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پيشگفتار مترجم
اين کتاب حدودا صد سال پيش از سوی تاريخدان ،نقاش ،نويسنده و روزنامه نگار هلندی-آمريکائی
هندريک ويلم وان لون نوشته شده است .با اين کتاب وان لون ميخواهد بقول خودش سرگذشت »شش
هزار سال پيش« انسان ها را به زبانی ساده و روان به دو پسر خود هانزيه و ويلم و همچنين کودکان و
نوجوانان ديگر تعريف کند تا دنيا و محيط دور و بر خود را بهتر بشناسند و »دچار توهمات و پيشداوری
ها نشوند و از طرف ديگر گول دروغ ها و غرض ورزی های جاهﻼنه را نخورند«.
وان لون در سال های  1900در سنين جوانی به آمريکا مهاجرت کرد .از او ده ها اثر تاريخی در باره
هلند ،آمريکا ،اروپا و جهان مانده است .دو کتاب او بنام »تاريخ انسان« و »انسان باستان« برای کودکان
و نوجوانان نوشته شده اند .با اين کتاب ها وان لون در سال  1922جايزۀ »نيوبری« آمريکا برای بهترين
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و شيواترين کتاب کودکان را دريافت نمود .وان لون در کنار آثار علمی و دانشگاهی خود هميشه سعی
کرده تاريخ را به زبان مردم و بطرز ساده فهم بنويسد .داستان »انسان باستان« هم بهمين صورت نوشته
شده است.
من اصل انگليسی کتاب »انسان باستان« را سال ها پيش تصادفا ديدم .بعد فهميدم که به زبان های زيادی
ترجمه نشده ،از جمله تا جائيکه ميدانم از اين کتاب ترجمه فارسی در دست نيست.
تاريخ و رياضيات از اين جهت مهم هستند که ابزاری به دست آدمی ميدهند تا به کمک رياضيات ،منطق
و طرز فکر منطقی را ياد بگيرد وبه ياری تاريخ ،اجزاء مختلف حوادث را به همد يگر وصل کند و آنچه
را که اتفاق افتاده در بُعد زمانی و در گسترۀ مکانی اش بهتر ببيند ،تا دچار اشتباه کمتری شود.
وقتی اين کتاب را ميخوانيد متوجه ميشويد که بعضی از اطﻼعات علمی و يا تاريخی آن نسبت به دانش
امروزی ما تا حدی »کهنه شده« و ديگر صحت ندارد .از آن جمله دانسته های بشری امروز چه در مورد
تکامل »انسان خردمند« و يا تاريخ اقوام و ملل خاورميانه تکميل و دقيق تر شده است .اما بنظرم اين
چندان مهم نيست .اصل داستانی که وان لون در باره انسان باستان و تمدن های اوليه تعريف ميکند ،هنوز
در تماميت خود درست و شيرين است.
علم تاريخ مانند هر علمی ديگر پيوسته در حال تحول و تکامل است .دانش امروز ما نسبت به دانش پنجاه
سال و يا حتی بيست سال پيش ما بيشتر و دقيق تر است.
از اين جهت است که چاپ های بعدی »انسان باستان« را ابتدا خود وان لون ،سپس پسرش و بعد
تاريخنويسان ديگر تا حدی تصحيح و تکميل کرده اند .من در اين ترجمه تنها در چند مورد تصحيحاتی
انجام داده و آنها را حتما در زيرنويس ها توضيح داده ام .از آن جمله است توصيف اقوام معروف به
»هيکسوس« در فصل »فراز و فرود مصر باستان« که طوری که وان لون صد سال پيش توضيح داده،
عبارت از »اعراب« نبودند که  1300سال پيش از ميﻼد گويا از شبه جزيرۀ سينا به امپراتوری مصر
حمله و آن را اشغال نموده اند .موضوع ديگری که مورد اصﻼح جدی تری قرار گرفت ،در فصل هفدهم
بود که وان لون بر آمدن »نژاد هند و اروپائی« و از جمله ايرانيان و بخصوص يونانيان در مقابل تمدن
آسيائی را اساسا از زاويه »نژاد« و تبار بررسی ميکند و کمتر از نگاه تمدن و زبان .از اين جهت من در
اين ترجمه اصوﻻ فصل هفدهم را کنار گذاشتم و با استفاده آزادانه از فصل های نخست کتاب دوم وان
لون و منابع ديگر ،پايان دوران باستان را به طور خﻼصه توضيح دادم.
اين داستان فقط مخصوص کودکان و نوجوانان نيست .اکثر ما از نگاه دانش دوران باستان چيزی نميدانيم
و به آن اهميتی هم نمی دهيم.
اگر ميخواهيد با زبانی ساده دانستنی های ابتدائی دنيای باستان را بدست آوريد ،اين داستان به خواست
شما جواب مثبت خواهد داد.
اصل انگليسی کتاب »انسان باستان« را ميتوانيد در اين لينک بيابيد:
http://www.gutenberg.org/ebooks/9991
اصل انگليسی کتاب دوم هم در اينجاست:
https://archive.org/details/story_mankind_0906

4

اکثريت بزرگ عکس هائی که در اين کتاب استفاده شده ،اثر خود وان لون و برگرفته از کتاب اوست.
در موارد ديگر ،عکس ها از »ويکی پديا« هست که بعنوان منبع ذکر شده است .چه خود اثر و چه عکس
ها از نگاه کپی رايت هيچگونه محدوديتی در ترجمه و باز نشر ندارند .نشر دوباره اين ترجمه آزاد است.

عباس جوادی،
تابستان 2014
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پيشگفتار نگارنده
تقديم به :هانزيه و ويلم
پسران عزيزم،
شما دوازده ساله و هشت ساله هستيد .بزودی بزرگ خواهيد شد ،خانه پدری را ترک نموده زندگی خود
را شروع خواهيد کرد .من مدتهاست در باره آن روز فکر ميکردم و از خودم ميپرسيدم که چه کار از
دستم برميايد تا به شما کمک کنم .باﻻخره به اين نتيجه رسيدم که بهترين قطب نمای زندگی ،نوعی
راهنما در مورد رشد و تجارب نوع بشر خواهد بود .چرا نبايد تاريخی مخصوص شما بنويسم؟
به اين ترتيب قلم صادق »کورونا« يم را همراه با چهار قوطی مرکب و يک دسته بزرگ کاغذ برداشته
شروع به نوشتن جلد نخست نمودم .اگر همه چيز خوب پيش برود ،هشت جلد ديگر مينويسم تا آنچه را
که در باره شش هزار سال گذشته ﻻزم است ،فرا گيريد.
اما قبل از اينکه شروع به خواندن کنيد ،بگذاريد بگويم که ميخواهم چه کنم .من در اينجا در پی نوشتن
يک کتاب درسی برای شما نيستم .در عين حال کتابی عبارت از عکس وتصويرهم منظور نظر من
نيست .اين ،حتی يک کتاب معمولی تاريخ به معنای رايج کلمه هم نخواهد بود.
من فقط دست شما را گرفته با شما به کشف عصر های اسرار انگيز گذشته خواهم رفت.
به شما رودخانه های اسرارانگيزی را نشان خواهم داد که ظاهرا از هيچ جائی شروع نميشوند و هدف
نهائی هم ندارند.
شما را تا لبه پرتگاه های خطرناکی خواهم برد که قشر ضخيمی از مناظر دلپذير ولی گمراه کننده آنها را
از ديده پنهان کرده است.
گهگاه مسير خود را ترک کرده به قله های انزوا و تنهائی سر خواهيم زد که بام سرزمين های دور و بر
هستند.
اگر بخت زياد يار و مددکار ما نشود ناگهان خود را در يک مه ضخيم نادانی گم خواهيم کرد.
اما هر جا هم که برويم بايستی پوشاک گرم محبت و تفاهم انسانی را با خود بهمراه داشته باشيم چرا که
يخ پيشداوری و آزمندی انسان ها تبديل به صحراهای مرده
سرزمين های پهناور در اثر توفان های ِ
خواهند شد واگر خود را بخوبی آماده نکنيم ،ايمان خود را به انسانيت از دست خواهيم داد و اين ،پسران
عزيزم ،بدترين چيزی است که ميتواند به هر کدام از ما رخ دهد.
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من تظاهر نخواهم کرد که راهنمای خطا ناپذيری هستم .هر وقت امکانش را داشتيد ،از رهروانی که قبﻼ
اين راه را پيموده اند مصلحت و نظر بجوئيد .مﻼحظات آنان را با گفته های من مقايسه کنيد و اگر اين
مقايسه شما را به نتيجه گيری های ديگری هدايت کرد ،هرگز از شما آزرده نخواهم شد.
من در گذشته به شما وعظ و نصيحت نکرده ام.
امروز هم نميخواهم وعظ و نصيحت کنم.
شما خود ميدانيد که دنيا از شما چه انتظاری دارد :اين که شما سهم خود را از وظيفۀ انسانی و همگانی
مان بجا آوريد و اين را با صداقت و شور و شوق انجام دهيد.
اگر اين کتاب ها در اين رهگذر به شما کمکی بکنند ،چه بهتر!
و من با تمام عشق و محبتم اين کتب تاريخ را به شما و به پسران و دخترانی تقديم ميکنم که در اين سفر
زندگی ،شما را همراهی کند.

هندريک ويلم وان لون
خيابان بارو ،شهر نيو يورک،
هشتم ماه مه
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انسان پيشا تاريخ
کشتيرانی کريستوف کلمب از اسپانيا تا جزاير هندی غربی )در کارائيب آمريکا( بيش از چهار هفته طول
کشيد .اين در حاليست که ما امروزه اقيانوس را در عرض شش ساعت با يک ماشين پرنده به نام
»هواپيما« پشت سر می گذاريم.
پانصد سال پيش برای نسخه برداری دستی از يک کتاب چهار سال ﻻزم بود .صد سال پيش به کمک
ماشين های لينو تايپ و روتاتيو می توانستيم يک کتاب را در عرض چند روز چاپ کنيم .امروزه برای
اين کار بيش از يک ساعت ﻻزم نيست.
ما امروزه اطﻼعات نسبتا زيادی در باره آناتومی ،شيمی و معدن شناسی داريم و با هزار شاخه گوناگون
علم آشنا هستيم که حتی نامشان هم برای مردم دوران گذشته آشنا نبود.
اما ما از يک جهت تقريبا همان قدر که ابتدائی ترين انسان ها جاهل بودند ،جاهل هستيم :ما نميدانيم که
از کجا ميائيم .نميدانيم که نوع بشر چگونه و يا چرا و يا کی کار و زندگی خود را در روی زمين شروع
کرد .ما باوجود داشتن ميليونها نکته اطﻼعاتی ،هنوز ناچاريم مانند گذشته ها داستان خود را مانند قصه
های قديمی شروع کنيم:
»يکی بود ،يکی نبود .يک انسانی بود…«
اين انسان صد ها هزار سال قبل زندگی می کرد.
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خوب ،اين انسان شبيه چه بود؟
اين را نميدانيم .هيچوقت عکسی از او نديده ايم .ما گهگاه در عمق يک توده باستانی ِگلی ،تکه هائی از
اسکلت او را يافته ايم .اين تکه های استخوان در ميان انبوه استخوان های حيواناتی پنهان بودند که از آن
دوره ها تا کنون از صفحه روی زمين گم شده بودند .ما اين باقيمانده ها را برداشته وکنار هم گذاشته ايم.
آنها به ما کمک نموده اند تا موجودات عجيبی را که تصادفا اجداد ما بودند بازسازی کنيم.
ج ِد جد پدر بزرگ نوع بشر پستاندار بسيار زشت و نا خوشايندی بود .و خيلی هم کوچک بود .گرمای
تابستان و باد گزنده زمستان های سرد رنگ پوست او را قهوه ای تيره کرده بود .سر و اکثر بدن او را مو
های دراز پوشانده بود .انگشتانی بسيار نازک اما بسيار قوی داشت که در نتيجه انگشتانش شبيه انگشتان
يک ميمون بود .پيشانی او کوتاه و چانه اش شبيه چانه يک جانور وحشی بود که دندانهايش را همچون
کارد و چنگال بکار می گيرد.
اين انسان لباس بر تن نداشت .او آتشی بجز شعله های سرکش آتشفشان ها را که زمين را با دود و ماگمای
خود ميپوشاندند ،نديده بود .او در تاريکی سنگين جنگل ها می زيست.
او وقتی درد گرسنگی حس می کرد ،برگ های خام و ريشه گياهان را می خورد و يا تخم های يک مرغ
وحشی را از ﻻنه اش می دزديد.
گاهی بدنبال يک شکار طوﻻنی و صبورانه ميسر ميشد تا يک گنجشک ،يا يک سگ کوچک وحشی و
يا شايد يک خرگوش را صيد کند .او اينها را خام-خام می خورد ،چرا که انسان ماقبل تاريخ نمی دانست
که خوراک را می توان پخت.
دندان های او بزرگ و شبيه دندان های بسياری از حيوانات امروز ما بودند.
در طول روز اين انسان اوليه مشغول جستجوی غذا برای خود ،زنش و فرزندانش بود.
شب ها وقتی از نعره جانوران غول پيکر به وحشت می افتاد که بدنبال شکار بودند ،به حفره درختی
توخالی پناه می برد و يا پشت صخره هائی پنهان می شد که پوشيده از خزه و عنکبوت های بزرگ بودند.
تابستان ها با اشعه های سوزان آفتاب مواجه می شد.
زمستان ها از فرط سرما يخ می زد.
هر وقت زخمی می شد )و شکار حيوانات اغلب باعث شکستگی استخوانها و زخمی شدن مچ پايش می
شد( کسی نبود که از او مراقبت کند.
ياد گرفته بود که وقتی خطری نزديک می شد ،چگونه برای هشدار دادن به هم نوعانش صداهای
بخصوصی از خود درآورد .با اين کار شبيه سگانی می شد که هنگام نزديک شدن يک بيگانه عوعو می
کنند .از خيلی جهات ديگر يک سگ خوشگذران خانگی دنيای امروز بمراتب از اين انسان اوليه خوش
آيند تر بحساب می آمد.
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مجموعا انسان اوليه موجود بيچاره ای بود که در دنيائی آکنده از ترس و گرسنگی می زيست ،در ميان
هزاران دشمن و پيوسته با خاطره وحشتناکی که از خرس ها ،گرگ ها و ببرهای تيز دندان داشت که
دوستان و خويشانش را خورده بودند.
ما در باره قديمی ترين تاريخ اين انسان هيچ چيز نمی دانيم .او ابزار و آﻻتی نداشت و خانه هم نمی
ساخت .او زيست و ُمرد و اثری از خود بجا نگذاشت .ما در باره او به کمک استخوانهايش مطلع می
شويم و اين استخوان ها به ما می گويند که او بيش از دو هزار قرن )يعنی  200هزار سال پيش( می
زيست.
ما بقی اين داستان چيزی جز تاريکی نيست.
تا اينکه به عصر معروف سنگ )و يا عصر حجر( می رسيم ،دورانی که انسان در آن اصول اوليه چيزی
را آموخت که آن را تمدن می ناميم.
در باره اين عصر سنگ بايد به شما توضيحات مفصل تری بدهم.
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عﺼر يخبندان

دنيا سرد می شود
هوا چيزيش شده بود.
انسان اوليه نميدانست »زمان« يعنی چه.
او روز تولد ،سالگرد ازدواج و يا ساعت مرگ اطرافيانش را در جائی قيد نميکرد.
او خبری از روز و هفته و سال نداشت.
وقتی صبح آفتاب در ميامد ،نميگفت» :به به ،يک روز ديگر شروع شد!« ميگفت» :روشن شد« و با
استفاده از نورهای آفتاب نورسيده ،بدنبال يافتن غذا برای خانواده اش ميرفت.
وقتی هوا تاريک ميشد پيش زن و کودکانش برميگشت ،بخشی از شکارش را که عبارت از بعضی ميوه
ها و دو سه پرنده بود به آنها ميداد ،تا ميتوانست گوشت خام ميخورد و ميخوابيد.
او فصل های سال را بصورتی بسيار عمومی درك ميکرد .تجربه طوانی به او ياد داده بود که بعد از
زمستانی سرد حتما بهاری مﻼيم سر ميرسد ،بهار تبديل به تابستاانی گرم ميشود و ميوه ها ميرسند و
ميتوان دانه های ذرت وحشی را چيد و خورد و گاهی که تابستان به پايان رسيد باد ها و تندباد ها برگ
درختان را به زمين ميريزند و اين زمانی است که انواع گوناگون حيوانات به ﻻنه هايشان پناه برده ،برای
مدتی طوﻻنی بخواب فرو ميروند.
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تا آن وقت هميشه اينطور بود .انسان اوليه اين تغيير از سرما به گرما و برعكس را پذيرفته بود اما سوالى
نميكرد .او فقط زندگى ميكرد و اين هم براى رضايت او كافى بود.
اما ناگهان اتفاقى افتاد كه مايه نگرانى عميق او شد.
روز هاى گرم تابستان در نظر او سرد تر شده بودند ،ميوه ها اصﻼ نرسيده بودند .سطح قله هاى كوه ها
كه معموﻻ با علف پوشيده بود ،اين بار زير يك ﻻيه ضخيم برف گم شده بود.
آنگاه يك روز صبح يك عده انسان وحشی که ازديگر ساکنين دره اقامتگاه او فرق داشتند از منطقه تپه
های بلند آن نزديکی سر رسيدند.
آنها صداهائی در مياوردند که کسی نمی فهميد .آنها نحيف بنظر ميرسيدند و ظاهرا بسيار گرسنه بودند.
بنظر ميرسيد که گرسنگی و سرما آنها را از خانه های قبلی شدن به اينجا رانده است.
اما در آن دره غذای کافی برای هر دو گروه ،يعنی ساکنين قبلی و تازه رس ها نبود .وقتی تازه وارد ها
خواستند بيش از چند روز در آنجا بمانند جنگ وحشتناکی در گرفت و در نتيجه تقريبا همه خانواده ها
کشته شدند و کسانی که جان به سﻼمت برده بودند به جنگل پناه بردند و آنها را ديگر کسی نديد.
برای مدتی طوﻻنی ،هيچ چيز مهمی اتفاق نيافتاد.
اما در تمام اين مدت ،هر چه ميگذشت ،روز ها کوتاه تر و شب ها سرد تر از گذشته ميشد.
باﻻخره در يك گودى ميان دو تپه چيزى شبيه يك لكه سبز يخ پيدا شد .هرسال كه ميگذشت ،يخ بزرگتر
و پهن تر ميشد .قطعه يخى پهناور آهسته آهسته از دامنه كوه رو به پائين حركت ميكرد .صخره هاى
بزرگ بسوى دره رانده ميشدند .اين صخره ها با غرشى شبيه چندين توفان ناگهان ميان انسانها افتاد و
آنها را كه در خواب بودند از پا در آورد .ديوار هاى عظيم يخ كه به انسان و حيوان رحم نميكردند،
درختانى را كه صد ها سال عمر داشتند در يك لحظه در هم شكستند.
در نهايت برف باريدن گرفت.
برف ماه ها ،ماه ها و ماه ها باريد.
همه گياهان ُمردند .جانوران در جستجوى آفتاب جنوب پا به فرار گذاشتند .دره ديگر قابل زيست نبود.
انسان كودكانش را به كول گرفت ،چند قطعه سنگ را كه ميتوانست از آنها همچون سﻼح استفاده كند
برداشت و براى يافتن يك ماٌواى جديد براه افتاد.
ما نميدانيم دنيا چرا در آن لحظه معين سرد شد .علت اين حادثه را حتى حدس هم نميتوانيم بزنيم.
با اينهمه ،سقوط تدريجى حرارت باعث تغييراتى در نسل بشر شد.
براى يك لحظه گوئى هر كس و همه در حال مرگ بود .اما در نهايت اين دوره اضطراب به يك نعمت
واقعى تبديل شد .اكثر انسان هائى كه قدرت تحمل اين مشكﻼت را نداشتند ُمردند .اما كسانى كه در قيد
حيات ماندند تيز هوش تر شدند تا مانند هم نوعان خودهﻼك نشوند.
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آنها در مقابل يك دو راهى بودند :يا بايد به سرعت فكر ميكردند و يا از پا در ميامدند .مغزى كه در گذشته
از يك سنگ يك تبر ساخته بود ،ديگر قادر به حل مشكﻼتى شده بود كه نسل هاى گذشته با آن روبرو هم
نشده بودند.
قبل از همه ،مسئله پوشاك مطرح بود.
هوا ديگر آن قدر سرد شده بود كه نميتوانستند لخت و عريان بگردندند و روى زمين بخوابند .خرس ها و
گاو ميش های »بايزن« كه در صفحات شمالى ميزيستند ،در مقابل برف و يخ خود را با پوستى پشمى و
ضخيم مجهز كرده بودند .اما انسان داراى چنين پالتوئى نبود .او پوستش بسيار نازك بود و از سرما
اضطراب زيادى ميكشيد.
اين ،مشكل را به سادگى حل كرد .چاله اى كند و رويش را با شاخ وبرگ گياهان پوشانيد .خرسى به اين
چاله نزديك شد و تويش افتاد .انسان آن قدر صبر كرد كه خرس از فرط گرسنگى بيحال شد .آنگاه آنقدر
با سنگ بر سر خرس زد تا خرس ُمرد .بعد با يك سنگ تيز چخماق پوست حيوان را از تنش جدا كرد و
زير آفتاب گذاشت تا خشك شود .بعد شانه هاى برهنه اش رابا آن پوست پشمى پوشانيد و همانند خرس
در آن برف و سرما احساس گرمى و راحتى كرد.
يك مشكل ديگر هم موضوع سر پناه و يا خانه بود .حيوانات بسيارى عادت كرده بودند كه در غار هاى
تاريك زندگى كنند .انسان آنها را نمونه قرار داد و يك غار خالى پيدا كرد و آن را با خفاش ها و حشرات
گوناگون تقسيم نمود .اما اين براى انسان مشكلى نبود ،چرا كه خانه جديدش او را از سرما حفظ ميكرد و
همين هم كافى بود.
بسيارى اوقات وقتى توفان ميشد رعد و برق به درختان ميزد و تمام جنگل طعمه آتش ميشد .انسان هم
اين آتش سوزى هاى جنگل را ديده بود .حتى وقتى خواسته بود نزديك شود ،حرارت باﻻ ناچارش كرده
بود عقب بنشيند .آنوقت بود كه فهميده بود آتش گرما ميبخشد.
قبﻼ آتش ،دشمنى بيش نبود.
اما اكنون آتش ،دوست او شده بود.
چوب سوزانى از درختان شعله ور جنگل به غارش آورده بود ،غار را بطور دلپذيرى گرم ميكرد.
شايد هم بخنديد .همه اينها بنظر ساده و بديهى ميايند .البته براى ما همه اينها چيز هاى ساده و بديهى است
زيرا هزاران سال قبل عقل انسان اينها را درك كرده است .اما غارى كه با يك كنده هيزم گرم ميشد ،از
خانه اى كه هزاران سال بعد بكمك برق الكتريك روشن ميشد جالب توجه تر بود.
در نهايت مخصوصا وقتى يكى از انسان هاى باهوش قديم به فكرش زد كه گوشت خام را روى هيزم
سوزان بياندازد ،احتماﻻ انسانهاى غارنشين به قله تمدن آن دوره رسيده و چيزى به دانش بشرى عﻼوه
كرده بودند.
ما امروزه وقتى كسى اختراع حيرت انگيزى ميكند ،با حس غرور ميپرسيم» :عجب! اين مغز انسان
ديگر قادر به چه چيزهائى هست؟!«
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و با احساس رضايتمندى تبسم ميكنيم زيرا تصور ميكنيم كه در خارق العاده ترين عصر تاريخ زندگى
ميكنيم و مهندس ها و شيمی دانان ما معجزه هائى ميكنند كه در گذشته هرگز و هيچ كس قادر به آن نبوده
است.
چهل هزار سال پيش هم وقتى انسان كثيف و ژوليده غار نشين پر هاى يك مرغ نيمه ُمرده را بكمك
انگشتان نازك قهوه ای و دندانهاى سفيد خود ٓكنده ،آن پر ها و استخوانها را در گوشه اى كه ميخوابيد
جمع نموده رويش خوابيد و از آن خواب احساس راحتى كرد و يا زمانى كه ديد كه چگونه هيزم سوزان
گوشت خام را تبديل به خوراكى لذيذ ميكند ،احتماﻻ همان حس امروزى غرور و رضايت امروزى ما را
در مورد دوره زندگى خود نمود.
احتماﻻ انسان غار نشين هم با خود گفته است» :عجب دوره فوق العاده اى است اين!« و احتماﻻ در
حاليكه در آن غار به استخوانهاى حيواناتى كه خورده بود ،لم ميداد و در حاليكه هنوز خفاش ها در غارش
پرواز ميكردند و موشهائى به بزرگى گربه باقيمانده خوراك او را زير و رو مينمودند ،او مانند امروز
ما ،به روياى پيشرفتگى كامل خود فرو ميرفت.
بسيار اتفاق ميافتاد كه غار ها زير فشار صخره هائى كه آنها را در درون خود جا داده بودند ،فروميريخت
و انسانهاى غار نشين همراه با استخوان هاى حيواناتى كه شكار كرده بودند ،زير آوار ميماندند.
هزاران سال بعد يك مردم شناس )و يا آنتروپولوگ – معنى اين را از پدرتان بپرسيد!( با بيل كوچك و
ارابه دستى اش سر ميرسد.
و زمين را مي ٓكند و مي ٓكند و پرده از اين فاجعه باستانى برميدارد و به من هم اين امكان را ميدهد كه همه
چيز را در باره اين فاجعه به شما شرح دهم.
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پايان عﺼر سنگ
مبارزه بی پايان برای زنده ماندن به کسانی که توانستند خود را زنده نگهدارند چيزهای زيادی ياد داد.
ابزار و آﻻت سنگی و چوبی بهمان درجه در رواج بودند که امروز ابزار فوﻻدی رايج شده اند.
بتدريج تبر صيقل يافته جای تبرهای نتراشيده قبلی را گرفت که خيلی بدرد بخور تر از قبلی ها بود و
امکان ميداد که انسان در آن واحد به چند جانور درنده که از همان ابتدا او را تهديد ميکردند ،حمله ور
شود.
ماموت را ديگر کسی نديد.
گاو ُمشک خود را به دايره قطبی عقب کشيد.
ببر ديگر کامﻼ قاره اروپا را ترک کرده بود.
خرس غارنشين ديگر کودکان خردسال را نخورد.
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مغز توانای ضعيف ترين و ناتوان ترين مخلوق جهان يعنی انسان ،چنان ابزارهای دهشتناکی ساخته بود
سرور همه مخلوقات کرد .اولين پيروزی بزرگ بر طبيعت بدست
که صاحبش ،يعنی انسان را تبديل به
َ
آمده بود ،اما هنوز پيروزی های بيشتری در راه بود.
سرنشينان غارها که ديگر با انواع گوناگون اسلحه ها برای شکار حيوانات و ماهی ها مسلح شده بودند
به جستجوی ماوا و کاشانه های جديد برای خود شروع کردند.
سواحل رودخانه ها و درياچه ها بهترين امکانات يک زندگی معمولی را داشتند.
آن غار های قديمی تخليه شدند و نوع بشر رو به سوی سواحل گذاشت.
حال که انسان ديگر ميتوانست تبر های سنگين را بکار بندد ،شکستن درختان مشکلی جدی جلوه نميکرد.
برای ساليان بيشمار پرندگان از تکه چوب های درختان و علف ها برای خود ﻻنه خوبی ميساختند.
انسان از نمونه آنها آموخت.
انسان هم ﻻنه ای برای خود ساخته آن را »خانه« ناميد.
به جز در بعضی نقاط آسيا ،انسان برای زندگی باﻻی درختان را انتخاب نکرد.
او کُنده چند درخت را بريد و آنها را به کف نرم درياچه فرو کرد .سپس چوب پهن و بزرگی را روی آن
کنده ها نصب کرد و روی اين زمينه خانه جديد چوبی خود را ساخت.
اين خانه در مقابل غار سابق امتيازات بسياری داشت.
جانوران وحشی و دزدان نميتوانستند به اين خانه جديد حمله کرده و آن را غارت کنند .خود درياچه هم
منبع ﻻيزال ماهی تازه بود.
اين خانه ها که روی کنده های درختان ساخته شده بود ،از غار های سابق بمراتب سالم تر بودند و در
عين حال به بچه ها امکان ميدادند که رشد و نمو کرده ،به انسان های قوی تبديل شوند .جمعيت جوامع
انسانی مدام افزايش می يافت و انسان ،سرزمين های وسيعی از آن طبيعت وحشی را که از ابتدای زمان
آن خود ميکرد.
تا آن وقت بی صاحب مانده بود از ِ
و پيوسته اختراعات جديدی انجام ميگرفت که زندگی را راحت تر و کم خطر تر ميکردند.
بسياری اوقات هم اين اختراعات چندان نتيجه ذکای مغز انسان هم نبود.
او فقط از حيوانات تقليد ميکرد.
شما خوب ميدانيد که جانوران بسياری هستند که هنگام وفور نعمت در فصل تابستان مواد غذائی زيادی
از قبيل حبوبات و يا دانه های غﻼت را برای زمستان دراز پيش رويشان انبار ميکنند .پيش چشم خود
مجسم کنيد که سنجاب های باغ ها و پارک ها چطور مدام برای آماده کردن خود برای زمستان و بهار
گنجه های خوراک خود را پرميکنند.
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انسان ابتدائی که از بعضی جهات از سنجاب ها کم عقل تر بود ،نميدانست چطور ميشود مواد غذائی را
برای آينده ذخيره کرد.
او آن قدر ميخورد که سير ميشد اما چيزی را که نميخورد به حال خود رها ميکرد تا بگندد .در نتيجه او
اغلب در سرمای زمستان گرسنه ميماند و بسياری از کودکانش بخاطر گرسنگی و احتياج از پا در ميامدند.
تا اينکه از حيوانات آموخت و هر وقت محصول خوب و گندم و ديگر دانه های غذائی فراوان بود شروع
به ذخيره برای آينده کرد.
ما نميدانيم کدام آدم نابغه برای اولين بار از ظروف سفالی استفاده کرد ،اما حتما آن شخص ،ﻻيق يک
يادواره است.
احتماﻻ اين انسان زنی بود که از کاربی پايان آشپزخانه خسته شده بود و ميخواست زندگی اش را کمی
آسانتر بکند .او متوجه شد که تکه های ِگل وقتی زير اشعه های آفتاب ميماند ،سفت و سخت ميشود.
يعنی اگر يک تکه ِگل را ميشد به يک خشت تبديل کرد ،يک تکه کمی گرد و منحنی همان ِگل را هم ميشد
بهمان طريق سفت و سخت نمود.
بدين ترتيب آن خشت تبديل به يك ظرف سفالی شد و انسان توانست براى فردايش چيزى ذخيره كند.
پلوی شما در يك بشقاب كشيده ميشود ،سوس و خورشت در يك كاسه.
تخم مرغ هايتان را از گنجه آشپزخانه تا روى ميز در يك بشقاب مياوريد.
شيرتان در يك ليوان چينى سرو ميشود .حاﻻ به صندوقخانه سرى بزنيد و اگر درخانه تان صندوقخانه
نداريد به يك خواربار فروشى برويد تا ببينيد كه آنجا هر آنچه را كه قرار است فردا و پس فردا و هفته
بعد و سال آينده بخوريد در شيشه ها و قوطى ها گذاشته اند در حاليكه اين ظرف ها را طبيعت به ما نداده
و انسان ناچار به ايجادش شده تا در عرض سال گرسنه نماند .حتى يك تانكر گاز و يا نفت هم چيزى جز
يك پارچ و تنگ و يا ظرف بزرگى نيست كه از آهن ساخته شده است .آهن به سادگى شيشه و چينى
نميشكند و مثل ِگـل هم آب را نميكشد .بشكه و شيشه و قابلمه و تابه هم از همين جنس است .همه اينها به
يك چيز خدمت ميكند و آن هم اين است كه در آينده چيزهائى را كه از آن محروم خواهيم بود در دسترسمان
قرار خواهد داد.
و نظر به اينكه انسان ديگر ميتوانست خوردنی هاى خود رابراى روز مبادا نگهدارى كند ،او شروع به
کشت سبزيجات و غله و ذخيره کردن مازاد مواد غذائی خود برای آينده نمود.
اين نشان ميدهد که چرا ما می بينيم که در اواخر عصر سنگ ،نخستين مزارع گندم و نخستين باغ ها در
دور و بر اولين خانه های چوبی روی درياچه ها و رودخانه ها يافت شده است.
اين در ضمن نشان ميدهد که چرا انسان از عادت کوچ کردن از يک نقطه به نقطه ديگر دست کشيد ،در
يک مکان ثابت سکنی گزيد و يکجا نشين شد ،همانجا کودکانش را بزرگ کرد و تا مرگش در همان جا
و بين مردم خودش زندگی کرد.
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امروزه با اطمينان ميتوان گفت که اگر اين قديمی ترين اجداد ما به حال خود رها ميشدند خودشان آن
حالت وحشی خود را ترک مينمودند.
اما تنهائی آنان ناگهان به پايان رسيد.
اولين انسان غريبه کشف شد.
ناشناس جنوب بعد از سپری کردن جسورانه دريا های پر تﻼطم و گردنه های
مسافری از سرزمين های
ِ
پرمخاطره ،به جمع انسان های وحشی اروپای مرکزی آمد.
کوله باری به پشتش داشت.
وقتی آن مسافر اجناس خود را در مقابل چشمان حيرت زده بوميان پهن کرد ،آنها نميتوانستند به ديده های
خود باور کنند.
آنچه ميديدند چکش های برنزی ،تبرها و ديگر آﻻت آهنين ،کﻼه خود های مسی و چيزی بود که مسافر
نا آشنا »شيشه« ميناميد و بطرز زيبائی رنگرزی شده بود.
عصر سنگ در عرض يک شب به پايان رسيده بود.
جای آن را تمدنی گرفته بود که ابزار و آﻻت چوبی و سنگی را به کناری گذاشت و پايه »عصر فلز« را
نهاد که تا دوران کنونی ما ادامه يافته است.
من در باقيمانده کتاب خود از همين تمدن خواهم گفت و اگر از نظر شما اشکالی نداشته باشد ،برای چند
هزار سال قاره شمالی را رها کرده سفری به مصر و آسيای غربی خواهيم نمود.
اما شما ها حتما خواهيد گفت اين ،انصاف نيست .شما به ما وعده داديد که داستان انسان باستان را خواهيد
گفت و درست زمانيکه موضوع جالب شده اين مبحث را می بنديد و به محل ديگری از دنيا می پريد و
ماهم ناچاريم همراه با شما اين جهش را انجام دهيم.
ميدانم .اين ،هيچ هم کار درستی بنظر نميرسد.
متاسفانه تاريخ هرگز مثل علم رياضی نيست.
وقتی يک مسئله را حل ميکنيد از »الف« به »ب« ،از »ب« به »ج« ،از »ج« به »د« و غيره ميرويد.
در حاليکه تاريح از »الف« به »ی« می پرد ،بعد به »ف« برميگردد و آنگاه به »م« رو مياورد ،بدون
اينکه نظم و ترتيبی را رعايت کند.
اين وضع علتی دارد.
دقيقا نميتوان گفت که تاريخ يک علم است.
تاريخ ،داستان نوع بشر را تعريف ميکند و اکثر انسان ها ،هر قدر هم که ما کوشش به تغيير طبيعتشان
به خرج دهيم ،قبول نميکنند که با نظم و دقتی شبيه جدول های ضرب رفتار کنند.
19

در دنيا دو انسانی نيست که عينا همان کار را انجام دهند.
هيچ دو مغز دو انسان نيست که عينا و دقيقا به نتيجه يکسانی برسند.
شما خودتان اين را در حاليکه بزرگ ميشويد خواهيد ديد.
چند صد قرن قبل هم همين طور بود.
طوری که گفتم ،انسان باستان در راه تکامل و پيشرفت بود.
او از عهده سرما و برف و جانوران وحشی برآمد و خود همين ،چيز مهمی بود.
او چيزهای مفيد زيادی را اختراع کرده بود.
اما ناگهان انسان های گوشه ديگری از دنيا هم وارد اين مسابقه شدند.
آنها با سرعتی فوق العاده بلند و در مدت زمانی بسيار کوتاه به چنيان سطح بلندی از تمدن رسيدند که در
تا آن زمان هيچ کس به آن نائل نشده بود .بعد آنها آنچه را که ميدانستند به ديگران که از آنها کمتر باهوش
بودند ،ياد دادند.
حاﻻ که اينها را به شما تعريف کردم ،آيا فکر نميکنيد که درستش هم همين است که سهميه مصری ها و
مردم آسيای غربی را در اين کتاب بايد رعايت کرد؟
مبارزه براى زنده ماندن در دوره سرما ،وحشتناك بود .انواع گوناگون انسان و حيوان كه ما
استخوانهايشان را يافته ايم ،از روى زمين ناپديد شدند.
بعضى قبايل و طوايف در اثر گرسنگى ،سرماو احتياج از بين رفتند .ابتدا كودكان و بدنبال آنان پدران و
مادرانشان درگذشتند .انسانهاى پير با جانوران درنده اى تنها ماندند كه تﻼش ميكردند غار هاى بي دفاع
را بدست خود درآورند .تا اينكه باز آب و هوا تغيير يافت و يا رطوبت هوا بتدريج كاهش پيدا كرده زندگى
را براى اين متجاوزين وحشى ناممكن ساخت و آنها را به بازگشت به قلب جنگل آفريقا وادار نمود كه
هنوز هم در آنجا زندگى ميكنند.
اين قسمت تاريخ من بسيار دشوار است چرا كه تغييراتى كه بايد براى شما تعريف كنم ،فوق العاده آهسته
و فوق العاده تدريجى بودند.
طبيعت هرگز عجله نميكند .طبيعت ابديت ﻻزم را براى انجام وظيفه اش داراست و بخوبى قادر است
تغييرات ﻻزم را با احتياط هوشمندانه اى انجام دهد.
انسان ماقبل تاريخ حداقل در چهار عصر زيسته كه در آن ،يخ ها خود را بتدريج به دره ها عقب كشيده
و بخش بزرگى از قاره اروپا را پوشانيده است.
چهارمين و آخرين مرحله از اين سلسله ،تقريبا سى هزار سال پيش به پايان رسيد.
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از آن لحظه به بعد است كه انسان از خود شواهد مشخصى مانند آﻻت و ابزار ،اسلحه ها و تصاويرى از
زندگى خود بجا ميگذارد كه در نتيجه ما بصورت عموم ميتوانيم بگوئيم كه تاريخ زمانى شروع ميشود
كه انسان ،آخرين دوره سرما را پشت سر گذاشت.
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قديمی ترين مکتب نوع بشر
ما کودکان يک عصر عملی هستيم.
در داخل خودروهای کوچکمان که نامشان را اتوموبيل گذاشته ايم ،می نشينيم و از نقطه ای به نقطه ای
ميرويم.
اگر بخواهيم با دوستی که بيش از هزار کيلومتر از ما دور است صحبت کنيم ،فقط دو سه دگمه يک
دستگاه کوچک را فشار ميدهيم و بعد صحبت ميکنيم.
شب ها وقتی اتاق تاريک ميشود يک کليد را فشار ميدهيم و تاريکی تبديل به روشنائی ميشود.
وقتی هوای خانه سرد ميشود باز يک دگمه را فشار ميدهيم و بکمک نيروی برق ،هوای خانه بطور
دلپذيری گرم ميشود.
برعکس ،در فصل تابستان وقتی هوا بيش از حد گرم است ،دگمه ديگر همان دستگاه را فشار ميدهيم تا
هوا را از طريق آب و جريان هوا خنک و مطبوع کند.
بنظر ميرسد که ما حکمران همه نيروهای طبيعت شده ايم ،طوريکه ظاهرا همه اين نيروهای طبيعی
تبديل به بردگان ما شده اند.
اما وقتی از اينهمه دست آورد درخشان بشريت غره ميشويد ،يک چيز را فراموش نکنيد.
ما ساختمان تمدن مدرن خود را روی يک زير بنای دانش ساخته ايم که محصول کار و زحمت مردم
دنيای باستان است.
از نام های عجيب آنها که در فصل های بعدی اين کتاب خواهيد ديد ،نترسيد.
بابلی ها ،مصری ها ،کلدانی ها و سومری ها همه ُمرده و از بين رفته اند .اما در هرکاری که ما امروزه
انجام ميدهيم ،رد پای آنها و کارشان مشهود است ،چه در نامه هائی که مينويسيم ،چه در زبانی که صحبت
ميکنيم و چه در مسائل رياضی که بايد اول حل کنيم تا مثﻼ يک پل و يا آسمانخراش را بسازيم.
و تا زمانی که دنيای ما پا برجاست ،آنها ﻻيق احترام و منت داری ما خواهند بود.
اين مردم باستان که من ميخواهم از آنها تعريف کنم ،در سه منطقه معين زندگی کرده اند.
آثار دو تا از اين ملت ها را در سواحل رودخانه های عظيم بافته اند.
موطن مردم سوم هم کرانه های دريای مديترانه بوده است.
قديمی ترين مرکز تمدن بشری در دره رود نيل يافت شده است ،در کشوری که نامش مصر است.
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تمدن باستان دوم در سرزمينی بارور بين دو رود آسيای غربی بوده که نامش ميانرودان و يا بين النهرين
)مزاپوتامی( است.
سومين تمدن هم در کرانه های دريای مديترانه بود ،جائی که اولين استعمارگران دنيا يعنی فنيقی ها و
درعين حال يهوديان زندگی کرده اند که اصول اوليه معيار های اخﻼقی خود را به ديگر ملل جهان هديه
کرده اند .اين سومين مرکز تمدن باستان با نام بابلی اش »سوری« است که ما امروزه به آن »سوريه«
ميگوئيم.
مردمانی که در اين منطقه زندگی ميکنند ،تاريخی بيش از پنج هزار سال دارند.
اين ،داستانی بسيار پيچيده است.
نميتوانم جزئيات زيادی در اين مورد بدهم.
سعی خواهم کرد سرگذشت آنان را ،مثل گليم زيبائی از داستان های شهرزاد و هارون عادل در يک
دستگاه ببافم و به شما تعريف کنم.
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مﺼر و جلگه رود نيﻞ

کلي ِد سنگ
تولد نوشتار در مﺼر
پنجاه سال قبل از تولد عيسی مسيح ،رومی ها سواحل شرقی دريای مديترانه را فتح کردند .يکی از کشور
هائی که آنها تسخير کردند ،مصر بود.
رومی ها که در تاريخ چنين نقش بزرگی بازی کرده اند ،قوم با استعدادی بودند.
آنها پُل ها و راه ها ساختند و با لشکری کوچک اما بسيار آزموده و افسران خود توانستند بخش بزرگ
اروپا ،آفريقای شرقی و آسيای غربی را اداره کنند.
به فرهنگ و علوم عﻼقه چندانی نداشتند .به کسانی که ساز می زدند و يا در وصف بهار شعر می
سرودند ،مشکوک بودند و نظرشان در باره اينگونه آدمان ،تنها کمی مساعد تر از شعبده بازان و دلقکان
بود .رومی ها اينگونه کار ها را به يونانی ها و عموما شرقی ها حواله کرده بودند .آنها با همين نگاه
متفرعنانه به يونانی ها و مشرق زمينيان ،روز و شب خود را در امپراتوری پهناور خود با حکمرانی بر
ملل رنگارنگ می گذراندند.
وقتی روميان قدم به مصر نهادند ،اين کشور براستی بسيار کهنسال شده بود .از آغاز تاريخ مصر تا آن
وقت ،بيش از شش هزار و پانصد سال گذشته بود.
مدتی بسيار طوﻻنی پيش از آنکه کسی در باره خشک کردن باتﻼق رودخانه طيبر و ساختن شهری بنام
روم در آنجا حتی فکر هم بکند ،مصری ها سرزمين های وسيعی را اداره می کردند و دربارهای خود
را تبديل به مراکز تمدن نموده بودند.
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هنگاميکه روميان هنوز بدويانی بودند که با تبرهای سنگی نتراشيده خود خرس شکار می کردند ،مصری
ها کتاب می نوشتند ،عمل های پيچيده جراحی می کردند و به کودکان خود جدول ضرب را ياد می دادند.
آنها اين پيشرفت را در درجه نخست به يک اختراع خارق العاده مديون بودند :به هنر ثبت هر آنچه که
می گفتند و فکر می کردند ،تا اينکه کودکان و نوادگانشان هم از آن بی خبر نمانند.
صحبت بر سر هنر نوشتن است.
آنقدر به اين نوشتار و کتابت عادت کرده ايم که فکر می کنيم زندگی انسان ها بدون کتاب ،روزنامه و
مجله غير ممکن است.
اما آنها زندگی کردند و همين هم باعث شد که در يک ميليون سال نخست ،سرعت پيشرفت آنها ُکند باشد.
آنها مثل گربه ها و سگ هائی بودند که به فرزندان خود تنها چيز های ساده ای مانند پرخاش به يک
بيگانه و باﻻ رفتن از يک درخت را ياد دادند بدون آنکه تجارب بيشمار خود را از راه نوشتن به فرزندان
و نوادگان خود منتقل کنند.
حتی کمی خنده دار است ،نه؟
وقتی يک نامه می نويسيد ،هيچ شده است که يک لحظه بايستيد و فکر کنيد؟
تصور کنيد که در کوهستان ها می گرديد و يک گوزن می بينيد.
اين منظره را هم می خواهيد به پدرتان که در شهر زندگی می کند ،تعريف کنيد.
چه خواهيد کرد؟
روی يک تکه کاغذ يکچند خط و نقطه می کشيد ،روی يک پاکت هم يکچند نقطه و خط می کشيد و نامه
را در پاکت گذاشته به صندوق پست می اندازيد.
در واقع چه می کنيد؟
چند حرف و يا واژه را که بزبان جاری می شود ،به يک عده اشاره تبديل می کنيد.
اما از کجا فهميديد که هم نامه رسان پست و هم پدرتان اشارات و خطوط و نقطه هائی را که کشيده ايد،
به همان صورت که در نظر شماست ،خواهند فهميد؟
اين را می دانيد ،چونکه کسی به شما اين را ياد داده است که کدام اشاره ها و خطوط نمايانگر کدام فکر
و مفهوم است.
تنها يکی دو حرف را در نظر بگيريم و ببينيم که اين بازی را چطور بازی می کنند.
صدائی از حلقوم درآوريم و حرف »ق« را بنويسيم.
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در حاليکه دندانهايمان بهم چسبيده ،هوا را از ميان دندان هايمان رد کنيم و يک حرف »س« و يا »ص«
بنويسيم.
دهانمان را باز کنيم و صدائی مانند يک موتور بخار در آوريم و اين را هم بعنوان »ه« و يا »ح« بنويسيم.
صد ها هزار سال طول کشيد تا نوع بشر اين را کشف کرد و اين افتخار ،نصيب مصريان گشت.
البته آنها حروفی را که فعﻼ شما اين نوشته را به کمک آن می خوانيد ،بکار نبردند.
آنها نظام های نوشتاری خود را دارا بودند.
اينها از نظام های نوشتاری ما زيبا تر بودند ،اما چندان آسان نبودند.
اينها عبارت از اشکال و تصاوير کوچک وسايل خانه و مزرعه مانند چاقو و ديگ و غيره بودند .آنها
اين تصاوير را روی ديوارهای معابدشان ،بر تابوت پادشاهان گذشته شان و برگ خشک گياه پاپيروس
شان حک می کردند )يعنی »می نوشتند«( که امروزه نام غربی »کاغذ« )پاپير ،پيپر( هم احتماﻻ از همين
ريشه است.
ولى وقتى رومى ها كتابخانه بزرگ مصريان را ديدند ،هيچ هم دچار شور و شعف نشدند.
آنها خود دارای الفبائی بودند که بنظر خودشان از اين الفبای باستانی مصر بمراتب برتر بود :الفبای
رومی ﻻتين!
رومی ها الفبای خود را از يونانی ها گرفته بودند ،اما نمی دانستند که يونانی ها هم الفبای خود را با
مهارت تمام از فنيقی ها و فنيقی ها هم از مصری های باستان گرفته اند .هم نمی دانستند و هم به اين
موضوع اهميت نمی دادند .در مدارس شان تنها و تنها الفبای رومی ﻻتين تدريس می شد و تصور بر اين
بود که هر چه برای کودکان رومی خوب است ،اصوﻻ بايد برای ديگر کودکان نيز بايد کافی و خوب
باشد.
روشن است که در مقابل بی اعتنائی و مخالفت رومی ها ،سرنوشت نوشتار مصر باستان چه می توانست
باشد .اين نوشتار به فراموشی سپرده شد و اين زبان مانند بسياری از زبان های باستانی قبايل سرخپوست
ما از بين رفت.
بعد از روميان ،اعراب و ترک ها که بر مصر حکومت کردند ،همه کتاب هائی را که به کتاب مقدس
آنان يعنی قرآن ربطی نداشت ،خوار شمردند.
در نهايت ،در اواسط قرن شانزدهم چند سياح غربی به مصر آمدند و به اين اشکال و تصاوير عجيب و
غريب توجه نشان دادند.
اما کسی نبود که معنای اين تصاوير را بفهمد و شرح دهد .اروپائی های نخستين ،تنها به درجه پيشينيان
رومی و ترک خود دانا بودند.
در اواخر قرن هجدهم ،يک ژنرال فرانسوی بنام بناپارت به مصر آمد .او برای آموزش تاريخ باستان به
مصر نرفته بود .او که می خواست به مستعمرات بريتانيا در هندوستان حمله ور شود ،در نظر داشت از
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مصر همچون پايگاهی نظامی استفاده کند .اين لشکر کشی بی نتيجه ماند ،اما به گشودن معمای خط مصر
باستان کمک کرد.

ستا«
سنگ نوشته »رو ِ
در ميان سربازان ناپلئون بناپارت افسر جوانی بنام »بروسار« بود .او در قلعه ای بنام »سن ژولين« در
غرب دهانه رودخانه نيل که »رو ِستا« ناميده می شود ،مستقر شده بود.
بروسار از گشتن در خرابه های کناره عليای رودخانه نيل لذت می برد .روزی او در اينجا سنگی يافت
که مايه حيرت او شد.
مانند هرچيز ديگری که در اين منطقه يافت ميشد ،اين سنگ هم با »تصوير نوشته ها« و يا »هيروگليف
ها« پوشيده بود.
اما اين سنگ بازالت از ديگر چيزهائی که در آن منطقه يافت شده بود ،فرق می کرد.
روی اين سنگ سه نوشته مشاهده می شد و يکی از آنها )به به!( يونانی بود.
خوب ،يونانی معلوم بود.
تقريبا می شد اطمينان کرد که نوشته يونانی ،ترجمه مصری آن بود )و يا برعکس( .با اين ترتيب کليد
باز کردن در های زبان باستان مصر يافت شده بود.
اما بيش از سی سال آکنده از کار طاقت فرسا ﻻزم بود تا آن کليد ،قفل اين در را باز کند.
آنگاه بود که دروازه اسرارانگيز گشوده شد و خزينه مصر باستان به ناچار اسرار خود را دانه به دانه
فاش نمود.
مردی که تمام زندگی خود را عطف گشودن رمز اين زبان کرد ،ژان فرانسوا شامپوليون نام داشت که
بطور مختصر او را شامپوليون جوان ميناميدند ،چرا که برادر بزرگتر او نيز مرد بسيار دانشمندی بود.
هنگام انقﻼب فرانسه شامپوليون جوان کودک خردسالی بيش نبود که بعد ها برای پرهيز از سربازی در
ارتش ژنرال بناپارت ،از خدمت ارتش گريخته بود.
هنگاميکه هموطنان شامپوليون از يک پيروزی به پيروزی ديگر می شتافتند )و طبق رسم همه امپراتوری
ها دوباره از جبهه جنگ به خانه برمی گشتند (،او مشغول آموزش زبان قبطی يعنی زبان مسيحيان بومی
مصر بود .در سن نوزده سالگی شامپوليون پروفسور تاريخ در يکی از دانشگاه های کوچک فرانسه شد
و در همين جا بود که او شروع به کار بزرگش يعنی ترجمه »تصوير نوشته« ها و يا هيروگليف های
زبان مصر باستان نمود.
آنچه که بروسار برای اين هدف بکار گرفت ،همان سنگ سياه روستا بود که در خرابه های دهانه نيل
پيدا کرده بود.
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اصل سنگ هنوز در مصر بود .ناپلئون مجبور شده بود مصر را سراسيمه ترک کند و در آن حيص و
بيص اين سنگ پرارزش را فراموش کرده بود .وقتی انگليسی ها در سال  1801اسکندريه را دوباره فتح
کردند ،اين سنگ را هم يافته آن را به لندن فرستادند که هنوز هم می توان آن را در »موزه بريتانيا«
مشاهده کرد .اما »تصوير نوشته« ها را صورت برداری کرده به فرانسه فرستاده بودند و همين ها بودند
که مورد استفاده شامپوليون برای ترجمه قرار گرفتند.
متن يونانی کامﻼ روشن بود .اين متن حاوی داستان پتولمی پنجم و همسرش کلئوپاترا يعنی مادربزرگ
همان کلئوپاترا بود که شکسپير درباره اش نوشته است .اما کشف اسرار دو متن ديگر آسان نمی نمود.
يکی از اين متون با »هيروگليف« نوشته شده بود که نامی است که به باستانی ترين خط مصر قديم داده
ايم .کلمه »هيروگليف« يونانی است و معنايش »کنده کاری مقدس« است .اين اسم بسيار خوبی است چرا
که نيت و منظور از اين نوشته را بخوبی بيان می کند .راهبانی که اين هنر را اختراع کرده بودند چندان
مايل نبودند که مردم عادی با اسرار نهان ثبت سخن آشنا شوند .از اين جهت آنها اعﻼم کردند که
نوشتن ،کاری الهی است .به نوشتار يک رشته رنگ و لعاب هم اضافه کردند و اعﻼم کردند که
هيروگليف هنر مقدسی است .بعد هم استفاده از اين نوشتار را برای تجارت و امرار معاش ممنوع
کردند .و اين قاعده را هم توانستند برای مدتی اعمال کنند ،چونکه در مملکت ،انسان ها در خانه هايشان
می نشستند ،هر چه را که نياز داشتند در مزارعشان می کاشتند ،پرورش می دادند و آدم هائی ساده،
معمولی و با ايمان بودند.
اما مصر بتدريج کشور تاجران شد و آنها احساس کردند که ورای تکلم و محاوره ،به وسيله ديگری هم
کوچک راهبان را
برای برقراری ارتباط نياز دارند .با اين ترتيب با جسارتی تمام ،تصاوير
ِ
گرفته متناسب با نياز های خود ،اين تصاوير را ساده تر کردند .آنگاه اسناد مربوط به کار و اشتغال
هايشان را به زبانی نوشتند که ما با استفاده از زبان يونانی »زبان مردم« )دموتيک ،م( می ناميم.
سنگِ رو ِستا حاوی هر دو متن بود :هم متن مقدس به زبان يونانی و هم ترجمه »مردمی« آن .شاپوليون
هم تمام دقت خود را روی اين دو متمرکز کرده بود .اوهرنوع نوشته مصر قديم را که می توانست جمع
آوری کرد و بيست سال تمام صبورانه همه آنها و سنگ رو ِستا را با همديگر مقايسه و بررسی نمود تا
اينکه باﻻخره معنی چهارده تصوير کوچک را يافت.
يعنی او برای کشف رمز هر يک تصوير بيش از يک سال صرف کرد.
و آنگاه او به مصر رفت و در سال  1823اولين کتاب علمی را در باره هيروگليف باستان منتشر نمود.
نُه سال بعد او از فرط پرکاری فوت کرد – همچون يک شهيد واقعی که از زمانی که پسر جوانی بيش
نبود ،هم و غم خود را به آن وقف کرده بود.
اما اثر او ،بعد از مرگش نيز پا بر جا ماند.

حروف تﺼويرى مﺼر باستان
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بعد از شامپوليون ،ديگران کار او را ادامه دادند تا جائيکه امروز متخصصان باستانشناسی مصر
هيروگليف ها را به همان راحتی می خوانند که ما روزنامه های چاپی خود را می خوانيم.
گشودن کليد چهارده تصوير در عرض بيست سال کار ُکندی بنظر می رسد .اما بگذاريد درباره مشکﻼت
کار شامپوليون چيزی به شما بگويم تا موضوع را درک کنيد و وقتی درک کرديد ،ارزش پشتکار او را
هم بفهميد.
مصريان باستان يک زبان ساده اشاره ای بکار نمی بردند – آنها اين مرحله را پشت سر گذاشته بودند.
البته شما ميدانيد »زبان اشاره ای« يعنی چه .خيلی از دانش آموزان آمريکائی از دوره پيش آهنگی خود
دفتر های يادداشتی تهيه کرده اند که پر از اشاره های مخصوص بخود هستند .هر اشاره معنای بخصوصی
دارد.
اما امﻼ و نوشتار مصر باستان به غير از اشاره ها ،برای اولين بار از »حرف« ها يعنی تصاويری هم
استفاده کرده بود که هر کدام نشاندهنده يک ،دو و يا سه آوا و يا صدا بود.
حاﻻ شما خودتان را به جای شامپوليون بگذاريد و فرض کنيد که در ساحل رود نيل نشسته و سعی می
کنيد يک لوحه سنگی را با اين اشاره ها رمز گشائی کنيد:

منظورراهبانی که اين اشاره ها را روی سنگ شما حک کرده چه ميتوانست باشد؟ از چپ به راست،
چيزی مانند شاقول ،يک ساطور و يک گنجشک؟
بعد همين عﻼمت ها و بسياری عﻼمت های ديگر را ده ها بار در لوحه های ديگر می بينيد و هنگامی
که در يکی دو لوحه ،اين عﻼمات و شکل ها و در کنار آنها ترجمه يونانی آنها را می بينيد ،ناگهان به
اين سوال و احتماﻻ کشف تاريخی می رسيد که شايد اين شکل ها فقط اشاره و تصاويری نيستند که هرکدام
نمايانگر يک انديشه و مفهوم و نام ماند شاقول ،ساطور و يا تبر باشند ،بلکه احتماﻻ هرکدام نشانه يک
آوا و يا صدا ست ،يعنی شايد منظور از هر شکل يک »حرف« و يا ترکيبی از »حروف« است ،مثﻼ
يک آوای صامت و يا دو و يا سه صامت با هم که در کنار هم يک کلمه را بوجود می آوردند.
اولين معمائی که شامپوليون حل کرد ،همين بود.
او کشف کرده بود که مصريان ،اولين مردمی بودند که آنچه را که ما امروزه »امﻼی فونتيک و يا آوائی«
می ناميم ،به کار گرفته اند و نوشتار آنها ترکيبی از شکل ها و حروف بود ،حروفی که هر کدام صدا را
نشان می دهد ،چيزی که در يونانی به آن »فون« )صدا ،آوا( می گويند.
واژه »فونتيک« هم مانند اکثر واژه های ديگر علمی ،ريشه يونانی دارد و معنايش »علم صداهائی است
که هنگام سخن گفتن توليد می شوند«  .نام اين علم هم از کلمه »فون« ميايد که آن را ميتوان در واژه
های ديگری مانند »تلفون« هم يافت که دستگاهی است که صدا را به نقاط دور منتقل می کند.
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با حروف ﻻتين معاصر ،اين اشاره ها هرکدام نمايانگر يک حرف بود:
m, i, w

يعنی بصورت يک کلمه:
miw
يافتن معنای کلمه در زبان مصريان باستان کار آسان تری بود» :ميو« يعنی »گربه«.
يعنی زبان مصر باستان »فونتيک« بود و اين هم انسان ها را از محدوديت های »زبان اشاره ای« و يا
»تصويری« خﻼص می کرد» .زبان اشاره ای« به اين يا آن شکل ابتدائی اش از زمان انسان های
غارنشين بکار برده می شد که تصوير حيوانات وحشی را روی ديوار های خود می کشيدند.
اکنون يک لحظه برگرديم به تصوير باﻻ .اين که کشف کنيد سه اشاره نخست )از چپ به راست( هر کدام
نه نمايانگر يک نام و يا معنا بلکه يک آوا هست و اينکه اين سه آوا و يا اين سه »حرف« با همديگر
معنای »گربه« می دهند ،سال ها طول کشيد .تعيين کردن حروف ساده و مرکب و ارقام زبان باستان
مصر ،تقريبا سی سال طول کشيد و به انسان ها امکان آن را داد که امروزه بتوانند متون مصر باستان
را نسبتا با اطمينان و راحتی بخوانند.
مصری ها برای ايجاد اين نظام نوشتاری ،احتماﻻ هزاران سال صرف کرده بودند.
بعد از کشف اولين حروف ،بتدريج معلوم شد که هر شکل درعين حال که ممکن است معنای کل چيزی
را بدهد که نشان می دهد )يعنی مثﻼ شکل يک ساطور ميتواند نمايانگر مفهوم »ساطور« باشد( اما
همان شکل ،در ضمن کار کر ِد يک صدا و يا آوا را هم دارد ،يعنی نقش يک حرف در يک کلمه را
بازی می کند .برای مثال در اين نمونه ،شکل جوجه جايگزين آوای »و« و يا به ﻻتين
w
است.
بتدريج ،معلوم شد که شکل هائی که بيشتر از همه مشاهده می شدند ،نمايانگر آواهائی مانند »م«» ،س«،
»ت« و يا آواهای دوگانه مانند »م س« و يا »ق د« و غيره هستند.
آنچه که شامپوليون سی سال از عمرش را صرف آن کرد تا بما ياد دهد و باﻻخره بخاطر پرکاری اش
زندگيش را هم در اين راه از دست داد ،بطور کلی اين بود.
اين هم يکی از دﻻيلی است که چرا ما امروزه تاريخ مصر باستان را بهتر از تاريخ باستان هر سرزمين
ديگری می دانيم.
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يک گورخانه مﺼری

سرزمين زندگان ،سرزمين ُمردگان
انسان ،حيوانی است که پيوسته در جستجوی خوراک بوده است.
انسان هميشه به سمتی روانه شده که در آنجا يافتن خوراک و ساختن خانه آسان بوده است.
ظاهرا شهرت دلتا و سرزمين های اطراف رود نيل در دوران باستان هم معروف عام بوده است .انسان
های وحشی از هر نقطه دنيا به اينجا آمده در سواحل اين رودخانه سکنی گزيده اند .اما دسترسی به اين
سرزمين که محاط به دريا و از سوی ديگر صحراست ،آسان نبود و فقط مردان و زنان مقاوم ،به اين کار
موفق شده اند.
ما امروزه نميدانيم آن ها چگونه انسان هائی بوده اند .برخی از آنها از قلب آفريقا آمده بودند .آنها موئی
مجعد و لبانی ضخيم داشتند.
منشاء ديگران که بور بودند ،صحرای عربستان و يا مناطق رودخانه های بزرگ ميانرودان بود.
آنها برای تصاحب اين زمين های خارق العاده با يکديگر جنگيدند.
شروع به ساختن روستا ها نمودند ،اما همسايگانشان اين روستا ها را ويران کردند .آنها هم با آجرهائی
که از همسايگان مغلوب خود به دست آورده بودند ،روستا های خود را ازنو ساختند.

31

»رمی« را دادند که به زبان ساده »انسان«
به تدريج نوع جديدی پا به عرصه نهاد .آنها به خودشان نام ِ
معنی ميداد ،نامی که با آن ميشد احساس غرور و افتخار کرد ،کم و بيش شبيه نام »کشور خداوند« که
بعد ها انسان ها به سرزمين آمريکا دادند.
هر سال برای مدتی که نيل طغيان ميکرد ،دريا و صحرا ،اين منطقه زيست انسان ها را از بقيه دنيا جدا
ميکرد و آنها در جزايری که با اين ترتيب به وجود آمده بود ،زندگی ميکردند .البته ميتوان اين انسان ها
را »جزيره نشين« هم ناميد ،انسان هائی با عادات روستائيانی که با همسايگان خود به ندرت رابطه
داشتند.
آنها از طرز زندگی و عادات خودشان بيشتر از ديگران خوششان ميامد .فکر ميکردند رسوم و تصورات
خودشان از رسوم و تصورات ديگر انسان ها که به اندازه خود آنها مهم نبودند ،بهتر و واﻻ تر است.
خارجی ها را چندان به ديده تحقير نمی نگريستند ،حتی به آنها رحم ميکردند و آنها را حداﻻمکان بيرون
از مرزهای مصرنگه ميداشتند 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 ميدادند .صبور بودند و و در
بده-بستان ها و روابط تجاری ،رفتاری نسبتا بی تفاوت داشتند .زندگی برای آنها هديه ای آسان يافته بود
و آنها برعکس مردم سرزمين های سرد شمال که بايد تنها برای زنده ماندن مبارزه سختی ميکردند،
هرگز خسيس و يا مردم آزار نشدند.
وقتی که خورشيد در افق سرخ فام صحرای دوردست شروع به تابش ميکرد ،آنها برای شخم زمين های
خود بيرون ميرفتند و زمانی که آخرين اشعه های آفتاب پشت کوه ها پنهان ميشد ،آنها به خواب ميرفتند.
خيلی کار ميکردند ،حتی مثل بردگان کار ميکردند و صرفنظر از اينکه چه اتفاقی می افتد ،آنها از خود
بی تفاوتی و صبر فوق العاده ای نشان ميدادند.
باورشان اين بود که اين زندگی چيزی نيست جز آغازی بسيار کوتاه بر يک هستی طوﻻنی که بعد از
مرگ شروع ميشود .فکر ميکردند زندگی آتی در دنيای بعد از مرگ از زندگی دنيوی آنان مهم تر است
و به همين سبب مصريان ،سرزمين های بارورشان را به مرقد وسيعی جهت عبادت مردگانشان تبديل
کردند.
از همين جهت است که نامه های پاپيروس که از بيابان حاصلخيز پيدا شده ،پر از داستان های دينی
هستند .ما امروزه دقيقا ميدانيم که آنها کدام خدايان مصر را پرستش ميکردند و چگونه سعی مينمودند که
شرايط خوشبختی و آسايش کامل کسانی را فراهم آورند که به خواب ابدی فروميروند.
در ابتدای کار هر روستای کوچک ،خداوند خود را دارا بود.
اين خدايان اغلب تصويری با شکلی عجيب بر يک سنگ و يا بر شاخ درختی تنومندی را داشتند .ميبايست
روابط خوبی با آنان داشت چرا که آنها ميتوانستند به محصول ضرر بزرگی بزنند و دوره های قحطی
را آن قدر طول دهند که انسان ها و حيوانات تلف شوند .از اين رو دهقانان بعنوان هديه به اين خدايان،
در مقابلشان هدايا و خوردنی های گوناگون و يا دسته های گل ميگذاشتند.
مصريان وقتی به جنگ با دشمنانشان ميرفتند ،خدايشان را هم با خود ميبردند تا در صورت بروز خطر
در دور و بر او جمع شوند.
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اما هر چه از عمر سرزمين مصرگذشت ،را ه های بهتری ساخته شد و مصريان توانستند بيشتر سفر
کنند .در نتيجه ،اين نوع سنگ ها و چوب هائی که آنها را پرستش ميکردند ،اهميت و معنای خود را
بتدريج از دست دادند .با گذشت زمان آنها در گوشه ای از خانه ها جا ميماندند ،فراموش ميشدند ،بصورت
آذين بکار ميرفتند و در صورت کهنه شدن به دور انداخته ميشدند.
جای آنها را خدايان جديدی گرفتند ،خدايانی که نشاندهنده نيرو های طبيعت بودند که به زندگی
مصريان براستی تاثير مستقيم ميگذاشتند.
واﻻترين خدای اينچنين ،آفتاب بود که بی آن هيچ چيز رشد و نمو نميکرد.
بدنبال آفتاب ،خدای بعدی رودخانه نيل بود که گرمای روز را معين ميکرد ،به مزارع مصريان زندگی
می بخشيد و باعث غنای خاک آنان ميشد.
و آنگاه نوبت ماه ميرسيد که شب هنگام گوئی پارو زنان از سرزمين بهشت سر ميرسيد .آنگاه نوبت
خدايان ديگر از قبيل رعد و برق و يک رشته نيروهای ديگر طبيعت بود که زندگی مصريان را شيرين
و يا تلخ مينمودند.
اين نيرو ها امروزه برای ما قدرت های مطلقا مهار ناپذيری نيستند .ما در جهان کنونی ميتوانيم با نصب
دستگاهی بر بام خانه خود نيروی مخرب رعد و برق را به زمين انتقال داده ،خنثی کنيم و انبار های آب
درست کنيم تا در فصل بی آب تابستان زنده بمانيم .اما مصريان باستان کامﻼ و تماما تسليم اين نيروهای
طبيعی بودند.
اين نيروها از گهواره تا گور شريک زندگی روزمره مصريان بودند.
آنها در هر رعد و برق و يا طغيان رود نيل نيرو های آسمانی را ميديدند که بعنوان اربابان الهی آنان در
پی مجازات آنها هستند ،اربابانی که پيوسته اعمال و زندگی آنها را نظارت و مديريت ميکنند.
بدين صورت خدای اعظم ايجاد شد ،چيزی مانند فرمانده کل يک ارتش.
و يک رشته افسرانی که درجه پائين تری داشتند تحت فرمان او درآورده شدند.
هرکدام از اين خدايان کوچک ميتوانست در چارچوب محدود خود مستقﻼ قدرت نمائی کند.
با اينهمه ،اين افسران در لحظه های مهمی که مربوط به سرنوشت همه انسان ها ميشد ،ناچار به تبعيت
از ارباب خود ،خدای اعظم بودند.
نام اين خدای اعظم مصريان باستان »اُزيريس« )ازيريس( بود و همه کودکان مصری شرح حال اين
ايزد هستی و نيستی را بخوبی ميدانستند.
ميگويند روزگاری در سرزمين مصر شهرياری بنام »ازيزيس« ميزيست.
او به رعايای خود راه های زراعت را ياد ميداد و در سرزمين مصر عدالت را برقرار کرده بود .اما
ازيريس برادری بد طينت به نام » ِست« هم داشت.
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او دشمن ازيريس بود چرا که ازيريس راستکار و خوش نيت بود .روزی ِست ،ازيريس را به شام دعوت
ازيريس کنجکاو خواست بداند که اين چيز جديد چيست.
کرد و بعد از شام خواست به او چيزی نشان دهد.
ِ
ِست به او گفت :تابوتی عجيب ،مانند لباسی که همه پيکر انسان را ميپوشاند…
ازيريس خواست اين لباس عجيب را آزمايش کند .اما به محض آنکه در تابوت دراز کشيد تا آزمايشش
درتابوت را محکم بست وبعد به خدمتکارانش دستور داد تا آن را به رودخانه بياندازند.
کندِ ،ست ِ
وحشتناک ِست در سرتاسر مملکت مصر پيچيد .اما امواج رود نيل تابوت
مدت کوتاهی بعد خبر اين عمل
ِ
را در محلی ديگر به طرف ساحل سوق داد .تصادفا زن ازيريس» ،ايسيس« که شوهرش را بسيار دوست
داشت ،تابوت را ديد و بﻼفاصله پيش يکی از پسرانش بنام »هوروس« رفت که پادشاه کشور ديگری بود
تا ماجرا را به او نقل کند .اما به محض اينکه ايسيس رهسپار کشور پسرش شد ،برادر خبيث ازيريس
يعنی ِست مخفيانه وارد قصر شده ،جسد ازيريس را در آورد و آن را به چهارده تکه تقسيم کرد.
هنگاميکه ايسيس به قصر بازگشت ،از ماجرا باخبر شد و چهارده قطعه شوهرش ازيريس را بهمديگر
زيرزمينی انسان هائی حکمرانی کرد که
دوخت .ازيريس به زندگی بازگشت و تا ابد بعنوان پادشاه دنيای
ِ
ارواحشان در آنجا جمع ميشوند.
و اما برادر خبيث يعنی ِست سعی کرد فرار کند ،اما هوروس از طريق مادرش ايسيس از فرار او باخبر
شد و ايسيس را اسير نمود.
با اين ترتيب پايه اساسی اعتقادات دينی مردم مصر شکل گرفته بود :داستان همسری وفادار ،برادری
خبيث و فرزند وفاداری که انتقام پدر را از عموی خبيث اش ميگيرد – و همچنين غلبه نيکی بر پليدی.
ازيريس همچون خداوند همه موجودات زنده ای ستايش ميشد که در زمستان مي ُمردند و در فصل بهار
دوباره زنده می شدند .او در عين حال »حکمران و مدير دنيای آخرت« به حساب ميرفت که همچون
قاضی روز رستاخيز ،نسبت به افراد ظالم و آنان که نسبت به انسان های ضعيف بيرحمی کرده بودند با
بيرحمی رفتار ميکرد.
در رابطه با انسان هائی که از اين دنيا رخت بر بسته ،ارواحشان به دنيای بعدی کوچ ميکرد ،دنيائی در
آن سوی کوه های غربی در نظر گرفته شده بود و از اين جهت مصريان در مورد کسی که مي ُمرد،
ميگفتند »به غرب رفت«.
ايسيس شريک اعتبار و وظايف شوهرش ازيريس شده بود .پسر آنان هوروس که همچون خدای آفتاب
مورد پرستش بود ،اولين پادشاه سلسله پادشاهان مصر شد و بعد از او هر کس که به اين قدرت رسيد،
نام دومش »هوروس« بود .در ضمن ،ريشه نام »افق« در زبان های اروپائی يعنی
horizon
از همين نام مصری »هوروس« است.
البته مردم هر ده و شهر کوچک هم همچنان به خدای کوچک خود پرستش ميکردند .اما اگر بطور عموم
بگوئيم ،همه انسان ها قدرت الهی ازيريس را قبول کرده و کوشش به جلب مرحمت او مينمودند.
اين ،کار ساده ای نبود و منتج به عادات عجيب و غريبی شد .اوﻻ مصريان معتقد بودند که هيچ روح،
اگر در اين دنيا صاحب بدنی نباشد ،نميتواند وارد سرزمين ارواح ازيريس شود.
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انسان ُمرده حفظ ميگرديد و خانه مناسبی به
بنا براين به هر قيمتی که شده ،ميبايست بعد از مرگ ،بدن
ِ
او اختصاص داده ميشد .از اين رو  ،وقتی کسی می ُمرد ،جسدش فورا موميائی ميشد .اين ،کاری دشوار
و بغرنج بود .فردی که هم پزشک و هم راهب بود ،به همراهی يک دستيار اين کار را انجام ميداد .وظيفه
دستيار اين بود که سينه ُمرده را بشکافد و آن را با معجونی عبارت از نوعی سقز زرد ،شيره درخت
سرو و دارچين چينی پر کند .اين دستياران جزو يک طبقه بخصوص و فوق العاده پست جامعه بشمار
ميرفتند چونکه در جامعه مصر باستان شدت و خشونت با انسان ،چه زنده و چه مرده ،ناپسند بود و بنا
براين کسانيکه جسد انسان مرده را ميشکافتند ،افراد فوق العاده پستی بشمار ميرفتند.
سديم کربنات که فقط برای اين کار از ليبی
آنگاه راهب جسد را ميگرفت و آن را سه هفته در يک محلول ُ
آورده ميشد ،ميخوابانيد .بعدا جسد کامﻼ »موميائی« ميشد ،يعنی تبديل به موم و يا معجونی از شيره ها
و موم های گياهی ميگرديد .سپس جسد در يک قطعه پارچه بسيار طوﻻنی پيچيده ميشد و در داخل تابوتی
چوبی و مزين گذاشته ميشد و بدين ترتيب برای انتقال به دشت غربی آماده ميگشت.
مزار ،ميان شن زار های صحرا در داخل اتاقکی سنگی و يا غاری در سينه يک تپه قرار داده می شد.
بعد از اينکه تابوت در وسط اين اتاقک گذاشته شد ،هر چه آن فرد ُمرده در اين اتاقک برای يک »زندگی
ابدی« ﻻزم داشت هم در آنجا چيده ميشد .اينها ازجمله عبارت بودند از ظروف و وسايل اوليه آشپزخانه،
اسلحه ها ،حتی مجسمه های کوچک نانوا ها و قصاب ها .اين کار با دقت و اعتنای بسياری انجام ميشد.
حتی برای فراغ خاطر فرد ُمرده در ساعات طوﻻنی تنهائی ،آﻻت موسيقی مانند نی و ساز هم در اين
»خانه های ابدی« گذاشته ميشد.
آنگاه سقفی شنی برای آن اتاقک ميساختند و »گورخانه« را می بستند تا فرد ُمرده آسايشی ابدی داشته
باشد.
اما طبيعتا صحرا پر از جانوران وحشی بود و شغال ها و گرگ ها از ميان شن و ِگل ،خود را به جسد
رسانيده آن را ميخوردند.
اين ،چيزی وحشتناک بود چرا که با اين ترتيب روح مزبور که خانه و آشيانه خود را ازدست داده بود،
ناچار ميشد مانند آوارگان از جائی بجای ديگری برود و تا ابد زجر بکشد .از اين جهت برای امنيت و
محافظت قبر تدابيری ديده شد .مثﻼ در گرداگرد گورخانه ديوار کوتاهی ساخته شد و محوطه ميان آن
ديوار و گورخانه با شن و سنگ پر کرده شد تا به کمک اين تپه های مصنوعی کوچک ،موميا از دست
جانوران درنده در امان باشد.
اما روزی يک مصری تصميم گرفت برای مادر محبوبش که به تازگی ُمرده بود ،در جلگه نيل آرامگاه
مجللی بسازد که هنوز که هنوز است ،دقت انسان ها را بخود جلب ميکند.
او همه غﻼمان خود را جمع کرد و به آنها دستور داد تا کوهی مصنوعی بسازند که از فاصله های چندين
فرسخی هم ديده شود .آنها همين کار را کردند و برای آنکه شن از باﻻی کوه به پائين نريزد ،در سينه اين
تپه های مرتفع رشته هائی آجری بنا نمودند.
انسان ها اين فکر نو را خيلی پسنديدند.
مدت کوتاهی نگذشت که آنها در ساختن آرامگاه برای ُمردگانشان با همديگر به رقابت پرداختند و بدين
ترتيب ارتفاع اين آرامگاه ها از بيست ،سی و چهل قدم هم گذشت.
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در نهايت يکی از اشراف ثروتمند دستور ساختن يک آرامگاه سنگی داد.
بر فراز گورخانه انبوهی آجر به ارتفاع چند صد متر ساخته شد .ورود به داخل اين تپه فقط از طريق
دری ممکن بود که از سنگ خارا ساخته شده بود .با اين ترتيب موميای داخل گورخانه از هرگونه
هجوم مهمانان ناخوانده در امان بود.
روشن است که در چنين شرايطی ،پادشاه مصر يعنی فرعون نميتوانست اجازه دهد که اين يا آن رعيتش
از او پيشی بگيرد .شهريار سرتاسر مصر که در بزرگترين قصر کشور زندگی ميکرد ،ميبايستی دارای
بزرگترين آرامگاه هم ميشد.
آنچه را که ديگران با آجر ساخته بودند ،او با وسايل گران قيمت ترو محکم تری ساخت.
فرعون افسرانش را به هر سو فرستاد تا کارگر جمع کنند .راه ها ساخت .برای کارگران خوابگاه ساخت
)امروز هم ميتوان اين خوابگاه ها را تماشا کرد( .در نهايت ،کارگران شروع به کار کردند و آرامگاهی
برای فرعون برپا کردند که بتواند تا آينده ای طوﻻنی دوام بياورد.
نام اين انبوه عظيم سنگ »هرم« )جمع :اهرام( و يا »پيراميد«
pyramid
است.
ريشه اين نام »پيراميد« کمی عجيب است.
هنگاميکه يونانيان به مصر آمده اين اهرام را ديدند ،چند هزار سال از عمر اين »پيراميد« ها گذشته بود.
طبيعتا مثل همان که امروز در پاريس و يا استانبول مثﻼ برج ايفل و يا مسجد سلطان احمد را به توريست
ها نشان ميدهند ،آن وقت ها هم مصری ها خارجيانی را که به مصر ميامدند به تماشای اهرام ميبردند.
روايت است که روزی يک يونانی با تعجبی ستايش آميز يکی از اين هرم ها را نشان داده و پرسيده است
که اين »کوه عظيم« چيست؟
راهنمای مصری او هم با تصور اينکه منظور مهمان يونانی ارتفاع اين هرم است ،جواب داده است:
»بله ،واقعا هم مرتفع است«.
در زبان مصری باستان به »ارتفاع-مرتفع« »پير-ام-وس«
pir-em-us
ميگفتند .بازديد کننده يونانی هم با تصور اينکه اين ،نام مصری هرم است ،به آخرش يک پسوند يونانی
اضافه کرده و نام آن را همچون
pyramis
تکرار کرده است.
در غرب حرف آخر »س« در کلمه »پيراميس« را تبديل به »د« کردند و به آن نام »پيراميد« )عربی و
فارسی :هرم ،اهرام( دادند که هنوز هم نامش همين است.
اين پيراميد پنجاه قرن پيش يعنی  5000سال قبل بزرگترين هرم مصر بود و ارتفاعش  46متر بود.
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پايه اش  150متر طول داشت.
مساحتی بيش از سيزده آقره )يک واحد قديمی سنجش مساحت ،برابر با  0.404هکتار- ،م( را در بر
ميگرفت که سه برابر بزرگترين بنای دنيای مسيحيت يعنی کليسای پطر مقدس در واتيکان است.
در مدتی حدود بيست سال ،بيش از صد هزار نفر مشغول حمل سنگ از صحرای دوردست »سينا« به
مصر شدند .اين سنگ ها را با تکنيکی که هنوز کامﻼ برای ما روشن نيست ،با قايق ها از رود نيل
گذرانيدند و تا وسط صحرا نقل کرده و در جای خود در اين پيراميد نصب کردند.
اما معماران و مهندسين فرعون کار خود را به قدری استادانه انجام داده بودند که راهروی اصلی هرم
که منتهی به »گورخانه پادشاه« در مرکز آن ميشود ،با وجود فشار سهمگين هزاران تن سنگ به هيچ
وجه تغيير شکل نداده است.
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نيﻞ جوان

ايجاد دولت در دورۀ باستان
در دنيای کنونی ،هر کدام از ما انسان ها تبعه يک »دولت« است.
برخی از ما ها فرانسوی و يا چينی و يا روس است .شايد بعضی ها در گوشه های دوردست اندونزی
زندگی ميکنند )ميدانيد اندونزی کجاست؟( اما در هر صورت همۀ ما به اين يا آن صورت متعلق به
ترکيب عجيبی بنام »دولت« هستيم.
اصﻼ مهم نيست که ما اين يا آن پادشاه ،امپراتور و يا رياست جمهوری را همچون حاکم و فرمانروای
خود می پذيريم يا نه .همۀ ما بعنوان عضو بسيار کوچکی از اين ک ِّل کﻼن يعنی »دولت« به دنيا ميائيم و
درميگذريم ،بدون آنکه کسی بتواند از اين سرنوشت بگريزد.
و ليکن در واقع »دولت« اختراع جديدی است.
ساکنين نخستين دنيا نمی دانستند »دولت« چيست.
هر خانواده به تنهائی و برای خودش زندگی ميکرد ،شکار می نمود ،کار ميکرد ،و بعد هم می ُمرد .گاه
چنان اتفاق می افتاد که برخی از اين خانواده ها به منظور دفاع بهتر از خود در برابر جانوران درنده و
يا ديگر انسان های وحشی ،اتحاديۀ بی ثباتی به نام »قبيله« و يا »قوم« و »طايفه« ايجاد ميکردند .اما
هرگاه آن خطر سپری ميشد ،اين اتحاديه های انسان ها باز به حال خود می ماندند و اگر هم خانواده های
ناتوان قدرت دفاع از غار خويش را نمی داشتند ،در معرض حملۀ کفتار ها و ببرها قرار ميگرفتند و در
آن صورت اگر هم کشته می شدند ،کسی به حالشان افسوس نمی خورد.
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سخن کوتاه ،هر فرد برای خودش مانند يک ملت بود و نسبت به بهروزی و يا امنيت همسايگانش احساس
مسئوليتی نميکرد .اين وضع به تدريج و با آهستگی تمام ،تغيير يافت و مصر اولين کشوری شد که مردم
آن در يک امپراتوری منظم سازماندهی شدند.
يک انگيزۀ مستقيم اين روند مفيد ،رودخانۀ نيل بود .من قبﻼ به شما تعريف کرده بودم که در تابستان هر
سال چگونه بخش بزرگ وادی و دلتای نيل تبديل به درياچه ای پهناور ميشود .برای استفادۀ حداکثر از
اين آب و در عين حال پيشگيری از مرگ و مير در سيﻼب ،ﻻزم می آمد که در برخی نقطه ها سد ها و
جزيره های کوچکی ساخته شوند تا انسان و حيوانات در ماه های اوت و سپتامبر هﻼک نگردد .اما
ساختمان اين جزيره های کوچک هرگز کار ساده ای نبود.
يک فرد و يا خانواده و يا حتی قبيله نمی توانست به تنهائی و بدون کمک ديگران سدی روی رودخانه
بسازد.
شايد يک کشاورز از همسايۀ خود فوق العاده بدش ميامد ،اما همين کشاورز حتما از غرق شدن بيشتر
بدش ميامد .بنا براين زمانی که احتمال ميرفت سيل ،او و زن و کودکان و گاو و گوسفند خانواده را به
کام خود خواهد کشيد ،همين کشاورز ناچار ميشد نه فقط از آن همسايه ،بلکه از مردم تمام آبادی کمک
بخواهد.
نياز ،همه را مجبور ميکرد که اختﻼفات کوچک خود را کنار بگذارند .بزودی سرتاسر وادی نيل در
امتداد رودخانه پر از گروه های کوچک انسان هائی گشت که بخاطر ادامۀ حيات و بهبود زندگی خود،
يعنی برای هدفی مشترک پيوسته همکاری ميکردند.
از درون همين سرآغاز های کوچک بود که نخستين دولت قدرتمند جوانه زد.
اين ،گام بزرگی در راه پيشرفت بشری بود.
در نتيجۀ اين تحوﻻت ،مصر تبديل به کشوری براستی قابل سکونت شد .اين ،پايان قتل های بی قانون
بود .اين وضع باعث تامين امنيتی برای مردم شد که تا آن زمان موجود نبود .با اين ترتيب اعضای
ضعيف تر قبيله نيز شانس زنده ماندن را يافتند .امروزه در حاليکه تجسم بی قانونی مطلق تنها در مورد
جنگل های آفريقا ممکن است ،به سختی ميتوان دنيائی بدون قانون ،پليس ،قاضی ،خدمات پزشکی،
بيمارستان ها و مدرسه ها تصور نمود.
اما پنج هزار سال پيش مصر تنها دولت متشکل بود و از اين جهت هم مورد رشک و حسد همسايگانش
قرار ميگرفت ،همسايگانی که در آنجا هر فرد ناچار بود به تنهائی از پس مشکﻼت زندگی برآيد.
اما يک دولت تنها عبارت از مجموعۀ شهروندانش نيست.
يک عده انسان هائی هم ﻻزم هستند که مسئول اجرای قانون ها باشند و درحالت های فوری ،رهبری همۀ
آن مردم را به عهده بگيرند .از اين جهت هيچ کشوری هرگز نتوانسته است بدون يک رهبر دوام بياورد،
چه نام آن رهبر سلطان باشد ،چه امپراتور ،چه پادشاه )همانند ايران( و چه رئيس جمهوری ،طوری که
ما در کشور خود آمريکا رهبرمان را می ناميم.
در مصر باستان هر روستا حاکميت ريش سفيدان روستايشان را قبول نمودند ،چراکه آنها سالمند و از
اعضای جوان جامعۀ خود با تجربه تر بودند .ريش سفيد ها هم يک شخص نيرومند را انتخاب نمودند تا
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سربازانشان را در صورت رخ دادن جنگ فرماندهی کند و در صورت وقوع سيل ،مردم را راهنمائی
نمايد .به اين شخص عنوانی هم دادند تا از ديگران متمايز شود .آن شخص را يا پادشاه و يا شاهزاده
ناميدند و بخاطر منافع مشترک خودشان شروع به اطاعت از او نمودند.
از اين جهت در دوره های بسيار قديم تاريخ مصر ،تقسيم بندی زير را بين مردم مشاهده ميکنيم:
اکثريت عبارت از دهقانان هستند.
همۀ آنها بطور يکسان دارا و بطور يکسان فقيرند.
فرد قدرتمندی بر آنان حکم ميراند که سر فرمانده لشکرهای آنان است و همچنين قاضی ها را منتصب
ميکند و درجهت تامين نياز و راحتی مشترک مردم ،کارساختمان راه ها را مديريت ميکند.
او در ضمن رئيس قوۀ پليس هم هست و دزدان را بازداشت ميکند.
اين فرد درمقابل اينهمه خدمت های ارزشمند بخشی از پول هر شخص را ميگيرد که به آن »ماليات«
ميگويند .اما بخش بزرگ اين پول به شخص پادشاه متعلق نيست .اينها پول هائی هستند که بعنوان امانت
به پادشاه سپرده ميشوند تا برای نياز های مشترک آن جماعت مصرف شوند.
اما پس از مدتی ،طبقۀ اجتماعی نوی از انسان ها پيدا ميشود که نه دهقان هستند و نه شاه .اين طبقۀ نو که
معموﻻ »اشراف« ناميده ميشوند ،ميان حکمران و اتباع او قرار دارند.
اين طبقه از همان نخستين روزها در تاريخ هر کشور عرض اندام کرده و در پيشرفت هر ملت نقش
مهمی بازی نموده است.
من بايد به شما تعريف کنم که اين طبقۀ اشراف چگونه از درون شرايط بسيار روزمره و طبيعی جامعه
بيرون آمد و با وجود هرگونه مخالفت ،تا کنون به حيات خود ادامه ميدهد.
برای روشن شدن موضوع ،برای شما تصويری کشيده ام.
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يک آبادی در ساحﻞ نيﻞ باستانی

اين تصوير ،پنج مزرعۀ مصر باستان را نشان ميدهد .صاحبان اصلی اين مزرعه ها ساليان پيش به مصر
مهاجرت کرده بودند .هر کدام از اين خانواده ها تکه ای از زمين بی صاحب را تصاحب کرده ،در همانجا
ساکن شده بودند تا با کشت غﻼت و پرورش گاو و خوک و انجام ديگر کار های ﻻزم ،خود و کودکانشان
را زنده نگهدارند .ظاهرا همۀ اين انسان ها همه دارای فرصت های برابری در زندگی خود بودند.
اما چگونه شد که يکی از آنها بر همسايگانش ،بر مزرعه ها و انبارهای غلۀ آنها حاکم شد ،بدون آنکه
قانونی را زير پا گذارد؟
روزی ،روزگاری ،آقای ماهی )اين نام را روی نقشه با عﻼمت های رايج »هيروگليف« در مصر باستان
خواهيد ديد( پس از جمع کردن خرمن ،کشتی کوچک خود را که پر از غله بود به شهر ممفيس در مصر
مرکزی فرستاد تا اين غله را به فروش برساند .تصادفا آن سال محصول خوبی چيده شده بود و بنابراين
آقای ماهی از فروش غله پول زيادی بدست آورد .پس از ده روز کشتی برگشت و ناخدای آن ،پولی را
که از فروش گندم گرفته بود به صاحبکارش تسليم نمود.
پس از چند هفته اين بار آقای گنجشک که مزرعه اش در همسايگی مزرعۀ آقای ماهی بود ،محصول غله
اش را برای فروش به بازار نزديک آبادی فرستاد .بيچاره آقای گنجشک در سال های گذشته از اين بابت
شانس خوبی نداشته بود ،اما اين بار اميدوار بود که غله اش را به قيمت خوبی خواهد فروخت .به همين
جهت او منتظر بود که نرخ غله در شهر ممفيس کمی باﻻ برود تا اينکه او هم محصولش را برای فروش
ارسال نمايد.
آن صبح شايعه ای به آبادی رسيده بود که جزيره »کرت« در يونان کنونی دچار قحطی شده و از اين
جهت نرخ غله در بازارهای مصر افزايش يافته است.
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آقای گنجشک اميدوار بود که از اين تحوﻻت غيرمنتظره سودی خواهد نمود و به همين دليل به کشتيران
خود دستور داد که شتاب کند.
کشتيران ما هم فورا دست به کار شد اما سکان کشتی را چنان شتابکارانه و ناشيانه بکار گرفت که کشتی
به صخره ای خورد و شکست ،بادبان قايق در هم شکست و به دريا فرورفت و خود کشتيران هم که زير
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 بيوۀ کشتيران بدهد.
اين فاجعه ها درست زمانی اتفاق افتاده بودند که آقای گنجشک طاقت تحمل هيچ ضرر جديدی را نداشت.
زمستان نزديک بود و او پول خريدن پيراهن و قبای نو برای کودکانش نداشت .مدت ها بود که خريد بيل
و کلنگ نو را هم به تاخير انداخته بود و بدين جهت بيل و کلنگش هم از کار افتاده بود .بذر برای کاشتن
هم نداشت .وضع آقای گنجشک بسيار بد بود.
او از همسايه اش آقای ماهی هيچ هم خوشش نمی آمد ،اما چارۀ ديگری نمانده بود .بايد ميرفت و با همۀ
تواضع خود از آقای ماهی مبلغ کوچکی قرض ميخواست.
و همين کار را هم کرد .آقای ماهی با خوشروئی پاسخ داد که او آماده است هرقدر که مورد نياز آقای
گنجشک هست به او بدهد ،اما آيا آقای گنجشک ميتواند برای اطمينان خاطر آقای ماهی ضمانتی به او
بدهد؟
آقای گنجشک گفت ،بله ،او ميتواند مزرعۀ خود را بعنوان ضمانت بگذارد.
افسوس که آقای ماهی آن مزرعه را بسيار خوب می شناخت .اين مزرعه چندين نسل بود که متعلق به
خانوادۀ گنجشک بود .اما پدر صاحب کنونی مزرعه اشتباه بزرگی کرده ،فريب يک تاجر فنيقی را خورده
و از او هفت هشت »گاو فنيقی« خريده بود .هيچکس نميدانست اين نام »گاو فنيقی« يعنی چه ،اما شايعه
پخش شده بود که اين گاو ها از جنسی بسيار مرغوب هستند و علف بسيار کمی خورده ،اما دوبرابر گاو
های معمولی مصری کار ميکنند .دهقان پير به سخنان جدی فروشندۀ فريبکار باورکرده ،در مقابل نگاه
های حسودانۀ همسايگانش آن »گاوهای فنيقی« را خريداری نموده بود.
اما اين گاوها قادر به آن معجزه هائی که شايع شده بود ،نبودند.
برعکس ،اين گاو ها فوق العاده احمق ،بی حرکت و تنبل بودند و در عرض سه هفته دچار بيماری
مرموزی گشته هﻼک شدند.
دهقان پير چنان خشمگين و افسرده گشته بود که دچار سکتۀ مغزی شد .ادارۀ مزرعه به دست پسرش
افتاد که بسيار زحمتکش بود ،اما نمی توانست نتيجۀ چندانی از کارو زحمتش بگيرد.
از دست دادن محصول غله و کشتی ،برای او آخرين قطره ای به شمار ميرفت که همه چيز را وارونه
کرد.
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برای »گنجشک جوان« چاره ای نمانده بود جز اينکه يا خودش و خانواده اش از گرسنگی بميرد و يا
اينکه از همسايه اش کمک بخواهد و قرض بگيرد.
ماهی با زندگی و شرح حال همۀ همسايه هايش آشنا بود .او از آن نوع انسان ها بود که به اين نوع
موضوع ها عﻼقه دارند ،اما نه بخاطر غيبت و شايعه ،بلکه با اين هدف که شايد روزی اين اطﻼعات به
دردش بخورد .در اين مورد هم او از کوچکترين جزئيات وضع مادی خانوادۀ گنجشک با خبر بود و
ميدانست که توان اصرارش در گذاشتن برخی شرط های دادن وام چقدر است .ماهی قبول کرد که هر
چه گنجشک ميخواست به او بدهد ،اما به يکی دو شرط .او بايد قول ميداد که در سال شش هفته برای
ماهی کار خواهد کرد و همچنين ماهی هر وقت خواست ،خواهد توانست از امﻼک گنجشک استفاده کند.
البته گنجشک از اين شرط ها خوشش نمی آمد .اما روزها رفته رفته کوتاه تر و کوتاه تر ميشدند ،زمستان
به سرعت فرا ميرسيد و خانوادۀ او مواد خوراکی نداشت.
او ناچار به پذيرش اين شرط ها شد و از همان روز به بعد او و پسران و دخترانش ديگر هرگز به اندازۀ
گذشته آزاد نبودند.
طبيعی است که آنها کامﻼ خدمتکار و يا غﻼم و کنيز همسايه شان نشدند ،اما برای گذران زندگی خود،
تابع لطف و بزرگواری او گشته بودند .هنگاميکه آنها در راه ماهی را ميديدند ،به کناری رفته می گفتند
»صبح به خير ،قربان «.ماهی هم يا در جواب چيزی ميگفت ،و يا هم نمی گفت.
او اکنون ديگر صاحب دو برابرساحلی بود که قبﻼ داشت.
او ديگر زمين و کارگران بيشتری داشت و می توانست نسبت به سال های پيش غله بيشتری بردارد.
دهقانان همسايه در بارۀ خانۀ نوی گفتگو ميکردند که او ميساخت .مجموعا از او بعنوان مردی صحبت
ميکردند که صاحب ثروت و اهميت روزافزونی هست.
اواخر آن تابستان چيزی بسيار غير عادی اتفاق افتاد.
باران باريد.
سالمندان روستا چنين چيزی را در چنين فصلی بخاطر نداشتند ،اما دو روز تمام بارانی تند و پی در پی
باريد .نم نمی ريزه ريزه که کسی به آن اهميت نميداد ،ناگهان تبديل به بارانی سيل آسا شده بود .نيمه
شب سيﻼب مزبور از فراز کوه ها سرازير شد و محصول کشاورزی را که متعلق به صاحب زمين
سنگی در دامنۀ کوه ها بود ،کامﻼ نابود کرد .نام او »فنجان« بود و او نيز اين زمين را از ده ها »فنجان«
پيش از خود به ارث برده بود .خسارت حد و حسابی نداشت .فنجان نياز به بذر گندم داشت و همه را
يکجا ﻻزم داشت .او از سرگذشت گنجشک با خبر بود .او نيز از ماهی که در آبادی های دور و نزديک
همچون معامﻼتچی تبهکار شناخته شده بود ،متنفر بود .با اينهمه باﻻخره او نيز سر از خانۀ ماهی در
آورد تا خاضعانه چند پيمانه گندم از او وام بگيرد .و او اين چند پيمانه را دريافت کرد ،اما به شرط آنکه
در سال دو ماه تمام در مزرعۀ ماهی کار کند.
ديگر وضع ماهی خيلی رو براه شده بود .خانۀ نو او آماده بود و او به اين فکر افتاده بود که هنگام تاسيس
خانوادۀ خودش فرارسيده است.
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آن سوی کوچه ،کشاورزی ميزيست که دختر جوانی داشت .نام آن کشاورز »چاقو« بود .او آدم خوش
گذرانی بود و برای ازدواج دخترش پولی برای جهيز نداشت.
ماهی به سراغ چاقو رفت و دخترش را خواستگاری کرد و گفت که به پول نيازی ندارد و از بابت جيهز
هيچ چيز نمی خواهد .اما چاقو بايد قول بدهد که در صورت مرگش زمين او به دامادش تعلق خواهد
گرفت.
همين طور هم شد.
بعد از اينکه تعهد حالت رسمی يافت ،ازدواج صورت گرفت و ماهی بخش اعظم چهار مزرعه را صاحب
شد ،و يا در سال های بعد صاحب شد.
راست است ،مزرعۀ ديگری هم وجود داشت که در ميان آن چهار مزرعه قرار گرفته بود .اما صاحب
آن مزرعه که نامش »داس« بود ،نمی توانست بدون گذشتن از مزرعه های ماهی گندمش را به بازار
حمل کند .عﻼوه بر اين ،داس آدم چندان فعالی هم نبود و اين زن و شوهر صاحب فرزند هم نبودند .به
همين جهت داس خودش داوطلبانه پيش ماهی رفت و پيشنهاد کرد که مزرعه اش را به ماهی واگذار کند،
به شرط آنکه ماهی مادام العمر خانه ،خوراک و سر و لباس اين زن و شوهر را تامين نمايد .همين طور
هم شد .وقتی داس در گذشت ،يک برادرزاده اش از روستای دوردستی آمده ادعای مالکيت مزرعۀ
عمويش را نمود .ماهی سگ هايش را بر سر اين برادرزاده ريخت و اين مهمان ناآشنا ديگر در آن طرف
ها ديده نشد.
همۀ اين بده و بستان ها مدتی نزديک به بيست سال طول کشيد.
نسل های جوانتر فنجان ،داس و گنجشک بدون اينکه شک و پرسشی به دل راه دهند ،سرنوشت خود را
قبول نمودند .آنها ميدانستند که کاميابی آنها در زندگی ،کم و بيش وابسته به ُحسن نيت »ارباب« ،يعنی
ماهی پير است.
هنگاميکه ماهی پير درگذشت ،فرسنگ ها زمين و نفوذی بزرگ در ميان همسايگان خانوادۀ ماهی برای
پسرش به ارث گذاشت.
ماهی جوان شبيه پدرش بود .او بسيار کاردان بود و نقشه های بزرگی داشت .هنگاميکه پادشاه جنوب
مصرعليه قبايل وحشی بربر لشکرکشی کرد ،ماهی جوان داوطلب پشتيبانی پادشاه شد.
در جنگ ،او چنان قهرمانی از خود نشان داد که پادشاه او را مسئول جمع آوری ماليات دولتی در سيصد
روستا نمود.
اغلب اتفاق ميافتاد که برخی کشاورزان از عهدۀ پرداخت ماليات بر نمی آمدند.
در همين فرصت ها بود که ماهی جوان پيشنهاد يک وام کوچک به آنها ميکرد.
با اين ترتيب کشاورزان کار ميکردند تا هم ماليات دولتی و هم بهرۀ وام خود را بپردازند.
سال ها گذشت و خانوادۀ ماهی صاحب شان و شهرت کﻼنی در زادگاه خود گشت.
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آن خانۀ قديمی ديگر برای اين انسان های مهم کفايت نميکرد.
يک تاﻻر اعيانی ساخته شد که يادآور سالن سلطنتی پذيرائی در شهر باستانی مصر جنوبی »تبای« بود.
ديواری بلند برافراشته شده بود تا تودۀ مردم در فاصلۀ احترام انگيزی نگهداشته شود و خود ماهی هم
هرگز بدون سربازان مسلح و پاسدارخود به کوچه نميرفت.
او در سال دوبار برای ديدار با پادشاه خود به شهر تبای ميرفت .پادشاه در بزرگترين قصر مصر زندگی
ميکرد و به همين جهت به او لقب »فرعون« يعنی صاحب »خانۀ بزرگ« داده شده بود.
يک بار هنگام يکی از اين مسافرت ها ،او »ماهی سوم« را که نوۀ بنيانگذار سﻼلۀ ماهی بود با خود به
همراه برد .او جوان زيبا و خوش اندامی بود.
دختر فرعون اين جوان را ديده خواستار آن شد که همسرش شود .خرج عروسی تقريبا همۀ ثروت ماهی
را بلعيد .اما او هنوز امتياز جمع آوری ماليات های سلطنتی را داشت و از آنجا که با مردم با بيرحمی
رفتار ميکرد ،توانست در کمتر از سه سال آن ثروت از دست رفته را دوباره صاحب شود.
وقتی ماهی درگذشت ،مانند اعضای خانوادۀ فرعون ،در»هرم« و يا پيراميد کوچکی دفن گرديد و يکی
از دختران فرعون بر سر جسدش شيون و زاری نمود.
اين بود داستان من که در گوشه ای از سواحل نيل آغاز شد ،سرنوشت فردی از طبقۀ متواضع
کشاورزان که در طی همگی سه نسل شايد مستقيما وارد اتاق تاجدار پادشاهی نشد ،اما به هرحال در
جنب آن اتاق جای گرفت.
آنچه که از سر ماهی گذشت ،از سر بسياری از مردان ديگری نيز گذشت که دارای نيرو و خﻼقيت
مشابهی بودند.
آنها طبقۀ اجتماعی ويژۀ خود را ايجاد کردند.
آنها با دختران يکديگر ازدواج کردند و بدين ترتيب ثروت خانواده را در دست شمار محدودی از انسان
ها نگهداشتند.
آنها با وفاداری تمام همچون افسران لشکر و جمع کنندگان ماليات سلطنتی به پادشاهانشان خدمت کردند.
آنها مواظب امنيت راه ها و آبراه ها بودند.
آنها وظايف بسيار سودمندی را بجا آوردند و ميان خود از قوانين و قواعد سخت شرف و حيثيت تبعيت
نمودند.
هنگاميکه پادشاه ها بد بودند ،طبقۀ اعيان و اشراف نيز به بدی ميل ميکرد.
آنگاه که پادشاهان ناتوان بودند ،اشراف اغلب خود دولت را تصاحب مينمودند.
در اينگونه احوال ،مردم اغلب به جوش آمده و سرکوبگران خود را منهدم مينمودند.
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بسياری از اشراف قديمی کشته می شدند و در نتيجه تقسيم امﻼک از سرگرفته ميشد تا هرکس صاحب
فرصت برابری شود.
اما پس از مدت کوتاهی همان داستان کهنه تکرار ميشد.
اين بار شايد يکی از اعضای خانوادۀ گنجشک بود که از خصايل و فنآوری برتر شيطنت خود سود جسته
ارباب روستاها می گشت ،درحاليکه نوادگان ماهی ،با آن سنت و خاطرۀ درخشان ،محکوم به فقر و
نداری شده بودند.
و گرنه چيز زيادی تغيير نکرده بود.
دهقانان وفادار به کار و پرداخت ماليات ادامه ميدادند.
ماموران دولتی به همان درجه وفادار نيز به جمع آوری ماليات و ثروت ادامه ميدادند.
و ليکن آب های نيل پير ،بدون هيچگونه توجهی به حرص و جوش انسان ها ،با آرامش تمام بين دو ساحل
اين رودخانه در حرکت بود و نفس حياتبخش خود را به طور يکسان در اختيار فقير و ثروتمند ميگذاشت،
با عدالتی بيطرفانه که تنها در نيروهای طبيعت يافت ميشود.
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فراز و فرود مﺼر
ما در آمريکا اغلب می شنويم که ميگويند »تمدن هميشه به سوی غرب حرکت ميکند «.گذشتۀ تاريخی
اين طرز فکر آن است که نخستين پيشگامان کشف آمريکا تمام اقيانوس آتﻼنتيک را درنورديدند و در
سواحل شرقی آمريکا يعنی »نيو انگلند« )انگلستان نو( و »نيو ندرلند« )هلند نو( مسکون شدند .اما
نوادگان آنها به اين هم بسنده نکردند .آنها باز به سوی غرب ،به سوی اقيانوس آرام حرکت کرده و
باﻻخره در مناطق غربی ايااﻻت متحده و از جمله کاليفرنيا ساکن شدند .آنها ميخواستند اقيانوس آرام را
به مهم ترين دريای همۀ قرن ها تبديل کنند.
واقعيت اين است که »تمدن« هرگز در يک نقطه ايست نميکند .تمدن هميشه به سوی نقطه ای ،محلی و
يا منطقه ای در حال حرکت است ،اما مطمئنا هميشه به سوی غرب حرکت نميکند .بعضا رو به سوی
خاور و يا جنوب ميگذارد و اغلب روی نقشه اينطرف و آنطرف حرکت ميکند ،اما به هر تقدير متوقف
نميشود .ظاهرا »تمدن« ميخواهد بگويد »خوب ،من اين مردم بخصوص را مدت معينی همراهی کردم،
حاﻻ ديگر بس است!« بعد کتاب ها و علم و هنر و موسيقی اش را هم برميدارد و در جستجوی سرزمين
های نو به راه ميافتد .اما هيچ کس نميداند که ايستگاه و يا »منزل« بعدی تمدن کجاست و شايد هم همين
نامعينی باعث ميشود که زندگی اين قدر جالب باشد.
در مورد مصر باستان ،تمدن در امتداد رودخانۀ نيل رو به سوی هم جنوب وهم شمال گذاشت .پيش از
همه چيز ،آنگونه که قبﻼ هم گفتم ،اقوام و انسان های گوناگونی از سرتاسر آفريقا و غرب آسيا به وادی
های مصر کوچيده و در اين سرزمين ها مسکون شدند .آنگاه آنها روستاها و آبادی های کوچکی ساختند
و حاکميت يک فرمانده کل بنام »فرعون« را پذيرفتند که پايتختش در شهر ممفيس در شمال مصر قرار
داشت.
پس از چند هزارسال حاکمان اين دودمان باستانی ،ضعيف و از ادامۀ وظايف حاکميت ناتوان گشتند.
دودمان نوی از شهر »تبای« که آن هم نزديک به رودخانۀ نيل بود و از شهر ممفيس پانصد کيلو متر به
سوی جنوب قرار داشت ،تﻼش نمود که حاکميت خود را بر سرتاسر جلگۀ نيل برقرار کند .آنها در سال
 2400پيش از ميﻼد موفق به اين کار شدند.1
اين بار آنها همچون حاکمين شمال و جنوب مصر تصميم گرفتند که باقيماندۀ دنيا را نيز تصرف کنند.
آنها ابتدا کوشش کردند سرچشمۀ رودخانۀ نيل را در سمت جنوب بيابند .اگر چه به آن موفق نشدند ،اما
حبشۀ سياه را فتح نمودند .آنگاه آنان از صحرای سينا گذشته و سوريه را تصرف نمودند و واهمه در دل
بابليان و آشوريان افکندند .مالکيت بر اين وﻻيت های حاشيه ،امنيت مصر را تامين کرد .با اين ترتيب
آنها امکان يافتند که سرتاسرسواحل و دره های نيل را به موطن آباد هر شخص و قومی تبديل کنند که به
آنجا ميامد و ساکن ميشد.
آنها حوض ها و سد های بسياری ساختند و در ضمن آب انبار عظيمی پر از آب نيل درست کردند که
ميتوانست در صورت خشکسالی های طوﻻنی مدت ،نياز آب مردم را برآورده کند .آنها مردم را به
 1در ايران ،اين ،همزمان با دولت عيﻼميان است و هنوزهزار سال و يا بيشتر به کوچ قبايل آريائی به فﻼت ايران مانده
است- ،م.
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مطالعۀ رياضيات و ستاره شناسی تشويق نمودند تا زمان سيل و توفان نيل را حساب کنند .از آنجا که
برای اين کار محاسبۀ زمان ﻻزم بود ،آنها  365روز را يک سال ناميدند و آن را به دوازده ماه تقسيم
نمودند.
برخﻼف سنت هميشگی مصريان باستان که از هرچزی که خارجی باشد دوری می ُجستند ،آنها در شهر
ها و بندر های مصر به تبادل کاﻻ های مصری در مقابل محصوﻻت خارجی که از نقاط ديگر جهان به
مصر آورده شده بود ،اجازه دادند.
آنها با يونانيان جزيرۀ کرت و قبايل سامی آسيای غربی وارد تجارت شدند و از هندوستان انواع و اقسام
ادويه و از چين طﻼ و ابريشم وارد نمودند.
اما همۀ موسسه های انسان-ساخته تابع قوانين معين فراز و فرود هستند و هيچ دولت و يا دودمان حاکميت
از اين قانون مستثنی نيست .پس از چهارصد سال پيشرفت و شکوفائی ،اين پادشاهان قدرتمند دچار
خستگی و ضعف شدند .حاکمين قدرتمند امپراتوری مصر بجای اينکه سوار شتری شده ،در راس لشکر
خود قرار بگيرند ،ترجيح دادند که در درون قصرهای خود مانده و به نغمه های چنگ و نی گوش کنند.
روزی به شهر »تبای« خبررسيد که اسب سواران قبايل بدوی شرق ،از صحرای سينا به مرزهای کشور
دست اندازی ميکنند .لشکری به آنجا فرستادند تا مهاجمين را پس رانَد .لشکر نامبرده وارد صحرا شد.
قبايل مهاجم آنان را تا آخرين نفرشان کشتند و آنگاه با همۀ وسايل خانگی و احشامشان رو به سوی
رودخانۀ نيل گذاشتند.
لشکر ديگری برای دفع مهاجمين فرستاده شد .اين بار شکست مصريان فاجعه بار بود و دروازه های
تمام جلگۀ رود نيل به روی مهاجمين باز شد .آنها اسب های بادپا ميراندند و از تير و کمان کار ميگرفتند.
در مدتی کوتاه آنها تبديل به فرمانروايان جديد سرتاسر کشور شدند .آنها به مدت پنج قرن بر مصر
حکمرانی کردند و پايتخت قديم کشور را به دلتای نيل کوچاندند.
آنان نسبت به دهقانان مصری ستمگری نمودند.
آنان با مردان با خشونت رفتار کردند ،کوکان را کشتند و به خدايان باستانی مصر توهين نمودند .آنها از
شهر ها خوششان نمی آمد .از اين رو آنها همراه با گله هايشان در در دشت ها ماندند و مصريان به آنها
لقب »هيکسوس« يعنی »فرمانروايان بيگانه« دادند.
در نهايت حاکميت آنها غير قابل تحمل شد.
خانواده ای اشرافی از شهر »تبای« در راس انقﻼبی ملی برای دفع اشغالگران قرار گرفت .نبردی سخت
روی داد ،اما مصريان پيروز شدند .هيکسوس ها از کشور بيرون ريخته شدند و به صحرای سينا
بازگشتند ،به همانجا که از آنجا آمده بودند .اين ،زنگ خطری برای مردم مصر بود .پانصد سال بردگی
آنها به خارجيان ،تجربۀ دردناکی بود .چنين چيزی نمی بايست بار ديگر اتفاق بيافتد .مرزهای وطن می
بايست طوری سخت و محکم باشند که هيچکس نتواند به اين خاک مقدس حمله کند.
پادشاه جديدی از شهر تبای بنام »تتموسيس« به آسيا حمله برد و بدون توقف تا ميانرودان يعنی عراق
کنونی پيش رفت .او گاو های خود را در سواحل رود فرات چراند ،تا جائيکه هم بابل و هم نينوا ،پايتخت
بعدی آشور ،از شنيدن نام او وحشتزده ميشدند .او به هر جا که رفت ،دژهای مستحکمی ايجاد نمود که
بوسيلۀ راه هائی عالی به همديگر پيوسته بودند .تتموسيس پس از بنياد چنين سد عظيمی در برابر تجاوز
48

های آينده ،به مصر بازگشت و در آنجا درگذشت .اما دختر او» ،هاتشپسوت« اقدامات خوب پدر را ادامه
داد .او معبد هائی را که هيکسوس ها ويران کرده بودند ازنوساخت و دولت نوی را ايجاد نمود که در آن
سربازان و تاجر ها درر راه هدفی مشترک همکاری ميکردند .اين دولت جديد که آن را »امپراتوری نو«
ميخواندند ،سيصد سال يعنی از  1600تا  1300پ.م .پابرجا بود.2
اما دولت هائی که اساسا متکی به ارتش و عمليات نظامی هستند ،هرگز عُمری طوﻻنی ندارند .دولت
هرچقدر بزرگتر باشد ،مردان بيشتری برای دفاع از آن ﻻزم خواهد بود و اين به معنای آن است که
شمار کسانی که در خانه ميمانند ،روی زمين کشاورزی کارميکنند و يا با تجارت مشغول ميشوند ،کمتر
سر کشور مصر بر بدن آن سنگينی کرد .ارتشی
خواهد بود .اينجا هم در عرض چند سال ،دولت ،يعنی ِ
که قرار بود کشور را در مقابل تجاوز خارجی پاسداری کند ،آن را به قهقرا کشاند ،چرا که ديگر اکثر
مردان در ارتش بودند و اکثر پول ها صرف ارتش ميشد.
اقوام بدوی آسيا بطور پی در پی به حصار ها و باروهای مصر حمله ور ميشدند .اين حصار ها ثروت
تمام دنيای متمدن را که مصر اندوخته بود ،محافظت مينمود.
در آغاز ،پادگان های نظامی مصر توانستند ايستادگی کنند.
اما زمانی فرارسيد که در ميانرودان دوردست امپراتوری نظام نوی پا به ميدان نهاد که آشور ناميده
ميشد.اين دولت به فکر هنر و يا علم نبود ،فقط به خوبی ميجنگيد .آشورها به مصريان هجوم آوردند و
آنها را شکست دادند .بيش از بيست سال سرزمين رودخانۀ نيل زير حاکميت آشور بود .برای مصر ،اين،
آغاز پايانش به شمار ميرفت.
چند بار مردم توانستند برای دوره های کوتاهی استقﻼل خود را باز بدست آورند .وليکن آنها تباری
باستانی بودند و از قرن ها کار و تﻼش خسته شده بودند.
زمان آن فرارسيده بود که آنها صحنۀ تاريخ را ترک کنند وهمچون متمدن ترين ملت ،رهبری دنيای
متمدن را به ديگران تسليم نمايند.
در شهرهائی که در دهانۀ رود نيل قرار داشتند ،فوج-فوج تاجران يونانی ديده ميشدند.
پايتخت نوينی در »سائيس« واقع در دلتای نيل ساخته شد و مصر به دولتی صرفا تجارتی بين آسيای
غربی و اروپای شرقی تبديل گشت.
پس از يونانی ها ايرانيان آمدند و همۀ آفريقای شمالی را تصرف نمودند.3
پس از دو قرن ،اسکندر بزرگ سرزمين باستانی فرعون ها را به يکی از ايالت های يونان تبديل نمود.
هنگامی که او درگذشت ،امپراتوری او ميان سرلشکرهايش تقسيم گرديد .سلطنت مصر و حبشه نصيب
يکی از فرماندهان اسکندر بنام »بطليموس« )پتولمی يکم( گشت.4

 2درجنوب و جنوب-غرب ايران کنونی ،حاکميت دولت عيﻼم ادامه داشت و به تاسيس دولت ماد هنوز چهارصد-پانصد
سال مانده بود ،م.
 3در ايران ،دورۀ هخامنشيان حاکم است- ،م.
 4در ايران ،اين ،دورۀ سلوکيان است .منطقۀ آتروپاتن يعنی آذربايجان و کردستان کنونی مستقل ماند- ،م.
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دودمان بطليموس ،مصری شد و دويست سال در مصر حکومت نمود.
سی سال مانده به ميﻼد مسيح» ،کلئوپاترا« ،آخرين عضو دودمان بطليموس خود کشی را به تسليم به
فرمانده پيروزمند ارتش روم» ،اوکتاويانوس« ترجيح داد.
تمام شد.
مصر به بخشی از امپراتوری روم تبديل گشت و برای هميشه استقﻼل دولتی خود را از دست داد.
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ﻻيه های تمدن در خاورميانه و مﺼر

ميانرودان ،سرزمينی ميان دو رود
حاﻻ دستتان را بدهيد تا برويم باﻻی بلند ترين هرم و يا »پيراميد« دنيا.
بلندی سختی است و باﻻ رفتن از آن سخت تر.
اين صخره های گرانيت که می بينيد در ساختمان اين »کوه های مصنوعی« ساخته شده ،روزی روزگاری
روکش و جﻼی زيبائی داشته ،اما طی اين همه سال هم سابيده شده و هم در زمان امپراتوری روم بسياری
ها آمده و اين سنگ ها را دزديده و در ساختمان بناهای نو بکار برده اند .يک بُز هم اگر بخواهد از اين
پيراميد ها باﻻ برود ،دچار مشکﻼت خواهد شد ،اما با کمک همين بچه های بومی ميشود به زحمت هم
که شده خودمان را باﻻ بکشيم ،آن باﻻ بنشينيم و به فصل بعدی تاريخ بشر فکر کنيم.
اگر چشمانی به تيزبينی يک عقاب داشته باشيد ،در فاصله ای بسيار دور ،آن سوی شن های زرد رنگ
و صحرای پهناور که نيل از وسطش گذشته و خود را به دريا ميزند ،چيزی درخشان و سبز خواهيد ديد.
اين ،دره ای است ميان دو رودخانه در عراق کنونی.
اين ،مهم ترين نقطۀ دنيای باستان است .اين همان » َپرديس« و يا بهشت دنيای باستان ،همان ميانرودان،
به عربی »بين النهرين« و همان »پاراديس« به معنای بهشت است که در »عهد عتيق« از آن ياد شده
است.
»مسوپوتاميا« ناميده اند.
اين همان سرزمين باستانی ِسحر و جادوست که يونانيان ِ
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»مسوس« به يونانی يعنی »ميان« و يا »بين دو چيز« و »پتوموس« يعنی رودخانه) .به واژه »هيپو-
پوتاموس« فکر کنيد ،يعنی »اسب آبی« که از دو اسم يونانی »هيپوس« و يا اسب و پوتا و يا »پوتاموس«
يعنی رودخانه ترکيب يافته است .يعنی اينکه »ميانرودان« معنی »سرزمين ميان رودخانه ها« ميدهد .دو
رودی که اينجا از آن سخن ميرود ،يکی فرات است که به بابلی »پوراتو« می ناميدند و دجله که نامش
در بابلی »دکﻼت« بود.
شما هر دو رودخانه را می توانيد به راحتی روی نقشه در عراق کنونی بيابيد .سرچشمۀ آنها کوه های
پوشيده از برف »توروس« در آناتولی شرقی است .5اين رو رود آنگاه از عراق گذشته و به آب های گل
آلود خليج فارس می ريزند .خليج فارس هم به نوعی ادامۀ اقيانوس هند است .اما اين دو رود پيش از آنکه
به اين خليج بريزند ،دو وظيفۀ مهم و مفيد را بجا مياورند .آنها چنان نقطه ای از منطقۀ آسيای غربی را
بارور و حاصلخيز می نمايند که در غير اين صورت بسيار خشک و کم محصول می بود.
اين واقعيت هم کافی است تا شما درک کنيد که چرا ميانرودان در نظر مردم کوهستان های شمال و
همچنين صحراهای جنوب اينهمه محبوب و مهم بوده است.
روشن است که همۀ موجودات زنده ميخواهند راحت زندگی کنند .گربه ای که زير باران مانده ،حتما
دنبال پناهگاهی ميگردد که خيس نشود .وقتی هوا سرد است ،سگ خانه ميايد و نزديک بخاری دراز
ميکشد .هنگامی که يک قسمت دريا از بخش ديگرش شور تر و يا حتی کم نمک تر شود ،فوج ماهی های
کوچک به بخش های ديگردريا سرازير ميشوند .بسياری از پرندگان يک بار در سال به طور منظم از
نقطه ای به نقطۀ ديگر دنيا کوچ ميکنند .وقتی هوای سرد شروع ميشود ،غاز های وحشی کوچ ميکنند و
وقتی اولين پرستو ها را می بينيم ،می فهميم که بزودی شاهد گرمای تابستان خواهيم شد .اين يک قاعده
است و انسان هم خارج از اين قاعده نيست .انسان هم هوای مﻼيم و گرم را به بادهای سرد ترجيح ميدهد.
اگر کسی حق انتخاب ميان يک شام مفصل و يک تکه نان خشک را داشته باشد ،البته شام مفصل را
ترجيح خواهد داد .طبيعی است که هرکس اگر مجبور شود ،ناچار به زندگی در وسط صحرا و يا زير
برف و يخبندان قطب تن خواهد داد .اما اگر جای قابل قبول تری به او پيشنهاد کنيد ،البته او اين پيشنهاد
را بی درنگ خواهد پذيرفت .اين آرزوی بهبود بخشيدن شرايط زندگی که در واقع آرزوی افزايش راحتی
و کاهش سختی است ،از نگاه پيشرفت دنيا چيز خوب و مفيدی بوده است.
اين باعث شده که مردمان اروپا به انتهای قاره های مختلف که پای کس ديگری بدانجا نرسيده بود ،بروند.
همين انگيزه است که باعث شده در کشور خودمان آمريکا کوه ها و دشت ها مسکون شوند.
همين انگيزه باعث شده که ميليون ها نفربه صورتی خستگی ناپذير از شرق به غرب و از جنوب به
شمال کوچ کنند تا باﻻخره بهترين آب وهوا و شرايط مناسب برای زندگی خود را بيابند.

 5نويسندۀ کتاب »انسان باستان« هندريک وان لون در اينجا يا به دوره »تيگران بزرگ« پادشاه ارمنستان بزرگ اشاره
ميکند و يا به اشتباه کوه های »توروس« را »واقع در ارمنستان« می نامد .کوه های توروس که در آناتولی شرقی قرار
دارند و سرچشمه دو رود فرات و دجله هستند ،دستکم در هزار سال گذشته ،يعنی از دوره کوچ و حکومت سلجوقيان به
روم شرقی ،در حيطه دولت های ترک و پيش از آن بطور متناوب زير حاکميت بيزانس )روم شرقی( ،امپراتوری روم،
ايران ساسانی ،پادشاهی ارمنستان و پيش از آن ،دولت هخامنشی ايران بود .برای پرهيز از يادآوری تابعيت سياسی در
حال تغيير اين منطقه که امروزه نيز بخشی از ترکيه است ،ذکر تعبير جغرافيائی »آناتولی شرقی« درست تر بنظر ميرسد.
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همين غريزه که باعث ميشود موجودات زنده تﻼش کنند تا با کمترين کار و زحمت بيشترين مقدار ممکن
راحتی را بدست آورند ،آن انسان های دوران باستان را که در سرمای غيرقابل تحمل کوه ها و يا حرارت
سوزان صحراها ميزيستند به يافتن جائی برای يک زندگی راحت و مناسب در ميانرودان واداشته است.
همين انگيزه آنها را وادار کرده است که برای تصاحب اين »بهشت روی زمين« با همديگر نبرد کنند.
همين انگيزه باعث شده که آنها برترين توان خﻼقيت خود را بکار بياندازند و باﻻترين جسارت دفاع از
خانه و مزرعه و زنان و کودکان خود را در مقابل نوآمدگانی نشان دهند که قرن های پياپی رويای زندگی
راحت تر در اين نقطۀ دنيا را در سر پرورانده بودند.
اين رقابت پيوسته سرچشمۀ مبارزه ای بی پايان بين دو گروه از اقوام و قبايلی بوده است :بين اقوامی که
پيش تر به اين سرزمين ها آمده و مسکون شده بودند واقوامی که مدتی دير تر سر رسيدند و تﻼش کردند
که سهمی از اين سرزمين بدست آورند.
آنها که ضعيف بودند و آنها که دارای نيروی چندانی نبودند ،شانس موفقيت زيادی نداشتند.
تنها هوشمند ترين و پيگير ترين آنان موفق شدند .اين هم نشان ميدهد که چرا ميانرودان ،سرزمين انسان
هائی شد که توانستند چنان تمدنی را بسازند ،تمدنی که راهگشای همۀ نسل های بعدی بشر شد.
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سنگنوشته های بيستون

ميخی نويسان پارس و سومر
تقريبا  550سال پيش ،در سال  ،1472يعنی مدت کوتاهی پيش از کشف آمريکا بدست کريستف کلمب،
يک ونيزی بنام »جوزافات باربارو« هنگام سفر در ايران ،در تپه های نزديک به شيراز شاهد چيزی شد
که برايش بسيار حيرت انگيز بود .اين تپه ها پوشيده از عبادتگاه های باستانی بود که صخره سنگ های
کوه ها را تراشيده در داخلشان ساخته بودند .عبادت کنندگان باستان قرن ها پيش ،از صفحۀ روزگار
ناپديد شده بودند و عبادتگاه ها در وضع خراب و پريشانی قرار داشتند .اما »باربارو« بر سينۀ ديوارهای
اين عبادتگاه ها نوشته هائی يافت که با خطی بسيار عجيب نوشته شده بودند ،گوئی کسی با چيزی فلزی
و نوک تيز اين نوشته ها را روی سنگ حک کرده بود.
كسى هنوز نميدانست ،اما اينها باقيمانده هاى تخت جمشيد از دوره هخامنشيان ايران بود.
هنگاميکه »باربارو« به موطن خود ونيز برگشت ،ديده های خود را به همشهريانش تعريف نمود .اما در
آن هفته ها و ماه ها ،ترک های عثمانی اروپا را تهديد به اشغال ميکردند و در باختر زمين کسی وقت و
حوصلۀ انديشيدن به خط و الفبائی نو و ناآشنا در گوشه ای از آسيای غربی را نداشت .از اين رو سنگنوشته
های ايرانی بزودی به فراموشی سپرده شد.
پس از دو و نيم قرن ،اين بار يک رومی جوان و اشرافی بنام »پيترو دﻻ واله« به ديدن همان تپه هائی
به شيراز آمد که »باربارو« دويست و پنجاه سال پيش از آن ديده بود .او نيز از مشاهدۀ سنگنوشته های
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عجيب و غريب روی ديوار ويرانه های باستان در نزديکی شيراز دچار شگفتی شده ،از آنجائی که جوانی
صبور و کارکن بود ،با دقت و حوصله تصوير همه اين نوشته هارا کشيده و همراه با يادداشت هائی در
بارۀ سفر خود ،به يکی از دوستانش بنام »دکتر شيپانو« در شهر ناپل فرستاد .شيپانو پزشک بود ،اما
درکنار پيشۀ اصلی اش ،شوق و ذوق بسياری به دانش های ديگر نيز داشت.
شيپانو اين تصوير های کوچک و جالب را نسخه برداری کرده ،موضوع را با آشنايان دانشمند خود در
سر اروپا باز به مشکﻼت ديگری بند بود.
ميان گذاشت .متاسفانه ِ
جنگ های وحشتناکی بين مسيحيان پروتستان و کاتوليک درگرفته بود و مردم شديدا مشغول کشتن کسانی
بودند که اعتقادات مذهبی ديگری داشتند.
يک سدۀ ديگر بايد سپری ميشد تا اينکه بررسی خط »ميخ مانند« سنگنوشته ها به صورتی جدی آغاز
ميشد.
قرن هجدهم دورۀ انسان هائی بود که ذهنی فعال و جستجوگر داشتند و از معما های علمی خوششان می
آمد .از اين جهت هنگاميکه پادشاه دانمارک فردريک پنجم اعﻼم کرد که در جستجوی مردانی است که
حاضر باشند برای يک سفر علمی و پژوهشی به آسيای غربی بروند ،بسياری اظهار آمادگی به اين
مسافرت نمودند .سفر پژوهشی نامبرده که در سال  1761از کپنهاگ شروع شد ،شش سال طول کشيد.
در طول اين سفر ،به جز يک نفر ،همۀ شرکت کنندگان اين سفر پژوهشی درگذشتند .نام آن يک
نفر»کارستن نيب آ ِور« بود .او که همچون دهقانی آلمانی به دنيا آمده بود ،به کار نقشه برداری مشغول
بود و قدرت تحملش به سختی ها از توان استادانی که همۀ عمرشان را در ميان کتاب های کتابخانه ها
صرف کرده بودند ،بيشتر بود.
اين جناب »نيب آور« مرد جوانی بود که شايستۀ قدردانی است.
او تنهای تنها به سفر ادامه داد تا اينکه به ويرانه های تخت جمشيد و يا به يونانی »پرسپوليس« رسيد .در
اينجا او يک ماه تمام مشغول نسخه برداری دقيق از همۀ سنگنوشته های روی ديوار های قصر ها و
عبادتگاه های باستانی و ويران بود.
پس از بازگشت به دانمارک» ،نيب آور« با چاپ کشفيات خود ،آن را در اختيار جامعۀ دانشمندان گذاشت
و خود نيز بطور جدی کوشش کرد که اين نوشته های عجيب و غريب را رمزگشائی نمايد.
او موفق نشد.
اما اگر ما درک کنيم که »نيب آور« برای گشودن اين گره ،ناچار به حل چه مشکﻼت بزرگی بود ،هيچ
هم شگفت زده نخواهيم شد.
در فصل مصر باستان همين کتاب هم گفته بوديم» :شامپوليون« فرانسوی رمزگشائی خط هيروگليف
مصر باستان را با کشف معنای تصاوير کوچکی شروع کرده بود.
اما در نوشته های تخت جمشيد هيچگونه تصويری موجود نبود.
اين نوشته ها همگی عبارت از انواع مختلفی از چيزی شبيه يک ميخ بودند که بطور بی پايانی کنار
همديگر چيده شده بودند ،چيزی که برای چشمان اروپائيان قرن هجدهم مطلقا ناآشنا بود.
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امروزه که اين معما ديگر حل شده ،ما ميدانيم که اصل نخستين نوشتار سومرها )يا همان »شومرها«(
در ميانرودان )بين النهرين ،در عراق کنونی( خطی »تصوير-بنياد« بود ،کم و بيش مانند خط مصريان
باستان .اما سومرها اولين قومی بودند که خط »تصوير-بنياد« خود را تبديل به خط »ميخی« نمودند که
در آن هر »حرف« يه يک ميخ ميماند و يک آوا و يا هجا را نمايندگی ميکرد.
مصريان باستان گياه »پاپيروس« و يا »نی مردابی« را کشف کرده از آن نوعی از کاغذ های ابتدائی بنام
»پاپيروس« را ساخته و با اين ترتيب تصوير های زبان خود را روی سطح نرمی کشيده بودند .اما مردم
ميانرودان و يا بين النهرين ناچار بودند واژه های زبان خود را با آلت نوک تيزی يا روی صخره های
کوه ها و يا لوحه ها وخشت های نرمتر ِگلی حکاکی نمايند.
نياز های زندگی ،آنان را ناچار به ساده تر کردن تصويرهای اصلی شان نمود تا اينکه آنها بيش از پانصد
ترکيب حرفی را ايجاد نمودند که متناسب با آن نيازها ﻻزم داشتند.
نمونه ها
بگذاريد به شما چند نمونه بدهم .در آغاز وقتی ميخواستند تصوير يک ستاره را روی يک خشت بکشند،
چنين نقشی ايجاد ميشد:

اما پس از مدتی به اين نتيجه رسيدند که کشيدن اين تصوير بيش از حد پيچيده و زمان َبر است .با اين
ترتيب برای مفهوم »ستاره« اين تصوير ايجاد شد:

پس از مدتی معنای »بهشت« هم به تصوير »ستاره« افزوده شد .مدتی گذشت و نتيجۀ اين ترکيب ها
باز کمی ساده تر شد و به اين شکل درآمد که از نگاه ما امروزيان حتی مع ّمای پيچيده تری هم بود:
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به همين ترتيب نوشتار »گاو« از اين شکل:

به اين شکل درآمد:

»ماهی« درآغاز اين تصوير را داشت:

اما بعد به اين صورت درآمد:

»آفتاب« ابتدا يک دايرۀ ساده و معمولی بود ،ولی بزودی به اين شکل درآمد:
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شايد هم اگر ما امروز خط ميخی سومری را به کار می برديم ،نوشتار اين تصوير »دوچرخه« را
ازاين تصوير:

به اين تصوير تبديل ميکرديم:

متوجه هستيد که در آغاز گمانه زنی ،معنای اين تصوير ها چقدر مشکل بود .اما زحمت های صبورانۀ
يک مدير مدرسۀ آلمانی بنام »گروته فِند« باﻻخره نتيجه داد .سی سال پس از نخستين انتشار متن های
»نيب آور« و سه قرن پس از کشف نخستين آثار تصويری ميخی ،چهار حرف رمزگشائی شد.
اين چهار »نشانه« و يا »حرف« عبارت بودند از »د» «،آ» «،ر« و همچنين »ش« که البته وابسته به
محاسبۀ باصدا ها و بيصدا ها ميتوان آن را عبارت از هفت حرف نيز شمرد.
به کمک اين حرف ها نام پادشاه »دا-آ-را-يا-وا-او-ش« نوشته ميشد که همان »داريوش« ايرانی است
»دارئوس« ميگويند.
وغربی ها به آن
ِ
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تﺼوير سنگنوشته داريوش در بيستون با هفت »حرف« نخست »داريوش« در زير:

بعد چيزی رخ داد که تنها ميتوانست پيش از دورۀ سيم های تلگراف و کشتی های بخاری پستی اتفاق
بيافتد ،يعنی قبل از آنکه تمام دنيا تبديل به يک شهر کﻼن شود.
زمانی که استادان صبور اروپائی در روشنائی شمع های شبانۀ خود کوشش به حل معمای مربوط به خط
جديد آسيائی ميکردند ،هنری راولينسون جوان ،دانشجوی دانشکدۀ نظامی در نزد »شرکت بريتانيائی هند
شرقی« بود.
او از اوقات فراغتش برای آموزش زبان فارسی کار ميگرفت .هنگامی که پادشاه ايران از حکومت
بريتانيا درخواست کرد که برای تقويت ارتش ايران چند افسر بريتانيائی را به ايران بفرستد ،راولينسون
به تهران اعزام شد .او به چهار گوشۀ ايران سفر نمود و روزی نيز از دهکدۀ »بيستون« در دامنۀ کوه
های زاگرس واقع در استان کرمانشاه ايران ديدن نمود .ايرانيان دورۀ باستان آن را »باگيستانا« به معنای
»جايگاه خدايان« می ناميدند که در منابع يونانی همچون »باگيستانون« قيد شده است.
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صد ها سال پيش شاهراهی که ميانرودان را به ايران يعنی موطن نخست ايرانيان وصل ميکرد ،از همين
دهکده ميگذشت .در همين دوره ها بود که داريوش ،پادشاه ايران ،تصميم گرفت که از پهنۀ صخره سنگ
های بلند اين کوه ها برای ثبت عظمت و قدرت پادشاهی خود برای جهانيان استفاده نمايد.
او دستور داد بر سينۀ همين صخره ها شرح کارهای پرافتخارش را حکاکی کنند.
سنگنوشتۀ نامبرده به زبان های پارسی ،بابلی و همچنين به زبان عيﻼمی رايج در شهر شوش باستان
نوشته شده است .برای کسانی هم که قادر به خواندن هيچ زبانی نبودند ،تصويرهائی مانند شکل خود
پادشاه ايران حکاکی شده بود که پايش را روی بدن »گئومات« گذاشته بودُ ،مغ فريبکاری که ميخواست
تاج و تخت را از پادشاهان برحق بدزدد .در آن مجسمه تعدادی از هواخواهان و همدستان گئومات هم
پشت سر داريوش ديده ميشوند که دستهايشان بسته است و در انتظار همان سرنوشت گئومات هستند.
در اين سنگنوشته که عبارت از حدودا هزار سطر به خط ميخی است ،داريوش از فتوحات خود سخن
ميگويد.

سنگنوشته بيستون :گئومات زير پای داريوش

اين سنگنوشته چند صد متر باﻻتر از زمين قرار داشت اما راولينسون با وجود خطر جانی ،از کوه و
صخره ها باﻻرفت و تمام متن را دقيقا نسخه برداری نمود.
کشف سنگنوشتۀ بيستون اهميت فوق العاده ای داشت و بزودی شهرتش به درجۀ سنگ »رو ِستای مصر«
رسيد .راولينسون افتخار رمزگشائی خط ميخی را با »گروته فند« تقسيم نمود.
مدير مدرسۀ آلمانی و افسر بريتانيائی هرگزيکديگر را نديده و حتی نام همديگر را نشنيده بودند .با اينهمه،
آنها مانند همۀ دانشمندان خوب جهان ،هردو برای يک هدف علمی کوشش های مشترکی نمودند و در
واقع با همديگر همکاری کردند .نسخه هائی که آنها از سنگنوشتۀ بيستون برداشته بودند ،بزودی در
بسياری کشور ها بازنشر شد .تا ميانه های سدۀ نوزدهم بيشتر رازهای خط ميخی آشکار شده بود.
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اين خط در زبان های اروپائی »کيونی فُرم« ناميده ميشود که اصلش از يونانی است و معنای »شکل
ميخ« ميدهد ،چرا که حرف های اين خط که هرکدام نشانگر يک آوا و يا هجا هستند ،شکل يک ميخ را
دارند.
سنگنوشته های ايرانی تخت جمشيد و بيستون که شامل زبان پارسی باستان هم بود ،رمز گشائی شده
بودند .آنها مربوط به پانصد و اندی سال پيش از ميﻼد ،يعنی حدودا  2500سال پيش بودند.
خط ميخی ايران ويژگی های خود را داشت .اما ايرانيان مخترع اصلی اين خط نبودند .نخستين قومی که
اين خط را اختراع نمود ،نه ايرانيان ،بلکه سومر ها بودند ،اما هنوز انسان ها در بارۀ سومر ها و زبان
آنها چيز چندانی نميدانستند.
سومرها و يا »شومر ها« مردمانی غير سامی بودند که  6500تا  4000سال پيش در جنوب ميانرودان
يعنی نيمۀ جنوبی عراق کنونی ميزيستند .آنها سرزمين خود را » ِکنگی« يعنی »کشور نيزارها« می
ناميدند .اين هم نشان ميدهد که سومر ها بين مرداب های ميان دو رود دجله و فرات ميزيستند.
ولی اصل سومرها از اين ناحيۀ عراق نبود .آنها در دورانی از آن هم باستانی تردر کوهستان های آسيای
غربی زندگی ميکردند ،اما جاذبۀ مزرعه های حاصلخيز ،سومر ها را از بلندی ها به وادی های ميانرودان
کشانده بود .آنها در اين رهگذر برخی عادت ها و باورهای خود را نيز با خود به همراه آورده و حفظ
کرده بودند .يکی از اين رهاوردها از نگاه صحبت کنونی ما به ويژه جالب است.
سومر ها هنگام زندگی در کوهستان های آسيای غربی معبد ها و قربانگاه های خود را برفراز بلندی ها
و صخره سنگ ها ميساختند و در آنجا به خدايان خود عبادت مينمودند .اما در ميهن نوی سومرها چنين
صخره سنگ ها وجود نداشت و آنها در اين سرزمين نو نميتوانستند عبادتگاه های خود را به سبک قديم
بسازند .آنها هيچ هم از اين وضع خشنود نبودند.
همۀ اقوام آسيائی به عادات و سنن خود احترام عميقی قائل هستند و سنت سومری ﻻزم ميشمرد که
عبادتگاه و قربانگاه سومرها از صدها متر دورتر هم به چشم بخورد.
سومرها برای حل اين مشکل و راضی نگهداشتن خدايان پدرانشان ،برج های کم ارتفاعی ساختند که
يادآور تپه های سرزمين سابق آنها بود .آنها برفراز هريک از اين برج ها نيز به پاس خدايان باستانی
خود آتش های مقدس می افروختند.
قرن ها پس از آنکه آخرين سومر ها درگذشته بودند ،يهوديانی که به ديدن شهر »باب-ايللی« )همان بابل
باستانی( رفتند ،تحت تاثير تماشای برج های عجيب و غريبی قرار گرفتند که در ميان مزرعه های
سرسبز ميانرودان سر بلند کرده بودند» .برج بابل« معروف که حتی در »عهد عتيق« نيز به آن اشاره
ميشود ،چيزی نيست جز ويرانۀ يک تپه مصنوعی که سومرهای مومن قرن ها پيش ساخته بودند.
سومر ها با ساختن پلکان آشنا نبودند.
آنها برای انتقال انسان ها از پائين به باﻻ ،راه هائی مارپيچی در گرداگرد اين برج ها ميساختند.
آن واحد
در اوايل قرن بيستم طرح يک ايستگاه نو راه آهن برای شهر نيو يورک ريخته ميشد که بتوان در ِ
هزاران مسافر را از طبقۀ پائين ايستگاه به طبقه های باﻻ و برعکس منتقل نمود.
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مهندسين اين طرح نميخواستند از پلکان استفاده کنند .آنها هراس داشتند که هنگام شلوغی و دوندگی های
ساعت های کاری ،ممکن است حوادث و حتی فاجعه های ناگواری رخ دهد .از اين جهت آنها انديشۀ راه
های مارپيچی را از برج های سومری به عاريت گرفتند که شامل معماری ايستگاه نو راه آهن شهر
نيويورک گرديد.
بابل مرکز دولت های سومر ،سپس آشور ،بعد اکد و بابل ،آشور و بابل نو و باﻻخره دولت ماد بود.
امروزه باقيماندۀ تمدن ،معماری و برج های بابل در نزديکی شهر حلّه در عراق کنونی ،بين بغداد و
بصره قرار دارد.
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هامورابی و قانون هايش

آشور و بابﻞ :ديگ بزرگ آميزش سامی
ما معموﻻ آمريکا را نوعی »ديگ آميزش قومی« اقوام و طوايف دنيا می ناميم ،نوعی ديگ آش شله
قلمکار .منظور ما از کاربرد اين تعبير آن است که اقوام ،تبارها و طايفه های بسياری که در سرزمين
های اصلی خود شرايط مناسبی برای زندگی نداشتند ،به سواحل آتﻼنتيک و اقيانوس آرام اياﻻت متحده
رو مياورند تا در اينجا موطن جديد و مناسبی داشته باشند.
درست است .ميانرودان باستان از اياﻻت متحدۀ کنونی بسيار کوچکتر بود .اما »هﻼل حاصلخيز« ديگ
آميزش قومی کامﻼ فوق العاده ای بود که دنيا به خود ديده بود ،آميزشی قومی که دو هزار سال ادامه
داشت ،در حاليکه هربار قوم جديدی به اين »آش شله قلمکار« می پيوست و در آن مستحيل می شد.
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هﻼل حاصﻞ خيز دوره باستان

سرگذشت هر قوم تازه واردی که در طول اين مدت به سواحل دجله و يا فرات آمده و کوشش کرده
مسکنی برای خود گزيند ،فوق العاده پر فراز و نشيب و جالب است .ما نمی توانيم در اينجا تفصيﻼت
کوچ هر قوم را با همۀ جزئيات آن توصيف کنيم .بنا بر اين تنها شرح کوتاهی از ماجراهای آنان را
خواهيم داد.
در فصل گذشته از سومر ها صحبت کرده بوديم که تاريخ خود را روی سنگ ها و گاه لوح های سفالين
کنده اند .در آن بخش هم گفته بوديم که سومر ها از تبار سامی نبودند .تا جائيکه ميدانيم ،سومر ها اولين
تبار کوچنده و ياعشايری بودند که به ميانرودان آمدند .اقوامی را که »يکجا نشين« نيستند کوچ نشين يا
عشاير يا ايﻼت مينامند .آنها خانه و کاشانۀ ثابتی ندارند ،مزرعه های غله و يا باغ های سبزی و ميوه
ندارند ،بلکه در چادرها زندگی ميکنند ،گوسفند ،بز و يا گاو می پرورانند و در جستجوی چراگاه های
سر سبزو آب فراوان ،دام ها و چادرهايشان را برداشته و از سرزمينی به سرزمينی ديگر کوچ ميکنند.
کلبه های ِگلی و چادرهای آنها برای مدت هائی دراز ،سينۀ دشت ها را پوشانده بود .آنها جنگجويان
پس هر مهاجمی برآيند.
زبردستی بودند و مدت ها توانستند از ِ
اما چهار هزار سال پيش قومی سامی بنام »اَکد ها« صحرای عربستان را ترک کرده به ميانرودان آمد،
سومر ها را مغلوب نمود و برميانرودان حاکم شد .شناخته ترين پادشاه اين اکدها »سارگون« نام داشت.
سارگون به قوم خويش ياد داد که چگونه زبان سامی خود يعنی »اکدی« را به خط سومری بنويسند که
خط قومی بود که سرزمينش را اشغال کرده بودند .او چنان خردمندانه حکومت نمود که بزودی فرق های
بين يکجانشينان اصلی ميانرودان يعنی سومرها و مهاجمان يعنی اکدها از بين رفت .آنها به سرعت دوست
شدند و با همديگر در صلح و هماوائی زيستند.
شهرت امپراتوری سارگون به سرعت تمام آسيای غربی را فراگرفت ،طوری که بزودی اقوام ديگری
که داستان موفقيت دولت اکديان را شنيده بودند نيز خواستند بخت خود را بيازمايند.
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عموری ها« سرزمين های خود را رها کرده رو به شمال
اين بار قوم نوی از قبايل صحرا به نام » َ
گذاشت.
با اين ترتيب ناآرامی يزرگی در ميانرودان پيداشد ،تا اينکه رئيس قبيلۀ عموری ها ،کسی بنام »حمورابی«
)و يا »حموراپی«( در شهر »باب-ايللی« )يعنی »دروازۀ خدا«( مستقر شد و خود را حاکم امپراتوری
جديدی بنام »باب ايللی« اعﻼم نمود که ما آن را »با ِبل« ميناميم.
اين حمورابی که  21قرن پيش ازميﻼد مسيح يعنی تقريبا  4100سال پيش زيسته است ،آدم جالبی بود .او
بابل را به صورت مهم ترين شهر دنيای باستان درآورد .در آنجا کاهن های دانشمند قوانينی را که حاکم
بزرگ حمورابی شخصا از »خدای آفتاب« دريافت کرده بود ،اجرا مينمودند و تاجران حاکم خود را
دوست داشتند ،چراکه در دولت او با تاجران رفتاری منصفانه و محترمانه ميکردند.
اين مجموعۀ قوانين شامل حوزه های حقوق جزائی ،حقوق مدنی و حقوق تجارت ميشد و بيش از 280
ماده داشت .اينجا جای آنهمه جزئيات در مورد اين قانون ها نيست .اگر قرار ميشد من در اينجا متن کامل
اين »قانون حمورابی« را ترجمه کنم و بنويسم ،حدودا هفتاد برگ کتاب های امروزی ميشد .اما اگر اين
امکان ميبود ،ميتوانستم به شما نشان دهم که اين دولت باستانی بابل حتی در مقايسه با بسياری از دولت
های معاصر ،از بسياری جهات بهتر مديريت ميشد ،قانون وآسايش اجتماعی محکم تر بود و آزادی انديشه
و سخن نيز در آنجا از بسياری کشور های کنونی بيشتر بود.
اما دنيای ما قرار نبود و قرار نيست که پيوسته دنيای مکمل و بی عيبی باشد و هميشه همه چيز بهتر و
بهتر شود .بزودی انبوهی از مردان خشن و بيرحم از کوهستان های شمال سرازير شده نظام نبوغ آميز
حمورابی را برهم زدند.
اين مهاجم های نو »هيتيت ها« بودند .اطﻼعات ما در بارۀ هيتيت ها حتی از دانش ما در مورد سومرها
هم کمتر است .انجيل از هيتيت ها ياد ميکند .ويرانه های تمدن آنان در بسياری نقاط منطقه يافت شده اند.
آنها »خط تصويری« و يا هيروگليف های عجيب و غريبی بکار برده اند ،اما تاکنون کسی نتوانسته اين
نوشته ها را رمزگشائی کند و معنايشان را بفهمد .آنها هنر مديريت چندانی نداشتند .چند سال حکومت
کردند و آنگاه دولتشان منقرض شده ،تکه پاره گرديد.
آنچه که امروزه از تمام حشمت و عظمت هيتيت ها باقی مانده ،چيزی نيست جز نامی اسرارانگيز و
شهرتی مبتنی بر ويران کردن بسياری چيزها که مردمان ديگر با رنج و زحمت زيادی ساخته بودند.
آنگاه تهاجم نوی رخ داد که خصلتی کامﻼ ديگر داشت.
قوم خشم آلود ديگری از صحرا نشينان که بنام خدای خود »آشور« و يا »آسور« دست به کشتار و غارت
ميزدند ،از صحرای عربستان رها شده رو به شمال گذاشتند و تا دامنه های کوه ها رسيدند .سپس آنها
متوجه شرق گشته در سواحل فرات شهری بنام »نينوا« ساختند که ما از طريق يونانيان آن را با نام
»نينوه« می شناسيم .اين نوآمدگان که بطور کلی »آشوريان« ناميده ميشدند ،بزودی آغاز به جنگی
تدريجی ،اما دهشتناک بر عليه همۀ ساکنان ديگر ميانرودان نمودند.
دوازده قرن پيش از ميﻼد ،آنها اولين تﻼش های خود را برای نابودکردن بابل انجام دادند .اما پس از
نخستين پيروزی تحت رهبری پادشاه آشور »تگﻼت پيله سر« ،آنها به ناچار به سرزمين خود در شمال
بازگشتند.
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پانصد سال بعد آنها دوباره هجوم به بابل را آزمايش کردند .فرمانده ماجراجوئی بنام »بولو« تاج و تخت
آن خود کرد .او با برگزيدن نام تاريخی »تيگﻼت پيله سر« که در ميان آشوريان قهرمان ملی
آشور را از ِ
شده بود ،اعﻼم کرد که ميخواهد تمام دنيا را فتح کند.
و او براستی هم چنين کرد.
آسيای کوچک ،ارمنستان ،مصر ،عربستان شمالی ،ايران غربی و بابل همه تبديل به ايالت های آشور
شدند .اين سرزمين ها به ادارۀ حاکمان آشوری سپرده شد که ماليات جمع ميکردند و مردان جوان را
مجبور به خدمت در لشکر آشور می نمودند .اين حاکمان و فرماندهان آشور بخاطر حرص و بيرحمی
شان مورد نفرت مردم قرار گرفتند.
خوشبختانه امپراتوری آشور مدت زيادی در نقطۀ اوج خود نماند .اين امپراتوری مانند يک کشتی شده
بود ،با دکل ها و بادبان های بيشمار ،اما بدنه ای کوچک .سربازان بيش از حد بودند و کشاورزان کم،
ژنرال ها بيشمار بودند و تاجران اندک.
پادشاه و اشراف بسيار ثروتمند شدند ،اما توده ها در بدبختی و فقر بسر می بُرد .کشور آشور حتی يک
لحظه نيز روی صلح و آرامش نديد .دولت آشور پيوسته و هرلحظه با کسی و به بهانه ای در حال جنگ
بود ،در حاليکه مردم آن سرزمين ها عﻼقه ای به اين کشاکش ها نداشتند .تا اينکه بخاطر همين جنگ
های پايان ناپذير و فرساينده ،اکثر سربازان آشور کشته و يا معيوب شدند و دولت آشور ناچار شد اقوام
غير آشور را نيز به ارتش خود بپذيرد .اما اين سربازان منفعتی در جنگ برای فرماندهان بيرحم خود که
خانه و آشيانۀ آنان را ويران کرده بودند ،نداشتند .به همين جهت ،سربازان در جنگ موفقيتی نشان ندادند.
زندگی در مرزهای آشور ديگر همراه با امنيت و آسايش نبود.
»کيمری ها« بودند .اولين بار
اقوام نو و ناشناسی مرتبا به مرزهای شمالی حمله ميکردند .يکی از آنها
ِ
از کيمريان در دوره ای ياد ميشود که آنان در دشت های پهناور آنسوی کوه های شمالی به سر ميبردند.
مورخ يونان باستان ،هومر ،در شرح سفرهای »اُديسه« که يکی از چهره های افسانه ای يونان باستان
است ،ميگويد سرزمين کيمری ها »برای هميشه محکوم به ظلمت شده بود «.آنها تباری از انسان های
سفيد تن بودند و از سوی تبار ديگری از صحرانوردان آسيائی بنام »سکاها« و يا »اسکيت ها« از خانه
و کاشانۀ خود رانده شده بودند.
سکاها از اجداد »کوساک ها« در روسيۀ کنونی بودند و حتی در آن دوران مه آلود باستان نيز شهرت
آنها به چاﻻکی در اسب سواری بود.
کيمريان تحت فشار سکاها از اروپا به آسيا گذشته و سرزمين هيتيت ها يعنی آناتولی کنونی را تسخير
نمودند .آنگاه آنان کوه های آسيای کوچک را ترک کرده به همواری های بين دو رود فرات و دجله رو
آوردند و در آنجا بين مردم بيچاره و فقير گشتۀ امپراتوری آشور قتل و غارت بسياری نمودند.
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ويران شدن نينوا

نينوا ،پايتخت آشور ،داوطلبان را دعوت نمود که به مقاومت در برابر اين تهاجم برخيزند .اما لشکرهای
فرسودۀ آشور به سوی ديگری متوجه شدند ،چراکه خبر ميرسيد که خطری جدی تر و فوری تر در راه
است.
از سال ها پيش از آن ،يک قوم کوچک سامی بنام »کلدانی ها« در کمال صلح و آرامش در جنوب شرقی
هﻼل حاصلخيز ميزيست ،در سرزمينی که معروف به »اور« شده بود .همين کلدانی ها يکباره و به
صورتی غير چشمداشت دست به اسلحه برده بطور منظم آشور را مورد حمله قرار دادند.
دولت آشور که هرگز ُحسن نيت هيچ يک از همسايگان خود را جلب نکرده بود ،از هر سو تحت هجوم
قرار گرفته بود و راهی جز سقوط و نابودی نداشت.
وقتی که نينوا سقوط کرد و اين خزينۀ ثروت که در نتيجۀ قرن ها غارت ايجاد شده بود ،تخريب گرديد،
در تمام گوشه و کنار آن سرزمين ها از خليج فارس گرفته تا سواحل رود نيل سرور و شادمانی حاکم شد.
هنگاميکه يونانيان چند نسل بعد تا رود فرات آمدند و با مشاهدۀ ويرانه های پوشيده با آوار و چوب های
سوخته ،جويای وضع گذشتۀ آن ديار شدند ،کسی نمانده بود که به آنها پاسخی بدهد.
مردم به سرعت حتی نام شهری را فراموش کرده بودند که تبديل به مرکز خشونت و ستم بر آنان شده
بود.
از سوی ديگر بابل که با اتباع خود به شکلی کامﻼ متفاوت رفتار کرده بود ،دوباره به زندگی و رواج
صر ،معبد های باستانی
گذشتۀ خويش بازگشت .در طول سلطنت دراز مدت پادشاه مدبَر بابل ،نِبوخَذنِ َ
تعمير گرديد .در مدتی کوتاه ،کاخ های پهناوری سر بلند کردند .در هر گوشۀ ميانرودان کانال های آبياری
مزارع و باغ ها حفر شد .اما همسايه های ستيزه گر نيز به شدت تنبيه گرديدند.
مصر تبديل به يک استان مرزی بی اهميت شد و اورشليم ،پايتخت يهوديان ،ويران گرديد .کتاب های
مقدس موسی به بابل برده شد و هزاران يهودی را مجبور کردند همچون گروگان بدنبال پادشاه به بابل
بروند تا آنان که در فلسطين باقی مانده اند رفتار ناشايستی از خود نشان ندهند.
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شهر کلدانی بابﻞ

و ليکن بابل تبديل به يکی از عجايب هفتگانۀ دنيای باستان گرديد.
در امتداد ساحل فرات درختکاری شد.
حتی روی ديوار های متعدد و بلند شهر گل کاشته شد ،تا جائيکه پس از چند سال اين شهر باستانی چنان
منظره ای يافته بود که گويا هزار گلستان از فراز بام ها به جاده های شهر خم شده بودند.
به دنبال آنکه کلدانيان پايتختشان را به نوعی نمايشگاه بين المللی تبديل کردند ،دقت و توجه خود را به
امور معنوی معطوف نمودند.
آنها مانند اقوام ديگری که اصلشان از صحراست ،به احوال ستارگان که راهنمای آنان در شب های
طوﻻنی شده بودند ،عﻼقۀ بسياری داشتند.
آنها آسمان و ستارگان را مطالعه کرده و »گردآسمان« و يا »منطقه البروج« را به دوازده برج تقسيم
نمودند و به آنها نام نهادند :برج َح َمل )قوچ( ،برج ثور )گاو نر( ،برج سرطان )خرچنگ( و غيره.
آنها نقشه هائی از آسمان تهيه کردند ،نخستين پنج ستاره را کشف نمودند و به اين ستارگان نام های خدايان
خود را دادند .هنگاميکه روميان ميانرودان را تسخير نمودند ،اين نام ها را به زبان ﻻتين ترجمه کردند
که ما امروزه در زبان های اروپائی هنوز بکار می بريم :ژوپيتر )مشتری( ،ونوس )زهره( ،مارس
)مريخ( ،مرکوری )عطارد( و ساتورن )زحل(.
کلدانی ها در ضمن خط فرضی نيمگان و يا استوا را که کره زمين را بين دو نيمکرۀ شمالی و جنوبی
تقسيم ميکند ،به  360درجه ،يک روز را به  24ساعت و يک ساعت را به  60دقيقه تقسيم نمودند ،طوری
که انسان مدرن ،ديگر ﻻزم نديد اين کشف بابليان باستان را اصﻼح و مدرنيزه کند.
کلدانيان ساعت نداشتند ،اما زمان را به کمک سايۀ ساعت آفتابی محاسبه مينمودند.
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آنها در محاسبات دستگاه اعداد پاي ٔه  10و همچنين دستگاه اعداد پايۀ  12را يافتند .امروزه ما تنها دستگاه
اعداد پايۀ  10را بکار ميبريم .اگر به اين موضوع عﻼقه داريد ،از پدرتان بپرسيد که دستگاه اعداد پايۀ
 12چه معنی ميدهد .برپايۀ همين دستگاه است که يک ساعت را  60دقيقه ،يک دقيقه را  60ثانيه و يک
روز را  24ساعت حساب ميکنيم و گرنه می بايست طبق دستگاه پايۀ  10ساعت ،دريک شبانه روز 20
ساعت ،در يک ساعت  50دقيقه و در هر دقيقه پنجاه ثانيه می داشتيم.
کلدانی ها همچنين اولين قومی بودند که مقرر نمودند که بشر به طور منظم نياز به يک روز استراحت
در هفته دارد.
هنگامی که آنها سال را به هفته ها و هفته را به هفت روز تقسيم ميکردند ،تصميم گرفتند که بايد شش
روز کار کرد ،اما يک روز بايد برای »آرامش روان« استراحت نمود.
جای تاسف بسيار است که مرکز اينهمه هوشمندی و تخصص صنعتی نتوانست برای هميشه پا برجا
بماند .حتی نبوغ يک عده پادشاهان بسيار خردمند نيز نتوانست اقوام باستانی ميانرودان را از دچار شدن
به سرنوشت نهائی آنها حفظ کند.
دنيای سامی ديگر پير ميشد.
دوران ،ديگر دوران يک تبار ديگر و نوين انسان ها بود.
در سدۀ پنجم پيش از ميﻼد مسيح ،قومی هند و اروپائی بنام ايرانيان از دشت های آنسوی کوه ها وارد
صحنۀ ميانرودان گشت .در فصل آينده من در بارۀ آنان بيشتر صحبت خواهم کرد.
شهر بابل بدون جنگ و يا مقاومتی تسخير شد.
»نابونيدوس« آخرين پادشاه بابل ،که بيشتر از دفاع از وطن خود ،نگران امور دينی بود ،پا به گريز نهاد.
پس از چند روز ،پسر خردسال او که در بابل مانده بود ،درگذشت.
کورش ،پادشاه ايران ،کودک پادشاه بابل را با ادای احترامات کامل به خاک سپرد و خود را جانشين
برحق پادشاهان پيشين بابل ناميد.
ميانرودان ديگر دولتی مستقل نبود .اين سرزمين تبديل به يک ايالت ايران شده و تحت حکومت يک
»ساتراپ« و يا فرماندار ايرانی قرار گرفت.
بابل چه شد؟ از آنجا که پادشاهان ديگر از بابل همچون محل اقامت خود استفاده نميکردند ،اين شهر تمام
اهميت خود را ازدست داده ،تبديل به روستائی در حاشيه گشت.
کم و بيش دويست سال بعد ،درقرن چهارم پيش از ميﻼد ،بابل دوباره به اعتبار و شهرتی رسيد.
در سال  331پ.م .اسکندر بزرگ ،يونانی جوانی که ايران ،هندوستان ،مصر و همۀ آن سرزمين ها را
تسخير کرده بود ،از شهر باستانی خاطره های مقدس يعنی بابل بازديد نمود .او ميخواست از اين شهر
بعنوان يادواره ای از شکوه و عظمت نورسيدۀ خويش استفاده کند .او دستور داد که کاخ پادشاهی و مکان
های فروريخته را بازسازی نمايند.
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متاسفانه اسکندر بصورتی کامﻼ غير مترقبه در تاﻻر پذيرائی پادشاه نبوخذنصر درگذشت .پس از آن
ديگر در دنيا هيچ چيز قادر به پيشگيری از سقوط کامل بابل نبود.
يکی از فرماندهان اسکندر بنام سلوکوس نيکاتور نقشۀ ساختن شهری جديد را تمام کرده بود .اين شهر
قرار بود در دهانۀ کانالی که دو رود فرات و دجله را به همديگر می پيوندد ،احداث شود .با اين نقشه،
سرنوشت بابل نيزبه پايان رسيد.
لوحه ای از سال  275پ.م .ميگويد که چگونه اهالی بابل مجبور به ترک شهر خود و کوچ به آن شهر
جديد شده اند که به افتخار يکی از فرماندهان و جانشينان اسکندر »سلوکيه« ناميده شد.
حتی در آن دوره هم برخی از اهالی سابق بابل که به شهر خود وفادار مانده بودند ،گهگاهی به آنجا سر
ميزدند .اما آن شهرپر عظمت بابل ديگر مسکن گرگ ها و شغال ها شده بود.
اکثريت مردم که عﻼقه ای به آن مقدسات نيمه فراموش شدۀ باستان نداشتند ،راه حلی عمل گرايانه برای
استفاده از شهر سابق خود يافتند :آنها از ساختمان های باشکوه شهر سابق بعنوان انبار سنگ و آجر برای
ساختمان های نو خود استفاده نمودند.
نزديک به  30قرن يعنی  3000سال تمام ،بابل مرکز معنوی و علمی-روشنفکری دنيای سامی بود و صد
نسل از اهالی آن ،اين شهر باستانی را همچون بيانگر نبوغ مردم خويش شمرده بودند.
بابل مانند پاريس ،لندن و نيويورک زمان کنونی بود.
امروزه سه تپه بزرگ پوشيده با شن به ما نشان ميدهند که ويرانه های بابل در کجای اين صحرای بی
پايان مدفون شده اند.
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موسی

داستان موسی
در خط باريک افق دوردست گرد و خاک کوچکی پيدا شد .دهقان فقير بابلی که روی مزرعه کوچک
خود کار ميکرد ،اين را ديد.
او با خود گفت» :اين حتما قوم ديگری است که ميخواهد به سرزمين ما هجوم کند .اما کامياب نخواهند
شد .سربازان پادشاه آنها را بيرون خواهند کرد«.
او راست ميگفت .نگهبانان مرزی ،نورسيده ها را با شمشيرهايشان استقبال کرده ،آنها را وادارنمودند که
بخت خود را در جای ديگری بيازمايند.
آنها در امتداد مرز بابل به سوی غرب حرکت کردند و آنقدر رفتند تا به سواحل مديترانه رسيدند.
در آنجا آنها رحل اقامت افکندند ،به پرورش گاو و گوسفندشان پرداختند و شروع به زندگی نمودند،
درست مانند پيشينگانشان که در سرزمين »اور« بسر می بردند.
اما زمانی فرارسيد که ديگر باران نباريد و چيزی برای خوردن نبود .بنابراين ناچار شدند يا به دشت
های سبز ديگر کوچ کنند و يا در همانجا از گرسنگی بميرند.
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با اين ترتيب اين شبانان که »عبری ها« هم ناميده ميشدند ،در جستجوی خانه و کاشانه ای نو در سواحل
دريای سرخ و در نزديکی مصر اقامت گزيدند.
اما گرسنگی آنها را در اين سفر نيز همراهی نمود ،طوری که آنها برای آنکه از گرسنگی نميرند ،بناچار
پيش ماموران مصری رفته و التماس نان کردند.
مصری ها مدت ها بود که در انتظار قحطی بودند .آنها از هفت سال پيش از آن ،انبار های بزرگ خود
را با محصول اضافی گندم خود پرکرده بودند تا در روز مبادا بصورت برابر بين اهالی فقير و ثروتمند
تقسيم شود .در همان دوره نيز گندم در ميان مردم تقسيم ميشد .کسی هم که مسئول کل و مطلق اين تقسيم
بود» ،يوسف« نام داشت .او هم از قوم »عبری ها« بود.
يوسف هنگام کودکی از خانه خود فرار کرده بود .روايت است که او از دست برادرانش گريخته بود،
چرا که آنها با تصور اينکه پدرشان يوسف را بيش از همه دوست دارد ،به برادر خود حسادت می
ورزيدند.
نميدانيم ماجرا دقيقا چه بود .به هر حال يوسف به مصر رفت و اعتماد و احترام پادشاهان »هيکسوس«
را به خود جلب نمود .اين پادشاهان که اصلشان از سرزمينی در شرق مصر بود ،يکی از ده ها قوم سامی
در شمال غرب عربستان کنونی بودند .آنها مصر را به تازگی فتح نموده بودند و دنبال کسی می گشتند
که اموال و امﻼک نو يافته آنها را اداره کند.
به محض آنکه عبريان گرسنه پيش يوسف آمده و درخواست کمک نمودند ،او خويشان خود را بازشناخت.
يوسف مردی سخاوتمند بود .او از پليدی روح به دور بود.
يوسف 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.
سال های سال عبريان که بيشتر با نام »يهوديان« شناخته ميشدند ،در بخش شرقی موطن جديدشان زندگی
ميکردند و زندگی آنها از هرجهت رو به راه بود.
آنگاه دگرگونی بزرگی رخ داد.
انقﻼبی ناگهانی رخ داد که پادشاهان هيکسوس را از قدرت دورکرده ،آنان را مجبور نمود که مصر را
ترک کنند .مصريان دوباره حکمران کشور خود شده بودند .آنها هرگز با خارجيان خوب کنار نيامده
بودند .سيصد سال حاکميت شبانان سامی فلسطين يعنی هيکسوس ها باعث شده بود که مصريان به هرچه
خارجی هست ،با حس نفرت نگاه کنند.
از سوی ديگريهوديان با هيکسوس ها که از نگاه تبار با آنها خويشاوند بودند تفاهم خوبی داشتند .اين هم
کافی بود که مصريان به يهوديان به ديده خائن بنگرند.
عمر يوسف آن قدر دراز نبود که در اين مرحله نيز از قوم خود مراقبت کند.
پس از کشاکش کوتاهی ،يهوديان را از خانه های قديمی خود بيرون کردند ،آنها را به نقاط مرکزی و داغ
مصر فرستادند و با آنها مانند غﻼمان رفتار نمودند.
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سال های طوﻻنی با آنها همچون برده های کارگر رفتار شد .آنها برای ساختمان اهرام سنگ حمل ميکردند
و برای ساختمان های عمومی آجرپزی می نمودند ،راه می ساختند و کانال می کندند تا آب نيل به مزرعه
های دوردست مصر رسانيده شود.
آنها ستم بزرگی ديدند ،اما جسارتشان را از دست ندادند .بزودی قرار بود کسی به ياری آنها بيايد.
جوانی در آنجا می زيست که نامش موسی بود .او انسان باهوشی بود و تحصيلکرده هم بود .از اين جهت
مصريان تصميم گرفتند که او بهتر است به خدمت فرعون درآيد.
اگر چيزی رخ نمی داد که خشم موسی را سبب شود ،او سال ها در همانجا می زيست و زندگی خود را
همچون حاکم يک وﻻيت و يا مامور جمع آوری ماليات در يک بخش دوردست کشور به سر ميرسانيد.
اما طوری که گفتم ،مصريان از کسانی که شبيه خودشان نبود و ظاهر و لباسشان از آنان فرق ميکرد،
بدشان می آمد و تا چيزی ميشد ،به چنين انسان هائی که با آنها فرق داشتند ،توهين ميکردند.
يهوديان نظر به اينکه خارجی بودند ،در اقليت قرار داشتند و نمی توانستند به خوبی از خود دفاع کنند.
معنائی هم نداشت که به دادگاه های مصری شکايت کنند ،چرا که قاضی ها به کسانی که حاضر به پرستش
خدايان مصری نبودند و هنگام دفاع از خود لهجه ای خارجی داشتند ،احساس مثبتی نداشتند.
تا اينکه روزی موسی با چند نفر از دوستان مصری خود به گردش رفته بود .آنجا بگو مگو شد و آنها
چيزهای توهين آميزی به يهوديان گفتند و حتی تهديد کردند که يهوديان را آرام نخواهند گذاشت.
موسی که جوانی پرهيجان بود ،اورا کتک زد.
ضربه ها سخت بودند و جوان مصری افتاد و ُمرد.
کشتن يک مصری بومی در مصر کار وحشتناکی بود و قانون های مصر نيز مانند قانون های پادشاه
بابل ،حمورابی ،آنقدرهوشمندانه نبودند که ميان قتلی از پيش طراحی شده و قتلی که نتيجه برآشفتن غير
منطقی در مقابل توهين به يک شخص است ،فرق بگذارند.
در نتيجه موسی گريخت.
او به سرزمين اجدادی اش در »مدين «،آن سوی دريای سرخ )شمال غربی شبه جزيره عربستان کنونی(
پناه برد ،جائی که قوم او صد ها سال گوسفندانش را همانجا چرانده بود.
روحانی مهربانی بنام »جثرو« او را به خانه خويش پذيرفت و يکی از هفت دخترش به نام »زيپورا« را
به او به زنی داد.
موسی مدتی طوﻻنی در همانجا زيست و در باره بسياری چيزها انديشيد .او شکوه و راحتی دربار فرعون
را رها کرده ،زندگی خشن و ساده يک روحانی صحرا نشين را پذيرفته بود .در روزگار قديم ،پيش از
آنکه يهوديان به مصر کوچ کنند ،آنها نيز يکی از اقوام کوچنده در شمال غرب شبه جزيره عربستان
کنونی بودند .آنها در چادر ها ميزيستند و خوراکی ساده داشتند .آنها مردانی درستکار و زنانی نجيب
بودند که دارائی کمی داشتند ،اما با پاکدلی خود افتخار ميکردند.
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و ليکن پس از آنکه يهوديان تابع تمدن مصر شدند ،همه اينها تغيير يافت .آنها بجای آنکه در راه استقﻼل
خود مبارزه کنند ،تابع تمدن مصر شدند که شيفته راحتی بود.
آنها بجای پرستش خدايان باستانی صحرای پرباد و توفان ،شروع به عبادت مقدسات عجيبی نمودند که
در شکوه و جﻼل معابد تاريک مصريان پنهان شده بودند.
موسی حس ميکرد که وقت او رسيده است .می بايستی ُجنبيد و آن قوم را از اين سرنوشت رها نمود و به
راه باستانی حقيقت ساده رهنمون شد.
همين شد که موسی با فرستاده های خود به خويشاوندانش از آنها دعوت نمود که سرزمين مصر را ترک
کرده و در صحرا به او بپيوندند.
اما مصريان از اين نقشه يهوديان خبردار شده و بيش از پيش رفت و آمد آنان را تحت کنترل قرار دادند.
بنظر ميرسيد که نقشه موسی نقش برآب شده ،تا اينکه ناگهان در بين مردمان دره نيل يک بيماری واگير
پهن شد.
يهوديان که از همان روزهای دشوارشان در صحرا به رعايت قواعد سرسختانه تندرستی خود عادت
داشتند ،از اين خطر جستند ،اما صد ها هزار نفر از مصريان جان خود را از دست داد.
در هنگامه اينهمه ناروشنی و دلهره که با »مرگ آرام« مردم مصر همراه بود ،يهوديان بار و بنديلشان
را بسته ،شتابان از کشوری که به آنها آنهمه وعده داده و اينهمه کم عمل کرده بود ،رخت بربستند.
به محض اينکه خبر فرار يهوديان پخش شد ،مصريان سربازان خود را به دنبال آنان فرستادند .اما
سربازان مصری در راه دچار بيماری گشتند و يهوديان نجات يافتند.
آنها همه سالم و آزاد به سوی شرق شتافتند و در سرزمين های خالی در دامنه کوه سينا مسکن گزيدند،
همان کوهی که نامش را از »خدای ماه« بابليان موسوم به »سين« گرفته است.
در موطن جديد ،موسی فرماندهی هم تباران خود را بر عهده گرفت و به اصﻼحات در زندگی آنان
رهبری نمود.
در آن روز ها يهوديان نيز مانند همه اقوام ديگرچندين خدا را پرستش ميکردند .آنها در مدت اقامتشان
در مصر حتی حيواناتی را که مصريان به آنها عبادت ميکردند و برايشان مقبره های مخصوص می
ساختند نيزستايش می نمودند .اما موسی در طول زندگی اش بر روی تپه های شنی صحرای »نمين« به
قدرت واﻻی خدای رعد و برق باور آورده بود ،خدائی که بر آسمان های بلند حکم می راند و ُحسن نيت
او تعيين کننده زندگی ،روشنائی و حتی نفس کشيدن صحرانشينان بود.
نام اين خدا »ي ُهوه« بود و همه اقوام سامی آسيای غربی او را پرستش ميکردند.
موسی با موعظه های خود »ي ُهوه« را تنها خدای همه قوم يهود اعﻼم ميکرد.
روزی موسی از ميان يهوديان ناپديد شد .در ميان مردم شايعه پخش شد که موسی دربلند ترين قله کوه
سينا انزوا گزيده است.
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عصر آن روز ،در اثر تاريکی ناشی از يک توفان بزرگ ،قله کوه از ديد انسان ها نا پيدا شد.
اما هنگامی که موسی از کوه بازگشت… لوح هائی سنگی بر فراز کوه پيدا شدند که کﻼم خود ي ُهوه بر
آنها حک شده بود .اينها همان »ده فرمان« الهی بودند ،چيزهائی که به باور يهوديان خود ي ُهوه هنگام رعد
و برق گفته بود.
پس از آن ،ديگر هيچ يهودی جرات نکرد مقام واﻻی موسی را مورد شک قرار دهد.
هنگامی که او به مردم خود گفت که ي ُهوه به آنها دستور ميدهد به مهاجرت خود ادامه دهند ،آنها با اشتياق
اين را پذيرفتند.
آنها ساليان دراز روی تپه های صحرائی بی راه و نشان زيستند.
آنها با مشکﻼت بسياری ساختند و کم مانده بود که همه از کمبود آب و خوراک هﻼک شوند.
اما موسی اميد سرزمينی موعود را در دل آنها زنده نگهداشت ،سرزمينی پايدار برای پيروان راستين
ي ُهوه.
و در نهايت آنها سرزمينی حاصلخيز يافتند.
آنها از رود اردن گذشتند و در حاليکه »ده فرمان« و يا »لوح های قانون« را حمل ميکردند ،علفزارهای
ميان »دان« در شمال و »بئر شبع« در جنوب )اسرائيل کنونی- ،م (.را مسکون نمودند.
و اما موسی ديگر راهبر آنان نبود.
او ديگر پير و خسته شده بود.
ابتدا به او يال و دامنه های کوه های فلسطين را نشان دادند که قرار بود يهوديان آن را موطن خود سازند.
آنگاه او چشمانش را برای هميشه بست.
او در زمان جوانيش وظيفه ای برای خود تعيين کرده بود .آن روز او اين وظيفه را بجا آورده بود.
او قوم خود را از بردگی بيگانه آزاد کرده ،يک زندگی آزاد و مستقل به آنها داده بود.
او قوم خود را متحد کرده ،آنها را به اولين قومی تبديل نموده بود که تنها يک خدای واحد را می پرستند.
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اورشليم

اورشليم ،شهر قانون
سرزمين فلسطين شيار کوچکی بين رود اردن و آب های سبز دريای مديترانه است .قدمت اين سرزمين
را نميتوان تخمين زد .اولين ساکنان آن را هم چندان نميشناسيم ،اگرچه به آنها نام »مردم کنعان« داده
ميشود.
کنعانيان يکی از طايفه های سامی بودند .پيشينيان آنان ،درست مانند پيشينيان يهوديان و بابليان ،قبايل
صحرا نشين بودند .اما زمانی که يهوديان حدودا در سال  1200پيش از ميﻼد و يا زودتر از آن از مصر
به فلسطين بازگشتند ،کنعانيان در شهر ها و روستاها می زيستند .در زبان يهودی نيز لفظ »کنعانی« به
معنی »تاجر« می آيد.
وقتی يهوديان سررسيدند ،کنعانيان شهرهای محکمی ساخته و گرداگرد اين خانه ها را با بارو های بلند
محصور نموده بوند .آنها به يهوديان اجازه ورود به شهرهايشان را ندادند ،طوری که يهوديان مجبور
شدند خانه هايشان را در دشت های باز طبيعت بسازند.
اما پس از مدتی کنعانيان و يهوديان دوست همديگر شدند .اين کار زياد هم مشکل نبود ،چرا که به هرحال
آنها از تباری مشترک به شمار ميرفتند .به غير از اين ،آنچه که آنها را به همديگر نزديک ميکرد ،يک
دشمن مشترک در همسايگی شان بود که »فيليستينی ها« نام داشتند و تبار و نژادشان کامﻼ فرق ميکرد.
فيليستينی ها در واقع با آسيا رابطه ای نداشتند .آنها قومی هند واروپائی بودند ،ريشه اصلی شان در جزيره
»کرت« و يونان بود و از آنجا به سواحل جنوبی »لوانت« يعنی فلسطين و اسرائيل کنونی آمده بودند.
ظاهرا دوره آمدن آنها به اين سرزمين ها تقريبا همزمان با آمدن اسرائيلی ها يعنی حدودا  1200پ.م.
است .در منابع مصر باستان و انجيل از فيليستينى های باستان همچون قومى مهاجم سخن ميرود ،داستان
نبرد »داوود و جالوت«  David and Goliathمربوط به جنگ افسانه ای اسرائيليان و فيليستينی هاست.
76

فيليستينی ها نام خود را به »فلسطين« و فلسطينيان بعدی داده اند ،اما فيليستينی های باستان همان
فلسطينيان امروز نيستند ،انها نه عرب بودند و نه مسلمان .نام فلسطين از دوره حاکميت يونان به بعد به
سرزمين بين رود اردن و دريای مديترانه داده شد و همانطور ماند .با حمﻼت آشوريان به اين منطقه،
دولت های يهودی و فيليستينی از بين رفتند و فيليستينی ها در اين منطقه با اقوام و نژادهای ديگر مخلوط
شدند و از زبانشان هم اثری نماند ،در حاليكه يهوديان با وجود اختﻼط قومى ،دين و فرهنگ خود را حفظ
نمودند .تا ظهور اسﻼم نام فيليستين ربطی به قوميت و مذهب نداشت و ساکنان فلسطين کنونی از نگاه
تبار مخلوطی از تيره ها و اقوام بود .پس از حاکميت اعراب و اسﻼم بر سواحل دريای مديترانه در قرن
هفتم و کوچ قبايل عرب به اين سرزمين ،به تدريج نام »فلسطين« و »فلسطينی« با مردم عرب و مسلمان
اين منطقه هم معنا بکار رفت و رايج شد.6
حتی مصری های باستان نيز از تهاجم فيليستينی های هند و اروپائی باستان در امان نبودند .تقريبا همه
اقوام آسيای غربی ناچاربه دفاع از مرزهای خود در مقابل آنها شند.
و اما نبرد »داوود و جالوت« که نبردی بين يهوديان و فيليستينيان باستان بود ،هيچگاه پايان نيافت.
درست است .داوود تنها با يک فﻼخن و پنج دانه سنگ خود جالوت )گُليات( هيوﻻ 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 .همچنين درست است که »سامسون« )پهلوان افسانه ای
اسرائيليان- ،م (.با مدفون کردن خود و انبوهی از فيليستينی های باستان ،آنها را به قتل رسانيد .با اينهمه
فيليستينی های باستان پيوسته نسبت به يهوديان برتری نشان دادند ،همچنانکه هيچوقت نگذاشتند يهوديان
حتی به يکی از بندر های دريای مديترانه هم دسترسی پيدا کنند.
از اين رو يهوديان ناچار شدند که به دره ها و جلگه های شرق فلسطين قناعت کنند و پايتخت خود را در
همانجا روی يکی از آن تپه ها بسازند.
نام اين شهر اورشليم بود )به عربی »بيت المقدس«- ،م (.اين شهر در طول سه هزار سال پس از بنيان
گذاريش يکی از مقدس ترين شهر های دنيا بوده است.
در دوره های تاريک گذشته ،اورشليم )اور-شليم/سليم( يعنی »شهر صلح« يکی از قلعه هائی بود که
مصريان پس از تصرف شهر برای دفاع از کشور خود در برابر حمﻼت قبايل شرقی در يال ها و دامنه
های کوه های فلسطين ساخته بودند.
پس از سقوط امپراتوری مصر باستان ،اورشليم تخليه شد و »يبوسی ها« که يکی از قبايل محلی آن
سرزمين بودند ،به شهرآمدند و مستقر شدند .آنگاه يهوديان سررسيدند و پس از جنگ های طوﻻنی آن را
اقامتگاه پادشاه خود داوود ساختند.
در نهايت ،پس از ساليان سال کوچ و مهاجرت ،بنظر ميرسيد که »الواح موسی« و يا »ده فرمان« جائی
ابدی و آرام برای خود يافته بودند .سليمان دانا تصميم گرفت که اين لوح ها را در مکانی باشکوه محافظت
کند .فرستاده های او به هفت اقليم جهان سفر کرده ،ناياب ترين و ارزشمند ترين چوب ها و سنگ ها را
يافته ،آوردند .از همه اسرائيليان دعوت گرديد که دارائی خود را تقديم کنند تا اين پرستشگاه که موسوم
 6مترجم ،متن اصلی کتاب در مورد »فيليستين« باستان را نونويسی واين پاراگراف در باره »فيليستينی
ها« را به متن اصلی عﻼوه کرده است تا معلومات چند دهه اخير در اين ترجمه منظور گردد و خواننده
ايرانی با پس منظر موضوع آشنا شود.
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به »خانه خدا« شده بود ،ﻻيق نامش باشد .ديوار های معبد بلند تر و بلند تر گرديدند تا به بهترين صورت
الواح مقدس خداوند )يهوه( را محافظت نمايند.
اما اين ابديتی که در نظر گرفته شده بود ،عمری کوتاه داشت .يهوديان که خود از بيرون وارد مجموعه
ای از اقوام متخاصم شده بودند ،دور و برشان را اقوام مخاصم گرفته بود و تحت فشار فيليستينيان باستان
نيز قرار داشتند .اين شد که يهوديان نتوانستند استقﻼل خود را برای مدتی طوﻻنی حفظ کنند.
آنها به خوبی و با رشادت جنگيدند .دولت کوچک آنها که با حسادت ها و رقابت های کوچک تضعيف هم
شده بود ،در مقابل قدرت بزرگ آشوريان ،مصريان و کلدانيان نيروئی نداشت .در سال  586پيش از
ميﻼد مسيح »نبوخد نصر« ،پادشاه بابل اورشليم را تسخير کرد ،شهرو معبد را ويران نمود و الواح
موسی طعمه آتش و ويرانی گشتند.
آنگاه زمانی رسيد که يهوديان بازسازی پرستشگاه خود »خانه خدا« را آغاز کردند .اما شکوه و عظمت
دوره سليمان پايان يافته بود .يهوديان تبعه قوم ديگری بودند و مردم پول نداشتند .باز سازی بنای کهن
هفتاد سال به درازا کشيد .اين بنا سيصد سال برقرار بود و آنگاه تهاجم جديدی رخ داد و آسمان فلسطين
دوباره با شعله هائی که از پرستشگاه يهوديان بر ميخاست ،روشن گرديد.
هنگامی که اورشليم برای سومين بار بازسازی شد ،دو ديوار مستحکم و بلند در دور آن ساخته شد که
دروازه های تنگ و محوطه های ورودی مختلفی داشتند تا از تهاجم های جديد پيشگيری شود.
اما بخت ياور شهر اورشليم نبود.
شصت و پنج سال پس از ميﻼد مسيح ،روميان به فرماندهی ژنرال »پُمپئی« پايتخت يهوديان را تصرف
نمودند.
آنها بيشتر عمل گرا بودند و کوچه پس کوچه های باريک و قديمی اورشليم خوشايند آنها نشد .روميان
بزودی بسياری از ساختمان های شهر را ويران کرده ،خيابان های بزرگ ،ساختمان های عظيم عمومی،
حمام ها و استخر های شنا و پارک های ورزش ساختند ،چيزی که مورد پسند مردم بومی شهر قرار
نگرفت.
به »خانه خدا« که از نگاه روميان به درد چيزی نميخورد ،توجهی نشد» .هرود «،پادشاه يهوديان که
زيردست روميان بود نيز به جای توجه به اين پرستشگاه يهوديان ،با آثار گذشته مشغول شد .مردم ناچار
به پيروی از فرمان های رهبری گشتند که برگزيده خود آنها نبود.
در همين هنگام انقﻼب ديگری برعليه ماموران مالياتی روم انجام گرفت» .خانه خدا« اولين قربانی انقﻼب
بود که توسط سربازان امپراتور روم »تيتوس« به آتش کشيده شد .اما به خود اورشليم ضرر چندانی
نرسيد.
وليکن فلسطين صحنه ناآرامی ها و اغتشاش باقی ماند.
روميان که با صدها و هزاران قوم سر و کار داشتند که صد ها و هزاران مقدسات را پرستش ميکردند،
نفهميدند با يهوديان چگونه رفتار کنند .آنها اصوﻻ طبيعت يهوديان را درک نکرده بودند .آنچه که بنيان
امپراتوری فوق العاده موفق روم را تشکيل ميداد ،تعامل و تساهل مطلق نسبت به همه اديان بود که آن
هم بخاطر آن بود که روميان به هيچ کدام از اين اديان و مذاهب اهميتی نميدادند .حاکمان روم هيچگاه به
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اعتقادات اقوام تابع خود مداخله نميکردند .اما خواست آنها از اقوامی که در حاشيه امپراتوری ميزيستند
اين بود که يک تصوير و يا مجسمه امپراتور روم نيز در پرستشگاه ها و معبد های اين اقوام گذاشته شود.
اين چيزی بيشتر صوری بود و اهميت چندانی هم نداشت .اما برای يهوديان نصب چنبن تصوير و يا
مجسمه ای خﻼف باور های دينی آنان بود و »حرام« شمرده ميشد ،چرا که طبق همين باور ها آنها نمی
بايست مقدس ترين پرستشگاه خود را با تصوير يک فرمانروای رومی »آلوده« کنند.
بنا براين يهوديان اين خواست روميان را رد کردند.
روميان اصرار نمودند.
اين موضوع که در اصل چيزی بی اهميت بود ،باعث شد که پنجاه و دو سال پس از شورش بر ضد
امپراتور تيتوس ،يهوديان دوباره قيام کردند .اين بار روميان تصميم بر سرکوب کامل قيام گرفته بودند.
اورشليم ويران شد.
»خانه خدا« به آتش کشيده شد.
برروی خرابه های شهری که سليمان ساخته بود ،شهری نو و رومی به نام »آليا کاپيتولينا« ساخته شد.
آنجا که مردم تقريبا برای هزارسال به خدا ،به خدائی که آنها »يهوه« می ناميدند ،پرستش ميکردند،
معبدی برای پرستش »ژوپيتر« يعنی »خدای خدايان« روم برپا شد.
بسياری از يهوديان از پايتختشان و از خانه و کاشانه های خود و اجدادشان رانده شدند.
از آن روزگار به بعد آنها به مهاجران روی زمين تبديل شدند.
اما قانون های مقدس »ده فرمان« ديگر نيازمند حفاظت گاهی محتشم در بنائی پرشکوه نبودند.
تاثير اين قوانين فراتر از »سرزمين يهودا« و »خانه خدا« گسترده شده بود.
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دمشق ،شهر تجارت
شهر های باستانی مصر ازبين رفتند.
نينوا و بابل امروزه تپه هائی پوشيده با خاک و آجر هستند.
»خانه خدا« در اورشليم زير ويرانه های تيرۀ شکوه خويش مدفون است.7
تنها يک شهر از همه اين توفان ها َرسته است.
نام اين شهر دمشق است.
پنج هزار سال است که در داخل حصار های دمشق با آن چهار دروازه بزرگ اش ،يکصد و پنجاه نسل
در خيابان اصلی شهر موسوم به »مستقيم« که شريان اصلی تجارت دمشق است ،در حال رفت و آمد،
تکاپو و فعاليت بودند و هستند )صد سال پيش- ،م.(.
عموريان« آغاز
شهر کوچک و بی مدعای دمشق شهرت نخستين خود را با نقش قلعه نگهبانی دولت » َ
کرد ،همان قوم معروف صحرا نشين که پادشاه بزرگی بنام حمورابی را پديد آورد .هنگامی که عموری
ها به سوی شرق يعنی به جلگه های ميان دو رود دجله و فرات کوچ کرده پادشاهی بابل را پايه گذاری
نمودند ،دمشق همچنان به تجارت خود با هيتيت های بدوی در آسيای کوچک يعنی آناتولی امروز ادامه
داد.
در طول زمان ،ساکنان اصلی سامی دمشق از سوی يک قوم ديگر سامی بنام »آرامی ها« استحاله شدند.
اما خود شهر هويت خويش را تغيير نداد .در تمام اين مدت که آنهمه دگرگونی ها رخ می داد ،دمشق
پيوسته مرکز مهمی برای تجارت باقی ماند.
اين شهر در راه اصلی بين مصر و ميانرودان قرار داشت و از آنجا تا بندر های دريای مديترانه فاصله
ای بيش از يک هفته نبود .دمشق فرماندهان بزرگ و يا پادشاهان سرشناس پديد نياورده بود .دمشق از
سرزمين های همسايه يک وجب خاک هم تصرف نکرده بود .در عوض دمشق با تمام دنيا در حال تجارت
بود و درعين حال مکان امنی برای تاجران و صنعتکاران به شمار ميرفت .اما جالب است که زبان مردم
دمشق يعنی آرامی تبديل به زبان رسمی و مشترک بخش بزرگ آسيای غربی شد.
شرط تجارت بين ملل و اقوام گوناگون هميشه ارتباط سريع و عملی بوده و هنوز هم چنين هست .خط
ميخی سومريان با آنهمه دقت و جزئياتی که داشت ،برای تاجران آرامی بسيار پيچيده و وقت تلف کن
مينمود .به همين جهت آرامی ها الفبائی ايجاد کردند که به مراتب سريع تر از شکل های ميخ مانند خط
بابلی قابل استفاده بود.

 7اورشليم در قرن بيستم بازسازی شد- ،م.
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زبان گفتاری و شفاهی آرامی ها از پی زبان کتبی و تجاری آنها آمد و رواج يافت .آرامی تبديل به زبان
انگليسی دنيای باستان شد .در اکثر نقاط ميانرودان ،آرامی را به همان سادگی زبان محلی و بومی می
فهميدند و می نوشتند .در بعضی کشور ها ،آرامی حتی جای لهجه های قبيله ای و محلی آنان را گرفت.
هنگامی که عيسی بن مريم خطاب به مردم وعظ ميکرد ،زبانی که به کار می برد عبری باستان نبود که
موسی برای توضيح »ده فرمان« الهی به پيروانش به کار ميگرفت .او به آرامی سخن ميگفت ،به همان
زبان تاجران دمشق که تبديل به زبان مردم عادی دنيای باستان شده بود.8

 8در ايران ،دستکم تا اواخر هخامنشيان ،آرامی زبان مشترک و نوشتاری امپراتوری ايران بود ،م.
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فنيقی ها

فنيقی ها و راندن کشتی به آن سوی افق
پيشاهنگ بايد آدمی جسور و کنجکاو باشد.
گيريم که کسی در دامنه های يک کوه زندگی ميکند.
هزاران نفر ،ميليون ها نفر در دامنه کوه ها زندگی ميکنند .اکثر آنها چندان هم به فکر کوهی نيستند که
هر روز می بينند.
اما انسان پيشاهنگ ناآرام است .او ميخواهد بداند که اين کوه چه اسراری را از او پنهان ميکند .آيا پشت
اين کوه ،کوه ديگری هست؟ آيا آن کوه صخره های بلندی دارد که از موج های تيره اقيانوس به آسمان
قد کشيده اند؟ و يا شايد آن سوی کوه ،کوه ديگری نيست ،بلکه يک دشت است ،يک جلگه که ناظر بر
صحرائی بی پايان است؟
روزی ،روزگاری آن پيشاهنگ راستين ،خانواده و راحتی خانه خود را رها کرده ،خواهد رفت تا پاسخ
اين پرسش ها را بجويد .شايد روزی بازخواهد گشت و ديده ها و تجربه های خود را به خويشاوندانش
خواهد گفت ،به خويشاوندانی که هيچ عﻼقه ای به اين موضوع ها ندارند .يا اينکه زير صخره سنگ ها
خواهد ماند و يا گرفتار رعد و برق شده ،خواهد ُمرد ،که در آن صورت ديگر بازگشتی نخواهد داشت و
همسايه هايش سر افسوس تکان داده ،خواهند گفت» :گناه خودش بود .چرا او هم مانند همه ما در خانه
خود نماند؟«
اما دنيا به چنين انسان های نا آرامی نياز دارد .سال ها و سده ها پس از آنکه اين پيشاهنگان از دنيا رفتند
و ديگران از ميوه کشفيات آنها بهره بردند ،برای آنها پيکره ها و يادواره هائی ساخته خواهد شد با نوشته
هائی روی سنگ مرمر و لوح های برنجی.
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خط باريک افق دوردست از مرتفع ترين کوه دنيا نيز وحشت انگيزتر است .اين خط حتی مانند پايان خود
دنيا جلوه ميکند ،گوئی پس از آن ديگر هيچ چيز نيست .حتی بنظر ميرسد خدا و سرنوشت نيز نسبت به
کسانی که از آن خط تقاطع آسمان و آب عبور ميکنند ،دلرحم تر است ،جائی که از آن به بعد ديگر همه
چيز آکنده از تاريکی ،نااميدی و مرگ است.
از زمانی که انسان ها اولين قايق های ابتدائی خود را ساختند ،قرن ها و قرن ها گذشت .با اينهمه ،آنها
خود را تنها با کشف و تماشای آشنا و آرامبخش ساحل نزديک دلخوش کرده بودند .کسی دل به دريا زده
به سوی افق نمی شتافت.
تا اينکه فنيقی ها آمدند ،فنيقی هائی که در دلشان از اينگونه ترس ها خبری نبود .آنها با کشتی هايشان
آنقدر رفتند و رفتند تا اينکه ساحل از ديده ها گم شد .ناگهان پهنای بيکران و هولناک دريا در ديده آنان
چون شاهراه تجارت جلوه نمود و مخاطرات تهديد آميز افق تبديل به افسانه گرديد.
آن کشتيران های فنيقی ،از اقوام سامی بودند .اجداد آنان همراه با پيشينگان بابلی ها ،يهوديان و ديگر
اقوام سامی در صحرای عربستان کنونی ميزيستند .اما زمانی که يهوديان به فلسطين آمده و مسکون
شدند ،شهرهای فنيقی ها چندين و چند قرن بود که ساخته شده بود.
فنيقی ها دو مرکز تجارت داشتند.
نام يکی »تيره« و ديگری »صيدون« )صور و صيدای کنونی در سواحل لبنان- ،م (.بود .اين دو شهر
روی صخره سنگ ها ساخته شده بودند و گفته ميشد که هيچ دشمنی نميتواند اين دو شهر را تصرف کند.
در آغاز دريانوردان فنيقی تنها به سواحل دوردست فرانسه واسپانيا سفر ميکردند تا محصوﻻت مردم
خود را با غله و فلزهای آنان مبادله کنند .بعد ها آنها در سواحل اسپانيا ،ايتاليا ،يونان و سيسيل دوردست
که فلز ارزشمند قلع توليد ميکرد ،پست های مستحکم تجارتی گشودند.
در نگاه مردم غير متمدن اروپا ،اين مراکز تجارتی مانند خواب و خيالی از زيبائی و محصوﻻت لوکس
جلوه ميکرد .آنها آرزو ميکردند که در نزديکی اين مراکز تجارتی زندگی کنند و از آنجا بندر ها را تماشا
کرده ،ببينند که ملوان های فنيقی چه نوع مواد و محصوﻻت رنگارنگ خاور زمين دوردست را آورده
اند .آنها به تدريج کلبه های کوچک و چوبی خود را رها کرده در نزديکی اين مراکز مستحکم فنيقی
مسکن گزيدند .بسياری از اين مکان ها بعد از مدتی تبديل به بازارهای محله های مختلف اين شهر های
اروپائی شد.
امروزه شهرهای بزرگ اروپائی مانند »مارسی« در فرانسه و »کاديز« در اسپانيا به اصليت فنيقی خود
افتخار ميکنند ،اما شهرهای شرقی تيره و صيدون در لبنان کنونی که باصطﻼح »مادر« اين اصليت فنيقی
بودند ،دوهزار سال است که ُمرده و فراموش شده اند ،در حاليکه آن اصليت و هويت فنيقی هم ازبين رفته
و در هويت های ديگر مستحيل شده است.
اين ،سرنوشتی غم انگيز اما قابل درک است .شايد هم فنيقی ها ثروتی سهل الوصول به دست آوردند و
نتوانستند عاقﻼنه اين ثروت را بکار ببرند .آنها هرگز اهميتی به آموزش و کتاب نميدادند .آنها فقط به پول
نگاه ميکردند.
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فنيقی ها در تمام دنيا به خريد و فروش برده ها ،غﻼمان و کنيزان مشغول بودند .آنها مهاجرين خارجی
را مجبور کردند که در مراکز آنان کار کنند .آنها هرجا که از دستشان برميامد ،همسايگانشان را فريب
دادند .آنها چنان رفتار کردند که ديگر اقوام و ملل مديترانه از آنان بيزار شدند.
فنيقی ها دريانوردانی ماهر و خستگی ناپذير بودند .اما هر جا که می بايست بين تجارتی شرافتمندانه و
سودی فوری يکی را انتخاب کنند ،راه حيله گری و حقه بازی را درپيش ميگرفتند.
تا زمانی که فنيقی ها تنها قومی بودند که کشتی های بزرگ داشتند و ميتوانستند خودشان کشتيرانی کنند،
ديگر اقوام و ملل به آنها محتاج بودند .به محض آنکه ديگران هم راه و رسم کشتی راندن و بادبان گشودن
را آموختند ،آنها خود را از وابستگی به فنيقی ها رها نمودند.
از آن روز به بعد تيره و صيدون اهميت خود را در تجارت آسيا از دست دادند.
فنيقی ها هيچگاه از علم و هنر پشتيبانی نکردند .آنها خوب ميدانستند که چگونه ميتوان هفت دريا را درهم
نورديد و هر معامله ای را تبديل به سودی کﻼن نمود .اما هيچ دولتی نميتواند هم به طور دراز مدت تنها
و تنها متکی به مالکيت مادی باشد و هم مدتی طوﻻنی همچون دولت دوام بياورد.
سرزمين فنيقی ها هميشه مانند يک دفتر حسابداری بود که انسان و فرهنگ در آن نقشی بازی نميکرد.
به همين جهت هم دولت فنيقی ها رو به اضمحﻼل گذاشت و از ميان رفت.

84

مجله محﺼور يا »کُلنی«

الفبا فرزند تجارت است
من قبﻼ به شما شرح داده بودم که مصری های باستان چگونه به کمک شکل هائی کوچک سخن و انديشه
خود را تثبيت و حفظ کردند .به شما تعريف کردم که مردم ميانرودان باستان چگونه از اشاره هائی ميخ
مانند برای ثبت خريد و فروش و تجارت خود کار گرفتند.
اما در مورد اين الفبای خودمان چه ميتوان گفت؟ در مورد الفبای ﻻتين انگليسی و فرانسه و يا الفبای
فارسی و يا عربی کنونی ،همين الفبا ها وحرف های کوچکی که از گهواره يعنی هنگام ثبت تولد تا گور
يعنی زمان ثبت رسمی مرگ ،ما را همراهی ميکنند؟ اصل اين الفبا ها از مصری است؟ از بابلی و يا
آرامی است يا اينکه چيزی کامﻼ متفاوت از آنهاست؟ درست است بگوئيم در واقع الفبای امروزی ما ،چه
ﻻتين و يونانی و روسی و چه فارسی و عربی و عبری ،از هر خط و الفبای باستانی چيزی گرفته اند.
الفبای مدرن ﻻتين ،يعنی مثﻼ آن خط و الفبائی که برای نوشتن انگيسی بکار می بريم ،وسيله رضايت
بخشی برای ثبت و نوشتن فکر و سخن ما نيست.
از اين نگاه کارآئی الفبای فارسی و يا عربی حتی از ﻻتين انگليسی و يا فرانسه هم کمتر است .شايد
روزی آدم نابغه ای پيدا شود و نظامی درست کند که هر آوا در هر واژه در هرزبان بطور کامﻼ دقيق و
با تمام جزئياتش با حرف و نشانه مشخصی معين و تثبيت شود .در آن صورت تعداد اين گونه حرف ها
و اشاره ها درهر زبان ممکن است سر به صد ها و هزاران بزند .در چنين حالتی هم ممکن است مردم
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بگويند که اينهمه حرف و نشانه جداگانه خواندن و نوشتن را دقيق تر ،اما در عين حال فوق العاده پيچيده
تر ،مشکل تر و ُکندتر هم ميکند.
اما همه ما با همين الفبا ها و خط های ناکامل معاصرو همچنين ارقامی که ده قرن پس از ايجاد اولين الفبا
از هندوستان به اروپا صادر شد هم توانسته ايم مجموعا به خوبی بخوانيم و بنويسيم.
مطالعه و درک قديمی ترين نوشتار ها و الفبا ها و آغاز تحول همين الفباهای کنونی ما راز بسيار بزرگی
است که کشف دقيق آن احتماﻻ به سال ها جستجو و بررسی پرزحمت نياز دارد.
دستکم اين را ميدانيم که الفبا های ما را اين يا آن دبير و منشی با هوش فﻼن پادشاه فرهنگ دوست يکشبه
اختراع نکرده است .صدها سال طول کشيد تا اين الفباها براساس الفباهای قديمی و نظام ها و سنت های
پيچيده تحول و تغيير يافته اند تا باﻻخره شکل امروزی خط انگليسی و روسی يا عربی و فارسی را به
خود بگيرند.
در فصل پيشين گفته بودم که چگونه زبان تاجران باهوش آرامی که اصﻼ اهل دمشق بودند ،بعنوان يک
زبان بين المللی تجارت در سرتاسر آسيای غربی رواج يافت .در مقابل ،زبان فنيقی ها درميان
همسايگانشان هيچگاه آن قدر محبوب نشد .امروزه به جز چند واژه حتی نميدانيم کم و کيف زبان فنيقی
ها دقيقا چه بود .اما خط و الفبای فنيقی ها به گوشه و کنار حوزه مديترانه ،ميانرودان و ايران گسترش
يافت و در اين مورد هم خود تاجران فنيقی ،هم نمايندگی های تجارتی آنها در کشورهای منطقه و هم خود
ملل همسايه تاثير مهمی در گسترش خط و الفبای فنيقی کرده اند .هيچ معلوم نيست و حتما يک بررسی
پيچيده و مشکل ﻻزم است تا به اين پرسش پاسخی يافت که چرا فنيقی هائی که هيچ کاری برای هنر و
علم نکردند ،به سادگی الفبائی راحت تر و عملی تر از آن نوشتار بغرنج و مشکل ميخی يافتند ،در حاليکه
ملت های پيشرفته تر ديگر مانند سومر ها قادر به اين کار نشدند.
پيش از همه چيز فنيقی ها تاجران عمل گرائی بودند .آنها به کشورهای ديگر برای تماشای منظره های
اين سرزمين ها نرفتند .آنها زحمت سفرهای طوﻻنی به اکثر نقاط اروپا و راه های طوﻻنی تر به شهرهای
آفريقا را صرفا بخاطر افزودن به ثروت و دارائی خود متحمل شدند .در تيره )صور( و صيدون )صيدا(،
دو شهر لبنان امروز ،وقت ،پول بود و کارمندان تاجران فنيقی برای انجام معامله های خود وقتی برای
تلف کردن با هيروگليف های بغرنج مصری و يا خط ميخی سومری نداشتند.
هنگامی که دنيای مدرن تجارت آن دوره به اين نتيجه رسيد که ديکته کردن نامه کاری طوﻻنی و وقت
تلف کن است ،يکی دو آدم باهوش نشسته و نظامی ساده برای نوشتار اختراع کردند که بتوان به ياری
نقطه ها و خط های کوتاه آن ،گفتار انسان را به خوبی منعکس نمود.
ما اين نظام نوشتاری را »تند نويسی« )به انگليسی »شورت هند«( می ناميم.
تاجران فنيقی هم همين کار را کردند.
آنها يکچند تصوير را از هيروگليف های مصری و چند شکل ميخی را از بابلی گرفته و ساده تر کردند.
آنها زيبائی نظام های نوشتاری باستان را فدای سرعت کرده ،هزاران حرف و نشانه نوشتاری باستان را
به تنها و تنها بيست و دو حرف کاهش دادند .آنها اين الفبا را در خانه های خود بارها آزمايش کردند و
هنگاميکه از کارکرد اين الفبا مطمئن شدند ،آن را به کشور های خارجی هم منتقل نمودند.
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کار نوشتن در ميان مصری ها و بابلی ها چيزی بسيار جدی و حتی شايد مقدس بود .در باره اصﻼح خط
آنها چندين و چند کوشش به عمل آمده ،اما در نهايت همچون »گناه« و »اهانت« به سنت های مقدس رد
شده بود .ولی فنيقی ها مانند برخی اقوام ديگردربند تقدسات و غيره نبودند و بنا براين در طرح خط جديد
خود موفق شدند ،در حاليکه ديگران درجا زدند.
خط ميخی به تدريج پسرفت نمود تا اينکه حدودا پانصد سال پيش از ميﻼد اصوﻻ محدود به ميانرودان
)آشوری ،بابلی ،اکدی( و همچنين پارسی باستان و عيﻼمی شد .حتی در ايران خط ميخی اساسا برای
سنگ نوشته های سلطنتی بکار ميرفت ،9در حاليکه از همان دوره هخامنشيان به بعد الفبا و حتی زبان
آرامی رواج پيدا کرد.

تاثير به شرق ،تاثير به غرب
خط »مدرن« فنيقی در دو جهت درشکل گيری الفباهای بعدی ميانرودان و ايران )شرق( و يونانی و ﻻتين
)غرب( تاثير مستقيم گذاشت.
فنيقی در شرق اساسا از طريق زبان و خط آرامی به شکل گيری الفبا و خط خود آرامی ،سپس عبری،
سريانی ،پارسی باستان و بعد تر نبطی و عربی تاثيری اساسی و کليدی گذاشت .در کنار زبان آرامی که
صدها سال زبان مشترک و خط نوشتاری بابل و ايران هخامنشی بود ،خط آرامی از فارسی ميانه )پهلوی
دوره ساسانيان( گرفته تا عبری و عربی را تحت تاثير قرار داده است .تا پايان سلسله ساسانيان و آغاز
حاکميت اسﻼم در ايران و خاورميانه ،خط آرامی خط مشترک ايران و ميانرودان بود.
مشکلی که الفبای فنيقی و کﻼ الفباهای غير ميخی آسيا داشتند ،مربوط به نشان ندادن مصوت ها با حرف
های متمايز و جداگانه بود .برای آنکه خوانندگان ايرانی موضوع را بهتر درک کنند ،از خط و الفبای
فارسی مثال ميزنيم.
آواهای زبان های ما را معموﻻ به دو دسته بزرگ تقسيم ميکنند :آنها که مستقﻼ نميتوانند تلفظ شوند و نياز
به يک آوای ديگر دارند تا بتوان آنها را تلفظ کرد ،مانند »ب» «،س» «،خ« و غيره .اگر دقت کنيد ،در
تلفظ اين آوا ها ضمن جريان هوا از دهان و بينی به خارج ،چيزی مانند زبان ،دندان يا کام جلوی اين
جريان هوا را ميگيرد .به اين آواها صامت ،بی صدا ،به فارسی مدرن »همخوان« و به انگليسی
 consonantsميگوئيم .دسته دوم آواهائی هستند که هنگام تلفظ چيزی ،جريان نفس ما را از درون به
خارج نمی گيرد و بنا براين ميتوان آنها را مستقﻼ تلفظ نمود .به اين آواها مصوت ،باصدا ،و يا به فارسی
مدرن »واکه« و به انگليسی  vowelsميگوئيم ،مانند  .a, ä, e, i, o, uدر فارسی تنها برای نوشتن
مصوت و يا واکه »آ« حرف مشخصی داريم .بقيه مصوت ها را سعی ميکنيم يا با نشانه های همزه،
سکون ،کسره و فتحه و يا بر پايه آشنائی خود با آن واژه و معنای آن درجمله بنويسيم.
همه خط ها و الفباهای باستان آسيا از جمله فنيقی و آرامی که ريشه اکثر الفباهای رايج امروز مانند
فارسی ،عربی ،عبری ،آسوری و يا ﻻتين و يونانی هستند» ،ابجدی« ناميده ميشوند .در اين الفبا ها حرف
و اشاره های نسبتا کاملی برای صامت ها هست ،ولی طوری که گفتيم ،اين الفبا ها حرف های مخصوصی
 9از اين پاراگراف تا پايان اين فصل ،مترجم ،متن اصلی کتاب را متناسب با نياز های خوانندگان ايرانی به روز کرده
است.
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برای مصوت ها ندارند تا خواندن و نوشتن آنها را ساده کنند .مثﻼ در فارسی و يا عربی بايد يا از اشاره
ها )اِعراب( استفاده نمود و يا برپايه آموزش در مدرسه و تجربه عملی دانست که در واژه »مرد« حرف
نخست ميم با فتحه تلفظ ميشود ) َمرد( يا با ضمه ) ُمرد(.
البته اين مشکل آنقدر بزرگ نيست که مانع تحصيل و يا خواندن و نوشتن شود.
ايرانيان قبل از اسﻼم الفبای آرامی را برای خواندن و نوشتن فارسی بکار ميبردند و برای راحت تر
کردن کار ،برای انعکاس نياز های فارسی نشانه های ويژه ای عبارت از حروف پ ،چ ،ژ ،گ به آن
عﻼوه کرده بودند .اين وضع در مورد ديگر مردم آسيائی هم صدق ميکرد .آنها هم گونه هائی بومی شده
ای از الفبای فنيقی و آرامی را بکار می بردند.
از سوی ديگر ميدانيم که در تندنويسی و يا يادداشت هائی که روزنامه نگاران هنگام کار برميدارند ،برای
سرعت نوشتن ،اغلب از مصوت ها استفاده نميکنند .آنها وقتی بعدا متن تندنويسی شده خود را می بينند،
ميدانند که کدام کلمه کوتاه شده را چطور بايد خواند و هنگام نوشتن کامل متن کدام مصوت ها را به آن
عﻼوه کرد .از طرف ديگر ميدانيم که اصل کار ،داشتن و يا نداشتن تحصيل است و وقت خواندن ،چشم
آدمی يک کلمه را نه با خواندن تک-تک حرف ها بلکه با ديدن شکل کامل کلمه ميخواند و عادت داشتن
به شکل کامل کلمه مربوط به تحصيل و عادت و يا تجربه است .با اينهمه طبيعی است که بودن حرف
های مخصوص برای مصوت ها خواندن و نوشتن را راحت تر ميکند.
تاثير ديگر خط فنيقی در سمت غرب يعنی اروپا بود.
فنيقی ها نتوانستند خط خود را در ميانرودان و مصر جا بياندازند ،اما در ميان مردم حوزه مديترانه که
در غم زيبائی و هنر خط نبودند ،الفبای فنيقی بسيار موفق بود .امروزه روی ستون ها و گلدان هائی که
در چهارگوشه مديترانه از آن دوره باستانی مانده اند ،نوشته های فنيقی می بينيم.
اولين قدم آن شد که يونانيان هند و اروپائی زبان که ديگرهمه جزيره های دريای »اژه« در مديترانه را
مسکون کرده بودند ،حدودا هشتصد سال پيش از ميﻼد که در ايران کم و بيش مصادف با آغاز دوره
مادهاست ،الفبای سامی فنيقی را برای نوشتن زبان خود انتخاب کردند .البته از اين انطباق الفبای فنيقی
به يونانی گونه های منطقه ای زيادی موجود بود ،همچنانکه در شرق هم هرکس الفبای آرامی را با
مشخصات ديگری بکار می برد.
دو تغيير که يونانی ها در الفبای فنيقی دادند اهميت ويژه ای داشت.
اوﻻ همه زبان های آسيائی که نوشتارشان متاثر از فنيقی و آرامی است از راست به چپ نوشته ميشوند.
يونانی ها زبانشان را از چپ به راست نوشتند و اين ،باعث برخی تغييرات در شکل حرف های فنيقی
هم گرديد .تغيير دوم عﻼوه کردن شکل های جديد  a, e, i, o, uبه الفبای يونانی بود تا مصوت ها راحت
تر نوشته و خوانده شود.
با اين اصﻼحات ،يونانی ها يک نظام نوشتاری مبتنی بر الفبای فنيقی به وجود آورده بودند که تقريبا در
همه زبان های اروپائی قابل استفاده بود.
طبيعتا نه يونانی ها اين الفبا را از خودشان اختراع کردند و نه الفبای فنيقی يک شب به فنيقی ها »الهام«
شده بود .فنيقی ها هم از هيروگليف های مصری استفاده کرده ،الفبای خود را ايجاد کرده بودند.
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چند قرن بعد ،حدودا پانصد سال پيش از ميﻼد مسيح ،اين الفبای يونانی از طريق دريای آدرياتيک )بين
ايتاليا و يونان( به روم برده شد و در آنجا شکل خط ﻻتين را بخود گرفت.
سربازان امپراتوری روم الفبای ﻻتين را که گونه تحول يافته ای از الفبای فنيقی بود ،به اقصی نقاط اروپا
بردند و تبديل به خط و الفبای اين اقوام کردند.
دوازده قرن بعد ميسيونر های بيزانس يونانی زبان الفبای يونانی خود را که باز مبتنی بر الفبای فنيقی بود
به استپ های تاريک روسيه بردند و روس ها نيز آن را با تغييرات خودشان تبديل به الفبای خود نمودند.
خط و الفبای زبان های اروپائی امروزه بر اين دو خط يونانی و يا ﻻتين استوار است.
در شرق ،الفبای فنيقی به شکل گيری الفبای عبری و آشوری ُمهر تعيين کننده خود را زد.
در ايران  ،از زمان هخامنشيان به بعد ،هزار و اندی سال الفبای آرامی که خود متاثر از الفبای فنيقی بود،
رواج داشت.
ششصد سال پس از ميﻼد با ظهور و حاکميت اسﻼم و زبان عربی ،خط و الفبای عربی که آن هم مبتنی
بر آرامی و آن هم متاثر از فنيقی بود ،بر زبان کشور های اسﻼمی حاکم گرديد.
همان طور که در يونان هم اتفاق افتاده بود ،در ايران هم به خط و الفبای جديد عربی حرف ها و نشانه
هائی اضافه شده بود تا حداﻻمکان با نياز های زبان فارسی منطبق شود.
امروزه در گروه الفبا های شرقی متاثر از فنيقی ،زبان هائی مانند عبری ،عربی و فارسی همچنان
از راست به چپ نوشته ميشوند و در اين زبان ها همچنان کمبود حرف برای مصوت ها موجوداست.
در گروه الفبا های مبتنی بر يونانی و ﻻتين ،اين زبان ها را از چپ به راست می نويسند و برای مصوت
ها چندين حرف يافته اند.
در هر گروه ،هر زبان برای خودش حرف ها و نشانه های مشخصی معين کرده که مناسب همان زبان
است .در فارسی روی حرف»ک« يک کشيده گذاشته اند تا »گ« شود ،آوائی همانند »پ» «،ژ« و »چ«
که در فارسی هست ،اما در عربی نيست .در ترکی زير حرف »س« ﻻتين يک نشانه گذاشته اند تا »ش«
شود ،چيزی که در الفبای استاندارد ﻻتين نيست.
همه اين الفبا ها و خط ها در عين اينکه در گروه های مختلفی جمع شده اند و ويژگی های ديگری دارند،
بخاطر ريشه مشترک و تاثير گذاری و تاثير پذيری متقابل با همديگر ،مانند نوادگان اجدادی مشترک
هستند.
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داريوش سوم در نبرد ايسوس با اسکندر ،از يک کاشی کاری رومی

ايران ،يونان و پايان دنيای باستان
آنگونه که ديديم ،داستان انسان باستان سرگذشت دست آوردهائی شگفت انگيز بود .در امتداد رود نيل،
در ميانرودان و سواحل دريای مديترانه ،مردم و حاکمان دانا کار های درخشانی انجام دادند .همانجا بود
که برای نخستين بار در تاريخ ،انسان از حالت »حيوانی سرگردان« بيرون آمد .او برای خود خانه ها،
دهکده ها و شهر های پهناور ساخت.10
او دولت های خود را به وجود آورد.
او هنر ساختن و راندن کشتی های سريع را آموخت.
او به انديشه در باره آسمان ها پرداخت و در جوامع خود چنان قانون های اخﻼقی را وضع کرد که او را
تابع قدرت های الهی کرد .او آنها را پرستش نمود .او برای ما پايه همه دانش و هنر امروزی ما و هر
آنچه را گذاشت که ورای صرفا تﻼش برای خوردن و خوابيدن ،زندگی را واﻻ و پرارزش می کند.

 10ﻻزم به يادآوری است که فصل شانزدهم کتاب اصلی »انسان باستان« در اين ترجمه فارسی حذف شده
و بجای آن از دو فصل نخست کتاب ديگر همان مولف ،هندريک وان لوون ،بنام »سرگذشت تمدن«
آزادانه استفاده شده است .اصل انگليسی اين کتاب نيز مانند کتاب »انسان باستان« بصورت پی دی اف
در دسترس عموم قرار دارد .علت حذف فصل شانردهم از اين ترجمه اين بود که برخی نگرش های
مولف از جمله بحث نژاد ها و نژاد سفيد و هند و اروپائی که در زمان تاليف کتاب يعنی حدود صد سال
پيش ظاهرا بسيار رواج داشتند ،اعتبار خود را از دست داده اند )م.(.
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از همه مهم تر اينکه انسان باستان ،نظامی برای نوشتار و ثبت گفتار ،دانش و تجربه ايجاد کرد تا به
فرزندانش و فرزندان فرزندانش و نوادگان نوادگانش بماند ،جمع شود و تبديل به انباری از دانش و
اطﻼعات گردد ،چيزی که نوادگان انسان باستان را تبديل به ارباب قدرت های طبيعی نموده است.
اما انسان باستان با آنهمه برتری ها و محاسن ،يک کمبود بسيار جدی هم داشت.
او بيش از حد مطيع سنت گذشتگان شده بود.
او به اندازه کافی شک و سوال نمی کرد.
مثﻼ او چنين فکر می کرد» :پيش از من پدرم اين کار را کرد و پيش از پدرم پدر بزرگم اين کار را کرد
و آنها هر دو موفق بودند .بنابراين ،همين راه درست است و من نبايد راهی را که می پيمايم ،عوض
کنم «.او فراموش کرد که اگر همه پيشينيانش اينگونه می انديشيدند و تا اين درجه آنچه را که فعﻼ هست،
صبورانه می پذيرفتند ،به مقامی که در آن دوره داشتند ،نمی رسيدند و فرزندان آنان و فرزندان فرزندان
آنان هم در جائی که بودند ،درجا می زدند.
شايد هم اين دنيای باستان آسيائی ،ديگر پير و خسته شده بود.
مصر ،بابل ،آشور و فنيقيه مجموعا حدود سی قرن يعنی سه هزار سال پا برجا بودند.
هرچه شد ،بعد از سه هزار سال ،مرغ اقبال اين بار به سراغ اقوام ديگری شتافته بود :اقوام هند و اروپائی
زبان ،ابتدا ايرانيان و سپس يونانيان.
زبان اقوام هند و اروپائی مانند سومر ها و يا عيﻼميان باستان نبود که وابستگی زبانی شان هيچ معلوم
نيست .از خانواده زبان های سامی هم نبود .اين اقوام ابتدا قرن های طوﻻنی در گرد و اطراف دريای
خزر می زيستند ،از شرق تا غرب شمال خزر .کی؟ تقريبا چهار پنج هزار سال پيش ،يعنی زمانی که
در ميانرودان اولين تمدن های بزرگ سومر و عيﻼم پا گرفته بود .ظاهرا آنها هنوز زندگی قبيله ای داشتند
و يکجا نشين و »شهری« نشده بودند.
دقيقا نمی دانيم چه اتفاقاتی باعث می شود که اين اقوام حدود  2500تا  3000سال پيش از ميﻼد مسيح
چادر هايشان را جمع کرده ،به صورت امواج مختلف در سمت های گوناگون شرق ،جنوب و غرب
دريای خزرکوچ می کنند .برخی از آنان به سوی آسيای ميانه می روند ،بعضی ديگر به جنوب ،به طرف
هندوستان امروز ،ديگران به ايران کنونی و باز ديگران به طرف روسيه ،آناتولی ،يونان ،بالکان و
اروپا…
اقوامی را که به هندوستان و ايران کنونی رفتند ،گروه »هند و ايرانی« و يا »آريائی« خانواده بزرگ هند
و اروپائی ها می ناميم .يک دسته از آنها رود »سند« را گرفته به هندوستان رفتند .گروهی ديگر راه
فﻼت ايران کنونی را در پيش گرفتند .آنها هنوز منقسم به قبايل بزرگ و کوچک بين خودشان بودند.
گروه ايرانيان ابتدا از دو شاخه اصلی ماد ها و پارس ها تشکيل می شدند که اگرچه در نقاط مختلف ايران
کنونی مسکون شدند ،اما به هرحال با همديگر ،هم از نگاه تباری و زبانی نزديک بودند و هم دشمنی
چندانی با همديگر نداشتند و آميزش می يافتند.
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بزودی ماد ها اکثريت ايران کنونی را تصرف کردند ،اما به دنبال آنان ،پارس ها به رهبری کورش از
وﻻيت »انشان« در عيﻼم و فارس تمام قدرت را بدست خود گرفت و سرزمين ايران را تبديل به بزرگترين
امپراتوری وقت کرد که شامل سرتاسر آسيای غربی ،ميانرودان و مصر می شد.
اما اين گروه از هند و اروپائی زبانان ايرانی با چنان سرعت سرگيجه آوری به سوی غرب پيشروی
کردند که با يک گروه ديگری از هند و اروپائی زبانان در حالت روياروئی قرار گرفتند .آنها هم چند قرن
پيش از آن از شمال خزر به اروپا کوچ کرده در يونان کنونی و جزاير و سواحل دريای »اژه« )در شرق
دريای مديترانه( مسکون شده بودند.
اين ،زمانی بود که ايران هخامنشی ديگر نخستين دولت های آسيائی از جمله بابل را درهم کوبيده و
مصر ،تمام ميانرودان ،آسور )سوريه (،لوانت ،فلسطين و بخش اعظم آناتولی را به امپراتوری ايران
افزوده بود.
نبرد ايران و يونان در ضمن اولين روياروئی بين آسيا ،اين آموزگار پير ،و اروپا ،آن دانش آموز جوان
و پرجوش بود.
در اين نبرد ها ايرانيان و يونانيان در سه جنگ بزرگ با همديگر روبرو شدند .ايران قدرت مهاجم بود
و يونان از خود دفاع می کرد .در زمان داريوش و خشايارشاه ،ايرانيان ،شمال شبه جزيره يونان را
اشغال کردند و بسيار کوشيدند که جای پای خود در اروپا را محکم کنند ،اما موفق نشدند .قدرت دريائی
آتن شکست ناپذير بود و ايران نيروی دريائی نداشت و زمين نبرد به او متعلق نبود.
از نگاه برخی تاريخنويسان ،از آن دوره تا قرن ها بعد تاريخ اروپا و آسيای نزديک اساسا سرگذشت
کشاکش اين دو بوده است :در يک سو نيروی باستانی ،سنتی ،کم تحرک ،حتی متعصب و خودکامه آسيائی
و در سوی ديگر اروپا ،خطه ای جوان ،در حال قدرت گيری ،آماده قبول انديشه های نو ،آماده شک و
سوال ،آماده تغيير و پيشرفت.
در اين بحث ها ،در حاليکه يک عده به قدمت طوﻻنی تر ،دست آورد ها و اعتبار تاريخی شرق اشاره
می کنند ،ديگران بر پيشرفت ،علم و صنعت مدرن ،انعطاف پذيری و نوانديشی غرب تاکيد می نمايند.
در اين سمت می توان دستکم به چند حادثه تاريخی اشاره نمود که هزار سال پس از روياروئی ايرانيان
نخستين هرکس را به خود جلب می کند :حمله »انتقامجويانه« اسکندر
آسيائی و يونانيان اروپائی ،توجه
ِ
مقدونی به شرق و شکست هخامنشيان ،تشکيل امپراتوری روم بعنوان بزرگ ترين امپراتوری غربی،
تاسيس دولت ساسانيان و کوشش ايران برای بازگشت به صحنه جهانی ،ظهور اسﻼم و شکست ساسانيان،
بيزانس هنوز يونانی و مسيحی از سوی
تسلط اعراب و اسﻼم بر ايران و خاورميانه ،و باﻻخره تصرف
ِ
سلجوقيان ترک و مسلمان و ترکی زبان شدن آناتولی…
معلوم است که بحث روياروئی شرق و غرب ،آسيا و اروپا که بعد ها ظاهر هماوردی اسﻼم و مسيحيت
را گرفت ،پايانی ندارد و کسی کامﻼ برحق و يا مطلقا خطاکار نيست.
به همين ترتيب دقيقا نمی توان گفت که اگر »دوران باستان« با اولين تمدن های مصر و ميانرودان شروع
شد ،در کجا و با کدام حادثه تاريخی پايان يافت و دوران »معاصر« در کدام تاريخ آغاز گرديد؟
در مورد آغاز دوران باستان اختﻼف نظر زيادی نيست :مصر و سومر...
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در باره پايان دوران باستان نظر های گوناگونی هست .برخی می گويند حمله اسکندر به ايران )سال های
 330پيش از ميﻼد( پايان دوران باستان است ،برخی به تاسيس امپراتوری روم کمی پيش از ميﻼد مسيح
و ديگران به زوال روم و تقسيم آن به روم غربی و شرقی )بيزانس( در سال  330ميﻼدی اشاره می
کنند…
به هر حال می توان قبول کرد که کم و بيش با ميﻼد مسيح ،دوران باستان نيز به پايان رسيده است.
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گاهشمار دنيای باستان
مﺼريان
چهل قرن پيش از ميﻼد مسيح يعنی  6000سال پيش ،کهن ترين تمدن جهانی در امتداد رودخانه نيل،
در وادی های دو سوی اين رودخانه پديد آمد.
 3400پ.م .تاسيس امپراتوری مصر باستان ،پايتخت» :ممفيس«
 2700-2800پ.م .ساختمان اهرام.
 2000پ.م .امپراتوری باستان مصر به دست شبان های صحراگرد به نام »هيکسوس« ها سرنگون
شد.
 1800پ.م .در نتيجه شورش شهر »تبای «،مصر از حاکميت هيکسوس ها آزاد شده ،پايتخت
امپراتوری جديد مصر گشت.
 1350پ.م .پادشاه »رامسس« آسيای غربی را تصرف نمود.
 1300پ.م .يهوديان مصر را ترک کردند.
 1000پ.م .مصر رو به زوال گذاشت.
 700پ.م .مصر يکی از ايالت های آشور شد.
 650پ.م .مصر دوباره دولتی مستقل و»سيس« در دلتای مصرپايتخت آن شد .خارجيان و بويژه
يونانيان بر مصر حاکم گشتند.
 525پ.م .مصر يکی از ايالت های ايران گشت.
 300پ.م .مصر پادشاهی مستقلی شد که يکی از فرماندهان اسکندر بنام »پتولمی« بر آن حکم ميراند.
 30پ.م .کلئوپاترا ،آخرين شاهدخت دودمان پتولمی خودکشی نمود و مصر تبديل به بخشی از
امپراتوری روم شد.

ميانرودان
 4000پ.م .سومر ها )شومرها( سرزمين ميان دو رود دجله و فرات را از آن خود نمودند.
 220پ.م .پادشاه بابليان ،حمورابی ،قانون های معروف خود را وضع نمود.
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 1900پ.م .آغاز دولت آشور )آسور (،با مرکزيت شهر نينوا.
 950-650پ.م .دولت آشور بر آسيای غربی حاکم گشت.
 700پ.م .پادشاه آشورسارگون دوم فلسطين ،مصر و شبه جزيره عربستان کنونی را تسخير نمود.
 640پ.م .مادها بر ضد آشور شورش نمودند.
 530پ.م .اسکيت ها )سکا ها( به آشور حمله کردند .در هر گوشه پادشاهی آشور شورش درگرفت.
 608پ.م .نينوا ويران گشت .آشور از نقشه جغرافيا پاک شد.
 608-538پ.م .کلدانی ها پادشاهی بابل را از نو برقرار نمودند.
صر اورشليم را ويران کرد ،فنيقيه را تسخير و بابل را به مرکز
 604-561پ.م .پادشاه بابل نبوخذ نِ َ
تمدن تبديل نمود.
 538پ.م .ميانرودان به يک ايالت ايران تبديل شد.
 330پ.م .اسکندر مقدونی ميانرودان را تسخير کرد.

يهوديان
 2000پ.م .ابراهيم سرزمين »اور« در شرق بابل را ترک کرده به جستجوی موطن جديدی در غرب
آسيا پرداخت.
 1550پ.م .يهوديان در سرزمين »قوشن« مصر مسکون شدند.
 1300پ.م .موسی يهوديان را از مصر بيرون برد و »ده فرمان الهی« را به آنان اعﻼم نمود.
 1250پ.م .يهوديان از رود اردن گذشته در فلسطين مسکون شدند.
 1055پ.م» .شائول« پادشاه يهوديان شد.
 1025پ.م .داوود پادشاه دولت قدرتمند يهود گشت.
 1000پ.م .سليمان عبادتگاه بزرگ اورشليم را ساخت.
 950پ.م .دولت يهود به دوپادشاهی يهودا و اسرائيل تقسيم گشت.
 900-600پ.م .دوران پيامبران بزرگ.
 722پ.م .آشوريان فلسطين را تسخير کردند.
 586پ.م» .نبوخذ نصر« بابلی فلسطين را تصرف نمود .دوران اسارت يهوديان به دست بابليان.
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 537پ.م .کوروش ،پادشاه ايران ،به يهوديان اجازه بازگشت به فلسطين را داد.
 167-130پ.م .آخرين دور استقﻼل يهوديان در حکومت »مکابی ها«
 63پ.م .پومپئی ،حکمران روم ،فلسطين را به امپراتوری روم ملحق کرد.
 40پ.م» .هيرود بزرگ« پادشاه يهوديان شد.
 70م .امپراتور روم »تيتوس« اورشليم را ويران کرد.

فنيقيان
 1500-1200پ.م .شهر صيدون مهم ترين مرکز تجارتی فنيقی ها شد.
 110-950پ.م .تيره تبديل به مرکز تجارتی فنيقيه گشت.
 1000-600پ.م .رشد امپراتوری مستعمراتی فنيقی.
 850پ.م .تاسيس تمدن فنيقی »کارتاژ« )قرطاج( در تونس کنونی.
 586پ.م .محاصره ،تسخير و نابودی شهر فنيقی تيره به دست نبوخذنصر.
 538پ.م .فنيقيه يک ايالت ايران شد.
 60پ.م .فنيقيه يک ايالت امپراتوری روم شد.

ايرانيان
در تاريخی نامعين ،اقوام هند و اروپائی که در شمال دريای خزر ميزيستند ،شروع به کوچ به
هندوستان و ايران کنونی کوچ کردند .گروهی ديگر به شرق و گروهی چهارم به اروپا رفتند .گمانه
زنی بر آن است که حوالی سال  1000پ.م .زرتشت ،آموزگار بزرگ ايرانيان ،قوانين و آموزه های
اخﻼقی خود را به ايرانيان اعﻼم کرده است.
 650پ.م .مادهای هند و ايرانی در امتداد مرز بابل دولت خود را تاسيس نمودند.
 550-330پ.م .پادشاهی ايرانيان ،دوره جنگ ها بين ايرانيان با آشوريان ،بابليان و فنيقی ها.
 525پ.م .کمبوجيه ،پادشاه ايران ،مصر را تسخير کرد
 520-485پ.م .داريوش ،پادشاه ايران ،بابل را تسخير کرد و به يونان حمله بُرد.
 485-465پ.م .پادشاه ايران خشايارشاه سعی کرد که در شرق اروپا مستقر شود ،اما ناکام ماند.

96

 330پ.م .اسکندر مقدونی ،امپراتور يونان ،تمام آسيای ميانه را تسخير کرد .مصر و ايران تبديل
به ايالت های يونان شدند.
دنيای باستان که هويتی آسيائی داشت ،تقريبا چهل نسل دوام آورد .در قرن چهارم پيش از ميﻼد مسيح،
اين دنيا به خاطر سن باﻻ و فرتوتی درگذشت.
آسيای غربی و مصر چهار هزار سال بر دنيا حاکم بودند .هند و اروپائيان تازه نفسی که در تاريخ
نامعينی از شمال خزر به اروپا کوچيده بودند ،آموزگار پير آسيائی را پشت سرگذاشته ،به تدريج
حاکمين جديد دنيا شدند.
لشکرکشی معروف اسکندر کبير به سوی شرق در سال  330پ.م .به حاکميت چند هزار ساله مصر،
ميانرودان و ايران پايان داده ،غرب را بر شرق حاکم نمود.
)پايان(
اين نسخه پی دی اف در تاريخ زير به روزرسانی شده است:
29.08.2020
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