


  

  مقدمھ

  پیدایش تمدن

دوست دارم بدانم كھ انسان در خط سیر خود، از حالت توحش بھ مدنیت، چھ گامھایي برداشتھ «
  ».است

  ولتر

   فصل اول

  

  عوامل كلي تمدن

  علل انحطاط و اضمحالل تمدنھا - رواني - نژادي - اقتصادي  - زمینشناختي   - عوامل جغرافیایي –تعریف 

عبارت از نظمي اجتماعي دانست كھ در نتیجة وجود آن، خالقیت  كلي آن، توان، بھ شكل  تمدن را مي
توان  در تمدن چھار ركن و عنصر اساسي مي. كند شود و جریان پیدا مي پذیر مي فرھنگي امكان

بیني و احتیاط در امور اقتصادي، سازمان سیاسي، سنن اخالقي، و  پیش: تشخیص داد، كھ عبارتند از
پذیر است كھ ھرج و مرج و ناامني  ظھور تمدن ھنگامي امكان. و بسط ھنركوشش در راه معرفت 

پایان پذیرفتھ باشد، چھ فقط ھنگام از بین رفتن ترس است كھ كنجكاوي و احتیاج بھ ابداع و اختراع بھ 
كند كھ او را بھ شكل طبیعي بھ راه كسب علم و معرفت  اي مي افتد و انسان خود را تسلیم غریزه كار مي

  .دھد ھیة وسایل بھبود زندگي سوق ميو ت

شود، یا آن را از سیري كھ در پیش  تمدن تابع عواملي چند است كھ یا سبب تسریع در حركت آن مي
تمدن را . دھیم در نخستین مرحلھ، عامل زمینشناختي را مورد مطالعھ قرار مي. دارد دارد بازمي

ھرگاه موج سرمایھ جدیدي . شود ي فاصلھ ميتوان گفت دورة فترتي است كھ میان دو دورة یخچال مي
اي از كرة  شود و دایرة زندگي بھ گوشھ ھاي بشریت در زیر یخ و سنگ مدفون مي برخیزد، تمام ساختھ

اگر دیو زمین لرزه، كھ فقط حسن نیت او بھ انسان اجازة ساختن شھرھا را . گردد زمین محدود مي
شود و انسان و ھرچھ ساختھ است در  ایم پنبھ مي رشتھ دھد، شانة خود را مختصري بجنباند، آنچھ مي

  .رود شكم زمین بھ خواب ابدي فرو مي

حرارت مناطق استوایي و فراواني انگلھا، . دھیم اكنون شرایط جغرافیایي تمدن را مورد نظر قرار مي
ن گونھ نواحي سرزمی این. رود كھ نتیجة این حرارت است، از دشمنان سرسخت تمدن بھ شمار مي

كسالت و بیحالي و ناخوشي و جواني یا پیري پیشرس است؛ در این نقاط، ھنر و ھوش بشري میدان 
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كند؛ تمام نیروھا از امور غیرضروري و غیرمفیدي كھ مجموع آنھا مدنیت را تشكیل  فعالیت پیدا نمي
شود و بر روي مسئلة راضي كردن حس گرسنگي و غریزة تولیدمثل متمركز  دھد منصرف مي مي
باران از ضروریات تمدن است، زیرا آب، حتي بیش از نور آفتاب، در پیدایش زندگي و . گردد مي

  طبیعت و . پیشرفت آن تأثیر دارد

شدن و مرگ نواحي وسیعي شود كھ سابق بر این در آنھا، حرف و صنایع پیشرفت  است سبب خشك
ه است؛ ھمچنین ممكن است سبب آن شود كھ قابلي داشتھ، چنانكھ این امر دربارة بابل و نینوا اتفاق افتاد

اند، نیرومند و  كھ از خطوط مواصالت بزرگ دور افتاده پوجتسرزمینھایي ھمچون انگلستان یا باب 
ھا  اگر در زمیني مواد كافي و محصوالت غذایي فراوان باشد، اگر رودخانھ. صاحب ثروت گردند

اي باشد كھ كشتیھاي بازرگاني  سبب تسھیل وسایل حمل و نقل شود، اگر بریدگي سواحل بھ اندازه
ازند، و باالخره اگر ملتي، مانند ملتھاي آتن و كارتاژ و بسھولت بتوانند در آن سواحل لنگر اند

توان  فلورانس و ونیز، در معبر خطوط بزرگ مواصالت جھاني قرار گرفتھ باشد، در آن صورت، مي
زند، و  تواند سازندة تمدن باشد، بھ چنین سرزمیني لبخند مي گفت عامل جغرافیایي، كھ بھ تنھایي نمي

  .كند رود و ترقي مي آزادانھ پیش مي ملتي كھ در آن سكونت دارد

ممكن است ملتي از تشكیالت سیاسي محكم . اھمیت عوامل و اوضاع و احوال اقتصادي بیشتر است
اي از ذوق  برخوردار و مالك روحیة اخالقي عالي باشد، و حتي مانند ھندیشمردگان امریكا بھره

جاوز نكند و امید زیستن او بر پایة لرزان صنعتي داشتھ باشد، ولي ھرگاه زندگي او از مرحلة شكار ت
و غیرثابت تعقیب صید متكي باشد، ھرگز نخواھد توانست از سدي كھ دو عالم تمدن و بربریت را از 

بھ   - مثل بدویان عربستان  - اي ممكن است در یك اجتماع ایلي و قبیلھ. سازد عبور كند یكدیگر جدا مي
ي یافت شود كھ صاحب مزایاي اخالقي، از قبیل شجاعت و شكل استثنایي، افراد نیرومند و باھوش

نجابت و كرم، باشند، ولي ھرگاه در این اجتماع خمیرمایة نخستین فرھنگ و تمدن، كھ تأمین خوراك 
ھاي  است، وجود نداشتھ باشد، تمام ھوشھا باید بھ مصرف موفقیت در شكار برسد، یا در راه حیلھ

كاري، و بھ طور خالصھ  كند و ظرافت و نازك این حد تجاوز نميتجارتي بھ كار افتد، و ھرگز از 
نخستین قدم در راه تمدن، . رسد ھنرھاي عالي، كھ معرف تمدن است، از آن میان بھ ظھور نمي

كشاورزي است، و فقط ھنگامي كھ انسان در سرزمیني، بھ قصد كشاورزي در آن، و ذخیره كردن 
و آتیة خود را تأمین كند فراغ خاطر و احتیاج متمدن شدن را  غذا براي روز مباداي خود، مستقر شود

احساس خواھد كرد؛ ھنگامي كھ در پناه چنین امنیتي، از حیث آب و خوراك، قرار گرفت، بھ فكر 
افتد؛ آنگاه ممكن است اسبابھایي اختراع كند كھ نیروي تولید او را  ساختن كلبھ و معبد و مدرسھ مي

و خوك را اھلي كند، و باالخره بھ فكر اھلي كردن خویش و تسلط بر نفس  فزوني بخشد، یا سگ و خر
برآید و راه آن را پیدا كند كھ با نظم و آھنگي كارھاي خود را انجام دھد و مدت بیشتري بر روي 

زمین زیست كند، و فرصت آن را بھ دست آورد تا میراث فرھنگي و اخالقي نژاد خویش را براي 
  .گذاردنسلھاي آینده باقي 

  و تنھا تمدن شود، ميوقتي فرھنگ عمومي بھ حد معیني برسد، فكر كشاورزي تولید 

از یك لحاظ، تمدن با سجیھ و خصلت . اندازد مي) city(است كھ انسان را بھ فكر ایجاد مدینھ و شھر 
شود، و این حسن معاشرت، خود، صفاي اخالقیي است كھ در  بودن و حسن معاشرت یكي ميمؤدب 
بھ  -در شھر است كھ .اند كرده دھد، و خود ساكنین شھر چنین لفظي را وضع دست مي) civitas(شھر 

آید، و در  نتیجة ثروت و ھوشمندي مردم مزارع و دھات اطراف شھر گرد مي -لحق یا بھ باط
طلبي را فراھم  جاست كھ روح اختراع وسایل آسایش زندگي و تجمل و خوشگذراني و راحت ھمین

. كنند رسند و كاالي مادي و فكري خود را با ھم مبادلھ مي بازرگانان در شھر بھ یكدیگر مي. سازد مي
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شود و نیروي خالق آن  د راھھاي بازرگاني و در شھرھاست كھ عقل مردم بارور ميدر محل برخور
آسایند و بھ  اي از مردم از غم تولید اشیاي مادي مي باالخره، در شھر است كھ دستھ. گردد آشكار مي

كند، ولي در  آري، مدنیت در كلبة برزگر آغاز مي. افتند فكر ایجاد علم و فلسفھ و ادبیات و ھنر مي
  .دھد نشیند و بار مي شھر بھ گل مي

نژاد در ایجاد تمدن تأثیري ندارد؛ تمدن در جاھاي مختلف، یا در نزد ملتھایي كھ رنگھاي گوناگون 
. شود، خواه در پكن باشد خواه در دھلي، ممفیس یا بابل، راونا یا لندن، پرو یا یوكاتان دارند، آشكار مي
كند، زیرا اوضاع و احوال جغرافیایي و  ت كھ ملتھا را خلق ميسازد، بلكھ تمدن اس نژاد تمدن را نمي

فرد انگلیسي . كند آورد، و این فرھنگ نمونة خاصي را ایجاد مي فرھنگي را بھ وجود مي  اقتصادي،
ھنگامي . شود كند، بلكھ از تمدن انگلستان است كھ فرد انگلیسي ساختھ مي تمدن انگلستان را ایجاد نمي

برد و در آنجا نیز  رود و تمدن خود را ھمراه مي سي بھ نقطة دوري مانند تمبوكتو ميكھ این فرد انگلی
پوشد، این دلیل آن نیست كھ تمدن خود را در این نقاط  خوردن مخصوص را مي نشیني و شام لباس شب

یر تواند از ز كند، بلكھ نشانة آن است كھ حتي در این نقاط دور افتاده ھم نمي بھ صورت جدید خلق مي
اگر شرایط مساوي در نژاد دیگري، جز انگلیسي، شبیھ بھ انگلستان باشد، . تلسط آن تمدن خارج شود
بینیم ژاپن قرن بیستم رفتار انگلستان قرن  آید، و بھ ھمین جھت است كھ مي نتایج مشابھي بھ دست مي

غالبًا پس از زماني  تأثیري كھ نژاد در تمدن دارد این است كھ پیدایش آن. كند نوزدھم را تجدید مي
آمیزند و بتدریج ملتي كھ بھ صورت نسبي حالت  ھاي نژادي مختلف با یكدیگر مي است كھ ریشھ

  .آید ميتجانسي دارد از آن میان بیرون 

قرار دادیم، براي پیدایش تمدن ضرورت دارد، ولي شروط  این شرایط مادي یا زیستي، كھ مورد بحث
و نیز الزم   رود؛ الزم است بر آنھا عوامل دقیق رواني افزوده شود، كافي براي تولد آن بھ شمار نمي

است نظمي سیاسي، ولو بسیار ضعیف و نزدیك بھ ھرج و مرج، مانند آنچھ در رم و فلورانس در 
كم احساس كنند كھ سر ھر پیچ راه زندگي، مرگ یا  باید مردم كم دورة رنسانس بود، برقرار گردد؛

ناگزیر باید وحدت زباني تا حدود معیني وجود پیدا كند . مالیات جدیدي در انتظار آنھا كمین نكرده است
و نیز الزم است كھ قانوني اخالقي از راه . تا مردم بتوانند براحتي افكار خود را با یكدیگر مبادلھ كنند

یا خانواده یا مدرسھ یا غیر آن برقرار شود، تا كساني كھ در میدان بازي زندگي مشغولند، و حتي  معبد
اند، آن را بپذیرند، و بھ این ترتیب، رفتار مردم با یكدیگر تحت  آنان كھ در خارج بھ تماشا نشستھ

در عقاید اساسي و   ،حتي شاید الزم باشد كھ در میان مردم. انتظام درآید و ھدفي در زندگي ایجاد شود
ایمان بھ غیب، یا بھ چیزي كھ كمال مطلوب است، وحدتي ایجاد شود، چھ در این صورت پیروي از 

آید، و  كند و بھ مرحلة عبادت درمي اصول اخالقي از مرحلة سنجش میان نفع و ضرر كار تجاوز مي
خر كار باید گفت كھ وسایلي در آ. شود تر مي رغم كوتاھیي كھ دارد، شریفتر و پرفایده زندگي، علي

تربیتي نیز باید در كار باشد كھ، با وجود سادگي و ابتدایي بودن، فرھنگ را از نسلي بھ نسل دیگر 
خواه از  -نسل جدید باید میراث قبیلھ و سنتھاي اخالقي و زبان و معارف آن را مالك شود. انتقال دھد

زیرا تنھا ھمین میراث است كھ او را از مرحلة  - اه تلقینراه تقلید باشد، خواه بھ وسیلة تعلیم، خواه از ر
  .رساند حیواني بھ مرحلة انساني مي

انقالب   :ممكن است سبب انقراض تمدن شود - و حتي گاھي فقدان یكي از آنھا - از بین رفتن این عوامل
تیار بشر گیري كھ جلوگیري آن از اخ زمینشناختي شدید یا تغییر عظیم وضع آب و ھوا؛ بیماري ھمھ

گونھ كھ در روم قدیم در زمان حكومت آنتونیھا  ھمان  - برد خارج است و نصف مردم را از بین مي
الطوایفي اروپا گردید؛  كھ عامل اساسي از بین رفتن دورة ملوك) طاعون(یا مرگ سیاه  -اتفاق افتاد

د و بھ امید قوت و كنن استثمار بیش از اندازة زمین دھات بھ وسیلة مردمي كھ در شھر زندگي مي
برند؛ نقصان مواد طبیعي از قبیل سوخت یا مواد خام؛  رسد بھ سر مي غذایي كھ از خارج بھ آنھا مي
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اي كھ كشوري را در بیرون راھھاي تجارتي جھاني قرار دھد؛  تغییر مسیر راھھاي بازرگاني بھ گونھ
و لعب و وسایل تحریك اعصاب  انحطاط عقلي یا اخالقي كھ در نتیجة زیستن در شھرھاي پر از لھو

دھد، یا نتیجة پشت پا زدن بھ اصول قدیمیي است كھ زندگي مردم بر آن جریان داشتھ، بدون  دست مي
آنكھ بتوانند اصول جدیدي جانشین آن سازند؛ ضعیف شدن نژاد، در نتیجة اختالل اعمال جنسي یا 

شود؛ از میان رفتن  شش و فعالیت ميطلبي یا فلسفة بدبیني، كھ سبب خوارشمردن كو افراط در لذت
توانند میراث فرھنگي  ھایي است كھ بھتر مي افراد برجستھ كھ نتیجة نازادي و تقلیل تدریجي خانواده

  آور ثروتھا كھ نتیجة آن جنگ  نژاد را از شر زوال محفوظ بدارند؛ تمركز مرگ

ممكن است سبب مرگ و فناي تمدني ھمة اینھا از عواملي ھستند كھ . كنندة مایملك عمومي است و تباه
و نھ چیزي كھ نیستي در آن راه نداشتھ باشد،  شوند، زیرا تمدن نھ امري است كھ جبلي انسان باشد، 

اي در  بلكھ امري است كھ ھر نسلي باید آن را بھ شكل جدید كسب كند، و ھرگاه توقف قابل مالحظھ
ان با حیوان تنھا اختالفي كھ دارد در مسئلة تربیت انس. رسد سیر آن پیدا آید، ناچار پایان آن فرا مي

اي است كھ مدنیت را از نسلي بھ نسل دیگر منتقل  وسیلھ: توان گفت است، و در تعریف تربیت مي
  .سازد مي

گونھ كھ روابط خانوادگي  ھمان. روند تمدنھاي مختلف بھ منزلة نسلھاي متوالي روح نژادي بھ شمار مي
شود و بھ آن وسیلھ میراث پدران بھ فرزندان  ب اتصال نسلھا بھ یكدیگر ميو پس از آن خطنویسي سب

گونھ نیز فن چاپ و تجارت و تمام وسایل ارتباط تمدنھاي مختلف را بھ یكدیگر اتصال  رسد، ھمان مي
پس بھتر آن . دارد دھد و از فرھنگ كنوني ما آنچھ را مفید است براي فرھنگھاي آینده نگاه مي مي

فصل ش از آنكھ از میان برویم، تمام دارایي خود را گرد آوریم و آن را بھ فرزندان است كھ پی
  دوم

  

  تمدنعوامل اقتصادي 

انسان وحشي نیز خود بھ لحاظي متمدن است، زیرا با كمال دقت میراث قبیلھ را بھ بازماندگان خویش 
دھد، و این میراث عبارت است از مجموع نظامات و عادات اقتصادي و سیاسي و عقلي و  انتقال مي

اخالقي كھ افراد نسلھاي مختلف، در ضمن كشش و كوشش براي زندگي بر سطح كرة زمین و 
در این باره تقریبًا غیرممكن است كھ . اند برداري از زندگي، بتدریج آنھا را ساختھ و پرداختھ هبھر

یا » وحشي«بتوانیم دقت الزم علمي را بھ كار بریم، زیرا ھنگامي كھ بعضي از افراد بشر را بھ نام 
ستي بیش از كنیم، بلكھ یا خودپر خوانیم، در واقع حقیقت موضوعي خاصي را بیان نمي مي» بربر«

سازیم، یا گرفتگي خاطر را از برخورد با رفتارھا و عاداتي كھ با آنھا  اندازة خود را آشكار مي
بدون شك ما ارزش اشخاصي را كھ بسیار چیزھا از مھماندوستي و . دھیم غیرمأنوس ھستیم نشان مي

اجتماع آنھا تمدن را  اگر آماري از عناصري كھ. آوریم آموزند بسیار پایین مي اخالق خود بھ ما مي
چیز، یا تقریبًا ھمھ چیز، را  دھد برداریم، آن وقت نیك درخواھیم یافت كھ ملتھاي برھنھ ھمھ تشكیل مي

بعید . اند تزیین زندگي و خطنویسي بوده است اند و تنھا كاري كھ براي ما باقي گذاشتھ اختراع كرده
اند، از آن دست  ن را باعث بدبختي دانستھنیست كھ این ملتھا روزي بھ تمدن ھم رسیده، و چون آ
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توانیم  نسبت بھ كساني كھ مي» بربر«و »  وحشي«بنابراین، در مورد استعمال كلمات . برداشتھ باشند
  بھ نظر ما . بنامیم، باید جانب حزم و احتیاط را مراعات كنیم» نیاكان معاصر خود«آنان را 

» اولیھ«ند بسیار مقدماتي و محدود است، بھ نام ملتھاي ا اطالعند، یا اگر بھ این كارھا پرداختھ بي
  .نامید» دوراندیشان خطنویس«توان ملتھاي متمدن را  در مقابل، مي. بنامیم

-I از شكار تا برزگري  

اھلي كردن  –داري  گلھ –شكار و ماھیگیري  –آغاز دوراندیشي  –بیني در ملل اولیھ  فقدان حس پیش
  آدمخواري –آشپزي  – خوراك –كشاورزي  –حیوانات 

وحشیھا یا از پرخوري . اي است سھ نوبت غذا خوردن در شبانروز، نشانة سازمان اجتماعي پیشرفتھ«
داشتن غذاي  وحشیترین قبایل ھندیشمردگان امریكایي نگاه» .گیرند شوند یا روزه مي گرفتار تخمھ مي

یان استرالیایي ھرگز قادر نیستند كاري را بوم. دانند آبرویي و بیذوقي مي امروز را براي فردا، دلیل بي
كھ نتیجة آن فورًا عایدشان نگردد انجام دھند؛ ھر فرد از قبیلة ھوتنتوت مانند اربابي است كھ كار 

در این كوتاه نظري، و . یا سور است یا قحطي«جنوبي  نداشتھ باشد، و زندگي در قبیلة بوشمن افریقاي
بھ محض اینكھ بومي بھ فكر . مردم وحشي، حكمتي نھفتھ است ھاي زندگي ھمچنین بسیاري از طریقھ

كند و زردي پریشانخاطري بر چھرة  فرداي خود بیفتد، از بھشت عدن بھ ھاویة غم و غصھ سقوط مي
شود و آسایش  داري آغاز مي كند و سرمایھ نشیند؛ در این وقت است كھ حرص شدت پیدا مي او مي

. برد سیاه امریكایي امروز در این مرحلھ بھ سر مي. رود ان مياز می» بیخیال«خاطر انسان اولیة 
و این جواب را » كني؟ بھ چھ فكر مي«: پیري سیاح روزي از یكي از راھنمایان اسكیموي خود پرسید

آیا فرزانگي واقعي آن نیست » .كنم؛ گوشت فراوان در اختیار دارم چیز فكر نمي من بھ ھیچ« : شنید كھ
  فكر نكنیم؟ كھ تا ناچار نشویم

اند از این مرحلھ بگذرند تفوق  ذلك، این بیخیالي دشواریھاي شدیدي بھ دنبال دارد و آنان كھ توانستھ مع
سگي كھ استخوان نیمخوردة خود را زیر . اند حقیقي را در میدان تنازع براي زندگي بھ دست آورده

دارد، زنبوري كھ عسل را در  ميكند، سنجابي كھ فندق را براي روز دیگر خود نگاه  خاك پنھان مي
سازد، ھمة  اي كھ از ترس روز باراني توشة خود را پنھان مي كند، و مورچھ كندوي خود ذخیره مي

بدون شك این مخلوقات ضعیف، و چند تاي دیگر نظیر آنھا، . اند اینھا، نخستین كارگران تمدن بوده
اند كھ از فراواني  اند و بھ آنان یاد داده ا آموختھاند كھ بھ نیاكان ما راه ذخیره كردن براي فردا ر بوده

  .تابستان استفاده كنند و براي روزھاي سخت زمستان توشھ بردارند

  اند كھ از خشكي و دریا غذایي را كھ مایة زندگي ملل اولیھ بوده بھ دست  آیا نیاكان ما چھ مھارتي داشتھ

شبیھ فلك و وسایل دفاع جانوران براي خود كندند، و با عاج یا استخوان یا سنگ، اسبابھایي  مي
كردند، و بھ انواع وسایل متشبث  ساختند، و از الیاف گیاھي، دام و تلھ براي شكار حیوانات تھیھ مي مي
اھالي پولینزي تورھاي صیدي . شدند تا حیواني را از دریا، یا از خشكي، شكار كنند و بخورند مي

انداختند؛ بدیھي است كھ در چنین  د بزحمت آن را بھ كار مياند بھ طول ھزار متر كھ صد مر داشتھ
اوضاع و احوال، كمال ضرورت را داشتھ است كھ سازماني سیاسي، دوش بھ دوش، با فكر 

جمعي براي دست یافتن بھ  ھاي اقتصادي پیش برود، و بھ ھمین ترتیب است كھ كوشش دستھ بیني پیش
صیاد تلینگیت كالھي بھ سر خود . گردیده است» كومتح«و » دولت«مادة غذایي، سبب تولد مفھوم 
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سنگھا، صدایي شبیھ این جانور  است و، پس از پنھان شدن در میان تختھ» سیل«گذارد كھ شبیھ سر  مي
شوند و او نیزة خود را، با  سازد؛ بھ این حیلھ، جانوران بیخبر بھ او نزدیك مي از دھان خود خارج مي

كند؛ مردم تاھیتي مادة  برد و او را شكار مي لیھ، در بدن حیوان فرو ميھمان آرامش خاطر مردمان او
ھا  آورند، در آب رودخانھ خاصي را، كھ از نوعي گردو بھ نام ھوتئو یا گیاھي بھ نام ھورا بھ دست مي

آید و صیاد ھر اندازه بخواھد  دھد و بر روي آب مي بھ ماھي حالتي شبیھ مستي دست مي: ریزند مي
كنند، و در این ضمن پاي  مانند و بھ وسیلة ني تنفس مي مردم استرالیا زیر آب مي. ندك صید مي

ھاي  مردم قبیلة تاراھوماراس دانھ. دارند تا بمیرند قدر زیر آب نگاه مي گیرند و آن مرغابیھا را مي
ھان انداختند و بند را تا نیمھ زیر خاك پن بستند و روي زمین مي گیاھي را بھ بندھاي محكم مي

  .خوردند گرفتند و مي بلعید با ریسمان آن را مي كردند؛ ھنگامي كھ مرغ دانھ را مي مي

رسد كھ در محفظة روح  شكار كردن براي ما عنوان تفریح و مشغولیتي را دارد، ولي چنین بھ نظر مي
 شكارچي یادگاري تاریك از روزھاي گذشتھ باقي است كھ در آن روزھا این عمل، براي شكارچي و

زیرا شكار فقط قضیة . رفتھ است براي حیوان شكار شده، ھر دو، مسئلة حیات و ممات بھ شمار مي
تھیة خوراك نبوده، بلكھ جنگي بوده است كھ باید بھ وسیلة آن آقایي و اطمینان خاطر شكارچي فراھم 

. رسند ھ نظر نمياي بیش ب آید، و چون تمام جنگھاي تاریخ را با آن مقایسھ كنیم، نسبت بھ آن، بازیچھ
كنند، ھنوز براي زیستن ناچار از جنگیدن ھستند، چھ، با  انسانھایي كھ اكنون در جنگلھا زندگي مي

افتد كھ حیواني جز در ھنگام گرسنگي سخت یا در تنگنا واقع شدن بھ انسان  وجود آنكھ كم اتفاق مي
جود ندارد و تنھا جانوراني كھ ور شود، در جنگل، آن اندازه خوراكي كھ براي ھمھ بس باشد و حملھ

ھا پر است از آثار و افزارھاي جنگي  موزه. توانند روزي خود را بھ چنگ آورند جنگاورتر ھستند مي
شده، مانند كارد و تیر و كمان و نیزه و دام و تلھ و فالخن و  كھ میان انسان و دیگر حیوانات برپا مي

آقایي خود را بر زمین استوار سازد و راه را براي جز آن، كھ بھ وسیلة آنھا انسان توانستھ است 
  شناس خود ھموار كند تا  اخالف حق

اش راندن ناتوانان و ابقاي زورمندان  امروز نیز، پس از آن ھمھ جنگھا، كھ نتیجھ. جز انسان، بیاسایند
بھ غالبًا ھنگامي كھ شخص در جنگلي ! كنند بوده است، چھ انواع مختلفي بر سطح زمین زیست مي

رود، از كثرت لغاتي كھ انواع حشرات و خزندگان و گوشتخواران و پرندگان با آن تكلم  تفرج مي
اي تصور  انسان در میان این گروه خود را چون میھمان ناخوانده. شود كنند دچار سرگیجھ مي مي
از كجا  .نگرند ترسند و بھ او بھ چشم دشمني مي نماید كھ ھمھ از او مي كند و چنین احساس مي مي

خوان و این ھزار پایان پیش پا افتاده و این میكروبھاي  معلوم كھ یك روز این چھارپایان آوازه
اندام چابك، انسان و كارھایي را كھ كرده نبلعند و كرة زمین را از شر این چپاولگر دو پا و  كوچك

كند،  لگدمال و خرد مياحتیاط او، كھ ھمھ چیز را زیر خود  سالحھاي اسرارآمیز و عجیب و پاھاي بي
  !آسوده نسازند

حقیقت امر این است كھ شكار و ماھیگیري دو مرحلھ از مراحل تطور و تكامل اقتصادي نیستند، بلكھ 
این دو شكل از فعالیتھاي بشري سرنوشتشان چنان بوده است كھ در عالیترین صورتھاي اجتماع 

كردند و ھم اكنون  مركز اساسي حیات را اشغال مياین دو عامل، سابق بر این، . متمدن نیز باقي بمانند
نیز بھ منزلة دو شالودة پنھاني آن ھستند؛ در پشت سر ادبیات و فلسفھ و آداب دیني و ھنرھایي كھ 

چون دل و جرئت آن را نداریم كھ در . داریم، سالخھاي زبردست پاكینگتاون را نباید فراموش كنیم
م و او را ھالك سازیم، براي این كار دیگران را بھ وكالت فضاي باز با صید خود مردانھ درافتی

شود، و بھ ھمین جھت است كھ از  ایم؛ ولي یادگارھاي دوران شكارچیگري قدیم فراموش نمي برگزیده
شود؛  شویم و آثاري از آن در بازیھاي كودكان ما آشكار مي دنبال كردن ضعیفان و فراریان شاد مي

بھ این  .داردبریم ھمان لغتي است كھ بر شكار داللت  زي بھ كار ميحتي لغتي كھ اكنون براي با
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رسیم كھ مسئلة خوراك انسان و تھیة آن بنیان تمدن را  ترتیب، در آخرین تحلیل مدنیت بھ این نكتھ مي
جامع و معبد، موزة ھنر و تاالر موسیقي، كتابخانھ و دانشگاه، ھمھ روكار بناي كلیساي . دھد تشكیل مي

  .تمدن ھستند و باید چشم داشت و، در پشت این ظاھر، كشتارگاه را دید

ماند چیزي جز  تواند داشتھ باشد؛ اگر آدمي در ھمین مرحلھ مي زندگي با شكار ھیچ جنبة ابتكاري نمي
ھنگامي بشر توانست گوھر انساني خود را آشكار سازد كھ . نبود یكي از ھزاران گوشتخوار دیگر

در . تر حیات چوپاني درآمد زندگي او از مرحلة متزلزل شكار خارج شد و بھ مرحلة مطمئنتر و ثابت
این شكل جدید زندگي مزایاي گرانبھایي نصیب او شد كھ عبارت است از اھلي كردن حیوانات و 

  دانیم كھ انسان كجا و در چھ وقت بھ اھلي كردن  درست نمي .تربیت دامھا و استعمال شیر

اند تا  آورده ھاي كوچك آنھا را بھ محل سكونت خود مي پس از كشتن حیوانات در شكار، بچھ
كودكانشان با آنھا بازي كنند خوردن حیوان در این مرحلھ نیز ادامھ دارد، منتھا مدتي بھ او مھلت داده 

برده، ولي رفتارش با آنھا  ا در مرحلة دیگر چون باركش خود بھ كار ميشود؛ انسان حیوانات ر مي
پس از آن، بشر بھ جایي . اند زیستھ بسیار آزادمنشانھ بوده و حیوان ھمنشین با انسان شده و با ھم مي

اي  رسید كھ معجزة تولیدمثل را تحت سرپرستي خود قرار داد و از یك جفت حیوان نر و ماده گلھ
شیر حیوانات این فرصت را براي زنان ایجاد كرد كھ دورة شیر دادن كودكان خود را  .فراھم آورد

كوتاھتر سازند، و بھ عالوه، با پیدا شدن این ماده، مرگ و میر اطفال كمتر شد و غذاي جدیدي در 
ھمة اینھا سبب شد كھ نفوس فزوني پذیرد . شد بر روي آن حساب كرد اختیار انسان قرار گرفت كھ مي

تر و منظمتر گردد و فرمانروایي این موجود ترسوي تازه بھ دوران رسیده، یعني  زندگي ثابتو 
  .انسان، بر روي كرة زمین استوارتر شود

افتاد، زن بھ بزرگترین اكتشافات راه یافت و سر حاصلخیزي  در عین حال كھ این حوادث اتفاق مي
رفت و با چنگال خود  كھ، چون مرد، بھ شكار مي تا آن ھنگام كار زن تنھا این بود. زمین را پیدا كرد

در استرالیا، ھنگام غایب . كاوید تا مگر چیزي قابل خوردن بھ چنگ آورد زمین پیرامون چادر را مي
ھاي  ھا و دانھ آورد، میوه ھاي خوردني را بیرون مي كرد و ریشھ بودن مرد، زن در زمین جستجو مي

اكنون، در بعضي از قبایل استرالیا،  كرد ھم آوري مي ا جمعجنگلي و عسل و قارچ و غالت خودرو ر
آنكھ در فكر كوبیدن و جدا كردن دانھ بیفتند؛  كنند، بي رویند درو مي غالتي را كھ خود بھ خود مي

بھ این ترتیب، باید گفت . اند از این مرحلھ قدم فراتر گذارند ھندیشمردگان درة ساكرامنتو ھنوز نتوانستھ
گاه نتوانیم بدانیم كھ چھ وقت انسان براي نخستین بار بھ عمل و نقشي كھ دانة گیاھي دارد  كھ شاید ھیچ

پي برده و از درویدن بھ كاشتن پرداختھ است؛ ممكن است دربارة این مسئلھ حدسھایي بزنیم، ولي 
كرده  مي درویده و حمل ھا را مي شاید در آن ھنگام كھ انسان دانھ. الیقین برسیم محال است كھ بھ علم

اي از آنھا در راه بھ زمین ریختھ و سبز شده و از تكرار این حادثھ رفتھ رفتھ راز بزرگي  است، پاره
آوردند  ھایي را كھ بھ چنگ مي مردم قبیلة ژوانگ دانھ. كھ در روییدن گیاه نھفتھ است آشكار شده باشد

بومیان بورنئو با چوب نوك تیزي  .شدند پاشیدند و منتظر سبز شدن آنھا مي بھ طور مخلوط بر خاك مي
این . انداختند كردند و دانھ را، در ضمن راھپیمایي در مزرعھ، در آن مي گودالي در زمین حفر مي

تا . كرده است اي است كھ انسان براي كشت و كار از آن استفاده مي ترین وسیلھ عصاي نوك تیز ساده
بستند و با یك  كشت دانھ مانند سربازاني صف مي پنجاه سال پیش از این، در ماداگاسكار، زنان براي
و پس از . انداختند اي در آن مي كردند و دانھ اشاره، چوبھاي نوك تیز خود را در زمین فرو مي

  پوشاندن آن با خاك، با اشارة دیگر پیش رفتھ این كار را از نو شروع 

تیز یا قطعة استخواني متصل  تر در بذرافشاني آن بوده است كھ بھ یك قطعھ چوب، نوكي پیشرفتھ
فشرد و در زمین  دادند و كشاورز با پا آن را مي كرده، روي آن، چوب دیگري بھ شكل چلیپا قرار مي
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اي  ھنگامي كھ كونگ كیستاذورھا بھ مكزیك درآمدند، دیدند كھ آزتكھا، جز این، وسیلھ. كرد مي فرو 
خراج فلزات براي انسان میسر شد، توانست چون اھلي كردن حیوانات و است. شناسند براي كشت نمي

ادوات سنگینتري بسازد، و بھ این ترتیب بود كھ گاوآھن جانشین اسباب سابق گردید؛ انسان توانست 
رو كند، و آنگاه سر حاصلخیزي زمین را دریافت و گیاھان وحشي را، كھ تا آن  و زمین را بھتر زیر

  .توانست بكارد بھبودھاي تازه ایجاد كرد سي كھ ميتوانست بكارد، كاشت و در نوع اجنا وقت نمي

را از طبیعت آموخت و مفھوم زمان را  دوراندیشيبیني و خصلت  در آخر كار، انسان ھنر پیش
ھا را در شكاف درخت پنھان  دید پرندگاني چون داركوب فندق و سایر دانھ انسان كھ مكرر مي. دریافت

كند، فكر ذخیره كردن براي آینده را دریافت، و  سازند و زنبور، عسل را در كندوي خود ذخیره مي مي
توجھي نسبت بھ آینده بھ سر  ھزاران سال در حالت بي شاید براي آنكھ بھ این مرحلھ از فھم برسد

سود كردن یا منجمد ساختن آن بھ دست  وسیلة نگاھداري گوشت از راه دود دادن یا نمك. برده است مي
بار از باران و رطوبت و جانوران و دزدان  انسان افتاد؛ كار مھمتر آنكھ انبارھایي براي حفظ دانھ

بھ این ترتیب، با مرور زمان . ا براي فصول بیحاصل سال ذخیره كردساخت و در آنھا خوراك خود ر
اي باشد كھ بھتر و بسامانتر از شكار، خوراك او را  بر وي معلوم شد كھ كشاورزي ممكن است وسیلھ

ھنگامي كھ چنین شد، انسان یكي از سھ گامي را كھ براي گذشتن از زندگي جانوري و . تأمین كند
سخن گفتن، : ضروري است برداشتھ بود، و این سھ مرحلھ عبارت است ازدرآمدن بھ عالم تمدن 

  .كشاورزي، و خطنویسي

بدیھي است كھ انسان با جھشي از مرحلة شكار بھ مرحلة كشاورزي پا نگذاشتھ، بلكھ از مراحل 
بسیاري از قبایل، مانند ھندیشمردگان امریكایي، در ھمان مرحلة انتقال باقي . متوسطي گذشتھ است

نھ تنھا باید . اند، و در نزد آنان شكار وظیفة مرد و كشاورزي كار زن است انده و از آن تجاوز نكردهم
گفت كھ این تحوالت بھ صورت تدریجي انجام پذیرفتھ، بلكھ باید دانست كھ ھرگز این تغییرات، شكل 

اي براي ذخیره كردن  هانسان، پس از آنكھ بھ كاشتن زمین دست یافتھ، طریقة تاز. كامل پیدا نكرده است
ھاي تاریخ، خوراك قدیم را بر خوراك تازه  خوراك بر طریقة قدیمي افزوده و، در تمام طول دوره

توان چنین تصور كرد كھ انسان اولیھ، ھنگامي كھ ھزاران نوع محصول زمین  مي. ترجیح داده است
  را براي غذاي خود مورد آزمایش 

ا براي خوردن شایستھ و بیزیان است پیدا كند؛ در عین آنكھ این است كھ بتواند از این میان آنچھ ر
  آمیختھ، چیزھا را با انواع میوه و دانھ و گوشت شكار و ماھي، كھ از پیش بھ آن خو كرده بود، مي

قبایل اولیھ پیوستھ حرص شدیدي نسبت بھ . ھمیشھ میل بیشترش بھ طرف غنیمتھاي شكار بوده است
بار و سبزي و شیر تشكیل  ند، حتي وقتي ھم كھ خوراك اصلي آنان را دانھدھ خوردن گوشت نشان مي

شوند،  چون بھ حیواني كھ تازه مرده باشد دست یابند، با كمال اشتھا بھ خوردن آن مشغول مي. دھد مي
خورند و با آن دندانھاي  و غالب اوقات، براي آنكھ زودتر بھ منظور خود برسد، آن را خام خام مي

شده برجاي  رومندي كھ دارند، پس از مدت كوتاھي، چیزي جز مشتي استخوان تودهسالم و نی
یك قبیلھ، بتمامي، ممكن است مدت یك ھفتھ مجلس سور و سروري بر گرد جسد بالي كھ . گذارند نمي

با آنكھ فوئجیان از . بر ساحل دریا افتاده و مرده است برپا دارند و با خوردن گوشت آن خوش باشند
دھند، و چون یك ماھي بھ چنگشان  ذلك گوشت خام را بر پختة آن ترجیح مي رشتھ دارند، مع پختن سر

كشند و سپس از سر تا دم آن را بدون ھیچ  گیرند و بھ این ترتیب آن را مي افتد پشت گوشش را گاز مي
یافت،  اند كھ ھمیشھ بر خوردني دست خواھند این اقوام، چون اطمینان نداشتھ. خورند تشریفاتي مي

افتاده، از صدف و قورباغھ و خرچنگ و حلزون و موش و موش  تقریبًا ھر چیز را كھ بھ دستشان مي
صحرایي و عنكبوت و كرم زمین و سوسمار و مار و سگ و اسب و ھزارپا و ملخ و حشرات و تخم 

ي نزد اند، و ھر خوراكي در وضع خورده پرندگان و خزندگان و ریشة گیاھان و شپش و جز آنھا مي
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بعضي از بومیان مھارتي خاص در شكار مورچھ دارند و . كرده است آنان عنوان غذاي لذیذي پیدا مي
كنند و در روزھاي جشن و مھماني بھ  خشكانند و ذخیره مي بعضي دیگر حشرات را در آفتاب مي

 خورند، و چون بر عدة زیادي شپش دست رسانند؛ بعضي دیگر شپش سر یكدیگر را مي مصرف مي
اند، ھنگام خوردن آن، بانگ شادي  پزند و از آنكھ دشمني را بھ چنگ آورده یابند با آن آبگوشتي مي

كنند، با فھرست خوراك طبقات  افتاده، كھ با شكار زندگي مي فھرست غذایي قبایل عقب. دارند برمي
  .عالي بوزینگان بسیار كم اختالف دارد

حرص كور كورانھ كھ بھ خوردن ھمھ چیز داشت تخفیف ھنگامي كھ انسان آتش را پیدا كرد، این 
با پختھ . یافت، و آتش، بھ دستیاري كشاورزي، نیازمندي انسان را بھ شكار تا حد زیادي كمتر ساخت

اي كھ در گیاھان موجود است، و بھ ھمین جھت خام بسیاري از آنھا  شدن غذا، جذب سلولوز و نشاستھ
و بھ این ترتیب انسان توانست شالودة غذاي خود را بر روي  شود، آسان گشت، غیرقابل خوردن مي

از طرف دیگر، با پختھ شدن غذا، مواد سخت آن نرم شد و احتیاج بھ . بار و بقوالت قرار دھد دانھ
جویدن نقصان پذیرفت و از ھمینجا خراب شدن دندانھا، كھ یكي از معایب مدنیت است، بتدریج آغاز 

  .كرد

توان تصدیق كرد كھ زماني، آدمخواري در میان  مي. ي انسانھاي دیگر بودگوشت ھمنوعان وي، یع
قبایل اولیھ تقریبًا عمومیت داشتھ است؛ این عادت را در میان ملتھایي كھ از لحاظ تاریخ متأخر ھستند، 

 در. اند از قبیل ایرلندیان و ایبریاییان و پیكتھا و حتي نزد مردم دانمارك در قرن یازدھم سراغ داده
بسیاري از نواحي، گوشت انسان عنوان كاالي بازرگاني داشتھ و مردم مطلقًا اطالعي از مراسم دفن 

در كنگوي علیا مرد و زن و بچھ را بھ عنوان گوشت قصابي آشكارا خرید و فروش . اند میت نداشتھ
ھاي قصابي بھ در جزیرة بریتانیاي جدید گوشت انسان را، مانند گوشت حیوانات، در دكان. اند كرده مي

رسانیدند، و در بعضي از جزایر سلیمان اسراي انساني، مخصوصًا زنان  زدند و بھ فروش مي قناره مي
فوئجیان . اند داشتھ پروردند و براي كشتن در روزھاي جشن و مھماني آماده نگاه مي را، مانند خوك مي

شت سگ مزة بدتري داشتھ اند، چھ، بھ قول آنان، گو داده گوشت زن را بر گوشت سگ ترجیح مي
گوشت انسان «: یكي از بومیان جزیرة تاھیتي بھ پیرلوتي، سیاح معروف، گفتھ بود كھ. است

اھالي جزیرة فیجي گوشت سفیدپوستان را » .سفیدپوست چون خوب پختھ شود مزة موز رسیده را دارد
ھ چنگ آنان بیفتد آن را دانند، و چون یك مالح اروپایي ب دوست ندارند، چھ آن را سفت و پرنمك مي

  .گویند كھ مزة گوشت مردم پولینزي لذیذتر است دانند و مي براي خوردن نیكو نمي

آیا عادت آدمخواري از كجا پیدا شده؟ بعید است كھ این عادت نتیجة قحطي و نقصان سایر مواد غذایي 
ت برقرار مانده و آن چیز بوده باشد، و اگر براستي چنین ھم بوده است، پس از رفع قحطي نیز این عاد

. كھ براي مردم اولیھ قضیة سیر كردن شكم بود، اینك، عنوان تفنن و ھوا و ھوسي پیدا كرده است
اكنون براي بسیاري از قبایل، خون انسان غذاي بسیار لذیذي است و بھ ھیچ وجھ از روي اكراه و 

و نیكومنش ھستند و، در عین حال،  نگرند، و چھ بسیار مردم قبایل كھ پاكدل ترس و نفرت بھ آن نمي
آشامند، و  خون آدم را گاھي بھ عنوان دوا و گاھي بھ عنوان وفاي بھ نذر، یا انجام عملي دیني، مي

شان این است كھ چون خون كسي آشامیده شود نیروي او بھ شخصي كھ آن را آشامیده است  غالبًا عقیده
شرمساري نبوده و ظاھرًا چنان بوده است كھ مردم خوردن گوشت انسان ھرگز مایة . یابد انتقال مي

در جزایر مالنزي این . اند اولیھ، از لحاظ اخالقي، فرقي میان خوردن گوشت حیوان و انسان قائل نبوده
این . شدة انساني مھمان كند مایة افتخار رئیس قبیلھ است كھ دوستان خود را بھ خوردن گوشت كباب

اگر من دشمني را بكشم، شك نیست «: گوید قبایل برزیل است كھ مي منش گفتة یكي از رؤساي فیلسوف
آنچھ … اي برنگیرد كھ بھتر آن است كھ او را بخورم و نگذارم گوشتش فاسد شوم و كسي از آن بھره
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شوم  دردناك است آن نیست كھ انسان را بخورند، بلكھ بد آن است كھ انسان بمیرد؛ ھنگامي كھ كشتھ مي
  ت كھ قبیلة دشمن مرا بخورد یا بھ حال براي من یكسان اس

  ».ام گوشت انسان نیافتھ

در واقع این عمل اجراي طرح سویفت . اي فواید داشتھ است بیشك، این عادت از لحاظ اجتماعي پاره
ھاي زاید بر احتیاج را بھ مصرف خوراك برسانند و براي پیران  است كھ پیشنھاد كرده بود بچھ

بھ این ترتیب از مراسم و . شكلي كھ نفعش بھ دیگران برسد از دنیا بروندفرصتي ایجاد كنند تا بھ 
پذیرد و عنوان تجملي دارد نیز جلوگیري  تشریفات غیرالزمي كھ براي كفن و دفن اموات صورت مي

بھ عقیدة مونتني اینكھ بھ بھانة دین و پرھیزگاري كسي را تا بھ حد مرگ عذاب و شكنجھ . شده است مي
تر از آن است كھ او را بعد از مرگ بپزند  بسیار وحشیانھ –انكھ در زمان او مرسوم بود ھمچن –كنند 

  .بھ ھر صورت باید افكار و معتقدات دیگران را محترم شمرد. و بھ مصرف خوراك برسانند

II - ھاي صناعت شالوده  

  ي و امور ماليبازرگان –بنایي و حمل و نقل  –گري  بافندگي و كوزه –ادوات و آالت اولیھ  –آتش 

اگر انسانیت انسان با سخن گفتن، و مدنیت با كشاورزي آشكار شده، صناعت نیز با پیدا شدن آتش 
انسان ھرگز آتش را اختراع نكرده، بلكھ این معجزه بھ دست طبیعت انجام . پذیر گشتھ است امكان

جھیدن برق، خواه از  ھاي درختان بوده باشد، خواه از پذیرفتھ است، خواه از مالش برگھا و شاخھ
اي مواد شیمیایي؛ انسان با ھوش خود توانستھ است كھ از طبیعت تقلید كند و فن درست  تركیب پاره

ھنگامي كھ انسان بر معجزة آتش دست یافت، آن را بھ ھزاران . كردن آتش را بھ مرحلة كمال برساند
ن دشمن او یعني تاریكي شب بود؛ خدمت گماشت، كھ نخستین آنھا، بھ گمان ما، مقھور كردن بزرگتری

پس از آن، از آتش استفادة حرارتي كرد و بھ این ترتیب توانست از مناطق استوایي بھ جاھاي دیگر 
برود و خرده خرده تمام سطح زمین را آباد و قابل سكونت سازد؛ سپس، با آتش، فلزات را نرم و 

بھ دست آورد كھ، از حیث سختي و  چكشخوار ساخت و از مخلوط كردن آنھا با یكدیگر چیزھایي
اي در نظر  آتش بھ اندازه. آمد قابل قیاس نبود فرمانبرداري، بھ ھیچ وجھ با آنچھ از طبیعت بھ دست مي

پنداشتند و چون خدایي ستایشش  انگیز و پرسود بود كھ آن را یكي از معجزات مي مردم اولیھ شگفت
داشتند و آن را مركز زندگاني و  عبادت آن برپا مي كردند، و بھ ھمین جھت جشنھاي متعددي براي مي

كردند آتش را با خود ھمراه  ھرگاه كھ از جایي بھ جاي دیگر نقل مكان مي. دادند خانة خویش قرار مي
رومیان قدیم بھ قدري در این كار . دادند بردند و ھرگز بھ خاموش شدن آن خرسندي نشان نمي مي

كرد و سبب  ا كھ در معبد خداي آتش نگھبان آن بود و غفلت مياي ر تعصب داشتند كھ دختر باكره
  خاموش شدن آتش جاوداني 

چراند و بھ زیرورو كردن زمین  ھاي خود را مي رفت و گلھ انسان اولیھ، در عین آنكھ بھ شكار مي
ار مشغول بود، پیوستھ در فكر یافتن وسایل مكانیكیي بود كھ بتواند در حل ھزاران مسئلة زندگي دستی

ھاي  در آغاز كار، بھ این قانع بود كھ از مواھب طبیعت استفاده كند، و بھ ھمین جھت میوه. وي باشد
زمین را براي خوراك، پوست و پشم حیوانات را براي پوشاك، و غارھا را بھ عنوان مسكن خود بھ 

اي  س زدن چارهگویم شاید كھ جز حد از آن جھت مي(پس از آن شاید بھ این فكر افتاد . برد كار مي
دید كھ میمونھا بھ دشمنان خود میوه یا سنگ  مي: كھ از افزارھا و حركات جانوران تقلید كند) ندارم

كنند؛ و سگھاي آبي بر روي  كنند و گردو و صدف را، براي خوردن، با سنگ باز مي پرتاب مي
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نیرومندي فكین و دندانھا و چون . كنند ھا چیزي شبیھ بھ كوخ بنا مي سازند، و شمپانزه رودخانھ سد مي
دید، در صدد برآمد تا اسبابھایي بسازد  وسایل دفاع و شاخھاي جانوران و استحكام پوست آنھا را مي

انسان جانوري است كھ افزار بھ كار «كھ كار اندامھاي حیوانات از آنھا ساختھ باشد، بھ قول فرانكلین 
كنیم، از لحاظ درجھ با  گر كھ بھ آنھا افتخار مي؛ ولي در این خصلت مانند بسیاري خصال دی»برد مي

  .حیوان امتیاز داریم نھ از حیث نوع و طبیعت

انسان با . گذاشت طبیعتي كھ انسان اولیھ را احاطھ كرده بود ادوات و افزار بیشماري در اختیار او مي
ره تھیھ ھاي درخت، گاز و گی ساخت و از شاخھ چوب خیزران، نیزه و كارد و سوزن و بطري مي

از آنچھ كھ انسان براي خود ساخت، . بافت ھاي متنوع مي كرد، و با پوست درختان، طناب و پارچھ مي
اي بھ كار او  مھمتر از ھمھ، چوبدستي و عصا بود؛ عصا با اینكھ ابداعي بسیار ساده بود بھ اندازه

در عصاي جادویي پریان خورد كھ رفتھ رفتھ رمز نیرومندي و اقتدار گردید، و مظاھر مختلف آن  مي
و عصاي موسي و عصاي عاجي كنسولھا، در حكومت روم قدیم، و عصایي كھ قاضي یا پادشاه در 

خورد و در كارزار،  گر است؛ این عصا در كشاورزي بھ كار بذرافشاني مي گیرد ھنوز جلوه دست مي
مواد معدني و سنگھا اسلحھ  ھمچنین انسان از. كرد عنوان نیزه و پیكان و شمشیر و سرنیزه را پیدا مي

و ادواتي ساخت، مانند چكش و سندان و دیگ و كارد و سرپیكان و اره و رنده و اھرم و داس و متھ و 
با صدف حیوانات، كھ در كنار دریا بھ دست . ھا دید توان در موزه جز آنھا، كھ امروز ھمة آنھا را مي

یري ساخت، و نیز از شاخ و استخوان و پوست و آورد، قاشق و بشقاب و كاسھ و تیغ و قالب ماھیگ مي
براي ھمة این آالت و ادوات . دندان آنھا افزارھاي خرد و درشت دیگري براي خود فراھم آورد

ھا را یا بھ وسیلة الیاف و ریسمانھا و پي حیوانات، یا با چسبي  ساخت و این دستھ ھاي چوبي مي دستھ
و این، خود، دلیلي است بر كمال مھارت و پیشرفت  –وست پی كرد، بھ افزار مي كھ از خون درست مي

استادي انسان اولیھ مساوي و بلكھ بیشتر از انسان متوسط در عصر حاضر بود، و . او در صنعت
اختالف ما با آن مردم فقط در آن است كھ معلومات و مواد و ادوات زیادتري در اختیار خود داریم، و 

  ز لحاظ نوع تفكر، با آن ھرگز نباید گفت كھ طبیعت ما، ا

شان بود، چگونھ روح  شدند كھ نتیجة حوادث زندگي روزانھ اولیھ، ھنگامي كھ با اشكالي مواجھ مي
ھم امروز یكي از بازیھا و . شویم اندازه دچار شگفتي مي دادند، بي اختراع از خود نشان مي

د بسیار دور شوند و ھیچ ھاي خو خوشگذرانیھاي مورد عالقة مردم اسكیمو آن است كھ از خانھ
  .اي برپا دارند اي ھمراه نبرند و با ھم، در تھیة زندگاني بدون وسیلھ، مسابقھ وسیلھ

اندازه قابل توجھ است؛ در اینجا نیز حیوان استاد انسان  مھارت و استادي انسان اولیھ در فن بافندگي بي
ف و برگھاي جنگلي در یكدیگر، كھ یك بوده است؛ دیدن خانة عنكبوت و النة مرغان و در ھم شدن الیا

بافي راھنماي  ھاي آشكاري بوده است كھ در فن پارچھ دھد، ھمھ، نمونھ پارچة بافتة طبیعي را نشان مي
بافي نخستین  كنیم پارچھ ھا بھ حدي واضح و روشن بوده كھ ما تصور مي انسان شده است؛ این نمونھ

ھا و فرشھایي  با پوست و برگ و الیاف نباتي، پارچھ. ھنري باشد كھ انسان بھ آن دست یافتھ است
توان گفت امروز ھم، با این ھمھ وسایل و ابزار كار، بھ آن خوبي  ساختند كھ در بعضي موارد، مي مي
كنند؛  زنان جزیرة آلئوسین، براي بافتن پارچة یك جامھ، یك سال وقت صرف مي. توانند بسازند نمي

ھاي پي  بافند و اطراف آنھا را با مو و رشتھ ھایي مي پوشھا و جامھھندیشمردگان امریكاي شمالي رو
اند و بھ قول كشیش تئودوت  دھند، كھ با عصارة آلبالو رنگ گیرایي بھ آن زده حیوانات حاشیھ مي

آنجا » .رسد ھاي ما ھرگز بھ پاي آن نمي اي است كھ رنگھاي كارخانھ درخشندگي این رنگھا بھ اندازه«
شود؛ انسان با استخوان پرندگان و ماھیان و نیھاي باریك  كند، ھنر آغاز مي مي كھ طبیعت توقف

ھاي پي جانوران نخھایي درست كرد كھ از سوراخ  خیزران توانست سوزنھایي بسازد، و از رشتھ
با پوست درختان فرش و رختخواب تھیھ . گذرد كوچكترین سوزنھایي كھ امروز در اختیار داریم مي
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یوانات را خشكاند و از آن لباس و كفش ساخت و از تابیدن الیاف گیاھي بھ یكدیگر كرد، و پوست ح
ساخت، بھ  ھاي نازك و الیاف رنگ شده سبدھایي مي طنابھایي محكم بھ اختیار خود درآورد؛ با شاخھ

  .سازند مراتب زیباتر از آنچھ ھم امروز مي

براي . دارد، و شاید از آن نتیجھ شده باشدگري و سفالگري با ھنر سبدبافي خویشي نزدیك  ھنر كوزه
مالیدند و، پس از خشك شدن و بیرون آوردن  حفظ كردن سبد از سوختن، روي آن گل خمیرشده مي

تواند  كند و، خود، چیزي است كھ مي دیدند كھ گل رس، شكلي را كھ گرفتھ حفظ مي قالب چوبین، مي
گري شروع شد و، در پایان، بھ آن ھنر  كوزه جا بوده است كھ صنعت در آتش برود؛ شاید از ھمین
ھاي گلي كھ در آفتاب پختھ و خشك شده، فن  ھمچنین، شاید دیدن تكھ. پیشرفتھ و عالي چیني رسید

سفالگري را بھ انسانھا الھام كرده باشد؛ یك گام بیشتر الزم نبوده است كھ انسان آتش را جانشین آفتاب 
از پختن غذا و ذخیره كردن  –تنوع، و براي مصارف متعدد كند و ھزاران گونھ ظرف بھ اشكال م

تزیین ظرفھاي گلي با ناخن، یا . بسازد –آذوقھ یا وسیلة حمل و نقل مواد و زینت و تجمل و غیر آن 
تیز دیگر، در حالي كھ ھنوز رطوبت دارد، نخستین شكل ھنر و شاید پیش درآمد فن  چیز نوك

  .خطنویسي بوده باشد

خشكید، خشت و آجر ساختند و خانھ بنا كردند، بھ طوري كھ  با گلي كھ در آفتاب ميقبایل اولیھ، 
ولي این شكل خانھ ساختن درجة . اند كرده ھاي سفالین زندگي مي توان گفت آن مردم در آن خانھ مي

و » وحشیان«رود، و آن را باید حلقة اتصال میان كوخ گلین  سازي بھ شمار مي اي از فن خانھ پیشرفتھ
مانند طوایف وداه در  –بعضي از ملل اولیھ . ساختمانھاي بسیار عالي و ظریف نینوا و بابل دانست

بردند و از زمین و آسمان بھ عنوان خانھ استفاده  در زیر سقف بھ سر نمي –جزیرة سراندیب 
یلز كردند و بعضي دیگر، مانند ساكنان جزایر و كردند؛ مردم تاسماني در شكم درختان خانھ مي مي

ھاي درختان پناھگاھي در  اي، مانند بوشمنھا، با شاخھ بردند؛ پاره جدید جنوبي، در غارھا بھ سر مي
گذاشتند و  ھایي در زمین كار مي اند و، بندرت، پایھ گزیده كرده، پشت آن منزل مي مقابل باد تھیھ مي

ي بادي است كھ، با افزایش از ھمین پناھگاھھا. اند ریختھ ھاي درخت و علف و خزه مي روي آنھا شاخھ
دیوار، كوخھاي اولیھ بیرون آمده است و انواع آنھا را، كھ در مراحل مختلف تكامل قرار دارند و با 

از كوخھایي كھ بزحمت دو یا سھ : توان دید اند، در استرالیا مي علف و شاخة درخت و گل درست شده
شبانان و شكارورزان . ایش سي نفر استدھد، تا كوخھاي بزرگي كھ بھ گنج نفر را در خود جا مي

. خواھند ببرند توانستند آن را با خود بھ ھرجا مي اند، زیرا مي بیابانگرد پیوستھ چادر را دوست داشتھ
تر قبایل اولیھ، مانند ھندیشمردگان امریكا، چوب و تختھ را براي ساختن خانھ بھ كار  طبقات پیشرفتھ

اند كھ تا صد  ساختھ وي، با تنة درختان پوست نكنده، بناھاي معظمي مياند؛ مثًال قبایل ایروكوئ برده مي
ھاي  اند؛ مردم اقیانوسیھ، با تختھ برده ھاي متعدد در آنھا بھ سر مي و پنجاه متر طول داشتھ و خانواده

  .رسد ھاي چوبین بھ انتھا مي سازند؛ بھ این ترتیب، سلسلة تكامل خانھ ھاي بسیار خوبي مي چوب، خانھ

داشت و بھ عوامل اساسي تمدن  س از این، براي انسان اولیھ، سھ گام دیگر مانده بود كھ باید برميپ
مردي . وسایل حمل و نقل، عملیات بازرگاني، و وسایل مبادالت: رسید؛ آنھا عبارتند از اقتصادي مي

تلف حمل و نقل را كند تمام تاریخ مراحل مخ آید و چمداني را با خود حمل مي كھ از ھواپیما بیرون مي
در ابتدا، انسان، تا پیش از اینكھ ھمسري اختیار كند، خود باركش خویش . سازد در برابر ما مجسم مي

ھم اكنون در آسیاي جنوبي و باختري نیز وضع از ھمین قرار است؛ پس از آن، طناب و  –بوده است 
بھ باركشي واداشت؛ آنگاه نخستین اھرم و قرقره را اختراع كرد و بر چھارپایان مسلط شد و آنھا را 

گذاشت و كاالي خود  سورتمھ را بھ این ترتیب ساخت كھ شاخة بلند درختان را بر پشت چھارپایان مي
چرخي بر زیر این سورتمھ قرار كمي بعدتر، تنة درختان را ھمچون  كرد؛ ميرا بر روي آن حمل 

داد؛ پس از آن، وسط تنة درختان را بھ شكل شعاعھاي چرخ درآورد، و بھ این ترتیب بزرگترین 
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اختراع مكانیكي، كھ عبارت از چرخ باشد، پیدا شد، و با قرار دادن آن بھ زیر سورتمھ، ارابھ صورت 
توانست بر روي آب  ساخت كھ مي ياز بستن تنة درختان بھ یكدیگر چیزي م. عملي بھ خود گرفت

وسیلة حمل و نقلي باشد، و با خالي كردن تنة درخت، نخستین زورق را ایجاد كرد؛ آنگاه مجاري آب 
  آسانترین وسیلة حمل و نقل براي انسان

رسید، ادامھ داد،  ھا مي گردید؛ بر روي خشكي، ابتدا انسان راه خود را، بر فرض آنكھ بھ جنگلھا یا تپھ
رفتھ این كوره راھھا بھ راھھاي حسابي مبدل شد؛ با مشاھدة ستارگان، انسان راه خود را در  فتھولي ر

كردند؛ بھ كمك پارو و بادبان، ابتدا از  ھا بھ ھدایت روشنان فلكي طي طریق مي یافت و قافلھ بیابانھا مي
ه بھ آن قاره سفر كند و كرد، تا در آخر كار توانست از این قار این جزیره بھ آن جزیره آمد و شد مي

پیش از آنكھ بھ آنجا برسند كھ بتوانند . فرھنگ ناقابلي را كھ داشت از جایي بھ جاي دیگر انتقال دھد
  .تاریخ را ثبت كنند، مسائل اساسي مدنیت تقریبًا حل شده بود

چون مھارت و چابكدستي در انسانھا متفاوت است، و از طرف دیگر منابع طبیعي كھ در دسترس 
اي از  افتد كھ دستھ كند، بھ این جھت، اتفاق مي اي بھ نقطة دیگر اختالف پیدا مي انسان است از نقطھ

مردم بتوانند كاالي مخصوصي را بھ بھاي ارزان تھیھ كنند، در صورتي كھ براي دیگران این فرصت 
نند و آن را بھ ك این دستھ از مردم كاالي مورد نظر را بیش از مورد احتیاج تھیھ مي. فراھم نیست

كنند،  دارند و با كاالھاي زاید ھمسایگان، كھ مورد نیازشان است، مبادلھ مي ھمسایگان خود عرضھ مي
ھندیشمردگان چیبچا، كھ در كولومبیا بھ سر . شود و از ھمین عمل مبادلھ، بنیان بازرگاني ریختھ مي

كنند و در  شود، صادر مي وان یافت ميبرند، قطعات نمك بلورین را، كھ در زمین آنان بھ مقدار فرا مي
اي از  پاره. گیرند زار آنھا بھ دست آید، مي بار را، كھ ھرگز ممكن نیست از اراضي شوره عوض دانھ

ھاي ھندیشمردگان امریكایي كارشان منحصر است بھ ساختن سر پیكان؛ بومیان گینة جدید  دھكده
ا در استخراج فلزات یا ساختن نیزه و قایق گري ھستند؛ و دستة دیگري در افریق متخصص در كوزه

مانند آھنگر، ماھیگیر، (دھند  ھا نام حرفة اصلي آنان را مي غالبًا بھ این قبایل یا دھكده. تخصص دارند
شود كھ در این قبیل كارھا  كم، این اسامي نام خانوادة خاندانھایي مي و با مرور زمان، كم) …گر كوزه

گرفتھ، و ھم  مازاد، در آغاز كار، بھ صورت ھدیھ و تعارف صورت مي تجارت. مھارت فراوان دارند
بازرگاني با   شود، نیز مقدمھ یا خاتمة یك معاملة امروز در عصر ما، كھ ھمھ چیز با ارقام حساب مي

كرده،  آنچھ عمل تبادل را سھلتر مي. پذیرد، ولو آنكھ دعوت بھ ناھار یا شامي باشد اي صورت مي ھدیھ
شده، و اینھا،  افتاده یا گرفتھ مي ارتھا و باجھا و غرامات و جرایمي بوده است كھ اتفاق ميجنگھا و غ

ھا صورت منظمي  بتدریج مبادلھ. رفتھ است خود، بھترین وسیلة انتقال كاالھاي بازرگاني بھ شمار مي
اد شد و، بھ خود گرفت و مراكز بازرگاني و بازارھایي گاھگاھي، و پس از آن در فواصل معین، ایج

برد و با مقداري از  در آخر كار، مراكز دایمي بھ وجود آمد و ھركس زیادي كاالي خود را بھ آنجا مي
  .كرد كاالي مورد نیاز مبادلھ مي

  شد و بشر ھنوز نتوانستھ بود یك میانجي  گذشت و بازرگاني بھ ھمین صورت مبادلھ انجام مي قرنھا مي

وزھاي متوالي، قالب مومي بھ دست، در بازار بگردد و بھ انتظار ممكن بود یك مرد از قبیلة دایاك ر
آن باشد تا كسي كھ كاالي مورد نیاز او را در اختیار دارد و بھ موم ھم محتاج است بھ او برسد و 

نخستین وسیلة مبادلھ عبارت از كاالھایي بود كھ ھمھ كس بھ آنھا . كاالھایشان را با یكدیگر مبادلھ كنند
مانند خرما و نمك و  –شد كھ آنھا را بھ عنوان ارزش كاالي خود بپذیرد  د و راضي مينیازمند بو

در معامالت تھاتري، كھ بھ این ترتیب صورت . آالت و افزار كار عادي و سالح پوست و زینت
گرفت، ارزش دو كارد برابر بود با یك جفت جوراب، و ھر سة آنھا با ھم ارزش یك لحاف را  مي

ر چھار ھم یك تفنگ ممكن بود تحصیل كرد، و این تفنگ با چھار چیز سابق ارزش یك داشت، و با ھ
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دو گوزن كوچك برابر بود با یك كره اسب، و با ھشت كره ممكن بود یك زن و ھمسر . اسب را داشت
تقریبًا ھر چیزي براي خود، نزد قومي، یك روز عنوان پول را پیدا كرده است، از لوبیا . بھ دست آورد

. وش ماھي و صدف و مروارید و جوزھندي و چاي و فلفل گرفتھ تا گوسفند و خوك و گاو و غالمو گ
رفتھ است،  در میان مردم شكارچي و چوپان، چھارپایان وسیلة مناسبي براي سنجش قیمت بھ شمار مي

ركت اي بود كھ با پاي خود ح داد، بھ عالوه وسیلھ كردند سودي مي چھ، اوًال چون آن را تربیت مي
كرد؛ بھ ھمین جھت است كھ حتي در زمان ھومر ھم اشیاء و اشخاص را با چھارپایان ارزش  مي
اند، مثًال زره دیومد را بھ اندازة نھ رأس، و غالم زیركي را بھ اندازة چھار رأس چھارپا قیمت  نھاده مي
شبیھ یكدیگر است؛ براي اولي اند  نامیده دو كلمھ كھ رومیان با آن چھارپا و دارایي را مي. اند گذاشتھ مي

اند، و روي نخستین  كرده را استعمال مي) pecunia(و براي دومي كلمة پكونیا ) pecus(لفظ پكوس 
بھ ) capital(حتي كلمة انگلیسي كاپیتال . شود ھاي رومي تصویر سر و گردن گاوي دیده مي سكھ

د سپردن گاو و گوسفند بھ دیگران و كھ در مور) chattel(معني سرمایھ و كلمة دیگر انگلیسي، چتل 
اندام  كھ بھ معني چھارپاي درشت) cattle(رود، و كلمة كتل  گرفتن مقداري محصول ساالنھ بھ كار مي

اند كھ بھ معني ملك و دارایي بھ  نتیجھ شده) capitale(است، از راه لغت فرانسة آنھا، از كلمة التیني 
مشتق شده، كھ بھ معني سر چھارپاي ) caput(ز كلمة دیگر طور عموم است؛ این كلمھ بھ نوبة خود ا

ھنگامي كھ انسان بر استخراج فلزات مسلط شد، رفتھ رفتھ فلز جانشین سایر وسایل . بزرگ است
حجمي و  بھ علت كم –مبادلھ گردید و بتدریج آنھا را از میان برد؛ مس و مفرغ و آھن، و در آخر كار 

رسد كھ عمل انتقال از  بھ نظر نمي. ج معاملة تمام بشریت را تشكیل دادنقره و طال پول رای –پربھایي 
سایر وسایل مبادلھ بھ پول فلزي، در زمان ملتھاي اولیھ صورت پذیرفتھ باشد، بلكھ گامي است كھ 

  انسان در دورة تاریخ مدون خود برداشتھ و پول فلزي و 

III - سازمان اقتصادي  

  طبقات اجتماعي –بردگي  –اصول مالكیت خصوصي  –آن  علل از بین رفتن –كمونیسم اولیھ 

باید گفت كھ بازرگاني بزرگترین اسباب پریشاني عالم اولیھ بوده است، چھ، پیش از آنكھ این حادثھ رخ 
اي روزگار  گونھ مالكیتي وجود نداشت و مردم با وضع ساده دھد و پول و سود در جھان پیدا شود، ھیچ

غریزة مالكیت فقط منحصر بھ اشیاي شخصي و عادي  لیة تكامل اقتصادي، در مراحل او. گذاردند مي
را با مالك آن بھ ) و حتي زن(اي شدید بوده است كھ چنین متملكات  بوده، ولي ھمین مالكیت بھ اندازه

اي حس مالكیت ضعیف بوده است كھ نھ تنھا باید گفت  اند؛ نسبت بھ سایر چیزھا بھ اندازه كرده گور مي
الكیتي فطري و جبلي انسان نبوده، بلكھ براي پیدا شدن مفھوم آن تلقینات مستمري ضرورت چنین م

  .داشتھ است

چنین بھ نظر . جا، در نزد مردم اولیھ، زمین بھ صورت اشتراكي ملك ھمگان بوده است تقریبًا ھمھ
انھاي رسد كھ ھندیشمردگان امریكاي شمالي و مردم پرو و قبایل ھندوستاني كھ در كوھست مي

كاشتھ و محصول  بردند، و ساكنان بورنئو و جزایر اقیانوسیھ زمین را با ھم مي چیتاگونگ بھ سر مي
زمین مانند آب و «گویند كھ  ھندیشمردگان اومھا مثلي دارند و مي. اند كرده آن را میان خود قسمت مي

بھ آنجا باز شود، ھرگز این در ساموآ، پیش از آنكھ پاي اروپاییان » .توان فروخت ھواست و آن را نمي
مطابق گزارش پروفسور ریورز در جزایر . توان زمین را خرید و فروش كرد فكر نبود كھ مي

پولینزي و مالنزي، از لحاظ زراعت، كمونیسم برقرار است و ھم اكنون در قسمتھاي داخلي كشور 
  .توان مشاھده كرد لیبریا این نوع مالكیت اشتراكي را مي
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حاظ آذوقھ و مواد غذایي نیز وجود داشتھ، منتھا بھ شدت كمونیسم زمین كشاورزي نبوده كمونیسم از ل
یك امر عادي است كھ چون كسي خوراكي داشتھ باشد آن را » وحشي«این امر در میان مردم . است

تواند مھمان شود و  كند، و مسافر در ھر خانھ كھ دلش بخواھد و بایستد مي با كسي كھ ندارد قسمت مي
شوند مورد دستگیري ھمسایگان  ذاي خود را بھ دست آورد؛ و قبایلي كھ دچار قحط و خشكسالي ميغ

كند، در عین آنكھ بآساني  مردي كھ در جنگلي براي خوردن غذاي خود درنگ مي. گیرند قرار مي
ود تواند غذاي خود را بھ تنھایي صرف كند، بھ بانگ بلند، ھر كھ را كھ بتواند بانگ او را بشن مي
ھنگامي كھ ترنر با یكي از اھالي ساموآ در خصوص . خواند، تا با وي در خوردن غذا شریك شود مي

چگونھ چنین امري «: از روي شگفتي پرسیده بود» وحشي«كرده است، آن  فقراي لندن صحبت مي
شود آن اشخاص دوست و خانھ  ممكن است كھ كسي چیزي براي خوردن نداشتھ باشد؟ معلوم مي

فردي از ھندیشمردگان ھرگاه كھ » اند؟ آیا دوستان ایشان ھم خانھ ندارند؟ ؛ پس از كجا آمدهندارند
  گرسنھ شود كاري ندارد جز آنكھ چیزي از دیگري بخواھد؛ ھر اندازه چیزي كھ كسي دارد كم

تا آن وقت كھ گندم در شھر «بخشد؛  باشد، ھمیشھ، از آن، مقداري را بھ كسي كھ چیزي ندارد مي
در میان قبایل ھوتنتوت، عادت بر آن بوده است كھ ھركس » .كس نباید گرسنھ بماند موجود است ھیچ

. از چیزي زیادي داشتھ باشد آن را میان دیگران قسمت كند تا ھمھ قسمتھاي متساوي داشتھ باشند
ك سیاه افریقایي اند كھ چون بھ ی اند نوشتھ اروپاییاني كھ پیش از ورود مدنیت بھ قارة افریقا سفر كرده

اگر آن : كرده است اند، برفور میان ھمراھان خود قسمت مي بخشیده خوراك یا چیزھاي دیگري را مي
پوشیده و  گذاشتھ و كت را یكي مي چیز مثال یك دست لباس كامل بوده است، كاله را یكي بر سر مي

رده است ندارد و شكارچي اسكیمو ھیچ حق انحصاریي نسبت بھ شكاري كھ ك… شلوار را دیگري
سرھنگ كارور . طور ابزارھاي كار ملك عموم است ناچار باید آن را میان ھمھ تقسیم كند، و ھمین

ھندیشمردگان امریكاي شمالي، جز در مورد ضروریات خانگي، براي چیز دیگر «: نویسد كھ مي
دارند بھ آنان كھ كم دستي دارند و ھرچھ را زیاد  نسبت بھ یكدیگر بسیار گشاده… شناسند مالكیت نمي

این قبایل با چنان محبت و ادبي با یكدیگر «: یكي از مبلغین مذھبي نوشتھ است كھ» .بخشند دارند مي
و این، بدون شك، نتیجة آن است . شود كنند كھ بندرت نظیر آن در میان ملل متمدن دیده مي رفتار مي

اي زرین دھن، آتش احسان را در دلھا ، كھ، بھ قول قدیس یوحن»مال تو«و » مال من«كھ دو مفھوم 
من بسیار دیدم «: نویسد كھ دیگري مي» .افروزد، در نزد آنان وجود ندارند كشد و شعلة آز را برمي مي

كنند و ھرگز ندیدم كھ شكایتي پیش آید و نزاعي  كھ آنان محصول شكار خود را بین ھمھ بخش مي
دھند  ترجیح مي. یا كسي زبان بھ اعتراض گشاید –ت كھ این تقسیم، غیرعادالنھ بوده اس –درگیر شود 

كھ شكم گرسنھ بخوابند و ھرگز مورد این اتھام قرار نگیرند كھ فالني از دستگیري محتاج خودداري 
  ».شمارند آنان خود را فرزند یك خانواده مي… كرد

نامیم رسید، این  يچھ شد كھ وقتي انسان بھ مراحل باالتر رفت و بھ آنچھ ما، با جانبداري، مدنیت م
متناقض ) بیولوژي(كمونیسم اولیھ از میان رفت؟ سامنر عقیده دارد كھ كمونیسم با قوانین زیستشناسي 

گوید كھ این كمونیسم روح  وي مي. رود افتادگي در صحنة تنازع بقا بھ شمار مي است و یك علت عقب
شدن آن نھ بھ اشخاص قابل  كند، و چون با عملي جویي را تشویق نمي اختراع و صنعت و صرفھ

گیرند، الجرم، سجایا و مزایاي اشخاص  شود و نھ افراد تنبل مورد تنبیھ قرار مي پاداشي اعطا مي
ھا و  آید كھ مخالف با نمو و پیشرفت و رقابت با سایر دستھ شود و نوعي تساوي پدید مي ھمتراز مي

بھ قدري «: نویسد كھ شمال خاوري ميلوسكیل دربارة بعضي از قبایل ھندیشمردگان . جماعات است
برند كھ دیگران، از  كارند، بلكھ پیوستھ بھ این امید بھ سر مي تنبلند كھ ھرگز با دست خود چیزي نمي

اند، با آنان مضایقھ نخواھند داشت؛ و چون كسي كھ فعالیت بیشتري دارد  تقسیم آنچھ بھ دست آورده
داروین معتقد بود كھ » .شود ل سال بھ سال كمتر ميگردد، محصو چیز بیشتري از زمین عایدش نمي
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. برد كھ روزي بتوانند متمدن شوند تساوي مطلقي كھ میان فوئجیان برقرار است این امید را از بین مي
  این گفتھ 

درست است . گویند چون تمدن بیاید، مساواتي كھ میان آنان برقرار است رخت برخواھد بست كھ مي
ماندند تا حدي در مقابل بیچیزي و امراضي  ھاي اولیھ باقي مي ي كھ در جامعھكھ كمونیسم براي كسان

رسانده است كھ  كرده است، ولي ھرگز آنان را بھ جایي نمي شده تأمیني برقرار مي كھ از فقر ایجاد مي
آن روز كھ توجھ فرد بھ شخص خودش جانشین . بتوانند خود را از فقر و مسكنت رھایي بخشند

این توجھ، . ید، ثروت ھم دنبال آن بود، ولي پریشانخاطري و بردگي ھم ھمراه آن آمدكمونیسم گرد
نیروھاي نھفتھ در افراد ممتاز را آشكار ساخت، در عین حال، آتش رقابت و ھمچشمي را نیز 

برافروخت، و مردم را بھ حالي درآورد كھ فقر و بیچیزي را ھمچون حادثة دردناكي احساس كنند، در 
كس چنین ناراحتیي را  تا پیش از این مرحلھ، كھ ھمھ در تحمل این بار یكسان بودند، ھیچ صورتي كھ

  .كرد نمياحساس 

تھدیدشان كمونیسم در اجتماعاتي كھ مردم آن در حال انتقال دایم ھستند، یا خطر و قحطي پیوستھ 
داران ھیچ احتیاجي بھ تملك زمین بھ عنوان شخصي  شكارورزان و گلھ. شود كند، بھتر مستقر مي مي

نداشتند، ولي ھنگامي كھ زندگي بھ شكل كشاورزي درآمد، مردم این نكتھ را دریافتند كھ اگر محصول 
خواھد شد و در  اي شود كھ در آن كار كرده است، توجھ بھ زمین روزافزون زمین نصیب خانواده

گونھ كھ در سازمانھاي اجتماعي و افكار برقرار است  بنا بھ ناموس انتخاب طبیعي، كھ ھمان –نتیجھ 
انتقال از زندگي شكارچیگري بھ زندگي كشاورزي،  –در میان افراد و اجتماعات نیز وجود دارد 

ھترین واحد اقتصادي ب» مالكیت خصوصي«اي را بھ ملكیت خانوادگي مبدل ساخت، و  ملكیت قبیلھ
گرفت و تمام نفوذ آن بھ  بتدریج كھ خانواده صورت پدرشاھي را بھ خود مي. بخش را تشكیل داد نتیجھ

افتاد، رفتھ رفتھ، تمركز مالكیت در دست فرد صورت جدیتري بھ خود  دست بزرگترین فرد ذكور مي
  .شد گرفت، و میراث بردن از شخص دیگر بھ مرحلة عمل نزدیكتر مي مي

جویي، از  آمد و، بھ حادثھ افتاد كھ فرد متھوري از میان خانواده بیرون مي غالب اوقات چنین اتفاق مي
توانست در قطعھ جنگل یا  شد و با كار پرزحمت پیوستھ مي حدود خویشان و نزدیكان خود خارج مي

شد  و ھیچ حاضر نمي بیشھ یا باتالقي بر مقداري زمین دست یابد و نسبت بھ آن عالقة خاصي پیدا كند،
و در آخر كار، اجتماع  –دانست  كھ كسي آن را از چنگش خارج سازد، چھ، آن را ملك خاص خود مي

چون . بھ این ترتیب است كھ نخستین نطفة مالكیت فردي پیدا شده است. شناخت این حق را براي او مي
ع تسلط بر اراضي جدید شد، این نو نفوس روز بھ روز زیادتر و زمینھاي قدیمي بیحاصلتر مي

تر، این نوع مالكیت  گردید و كار بھ جایي رسید كھ، در اجتماعات قدیمیتر و پیشرفتھ روزافزونتر مي
اختراع پول، با كمك این عوامل، سبب تجمع و . فردي حكم مالكیت متعارفي و طبیعي را بھ خود گرفت

قوق قدیمي قبیلھ و سنتھاي كھن صورت ح. جا شدن ثروت و انتقال آن از فردي بھ فرد دیگر شد جابھ
ملكیت، بھ معني دقیق كلمھ، را داشت، منتھا مالك در آن موقع تمام اھل قبیلھ، یا پادشاه بود، و پس از 

پس از . شد افتاد، این حقوق در نظر گرفتھ مي آن، در حین تقسیم مجدد ملك، كھ بعدھا مكرر اتفاق مي
و جدید در حال نوسان بود، در پایان كار، مالكیت خصوصي بھ مدتي كھ مالكیت میان دو مفھوم قدیم 

ھاي تاریخ مدون تشكیل  شكل قطعي استقرار پیدا كرد و نظام اقتصادي اساس اجتماعات را در دوره
  .داد

شد، بردگي را  كشاورزي، كھ مولد مدنیت است، در ھمان حال كھ سبب پیدایش مالكیت خصوصي مي
كردند بردگي مفھومي نداشت، زیرا زنھا و  اتي كھ با شكار زندگي ميدر جماع. نیز بھ ھمراه داشت

گذشت كھ در پي صید و كارزار  زندگي مردان یا بھ آن مي. كردند كودكان كارھاي خانھ را كفایت مي
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البال و تنبل بنشینند و بھ تالفي رنج و  مشغول فعالیت باشند و خستھ شوند، یا پس از آن زحمات، فارغ
جا پیدا شده است كھ بعد از  شاید عادت تنبلي ملتھاي اولیھ از ھمین. اند، بیخیال، بیاسایند هتعبي كھ دید

  تحمل رنج كشتار، مدت درازي، بآھستگي و كندي، رفع

اند، و این، در واقع تنبلي و بیحالي نبوده، بلكھ رفع احتیاجي بوده است كھ براي از  كرده خستگي مي
  .است، یكي توجھ بھ زراعت و دیگري تنظیم كاربین بردن دو چیز ضرورت داشتھ 

اند، انتظامي در كار نبوده و بھ میل خود ھرگونھ  كرده تا آنگاه كھ مردم براي شخص خود كار مي
اند، ناچار، طوري بوده كھ  كرده اند؛ ولي ھنگامي كھ براي دیگران كار مي كرده خواستند اقدام مي مي

ترقي كشاورزي و عدم برابري جبلي مردم سبب شد كھ . تشده اس انتظام فعالیت تابع نیرو مي
شدند دریافتند كھ  یك روز، كساني كھ در جنگ پیروز مي. نیرومندان ناتوانان را بھ خدمت خود بگیرند

اسیر سودمند اسیري است كھ زنده بھ دست آید، و از ھمان روز كشتار و آدمخواري تقلیل پیدا كرد و 
آن روز كھ انسان از كشتن و خوردن دشمن خود چشم . دم رواج یافتبھ بردگي و غالمي گرفتن مر

ھم امروز . اي كرد پوشید و بھ بنده ساختن او قناعت كرد، از لحاظ اخالقي، پیشرفت قابل مالحظھ
شدگان را از بین ببرد یا  افتد و ملت پیروزمند، بھ جاي آنكھ مغلوب بینیم كھ كیفیت مشابھي اتفاق مي مي

اي قرار  ھنگامي كھ سازمان بردگي بر شالوده. ستاند اي مي مالحظھ ز آنان غرامت قابلتبعید كند، ا
ھاي  گیري وسعت پذیرفت، و غیر از اسیران جنگي دستھ گرفت و سود آن شناختھ شد، دامنة برده

توانستند بپردازند، یا جنایتكاران، را نیز در عداد غالمان  دیگري، مانند كساني كھ وام خود را نمي
بھ این ترتیب، بردگي، كھ از جنگ . درآوردند، و ھجومھایي تنھا بھ خاطر گرفتن بنده مرسوم گردید

  .نتیجھ شده بود، كارش بھ جایي رسید كھ خود عامل پیدایش جنگھا شد

شاید در نتیجة قرنھا بردگي است كھ نسل ما سنن رنجبري را اكتساب كرده و قابلیت كار كردن را بھ 
كس حاضر نیست از روي رضاي خاطر عمل دشوار و شاقي را انجام دھد،  ھیچ. دست آورده است

مگر اینكھ ترس آن را داشتھ باشد كھ، با عدم انجام آن كار، دچار مجازات بدني یا اقتصادي یا 
از این قرار باید گفت كھ بردگي یك جزو غیرقابل انفكاك سازماني است كھ، در نتیجة . اجتماعي شود

داد دست یافتن بھ اعمال صنعتي پیدا كرده است، و نیز، چون ھمین بندگي علت ازدیاد آن، انسان استع
اي از مردم، سبب پیدا شدن فرصت و فراغ خاطر بوده، بھ صورت  ثروت و الاقل براي دستھ

پس از گذشتن چندین قرن، بردگي جزو عادیات بھ . غیرمستقیم، در پیشرفت تمدن ھم كمك كرده است
ارسطو آن را طبیعي و : نگریستند مردم بھ آن ھمچون یك امر ضروري و فطري ميرفت و  شمار مي

كرد؛ بردگي در عصر او نظامي  شمرد، و بولس حواري این سازمان را تقدیس مي غیرقابل اجتناب مي
  .آمد بود كھ با مشیت االھي سازگار مي

ار و اختالف فطري و جبلي چنین بود كھ بھ واسطة پیدایش كشاورزي و بردگي، و در نتیجة تقسیم ك
ھاي اولیھ موجود بود رفتھ رفتھ از بین رفت، و جاي آن را عدم  اشخاص، تساوي نسبیي كھ در جامعھ

در اجتماع اولیھ، بھ طور كلي، وجھ امتیازي میان بنده و آزاد دیده «. برابري و تقسیمات طبقاتي گرفت
ف میان رئیس و پیروانش یا ھیچ است، یا اگر شود؛ بندگي و اختالف طبقاتي وجود ندارد، و اختال نمي

  بتدریج كھ زندگي مكانیكي و صنعتي» .اي نیست ھست، چیز قابل مالحظھ

شدند، و  شد، اشخاص غیرماھر در كار، یا ناتوان، فرمانبردار نیرومندان مي تر و مفصلتر مي پیچیده
شد و تسلط آنان را بر  اقویا ميآمد، ھمچون سالح جدیدي در دست  اي پیش مي ھرگاه كھ اختراع تازه

سازمان توارث براي كساني كھ مال بیشتر  .بخشید ميبرداریشان را از این طبقھ، فزوني  ضعفا، و بھره
ھایي كھ آن وقت  آورد و، بھ این ترتیب، از جامعھ اي براي حفظ تفوق فراھم مي داشتند فرصت تازه
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اغنیا و فقرا روز . آمد حالت متجانس و یكنواختي داشتند، طبقات و تقسیمات اجتماعي متعدد بیرون مي
بردند و گودالي را كھ میان آنان وجود داشت بھتر احساس  بھ روز بھ ثروت یا فقر خود بیشتر پي مي

كردند؛ جنگ طبقاتي، مانند رشتة سرخ رنگي، در طول تاریخ كشیده شد، و ھمین اختالف، پیدایش  مي
داوري بھ نام دولت و حكومت را ضرورت بخشید، تا در جنگ میان طبقات حكمیت كند، مالكیت را 

  .، و سازمان صلح را انتظام بخشدمحفوظ دارد، آتش جنگ را برافروزد

   فصل سوم

  

  عوامل سیاسي تمدن

I -منشأ حكومت  

  جنگ –پادشاه  –قبیلھ و عشیره  –ھرج و مرج اولیھ  –غریزة مخالفت با اجتماع 

انجمن كردن انسان با نظایر . انسان، از روي كمال میل و رضاي خاطر، یك حیوان سیاسي نیست
رغبت وي باشد، برخاستھ از عادت و غریزة تقلید و فشار اوضاع و خود، بیش از آنكھ نتیجة میل و 

ترسد بھ اجتماع رغبت ندارد؛ از آن جھت با دیگران كنار  احوال است؛ وي آن اندازه كھ از تنھایي مي
آید كھ تنھایي براي او خطر دارد و بسیاري از كارھاست كھ چون چند نفر با ھم شوند بھتر صورت  مي
گیر و انزواطلب، كھ شجاعانھ خود را در برابر  از صمیم قلب، موجودي است گوشھپذیرد؛ ولي،  مي

توانست بھ میل طبیعي خود رفتار كند، ھرگز  الحال مي اگر انسان متوسط. دارد جھان آماده نگاه مي
ھم اكنون نیز انسان با حكومت مخالف است و آن را چون . آمد حكومتي در جھان بر سر كار نمي

كند و ھمیشھ در آرزوي یافتن  پندارد؛ مالیات را با مرگ یكي تصور مي بر گردن خود ميگران  یوغي
اگر پیوستھ خواستار قوانین تازه است، از آن جھت است كھ این . حكومتي است كھ كمتر حكومت كند

طلبي است كھ  شمارد، و اگر او را بھ حال خود گذارند، ھرج و مرج قوانین را براي ھمسایھ الزم مي
  .كند كھ قوانین از لحاظ شخص او چیزھاي كامًال زایدي است خود از آن خبر ندارد، و گمان مي

شكارورزان اولیھ بھ چیزي . توان وجود حكومتي را تشخیص داد در اجتماعات اولیھ بسیار دشوار مي
در  نھند كھ در جماعات مخصوص بھ شكار داخل شوند و شبیھ نظامات و قوانین، فقط آنگاه گردن مي

ھاي جدا جدا و دور از یكدیگر بھ  بوشمنھا معموًال بھ شكل خانواده. واقع یك ھیئت اعزامي تشكیل دھند
مانده ھستند،  و بومیان استرالیا، كھ خیلي عقب) ھا پیگمھ(ھاي افریقایي  برند، و ھمچنین كوتولھ سر مي

ھاي خود  زودتر بھ خانواده پذیرند و سعي دارند ھرچھ سازمان سیاسي را فقط براي مدتي كوتاه مي
بازگشت كنند؛ مردم تاسماني رئیس و قانون و حكومت منظم نداشتند؛ و وداھھاي سراندیب، از لحاظ 

طوایف كوبو، در . اند دادند، ولي ھرگز حكومتي نداشتھ پیوندھاي خانوادگي، جمعیتھایي تشكیل مي
  بدون رجال برجستھ بھ سر «سوماترا، 

كنند كھ عدد آنھا از ده چادر  رند؛ افراد گروه تونگوز در جماعاتي زندگي ميب نفر با ھم بھ سر مي
شود در تمام این موارد،  كند؛ عدة افراد اردوھاي استرالیایي بندرت از شصت نفر بیشتر مي تجاوز نمي
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و ھرگز منجر بھ یك سازمان سیاسي  –مثًال شكار  –اجتماع و ھمكاري محدود است بھ كاري معین 
  .شود ميدایمي ن

اي از  ترین شكل معروف سازمان اجتماعي قبیلھ است، و مقصود ما از قبیلھ مجموعھ قدیمي
كنند و توتم مشتركي دارند و از یك قانون و یك عرف  خویشاوندان است كھ بر یك سرزمین زندگي مي

وند عشیره ش ھنگامي كھ چند قبیلھ، در زیر فرمان رئیسي واحد، با یكدیگر متحد مي. كنند پیروي مي
. شود؛ در واقع، با ایجاد عشیره، دومین گام براي تكوین دولت و حكومت برداشتھ شده است پیدا مي

و جماعات . اند ولي این تكامل بسیار كند صورت پذیرفتھ است؛ جماعات بسیاري اصًال رئیس نداشتھ
اند دموكراسي، كھ  رفتھ ياند كھ، بھ گمان ما، فقط ھنگام جنگ زیر فرمان رئیسي م فراوان دیگري بوده

ھاي اولیھ بھ درخشانترین صورت  اي زینت بخش كالھھاي ماست، در دستھ امروز مانند پر خشكیده
ھایي بوده است كھ قبیلھ را  وجود داشتھ است؛ در آن زمانھا، حكومت، تنھا بھ دست رؤساي خانواده

ده است ھندیشمردگان ایروكوئوي و افتا اند، و ھرگز بھ گزاف قدرت بھ دست كسي نمي داده تشكیل مي
نھند، و رؤسا  دالور بھ ھیچ قاعده و قانوني، خارج از نظامات طبیعي خانواده و قبیلھ، گردن نمي

قدرت بسیار محدودي دارند؛ تازه، این اندازه قدرت را ھم، ھر وقت پیرمردان قبیلھ بخواھند از آنان 
این شورا در . شدند اداره مي» شوراي ھفت نفري«ھندیشمردگان اومھا تحت ادارة یك . كنند سلب مي

كرده است تا اتفاق آرا حاصل شود؛ چون بر این شورا اتحادیة  ھر موضوعي آن اندازه بحث مي
ایروكوئوي مشھور را، كھ قبایل فراوان براي بقاي صلح ایجاد كردند، اضافھ كنیم، و در نظر بگیریم 

اند، خواھیم دید كھ میان آن وحشیان و دولتھاي جدیدي  ردهشم كھ آن وحشیان تعھدات خود را محترم مي
كنند،  بندند كھ غالبًا ھم بھ آن عمل نمي سازند و پیمانھایي مي كھ، براي تأمین صلح، سازمان ملل مي

  .اختالف فراوان وجود ندارد

جزایر  در. دارند شود، و اینھا خود جنگ را برپا مي جنگھا سبب پیدایش رئیس و پادشاه و دولت مي
گونھ توجھ و  ساموآ اقتدار رئیس فقط محدود بھ زمان جنگ بوده است، و در حال صلح مردم ھیچ

اند؛ مردم قبیلة دایاك ھیچ سلطھ و اقتداري را، جز آنچھ رئیس خانواده دارد،  اعتنایي بھ رئیس نداشتھ
وان فرمانده انتخاب شناسند، و ھرگاه مزاحمتي پیش آید جنگاورترین و شجاعترین فرد را بھ عن نمي
كنند و بھ كاري  برند، و چون از جنگ بیاسایند او را معزول مي كنند و كور كورانھ از او فرمان مي مي

در زمان صلح، كاھن یا سردستة جادوگران بیش از دیگران تسلط و . فرستند كھ اول داشتھ است مي
دشاھي در اغلب قبایل رواج پیدا نفوذ داشتھ، و ھنگامي كھ دستگاه حكومت تكامل یافت و صورت پا

گانة جنگاوري، پدري و كاھني بھ  كرد، پادشاه رمز و نمایندة ھر سھ قدرت سابق گردید، و وظایف سھ
  االمر، جماعات را دو نیرو اداره  در واقع و نفس. عھدة او واگذار شد

یحت و ارشاد كاري شود كھ از سخن و نص شمشیر؛ بھ این ترتیب است كھ نیرو آنگاه وارد كارزار مي
قانون و عقاید اساطیري و داستاني، قرنھاي متوالي، دست بھ دست یكدیگر، یا نوبھ بھ نوبھ، . برنیاید

اند، و ھیچ دولتي، جز در این اواخر، جرئت آن را نداشتھ است كھ میان آن  كرده بر بشر حكومت مي
  متحد نشوند و بر بشر حكومت نكنند؟و از كجا كھ فردا، باز این دو با یكدیگر  –دو جدایي اندازد 

آیا جنگ چگونھ دولت را بھ وجود آورده است؟ چنین نیست كھ انسانھا بنا بھ طبیعت خود متمایل بھ 
كنند كھ چرا مردم  اسكیموھا تعجب مي. مانده كامًال صلحجو ھستند بعضي از ملتھاي عقب. جنگ باشند

یكدیگر  افتند و اراضي را از دست اروپا، كھ دین واحدي دارند، مانند حیوانات بھ جان ھم مي
تو چقدر خوشبختي كھ در زیر برف و یخ «: گویند این اسكیموھا بھ سرزمین خود مي. ربایند مي

كھ اروپاییان این  –اي موجود باشد  چقدر مایة خوشبختي است كھ اگر ھم در تو طال و نقره! مستوري
بھ آن  زیر این قشر ضخیم برف و یخ مستور شده و ھرگز دست –اندازه نسبت بھ آن آزمندند 
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با وجود » .دارد رسد؛ بیحاصلي تو مایة سعادت ماست و ما را از دستبرد متجاوزان محفوظ مي نمي
رو  شكارورزان از آن. ناپذیري بوده است این، زندگاني مردم اولیھ آمیختھ بھ جنگھاي پایان

ن یكدیگر اند كھ سرزمین پرشكارتري بھ دست آورند؛ شبانان، براي چراگاه بھتر بھ جا جنگیده مي
ھمة اینھا، . شدند كھ زمین بكر بھ دست آورند اند؛ كشاورزان از آن جھت بھ جنگ كشیده مي افتاده مي

بعضي اوقات، براي قصاص خون یا عادت دادن جوانان خود بھ سختي و انضباط، یا فرار از 
اده كھ مسئلة دین اند؛ كم اتفاق افت افروختھ یكنواختي زندگي، یا غارت و دزدي، آتش جنگ جدید را مي

در میان ملتھاي اولیھ نیز نظامات و مقرراتي براي محدود كردن قتل و . سبب پیدایش جنگي شده باشد
اند كھ مرد وحشي  كرده ھا و ماھھایي را معین مي خونریزي وجود داشتھ و ساعات یا روزھا و ھفتھ
اي صاحبان بعضي مشاغل یا داشتھ است؛ ھمچنین بر شریف، در آن اوقات، از آدمكشي دست نگاه مي

اتحادیة ایروكوئوي، بھ ھمین ترتیب، در . اند بعضي راھھا یا بازارھاي عمومي مصونیت قایل بوده
با ھمة این احوال، باید دانست كھ جنگ . را محفوظ نگھ داشت» صلح بزرگ«طول مدت سھ قرن 

ات اولیھ، كھ با آن كار خود نیكوترین افزاري است در دست ناموس انتخاب طبیعي میان ملتھا و جماع
  .كند را مي

كن  نتایجي كھ از جنگ بھ دست آمده از شماره بیرون است؛ جنگ، بیرحمانھ، ملتھاي ضعیف را ریشھ
كرده و از میان برده؛ از طرف دیگر، سطح شجاعت و شدت و قساوت و ھوش و مھارت را در بشر 

ادواتي كھ منحصرًا براي خدمت قشون روي  باال آورده است؛ عاملي است كھ اختراعات را سبب شده؛
چھ (كار آمده، پس از جنگ، كامًال در خدمت بشریت قرار گرفتھ و افزارھاي سودمندي شده است 

  الجیشي ساختھ شده، و ھم  آھنھایي كھ در زمان خود ما بھ منظورھاي سوق بسیار است راه

میان برده، روح انتظام و انظباط را در ھاي اولیھ را از  طلبي دوره كھ جنگ، كمونیسم و ھرج و مرج
میان بشر پراكنده، استفادة بندگي از اسیران جنگ را روي كار آورده، و سبب جلوگیري از پریشاني 

اگر مالكیت مادر حكومت باشد، باید گفت كھ جنگ ھم پدر . طبقات و نمو قدرت حكومت گردیده است
  .آن است

II - دولت  

  دستیاران روانشناختي دولت –اجتماع اشتراكي دھكده  –ا دولت بھ عنوان عامل تنظیم قو

اي از وحوش خوشرنگ گوشتخوار، جماعتي از اربابان پیروزشده، كھ، با  دستھ«: گوید نیچھ مي
اند  نظامات جنگي و نیروي منظم، چنگالھاي ھولناك خود را بھ تن جماعت عظیمي از مردم فرو كرده

… اند تا بتوانند مقاومت كنند نھا بیشتر بوده، ولي انتظامي نداشتھو شاید عدد این مردم بھ مراتب از آ
اي است، از  دولت، بھ اعتبار آنكھ متمایز از نظام قبیلھ«: گوید لستروارد مي» .این است اصل دولت

بھ «: گوید اوپنھایمر مي. كند كھ نژادي از نژادھاي بشري بر نژادي دیگر تسلط پیدا كند آنجا آغاز مي
خزد  اي كھ از حیث استعداد كارزار بر قبیلة دیگر برتري دارد، برمي ر كني خواھي دید قبیلھھر جا نظ

كند، و پس از آن، در سرزمین قبیلة مغلوب، جماعتي بھ نام اشراف تشكیل  و نسبت بھ آن تعدي مي
  .گذارد دھد و براي آن حكومت و دولتي بنیان مي مي

دولت نتیجة «: گوید گامپلوویچ مي» .ل مولد دولت استزورگویي و عنف عام«: گوید راتسنھوفر مي
اند، طبقة حاكمھ را تشكیل  پیروزي است، و در آن، طبقة پیروز شده، نسبت بھ آنھا كھ مغلوب شده

  ».ایستد دولت نتیجة نیروست، و با نیرو بر سر پاي خود مي«: گوید سامنر مي» .دھد مي
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شود كھ بھ زمین پیوند  ضرر دستة كشاورزاني مي این پیروزي بھ وسیلة نیرو، غالب اوقات، بھ
دلیل آن این است كھ كشاورزي . شود ناگسستني دارند، و نفع آن عاید قبایل شكارورز و چوپان مي

دھد كھ  پرورد و آنان را بھ نوعي زندگاني مرتب عادت مي طلبي مي مردم را عادتًا بھ مسالمت و صلح
شود كھ این مردم در نتیجة كار سخت روزانھ فرسوده  چنان مي امروز آن با دیروزش تفاوتي ندارد، و

اما . كنند افتند و غریزه و فنون جنگ را فراموش مي شوند؛ چنین مردمي بھ فكر گرد كردن مال مي مي
شكارورزان و چوپانان، كھ بھ مواجھة با خطر خو گرفتھ و كارشان كشتن است، جنگ را نوعي شكار 

خطر شكار حیوانات چندان فزوني ندارد؛ بھ ھمین جھت، ھنگامي كھ شكار  پندارند كھ خطر آن بر مي
شود، نظر حسرتي بھ  خشكد و تعداد دامھاي گلھ كم مي پذیرد یا چراگاه مي در جنگل نقصان مي

  اي، كھ ھمھ وقت  محصوالت زیباي ھمسایھ انداختھ، بھ بھانھ

اه، ساكنان قدیمي این اراضي را بندة خود آورند؛ آنگ كنند و آخراالمر بھ تصرف درمي را محاصره مي
  .دھند مي ساختھ، مطیع فرمان خویش قرار

رود،  دولت نتیجة تكاملي است كھ جدیدًا صورت پذیرفتھ، و از زمان پیدایش تاریخ مدون پیشتر نمي
دولت مستلزم آن است كھ تغییراتي در اصول نظامات اجتماعي رخ كند و بھ جاي آنكھ زیرا ظھور 

فرمان، مخصوص رئیس خانوار باشد در اختیار كسي درآید كھ پیروز شده؛ این تسلط آنگاه بھتر فراھم 
تر  برند، بھ صورت وحدت تنظیم یافتھ اي از جماعات، كھ بھ طور طبیعي بھ سر مي شود كھ عده مي

حتي در چنین حالتي نیز، حكومت و دولت وقتي . ند و قابلیت انجام اعمال بازرگاني زیادتر شوددرآی
قابل دوام خواھد شد كھ پیشرفت اختراعات بھ نیروي عاملي كھ تسلط یافتھ بیفزاید، و در دسترس او 

در . ازدسالحھا و ادواتي بگذارد كھ چون آتش انقالب و شورشي زبانھ كشد، بتواند آن را خاموش س
شود، مبدأ قھر و غلبھ میل دارد خود را پنھان سازد و  آن ھنگام نیز كھ تسلط كامل و دایمي حاصل مي

انقالب  1789كاري كند كھ مردم آن را بھ دست فراموشي سپارند؛ ھنگامي كھ فرانسویان در سال 
كرده، اصًال از آلمان  كردند، نزدیك بود نفھمند كھ طبقة اشرافي كھ مدت ھزار سال بر آنھا حكومت مي

حق این است . آمده و فرانسھ را مسخر ساختھ است، و این حقیقتي بود كھ كامیل دمولن آشكار ساخت
اندازد؛ حتي پلیدترین دزدیھا دردست نوادگان  اي از قدسیت مي كھ مرور زمان بر روي ھر چیز ھالھ

ھر دولت با قھر و . شمارند نميشود كھ تجاوز نسبت بھ آن را جایز  دزد اصلي، ملكیت مقدسي مي
پذیرد، و  شعور، اطاعت آن را مي كشد كھ انسان، ندانستھ و العن شود و طولي نمي عنف ایجاد مي

  .شود بیند، دلش از شادي لبریز مي گذرد كھ انسان، چون پرچم دولت خود را مي چیزي نمي

رتي كھ ساختھ شده باشد، آدمي، در این عمل، از راه صواب منحرف نیست، زیرا دولت بھ ھر صو
از آنگاه كھ . شود كھ، براي نگاھداري نظم، كمال ضرورت را دارد بزودي ھمچون پایھ و ركني مي

تواند بر بنیان  شود، دیگر پیوستگي جماعتھا نمي ھا ارتباط بازرگاني برقرار مي میان قبایل و عشیره
شود و دستگاه انتظامات خاصي  ر ميخویشاوندي استوار باشد، بلكھ روابط از راه ھمجواري برقرا

در اینجا، ده : توان اجتماع مردم یك دھكده را ذكر كرد بھ عنوان مثال، مي. كند ضرورت پیدا مي
ھا، براي سرزمیني بھ وسعت كم، یك دولت  جانشین قبیلھ و عشیره گشتھ و با ھمدستي رؤساي خانواده

اي، و زیادي شمارة آنھا،  ین وجود جامعة دھكدهولي ھم. ساده و تقریبًا دموكرات بھ وجود آمده است
ھاي مختلف را انتظام بخشد و  كند كھ روابط میان جامعھ وجود یك سلطھ و اقتدار خارجي را ایجاب مي

دولت، كھ در ابتداي . تر سازد شبكة اقتصادي را، كھ سبب پیوستگي آنھا بھ یكدیگر است، فشرده
اي  كند، و نھ تنھا نیروي سازمان یافتھ ین نیازمندي را رفع ميپیدایش ھولناك و اسباب نگراني است، ا

ھاي مركب و پیچیده  است، بلكھ ھمچون افزاري است كھ مصالح متضاد ھزاران گروه را، كھ جامعھ
  چون دولت از این وظیفة. دارد شود، با یكدیگر بھ حالت سازگاري نگاه مي از آنھا ساختھ مي
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برد و خرده خرده دامنة نفوذ خویش را وسعت  و قانون خود را پیش ميآساید، چنگالھاي تسلط  خود مي
سازد، صلح داخلي را طوالنیتر و  بخشد و، در عین حال كھ جنگھاي خارجي را مخربتر مي مي

تعریف » صلح در داخل و جنگ در خارج«توان دولت را با تعبیر  كند، بھ طوري كھ مي پایدارتر مي
دھند كھ پرداختن مالیاتي بھ دولت بھتر از آن است كھ بھ  تشخیص مي گذرد كھ مردم چیزي نمي. كرد

براي آنكھ اثر از بین رفتن موقتي حاكم و پادشاه، در میان جمعیتي كھ عادت بھ . ھمھ رشوه بدھند
گوییم كھ، در میان جماعت  اند، بخوبي واضح شود، من باب مثال مي داشتن حكومت و دولت داشتھ

بمیرد، ھركس ناچار است سالح بردارد، زیرا كساني كھ از اطاعت قانون  باگاندا، چون پادشاه
. كنند سرپیچي دارند فوري آتش اغتشاش و كشتار و غارت و چپاول را در اطراف كشور روشن مي

اي  بدون وجود یك حكومت خودمختار ھرگز ممكن نیست جامعھ«: سپنسر چھ خوب گفتھ است كھ
  ».تكامل پیدا كند

پاید، زیرا مردم، با آنكھ طبیعتًا زودباور و  بر نیرو تكیھ داشتھ باشد دراز نمي دولتي كھ فقط
گونھ نیز، بنا بھ طبیعت خود، عناد و لجاجت دارند و فرمانروایي، مانند مالیات، آن  پذیرند، ھمان فریب

و  بھ ھمین جھت است كھ دولت. تر و غیرمستقیمتر باشد اندازه بیشتر قابل تحمل است كھ پوشیده
حكومت، براي حفظ حیات خود، بھ اسباب و وسایل مختلف مانند خانواده و كلیسا و مدرسھ متوسل 

. شود تا تعالیم او را برپا كنند و در جان مردم عادت دوستي وطن و افتخار بھ آن را بنیان گذارند مي
افكار عمومي را با  سازد و نیاز مي دولت، بھ این ترتیب، خود را از داشتن ھزاران پاسبان و پلیس بي

از ھمة اینھا گذشتھ، اقلیت حكمفرما ناچار . كند اطاعت، كھ از ضروریات زمان جنگ است، آشنا مي
اي از قوانین تبدیل كند، تا از یك طرف باعث  است كھ دستگاه تسلط و اعمال قوة خود را بھ مجموعھ

 »رعایا«را برقرار سازد و براي تحكیم سلطھ و اقتدار وي گردد، و از طرف دیگر امنیت و انتظامي 
  .حقوقي را قایل شود تا بھتر احترام قانون را نگاه دارند و از دولت پشتیباني كنند

III - قانون  

مجازات  –دوئل  –) اوردالي(مایش روش آز –محاكمھ  –جریمھ  –انتقام  –قانون و عرف  –بیقانوني 
  آزادي اولیھ –

از ھمان وقت كھ مالكیت خصوصي، ازدواج و حكومت پیدا شد، قانون نیز ھمراه آن بود؛ مجتمعات 
من با «: گوید كنند، آلفرد راسل واالس مي پست كارشان طوري است كھ بدون قانون زندگي مي

اي نبود، جز  سر بردم، در میان آنان قانون و محكمھوحشیان امریكاي جنوبي و وحشیان خاور مدتي بھ 
  ھركس. كردند افكار عمومي، كھ مردم با كمال آزادي آن را بیان مي

افتاد كھ كسي بر این  شمرد، و خیلي كم اتفاق مي حقوق ھمسایگان خود را بھ طور دقیق محترم مي
» .اد تقریبًا حالت كمال را دارددر چنین اجتماعات، مساوات میان افر. حقوق تعدي و دست درازي كند

در تمام مدتي كھ من در میان قبیلة «: نویسد ھرمن ملویل نیز دربارة ساكنان جزایر ماركیز چنین مي
بردم، ھرگز كسي را بھ تھمت تعدي بر دیگري بھ محكمھ جلب نكردند، و جریان امور  تیپي بھ سر مي

وانم گفت مانند آن را در میان مسیحیان بسیار تربیت ت در آن دره چنان آرام و منظم بود كھ با جرئت مي
دولت روسیة قدیم محاكمي در جزایر آلئوسین تأسیس كرده بود، ولي » .توان یافت شده و منتخب نمي

جنایتھا و «: نویسد برینتن مي. مدت پنجاه سال گذشت و ھیچ كاري براي آن محاكم پیش نیامد
ر میان افراد اتحادیة ایروكوئوي كم بود كھ تقریبًا قانون اي د تجاوزات، سابق بر این، بھ اندازه
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یا ایدئالي تصور شده از طرف ما كھ ھرج و  –اینھاست اوضاع یك زندگي ایدئالي » .مجازاتي نداشتند
  .كنند دنیا دوباره بھ آن صورت بازگشت كند طلبان آرزو مي مرج

اگر اجتماعات فطري و . ورد تعدیل قرار دادذلك، این منظرة دلربا را باید اندكي دستكاري كرد و م مع
اند، از آن جھت است كھ اوًال محكوم  طبیعي، بھ طور نسبي، از تبعیت نظامات و قوانین بركنار بوده

اند كھ بر شدت قانون تأثیر داشتھ و تخطي از آن غیرممكن بوده است،  تقالید و سنتھا و عاداتي بوده
گرفتھ حكم مسائل خصوصي  ھ نسبت بھ اشخاص و افراد صورت ميثانیًا، در اوایل امر، جنایتھایي ك

  .شده است داشتھ و با حق قصاص و انتقام خانواده جبران مي

، ھمچون زمینھ و اساس ثابت و مستقري، در زیر ظواھر اجتماعي قرار دارد »سنن قدیمي و عرف«
كھ گذشت زمان حالت  و مانند صخرة محكم زیر بناست، و بھ صورت افكار و اعمالي درآمده است

قدسیتي بھ آنھا داده، و ھنگامي كھ قانوني در كار نباشد، یا باشد و در آن تغییرات و فسادھایي رخ كند، 
عرف، براي اجتماع، ھمان ثبات و . كند براي اجتماع، تا حدي حالت ثبات و انتظام را حفظ مي

، و عادت، براي افراد بشري بھ وجود آورد كھ توارث و غریزه، براي نوع بشر پایداریي را فراھم مي
دارد، چھ  ھمین آداب و تقالید پیش پا افتاده است كھ عقل مردم را در سرھاشان سالم نگاه مي. آورد مي

شعوري بآساني سیر  ھرگاه این مجاري وجود نداشتھ باشد تا از آنھا تفكر و عمل مردم بھ شكل العن
ماند و عاقبت كار بھ دیوانگي  ن در مقابل ھرچیز حیران ميخود را انجام دھد، ناچار، ذھن و عقل انسا

جویي در  غریزه و عادت و آداب و قراردادھاي اجتماعي، ھمھ، از قانون بزرگ صرفھ. كشد مي
اند، چھ، عملي كھ بھ شكل ماشیني صورت گیرد آسانترین طریقي  استعمال نیرو و انرژي زاییده شده

حادثة خارجي كھ حالت تكرار دارد، یا وضع معیني كھ پي در پي تواند، در مقابل  است كھ انسان مي
اي در سیر و سلوك، در واقع یك  اما تفكر اصیل و حقیقي و اتخاذ راه تازه. افتد، اختیار كند اتفاق مي

تواند  آید، و فقط انسان وقتي مي نوع پریشاني و اغتشاش است كھ در مجراي یكنواخت عادي پیش مي
ھ بخواھد وضع خود را با محیط جدیدي كھ پیش آمده موافق سازد یا بھ ارض بھ آن راضي شود ك

  .موعودي برسد

ھرگاه بر این زمینة طبیعي عرف، ترس از یك مجازات فوق بشریي كھ نتیجة دین است افزوده شود، 
  شود و عادات نیاكان با ارادة خدایان درھم آمیزد، در این صورت، عرف مؤثرتر از قانون مي

اگر كسي نسبت بھ قانون تخطي كند، شاید . كند ایت شدت انسان را از آن آزادي اولیھ دور ميو با نھ
مورد تحسین نیمي از مردمي قرار گیرد كھ از تھ دل بھ كسي كھ بتواند بھ كمك ھوش خود بر این 

خورند، ولي ھرگاه كسي از حدود عرف تجاوز كند، مورد خشم  دشمن قدیمي پیروز شود حسرت مي
مردم واقع خواھد شد، چھ این عرف از خود مردم سرچشمھ گرفتھ، در صورتي كھ قانون را ھمة 

نیروي مافوقي بر آنان تحمیل كرده است؛ قانون، عبارت از دستخطي است كھ ارادة ارباب و صاحبي 
سازد، در صورتي كھ عرف عبارت از خالصھ و جوھر آزمایشھا و طرق عملي است كھ  را مجسم مي

ھنگامي كھ دولت . ا را نیكوتر دانستھ و از راه ناموس انتخاب طبیعي باقي مانده استجامعھ آنھ
شود، قانون، تا حدي، جاي عرف  جانشین نظم طبیعي خانواده و قبیلھ و عشیره و اجتماع دھكده مي

گیرد، ولي این عمل آن وقت كاملتر خواھد شد كھ خطنویسي پیدا شود و حقوق  اجتماع را مي
از حافظة پیرمردان و كاھنان خارج گردد و بھ صورت مقررات روشني بر روي الواح  شده شناختھ

رسد، و  با وجود این، عمل جایگزین شدن قانون بھ جاي عرف ھرگز بھ حالت كمال نمي. نگاشتھ شود
سر قانون حفظ  ھنگام قضاوت دربارة افعال بشري، ھمیشھ عرف و عادت اھمیت خود را در پشت

بھ   »آخرین قاضي حیات بشري«ن نیروي پنھاني، در عقب تخت و تاج مخفي است و كند و، ھمچو مي
  .رود شمار مي
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گرفتھ است؛ انسان اولیھ  نخستین مرحلھ از مراحل تكامل قانون آن بوده است كھ ھركس، خود انتقام مي
در نزد . »انتقام گرفتن بھ من تعلق دارد و خود رفع ضرري را كھ بھ من رسیده خواھم كرد«: گفت مي

ھندیشمردگان كالیفرنیاي جنوبي، ھر فرد بھ منزلة پلیس خود بود، و ھر اندازه كھ نیرویش اجازه 
در بسیاري از قبایل اولیھ، كشتھ شدن . كرد داد با انتقام گرفتن، بھ خیال خود، عدالت را اجرا مي مي

بھ قتل ) ج(یا دوستش  )الف(را پسران ) ب(كشید كھ  بھ آنجا مي) ب(بھ وسیلة شخص ) الف(شخص 
بكشند، و این عمل تا آخر حروف الفبا ادامھ ) د(یا دوست او ) ب(را پسران ) ج(برسانند، و پس از آن 

ھایي كھ خون  كرد؛ در میان امریكاییان، ھم اكنون، نظایري از این عمل، در بین خانواده پیدا مي
ریخ حقوق و قانون، وجود داشتھ و اثر آن اصل انتقام، در تمام طول تا. شود خالصتر دارند، دیده مي

چشم در مقابل چشم و « - قصاص حقوق روم، و در قانون حموربي و شریعت موسي “ قانون”در 
توان تأثیر آن را در ضمن قانونھایي جزاییي كھ  شود و بآساني مي دیده مي - » دندان در مقابل دندان

  .امروز در كشورھاي مختلف مورد اجراست مشاھده كرد

. اند گام دومي كھ بھ طرف قانون و مدنیت برداشتھ شده آن بوده است كھ جریمھ را جانشین انتقام ساختھ
غالب اوقات، رئیس، براي برقراري صلح و بھبود وضع میان افراد جماعت خود، نفوذ خویش را بھ 

پول یا ھدیة كرده است كھ، عوض انتقام خونین، مقداري  برده و خانوادة مقتول را راضي مي كار مي
كم براي این جریمھ و تاوان  كم. دیگري را بھ عنوان جریمھ و تاوان بپذیرند و از خون قاتل درگذرند

كرده است براي چشم، فالن قدر، و براي بازو یا دندان، فالن قدر، و  اي درست شد كھ معلوم مي تعرفھ
. باره بھ تفصیل توضیح داده است براي جان، فالن اندازه تاوان پرداختھ شود؛ قانون حموربي در این

  مردم حبشھ بھ 
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اي از باالي درخت بھ سر بچة دیگري  اند كھ اگر بچھ مجازات از راه قصاص دقت و وسواس داشتھ
توانست فرزند دیگر خود را از باالي درخت، بھ عنوان  شد، مادر مقتول مي افتاد و سبب قتل او مي مي

بر حسب  شده، مبالغي كھ بھ عنوان جریمھ و تاوان پرداختھ مي. قصاص، بر سر بچة قاتل سقوط دھد
كرده است؛ مثًال مردم  اختالف سن و جنس و رتبة اجتماعي معتدي و معتدي علیھ، اختالف پیدا مي

اند كھ بھ دست رئیس قبیلھ صورت  دانستھ دزدي شخصي از تودة مردم را شنیعتر از قتلي مي فیجي دلھ
مرتكب جرمي شده شود كھ ھر اندازه شخصي كھ  در تمام طول تاریخ حقوق، مشاھده مي. گرفتھ باشد

چون الزم بوده است كھ این تاوانھا و  استرفتھ  منزلت عالیتري داشتھ، جرم او خفیفتر بھ شمار مي
و با جنایت و جرم گیري شود  شده، درست اندازه غرامتھا، كھ براي جلوگیري از خونخواھي معین مي

.انجام شده متناسب باشد

سومین گامي كھ براي تكامل قانون و حقوق برداشتھ شده ایجاد محاكمي بوده است كھ در آن رؤسا و 
كردند؛ ولي این  نشستند و در اختالف میان مردم قضاوت مي كاھنان و پیرمردان پھلوي یكدیگر مي

البین و آشتي دادن میان  اوقات عنوان اصالح ذاتمجالس ھمیشھ براي قضاوت نبوده، بلكھ بیشتر 
در طول قرنھاي متمادي،  شود الطرفین پیدا حلي مرضي كرده است كھ راه طرفین را داشتھ و كاري مي

محكمھ، عملي اختیاري بوده، و اگر كسي كھ ظلم بر او و میان بسیاري از ملتھا، عمل ارجاع قضیھ بھ 
اش بھ حكم محكمھ راضي نبودند، كمال آزادي را داشتند كھ بھ انتقام و خونخواھي  شده، یا خانواده

  .فردي توسل جویند

در بسیاري از حاالت، دعواي میان دو نفر بھ صورت كشمكش و نزاع میان دو طرف متخاصم در 
گونھ كھ  درآمده، و این منازعھ بھ اشكال مختلف، از مشتزني بدون آزار، ھمان برابر چشم عموم مردم

شده، صورت  در میان مردم صلحدوست اسكیمو وجود دارد، تا جنگ واقعي كھ منجر بھ مرگ مي
را براي حل مشكالت خود ) اوردالي(اي از اوقات، مردم ابتدایي روش آزمایش  پاره. پذیرفتھ است مي

د، منتھا، مثل مردم قرون وسطي، بر این عقیده نبودند كھ، در نتیجة آزمایش، خداوند بردن بھ كار مي
مجرم را آشكار و روسیاه خواھد كرد، بلكھ عقیده داشتند كھ این عمل، گرچھ دور از عدالت باشد، 

ھ اي گرفتار آن باشند بھترین طریقھ ب براي پایان دادن بھ نزاعي كھ ممكن است نسلھاي متوالي قبیلھ
ھاي این روش آن بوده است كھ دو ظرف خوراك مشابھ با یكدیگر، كھ  یكي از نمونھ. رود شمار مي

  گذاشتند  زننده و كسي كھ مورد تھمت قرار گرفتھ مي یكي از آنھا زھرآلود بوده، در مقابل اتھام

روش اعتقاد ، ولي چون ھر دو طرف بھ عادالنھ بودن این )و معموًال سم طوري نبوده كھ كشنده باشد(
در بعضي از قبایل، عادت چنان بوده است كھ . پذیرفتھ است داشتند، خصومت بھ این وسیلھ پایان مي
كرده و شخصي كھ مورد تجاوز  كرده، ساق پایش را دراز مي چون شخصي بھ گناه خود اعتراف مي

ستاده و آنان كھ او را ای در بعضي از جاھا، كسي كھ متھم بوده مي. زده است قرار گرفتھ بھ آن نیزه مي
كرده  كردند؛ اگر ھیچ تیر بھ او اصابت نمي مورد تھمت قرار داده بودند بھ سمت او تیر پرتاب مي

شده و بھ این ترتیب اختالف پایان  رسیده محكوم مي شده، و اگر فقط یك تیر ھم بھ او مي تبرئھ مي
آغاز كرده، پس از آن، بھ شكل قوانین از این صورت اولیھ ) اوردالي(روش آزمایش . پذیرفتھ است مي

دوئل نوعي از . موسي و حموربي درآمده و بعدًا صورت قرون وسطایي خود را پیدا كرده است
آزمایش است، و مورخان گمان دارند كھ دورة آن پایان پذیرفتھ است، ولي بھ روزگار ما دوباره دارد 

ضي جھات، وجھ اختالف میان انسان اولیھ و شود كھ از بع بھ این ترتیب، آشكار مي. شود تجدید مي
  .انسان عصر جدید بسیار كم، و تاریخ مدنیت بسیار كوتاه است

گام چھارمي كھ قانون در تكامل خود برداشتھ، روزي بوده است كھ دولت، خود، متعھد شده است كھ 
ازات كردن متعدي، میان مرحلة پایان دادن بھ نزاع و مج. از تجاوز جلو گیرد و متجاوز را كیفر دھد
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بھ این ترتیب، دیگر رئیس، قاضي . و مرحلة جلوگیري از وقوع منازعھ، یك قدم بیشتر فاصلھ نیست
شایع میان مردم، كھ سرچشمة آن عرف و » قوانین عرفي«تنھا نیست، بلكھ قانونگذاري است كھ بر 
آنھا فرمانھاي حكومتي  افزاید كھ منبع مي» قوانین وضعي«آداب و تقالید است، مجموعھ دیگري از 

كند، و در حالت دوم از باال بر مردم فرود  در حالت اول، قوانین از پایین بھ باال صعود مي. است
آید؛ در ھر دو حالت، قوانین رنگ گذشتة تاریك را دارد و بوي انتقامجویي و خونخواھیي كھ این  مي

. ھاي اولیھ مجازات بسیار شدید بوده استدر جماعت. شود قوانین جانشین آن شده، از آنھا استشمام مي
اند، بھ ھمین جھت، ھر اندازه نظام اجتماعي مستقرتر گشتھ،  زیرا آن مردم بر حیات خود تأمیني نداشتھ

  .از شدت مجازات كاستھ شده است

اند، كمتر از  كرده فرد، در میان مللي كھ بھ حالت فطري و طبیعي زیست مي» حقوق«بھ طور كلي، 
ھركس در میان زنجیرھا و بندھاي فراواني بھ . برند مي است كھ در حالت مدنیت بھ سر ميحقوق مرد

اي از  فرد در جماعت اولیھ در میان چنان شبكھ. زنجیرھاي وراثت، محیط، عرف و قانون: آید دنیا مي
ادي او كند و ھزاران سد و بند آز برد كھ شدت آنھا از حد معقول تجاوز مي قواعد و مقررات بھ سر مي

مردم زلند جدید، ظاھرًا بدون قانون بھ سر . اندازد سازد و ارادة او را از كار مي را محدود مي
برند، ولي حقیقت امر آن است كھ تقالید و عرفیات در ھر امري از امور حیاتشان دخالت دارد؛  مي

شستن و ایستادن و راه توانند با آن مخالفت كنند، و ن مردم بنگال آداب و عاداتي دارند كھ ھرگز نمي
  رفتن و خوردن و آشامیدن و خوابیدن

مثل آن است كھ فرد، در میان اجتماع فطري، وجود مستقل بھ . آنھا باید مطابق با آن صورت گیرد
اي داراي چنین وجودي ھستند كھ مالك  ذاتي نیست، و تنھا خانواده و قبیلھ و عشیره و اجتماع دھكده

وجود واقعي فرد در خارج از . ق بھ كار بردن نفوذ و قدرت را دارندروند و ح زمین بھ شمار مي
برد وقتي آشكار شد كھ مالكیت خصوصي پدید آمد و براي فرد سلطة  اجتماعي كھ در آن بھ سر مي

اقتصادي فراھم گردید؛ پیدایش دولت، كھ شناسندة حقوق قانوني فرد بود، استقالل وجود او را كاملتر 
كنیم، بلكھ  شناسد، اخذ نمي را از طبیعت، كھ ھیچ حقي را جز حیلھ و نیرو نمي ما حقوق خود. ساخت

بخشد، بھ این عنوان كھ ایجاد چنین حقوقي سبب  حقوق عبارت از مزایایي است كھ اجتماع بھ افراد مي
بھ این ترتیب باید گفت كھ آزادي یكي از تجمالتي است كھ از تأمین زندگي . شود خیر عمومي مي

  .شده، و فرد آزاد ثمرة مدنیت و عالمت ممیزة آن استفراھم 

IV - خانواده  

اھمیت بودن  بي –پیدایش توجھ و عنایت بھ طفل در والدین  –قبیلھ و خانواده  –وظیفة آن در مدنیت 
 –پیروزیھاي اقتصادي او  –وظایف او  –وضع زن  –حقوق مادري  –جدا شدن دو جنس  –پدر 

  فرمانبرداري زن –پدرشاھي 

گونھ نیز، وظایف  دھد، ھمان گونھ كھ گرسنگي و عشق احتیاجات اساسي انسان را تشكیل مي ھمان
بیني در مورد امور اقتصادي و حفظ نوع، از لحاظ  اساسي سازمان اجتماعي عبارت است از پیش

زیستشناسي؛ بھ ھمین جھت است كھ جریان پیوستة عمل توالد و تناسل ھمان اندازه ضرورت دارد كھ 
چنین است كھ ھمیشھ در جنب نظامات خاص . ضمین دایمي موادي كھ باید بھ مصرف خوراك برسدت

اجتماعي، كھ منظور از آنھا تأمین آسایش مادي و نظم سیاسي است، مقررات دیگري وجود دارد كھ 
مركز و سرچشمة  –در فجر مدنیت تاریخي  –تا آن وقت كھ دولت . كار آنھا ادامة بقاي نسل بشر است

دایمي نظم اجتماعي شود، عمل دقیق تنظیم روابط میان دو جنس زن و مرد از وظایف قبیلھ بھ شمار 
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دارترین سازمان  رفتھ، و حتي پس از پیدایش دولت نیز حكومت اساسي بشریت، در جوف ریشھ مي
  .تاریخي، یعني خانواده، باقي و برقرار مانده است

ھاي پراكنده بھ سر برده  كارورزي ھم انسان بھ حال خانوادهرسد كھ در دوران ش بسیار بعید بھ نظر مي
ھا، در صورت انفراد، خیلي سریع طعمة  آالت دفاع طبیعي انسان، خانواده باشد، چھ، با ضعف
بھ طور كلي، در طبیعت، موجوداتي كھ براي دفاع بخوبي مجھز نیستند بھ . اند شده حیوانات درنده مي

  توانند در عالمي كھ آكنده از دندان و چنگال ھ این ترتیب بھتر ميب. برند حال اجتماع بھ سر مي

گمان غالب آن است كھ براي انسان نیز، در ابتداي كار، . تیز و پوستھاي نفوذناپذیر است زندگي كنند
چنین بوده و با ھمپشتي با دیگران، ابتدا در اجتماع شكارورزي، و پس از آن در قبیلھ، توانستھ خود را 

ھنگامي كھ روابط اقتصادي و نیروھاي سیاسي جانشین خویشاوندان گردید، قبیلھ از مقامي . حفظ كند
كھ در اجتماع داشت ساقط شد؛ در قسمت پایین اجتماع، خانواده جایگزین آن شد، و از طرف باال 

كار دولت عبارت شد از نگاھداري نظم؛ و خانواده مأمور تجدید تنظیم . دولت جاي آن را گرفت
  .ت و تأمین بقاي نوع گردیدصناع

گذارد، كھ  در حیوانات پست بھ ھیچ وجھ غم و اندیشة تولیدمثل نیست؛ حیوان ماده تخم فراوان مي
بسیاري . رود شود یا از بین مي كند و قسمت عمدة آنھا خورده مي ماند و رشد مي بعضي از آنھا زنده مي

عدة كمي از آنھا، كھ توجھ بھ تخم خود دارند، بیش  گذارند، و از ماھیھا، در سال، تا یك میلیون تخم مي
توجھ مرغ بھ جوجة خود بیش از ماھي است، و عدد تخمھایي كھ . ریزند از پنجاه تخم در سال نمي

كند؛ اما حیوانات پستاندار، كھ از اسمشان پیداست  گذارد از پنج تا دوازده تغییر مي آوردن مي براي بچھ
ان خود دارند، بھ طور متوسط، ھر كدام در سال سھ فرزند بیشتر كھ چھ اندازه توجھ بھ كودك

در عالم حیوانات، ھرچھ عنایت و توجھ . روند دھند، با وجود این سرور كرة زمین بھ شمار مي نمي
گردد؛ در جھان انسان، ھرچھ مدنیت  والدین بھ فرزندانشان بیشتر شود، زایش و مرگ و میر كمتر مي

ھر اندازه عنایت خانواده بھ فرزندانش زیادتر شود، . كند و مردن تنزل مي پیشتر برود، معدل زادن
تواند در پناه خانواده بماند؛ و بھ این ترتیب در ھنگامي كھ بھ حال خود  نسل جدید مدت بیشتري مي

شود  تر شده است؛ و ھمچنین كم شدن موالید سبب مي شود نمو بیشتري كرده و كارآزموده واگذاشتھ مي
  .ژي انسان، بھ جاي آنكھ بكلي در راه عمل تولید مثل مصرف شود، بھ مصارف دیگر برسدكھ انر

دار وظیفة توجھ و خدمت كردن بھ كودكان خود بوده است، نظم خانواده در ابتداي امر  چون مادر عھده
ر اساس كھ ب) توانیم چیزي از تاریكیھاي تاریخ استخراج كنیم البتھ تا آن اندازه كھ ما مي(چنان بود 

اكنون بر روي  در بسیاري از قبایلي كھ ھم. كرد، و پدر منزلت عرضي و ناچیز داشت مادر تكیھ مي
برند، و شاید در اجتماعات بشري اولیھ ھم، نقش زیستشناسي مرد در عمل تولید مثل  زمین بھ سر مي

او را براي تولیدمثل  شود كھ طبیعت از نظر دور مانده است؛ در این مورد، مرد مانند حیواني تلقي مي
آید، بدون آنكھ در صدد  اي بھ دنیا مي كند، و بچھ انگیزد و با كمال العن شعوري جفتگیري مي برمي

مردم جزیرة تروبریاند آبستني زن را نتیجة . باشد بداند كھ چھ چیز علت است و چھ چیز معلول آن
شود، و  ند كھ در شكم زن وارد ميشناس دانند، بلكھ علت آن را روح یا شبحي مي روابط جنسي نمي

یابد، و در این قبیل موارد، دختر  كنند كھ شبح معموًال ھنگام استحمام بھ شكم او راه مي خیال مي
پرسیدم كھ پدر این طفل كیست،  وقتي مي«: كند كھ مالینووسكي نقل مي. »ماھي مرا گزید«: گوید مي

  ھمھ یك زبان 

پرسیدم و  زیرا مادر او ازدواج نكرده است؛ و چون صریحتر مي پدر بھ دنیا آمده، كھ این طفل، بي
فھمیدند و اگر  گفتم كھ از لحاظ زیستشناسي چھ كس با این زن نزدیكي كرده است، سؤال مرا نمي مي
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مردم این جزیره عقیدة عجیبي داشتند، . »شبح این طفل را بھ او داده است: دادند این بود كھ جوابي مي
ھرگاه زني خود را بھ مردان زیادتري تسلیم كند، این شبح زودتر بھ شكم او راه و آن این بود كھ 

خواستند از بار برداشتن محفوظ بمانند، در موقع مد دریا استحمام  یابد؛ با وجود این، اگر زنان مي مي
 راستي كھ این عقیدة. داشتند كردند و در عین حال، از نزدیكي با مردان نیز خود را نگاه مي نمي

تر،  كرده است، و از این طرفھ عجیبي است، كھ مردم را از رنج بسیار براي یافتن پدر طفل آسوده مي
  .آنكھ این عقیده را براي خاطر شوھران، یا براي خاطر علماي مردمشناسي جعل كرده باشند

شوھر  دختراني كھ ھنوز  شود، با وجود این، دانند كھ روابط جنسي سبب آبستني مي مردم مالنزي مي
حتي پس از آنكھ . اند اصرار دارند كھ آبستني خود را نتیجة خوردن نوعي غذا بدانند اختیار نكرده

اي پریشان و بیقاعده بوده  وظیفة جنسي مرد در عمل توالد و تناسل شناختھ شده، روابط جنسي بھ اندازه
بھ ھمین جھات است كھ در . اند پدر طفل تازه بھ دنیا آمده را معلوم دارند توانستھ كھ بآساني نمي

اجتماعات اولیھ، زن خیلي بندرت بھ فكر آن بوده است كھ بداند پدر طفلش كیست؛ طفل، طفل آن زن 
رفتھ، و خود آن زن متعلق بھ شوھري نبوده، بلكھ بھ پدر یا برادر یا قبیلة خود تعلق داشتھ  بھ شمار مي
اند كھ طفلش آنان را خویشاوند خود  ان نري بودهزیستھ است، و ھم آنان تنھا خویشاوند و با آنان مي

بھ طور كلي، شدیدتر از چنین روابطي  روابط مھر و محبت میان برادر و خواھر، . شناختھ است مي
زیستھ و  میان زن و شوھر بوده، و از طرف دیگر، شوھر نیز بھ نوبة خود با مادر و در قبیلة خود مي

حتي در دوران مدنیت قدیم نیز برادر در نزد زن گرامیتر از . كرده است پنھاني از زن خود دیدن مي
آید اینتافرنس برادر خود را از خشم داریوش رھانید، نھ شوھر  شوھر بوده و چنانكھ از تواریخ برمي

این اندیشھ كھ شوھر «. خود را، و آنتیگونھ، بھ خاطر برادرش خود را فدا كرد، نھ بھ خاطر شوھرش
خود و گرامیترین شخص در مقابل دل اوست، خیلي تازه در جھان پیدا شده و  نزدیكترین فرد بھ زن

  .»در جزء كوچكي از بني بشر مصداق خارجي دارد

اي ضعیف است كھ در بسیاري از قبایل  ھاي اولیھ، بھ اندازه رابطة میان پدر و فرزندانش، در جامعھ
یا و گینة جدید و افریقا و میكرونزي و در استرال. كنند دو جنس زن و مرد از یكدیگر جدا زندگي مي

آسام و بیرماني، و ھمچنین در نزد طوایف آلئوت و اسكیمو و ساموئیدھا و در بسیاري از جاھاي دیگر 
شوند كھ زندگاني خانوادگي در نزد آنان معني ندارد؛ مردان از زنان جدا ھستند و  ھنوز قبایلي دیده مي
در شمال . در موقع غذا خوردن ھم، ھر دو دستھ از یكدیگر دورندبینند، و حتي  بسیار كم آنان را مي

پاپوا ھرگز مجاز نیست كھ مردي را با زني در جاھاي عمومي ببینند، ولو اینكھ آن زن، مادر فرزندان 
  در . وي باشد

در نتیجة ھمین جدایي میان دو جنس است كھ روابط پنھاني نامشروع میان مردان، كھ . »مفھومي ندارد
اند خود را از زنان  شود، بروز كرده و بھ این حیلھ بوده است كھ مردان توانستھ مردم اولیھ دیده ميدر 

دور نگاه دارند این قبیل اجتماعات، از لحاظ دیگري، با انجمنھاي اخوت نیز كھ در زمان ما شیوع 
  .دارد وجھ شباھتي دارند، كھ رعایت سلسلة مراتب در سازمان آنھاست

شود از زني كھ با فرزندان خویش، در قبیلة اصلي  ترین صورت خانواده عبارت مي دهبنابراین، سا
برد؛ این شكل خانواده نتیجة طبیعي حیواني بودن محض روابط  خود، با مادر و برادرش بھ سر مي

و نیز، . میان زن و نوزادان وي، و جھل او نسبت بھ اھمیت حیاتي مرد در عمل تولید مثل بوده است
» زناشویي سرخانھ«توان  انھاي اولیھ، یك نوع دیگر ازدواج وجود داشتھ كھ در واقع آن را ميدر دور

پیوستھ و براي او، یا با او، براي  گفتھ و بھ قبیلھ و خاندان زن مي مرد قبیلة خود را ترك مي: نامید
داشتھ  در این صورت، نسبت فرزند از جانب مادر نگاه. كرده است خدمت بھ والدین زن كار مي

رسیده است؛ حتي حق سلطنت نیز، غالب اوقات، از طرف زن  شده و ارث نیز از طریق مادر مي مي
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را نباید با تسلط مادر و مادرشاھي » حق مادري«ولي این . رسیده، نھ از طرف مرد بھ میراث مي
ایي در چنگ یافتھ، تمام اختیار دار اشتباه كرد حتي در آن صورت كھ میراث از طرف مادر انتقال مي

زن نبود، بلكھ تنھا كاري كھ زن داشتھ تسھیل تعیین روابط خویشاوندي بوده است، چھ اگر چنین 
شده، از لحاظ اھمالي كھ مردم در تعیین روابط جنسي داشتند، عالیم خویشاوندي بھ كلي از بین  نمي
ي زن داراي نفوذي آري، آنچھ حقیقت دارد این است كھ در ھر نوع نظام اجتماع 35. رفتھ است مي

است، ولو آنكھ بھ حدودي محدود باشد، و این نتیجة طبیعي مكانت خاصي است كھ وي از لحاظ وظیفة 
تواند  تقسیم غذا در منزل دارد، و ھمچنین نتیجة نیازمندي مخصوصي است كھ مرد بھ او دارد و او مي

یقاي جنوبي، حكومت بھ دست بعضي از اوقات، مخصوصًا در نواحي افر. از انجام آن خودداري كند
زده است، مگر آنكھ، بیشتر،  زن افتاده است؛ در جزایر پلو ھرگز رئیس قبیلھ بھ كار مھمي دست نمي

شده جلب كند؛ در قبایل ایروكوئوي حق زنان در  نظر شوراي خاصي را كھ از زنان پیر تشكیل مي
زنان ھندیشمردگان . رابر بوده استشوراي قبیلھ، در رأي دادن و اظھار نظر كردن، با حق مردان ب

ھمة اینھا صحیح است، ولي جزو امور . سنكا تا آن حد نیرومند بودند كھ حق انتخاب رئیس را داشتند
ناتواني . رود و در بیشتر قبایل اولیھ وضع زن چندان با بردگي فاصلھ نداشتھ است نادر بھ شمار مي

سازد، و ھمچنین  و او را از حمل سالح عاجز مي شود متناوبي كھ از حیض دیدن براي زن فراھم مي
مصرف شدن نیروي وي، از لحاظ زیستشناسي، براي حمل و شیردادن و پروردن كودك خود، ھمھ از 

جز در  –عواملي است كھ او را از مقابلة با مرد بازداشتھ و ناچارش كرده است كھ در تمام اجتماعات 
  اجتماعات خیلي پست یا خیلي 

زن ھم بتدریج باال رفتھ است؛ من باب مثال باید گفت كھ وضع زن در یونان دورة پریكلس  مدنیت مقام
حقیقت امر این است كھ . تر از وضع زن در میان ھندیشمردگان امریكاي شمالي بوده است بسیار پست

 زیادتر بودن حس ھمكاري زن، در تغییر وضع اجتماعي او بیشتر مؤثر بوده تا تربیت فرھنگي مردان
  .و مالحظة جھات اخالقي

مرد، . در دورة شكارورزي، جز تعقیب شكار، تقریبًا تمام كارھاي دیگر خانواده بر عھدة زن بود
زن . پرداخت پروري مي براي رفع خستگي شكار، قسمت اعظم سال، با خیال راحت بھ آسایش و تن

داشت و از جنگلھا و  ب نگاه ميكرد و كلبھ یا خانھ را خو زایید و نوزادان خود را بزرگ مي زیاد مي
ھنگام . آورد و پختن و پاك كردن و تھیة لباس و كفش برعھدة او بود مزارع خوراكي بھ دست مي
اي باشند، تنھا كارشان حمل اسلحھ بود و زنان  بایستي منتظر دفع ھر حملھ حركت قبیلھ، مردان، كھ مي

ة بوشمن را بھ عنوان حمال، براي حمل اسباب زنان قبیل. كردند باقي ساز و برگ خانواده را حمل مي
شد كھ نیروي حمل بار را ندارند، آنان را میان راه  كردند، و چون معلوم مي خانھ، استخدام مي

گویند ھنگامي كھ ساكنان اطراف قسمت جنوبي  مي. دادند گذاشتند و خود بھ راه خویش ادامھ مي مي
اند، پیش خود چنین تصور  ند كھ بر پشت گاوان بار گذاشتھنھرماري، در استرالیا، براي اولین بار دید

اختالف مقاومتي كھ اكنون میان زن و مرد دیده . كردند كھ این گاوان، زنان سفیدپوستان ھستند
شود، در آن روزھا، چندان قابل مالحظھ نبوده است؛ این اختالف، بیشتر از لحاظ شرایط زندگي و  مي

اگر از ناتواناییھاي . ي و فطري بودن، چندان قابل توجھ نیستمحیط پیدا شده و، از حیث عمق
اندیشي و  زیستشناسي زن چشم بپوشیم، در آن ھنگام، از حیث بلندي قامت و بردباري و چاره

اند،  كرده كمي از مرد نداشتھ و مثل زینت و تجمل یا بازیچة جنسي مرد بھ او نظر نمي شجاعت، دست
توانستھ ساعات درازي بھ انجام كارھاي دشوار بپردازد، و  د كھ ميبلكھ حیواني بوده است نیرومن

یكي از . جنگیده است كرده در راه فرزندان و عشیرة خود، تا حد مرگ، مي ھرگاه ضرورت پیدا مي
تواند بھ اندازة دو مرد بار ببرد یا  زن براي كار آفریده شده و مي«: رؤساي قبیلة چیپوا گفتھ است كھ

ما ھرگز … كند ھنگام گرم مي دوزد و ما را شب زند و لباس مي ھ براي ما خیمھ ميبكشد؛ زن است ك
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كنند و براي غذا خوردن بھ چیز كمي قناعت  كار مي زنان ھمھ. جا شویم توانیم جابھ بدون آنان نمي
چون دایمًا كارشان آشپزي است، در سالھاي سخت و قحط بھ این اندازه خشنودند كھ انگشتان . دارند
  ».را بلیسند خود

. در اجتماعات اولیھ قسمت اعظم ترقیات اقتصادي بھ دست زنان اتفاق افتاده است، نھ بھ دست مردان
ھاي كھن خود بھ شكارورزي اشتغال داشتند، زن در  در طي قرنھاي متوالي، كھ مردان دایمًا با طریقھ

كرده كھ ھر یك روزي  د ميداده و ھزاران ھنر خانگي را ایجا اطراف خیمھ كشاورزي را توسعھ مي
  از پنبھ، كھ بھ گفتة . پایة صنایع بسیار مھمي شده است

گري و سبدبافي و درودگري و  كھ، بھ اقرب احتمال، سبب ترقي فن دوخت و دوز و نساجي و كوزه
كانون خانوادگي را . پرداختھ است سازي گردیده، و ھموست كھ غالب اوقات بھ كار تجارت مي خانھ

وجود آورده و بتدریج نام مرد را ھم در فھرست حیوانات اھلي خود وارد كرده و بھ او ادب  نیز زن بھ
آموختھ و ھنر معاشرت و آداب اجتماعي را، كھ بنیان روانشناسي و مالط مدنیت است، تعلیم كرده 

  .است

ولي ھنگامي كھ صنعت و كشاورزي پیشرفت پیدا كرد و مفصلتر شد و سبب بھ دست آمدن عایدي 
با توسعة دامداري منبع تازة . بیشتري گردید، جنس قویتر بتدریج استیالي خود را بر آن وسعت داد

حتي كشاورزي، كھ در . تر شد ثروتي بھ دست مرد افتاد، و بھ این ترتیب، زندگاني نیرومندتر و باثبات
مرد را بتمامي بھ رفت، در پایان كار،  اي بھ شمار مي نظر شكارورزان عصر قدیم عمل پیش پا افتاده

طرف خود جلب كرد و سیادت اقتصادي را كھ براي زن از این عمل حاصل شده بود از چنگ وي 
زن، تا آن ھنگام، حیوان را اھلي كرده بود؛ مرد این حیوان را در كشاورزي بھ كار . بیرون آورد

چون گاوآھن  انداخت و بھ این ترتیب سرپرستي عمل كشاورزي را خود در دست گرفت، و مخصوصًا
اسباب خیش زدن شد و نیروي عضالني بیشتري براي بھ كار انداختن آن الزم بود، خود این عمل، 

باید اضافھ كرد كھ زیاد شدن دارایي قابل . انتقال سرپرستي كشاورزي را از زن بھ مرد تسھیل كرد
كرد، چھ  ي زن كمك ميانتقال انسان، از قبیل حیوانات اھلي و محصوالت زمین، بیشتر بھ فرمانبردار

آیند و میراث  خواست كھ كامًال وفادار باشد تا كودكاني كھ بھ دنیا مي مرد در این ھنگام از او مي
پا در راه خود پیش رفت، و چون حق  مرد، بدین ترتیب، پابھ. برند فرزندان حقیقي خود مرد باشند مي

گرفت، بھ اختیار  از طریق زن صورت ميپدري در خانواده شناختھ شد، انتقال ارث، كھ تا آن موقع 
جنس مرد درآمد؛ حق مادري در برابر حق پدري سر تسلیم فرود آورد، و خانوادة پدرشاھي كھ 

بزرگترین مرد خانواده ریاست آن را داشت، در اجتماع بھ منزلة واحد اقتصادي و قانوني و سیاسي و 
بھ صورت زنان بودند، بھ شكل مردان ریشداري  اخالقي شناختھ شد، خدایان نیز، كھ تا آن زمان غالبًا

، مانند »حرمسرایي«درآمدند كھ در واقع مظھر پدران و شیوخ قبیلھ بودند؛ در اطراف این خدایان 
  .آنچھ مردان پرادعا در دورة عزلت خود بھ عنوان خیالبافي خلق كرده بودند، ایجاد گردید

رود؛ از این بھ بعد  ظھور خانوادة پدرشاھي ضربت محكمي براي از بین بردن سلطة زن بھ شمار مي
براي . زن و فرزندانش عنوان مملوك پدر یا برادر بزرگ، و پس از آنان، شوھر او را پیدا كردند

م وفات خریدند، و ھنگا خرند، زن را نیز مي گونھ كھ غالم و كنیز را در بازار مي زناشویي، ھمان
رفت؛ در بعضي از نقاط، مانند گینة جدید و  شوھر، زن نیز مانند انواع دیگر دارایي وي بھ میراث مي

كردند و با شوي مرده در  ھبریز جدید و جزایر سلیمان و فیجي و ھندوستان و غیره، زن را خفھ مي
ي بھ خدمت شوھر قیام خواستند كھ خود را بكشد تا در حیات آن جھان گذاشتند، یا از وي مي گور مي

  در این حال پدر خانواده حق . كند

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



، و ھیچ مسئولیتي نداشت جز آنكھ اگر در استعمال این  خواھد بكند، آنان را بفروشد یا بھ كرایھ دھد
در عین آنكھ مرد . كردند كرد، پدران دیگر، كھ خود مانند وي بودند، او را سرزنش مي حق افراط مي

ر خارج خانھ روابط جنسي داشتھ باشد، زن، در سیستم پدرشاھي، موظف بود آزاد و مختار بود كھ د
كھ عفت خود را تا پیش از زناشویي حفظ كند و پس از آن ھم كامال بھ شوھر خود وفادار بماند؛ بھ این 

  .اي ایجاد گردید ترتیب، براي طرز رفتار ھر یك از دو جنس، معیار اخالقي جداگانھ

اي كھ حق مادري  صورت كلي در دورة شكارورزي وجود داشت و در دوره فرمانبرداري زن، كھ بھ
در . شد تر مي گرفت و ظالمانھ  در خانواده رواج یافت كمي تخفیف پیدا كرد، از این بھ بعد شدت مي

اي  فرستاد، او را آھستھ با تازیانھ روسیة قدیم، ھنگامي كھ پدري دختر خود را بھ خانة شوھر مي
داده است، تا بدین ترتیب نشان دھد كھ تنبیھات الزم از  آن، تازیانھ را بھ داماد خود مي زده و پس از مي

حتي ھندیشمردگان آمریكا، كھ . این بھ بعد بھ دست كسي اجرا خواھد شد كھ جوانتر و نیرومندتر است
را بھ كرده و آنان  اند، با زنان خود بسیار بھ خشونت رفتار مي ھنوز حق مادري را محفوظ داشتھ

ھمھ جا در روي زمین . اند خوانده مي» سگان«اند، و غالبًا آنان را بھ نام  داشتھ پلیدترین كارھا وامي
اند جشني، نظیر جشني كھ براي  آورده ارزش زندگي زن كمتر از مرد بوده، و چون زنان دختر مي

اند تا آنان را از  كشتھ ا ميشد، در كار نبوده است؛ مادرھا احیانًا دختران خود ر تولد پسران گرفتھ مي
كنند، و غالبًا ارزش آنھا مانند ارزش یك  زنان را در جزیرة فیجي خرید و فروش مي. بدبختي برھانند

خوابند و گمان دارند كھ نفس زن از نیروي  تفنگ است؛ در بعضي از قبایل، زن و مرد یك جا نمي
شب در خانة خود بخوابد، و در كالدوني جدید دانند كھ مرد ھمھ  اھل فیجي شایستھ نمي. كاھد مرد مي

خوابد و مرد در داخل اطاق؛ ھمچنین در جزایر فیجي اجازة آن ھست  زن زیر ساباط بیرون اطاق مي
این . كھ سگان در بعضي از معابد داخل شوند، در صورتي كھ زنان مطلقًا از دخول در معبد ممنوعند

درست است كھ زن  ..داردنوز ھم در دین اسالم وجود دوري زن از حیات مذھبي و اجتماعات دیني ھ
در ھمة ادوار از این نوع سیادتي كھ آزادي در سخن گفتن و پرگفتن است برخوردار بوده و در 

اي از مواقع موفقیت داشتھ  شرمسار كردن مرد و نزاع كردن با او، و حتي كتك زدن وي، درپاره
اي  ھمسر را مانند برده مردان قبیلة كافر زن و. است، با ھمة این احوال، مرد آقاست و زن خدمتگار او

رفت، چھ، آنگاه كھ عدة كافي زن در اختیار خود   خریدند، و این سرمایة حیات آنان بھ شمار مي مي
. توانستند راحت كنند و زنان با كار و كوشش خود وسایل زندگي آنان را فراھم سازند داشتند، مي

دادند و  یوانات اھلي ھمسنگ قرار ميبعضي از قبایل ھندوستاني، در حساب میراث بردن، زن را با ح
  و اگر درست توجھ كنیم، در آخرین حكم از احكام : كردند قسمت مي

در میان تمام سیاھان . موسي ھم، میان این دو، تفاوت مشخصي را قایل نشده است) ده فرمان(عشرة 
اند كھ كامال اقتصادي بھ  برده اند، جز آنكھ از زنان فایده و لذتي مي افریقایي زن و كنیز تفاوتي نداشتھ

رفتھ است؛ ازدواج، در ابتداي پیدایش، نوعي از مالكیت و قسمتي از نظام اجتماعي بوده كھ  شمار نمي
  .كرده است سازمان بندگي و غالمي برطبق آن جریان پیدا مي

  فصل چھارم 

  

  عوامل اخالقي تمدن 
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دوام نیست، و چون نظامي بدون مقررات  چون ھیچ اجتماعي بدون آنكھ نظمي در آن برقرار باشد قابل
توانیم، بھ عنوان یكي از قوانین تاریخ، این قضیھ را  شود، بھ این جھت، مي پذیر نمي و قانون امكان

بپذیریم كھ نیرومندي عرف و عادت، با ازدیاد قوانین، و ھمچنین نیرومندي غرایز، با ازدیاد افكار و 
نكھ زندگي مردم با یكدیگر بسامان باشد، ناچار قوانیني ضرورت براي آ. ھا نسبت معكوس دارند اندیشھ

كند، در محیط یك اجتماع باید دربارة عموم بھ  دارد كھ، گرچھ برحسب جماعات مختلف تفاوت پیدا مي
اند، یا عرف و  منشأ تولید این قوانین یا قراردادھایي است كھ مردم وضع كرده. موقع اجرا گذارده شود

قراردادھا عبارت از نوعي سلوك و طرز رفتار است كھ . خالق، یا قوانین موضوعھعادت است، یا ا
عرف و عادت عبارت از قراردادھایي است كھ . اند مردم آنھا را براي ادامة زندگي خود نافعتر یافتھ

بردن فاسد است،  در نسلھاي متوالي بر وفق سنت انتخاب طبیعي، كھ كارش انتخاب بھتر و از بین
اخالق . آزمایشھاي این نسلھاي متوالي حذف و تبدیلھایي در آنھا بھ عمل آورده است  ول یافتھ ومورد قب

شود از عرف و عادتي كھ اجتماع آنھا را براي خیر و تكامل خود داراي اھمیت حیاتي  تشكیل مي
ق در اجتماعات اولیھ، كھ از قانون نوشتھ و مدون اثري نیست، ھمین عرف و اخال. دھد تشخیص مي

چون . كند رود و پایداري و پیوستگي نظم اجتماع را تأمین مي اساس تنظیم اعمال بشري بھ شمار مي
گذارد، در نتیجة تكرار، براي  رود و اثر جادویي خود را بر این عرف و عادت باقي مي زمان پیش مي

پریشاني و ننگ  كند، كھ چون از حدود آنھا تجاوز كند احساس ترس و فرد، حكم طبیعت ثاني پیدا مي
رود كھ در نظر داروین  شود، و این ھمان وجدان و ضمیر یا حس اخالقي بھ شمار مي در وي پدید مي

این ضمیر اخالقي، در مراحل تكامل خود كھ . بھترین وسیلة تمایز انسان و حیوان از یكدیگر است
كند كھ  بخوبي احساس ميگردد، و بھ وسیلة آن، انسان  رود، علت پیدایش ضمیر اجتماعي مي پیش مي

  اخالق عبارت است از ھمكاري . وابستة بھ جماعتي است و باید آن را دوست بدارد و محترم شمارد

بھ این ترتیب باید گفت كھ پیدایش مدنیت . اي با دستھ و اجتماع بزرگتر ھمكاري و تعاون ھر دستھ
  .پذیر نبوده است بدون اخالق امكان

I –  ازدواج  

 -ازدواج گروھي - ازدواج آزمایشي - كمونیسم جنسي - مبناي آن از لحاظ زیستشناسي - معني ازدواج
ازدواج  - )برونگاني(زن گرفتن از بیرون عشیره  - اثر آن در بھبود نسل -تعدد زوجات -ازدواج فردي

نقش  - عشق در نزد مردم اولیھ -)كنیز(در مقابل خدمت، در مقابل ربودن زن، و در مقابل خریداري 
  ازدواج اقتصادي

نخستین وظیفة آداب و تقالید اجتماعي، كھ سازندة قوانین اخالقي ھر اجتماع است، آن است كھ روابط 
چھ این روابط پیوستھ منشأ نزاع و تجاوز . ھاي متین استوار سازد میان دو جنس مرد و زن را بر پایھ

توان آن را بھ  ج است، كھ مياساسیترین عمل تنظیم این روابط ھمان ازدوا. رود و انحطاط بھ شمار مي
سازمان ازدواج، . عنوان اتحاد یك جفت زن و مرد، براي بھبود و پیشرفت نسل آینده، تعریف كرد

برحسب مكان و زمان، ھمیشھ اشكال مختلف پیدا كرده و بھ ھر صورتي كھ تصور شود درآمده است؛ 
فقط براي توجھ بھ نسلي كھ بھ  این اشكال مختلف از صورتي آغاز كرده است كھ در آن مردم اولیھ

شدند، بدون آنكھ در زندگي، بین دو ھمسر اتحادي فراھم آید، و بھ  وجود آمده ھمسر یكدیگر مي
زن و شوھر تنھا براي انبازي در معیشت با یكدیگر ھمسر : بینیم صورتي رسیده كھ در دورة جدید مي

  .شوند، و نسبت بھ پیدایش فرزند چندان توجھي ندارند مي
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رسد كھ در بعضي از پرندگان،  چنین بھ نظر مي. ازدواج از ابداعات نیاكان حیواني ما بوده است
در گوریلھا و اورانگوتانھا رابطة میان نر و ماده تا . كند حقیقتًا، ھر پرنده فقط بھ ھمسر خود اكتفا مي

روابط زن و مرد است،  پایان دورة پرورش نوزاد ادامھ دارد، و این ارتباط از بسیاري نظرھا شبیھ بھ
دوكرسپیني . گیرد و ھر گاه ماده بخواھد با نر دیگري نزدیكي كند، بسختي مورد تنبیھ نر خود قرار مي

برند كھ از نر و ماده  ھایي بھ سر مي آنھا در خانواده«: گوید كھ در خصوص اورانگوتانھاي بورنئو مي
عادت آنھا چنین است «: نویسد كھ وریلھا ميو دكتر ساواژ در مورد گ» .شود و كودكانشان تشكیل مي

پردازند، و كودكان دور و بر  نشینند و بھ خوردن میوه و پرچانگي مي كھ پدر و مادر زیر درختي مي
  .ازدواج پیش از ظھور انسان آغاز كرده است» .كنند پدر و مادر بر درختھا جستن مي

تواند  ست، ولي كسي كھ در جستجو باشد مياجتماعاتي كھ در آنھا ازدواج مرسوم نباشد بسیار كم ا
نظمي جنسي در پستانداران پست و ازدواج  ھا را پیدا كند و حلقة اتصال میان بي تعدادي از چنین جامعھ
  در . در مردم اولیھ را بیابد

كنند؛ مردم قبیلة لوبو، زن و مرد، بدون اینكھ كمترین توجھي بھ ازدواج  بیشتر مردم اساسًا ازدواج نمي
كنند و ھیچ قاعده و قانوني در كارشان نیست؛ ھمین طور برخي از  داشتھ باشند، با یكدیگر نزدیكي مي

اي باشند كھ دو ھمخوابھ را بھ  آنكھ متوجھ رابطھ گذرانند، بي قبایل بورنئو حیات جنسي خود را مي
ر از جدایي یك ت سازد؛ بھ ھمین جھت جدا شدن دو ھمسر در نزد آنان بسیار ساده یكدیگر متصل مي

مردان، بدون تفاوت، با زنان مختلف ھمخوابگي «جفت پرنده است؛ نیز در میان ملتھاي قدیم روس 
ھاي  كساني كھ راجع بھ كوتولھ» .كردند، بھ طوري كھ معلوم نبود شوھر ھر زن كدام مرد است مي

بدون ھیچ «ي نیستند و نویسند كھ اینان تابع سازمان ھمسر اند مي تحقیق كرده) ھا پیگمھ(افریقایي 
، كھ نظیر كمونیسم »ملي بودن زنان«، ولي این »پردازند اي بھ فرونشاندن غریزة جنسي خود مي قاعده

رود، خیلي زود از میان رفت، بھ طوري كھ اثر آن در  اولیھ، در مورد زمین و خوراك، بھ شمار مي
دگارھایي از آن در اذھان بھ زمان حاضر بسیار بدشواري قابل مالحظھ است؛ با وجود این، یا

برند چنین  مثًال بسیاري از ملتھایي كھ بھ حالت طبیعي بھ سر مي: مانده است صورتھاي مختلف باقي
مخالف طبیعت و اخالق  - كھ بھ عقیدة آنان احتكار یك مرد براي یك زن است -پندارند كھ تكشوھري مي

داریم و بھ صورت موقتي  معین برپا مي است؛ مثال دیگر، جشنھاي آزادي جنسي است كھ در مواقع
خواستند، قبل از  ؛ مثال دیگر این است كھ از زن مي)مانند كارناوالھا(رھانیم  خود را از قیود جنسي مي

خواستھ تسلیم كند؛ این عمل در معبد میلیتا در بابل  آنكھ شوھر كند، خود را بھ اولین مردي كھ او را مي
دتي است كھ در ملتھاي اولیھ موجود بود، و زن خود را بھ عنوان كرم معمول بوده است؛ اثر دیگر عا

الطوایفي در اروپا وجود داشت، و  دادند؛ دیگر سنتي است كھ در اوایل دورة ملوك و بزرگي بھ وام مي
برداري از زن با ارباب بود، و شاید ارباب در این مورد جانشین حقوق  شب اول زفاف، حق بھره

  .و حق داشتھ است، پیش از آنكھ بھ داماد اجازه داده شود، بكارت عروس را بردارد قدیمي قبیلھ بوده

ھاي نخستین، بتدریج، اشكال مختلف اتحاد میان زن و مرد، بھ عنوان آزمایش و بھ طور  پس از دوره
در قبیلة اورانگ ساكاي در ماالكا، زن با فرد فرد . بند و بار سابق را گرفت موقت، جاي روابط بي

گرفت؛ در میان افراد قبیلة  شد این كار را از سر مي برد و چون دوره تمام مي بیلھ مدتي بھ سر ميق
یاكوت، در سیبریھ، و قبیلة بوتوكودو، در افریقاي جنوبي، و طبقات پست مردم تبت و بسیاري از 

ست، خوا ملتھاي دیگر، ازدواج آزمایشي بھ تمام معنا بوده، و ھر یك از دو طرف ھر وقت مي
آنكھ كسي از او جویاي علت شود؛ در میان افراد قبیلة بوشمن  توانست رابطھ را قطع كند، بي مي
كوچكترین اختالفي كافي است كھ رابطة ھمسري را از میان بردارد، و زن و مرد، پس از آن، بھ «

یلة دامارا، در میان قب«كند،  ؛ چنانكھ سرفرانسیس گالتن نقل مي»افتند اي مي فكر جستن ھمسر تازه
  توانستم بفھمم  كند، و من بسیار دشوار مي تقریبًا ھر ھفتھ یك بار، زن شوھر خود را عوض مي
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گردند و با موافقت مشترك شویي را  زنان دست بھ دست مي«ھمین طور در قبیلة بایال » .بوده است
ین مرحلة زندگي بسیاري زنان جوان ھستند كھ ھنوز از بیستم. رفتند ترك گفتھ نزد شوي دیگر مي

اي كھ در ھاوایي معني  كلمھ» .اند كھ ھمھ در قید حیات ھستند نگذشتھ، و تا آن موقع پنج شوھر كرده
در میان مردم تاھیتي، تا یكصدسال پیش، ازدواج . است» آزمودن«دھد در اصل بھ معني  ازدواج مي

توانستند، بدون ھیچ سبب، از  مي شد زن و مرد از ھر قیدي آزاد بود و تا ھنگامي كھ اوالدي پیدا نمي
آنكھ كسي  شد، زن و شوھر حق داشتند آن فرزند را بكشند، بي یكدیگر جدا شوند؛ اگر فرزندي پیدا مي

گرفتند كھ كودك را بزرگ كنند، ارتباط  بھ آنان زبان مالمت بگشاید، و اگر زن و مردم تصمیم مي
داد كھ در نگاھداري زن از كودك بھ او كمك  ميكرد، و مرد وعده  میان آن دو صورت دایمي پیدا مي

  .كند

اكنون (زیستند  اي از آسیاي میانھ كھ در قرن سیزدھم در ناحیة پین مي ماركوپولو در خصوص قبیلھ
اگر مردي بیش از بیست روز از خانة خود دور شود، «: نویسد كھ مي) كریا، در تركستان شرقي چین

ھد، شوھر دیگر انتخاب كند؛ برمبناي ھمین اصل، مردان ھرجا تواند، در صورتي كھ بخوا زن او مي
اي كھ ما اكنون در ازدواج و اخالق  روشھاي تازه. شود چنانچھ دیده مي» .كنند رسند زني اختیار مي مي

  .ھاي قدیمي دارد ایم، ھمھ، ریشھ اختیار كرده

میان قبایل ھمجي و وحشي  تمام آزمایشھاي مختلف ممكن در«گوید كھ، دربارة ازدواج،  لوتورنو مي
صورت پذیرفتھ، و بسیاري از آنھا ھنوز ھم در میان بعضي از مردم جریان دارد، بدون آنكھ افكاري 

در بعضي از » .كھ در مردم عصر جدید اروپا وجود دارد اصًال بھ خاطر آن مردم خطور كرده باشد
گروھي از مردان یك طایفھ گروھي پذیرفتھ، بھ این معني كھ  نقاط ازدواج بھ طور گروھي صورت مي

در تبت، مثًال، عادت بر آن بود كھ چند برادر، چند خواھر . گرفتند از زنان طایفة دیگر را بھ زني مي
كردند بھ طوري كھ ھیچ معلوم نبود كدام خواھر زن كدام  را بھ تعداد خود، بھ ھمسري اختیار مي

خواست  ت، و ھر مرد با ھر زني كھ ميبرادر است؛ یك نوع كمونیسم در زناشویي وجود داش
از بقایاي این . سزار بھ عادت مشابھي در میان مردم قدیم بریتانیا اشاره كرده است. شد ھمخوابھ مي

حوادث، عادت ھمسري با زن برادر، پس از مرگ برادر، را باید شمرد كھ در میان قوم یھود و اقوام 
  .شده است اوناندیگر شایع بوده و آن ھمھ اسباب زحمت 

نظم و سامان زندگي  را بر آن صورت بي) تكگاني(ھمسري  آیا چھ چیز سبب شده است كھ مردم تك
كنند ھیچ  اند؟ چون در میان اقوامي كھ بھ حال فطري و طبیعي زندگي مي اولیھ ترجیح داده و برگزیده

قید و بندي براي روابط جنسي وجود ندارد، یا الاقل براي مدت پیش از ازدواج چنین قیدھایي موجود 
  توان گفت كھ احتیاجات جنسي سبب  بنابراین، نمي. نیست

ازدواج شده باشد، زیرا ازدواج، با محدودیتھایي كھ ھمراه دارد و اشكاالت روانشناختیي كھ با خود 
ساختھ قابل  ا تسھیالتي كھ كمونیسم جنسي از لحاظ تسكین اشتھاي جنسي فراھم ميآورد، ھرگز ب مي

توان گفت كھ، در آن زمانھاي دور، ازدواج، از لحاظ پرورش فرزند، مزایاي  مقایسھ نیست؛ نیز نمي
بنابراین، ناچار . بیشتري نسبت بھ پرورش فرزند بھ وسیلة مادر و خویشاوندانش ھمراه داشتھ است

و در اینجا باز یادآور (قویتر اقتصادیي باید سبب پیدایش ازدواج شده باشد، و بھ اقرب احتمال  علتھاي
شویم كھ، براي شناختن اوضاع و احوال دورانھاي بسیار كھن، جز توسل بھ احتمال و حدس و  مي

  .این علتھا با مقررات مالكیت رابطة نزدیك داشتھ است.) اي نداریم تخمین چاره

ي بیشك از آنجا پیدا شد كھ مرد میل داشتھ است بندگان بیشتري بھ بھاي ارزان در اختیار ازدواج فرد
چند ھمسري . خواست كھ دارایي او، پس از مرگش، بھ فرزند دیگران برسد داشتھ باشد، و نمي
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، كھ عبارت از ازدواج یك فرد با چند فرد غیرھمجنس خود بود، كم كم بھ صورت چند )چندگاني(
این كیفیت در قبیلة تودا و بعضي از قبایل تبت . گرفتھ است آمد، و یك زن چند شوھر ميشوھري در

شود كھ عدد مردان بر عدد زنان فزوني  قابل مشاھده است؛ این عادات معموال در كشورھایي پیدا مي
گر آن ولي مردان بزودي از این عادتھا تنھا بھ نفع خود استفاده كردند و صورت دی. قابل مالحظھ دارد

علماي دیني در قرون . را متروك ساختند؛ و اینك چندگاني، تنھا، بھ صورت تعدد زوجات وجود دارد
كردند كھ تعدد زوجات از ابتكارات پیغمبر اسالم است؛ در صورتي كھ چنین  وسطي چنین تصور مي

عللي . است نیست و، چنانكھ دیدیم، در اجتماعات اولیھ اصل چند ھمسري روشي متداول و رایج بوده
بھ واسطة اشتغال مردان : كھ سبب پیدایش عادت تعدد زوجات در اجتماعات اولیھ گشتھ فراوان است

بھ جنگ و شكار، زندگي مرد بیشتر در معرض خطر بود، بھ ھمین جھت مردان بیشتر از زنان تلف 
اي از  د، یا عدهشد كھ یا تعدد زوجات رواج پیدا كن شدند، و فزوني عدة زنان بر مردان سبب مي مي

زنان بھ حال تجرد بھ سر برند، ولي براي مللي كھ در میان آنھا مرگ و میر فراوان بود ضرورت 
كرد كھ كثرت زاد و ولد جبران كثرت مرگ و میر را بكند؛ بھ ھمین مناسبت، نازادي براي  ایجاب مي

دارد؛ چنانكھ علت دیگر آن است كھ مرد تنوع را دوست . رفت  زن سرشكستگي بھ شمار مي
؛ بھ عالوه مردان دوست »توان در یك ظرف غذا خورد ھمیشھ نمي«: گویند پوستان آنگوال مي سیاه

شدند، و بھ  دارند كھ ھمسرانشان جوان باشند، در صورتي كھ در اجتماعات اولیھ زنان بسرعت پیر مي
وانند مدت درازتري غذاي كردند، تا بت ھمین جھت، خود غالبًا مردان را بھ زناشویي جدید تشویق مي
ھاي حمل خود را طوالنیتر سازند،  كودكان خود را تأمین كنند و، در عین حال، فاصلة میان دوره

غالبًا دیده شده كھ زن اول شوھر . آنكھ از میل مردان در تولید نسل و دفع شھوت خود چیزي بكاھند بي
تر شود و زن تازه براي خانواده اطفال اي بگیرد كھ كار او سبك كرد تا زن تازه خود را ترغیب مي

  برداري و ثروت دیگري بیاورد و بھره

اي  در نزد آن اجتماعات، طفل ارزش اقتصادي داشت، و زنان را بھ عنوان سرمایھ. زیادتر شود
در سازمان پدرشاھي، زن و فرزند ھمچون بندگان . خریدند كھ سود آن، كودكان نوزاد بوده است مي

مرد . شد رفتند و ھر چھ عدد آنھا زیادتر بود نمایندة فزوني ثروت مرد محسوب مي ميمرد بھ شمار 
كشید تا بھ مقام  برد، ولي این چون ننگي براي وي بود و انتظار روزي را مي فقیر با یك زن بھ سر مي

  .بلندي كھ مردان چند زنھ در برابر دیگران داشتند ارتقا پیدا كند

اعات اولیھ امر مناسبي بوده، زیرا عدد زنان بر مردان فزوني داشتھ بیشك، تعدد زوجات در اجتم
چھ، ھمان گونھ . از لحاظ بھبود نسل ھم باید گفت كھ چندگاني برتكگاني فعلي ترجیح داشتھ است. است

ترین مردان عصر جدید غالبًا دیر  دانیم، اكنون وضع بھ صورتي است كھ تواناترین و محتاط كھ مي
در صورتي كھ، در ایام گذشتھ، . آورند شوند و، بھ ھمین جھت، كم فرزند مي ھمسر مي موفق بھ اختیار

بھ ھمین . كردند یافتند و فرزندان بیشتر تولید مي تواناترین مردان، ظاھرًا، بھ بھترین زنان دست مي
دوام جھت است كھ تعدد زوجات مدت مدیدي در میان ملتھاي اولیھ، بلكھ ملتھاي متمدن، توانستھ است 

كند، و فقط در ھمین اواخر و در زمان ماست كھ رفتھ رفتھ دارد از كشورھاي خاوري رخت 
زندگاني كشاورزي، كھ حالت ثباتي : در زوال این عادت عواملي چند دخالت كرده است. بندد برمي

 دارد، سختي و ناراحتي زندگي مردان را تقلیل داد و مخاطرات كمتر شد؛ بھ ھمین جھت عدة مرد و
زن تقریبًا مساوي یكدیگر شد و، در این ھنگام، چند زني، حتي در اجتماعات اولیھ، از امتیازات اقلیت 

برند و عمل زنا را چاشني آن قرار  ثروتمندي گردید، و تودة مردم بھ ھمین جھت با یك زن بھ سر مي
این محرومیت زمینھ دھند و با  در صورتي كھ اقلیت دیگري، خواه ناخواه بھ عزوبت تن مي. دھند مي

ھر چھ عدد مرد و زن بھ یكدیگر نزدیكتر . سازند گیرند مھیا مي را براي ثروتمنداني كھ چند زن مي
گردید،  شد، حس غیرت مرد نسبت بھ زن خود، و حرص زن براي نگاھداري شوھر، بیشتر مي مي
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شد، مگر آنكھ زنان یا  چھ، از لحاظ تساوي عده، براي اغنیا گرفتن زنھاي متعدد باساني میسر نمي
افتاد كھ شوھران این زنان را از پا  در بعضي ازمواقع اتفاق مي. نامزدھاي دیگران را غصب كنند

آوردند تا بر زنان ایشان دست یابند؛ با چنین اوضاع و احوال، تعدد زوجات فقط براي كساني  درمي
نزد یك فرد بھ مقدار زیاد جمع  بتدریج كھ ثروت در. سازتر بودند شد كھ زرنگتر و چاره میسر مي

كرد كھ چون ثروتش بھ قسمتھاي زیاد منقسم شود سھم ھر یك از  شد و از آن نگراني پیدا مي مي
ھاي  »ھمخوابھ«و » زن اصلي و سوگلي«افتاد كھ میان  فرزندان كم خواھد شد، این فرد بھ فكر مي

ازدواج تا نسل معاصر در قارة  -ودخود فرق بگذارد، تا میراث، تنھا، نصیب فرزندان زن اصلي ش
كم زن اصلي مقام زن منحصر بھ فرد را پیدا كرد و زنان دیگر،  كم. آسیا تقریبًا بدین ترتیب بوده است

ھنگامي كھ دین مسیح ظھور كرد، چندگاني از . ھاي سري مرد شدند، یا اصال از میان رفتند یا محبوبھ
  بین رفت و، الاقل در 

اساسي و رسمي ازدواج را تشكیل داد؛ ولي باید دانست كھ این نوع زناشویي منحصر بھ فرد صورت 
امري مصنوعي است كھ در دورة تاریخ مدون ایجاد شده و بھ سازمان طبیعي ابتداي پیدایش تمدن 

  .ارتباطي ندارد

مقام و ازدواج در میان ملل اولیھ، ھر صورتي كھ داشتھ، تقریبًا امري اجباري بوده است؛ مرد بي زن 
ھمچنین مرد ناچار بود كھ از غیر عشیرة . منزلتي در جامعھ نداشت و ارزش او برابر نصف مرد بود

اي كھ  دانیم كھ آیا علت این بوده كھ آن مردم، با عقل ساده ، و ما نمي)برونگاني(خود زن بگیرد 
خواستند، با وصلت  آنكھ مي داشتند، این مسئلھ را درك كرده بودند كھ ازدواج با اقارب نتایج بد دارد یا

میان جماعتھاي مختلف، اتحاد سیاسي مفیدي ایجاد كنند و اگر اتحادي وجود داشتھ آن را قویتر سازند 
نیز ممكن است كھ . و، بھ این ترتیب، سازمان اجتماعي را تقویت كنند و خطر جنگ را تقلیل دھند

مت كمال مرد بوده باشد، با اینكھ مرد ربودن زن از قبیلة دیگر، براي ھمسري، در میان مردم عال
شده و چشم بھ دختران  دیده از توجھ بھ آنھا روگردان مي جوان چون نزدیكان خود را ھمیشھ مي

بھ ھر صورت، علت ھر چھ باشد، وضع . آورده است دوختھ و رو بھ قبیلة دیگر مي ھمسایھ مي
طالسھ و اینكاھا این رسم را شكستند و در ازدواجھا در اجتماعات اولیھ چنین بود و اگر فراعنھ با ب

 - زمان آنان خواھر و برادر با یكدیگر در آمیختند، قواعد قدیم در میان رومیان بھ قوت خود باقي ماند
قانون جدید نیز بر ھمین اساس است و ما، خود، دانستھ یا ندانستھ، تا امروز از این عادت قدیمي تقلید 

  .كنیم و بھ آن مقید ھستیم مي

آورد؟ در آن ھنگام كھ سازمان  آیا چگونھ یك مرد زن خود را از میان افراد قبیلة دیگر بھ چنگ مي
بتدریج كھ نظام . مادرشاھي روي كار بود، مرد ناچار باید بھ قبیلة زن برود و در آنجا زندگي كند

لة خویش ببرد، كرد كھ زن خود را بردارد و بھ قبی گرفت، داماد حق آن را پیدا مي پدرشاھي قوت مي
منتھا بھ این شرط كھ مدتي درخدمت پدر زن خود كار كند؛ چنین بود كھ یعقوب پیغمبر، براي آنكھ 

كرده است كھ  غالبًا مرد سعي مي. زنان خود لیئھ و راحیل را بھ چنگ آرد، مدتي براي البان كار كرد
زن فرار كند، این گونھ زن زن خود را با اعمال زور بھ اختیار درآورد و از كاركردن براي پدر 

رفت، چھ از یك طرف كنیزي برایگان  امتیازي براي مرد بھ شمار مي) از طریق ربودن زن(گرفتن 
شد، و ھر چھ تعداد این قبیل فرزندان  كرد و از طرف دیگر غالمبچگاني براي او پیدا مي تحصیل مي
چنین ازدواجي كھ بھ . شد مي یافت فرمانبرداري و پیوستگي زن نسبت بھ مرد شدیدتر فزوني مي

در میان  -افتاده است گرفت عمومیت نداشتھ، ولي گاه بھ گاه اتفاق مي صورت ربودن صورت مي
این عمل بھ قدري رواج . رفتند ھندیشمردگان آمریكاي شمالي، زنان در جزو غنایم جنگي بھ شمار مي

فھمیده  تند كھ دیگري آن را نميگف داشت كھ در بسیاري قبایل زن و شوھر ھر یك بھ لغتي سخن مي
  است؛ در میان اسالوھاي روسیھ و صربستان، تا قرن گذشتھ، ازدواج با ربودن زن ھنوز رواج
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ALIGN="JUSTIFY"<اي عروسي، داماد و از بازماندة ھمین عادت است كھ ھنوز در جشنھ داشت
بھ ھر صورت، این عمل یكي از . دھد كھ بھ ربودن عروس بسیار شباھت دارد تشریفاتي را انجام مي

رفت، و ھمین عمل سرچشمة  صورتھاي جنگ پایان ناپذیر میان قبایل بود و غیرمعقول بھ شمار نمي
واقع خوابھاي عمیق، نزاعي دایمي است كھ میان زن و مرد وجود دارد و جز شبھاي معدود، و در م

  .نشیند فرو نمي

كم دریافتند كھ اگر بھ پدر عروس ھدیھ یا مقداري پول از طرف  ھنگامي كھ ثروت زیاد شد، مردم كم
نامزد زناشویي پرداختھ شود، بھتر از آن است كھ بھ خاطر بھ دست آوردن زن در نزد قبیلة دیگر بھ 

از . سر اندازند و جنگ و خونریزي را سبب شوندبیگاري روند، یا براي ربودن او خود را بھ درد
شكل . ھمین جاست كھ خریدن زن از والدین او قاعدة رایج زناشویي در میان اجتماعات اولیھ گردید

شود؛ و آن این است كھ پس از ربودن عروس، با  متوسطي از زناشویي در جزیرة مالنزي دیده مي
را كھ از راه سرقت انجام شده مشروع و قانوني پرداخت مبلغي مال بھ خانوادة او، زناشوییي 

شود و، در عین حال، دوستان خود  رباید و پنھان مي سازند؛ در گینة جدید، مرد عروس خود را مي مي
تعجب در این است كھ چگونھ یك . فرستد تا قیمت عروس را با آن طي كنند را نزد خانوادة عروس مي

از یك مادر !  افتد كند و از زشتي مي صورت صحیح پیدا ميعمل خالف اخالق با پرداخت مبلغي مال 
فرستاده  گریستھ و بھ مردي كھ دخترش را ربوده لعنت مي كنند كھ زار زار مي قبیلة مائوري حكایت مي

این چیزي «: گوید دھد، مي آید و یك پتو بھ عنوان ھدیھ بھ وي مي است، ھنگامي كھ داماد نزد او مي
ولي معموال قیمت عروس بیش از یك پتو بوده » .گریستم براي ھمین بود كھ ميخواستم، و  است كھ مي

در میان قبیلة ھوتنتوت، یك گاو نر یا ماده؛ در قبیلة كرو، سھ گاو و یك گوسفند؛ در قبیلة : است
اي نقدي معادل  كافرھا، از شش تا سي گاو، بر حسب مقام خانوادة عروس؛ و در میان توگوھا، ھدیھ

  .دالر 6اي جنسي بھ ارزش  و ھدیھدالر،  16

خرید و فروش زن در تمام افریقا رایج است، و در چین و ژاپن ھنوز صورت عادي دارد؛ در 
ھندوستان قدیم، و در نزد یھودیان قدیم، در امریكاي مركزي پیش از زمان كریستوف كلمب، و در 

این نوع ازدواج در واقع . شود ه ميھایي از آن در اروپا دید پرو نیز شایع بوده، و ھم امروز نمونھ
رود، چھ پدر مالك دختر بود و حق ھرگونھ تصرف را  نتیجة سازمان پدرشاھي خانواده بھ شمار مي

خواھد  توانستھ او را از كاري كھ مي ھیچ مانعي نمي نسبت بھ آن داشت و، غیر از قیود بسیار ناچیز،
  ھ نامزد بایستي پولي را كھ پدر خرج تربیت دخترگویند ك بكند بازدارد؛ ھندیشمردگان اورینوكو مي

دادند  در بعضي از كشورھا، دختر را در میدانھاي عمومي نمایش مي. خود كرده است بھ او بپردازد
تا مگر از میان مردان كسي خواستار و خریدار او شود؛ مردم سومالي چنین عادت دارند كھ دختر را 

عطر و عود حركت دھند تا دامادھاي داوطلب  در میان بوھاي خوشبیارایند و او را، سواره یا پیاده، 
آید كھ زني از چنین  از آماري كھ در دست است ھیچ برنمي. تحریك شوند و بھاي بیشتري بپردازند

نوع زناشویي شكایت داشتھ باشد، بلكھ كامال قضیھ برعكس است و زنان بھ بھایي كھ در مقابل 
كردند و زني را كھ بدون فروختھ شدن تن بھ ازدواج با  افتخار ميشده  خریداري آنان پرداختھ مي

گرفتھ  كردند، چھ در نظر آنان ازدواجي كھ بر بنیان عشق و محبت صورت مي داد تحقیر مي مردي مي
و مسئلة پرداخت وجھ در كار نبوده، ھمچون كسبي نامشروع بوده، كھ بدون پرداخت چیزي منافعي 

از طرف دیگر، رسم چنان بود كھ پدر عروس، در مقابل ھدیھ یا پولي كھ . گردیده است عاید شوھر مي
داد، كھ رفتھ رفتھ مقدار آن ترقي كرده و بھ اندازة ھدیة داماد  اي نیز بھ او مي گرفت، ھدیھ از داماد مي
 پس پدران ثروتمند از آن پیشتر رفتھ، بر مبلغ ھدیھ افزودند تا دختران خود را بھتر بھ. رسیده است

شوھر بفرستند؛ بھ این ترتیب است كھ قضیة ھمراه كردن جھیز با عروس بھ میان آمد؛ در واقع این 
  .كند خرد، یا الاقل دو عمل خرید پھلو بھ پھلوي یكدیگر سیر مي دفعھ پدر عروس است كھ داماد را مي
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؛ درست است كھ شود تقریبًا در تمام این حاالت مختلف ازدواج، بویي از عشق رمانتیك استشمام نمي
از بعضي حاالت بسیار نادر زناشویي عاشقانھ در میان قبایل پاپوا، در گینة جدید، و سایر ملتھاي اولیھ 

در آن دورانھاي . توان بھ عنوان ازدواج متعارفي تلقي كرد برند، ولي این پیوندھا را ھرگز نمي نام مي
گر ارزاني بھ دست آورده باشند و بھ شكل كردند كھ كار سادگي اولیھ، مردان از آن جھت ازدواج مي

در قبیلة یاریبا امر زن «: گوید سودآوري پدر شوند و غذاي شبانروزي خود را تأمین كنند؛ الندر مي
شود، چنانكھ گویي این كار با چیدن یك خوشة گندم نزد  گرفتن از طرف بومیان با بیعالقگي تلقي مي
چون ارتباطات جنسي پیش از . آنان وجود خارجي ندارد آنان برابر است، چھ عشق و محبت در میان

تواند ایجاد و  بیند و عشقي نمي ازدواج ممنوع نیست، بھ این جھت، مرد ھرگز در مقابل خود منعي نمي
بھ ھمین دلیل، یعني . رفتھ رفتھ تقویت شود و بھ شكل میل شدید براي دست یافتن بھ زن معین جلوه كند

ماند كھ جوان  تواند دفع شھوت كند، دیگر علتي نمي ت بخواھد بالفاصلھ ميبھ علت آنكھ جوان ھر وق
بنشیند و در سر ضمیر خود، نسبت بھ احساسي از وي كھ تحریك شده و نتوانستھ است فرو بنشاند، 

. بیندیشد و محبوبة طرف میل خود را بزرگ و عالي تصور كند، و از آن میان عشق رمانتیك پیدا شود
رزي ثمرة مدنیت پیشرفتھ است، كھ در آن، در مقابل خشنود ساختن شھوات انساني، بھ و این نوع عشق

وسیلة دستورات اخالقي، سدھایي كشیده شده، و از طرف دیگر، در نتیجة زیادي ثروت، بعضي از 
ملتھاي اولیھ فقیرتر از آن . پردازند اندیشیھاي عشق رمانتیك مي زنان و مردان بھ تجمالت و نازك

. خوریم ند كھ عشق را دریابند، و بھ ھمین جھت در آوازھاي آنان كمتر بھ اشعار عاشقانھ برميا بوده
  ھنگامي كھ مبلغان دین مسیح كتاب مقدس

كردند نتوانستند در آن زبان لغتي پیدا كنند كھ بھ جاي كلمة  را بھ زبان قبیلة آلگانكین ترجمھ مي
زن و مرد «: نویسند كھ اند مي ة ھوتنتوت تحقیقات كردهبگذارند؛ كساني كھ در مورد افراد قبیل» عشق«

طور در ساحل  ؛ ھمین»در ھنگام ازدواج نسبت بھ یكدیگر سرد ھستند و توجھي بھ حال یكدیگر ندارند
؛ در نزد بومیان استرالیا نیز »شود گونھ آثار محبت دیده نمي میان زن و شوھر ھیچ«طالي افریقا 

از او پرسیدم چرا ھرگز « : گوید ایھ، از بحث با یك زنگي سنگالي ميك رنھ. وضع بھ ھمین قرار است
كني؟ وي در جواب گفت كھ اگر چنین كنم زمام اختیارشان از كفم بیرون  با زنان خود شوخي نمي

كني، او صادقانھ  وقتي از یكي از بومیان استرالیا پرسیده بودند كھ براي چھ ازدواج مي. »خواھد رفت
گیرم تا براي من خوردني و آشامیدني و ھیزم تھیھ كند و ھنگام كوچ كردن  ھ زن ميجواب داده بود ك

داند، مردم اولیھ ھیچ خبر  نیاز نمي اي كھ ھیچ فرد امریكایي خود را از آن بي از بوسھ. بار بكشد
  .دانند ندارند، یا آن را چیز قابل تنفري مي

نگرند كھ، از لحاظ  ضع فلسفي خاصي مينسبت بھ امر ازدواج با و» وحشي«بھ طور كلي یك فرد 
متافیزیكي و دیني، نظر او با نظر حیوان عادي چندان تفاوت ندارد؛ این عمل چیزي است كھ دربارة 

وي در این كار دنبال ایدئالیسم . اندیشد و اھمیت آن در چشم وي مانند اھمیت غذا خوردن است آن نمي
شود و كمتر در ھنگام انجام مراسم  قدسیت قایل نميرود و براي زناشویي جنبة  و خیالپرستي نمي

او . بیند؛ اگر حقیقت را بخواھیم، این قضیھ براي او یك قضیة تجارتي است عروسي تھیة تشریفات مي
ھیچ شرم ندارد كھ در مورد انتخاب ھمسر مالحظات عملي را حاكم بر عواطف خویش قرار دھد، 

شود؛ وي، اگر بھ اندازة ما مغرور باشد و  یند شرمنده ميبلكھ اگر، بھ عكس این، خود را مجبور بب
شود كھ رابطة جنسي، كھ  بتواند شرم حضور را كنار بگذارد، حتمًا از ما خواھد پرسید كھ چطور مي

كند، زن و مردي را یك عمر بھ یكدیگر پیوند دھد و آنھا نتوانند  بھ اندازة طول مدت یك برق درنگ مي
ازدواج، در نظر مرد اولیھ، بھ عنوان اساس تنظیم روابط جنسي مورد توجھ یكدیگر را ترك گویند؟ 

گیرد، و بھ ھمین جھت، مرد از زن، بیش از زیبایي  نیست، بلكھ بنیان آن بر تعاون اقتصادي قرار مي
خواستھ كھ سودمندتر و كاریتر باشد، و خود زن نیز این درخواست طبیعي را با میل  ادایي، مي و خوش
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؛ مرد وحشي واقعبین، اگر بنا بود غیر )ولو اینكھ زیبایي و جمال نیز مورد نظر بود(فتھ است پذیر مي
از این باشد و ازدواج، بھ جاي آنكھ سودي براي وي بیاورد، سبب زیانش گردد، ھرگز بھ ازدواج 

شد؛ ازدواج نزد آنان شركت سودآوري است و ھرگز عنوان خوشگذراني در خلوت را  حاضر نمي
آوردند كھ با ھم بھ سر برند و بیش از موقعي كھ  اي بھ دست مي د، بھ این ترتیب، زن و مرد وسیلھندار

ھر وقت كھ در دوران تاریخ نقش اقتصادي . كردند استفاده و خیر ببرند ھر یك بھ تنھایي زندگي مي
اه این عمل، خود اي از اوقات، ھمر زن در عمل زناشویي از بین رفتھ، بنیان ازدواج فرو ریختھ و پاره

  .مدنیت نیز متالشي شده است

II - اخالق جنسي  

نسبي بودن اخالق  –حجب  –دو نوع قاعده  –بكارت  –عفت  –روسپیگري  –روابط پیش از ازدواج 
  فرد –كودكي  –كشي  بچھ –سقط جنین  –طالق  –زنا  –نقش زیستشناختي حجب  –

رفتھ است، زیرا  وظیفة اخالق بھ شمار ميسروسامان بخشیدن بھ روابط جنسي ھمیشھ مھمترین 
آورد، و در  غریزة تولیدمثل، نھ تنھا در حین ازدواج، بلكھ قبل و بعد از آن نیز مشكالتي فراھم مي

نتیجة شدت و حدت ھمین غریزه، و نافرمان بودن آن نسبت بھ قانون، و انحرافاتي كھ از جادة طبیعي 
آید  نخستین مشكلي كھ پیش مي. شد مانھاي اجتماعي تولید مينظمي و اغتشاش در ساز كند، بي پیدا مي

راجع بھ روابط بین زن و مرد پیش از ازدواج است، و اینكھ آیا این روابط باید مقید بھ قیودي باشد یا 
نھ؟ حیات جنسي، حتي در میان حیوانات نیز، آزاد و نامحدود نیست، و اینكھ حیوان ماده، جز در 

دارد كھ حیات جنسي در عالم حیوانات بسیار محدودتر  پذیرد معلوم مي ھ خود نميمواقع معین، نر را ب
اختالف انسان با حیوان در آن است : گوید چنانكھ بومارشھ مي. از انسان است كھ شھوت فراوان دارد

آشامد، و در تمام فصول سال بھ اعمال جنسي  خورد، بدون تشنگي مي كھ بدون گرسنگي غذا مي
در عین حال، در میان ملل اولیھ، مانند حیوانات، این قید موجود است كھ در ایام حیض با . پردازد مي

كنند، و چون از این بگذریم باید گفت كھ روابط جنسي در میان ملل اولیھ تا حدود  زنان نزدیكي نمي
ن و در میان ھندیشمردگان امریكاي شمالي، دخترا. زیادي آزاد است و تابع ھیچ قید و بندي نیست

شود؛ نیز در  وجھ مانع ازدواج آنان نمي آمیزند، و این عمل بھ ھیچ پسران جوان آزادانھ با یكدیگر مي
اي كھ تا پیش از زناشویي  شود، و قاعده قبیلة پاپوا، در گینة جدید، حیات جنسي در سن كم شروع مي

یوت سیبري و قبیلة این آزادي پیش از ازدواج، در قبیلة سو. مورد عمل است كمونیسم جنسي است
ایگوروت فیلیپین و میان اھالي بیرماني شمالي و در نزد كافرھا و بوشمنھاي افریقا و قبایل نیجریھ و 

  .اوگاندا و گرجستان و جزایر ماري، آندامان، تاھیتي، پولینزي، آسام و غیر آنھا نیز وجود دارد

. وسپیگري د راجتماعات اولیھ دیده شودنباید انتظار داشت كھ در چنین اوضاع و احوالي آثار عمیق ر
است، نسبتًا تازه پیدا شده و تاریخ ظھور آن از زمان پیدایش » ھاي كھن حرفھ«روسپیگري، گرچھ از 

رود؛ آري،  مدنیت و مالكیت خصوصي و از بین رفتن آزادي عمل جنسي پیش از زناشویي دورتر نمي
فروختند تا جھیزي فراھم كنند،  رسیدند كھ خود را مي گاه گاھي، در اینجا و آنجا، دختراني بھ نظر مي

گرفت كھ  یا پولي براي پیشكش كردن بھ معابد بھ دست آورند، ولي این كار ھنگامي صورت مي
دستورات اخالقي این عمل را ھمچون فداكاري اجباري براي مساعدت كردن بھ والدین یا سیر كردن 

  .خدایان گرسنھ تلقي كرده باشد

آنچھ دختر بكر در زمانھاي اولیھ از آن . نیز از آن چیزھاست كھ تازه پیدا شده استمفھوم عفت 
. ترسید كھ مبادا شایع شود فالن دختر نازاست نگراني داشت از كف دادن بكارت نبود، بلكھ از آن مي
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كرد؛  آورد، این عمل بیشتر بھ شوھر رفتن وي كمك مي غالبًا چون زني پیش از ازدواج فرزندي مي
شد كھ این زن عقیم نیست و فرزنداني خواھد آورد كھ وسیلة جلب مال و ثروت  ھ آنگاه معلوم ميچ

حتي اجتماعات اولیھ، پیش از ظھور مالكیت خصوصي، بھ دختر بكر با . براي پدرشان خواھند بود
داماد  دانستند؛ در قبیلة كامچادال، اگر نگریستند و این را دلیل عدم توجھ مردان مي نظر تحقیر مي

مادر عروس را از اینكھ دختر خود را بكر بھ تصرف «شد و  یافت برآشفتھ مي عروس خود را بكر مي
شد، چھ بار سنگیني  ؛ در بسیاري از موارد، بكر بودن مانع ازدواج مي»گرفت وي داده بھ باد دشنام مي

افراد قبیلة خود را  گذاشت؛ یعني باید برخالف تحریمي كھ وجود دارد خون یكي از بر دوش شوھر مي
بریزد، بھ ھمین جھت غالبًا دختران، قبل از رفتن بھ خانة شوھر، خود را بھ فردي بیگانھ از قبیلھ 

در تبت، مادران با كمال جدیت دنبال . كردند تا این مانع ازدواج را از پیش پایشان بردارد تسلیم مي
ماالبار، خود دختران از رھگذران گردند كھ مھر بكارت از دخترانشان بردارد، و در  كسي مي

چھ تا چنین نشود، قادر بھ رفتن «كنند كھ كسي این جوانمردي را در حق آنان انجام دھد،  خواھش مي
در بعضي از قبایل، عروس ناچار است پیش از رفتن بھ حجلة زفاف، » .بھ خانة شوھر نخواھند بود

كند؛ در بعضي دیگر، داماد شخصي را اجیر  اند تسلیم خود را بھ مھماناني كھ در عروسي حاضر شده
در فیلیپین مأمور خاصي براي این كار وجود دارد كھ حقوق . كند كھ بكارت عروس او را بردارد مي

  .گیرد و كارش آن است كھ بھ نیابت از داماد با عروس بخوابد و بكارت او را زایل كند خوبي مي

شد، امروز جزو فضایل بھ شمار  ھي محسوب ميآیا چھ شده است كھ بكارت، كھ روزي قبح و گنا
رود؟ بدون شك، ھنگامي كھ مالكیت خصوصي در جریان زندگي فرمانفرما گردید، در امر بكارت  مي

خواست كھ این مالكیت براي مدت  ھنگامي كھ مرد مالك زن شد مي. ھم این تحول بھ وقوع پیوست
الزم شد كھ زن در دوران پیش از ازدواج ھم عفت پیش از ازدواج ھم امتداد پیدا كند؛ بھ ھمین جھت، 

ھنگامي كھ خریداري زن معمول گردید، قیمت زن بكر از . را براي شوھر و مالك آیندة خود نگاه دارد
زن دیگري كھ ضعف اراده نشان داده و بكارتش را از كف داده بود بیشتر شد، و این خود نیز، بھ 

رد؛ بكارت در این ھنگام نشانة امانت و وفاداري زن رزش و اخالقي بودن عفت و بكارت كمك ك
نسبت بھ شوھر شد، چھ مردان بھ چنین امانتي محتاج بودند تا ترس و نگراني آنان، از اینكھ اموالشان 

  .ھاي نامشروع برسد، مرتفع گردد بھ بچھ

تمام تاریخ، حتي اند كھ چنین قیودي را خود نیز مراعات كنند؛ در  ولي مردان ھرگز در صدد آن نیفتاده
  یك 

. باشد» مردبكر«توان لغتي یافت كھ معني آن  در ھیچ یك از زبانھاي عالم نمي. عفت خود را حفظ كند
ھالة بكارت ھمیشھ بر گرد سر و صورت دختران دیده شده، و از بسیاري جھات، سبب خرد كردن و 

ھري كھ پا از جادة عفاف بیرون در طایفة طوارق، كیفر دختر یا خوا. از پا در آوردن آنان شده است
گذاشتند،  ھایي مي نھاده مرگ بوده است، سیاھان نوبھ و حبشھ و سومالي در آالت تناسلي دختران حلقھ

كردند، و چنین چیزي تا امروز در  و بھ این ترتیب، براي جلوگیري از عمل جماع، آنھا را قفل مي
كردند تا از گول  ختران را در واقع حبس ميدر بعضي از جاھا، د. بیرماني و سراندیب وجود دارد

در بریتانیاي جدید، والدین ثروتمند، در . خوردن و گول زدن مردان، پیش از عروسي، در امان بمانند
كنند و پیرزنان پاكدامني را بھ  ھایي زنداني مي مدت پنج سال بحراني جواني، دختران خود را در كلبھ

توانند آنان را  ھا را ندارند و تنھا اقارب نزدیك مي روج از این كلبھگمارند؛ دختران حق خ زندانباني مي
میان این كارھا و چادري كھ مسلمان و . بعضي از قبایل جزیرة بورنئو نیز عمل مشابھي دارند. ببینند

كنند بیش از یك گام فاصلھ نیست؛ این حقیقت یك بار دیگر ما را متوجھ  ھندوان بھ سر زنان خود مي
  .بسیار كم است» وحشیت«و » مدنیت«كھ فاصلة میان سازد  مي
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حجب نیز، مانند توجھ بھ بكارت، ھنگامي پیدا شد كھ پدر بر خانواده مسلط گردید؛ ھنوز قبایل فراواني 
كشند؛ حتي بعضي از پوشیدن لباس عار  ھستند كھ از برھنھ بودن تمام بدن خود ھیچ خجالت نمي

مانداران سیاه افریقایي خود درخواست كرد كھ، چون زنش قرار ھنگامي كھ لیوینگستن از مھ. دارند
است بیاید، لباس بپوشد، ھمھ بھ خنده افتادند؛ ھنگامي كھ ملكة قبیلة بالوندا از لیوینگستن پذیرایي 

از طرف دیگر، در میان عدة كمي از قبایل، چنین . كرد از فرق سر تا نوك انگشتان پا برھنھ بود مي
نخستین مرتبھ كھ زن حجب . دھند نسي را بدون شرم در مقابل یكدیگر انجام ميرسم است كھ عمل ج

را احساس كرد آن وقت بود كھ فھمید، در ھنگام حیض، نزدیك شدن او با مرد ممنوع است؛ ھمچنین، 
ھنگامي كھ ترتیب خریداري زن براي زناشویي رایج شد و بكر بودن دختر سبب استفادة پدر گردید، 

ماندن زن از مرد و مجبور بودن بھ حفظ بكارت، این حس در وي ایجاد گردید كھ باید  در نتیجة دور
این نكتھ را باید افزود كھ، در دستگاه ازدواج بھ وسیلة خریداري ھمسر، زن . عفت خود را حفظ كند

رسد خودداري  داند كھ از ھر رابطة جنسي كھ از آن بھ شوھر وي نفعي نمي خود را اخالقًا موظف مي
اگر لباس تا این زمان بھ علت زینت و حفظ . شود كند، و از ھمینجا احساس حجب و حیا در وي پیدا مي

در نزد بسیاري از قبایل، زن . گردد بدن ایجاد نشده باشد، روي ھمین احساس، وارد میدان زندگي مي
باشد  ھ وي ميپوشد كھ شوھر كرده باشد، این در واقع عالمت مالكیت شوھر نسبت ب ھنگامي لباس مي

مرد اولیھ با این عقیدة مؤلف كتاب جزیره پنگوئنھا . سازد و مانعي است كھ دیگران را از وي دور مي
بھ ھر صورت باید دانست كھ . شود لباس سبب زیاد شدن فسق و ھرزگي مي: گوید موافق نیست كھ مي

  عفت با لباس پوشیدن

. ھ در آنجا اخالق با مقدار لباس نسبت معكوس داردگویند ك اي ندارد؛ سیاحان افریقایي مي ھیچ رابطھ
واضح است كھ آنچھ مردم از انجام دادن آن شرم دارند بستھ بھ محرمات اجتماعي و عادات و آدابي 

تا گذشتة بسیار نزدیك، زن چیني از نشان دادن پا، و زن عرب از ظاھر . است كھ در قبیلھ رواج دارد
شدند، در صورتي كھ زنان  زده مي ز آشكار كردن دھان خود خجلتساختن چھره، و زن قبیلة طوارق ا

مصر قدیم و زنان ھندوستاني قرن نوزدھم و زنان جزیرة بالي در قرن بیستم، تا پیش از آمدن سیاحان 
  .كردند گونھ شرم و خجالتي احساس نمي شھوتپرست، از بیرون انداختن پستانھاي خود ھیچ

اي ندارد، و اگر  پذیرد، نباید نتیجھ گرفت كھ اخالق فایده تغییر مي از اینكھ اخالق با زمان و مكان
بخواھیم بسرعت سنن اخالقي اجتماع خود را تخطئھ كنیم و دور بریزیم، باید نخست دلیل قاطعي اقامھ 

كنیم بر اینكھ نسبت بھ تاریخ و حقایق آن دانش كافي داریم، و باید بدانیم كھ اطالع مختصر بھ علم 
آمیز  آري، اساسًا این نكتھ صحیح است كھ بھ گفتة مسخره. اندازد ي انسان را بھ خطر ميمردمشناس

و چنانكھ آناخارسیس یوناني » اي از ھوا و ھوسھاي اجتماع است؛ اخالق مجموعھ«آناتول فرانس 
 دانند گرد آوریم و از میان آنھا آنچھ را چون تمام عادات و تقالیدي را كھ جماعتي مقدس مي: گفتھ

با وجود این، ھیچ معلوم نیست . ماند دانند حذف كنیم، چیزي باقي نمي جماعتھاي دیگر غیراخالقي مي
شود كھ نظم اجتماع بھ بسیاري از وسایل  كھ اخالق بیفایده و بیھوده باشد، بلكھ از این میان معلوم مي

گونھ  تشبیھ كنیم، ھمان شود كھ اخالق ھم یكي از آنھاست؛ اگر صحنة زندگي را بھ میدان بازي حفظ مي
كھ حریفان بازي، ناچار، باید قواعد بازي را بدانند تا بازي جریان پیدا كند، افراد مردم ھم باید بدانند 

بھ ھمین جھت باید گفت كھ . كھ در اوضاع و احوال جاري زندگي چگونھ با ھمكاران خود رفتار كنند
القي خاص براي معاشرت و معاملة با یكدیگر، از اتحاد كلمة افراد یك اجتماع، در قبول دستورات اخ

ھنگامي كھ در آغاز جواني، . لحاظ اھمیت، دست كمي از محتویات و مضامین این دستورات ندارد
تازیم و سر از اطاعت  پروا بر آنھا مي شویم و بي پیش خود، بھ نسبي بودن تقالید و اخالق متوجھ مي

گذرد، نیك  ایم؛ چون ده سال دیگر از عمرمان مي را نشان دادهپیچیم، در واقع، ناپختگي خود  آنھا مي
شویم كھ در قوانین اخالقي مورد قبول اجتماع، كھ نتیجة آزمایش نسلھاي متوالي است، آن  متوجھ مي
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تواند آنھا را در كالس بھ دانشجویان تعلیم  اندازه حكمت و فرزانگي نھفتھ است كھ استاد دانشگاھي نمي
كھ حتي آنچھ را ھم  –افتیم  و از این توجھ خود بھ شگفتي مي –شویم  د متوجھ ميدیر یا زو. كند
نظامات و قراردادھا و سنن و قوانیني كھ در یكدیگر آمیختھ و بنیان اجتماع . توانیم بفھمیم حق است نمي

باشد  دھد ساختھ و پرداختة صدھا نسل و بیلیونھا فكر است، و ھرگز یك فرد نباید متوقع را تشكیل مي
كھ، در حیات كوتاه خود، حقایق آنھا را دریابد، تا چھ رسد بھ اینكھ كسي این توقع را براي بیست سال 

اخالق، با : بنابراین، حق داریم، در پایان این مقال، چنین نتیجھ بگیریم كھ. ابتداي عمر خود داشتھ باشد
  آنكھ نسبي است، ضرورت

  .نیاز نخواھیم بود دارد و ھرگز از آن بي

عادات و سنن اساسي قدیمي اجتماع نمایندة انتخابي طبیعي است كھ انسان، در طي قرون متوالي، پس 
از گذشتن از اشتباھات بیشمار كرده، و بھ ھمین جھت باید گفت حجب و احترام بكارت، با وجود آنكھ 

بیماریھاي عصبي از امور نسبي ھستند و با وضع ازدواج از راه خریداري زن ارتباط دارند و سبب 
اي فواید اجتماعي دارند و براي مساعدت در بقاي جنس یكي از عوامل بھ شمار  شوند، پاره مي
دھد تا از میان  روند؛ حجب، براي دختر، ھمچون وسیلة دفاعي است كھ بھ او اجازه مي مي

پیش از دست ترین آنان را برگزیند، یا خواستگار خود را ناچار سازد كھ  خواستگاران خود شایستھ
موانعي كھ حجب و عفت زنان در برابر شھوت مردان ایجاد . یافتن بر وي بھ تھذیب خود بپردازد

كرده، خود، عاملي است كھ عاطفة عشق شاعرانھ را پدید آورده و ارزش زن را در چشم مرد باال 
ر اجراي دھد آن آساني و راحتي را كھ د پیروي از سیستمي كھ بھ بكارت اھمیت مي. برده است

آرزوھاي جنسي پیش از ازدواج داشتھ، و ھمچنین مادر شدن پیش از موقع را از میان برده و شكافي 
و با پیشرفت تمدن بھ شكل سریعي وسیع  –را كھ میان پختگي اقتصادي و پختگي جنسي وجود دارد 

د از لحاظ شود كھ فر ھمین طرز تصور دربارة بكارت، بدون شك، سبب مي. كم كرده است –شود  مي
تر گردد و، در نتیجھ،  جسمي و عقلي نیرومندتر شود و دوران جواني و تربیت و كارآموزي طوالني

  .سطح تربیتي و فرھنگي بشر باالتر رود

رفت، در زمرة  با پیشرفت مالكیت خصوصي، زنا، كھ سابق بر آن از گناھان صغیره بھ شمار مي
ھنگامي . دھند شناسیم بھ زنا اھمیت چندان نمي اي كھ مي گناھان كبیره قرار گرفت؛ نصف ملتھاي اولیھ

خواست، بلكھ، بزودي، بھ این  كھ مرد بھ مالكیت خصوصي رسید، نھ تنھا از زن وفاداري كامل مي
نوازي، بھ ھمخوابگي  نكتھ متوجھ شد كھ زن نیز ملك اوست؛ حتي وقتي ھم زن خود را، از راه مھمان

كرد كھ زن را، از لحاظ جسد و روح، ملك خود  ز آن رو ميداشت این عمل را ا مھمان وامي
سوزي مرحلة نھایي این طرز تفكر بود؛ زن را مجبور ساختند با سایر اشیاي مرد،  دانست؛ زنده مي

در رژیم پدرشاھي، مجازات زنا با مجازات دزدي . پس از مردن وي، در قبر برود و با او دفن شود
و این مجازات كھ در قبایل  –شد  زي نسبت بھ مالكیت محسوب ميگویي زنا نیز تجاو –یكسان بود 

اولیھ چیز قابل ذكري نبود، تا پاره كردن شكم زن زناكار، در میان بعضي از ھندیشمردگان كالیفرنیا، 
در نتیجة آنكھ، طي قرون متوالي، زنان بر اثر اقدام بھ زنا مجازاتھاي . كرد درجات مختلف پیدا مي

اینك حس وفاداري زن نسبت بھ شوھر حالت استقراري پیدا كرده و جزو ضمیر اند،  سخت چشیده
كساني كھ بھ جنگ با قبایل ھندیشمردگان امریكا رفتھ بودند، از شدت . اخالقي وي گردیده است

  اند؛ بسیاري از سیاحان آرزو  وفاداري زنان نسبت بھ شوھران خود، دچار شگفتي شده

راي زن كار آساني است، چھ، در نزد آنان، مانند اغلب ملتھاي اولیھ، در میان مردم پاپوا وفاداري ب
افتد كھ  در میان ھندیشمردگان امریكا بندرت اتفاق مي. براي طالق دادن اشكال فراوان وجود ندارد

اغلب مردان تا بھ «: نویسد ھمسري میان دو نفر بیش از چند سال دوام كند، و چنانكھ سكولكرافت مي
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اروپاییان را، كھ در «آنان . شناسند گیرند و حتي فرزندان خود را نمي د زنان متعدد ميسن پیري برسن
كنند، و بھ نظر ایشان روح بزرگ مرد و زن را آفریده  تمام زندگي بھ یك زن قناعت دارند، مسخره مي

است تا خوشبخت باشند، بھ ھمین جھت، ھرگز شایستھ نیست كھ زن و شوھري، اگر با یكدیگر 
مردان قبیلة چروكي، ھر سال، سھ یا چھار بار تجدید » .ار نباشند، تمام عمر را با ھم بھ سر برندسازگ

. برند كارترند سھ سال با ھمسر خود بھ سر مي كنند، و مردم جزایر ساموآ كھ محافظھ فراش مي
ر د. تر گشت ھنگامي كھ كشاورزي رواج یافت و تثبیت زندگي بیشتر شد، دورة زناشویي طوالني

شد، چھ، در این صورت، مرد كنیزي  رژیم پدرشاھي، طالق دادن زن با اصول اقتصادي سازگار نمي
خیز اجتماع گردید و  ھنگامي كھ خانواده واحد بھره. داد را كھ براي آقاي خود سودآور بود از چنگ مي

خانواده بیشتر بود  افراد آن، بھ معاونت یكدیگر، بھ استثمار زمین پرداختند، طبعًا ھرچھ تعداد افراد
كم متوجھ شدند كھ نفع در آن است كھ رابطة زن و  شد؛ بھ ھمین جھت، كم ثروت آن نیز فراوانتر مي

قدر ادامھ یابد تا كوچكترین پسران بزرگ شود؛ ولي چون زن و شوھر بھ چنین سني  شوھر آن
تیجة یك عمر كار كردن و اي بیفتند نداشتند و، در ن رسیدند، دیگر حال آن كھ بھ فكر عشق تازه مي

آنگاه كھ انسان بھ زندگي . شد زحمت كشیدن با یكدیگر، زندگي آن دو متصل و غیرقابل انفكاك مي
صنعتي در شھرھا معتاد، و در نتیجھ، از عدة افراد خانواده و اھمیت آن كاستھ شد، دوباره طالق 

  .فزوني یافت و بھ حدي رسید كھ اكنون وجود دارد

ھاي تاریخ، ھمیشھ مردان خواھان زیادي فرزند بوده و، بھ ھمین جھت،  ر طي دورهبھ طور كلي، د
اند، در صورتي كھ زنان، كھ بار سنگین حمل و زادن را  مادري را از امور مقدس بھ شمار آورده

اند تا ھرچھ بیشتر از  دل با این تكلیف دشوار مخالف بوده و وسایل مختلف بھ كار برده كشند، در تھ مي
مردم اولیھ معموال بھ این فكر نبودند كھ تعداد ساكنان یك منطقھ . تیھاي مادر شدن بركنار بمانندسخ

بیش از اندازه زیاد نشود؛ ھنگامي كھ شرایط زندگي بھ حال عادي بود، فرزند زیادتر سبب رسیدن بھ 
برایش  خورد از آن بود كھ زنش، بھ جاي پسر، دختر شد، و اگر مرد تأسف مي سود بیشتري مي

كوشید كھ سقط جنین بكند، یا از پیدا شدن فرزند جلوگیري بھ عمل آورد؛  در مقابل، زن مي. آورد مي
توان باور كرد كھ این عمل اخیر، در زنان اولیھ نیز، مانند زنان این زمان، گاھگاه بھ وقوع  آیا مي

وگیري از باردار شدن را براي جل» وحشي«پیوستھ است؟ مایة كمال تعجب است كھ عللي كھ زن  مي
انگیزد؛ این علل و محركات  امروز را بھ این كار برمي» متمدن«كرد، ھمانھایي است كھ زن  وادار مي

فرار از پرورش فرزند؛ حفظ نیرومندي جواني؛ فرار از ننگي كھ با پیدا شدن فرزند : عبارت است از
  نامشروع براي زن حاصل

اي كھ زن براي جلوگیري از  ترین وسیلھ ساده. نظیر اینھاشود؛ و گریختن از مرگ؛ و چیزھایي  مي
برد این بود كھ مرد را، در دوران شیر دادن بھ كودك، كھ غالبًا چندین سال طول  مادر شدن بھ كار مي

گونھ كھ در میان بعضي از ھندیشمردگان چین  ھمان –افتاد  داد؛ گاه اتفاق مي كشید، بھ خود راه نمي مي
ن، تا پیش از آنكھ طفلش بھ ده سالگي برسد، از مادر شدن مجدد امتناع ورزد؛ در كھ ز –رایج است 

دار شوند؛  گذاشتند كھ زودتر از دو تا چھار سال پس از ازدواج بچھ جزیرة بریتانیاي جدید، زنان نمي
در قبیلة گوآیكوروس، در برزیل، بھ شكلي عجیب، تعداد افراد رو بھ نقصان است؛ این از آن جھت 

ت كھ زنان تا پیش از سي سالگي حاضر بھ مادر شدن نیستند؛ در بین مردم پاپوا، سقط جنین بسیار اس
ایم، زیرا نیروي ما  داري بار سنگیني است، ما از بچھ سیر شده بچھ«: گویند شایع است و زنانشان مي

م خود تغییراتي كنند، یا در رح ؛ زنان قبایل مائوري یا گیاھاني را استعمال مي»برد را از بین مي
  .دھند كھ از شر بچھ آوردن و زادن بیاسایند مي

اي عالي براي آسایش او بھ شمار  اگر اقدام زن بھ سقط جنین بھ نتیجھ نرسد، كشتن طفل نوزاد وسیلھ
بسیاري از قبایل فطري كشتن طفل را، در صورتي كھ ناقص یا بیمار یا از زنا بھ دنیا بیاید، . رود مي
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مثل این است كھ انسان ھر دلیلي را، براي . دانند ت مادرش را از دست بدھد، مجاز ميیا ھنگام والد
بعضي از قبایل اطفالي را كھ بھ گمان . داند آنكھ تعداد مردم با وسایل تعدي آنان متناسب بماند، جایز مي

را كھ با سر بھ دنیا اي  در قبیلة بوندئي بچھ: كشند اند مي ایشان در اوضاع و احوال نامسعود بھ دنیا آمده
كشند؛ قبایل جزیرة  كنند؛ مردم قبایل كامچادال طفلي را كھ ھنگام طوفان متولد شود مي بیاید خفھ مي

ماداگاسكار كودكي را كھ در ماھھاي مارس یا آوریل یا روزھاي چھارشنبھ و جمعھ یا در ھفتة آخر 
سوزانند، یا در آب خفھ  د، یا او را زنده زنده ميگذارند تا بمیر ھر ماه بھ دنیا بیاید، یا در ھواي آزاد مي

دانند، چھ بھ نظر  اي از قبایل، چون زن دوقلو بزاید، این را برھان زناكاري او مي در پاره. كنند مي
آنان ممكن نیست یك مرد، در آن واحد، پدر دو طفل باشد؛ بھ ھمین جھت یكي از آن كودكان، یا ھر دو 

كودك نوزاد از آن جھت در قبایل بدوي رواج داشتھ كھ در مسافرتھاي  كشتن. محكوم بھ مرگ ھستند
در قبیلة بانگرانگ، در استرالیا، نصف اطفال را حین : شده است طوالني آنان اسباب زحمت مي

دادند كھ، در مدت ھفت  كشتند، و در قبیلة لنگوآ، در پاراگھ، بھ ھیچ خانواري اجازه نمي والدت مي
بردند؛ مردم قبیلة  آمد از بین مي ند پیدا كنند، و آنچھ را بیش از این بھ دنیا ميسال، بیش از یك فرز

كنند، یعني ھر خانواده بیش از یك پسر و یك  كردند كھ اكنون فرانسویان مي آبیپون ھمان كار را مي
ز قبایل، رسانیدند؛ در بعضي ا شد فورًا بھ قتل مي داشت، و ھرچھ را بیش از این پیدا مي دختر نگاه نمي

اي از مواقع  بردند، و در پاره نمود، نوزادان را از بین مي كرد یا تھدید مي چون خطر قحطي رو مي
كشتند، و احیانًا او را آن اندازه  معموًال دختر را بیشتر مي. رسانیدند آنان را بھ مصرف خوراك مي

  دادند تا بمیرد، بھ این خیال كھ روح وي، زجر مي

كشي ھیچ قبحي نداشتھ و اسباب  عمل بچھ. ا بیاید، در جسد پسري خواھد بودچون دوباره بھ دنی
شد، زیرا، چنانكھ ظاھر است، مادران، در لحظاتي كھ بالفاصلھ پشت سر زایمان است،  پشیماني نمي

  .گونھ محبت غریزیي نسبت بھ كودكان خود ندارند ھیچ

ادگي و ناتواني او عاطفة پدري و مادري را كشتند، س گذشت و او را نمي اگر چند روز از تولد طفل مي
بسیاري از اوقات، كودك، در . كرد انگیخت و دیگر از خطر كشتھ شدن رھایي پیدا مي در والدین برمي

دید كھ در میان مردمي كھ در  میان مردم اولیھ، آن اندازه از پدر و مادر خود محبت و مھرباني مي
نظر بھ كمي شیر و غذاھاي نرم و سبك دیگر، دورة . شود ترند نظیر آن دیده نمي مدنیت پیشرفتھ

كرد و حتي گاھي این مدت بھ دوازده سال  شیرخوارگي با شیر مادر از دو تا چھار سال ادامھ پیدا مي
برد كھ پیش از آنكھ از شیر گرفتھ شود معتاد بھ استعمال  یكي از سیاحان از كودكي نام مي. رسید مي

كشیده تا  طفلي، كھ با اطفال دیگر مشغول بازي بوده، دست از كار مي غالبًا. دخانیات بوده است
بندد و، چون بخواھد  زن سیاھپوست در حین كار فرزند خود را بر پشت مي. مادرش بھ او شیر بدھد

با آنكھ پدران . گذارد افتد كھ پستان را از روي شانھ بھ دھان او مي او را شیر دھد، گاھي اتفاق مي
داد، زیرا بھ این ترتیب طفل ناچار  ندان خود اھمال شدید داشتند، تربیت آنان نتیجة بد نمينسبت بھ فرز

شد كھ، در سنین اولیة عمر، نتیجة احمقي و وقاحت و ماجراجویي خود را بچشد؛ بھ ھمین جھت،  مي
در اجتماعات فطري، دوستي . گشت شد، علمش بھ زندگي نیز فزونتر مي ھرچھ تجربة او بیشتر مي

  .پدر و مادر نسبت بھ فرزند، و ھمچنین دوستي فرزند نسبت بھ والدین، بسیار شدید است

در اجتماعات اولیھ، كودكان در معرض خطرھا و بیماریھاي گوناگون قرار دارند و، بھ ھمین جھت، 
ج دورة جواني، در این گونھ اجتماعات، كوتاه بود، زیرا ازدوا. مرگ و میر در میان آنھا فراوان است

شده و ھر فرد ناچار بوده  گرفت، و از ھمان وقت مشقتھاي زن و شوھري پیدا مي بسیار زود انجام مي
زنان را نگاھداري فرزند . است، ھرچھ زودتر، خود را براي كمك بھ اجتماع و دفاع از آن آماده كند

و مرد از تربیت  آورد، مردان را تھیة احتیاجات زندگاني این فرزندان؛ ھنگامي كھ زن از پا در مي
آسودند، ھمة نیروي خود را از دست داده بودند؛ بھ این جھت، نھ در ابتداي  آخرین كودك خود مي
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. آمد كھ فردي شخصیت خود را آشكار سازد جواني و نھ در آخر آن، ھیچ وقت، فرصتي بھ دست نمي
رود؛ در  شمار مي توجھ فرد بھ خودش، مانند آزادي، تجمل و زینتي است كھ از مختصات تمدن بھ

اي كافي، مرد و زن، از ترس گرسنگي و توالد و تناسل و كشتار رستند و  فجر تاریخ بود كھ عده
  .توانستند ارزشھاي عالي فراغت و بیكاري، یعني فرھنگ و ھنر، را براي جھان متمدن ابداع كنند

III - اخالق اجتماعي  

 –آدمكشي  –مت و تعدي بھ حق دیگران قساو –خیانتكاري  –آزمندي  –ماھیت فضیلت و رذیلت 
اخالق  –اخالق از نظر قبیلھ  –ادب  –نوازي  مھمان –نوعدوستي  –اجتماعي شدن فرد  –خودكشي 

  دین و اخالق –اولیھ و اخالق جدید 

طفل بھ حیوان . یكي از كارھاي پدر و مادر آن است كھ قوانین اخالقي را بھ فرزندان خود منتقل كند
كند، روح انسانیت  ا بھ انسان، و بتدریج كھ میراث اخالقي و عقلي اسالف را جذب مينزدیكتر است ت

از جنبة زیستشناسي باید گفت كھ كودك براي مدنیت ساختھ . شود نیز خرده خرده در او تقویت مي
نشده، زیرا غرایز وي او را براي اوضاع و احوال ثابت و اساسي خاصي مھیا ساختھ است كھ بیشتر 

شود، روزي در  ھر عملي كھ از لحاظ اخالق زشت محسوب مي. گي در جنگل سازگار استبا زند
شده از بین  میدان تنازع بقا عنوان فضیلت داشتھ، و زماني كھ اوضاع و احوالي كھ آن را موجب مي

اي از رفتار نیست،  رفتھ، این فضیلت ھم عنوان رذیلت پیدا كرده است؛ بنابراین، رذیلت شكل پیشرفتھ
كند كھ جانشین آن، رفتار  لكھ عبارت از بازگشتي است كھ انسان بھ طرز سلوك و رفتار قدیمي ميب

گذاري اخالقي آن است كھ تمایالت طبیعي بشر را، كھ  یكي از ھدفھاي اساسي قانون. اي شده است تازه
در تغییر است، متناسب  تغییرناپذیر یا تقریبًا تغییرناپذیر است، با احتیاجات زندگاني اجتماعي، كھ دایمًا

  .و ھماھنگ سازد

آزمندي، نفعپرستي، خیانتكاري، بیرحمي و غصب حق دیگران، در طول دوران نسلھاي متوالي، 
اند و، با تمام قوانین و اصول تربیت و اخالق و دین،  براي حیوان و انسان ھمچون امور نافعي بوده

بعضي از آنھا حتي امروز ھم براي حفظ حیات شك نیست كھ . كن كردن آنھا امكان ندارد ھنوز ریشھ
داند چھ وقت دیگر بھ  كند كھ نمي سودمند است؛ حیوان از آن جھت شكم خود را تا گلو از غذا پر مي

خوراك دسترسي پیدا خواھد كرد؛ ھمین شك داشتن و ایمن نبودن از آینده است كھ سبب پیدا شدن 
افتد كھ مردم، در ظرف مدت یك روز، بیست كیلوگرم  مي در قبیلة یاكوت، گاه اتفاق. آزمندي شده است

كنند كھ كمي با این  خورند؛ دربارة اسكیموھا و بومیان اصلي استرالیا ھم حوادثي نقل مي گوشت مي
تواند این  اطمینان اقتصادي، كھ از نتایج مدنیت است، ھنوز آن اندازه جدید است كھ نمي. تفاوت دارد

میان بردارد؛ بھ ھمین جھت است كھ انسان بھ گرد آوردن پول یا متاعھاي  آزمندي طبیعي را بكلي از
آزمندي براي . دیگري حریص است كھ در روز احتیاج بتواند با آنھا آذوقھ و قوت و غذا تھیھ كند

رسد، زیرا اكثر اجتماعات انساني در اطراف منابع آب قرار  مشروبات بھ پاي آزمندي بھ خوراكي نمي
ا وجود این، نزدیك است كھ آشامیدن مشروبات الكلي عمومیت پیدا كند، و این از آن ب. گرفتھ است

  خواھند رفع تشنگي كنند، بلكھ بیشتر براي آن  جھت نیست كھ مي

خود را گرم سازند، یا بدبختیھاي خود را بھ دست فراموشي بسپارند؛ گاھي نیز از آن سبب بھ 
  .یدني در دسترس ندارندشوند كھ آب آشام مشروبات الكلي متوسل مي
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خیانتكاري بھ اندازه آزمندي و شكمبارگي سابقة تاریخي ندارد، زیرا زمان پیدایش گرسنگي بر زمان 
روي كار آمدن مالكیت خصوصي بسیار پیشي داشتھ است؛ شاید امانت و شرافت وحشیان اولیھ، در آن 

: گوید چنانكھ كولین دربارة قبیلة ھوتنتوت مياي كھ دارند، بیش از ھمة مردم متمدن باشد؛  زندگي ساده
دھند در نزد آنان مقدس است و ھیچ یك از كارھایي كھ اروپاییان از راه فساد و خیانت  قولي كھ مي«

  ».شود كنند در میان آنان دیده نمي مي

ه، از بین بدبختانھ این امانت ساده، با پیشرفت وسایل ارتباط، كھ سرتاسر دنیا را بھ یكدیگر اتصال داد
بھ . ورزي را بھ قبایل ھوتنتوت نیز آموختھ است بازي و خیانت رفتھ، و وسایل اروپایي فنون دقیق حقھ

شود، چھ در این ھنگام است كھ تردستي و  طور كلي، باید گفت كھ خیانتكاري با مدنیت متولد مي
م و تربیت نیروھاي عقلي شود، و تعلی گیرد، چیزھاي دزدیدني فراوان مي چابكي مورد ستایش قرار مي

در ھمان حین كھ مالكیت خصوصي میان ملل اولیھ پیش . سازد را بھ راھھاي خوب و بد مسلط مي
  .رفت، دزدي و دروغ نیز، پا بھ پا، ھمراه آن بود

تعدي و تجاوز بھ اندازة آزمندي و شكمبارگي در میان بشر سابقھ دارد؛ جنگ بھ خاطر دست یافتن بھ 
ھ زمین را آغشتھ بھ خون داشتھ است و پیوستھ، چون زمینة تاریكي، از پشت فروغ غذا و ملك ھمیش

اي  مرد اولیھ از آن جھت بیرحم و سندگل بوده است كھ چاره. شود لرزان و ناپایدار مدنیت مشاھده مي
جز این نداشتھ است؛ زندگي چنان او را بار آورده بود كھ ھمیشھ بازویش براي زدن آماده، و قلبش 

بیند  یكي از صفحات سیاه تاریخ مردمشناسي آنجاست كھ شخص مي. پروا باشد اي كشتن سخت و بيبر
چگونھ مردم اولیھ بھ شكنجھ كردن عادت داشتھ و زن و مردشان از عذاب كردن دیگران مسرور 

، این قساوت و بیرحمي، بیشتر، نتیجة جنگھاي فراوان آن زمان بوده است؛ در داخل قبیلھ. اند شده مي
اخالق مردم این اندازه بد و سخت نبوده است و حتي با غالمان خود با ھمان لطفي كھ مردم متمدن بھ 

ولي چون الزم بوده است كھ در زمان جنگ مردم بسختي یكدیگر . اند كرده آن عادت دارند رفتار مي
ر زمان صلح نیز از كرد و د را بكشند و از پا درآورند، كشتن، بتدریج، براي آنان حكم عادتي پیدا مي

كرد كھ ھر نزاع، المحالھ، باید بھ كشتھ شدن  داشتند؛ زیرا یك مرد اولیھ چنین فكر مي آن دست برنمي
در بسیاري از نقاط، حتي ھنگامي كھ كسي فردي از افراد قبیلة خود را . یكي از دو طرف پایان پذیرد

فوئجیان قاتل . گرفت سرزنش قرار نمي كشت، آن اندازه كھ در نزد ما مرسوم است، مورد تعقیب و مي
رانند تا آنكھ، بتدریج، مردم عمل او را فراموش كنند و بتواند بھ خانھ بازگردد؛ كافرھا  را از قبیلھ مي

رانند؛ اما، چون مدتي گذشت، تبھكار خود را  كنند و از قبیلھ بیرونش مي روي قاتل را با دوده سیاه مي
گردد  كند و بھ میان آنان بازمي اي مخصوص قبیلھ رنگ مي رنگ قھوهشوید و دوباره صورت را با  مي

  كند؛ وحشیان فوتونا، و مثل سابق زندگي مي

در میان بعضي از . آوردند ھمچون وحشیان واقعي خود ما، قاتل را در زمرة پھلوانان بھ شمار مي
زني حاضر بھ زناشویي قبایل، رسم چنان است كھ تا مردي كسي را، بحق یا بناحق، نكشتھ باشد ھیچ 

شود؛ از ھمینجاست كھ عادت شكار سر، ھنوز، در میان بومیان جزیرة فیلیپین برقرار مانده  با وي نمي
در قبیلة دایاك، چون كسي از چنین شكاري بازگردد ھر چند تن از دختران دھكده را كھ بخواھد . است
پذیرند، چھ خود را با داشتن چنان  مي تواند بھ زني انتخاب كند، و دختران با آغوش باز او را مي

  .دانند ھمسري مادر فرزندان شجاع و نیرومند مي

اسكیموھاي جوان پدر و مادر خود . شود ھر جا كھ خوراك گران و نایاب باشد، حیات بشري ارزان مي
كشند؛ كسي كھ از  را، ھنگامي كھ سخت پیر شده باشند و كاري از دستشان برنیاید، با دست خود مي
حتي زندگي خود . انجام این كار سر باز زند چنان است كھ گویي وظیفة فرزندي را انجام نداده است

دھد  شخص ھم، در نظر مرد اولیھ، ارزش فراوان ندارد و با چنان آسایش خاطري بھ انتحار تن درمي
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دیگري،  ھنگامي كھ شخصي، در نتیجة سوءرفتار. شود كھ نظیر آن فقط در میان مردم ژاپن دیده مي
. خود را بكشد یا ناقص كند، شخص متعدي نیز باید چنان كند، وگرنھ از اجتماع رانده خواھد شد

ھاي  براي آن كار بھانھ. شود، خودكشي براي رھایي از ننگ و عار سابقة طوالني دارد چنانكھ دیده مي
آن جھت خود را  بعضي از زنان ھندیشمردگان امریكاي شمالي فقط از: كند بسیار جزئي كفایت مي

اند كھ شوھرانشان آنان را سرزنش كرده بودند؛ و جواني از جزیرة تروبریاند تنھا بھ این علت  كشتھ
  .خودكشي كرده است كھ زنش ھمة توتونھاي وي را كشیده بود

جویي را بھ جاي آزمندي، استدالل را  یكي از كارھاي اساسي تمدن آن بوده است كھ، در انسان، صرفھ
تعدي و غصب حق، مراجعھ بھ محكمھ را بھ جاي كشتن، و فلسفھ را بھ جاي خودكشي بھ جاي 

برگزیده است؛ آن روز كھ شخص قوي حاضر شد ضعیف را، بھ میانجیگري قانون، بخورد پیشرفت 
اگر اجتماعي بھ افراد خود اجازه دھد ھمان عملي را كھ در مقابل . عظیمي در مدنیت حاصل شد

اي، بزودي از میان خواھد  دھند، در میان خود نیز معمول دارند، چنین جامعھ مي اجتماعات دیگر انجام
ھاي دیگر آن است كھ، در میان خود  رفت؛ اولین شرط ایستادگي و رقابت كردن در مقابل جامعھ

شود، تنازع بقا از  ھنگامي كھ سازمان ھمكاري برقرار مي. اجتماع، تعاون و ھمكاري برقرار باشد
بلكھ از فرد بھ اجتماع انتقال یافتھ است؛ در شرایط متساوي، میان دو اجتماع، آن یك بیشتر  بین نرفتھ،

بھ ھمین . تواند با دیگري رقابت كند كھ حس سازگاري با یكدیگر در میان افراد آن بیشتر باشد مي
د و بھ كند افراد را با آن بار بیاور جھت است كھ ھر جامعھ دستورات اخالقي خاص دارد و سعي مي

این ترتیب از حدت جنگ طبیعي براي زیستن، كھ در نفس افراد موجود است، بكاھد؛ در این صورت 
كند،  شود عنوان فضایل اخالقي پیدا مي صفات و سجایایي كھ براي بقاي اجتماع مفید تشخیص داده مي

حدي وارد جماعت چنین است كھ انسان، تا . شود و سجایاي مخالف بھ عنوان رذایل اخالقي شناختھ مي
  گردد، شود و اجتماعي مي مي

  .كند و یك حیوان عنوان شارمند پیدا مي

چندان دشوارتر از تلقین ھمین » وحشي«ایجاد عواطف و احساسات اجتماعي در ضمیر یك فرد 
طور،  عواطف بھ قلب یك انسان عصر جدید نبود، اگر تنازع بقا سبب ترویج كمونیسم بوده، ھمان

شاید انسان اولیھ بیش از انسان . یت ھم سبب توجھ فرد بھ شخص خود شده استجنگ براي مالك
امروز حاضر و مستعد بھ قبول ھمكاري اجتماعي بود، زیرا، از یك طرف، خطرھایي كھ او را ھنگام 

كرد بیشتر و، از طرف دیگر، داراییش كمتر، و بھ ھمین جھت اسباب جدایي او از  تنھا بودن تھدید مي
درست است كھ انسان فطري آزمند و خشن بوده، در عین حال بخشنده و . ز كمتر بوده استاجتماع نی

كرده و بھ مھمانان خود ھدایایي  قلب نیز بوده و، بآساني، ھرچھ داشتھ حتي با بیگانگان قسمت مي خوش
خود  داند كھ كرم مرد فطري و اولیھ تا بھ حدي است كھ زن یا دختر ھر خواننده مي. بخشیده است مي

بخشد، و اگر كسي چنین پیشكشي را رد كند مایة كمال تأثر او  را بھ عنوان ھدیھ، بھ مھمان خود مي
شوند؛ این، خود، یكي از مشكالتي است  خانھ و ھم زن او، ھر دو ناخشنود مي گردد و ھم صاحب مي

شود نتیجة آن است  اي كھ روز دوم ورود با مھماني مي طرز معاملھ. كھ مبلغان دین مسیح گرفتار آنند
نماید كھ  چنین مي. كھ وي، در شب و روز اول ورود خود، چگونھ این آداب را مراعات كرده باشد

احساس مرد اولیھ نسبت بھ زن خود احساس مالك نسبت بھ مملوك است، نھ احساس عاشق نسبت بھ 
د كھ زنش، پیش از كن او اگر غیرتي دارد فقط از این لحاظ است؛ بھ ھمین جھت، فرق نمي. معشوق

؛ از اینكھ با مھمان وي ھمخوابھ شود ھم رنجي بھ »دیده باشد«آنكھ بھ خانة او بیاید، دیگران را نیز 
خوابد، از لحاظ  یابد؛ ولي چون ببیند كھ زنش، بدون اجازة او، در بستر كسي مي دل مرد راه نمي

در افریقا دیده شده كھ بعضي از  .آید شود و حس غیرتش بھ جوش مي مالكیت، افروختھ و غضبناك مي
قواعد تعارف و . دھند تا كاري كھ دارند بگذرد شوھران زنان خود را بھ بیگانگان عاریھ مي
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افتاده، ھمان قدر پیچیده است كھ در ملل متمدن؛ ھر جماعتي اسلوب  خوشامدگویي، در اغلب ملل عقب
كھ دو نفر یكدیگر را مالقات  ھنگامي. خاصي براي سالم كردن و اجازة مرخصي خواستن دارد

بویند، یا ھر یك دیگري را، بآھستگي و  زنند، یا یكدیگر را مي كنند بینیھاي خود را بھ یكدیگر مي مي
. بوسند دھد؛ ولي، چنانكھ دیدیم، ھرگز یكدیگر را نمي از روي لطف، مورد ضرب مختصر قرار مي

ز لحاظ ادب بر متوسط مردمان معاصر بعضي از قبایل، كھ بھ خشونت معروف ھستند، ھنوز ھم ا
مالیم و صلحجو «كنند، در خانوادة خود  اھالي قبیلة دایاك، كھ سر آدمي را شكار مي. ترجیح دارند

گویند و  ؛ در نظر ھندیشمردگان امریكاي مركزي، سفیدپوستان، كھ ھنگام مكالمھ بلند سخن مي»ھستند
  .اند بیت صحیح ندارند و فرھنگ كافي ندیدهدھند، تر حركات و اطوار عجیبي از خود نشان مي

ھندیشمردگان امریكا خود را ملت . توان یافت كھ خود را برتر از دیگران تصور نكند كم ملتي را مي
افراد . دانند كھ روح بزرگ آن را، براي آنكھ سرمشق انسانیت باشد، خلق كرده است اي مي برگزیده

انسان «نامند، و قبیلة دیگر بھ خود لقب  مي» نھاي منحصرانسا«یكي از قبایل ھندیشمردگان خود را 
كردند كھ  اسكیموھا چنین تصور مي» .تنھا ما ملت ھستیم«: گویند دھد؛ مردم كارائیب مي مي» انسانھا

بھ ھمین . اند كھ از ایشان آداب و فضایل را بیاموزند مردم اروپا از آن جھت بھ جزیرة گروئنلند آمده
گذشتھ است كھ، در معاملھ با سایر مردم،  نسانھاي اولیھ ھرگز بھ خاطرشان نميجھت بوده است كھ ا

  اند مراعات كنند؛ این مردم ھمان مقرراتي را كھ دربارة افراد قبیلة خود داشتھ

كنند كھ وظیفة اخالق آن است كھ اجتماع خاص ایشان را در مقابل سایر  بصراحت اعتراف مي
اخالقي و محرمات تنھا باید در مورد افراد قبیلھ رعایت شود، و با جماعتھا نیرومندي بخشد، قواعد 

  .مردم دیگر ھر عملي مباح است، مگر آنكھ مھمان باشند

از پیشرفت اخالق در تاریخ، بیش از آنكھ بھبود مقررات اخالقي منظور نظر باشد، این جنبھ مورد 
با آنكھ مقررات . آید وسیعتر شود درمياي كھ این مقررات در آن بھ مورد اجرا  توجھ است كھ دایره

اخالقي قدیم و جدید، از لحاظ مضمون و محتویات و طرز اجرا، با یكدیگر تفاوت زیاد دارند، دشوار 
چیزي كھ ھست، جز در حالتھاي . است كھ بتوان گفت اخالق جدید عالیتر از اخالق قدیم است

دارتر است و عدة زیادتري از مردم را شامل  نھاستثنایي، میدان تطبیق قواعد اخالقي جدید بسیار دام
رفتھ رفتھ كھ قبایل در جزو  .كند مي دار شدن دارد بتدریج تقلیل پیدا شود، ولو اینكھ این دامنھ مي

، قواعد اخالقي از مرزھاي قبیلھ بھ خارج نفوذ كرده اند واحدھاي بزرگترین بھ نام دولت جمع شده
است، و، ھنگامي كھ دولتھا در نتیجة ترقي وسایل ارتباط یا بر اثر احساس خطر مشترك بھ یكدیگر 

اند، اصول اخالقي از مرزھاي دولتھا بھ یكدیگر سرایت كرده و كار بھ جایي رسیده است  نزدیك شده
قي خود را بھ تمام اروپا و، پس از آن، بھ ھمة نژاد سفید، و در كھ یك دستھ از مردم مقررات اخال
اند كھ دنبال كمال  شك نیست كھ در ھر دوره مردماني بوده. اند پایان كار بھ نوع بشر، تحمیل كرده

اند كھ ھركس ھمة مردم را چون نزدیكان و ھمسایگان خود دوست  گشتھ و آرزو داشتھ مطلوب مي
رفتھ است، ولي تعداد چنین مردم، و حتي نسبت  مواعظ ایشان ھمیشھ بھ ھدر ميبدارد؛ شاید اندرزھا و 

عددي آنان بھ روزگار ما، بسیار زیاد شده است؛ ھرچند دیپلوماسي و سیاست با اخالق سازشي ندارد، 
المللي مقرراتي اخالقي وجود دارد، چھ اگر چنین نباشد و قیود و قوانین و اعتمادي در  در تجارت بین

تجارت، كھ با عمل دزدان دریایي آغاز شده، بھ كمك . نیاید، امر تجارت بھ راه نخواھد افتاد كار
  .اخالق، بھ منتھا درجة ترقي خود رسیده است

ھا بندرت مقررات اخالقي خود را بھ صورت واضح، بر بنیان روشن نفع اقتصادي و سیاسي  جامعھ
خود، معموًال حاضر نیست كھ منافع شخصي خود را  اند؛ چھ فرد، بنا بر طبیعت اجتماع استوار ساختھ

اي گردن نھد كھ سرپیچي از آنھا ظاھرًا  كننده تابع منافع اجتماع قرار دھد، یا بھ قواعد خشك و خستھ
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بھ ھمین جھت، براي آنكھ اجتماع پاسباني نامرئي ایجاد كند و . گونھ مجازاتي را در پي ندارد ھیچ
تمایالت افراد برانگیزد و حس خوف و رجا را در میان توده تحریك  تمایالت اجتماعي را در مقابل

  .كند، از دین، كھ البتھ اختراع اجتماع نیست، استفاده كرده است

  :استرابون، جغرافیادان پیر، نوزده قرن پیش از این، خوب در این باره داد سخن داده است

اي از مردم، ھرگز  در ھم آمیختھیك فیلسوف در برابر گروھي از زنان، یا در مقابل مجموعة 
تواند امیدوار باشد كھ، با نیروي استدالل، حس وقار، تقوا و ایمان را بھ آنان تزریق كند؛ براي  نمي

اینكھ موفق شود، وي ناچار است كھ از خوف دیني استفاده كند؛ و براي آنكھ چنین حس ترس و بیمي 
  .ددانگیختھ شود، باید بھ اساطیر و عجایب متوسل گر

، گرزھاي آتشین، مارھا، و غیره، ھمھ از اساطیر است، و در )شاخھ نیزة سھ(صاعقھ، سپر، تریدنس 
شود؛ ولي مؤسسان دولتھا از ھمین وسایل بھ عنوان  علم االھي قدیم چیزي جز ھمین اساطیر دیده نمي

اساطیر ھمین است كھ  حقیقت علم. اند دل را با آنھا ترسانیده عفریتھایي استفاده كرده و مردمان ساده
ذكر شد، و چون ھمین اساطیر، گذشتھ از اھمیت تاریخي، نقش بزرگي در زندگاني اجتماعي و مدني 

اند، پیشینیان آنھا را از وسایل تربیت اطفال قرار داده، بعدھا دامنة استفاده از آنھا را بھ زمان  داشتھ
ھاي  توانند در تمام دوره مور شعري و خیالي، مياند كھ، با كمك ا جواني نیز رسانیده، و چنان اندیشیده

اینك، پس از گذشتن آن دورة طوالني، تاریخ و فلسفھ . زندگي وسایل تھذیب و تربیت را فراھم آورند
ذلك، باید بھ خاطر داشت كھ فلسفھ فقط براي عدة  رود؛ مع بھترین وسیلة پرورش نسلھا بھ شمار مي

  .افتد ھمان شعر است كھ آنچھ در تودة خلق مؤثر ميمعدودي مفید فایده است، در صورتي 

كند، زیرا ھرچھ اسرارآمیز  بھ این ترتیب است كھ دین ھالة تقدیسي بر گرد مقررات اخالقي ایجاد مي
شناسند و تاریخ  الطبیعھ باشد وزن و آبرویي دارد كھ اشیاي متعارفي، كھ ھمھ آنھا را مي و مافوق

كند نیروي خیال است نھ  آنچھ بیشتر بر مردم حكومت مي. ن وزني ندارددانند، چنا پیدایش آنھا را مي
آیا سرچشمھ واصل دین ھمین فایدة اخالقي بوده است : اكنون وقت آن رسیده است كھ بپرسیم. قوة علم

  یا چیزي دیگر؟

IV - دین  

  الحاد در نزد ملتھاي اولیھ

تعریف كنیم، از ھمان ابتداي بحث باید این » پرستش نیروھاي برتر از طبیعت«اگر دین را بھ معني 
بعضي از . اند گونھ دیني نداشتھ نكتھ را در نظر بگیریم كھ بعضي از ملتھاي اولیھ، ظاھرًا، ھیچ

ن اثري از توتم و ھیچ نوع عبادت و شعایر دیني ندارند و، در نزد آنا) ھا پیگمھ(ھاي افریقایي  كوتولھ
سپارند و ھرگز بھ فكر آن  شود، مردگان خود را بدون ھیچ تشریفات بھ خاك مي بتھا و خدایان دیده نمي

این طوایف، در  –كھ البتھ خالي از مبالغھ ھم نیست  –ھاي سیاحان گوش بدھیم  افتند؛ اگر بھ گفتھ نمي
ط بھ خدایان شر عقیده دارند و ھرگز در ھاي كامرون فق كوتولھ. میان خود، حتي خرافاتي ھم ندارد

صدد آن نیستند كھ با اجراي اعمالي این خدایان را راضي نگاه دارند، چھ بھ نظر آنان این كارھا در 
قبیلة وداه، در جزیرة سیالن، بھ خدایان و جاوداني روح . جلب رضایت خدایان ھیچ تأثیري ندارد

كنند؛ ھنگامي كھ از آنان  دھند و نھ قربانیي مي تي انجام ميعقیده دارند، ولي براي این خدایان نھ عباد
آیا «: گویند دھد، مي دربارة خدا سؤال شود، با حیرتي، نظیر آن كھ بھ یك فیلسوف عصر جدید دست مي
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» !ام ھاي موریانھ، یا روي درختي؟ من كھ ھرگز او را ندیده اي از تپھ بر تختھ سنگي است، یا بر تپھ
پردازند و، ھمچون  یكاي شمالي تصور خدایي را دارند، ولي بھ پرستش او نميھندیشمردگان امر

  اپیكور، خدا

اي گفتھ  یك ھندیشمرده از قبیلة آبیپون كلمھ. دانند كھ بھ كار انسان كاري داشتھ باشد را دورتر از آن مي
میشھ پدران و نیاكان ما، كھ ھ«: كھ ممكن است باعث شگفتي فیلسوفي شود؛ وي گفتھ است كھ

اند كھ،  خواستند بدانند كھ دشت و صحرا آب و علف كافي براي حیواناتشان دارد یا نھ، عادت كرده مي
اند كھ در آسمانھا  آنان ھرگز بھ این اندیشھ نیفتاده. جز بھ سطح زمین، بھ جاي دیگر كاري نداشتھ باشند

اسكیمو سؤال شده است كھ ھر وقت از یك » .گذرد و آفریننده و فرمانرواي ستارگان كیست چھ مي
كسي از یكي » .من در این باب اطالعي ندارم«: زمین و آسمان را كھ آفریده است، وي جواب داده كھ

روید،  كند و درخت مي بیني كھ آفتاب طلوع و غروب مي تو پیوستھ مي«: از افراد قبیلة زولو پرسید كھ
ما این چیزھا را ! ھرگز«: در جواب گفت كھ و او» دھد؟ داني این كارھا را چھ كسي انجام مي آیا مي

  ».رسد كھ آنھا از پیش خود درست شده باشد دانیم از كجا آمده است؛ بھ نظر مي بینیم ولي نمي مي

با وجود این، مطالبي كھ ذكر كردیم جزو حاالت نادر است، و این اعتقاد قدیمي كھ دین نمودي است 
این قضیھ، در نظر شخص فیلسوف، یكي . قیقت توافق داردشود، با ح كھ عموم افراد بشر را شامل مي

شود كھ ھمة  رود؛ او بھ دانستن این نكتھ قانع نمي از قضایاي اساسي تاریخ و روانشناسي بھ شمار مي
االیام با تاریخ  ادیان از مطالب لغو و باطل آكنده است، بلكھ بھ این مسئلھ توجھ دارد كھ دین از قدیم

  شود در كجا قرار دارد؟ وجھ از دل انسان زدوده نمي ا منبع این تقوایي كھ بھ ھیچآی. ھمراه بوده است

   ھاي دین سرچشمھ.1

  جانگرایي –روح  –خوابھا  –شگفتي  –ترس 

گونھ كھ لوكرتیوس، حكیم رومي، گفتھ، ترس نخستین مادر خدایان است؛ و از میان اقسام ترس،  ھمان
ان اولیھ در میان ھزاران مخاطره قرار داشتھ و خیلي كم حیات انس. خوف از مرگ مقام مھمتري دارد

افتاده است كھ كسي با مرگ طبیعي بمیرد؛ پیش از آنكھ پیري برسد، بیشتر مردم، در نتیجة  اتفاق مي
بھ ھمین جھت بود كھ انسان اولیھ . اند رفتھ ھاي متجاوزانة دیگران یا بیماریھاي مھلك از دنیا مي حملھ
ند كھ مرگ یك حادثھ و نمود طبیعي است، و بھ ھمین دلیل، ھمیشھ براي آن علتي توانست باور ك نمي

در اساطیر ساكنان جزیرة بریتانیاي جدید، چنین است كھ مرگ نتیجة . كرد فوق طبیعي تصور مي
بھ زمین فرود «: كامبینانا، خداي خیر، بھ برادر احمق خود كوروووا گفت. اشتباھي از خدایان است

م بگوي تا از پوست خود درآیند و از مرگ رھایي یابند، پس از آن بھ ماران بگوي كھ از آي و بھ مرد
؛ ولي كوروووا اشتباه كرد و سر جاوداني را بھ ماران گفت و خبر »امروز مرگ آنھا حتمي است

پندارند كھ مرگ نتیجة جمع شدن و كوچك شدن  بسیاري از قبایل چنین مي. مرگ را بھ انسان رسانید
  است، و اگر پوست

  .ماند توانست پوست خود را عوض كند جاودانھ زنده مي انسان مي

تواند  شود، یا انسان نمي ترس از مرگ، و احساس شگفتي از حوادثي كھ بر حسب تصادف ایجاد مي
ھایي كھ براي  علت آنھا را درك كند، و امیدواري بھ كمك خدایان و شكرگزاري در مقابل خوشبختي

آنچھ بیشتر مایة . شده، ھمھ، عواملي بوده است كھ اعتقادات دیني را سبب شده است انسان حاصل مي
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كرد، مسائل مربوط بھ جنس و خواب دیدن و  شد و در نظر وي اسرارآمیز جلوه مي تعجب انسان مي
تأثیر موجودات سماوي بر روي زمین و انسان بوده است؛ انسان اولیھ از اینكھ، در خواب، اشباحي بھ 

اند در خواب  دانستھ مرده و از دنیا رفتھ رسید، مخصوصًا وقتي اشباح كساني كھ بھ یقین مي مينظرش 
او . شد رفت و دچار ترس و وحشت مي كردند، سخت در اندیشھ و شگفتي فرو مي بر او تجلي مي

گذاشت تا از بازگشت آنان در امان بماند، و مخصوصًا  مردگان خود را با دست خود در خاك مي
كرد كھ نیازي بھ بازگشت نداشتھ باشد و  اه مرده غذا و احتیاجات دیگر وي را داخل گور ميھمر

اي را كھ مرگ در آن رو كرده بود براي  زندگان از شر او در امان بمانند؛ گاھي وارث مرده خانھ
وراخي كرد؛ در بعضي از جاھا، انسان اولیھ در دیوار خانھ س گذاشت و از آنجا نقل مكان مي مرده مي

گرداند و از آنجا دور  برد و سھ دور با سرعت دور خانھ مي كرد و مرده را از آنجا بیرون مي مي
سپرد، بھ این امید كھ روح راه بازگشت بھ خانھ را گم كند و دیگر ھرگز نتواند بھ  كرد و بھ خاك مي مي

  .آنجا سر بزند

انداخت كھ ھر موجود  او را بھ این فكر ميخورد،  نظایر چنین حوادثي، كھ انسان اولیھ با آنھا برمي
تواند در ھنگام بیماري یا خواب با مرگ  زنده باید روح یا نیروي اسرارآمیز دیگري داشتھ باشد كھ مي

ھرگز شخص «: در كتاب اوپانیشادھا، از كتابھاي ھندي قدیم، چنین آمده است كھ. از بدن خارج شود
، چھ ممكن است روح راه بازگشت بھ بدن را گم كند، كھ چارة خوابیده را بسختي از خواب بیدار نكنید

نھ تنھا انسان داراي روح است، بلكھ ھر چیز براي خود روحي خاص دارد؛ » .آن بسیار دشوار است
احساس نیست، بلكھ موجودي است كھ كامًال نشاط زندگي در آن جریان دارد؛  جھان خارجي مرده و بي

چنین نباشد، بسیاري از نمودھاي طبیعت، از قبیل حركت خورشید،  گفتند كھ اگر فالسفة قدیم مي
بھ این ترتیب، انسان، پیش از آنكھ اشیا . ماند ھاي مرگبار، و زمزمة درختان غیرقابل تعبیر مي صاعقھ

را بدون شخصیت و مجرد در نظر بگیرد، براي آنھا شخصیتي قایل بود؛ بھ عبارت دیگر، دین پیش 
جانگرایي براي اشیا جنبة شاعرانة دین و جنبة دیني شعر . ین طلوع كرده استاز فلسفھ بر روي زم

ترین شكل این تصور در سگي قابل مشاھده است كھ چون برگي با حركت  ساده. دھد را تشكیل مي
پندارد كھ  نگرد، گویي چنان مي رود با دھشت بھ آن مي خفیف باد در مقابل او روي زمین پیش مي

بش درآورده است؛ و عالیترین درجة این تصور، ھمان است كھ شاعري ھنگام روحي آن را بھ جن
 –و در نظر شاعران سراسر روزگار  –بھ نظر انسان اولیھ . سازد اي آشكار مي سرودن قصیده

  ھا، سنگھا، درختان، ستارگان، خورشید، ماه و آسمان، ھمھ، چیزھاي مقدسي ھستند و كوھھا، رودخانھ
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در نزد یونانیان قدیم، آسمان خدایي بھ نام اورانوس . باشند مظھر خارجي نفوس باطني و غیرمرئي مي
بوده است، ماه خدایي دیگر بھ نام سلنھ، زمین خدایي دیگر بھ نام گئا، دریا خدایي دیگر بھ نام 

از جنیان و در نظر طوایف ژرمن قدیم، جنگلھا پر بوده است . پوسیدون، و پان خداي ھمة جنگلھا
ھاي  پریان و غوالن و شیاطین و جادوان؛ اثر این موجودات خیالي را در موسیقي واگنر و نمایشنامھ

دل ایرلندي ھنوز بھ جن و پري عقیده دارند، و  كشاورزان ساده. توان بخوبي مشاھده كرد ایبسن مي
در این طرز تصور  .كنند شاعران و نویسندگان ایرلندي این مراتب را در آثار خود رعایت مي

روحاني، نسبت بھ اشیاء، زیبایي و حكمت خاصي وجود دارد؛ مثل این است كھ انسان چنین میل دارد، 
یكي از نویسندگان بسیار . شود، كھ با اشیا نیز مانند موجودات جاندار معاملھ كند و از آن شاد مي

:كند حساس معاصر طبیعت را براي روح حساس چنین تعریف مي

در صورت كلي خود، بھ شكل مجموعة بزرگي از موجودات زندة مشخص از یكدیگر  طبیعت،
شود كھ حیات در بعضي از آنھا آشكار است و در برخي دیگر پنھان؛ در ھمة آنھا عنصر  گر مي جلوه

روحاني و عنصر مادي، ھر دو، موجود است، و ھمین آمیزش روح و ماده است كھ سر عمیق وجود 
كند و ما  از ھر ستاره و از ھر تختھ سنگ وجودي تجلي مي! عالم پر از خداست .…دھد را تشكیل مي

سازد؛ بعضي از اینھا  را بھ دریافت نیروھاي فراواني كھ با نیروھاي خدایي شباھت دارد موفق مي
اي ناچیز؛ ولي ھمھ چیز در میان  اي باشكوه است و پاره نیرومند است و بعضي دیگر ناتوان؛ پاره

  .كند مین بھ طرف یك مقصد اسرارآمیز حركت ميآسمان و ز

  معبودھاي مختلف دیني -2

 –انتقال بھ خدایان بشري  –توتمپرستي  –جانوران  –جنس  –زمین  –ستارگان  –خورشید 
  نیاپرستي –روحپرستي 

چون براي ھر چیز روحي تصویر شود، بھ عبارت دیگر خدایي در آن نھفتھ باشد، عدد اشیاي 
آسماني، زمیني، : توان در شش دستھ قرار داد این خدایان بیشمار را مي. شود دود ميپرستیدني نامع

توان گفت نخستین موجودي كھ مورد پرستش  طبیعي است كھ نمي. جنسي، حیواني، انساني، و االھي
ا گونھ كھ م اند؛ ھمان قرار گرفتھ چھ بوده، و شاید ماه در زمرة آنھایي باشد كھ مقام اولویت را داشتھ

كنیم، اساطیر قدیم نیز ماه را  یاد مي» برد مردي كھ در ماه بھ سر مي«ھاي خود از  اكنون در افسانھ
كرده و، ھر ماه یك بار، او را بھ حالت  كرده است كھ زن را از راه بھ در مي ھمچون مردي تصور مي

ن خداي حامي خود رفتھ و آن را بھ عنوا ماه خداي محبوب زنان بھ شمار مي. انداختھ است حیض مي
اند كھ ماه بر  كرده گیري زمان بوده و چنین تصور مي اند؛ قرص رنگپریدة آن مقیاس اندازه پرستیده مي

  فرستد؛  اوضاع جوي حكومت دارد و باران و برف را ھمین قرص از آسمان فرو مي

آن ھنگام كھ دانیم چھ زماني خورشید، براي حكومت آسمان، جانشین ماه شده است؛ شاید  درست نمي
كشاورزي جانشین شكارورزي گردید و مردم دریافتند كھ حرارت خورشید سبب حاصلخیزي زمین 

در . شود و دورة گردش آن وسیلة تنظیم موسم كاشت و برداشت است این حادثھ اتفاق افتاده باشد مي
آن را آبستن اي مورد توجھ قرار گرفت كھ اشعة سوزان خورشید  این ھنگام، زمین بھ عنوان االھھ

كند، و از ھمین وقت مردم خورشید را، چون پدر ھرچھ زنده است، مورد پرستش قرار دادند؛ از  مي
پرستانة قدیم وارد گردید، و بیشتر خدایاني كھ از  ھمین مقدمة بسیار ساده، آفتابپرستي در دیانتھاي بت

آناكساگوراس، حكیم . رفتند آمدند حالت تجسم و تشخصي از خورشید بھ شمار مي آن پس روي كار مي
یوناني، را مردم فھمیدة یونان از آن جھت تبعید كردند كھ عقیده داشت خورشید خدا نیست، بلكھ قرص 
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ھایي كھ نقاشان قرون وسطي بر گرد سر و صورت  آتشیني است بھ بزرگي جزیرة پلوپونز؛ ھالھ
ست؛ امپراطور ژاپن ھم، اكنون در كردند اثري از ھمین خورشیدپرستي قدیمي بوده ا قدیسان رسم مي

اي از خرافات عصر  ھیچ خرافھ. رود شدة بر روي زمین بھ شمار مي نظر ملت خود، خورشید مجسم
تمدن ساختة سست بنیاد . قدیم نیست كھ رنگي از آن در زندگي امروز كرة زمین وجود نداشتھ باشد

ھا، ھزار سال ھم،  صورتي كھ توده اند، در اقلیتي است كھ بنیان آن را بر روي تجمل بنا كرده
  .كند زندگیشان بر یك نھج جریان پیدا مي

ھمة ستارگان، مانند خورشید و ماه، یا محتواي خدا، یا خود خدایي بوده و بھ امر یك روح دروني بھ 
با ظھور مسیحیت این ارواح عنوان فرشتگاني را پیدا كردند كھ راه . اند داده گردش خود ادامھ مي

خود آسمان خداي . دھند؛ كپلر، با آن ھمھ فرزانگي، ھرگز منكر آنھا نشد ا بھ مردم نشان ميراست ر
پرداختند، زیرا آن را سبب نزول باران یا بند آمدن آن  بزرگي بود كھ با كمال تضرع بھ عبادت آن مي

رفتھ  بھ كار ميدر نزد بسیاري از قبایل اولیھ، براي نامیدن آسمان و الوھیت كلمة واحدي . دانستند مي
دھد؛ مغوالن خداي بزرگ  نیز مي» باران«، در نزد طوایف لوباري و دینكا، معني »خدا«است؛ لفظ 

نامیدند، كھ بھ معني آسمان ھم بود؛ در چین نیز كلمة تي ھمین حال را داشتھ است؛ در  را تنگري مي
دھد؛ نزد یونانیان،  مي» ابا آسمانب«نامیدند، كھ معني  ھندوستان ودایي خدا را بھ نام دیئوس پیتار مي

، بوده است؛ در میان ایرانیان، كلمة اھورا معني »گردآورندة ابرھا«نام خدا زئوس بھ معني آسمان و 
! كنند درخواست حمایت مي» آسمان«اكنون چھ فراوانند كساني كھ از  داشتھ است؛ ھم» آسمان آبي«

  .ور زمین و آسمان بوده استھستة مركزي علم اساطیر نیز اتحاد و ازدواج بار

كرده است؛  زمین، خود، نیز یكي از خدایان بوده و بر ھر یك از اوضاع اساسي آن خدایي حكومت مي
اند؛  دانستھ براي درختان ھم، درست مانند انسان، روحي قایل بوده و انداختن آن را با كشتن یكي مي

دانستھ كھ سفیدپوستان درختان را  جة آن ميھندیشمردگان امریكا غالبًا شكست و انحطاط خود را نتی
  در . اند بریده و از این راه ارواح محافظ آنان را از بین برده

كردند كھ بھ زنان آبستن؛ و براي اینكھ آزاري بھ آنھا  گونھ نظر مي دار ھمان مولوك بھ درختان شكوفھ
ھاي  تا مبادا سقط جنین كنند و میوهاند،  افروختھ كرده و آتش نمي نرسد در مجاورت آنھا بانگ بلند نمي

نارسیده بریزد؛ در جزیرة آمبون كسي حق ندارد نزدیك مزرعة برنجي كھ در حال گل است سر و 
مردم . صدا كند؛ بھ این خیال كھ، اگر چنین شود، از محصول، چیزي جز كاه بھ دست نخواھد آمد

و دروئیدھا براي گیاه انگلي خاصي كھ پرستیدند،  قدیم درختان بعضي از جنگلھاي مقدس را مي» گل«
گذاشتند؛ ھنوز ھم، در انگلستان، براي چیدن این گیاه،  پیچد احترام خاصي مي بھ درخت بلوط مي

توان  قدیمیترین عقیدة دیني در قارة آسیا، تا آن اندازه كھ مي. رود تشریفات و شعایر خاصي بھ كار مي
بسیاري از كوھھا . پرستش درخت و رودخانھ و كوه بھ آن اطالع حاصل كرد، عبارت بوده است از

اند؛ زمین لرزه  كرده ھا را ایجاد مي رفتھ است كھ صاعقھ مقدس بوده و جایگاه خدایاني بھ شمار مي
انداختھ است؛ مردم فیجي  شده كھ خدایي، خستھ یا خشمناك، شانة خود را باال مي وقتي حاصل مي

شود؛ مردم ساموآ،  زمین، در خواب، از این پھلو بھ آن پھلو مي دانند كھ خداي زلزلھ را نتیجة آن مي
شوند كھ  گیرند و بھ خدایي بھ نام مافوئي متوسل مي خورد، آن را گاز مي ھنگامي كھ زمین تكان مي

نامند؛ در لغت  مي» مادربزرگ«جا، زمین را  تقریبًا ھمھ. آرام بگیرد و زمین را خرد و متالشي نسازد
و ) materia(اید ابتدایي العن شعوري در آن تجمع یافتھ است، شباھت میان كلمة ماده انگلیسي، كھ عق

عشتر و كوبلھ، دمتر و كوس، آفرودیتھ و ونوس و فریبا مجسم . قابل توجھ است) mater(مادر 
اند و  روند، كھ ھمة باروري خود را بھ زمین داده ھاي نسبتًا جدید االھة قدیمي زمین بھ شمار مي شده

اند؛ آنچھ دربارة زادن و شو كردن و مرگ و بازگشت  بب بیرون آمدن خیر و بركت از آن شدهس
شود، ھمھ، رمزھا و تعلیلھایي است براي پیدایش گیاه و  پیروزمندانة این االھگان در اساطیر گفتھ مي
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ین خدایان ماده بودن ا. كند شود و تجدید حیات مي خشك شدن آن، و اینكھ پس از مدتي دوباره سبز مي
نشانة رابطة قدیمیي است كھ میان كشاورزي و زن، در روزگاران دور، وجود داشتھ است؛ ھنگامي 

كھ كشاورزي شكل اساسي و فرمانرواي زندگي بوده، االھة نمو نبات بر ھمة خدایان دیگر پیشي داشتھ 
بر سر كار آمد  غالب خدایان ابتدایي از جنس لطیف بودند، و ھنگامي كھ خانوادة پدرشاھي. است

  .خدایان نر جانشین آنھا شدند

دید، باردار شدن جنین زن  گونھ كھ روح عمیق شاعرانة انسان اولیھ سري االھي در نمو گیاه مي ھمان
بیني  از موجود ذره» وحشي«انسان . شناخت و والدت را نیز از تأثیر موجودي برتر از طبیعت مي

بیند ھمان آالت تناسل مرد و زن است، كھ  ا چیزي كھ مينطفة مرد و تخمك زن آگاھي ندارد و تنھ
چون . دھد مشتركًا در عمل تولید مثل دخالت دارند؛ بھ ھمین جھت بھ آنھا نیز رنگ خدایي مي

بندد، عمل تولید مثل انسان نیز در این آالت  گونھ كھ عمل باروري تخم گیاه در زمین صورت مي ھمان
و، در جوف آنھا ارواحي وجود دارد كھ این نیروي خالقي را كھ در افتد، ناچار بھ تصور ا اتفاق مي

  انگیزترین عجایب بھ شمار جوف آنھا نھفتھ و از شگفت

كند، و قطعًا قدرت االھي است كھ بھ این صورت مجسم درآمده و باید مورد پرستش  رود ھدایت مي مي
اند؛ آنھا كھ بیشتر  پرستیده تناسلي را ميتقریبًا تمام ملتھاي قدیمي، ھر یك بھ شكلي، آالت . قرار گیرد

رسد، و ملتھاي عالیتر و  اند، برخالف آنچھ در بدو امر بھ نظر مي در این عمل آداب و شعایري داشتھ
در آن زمانھا، نقش جنسي . اند تر، ھمچون مردم مصر، ھند، بابل، آشور، یونان، و روم، بوده پیشرفتھ

اند، بلكھ بدان سبب  نھ از آن جھت كھ بھ جنبة قبیح آن نظر داشتھ خدایان بسیار مورد توجھ بوده است؛
بعضي از جانوران، . اند ساختھ كھ، از این راه، عنایت خود را بھ حاصلخیزي زمین و زن آشكار مي

اند كھ ظاھرًا در تولید مثل نیروي االھي داشتھ  ھمچون گاو نر و مار، از آن جھت مورد پرستش بوده
در داستان بھشت و آدم و حوا، مار عالقة جنسي را بھ . اند رفتھ از این قوه بھ شمار ميیا الاقل مظھري 

سازد كھ بیداري حس جنسي آغاز معرفت نیك و بد  دھد و آشكار مي عنوان اصل تمام بدیھا نمایش مي
اي كھ میان سادگي عقل و سعادت و نعیم فردوس  است و شاید رمزي باشد براي نشان دادن رابطھ

  .استالمثل شده  ود است و ضربموج

توان گفت كھ ھر حیواني، از سوسك مصري گرفتھ تا فیل ھندي، در یك گوشة زمین، روزي  تقریبًا مي
ھندیان اوجیبوا حیوان خاص مورد پرستش خود را توتم . بھ عنوان خدا مورد پرستش بوده است

این اسم را  اند؛ علماي مردمشناسي داده نامیده و قبیلة خود و ھر یك از افراد آن را نیز چنین نام مي مي
اند؛ این توتمھا، معموال، حیوان و،  مأخذ قرار داده، پرستش اشیا را، بھ طور كلي، توتمپرستي نامیده

در میان قبایل مختلف ھندیشمردگان امریكاي شمالي و افریقا و قبیلة . باشند احیانًا، بھ صورت گیاه مي
گونھ  شود كھ ظاھرًا با یكدیگر ھیچ ت ميدراویدي ھندوستان و قبایل استرالیا، انواع مختلف توتم یاف

توتم، كھ رنگ دیني داشتھ، براي متحد ساختن افراد قبیلھ با یكدیگر عامل مؤثري . اي ندارند رابطھ
پنداشتند كھ بھ وسیلة توتم با یكدیگر ارتباط دارند یا ھمھ از آن بھ وجود  بوده است؛ ھمھ چنین مي

در واقع بدون آنكھ خود بدانند معتقد بھ عقاید داروین ھستند، چنین افراد قبایل ایركوئوي، كھ . اند آمده
توتم، كھ عنوان شعار و . اند كنند كھ از زناشویي زنان با خرس، گرگ و آھو بھ وجود آمده تصور مي

رمزي داشتھ، عالمت مفیدي براي خویشاوندي ملتھاي اولیھ بوده، و پس از آن، رفتھ رفتھ، از جنبة 
شده، عنوان عالمت خوشبختي یا نظر قرباني پیدا كرده؛ یا، ھمچون شیر و عقاب، دیني خود خارج 

اي از دول گشتھ؛ یا مانند گوزن عالمت جمعیتھاي برادري شده؛ و یا بھ  وارد عالمت پرچمھاي پاره
مآبانھ یا جنبش لجوجانة بعضي از احزاب سیاسي شده  زیان نمایندة استواري فیل صورت حیواناتي بي

ینكھ، در ابتداي ظھور دین مسیح، كبوتر، ماھي و بره حالت رمزي براي این دین داشتھ، خود، ا. است
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آثاري از توتمپرستي قدیمي بوده است، حتي حیوان بیقدر و منزلتي چون خوك زماني توتم یھودیان بھ 
  غالب اوقات، . رفتھ است شمار مي

گر اینكھ خود خوردن آن نوعي از شد و كسي حق دست زدن و خوردن آن را نداشت، م محسوب مي
 .خورد ميمناسك دیني باشد؛ این چنان بود كھ انسان، در مواردي، خداي خود را بھ عنوان عبادت 

پرستند  وصي را كھ ميمردم قبیلة گاال، در حبشھ، در ضمن تشریفات دیني خاص، ماھي مخص
شود و  كنیم كھ روح در ما وارد مي خوریم، احساس مي ھنگامي كھ آن را مي«: گویند خورند و مي مي

رفتند، متعجب شدند كھ  مبلغان مسیحي، كھ اولین مرتبھ براي تبلیغ در نزد این قبایل مي» .كند نفوذ مي
  .ود داردچگونھ در میان این مردم آدابي شبیھ بھ قداس مسیحیان وج

احتماال بنیان توتمپرستي، مانند بسیاري دیگر از عبادات، بر روي ترس نھاده است؛ انسان بھ واسطة 
پرستیده و بھ خیال خود، بھ این ترتیب، وسایل خوشنودي آنھا را فراھم  نیرومندي جانوران، آنھا را مي

و اطمینان خاطر نسبي،  ھنگامي كھ شكار جنگلھا را از حیوانات وحشي پاك كرد. ساختھ است مي
مخصوص زندگاني كشاورزي، فراھم گردید، رفتھ رفتھ حیوانپرستي كمتر شد؛ شاید خدایان انساني 

اند؛ انتقال خدایي از  اند، ھمان صفات درندگي حیواني را داشتھ اولیھ، كھ جانشین خدایان حیواني شده
بي واضح است، و كساني چون اووید و عالم حیوان بھ عالم انسان، در داستانھاي تحول خدایان، بخو

اند كھ خدایان حیواني بھ صورت انسان مبدل  نظایر او این داستانھا را بھ ھمة زبانھا سروده، و گفتھ
اند و بالعكس؛ صفت حیواني خدایان ھرگز آنھا را ترك نگفتھ و، مانند بوي اصطبلي كھ چون كاخ  شده

حتي در آثار ھومر، كھ بسیار . ھرگز از میان نرفتھ استروستایي بر آن بنا شود باز ھمراه آن است، 
پیشرفتھ و مترقي است، یكي از خدایان، بھ نام گالئوپوكیس آتنھ چشم جغد دارد، و خداي دیگر، 

خدایان مصري و بابلي، كھ صورت انسان و تنة حیوان دارند، ھمین مرحلة . بوپیس، چشم گاو ھره
سازند كھ بسیاري از  دھند و این حقیقت را آشكار مي ني را نشان ميانتقال از عالم حیواني بھ عالم انسا

  .اند خدایان انساني روزي بھ صورت جانوران بوده

اند كھ در نتیجة نیروي تخیل زندگان، پس  با وجود این، بسیاري از خدایان انساني ظاھرًا مردگاني بوده
ن در خواب كافي بوده است كھ سبب خود ظاھر شدن مردگا. اند از مرگ، حالت پھلواني پیدا كرده

. تقدیس و پرستیده شدن آنھا بشود؛ زیرا عبادت، اگر بچة ترس نباشد، الاقل، ھمزاد و برادر آن ھست
  اند و ترسشان در دل مرداني كھ در زمان حیات خود نیرومند بوده

بانھاي شدند؛ در بسیاري از ز گرفتھ است، پس از مرگ، مورد پرستش واقع مي دیگران جاي مي
دھد؛ ھم امروز، كلمة انگلیسي  معني مي» مرد مرده«اي كھ بھ معني خداست، در واقع،  اولیھ، كلمھ

)spirit ( و كلمة آلماني)geist(یونانیان . ، در آن واحد، ھم بھ معني روح ھستند و ھم بھ معني شبح
اعتقاد بھ . جستند د تبرك ميجویند، بھ مردگان خو گونھ كھ مسیحیان بھ قدیسین خود تبرك مي قدیم، ھمان

اي شدید بوده  حیات دیگري براي مردگان، كھ البتھ علت پیدایش آن ھمان خواب بوده است، بھ اندازه
خواست بھ یكي  چون رئیس قبیلھ مي: اند فرستاده كھ غالبًا براي مردگان، بھ معني حقیقي كلمھ، پیغام مي

برید، و اگر  خواند و بالفاصلھ سرغالم را مي ي مياز اموات پیغامي بفرستد، آن پیغام را بر غالم
گفت و او را بھ اولي ملحق  تصادفًا قسمتي از آن فراموش شده بود، این قسمت را بھ غالم دیگر مي

  .نوشت اي مي كرد؛ بھ این ترتیب، بر نامة اول خود حاشیھ مي

ترسیدند  م از مردگان ميروحپرستي بتدریج پیش رفت تا صورت نیاپرستي را بھ خود گرفت؛ ھمة مرد
كوشیدند وسایل خشنودي آنان را فراھم آورند، تا مبادا زندگان را مورد لعنت خود قرار داده و  و مي

این نوع نیاپرستي چنان درست شده بود كھ، از یك سو، باعث تحكیم . زندگي را برایشان تلخ سازند
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جریانات و نظامات قدیمي را زنده  گردید و، از طرف دیگر، روح محافظت بر مقامات اجتماعي مي
داشت؛ بھ ھمین ترتیب، در سرتاسر جھان انتشار یافت و، در مصر و یونان و روم، بھ اوج  نگاه مي

بھ عالوه بسیاري از ملل ھستند كھ . و ھنوز با كمال قوت در چین و ژاپن برقرار است –خود رسید 
   .شناسند نميپرستند و ھیچ خدایي را  جز نیاكان خود چیزي را نمي

دھند، این نوع دیانت،  با وجود اینكھ نسلھاي آینده بھ این نوع توجھ بھ اسالف روي خوشي نشان نمي
ت اولیھ، ھمچون براي محكم ساختن روابط خانواده، اثر فراواني داشتھ و، در بسیاري از اجتماعا

گونھ كھ اجبار، رفتھ رفتھ،  داشتھ است؛ ھمان اي بوده كھ افراد را در درون خود نگاه مي چھارچوبھ
شود، ترس نیز، بتدریج، تغییر شكل یافتھ، بھ صورت محبت درآمده است؛  سبب ایجاد تمایل ارادي مي

بود، بعدھا جاي خود را بھ كردند، و از ترس آغاز شده  پرستشي كھ مردم نسبت بھ اسالف خود مي
ھمة خدایان . و، در آخر كار، بھ صورت ورع و تقواي دیني درآمد. حس احترام و تقدیس مردگان داد

آیند؛ و  كنند و در پایان بھ شكل پدري مھربان در مي را رسم چنین است كھ از صورت غوالن آغاز مي
وجدان اخالقي، از توحش اولیة خدایان چنین است كھ، با مرور زمان و پیدایش اطمینان و امنیت و 

ھمین كھ خدایان بسیار دیر بھ . آیند شود و خرده خرده بھ صورت كمال مطلوبھایي درمي كاستھ مي
  اند حالت مھرباني و شفقت رسیده

  .رود دلیل بر آن است كھ مدنیت با كمال كندي پیش مي

رود، و پس از آنكھ انسان  ھ شمار ميتوجھ بھ خدایي بشري آخرین مرحلة یك تطور و تكامل طوالني ب
رسد كھ  ظاھرًا چنین بھ نظر مي. كم آشكار شد از مراحل مختلف روحپرستي گذشت، این مرحلھ كم

بشر، پس از پرستش نیروھاي مبھم و اسرارآمیز، متوجھ قواي آسماني و نباتي و جنسي گردیده، و بعد 
بھ عقیدة ما، مفھوم خدا بھ عنوان . رسیده استاز آن نوبة حیوانات، و در آخر كار زمان نیاپرستي 

نیز از پرستش آبا و اجداد سرچشمھ گرفتھ و مفھوم اولیة آن چنین بوده است كھ انسانھا، بھ » پدر«
اند و تنھا روحشان مخلوق خدایان نبوده است؛ بھ ھمین  معني زیستشناسي كلمھ، از خدایان متولد شده

حد فاصل مشخصي، از لحاظ ماھیت، میان انسانھا و خدایان دیده جھت، در علم االھي زمانھاي قدیم، 
مرحلة . كردند شود؛ مثال یونانیان قدیم نیاكان خود را خدا، و خدایان را نیاكان خود تصور مي نمي

از میان مخلوط بیشمار نیاكان، مردان و زنان  دیگري كھ بعد از این پیش آمده آن بوده است كھ،
اند؛ بھ ھمین  اند، انتخاب و جنبة خدایي آن را بیشتر تقویت كرده خاص داشتھ مشخصي را، كھ امتیازات

ھنگامي كھ بھ . اند جھت است كھ بسیاري از پادشاھان، حتي پیش از مرگ خود، بھ درجة خدایي رسیده
  .رسیم، مدنیت وارد دورة تاریخي خود شده است این مرحلھ از تكامل مي

  آداب دیني -3

داستان زنده شدن خدا پس از  –جشنھاي آزادي جنسي  –مربوط بھ كشاورزي آداب  –سحر و جادو 
  كاھنان –سحر و علم  –سحر و خرافات  –مرگ 

ھنگامي كھ انسان اولیھ عالمي از ارواح براي خود ساخت، بدون آنكھ ماھیت واقعي و تمایالت آنھا را 
بداند، در صدد برآمد كھ خشنودي آنھا را جلب كند و از آنھا در امور خود استمداد جوید؛ بھ این ترتیب 

و جادو افزوده شده است كھ بر جانگرایي براي اشیا، كھ ریشة دیانت اولیھ است، عامل دیگر سحر 
پندارند كھ در  مردم پولینزي چنین مي. رود است، و این سحر بھ منزلة روح شعایر دیني بھ شمار مي

جھان اقیانوسي پر از نیروي سحرآمیز وجود دارد بھ اسم مانا؛ و جادوگر كسي است كھ بر این 
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ھ در ابتدا براي جلب كمك روشھایي ك. شود اقیانوس دست دارد و از آن در حل مشكالت برخوردار مي
بوده است؛ بھ این معني كھ ھر كاري را » روش تقلیدي«رفتھ  ارواح و، پس از آن، خدایان بھ كار مي

خواستھ است خدایان را بھ  كرده و ظاھرًا مي خواستھ خدایان انجام دھند، نظیر آن را مي كھ انسان مي
پاشید، و براي  ان ببارد، جادوگر آب بر زمین ميخواستند بار تقلید از خود وادار سازد؛ مثال، اگر مي

ریخت؛ از قبیلة كافرھا چنین حكایت  آنكھ بھتر تقلید شده باشد آب را از روي درختي بھ زمین مي
  كنند  مي

خشكسالي آن قبیلھ را تھدید كرد، مردم آن از كشیش مبلغي خواستند تا چتر خود را باز كند و بر سر 
گیرد، بھ این  كند و در بغل مي در سوماترا زن نازا مجسمة طفلي درست ميبگیرد و بھ كشتزار رود؛ 

الجزایر بابار، در مالزي، زني كھ  در مجمع. امید كھ ھرچھ زودتر جنیني در شكم او ظاھر شود
گذارد و اذكار  كند و پستان بھ دھان او مي آرزوي مادر شدن دارد عروسكي با پارچة قرمز درست مي

جا این  فرستد تا ھمھ خواند؛ پس از آن، كساني را نزد مردم دھكده مي ر ضمن، ميسحري خاصي را، د
خبر را منتشر كنند كھ وي باردار شده است و دوستان وي براي تبریك نزدیك او بیایند؛ و حقًا باید 

در قبیلة . تواند درخواست معصومانة این زن بیچاره را رد كند گفت كھ تنھا واقعیت لجوج است كھ مي
خواھد درد زادن را بر مادري آسان سازد، خود وي، در  دایاك، در بورنئو، ھنگامي كھ جادوگر مي

بھ این خیال كھ با نیروي سحر خود او را وادار بھ  دھد،  مقابل آن زن حركات وضع حمل را انجام مي
ضمن كار بندد و، در  تقلید سازد و بچھ بھ دنیا گام نھد؛ گاھي شخص ساحر سنگي بھ شكم خود مي

در قرون وسطي، براي جادو . اندازد، تا جنین ھم دریابد و پایین آید خود، آن را بھ جاي طفل پایین مي
كردند؛ ھندیشمردگان پرو  ساختند و در آن سوزن فرو مي كردن شخصي، صورت مومي او را مي

ن كار خود نام سوزانند و بھ ای سازند و آن را مي عروسكي را بھ عنوان مجسمة شخص مورد نفرت مي
پرستي خود، دست كمي از این مردم  تودة مردم عصر حاضر نیز، در خرافھ. دھند سوزاندن روح مي

  .اولیھ ندارند

رفتھ  روش تلقین از راه سرمشق دادن، مخصوصًا در مورد حاصلخیز كردن زمین، زیاد بھ كار مي
بریدند و، آن را پس از  او را ميمرد، آالت تناسلي  دانشمندان زولو چون مردي در جواني مي. است

در نزد بعضي . پاشیدند كوبیدند و بھ شكل گرد درآورده، بر روي مزارع مي بریان و خشك كردن، مي
كنند و آن دو را  اي انتخاب مي از ملتھا رسم چنان است كھ از میان خود، براي فصل بھار، شاه و ملكھ

این امید كھ مزارع عبرت گیرند و شكوفھ كنند و  بھ  كنند، در یك مجلس علني بھ یكدیگر تزویج مي
كنند كھ عمل زناشویي را آشكارا در  بارور شوند؛ حتي در بعضي نواحي، عروس و داماد را وادار مي

اي نداشتھ باشد و منظوري را كھ از آن دارند بخوبي فھم  مقابل ھمگان انجام دھند، تا طبیعت ھیچ بھانھ
كنند تا محصول  صًا در مزارع برنج با زنان خود ھمخوابگي ميدر جاوه، كشاورزان مخصو. كند

این ھمھ براي آن بوده است كھ آن مردم ساده از تأثیر مادة نیتروژن در . فراوان بھ دست آورند
اي دارند،  گونھ اطالعي نداشتند و بدون آن كھ بدانند گیاھان ھم نر و ماده حاصلخیزي زمین ھیچ

كردند؛ اینكھ در زبان انگلیسي لغت واحدي براي دو  دن زنان تشبیھ ميباروري زمین را بھ بارور ش
قسم میوة انساني و گیاھي موجود است، خود، نمایندة روح شاعرانة نخستین نیاكان ما بھ شمار 

  .رود مي

اي،  شد، و زن و مرد، بدون مراعات ھیچ قاعده غالبًا در ھنگام بذرافشاني، جشنھاي خاصي گرفتھ مي
  با 

آوردند كھ ھمھ از آزادي  كردند و ھنگامي را بھ خاطر مي بھ این ترتیب، یادي از گذشتة خود مي آنكھ،
آوردند تا زنھایي را كھ شوھرانشان  روابط جنسي برخوردار بودند؛ دیگر اینكھ فرصتي بھ دست مي
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ي زمستاني بیرون كار عقیم بودند باردار كنند؛ سوم آنكھ در ابتداي بھار بھ زمین بفھمانند كھ از محافظھ
سپارند خوب در خود پرورش دھد و، چند ماه بعد، محصول فراواني بھ  آید و بذرھایي را كھ بھ آن مي

چنین جشنھایي در میان ملل فطري، مخصوصًا در قبیلة كامرون كنگو، و در میان كافرھا و . بار آورد
رولي، كھ از مبلغان دیني است، چنین  .شود؛ دربارة این قبیلة اخیر ھـ قبایل ھوتنتوت و بانتو دیده مي

  :گوید مي

ممكن نیست كسي این مراسم … جشن درو بسیار شبیھ بھ جشنھاي باكوس در نزد یونانیان قدیم است
نھ تنھا اباحت جنسي ملعون در مورد كساني كھ تازه دین مسیح را … را بھ چشم ببیند و شرمنده نشود

صورت اجباري دارد و ھركس را كھ بھ تماشاي آنان بایستد وادار شود، بلكھ غالبًا  اند اجرا مي پذیرفتھ
كند و  روسپیگري با كمال آزادي رواج پیدا مي. كنند، در این عمل اباحي شنیع، با آنان شركت جوید مي

ھیچ مردي كھ در آنجا . شود شود؛ این، در نتیجة محیطي است كھ فراھم مي قبح عمل زنا برداشتھ مي
  .د كھ با زن خود عمل جنسي انجام دھدحاضر است حق ندار

مانند : شود اعیادي مشابھ این جشنھا در روزگاراني از تمدن، كھ تاریخ مدون دارد، نیز مشاھده مي
جشنھاي باكانالیا، در یونان؛ جشن ساتورنالیا در نزد رومیان؛ در قرون وسطي، جشن دیوانگان در 

  .وز، در ھمھ جا، كارناوالفرانسھ؛ جشن بھار در انگلستان؛ و تقریبًا امر

در بعضي نواحي، از جملھ در نزد مردم پاوني و ھندیشمردگان گوایاكیل، شعایر كشاورزي صورت 
پاشیدند تا  كشتند و خونش را ھنگام بذرافشاني بر زمین مي غیر جالبتري داشتھ است؛ مردي را مي

ھنگامي كھ . یواني درآمده استبعدھا این قرباني بھ صورت قرباني ح –محصول بھتر بھ دست آورند 
شد، آن را تعبیري از تجدید حیات مرد قرباني شده بھ شمار  رسید و موسم درو مي محصول مي

آوردند و، بھ ھمین جھت، پیش از كشتھ شدن و پس از آن، براي مرد قرباني شده جنبة خدایي قایل  مي
بًا عالمگیر دربارة مرگ خدا در راه اي تقری از ھمینجاست كھ افسانھ. كردند شده، او را تقدیس مي

شاعري نیز در تزیین و زیبا ساختن سحر و . بندگانش، و تجدید حیات پیروزمندانة وي، پیدا شده است
اساطیر مختلف مربوط بھ . جادو تأثیر خود را داشتھ و آن را بھ نوعي از علم االھي تبدیل كرده است

درھم آمیختھ و نتیجھ چنان شده است كھ افسانة مرگ خورشید، بھ شكل متناسبي، با شعایر كشاورزي 
خدا و زندگي دوبارة وي نھ تنھا مرگ زندگي گیاھي، در زمستان، و تجدید آن را، در فصل بھار، 

كند، بلكھ دو انقالب شتوي و صیفي، و نتایج آن دو را كھ عبارت از كوتاه یا بلند شدن روز  تعبیر مي
كنند  انگیز تصور مي یان، در آمدن شب را جزئي از این داستان غمشود؛ در این م است، نیز شامل مي

  میرد و یك بار  پندارد كھ خورشید ھر روز یك بار مي و چنین مي

كھ از اقسام مختلف آن بیش از یك نمونھ را در اینجا  رسد كھ قرباني كردن انسان، چنین بھ نظر مي
در جزیرة كارولینا، در . اي دیده شده ھر روز در ناحیھ نیاوردیم؛ تقریبًا در میان ھمة ملتھا شایع بوده و

اند كھ در جوف آن بقایاي انساني  خلیج مكزیك، مجسمة فلزي بزرگي از یكي از خدایان مكزیكي یافتھ
دیده شده؛ بدون شك، این بقایا مربوط بھ انسانھایي بوده است كھ بھ عنوان ھدیھ براي خدایان سوزانده 

ایم كھ فنیقیان و كارتاژیان و سایر ملل سامي قربانیھاي انساني بھ آن  مولك را شنیدهھمة ما نام . اند شده
بدون شك، این عمل نتیجة . شود ھم امروز این عادت در میان مردم رودزیا دیده مي. اند كرده تقدیم مي

ت انسان را اند كھ خدایان نیز گوش پنداشتھ خواري عادت داشتھ و چنین مي آن بوده است كھ مردم بھ آدم
با وجود این، در نتیجة . این كیفیت پس از آنكھ آدمخواري از بین رفتھ برقرار مانده است. دوست دارند

رفتھ از لطافت اخالقي بندگان خود  تكامل اخالقي بشر، این شعایر دیني تغییر یافتھ و خدایان نیز رفتھ
اند؛ چنین بوده است كھ،  ان پذیرفتھتقلید كرده و، بھ ھمین جھت، گوشت حیوان را بھ جاي گوشت انس

در اساطیر یوناني، آھویي جاي قرباني شدن ایفیگنیا را گرفتھ و قوچي بھ جاي اسماعیل ذبیح قرباني 
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با گذشت زمان، حتي گوشت حیوان نیز براي خدایان حالت حرمت پیدا كرد؛ این از آن . شده است
خدایان نیاز داشتھ و فقط امعا و احشا و  جھت بوده است كھ كاھنان، خود بھ غذاي لذیذ بیش از

  .اند كرده استخوانھاي قرباني را در مذبح بھ خدایان تسلیم مي

شود،  چون این فكر ھمھ جا رایج بود كھ فضایل ھر موجودي كھ انسان آن را بخورد بھ وي منتقل مي
بسیاري از اوقات، . خورنداند كھ خدایان خود را نیز ب كم بھ این اندیشھ افتاده طبیعي است كھ مردم كم
اند تا بعد او را  داده پرورده و عنوان خدایي بھ وي مي كرده و او را خوب مي شخصي را انتخاب مي

تري بھ  ھنگامي كھ غذاي انسان حالت تأمین شده. بكشند و خونش را بیاشامند و گوشتش را تناول كنند
جاي قرباني كردن خدا، بھ این قناعت  خود گرفت، مھرباني بیشتري بھ دل انسان راه یافت و، بھ

اي  در مكزیك قدیم مجسمھ. ورزید كھ چیز مأكولي را بھ عنوان رمز و مثال او بسازد و آن را بخورد
پاشیدند و آن را  ساختند و كودكاني را نیز كشتھ، خونشان را بر آن مي بار و حبوبات، مي از خدا، با دانھ

از مؤمنان تقاضا . تي در میان قبایل اولیة دیگر نیز دیده شده استخوردند؛ چنین تشریفا بھ جاي خدا مي
شد كھ مدتي قبل از خوردن خدا روزه بگیرند؛ در ھنگام انجام تشریفات، كاھن اوراد سحري  مي
  .خواند تا مجسمة خدایي را كھ بناست خورده شود بھ خداي واقعي مبدل سازد مي

قایل شدن جانگرایي . شود پایان كار آن بھ علوم منتھي مي اگرچھ سحر از اوھام و خرافات زاییده شده،
العاده شده و، از آن میان، نمازھا و  براي اشیا سبب پیدایش تعداد زیادي عقاید غیرطبیعي و خارق

مردم قبیلة كوكي، در حین جنگ، با شجاعت غریبي بھ . مناسك عجیب و غریب ظاھر شده است
  كھ اشخاصي كھ بھ دست پرداختند و یقین داشتند  كارزار مي

كشد، سر خویش  در جھان دیگر بھ بندگي آنان درخواھند آمد، فرد قبیلة بانتو، چون دشمن خود را مي
. مالد، بھ این خیال كھ دیگر روح مقتول نتواند بھ او آزاري برساند تراشد و بر آن سرگین بز مي را مي

بدون شك مؤثر » زخم چشم«ت اثر قطعي دارد و اند كھ نفرین و لعن بسیاري از مردم اولیھ معتقد بوده
بومیان استرالیا عقیده دارند كھ لعنت ساحر ممكن است كسي را كھ با وي صد و پنجاه كیلومتر . است

اعتقاد بھ سحر و جادو در مراحل نخستین تاریخ بشریت پیدا شده و تاكنون . فاصلھ دارد بھ خاك بنشاند
عبادت اشیایي كھ براي آنھا نیروي ساحري  –فتیشیسم . ھ استھنوز كامال از میان مردم رخت نبست

. از اعتقاد بھ سحر سابقة زیادتري دارد و آنچھ ھم كھ از آن برجاي مانده شدیدتر است –اند  قایل بوده
شود كھ بسیاري از حرزھا و طلسمھا اثر محدود دارد، بھ این معني كھ ھر طلسم  چون چنین تصور مي

شوند كھ بار سنگیني از اقسام  رود، بھ این جھت، بسیاري از افراد دیده مي ر ميبراي عمل خاص بھ كا
تقریبًا . طلسمھا ھمراه خود دارند تا در مقابل ھر بدبختي كھ بخواھد بر آنان ھجوم آورد آماده باشند

از نصف مردم اروپا، ھمواره، ھمراه خود طلسمھا و نظر قربانیھایي دارند؛ بھ این خیال كھ آنان را 
بندي  دھد كھ استخوان در ھر لحظھ، تاریخ بھ ما نشان مي. شر نیروھاي فوق طبیعت محفوظ نگاه دارد

آسا، بر قلة آتشفشان مشتعلي از توحش و ظلم و  مدنیت چھ اندازه نازك و شكننده است و چگونھ، معجزه
یم جز پوستة نازكي دھ آنچھ ما بھ آن نام اجتماع عصر جدید مي –اوھام و ناداني قرار گرفتھ است 

  .پوشاند نیست كھ اجتماع قرون وسطایي را، كھ با كمال نیرو در میان ما حیات دارد، مي

خواھد از مافوق طبیعت كمك بگیرد تبسم  كند و مي فیلسوف بھ این احتیاجي كھ انسان احساس مي
سبب پیدایش شعر كند و بھ این دل خوش دارد كھ، ھمان گونھ كھ تصور حیات و روحانیت در اشیا  مي

اي كھ از فكر  گردیده، سحر و جادو نیز وسیلة ایجاد ھنر نمایشي و علوم شده است فریزر، با مبالغھ
ریشة پیروزیھاي افتخارآمیز علم بھ موھومات و «: گوید كھ نماید، مي مبتكر درخشان او غریب نمي

ري در انجام منظور خود رسد؛ حقیقت این است كھ ھر وقت جادوگ سخافتھاي عالم سحر و جادو مي
اي بھ دست آورد تا بھ كمك آن بتواند نیروھاي  آمده است كھ وسیلھ شده، در صدد برمي دچار شكست مي
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فوق طبیعت را بھ تبعیت از اوامر خود ناچار سازد؛ بھ این ترتیب بوده است كھ خرده خرده نیروھاي 
نكھ مقام خود را از دست ندھد و آبروي گرفتھ، ولي ساحر، براي آ طبیعي بیشتر مورد توجھ قرار مي

داشتھ است تا مردم تصور كنند كھ اثر مربوط  خود را حفظ كند، اثر این نیروھاي طبیعي را پنھان مي
بھ ھمان نیروھاي فوق طبیعت است؛ و این درست شبیھ بھ تفكر مردم این زمان است، كھ براي نسخھ 

است كھ از جادوگري، بتدریج، پزشكي، شیمي،  بھ این ترتیب. و داروھایي خاصیت سحري قایلند
  .استخراج فلزات، و علم ھیئت بھ وجود آمده است

  .باید گفت نخستین عاملي كھ مستقیمًا از ساحري بھ وجود آمده كاھن یا عالم روحاني است

را توانست ھمة آنھا  شد، مرد عادي دیگر نمي تر مي بتدریج كھ آداب و مناسب دیني فراوانتر و پیچیده
بھ ھمین جھت، دستة خاصي از مردم كارشان منحصر بھ این . بھ خاطر بسپارد و بھ آنھا عمل كند

توانست از راه قطع رابطة  كاھن نیز، مانند ساحر، مي. شد كھ بھ وظایف دیني و آداب آن قیام كنند مي
ارادة ارواح و  روح با جسد، و دریافت وحي، و بھ وسیلة اذكار و ادعیة مجرب و مستجاب، خود را بھ

چون این علم و این نیرومندي . خدایان نزدیك كند، و از این اراده براي منظورھاي بشري استفاده نماید
كردند كھ نیروھاي عظیم فوق  خاص در نظر مردم اولیھ داراي كمال اھمیت بود، و چنین تصور مي

ثر است، در نتیجھ، قدرت طبیعت در سر ھر پیچ راه زندگي انسان وجود دارد و در سرنوشت او مؤ
چنین است كھ، از دیرباز تا زمانھاي معاصر، كاھن یا كشیش . رجال دین با دستگاه دولت برابر گردید

ھمیشھ در فرمانروایي و زمامداري رقیب نیرومند مرد جنگي بوده و، گاھي این و زماني آن، بر مردم 
مصر و یھود و اروپاي قرون وسطي  كرده است؛ بھترین مثال این حقیقت را در تاریخ حكومت مي

  .توان مشاھده كرد مي

گونھ كھ مرد سیاسي از تمایالت فطري و عادات  باید دانست كھ كاھن دین را ایجاد نكرده، بلكھ، ھمان
داده است؛ عقیدة دیني  كند، وي نیز دین را براي مقاصد خود مورد استفاده قرار مي بشري استفاده مي

خدمتگزاران معابد نیست، بلكھ سازندة آن فطرت انسان است كھ دایمًا در  اختراع یا حیلھ و بازي
خواھد بھ  انگیزد و مي تجسس است و ترس و اضطراب و آرزو و احساس تنھایي او را پیوستھ برمي

درست است كھ كاھن، از لحاظ باقي نگاه داشتن مردم در موھومات و خرافات، و . جایي تكیھ كند
رود، این را ھم باید گفت كھ وي خرافات  از علوم بھ خود، مقصر بھ شمار مي اي منحصر داشتن پاره

پوشي از آن تحریك كرده است؛ ھمین  را در منطقة معیني محدود نگاه داشتھ و غالبًا مردم را بھ چشم
كاھن و مرد دین است كھ مبادي تعلیم و تربیت را بھ مردم تلقین كرده و انبار و وسیلة اتصال میراث 

نگي دایم التزاید بشري بوده است؛ وي، ھنگامي كھ ضعیف در چنگال قوي اسیر بوده و راه فرھ
اي نداشتھ، خاطر ضعیف را تسال بخشیده است؛ باالخره، او عاملي است كھ با دست وي دین  چاره

سبب تقویت ھنر شده و بناي سست بنیاد اخالق را باستوني از عالم مافوق طبیعت سرپا نگاه داشتھ 
شد، حتمًا خود مردم چنین شخصي را براي خود خلق  اگر كاھني در میان مردم پیدا نمي. است
  .كردند مي

  دین و اخالق -4

غیردیني شدن  –كندي دین در تناسب با محیط  –محرمات جنسي  –) تابو(محرمات  –دین و دولت 
  اخالق
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اساطیر . است و دیگري محرماتكند كھ یكي از آنھا اساطیر  دین با دو وسیلھ از اخالق پشتیباني مي
  شود كند؛ و ھمین اعتقاد سبب مي عاملي است كھ اعتقاد بھ امور فوق طبیعي را ایجاد مي

آرزومند بقاي آنھا ھستند برقرار بماند؛ چون فرد توقع  –یا كاھنان  –كھ روشھاي اخالقي كھ اجتماع 
چار، بھ قیودي كھ اجتماع او، یا بزرگان دارد كھ بھ ثواب آسماني برسد و از عقاب آن در امان باشد، نا

انسان طبعًا فرمانبردار و مھربان و پاكدامن نیست؛ و . نھد كنند گردن مي این اجتماع، بر او تحمیل مي
تواند مانند ترس  پس از ضمیر اخالقي، كھ در نتیجة فشارھاي قدیمي براي او پیدا شده، ھیچ عاملي نمي

. ي كھ عمل كردن بھ آنھا با طبع وي سازگار نیست بھ زانو درآورداز خدایان او را در مقابل فضایل
كنند؛ ھر وقت در  نھادھاي مالكیت و ازدواج تا حدي با تصور كیفرھاي دیني سامان خود را حفظ مي

حتي خود دولت، كھ . دھند امور دیني شك و تردید پیدا شود، این نھادھا نیرومندي خود را از دست مي
تماعي ساختھ شده با دست انسان است و با طبیعت بشري سازگاري ندارد، بیشتر مھمترین سازمان اج

دیناني ھمچون ناپلئون و موسولیني این  بي. گیرد اوقات، از تقواي دیني و كشیش و كاھن كمك مي
» .ھر وضعي میل آن را دارد كھ با دین بسازد«گویند  حقیقت را بسھولت دریافتند؛ بھ ھمین جھت مي

كردند، حكومت ما ھم، امروز، از اینكھ ھر  اولیھ نیروي خود را با سحر و جادو زیاد مياگر رؤساي 
  .كند ميدارد استفاده  را برپا مي» خداي مھاجران«سال جشن 

اي كھ  در میان اجتماعات اولیھ. نامند مي) تابو(محرمات مردم پولینزي ھرچھ را دین حرام كرده است 
. اند، این محرمات دیني ھمان منزلتي را دارند كھ قوانین در میان ملتھاي متمدن تا حدي پیش رفتھ

شمارند،  بعضي كارھا یا بعضي چیزھا را مقدس یا نجس مي: محرمات، معموال، صورت سلبي دارند
ي در نظر است؛ و آن اینكھ دست نباید بھ این كارھا یا اشیا آلوده و از این ھر دو لفظ منظور واحد

كنند كھ عزه، چون براي  مثال تابوت عھد در نزد قوم یھود جزو محرمات بوده، و روایت مي. شود
دیودوروس سیسیلي . جلوگیري از افتادن تابوت دست خود را بھ آن زد، در حال، افتاد و ھالك شد

خوردند، ولي  افتادند كھ یكدیگر را مي م، در سالھاي مجاعھ، بھ حالي مينویسد كھ مصریان قدی مي
در بیشتر اجتماعات اولیھ عدة . كردند ھرگز بھ حیواني كھ عنوان توتم قبیلھ را داشت دست دراز نمي

زیادي از این تابوھا و محرمات وجود داشتھ است؛ ھرگز كلمات یا نامھاي معیني را بھ زبان 
تمام . یام یا فصول خاصي عنوان حرام داشتھ و جنگ در آن اوقات ممنوع بوده استآوردند، و ا نمي

علم و اطالع مردم اولیھ، در مورد حقایق مربوط بھ خوراك، از این راه بود كھ بعضي از انواع غذا 
شد؛ این مردم، بیشتر، از راه تلقینات دیني و محرمات بھ اصول بھداشت آشنایي  حرام شمرده مي

  .نھ از طریق علمي و طب غیردیني داشتند،

  در میان ملل اولیھ، از لحاظ تحریم، زن رتبة اول را داشتھ، و در ھر آن، با ھزاران خرافھ،

این كیفیت قطعًا ساختة . و خطرناك و غیرقابل لمس معرفي كنند» نجس«تراشیدند كھ زن را  علتي مي
ھا را  ھا و افسانھ و این اسطورهشوھران ناكامي است كھ زن را سرچشمة ھر بدبختي دانستھ 

پرستان نیز  اند؛ این داستانھا منحصر بھ دینھاي یھود و مسیحي نیست، بلكھ در میان اساطیر بت پرداختھ
مھمترین محرمات، در نزد ملتھاي اولیھ، مربوط بھ دورة حیض زن بوده است و ھر كس . وجود دارد

داد و،  كرد، اگر انسان بود، فضیلت خود را از دست مي یا ھر چیز كھ با او در این ھنگام تماس پیدا مي
در قبیلة ماكوزي، در گویان انگلیس، بھ زنان حایض . رفت اش از بین مي اگر جز انسان بود، فایده

دادند كھ در آب شستشو كنند، مبادا آب مسموم شود؛ نیز آنان را از رفتن در جنگلھا نھي  اجازه نمي
وضع . شوند و آنان را خواھند گزید در این موقع مارھا عاشق زنان ميكردند، بھ این تصور كھ  مي

و پس از آن الزم بود آداب خاصي بھ كار رود تا زن . شد حمل نیز نجس بود و سبب نجاست زنان مي
ھمخوابگي با زن، نھ تنھا در ایام حیض بلكھ در تمام دوران . از نجاست بیرون آید و طاھر شود
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رفت؛ شاید این از ابداعات خود زنان بود تا  یان قبایل اولیھ، حرام بھ شمار ميبارداري و شیردادن، م
شود و  بتوانند، بھ این ترتیب، راحتي خود را بیشتر حفظ كنند؛ ولي علتھاي اصلي بزودي فراموش مي

كم، خود، این نجاست را  بیند و، كم مي» نجس«كند، خود را در نظر دیگران  زن، وقتي چشم باز مي
از ھمین تحریمات و امثال . نماید كند و حیض، و حتي بارداري، را ھمچون ننگي تلقي مي مي باور

آنھاست كھ حس حیا و گناھكاري و نجاست و ناپاكي روابط جنسي پدیدار شده است؛ نیز از ھمینھاست 
  .كھ زھد و عزب ماندن رھبانان و فرمانبرداري و زیردستي زنان در جھان پدیدار گشتھ است

كند؛ بسیار اتفاق افتاده است كھ،  است كھ دین شالودة اخالق نیست، ولي بھ آن كمك فراوان مي درست
اي از موارد، بھ تطور و پیشرفت خود، بدون  بدون دین، دستورات اخالقي وجود داشتھ و، در پاره

بعضي از  در اجتماعات اولیھ، و حتي در. توجھ بھ دین، یا با وجود مقاومت سخت آن، ادامھ داده است
اجتماعات اخیر، چنانكھ ظاھر است، اخالق نسبت بھ دین استقالل كامل داشتھ است؛ در این قبیل 

كرد و كارش منحصر بھ سحر و آداب  موارد، دین بھ راه و رسم زندگي و رفتار شخص توجھي نمي
حقي را كھ  كرد و خاص و قربانیھا بود، و كسي عنوان متدین داشت كھ آداب دیني را دقیقًا عمل مي

كند  العموم، مراعات خیر مطلق را نمي بھ طور كلي، باید گفت كھ دین، علي. پرداخت الزم بود مي
، بلكھ منظورش مراعات آدابي است كھ بنا بھ ضرورت اقتصادي یا )زیرا چنین چیزي وجود ندارد(

؛ بھ ھمین جھت، اجتماعي جعل شده است؛ دین نیز، مانند حقوق و قانون، بھ زمان گذشتھ نظر دارد
كند، دین غالبًا عقب  پذیرد و اخالق با این اوضاع تطور پیدا مي ھنگامي كھ اوضاع و احوال تغییر مي

مثًال مردم یونان قدیم، با پیشرفت زمان، بھ حالي درآمده بودند كھ ھمخوابگي با محارم را . ماند مي
خدایاني كھ با محارم خود نزدیكي داشتند، در صورتي كھ اساطیر آنان پر بود از مدح  منفور مي

  اند؛ ھمچنین، مسیحیان داشتھ

گیرند، در صورتي كھ در انجیل تعدد زوجات مباح شمرده شده است؛ نیز در  عمال بیش از یك زن نمي
كوشند، با شواھد غیرقابل تردیدي از  ھنگامي كھ بندگي از دنیا رخت بربستھ است، ھنوز متدینان مي

كوشد تا از قوانین اخالقیي كھ  ھم امروز كلیسا مردانھ مي. بندگي دفاع كنندانجیل، از مجاز بودن 
در آخر . زندگي صنعتي روي كار آورده و قوانین سابق را نقض كرده است جلوگیري بھ عمل آورد

ھاي اقتصادي  شود، و اخالق خود را خرده خرده با تازه پیروز مي) و نھ آسماني(كار، عوامل زمیني 
بھ  .دھد ميافتد و خود را با اخالق جدید وفق  ند؛ پس از آن، دین با اكراه بھ جنبش ميك ھماھنگ مي

طور كلي، باید گفت كھ وظیفة اخالقي دین عبارت از آن است كھ ارزشھاي اخالقي شناختھ شده را 
  .پردازد كھ اصول اخالقي جدیدي بیاورد و كمتر بھ آن ميحفظ كند، 

بھ ھمین جھت است كھ، در اجتماعات و مدنیتھاي عالي، ھمیشھ كشمكشي میان دین و اجتماع برقرار 
كند و، ھنگامي كھ توانست وحدتي  دین، در ابتدا، با جادوگري بھ انسان خستھ و منحرف كمك مي. است

رسد؛ ھمین وحدت است كھ  رقرار سازد، بھ منتھا درجة ترقي خود ميدر اخالق و عقیده میان ملت ب
رود؛ پس از آن، ھنگامي كھ دین بھ  براي پیدایش دولت و پیشرفت ھنر عامل بسیار مؤثر بھ شمار مي

دلیل . رود كند و از میان مي شود و دین خودكشي مي پردازد، نزاعي درگیر مي دفاع از گذشتة خود مي
شود، اصطكاك آنھا با علوم دیني و االھي،  ھ ھرچھ معلومات و معارف زیادتر مياین امر آن است ك

كنند كھ نظارت رجال  در این وقت، مردم احساس مي. گردد كھ بسیار بكندي در تغییر است، شدیدتر مي
جنگي میان علم و «دین، در مورد علوم و ادبیات، ھمچون بند گراني مانع پیشرفت است؛ در نتیجھ، 

سازمانھایي كھ در دست رجال دیني است، ھمچون امور حقوقي و جزایي و » .شود گیر ميدین در
زند و بھ شكل سازمانھاي  فرھنگي و اخالقي و ازدواج و طالق، رفتھ رفتھ از نظارت دین سر باز مي

اي اوقات، آن عملیات را غیردیني و خالف شرع  آید؛ تا حدي كھ دین، پاره دنیایي و غیردیني درمي
گذارند و، كمي پس از آن، قیود  رفتھ، اصول دین را پشت سر مي روشنفكران، رفتھ. كند رفي ميمع
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آخر این . كنند گسلند؛ از این پس، فلسفھ و ادبیات عنوان ضدیت با دین را پیدا مي اخالقي دین را نیز مي
عقاید را با چشم پردازند و تمام اصول و  رسد كھ مردم، با شدت بھ پرستش عقل مي جنبش بھ آنجا مي

رفتار بشر، كھ دیگر . گیرد كننده سرتاسر وجود مردم را فرا مي این شك فلج. كنند شك و تردید نگاه مي
شود؛ حیاتي كھ مایة تسلیتي  ومرج اپیكوري خاصي مي از اتكاي بھ دین برخوردار نیست، دچار ھرج

ر خود آگاھي دارند، و ھم براي از ایمان و عقیده ندارد، ھم براي فقیران و بیچارگاني كھ از فق
در پایان . شود شان كرده است، ھمچون باري سنگین و غیرقابل تحمل مي ثروتمنداني كھ ثروت خستھ

  ریزد و عقیدة دیني را نیز با خود ساقط كار، اجتماع فرو مي

جدیدي در گذرد كھ اسطورة  ولي چندي نمي. روند كند، و ھر دو، برادروار و ھماھنگ، از دنیا مي مي
ریزد، و كوشش  اي مي شود و آرزوي بشري را در قالب تازه میان طبقات مظلوم و ستمكشیده ظاھر مي

اي را روي كار  ومرج، مجددًا مدنیت تازه افتد و، پس از قرنھا ھرج بشري با نیروي جدیدي بھ كار مي
  .آورد مي

   فصل پنجم

  

  عوامل عقلي و روحي تمدن

I -ادبیات  

 –تكامل زبان و نتایج آن  –ھاي انساني زبان  ریشھ –آثار نخستین آن در جانوران  –لغت و زبان 
  شعر –خطنویسي  –ورود طفل در اجتماع  –تربیت 

ابتداي مرحلة انسانیت را باید ھنگام پیدایش كلمھ و كالم دانست؛ با ھمین وسیلھ بود كھ انسانیت انسان 
دھیم نبود، فكر انسان  مي» اسم عام«آنھا نام  اگر این اصوات عجیب و غریبي كھ بھ. آشكار شد

تواند آنھا را بھ خاطر بسپارد، یا از راه  شد كھ آدمي مي منحصر بھ اشیا و آزمایشھاي جزئیي مي
توانست طبقات و انواع  حواس، و بالخاصھ حس دیدن آنھا را فھم كند؛ در آن صورت، انسان نمي

اشیا، تصور كند و صفات را متمایز از اشیا، یا اشیا را  مختلف اشیا را، مجزاي از فرد فرد خود این
توانستیم این انسان یا آن انسان یا آن  اگر الفاظ نمایندة كلیات نبود، ما مي. متمایز از صفات، ادراك نماید

توانستیم مفھوم انسان كلي را فھم كنیم؛ زیرا چشم ما  دیگري را مورد تفكر قرار دھیم، ولي ھرگز نمي
كند، ولي از  بیند؛ ھمچنین افراد اشیا را ادراك مي بیند، ولي آن انسان كلي را نمي سان را ميافراد ان

در واقع، انسانیت از آن روز آغاز شد كھ موجودي نیم انسان و . ادراك نوع كلي ھر شيء عاجز است
تیي بھ نیم حیوان در غار یا بر روي درختي نشست و مغز خود را براي یافتن و اختراع عالمات صو

ھا، انسان  مانند كلمة خانھ براي ھمة خانھ: اي از اشیاي مشابھ باشد كار انداخت كھ بتواند معرف دستھ
از آن روز، . درخشند براي ھمة انسانھا، و روشني براي ھمة روشنیھایي كھ روي آب و خشكي مي
راي فكر، منزلت براي پیشرفت عقلي انسان، راه جدیدي باز شد كھ پایان ندارد، زیرا كلمات، ب

  .افزاركار را دارند و بدیھي است كھ تكامل مصنوعات، تا حدي، مدیون بھ تكامل افزار كار است
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كند، در مورد پیدایش تكلم، نیروي خیال در  چون تاریخ دورانھاي اولیھ از حدس و تخمین تجاوز نمي
 –لم و زبان گشودن انسان ممكن است گفت كھ نخستین شكل تك. تواند بھ پرواز درآید فضاي وسیعي مي

ھمچون فریاد عاشقانة یك حیوان بھ  –توان آن را اتصال با دیگران بھ وسیلة عالمات نامید  كھ مي
  توان گفت سرتاسر حیواني دیگر بوده است؛ اگر چنین باشد، مي

ھا و چمنزارھا پر از لغاتي است كھ جانوران متعدد با یكدیگر بھ آن وسیلھ سخن  جنگلھا و بیشھ
جیك و  خواند، جیك ھاي خرد خود را مي فریادھاي اخبار و ترس، بانگي كھ با آن مادري بچھ. گویند مي
سازد، و صداھایي كھ حیوانات بر روي  زقي كھ با آن حیواني خوشحالي یا عشق خود را آشكار مي زق

وماتي را كنند، ھمھ، گویي براي آن است كھ حیوان مواد و ملز درختان با یكدیگر رد و بدل مي
دختر جواني را در نزدیكي شھر شالون، در . آوري كند تا كالم عالي بشري از آن ساختھ شود جمع

برد و ھیچ لغتي جز زوزه و فریاد گوشخراش  فرانسھ، یافتند كھ در جنگل با جانوران بھ سر مي
عني ندارد؛ مثل گونھ م ایم ھیچ اصوات زندة جنگلھا در گوش ما كھ وارد مرحلة تمدن شده. دانست نمي

ھر «: گوید ما، در این مورد، مانند ریكھ، آن سگ فیلسوف، است كھ دربارة آقاي خود برژره مي
شود  آید معنایي دارد، در صورتي كھ آنچھ از دھان آقاي من خارج مي بانگي كھ از دھان من بیرون مي

اند؛  ط عجیبي پیدا كردهویتمن و كریگ میان صداي كبوتر و كارھاي این پرنده رواب» .بیمعني است
دھد؛ ھمین شخص  دوپون، از میان اصوات مرغ خانگي و كبوتر دوازده صوت مختلف تشخیص مي

. برند دریافتھ است كھ سگان پانزده صوت، و جانوران شاخدار بیست و دو صوت مختلف بھ كار مي
ي اشاره، پیدا كرده ناشدني بوزینگان، الاقل، بیست نوع صوت، و عدة زیاد گارنر در پرگویي تمام

اي  است؛ از ھمین اصوات و لغات حقیر است كھ، پس از تكامل، سیصد كلمھ تشكیل شده، كھ با آن پاره
  كنند گویند و رفع احتیاج مي افتاده سخن مي از قبایل عقب

براي انتقال فكر، در نزد مردم اولیھ ایما و اشاره مقدم بر زبان و سخن گفتن بوده است؛ ھم امروز 
در . شود ز، ھنگامي كھ سخن نتواند مقصود را ادا كند، یا كلمھ بھ خاطر نرسد، اشاره جانشین آن مينی

افتد كھ عروس و  ھاي بیشماري دارند، غالبًا اتفاق مي شمالي، كھ لھجھ میان ھندیشمردگان امریكاي
بفھمانند؛ لویس  شوند كھ با اشاره مقصود خود را بھ یكدیگر دامادي، از دو قبیلة مختلف، ناچار مي

مورگن زن و شوھري از ھندیشمردگان دیده است كھ، تا سھ سال پس از عروسي، ھنوز با اشاره 
توسل بھ اشاره، در میان ھندیشمردگان امریكا، بھ . اند كرده مطالب خود را براي یكدیگر بیان مي

توانستند  نمي –امروز جھان  مانند بسیاري از مردم –اي حایز اھمیت است كھ مردم قبیلة آراپاھو  اندازه
شاید نخستین كلماتي كھ انسان بھ آنھا پي برده و ادا . در تاریكي مطالب خود را بھ یكدیگر حالي كنند

اي عواطف بوده است؛ پس از آن، نوبت بھ  كرده فریادھایي، مانند صداي حیوانات، براي بیان پاره
رفتھ است؛ سپس، در موقع  جھت بھ كار مي كلماتي رسیده كھ، ھمراه با اشاره، براي نشان دادن

توان از اصوات  اند اشیایي را كھ مي مناسب، اصوات تقلیدي روي كار آمده، و بھ وسیلة آنھا توانستھ
پس از ھزاران سال تغییرات و تطوراتي كھ براي لغت و زبان پیش . آنھا تقلید كرد بر زبان بیاورند

، »خرخر كردن«: صدھا لغت تقلیدي در آن موجود نباشدآمده، ھیچ زباني نیست كھ در حال حاضر 
  ، و نظایر آنھا؛ قبیلة قدیمي تكونا، در برزیل، براي عطسھ »تق كردن تق«، »خش كردن خش«

شاید ریشة بسیاري از لغات در . است“ ھایچو”لغتي دارد كھ بسیار خوب انتخاب شده، و آن كلمة 
رنان اصل لغت عبري را پانصد ریشھ و سكیت اصل . زبانھاي مختلف از ھمین راه ایجاد شده باشد

  .داند ميھ تمام السنة اروپایي را چھارصد ریش

اظ و نباید گمان كرد كھ لغت ھمة ملتھاي فطري ساده و ابتدایي است؛ البتھ بعضي از آنھا از لحاظ الف
اي دارند، كھ با زبانھاي ما  اي دیگر كلمات فراوان و تركیب پیچیده ساختمان بسیط ھستند، ولي پاره
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با وجود این، باید دانست كھ . شباھت دارد و حتي، از حیث ساختمان، از زبان چیني ھم كاملتر است
مي مربوط بھ كلیات و زبانھاي اولیھ غالبًا محدود بھ لغات حسي و جزئي است و، عمومًا لغات و اسا

شود؛ مثال بومیان استرالیا براي دم سگ یك لغت دارند و براي دم گاو  مجردات در آنھا كمتر یافت مي
مردم . برند، ولي در زبان آنان لغتي كھ بھ معني دم مطلق باشد وجود ندارد لغتي دیگر بھ كار مي

باشد در زبانشان » درخت«ي نوع تاسماني براي ھر درخت اسم خاصي دارند، ولي لغتي كھ بھ معن
طور ھندیشمردگان چوكتاو، كھ براي درختھاي بلوط سفید و سیاه و سرخ، ھر  شود؛ ھمین یافت نمي

اي دارند، در زبانشان لغت خاصي براي مطلق درخت بلوط و مطلق درخت یافت  كدام، اسم علیحده
اند تا انسان توانستھ است، از  و رفتھ آمده شك نیست كھ نسلھاي زیادي از مردم، پشت سر ھم،. شود نمي

در میان بسیاري از قبایل، كلماتي كھ داللت بر . اسامي خاص، اسم كلي و مطلق را استخراج كند
نغمھ، : مانند –رنگھا، بدون بستگي بھ اشیاي رنگین، داشتھ باشد، و ھمچنین كلمات نمایندة مجردات 

 –، كمیت، آرزو، ترس، ماده، شعور و نظایر آنھا ، نوع، مكان، روح، غریزه، عقل)زن و مرد(جنس 
پیدایش این كلمات مجرد، ظاھرًا، نتیجة ترقي فكر بشري است، و ارتباط آنھا با تفكر . وجود ندارد

انساني ارتباط علت و معلول است؛ این كلمات ھمچون افزارھا و ادواتي ھستند كھ بھ دقت تفكر كمك 
  .روند تمدن بھ شمار مي اند، و در واقع رموز و عالیم كرده

چون كلمات و الفاظ این اندازه مزایا و فواید را ھمراه داشتھ، مردم اولیھ بھ آنھا ھمچون ھدایاي آسماني 
اند؛ ھر اندازه  ساختھ اند؛ با ھمین كلمات بوده است كھ فرمولھاي سحري مي نگریستھ و امور مقدس مي

شد، و تا امروز ھم قدیست  يتر بود، قدسیت و اھمیت آنھا در نظر مردم زیادتر م این فرمولھا بیمعني
الفاظ و كلمات نھ تنھا وسیلة  .است» گوشت«بھ » كلمھ«آنھا باقي مانده است؛ مثالي از آن تبدیل 

تماعي گشتھ است؛ چھ، از اندیشیدن واضح و روشن بوده بلكھ سبب پیدایش بھبودي در سازمان اج
  لحاظ پیدا شدن بھترین وسیلھ براي تعلیم و تربیت و انتقال فرھنگ و ھنر، ارتباط عقلي محكمي

میان نسلھاي متوالي فراھم آورده است؛ با پیدایش لغات، وسیلة جدیدي براي اتصال و پیوستگي افراد 
افراد یك ملت را در قالب متجانس بھ یكدیگر پیدا شد، بھ طوري كھ مذھب و عقیدة واحدي توانست 

واحدي قالبریزي كند؛ زبان بود كھ توانست راھھاي ارتباط جدیدي، براي حمل و نقل و تبادل آرا و 
اي بیفزاید و، در عین حال، وسعت دامنة آن را  افكار، بگشاید و بر عمق زندگي بھ شكل قابل مالحظھ

ندازة اختراع اسامي كلیات، این اندازه نیرومند و كدام اختراع دیگر است كھ، بھ ا. نیز زیادتر كند
  روشني بخش بوده باشد؟

مدنیت عبارت از گنجینة . بزرگترین فایدة كلمات و الفاظ، پس از توسعة فكر، تعلیم و تربیت است
عظیمي است از ھنر و فرزانگي و عادات و اخالق، كھ با مرور زمان فراھم آمده؛ از ھمین ثروت 

اگر این . كند رد، در ضمن تكامل و پیشرفت خود، غذاي روحاني خود را كسب ميفراوان است كھ ف
شود؛ بھ ھمین جھت باید  میراث بشري از نسلي بھ نسل دیگر انتقال نیابد، تمدن محكوم بھ مرگ مي

  .گفت كھ زندگي مدنیت مدیون بھ تعلیم و تربیت است

ون پیچ و خم بوده است؛ ترتیب، در نظر آن در میان ملتھاي اولیھ، تعلیم و تربیت بسیار ساده و بد
ملتھا، مانند حیوانات، عبارت از این بود كھ معلومات عملي بھ نسل جدید تعلیم داده شود و سجایاي 
معدودي در نظر وي ایجاد گردد؛ تعلیم و تربیت در واقع عبارت از آموزش اموري بوده است كھ 

ا كند؛ و انتقال آن از نسلي بھ نسل دیگر مانند انتقال ھركس بھ وسیلة آنھا بتواند راه زندگي را پید
گرفتھ؛ این نوع تربیت مستقیم، كھ منحصر در  اي از استادكار بھ شاگرد خود صورت مي حرفھ

در قبیلة اومھا، یك . رسانیده است ھاي عملي زندگي بوده، بسرعت كودك را بھ سرحد رشد مي طریقھ
داند، و آماده براي زندگي است؛ در قبایل آلئوت، بچھ در سن ده  مي بچة ده سالھ تقریبًا بھ اندازة پدرش
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كند؛ در نیجریھ،  سازد و، احیانًا در ھمین سن، زني ھم اختیار مي اي مي سالگي براي خود خانھ
سازند و  گویند و براي خود كوخي مي ھاي قبایل در شش یا ھشت سالگي، خانة پدري را ترك مي بچھ

معموال دورة تعلیم و تربیت زماني بھ . كنند وسایل زندگاني خود را تأمین مياز شكار و ماھیگیري 
كند؛ چون حیات جنسي پیشرس است، غالبًا، زود ھم از بین  رسد كھ حیات جنسي آغاز مي پایان مي

با چنین اوضاع و احوال، یك بچة دوازده سالھ كامل است، و در بیست . شود رود و خاموش مي مي
روحیة » مرد وحشي«مقصود ما آن نیست كھ بگوییم یك . بھ سن پیري رسیده است سالگي باید گفت

خواھیم بگوییم كھ براي او نیازمندیھا و امكانات طفل جدید موجود نیست و  اطفال را دارد، بلكھ مي
طفل، در دورة . تواند از این دوران نسبتًا طوالني و اطمینان بخش كودكي عصر جدید استفاده كند نمي
ن، فرصت آن را دارد كھ تقریبًا تمام میراث فرھنگي خود را تملك كند، و بھ این ترتیب، انعطاف تمد

فكري و قابلیت سازگاري با محیط خاصي بھ دست آورد، تا در سایة آن بتواند، در محیطي كھ از 
  .حالت طبیعي بسیار دور است و حالت غیرثابتي دارد، بھ زندگي خود ادامھ دھد

برد، بھ طور نسبي، حالت ثباتي داشت و آن اندازه  یي كھ انسان فطري در آن بھ سر ميآن محیط زندگ
كھ نیازمند شجاعت و تكامل شخصیت بود، بھ توانایي عقلي احتیاج نداشت؛ بھ ھمین جھت، ھمة 

كوشش یك پدر اولیھ آن بود كھ شخصیت فرزند خود را خوب بسازد، چنانكھ یك پدر امروزي ھمش 
است كھ قدرت عقلي فرزند خود را پرورش دھد؛ او سعي داشت كھ مرد بسازد، و مصروف بر آن 

  ھرگز

بھ ھمین جھت، تشریفاتي و آدابي كھ ھنگام وارد . در این اندیشھ نبود كھ دانشمند و محققي تربیت كند
كرد،  شد، و بھ این ترتیب سن نضج و پختگي او را معلوم مي كردن جواني در اجتماع مراعات مي

گیري مقدار معرفت و دانشمندي او؛ در ضمن این  ر مبتني بر آزمایش شجاعت او بود، تا بر اندازهبیشت
تشریفات، آمادگي جوان براي كشیدن بار سنگین جنگ و مسئولیت زناشویي مورد آزمایش قرار 

گرفت، و خود فرصتي بود تا بزرگان قوم، با آزردن دیگران، وسیلة تفریح و خوشگذراني براي  مي
آمیز است كھ انسان از دیدن و شنیدن آن  اي وقاحت بھ اندازه«ود فراھم آورند؛ بعضي از این آداب خ

براي نشان دادن نمونة متوسطي از این تشریفات باید بگوییم كھ، در میان قبیلة كافرھا، » .كند شرم مي
شتند و شب ھنگام دا جواني را كھ داوطلب وارد شدن در اجتماع بود در طول روز بھ عمل شاقي وامي

گرفتند، بھ حدي كھ طفل از شدت رنج و خستگي مدھوش شود؛ براي آنكھ  خواب را از او باز مي
تن او را با تازیانھ   در فواصل كوتاه، بیرحمانھ«كنندگان بیشتر اطمینان بھ بلوغ طفل پیدا كنند،  آزمایش

ھ عدة زیادي از كودكان، در شد ك ھمین عمل باعث مي. »كردند خستند و خون از آن جاري مي مي
اي بھ این حوادث  دادند؛ گویا بزرگان قوم با نظر فیلسوفانھ ضمن اجراي این عملیات، جان مي

كرده و بر عوامل مختلف آن،  اند؛ شاید، با این عمل خود، بھ سنت انتخاب طبیعي كمك مي نگریستھ مي
ساختھ و آمادگي او را براي  ل را آشكار مياین تشریفات، معموال، بلوغ طف. اند افزوده عامل جدیدي مي
شان ھرچھ بھتر از عھدة  اند كھ شوھر آینده كرده است؛ عروسھا غالبًا اصرار داشتھ ازدواج معین مي

در بسیاري از قبایل كنگو این تشریفات . بیند نیكوتر تحمل كند این امتحانات برآید و رنجھایي را كھ مي
گر طفل در ضمن عمل نالھ كند، یا حركتي از خود نشان دھد كھ دلیل با عمل ختنھ كردن ھمراه است؛ ا

گیرند، و عروس آیندة او، كھ شاھد و ناظر  تابي باشد، كسانش مورد ضرب و شتم قرار مي بي
  .بشود» بچھ ننھ«كند؛ یعني حاضر نیست زن یك  قضایاست، از شوھر كردن بھ او خودداري مي

اي  كردند، و شاید اصال از آن بھره طنویسي بسیار كم استفاده ميملل اولیھ در تعلیم و تربیت، از خ
كاغذي،  بینند اروپاییان، با كشیدن خطوط سیاھي بر روي پاره ملتھاي فطري از اینكھ مي. گرفتند نمي
بعضي از . شوند توانند از فواصل بسیار دور با یكدیگر ارتباط پیدا كنند، بسیار دچار شگفتي مي مي

اند، خطنویسي را فرا  جة آمیزش با ملتھاي متمدن كھ بھ استعمار و استثمار آنان شتافتھقبایل، در نتی
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مانند قبایلي كھ در شمال افریقا ھستند، با وجود آنكھ مدت پنج ھزار  –اند، ولي بعضي از آنھا  گرفتھ
ر، كھ تقریبًا قبایل سادة دیگ. توانند خط بنویسند سال است با ملتھاي خطنویس آشنایي دارند، ھنوز نمي

چشند، ھرگز  برند و لذت سعادت ملتھایي را كھ بھ تاریخ آشنا نیستند مي بھ حالت انزوا بھ سر مي
توانند با نوشتن چیزھایي را كھ  احتیاج بھ خطنویسي را احساس نخواھند كرد؛ این مردم، چون نمي

كنند و  ھ را بخوبي از بر مياند و ھرچ خواھند محفوظ دارند، ناچار، حافظة بسیار قوي پیدا كرده مي
خوانند، و آن فرزندان، پس از  خواھند بھ فرزندان خود بیاموزند با صداي بلند مي آنچھ را كھ مي

دارند؛ بھ این ترتیب است كھ تاریخ مختصر قبیلھ و آداب و سنن فرھنگي  شنیدن، در خاطر نگاه مي
شده باشد كھ این محفوظات و آداب ملي را با  شاید ادبیات از موقعي پیدا. شود سینھ بھ سینھ منتقل مي

  نوشتن

بدون شك، اختراع خطنویسي در ابتدا با مخالفت شدید رجال دیني مواجھ شده، و این . اند تدوین كرده
مردم، بھ عنوان آنكھ خطنویسي سبب انھدام اخالق و تخریب آیندة بشر خواھد شد، بر ضد آن 

النوعي بنام تحوت فن خطنویسي را بر یكي  مصري، ھنگامي كھ رببنا بھ گفتة یك افسانة . اند برخاستھ
از سالطین مصر، بھ نام تحاموس، عرضھ داشت، این پادشاه نیكسیرت، بھ عنوان آنكھ این فن تمدن را 

كودكان و جوانان كھ تاكنون حافظة خود «: از بین خواھد برد، از فرا گرفتن آن امتناع ورزید و گفت
اند، پس از پیدا شدن خط،  برده اند، بھ كار مي آموختھ فھم كردن آنچھ بھ ایشان ميرا، براي آموختن و 

  ».دارند مانند و از استفاده از حافظة خود دست برمي دیگر غافل مي

انگیز، جز توسل بھ حدس و تخمین  بدیھي است كھ ما، در خصوص اصل پیدایش این افزار شگفت
گري  پس از این خواھیم دید، ریشة پیدایش خط با فن كوزهگونھ كھ  راھي نداریم؛ ممكن است، ھمان

خود بر روي سفالھا رسم » عالمت كارخانة«گران بھ عنوان  ارتباط داشتھ و با نقشھایي كھ كوزه
ھا، مردم خود  ھمچنین ممكن است، با وسعت یافتن ارتباط بازرگاني میان قبیلھ. اند مربوط باشد كرده مي

ھا و عالمتھا  الیم كتبي دیده باشند، و قطعًا نخستین صورت این نشانھرا نیازمند وضع رموز و ع
ھنگامي كھ . داده است تصاویري بوده است كھ كاالھاي رد و بدل شده و حساب طرفین را نشان مي

اي اتخاذ كنند كھ  فھمیدند، ناچار بودند وسیلھ شد كھ زبان یكدیگر را نمي تجارت میان قبایلي برقرار مي
عالمتھاي نمایندة اعداد، بدون . آن، طرفین معاملھ بتوانند مقاصد خود را بھ یكدیگر حالي كنندبھ وسیلة 

ھاي خطنویسي اختراع شده و اعداد در ابتدا بھ صورت خطوطي متوازي  شك، زودتر از سایر نشانھ
ني و آلما fünfانگلیسي و  fiveكلماتي مانند لغت . داده است بوده كھ انگشتان دست را نمایش مي

pente است؛ عالمتي كھ رومیان با » دست«اند، كھ بھ معني كلمة  یوناني ھمھ از یك ریشھ مشتق شده
دھد كھ انگشتان آن از  است كھ دستي را نشان مي» V«اند بھ صورت  داده آن عدد پنج را نمایش مي

نوك بھ یكدیگر  دادند كھ از دو پنج نوك بھ نمایش مي» X«یكدیگر باز شده، و عدد ده را بھ صورت 
خطنویسي در ابتدا نوعي ھنر بود، و ھنوز ھم در نزد مردم چین و ژاپن بھ . شود پیوستھ ساختھ مي

توانستند براي بیان مقصود خود كلماتي پیدا كنند،  گونھ كھ مردم، وقتي نمي ھمین صورت است، ھمان
خود بھ زمان و مكان بعید، از گونھ ھم، براي انتقال افكار  شدند، ھمان بھ ایما و اشاره متوسل مي

كنیم، روزي در گذشتھ  ھر كلمھ و ھر حرفي، كھ ما امروز از آن استفاده مي. كردند تصویر استفاده مي
اكنون، براي عالمت تجارتي و عالمات نمایندة صور  بھ صورت منظره و تصویري بوده؛ چنانكھ ھم

شود، كھ  نامیده مي“ وان –كو ”، بھ نام تصاویر چیني، كھ بر خطنویسي مقدم بوده. فلكي چنین است
ھاي توتمھا خطنویسي تصویري مشاھده  است؛ بر پایھ» اشارات نقاشي شده«اللفظي آن  معني تحت

كند، عبارت از تصاویري است كھ قبیلھ براي نمایش  ھا، چنانكھ میسن تصور مي شود؛ این نوشتھ مي
) مثل چوبخط حساب(شھایي بر روي چوب شخصیت خود وضع كرده است؛ بعضي از قبایل ایجاد بر

  را وسیلة بھ خاطر سپردن چیزي،
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دادند؛ بعضي دیگر، مانند ھندیشمردگان آلگانكین، تنھا بھ ایجاد برش بر  یا فرستادن پیغامي، قرار مي
كردند و، بھ این ترتیب، آن را  روي عصاي چوبي قناعت نكرده، بلكھ بر آن تصویرھایي نیز رسم مي

ھاي  دادند؛ شاید عكس این مسئلھ نیز صحیح باشد؛ یعني پایھ اي از پایة توتم قرار مي دهش صورت كوچك
زدن  توتم عبارت از نوعي از ھمین چوبھاي برشدار بزرگ بھ شمار رود؛ ھندیشمردگان پرو، با گره

 سپردند؛ و چون این نكتھ ھا را بھ خاطر مي ریسمانھاي رنگارنگ، صورت مفصلي از اعداد و اندیشھ
الجزایر خاوري و پولینزي نیز وجود داشتھ  را در نظر بگیریم كھ چنین عادتي در میان مردم مجمع

ھنگامي . است، شاید قضیة اصل و منشأ ھندیشمردگان امریكاي جنوبي در روشني بیشتري قرار گیرد
، بھ آنان خواست ملت چین را براي بازگشت بھ زندگاني سادة قدیمي خود اندرز دھد تسھ مي –كھ الئو 

  .زدن ریسمان را از سر گیرند كرد كھ عادت كھن گره پیشنھاد مي

شود؛ چنانكھ در جزیرة  گاه، در میان ملل فطري مشاھده مي تري از خطنویسي، گاه ھاي پیشرفتھ نمونھ
اي بھ دست  اند، و در جزیرة كارولین نوشتھ ایستر، در دریاھاي جنوبي، عالیم ھیروگلیفي را دیده

گویند  اند شامل پنجاه و یك رمز و عالمت، كھ نمایندة افكار و اعداد بوده است؛ داستانھا چنین مي آورده
كھ سران و كاھنان جزیرة ایستر علم خطنویسي را انحصاري خود كرده، ھر سال یك بار، مردم را 

در ابتداي امر،  آنچھ مسلم است اینكھ خطنویسي،. خواندند ھا را برایشان مي كرده و نوشتھ جمع مي
است، » نبشتة مقدس«، كھ بھ معني »ھیروگلیف«رفتھ و خود كلمة  جزو رموز و غوامض بھ شمار مي

ممكن است كھ آن مخطوطات پولینزي یادگاري از یكي از مدنیتھاي تاریخي . رساند این معنا را مي
مردم متمدن از مردم بوده باشد، زیرا خطنویسي، بھ طور عموم، عالمت تمدن است و وسیلة امتیاز 

  .رود ھاي اولیھ بھ شمار مي دوره

) letters(آید و داللت بر نوشتھ و حروف  رغم آنچھ از خود این كلمھ برمي ، علي)literature(ادبیات 
شد؛ ادبیات از  شد، نھ حروفي كھ نوشتھ مي كند، در آغاز پیدایش، بیشتر كلماتي بوده كھ گفتھ مي مي

گیرد كھ معموال كاھنان آنھا را تالوت  ني و طلسمھاي سحریي سرچشمھ ميھاي دی آوازھا و ترانھ
، كھ رومیان قدیم شعر را با )carmina(كلمة كارمینا . یافت اند و از دھني بھ دھني انتقال مي كرده مي

، كھ در ]ode[» اود«، ھر دو، بوده است؛ »سحر«اند، در آن واحد، بھ معني شعر و  نامیده آن مي
معني قصیده و سرود است، در اصل، بھ معني طلسم سحري بوده است؛ ھمین گونھ است  یوناني بھ

وزن و آھنگ عروضي شعر، كھ شاید . Liedو كلمة آلماني  layو  runeحال در دو كلمة انگلیسي 
تقلیدي از حركات موزون طبیعت و بدن انسان بوده، در ابتدا بھ وسیلة جادوگران یا شمنھا وارد كار 

یونانیان اولین شعري . بیشتر شود» تأثیر سحري آن«تا بھ این ترتیب حفظ شعر آسانتر، و  شده است
گویند كھ این بحر را براي  دانند و مي ھجایي گفتھ شده منسوب بھ كاھنان معبد دلفي مي را كھ در بحر ده

پس از آنكھ  اند رفتھ رفتھ، شاعر و خطیب و مورخ، استفاده در تنظیم پیشگوییھاي خود اختراع كرده
ھمھ در این اصل كھنوتي و دیني با یكدیگر مشترك شدند، از یكدیگر تمایز پیدا كردند و در ھنر خود 

كرد و از خدایان  بھ طرف امور دنیایي متوجھ شدند؛ خطیب كسي شد كھ اعمال پادشاھان را مدح مي
كند، و شاعر و سراینده و  پرداخت؛ و كار مورخ آن شد كھ اعمال پادشاھان را ثبت و ضبط بھ دفاع مي

  خوانندة سرودھاي مقدس و

ریخت و با  سازنده و نگھبان اساطیر پھلواني و آھنگسازي شد كھ داستانھاي خود را در قالب الحان مي
مردم فیجي و تاھیتي و كالدوني جدید خطبا و مورخاني رسمي . داد آن ملت و پادشاھان را تعلیم مي
راندند و، با یادآوري بزرگواریھاي پیشینیان و  اي مردم سخن ميداشتند كھ در مجالس عمومي بر

انگیختند؛ مردم سومالي اشخاصي در میان خود  پھلوانیھاي نیاكان، حس غیرت جنگاوران را برمي
رفتند و، مانند سرایندگان و شاعران دوره  شان شعرگویي بود و از این ده بھ آن ده مي داشتند كھ حرفھ

خواندند، در این اشعار بندرت راجع بھ عشق سخن  ھاي خود را در معابر ميگرد قرون وسطي، شعر
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شد، و بیشتر سخن از موضوعھاي پھلواني و زورآوري و میدان جنگ و روابط میان پدر و  گفتھ مي
براي نمونھ، قطعھ شعري، كھ از آثار قدیم جزیرة ایستر بھ دست آمده، در اینجا نقل . فرزند بود

  .نالد نمایندة تضرع پدري است كھ از دخترش جدا شده و از دوري او مياین شعر . شود مي

  كشتي دخترم،

  ھرگز مقھور قبایل دشمن مباد؛

  كشتي دخترم،

  !مقھور توطئة مردم ھونیتي مباد

  در ھمة جنگھا فیروز باد،

  و مبادا كھ ناگزیر شود،

  .تا از جام سنگ سیاه آب زھرآلود بنوشد

  افت،درد من چگونھ تسكین خواھد ی

  !حال آنكھ دریاھاي عظیم ما را از یكدیگر جدا كرده

  !آه دخترم! آه دخترم

  شود، ام و در افق گم مي راھي كھ چشم بھ آن دوختھ

  پایان و آبگرفتھ است، بي

  !دخترم، آه دخترم

II - علم  

  جراحي –پزشكي  –نجوم  –ریاضیات  –ھاي علم  سرچشمھ

آوري دالیل براي اخذ نتایج دارد، كاھنان،  جمعبھ عقیدة ھربرت سپنسر، كھ تخصص عظیمي در 
روند؛ علم از مشاھدات و  اند، اولین دانشمندان نیز بھ شمار مي گونھ كھ نخستین ادیبان بوده ھمان

گونھ  كند كھ منظور از آنھا تعیین وقت دقیق جشنھاي دیني بوده است؛ این رصدھاي فلكیي آغاز مي
شده و، بھ عنوان میراث دیني، از نسلي بھ نسل دیگر انتقال  معلومات و اطالعات در معابد حفظ مي

توانیم بگوییم كھ چنین نظري صحت قطعي دارد، زیرا از امور مربوط بھ  ما نمي. یافتھ است مي
گونھ اطالع قطعي نداریم و جز حدس و تخمین افزار كار دیگري در اختیار  دورانھاي بسیار دور ھیچ

علم ھندسھ، . یز، مانند اصول كلي مدنیت، با كشاورزي پیدا شده باشدممكن است كھ علم ن. ما نیست
  گیري آید، اندازه گونھ كھ از اسمش برمي ھمان
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مختلف سال  ھمچنین ممكن است ضرورت تعیین ھنگام كشت و درو و آمد و رفت فصول است؛زمین 
سبب آن شده باشد كھ مردم بھ آسمان و ستارگان توجھ كنند و تقویمي براي خود بسازند، و بھ این 

ترتیب علم ھیئت و نجوم پیدا شده باشد؛ پس از آن، كشتیراني سبب پیشرفت نجوم و تجارت باعث 
  .ایجاد ریاضیات، و ھنرھاي صنعتي علت پیدایش علوم فیزیك و شیمي شده باشد

نیست كھ شمردن اعداد، قدیمیترین شكل سخن گفتن بوده باشد؛ ھنوز، در بسیاري از قبایل، عمل  دور
مردم تاسماني تا عدد دو . پذیرد كھ مایة تفریح خاطر است شمارش با سادگي خاصي صورت مي

اني، مردم قبیلة گوار. »یك، دو، بسیار«: یعني -» پارمري، كاالباوا، كاردیا«: گفتند شمردند و مي مي
مردم ھلند جدید براي مفھوم سھ » یك، دو، سھ چھار، بیشمار«: گفتند در برزیل، كمي جلوتر رفتھ و مي

اھالي . كردند را استعمال مي» دو –دو «، و براي چھار »یك –دو «گفتند  عدد خاصي نداشتند و مي
دادند كھ  و ترجیح مي شدند كھ دو گوسفند را با چھار دستك چوبي مبادلھ كنند دامارا ھرگز حاضر نمي

شمارش در . این عمل را در دو نوبت انجام دھند و در ھر نوبت یك گوسفند بدھند و دو دستك بستانند
ابتدا بھ وسیلة انگشتان دست بود، و از ھمین جا سلسلة اعشاري پیدا شده؛ ھنگامي كھ باالخره توانستند 

انسان بسیار  –قت براي این فھم الزم بود و شاید مدتي و –مفھوم عدد دوازده را بخوبي فھم كنند 
خوشحال شد، زیرا عددي را یافتھ بود كھ بر پنج تا از شش عدد نخستین سلسلة اعداد قابل قسمت بود؛ 

از ھمین وقت، سیستم عددشماري بر مبناي دوازده در حساب وارد شد، كھ ھنوز ھم موجود، و این 
ماه در یك سال؛ دوازده پنس در یك شلینگ؛ دوازده واحد دوازده : اندازه در انگلستان مورد توجھ است

عدد سیزده، برعكس عدد پیش از . در یك دوجین؛ دوازده دوجین در یك قراصھ؛ دوازده اینچ در یك پا
از . پذیر نیست و، بھ ھمین جھت، مورد نفرت مردم و اسباب بدبیني شده است خود، بھ چیزي قسمت

استعمال این عدد در شمارش، . ان دست مفھوم عدد بیست حاصل شدافزودن عدد انگشتان پا بھ انگشت
شود، كھ بھ جاي آنكھ بگویند اوكتان آن را چھار بار  از لفظ عدد ھشتاد در نزد فرانسویان آشكار مي

دست : قسمتھاي دیگر بدن نیز بھ عنوان واحد مقیاس بھ كار رفتھ و ھنوز معمول است. نامند بیست مي
در زبان فرانسھ، برخالف انگلیسي، براي دو مفھوم شست و اینچ (راي اینچ ؛ شست ب»وجب«براي 

شك نیست كھ، از ھمان روزھاي . ؛ و پا براي فوت»ذراع«؛ ساعد براي )رود تنھا یك كلمھ بھ كار مي
، كھ در انگلیسي بھ معني calculateرفتھ است و كلمة  اول، سنگریزه نیز در محاسبھ بھ كار مي

است؛ این خود نشان » سنگریزه«مشتق شده كھ بھ معني  calculusاز اصل  حساب كردن است،
ثورو آرزو . كند چھ اندازه كوتاه است اي كھ مردمان سادة اولیھ را از ما جدا مي دھد كھ فاصلھ مي
  كند كھ این سادگي اولیھ دوباره زنده شود، مي

یك مرد شریف و امین «: گفتھ و این احساس عمومي را با این عبارت بخوبي تعبیر كرده است كھ
كند كھ از عدد انگشتان دو دستش تجاوز كند؛ در مواقع بسیار نادر،  ھرگز احتیاج بھ شمارشي پیدا نمي

بھ عقیدة من، . دھد افزاید و ھرچھ را برجاي بماند در یك توده قرار مي انگشتان دو پا را نیز بر آن مي
اعداد صد و ھزار، بھ شمارش درآید؛ بھ جاي میلیون بھتر  باید كارھاي ما با اعداد دو و سھ، و نھ با

آن است كھ نیمدوجین وسیلة شمردن باشد؛ نیكوتر آن است كھ صورت حساب ما آن اندازه باشد كھ 
  ».بتوانیم بر پشت یك ناخن بنویسیم

ماوي اند زمان را از روي حركت اجرام س خواستھ شك نیست كھ علم نجوم از آنجا پیدا شده است كھ مي
و شاید كلمة  month، و ھمچنین كلمة ماه زماني »اندازه«، بھ معني measureاندازه بگیرند؛ كلمة 

man  =)بھ معني انسان، ھمھ، از یك اصل پیدا شده كھ آن كلمة )اندازه گیرنده ،moon بھ معني ،
گاه دارد، آن بشر مدتھا پیش از اینكھ حساب خود را با گردش خورشید و سال ن. ، است»ماه آسمان«

شود؛  داشتھ؛ ھم اكنون نیز عید دیني فصح مسیحیان از روي صور ماه تنظیم مي را با ماه نگاه مي
دیدند سال قمري با فصول  مردم پولینزي تقویمي داشتند كھ سال آن سیزده ماه داشت، و ھنگامي كھ مي
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ن میان سال خود و فصول را كردند و، بھ این ترتیب، تواز كند، یك ماه را حذف مي اختالف پیدا مي
داشتند؛ ولي باید دانست كھ استفاده از حوادث آسماني، براي این نوع منظورھاي عاقالنھ،  نگاه مي

بر نجوم مقدم بوده، و حتي پس از آن ھم بر  –یا علم احكام نجوم  –حالت استثنایي داشتھ و فن تنجیم 
مند باشند، بھ آن عالقھ  تن وقت صحیح عالقھجاي مانده است؛ مردم ساده دل، پیش از آنكھ بھ دانس

دارند كھ از آینده خبر یابند؛ بھ این ترتیب است كھ ھزاران خرافھ از تأثیر نجوم بر اخالق بشري و 
تازه، از كجا معلوم كھ آنچھ ما بھ آن . اكنون ھم باقي است سرنوشت او پیدا شده و عدة زیادي از آنھا ھم

نوع دومي از یك خطا و اشتباه نباشد، كھ ما نوع اول آن را بھ نام  دھیم مينام موھومات و خرافات 
  خوانیم؟ مي» علم«

انسان فطري در صدد آن نیست كھ فورمول فیزیكي را اكتشاف كند، بلكھ مفھوم این فورمول را بھ 
تواند خط سیر یك تیر را محاسبھ نماید، ولي تیر او بھ ھدف  گذارد؛ وي ھرگز نمي مي مورد عمل
شناسد  كند؛ او از شیمي آگاھي ندارد، ولي، با یك نظر، گیاه سمي را از گیاه غیرسمي بازمي اصابت مي

سد كھ ر ظاھرًا چنین بھ نظر مي. یابد توانند بیماري او را شفا بخشند دست مي و بھ نباتاتي كھ مي
  اند؛ این نھ از آن لحاظ است كھ طبیعتًا  نخستین بار زنان بھ كارھاي پزشكي پرداختھ

اند، بلكھ از آن جھت است كھ چون سر و كار  ھاي بسیار قدیمي است، بھ وجود آورده را، كھ از حرفھ
پزشكي را ترقي اند فن  زنان ابتدا با زمین بوده، از گیاھان اطالعات فراوان بھ دست آورده و توانستھ

دھند و آن را از كسب و پیشة ساحري كاھنان ممتاز سازند؛ از دورترین زمانھا، تا زماني كھ از 
كرده است؛ انسان اولیھ آنگاه  حافظة ما ھنوز خارج نشده، ھمیشھ زن بوده كھ بیماران را پرستاري مي

شد و از معالجھ  كست ميكرد كھ زن در انجام وظیفة خود دچار ش بھ پزشك مرد و شمن مراجعھ مي
  .گرفت نتیجھ نمي

بسیار مایة شگفتي است كھ مردم اولیھ، با اطالعات ناقص خود، چھ بسیار امراض را مداوا 
دانستند كھ بدن را در اختیار خود  دل سبب بیماري را نیرو یا روحي مي آن مردم ساده. اند كرده مي

ھیم دید كھ این طرز تصور با نظریة میكروبي، گرفتھ است؛ و اگر خوب بھ عمق قضیھ توجھ كنیم خوا
بااین طرز تصور، نخستین كاري كھ براي معالجة . كھ امروز مورد قبول است، اختالف فراوان ندارد

آویختند تا بتواند روح شریري را كھ بر بدن دست یافتھ  شده آن بوده است كھ بھ او طلسمي مي بیمار مي
كند؛ براي آنكھ بدانیم این طریقھ تا چھ اندازه در دل مردم رسوخ خرسند سازد و او را از بدن بیرون 

ھم امروز بسیاري از مردم كسي را كھ . ھاي سرزمین جرجسیان را بخوانیم كرده، باید ماجراي دیوانھ
دانند؛ در بعضي از عقاید دیني معاصر  مبتال بھ مرض صرع است در تصرف ارواح شریر مي

ھ بھ وسیلة آنھا روح شریر را از جسم بیمار بیرون رانند، و بسیاري راھھاي خاصي نشان داده شده ك
از مردم چنین عقیده دارند كھ چون حبھا و گردھاي طبي را با دعا و نماز ضمیمھ كنیم، اثر دوا بیشتر 

رود و از راه تلقین بیماران  شاید مردم اولیھ، در معالجھ، از ھمان راھي كھ پزشكي جدید مي. شود مي
اند؛ چیزي كھ ھست، طریقة عملي آنھا مضحكتر از جانشینان ایشان است، كھ  رفتھ بخشد، مي ميرا شفا 

براي آنكھ روح شریر را از بدن بیمار بیرون رانند، ماسكھاي . كنند از آنان متمدنترند و بھتر عمل مي
یواني ھاي ح كردند و زوزه گذاشتند و پوست حیوانات درنده بر تن مي ترسناك بھ صورت خود مي

گذاشتند، چنان  اي كھ بھ دھان خود مي كوبیدند و، با لولھ زدند و صفحات فلزي مي كشیدند و دست مي مي
: گوید كھ المثل قدیمي مي كنند؛ یك ضرب مكند و خارج مي نمودند كھ شیطان را از بدن بیمار مي مي
بورورو، در برزیل، علم  قبایل» .سازد كند و دارو بیمار را مشغول مي طبیعت بیماري را عالج مي«

نوشانیدند، و تقریبًا  شد، دارو را بھ پدرش مي را پیشتر برده بودند و ھنگامي كھ كودكي بیمار مي
  .رفت ھمیشھ، پس از این عمل، حال كودك رو بھ بھبود مي

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



در جنب گیاھان طبي، قرابادین وسیع ملل اولیھ شامل یك دستھ ادویھ بوده است كھ براي تخفف درد بھ 
زھرھایي گیاھي مانند . كرده است رفتھ و احیانًا اثر تخدیري آنھا در عملیات جراحي كمك مي كار مي

دادند، و مخدورھایي مانند شاھدانھ و تریاك و كافور،  كورار، كھ غالبًا نوك پیكان خود را با آن آب مي
كھ اكنون در بیمارستانھا باشند؛ حتي یكي از داروھاي بیھوشي،  از لحاظ زماني، قدیمیتر از تاریخ مي

  آید كھ مردم پرو مورد عمل است، از مادة كوكا بھ دست مي
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III - ھنر  

 –خالكوبي  –ھا  آرایھ –رنگ كردن بدن  –مفھوم زیبایي در نزد ملل اولیھ  –ھنر  –معني زیبایي 
معماري  –سازي  مجسمھ –نقاشي  –گري  كوزه –آالت  زینت –پوشاك  –شكافتن پوست بھ قصد زینت 

  آمادگیھاي اولیھ براي تمدن –دین  –موسیقي  –رقص  –

گذرد، ھنوز مردم دربارة اصل و منشأ آن با یكدیگر  بعد از آنكھ پنجاه ھزار سال از عمر ھنر مي
كنند؛ سخن در این است كھ آیا سرچشمة ھنر غریزة بشري است، یا از مصنوعات  مباحثھ و مناقشھ مي

ما در صدد كند؟ چرا  جمال و زیبایي چیست؟ چرا ما را مفتون مي. رود و مخلوقات انسان بھ شمار مي
  آییم؟ چون اینجا جاي بحث روانشناختي نیست، بھ  ابداع آن برمي

و خاصیتي است كھ چون در شیئي وجود داشتھ باشد آن را پسند خاطر و مطبوع طبع بینندة آن قرار 
كند؛ بلكھ چون  اصوال، و از حیث مبدأ، یك شيء از جھت آنكھ زیباست جلب نظر بیننده را نمي. دھد مي

ھر چیز كھ سبب ارضاي میل و رغبتي از انسان شود زیبا . نامد آید، آن را زیبا مي ا خوش ميبیننده ر
كند؛ بھ این ترتیب است كھ در نظر شخص گرسنھ خوراك زیباست، در حین گرسنگي سخت،  جلوه مي

 كند ممكن است خود شخص بیننده باشد؛ ما، شیئي كھ جلب نظر مي. تاییس ھم بھ نظر او زیبایي ندارد
كند  پنداریم كھ ھیچ چیز زیباتر از خود ما نیست، و ھنر از آنجا آغاز مي در سر ضمیر خود، چنان مي

آییم؛ نیز ممكن است چیزي كھ مطبوع طبع واقع شود  كھ ما در اندیشة تزیین وجود نازنین خود برمي
و نیرومندي  اي باشد؛ در این صورت، مفھوم زیبایي آن اندازه قویتر خواھد بود كھ شدت محبوبھ

شود و ھرچیز  شھوت جنسي و قوة ابداع آن بیشتر باشد؛ پس از آن، ھالة زیبایي رفتھ رفتھ بزرگتر مي
شود و ھر صورتي را كھ شبیھ بھ صورت اوست،  را كھ با محبوبھ تماس دور و نزدیك دارد شامل مي

و ھر زینت و لباسي را كھ گوید،  كند یا از آن سخن مي یا ھر رنگي را كھ او دوست دارد یا شادش مي
شود، فرا  اندام شخص او مي با او سازگار است، یا ھر حركت و شكلي را كھ یادآور لطف و تناسب

شود مردي باشد؛ در این صورت، از جاذبة طبیعي، كھ  ممكن است شیئي كھ مطبوع واقع مي. گیرد مي
شود و رضایت  تولید مي كشد، احساس پرستش بزرگي و جالل موجود ضعیفي را بھ طرف نیرو مي
خود طبیعت . كند آید؛ این احساس عالیترین آیات ھنر را خلق مي خاطري از مشاھدة قدرت فراھم مي

شود؛ این نھ از آن لحاظ است كھ لطافت  با شكوه و زیبا مي –با مدد مختصري كھ از طرف ببیند  –نیز 
جھت است كھ ما احساسات و عشق  سازد، بلكھ از آن زن و نیرومندي مرد، ھر دو، را منعكس مي

ھاي جواني خود  كنیم و آن را با دوره خود را، نسبت بھ شخص خویش و دیگران، در آن وارد مي
كنیم؛ در  آمیزیم، و در انزواي آن پناھگاھي براي فرار از طوفان سھمناك زندگي پیدا مي درھم مي

بزي و طراوت جواني و پختگي گردش فصول طبیعت، كھ انعكاسي از حیات بشري است و بخوبي س
ھاي لذیذ پاییز و انحطاط سرد زمستان زندگي انسان را نشان  بخش تابستان و میوه و بلوغ حرارت

كنیم كھ بھ ما زندگي بخشیده و  آمیز ھمچون مادري احساس مي دھد، طبیعت را، بھ صورتي ابھام مي
  .پس از مرگ ما را در سینة خود نگاه خواھد داشت

ریزد كھ زیبا یا  ھنر ایجاد و ابداع زیبایي است؛ ھنر فكر یا عواطف را بھ قالبي مي وظیفة اصلي
كند،  شود، و آتش لذتي را كھ مردي از دیدار زني، یا زني از دیدار مردي، پیدا مي گر مي باشكوه جلوه
و ممكن است فكر مورد نظر عبارت از ادراك معنایي از معاني حیات باشد، . افروزد در وجود مي

. كنیم انقباض یا انبساط یكي از تارھاي كشیده شدة زندگاني ما باشد اي كھ از آن بحث مي عاطفھ
صورت و قالب ھنري ممكن است از آن جھت ما را خرسند سازد كھ آھنگ آن با حركات تنفسي، با 

  زدن نبض، یا با رفت و آمد مجلل و متناوب زمستان
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مد سازش داشتھ و ھماھنگ باشد؛ نیز ممكن است زیبایي  و تابستان، با تعاقب شب و روز، و جزر و
قالب ھنري از تقارني باشد كھ در آن موجود است و، مانند قافیة شعري، حالت انجماد و تجسد پیدا 

سازد و تناسب آھنگدار گیاھان  ھمین كیفیت است كھ قدرت را در مقابل چشم ما مجسم مي. كرده است
كند؛ ھمچنین ممكن است صورت ھنري، از راه رنگھاي  شكار ميو جانوران و زنان و مردان را آ

انگیزد و شدت و فعالیت  خود، ما را فریفتة خویش سازد، چھ درخشندگي این الوان روح را برمي
افزاید؛ در پایان باید گفت كھ قالب ھنري ممكن است در نتیجة مطابقت كاملي كھ با حقیقت  حیات را مي

د؛ این مخصوص ھنرھاي تقلیدیي است كھ ھنرمند، ھنگام تقلید از طبیعت یا واقع دارد ما را خرسند كن
واقعیت، توانستھ است بخوبي زیبایي زودگذر گیاھان با جانوران را حكایت كند، یا معنا و ادراك 

شود تثبیت كند و بیحركت در برابر ما قرار دھد، تا سر  گذرایي را كھ از یك حادثة فرار حاصل مي
از این منابع متعدد است كھ . خواھیم از تماشاي آن لذت ببریم و بھ كنھ آن برسیم ازه ميفرصت، ھر اند

سازي و  كمالیات عالي زندگي، یعني آواز و رقص، موسیقي و نمایش، شعر و نقاشي، مجسمھ
اگر فلسفھ را ھنري ندانیم كھ در میان سایر ھنرھا . معماري، و ادبیات و فلسفھ، وجود پیدا كرده است

كوشد تا بھ عالم پریشان و پراضطراب تجارب زندگي صورتي بدھد، چھ نام دیگر بھ آن  یوسانھ ميمأ
  توانیم داد؟ مي

اگر احساس زیبایي در میان ملتھاي اولیھ چندان آشكار نبوده، بدون شك، از آن لحاظ است كھ میان 
است این شھوت را توانستھ  كرده، تا وقتي كھ مي اي كھ شخصي شھوت جنسي را احساس مي لحظھ

شده و بھ این جھت، نیروي خیال فرصت آن را پیدا  اي فاصلھ نمي فرو نشاند، زمان قابل مالحظھ
خیلي كم اتفاق . كرده است كھ بر موضوع دلخواه خود چیزھایي اضافھ كند و بر زیبایي آن بیفزاید نمي
دھیم انتخاب  ام زیبایي و جمال ميافتد كھ یك بشر فطري زني را بھ خاطر آن چیزھا كھ ما بھ آنھا ن مي

تواند انجام دھد، و ھرگز در صدد آن نیست  كند، او تنھا در فكر خدماتي است كھ زن نسبت بھ او مي
چون از یكي از رؤساي قبایل ھندیشمردگان . كھ زن زورمندي را بھ بھانة اینكھ زشت است، رد كند

، عذر خواست و گفت كھ ھرگز در این باب فكر امریكا پرسیدند كھ كدام یك از زنان او زیباتر است
تر باشد،  ھاي آنان ممكن است زیباتر یا زشت چھره«: نكرده است، و حكیمانھ بر گفتة خود افزود كھ

از طرف دیگر، حتي در صورتي كھ انسان اولیھ » .ولي، از لحاظھاي دیگر، ھمة زنان یكسان ھستند
تالف شدیدي كھ با نوع احساس ما نسبت بھ زیبایي دارد، احساسي از زیبایي داشتھ باشد، از لحاظ اخ

شناسم زني را زیبا  تمام سیاھاني كھ من مي«بھ گفتة ریچارد، . شود این احساس از نظر ما محو مي
جاي تنش بھ یك ضخامت و، بھ قول زنگیان  دانند كھ الغر نباشد و، از زیربغل تا كشالة ران، ھمھ مي

در قارة افریقا، نوعًا گوشھاي بزرگي چون گوش فیل و شكم پایین افتاده » .ساحلي، مانند نردباني باشد
: نویسد كھ مانگوپارك مي. شود جا زن تنومند زیباترین زن شمرده مي نشانة زیبایي زن است و ھمھ

  در «

ه اي فربھ باشد كھ بدون كمك دو غالم، كھ زیر بازوي او را بگیرند، نتواند را جمال است باید بھ اندازه
: گوید كھ بریفو مي. برود؛ زیبایي كامل زن وقتي است كھ سنگیني بدن او بھ اندازة بار شتري باشد

داروین » .شناسند دانیم، نمایندة زیبایي مي وحشیان پستانھاي دراز و آویختھ را، كھ عالمت زشتي مي«
؛ و »تھ استشان برجس آنچھ معلوم است اكثر زنان قبیلة ھوتنتوت پشت لگن خاصره«: گوید مي

اندازه مورد توجھ  شك نیست كھ این خاصیت بي: افزاید كھ سراندریو سمیث بر این گفتھ چنین مي
كند كھ روزي یكي از زنان صاحب جمال این قبیلھ را دیده بود كھ، بھ واسطة  ھمو نقل مي. مردان است

توانست برخیزد،  ندند نمينشا بزرگي بیش از اندازة این قسمت از بدنش، ھنگامي كھ او را بر زمین مي
اگر گفتة برتن را در خصوص مردم … مگر آنكھ خود را روي زمین بكشد و بھ جاي سرازیري برسد

دارند و  سومالي باور كنیم، مردان آنجا، چون بخواھند زني اختیار كنند، آنان را در یك صف نگاه مي
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چیز، در نظر یك زنگي،  نند؛ ھیچك تر است انتخاب مي ھر كدام را كھ این قسمت از تنشان برجستھ
  .تر از زن الغر نیست زشت

افتد، مقیاس را بیشتر شخص خودش قرار  بھ گمان بیشتر، مرد فطري، ھنگامي كھ بھ فكر زیبایي مي
كند؛ ھر اندازه كھ این مسئلھ در نظر زنان  دھد نھ یك زن را؛ در واقع، ھنر از خود او آغاز مي مي

. اند كمي از مردان كنوني نداشتھ از لحاظ خودپسندي، دست كھ مردان اولیھ،  عجیب بنماید، باید بگوییم
آراید و بدن خود را براي  مرد است كھ خود را مي –درست مانند حیوانات  –در میان ملتھاي ساده 
در استرالیا تقریبًا تزیین و خودآرایي منحصر بھ «: گوید كھ بونویك مي. كند زیبا شدن مجروح مي

گونھ است حال در مالنزي و گینة جدید و كالدوني جدید و برتاني جدید و ھانوور  ؛ ھمین»تمردان اس
در بسیاري از ملتھا، وقتي كھ ھر روز صرف زیبایي . شمالي جدید و در میان ھندیشمردگان امریكاي

رسد ظاھرًا رنگ كردن بدن، خواه  شود بیش از وقتي است كھ بھ مصرف ھر كار دیگر مي جسم مي
 –یك بومي استرالیایي . ي جلب توجھ زن باشد یا براي ترساندن دشمن، نخستین شكل ھنر استبرا

ھمیشھ ھمراه خود مقداري رنگھاي زرد و سرخ و سفید دارد تا گاه  –درست مانند مھرویان پاریسي 
بھ گاه در زیبایي خود دستكاري كند؛ ھر وقت كھ سرخاب و سفیداب وي در شرف تمام شدن باشد بھ 

در روزھاي . پردازد تا زاد و توشة جدیدي از آنھا بھ چنگ آورد سافرتھاي خطرناك دور و دراز ميم
ھاي رنگي بر دو گونھ و دو شانھ و سینة خود  ورزد كھ لكھ عادي، این مرد بومي بھ آن قناعت مي

كھ شبیھ دھد  بگذارد، ولي در جشنھا، اگر از سر تا قدم خود را رنگي نكند، احساسي بھ او دست مي
  .است بھ احساس مردان برھنھ در نزد ما

دھند؛ در قبایل دیگر، زنان  در بعضي از قبایل، مردان حق رنگ كردن را انحصاري خود قرار مي
با ھمة این احوال، طولي نكشید كھ زنان راز زیبا شدن . شوھردار حق ندارند گردن خود را رنگ كنند

   بھ وسیلة رنگھا را، كھ از ھنرھاي بسیار

كاپتین كوك، سیاح معروف، ناچار شد مدتي در جزیرة زلند جدید درنگ كند، مشاھده كرد كھ جاشوان 
گردند، نوك بینیھایشان سرخ یا زرد است؛ این  كشتي او، ھنگامي كھ از گردش در ساحل بازمي

روز، چند زنان فالتھ، در افریقاي وسطي، ھر . ھاي بومي آنان بر جاي مانده بود ھا از محبوبھ نشانھ
تمام شب، نوك انگشتان دست و پاي خود را در برگ حنا : كنند ساعت را صرف تزیین خود مي

پیچند تا سرخ رنگ شود، و دندانھاي خود را متناوبًا بھ رنگھاي آبي و زرد و سرخ رنگین  مي
ھر زن . ددھن كنند و مژگان خود را با سولفور آنتیموان زینت مي سازند و گیسوان خود را نیلي مي مي

قبیلة بونگو، در صندوق اسباب بزك خود، ھمیشھ موچینھایي براي كندن موھاي مژه و ابرو، 
  .ھا، و سنجاق قفلیھاي فراوان دارد ھا، تكمھ سنجاقھاي زلفي بھ شكل نیزه، انگشتریھا و زنگولھ

فت خرسند نبودند، ر انسانھاي اولیھ، مانند یونانیان زمان پریكلس، چون از اینكھ رنگھا زود از بین مي
در صدد برآمدند كاري كنند كھ زینت بدنشان مدت بیشتري دوام كند؛ بھ این ترتیب بود كھ خالكوبي و 

كنند  در بسیاري از قبایل، مرد و زن ھر دو، رنج سوزن را تحمل مي. شكافتن پوست و لباس پیدا شد
نلند، مادران در كودكي دختران در گروئ. كوبند و، حتي لبھایشان را كھ بسیار حساس است، خال مي

ولي، چون غالبًا خالكوبي آن اندازه . كنند، بھ این امید كھ زودتر بھ شوھر بروند خود را خالكوبي مي
شكافند  خواھند ندارد، بھ ھمین جھت، در بسیاري از موارد، گوشت و پوست بدن را مي تأثیر را كھ مي

چنانكھ تئوفیل گوتیھ . رس دشمنان را فزونتر سازدتا جذابیت در برابر دوستان زیادتر شود، یا ت
آن مردم، چون پارچھ و لباس براي گلدوزي و سوزنزني ندارند، این عمل را بر روي «: گوید مي

شكافند و غالبًا براي  گوشت بدن را با صدف یا با سنگ چخماق مي» .دھند پوست بدن خود انجام مي
گذارند؛ بومیان تنگة تورس زخمھایي  س در آن شكاف مياي از گل ر آنكھ شكاف بزرگتر شود، گلولھ
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از این قبیل دارند كھ بھ اندازة یك سردوشي وسعت دارد؛ و مردم قبیلة آبئوكوتاتن خود را بھ قسمي 
: گوید چنانكھ گئورك مي. پشت شود شكافند كھ پوستشان شبیھ پوست سوسمار یا نھنگ یا سنگ مي
كھ، از راه غرور، یا بھ خاطر تزیین با رنگ یا خال، یا تغییر  توان یافت جاي از بدن را نمي ھیچ«

اسم مردم قبیلة بوتوكودو . اي در آن اتفاق نیفتاده باشد شكل با كشیدن یا فشردن یا نظایر آن، حادثھ
اي است كھ از كودكي در لب زیرین و در  بھ معني توپ یا میلھ) botoque(مشتق از كلمة بوتوك 

كنند تا سوراخ وسیعتر شود، بھ طوري كھ  ند و گاه بھ گاه آن را بزرگتر ميدھ گوش خود قرار مي
زنھاي ھوتنتوت لبھاي كوچك آلت تناسلي خود را آنقدر كش . رسد بتدریج قطر آن بھ ده سانتیمتر مي

دھند، و بسیار  نام مي» لنگ ھوتنتوت«دھند تا بزرگ و طوالني شود و بھ صورتي در آید كھ بھ آن  مي
جا مورد استعمال است؛  گیرد؛ گوشواره و حلقة بیني چیزي است كھ ھمھ ند مردان قرار ميمورد پس

اي در بیني از دنیا برود، در زندگي دیگر  مردم چیپسلند چنین عقیده دارند كھ اگر كسي بدون حلقھ
ممكن است یك خانم عصر جدید ھمة اینھا را وحشیگري بداند، ولي خود . دچار عذاب سخت خواھد شد

مالد و موي زیر  كند و گونھ و لبانش را غازه مي او در عین حال گوشش را براي گوشواره سوراخ مي
مالد و پاي خود را در  زند و بھ چھره و گردن و بازو پودر مي دارد و فرمژه مي ابرویش را برمي
  د، با غروران كھ در سفرھاي خود دیده» وحشیاني«جاشوان خالكوبیدة ما، از ! فشارد كفشھاي تنگ مي

رانند؛ دانشجوي اروپایي كھ از خود، نسبت  و با احساس دلسوزي نسبت بھ آن بینوایان پست سخن مي
دھد، بھ زخمھایي كھ در جنگ تن بھ تن برداشتھ  اند، اكراه نشان مي شكافتھ بھ كساني كھ تن خود را مي

  !داند نازد و آنھا را عالمت شرف و بزرگواري مي مي

كھ لباس، در ابتدا، براي زینت ایجاد شده و بیشتر براي آن بوده است كھ یا از ظن غالب آن است 
. ارتباط جنسي جلوگیري كند یا آن را تشدید كند، نھ براي آنكھ دافع سرما باشد یا عورت را بپوشاند

كیمبرھا چنان عادت داشتند كھ لخت و عریان روي برف بخوابند و بلغزند؛ ھنگامي كھ داروین بر یكي 
اي سرخ رنگي بھ او داد، آن مرد لباس را پاره پاره كرد  ز فوئجیان از سرما رحمت آورد و لباس پنبھا

این «ھا خود را زینت كردند؛ بھ گفتة كوك  و ھر پاره را بھ یكي از یاران خود بخشید و ھمھ با آن تكھ
اي در  چنین زنان قبیلھھم» .مردم از برھنھ بودن كمال خرسندي را دارند و ھمھ در فكر زیبایي ھستند

دادند، آن لباسھا را بھ شكل نوار پاره كرده،  اورنیوكو، ھنگامي كھ مبلغان مسیحي بھ آنان لباس مي
یكي از مؤلفان راجع بھ » .از لباس پوشیدن عار دارند«گفتند كھ  آویختند و مي دور گردنھاي خود مي

: افزاید كھ برند، و بر گفتة خود چنین مي نویسد كھ معموًال برھنھ بھ سر مي مردم برزیل قدیم مي
پوشند، ولي این پوشیدن بیشتر از لحاظ جلفي است و از آن جھت كھ  بعضي از آنان اینك لباس مي«

بھ ھمین … مجبورند این كار را بكنند، نھ از آن جھت كھ بخواھند خود را بپوشانند و ستر عورت كنند
پوشاند، و  پوشند فقط تا زیر شكمشان را مي اسي كھ ميشوند، لب جھت، ھر وقت از محل خود خارج مي

ھنگامي كھ » .نھند گذارند؛ بعضي از آنھا عرقچیني نیز بر سر خود مي باقي لباسھا را در كوخ خود مي
مقرر شد تا لباس، عالوه بر زینت، چیز دیگري باشد، نشانة این گردید كھ زن لباس پوشیده شوھر 

دار است؛ یا براي این بھ كار رفت كھ قالب جمالي زن را بھتر مجسم دارد و نسبت بھ شوھر خود وفا
خواست كھ زنان  كنیم كھ زن سادة اولیھ از لباس ھمان چیز را مي اغلب اوقات مشاھده مي. سازد

خواھند؛ بھ این معني كھ مقصود وي آن نیست كھ لباس برھنگي او را  پیشرفتة عصرھاي بعد از آن مي
اندام او را در نظر دیگران آشكارتر نمایش دھد؛ راستي  خواھد كھ لباس لطف ميبپوشاند، بلكھ چنان 

  !كھ ھمھ چیز در تغییر است، مگر زن و مرد

اند؛ بازرگاني  ھر دو جنس زن و مرد، پیش از آنكھ بھ فكر پوشاندن خود بیفتند، در بند زینت خود بوده
ر خصوص ادوات زینت و اسباب بازي پرداخت، بلكھ عمل عمدة آن د اولیھ كمتر بھ ضروریات مي

ھایي كھ از بیست ھزار سال  رود، و در مقبره بود؛ جواھرات از كھنترین عناصر مدنیت بھ شمار مي
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آالت، كھ ابتدا ساده و  زینت 57.اند قبل بھ یادگار مانده گردنبندھایي از صدف و دندان حیوانات یافتھ
زنان قبیلة گاال . شھ در زندگي نقش عظیمي داشتھ استشده و ھمی حجم بوده، رفتھ رفتھ بزرگتر مي كم

كردند كھ وزن ھر یك سھ كیلوگرم بود، و بعضي از زنان دینكا با خود  از انگشتریھایي استفاده مي
یكي از زنان مجلل افریقایي از انگشتریھاي مسین . پنجاه كیلوگرم جواھر و اسباب زینت ھمراه داشتند

  آفتاب گرم  كرد كھ در بزرگي استفاده مي

ملكة . و بھ ھمین جھت ناچار شد كنیزي بھ خدمت آورد كھ بر او سایھ افكند و در گرما او را باد بزند
طایفة وابونیا، در كنگو، بھ دور گردن خود حلقة مسیني داشتھ است بھ وزن ده كیلو، بھ ھمین جھت 

زنان فقیر، كھ . سر برد ناچار بوده است بیشتر اوقات را بھ حال دراز كشیده بر روي زمین بھ
كردند، در طرز راه رفتن، از كساني كھ جواھرات سنگین وزن  جواھرات سبك وزن داشتند، سعي مي

  . دارند تقلید كنند تا، بھ این ترتیب، آبرویي بھ دست آورند

ین ا. بنابراین، باید گفت كھ نخستین علت پیدایش ھنر میلي است كھ انسان بھ زیبا جلوه دادن خود دارد
كنند، و حیوان نر بال و پر رنگین  كار در واقع شبیھ است بھ عملي كھ حیوانات در حین جفتگیري مي

گونھ كھ حب ذات و حب محبوب، ھر وقت شدید شود و از  ھمان. گستراند خود را در مقابل ماده مي
ز جھان شخصي زند، ھمان گونھ ھم، میل ایجاد زیبایي ا اندازه بگذرد، بھ دوستي تمام طبیعت سر مي

خواھد احساسات ضمیر خود را با  روح بشر مي. گیرد كند و تمام دنیاي خارجي را فرا مي تجاوز مي
قالبھاي مجسم و مادي تعبیر كند؛ بھ ھمین جھت است كھ رنگ و شكل را وسیلة این تعبیر قرار 

افتد؛ شاید نخستین  كند كھ انسان بھ فكر تزیین اشیا مي بھ این ترتیب، ھنر وقتي آغاز مي. دھد مي
. گري بوده است اي كھ انسان این احساس خود را، در آن، لباس تجلي پوشانیده مرحلة كوزه مرحلھ

ھاي تاریخي است،  گري، مانند خطنویسي و ایجاد حكومت، زاییدة دوره درست است كھ چرخ كوزه
اند  بھ وجود بیاید، توانستھ ، پیش از آنكھ این چرخ- و اگر صحیحتر بخواھیم، زنان اولیھ –مردم اولیھ 

گري را بھ مرحلة ھنر برسانند، و با خاك و آب و دستھاي ماھر خود صورتھایي  صنعت كوزه
ھایي كھ مردم  ماند؛ براي نمونھ در این خصوص، باید از كوزه اند كھ عقل در آن حیران مي پرداختھ

  .اند نام ببریم تھقبیلة بارونگا، در افریقاي جنوبي، یا ھندیشمردگان پوئبلو ساخ

كرد، در واقع ھنر نقاشي  گر بر روي ظرفھاي ساختة خود نقشھاي رنگیني نقش مي ھنگامي كھ كوزه
رفت، بلكھ از  آورد؛ چھ، در نزد ملل اولیھ، ھنر نقاشي ھنر خاصي بھ شمار نمي را بھ وجود مي
ا با گلھاي رس مردم فطري الوان مختلف ر. شد سازي محسوب مي گري و مجسمھ متعلقات كوزه
مثال، ساكنان جزایر آندامان، براي ساختن رنگ، گل اخرا را با روغن یا پیھ : ساختند رنگارنگ مي

ھاي خود را رنگ  و با این رنگھا سالح و اثاث خانھ و ظروف و لباسھا و حتي خانھ. كردند مخلوط مي
غارھا یا بر روي سنگھاي نزدیك بسیاري از قبایل شكارورز افریقا یا اقیانوسیھ، بر دیوار . زدند مي

اند كھ ھنوز باقي  اند رسم كرده مساكن خود، تصاویري بسیار عالي از حیواناتي كھ در شكار آنھا بوده
  .است

گر بزودي دریافت كھ نھ فقط  كوزه: گري نتیجھ شده سازي نیز، مانند نقاشي، از فن كوزه مجسمھ
اي از اشخاص را تھیھ كند كھ بھ  ورت و مجسمھتواند ظرفھاي مفید بسازد، بلكھ ممكن است ص مي

كم، بھ این فكر افتاد كھ خود این صورتھاي ساختھ شده  عنوان طلسم و جادو بھ كار رود؛ پس از آن، كم
اسكیموھا، با شاخ گوزن و عاج فیلھاي . تواند وسیلة حظ بصر باشد و زیبایي را نمایش دھد مي

طور انسان اولیھ احتیاج داشت كھ كوخ  ھمین. سازند را مي ھاي كوچك حیوان و انسان دریایي، مجسمھ
یا پایة توتم پاگوري را با مجسمة كوچكي، كھ نمایندة معبود یا مردة  خود را با عالمتي ممتاز سازد،
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اول بھ این اندازه راضي بود كھ خطوط صورت را بر روي چوب نقش كند، پس . اوست، مشخص كند
  از آن بھ ساختن

اخت، و سپس بھ این فكر افتاد كھ تمام قطعھ چوب را بھ شكل مجسمھ بتراشد؛ از ھمین مجسمة سر پرد
سازي بھ صورت ھنري پیدا  عمل، كھ براي مشخص ساختن گور پدران آغاز شده بود، عمل مجسمھ

ھاي عظیمي بر روي مقابر مردگان خود  بھ ھمین ترتیب است كھ مردم قدیم جزیرة ایستر مجسمھ. شد
ھا موجود است  د كھ ھر مجسمھ فقط از یك قطعھ سنگ ساختھ شده؛ صدھا از این مجسمھان نصب كرده

 18مجسمة تا  –كھ افتاده و خرد شده  –رسد؛ و در میان آنھا  كھ بلندي بعضي از آنھا بھ شش متر مي
  .اند متر ھم دیده

ھاي  كوخھاي گلي دورهتوان این اسم را بر عمل ساختن  آیا فن معماري چگونھ پیدا شده است؟ البتھ نمي
اولیھ اطالق كرد، چھ مقصود از معماري تنھا ساختن خانھ نیست، بلكھ منظور از این كلمھ ساختمان 

توان چنین تصور كرد كھ معماري از روزي پیدا شده كھ مردي یا زني  مي. بناھاي زیبا و عالي است
براي زندگي مفید باشد، از لحاظ ظاھر سازد، عالوه بر اینكھ  اي كھ مي بھ فكر آن افتاده است كھ خانھ

ھاي مسكوني تعلق گرفتھ باشد،  و شاید این فكر تزیین خانھ، پیش از آنكھ بھ خانھ. ھم زیبا و دلپسند باشد
سازي بیرون  از میلة تذكاري باالي گور، فن مجسمھ. در مورد مقابر عملي شده باشد؛ در ھمان حین كھ

رآمده است؛ چھ مردگان، در نزد ملل اولیھ، مھمتر و قویتر از آمده، خود گور نیز بھ صورت معبد د
كنند، در  مردگان، ناچار، براي ابد در یك خانھ سكونت مي. عالوه بر آن. اند رفتھ زندگان بھ شمار مي

  .خورد روند و خانة دایمي چندان بھ كارشان نمي صورتي كھ زندگان دایمًا از اینجا بھ آنجا مي

سازي و بناي مقبره  از زمانھاي بسیار دور، و شاید پیش از آنكھ بھ فكر مجسمھ قطعي است كھ انسان،
برده و از بانگ و چھچھة حیوانات و جستن و منقار كوفتن آنھا تقلید كرده و،  بیفتد، از نغمات لذت مي

از این میان، بھ آواز و رقص پي برده است؛ شاید ھم، مثل حیوان، پیش از آنكھ بھ سخن درآید، بھ 
در . آواز خواندن پرداختھ باشد؛ و بعید نیست كھ فن رقصیدن درست معاصر با آواز خواندن بوده باشد

: گر سازد واقع ھیچ ھنري نیست كھ بیشتر و بھتر از رقص خصوصیتھا و اخالق مردم اولیھ را جلوه
پیدا كرده كھ رقص بھ قدري تكامل و تغییر پیدا كرده و از سادگي اولیة خود دور شده و حالت تعقید 

جمعي  جشنھاي بزرگ، در میان قبایل، با رقص دستھ. رسد رقصھاي مردم متمدن ھرگز بھ پاي آن نمي
گردد؛ و  شود؛ ھمین طور جنگھاي بزرگ با گامھا و سرودھاي جنگي شروع مي یا انفرادي آغاز مي

ظر ما بازي و آنچھ امروز در ن. اي از آواز و نمایش و رقص است اجتماعات بزرگ دیني آمیختھ
رفتھ است؛ ھنگامي كھ  رسد، بیگمان، براي انسان اولیھ از امور جدي بھ شمار مي تفریح بھ نظر مي

خواستند بھ طبیعت و خدایان چیزھایي  رقصیدند، تنھا قصدشان خوشگذراني و لذت نبود، بلكھ مي مي
بھ زمین دستور دھند كھ را تلقین كنند و، بھ وسیلة رقص، طبیعت را بھ خواب مغناطیسي درآورده، 

داند كھ ھنگام بازگشت یك رئیس  سپنسر ریشة رقص را در تشریفاتي مي. حاصل خوبي بھ بار آورد
شده؛ ولي فروید آن را تعبیري طبیعي از شھوات  پیروز شده از میدان جنگ بھ موقع اجرا گذاشتھ مي

اگر . انگیزد حس عشق را برميجمعي،  گوید كھ رقص فني است كھ، بھ شكل دستھ داند و مي جنسي مي
بھ این دو، نظریة محدود سابق خود را، كھ رقص از جشنھا و آداب و مناسك دیني تولید شده، بیفزاییم 
  .و ھر سھ نظریھ را، با ھم، ریشة پیدایش رقص بدانیم، گویا بھ بھترین توجیھ در این باره رسیده باشیم

  مایش نیز از رقص تولید شده است؛ ظاھرًا میلتوان گفت كھ نواختن آالت موسیقي، و ھنر ن مي

اینكھ رقص آھنگ خاصي داشتھ باشد و، در فواصل معین، اصوات اضافي با آن ھمراھي كند و اثرش 
را شدیدتر سازد سبب پیدایش آالت موسیقي شده است؛ كما اینكھ، براي نیرومند ساختن احساسات 
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. نموده است پیدا شدن چنین اسبابھایي ضروري مي وطني یا جنسي بھ وسیلة بانگھا یا نغمات موزون،
اند بیرون بیاورند محدود بوده، ولي این ادوات، از  توانستھ البتھ اصواتي كھ از آالت موسیقي اولیھ مي

انسان اولیھ تمام موھبت خود را بھ كار انداختھ و . لحاظ نوع و شكل، صورتھاي بیشماري داشتھ است
وانات، برنج، مس، خیزران، و چوب انواع مختلف بوق، طبل، ني، از شاخ، پوست، صدف، عاج حی

كاریھا زینت بخشیده  شیپور، سنج، زنگ، و غیره ساختھ و این آالت مختلف را با رنگھا و نقشھا و كنده
ترین آنھا چنگ كھن است كھ  از زه كمان قدیمي دھھا نوع آالت موسیقي درست شده، كھ ساده. است

كم، در میان قبایل كساني پیدا شدند كھ كارشان  كم. یولون و پیانو درآمده استامروز بھ صورت عالي و
مفھوم گام موسیقي را فھمیدند؛   رقصیدن و آواز خواندن بود، رفتھ رفتھ، مردم، بھ صورت مبھمي،

  .تقریبًا ھمة گامھایي كھ مورد استعمال آن مردم بود از نوع گام مینور بوده است

در میان مردم . تركیب موسیقي و آواز و رقص، ھنر نمایش و اپرا را ابداع كرد، از »وحشي«انسان 
كرده  اولیھ، رقص در بیشتر اوقات حالت تقلیدي داشتھ و از تقلید حركات حیوان و انسان تجاوز نمي

است؛ رفتھ رفتھ، براي آن ترقي حاصل شد، و بھ وسیلة آن افعال و حوادث را موضوع تقلید در رقص 
ھاي درخت  اطراف گودالي را شاخھ: بعضي از قبایل استرالیا رقص جنسي خاص داشتند. دندقرار دا

دادند، پس از آن، بھ حركات عاشقانة رقص پرداختھ،  نشاندند و آن را رمزي از فرج زن قرار مي مي
دادند؛  كردند و، بھ این ترتیب، عمل جنسي را نمایش مي ھاي خود را بھ طرف گودال دراز مي نیزه

دادند كھ فقط  بومیان شمال غربي استرالیا مرگ و زنده شدن پس از مرگ را بھ شكل خاصي نمایش مي
: از لحاظ سادگي با نمایشھاي معمایي قرون وسطي یا نمایشھاي عاطفي عصر جدید متفاوت بود

كردند و آن را در میان  كنندگان، با حركات مالیمي، سر خود را بھ طرف زمین خم مي رقص
كردند؛ در  ساختند و، بھ این ترتیب، مرگ را مجسم مي اي درختي كھ در دست داشتند پنھان ميھ شاخھ

داشتند و با شدت و حدتي بھ رقص و  كرد و ھمھ ناگھان سر برمي اي مي این ھنگام، رئیس دستھ اشاره
شكل، یا  بھ این. دادند پرداختند و، با این عمل خود، بعث و زندگي دوباره را نمایش مي خواندن مي

دادند تا بزرگترین حوادث قبیلھ یا كارھاي  انجام مي) پانتومیم(نظایر آن، ھزاران گونھ نمایش صامت 
شد، رقص بھ  پردازي از این گونھ نمایشھا جدا مي ھنگامي كھ نغمھ. حیات یك فرد را مجسم سازند

  .لم پیدا شدتئاتر مبدل گردید، و بھ این ترتیب یكي از بزرگترین صورتھاي ھنري در عا

اكنون، چون . اند بدین گونھ است كھ مردم غیرمتمدن قالبھا و صور و مباني مدنیت را طرحریزي كرده
نظري بھ مجموع آنچھ دربارة فرھنگ اولیھ گفتھ شد بیندازیم، خواھیم دید كھ در ضمن آن، تمام 

ي حكومت و عناصر و اجزاي مدنیت موجود است، جز دو عنصر، كھ یكي خطنویسي است و دیگر
اصول و مبادي حیات اقتصادي ما، از شكار و ماھیگیري و چوپاني و كشاورزي و حمل و نقل . دولت

ھا پیدا شد؛ ھمچنین تمام سازمانھاي  و بنایي و صناعت و تجارت و امور مالي، ھمھ در آن دوره
ندگاني بشري ریشھ سیاسي ساده، یعني عشیره و خانواده و اتحادیة قریھ و قبیلھ، در این مرحلھ از ز

  ھاست كھ آزادي و نظم، یعني این دو عنصر متضادي گرفت؛ در ھمین دوره

در ھمین . چرخد، براي اولین مرتبھ، با یكدیگر سازگاري پیدا كردند كھ تمام مدنیت بر گرد آنھا مي
نتظام مراحل اولیھ است كھ قانون و عدالت آغاز كرد و اصول اخالق، كھ عبارت از تربیت كودكان و ا
عمل جنسي و تلقین شرافتمندي و حفظ آبرو و مراعات آداب سلوك و دوستي است، ظاھر گردید؛ 

گاھي براي اخالق و حفظ اجتماع  ھمچنین شالودة دین گذاشتھ شد و، از بیم و امید مبتني بر آن، تكیھ
جراحي و  فراھم آمد؛ سخن گفتن پیش رفتھ و زبانھاي مفصل و پرطول و تفصیل از آن بیرون آمد؛

از ھمة اینھا باالتر این است كھ، . پزشكي آغاز كرد و طلیعة محقر علوم و ادبیات و ھنرھا ظاھر شد
اي  انگیزي صورت گرفتھ و، از جھان پریشان و درھم، نظم و قاعده در مراحل اولیھ، ابداع شگفت

انھ و حكیم، باز شده بیرون آمد، و ھر روز راھي تازه، از زندگاني حیواني بھ سوي حیات انسان فرز
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كردند، ھرگز  نبودند و صدھزار سال وقت را صرف تجربھ و تجسس نمي» وحشیان«اگر ھمین . است
گونھ  ما، تقریبًا، ھمھ چیز خود را بھ آنان مدیونیم، ھمان. ممكن نبود كھ مدنیتي بر روي زمین پیدا شود

حمات فراوانشان را بھ میراث كھ یك بچة خوشبخت، و حتي یك بچة منحط از والدین خود ثمرة ز
  .رسد برد و بھ فرھنگ و امنیت و آسایش خاطر مي مي

   فصب ششم

  

  ماقبل تاریخ و آغاز مدنیت

I -  حجر قدیم(فرھنگ عصر دیرینھ سنگي(  

  داستان علم باستانشناسي –منظور از مطالعة ماقبل تاریخ 

ایم آن اندازه دقت را كھ الزم بوده است بھ عمل نیاورده باشیم، و ممكن است  شاید در آنچھ تاكنون گفتھ
این فرھنگھاي اولیھ، كھ آنھا را بھ عنوان اصول مدنیت موجود مورد بحث قرار دادیم، عین آن 

اولیھ عناصري نباشد كھ مدنیت ما از آن نتیجھ شده است؛ آیا ممكن نیست كھ آن فرھنگھاي 
ھاي یخچالي و حركت  ھاي تحلیل رفتة فرھنگھاي عالیتري باشد كھ ھنگام از بین رفتن دوره بازمانده

خواستیم این نكتھ را  انسان از منطقة استوایي بھ منطقة معتدلة شمالي برجاي مانده است؟ ما تاكنون مي
گیرد، اینك  د ميشود و صورت خاصي بھ خو فھم كنیم كھ تمدن بھ صورت كلي چگونھ ایجاد مي

. مورد مطالعھ قرار دھیم تاریخخواھیم اصول و مباني مدنیت مخصوص خود را در دوران ماقبل  مي
اھم آورده است؛ البتھ خواھیم بدانیم كھ بھ چھ كیفیت انسان ماقبل تاریخ مقدمات تمدن تاریخي را فر مي

بحث ما در این باب بسیار خالصھ خواھد بود، چھ این بحث با غرضي كھ داریم، و این كتاب را براي 
خواھیم بدانیم كھ چگونھ انسان جنگل یا انسان غار  مي. ایم، ارتباط فراوان ندارد خاطر آن نوشتھ

فرماندار ایراني، شاعر یوناني، رفتھ و بھ صورت معمار مصري، منجم بابلي، پیغمبر عبري،  پیش
براي این كار باید علم . مھندس رومي، مرتاض ھندي، ھنرمند ژاپني، یا حكیم چیني درآمده است

مردمشناسي را از راه باستانشناسي مورد مطالعھ قرار داده، بھ سیر خود ادامھ بدھیم تا بھ دورة 
  .تاریخي برسیم

اي بھ آرزوي  دستھ: ، مشغول كاوش و تفحص ھستنداكنون جویندگان مختلف، در تمام سطح زمین
سنگ، و عدة فراواني براي خاطر دانایي و  یافتن طال؛ گروھي بھ قصد پیدا كردن نقره یا آھن یا زغال

اي در فكر آن ھستند كھ آالت و  انگیز است كھ عده راستي بسیار شگفت. رسیدن بھ علم و معرفت
  ر اطراف رودخانة سوم، افزارھاي عصر سنگي را از داخل زمین د

دوزند و تصاویر درخشاني را كھ بر  و با گردنھاي كشیده چشم بھ سقف غارھاي ماقبل تاریخي مي
- كو-ھاي قدیمي را از گورھاي چو اي دیگر جمجمھ دھند؛ دستھ آنجاھا رسم شده مورد مطالعھ قرار مي

كنند؛ خاكھا و  كاتان اكتشاف ميآورند و شھرھاي مدفون شده را در موھنجودارو یا یو تین بیرون مي
دارند و از  اند، با سبد و زنبیل برمي كنندگان آنھا لعنت فرستاده خرابیھاي قبور مصري را، كھ بر نبش
دارند و در  جمشید پرده برمي ھاي تخت افشانند و از خرابھ چھرة كاخھاي مینوس و پریام گرد مي

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



كنند و در جوف جنگلھا بھ معابد  ي از كارتاژ، حفاري ميھای سرزمین افریقا، بھ امید رسیدن بھ بازمانده
، در شھر آبویل فرانسھ، بوشھ دپرت براي نخستین بار بھ آثار و 1839در سال . رسند آنگكور مي

ادواتي از عصر حجر دست یافت، و مدت نھ سال مورد سخریة ھمھ مردم قرار گرفت؛ چھ ھمھ در آن 
، شلیمان با پول خود، و حتي با دست 1872در . بي شده استكردند كھ وي دچار فری زمان خیال مي

خود، جدیدترین شھر، از شھرھایي كھ متوالیًا در تروا ساختھ شده بود، را از زیر خاك بیرون آورد؛ 
در ھیچ قرني، توجھ بھ تاریخ بھ . او ھم با خندة تردیدآمیزي مورد استقبال عصر خود قرار گرفت

پس از مسافرت شامپولیون جوان، در مصاحبت ناپلئون جوان، بھ مصر اندازة قرني نبوده است كھ 
شود؛ امپراطور جوان از مصر دست خالي بازگشت، ولي شامپولیون، ھنگام  واقع مي) 1796در سال (

از آن زمان است كھ ھر نسلي مدنیتھا . بازگشت، تمام مصر و گذشتھ و حال آن را در مشت خود داشت
اي براي رسیدن بھ معرفت بیشتر دربارة انسان، و  كند و گام تازه شاف ميو فرھنگھاي تازه را اكت

در زندگي نوع بشر سفاك و خونریز، ھیچ چیز زیباتر از این . دارد تكامل او بر سطح زمین، برمي
ناپذیر و حریصانھ براي رسیدن بھ علم و دست یافتن بھ معرفت  كنجكاوي شریف و این تمایل خستگي

  .وجود ندارد

   م عصر دیرینھ سنگيمرد.1

  اشكال و نژادھاي مختلف بشر –اوضاع زمینشناختي 

تاكنون كتابھاي فراوان و بزرگي نوشتھ شده تا اطالعاتي كھ راجع بھ انسان اولیھ در دست است در 
ھا  معرض مطالعھ گذاشتھ شود و، در عین حال، بي اطالعي ما نسبت بھ آن مردم زیر پردة این نوشتھ

گذاریم تا دربارة  این كار را بھ علوم دیگري كھ مبتني بر فرض و تخیل است وامي ما. مخفي بماند
رسد بگویند؛ آنچھ اینك در صدد آن  انسان دو عصر دیرینھ سنگي و نوسنگي آنچھ بھ نظرشان مي

ھستیم این است كھ معلوم داریم دو تمدن دیرینھ سنگي و نوسنگي چھ تأثیري در فرھنگ و زندگي 
  .اند تھمعاصر ما داش

آنچھ باید در متن و زمینة این داستان مورد نظر ما قرار گیرد آن است كھ زمین آن روزگار با زمیني 
بدون شك، زمین آن . گذرانیم بسیار تفاوت داشتھ است كھ اینك ما زندگي گذران خود را بر آن مي

  لرزیده، بھ ھمین اده، ميد روزگاران در زیر فشار امواج یخ، كھ گاه بھ گاه آن را تحت فشار قرار مي

اي كھ اكنون منطقة معتدلھ نام دارد، در طول مدت ھزاران سال، در حكم منطقة منجمده  جھت منطقھ
ھاي بسیار عظیم سنگ، ھمچون  بوده است؛ در تحت اثر ھمین فشار یخ متحرك بوده است كھ توده

ھاي ناپایدار علمي را بپذیریم، باید بگوییم  اگر نظریھ .استھیماالیا و آلپ و پیرنھ، برجاي مانده 
موجودي كھ، پس از آموختن تكلم، انسان نامیده شده، یكي از انواع حیواناتي است كھ توانستھ است پس 

ھنگامي كھ، در فترت . نتیجة سازگار كردن خود با محیط باقي بمانداز آن ھمھ قرنھاي یخبندان، در 
انگیز بھ آتش دست یافتھ و  اند، این مخلوق شگفت كشیده میان عصرھاي یخبندان، یخچالھا واپس مي
تراشي اسبابھا و آالتي بسازد و راه را براي رسیدن بھ  توانستھ است با ھنر سنگتراشي و استخوان

  .تمدن ھموار كند

شود،  نون آثار و بقایایي بھ دست آمده است كھ، با وجود شك و تردیدھایي كھ در تاریخ آنھا مياك
یك عالم دیرینشناس چیني بھ نام  1929در سال . توان گفت مربوط بھ این انسان ماقبل تاریخ است مي

اي بھ دست آورد كھ  تین، در شصت كیلومتري پیپینگ، جمجمھ- كو-پي در غاري در چو.س.و
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دانند؛ نزدیك آن جمجمھ آثار آتش و  نشمنداني چون آبھ بروي و الیت سمیت آن را جمجمة انساني ميدا
رفتھ است؛ ھمراه استخوانھاي آن انسان،  سنگھایي بھ دست آمد كھ، بدون شك، توسط انسان بھ كار مي

قبل تخمین استخوانھاي جانوراني ھم یافتند از دورة پلئیستوسن، كھ زمان آن را یك میلیون سال 
عقیدة عمومي بر این است كھ جمجمة پكن قدیمیترین جمجمة بشري، و افزارھایي كھ با آن . زنند مي

نیز داوسن و وودوارد، در پیلتداون، در ایالت ساسكس . افزار انساني است ترین دست یافتھ شده كھنھ
باشد؛ ھمینھاست كھ استخوانھایي بھ دست آوردند كھ ممكن است انساني  1911انگلستان، بھ سال 

شود و تاریخ آن را  ، نامیده مي)بھ معني انسان سنگ(، یا ائوآنتروپوس »انسان پیلتداون«اكنون بھ نام 
نسبت بھ استخوان جمجمھ و . زنند ھزار سال قبل از میالد تخمین مي 125میان یك میلیون تا 

در ھایدلبرگ یافت شده نیز  1907، در جاوه، و استخوان فكي كھ در 1891استخوانھاي راني كھ در 
اي كھ بدون شك و تردید انساني است، در نئاندرتال،  ترین سنگواره كھنھ. زنند چنین حدسھایي مي

سال قبل از میالد  40000پیدا شده، و ظاھرًا مربوط است بھ  1857نزدیك دوسلدورف آلمان، در سال  
) فلسطین(انیا و حتي در سواحل دریاي جلیل استخوانھاي انسان دیگري كھ در بلژیك و فرانسھ و اسپ –

و ھمة این اكتشافات علما را بر آن داشتھ است كھ تصور كنند نوعي از  –یافت شده شبیھ آن است 
كرده است؛ این  سال قبل، در تمام اروپا زیست مي 40000، در حدود »انسان نئاندرتال«انسان، بھ نام 

سانتیمترمكعب از  200سانتیمترمكعب، یعني  1600اش  جمھنوع انسان كوتاه قد بوده، ولي ظرفیت جم
  .جمجمة انسان عصر حاضر بیشتر بوده است

سال قبل از میالد مسیح، این نوع بشري منقرض شده و  20000رسد كھ در حدود  چنین بھ نظر مي
  است جانشین آن شده است؛ خود این اسم اشاره بھ غاري» مانیون –انسان كرو «انسان دیگري بھ نام 
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نخستین آثار این نوع انسان در آنجا بھ دست  1868دوردوني فرانسھ، كھ بھ سال  بھ ھمین نام، در درة 
بقایاي انساني از این نوع، كھ مربوط بھ ھمان زمان است، در جاھاي مختلفي از فرانسھ و . آمده است

است كھ قدبلندي میان  سویس و آلمان و ویلز و بریتانیا نیز پیدا شده، و ھمھ نمایندة نژاد نیرومندي
انسان . سانتیمترمكعب بوده است 1715و  1590اش بین  متر داشتھ و ظرفیت جمجمھ 93/1و  78/1

شود؛ از آن جھت كھ بقایاي این  نامیده مي» انسان غار«مانیون نیز، مانند انسان نئاندرتال،  –كرو 
انسانھا، منحصرًا، در غارھا بھ سر  انسان در غارھا بھ دست آمده، ولي این نكتھ دلیل آن نیست كھ آن

زیستھ، یا  اند؛ شاید این، خود، یك شوخي تصادف باشد، كھ تنھا استخوان مردمي كھ در غار مي برده مي
اي كھ امروز مورد قبول است،  مطابق نظریھ. اند، بھ دست علماي آثار باستاني افتاده باشد در آنجا مرده

رود كھ، ھنگام مھاجرت، از افریقا  اند؛ و چنین تصور مي رت كردهاین نژاد عالي از آسیا بھ اروپا ھج
سازد وارد اروپا شده  كردند افریقا را بھ ایتالیا و اسپانیا متصل مي گذشتھ و از خشكیھایي كھ تصور مي

دھد كھ دھھا، بلكھ صدھا، سال این  طرز توزیع آثاري كھ از این انسان بھ دست آمده نشان مي. باشند
نسان نئاندرتال در جنگ و ستیز بوده، تا آخر توانستھ اروپا را از دست مالكان اصلي خود مردم با ا

خارج سازد؛ شاید نزاعي كھ ھمیشھ بین فرانسھ و آلمان وجود داشتھ و دارد با این ریشة تاریخي 
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زمین  مانیون انسان نئاندرتال را از روي –بھ ھر صورت، در پایان كار، انسان كرو . ارتباط نباشد بي
اروپا برانداخت؛ از ھمین نژاد اساس نژاد اروپاي غربي پیدا شد، و ھمین نژاد است كھ بناي تمدني را 

  .كھ ما اكنون وارث آن ھستیم طرحریزي كرد

آثار فرھنگي این نژاد بشري، و ھمچنین سایر نژادھاي عصر دیرینھ سنگي، بر حسب محلي كھ در 
شود؛ در ھر ھفت دستھ،  ا شده، بھ ھفت دستھ تقسیم ميمملكت فرانسھ بھ آن آثار دسترسي پید

سھ دستة اول آن نمایندة فترتي است كھ میان دو عصر یخبندان . افزارسنگي انسان غیرصیقلي بوده
  .سوم و چھارم وجود داشتھ است

سنگھایي . سال قبل از میالد است 125000، كھ تاریخ آن حدود »فرھنگ یا تمدن ماقبل شلي«.1
نماید كھ آنھا را بھ حال  ستھ بھ دست آمده بسیار كم دستكاري شده، و چنان ميكھ از این د

چون، در بین این سنگھا، سنگھاي زیادي پیدا شده كھ . اند برده طبیعي سنگي خود بھ كار مي
اي دیده  اي متناسب با مشت دست انسان دارد، و در طرف دیگر آن نوك یا كنار برنده دستگیره

ت، بسیاري از دانشمندان افتخار ساختن نخستین آلتي را كھ اروپاییان ھنوز شود، بھ این جھ مي
برند، و عبارت از مشتة سنگي یا بوكس سنگي است، بھ انسان دورة ماقبل شلي  بھ كار مي

   .دھند مي
سال قبل از میالد؛ در این دستھ مشت  100000، با تاریخي حدود »فرھنگ و تمدن شلي«.2

   .و شكل بادام را پیدا كرده و براي دست گرفتن متناسبتر شده است سنگي بیشتر دستكاري شده
سال قبل از میالد است و آثار فراواني از آن  75000، كھ تاریخ آن حدود »فرھنگ آشولي«.3

در اروپا، گروئنلند، ایاالت متحدة امریكا، كانادا، مكزیك، افریقا، خاور دور، ھند، و چین بھ 
ت سنگي كاملتر شده، افزارھاي دیگر، مانند چكش، سندان، عالوه بر آنكھ مش. دست آمده

رنده، سر پیكان، سرنیزه، و چاقو نیز بھ وسیلة انسان با سنگ فراھم آمده، و مثل این است كھ 
   .كرده است این صناعت بشري با فعالیت پیشرفت مي

نئاندرتال دیده ھا، آمیختھ با بقایاي انسان  ، كھ بقایاي آن، در تمام قاره»فرھنگ موستري«.4
   در این دستھ كمتر بھ مشت. سال قبل از میالد است 40000شود، و تاریخ آن حدود  مي

افزارھاي این دستھ از یك . خوریم، گویي دیگر دورة آن سپري شده و از مد افتاده است سنگي برمي
نماید  ن ميالیھ سنگ ساختھ شده و تیزتر و سبكتر از مشت سنگي، و خوش تركیبتر از آن است؛ چنا

چون در دورة پلئیستوسن، در فرانسة . كھ با دستي ساختھ شده كھ بیشتر بھ قواعد ھنر آشنایي دارد
  :خوریم جنوبي، یك طبقھ باالتر بیایم، بھ آثار فرھنگ ذیل برمي

این دستھ نمایندة نخستین صنایع یخبندان، . سال قبل از میالد 25000، تقریبًا »فرھنگ اورینیاكي« -5
مانیون است؛ در اینجا افزارھاي استخواني، -چنین نخستین فرھنگ شناختھ شده از انسان كروو ھم

اولین شكل ھنر، با كندن . شود مانند سوزن و مصقل و چیزھاي دیگر، بھ آالت سنگي اضافھ مي
ھاي ساده، كھ غالب آنھا مجسمة زن لخت است، آشكار  نقشھاي ابتدایي بر روي سنگ یا مجسمھ

  .شود مي

سال قبل از میالد، كھ آثار آن در فرانسھ و اسپانیا و  20000، مربوط بھ »اي فرھنگ سولوتره« -6
در این دستھ، بر اسبابھاي دورة اورینیاكي، ادوات دیگري چون . چكوسلواكي و لھستان بھ دست آمده

اي تیز و شود؛ با استخوانھاي نازك، سوزنھ درفش و رنده و متھ و اره و نیزه و سرنیزه اضافھ مي
بر روي شاخ گوزن تصاویري از . باریك ساختھ شده، و از شاخ گوزن آالت فراوان تھیھ شده است
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- ھنگامي كھ انسان كرو. كاري شده بھ دست آمده كھ از نقاشیھاي دورة سابق عالیتر است حیوانات كنده
  .مانیون بھ باالترین مراحل تكامل خود رسید، فرھنگ ماگدالني روي كار آمد

سال قبل از میالد پیدا شده، وجھ  16000، كھ در تمام نواحي اروپا، حدود »فرھنگ ماگدالني« -7
اند، مخصوصًا  امتیازش آالت و افزارھاي دقیق و متنوعي است كھ با عاج و استخوان و شاخ ساختھ

 در این فرھنگ از لحاظ ھنر نقاشي، عصر. سنجاقھا و سوزنھاي ساختھ شده بھ حد كمال رسیده است
  .مانیون بوده است-نقاشیھاي آلتامیرا، شاھكار ھنري انسان كرو

در ھمین فرھنگھاي مختلف عصر دیرینھ سنگي است كھ انسان ماقبل تاریخ شالودة صنایعي را كھ در 
تمام اروپا، تا ھنگام انقالب صنعتي، وجود داشتھ ریختھ است؛ آنچھ بیشتر در رسیدن این فرھنگھا بھ 

دورة جدید كمك كرده، طرز انتشار و توزیع صنایع عصر دیرینھ سنگي بوده  تمدن كالسیك و تمدن
بھ دست آمداه، و افزارھایي كھ  1921جمجمة انساني، و تصاویري كھ در غارھاي رودزیا در . است

ھاي عصر دیرینھ سنگي، در ناحیة فیوم مصر، و  در مصر پیدا كرد، و بازمانده 1896دمورگان در 
قارة «جنوبي، ھمھ، دلیل بر آن است كھ ھنر عصر سنگ شكستھ در  ل، در افریقاياكتشافات خلیج ستی

ھمان مراحلي را پیموده كھ در اروپا نیز پیموده است حتي بعضیھا، در نتیجة یافتن آثاري شبیھ » تاریك
 اند كھ اصل این فرھنگ افریقایي بھ آثار فرھنگ اورینیاكي در تونس و الجزایر، بھ این نظریھ رسیده

مانیون اروپایي اصل افریقایي دارد آثار عصر دیرینھ سنگي، عالوه بر آنچھ گفتھ - است، و نژاد كرو
اندروز، و كساني از . شد، در سوریھ، ھند، چین، سیبري، و نواحي دیگر آسیا نیز بھ دست آمده است

فاریھاي فلسطین ھمچنین در ح. اند مبلغان مسیحي پیش از او، در مغولستان بھ چنین آثاري دست یافتھ
استخوانھاي انسان نئاندرتال و تبرھاي سنگي موستري و اورینیاكي پیدا شده، و، چنانكھ قبال گفتیم، 

در نبراسكا اسبابھایي بھ دست آمده كھ . بتازگي كھنترین آثار انساني در پیپینگ بھ دست آمده است
زنند؛ ھمچنین، در اوكالھوما  مي سال قبل از میالد تخمین 500000پرستان متعصب تاریخ آن را  میھن

  سال قبل از  350000ھایي پیدا شده كھ تاریخ ساختھ شدن آنھا را  و مكزیك جدید، سرنیزه

از چھ فاصلة عظیمي گذشتھ تا از صورت انسان ماقبل تاریخ بھ صورت نخستین انسان دورة تمدن 
  .رسیده است

  صنعت و ھنر در عصر دیرینھ سنگي -2

  سازي مجسمھ –نقاشي  –آتش  –افزارھا 

اگر براي پي بردن بھ طرز زندگي مردم عصر دیرینھ سنگي بھ ذكر آالتي كھ انسان آن دوره ساختھ 
تر از آن است كھ عنان خیال و تصور را بازگذاریم و از این راه پیش  است توجھ كنیم، بسیار شایستھ

گرفت مشتة سنگي بوده است، و طبیعي است كھ نخستین آلتي كھ مورد استفادة انسان قرار . برویم
یعني  –چنین است كھ مشتھ . اند استعمال این آلت سنگي را بھ انسان بیاموزند حیوانات متعددي توانستھ

دار و از سوي دیگر مدور و قابل دست گرفتن و در مشت نگاه  قطعھ سنگي از یك طرف تیز و نوك
اكنون  كرده؛ ھم ھمھ را مي… كارد، اره ، براي انسان اولیھ، كار چكش، تبر، قیچي، گزن،- داشتن 

بتدریج، . ، كھ بھ معناي چكش است، از حیث ریشة لغت، بھ معني سنگ استhammerكلمة انگلیسي 
سوراخھایي : افزارھایي كھ نام آنھا را بردیم از این افزار منحصر بھ فرد نخستین منشعب گردیده است

با پیوستن دندانھاي حیوانات بھ آن، اره را اختراع  اي بھ آن متصل ساختند؛ یا در آن كردند و دستھ
تیزي  ھایي بھ آن، سرنیزه و خنجر و چنگال ساختند؛ انسان از سنگ لب كردند؛ و با متصل كردن شاخھ
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برده، ھنگامي كھ این سنگ كمي تو گود بوده، بیل و  كھ آن را براي پوست كندن حیوانات بھ كار مي
برده؛ با گذاشتن سنگ در  خشن و زبر را چون سوھان بھ كار مي كج بیل را درست كرده است؛ سنگ

گرفتھ و آن را با خود  فالخن و پرتاب كردن آن، سالحي بھ دست انسان افتاده كھ مدتھا از آن بھره مي
ھنگامي كھ انسان عصر دیرینھ سنگي، عالوه بر سنگ، بر . بھ دورة مدنیت كالسیك ھمراه آورده است

: ج دست یافت، مجموعة بسیار متنوعي از اسلحھ و آالت براي خود آماده كرداستخوان و چوب و عا
مصقل، ھاون، تبر، رنده، گزن، متھ، چراغ، كارد، قیچي، سرنیزه، سندان، درفش، خنجر، قالب 

گذشت، علم و  انسان، ھر روزي كھ مي. ماھیگیري، گاوه، سنجاق، و بیشك بسیاري چیزھاي دیگر
كرد و غالبًا، با ھوشي كھ داشت، آنچھ را بر حسب تصادف بھ آن  یدا مياي پ دانش و معرفت تازه

  .ساخت كرد بھ یك اختراع سودمند مبدل مي برخورد مي

ولي اكتشاف بزرگ انسان دست یافتن بھ آتش است؛ بھ عقیدة داروین شاید سنگھاي تفتة آتشفشانھا 
نویس  بھ گفتة اشیل نمایشنامھ. است نخستین عاملي بوده است كھ بھ انسان ماھیت آتش را شناسانیده

یوناني، پرومتھ نخستین كسي بود كھ شاخة انقوزه را در دھانة آتشفشان روشن جزیرة لمنوس مشتعل 
  در میان آثاري كھ از انسان نئاندرتال بھ دست . كرد

كرده و در آنھا چربي  مانیون سنگھا را گود مي- گذرد انسان كرو سال مي 40000افروختھ از 
. كرده؛ بھ ھمین جھت، باید گفت كھ چراغ نیز جزو اختراعات اولیة بشر است ریختھ و روشن مي مي

شكي نیست كھ آتش عاملي بوده است كھ بھ انسان نیروي پایداري در مقابل ھجوم یخچالھاي پیشرو 
تھ ساخ بخشیده و، در عین حال، او را براي تأمین امنیت شب و ھنگام خواب و راحت، مجھز مي مي

داده، جانوران از  گذارده و آن را مورد پرستش قرار مي است؛ ھمان اندازه كھ انسان بھ آتش احترام مي
ھمین آتش است كھ بھ وسیلة آن انسان بر تاریكي . اند كرده ترسیده و از نزدیكي بھ آن پرھیز مي آن مي

زرین تاریخ حیات بشري ھاي  پیروز شده و از ترس خود كاستھ است؛ كاھش ترس انسان یكي از رشتھ
است، كھ البتھ ھمة تارھاي آن زرین نیست؛ آتش سبب پیدایش ھنر شریف و باستاني آشپزي است، و 
بھ این ترتیب بوده كھ ھزاران نوع مادة غیر خوردني قابل خوردن شده است؛ نیز آتش است كھ با آن 

ین تنھا گام حقیقي است كھ انسان، انسان توانست فلزات را بگدازد و با یكدیگر متصل و متحد سازد؛ ا
  .مانیون تا دورة انقالب صنعتي، در ھنرھاي صنعتي برداشتھ است- از عھد انسان كرو

و گویي روایت این داستان عجیب براي توضیح قصیدة شاعر فرانسوي تئوفیل گوتیھ  - چیز عجیب
این است كھ،  - ماند نده ميگوید پس از زوال امپراطوران و دولتھا تنھا ھنر ز دربارة ھنر است كھ مي

ھایي از  كند نمونھ سنگي، آنچھ بیشتر جلب توجھ مي از مخلفات و آثار باقیمانده از انسان عصر دیرینھ
تقریبًا شصت سال پیش از این، ھنگامي كھ سنیور مارسلینود سوتوئوال در . ھنر انسان آن زمان است

از . كرد، غاري را در آنجا مشاھده كرد دش ميامالك خود، در ناحیة آلتامیرا در شمال اسپانیا، گر
ھزاران سال پیش سنگھایي افتاده و در غار را بستھ، و رسوبات غاري درز آنھا را محكم كرده و 

درنتیجة دینامیتھایي كھ براي خراب كردن ساختماني در آن نواحي بھ . گویي بھ در آن مھر زده بود
سھ سال بعد، ھنگامي كھ سوتوئوال براي . غار نمایان شد كار بردند، ناگھان سنگھاي دھانھ پس رفت و

تماشا بھ درون غار رفت نظرش متوجھ عالمات عجیبي شد كھ بر دیوارھاي غار نقش شده بود؛ یك 
روز دختر كوچك این سنیور نیز ھمراه او بھ غار رفت و، چون مانند پدرش ناچار نبود سرش را خم 

ا متوجھ سقف ساخت و در آنجا نقش یك گاو وحشي نظرش را كند تا بھ سقف غار نخورد، چشمانش ر
پس از آن، سقف و . آمیزي شده است جلب كرد و چون دقت كرد دید بسیار خوب رسم و رنگ

 1880در سال . دیوارھاي غار را مورد دقت قرار دادند و نقاشیھاي فراوان دیگر در آن یافتند
باستانشناسان گزارش او را، با شكي كھ از . دسوتوئوال گزارشي از مشاھدات خود را انتشار دا

مختصات ایشان است، استقبال كردند؛ یكي از این دانشمندان قدم رنجھ فرموده، از غار دیدن كرد؛ 
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پس از . نتیجھ این شد كھ گفتند این نقوش تقلبي است، و این نظر مدت سي سال بھ ھمین حال باقي بود
شد كھ، در نتیجة مجاور بودن با افزارھاي خارایي غیر  آن، تصاویر دیگري در غارھاي دیگر كشف

  ھاي ماقبل تاریخ است؛  صیقلي و استخوان و عاج صیقلي شده، ھمھ پذیرفتند كھ مربوط بھ دوره

    

  

سنگي؛ عكس از موزة امریكایي  گاو وحشي، نقاشي شده در غار آلتامیرا، اسپانیا، از عصر دیرینھ
  تاریخ طبیعي

    

. در این وقت بود كھ دریافتند نظر سوتوئوال درست بوده است، ولي آنگاه دیگر آن شخص زنده نبود
سپس زمینشناسان بھ آلتامیرا آمدند و بھ اجماع اظھار عقیده كردند كھ رسوباتي كھ بر روي بعضي از 

یھاي آنچھ امروز مورد قبول است آن است كھ نقاش. سنگي است نقشھاست مربوط بھ عصر دیرینھ
آلتامیرا، و قسمت اعظم آثار ھنریي كھ از دوران ماقبل تاریخ بر جاي مانده، مربوط بھ دورة ماگدالني، 

ھمین طور نقاشیھایي، كھ از حیث تاریخ جدیدتر است، . سال قبل از میالد است 16000یعني در حدود 
  .استسنگي  نھدر غارھاي متعددي در فرانسھ كشف شده كھ ھمة آنھا بازمانده از عصر دیری

بیشتر این نقاشیھا نمایندة جانوراني چون گوزن، ماموت، اسب، خوك، خرس، و جز آنھاست؛ شاید این 
بھ آنھا توجھ رفتھ، و بھ ھمین جھت  حیوانات براي مردم آن روزگار خوراكھایي عالي بھ شمار مي

بھ عقیدة فریزر و ریناخ، این تصاویر عنوان سحر و جادو داشتھ، و با كشیدن آنھا . اند فراوان داشتھ
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قصدشان آن بوده است كھ جانور مورد نظر بھ چنگ شكارچي بیفتد و راه معدة او را در پیش گیرد؛ 
ابداع فني و لذت ھنري محض آیا چھ مانعي دارد كھ این نقاشیھا را نمایندة ھنرخالصي بدانیم كھ 

محرك انسان در یادگار گذاشتن آنھا بوده است؟ اگر نظر سحر و جادو بود، صورت رمزي ساده و 
اي ظریف است و با چنان  اندازه كرد؛ در صورتي كھ این تصاویر، غالبًا، بھ مختصري كفایت مي

این مدت طوالني عمر بشریت،  شود كھ چرا، در مھارتي نقش شده كھ انسان، با دیدن آنھا، متأثر مي
با چند خطي كھ بھ ظرافت رسم شده حیات و نشاط . ھنر آن اندازه كھ شایستھ بوده پیشرفت نكرده است

شاید  - اي از موارد، فقط یك خط اند؛ در پاره و حركت و شكوه وضع قرارگرفتن حیوان را نقاشي كرده
آیا . كند كھ در حال ھجوم است كفایت مي اي براي نمایش حیوان زنده -خطھاي دیگر پاك شده باشد

توان یقین داشت كھ پردة نقاشي آخرین شام، اثر لئوناردو داوینچي، یا پردة صعود حضرت مریم،  مي
سال چنین رونقي را حفظ كند و خطوط و رنگھاي آن، مانند  000،20تواند پس از كار گركو، مي

  مانیون، پایدار بماند؟ - نقاشیھاي انسان كرو

انگیز، كھ براي پیدایش آن گذشتن قرنھاي دراز تطور عقلي و  ي ھنري است پیشرفتھ و خیالنقاش
كھ غالبًا (اي را كھ در این مورد رایج است بپذیریم  اگر نظریھ. فكري و ھنري كمال ضرورت را دارد

ھ شده سازي نتیج ، باید بگوییم، كھ نقاشي از ھنر مجسمھ)پذیرفتن چنین نظریاتي خالي از خطر نیست
كاري روي صفحھ  ساختند، رفتھ رفتھ كنده ھا را تمام و كمال مي است؛ بھ این ترتیب كھ ابتدا مجسمھ

جانشین آن شد؛ پس از آن، بھ نشان دادن و حفر حدود تصویر و رنگین ساختن اكتفا گردید؛ بھ عبارت 
یكي . از میان رفتھ استكاري است كھ یكي از ابعاد آن  دیگر، مطابق این نظریھ، نقاشي یك نوع كنده

  اي است كھ بر روي سنگھاي اورینیاكي،  نقش برجستھ) سنگي میانھ(از آثار مرحلة متوسط انتقال 

در یكي از غارھاي آریژ . دھد پراني را نشان مي در لوسل، در فرانسھ بھ دست آمده و مردم نیزه
كاري شده از جنس  ھاي اسلحة كنده ھفرانسھ، لویي بگوئن، در میان آثار زیادي از دورة ماگدالني، دست

رود، و چنان  شاخ گوزن یافتھ است، كھ یكي از آنھا نمایندة ھنر پیشرفتھ و پختة ممتازي بھ شمار مي
نماید كھ، در آن ھنگام، روزگار درازي بر پیدایش ھنر گذشتھ و گامھاي بلندي در تكامل و تطور  مي

 - مصر، كرت، ایتالیا، فرانسھ و اسپانیا -ة ماقبل تاریخآن برداشتھ شده است؛ در تمام نواحي مدیتران
نماید كھ یا آن مردم وظیفة مادري  ھا و تصاویري از زنان كوتاه باال و فربھ یافت شده؛ چنان مي مجسمھ
اند، یا اینكھ تصور مردم اروپا در آن ھنگام،  ساختھ پرستیده و آن را در آن صورتھا مجسم مي را مي

ھاي سنگي اسب وحشي و   در چكوسلواكي، مجمسھ. ، نسبت بھ زیبایي چنان بوده استمانند مردم افریقا
سال قبل از میالد  000،30گوزن و ماموت در میان آثاري بھ دست آمده كھ تاریخ مشكوك آنھا را 

  .زنند تخمین مي

فراوان ھا و نقشھاي برجستھ و نقاشیھا، با آنكھ عددشان بسیار  اگر در نظر بگیریم كھ این مجسمھ
دھد كھ انسان اولیھ بھ وسیلة آن تصورات و افكار  است، فقط جزء مختصري از ھنري را نشان مي

بخشیده، این نظریھ كھ سیر تاریخ سیر  داده یا زندگي خود را زینت مي خود را مورد تعبیر قرار مي
ست، كھ عوامل آنچھ براي ما برجاي مانده، ھمھ، در دل غارھا. ریزد ترقي و پیشرفت است، فرو مي

شود كھ انسان فقط از وقتي كھ  آب و ھوا نتوانستھ در آنھا راه یابد و فاسدشان سازد؛ این دلیل نمي
رسیده  ممكن است آن مردم، مانند مردم ژاپن، ھر جا دستشان مي. غارنشین شده بھ ھنر پرداختھ باشد

د؛ نیز ممكن است نقاشي آنھا بر ان تراشیده اند و بیش از یونانیان مجسمھ مي ساختھ نقش برجستھ مي
در  - قماش و چوب و چیز دیگر، حتي پوست بدنشان - دیوارة غارھا منحصر نبوده، بلكھ بر ھرچھ

اند؛ ممكن است شاھكارھایي ھنري از خود ابداع كرده باشند كھ از  كرده اند نقاشي مي دسترس داشتھ
اي  اي از شاخ گوزن، پر از ماده ز غارھا لولھدر یكي ا. آنچھ بھ دست ما رسیده بسیار عالیتر بوده باشد

براي رنگ كردن پوست بدن انسان، بھ دست آمده؛ در غار دیگر، لوحة جاي رنگي، شبیھ تختة رنگ 
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نقاشان امروز، كشف شده كھ، با وجود گذشتن دویست قرن برآن، ھنوز مادة رنگ نقاشي بر روي آن 
ھزار سال پیش از این، ھنرھا بھ درجة عالي تكامل آنچھ ظاھر است، در تاریخ ھجده . شود دیده مي

ھیچ بعید نیست كھ، در میان مردم عصر دیرینھ . رسیده و در میان مردم رواج فراوان داشتھ است
اند كھ حرفة آنان ھمین ھنرمندي بوده باشد؛ نیز ممكن است در میان  سنگي، ھنرمنداني وجود داشتھ

برده و مخالف بازرگانان  داشتھ كھ در غارھایي حقیر بھ سر مياي وجود  افتاده آنان مردم پست و عقب
ھا را  اند كھ ھمین تحفھ اند، و با دست خود چیزھایي ساختھ ثروتمند و دشمن بنگاھھاي علمي بوده

  .تشكیل داده و اكنون بھ دست ما رسیده است

II -  فرھنگ عصر نوسنگي  

 - گري كوزه -بافندگي - امور فني -ن جانوراناھلي كرد - پیدایش كشاورزي - آبنشینھا - فضوالت مطبخ
  علم مقدماتي كھ در دورة ماقبل تاریخ براي تمدن فراھم شده  -دین - وسایل حمل و نقل - ساختمان

در طول مدت صدسال اخیر، در ضمن كاوشھا، در فرانسھ، ساردني، پرتقال، برزیل، ژاپن، 
اند  انبوھي از فضوالت آشپزخانھ دست یافتھھاي  منچوري، و مخصوصًا در دانمارك، بكرات بھ توده
 - ھا را، بھ نام دانماركي آنھا، گیوكن این توده. باشد كھ ثابت شده است مربوط بھ دورة ماقبل تاریخ مي

باشد؛ این بقایا را معموال بھ ھمین نام  مي» فضوالت مطبخ«اند، كھ ترجمة آن  مویدینگر نامیده
شود از انواع صدفھا و حلزونھاي دریایي و استخوانھاي  كیل ميھا عمومًا تش این توده. خوانند مي

جانوران خاكي و دریایي، و اسبابھا و سالحھایي كھ از استخوان و شاخ و سنگ غیرصیقلي ساختھ 
این آثار، كھ از لحاظ ظاھري ھیچ زیبایي . ھاي زغال و خاكستر وسفالھاي شكستھ شده، و بازمانده

رسد؛ گرچھ این تاریخ  است كھ تاریخ آن بھ ھشتمین ھزارة قبل از میالد مي ندارد، نمایندة آشكار تمدني
رسد كھ بتوان آن را مربوط بھ  تر است، تازگي آن بھ حدي نمي البتھ از تاریخ عصر دیرینھ سنگي تازه

ما از كساني كھ این آثار . شود ھا سنگ صیقلي دیده نمي عصر نوسنگي دانست؛ زیرا در ضمن بازمانده
دانیم، جز آنكھ معلوم شده، از لحاظ ذوق و سلیقة غذاخوردن، تا  اند ھیچ چیز نمي یادگار گذاشتھ را بھ

را بھ ضمیمة فرھنگ ماس د آزیل، در » فضوالت مطبخ«ممكن است تمدن . اند حدي پیشرفتھ بوده
ل از فرانسھ، كھ كمي مقدم بر آن است، نمایندة تمدن عصر نوسنگي متوسطي بدانیم كھ مرحلة انتقا

  .دیرینھ سنگي بھ نوسنگي باشد

ھاي سویس سطح آب پایین  ، كھ خشكي زمستان از حد متعارف گذشتھ بود، در دریاچھ1854در سال 
ھاي ماقبل تاریخ برداشتھ شد؛ تقریبًا در دویست نقطھ از آن  رفت و پرده از روي یكي دیگر از دوره

د قرن در مقابل اثر تخریبي پیوستة آب ایستادگي ھایي دیده شد كھ مدتي میان سي تا ھفتا دریاچھ پایھ
ھایي بوده  داد پایة دھكده ھا بدانسان قرار داشت كھ بخوبي نشان مي این پایھ. كرده و برجاي مانده بودند

گیري یا دفاع ساختھ شده؛ ھر دھكده بھ واسطة پل باریكي با خشكي  كھ بر روي آب احتماال براي گوشھ
ھا  بندي خانھ اي از موارد، استخوان در پاره. ضي از آن پلھا ھنوز موجود استشده كھ پایة بع متصل مي

ھا آالتي از استخوان و سنگ صیقلي  ھاي این خانھ در میان خرابھ .بود نیز برجاي مانده و قابل مالحظھ
  ؛ و بھ دست آمد
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  بازسازي فرضي یك آبسراي عصر نوسنگي، موزة امریكایي تاریخ طبیعي

دانند، كھ تاریخ اوج آن در آسیا بھ  ھمین سنگھاي صیقلي را عالمت مشخصة عصر نوسنگي مي
آثار دیگر، شبیھ بھ این آثار، آنھاست . رسد سال قبل از میالد مي 5000سال و در اروپا بھ  000،10
ھاي  نامیم، بھ شكل بقایاي عظیمي در دره مي» سازان تپھ«از افراد بشر، كھ آنان را اي عجیب  كھ دستھ

گونھ اطالع نداریم، جز آنكھ در این  اند؛ ما از این مردم ھیچ سیپي از خود بھ یادگار باقي گذاشتھ میسي
اند، چیزھاي  ھا، كھ بھ شكل قربانگاه، یا بھ اشكال ھندسي، یا بھ صورت حیوانات توتم خود ساختھ تپھ

خورده بھ دست آمده كھ تاریخ حیات این مردم معمایي را  ساختگي از جنس سنگ و صدف و فلز چكش
  .دھد در پایان عصر نوسنگي قرار مي

اگر بخواھیم، از میان ھمة این بقایایي كھ از عصر نوسنگي بھ دست آمده، تصور واحدي نسبت بھ آن 
توان گفت  مي. كھ عصر نوسنگي عصر كشاورزي بوده استرسیم  دوره پیدا كنیم، بھ این نتیجھ مي

كھ، در دوران پیشرفت بشریت، دو انقالب عظیم اتفاق افتاده كھ یكي از آنھا مربوط بھ عصر نوسنگي 
است و انسان، در آن انقالب، از مرحلة شكار بھ مرحلة كشاورزي وارد شده؛ انقالب دیگر مربوط بھ 

رحلة كشاورزي بھ مرحلة صنعت است؛ در میان تمام انقالبھاي دیگري ھاي جدیدتر و انتقال از م دوره
آوري شده  از آثار جمع. كھ براي بشر پیش آمده ھیچ كدام بھ اندازة این دو تحول و انقالب اھمیت ندارد

آید كھ انسان آبنشین گندم و ذرت و چاودار و جو را، عالوه بر صدو بیست قسم میوه، و  چنین برمي
البتھ . رسانیده است شناختھ و آنھا را بھ مصرف خوراك خود مي ھاي طایفة گردو، مي دانھ اقسام مختلف

اند، چھ محتمل است كھ گاوآھنھاي آن مردم چوبي بوده، و قطعھ سنگ خارایي  بھ گاوآھن دست نیافتھ
ذلك تصویري كھ از عصر نوسنگي بر روي  اند؛ مع كرده را براي این كار بھ تنة درختي محكم مي

دھد كھ مشغول شخم كردن است و دوگاو در برابر او اسباب شخم  سنگي كنده شده مردي را نشان مي
اي از  این تصویر نمایندة اختراع جدیدي است، كھ با آن عصر تازه. برند زمین را در زمین پیش مي

ر پیش از آنكھ كشاورزي روي كار بیاید، مطابق حساب تخمیني كھ س. كند عصور تاریخ آغاز مي
اند و تازه زندگي این عده ھم  كرده آرثركیث كرده، بر روي زمین احتماال بیست میلیون نفر زندگي مي
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ھمیشھ بھ علت جنگ و شكار در معرض خطر بوده است ولي پس از آنكھ كشاورزي بھ كار افتاد، 
  .شدامكان ازدیاد نسل رو بھ فزوني گذاشت و بھ این ترتیب خواجگي انسان بر روي زمین مسلم 

ھاي تمدن اشتغال داشت؛  انسان عصر نوسنگي، در عین حال، بھ طرحریزي شالودة دیگري از شالوده
پرداخت؛ شك نیست كھ این كار مدت درازي انسان را  یعني بھ كار اھلي كردن حیوان و تربیت آن مي

ان بھ شاید عالقة غریزي انس. بھ خود مشغول داشتھ، و آغاز آن پیش از عصر نوسنگي بوده است
اجتماع با دیگران عاملي باشد كھ اتصال انسان را با جانوران سبب شده؛ بھ ھمین جھت است كھ اكنون 

  بینیم ملتھاي اولیھ از آموختھ كردن  مي

قدیمیترین . كنند شوند و كوخھاي خود را با بوزینھ و طوطي و امثال آنھا پرمي جانوران درنده شاد مي
استخوان ) سال قبل از میالد 8000حوالي (ر نوسنگي بھ دست آمدهاستخواني كھ از استخوانھاي عص

رود؛ پس از سگ نوبت بھ گوسفند و  سگ است، كھ نخستین و شریفترین مصاحب انسان بھ شمار مي
اگر بخواھیم از روي نقاشیھاي بھ ). سال قبل از میالد 6000در حدود (رسد  بز و خوك و گاو مي

رسد، كھ براي مردم عصر   اید بگوییم كھ آخر ھمھ نوبت بھ اسب ميدست آمده در غارھا حكم كنیم، ب
اند، ولي در  رسانیده كرده و بھ مصرف خوراك مي دیرینھ سنگي حیواني بوده است كھ آن را شكار مي

با انواع . كند عصر نوسنگي اسب در اختیار انسان در آمده كھ مانند بندة محبوبي از آن استفاده مي
. شد، ثروت و آسایش و نیرومندي انسان فزوني یافتھ است از این حیوان گرفتھ مي مختلف كارھایي كھ

چنین بود كھ چون انسان توانست آقایي و بزرگي خود را بر زمین مقرر دارد، عالوه بر شكار حیوان، 
با اھلي كردن آن، خوراك جدیدي بھ دست آورد؛ شاید در ھمان عصر نوسنگي است كھ انسان شیر 

  .عنوان غذا بھ كار برده است گاو را بھ

بھ . مخترعان عصر نوسنگي بتدریج بھ تكمیل و ازدیاد ادوات و آالتي كھ در اختیار داشتند پرداختند
ھمین جھت است كھ، در میان آثار بازمانده از آن عصر، بھ چیزھایي مانند قرقره، اھرم، سنگ 

فندگي، اره، قالب ماھیگیري، كفش حركت آسیاب، درفش، انبر، تبر، نردبان، قیچي، كارد، دستگاه با
از ھمة اینھا مھمتر اختراع چرخ . خوریم ، سنجاق، سوزن و نظایر آنھا برمي)سكیت(بر روي یخ 

رود و در واقع یكي از  براي آالت نقلیھ است، كھ از اساسیترین اختراعات بشري بھ شمار مي
وره بر جاي مانده، بعضي توپر و بھ ضروریات صنعت و مدنیت است؛ چرخھایي كھ آثارشان از آن د

حتي  - اقسام مختلف سنگھاي سخت. دار و شبیھ چرخھاي كنوني شكل قرص است، و بعضي دیگر پره
را با گذراندن از مقابل چرخ آسیا و سوراخ كردن وصیقل دادن، براي كارھاي  - دیوریت و اوبسیدین

در یكي از . ن مورد استفاده استمعادن آتشزنھ یا سنگ چخماق فراوا. كردند مختلف آماده مي
سنگبریھاي عصر نوسنگي، كھ ھمین اواخر در شھر براندون، در انگلستان، كشف شده، ھشت متھ از 

جنس شاخ گوزن بھ دست آمده كھ از كثرت استعمال كامال فرسوده شده، و بردستة آنھا، زیر گرد 
كھ ده ھزار سال پیش از این با این  پوشاند، ھنوز اثر انگشت مردم آن عصر، وغباري كھ آنھا را مي

بندي یك انسان عصر نوسنگي بھ  در بلژیك نیز استخوان. اند، قابل مشاھده است كرده ادوات كار مي
شود معدن برسرش خراب شده، و متة شاخ گوزني كھ در دستش بوده و با آن  دست آمده كھ معلوم مي

گذشتن صد قرن زمان، این اسكلت مانند یكي از پس از . كرده ھنوز در دستش باقي مانده است كار مي
رسد، و در عالم خیال، خود را شریك بدبختي و رنج فراوان او در ھنگام فرودآمدن  خود ما بھ نظر مي
  آیا چند ھزار سال گذشتھ است كھ انسان با . دانیم معدن بر سرش مي

  كرده است؟ بناي مدنیت الزم داشتھ از آن استخراج مي
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توان گفت كھ  انسان توانست سنجاق و سوزن را بسازد، بھ كار بافندگي پرداخت؛ یا مي از آن وقت كھ
چون انسان . از وقتي كھ انسان بھ بافندگي آغاز كرد، برحسب ضرورت، سوزن و سنجاق را ساخت

ي تنھا بھ این خشنود نبود كھ با پوست حیوانات خود را بپوشاند، با پشم گوسفند و الیاف گیاھان، لباسھای
براي خود تھیھ كرد؛ ھمین لباس ساده است كھ جامة مرد ھندي و توگاي یوناني و دامن مصري قدیم و 

پس از آن، از . سایر اقسام گوناگون و جذاب لباس انسان را در عھدھاي مختلف تشكیل داده است
و بھ این  ھا را با آنھا رنگ كردند، عصارة گیاھان یا خاكھاي ملون، موادي بھ دست آوردند و جامھ

آید  از ظاھر امر چنین برمي. ترتیب، لباسھاي رنگین خاص براي فرمانروایان و پادشاھان درست شد
اند؛ پس  بافتھ كھ بافتن منسوجات، در ابتداي امر، مانند بافتن بوریا بوده و نخھا را یك بھ یك بھ ھم مي

یا بند كفش، آنھا را بھ ھم اتصال  ھاي پوست حیوان را سوراخ كرده، مانند شكمبند از آن، اطراف قطعھ
رفتھ نازكتر و ظریفتر شده حالت رشتة نخ را پیدا كرده؛ در  دادند؛ رفتھ رفتھ، الیافي كھ بھ كار مي مي

ھاي  دوكھا و ماسوره. این ھنگام است كھ بافندگي از مھمترین ھنرھاي مخصوص زن گردیده است
دھد كھ صنعت عظیم بافندگي  بخوبي نشان مي سنگیي كھ در میان آثار عصر نوسنگي بھ دست آمده

ھا، حتي آینھ ھم بھ دست آمده؛ یعني ھمھ چیز براي  ریشة بسیار دوري دارد؛ در ضمن ھمین بازمانده
  .تمدن آماده است

سنگي آثاري سفالي بھ دست نیامده است؛ فقط مقدار مختصري  از قبرستانھاي قسمت اول عصر دیرینھ
را » فضوالت مطبخ«شود؛ ولي در عصر نوسنگي، كھ  در بلژیك دیده مي از آن در فرھنگ ماگدالني

. شود، كھ صنعت آن تا حدي نیز ترقي كرده است بھ یادگار گذاشتھ، بقایاي ظروف سفالي دیده مي
دانیم آغاز این ھنر چگونھ بوده؛ ممكن است آموزگار انسان، براي این  حقیقت امر این است كھ ما نمي

دیده، ھنگام راه رفتن در گل رس، آبي كھ در جاي پایش باقي  منظره بوده است كھ ميھنر، مشاھدة این 
رفتھ است؛ نیز ممكن است قطعھ گلي، برحسب تصادف، نزدیك آتش قرار گرفتھ و  مانده فرو نمي مي

گري افتاده باشد و گل رس را، كھ بھ ھر صورت  پختھ شده، و انسان از مشاھدة آن بھ فكر كوزه
و مطیع دست انسان است، بھ اشكال مختلف درآورده، با آفتاب یا آتش خشكانیده و، بھ این آید  درمي

شك نیست كھ انسان ھزاران سال خوردنیھا و آشامیدنیھاي . گري را آغاز كرده باشد ترتیب، ھنر كوزه
آن  داشتھ؛ پس از خود را در ظرفھاي طبیعي، مانند كدو و نارگیل و صدفھاي دریایي محفوظ نگاه مي

. بافتھ ھا و ظروف سنگي و چوبي افتاده و با تركھ و الیاف گیاھي سبد و زنبیل مي بھ فكر ساختن كاسھ
بردن بھ خاصیت گل رس، توانستھ است براي خود ظرفھایي بسازد كھ مقاومت و دوام  پس از پي

زندگي دست  بھ این ترتیب، انسان، بھ یكي از حرف و صنایع بسیار اساسي در. بیشتري داشتھ باشند
آید كھ آن انسان  از قطعات سفالي كھ از انسان عصر نوسنگي بھ دست آمده چنین برمي. یافتھ است

دھد كھ انسان آن عصر با دست  ذلك ھمین آثار نشان مي گري را در اختیار نداشتھ، مع ھنوز چرخ كوزه
از ھمان ابتدا معلوم  آراستھ؛ و ساختھ و آن را با اشكال ھندسي مي خود كوزه و سفال را خوب مي

  .نگریستھ است گري تنھا براي انسان یك حرفھ نبوده؛ بلكھ بھ آن چون ھنري مي شود كھ كوزه مي

از انسان عصر . شود سازي مشاھده مي نیز در ھمین عصر نوسنگي است كھ مقدمات فن خانھ
  ھ و جایگاه دیگري سنگي ھیچ اثري برجاي نمانده است تا از روي آن بتوانیم فرض كنیم خان دیرینھ

سازي،  رسیم، بعضي از لوازم خانھ ولي، ھنگامي كھ بھ آثار عصر نوسنگي مي. جز غار داشتھ است
اي  ساكنان آبسراھا درودگران كارآزموده. كنیم مانند نردبان و قرقره و اھرم و پاشنة در را مشاھده مي

ھا محكم كنند و  میخھاي چوبي، بھ پایھ اند ستونھاي چوبي را، بھ وسیلة توانستھ اند و بخوبي مي بوده
چوبھاي مختلف ساختمان را، بھ وسیلة قطعات چوب، چب و راست، بھ یكدیگر متصل سازند و 

اند و  كرده ھاي درختان تھیھ مي كف اطاقھا گلي بوده، و دیوارھا را با شاخھ. استواري بنا را تأمین كنند
. رت بوده است از ني و كاه و جگن و پوست درختانپوشانیدند؛ سقف اطاق عبا روي آن را از گل مي
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اند لوازم ساختمان را از محلي بھ محل دیگر انتقال دھند؛  توانستھ آن مردم، با كمك چرخ و قرقره، مي
بھ این ترتیب، باید گفت كھ . اند كرده حتي شالودة بعضي از ساختمانھاي خود را نیز با سنگ تھیھ مي

با ساختن زورقھاي فراوان، خطوط . رود ھاي آن دوره بھ شمار ميحمل و نقل نیز یكي از صنعت
اند و كاالھاي خود را از كوھھا  كرده ھاي مسكوني خود ایجاد مي اتصال متعددي بر روي دریاچھ

مردم اروپا سنگھاي كمیاب، مانند كھربا، دیوریت، یشم، . اند داده گذرانیده، بھ نقاط دوردست انتقال مي
ھا  شباھتي كھ در كلمات و حروف و افسانھ. كردند نواحي بسیار دور وارد مي واوبسیدین، را از

شود، خود، دلیل بر آن است كھ اجتماعات  گري و نقاشي در نقاط مختلف زمین مشاھده مي وكوزه
  . اند بشري ماقبل تاریخ با یكدیگر ارتباط فرھنگي داشتھ

ي، از لحاظ ھنري، چیزي بھ یادگار نگذاشتھ گري را كنار بگذاریم، انسان عصر نوسنگ اگر ھنر كوزه
از جزایر بریتانیا گرفتھ تا . سنگي قابل مقایسھ باشد ھا و نقاشیھاي عصر دیرینھ است كھ با مجسمھ

جا، آثاري از حیات عصر نوسنگي، مخصوصًا اقسام متنوعي از میزھاي سنگي، بھ دست  چین، جابھ
دورسنگ، یا ستونھاي قائم سنگیي كھ در ستونھنج و ھاي م آمده است بھ نام میلسنگ؛ از این توده

اند؛ شاید بتوان  توان دریافت كھ بھ چھ منظوري آنھا را فراھم آورده موربیئان بھ دست آمده، ھیچ نمي
چھ البد انسان عصر نوسنگي، كھ ھر شبانروز . گفت كھ این سنگھا بقایاي قربانگاه یا پرستشگاه باشد

دیده و  شدن زمین و سبز شدن دوبارة گیاھان را مي شید بوده و خشكشاھد مرگ و تجدید حیات خور
اگر ما براي دینھا . كرده، دیانت یا دیانتھایي داشتھ است اثر عجیب ماه را بر روي زمین مشاھده مي

توانیم آنھا را در دوران تاریخي، چنانكھ  ھایي در دوران پیش از تاریخ تصور نكنیم، ھرگز نمي ریشھ
ممكن است كھ ترتیب قراردادن این سنگھا با رعایت امور نجومي و فلكي تعیین . مھست، بشناسی

در این شك نیست كھ مردم عصر . گوید، شاید با تقویم ارتباط داشتھ است شده و، چنانكھ شنایدر مي مي
ھا و استخوانھاي مانده از آن  اند، چھ برروي بعضي از جمجمھ نوسنگي مقداري اطالعات علمي داشتھ

  .شود ره، آثار شكستگي استخواني كھ با دست انسان جاافتاده و اصالح شده مشاھده ميدو

دانیم كھ حد پیشرفت انسان در دوران ماقبل تاریخ تا چھ اندازه بوده، زیرا نباید وسعت  درست نمي
این را دھد تجاوز نماییم؛ ولي  دامنة خیال را زیاد كنیم و از حدود آنچھ آثار حیاتي انسان را نشان مي

ھم باید از نظر دور نداشت كھ گذشت زمانھ بسیاري از آثار را از بین برده، و اگر آن آثار اكنون 
با . ھا، زیاد نیست شد كھ اختالف میان انسان اولیھ و انسان عصر جدید، آن اندازه برجاي بود معلوم مي

  رساند كھ،  ت و ميوجود این، آنچھ از تمام عصر سنگ بر جاي مانده بسیار قابل مالحظھ اس

خودساختھ و بھ آتش دست یافتھ و در ھنر پیشرفت كرده است؛ در عصر نوسنگي، كشاورزي، اھلي 
سازي، تھیة وسایل حمل و نقل، و پزشكي پیدا شده، و  گري، خانھ كردن حیوانات، بافندگي، كوزه

ھایي كھ باید تمدن  دهتمام شالو. انسان، بھ صورت قطعي، خواجھ و فرمانرواي كرة زمین گردیده است
آینده بر روي آن بنا شود در آن عصر طرحریزي شده، و ھمھ چیز براي روي كارآمدن تمدن آماده 

اي كھ مانده شاید استعمال فلزات و خطنویسي و پیدایش دولت و حكومت بوده  گردیده؛ تنھا نقیصھ
كھ با آن بتواند افكار خود را اي بھ دست آورد  از آن لحظھ بھ بعد، بھ محض آنكھ انسان وسیلھ. است

اشكال از نسلي بھ نسل  ھاي خود را محفوظ نگاه دارد و، بھ این ترتیب، آنھا را بي تثبیت كند و دانستھ
  .دیگر منتقل سازد، چھرة تمدن آشكار گردید

III –  مرحلة انتقال از ماقبل تاریخ بھ تاریخ  
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  پیدایش فلزات .1

  آھن  -مفرغ –مس 

چگونھ استفاده از فلزات را آغاز كرد؟ در اینجا یك بار دیگر باید بھ جھل خود  آیا انسان چھ وقت و
توان گفت آن است كھ این عمل بر حسب تصادف صورت  اعتراف كنیم؛ تنھا چیزي كھ بھ گمان مي

گرفتھ، و چون آثار قدیمیتري در دست نیست باید گفت كھ این حادثھ مقارن اواخر عصر نوسنگي بوده 
سال قبل از میالد تصور كنیم، درخواھیم یافت كھ از  4000ریخ آخر عصر نوسنگي را اگر تا. است

تاكنون یك دورة كوتاه شش ھزار ) كھ در عین حال ھمان عصر خطنویسي و تمدن است(عصر فلزات 
شود كھ الاقل عمر آن چھل ھزار سال است؛ و خود آن در پي  سالھ در دنبال عصر سنگ واقع مي

اینك  .است كھ زندگي انسان بر روي زمین آغاز گشتھ، و در حدود یك میلیون سال دوران طویلي است
  .شود موضوعي كھ در این كتاب مورد بحث ماست چھ تاریخ كوتاھي دارد بخوبي معلوم مي

این فلز را در آبسراھاي روبنھاوزن . قدیمیترین فلزي كھ مورد استفادة انسان قرار گرفتھ مس است
سال قبل از  4500مربوط بھ (النھرین  ، در بین)سال قبل از میالد 6000تقریبًا مربوط بھ (سویس 

وب عراق ھاي اور جن ، در خرابھ)سال قبل از میالد 4000تقریبًا (، در مقابر بداري مصر )میالد
  كھ تاریخ (امریكاي شمالي » سازان تپھ«، در آثار )سال قبل از میالد 3100تقریبًا (

نیست كھ انسان آنھا را كشف كرده، بلكھ ھنگامي است كھ توانستھ است، بھ وسیلة حرارت آتش، آنھا 
مرتبھ،  متخصصین ذوب فلز عقیده دارند كھ، اولین. را نرم و چكشخوار كرده، از آنھا افزار بسازد

پیدایش مس بر حسب تصادف اتفاق افتاده و سنگ معدن این فلز، كھ در مجاورت آتش بوده، گداختھ و 
. شود نظیر این حادثھ در اجتماعات مردم بدوي امروز نیز فراوان دیده مي -مس آن خارج شده است

و بھ نظر انسان توان چنین فرض كرد كھ این حادثة تصادفي، پس از آنكھ چندین بار تكرار شده  مي
رسیده، او را، كھ تا آن وقت بھ استعمال ادوات سنگي خرسند بوده، بھ این اندیشھ انداختھ است كھ این 

توان سالح و افزار ساخت، بھ این مصرف برساند ؛ نیز  فلز نرم چكشخوار را، كھ با آن بسھولت مي
كھ گاھي آمیختھ با فلزات دیگر  توان چنین پنداشت كھ نخستین بار مس، بھ شكل خام طبیعي خود، مي

سال قبل از میالد، در  3500شاید در حدود  -در زمان دیرتر. است، مورد استفاده قرار گرفتھ
انسان بھ استخراج فلز دست یافت؛ یعني توانست، با گداختن سنگ معدن،  -كشورھاي خاور مدیترانھ
چنانكھ از نقوش برجستة (میالد  سال قبل از 1500پس از آن، در حدود . مس از آن استخراج كند

توانستند كھ مس را در قالب بریزند؛ این چنان بود كھ فلز گداختھ ) آید مارا در مصر برمي - مقبرة رخ
گذاشتند تا سرد شود و بھ صورت قالب خود، مانند سرنیزه  ریختند و مي را در ظرفي گلي یا شني مي

ھ این طریقھ راه یافت، توانست با انواع مختلف فلزات ھنگامي كھ انسان ب. یا تبر یا نظایر آن، درآید
گرفت، بر صنایع بزرگ دست یابد، و راه كارزار با زمین و  دیگر، كھ بتدریج در دسترس او قرار مي

ممكن است فراواني مس در خاور مدیترانھ، خود، سبب آن بوده . دریا و آسمان براي او ھموار گشت
و » النھرین بین«و » عیالم«، در ھزارة چھارم قبل از میالد، در باشد كھ فرھنگھاي نیرومند جدیدي

جا را دگرگون كرده  آشكار گشتھ و از آنجا بھ سایر نقاط زمین انتقال یافتھ و اوضاع ھمھ» مصر«
  . باشد

اي استعماالت كمال تناسب را  مس خالص بھ تنھایي فلزي است نسبتًا نرم كھ، بھ ھمین سبب، براي پاره
، ولي براي كارھاي سخت جنگ و صلح شایستھ )توانست كرد؟ مس چھ مي ة برق كنوني بيدور(دارد 
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با آنكھ در . نیست؛ ناچار، الزم بوده است عنصر دیگري بھ آن ضمیمھ شود تا استحكام آن را بیفزاید
شود، قرنھا گذشت  طبیعت مس آمیختھ با قلع یا روي وجود دارد، یعني برونز یا مفرغ طبیعي یافت مي

تا نیاكان ما توانستند، از آمیختن فلز دیگري با مس، بر سختي آن بیفزایند و موارد استعمال آن را 
رسد، زیرا اشیاي مفرغي  سال قبل مي 5000بھ ھر صورت، الاقل تاریخ این اكتشاف بھ . زیادتر كنند

مصري و دومین سال قبل از میالد دارد، و آنچھ در آثار  3000اند تاریخ  كھ در جزیرة كرت یافتھ
توان از  بنابراین، نمي. سال قبل از میالد است 2000و  2800اند بھ ترتیب مربوط بھ  شھر تروا یافتھ

ھاي  بھ معني حقیقي كلمھ سخن راند، زیرا این فلز، در میان ملل مختلف، در دوره» عصر مفرغ«
  ؛ مخصوصًامعني زماني خاص ندارد» عصرمفرغ«متفاوت پیدا شده است، و بھ ھمین جھت 

كھ بعضي از فرھنگھاي انساني از مرحلة مفرغ جستن كرده و از عصر سنگ یكباره بھ عصر آھن 
رسیده است؛ مانند تمدنھاي فنالند، شمال روسیھ، پولینزي، افریقاي میانھ، جنوب ھند، امریكاي شمالي، 

رد، این فلز اھمیت از طرف دیگر، در آن فرھنگھا ھم كھ مرحلة مفرغي وجود دا. استرالیا، و ژاپن
فرعي دارد و بھ عنوان تجملي براي تھیة اثاثیة مربوط بھ كاھنان، بزرگان قوم و شاھان بھ كار 

حتي دو . اند رفتھ، و عموم مردم در سطح زندگي مرحلة سنگي قرار داشتھ و از آن تجاوز نكرده مي
تا حدي نسبي ھستند و،  ، یا نوسنگي، نیز»حجر جدید«، یا دیرینھ سنگي، و »حجر قدیم«اصطالح 

روند؛ ھم اكنون نیز  بیش از آنكھ زمان و عصري را نشان دھند، معرف نوعي از زندگي بھ شمار مي
و ) مانند اسكیموھا و ساكنان جزایر پولینزي(برند  بسیاري از قبایل اولیھ در عصر سنگ بھ سر مي

. آورند كاشفان با خود ھمراه ميشناسند كھ سیاھان و  بھ عنوان تجملي مي. آھن را، در حیات خود
كھ چند (، در زلند جدید لنگر انداخت، با دادن یك میخ آھني 1778ھنگامي كھ كاپتین كوك، بھ سال 

جزیرة «توانست در عوض شش خوك از بومیان بگیرد؛ سیاح دیگري از ) شاھي بیشتر ارزش نداشت
وردن آھن حریص بودند كھ كند كھ مردم آن جزیره بھ قدري براي بھ دست آ حكایت مي» سگ
  . كوشیدند میخھاي كشتي را از آن بكنند مي

البتھ مفرغ فلز محكم و بادوامي است، ولي مس و قلع، كھ براي تھیة آن الزم است چندان فراوان 
نیست؛ از طرف دیگر، غالبًا طرز قرار گرفتن این دو معدن نسبت بھ یكدیگر طوري بوده كھ مفرغ 

مندیھاي صنعتي و جنگي انسان را برآورد؛ ناچار الزم بوده است، دیر یا زود، توانستھ است نیاز نمي
آھن در میدان زندگي پیدا شود، و این خود از عجایب تاریخ است كھ آھن، با این ھمھ فراوانیي كھ در 

رسد كھ  چنین بھ نظر مي. طبیعت دارد، پس از پیدایش مس و مفرغ وارد صحنة زندگي شده است
با ساختن سالحھایي از آھن سنگھاي شھابي شروع كرده است؛ چنانكھ ظاھرًا  بشر، ھنر را

كنند؛ در مرحلة دیگري، سنگ  اند، و بعضي از ملل اولیھ نیز ھنوز چنین مي چنین كرده» سازان تپھ«
در قبور . اند معدن آھن را گداختھ، از آن آھن بھ دست آورده و آن را با چكش بھ اشكال مختلف ساختھ

ھاي بابلي حكایت از این  اند كھ احتمال دارد آھن آسماني باشد؛ نوشتھ تاریخ مصر چیزھایي یافتھماقبل 
در . جزو چیزھاي كمیاب و گرانبھا بوده است) قبل از میالد 2100(دارد كھ آھن در پایتخت حموربي 

این كار، در  اند كھ تاریخ چھارھزارسالھ دارد؛ یعني كھ رودزیاي شمالي یك كارگاه آھنگدازي یافتھ
شناسیم  اي كھ مي ترین آھن ورزیده كھنھ. افریقاي جنوبي، از امور مربوط بھ روزگارھاي تازه نیست

سال قبل از  1350چند قطعھ كارد است كھ در جیرار فلسطین كشف شده، و فلیندرزپتري تاریخ آن را 
در مصر روي كارآمد؛ و یك یك قرن دیرتر، در دورة پادشاه بزرگ، رامسس دوم، آھن . داند میالد مي

بار، آھن در ھالشتات اتریش، حوالي سال  قرن دیگر، در جزایر دریاي اژه؛ در باختر اروپا، نخستین
  قبل از میالد، پیدا شده؛  900
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قبل از میالد، آھن را اسكندر مقدوني با خود  500ھاي شھر التن سویس، در حدود سال  و در كارخانھ
چنین است كھ، بآھستگي و قرن . توف كلمب بھ امریكا، و كوك بھ اقیانوسیھبھ ھندوستان برد، و كریس

  .بھ قرن، آھن كرة زمین را تسخیر كرده است

  خطنویسي  -2

  الفبا - خطوط ھیروگلیفي -» اي رموز مدیترانھ« - پیدایش احتمالي آن از سفالگري

بر روي بعضي از قطعات . مھمترین گامي كھ انسان بھ سوي مدنیت برداشتھ ھمانا اختراع خط است
شود كھ بیشتر كارشناسان آنھا را  سفال، كھ از عصر نوسنگي برجاي مانده، خطوط رنگیني دیده مي

شود، امكان دارد كھ خطنویسي، در  گرچھ این مسئلھ با تردید تلقي مي. اند عالیم و رموز تشخیص داده
یري را كھ نمایندة اندیشة معیني صورتي كھ بھ معني وسیع كلمھ در نظر گرفتھ شود و عالمات تصو

گران با انگشت یا ناخن خود، خواه  است شامل شود، از آن زمان شروع شده باشد كھ نخستین كوزه
در . ھا برجاي گذاشتھ باشند براي تزیین، خواه براي عالمتگذاري، عالمتھایي بر روي گل نرم كوزه

اند كھ با  ه، مرغ را بھ صورتي نگاشتھھاي ھیروگلیفي كھ در سومر بھ دست آمد قدیمترین نوشتھ
ھاي مرغ موجود بر ظروف سفالي شوش در عیالم كمال شباھت را دارد؛ ھمین طور نخستین  نقشھ

خطنویسي تصویریي كھ نمایندة گندم است مستقیمًا از تزیینات ھندسي ظروف شوش و سومر اقتباس 
آشكار شده، ظاھرًا، ) م ق 3600لي حوا(الخطي كھ ابتداي امر در سومر  حروف مستقیم. شده است

اي است از رموز و رسوم نقاشي شده یا كنده شده بر ظرفھاي گلي نواحي جنوبي  شده  صورت خالصھ
گري  ھاي ھنر كوزه بنابراین، خطنویسي نیز، مانند نقاشي و حجاري، از شاخھ. النھرین و عیالم بین

ساز با آن پیكرھا را  آمد، و مجسمھ ميگر بھ شكل ظرف بیرون  است؛ گلي كھ از زیر دست كوزه
با . نوشت اي بود كھ مطالب خود را بر آن مي ساخت، و براي بنا آجر بود، براي خطنویسي ماده مي

توان دریافت كھ چگونھ از این مقدمات، بھ صورت تدریجي و منطقي،  مالحظة این نكتھ، بخوبي مي
  .النھرین بھ وجود آمده است خط میخي در بین

رین رمز تصویریي كھ تاكنون شناختھ شده آنھایي است كھ فلیندر زپتري بر روي قطعات سفال و قدیمت
ھاي سنگ در مقابر ماقبل تاریخي مصر و اسپانیا و خاور نزدیك كشف كرده و، با  ظروف گلي و تكھ

ه سال پیش رسانید 7000گیري عمرھاي تاریخي دارد، تاریخ آنھا را بھ  سخاوت خاصي كھ در اندازه
این رموز و عالیم خطنویسي، كھ در حوضة مدیترانھ بھ دست آمده، شامل نزدیك بھ سیصد رمز . است

است كھ بیشتر آنھا در نواحي مختلف با یكدیگر شباھت دارند، و این خود نمایندة روابط بازرگاني 
ن رموز و ای. سال قبل از میالد وجود داشتھ است 5000است كھ میان كشورھاي اطراف مدیترانھ در 

     توان تصویر و نقاشي بھ معني حقیقي كلمھ دانست، بلكھ بیشتر جنبة  عالیم را نمي

عالمات تجارتي را دارد كھ نمایندة مالكیت و كمیت و سایر اطالعات مربوط بھ مبادالت بازرگاني 
بوده، و بورژوازي، كھ این اندازه مورد تمسخر است، احتماال باتوجھ بھ این نكتھ كھ صورتحساب 

المات نمایندة با آنكھ این ع. دھد، تسلي خاطري پیدا خواھد كرد تجارتي اساس تمام ادبیات را تشكیل مي
داده است، با الفباي فنیقي كمال  حروف نبوده و ھر یك از آنھا یك كلمھ یا یك فكر كامل را نمایش مي

ھاي ابتدایي بھ  عدة زیادي از رموز، بتدریج، در دوره«: گیرد كھ پتري چنین نتیجھ مي. شباھت را دارد
و در پایان دو دوجین از آنھا … اند تھوسیلة بازرگانان بھ كار افتاده، از كشوري بھ كشور دیگر رف

اي از ھیئتھاي بازرگاني حالت ملكیت مشاع پیدا كرده؛ باقي كھ منحصر بھ ناحیة خاصي  براي دستھ
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این نظریھ كھ عالمت رمزي اصل الفبا باشد » .اند بوده، در این انزوا خرده خرده از بین رفتھ و مرده
  .گفت كھ تنھا استاد پتري این نظر را داردتوجھ است، و این را نیز باید  بسیار جالب

قضیة تكامل و تطور این عالیم رمزي، ھر چھ بوده، ھمعرض با آن، نوعي از خطنویسي وجود داشتھ 
ساختھ است؛ ھنوز برتختھ  رود و افكار را بھ وسیلة تصاویر مجسم مي كھ از شعب نقاشي بھ شمار مي

مریكا، شود كھ ھندیشمردگان ا سنگھاي مجاور دریاچة سوپریور آثاري از تصاویر غیرظریفي دیده مي
اند تا آیندگان، بلكھ  بھ وسیلة آنھا، قضیة گذشتن خود را از این دریاچة ھولناك با افتخار روایت كرده

رسد كھ تطور و تحول نقاشي بھ خطنویسي، در  بھ نظر مي. نزدیكان آنان، ازاین امر آگاھي پیدا كنند
مر، و مصر بھ یقین در عیالم، سو. پایان عصر نوسنگي، در سراسر مدیترانھ صورت گرفتھ باشد

اي از تصاویر نمایندة افكار ترتیب  سال قبل از میالد، و بھ احتمال خیلي قبل از آن، مجموعھ 3600
مجموعة دیگري  .بردند ميشد؛ چرا كھ كاھنان بیشتر آن را بھ كار  اند كھ ھیروگلیف نامیده مي بوده داده

بعدھا خواھیم دید كھ . قبل از میالد را دارد 2500شبیھ بھ اینھا در كرت پیدا شده كھ حدود تاریخ 
چگونھ از این خطنویسي ھیروگلیفي، كھ ھر صورت آن نمایندة فكري است، در نتیجة استعمال و 

س از آن، چگونھ ھر مقطع و ھجایي نمایندة دستكاري و خالصھ كردن، مقاطع و ھجاھا نتیجھ شده، و پ
در مصر احتماال، در تاریخ . اولین صوت آن ھجا شده و بھ این ترتیب تبدیل بھ حروف شده است

 1600اند ولي تاریخ پیدایش آن در جزیرة كرت حدود  شناختھ سال قبل از میالد این خط را مي 3000
رده، بلكھ آن را وسیلة دادو ستد خویش قرار داده بودند و فنیقیان الفبا را اختراع نك. قبل از میالد است

ظاھرًا آن را از مصر و كرت گرفتھ بتدریج در صور و صیدا و بیبلوس وارد كرده، پس از آن بھ 
اند كھ انتقال الفبا بھ  اند؛ بھ این ترتیب، فنیقیان چون داللھایي بوده سایر شھرھاي مدیترانھ صادر كرده

ھنگامي كھ زمان ھومر یوناني . اند گرفتھ و ھرگز خودشان مخترع آن نبوده وسیلة آنان صورت مي
و بھ عبارت دیگر حروفي را كھ تمام قبایل آرامي بلكھ بیشتر  - رسید، یونانیان این حروف فنیقي را

  جنبة

ند گرفتند و آنھا را با دو اسم سامي، كھ نمایندة دو حروف اول است، نامید -اند در ایجاد آن دست داشتھ
  ). Beth؛بت، Aleph، در عبري الف، Beta؛ بتا، Alphaآلفا،(

شود، خطنویسي محصول و نتیجة تجارت است؛ در اینجا یك بار دیگر متوجھ  چنانكھ مالحظھ مي
اي از  آنگاه كھ كاھنان براي خود مجموعھ. شویم كھ فرھنگ تا چھ حد مدیون بازرگاني است مي

و دیني و پزشكي خود را با آن بنگارند، دو جریان مختلف  تصاویر وضع كردند، كھ عبارات سحري
تاریخ، كھ معموًال با یكدیگر سرسازگاري ندارند، یعني دین و دنیا یا كاھن و بازرگان، موقتًا با یكدیگر 

سازش كردند و بزرگترین اثري را كھ بشریت، پس از شناسایي سخن گفتن، بھ آن دست یافتھ برجاي 
ت كھ پیدایش خط و تكامل آن خالق تمدن است، زیرا وسیلة نگارش و برجاگذاشتن توان گف مي. گذاشتند

و انتقال علم و معرفت را فراھم ساختھ و اسباب فزوني دانش و ادبیات گردیده و در میان قبایل مخالف 
با یكدیگر لغت واحدي ایجاد كرده و در واقع، با ایجاد حكومت واحد خطي، در انتشار صلح و نظم 

دھد، و ھراندازه معرفت  پیدایش خط حدي است كھ ابتداي تاریخ را نشان مي. راوان كرده استكمك ف
  .رود تر مي ما بھ آثار گذشتگان بیشتر شود، این نقطة شروع عقب

  شده تمدنھاي گم -3

  آتالنتیس  -پولینزي
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شویم، باید یادآور شویم كھ نھ تنھا از لحاظ ناچاري  اكنون كھ بھ دورة تاریخي ملل متمدن نزدیك مي
پردازیم، بلكھ اساسًا موضوع بحث ما عدة كمي از  تنھا بھ ذكر یك قسمت از ھر فرھنگ مورد بحث مي

توانیم  ھرگز نميما . مدنیتھایي است كھ ممكن است در زماني بر روي كرة زمین وجود پیدا كرده باشد
این ھمھ داستانھایي را كھ در طول دوران تاریخ پیوستھ ذكر آنھا بر زبانھا بوده و حكایت از تمدنھایي 

دارد كھ روزي در اوج شكوه بوده و ناگھان بھ واسطة آفات طبیعي یا جنگھا از میان رفتھ و ھیچ اثري 
ز جزیرة كرت و سومر و یوكاتان بھ دست برجاي نگذاشتھ، نشنیده انگاریم؛ آنچھ با كاوشھاي تازه ا

آمده و تمدنھا و فرھنگھایي را در این سرزمینھا نشان داده، خود، دلیل است بر آنكھ احتمال قطعي 
  . ھا مشتمل بر مقدار زیادي حقایق باشد دارد كھ افسانھ

تناور جزیرة  ھاي مجسمھ. شده را دربردارد ھاي یكي از چنین تمدنھاي گم اقیانوس كبیر الاقل خرابھ
ایستر، داستانھایي كھ راویان جزایر پولینزي از ملل نیرومند و جنگاور جزایر ساموآ و تاھیتي نقل 

كنند، و نیز مھارت ھنري و حساسیت شاعرانة مردم كنوني این كشورھا، ھمھ دلیل روشني است  مي
سازد كھ مردم این  يكھ شكوه و عظمت كھني در این نقاط بوده و از بین رفتھ، و بخوبي آشكار م

  گذارند، بلكھ از آن دستھ  پا بھ دایرة فرھنگ و تمدن مي سرزمینھا از آن كساني نیستند كھ تازه

اي  قیانوس دلیل تازهیك برجستگي عمق ا جنوبدیگر، در اقیانوس اطلس، میان جزیرة ایسلند و قطب 
كند؛ مطابق این افسانھ، سابق براین، جزیرة بزرگ  است كھ افسانة قدیمي و جذاب افالطون را تأیید مي

. اي میان اروپا و آسیا وجود داشتھ و براثر حوادث ارضي بھ زیر آب فرورفتھ است یا تقریبًا قاره
كھ این قاره یا آتالنتیس حلقة اتصال میان دو كنندة شھر ترواست، عقیده دارد  شلیمان، كھ در واقع زنده

فرھنگ اروپا و یوكاتان بوده و مصر تمدن خود را از ھمین آتالنتیس اخذ كرده؛ از كجا معلوم كھ 
امریكا، خود، ھمین آتالنتیس نباشد كھ در عصر حجر جدید با مدنیتھاي افریقایي و اروپایي ارتباط 

كند، تجدید  رسد و نام اكتشاف پیدا مي بشر بھ آن مي ممكن است ھر چھ امروز دست. داشتھ است
  .اكتشافي از عصرھاي گذشتھ باشد

توان، ھمان طور كھ ارسطو عقیده داشتھ، چنین پنداشت كھ جھان مدنیتھاي فراوان دیده و  بدون شك مي
ھا  بھ بسیاري از مخترعات و اسباب تجمل دست یافتھ و پس از آن، در نتیجة ویراني، یاد آن خاطره

تاریخ ھمچون تختھ پارة كشتي است كھ بر روي گردابي شناور : گوید چنانكھ بیكن مي. محو شده است
است، و آنچھ از آن تباه شده و از میان رفتھ بیش از آن است كھ بر جاي مانده؛ تنھا مایة تسلي خاطر 

با آنھا تصادف  ما آن است كھ بگوییم ھمان طور كھ الزم است فرد بشري بسیاري از چیزھا را كھ
كند بھ دست فراموشي سپارد تا خردش زایل نشود، ھمان طور ھم نوع بشر از میراث سرشار  مي

تر و نیرومندتر یا بھتر قابل ثبت و تدوین بوده بھ خاطر  آزمایشھاي فرھنگي خود آنچھ را درخشنده
، یك نفر انسان بود این میراث بشري را، اگر ده یك آنچھ ھم اكنون ھست مي. نگاه داشتھ است

با وجود این، خواھیم دید كھ داستان انسان بھ اندازة . توانست بتمامي اخذ كند و بھ خاطر بسپارد نمي
  .كافي كامل است

  ھاي مدنیت  گھواره -4

  خطوط انتشار - آنائو - آسیاي میانھ

یم، و آن شایستھ چنان است كھ این فصل را، كھ فصل سؤالھاي بیجواب است، با سؤال دیگري كامل كن
اگر . تمدن در كجا آغاز شده است؟ این نیز سؤالي است كھ بھ نوبة خود بدون جواب خواھد ماند: اینكھ
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كھ نظریات ایشان، در بارة امور ماقبل تاریخ، پوشیده از ابرھاي ابھامي  - گفتة علماي زمینشناسي را
كھ مناطق آسیاي میانھ، كھ اینك  باور كنیم، باید بگوییم - است كھ دست كمي از تاریكیھاي فلسفي ندارد

  ھاي بزرگ  آب و علف است، در گذشتھ پر آب و معتدل بوده و دریاچھ خشك و بي

این سرزمینھا را دچار خشكي ساختھ، و در پایان امر كار بھ جایي رسیده كھ بھ علت كمي بارندگي در 
ساكنان آن اراضي مجبور بھ آن نواحي، ایجاد مدنیتھا و كشورھا غیر ممكن شده است؛ بھ ھمین جھت، 

اند تا بھ جایي برسند كھ آب كافي در اختیار داشتھ  مھاجرت بھ خاور و باختر و شمال و جنوب گردیده
ھاي شھرھایي چون  ھم اكنون خرابھ. باشند، و بھ این ترتیب شھرھا یكي پس از دیگري خالي شده است

حیط آن سي و پنج كیلومتر است، روزي پر از بلخ تا نیمھ در شن فرو رفتھ، و البد چنین شھري، كھ م
نفر ساكنان  000،80مدت درازي نگذشتھ است، و در آن ھنگام  1868ھنوز از سال . جمعیت بوده

تركستان باختري، كھ دور تا دور شھرشان را ریگ روان فرا گرفتھ بود، ناچار شدند از آن ناحیھ 
كنند كھ این نواحي، كھ اكنون در شرف مرگ  بسیاري از دانشمندان چنین تصور مي. مھاجرت كنند

بیني و آداب و اخالق و  است، ناظر و شاھد نخستین گامھاي مجموعة تو بر تویي از نظم و پیش
  . طلبي و فرھنگ بوده، كھ از میان آن، تمدن كنوني بیرون آمده است راحت

جز آن بھ دست آورد و پمپلي در آنائو، در تركستان جنوبي، آثاري از جنس سفال و  1907در سال 
سال مبالغھ شده  4000احتمال دارد در این تخمین   سال قبل از میالد تخمین كرد ـ 9000تاریخ آن را 

دانستھ و در افزارھاي  چنانكھ معلوم شده است، مردم آن ناحیھ كشت گندم و جو و ذرت را مي  باشدـ
ند؛ نقشھایي كھ بر روي ظروف سفالي آنان ا برده و حیوانات اھلي در اختیار داشتھ خود مس بھ كار مي

از ظاھر امر چنین . باشد شود، نمایندة آن است كھ تمدن ایشان مسبوق بھ سابقة چندین قرن مي دیده مي
دار  سال قبل از میالد تركستان، در آن ھنگام، خود، فرھنگ و تمدن سابقھ 5000آید كھ فرھنگ  برمي

ن، میان آنان، مورخان و دانشمنداني وجود داشتھ كھ براي ممكن است در آن زما. و كھني بوده است
اند كھ از انحطاط  كرده اند، یا فیلسوفاني زندگي مي پرداختھ یافتن ریشة قدیمي تمدن خود بھ كاوش مي

  .اند خورده نسل بشري متأثر بوده و بر گذشتة نیك حسرت مي

سرزمین را بھ نیكي بشناسیم، با خیال چون آن اندازه علم و معرفت صحیح در اختیار نداریم كھ این 
اند  توانیم تصور كنیم كھ، در نتیجة قھر آسمان و خشكي فراوان زمین، ساكنان این نواحي ناچار شده مي

. اند از سھ طرف بھ مھاجرت پردازند، و در این مھاجرت ھنر و فرھنگ و تمدن خود را ھمراه برده
باشد، ھنرشان از طرف خاور بھ چین و منچوري و  اگر نژاد آن مردم بھ نواحي دور دست نرسیده

ھاي  در خرابھ. امریكاي شمالي، و از طرف باختر بھ عیالم و مصر و حتي ایتالیا و اسپانیا رسیده است
قرار دارد، آثاري بھ دست آمده است كھ شباھت فراوان بھ ) ایران كنوني(شوش، كھ در عیالم قدیم 

توان گذشتھ را در نظر آورد و دریافت كھ، در  ده از نیروي خیال ميآثار آنائو دارد، و با كمي استفا
سال قبل  4000حوالي (بامداد مدنیت، میان دو شھر شوش و آنائو روابط فرھنگي برقرار بوده است 

  دھد كھ میان مصر و  ھاي دیگري نشان مي ؛ ھمین طور وجود مشابھت)از میالد

وده امري است كھ فعال امكان ندارد؛ و چون مالحظھ كنیم كھ گفتن اینكھ كدام یك از مدنیتھا قدیمتر ب
. اند، فھم اینكھ قدیمترین آنھا كدام است چندان اھمیت ندارد ھمة این تمدنھا افراد خانوادة واحدي بوده

اي كھ عمومیت دارد مخالفت كرده و عیالم و سومر را پیش از مصر  اگر ما در این كتاب با عقیده
ایم، بلكھ از آن جھت است كھ  و براي مخالفت با رأي جمھور، بھ این كار نپرداختھ آوریم، بیھوده، مي

عمر این مدنیتھاي آسیایي، در مقایسة با تمدنھاي افریقایي و اروپایي، درازتر است؛ ھر چھ آگاھي ما 
سي پس ھنگامي كھ دانشمندان باستانشنا. گردد شود این حقیقت نیز آشكارتر مي بھ این تمدنھا بیشتر مي
بخش در اراضي مجاور نیل، بیل و كلنگ خود را بھ عربستان و فلسطین و  از یك قرن كاوش نتیجھ
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النھرین و ایران انتقال دادند و در كار خود پیشتر رفتند، بھ این حقیقت بیشتر واقف گردیدند كھ  بین
نمایشنامة تاریخي النھرین جایي است كھ شاھد و ناظر پردة اول  ھاي بین دلتاي حاصلخیز رودخانھ

  .تمدن بوده است

  كتاب اول 

  خاور نزدیك 

و در آن ھنگام خدایان بھ من كھ حموربي و خدمتگزاري ھستم كھ كارھایم مایة خرسندي ایشان «
… ام و ھنگام نیازمندي یار و مدد كار ملت خویشم و آنان را بھ ثروت و فراواني رسانده… است

و روشني را بر زمین بگسترم و … قوي بر ضعیف جلوگیرم فرمان دادند كھ از تعدي و ستم كردن
  ».آسایش مردم را فراھم آورم

  نزدیكجدول گاھشماري تاریخ خاور 

  مصر & م ق

  سنگي نیل  فرھنگ عصر دیرینھ: 18000

  فرھنگ عصر نوسنگي نیل : 10000

  فرھنگ عصر مفرغ نیل : 5000

  )؟(پیدایش تقویم مصري: 4241

  فرھنگ بداري : 4000

  دولت پادشاھي قدیم  -الف: 2631- 3500

  سوم  - ھاي اول سلسلھ: 3100- 3500

  اھرام : چھارمین سلسلھ: 2965 - 3100

  )ھرودوت» خئوپس«(خوفو: 3075- 3098

  )»خفرن«(خفرع : 3011- 3067

  )»میكرینوس«(منكورع : 2988 - 3011

  ھاي پنجم و ششم  سلسلھ: 2631 - 2965

  )درازترین پادشاھي در تاریخ(پپي دوم : 2644- 2738
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  الطوایف  دورة ملوك: 2212 - 2631

  دولت پادشاھي میانھ  -ب: 1800- 2375

  سلسلة دوازدھم : 2000- 2212

  آمنمحت اول : 2192- 2212

  اول ) »سزوستریس«(سنوسرت : 2157- 2192

  سنوسرت سوم : 2061- 2099

  م آسیاي باختري  ق

  فرھنگ عصر دیرینھ سنگي در فلسطین : 40000

  فرھنگ عصر مفرغ در تركستان : 9000

  تمدن در شوش و كیش : 4500

  تمدن در كرت : 3800

  سومین سلسلة كیش : 3638

  تمدن در سومر : 3600

  سلسلة اكشاك در سومر: 3200

  شاه الگاش ) ؟(نینا نخستین  -اور: 3100

  چھارمین سلسلة كیش : 3089

  اصالحات شاه اوروكاژینا در الگاش : 2903

  اگیزي  –تسخیر الگاش بھ دست لوگال : 2897

  یكي شدن سومر و اكد بھ دست سارگن اول : 2817- 2872

  نرمسین شاه سومر و اكد : 2739- 2795

  گودآشاه الگاش : 2600

  نامھ  دورة طالیي اور؛ نخستین قانون: 2398- 2474
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  غارت شدن اور بھ دست عیالمیان : 2357

  نخستین سلسلة بابلي : 1926- 2169

  حموربي، شاه بابل : 2081- 2123

  تسخیر سومر و عیالم بھ دست حموربي: 2094- 2117

  م مصر ق

  آمنمحت سوم : 2013 - 2061

  تسلط ھیكسوسھا: 1600- 1800

  امپراطوري  -ج: 1100- 1580

  سلسلة ھجدھم : 1322- 1580

  تحوطمس اول : 1514- 1545

  تحوطمس دوم : 1501- 1514

  ملكھ حتشپسوت : 1479- 1501

  تحوطمس سوم : 1447- 1479

  آمنحوتپ سوم : 1376- 1412

  المعارنھ؛ عصیان آسیاي باختري در برابر مصر ھاي تل عصر نامھ: 1360- 1400

  )اخناتور(آمنحوتپ چھارم : 1362- 1380

  آمون توت عنخ: 1350- 1360

  سلسلة نوزدھم : 1210- 1346

  حارمحب : 1322- 1346

  ستي اول : 1300- 1321

  رامسس دوم : 1233- 1300

  مرنپتاح : 1223- 1233

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



  ستي دوم : 1210- 1214

  شاھان بھ نام رامسس: سلسلة بیستم: 1100- 1205

  رامسس سوم : 1172- 1204

  شاھان لیبیایي : سلسلة بیست و یكم: 947- 1100

  شاھان بوبسطھ : سلسلة بیست و دوم: 720- 947

  ششنك اول : 925- 947

  آمنمحت سوم : 2013 - 2061

  تسلط ھیكسوسھا: 1600- 1800

  امپراطوري  -ج: 1100- 1580

  سلسلة ھجدھم : 1322- 1580

  تحوطمس اول : 1514- 1545

  تحوطمس دوم : 1501- 1514

  ملكھ حتشپسوت : 1479- 1501

  تحوطمس سوم : 1447- 1479

  آمنحوتپ سوم : 1376- 1412

  المعارنھ؛ عصیان آسیاي باختري در برابر مصر ھاي تل عصر نامھ: 1360- 1400

  )اخناتور(آمنحوتپ چھارم : 1362- 1380

  آمون توت عنخ: 1350- 1360

  سلسلة نوزدھم : 1210- 1346

  حارمحب : 1322- 1346

  ستي اول : 1300- 1321

  رامسس دوم : 1233- 1300

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



  مرنپتاح : 1223- 1233

  ستي دوم : 1210- 1214

  شاھان بھ نام رامسس: سلسلة بیستم: 1100- 1205

  رامسس سوم : 1172- 1204

  شاھان لیبیایي : سلسلة بیست و یكم: 947- 1100

  شاھان بوبسطھ : سلسلة بیست و دوم: 720- 947

  ششنك اول : 925- 947

  م آسیاي باختري ق

  دومین سلسلة بابلي : 1703- 1926

  ظھور تمدن حتي : 1900

  تمدن در فلسطین : 1800

  تسلط كاسیھا بر بابل : 1169- 1746

  طلوع دولت آشور بھ دست شمشي اداد دوم : 1716

  )؟(بندگي یھودیان در مصر : 1220- 1650

  تسلط مصر بر فلسطین و سوریھ : 1360- 1600

  تمدن میتاني : 1550

  ریاش اول، شاه بابل بو –برا : 1461

  وحدت آشور بھ دست شلمنصر اول : 1276

  تسخیر كنعان بھ دست یھودیان : 1200

  پیلسر اول  –توسعة دولت آشور بھ دست تیگلت : 1102- 1115

  شائول، پادشاه یھود : 1010- 1025

  داوود، پادشاه یھود : 974- 1010

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



  دورة طالیي فنیقیھ و سوریھ : 600- 1000

  پادشاه یھود سلیمان،: 937- 974

  یھودا و اسرائیل : تجزیة، دولت یھود: 937

  آسور نصیرپال دوم شاه آشور : 859- 884

  شلمنصر سوم ،شاه آشور : 824- 895

  در آشور)»سمیرامیس«(سامورامات: 808- 811

  )»اورارتو«(عصر طالیي ارمنیھ : 700- 785

  پیلسر سوم –تیگلت : 727- 745

  م مصر ق

  اوسوركون اول : 889- 925

  اوسوركون دوم : 850- 880

  ششنك دوم : 825- 850

  ششنك سوم : 769- 821

  ششنك چھارم : 725- 763

  سلسلة بیست و سوم، شاھان طیوه : 745- 850

  سلسلة بیست و چھارم، شاھان ممفیس : 663- 725

  سلسلة بیست و پنجم، شاھان حبشي : 663- 745

  تاھاركا: 663- 689

  تجدید حیات بازرگاني مصر : 685

  تسخیر مصر بھ دست آشوریان : 650- 674

  سلسلة بیست وششم، شاھان سائیس : 525- 663

  اول ) »پسامتیخوس«(پسامتیك : 609- 663

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



  رونق ھنر مصري در دورة شاھان سائیس : 525 - 663

  آغاز مھاجرت یھودیان بھ مصر: 615

  ي دوم )»نخو«(نیكو : 593 - 609

  ر زمان نیكو آغاز وارد شدن فرھنگ یوناني بھ مصر د: 605

  پسامتیك دوم : 588- 593

  دوم ) »آماسیس«(احمس : 526- 569

  حملة بختنصر دوم بھ مصر : 567- 568

  ازدیاد نفوذ یونان در مصر: 560

  م آسیاي باختري ق

  سامره 

  سارگن دوم، شاه آشور : 705- 722

  ، شاه ماد )دیوكس(دیااكو: 709

  سناخریب، شاه آشور : 681- 705

  اشعیاي اول : 702

  غارت بابل بھ دست سناخریب: 689

  اسرحدون، شاه آشور: 669 - 681

  ، شاه آشور)»ساردانا پالوس«(آسورباني پال : 626- 669

  ؟)»زورو آستر«(زره توشتره : 583- 660

  گوگس، شاه لیدیا: 652

  ، شاه ماد)كوآكسار(ھووخشتره : 584- 640

  سقوط شوش، انقراض عیالم : 639

  یوشع، شاه یھود: 639

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



  بازگشت استقالل بابل بھ دست نبوپولسر: 625

  )»اسفار پنجگانھ«(آغاز : 621

  سقوط نینوا؛ انقراض آشور: 612

  آلوآتس، شاه لیدیا: 561- 610

  بختنصر دوم، شاه بابل : 562- 605

  ارمیا در اورشلیم؛ سكھ زدن در لیدیا: 600

  تسخیر اورشلیم بھ دست بختنصر: 586- 597

  اسارت یھود در بابل: 538- 586

  حزقیال در بابل : 580

  مصر& م ق

  پسامتیك سوم : 525- 526

  تسخیر مصر بھ دست پارسیھا : 525

  شورش مصر بر ضد پارس : 485

  تسخیر مجدد مصر بھ دست خشیارشا: 484

  اتحاد جنگي پارس و مصر برضد یونان : 482

  شكست حملة آتنیان بھ مصر : 455

  ریھتسخیر مصر بھ دست یونانیان؛ تأسیس اسكند: 332

  شاھان بطالسھ : 30- 283

  انحالل مصر در امپراطوري روم : 30

  م آسیاي باختري ق

  كوروش اول، شاه ماد و پارس : 529- 555

  تسخیر ساردیس بھ دست كوروش : 546

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



  اشعیاي دوم : 540

  تسخیر بابل بھ دست كوروش و تأسیس امپراطوري ایران : 539

  كبوجیھ، شاه پارس : 522- 529

  داریوش اول، شاه پارس: 485- 521

  ساختن ھیكل دوم د ر اورشلیم : 520

  نبرد ماراتون : 490

  خشیارشاي اول، شاه پارس : 464- 485

  نبرد ساالمیس: 480

  اردشیر اول، شاه پارس: 423- 464

  )؟(كتاب ایوب: 450

  عزرا در اورشلیم : 444

  داریوش دوم، شاه پارس : 404- 423

  اردشیر دوم، شاه پارس : 359- 404

  شكست كوروش كوچك در كوناكسا: 401

  اوخوس، شاه پارس : 338- 359

  داریوش سوم، شاه پارس : 330- 338

  نبرد گرانیكوس و دخول اسكندر بھ اورشلیم : 334

  نبرد ایسوس : 333

  تسخیر بابل بھ دست اسكندر : 331

  .شود نبرد اربیل؛ خاور نزدیك قسمتي از امپراطوري اسكندر مي: 330

  فصل ھفتم 

  

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



  سومر

  سھم خاور نزدیك در تمدن باختري  -مقدمھ

در نیمي از این . گذرد از آن زمان كھ تاریخ نوشتھ در دست است، تاكنون الاقل شش ھزار سال مي
از این . مدت، تا آنجا كھ بر ما معلوم است، خاور نزدیك مركز امور و مسائل بشري بوده است

، منظور ما تمام جنوب باختري آسیاست كھ در جنوب روسیھ و دریاي »خاور نزدیك«اصطالح مبھم 
یاه و مغرب ھندوستان و افغانستان قرار دارد؛ با مسامحة بیشتري، این نام را شامل مصر نیز س

دانیم، چھ این سرزمین از زمانھاي بسیار دور با خاور پیوستگي داشتھ است و با یكدیگر شبكة پیچ  مي
ر نیست و بر بر این صحنھ، كھ تجدید حدود دقیق آن مقدو. اند در پیچ فرھنگ و تمدن خاوري را ساختھ

روي آن مردم و فرھنگھاي مختلف وجود داشتھ كشاورزي و بازرگاني، اھلي كردن حیوانات و ساختن 
ھا و صنایع، قانونگذاري و حكمراني، ریاضیات و پزشكي،  ارابھ، سكھ زدن و سند نوشتن، پیشھ

ا و خطنویسي، البروج، الفب استعمال مسھل و زھكشي زمین، ھندسھ و نجوم، تقویم و ساعت و منطقھ
كاغذ و مركب، كتاب و كتابخانھ و مدرسھ، ادبیات و موسیقي، حجاري و معماري، سفال لعابدار و 

ھا و جواھرات، نرد و شطرنج، مالیات بردرآمد، استفاده  اسبابھاي تجملي، یكتاپرستي و تكگاني، آرایھ
ده و رشد كرده، و فرھنگ از دایھ، شرابخواري، و چیزھاي فراوان دیگري براي نخستین بار پیدا ش

اروپایي و امریكایي ما، در طي قرون، از راه جزیرة كرت و یونان و روم، از فرھنگ ھمین خاور 
، خود، واضع و مبدع تمدن نبوده، بلكھ آن را از بابل و مصر بھ »آریاییان«. نزدیك گرفتھ شده است

اند  روند، زیرا آنچھ از دیگران گرفتھ اند؛ یونانیان نیز سازندة كاخ تمدن بھ شمار نمي عاریت گرفتھ
یونان، در واقع، ھمچون وارثي است كھ ذخایر . اند بمراتب بیش از آن است كھ از خود برجاي گذاشتھ

ھزارسالة علم و ھنر را، كھ با غنایم جنگ و بازرگاني از خاورزمین بھ آن سرزمین رسیده، بناحق  سھ
  مربوط بھ خاور نزدیك، و احترام گذاشتن بھ  با مطالعة مطالب تاریخي. تصاحب كرده است

I –  عیالم  

  چرخ ارابھ  - گري چرخ كوزه - تمدن شوش

چون خواننده بھ نقشة جغرافیاي پارس مراجعھ كند و انگشت خود را از مصب رود دجلھ بر خلیج 
امتداد العمارة حركت دھد و، ھنگامي كھ بھ این شھر رسید انگشت خود را، در  فارس تا شھر عراقي

مشرق، از مرز عراق بگذراند و بھ شھر شوش كنوني برساند، بھ این ترتیب حدود كشور شھر شوش 
اي است كھ یھودیان آن را عیالم، یعني زمین بلند،  قدیم را یافتھ است؛ این شھر مركز ناحیھ

ا كوھھاي در این سرزمین كم وسعت، كھ از طرف باختر با مردابھا و از طرف خاور ب. اند نامیده مي
زیستھ است كھ نژاد و منشأ آن را  شده، ملتي مي كنار فالت بزرگ ایران محدود و حفاظت مي

در ھمین ناحیھ، بھ اندازة . دانیم، و یكي از مدنیتھاي تاریخي بھ دست ھمین مردم ایجاد شده است نمي
ند كھ تاریخ آنھا بھ ا زمان یك نسل پیش از این، باستانشناسان فرانسوي بھ آثاري انساني دست یافتھ

اند كھ قدمت  اي پیدا كرده رسد؛ نیز شواھد و اسنادي از فرھنگ و تمدن پیشرفتھ سال قبل مي 000،20
   .رود مي سال قبل از میالد باال 4500آن تا 
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سد كھ، در آن زمان، مردم عیالم تازه از زندگي بیابانگردي و شكار و ر ظاھرًا چنان بھ نظر مي
كاشتند،  ماھیگیري بیرون آمده بودند؛ ولي در ھمان زمان سالح و افزارھاي مسي داشتند، زمین را مي

كردند، با خطنویسي دیني و اسناد بازرگاني آشنا بودند، آینھ و جواھرات را  حیوانات را اھلي مي
در كنار افزارھاي سنگ چخماقي صاف . و بازرگاني آنان از مصر تا ھند امتداد داشتشناختند،  مي

بینیم كھ بر آنھا  رساند، گلدانھاي خوش ساخت گردي مي شده، كھ ما را بھ عصر سنگ جدید مي
اي از آنھا چنان است كھ در  نقشھاي ھندسي با تصاویر زیباي حیوانات و گیاھان رسم شده، و پاره

در ھمین جاست كھ نھ تنھا نخستین چرخ . رود ن آثار ھنري ساخت دست بشر بھ شمار ميشمار بھتری
این افزار ظاھرًا ساده و كم . رسد شود، بلكھ نخستین چرخ ارابھ نیز بھ نظر مي گري آشكار مي كوزه

ن اھمیت، كھ در حقیقت براي انسان بسیار حیاتي و سودمند است، بعدھا در بابل، و بسیار دیرتر از آ
مردم عیالم از آن زندگي مقدماتي پیچ در پیچ خود، بھ زندگي جنگ و . در مصر، روي كارآمده است

كشورگشایي پردردسر پرداختند و سومر و بابل را گرفتند؛ پس از آن، وضع دگرگون شد و این ھر دو 
كشور شھر شوش شش ھزار سال . دولت، یكي پس از دیگري، عیالم را در تصرف خود گرفت

  ت، و در این مدت، شاھد اوج عظمت سومر، بابل، مصر، آشور، پارس، بزیس

در طول . و یونان و روم بود و، بھ نام شوش، با كمال جالل، تا قرن چھاردھم میالدي پابرجاي ماند
اندازه زیاد بود؛ در آن ھنگام  ھاي مختلف بر شوش گذشت و ثروت آن گاھي بي این تاریخ دراز دوره

، وقایعنگاران شاه فھرستي از )ق م 646(بر شوش مسلط شد و آن را غارت كرد  پال كھ آسور باني
  ھاي آالت سلطنتي و جامھ طال و نقره و سنگھاي گرانبھا و زینت

تاریخ دورة تناوب . اند اند، ثبت كرده ھایي كھ فاتحان با خود بھ نینوا برده فاخر و اثاثھ عالي و ارابھ
  .و جنگ، را بھ این ترتیب آغاز كرده استانگیز خود، میان پیشرفت ھنر  غم

II -  سومریان  

  زمینة تاریخي .1

یك مصلح  -شاھان -طوفان سومري - ظواھر - نژاد -وضع جغرافیایي - اكتشاف سرزمین سومر
  عصر طالیي اور - سارگن شاه اكد - باستاني

فارس تا آنجا  اگر بھ نقشة جغرافیایي خاور نزدیك بازگردیم و مسیر مشترك دجلھ و فرات را از خلیج
و آنگاه در امتداد فرات بھ طرف باختر , تعقیب كنیم) نزدیك شھرچة تازة قرنھ(رسند  كھ بھ یكدیگر مي

رفتة قدیمي سومري را خواھیم یافت كھ  شھرھاي زیرخاك, در شمال و جنوب این شھر, پیش رویم
ات معروف بھ نام ارك و در تور(؛ اوروك )اكنون مقیر(؛ اور )اكنون ابوشھرین(عبارتند از اریدو 

) نفر(؛ نیپور )اكنون شرپورلھ(؛ الگاش )در تورات االسار و اكنون سنكرة( ، الرسا )اكنون الوركاء
چون نھر فرات را، در مسیر آن بھ طرف شمال باختري و بھ جانب بابل،كھ روزي . ونیزین

ل، شھر كیش را خواھیم یافت النھرین بوده است، تعقیب كنیم، درست در خاور باب نامدارترین شھر بین
نزدیك صدكیلومتر دیگر كھ در امتداد این . كھ جایگاه كھنترین فرھنگ شناختھ شده در این ناحیھ است

رسیم كھ در زمانھاي دور پایتخت كشور اكد بوده  نھر بھ طرف باال حركت كنیم، بھ شھر آگاده مي
ششي بوده است كھ ملتھاي غیرسامي ساكن النھرین، از یك لحاظ، عبارت از كو تاریخ قدیم بین. است

شھرھاي سومر براي حفظ استقالل خود، در برابر ھجوم و مھاجرت سامیان از كیش و آگاد و مراكز 
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آنكھ خود آگاه  این نژادھاي مختلف در ضمن این مبارزه، بي. اند برده دیگر عمراني شمال، بھ كار مي
اند كھ تاریخ از آن آگاه  داري را ریختھ تمدن دامنھ باشند، دست بھ دست یكدیگر داده و طرح نخستین

  .بزرگتراستاست و، از لحاظ ایجاد و ابداع، از ھمة تمدنھاي دیگر 

ھستند و از كدام راه بھ توان گفت سومریان از چھ نژادي  با وجود تمام پژوھشھایي كھ شده، نمي
شاید از آسیاي میانھ یا قفقاز یا ازمنیھ برخاستھ و از شمال بھ جنوب . اند سرزمین سومر درآمده

اند؛ چنین است كھ اسنادي از قدیمترین فرھنگ آنان  النھرین، ھمراه دو نھر دجلھ و فرات، پیش آمده بین
آید، از راه دریا و از خلیج  كھ از اساطیر برمي گونھ شود، و نیز احتمال دارد، ھمان در آشور دیده مي

فارس، یا از مصر یا از جاي دیگر مھاجرت كرده و در امتداد دو نھر بھ سرزمین سومر آمده باشند؛ 
اند كھ مشخصات  شاید اصل ایشان از شوش باشد، چنانكھ در میان مخلفات آنان سري از قیر پیدا كرده

ت از این حد ھم دورتر برویم و بگوییم كھ سومریان اصل مغولي مردم سومري را دارد؛ نیز ممكن اس
بھ طور خالصھ باید . اند، چھ در زبان ایشان بسیار لغات است كھ بھ كلمات مغولي شباھت دارد داشتھ

  .دانیم گفت كھ ھنوز در این باره چیزي قطعي نمي

و بیني بلند و راست و غیرسامي دھد كھ آن مردم كوتاه باال و تنومند بوده  آثار باقیمانده نشان مي
بیشتر آنان ریش . اند؛ پیشاني كمي بھ عقب، و چشمان بھ طرف پایین متمایل بوده است داشتھ

تراشیدند، ولي اكثریت آنھا تنھا موھاي پشت لب را  اي موي صورت خود را مي گذاشتند و پاره مي
كردند؛ زنان روپوشي، از  باس تھیھ مياز پوست گوسفند و پشم تابیدة نازك براي خود ل. اند سترده مي

بستند و نیمة باالي تنشان  انداختند، و مردان پوشش خود را بھ كمر مي روي شانة چپ، بر بدن خود مي
ولي با پیشرفت تمدن لباس ھم بلندترشد، و بھ جایي رسید كھ ھمة بدن خود را، تا . ماند برھنھ مي

  گردن، با آن 

بستند و باالتنة آنان   مي     دان خدمتكار در داخل خانھ تنھا پوششي بھ كمر خود پوشانیدند؛ زنان و مر  مي   
پاشنھ از پوست  برھنھ بود؛ معموال كالھي بر سر و نعلیني برپا داشتند؛ ولي زنان ثروتمند كفشھایي بي

پابند و انگشتري  دستبند و گلوبند و. پوشیدند كھ روي آن بندي شبیھ بند كفشھاي امروزي داشت     مي     نرم 
و گوشواره اسباب آرایش زنان سومري بود، و مانند زنان امروز امریكا با این تزیینات اندازة ثروت 

  .دادند    مي    شوھران خود را نمایش 

 - م ق 2‘ 300یعني در حدود  -در آن ھنگام كھ تمدن سومریان بھ اندازة كافي قدمت پیدا كرده بود
شاعران داستانھایي دربارة . ن در صدد تدوین تاریخ قدیم قوم خود برآمدندشاعران و دانشمندان ایشا

آفرینش و بھشت نخستین، و طوفان سھمناكي كھ در نتیجة گناھكاري یكي از پادشاھان قدیم پیدا شد و 
این داستان طوفان را بابلیان و عبرانیان گرفتند، و پس . آن بھشت را در خود غرق كرد، تألیف كردند

ھاي اور  در خرابھ 1929در آن ھنگام كھ استاد وولي بھ سال . اي از معتقدات مسیحي شد پارهاز آن 
اي از گل رسوبي بھ ضخامت دو مترونیم رسید  مین بھ طبقھ  كرد، در عمق زیادي از سطح ز مي    كاوش 

خاطرة آن  كھ، بنا بھ گفتة او، پس از یك فیضان عظیم نھر فرات حاصل شده و در ذھن نسلھاي متوالي
ھاي تمدن پیش از طوفان دیده  در زیر این طبقة رسوبي، بازمانده. بھ نام طوفان برجاي مانده است

  .مین را دادند  اي است كھ بعدھا شاعران بھ آن نام دورة طالیي آن سرز شود؛ این مربوط بھ دوره مي  

ن طوالني اختراع كنند كھ براي اي چنا در ھمین اثنا، كاھنان تاریخنویس درصدد آن برآمدند تا گذشتھ
از پیش خود فھرستي براي نام شاھان قدیم . بسط و تكامل تمام شگفتیھاي مدنیت سومري كافي باشد

ق م  432000اند تا  رانده مي  ھایي را كھ پیش از طوفان در سومر حكومت  جعل كردند و تاریخ سلسلھ
انگیزي ساختند؛ این  گیلگمش، داستانھاي شگفت عقب بردند؛ براي دو تن از این شاھان، بھ نام تموز و
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داستانھا چنان شھرت و نفوذ یافت كھ گیلگمش بعدھا قھرمان بزرگترین افسانة منظوم بابلي شد، و 
شاید آن كاھنان، در اندازة . تموز در جمع خدایان بابلي، و بعدھا بھ صورت آدونیس یونانیان، درآمد

ھاي نیپور در عمق بیست  ولي، با مالحظة اینكھ خرابھ. فتھ باشندبھ راه گزاف ر   مدت تمدن خود، كمي
چون آثار سارگن اكدي . توانیم تخمیني از عمر این تمدن بھ دست آوریم مي  مین پیدا شده،   متري سطح ز

توان  مي  رسد،  مي  میالدي   مین بھ حدود اوایل دورة   تقریبًا در نیمة این عمق واقع است، و تاریخ سطح ز
رسد كھ سلسلة فرمانروایان  مي  چنان بھ نظر . رسد مي  ق م  5262گفت كھ زمان آبادي نیپور بھ تاریخ 

م بر تخت سلطنت تكیھ زده  ق 3500م، و در اور بھ تاریخ  ق 4500نیرومندي در كیش بھ تاریخ 
دو مركز قدیم تمدن بھ  میان این     در رقابت و ھمچشمي   مي  میان نژادھاي سا  نخستین صحنة نزاع . باشند
اي را سبب  خورد؛ این ھمان نزاعي است كھ، در تاریخ خاور نزدیك، داستان خونین پیوستھ  مي  چشم 

رسد، و در زمان فتوحات دو شاه  مي  مي   شده است كھ آغاز آن بھ زمان قدرت و عظمت كیش سا
، یعني كوروش و »آریایي«ي دو سردار كند و بھ استیال مي  ، سارگن اول و حموربي، ادامھ پیدا   مي  سا

میان مسلمانان و مسیحیان   رسد؛ مبارزة   مي  میالد، بر بابل   اسكندر، در قرنھاي ششم و چھارم قبل از 
آید، و پس از آن رقابتھاي بازرگاني است كھ ھنوز در  آن مي  المقدس در پي  یافتن بر بیت بر سر دست

را، كھ در خاور نزدیك    مي  ك انگلیسھا نیز كوشش بر آن دارند تا اقوام ساشود، و این مي  این ناحیھ دیده 
بردند، در تحت نفوذ خود درآورند و در این منطقھ صلح  مي  با یكدیگر پیوستھ در حال كشمكش بھ سر 

  .و آرامش را برقرار سازند

شده و در  ھداري ميم، كھ بھ دست كاھنان نگا سال ق 3000از روي لوحھاي گلي اسناد و گزارشھاي 
ھاي اور بھ دست آمده، داستان نسبتًا دقیق بھ پا خاستن شاھان، و شھرھا و تاجگذاریھا و  خرابھ

پیروزیھاي پیوستھ و مراسم تدفین باشكوه ایشان، در شھرھاي اور و الگاش و اوروك و نظایر آنھا، بھ 
اند، چھ تاریخنویسي، و نیز  هالبتھ آن مورخان در وصف حوادث مبالغة فراوان كرد. آید دست مي

یكي از آن . رسد جانبداري مورخان در نوشتن تاریخ، از اموري است كھ بھ زمانھاي بسیار دور مي
راند، و پادشاه مستبد مصلح روشنفكري بوده،  شاھان، بھ نام اوروكاژینا، كھ در الگاش فرمان مي

كشي ثروتمندان و كاھنان را از فقیران و دیگر  فرمانھایي صادر كرده و، بنابر آنھا، سوءاستفاده و بھره
كاھن بزرگ از این پس حق ندارد كھ «در یكي از فرمانھا چنین آمده است، . مردم ممنوع ساختھ است

ھمین شاه » .ھاي آن مالیاتي بگیرد در باغ مادر فقیر داخل شود و از آنجا چوب بردارد یا از میوه
بود تقلیل داد، و كاھنان و مأموران بزرگ را از این كار عوارض دفن مردگان را بھ پنج یك آنچھ 

. كنند میان خود تقسیم كنند ممنوع ساخت كھ آنچھ را مردم، از مال و چھارپا، بھ خدایان پیشكش مي
بیگمان » .بھ ملت خود آزادي بخشیده است«یكي از چیزھایي كھ شاه بھ آن مي بالیده این بوده است كھ 

ترین  این پادشاه بر آن ثبت شده از كھنترین و موجزترین و، ھمچنین، عادالنھ ھایي كھ فرمانھاي لوحھ
  .ھاي قوانین تاریخ دنیاست مجموعھ

گونھ كھ رسم جھان است، زیاد طول نكشید و با حملة كسي بھ نام  این دورة آسایش و آرامش، ھمان
ا را شكست داد و شھري زاگیزي پایان پذیرفت؛ این شخص بر الگاش حملھ برد و اوروكاژین - لوگال

را كھ بھ اوج ترقي خود رسیده بود چپاول كرد و آن را ویران ساخت؛ معبدھا را خراب و مردم شھر 
ھاي خدایان شھر را در برابر خود، بھ خواري و  عام كردند؛ فاتح تازه مجسمھ ھا قتل را در كوچھ

اي است كھ  است قصیده از قدیمترین اشعاري كھ در تاریخ معروف. اسارت، بھ حركت درآورد
سال قبل از این سروده و بر گل نقش  4800شاعري سومري، بھ نام دینگیرادامو، ظاھرًا در تاریخ 

  :شده و بر غارت شدن و زبوني االھة الگاش نوحھ كرده است؛ آن شاعر چنین مي گوید

  .جان من از حسرت بر شھر و گنجھاي آن آتش گرفتھ است! افسوس
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  . سوزاند ، افسوس بر گنجھاي آن كھ جانم را مي]الگاش[یرسو افسوس بر شھر من ژ

  .برند در ژیرسوي مقدس كودكان در بدبختي بھ سر مي

  بھ داخل ضریح باشكوه درآمد،] غاصب[وي 

  .و ملكة معظمھ را از معبد خود بیرون راند

  اي بانوي شھر ماتم زدة من، چھ وقت بازخواھي گشت؟

زاگیزي خون آشام و سایر شاھان سومري، مانند  -ما را نیازي نیست كھ بیش از این دربارة لوگال
آندانوخونگا، و نظایر آنان، كھ  -دوبتي، لوگال -نیدودو، نینیژي - كیگوب -شگنگور، لوگال –لوگال 

  نامھاي پرشكوه دارند، درنگ كنیم و 

را تأسیس كرد، و پایتخت آن را در آگاده، سیصد از نژاد سامي، بھ سرپرستي سارگن اول، كشور اكد 
یك ستون یكپارچة سنگي، كھ در . و بیست كیلومتري شمال باختري كشور شھرھاي سومري، قرار داد

دھد؛ لباسي كھ پوشیده نمایندة  شوش بھ دست آمده، سارگن را با ریش انبوه بھ صورت مھیبي نشان مي
شناسد، و  سل شاھان نبود؛ تاریخ براي او پدري نمياین سارگن از ن. بزرگي و قدرت كامل است

ھاي سومري براي وي شرح حالي ساختھ كھ از زبان  ولي افسانھ. مادرش از روسپیان معابد بوده است
وي در آنجا . شباھت دارد] علیھ السالم[خود او نقل شده و، در آغاز آن، بسیار بھ شرح حال موسي 

و مرا در سبدي از ني بر روي . مرا حاملھ شد و در پنھاني زاییدمادر حقیر و بیچارة من «: گوید مي
این كودك كھ كارگري او را از مرگ نجات داد و بعدھا ساقي » .آب گذاشت و در آن را با قیر بست

شاه شد و بھ او نزدیكي یافت و نفوذ و قدرت فراوان پیدا كرد، آنگاه بر خواجة خود شورید و او را 
خواند؛ وي تنھا بر پارة كوچكي » شاه فرمانرواي جھان«اده نشست و خود را خلع كرد و بر تخت آگ

اند، از آن جھت كھ بر شھرھاي  لقب داده» كبیر«مورخان وي را . النھرین حكومت داشت از بین
فراوان حملھ برده و غنیمت بسیار بھ چنگ آورده و عدة بیشماري مردم را از دم شمشیر گذرانیده 

زاگیزي است كھ الگاش را غارت كرده  - كھ بھ دست وي كشتھ شده ھمان لوگال یكي از كساني. است
و حرمت خدایان آن را از بین برده بود؛ سارگن وي را شكست داد و، زنجیر بھ گردن، او را بھ شھر 

این سرباز دلیر در خاور و باختر و شمال و جنوب پیش رفت و عیالم را بھ تصرف . نیپور درآورد
عالمت پیروزیھاي درخشان، شمشیر خود را در آبھاي خلیج فارس شست و، آنگاه، بھ درآورد و، بھ 

طرف باختر آسیا متوجھ شد و بھ دریاي مدیترانھ رسید و نخستین امپراطوري بزرگ تاریخ را تأسیس 
داستانھاي فراواني در اطراف زندگي و كارھاي او ساختھ شد، . كرد و مدت پنجاه و پنج سال حكم راند

اما آتش انقالب در سراسر امپراطوري او . ینھ فراھم آمد تا در شمار خدایان قرار گیردو زم
  .برافروخت و دور فرمانروایي او یكسره پایان یافت

سومین آنان بھ نام نرمسین سازندة . سھ پسر سارگن، نوبھ بھ نوبھ، پس از وي بھ جانشیني او رسیدند
وحة یادگاري برجاي نمانده كھ پیروزي او بر پادشاھي گمنام بزرگي بود، ولي از تمام آثار او جز یك ل

در شھر شوش بھ دست  1897این لوحھ، كھ نقشي برجستھ دارد، بھ سال . در آن ذكر شده است
در آن نقش برجستھ، نرمسین بھ . رود ھاي موزة لوور بھ شمار مي دمورگان افتاد، و یكي از تحفھ

تیروكمان دارد و پاھاي خود را با غرور شاھانھ بر بدن  صورت مرد نیرومندي نشان داده شده كھ
دشمنان سرنگون شده گذاشتھ و ظاھرًا آماده است كھ جز مرگ بي امان پاسخي بھ استرحام و التماس 

ن لوحھ وجود دارد، تصویر كسي دیده  در میان صورتھاي دشمنان، كھ در آ. دشمن مغلوب خود ندھد
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در حال احتضار است؛ در قسمت عقب زمینة صورت، كوھھاي  شود كھ تیرگردنش را شكافتھ و مي
رسد، و بر روي یك تپھ شرح پیروزي نرمسین با خط میخي زیبایي نقش شده  زاگرس بھ نظر مي

  دھد كھ، در آن زمان، ھنر  این لوحھ نشان مي. است

تھ و، از كاري، بھ سر منزل بلوغ رسیده و وضعي در خور اطمینان داش ساختن نقش برجستھ و كنده
  .اي طوالني، بنیان آن بقاعده و استوار شده بوده است رھگذر سابقھ

سوختھ شدن شھر چیزي نیست كھ بتوان گفت، در ھمة احوال، بال و بدبختي غیرقابل جبران است؛ 
شود؛ این قاعده درست دربارة  بلكھ، غالب اوقات، از دو لحاظ آباداني و بھداشت، سودمند واقع مي

م فرا رسد، این شھر بھ دست شاه  پیش از آنكھ قرن بیست و ششم ق. كند ن صدق ميالگاش آن زما
ھاي كوتاه تنومند این شاه معروفترین  روشنفكري بھ نام گودآ دوباره آباد شد و رونق گرفت؛ مجسمھ

اي از سنگ دیوریت  در موزة لوور، مجسمھ. آثاري است كھ از سنگتراشي سومري برجاي مانده است
دھد، با عمامة سنگیني بر سر، كھ شكل آن بھ كولوسئوم  حال خشوع و عبادت نشان مي وي را در

شباھت دارد؛ دستھا را بر سینھ روي یكدیگر گذاشتھ، شانھ و پاھایش برھنھ است، و دو ساق پاي ستبر 
چیزھاي بسیاري ) ھیروگلیف(او را دامني بھ شكل زنگولھ پوشانیده كھ روي آن با خط مقدس 

آثار و خطوط نیرومند و در عین حال منظم سیماي او از مردي متفكر و دادگر و با عزم و . دان نوشتھ
گذاشتند،  اي بود بھ او احترام مي رعایاي او نھ بھ عنوان اینكھ وي مرد جنگنده. كند نیكومنش حكایت مي

پروري  و ادبداشتند كھ عمر را وقف دینداري  بلكھ او را بھ عنوان شاه فیلسوف و متفكري دوست مي
معابد فراوان . در واقع او را باید ماركوس آورلیوس سومري دانست: و كارھاي نیك ساختھ بود

ھاي وي  پردازند و از این میان بھ مجسمھ ساخت؛ ھمان گونھ كھ امروز ھیئتھاي اعزامي بھ كاوش مي
و از ظلم و ستم  كرد كنند، وي نیز تحقیق و مطالعھ در آثار گذشتگان را تشویق مي دست پیدا مي

یكي از آثار نوشتة وي كھ بھ دست آمده نمایندة سیاست خاص . گرفت نیرومندان بر ناتوانان جلو مي
پرستیدند و، پس از وي، او را بھ مقام خدایي  اوست؛ بھ جھت ھمین سیاست بود كھ رعایا او را مي

نوي خود برابر بود؛ و بنده در در مدت ھفت سال كنیز با با«: در آن نوشتھ چنین آمده است. رسانیدند
  ».رفت و، در شھر من، ناتوان در پھلوي توانا آسایش داشت كنار خواجة خود راه مي

بنا بر آنچھ كھ از (قبل از میالد  3500، كھ روزگارش از »اوركلدانیان«در این اثنا كشور شھر 
، در یكي از مترقیترین قبل از میالد ادامھ داشتھ 700تا ) ترین گورھاي آن آشكار مي شود كھنھ
انگور، ھمة بالد -بزرگترین شاه این سرزمین، بھ نام اور. برد ھاي عمر دراز خود بھ سر مي دوره

آسیاي باختري را تحت فرمان آورد و در آنھا پرچم امن و آسایش برافراشت و، در سراسر دولت 
گوید  ود وي در این باره چنین ميخ. شناسد انتشار داد اي را كھ تاریخ مي نامھ سومري، نخستین قانون

و چون » .با قوانین شایستھ و عادالنة شمش، من، براي ھمیشھ، بنیان دادگري را برقرار ساختم«
ثروت اور، در نتیجة بازرگاني و حمل و نقل از راه فرات، افزوني یافت، ھمان كاري را كھ پریكلس 

نید؛ یعني در زیبایي شھر خود كوشید و معابد انگور نیز بھ انجام رسا- بعدھا در یونان كرده است اور
 - مانند الرسا و اوروك و نیپور - فراوان ساخت و در این شھر و شھرھاي دیگري كھ زیر فرمان داشت

  ساختمانھاي زیادي كرد،
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  لوحة پیروزي نرمسین، موزة لوور، پاریس؛ عكس از آرشیو عكس ھنر و تاریخ

سال پادشاھي، كارھاي پدر را دنبال كرد و چندان بھ  پسر وي، دونگي، در مدت پنجاه و ھشت
دانستند كھ فردوس قدیمي را بھ آنان  خردمندي حكومت راند كھ مردم او را ھمچون خدایي مي

  .بازگردانیده است

عیالمیان جنگجو، از طرف خاور، و عموریاني كھ آن زمان . ولي این دولت و این آسایش دیري نپایید
از باختر، بر این شھر آسوده و ایمن تاختند و شاه آن را اسیر كردند و با توحش نام آور شده بودند، 

شھر خود، كھ  - شاعران اور در سوك االھھ عشتر، مادر محبوب كشور. كامل بھ چپاول آن پرداختند
بھ دست مھاجمان گناھكار مورد بي احترامي قرار گرفتھ و او را از آرامگاه خود بیرون انداختھ 

آنچھ مایة شگفتي است آنكھ، برخالف انتظار، این اشعار بھ صیغة . اید سوزناكي سرودندبودند، قص
اول شخص سروده شده و بھ گوش ادیبان معتقد بھ صنایع لفظي خوشایند نیست؛ ولي، با وجود چھار 

ي توانیم اندازة ویران ھزار سالي كھ میان زمان ما و زمان سرودن این اشعار فاصلھ افتاده، بخوبي مي
  :گوید      شاعر چنین مي. و پریشاني را كھ برآن شھر و مردمش رسیده از این اشعار دریابیم

  دشمن با دستھاي ناپاك خود مرا ربود؛

  .دستھایش مرا ربود و مرا از وحشت كشت

  ! او بھ من ھیچ حرمتي نگذاشت! آه كھ چھ بدبختم

  لباسھاي مرا بیرون كرد و بر زن خود پوشانید، 
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  .را برداشت و با آن دختر خود را آراستجواھرات م

  او در جستجوي من بود - اكنون من اسیر كاخھاي اویم

  .لرزیدم      آه كھ روز بھ راه افتادن مي. در پرستشگاھھا

  آورد، كرد و مرا از ترس بھ لرزه درمي      او در معبد من مرا دنبال مي

  زدم      بال مي در آنجا و در میان خانة خودم؛ مانند كبوتري بودم كھ

  كند؛ نشستم، یا چون جغد كوچكي كھ بال زنان خود را در غاري پنھان مي و بر بامي مي

  مانند مرغي مرا از ضریح خود بیرون راند،

  :گفتم كشیدم و مي    از شھر من مانند مرغي مرا بیرون كرد، و من با حسرت آه مي

  . معبد من پشت سر من است و بسیار از من دور است

اي بیش نیست، عیالم و عمور سرزمین  گونھ، مدت دویست سال، كھ پیش چشمان خودبین ما لحظھ بدین
پس از آن، از طرف شمال، حموربي، پادشاه بزرگ بابل، پیش . سومر را در تصرف خویش داشتند

م آمد و اورك و ایسین را از عیالمیان باز گرفت و مدت بیست و سھ سال درنگ كرد و پس از آن عیال
را بھ محاصره گرفت و شاه آن را اسیر كرد؛ عمور و آشور دوردست را مسخر ساخت و 

دھد؛ كار آن را با وضع یك    امپراطوریي بھ وجود آورد كھ، پیش از آن، تاریخ مانندش را نشان نمي
النھرین حكومت  قرنھاي درازي پس از این زمان، سامیان بر بین. سلسلھ قوانین عمومي سامان داد

  راندند، تا آنگاه كھ دولت پارس برآمد و از آن  مي
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  موزة لوور، پاریس؛ عكس از موزة ھنري مترپلیتن، نیویورك» كوچك«گودآي 

شد، چھ فصل كوتاه آنان در كتاب تاریخ جھان بھ پایان رسیده  پس دیگر نامي از سومریان شنیده نمي
  .بود

  زندگي اقتصادي  -2

  علم  - مردمطبقات  -بازرگاني -صناعت - زمین

از سومر و اكد ھنوز صنعتگران و . سومریان از میان رفتند، ولي مدنیت و فرھنگ آنان برجاي ماند
تمدن شھرھاي جنوبي در امتداد نھرھاي فرات . خاست   شاعران و ھنرمندان و حكیمان و قدیسان برمي

سرزمین بابل و آشور النھرین، بھ  و دجلھ بھ شمال انتقال یافت و، ھمچون میراث اصلي تمدن بین
  .رسید

پایة این فرھنگ و تمدن بر روي خاكي گذاشتھ شده بود كھ فیضان ساالنة دو نھر، در نتیجة ریزش 
زیاد شدن آب سودمند بود، ولي خطر ھم داشت؛ اما . بارانھاي زمستاني، سبب حاصلخیزي آن بود

توانند از  سراسر زمینھاي خود، ميسومریان از دیرباز دریافتھ بودند كھ، با كندن مجاري فراوان در 
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این آب بھ شكل مطمئني براي آبیاري استفاده كنند؛ ھمان مردم، با داستانھایي از یك طوفان بزرگ، و 
اینكھ چگونھ سرانجام زمین از سیالبھا جدا گردید و آدمیان رھایي یافتند، یاد آن نخستین خطرھاي زیاد 

سال قبل از میالد  4000ازمان منظم آبیاري، كھ تاریخ آن بھ س. اند شدن آب دو نھر را جاودانھ ساختھ
رود؛ شك نیست كھ این سازمان،    رسد، از بزرگترین كارھاي تولیدي تمدن سومري بھ شمار مي   مي

شد ذرت، جو، گندم،    از زمینھایي كھ خوب آبیاري مي. خود، پایة آن مدنیت و فرھنگ بوده است
در زمانھاي بسیار دور، در این قسمت از جھان، . آمد فراوان بدست ميخرما، و سبزیھاي گوناگون و 

كردند، و تا چند سال پیش در امریكا نیز    گاو آھن روي كار آمد كھ بھ وسیلة آن با گاو زمین را شخم مي
براي . افشاندند شد و بھ آن لولة سوراخداري پیوستھ بود كھ بھ وسیلة آن دانھ را بر زمین مي   دیده مي

ھایي از سنگ چخماق داشت، و بھ  بردند كھ دندانھ   كوبیدن خرمن، چرخھاي بزرگ چوبي بھ كار مي
  .آمد   شد، كاه نیز براي علوفة چھارپایان بھ دست مي این ترتیب، در ضمن آنكھ دانھ جدا مي

قلع را اي از موارد استعمال مس و  سومریان پاره. این تمدن، از جھات گوناگون، بسیار ابتدایي بود
ساختند، و گاه بھ گاه نیز، با آھن، اسبابھاي    دانستند و از مخلوط كردن آن دو با یكدیگر مفرغ مي   مي

. با ھمة این احوال، فلز در نزد آنان عنوان تجملي داشت و بسیار نادر بود. كردند  بزرگ درست مي
آنھا، از جملھ داس دروگري، را شد و برخي از    ابزار كار سومریان بیشتر با سنگ چخماق ساختھ مي

  . ساختند و چیزھاي باریك، مانند سوزن و درفش، را با عاج یا استخوان   با گل رس مي

گونھ كھ اكنون ھم صناعتھاي بزرگ  كردند؛ درست ھمان   شدند بر آن نظارت مي  طرف شاه معین مي
مالیدند، و    ند و روي آن را كاھگل ميساخت  ھاي خود را با ني مي خانھ. شود   زیر نظر دولتھا اداره مي

ھا را، در جایي كھ روزي سرزمین سومر بوده است، ھم  شد؛ چنین خانھ   این كاھگل در آفتاب خشك مي
چرخید؛ كف اطاق   اي سنگي مي ھا دري چوبین داشت كھ روي پاشنھ كلبھ. توان دید   اكنون بآساني مي

ساختند، یا اینكھ نیھا را  و اتصال سر نیھا بھ شكل قوسي مي معموال گلي بود؛ سقف كلبھ را با خم كردن
ھا با  گاو و گوسفند و بز و خوك در خانھ. كشیدند  كردند و روي تیرھاي عرضي سقف مي اندود مي گل

  . شد   براي آب آشامیدني از چاه استفاده مي. بردند مردم بھ سر مي

گ در سومر بسیار كمیاب بود، آن را از راه خلیج چون سن. شد بیشتر كاالھا از راه آب حمل و نقل مي
ھا بھ بارانداز شھرھاي كنار  آوردند و بھ وسیلھ ترعھ  فارس یا از قسمتھاي شمالي دو نھر با قایق مي

حمل و نقل از راه خشكي نیز در كار پیشرفت بود؛ ھیئت اكتشافي دانشگاه آكسفرد، . رساندند  نھرھا مي
از جاھاي مختلف، . سیلة نقلیة چرخدار جھان را اكتشاف كرده استبتازگي، در كیش كھنترین و

دھد در آن زمان میان سومر و ھند و مصر روابط بازرگاني وجود   مھرھایي بھ دست آمده كھ نشان مي
شناختند؛ بھ ھمین جھت، بازرگاني معموال بھ صورت  در آن ھنگام ھنوز پول را نمي. داشتھ است

گرفت؛ ولي، حتي در آن زمان دور ھم، سیم و زر براي سنجش بھاي  ميمبادلة جنس بھ جنس صورت 
رفتھ و آنھا را بھ صورت شمش یا حلقھ، و بیشتر از روي وزن، در داد و ستد مقابل  كاال بھ كار مي

ھاي گلیي كھ بھ دست ما رسیده، و بر آنھا خط سومري نوشتھ شده،  بیشتر لوحھ. اند پذیرفتھ كاال مي
در یكي از . رساند كھ فعالیت تجارتي در آن زمان زیاد بوده است  است؛ این، خود، مي اسناد بازرگاني

آن » شھر و ناراحتي و سر صداي«این لوحھا، با عبارتي كھ نمایندة ناخرسندي و خستگي است، از 
یین آ. كردند آید كھ قراردادھا را با نوشتن و گواھي الزم مؤكد مي  از روي اسناد برمي. سخن رفتھ است

گرفتھ و، در برابر، سودي  وام گرفتن نیز در نزد آنان معمول بوده، و كاال یا زر و سیم را بھ قرض مي
از آنجا كھ استقرار و آرامش . اند داده درصد، بھ وام دھنده مي 33تا  15ساالنھ از ھمان جنس، میان 

كھ كسب و كار سومریان توان چنین حدس زد  ھر جامعھ با نرخ تنزیل در آن نسبت معكوس دارد، مي
ھم در آن زمان، مانند كسب و كار ما، از لحاظ سیاسي و اقتصادي، وضعي آمیختھ با نگراني و عدم 

  .ثبات داشتھ است
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آالت نیست،  از گورھاي آن زمان طال و نقره زیاد بھ دست آمده؛ این طال و نقره تنھا بھ صورت زینت
ھا  توانگران و درویشان ھمھ بھ طبقھ. ر كار ھم داردبلكھ صورت ظرف و سالح و اسباب تجمل و افزا

میان . فروشي رواج فراوان داشت و حقوق مالكیت محترم بود شدند؛ برده ھاي مختلف تقسیم مي و پایھ
شد از بازرگانان كوچك و دانشمندان و  اي وجود داشت كھ تشكیل مي ثروتمندان و بیچیزان، طبقة میانھ

  رواج داشت و براي  فن پزشكي. پزشكان و كاھنان

شناختند، ولي پزشكي ھنوز با آداب دیني درھم آمیختھ بود؛ چنان تصور  ھر دردي درماني مي
شود، و تا این  كردند كھ اساس مرض بھ واسطة وجود ارواح خبیثھ است كھ بھ بدن بیمار داخل مي مي

دانیم چگونھ و در كجا  ، نميتقویمي داشتند كھ. روح خبیث از بدن بیرون نرود بیمار شفا نخواھد یافت
شد؛ پس از ھر سھ یا چھار سال، ماھي  ایجاد شده، بنابر آن تقویم، سال بھ دوازده ماه قمري منقسم مي

ھر شھري این ماھھا را . افزودند تا این تقویم با فصول سال و گردش خورشید توافق پیدا كند بر آن مي
  .نامید بھ نام خاصي مي

  سازمان حكومت  -3

  قانون  –اشراف و زمینداران  –آیین جنگاوري  -نشاھا

داد  توانست خود را براي نگاھداري استقالل خویش غیور و متعصب نشان مي ھر شھر تا آنجا كھ مي
شود كھ حكومت تا  شاه؛ از ھمین كلمھ آشكار مي - و براي خود شاه خاصي داشت بھ نام پاتسي یا كاھن

م، با توسعة تجارت، دیگر امكان آن نبود كھ  ق 2800حدود  در. چھ حد با دین پیوستگي داشتھ است
بھ وجود » امپراطوریھایي«این جدایي میان شھرھا برقرار بماند؛ بھ ھمین جھت، از مجموعة آنھا 

شاھان مسلط شود و از این شھرھا یك وحدت  -آمد، و شخصیت نیرومندي توانست بر شاھان و كاھن
اه بزرگ قدرت فراوان و مطلق داشت، و اطراف او را محیطي از پادش. سیاسي و اقتصادي ایجاد كند

شدت عمل و ترس فرا گرفتھ بود، درست مانند حالتي كھ سالطین مستبد اروپا مقارن دورة رستاخیز 
رفت تا، با ھمان وسایل كھ شاه تازه بر اریكة  داشتند؛ ھر آن احتمال آن مي) یا رنسانس(علم و ھنر 

شاه در قصر . جان او كند و وي را بھ سرنوشت گذشتگان دچار سازدسلطنت نشستھ، كسي قصد 
توانست داخل  برد كھ بیش از دو در تنگ نداشت، و از ھر در بیش از یك نفر نمي مستحكمي بھ سر مي

بردند و  در چپ و راست در ورودي، نھانگاھھایي بود كھ پاسبانان مخفي شاه در آنھا بھ سر مي. شود
حتي نمازخانة شاه نیز در . ندگان را بازجویي كنند، یا با خنجر جانشان را بگیرندتوانستند واردشو مي

آنكھ كسي  داد، بي اي داشت و شاه در آن وظایف دیني خود را انجام مي كاخ او جاي پنھان و پوشیده
  .بتواند وي را ببیند، یا اگر از انجام چنین تكالیف سرباز زند متوجھ آن شوند

نشست و در پیشاپیش لشكري مخلوط و درھم، مسلح بھ تیر و كمان  اي مي د، بر ارابھشاه، بھ ھنگام نبر
جنگ را آشكارا براي بھ دست آوردن راھھاي بازرگاني، یا دستبرد زدن . كرد و سرنیزه، حركت مي

اظ اي از الف انداختند و ھیچ دربند آن نبودند كھ این ھدف را در زیر پرده بھ كاالھاي تجارتي، بھ راه مي
. گردند بھ آن گول بزنند فریبنده و رنگین بپوشانند و كساني را كھ دنبال كمال مطلوبھایي مي

  مانیشتوسو، شاه اكد، با كمال صراحت اعالن كرد

كند تا پس  مي كھ براي دست یافتن بھ كانھاي نقره و رسیدن بھ سنگ دیوریت بھ سرزمین عیالم حملھ 
و این تنھا  - ي از خود بسازد و نام خویش را جاویدان كندھای از بھ دست آوردن این سنگ مجسمھ

ملتھاي مغلوب را . اند جنگي است كھ در آن سربازان براي منظورھاي ھنري بھ نبرد برخاستھ
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رفت، آنان را در  فروختند و، اگر امید بھ سودي از فروختن ایشان نمي الرسم بھ عنوان برده مي علي
افتاد كھ ده یك اسیران را در تنگنایي قرار  قات چنان اتفاق ميبعضي او. بریدند میدان جنگ سرمي

زدند راه فرار نبود، آنگاه آنان را در راه خدایان تشنھ بھ خون قرباني  دادند كھ ھر چھ دست وپا مي مي
در این شھرھا ھمان چیزي اتفاق افتاد كھ بعدھا، براي شھرھاي ایتالیا، در دورة رستاخیز . كردند مي

بھ این معني كھ استقاللخواھي شدید شھرھاي سومري انگیزة نیرومندي براي زندگي و پیش آمد؛ 
پرورش ھنر بود، ولي، در عین حال، سبب پیدایش فشار و نزاعھاي داخلي گردید؛ بھ این ترتیب 

  . دولتھاي كوچك محلي ضعیف شدند و دولت سومر بكلي سقوط كرد

شاه، پس از ھر جنگ، . وسیلة حفظ نظام اجتماع بود الطوایفي، در امپراطوري سومري، سازمان ملوك
بخشید و آن زمینھا را از پرداخت مالیات  بھ سرداران شجاع خود قطعات بزرگي از اراضي را مي

كرد؛ این صاحبان اراضي، در مقابل، موظف بودند امنیت را در ابوابجمعي خود حفظ كنند  معاف مي
درآمد دولت از مالیات جنسي . ز و ساز و برگ بھ او بدھندو، آن اندازه كھ شاه نیازمند است، سربا
شد و بھ مصرف حقوق كارمندان و كارگران دستگاه دولتي  بود، كھ در انبارھاي شاھي ذخیره مي

  . رسید مي

 -عالوه بر این دستگاه شاھي و دستگاه زمینداران، یك رشتھ از قوانین وجود داشت كھ وقتي اور
از . وین احكام و قوانین اور زدند، سوابق فراواني براي آنھا فراھم شده بودانگور و دونگي دست بھ تد

البتھ . نامة معروف خود را استخراج كرد و بھ یادگار گذاشت ھا بود كھ حموربي قانون ھمین سرچشمھ
 تر است، ولي شدت و قساوت آنھا نیز بھ ھمین این قوانین از قوانیني كھ پس از آنھا آمده ناقصتر و ساده

بھ عنوان مثال باید گفت كھ در قوانین سامي، چون زني زنا دھد حكمش كشتن . ترتیب كمتر است
است، ولي در قانون سومري تنھا آن است كھ شوھر جفا كشیده حق دارد زن دیگري بگیرد و پایگاه 

نسي در قانون سومري از روابط بازرگاني و ارتباطات ج. زن اول خود را از آنچھ بود پایینتر آورد
سخن رفتھ؛ براي وام گرفتن شرایطي گذاشتھ، و ترتیب قرارداد بستن و عقود مختلف و خرید و فروش 

شد  مجالس محاكمھ و داوري در معبدھا تشكیل مي. و قبول كردن فرزند و وصیت را معین كرده است
زیده و داوران معموال كاھنان معابد بودند، ولي براي دادگاھھاي عالیتر قاضیان متخصص برگ

شود آن است كھ كار بھ صورتي بوده كھ،  بھترین چیزي كھ در قانون سومري مشاھده مي. شدند مي
المقدور، مردم از مراجعة بھ محكمھ خودداري كنند؛ بھ این معني كھ ھر اختالف، در ابتداي امر،  حتي

  شده، و او بھ طرفین دعوي تكلیف  بھ داوري عمومي مراجعھ مي

چنین است حال یك . توسل جویند، دعواي میان خود را از راه دوستانھ حل كنندآنكھ بھ حكم قانون 
  .توانیم از آن درسي بگیریم و تمدن خود را اصالح كنیم مدنیت فقیري كھ نمي

  دین و اخالق  -4

فحشاي  - نماز سومري - تعلیم و تربیت -اساطیر خدایان - خوراك خدایان -مجموعة خدایان سومري
  ھاي سومري رایھآ - حقوق زن - مذھبي

نامة خود را بھ نام شمش، خداي بزرگ، بین مردم منتشر ساخت، چھ فرمانروایان  انگور قانون - اور
و . بزودي دریافتھ بودند كھ توجھ كردن بھ دین فواید سیاسي فراواني براي اداره كردن كشور دارد

فزایش یافت، تا آنجا كھ ھر شھر آنگاه كھ فایدة خدایان از این لحاظ بر آدمي مكشوف شد، شمارة آنان ا
زماني كھ . دھندة خاص پیدا كرد و ایالت و ھرگونھ از فعالیتھاي بشري، براي خود، خداي مدبر و الھام
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تمدن سومري روي كار آمد، بدون شك، پرستش خورشید مدتي بود كھ انتشار داشت، و مظھر آن 
دم درھاي  برد و، چون سپیده سر مي بود كھ شب را در اعماق شمال بھ» نور خدایان«نیایش شمش 

آمد و ارابة خود را بر قبة نیلگون  اي در آسمان باال مي كرد، مانند شعلھ خود را بھ روي آن باز مي
در شھر . كردند آورد؛ خورشید را تنھا چرخي از این ارابة آتشین تصور مي آسمان بھ حركت درمي

و ھمسر او، تینلیل، برپا كرده بودند؛ مردم اوروك  نیپور معابد باشكوھي، براي خدایي بھ نام انلیل
كردند؛ ھمین خداست كھ در نزد مردم سامي اكد بھ نام  بیشتر اینیني، باكرة خداي زمین، را پرستش مي

مردم كیش و الگاش . دمترفاجره و متقلب خاور نزدیك شباھت دارد - عشتر معروف است و با آفرودیتھ
پرستیدند كھ، بھ خیال ایشان، از بدبختي بشر پیوستھ اندوھناك  سگ ميمادر غمخواري را بھ نام نینكر

بود، و » رب سیلھا«نینگیرسو خداي آبیاري و . كند است و در نزد خدایان بیرحم از آدمي شفاعت مي
دادند كھ بر  ابویاتموز خداي كشاورزي، سین خداي ماه بود، و او را بھ صورت انساني نمایش مي

بھ . دادند ھایي كھ بر گرد سر قدیسان در قرون وسطي نمایش مي ود شبیھ بھ ھالھباالي سرش ھاللي ب
بعضي ارواح طیبھ، كھ ھریك از آنھا مخصوص : گمان ایشان، ھواي محیط بر زمین پر از ارواح بود

نگاھداري یكي از مردم است، و بعضي ارواح خبیثھ و شیاطین، كھ براي دور كردن ارواح طیبھ 
  .دد آنند كھ برجسم و روح مرد سومري تسلط پیدا كنندكوشند و درص مي

در الواح گودآ . آوردند بیشتر خدایان در معابد بودند، و براي آنھا ھدایایي از مال و خوراك و زن مي
: پسندند و دوست دارند، كھ از آن جملھ است دھد خدایان چھ چیزھا را مي فھرستي است كھ نشان مي
، جوجھ مرغ، مرغابي، ماھي، خرما، انجیر، خیار، كره، روغن، و نان دو گاو نر، بز، گوسفند، كبوتر

  توان فھمید كھ توانگران آن زمان از بسیاري  از این صورت مي. آتشھ

رسد كھ، در آغاز كار، خدایان گوشت  ظاھرًا چنان بھ نظر مي. اند شده مند مي از انواع خوراكي بھره
ھاي اخالقي در مردم رشد پیدا كرد، خدایان نیز  لي چون اندیشھدادند، و آدمي را بھ ھمھ چیز ترجیح مي

اي بھ دست آمده است كھ در آن   ھاي سومري لوحھ در خرابھ. ناچار بھ گوشت جانوران راضي شدند
بره جانشین و فدیة آدمي «: شود اي دعاھا نوشتھ است؛ این دستور دیني عجیب در آنجا دیده مي پاره

كاھنان، از راه ھمین ھدایا و قربانیھا، از ھمة » .اي جان خود بخشیده استاي را بھ ج است؛ وي بره
از بسیاري جھات، ھمین كاھنان در واقع . طبقات دیگر مردم سومري مالدارتر و نیرومندتر شدند

توان گفت كھ پاتسي تا چھ اندازه كاھن و تا چھ اندازه شاه بوده  فرمانروا بودند؛ حتي بدشواري مي
مانند لوتر كھ بعدھا در  -ھنان در غارت كردن اموال مردم از اندازه گذشتند، اوروكاژیناچون كا. است

بھ پا خاست و حرص و آز كاھنان را تقبیح كرد و آنھا را، در اجراي  - مقابل كشیشان مسیحي قیام كرد
یلة آن عدالت، بھ رشوه گرفتن متھم ساخت و اظھار داشت كھ این كاھنان گرفتن مالیات و زكات را وس

تا مدتي محاكم را از این گونھ مأموران . اند كھ دسترنج كشاورزان و صیادان را بربایند ساختھ
خوار فاسد پاك كرد و، براي پرداخت عوارض و مالیات بھ معابد، قوانین خاص تنظیم، و از  رشوه

اي قدمت  ولي جھان پیرشده و رسوم آن بھ اندازه. غصب شدن اموال و امالك مردم جلوگیري كرد
  .داشت كھ حالت قدسیت بھ خود گرفتھ بود

پس از مرگ اوروكاژینا، دوباره كاھنان قدرت را بھ دست گرفتند، ھمان گونھ كھ در مصر نیز پس از 
اي خود حاضرند  مردم چنانند كھ براي حفظ اساطیر و آداب و عادات افسانھ. مرگ اخناتون چنین شد

اساطیر دیني، حتي در آن روزگار دور، در جان و خرد آدمي . ھندھرچھ را، از آن گرانبھاتر نباشد، بد
چون مردم سومري با مردگان خود خوراكیھا و افزارھاي زندگي را در گور . ریشھ دوانیده بود

اند، ولي تصور  توان چنین فرض كرد كھ آن مردم بھ زندگي در سراي دیگر باور داشتھ نھادند، مي مي
ھا و  دانستند كھ سایھ نند تصور یونانیان بود؛ آن را جاي تاریكي ميآنان نسبت بھ جھان دیگر ما

ھنوز . آیند برند و ھمة مردگان، بدون استثنا، ناچار بھ آن فرود مي طیفھاي بدبختي در آن بھ سرمي
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اندیشة بھشت و دوزخ و بھشت ابدي و آتش جاوداني در فكر آن مردم جایگزین نشده بود، و دعا 
كردند كھ  نبود، بلكھ از آن جھت چنین مي» حیات ابدي«ردن آنان بھ امید رسیدن بھ خواندن و قرباني ك

دھد كھ  ھاي متأخر نشان مي یكي از اساطیر و افسانھ. در زندگي دنیا بھ نعمتھاي مادي دسترس پیدا كنند
ز او چگونھ ائا، االھة حكمت، بھ آداپا، فیلسوف شھر اریدو، علم برین را آموخت و تنھا چیزي كھ ا

گوید كھ خدایان آدمي را خوشبخت آفریدند  افسانة دیگري مي. مضایقھ كرد سر زندگي جاوداني بود
و،چون وي بھ ارادة آزاد خود مرتكب گناه شد، با فرستادن طوفان، او را تنبیھ كردند، و از این 

  اي را  شدهو چون این تاگتوگ میوة درخت حرام . طوفان، تنھا جوالیي بھ نام تاگتوگ نجات یافت

خواستند بھ  دار تعلیم و تربیت نیز بودند و، با تعلیم داستانھا و اساطیر دیني، آنچھ را مي كاھنان عھده
در كنار بیشتر . داشتند كردند و تسلط و فرمانروایي خویش را برآنان محفوظ نگاه مي  مردم تعلیم مي
آموختند،  ان خطنویسي و حساب را ميھایي بود كھ كاھنان در آنجا بھ پسران و دختر معابد، مدرسھ

كردند، و بعضي از ایشان را براي كار  اصول وطنپرستي و نیكوكاري را در روح آنان تقویت مي
ھایي از آن زمان بھ دست آمده كھ بر آنھا جدولھاي ضرب و  لوحھ. ساختند بزرگ نویسندگي آماده مي

شده  آنچھ در آن زمان بھ اطفال تعلیم مي. شود تقسیم و جذر و كعب، و مسائلي از ھندسة عملي دیده مي
آید  اي برمي آموزیم؛ این معنا از روي لوحھ تر از چیزي نیست كھ ما امروز بھ فرزندان خود مي پست

در آن زمان كھ انسانھا «: اي از مسائل مربوط بھ مردمشناسي در آن چنین نوشتھ شده كھ خالصھ
ھمھ با چھار . كنند، كسي آگاھي نداشت  و لباسي كھ در برميشود  آفریده شدند، از ناني كھ خورده مي

چریدند و از گودالھاي آب رفع عطش  رفتند و، مانند گوسفند، با دھان خود علف مي دست و پا راه مي
  » .كردند مي

لطف تعبیر و اصالت اندیشھ در آن دین، كھ نخستین دین شناختھ شدة تاریخ است، از این دعا، كھ گودآ 
  : كند، بخوبي آشكار است ر بائو االھة نگاھباني شھر الگاش ميدر براب

  اي،  ي ملكة من، اي مادري كھ شھر الگاش را ساختھا

  اند؛ ملتي كھ نظر عنایت بھ سوي آنان داري عزت و قدرت یافتھ

  .شود نگري عمرش دراز مي اي كھ بھ چشم مرحمت بھ او مي و پرستنده

  تو مادر مني؛  - من مادر ندارم

  …و تو پدر مني - پدر ندارممن 

  شناسي؛ اي بائو، اي االھة من، تو نیكي را مي

  .اي و تو ھستي كھ بھ من زندگي بخشیده

  درپناه تو، اي مادر من،

  . و در سایة تو با عزت و احترام منزل خواھم گرفت
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ان یا اي دیگر ھمسر خدای بعضي از آنان خدمتگزار، و پاره. اي زن وابستھ بھ ھر معبد بودند عده
جانشینان و نمایندگان بر حق ایشان بر روي زمین؛ دختر سومري در این گونھ خدمتگزاري بھ معابد 

بالید كھ جمال و كمال دختر خود را براي از بین  كرد؛ پدر او بھ این مي ھیچ ننگ و عاري تصور نمي
ورود دختر خود  بردن رنج و مالل زندگي یكنواخت كاھنان وقف كرده است؛ چنان پدري، وقتي براي

كرد  گرفت و در این جشن قرباني مي آورد، جشن مي بھ معبد و انجام وظایف مقدس پذیرش بھ دست مي
  . فرستاد و جھیزي ھمراه وي بھ معبد مي

جھیزي . اي بود كھ قوانین و مقررات فراواني براي آن گذاشتھ بودند در آن زمان زناشویي آیین پیچیده
برد كامال در تحت تصرف و اختیار خود او بود؛ گرچھ، در  نة شوھر ميكھ دختر ھمراه خود بھ خا

. ساخت، حق تعیین وارث با خود او بود استفاده از این حق، شوھر را در زندگي شریك خویش مي
  ھراندازه شوھر بر فرزندان خود حق داشت، زن نیز چنان بود؛ در 

زن حق داشت كھ . كرد د خانھ اداره ميشوھر، اگر پسر بزرگي نبود، خود زن مزرعھ را نیز مانن
زن . مستقل از شوھر خود بھ كار بازرگاني بپردازد و بندگان خود را نگاه دارد یا آنان را آزاد كند

ولي، . اد چنین شد و با كمال مھر و رأفت حكومت راند- رسید، چنانكھ شوب اي مي گاھي بھ مقام ملكھ
اي از اوقات حق داشت زن خود را  مرد بود؛ او پاره در حاالت بحراني و سخت، ھمیشھ كار بھ دست

حتي در آن روزگار بسیار دور ھم . بفروشد یا، در برابر وامي كھ دارد، او را بھ طلبكار خود بدھد
حكم اخالقي بر مرد و زن یكسان نبود، و این نتیجة ضروري آن بود كھ در مالكیت و وراثت با 

پنداشتند، در صورتي كھ  ن مرد را سبكسري و قابل اغماض ميمثال زنا كرد: یكدیگر اختالف داشتند
كرد كیفر آن مرگ بود؛ از زن چنان توقع داشتند كھ براي شوھر خود، و براي  چون زني چنین مي

توانست او را رھا  شد، مرد تنھا بھ ھمین سبب، مي كشور، فرزندان فراواني بیاورد؛ اگر زن نازا مي
قانون ھیچ حقي براي . كردند كرد، او را غرق مي ود جلوگیري ميكند؛ اگر زني از مادر شدن خ

جستند، ھمین خود كافي  كودكان قایل نبود، و اگر پدر و مادر از فرزند خود در مقابل عموم تبري مي
  .برد تبعید كنند بود براي آنكھ اولیاي امور آن فرزند را از شھري كھ در آن بھ سر مي

   زندگي پرتجملي داشتند؛ مزایا و تجمالتي كھ این گونھ زنان با وجود این، زنان طبقات باال

كرد؛ در این مورد باید گفت كھ وضع  داشتند جبران بیچارگي و محرومیت خواھران فقیر ایشان را مي
ھا و جواھرات در گورھاي  آرایھ. زن آن روز مثل وضع زن در ھمة مدنیتھاي مختلف بوده است

اد سرخابداني از زمرد كبود مایل بھ سبز،  - د وولي در گور ملكھ شوباستا. سومري فراوان دیده شده
اي بھ دست آورد، نیز دستگاه اسباب بزكي صدفیي یافت كھ در آن با  و سنجاقھاي طالیي تھ فیروزه

در این اسباب، كھ از انگشت كوچك بزرگتر نبود، یك قاشق بسیار ظریف دیده . طال منبتكاري شده بود
راي برداشتن سرخاب از سرخابدان بوده است؛ نیز میلة كوچك زریني وجود داشت كھ شد كھ شاید ب مي

شود براي آراستن پوست كنار ناخن بوده است؛ منقاشي بود كھ براي پیراستن موھاي  حدس زده مي
انگشتریھاي ملكھ با مفتولھاي زرین ساختھ شده، در یكي از آنھا سنگ . رفتھ است ابرو بھ كار مي

اند كھ زیر  چھ نیكو گفتھ. نده بودند؛ گردنبند ملكھ از طال و از الجورد ساختھ شده بودالجورد نشا
اي ناچیز است  اي وجود ندارد، و تفاوت زن ابتداي جھان و زن امروز بھ اندازه آسمان ھیچ چیز تازه

  .گذرد كھ از سوراخ سوزن مي
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اي از فرھنگ و  خالصھ - جواھرسازي - سفالگري - سازي مجسمھ - معابد و كاخھا -ادبیات - خطنویسي
  تمدن سومري 

ھا و افكار مفصل و پیچیدة خود  توانستند اندیشھ اي در نزد آنان پیشرفتھ بود كھ بھ وسیلة آن مي بھ اندازه
كھ بھ دست آمده بر روي سنگ  ھاي قدیمتري را دربارة بازرگاني و شعر و دین بیان كنند و نبشتھ

شود، و چنان بھ نظر  م الواح گلي ظاھر مي ق 3200در حدود . رسد م مي  ق 3600است، و تاریخ آن بھ 
این یكي از خوشبختیھاي . اند رسد كھ، در آن ھنگام، سومریان با این كشف عظیم بسیار شادمان شده مي

ركب فاسدشدني، و بر كاغذي كھ زود از میان ھاي خود را با م النھرین نوشتھ ماست كھ مردم بین
در . اند اند بنویسند با آلت تیزي شبیھ میخ بر گل تر نقش كرده اند، بلكھ آنچھ را خواستھ رود، ننوشتھ مي

اند، با استفاده از این مادة نرم، یادداشتھایي از  این كار مھارت فراواني داشتند؛ نویسندگان توانستھ
، قبالة امالك، صورت خرید و فروش، متن احكام قضایي، و نظایر آنھا را حوادث، صورت قراردادھا

در آن ھنگام . بنویسند و از ھمة اینھا تمدني بسازند كھ اثر نیش قلم در آن از دم شمشیر ھیچ كمتر نباشد
گذاشت؛ بھ  پخت یا مقابل حرارت آفتاب مي یافت، آن را در آتش مي كھ منشي از نوشتن لوح فراغت مي

شد، و تنھا نوشتة برسنگ،  ترتیب، طول عمر نوشتھ در حوادث روزگار بسیار بیش از كاغذ مي این
پیدایش خط میخي، و تطور و تكامل آن، بزرگترین منتي است كھ . در ماندن، بر آن ترجیح داشت
  .سومریان بر تمدن جھان دارند

دانیم بابلیان نخستین كساني  شود، و تا آنجا كھ مي ھاي سومري از راست بھ چپ خوانده مي نوشتھ
گونھ كھ پیش از این  شاید نوشتن بھ صورت خطوط، ھمان. اند نوشتھ ھستند كھ از چپ بھ راست مي

دیدیم، نوعي از عالمات و صورتھایي بوده كھ مردم در میان خود قرار گذاشتھ بودند، و بر ظرفھاي 
گمان بیشتر آن است كھ صورتھا و اشكال اصلي در خالل قرون  .شد مي نگاشتھسفالي اولیھ سومري 

تر شده و بتدریج بھ صورت عالماتي  دراز، براي آنكھ نوشتن تندتر صورت گیرد، كوچك و ساده
كرده و، بھ این ترتیب بھ جاي آنكھ تصویر درآمده و با اشیایي كھ نمایندة آنھا بوده اختالف فراوان پیدا 

براي آنكھ مطلب با مثالي واضح شود، گوییم مثل آن . اشیا باشد، عالمت نمایندة اصوات شده است
كشیده باشند، و با مرور زمان ) beeبھ انگلیسي(است كھ در زبان انگلیسي تصویري از زنبور عسل 

باشد و بھ صورت ھجایي درآید كھ ) be(» بي«رت این تصویر بھ جایي برسد كھ، تنھا، نمایندة صو
و نظایر آن وارد شود، و دیگر كسي توجھ بھ ) بھ معني موجود( be-ingدر تركیب كلمات مانند 

سومریان و بابلیان از این نمایش ھجایي . نمایندگي این عالمت از صورت زنبور عسل نداشتھ باشد
شده را نمایندة حرف تنھا و بدون  توانند صورت ترسیمعالمات پیشتر نرفتند و بھ جایي نرسیدند كھ ب

» بي«حركت ضمیمة آن قرار دھند؛ اگر بھ مثالي كھ زدیم باز گردیم، نتوانستند كاري كنند كھ عالمت 
رسد كھ این گام ساده، ولي انقالبي،  بوده باشد؛ چنان بھ نظر مي» ب«تنھا نمایندة حرف غیر مصوت 

  .تھ شدهبھ وسیلة مصریان قدیم برداش

در مدت چندین . خواھد بدیھي است كھ انتقال از مرحلة خطنویسي بھ مرحلة ادبیات قرنھا وقت مي
قرن، كتابت، تنھا، ابزاري براي بازرگاني بود، و با آن قراردادھا و اسناد و صورت كاالھاي حمل 

براي ثبت كردن  نوشتند؛ شاید، گذشتھ از این، شده بھ وسیلة كشتي و رسیدھا و نظایر آنھا را مي
یادداشتھا و گزارشھاي دیني و محفوظ نگاھداشتن طلسمھاي جادویي و ادعیھ و داستانھاي مذھبي نیز 

با ھمة این احوال، . كردند تا در این چیزھا تغییر و تبدیلھایي حادث نشود از خطنویسي استفاده مي
ھرھاي سومري عدة زیادي ھنوز قرن بیست و ھفتم قبل از میالد بھ پایان نرسیده بود كھ در ش

ھاي ساختمانھاي  ھاي بزرگ تأسیس شد؛ مثال دو سارزاك، در محل شھر تلو در ویرانھ كتابخانھ
لوح گلي بھ دست آورد كھ با ترتیب و نظم خاصي روي  000،30اي از  ھمزمان با گودآ، مجموعھ

پرداختند كھ گذشتھ و حال م مورخان سومري بھ این كار  ق 2000از اوایل سال . یكدیگر چیده شده بود
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خود را بنویسند و براي آیندگان بر جاي گذارند؛ قسمتي از این سجالت بھ ما رسیده، البتھ آنچھ بھ 
دست ما آمده مستقیمًا از منبع سومري نیست، بلكھ چیزھایي است كھ بابلیان بعدھا از ایشان اقتباس 

اي است كھ در نیپور  ھ دست ما رسیده، لوحھدر میان كتابھایي كھ بھ صورت اصلي سومري ب. اند كرده
اكتشاف شده و اصل سومري اولیھ منظومة گیلگمش بر آن ثبت است؛ ما، پس از این صورت تحول 

ھاي خردشده محتوي  بعضي از لوحھ. یافتة آن را در نزد بابلیان مورد مطالعھ قرار خواھیم داد
ز تعبیر وصورت ادبي مخصوص بھ خود ھاي ادبي است كھ بھ نیرومندي ساختھ شده و طر مرثیھ
شویم، كھ در  در اینجاست كھ براي نخستین بار با این طرز تعبیر خاص خاورمیانھ روبرو مي. دارد

شود، یا فكر  كنند و چندین شعر بھ یك صورت آغاز مي ھاي معیني را مكرر مي آغاز اشعار جملھ
این آثار، كھ . كنند اختالف دارند، بیان مي واحدي را در اشعار مختلف، بھ اشكالي كھ كمي با یكدیگر

دھد كھ ادبیات از سرودھا و مراثي كاھنان سرچشمھ  از دستبرد روزگار محفوظ مانده، نشان مي
گرفتھ؛ بھ ھمین جھت، باید گفت كھ قصاید اولیھ بھ صورت غنایي یا رزمي نبوده، بلكھ جنبة دعایي و 

  .دیني داشتھ است

راحل ابتدایي و آشكار و تمدن و فرھنگ سومري، قرنھاي طوالني نمو و شك نیست كھ پیش از این م
ھمان گونھ كھ ظاھرًا خطنویسي میخي . تطور و تكاملي در آنجا و جاھاي دیگر در كار بوده است

اختراع سومریان است، در معماري نیز باید گفت كھ سومریان، پیش از ھمھ، شكل اساسي خانھ و 
دھقان سومري براي ساختن كلبة خود نیھایي . اند طاقھا را طرحریزي كرده معبد و ستونھا و گنبدھا و

كرد و بھ یكدیگر  كرد و باالي آن نیھا را خم مي را بھ شكل مربع یا مستطیل یا مدور در زمین فرو مي
پیرایھ یا  توان پذیرفت كھ آغاز ساده و بي مي. بست تا از آن قوسي یا طاقي یا گنبدي فراھم شود مي
در ضمن كاوشھاي . ل نخستین پیدایش شناختھ شدة این اشكال معماري بھ ھمین صورت بوده استالاق

  اي دست  نیپور بھ یك مجراي آب سرپوشیده

این قوسھا واقعي . م، در اور رواج كامل داشتھ است ق 2000و سردرھاي قوسي شكل، در تاریخ 
شود ھركدام شكل میخي را دارد كھ فشار  يھستند؛ یعني سنگھایي كھ با تركیب آنھا این قوسھا درست م

  .ماند كند و ثابت در محل خود مي را بھ طرفین خود منتقل مي

ھایي با ارتفاع ده یا دوازده  توانگران براي خود كاخھایي داشتند و معموال این كاخھا را برروي پشتھ
آن امكان داشت؛ بھ این ساختند، و چنان بود كھ تنھا از یك راه داخل شدن بھ  متر از سطح زمین مي

بیشتر این كاخھا را با آجر . چون سنگ در سومر نایاب بود. كرد ترتیب، كاخ صورت دژي پیدا مي
بھ شكل حلزوني و مثلث و مقرنس و لوزي و » آجري«ساختند و دیوارھاي سرخ آنھا را با نقشھاي  مي

. كردند اي نقاشي مي ھ شكل سادهپوشاندند و ب دیوارھاي دروني را با گچ مي. كردند مشجر تزیین مي
ساختند، كھ در برابر آفتاب سوزان آن ناحیھ سایھ و  اطاقھاي خانھ را گرداگرد حیاطي اندرون خانھ مي

كرد؛ بھ ھمین دلیل، و نیز براي آنكھ امنیت و استحكام كاخ بیشتر باشد،  وسیلة سردي ھوا را فراھم مي
كردند و كمتر براي آنھا از طرف خارج دري  باز ميدر اطاقھا را غالبًا رو بھ حیاط اندروني 

رفت، یا این است كھ اصال نیازي براي آن  پنجره ھمچون چیزي تجملي بھ شمار مي. گذاشتند مي
آوردند؛ براي بیرون راندن فضوالت، در  آب مصرفي را از چاه بیرون مي. كردند احساس نمي

اثاثیھ . برد كرد و فاضالب را بھ خارج شھر مي ا ميساختمانھا مجراھایي بود كھ بھ یكدیگر اتصال پید
اي از تختخوابھا را با فلزات یا  و مبل خانھ، در عین كمي و سادگي، از ذوق و ھنر خالي نبود؛ پاره

كردند؛ پایة بعضي از صندلیھا، ھمان گونھ كھ در صندلیھاي مصري قدیم دیده  عاج منبتكاري مي
  . شد تھ ميشود، مانند چنگال درندگان ساخ مي
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و سر ستونھا و نقشھاي برجستة مسي را، كھ در آنھا . كردند براي معابد از جاھاي دور سنگ وارد مي
معبد ننار در اور، با سفالھاي . بردند سنگھاي نیمھ قیمتي نشانده بودند، براي تزیین بھ كار مي

ر دیگر معابد از آن تقلید اي بود كھ د پوشاند، ھمچون نمونھ اي رنگي كھ از خارج آن را مي فیروزه
ھمچون ارز و  - كردند؛ داخل اطاقھا و رواقھاي این معبد، با قرار دادن لوحھایي از چوبھاي كمیاب مي

بر روي دیوارھا، مزین شده بود؛ این چوبھا را با قطعات مرمر و رخام و عقیق و طال  -سرو
اي قرار داشت و بھ  ال بر روي تپھبزرگترین معبد ھر شھر معمو. معرقكاري و منبتكاري كرده بودند

صورت یك زیگورات بود، با سھ تا ھفت طبقھ ساختمان، كھ وسعت ھر طبقھ از طبقة زیرین كمتر 
. رفت ساختند كھ براي باال رفتن بھ طبقات مختلف بھ كار مي شد، و گرداگرد آن پلكاني مارپیچي مي مي

و نیز، از . رفت ي شھرھاي سومري بھ شمار مياین زیگوراتھاي بلند شایستة خدایان گردنفراز و حام
رفت، عنوان دژوارگي را  لحاظ مادي و معنوي، در مقابل حملھ یا طغیاني كھ ھر آن احتمال آن مي

   .داشت

  از خدایان و پھلوانان بشري و حیوانات قرار  ھایي در معابد، گاھي بھ عنوان تزیین، مجسمھ

ھا ساده و نازیبا و تنھا نمایندة نیرومندي و بزرگي بود؛ ھیچ دقت و جالل و حسن  این مجسمھ. دادند مي
ھاي شاه گودآست كھ  بیشتر آنچھ بھ دست آمده مجسمھ. كاري ھنریي در آنھا وجود نداشت تعبیر و ریزه

العبید، از آثار  ھاي تل در خرابھ. ھا خام و ساده است ولي تراش مجسمھبا سنگ دیوریت تراشیده شده، 
دھد؛ گرچھ  آمده كھ گاو نري را نمایش مي دورة اول تمدن سومري، مجسمة كوچك مسیي بھ دست

گذشت زمان آن را خراب كرده، ھنوز این مجسمھ روح دارد و نشاط و نیروي گاو نر را بخوبي 
اند كھ شاھكار ھنري بھ  اد، سر گاوي از نقره یافتھ-در گور ملكھ شوبدر شھر اور، . دھد نمایش مي
دھد كھ ھنر سومري تا چھ اندازه ترقي داشتھ است، گرچھ دست تصرف  رود و نشان مي شمار مي

روزگار نیز در این مجسمھ كار خود را كرده و چنان نیست كھ ما امروز بتوانیم این اثر ھنري را در 
نقوش برجستة معدودي كھ از آن زمان برجاي مانده مؤید این . است قرار دھیممقامي كھ شایستة آن 

خشونت و درشتي . اي بوده است  ماند كھ ھنر سومري ھنر پیشرفتھ نظر ماست، و جاي شك باقي نمي
، كھ بھ وسیلة ائاناتوم، شاه الگاش، برپا شده، و استوانة سنگ سماقي »لوحة كركسان«ھنر سومري در 

نینا، و مخصوصًا - نمایندة اور) براستي كاریكاتوري بھ معني كلمھ(و تصاویر كاریكاتوري ایبنیشار، 
، كھ بھ وسیلة نرمسین نصب شده، بخوبي آشكار است؛ ولي، در ھمة این صورتھا، »لوحة پیروزي«

ماند كھ ھنر سومري  شود، و ھیچ شكي باقي نمي جانداري نیرومندي در نقاشي و حجاري مالحظھ مي
  .رفتھ است واني بوده كھ در راه ترقي پیش ميھنر ج

شاید علت آن باشد كھ دست . توان حكم كرد گري بھ این روشني و آساني نمي دربارة صناعت كوزه
روزگار در آثار سفالین تصرف فراوان كرده و چیزي از این صناعت براي ما باقي نگذاشتھ است تا 

در نزد آن مردم كارھایي سفالي وجود داشتھ كھ از  ممكن است. بتوانیم از آن رو حكم صحیحي بدھیم
ھاي اریدو كمتر نبوده باشد؛ ولي بیشتر  لحاظ اتقان در عمل، از ظروف مرمر بھ دست آمده در خرابھ

ظروف سادة گلي  - رفتھ گري ھم در ساختن آنھا بھ كار مي اگرچھ چرخ كوزه - ظرفھاي سفالي سومري
اي   زرگري و جواھرسازي صنعت پیشرفتھ. رسیده است مي نميبوده، كھ ھرگز بھ پاي گلدانھاي عیال

سال قبل از میالد بھ  4000بوده؛ دلیل این مطلب ظرفھاي زریني است كھ در گورستانھاي اور از 
گلدان . كند دست آمده، كھ بھ بھترین صورت صیقل و پرداخت شده و از ذوق ھنري بلندي حكایت مي

لوور است و بھ اندازة مجسمة گودآ بزرگي وضخامت دارد، در عین  سیمین انتمنو، كھ اكنون در موزة
زیباترین كار ھنریي كھ از آن زمان بھ . كاریھاي ظریفي از اشكال جانوران است حال، مشتمل بر كنده

كاري بسیار ظریفي  دست آمده دستة خنجر زرین مرصع بھ فیروزه و الجورد است كھ حكاكي و كنده
ر بھ دست آمده است؛ اگر حق داشتھ باشیم تا از روي عكسي كھ از این شاھكار دارد و از اكتشافات او
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باید بگوییم كھ صورت ھنري در آن زمان بھ سرحد كمال رسیده  كنیم،ھنري برداشتھ شده قضاوت 
اي بھ دست آمده كھ با سنگ یا فلز  ھاي سومري عدة زیادي مھرھاي استوانھ از خرابھ. بوده است

كند، نقشھاي  گرانبھا ساختھ شده و در آنھا، بر روي سطوحي كھ از شش سانتیمتر مربع تجاوز نمي
رسد كھ سومریان این مھرھا را بھ جاي امضایي كھ ما امروز  بھ نظر مي چنان. اند بسیار زیبایي كنده

اي  اند؛ ھمة اینھا دلیل بر آن است كھ، در آن ازمنھ، زندگي و اخالق بھ اندازه برده كنیم بھ كار مي مي
  مترقي و لطیف بوده كھ با تصور حقیري كھ ما از پیشرفت پیوستة نوع

كنیم تمدن بھ منتھا درجة  كھ خیال مي -یار دور تا زمان حاضربشر، از روزگاران سراسر بدبختي بس
  .آید داریم، بھ ھیچ وجھ سازگار در نمي - !كمال رسیده

آالتي كھ بھ نھایت درجة  توان در تناقضي كھ میان سفالھاي خام ساده و زینت تمدن سومري را مي
چیزھاي سادة اولیھ و  اي از زیبایي و اتقان رسیده خالصھ كرد، و گفت كھ این تمدن آمیختھ

تا آنجا كھ علم ما  - در این سرزمین. گرفتھ است شاھكارھاي درخشاني بوده كھ گاه بھ گاه صورت مي
نخستین حكومت و امپراطوري بھ دست انسان تأسیس شده؛  -در زمان حاضر بھ آن آگاھي دارد

رزیابي كاال، نخستین ھمچنین نخستین سازمان آبیاري، نخستین بار استفاده از سیم و زر براي ا
قراردادھاي بازرگاني، نخستین سازمان اعتبار معامالتي، نخستین كتاب قانون، نخستین بار استفادة 

ھا،  ھا و كتابخانھ وسیع از خطنویسي، نخستین بار گفتگوي از داستان آفرینش و طوفان، نخستین مدرسھ
ین حجاري و نقش برجستھ، نخستین ھا و جواھرآالت، نخست نخستین ادبیات و شعر، نخستین آرایھ

كاخھا و معابد، نخستین بار استفادة از فلزات در تزیین، و نخستین طاقھا و قوسھا و گنبدھاي ساختماني 
دھد،  نیز در ھمین سومر است كھ براي اولین بار، آن گونھ كھ تاریخ نشان مي. در جھان پیدا شده است

و استبداد و چیرگي كاھنان بر مردم و جنگھاي استعماري، اي از زشتیھاي تمدن، از قبیل بردگي  پاره
شكل زندگي در سومر متنوع و عالي و پرفعالیت و بسیار مفصل و پیچیده . شود بھ شكل وسیع دیده مي

در ھمانجاست كھ، از اختالفات طبیعي میان مردم، یك نوع زندگي تازة قرین آرامش و فراواني و . بود
زندگي دیگري، سراسر بدبختي و كار پیوستھ، براي دیگر مردم نتیجھ  آسایش، براي نیرومندان، و

  .پایة ھزاران اختالفي كھ در تاریخ جھان روي داده در ھمین سرزمین گذاشتھ شده. شده است

III –  انتقال بھ مصر  

  النھرین در مصر تأثیر بین -عربستان قدیم -النھرین تأثیر سومر در بین

ي بھ آغاز تاریخ نزدیك ھستیم كھ بدشواري  ا رانیم، بھ اندازه مري سخن ميدر آن ھنگام كھ از بالد سو
توان گفت كدام یك از چند فرھنگ و مذھب وابستھ بھ یكدیگر موجود در خاور نزدیك باستاني بر  مي

البتھ قدیمترین آثار نوشتھ كھ در دست است بھ خط سومري نوشتھ شده، ولي . یكدیگر پیشي داشتھ است
كن است نتیجة اوضاع و احوال و تصادفات خاصي بوده باشد، و بھ ھیچ روي از این راه این خط مم

توان چنین نتیجھ گرفت كھ فرھنگ و تمدن سومري مقدم بر سایر فرھنگھاي باستاني خاور بوده  نمي
است؛ شاید آثار بازماندة تمدنھاي پیش از سومري بھ صورتي بوده كھ از بین رفتھ و چیزي از آن 

ھاي كوچك و آثار دیگري شبیھ بھ آثار سومریان در دو شھر آشور و  مجسمھ. نمانده است برجاي
دانیم این دو از شھرھایي است كھ بعدھا در جزو حكومت آشور قرار گرفتھ  سامرا پیدا شده؛ چنانكھ مي

  دانیم كھ آیا چنین آثار از سومر بھ آن نقاط رسیده، یا  است، ولي نمي
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انگور و دونگي  -نیز قانون حموربي با قانونھاي اور. ز راه دیگري بھ آنجا آمدهبھ وسیلة نھر دجلھ ا
توان گفت كھ قانون حموربي از قوانین سومري الھام گرفتھ، چھ ممكن  شباھت دارد، ولي ھرگز نمي

 توانیم بگوییم این است كھ تنھا چیزي كھ مي. تري استفاده كرده باشند است ھر دو تاي آنھا از اصل كھنھ
كھ مدنیت بابل و آشور از سومر و اكد منشعب، یا الاقل بھ  -كنیم و البتھ تأكید نمي - دھیم  ما ترجیح مي

خدایان بابل و نینوا و اساطیر دیني آنھا، در اغلب حاالت، ھمان خدایان و . وسیلة آن بارور شده باشد
لغت باید گفت كھ ارتباط در مورد زبان و . اساطیر سومري است كھ تغییر شكل و تحولي پیدا كرده

میان زبانھاي بابلي و آشوري از یك طرف و زبان سومري از طرف دیگر مانند ارتباطي است كھ 
  .میان دو زبان فرانسوي و ایتالیایي از یك سو و زبان التیني از سوي دیگر وجود دارد

ت جو و ارزن و انگیز متوجھ ساختھ است كھ كش شواینفورث نظر دانشمندان را بھ این مطلب شگفت
گندم، و اھلي كردن گاو و گوسفند و بز، گرچھ از دورترین زمانھایي كھ از آن آگاھي داریم در مصر 

النھرین معمول بوده، این گیاھان و حیوانات، بھ حالت وحشي خود، ھرگز در مصر دیده  و بین
از . توان یافت نھا را ميشوند، بلكھ در زمینھاي آسیاي باختري و مخصوصًا یمن و عربستان قدیم آ نمي

آید كھ این عناصر اصلي تمدن، یعني كشت دانھ بار و اھلي كردن حیوانات، در  اینجا چنین برمي
زماني كھ از آن ھیچ گونھ سندي در دست نداریم، در عربستان پیدا شده و از آنجا بھ سرزمین 

مان امري است كھ بھ نام نظریة و مصر انتقال یافتھ است؛ این ھ) سومر و بابل و آشور(النھرین  بین
ولي آنچھ تاكنون از تاریخ باستاني بالد عرب بھ ما رسیده آن . معروف شده» مثلث تمدن و فرھنگ«

  . توان گفت این، تنھا، فرضي است، و احتمال دارد كھ چنان بوده باشد اندازه ناچیز است كھ مي

ھایي معین از تمدن مصري از سومر و بابل  پارهآنچھ بیش از این احتمال و امكان دارد آن است كھ 
النھرین و مصر وجود داشتھ كھ  دانیم كھ ارتباطات بازرگانیي میان بین این را مي. سرچشمھ گرفتھ باشد

گرفتھ، و شاید براي این ارتباط و انتقال كاال، از نھرھایي  مخصوصًا از راه ترعة سوئز صورت مي
یك نظر بھ نقشة . شد ریختھ نیز استفاده مي دریاي سرخ مي كھ پیش از این از سرزمین مصر در

سازد كھ چرا مصر، در طول تاریخ شناختة خود، بیش از آنكھ بھ افریقا  جغرافیا بخوبي آشكار مي
تجارت و مبادالت فرھنگي بآساني میان . آمده است منسوب باشد، در جزو آسیاي باختري بھ شمار مي

رسیدند، صحرا در قسمت باختر، و  ر بوده، ولي چون بھ نیل ميپذی النھرین و مصر امكان بین
. آبشارھاي نیل در قسمت جنوب، مانع بوده است كھ مصر با سایر قسمتھاي افریقا ارتباط پیدا كند
بنابراین، طبیعي چنان است كھ در فرھنگ و تمدن مصر عوامل و عناصر فراواني از فرھنگ 

  .النھرین وجود داشتھ باشد بین

رویم، پیوند میان آن و زبانھاي سامي خاور  در مطالعھ و تحقیق لغت مصري قدیم پیشتر مي ھرچھ
رسد كھ خطنویسي تصویري مصر، مربوط بھ  چنان بھ نظر مي. شود نزدیك بیشتر بر ما آشكار مي

كھ  - مھر استوانھ شكل. ھاي سالطین، از بالد سومري بھ آن سرزمین رسیده باشد دورة پیش از سلسلھ
شود و پس از آن  ھاي تاریخ مصر ظاھر مي در قدیمترین دوره - النھرین است ل آن بدون شك از بیناص

رود؛ ممكن است گفت كھ این روش كار قدیمي را، كھ از خارج وارد شده بود، بعدھا با  از میان مي
ست، گري پیش از سلسلة چھارم در مصر خبري نی از چرخ كوزه. اند روش ملي اصیلي جانشین ساختھ
  در صورتي كھ این چرخ مدتھا 

سرگرزھاي جنگي . النھرین بھ مصر انتقال یافتھ باشد دستگاه با ارابھ و چرخ ارابھ در یك زمان از بین
در میان آثار مصري مربوط بھ دورة پیش از . مصري قدیم با نظیر بابلي آن بسیار شبیھ است

سنگ چخماق است كھ ساخت زیبایي دارد و بر االراك بھ دست آمده، كاردي از  ھا، كھ در جبل سلسلھ
ظاھرًا صناعت در . النھرین شبیھ است آن نقشھایي است كھ، از حیث موضوع و سبك، با نقشھاي بین
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نخستین مھندسي معماري مصر بھ . باختر آسیا ایجاد شده و سپس از آنجا بھ مصر انتقال یافتھ است
ھ، براي تزیین دیوارھاي آجري، در آنھا نیز نقشھاي النھرین شباھت دارد؛ از آن جھت ك مھندسي بین

ھاي كوچك و  سفالھاي دورة پیش از سلسلة سالطین مصر، و مجسمھ. رفتھ است فرورفتھ بھ كار مي
النھرین است، یا بدون شك با  ھا، شبیھ نظایر آنھا در بین موضوعات تزییني آنھا، در بسیاري از نمونھ

ھاي كوچكي از  ن آثار مصریي كھ از آن زمان بھ جاي مانده مجسمھدر میا. آن ارتباط فراوان دارد
در زماني كھ بھ حكایت تمام، ظواھر تمدن . شود خدایان است كھ اصل آسیایي آنھا آشكارا دیده مي

ساختند و نقشھایي بر آنھا  ھایي مي مصري در آغاز پیدایش خود بود، ھنرمندان شھر اور مجسمھ
   .گذرد ميدة آن بود كھ مدت درازي از پیدایش این دو ھنر در سومر كشیدند كھ، خود، نماین مي

ھا و عناصري  این شكستي براي مصر نیست كھ پیشي تمدن را در بالد سومر اعتراف كند، چھ ریشھ
ھر چھ باشد، رشد و ترقي كرده و بارور شده و تمدن خاص و خالص كھ نیل از دجلھ و فرات گرفتھ، 

مصري از آن بیرون آمده است، كھ بدون شك ثروتمندترین و بلندآوازترین و نیرومندترین فرھنگ و 
تمدن شناختھ شده در تاریخ است؛ تمدن مصري زیبایي و لطف خاصي دارد كھ فرھنگ و تمدن خام و 

  .كند سھ با آن نیست، و حتي تمدن یونان و روم نیز از آن تجاوز نميابتدایي سومر ھیچ قابل مقای
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 فصل ھشتم

  

  مصر

I -  عطیة نیل  

   در دلتا.1

  ابوالھول  - اھرام - نیل -اسكندریھ

شود، امواج خروشان بر  آن طرف سدي كھ از آبھا تشكیل مي. اسكندریھ بندري بسیار عالي است
در آنجا بر جزیرة كوچك . رسد اي سیمین بھ نظر مي یكدیگر سوارند، ولي این طرف، دریا ھمچون آینھ

 پانصدپا،فاروس، در زمان بسیار دور، سوستراتوس منارة بزرگ خود را با مرمر سفید، بھ بلندي 
كردند، و یكي از عجایب ھفتگانة  برپا كرد تا راھنماي ھمة دریانورداني كھ در مدیترانھ آمد و شد مي

رجاي با گذشت روزگار، و در تحت تأثیر آبھاي خروشان، اثري از این منارة عظیم ب. عالم باشد
اي ساختھ شده تا راھنماي كشتیھاي بازرگاني باشد و آنھا را بھ  نمانده، ولي اكنون بھ جاي آن منارة تازه

انگیز، یعني اسكندر، شھر بزرگ  بندر اسكندریھ برساند؛ اسكندریھ ھمان جاست كھ مرد سیاسي شگفت
است كھ بعدھا وارث فرھنگ و خود را بنا كرد و در آنجا نژادھاي گوناگون با یكدیگر آمیختند؛ ھمان 

در ھمین بندر است كھ قیصر، با حال خشم و اندوه، از سر تازه . تمدن مصر و فلسطین و یونان شد
  .بریدة پومپیوس استقبال كرد

ھا، از پشت امواج گرمایي كھ  گذرد، در خیابانھا و كوچھ مسافري كھ در قطار نشستھ و از این شھر مي
كھ بھ كارھاي مختلف مشغولند؛  بیند  اي را مي رود، كارگران تا كمر برھنھ كنان باال مي در ھوا رقص

برند؛ و گاه بھ گاه  گذراند كھ بارھاي سنگین با خود مي زناني را با چادرھا و عباھاي سیاه از نظر مي
بھ  از دور، چشم. اي دارند بیند كھ با لباس گشاده و بلند و عمامة سفید خود وقار شاھانھ علمایي را مي

افتد كھ بیشك، در زیبایي، از آنچھ بطالسھ، در آن زمان كھ  اي مي میدانھاي وسیع و كاخھاي افراشتھ
رسد و  پس از آن، ناگھان دشت فرا مي. اسكندریھ میعادگاه تمام جھان بود، ساختھ بودند كمتر نیست

ث سبزي است كھ در این دلتا ھمان مثل. شود شھر، پشت سر آن، در افق دلتاي حاصلخیز نیل محو مي
  ھا ھمچون شاخة  نقشھ

  .گرفتھ است

شك نیست كھ این دلتا زماني خلیجي براي نیل بوده است؛ رفتھ رفتھ این نھر عظیم، كھ از ھزاران 
اي كند  آید، با خود رسوباتي آورده و آن خیلج را پركرده است؛ این كار بھ اندازه كیلومتر راه پیش مي
  .بدھدتواند آن را تشخیص  شم نميگیرد كھ چ صورت گرفتھ و مي

گذرد، شش میلیون كشاورز بھ سر  آلود مصر، كھ ھزاران شاخة نیل از آن مي امروز بر این كنار گل
كھ ساالنھ، از صادرات آن، یكصد میلیون آید  برند، و آن اندازه محصول پنبھ بھ دست آنان فراھم مي مي
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گذرد و خورشید بر  در این سرزمین است كھ نامدارترین نھر جھان مي. شود دالر عاید كشور مصر مي
درخشد و دو كرانة آن را درختان خرماي سر بھ فلك كشیده و گیاھان سبز و  آبھاي آرام و روشن آن مي

توانیم بیاباني را كھ آن طرف نیل قرار دارد، یا  نميایم  ما در قطاري كھ نشستھ. پوشاند خرم مي
نیز، در این سفر . ھایي از نیل بوده است، مشاھده كنیم را كھ روزي شاخھ» ھاي سیلگیري دره«

توان درست دریافت كھ سرزمین مصر چھ اندازه باریك و كم پھناست؛ ھر چھ دارد از نیل است؛  نمي
  . ھمچون دشمني، در كمین آن نشستھ استو در دو سوي این نھر ریگھاي رواني، 

گذرد كھ قسمتي از آن را آب پوشانده است و از ھر طرف  اي رسوبي مي  قطار اكنون از میان جلگھ
نھرھایي براي آبیاري در آن كنده شده و فالحان مصري، با مختصر لباسي كھ بر تن دارند، در این 

كند، و این طغیان از  نیل ھر سال طغیان مي .كنند جلگھ براي بھ دست آوردن روزي خود تالش مي
كند؛ ھمین فیضان و زیاد شدن آب است كھ  شود و مدت صد روز دوام مي انقالب صیفي شروع مي

قرار » عطیة نیل«شود و، ھمان گونھ كھ ھرودوت گفتھ، مصر را  سبب حاصلخیزي صحرا مي
یكي از قدیمترین مراكز تمدن بھ وجود  توان دریافت كھ چرا در این نقطھ از جھان بآساني مي. دھد مي

اي را یافت كھ بھ اندازة  توان رودخانھ النھرین، نمي در ھیچ جاي دیگر زمین، جز در بین. آمده است
نیل پرآب، و قابل آن باشد كھ در تحت اختیار و تسلط آدمي قرار گیرد؛ از ھزاران سال پیش بھ این 

اكنون، در روزھاي  ي زیاد شدن آب نیل را دارد؛ ھمطرف، ھمھ سالھ، فالح مصري مشتاقانھ آرزو
رسد كھ مردم را از آن آگاه  ھاي قاھره بانگ جارچیان بھ گوش مي طغیان آب، ھر صبح در كوچھ

ریزد و تنھا در  چنین است كھ گذشتھ، بھ سان این رودخانة آرام، پیوستھ در آینده فرو مي. سازند مي
تقسیم كردن زمان بھ گذشتھ و حال و . گذرد حاضر مي ضمن این ریزش است كھ بسرعت از زمان

  .شناسد  آینده كار مورخان است؛ خود زمان چنین تقسیمي را نمي

  اي باید بھایي پرداختھ شود؛ فالحان مصري، از  ولي براي بھ دست آوردن ھر عطیھ و ھدیھ

باشد، در عین آنكھ سبب  خیز اند كھ ھرچھ طغیان نیل سودمند و نعمت دیرزماني، این نكتھ را دریافتھ
بھ ھمین جھت است كھ، از ھمان زمانھاي دور . شود، ممكن است خرابي بھ بار آورد حاصلخیزي مي

رسد، آب در این  اند؛ چون موسم فیضان مي ھایي كنده پیش از دورة تاریخ، در سراسر كشور ترعھ
ھا جمع شده، بھ وسیلة سطلھایي كھ  در وقت پایین رفتن نیل، آبي را كھ در این ترعھ. افتد ھا مي ترعھ

رسانند؛ فالح مصري ھم  آورند و بھ مصرف زراعت مي اند، باال مي بر كنار اھرمھاي بلندي بستھ
خواند كھ از پنج ھزار سال پیش نیاكان او ھمان آوازھا را بھ  اكنون، در ضمن این كار، آوازھایي مي

رسند كھ حتي در  بینیم، و آن اندازه گرفتھ بھ نظر مي این فالحان كھ امروز مي. اند رسانیده گوش نیل مي
شود، با اجداد خود، كھ در طول پنجاه قرن گذشتھ بر  ضمن آواز خواندان ھم تبسمي بر لبشان دیده نمي

كشیده، و ھنوز آن را  بردند، تفاوت فراوان ندارند؛ اسبابي كھ آب را باال مي ھاي نیل بھ سر مي كناره
ة اھرام مصر قدمت دارد؛ با وجود آنكھ زبان عربي در سراسر مصر انتشار یافتھ بینیم، بھ انداز مي

ھایي بر آثار باستاني  گویند كھ با آن نوشتھ است، ھنوز یك میلیون از این فالحان با زباني سخن مي
  . مصر نقش شده و برجاي مانده است

ھر قدیمي نوكراتیس است كھ در قسمت مجاور دریاي مصر، و در ھشتاد كیلومتري اسكندریھ، محل ش
اند؛ در پنجاه كیلومتري خاور این  برده روزي شھر صنعتي بزرگي بوده و یونانیان در آن بھ سر مي

شھر محل قدیمي سائیس است كھ، پیش از آنكھ بھ دست پارسیان و یونانیان بیفتد، تمدن مصري در آن 
این . اسكندریھ شھر قاھره جاي داردكیلومتري جنوب  200در فاصلة . حالت تجددي پیدا كرده بود

نخستین بار آن را فاتحان مسلمان در سال . شھر، شھر زیبایي است، ولي رنگ مصري خالص ندارد
اندوھناك عرب چیره شد و در كنار پس از آن روحیة شاد فرانسوي بر روحیة  نھادند؛میالدي بنا  968
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باید . نماید صحراي مجاور قاھرة قدیم پاریسي ساختند كھ، در برابر شھر قدیم، اجنبي و غیرواقعي مي
  .از این قسمت قاھره بگذرند و مصرباستاني را در نزدیكي اھرام مشاھده كنند

نماید؛ شخص تازه  یار كوچك ميرساند، این اھرام بس در ابتداي راه درازي كھ مسافر را بھ اھرام مي
آیا ما اینھمھ رنج راه را برخود تحمل كردیم كھ آثاري بھ این كوچكي و ناچیزي : گوید وارد بھ خود مي

شود، مثل آن است كھ دستي آنھا را در  گذرد كھ حجم اھرام بزرگ مي را تماشا كنیم؟ ولي زماني نمي
یابیم؛ اھرام مصر،  رسیم و خود را در كنار صحرا مي ناگھان بھ سرپیچي از راه مي. آورد ھوا باال مي

رسد كھ سر بھ آسمان پاك و  آساي خود بھ نظر مي برھنھ و دور افتاده در میان شنھا، با اندام غول
: رسد اي از نژادھاي مختلف بشري بھ چشم مي در پاي این اھرام آمیختھ. درخشان مصر افراشتھ است

  كار خود  د و پيمرداني كارآمد بر خر خود سوارن

كنند؛ جواناني بر پشت اسبان سوار و بھ  روند؛ بانوان درشت اندامي براحتي با درشكھ حركت مي مي
اند، و جورابھاي ابریشمین  تاختن مشغولند؛ و دختران جواني با ناراحتي بر پشت شتران قرار گرفتھ

م كھ آمادة آنند كھ بھ سیاحان كمك بینی جا راھنمایان عرب را مي ھمھ. درخشد ایشان در پرتو آفتاب مي
ایستیم كھ قیصر و ناپلئون ایستاده بودند؛  ھمانجا مي. آید انجام دھند كنند و ھر خدمتي ازدستشان برمي

ھرودوت، پدر تاریخ، چھارصد سال پیش از قیصر بھ اینجا آمد . كند پنجاه قرن تاریخ بھ ما نظاره مي
آنگاه عامل زمان از این منظره . شنیدن آنھا بھ شگفتي افتاد و بھ داستانھایي گوش داد كھ پریكلس از

رسد كھ ما و قیصر و ھرودوت، در برابر این گورھایي كھ  شود و چنان بھ نظر مي حذف مي
شان از ھرودوت و قیصر بیش از فاصلة اینان از ماست، ھمھ، معاصریم و در یك زمان بھ سر  فاصلھ

  .بریم مي

بوالھول، كھ نیمي بھ صورت شیر و نیمي بھ صورت فیلسوف است، با در نزدیكي اھرام، مجسمة ا
فشارد، و با چشمان بیحركت خود بر گذرندگان و دیداركنندگان و  چنگال نیرومند خود شنھا را مي

انگیزي است؛ گویا براي آن بوده است كھ  براستي كھ مجسمة وحشت. كند صحراي ابدي نظاره مي
. ه را بترساند و كودكان خردسال را زودتر بھ رختخواب روانھ سازدگناھكاران و بدكاران سالخورد

شود كھ فكین برجستھ و چشمان بیرحم دارد؛ تمدني كھ آن  در این مجسمھ، تنة شیر بھ سر آدمي ختم مي
در روزگار . ھنوز آنچھ را از وحشیت قدیم بوده فراموش نكرده است) م ق  2990حدود (را ساختھ 

ول را شن پوشانده بود؛ بھ ھمین جھت است كھ ھرودوت، كھ با چشم خود چیزھایي قدیم، مجسمة ابوالھ
را در این سرزمین دیده و نقل كرده كھ اثري از آنھا اكنون برجاي نیست، یك كلمھ ھم در این باره 

  .ننوشتھ است

برپا دارند؟  اند چنین بناھاي عظیمي را اند كھ توانستھ آیا مصریان قدیم چھ اندازه ثروت و قدرت داشتھ
اي نزدیك بھ ھزار كیلومتر بھ  اند، در آغاز تاریخ، سنگھاي عظیمي را از فاصلھ با چھ دانشي توانستھ

متر از سطح زمین باال  150اي از آنھا را، كھ چندین تن وزن دارد، تا  پاي اھرام بیاورند و پاره
كھ در این كار شركت داشتند، در  اي را اند یكصدھزار بنده بیاورند و كار بگذارند؟ چگونھ توانستھ

ھایي  مدت بیست سالي كھ براي ساختن اھرام صرف شده، مزد یا الاقل خوراك بدھند؟ ھرودوت نوشتھ
شود  را كھ بر روي یكي از اھرام بود خوانده و براي ما نقل كرده است، كھ مطابق آن معلوم مي

اند؛ تو گویي چنان بوده است كھ این  ردهكارگران آن اھرام چھ اندازه تربچھ و سیر و پیاز مصرف ك
وجود اطالع یافتن بر این با . گونھ مسائل نیز از چیزھایي بوده است كھ باید حالت جاوداني پیدا كند

شویم چندان شاد نیستیم؛ این از آن جھت است كھ در این  جزئیات، ھنگامي كھ از این نقطھ دور مي
  ضخامت و عظمت بنا نوعي 
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حافظھ و خیال بیننده است كھ، . كنیم اگر دوستردارید توحش زمان جدید را مالحظھ ميتوحش اولیھ، و 
شود؛ این بناھا بھ خودي خود،  آمیزد، براي این بناھا آن اندازه عظمت قائل مي چون با تاریخ درھم مي

دگان اند براي مر خواستھ آمیز است، چھ ھر یك گوري است كھ با آن مي دلیلي بر غرور باطل و مسخره
تأثیر  اي كھ نسبت بھ عظمت اھرام شده بي شاید عكسبرداري در مبالغھ. زندگي جاوید فراھم آورند
اي از زمین و آسمان كھ در عكس  شود و منظره چیز، جز پلیدیھا منعكس مي نباشد، چھ در عكس ھمھ

تر از اھرام بھ نظر من، غروب آفتاب در جیزه بسیار باشكوھ. افزاید آید برعظمت كار آدمي مي مي
  .است

  سیر بھ طرف باالي نیل -2

  بزرگي تمدن مصر -االقصر و كرنك -دو مجسمة ممنون - شاھكارھاي ملكھ حتشپسوت -ممفیس

رود و مسافر را  از قاھره كشتي بخاري كوچكي بھ طرف باالي نیل، یعني بھ سوي جنوب، پیش مي
در حدود سي كیلومتري جنوب . رساند ميبرد و پس از شش روز بھ كرنك واالقصر  بكندي با خود مي

در ھمین شھر بوده است . قاھره، محل شھر ممفیس، كھ باستانیترین پایتختھاي مصر است، قرار دارد
اند و در زمان ایشان دو میلیون كس در  رانده ھاي سوم و چھارم حكومت مي كھ پادشاھان بزرگ سلسلھ

ي از اھرام كوچك، و نخلستاني، چیز دیگري دیده اكنون در آنجا جز ردیف. اند برده سر مي آن بھ
رود  شود؛ از اینھا گذشتھ، ھمھ صحرایي است كھ پایان ندارد و شنھایي است كھ پا در آن فرو مي نمي

بندد؛ ھمین شنھاست كھ از مراكش تا مغولستان  آزارد و راه و سوراخھاي پوست را مي و چشم را مي
گذرد؛ در ابتدا از ھمین كمربند  عربستان و تركستان و تبت ميادامھ دارد و از شبھ جزیرة سینا و 

كند، مراكز تمدن در زمانھاي باستاني ایجاد شده، و آنگاه كھ یخ پس  شني، كھ از دو قاره عبور مي
در امتداد نیل، از ھر طرف بھ . نشستھ و گرما زیاد و باران كم شده، آثار این تمدنھا از بین رفتھ است

ومتر، نواري از خاك حاصلخیز قرار دارد؛ این تنھا تكھ زمیني است كھ، در فاصلة پھناي بیست كیل
با وجود این، باید گفت كھ دورة . میان مدیترانھ و نوبھ، از صحرا كنده شده و بھ كار آدمي خورده است

ھستي یونان، و حتي ھزاران سال كھ زندگاني روم دوام داشتھ، در مقابل زندگاني مصر، كھ از منس 
  !تا كلئوپاترا دوام یافتھ بسیار كوتاه است

ھاي  در این مكان، كھ اكنون دھكده. رسد یك ھفتھ پس از آغاز مسافرت، كشتي بخاري بھ اقصر مي
شود، بزرگترین پایتختھاي مصر و ثروتمندترین  دیده مي - و بر گرداگرد آنھا ریگھاي روان -كوچكي

نامیدند و خود مردم آن  نانیان آن را بھ نام تبس مي، كھ یو)طیوه(شھر عالم قدیم ساختھ شده بود 
  در كرانة خاوري نیل ھم . خوانند مي» نھ«سرزمین را وسي و 

. ساختھ شده كھ گلھاي كاغذي باغ آن شھرت جھاني دارد» كاخ زمستاني اقصر«مھمانخانة معروف 
رھاي شاھان، در چون شخص بھ كرانة باختري توجھ كند، در آنجا خواھد دید كھ خورشید پشت گو

كند، و آسمان در ھنگام غروب رنگ ارغواني و زریني دارد؛ در ھمین  دریایي از شن غروب مي
رسد؛ آن كھ  قسمت باختري، و در فاصلة دورتري، ستونھاي معبد با شكوه ملكھ حتشپسوت بھ نظر مي

ا ستونھایي است كھ بھ پندارد كھ اینھ از بالد باختري براي نخستین بار بھ این سرزمین آمده چنان مي
  . دست یونانیان یا رومیان قدیم برپا شده است

گذراند كھ آدمي ھرگز  اي چنان آرام و ساكن مي ھنگام بامداد، كرجي بادباني با كندي ما را از رودخانھ
كند ھمین رودخانھ است كھ بھ ھمین صورت، در طول قرنھایي كھ از شماره بیرون است،  خیال نمي
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رسیم و، چون كیلومترھا را یكي  پس از گذشتن از نیل، بھ كرانة باختري آن مي. استجریان داشتھ 
ھاي خاكي و از میان گورستانھاي تاریخي قدیم بگذریم،  پس از دیگري پشت سر بگذاریم و از گردنھ

رسیم؛ ھمان معبد باشكوه ملكھ حتشپسوت كھ ستونھاي خاموش و سفیدرنگ  بھ یك شاھكار ھنري مي
در اینجا ھنرمند تصمیم گرفتھ است كھ طبیعت را تغییر بدھد و . مان صاف باال رفتھ استآن در آس

ھاي سنگ خارا،  بھ این ترتیب، از میان توده: گر سازد ھاي آن را زیباتر از زیبایي خود آنھا جلوه تپھ
بیشك . یستاین ستونھا را تراشیده كھ شكوه و جالل آن از آنچھ ایكتینوس براي پریكلس ساختھ كمتر ن

ھر كس این ستونھا را ببیند بھ این اندیشھ خواھد افتاد كھ یونانیان معماري خود را از اصل مصري 
بر روي دیوارھاي این معبد نقش . اند و، شاید، وسیلة انتقال جزیرة كرت بوده است اقتباس كرده

كند كھ  ریخ حكایت ميھاي پھناوري، پر از جانداري و فكر، از داستان نخستین زن مشھور تا برجستھ
  .ھاي دیگر تاریخ ندارد ھیچ كمي و نقصاني نسبت بھ ملكھ

خوریم كھ نمایندة بزرگترین  ھنگام برگشتن از تماشاي این معبد قدیمي، بھ دو مجسمة بزرگ برمي
» ھاي ممنون مجسمھ«پادشاه خوشگذران مصر آمنحوتپ سوم است، و مكتشفان یوناني بغلط آنھا را 

. تن وزن دارد و از سنگ یكپارچھ تراشیده شده 700رسد و  متر مي 20بلندي یكي از آنھا بھ . اند نامیده
ھایي را كھ دیداركنندگان یوناني آن، در حدود  توان نوشتھ برپایة یكي از این دو مجسمھ ھنوز مي

نگیزي ا در اینجا نیز زمان بھ صورت شگفت. اند خواند سال قبل از این، از خود برجاي گذاشتھ 2000
ھاي عظیم، معاصر  رسد كھ ما و آن سیاحان یوناني، در برابر مجسمھ شود و چنان بھ نظر مي جمع مي
ترین  ھاي مجسمة رامسس دوم، كھ برجستھ ھا، شكستھ یك كیلومتر و نیم در شمال مجسمھ. یكدیگریم

، بر زمین ریختھ رود و اسكندر كبیر در برابر او رنگ و بھایي ندارد شخصیتھاي تاریخي بھ شمار مي
 150سال از آن را برتخت سلطنت مصر تكیھ داشت، و  67سال زیست، كھ مدت  99این شاه . است

متر  17متر بلندي داشتھ و اكنون  17اینك مجسمة او در برابر ماست، كھ پیش از این . فرزند آورد
. نگرند آن مي درازي دارد بر روي زمین دراز كشیده، آیندگان و روندگان بھ چشم ریشخند در

  دانشمنداني 

. كھ ھمراه ناپلئون بھ مصر آمده بودند كوشش فراوان كردند تا ھمھ چیز این مجسمھ را اندازه بگیرند
گیري، بیش از یك متر بھ دست آمد، و پھناي پایش یك متر و نیم، و وزن آن  طول گوش او، در اندازه

سمھ است كھ ناپلئون آنچھ را در برابر گوتھ اند؛ در برابر ھمین مج تن تخمین كرده 1000را حدود 
  »!این است یك مرد«: گفتھ بود تكرار كرد و گفت

بر گرداگرد ما، در این جاي از كرانة باختري نیل، شھر مردگان است كھ علماي مصرشناسي ھمھ 
این  در آن زمان كھ بھ دیدار. اند جاي آن را كاویده و در ھر گوشھ گوري از گورھاي شاھان را یافتھ

پندارند سیم و زر ھر دري  حتي بر روي كساني ھم كھ مي - سرزمین رفتم، در مقبرة توت عنخ آمون
شد؛ ولي در مقبرة ستي اول باز است و، در خنكي سردابھاي زیرزمیني،  گشوده نمي -كند را باز مي
ان آن زمان تواند براحتي سقف و دھلیزھاي نقاشي شده را تماشا كند و از مھارت صنعتگر انسان مي

اند این تابوتھاي بزرگ را  متعجب شود و بھ فكر ثروت سرشار آن زمان بیفتد كھ چگونھ با آن توانستھ
اند، در یكي از این  كساني كھ مشغول حفاري بوده. بسازند و این ھمھ ھنر و صنعت در آن بھ كار برند

را، سھ ھزارسال پیش از این، بھ  ھاي زیرزمیني، جاي پاي بندگاني را كھ جسد مومیایي شدة شاه مقبره
  اند  اند بر روي زمین دیده آرامگاه ابدي او برده

اینھا چیزھایي است كھ بر ساحل باختري نیل قابل دیدن است، ولي نیكوترین و زیباترین آثار در كنار 
ساختمان این قسمت بھ . معروف است) االقصر(= خاوري قرار دارد و ھمان است كھ بھ نام كاخھا 

ست آمنحوتپ كبیر آغاز شد كھ با غنیمتھایي كھ از كشورگشایي نصیب تحوطمس سوم شده بود بھ د
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ساختن كاخ باشكوھي آغاز كرد؛ ولي، پیش از آنكھ كار تمام شود، دست اجل گریبان او را گرفت و 
مدت صد سال این كار تعطیل شد، تا زمان رامسس دوم رسید؛ وي آن كاخ را با شكوھي شاھانھ بھ 

در ھمان نظر اول بھ این ساختمان، روح معماري مصري تمامي فكر و ذھن كسي را كھ . ایان رسانیدپ
شود كھ زیبایي و مزایاي آن تنھا در وسعت و  گیرد، و معلوم مي متوجھ تماشاي آن است فرا مي

 در این قصر تاالر. استحكام نقشھ نیست، بلكھ نیروي مردي و مردانگي از ھمھ جاي آن ھویداست
پھناوري بوده است كھ اكنون از شن انباشتھ شده، ولي در آن روزھاي بسیار كھن، كف آن ھمھ از 
سنگ مرمر مفروش بوده است؛ در سھ طرف آن ستونھاي مجللي است كھ تنھا ستونھاي كرنك را 

ھاي  ھاي روي سنگ و مجسمھ در ھر طرف، نقش برجستھ. توان با آنھا در معرض مقایسھ درآورد مي
پیش خود ھشت . كند پس از این ھمھ زمان كھ بر آنھا گذشتھ، ھنوز از عظمت گذشتھ حكایت مي شاه،

یعني ھمان چیزي كھ دایة پیدایش و پیشرفت ادبیات بوده و در اینجا بھ منظور  - ساقة دراز پاپیروس
ن تصور اي باشد؛ نیز چنا را تصور كنید كھ بر نوك ھر ساقھ غنچة نیمشكفتھ -ھنري بھ كار رفتھ است

بند، محكم، اینھا را بھ یكدیگر بستھ و زیبایي آمیختھ بھ نیرویي بھ آنھا داده باشد؛  كنید كھ پنج رشتھ
  آنگاه چنان پندارید 

پس از آن، خواننده . را كھ در اقصر بھ شكل گیاه پاپیروس برپا شده پیش نظر خود مجسم خواھید دید
ستونھا ساختھ شده، و بر روي آنھا سرستونھاي  باید پیش خود تاالري تصور كند كھ ھمھ از این

داري بسازد، تا بتواند آنچھ را دست روزگار از سي قرن  عظیمي قرار گرفتھ باشد و رواقھاي سایھ
پس از این، باید در اندیشة آن بیفتد كھ آیا مردمي ھم، . پیش براي ما برجاي گذاشتھ در عالم خیال ببیند

اند كھ بھ فكر  خوانیم، چھ اندازه نیرومندي داشتھ كودكي مدنیت مي در آن زمان كھ ما آن را دوران
  .اند فكر خود را بھ مرحلة عمل درآورند ساختن چنین آثار بزرگي برآمده، و پس از آن توانستھ

ھاي قدیمي، و پلیدیھا و بدبختیھاي زمان حاضر، راه ناصافي ما را بھ معبدھاي كرنك  از میان ویرانھ
رین چیزي است كھ مصر از آثار باستاني خود برجاي نگاه داشتھ تا در معرض رساند؛ آن آخ مي

در ساختن این معابد، در حدود پنجاه نفر از فراعنة مصر، كھ از اواخر . تماشاي بینندگان قرار دھد
در ھر دوره، . اند اند، شركت داشتھ سلطنت قدیم تا روزگار بطالسھ در این سرزمین فرمانروا بوده

شد تا مساحتي در حدود بیست و پنج  اي ساختھ و، برآنچھ از پیش مانده بود، افزوده مي ازهچیزھاي ت
ھكتار زیربنا قرار گرفت؛ این بزرگترین و باشكوھترین بناھایي است كھ بھ دست بشر ساختھ و بھ 

ساند ر راھرویي كھ در میان دو ردیف ابوالھول ساختھ شده ما را بھ جایي مي. خدایان تقدیم شده است
  :در آنجا ایستاده و چنین نوشتھ است 1828كھ شامپولیون، مؤسس مصرشناسي، در سال 

در اینجا، تمام شكوه و جالل . من عاقبت بھ كاخ، و اگر بھتر بگویم بھ شھر آثار، یعني بھ كرنك آمدم
اند  ردهفراعنھ بر من آشكار شد و عظیمترین چیزھایي را كھ بھ فكر بشر رسیده و بھ مرحلة عمل درآو

ھیچ ملت قدیم یا جدیدي، جز مصریان، نتوانستھ است تصور معماریي بھ این عظمت و وسعت … دیدم
پیكر نیرومندي، با بلندي صدپا،  اند كھ مرد غول كرده مصریان قدیم چنان فكر مي. و شكوه داشتھ باشد

  .قاعدتًا باید چنان فكر كند

ھاي فراوان، و خبرت و  فھم كند، عكسھا و نقشھبراي آنكھ شخص حقیقت این بنا را چنانكھ باید 
خواننده باید پیش خود محوطة وسیع محصور مربع شكلي . كارشناسي یك نفر معمار را باید داشتھ باشد

متر طول دارد؛ و چندین حیاط در آن ساختھ شده، و زماني  500را تصور كند كھ ھر ضلع آن 
لي ساختمانھاي داخل این محوطھ ھمان است كھ مجسمھ در آن جاي داشتھ است؛ مجموعة اص 86000

ھاي بزرگ  ؛ میان ھر دو حیاط ستونھا یا دروازه)متر 90متر در  300(دھد  معبد آمون را تشكیل مي
از طاق نصرتھاي مجللي كھ تحوطمس سوم برپا كرده قسمت باالي آن ریختھ، ولي ھنوز : وجود دارد
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كند؛ تاالر جشنھایي كھ ھمین پادشاه  آن حكایت ميكاریھاي آن از ظرافت حجاري  تصاویر و كنده
شود، بر ستونھاي سبك دوریك  ساختھ، و این طرف و آن طرف آن ھنوز ستونھاي شیاردار دیده مي

سازد؛ معبد كوچك پتاح، با ستونھاي فراواني كھ دارد، در  یونان پیشي دارد و خاطر را متوجھ آنھا مي
  زیبایي، با نخلستان مجاور آن 

    

  

  ستونبندي و تاالر معبد االقصر، عكس از موزة ھنري مترپلیتن، نیویورك

كند؛ آنگاه گردشگاه بزرگي است كھ آن نیز بھ فرمان تحوطمس ساختھ شد و، با ستونھاي  رقابت مي
رود؛ از ھمھ مھمتر تاالر بزرگ  درشت و برھنة خود، نمایندة حقیقي این ناپلئون مصر بھ شمار مي

است كھ سقف آن بر روي جنگلي از صد و چھل ستون عظیم قرار گرفتھ؛ ستونھاي آن  ستونداري
گیرد؛ سرستونھا، بھ شكل برگ  چنان بھ یكدیگر نزدیك است كھ از گرماي سوزان خورشید جلو مي

. سنگھاي خاراي بزرگي بر روي این ستونھا قرار گرفتھ است تراشیده شده، و تختھخرما، در سنگ 
در نزدیكي این محل دو مسلة یكپارچھ، كھ در زیبایي و بلندي درست مشابھ یكدیگرند، ھمچون دو 

ھایي كھ بر آنھا  ھا و معبدھاي در حال ویراني برافراشتھ شده و، با نوشتھ ستون نور در میان مجسمھ
  :ھا چنین آمده است در نوشتة مسلھ. رساند ده، پیام ملكة حتشپسوت را بھ جھانیان مينقش ش

اند؛ تاج آنھا از بھترین طالي  ھا از سنگ خارایي ساختھ شده كھ از كانھاي جنوب آورده این مسلھ
توان دید؛ درخشندگي شعاع آنھا ھر  از دور، بر روي رودخانھ آنھا را مي. كشورھاي بیگانھ است

نماید كھ  كند؛ ھنگامي كھ قرص خورشید میان آنھا جاي دارد، چنان مي را پر مي» سرزمیندو«
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شما كھ این دو یادگار را پس از زمان درازي خواھید دید و از … آید براستي در افق آسمان باال مي
ا برپا دانیم چگونھ چنین كوھي از طال ر ما مي«. ام سخن خواھید گفت، البد خواھید گفت آنچھ من كرده

بار كیل كرده و بھ مصرف  ھاي دانھ من، براي زرین كردن این ستونھا طال را مانند كیسھ. اند داشتھ
  . دانستم كھ كرنك افق آسماني زمین است چھ، مي.. ام رسانیده

شاید این نخستین تمدن بزرگ جھان ظریفتر و زیباتر از ھمھ ! اند چھ ملكھ و چھ شاھان بزرگي بوده
نزدیك دریاچة مقدس . ب آن است كھ ما ھنوز در آغاز اكتشاف عظمت چنین تمدني باشیمباشد؛ ظن غال

كاوند و خاكھاي آن را در دو زنبیلي كھ بر دو كنار  كنند و مي كرنك، امروز، مرداني زمین را مي
كنند؛ در كنار این كارگران، عالم مصرشناسي را  ریزند و با دوش آنھا را حمل مي چوبي بستھ شده مي

ھاي  بینیم كھ بر روي دو قطعھ سنگي كھ تازه از خاك بیرون آمده خم شده و بھ خواندن نوشتھ مي
این مصرشناس یكي از ھزاران دانشمند مانند كارتر، برستد، ماسپرو، . ھیروگلیفي آنھا مشغول است

وان پتري، كاپارت، ویگال و نظایر ایشان است كھ بسادگي در این سرزمین خورشید سوزان و شن ر
اند تا طلسم ابوالھول را براي ما بازكنند و، از شكم خاك رازپوش، ھنر و ادبیات  بھ سر برده و كوشیده

زمین و آسمان ھر روز با ایشان در نبرد است؛ خرافات بھ . و تاریخ و حكمت مصر را بیرون آورند
ي كھ این دانشمندان از شود؛ رطوبت و ویراني پیوستھ بھ آثار فرستد و مانع كارشان مي آنان لعنت مي

كند؛ این نیل، كھ براي سراسر مصر مایة آبادي و فراواني است،  آورند حملھ مي زیر خاك بیرون مي
  ھاي  ھنگام طغیان، بھ داخل ویرانھ

گذارد كھ مانند خوره سنگ را   اي بر روي ستونھا مي نشیند، ورقة شوره اندازد؛ و چون آب پس مي مي
  .كند  خورد و متالشي مي مي

پس، بھتر آن است كھ شتاب كنیم و، در زماني كھ این آثار ھنوز بھ صورت گرد و غبار در نیامده 
  .بوده، افتخار مصر را در تاریخ و تمدن تماشا كنیم

II -  سازندگان بزرگ  

   اكتشاف مصر.1

  شامپولیون و سنگ رشید

تنھا . رود ترین فصول علم باستانشناسي بھ شمار مي اكتشاف تاریخ مصر باستاني یكي از درخشنده
دانستند آن بود كھ این سرزمین یكي از مستعمرات رومي و  چیزي كھ در قرون وسطي از مصر مي

مردم، در دورة رستاخیز علم و . یكي از مراكزي است كھ دین مسیح در آنجا مستقر گردیده است
، چنان گمان داشتند كھ تمدن در یونان آغاز شده است؛ حتي در دورة روشنفكري، كھ با )رنسانس(باد

كردند، از مصر چیزي جز اھرام آن  ھوشمندي تمام دربارة چین و ھند تحقیق و مطالعھ مي
ة ھنگامي كھ این فرماند. طلبي ناپلئون است باید گفت كھ مصرشناسي یكي از نتایج سلطھ. شناختند نمي

حملة معروف خود را بر مصر آغاز كرد، گروھي نقاش و مھندس  1798بزرگ اھل كرس در سال 
اي دانشمند نیز در این  عده. با خود برد كھ در آن كشور باستاني گردش كنند و از آن نقشھ بردارند

ا كار مصر داشتند؛ مردم این شدت توجھ آنان ر  حملھ با ناپلئون ھمراه بودند كھ توجھ فراواني بھ
پنداشتند؛ دانشمندان در صدد آن بودند كھ تاریخ مصر را، بھتر از آنچھ مورخان آن زمان  اي مي بیھوده
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ھمین ستاد علمي ناپلئون بود كھ براي عالم جدید ما معابد اقصر وكرنك را . نوشتھ بودند، فھم كنند
ھ عنوان گزارش ، كھ این ھیئت، پس از بازگشت، ب)1813- 1809(كتاب وصف مصر. اكتشاف كرد

براي انجمن علمي فرانسھ تنظیم كرد، نخستین گامي است كھ دانشمندان براي تحقیق و مطالعھ در این 
  . اند تمدن فراموش شده برداشتھ

با وجود این، سالھاي درازي گذشت و كسي نتوانست آثاري را كھ بر روي بناھاي مصري نقش شده 
ھاي  ین دانشمندان، بھ نان شامپولیون، براي حل رموز نوشتھشكیبایي و دقتي كھ یكي از ا. بود بخواند

. رود اي از روح علمي موجود در آن دانشمندان بھ شمار مي ھیروگلیفي بھ كار برده نمونة برجستھ
  شد، ولي در زیر آن نقوش مصري دیده مي» نقوش مقدس«اي یافت كھ بر آن از این  شامپولیون مسلھ

     

  

  بازسازي فرضي ستونبندي تاالر بزرگ ستوندار در كرنك، از روي مدلي در موزة 

وي چنان . داد این نگارشھا بھ بطلمیوس و كلئوپاترا ارتباط دارد اي یوناني بود كھ نشان مي نوشتھ
ھا فراوان تكرار شده و با شعار پادشاھي ھمراه است، ناچار،  اي كھ در این كتیبھ حدس زد كھ دو كلمھ

توانست یازده حرف از حروف زبان مصري  1822اید اسم شاه و ملكھ باشد؛ با این حدس، در سال ب
وي این . قدیم را تشخیص دھد؛ این، خود، دلیلي بود بر اینكھ مصر قدیم حروف الفبایي داشتھ است
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 اي از رود نیل، حروف را با عالمت سنگ بزرگ سیاھي كھ سپاھیان ناپلئون در نزدیكي مصب شاخھ
شد كھ بھ سھ زبان نوشتھ  نقوشي دیده مي »رشیدسنگ «بر . موسوم بھ رشید، یافتھ بودند تطبیق كرد

دانست،  يشامپولیون كھ یوناني م. و یوناني - یا زبان رایج میان تودة مردم - بودند؛ ھیروگلیفي و دموتي
با استفاده از یازده حرفي كھ از مسلة نخستین شناختھ بود، در نتیجة بیست سال كوشش مداوم، توانست 
تمام رموز این نقش را حل كند و آن را بخواند و تمام حروف الفباي مصري را بشناسد و راه را براي 

   .استتاریخ علم تاریخ  این یكي از بزرگترین اكتشافات در. اكتشاف جھان گمشدة بزرگي باز كند

  مصر ماقبل تاریخ -2

  نژاد مصریان  - ھا عصر پیش از سلسلھ -عصر بداري - عصر نوسنگي -سنگي عصر دیرینھ

شوند؛ بھ ھمین جھت، انتظار  دانیم، پیشتازان ھر دوره مرتجعان دورة پس از آن مي گونھ كھ مي ھمان
ھاي عصر دیرینھ سنگي  رود مؤسسان مصرشناسي آخرین كساني باشند كھ صحت بازمانده چنان مي

ر دانشمندان پس از چھل سالگي دیگ«: گوید المثل فرانسوي مي مصر را تصدیق كنند؛ چنانكھ ضرب
ھنگامي كھ نخستین ادوات و آالت سنگ چخماقي، در درة نیل، از زیر خاك بیرون » .كنجكاوي ندارند

آورده شد، سرفلیندرز پتري، كھ معموال تردیدي در بیان ارقام و تاریخھا نداشت، اظھار كرد كھ این 
اند؛  ھاي سالطین مصر در این سرزمین بوده آثار ساخت دست نسلھایي است كھ پس از سلسلھ

رساند، سفالھاي  ماسپرو،، كھ اسلوب ادبي عالي و درخشان او ھرگز زیاني بھ علم فراوان او نمي
این اظھارات بھ . مانده از عصر نوسنگي را بھ دورة سلطنت میانة مصر مربوط دانست مصري باقي

ن دورة ، در بارة پیشرفت پیوستھ و تدریجي تمد1895ھیچ وجھ مانع آن نشد كھ دمورگان، در سال 
باشد، اظھار نظر كند؛ و براي این  سنگي اروپا مي سنگي كھ تقریبًا متناظر با عصرھاي دیرینھ دیرینھ

شده با سنگ چخماق، كھ  منظور از انواع تبردستي و قالب ماھیگیري و نوك پیكان و چكشھاي ساختھ
ریبًا شخص بھ آن بھ صورتي تدریجي، كھ تق. در طول مجراي نیل بھ دست آمده بود، استفاده كرد

دھد؛ این  سنگي جاي خود را بھ آثار عصر نوسنگي مي شود، آثار بازماندة عصر دیرینھ متوجھ نمي
 4000تا  000،10دھد تاریخ آنھا محصور میان  آثار دستة دوم در عمقھایي قرار دارد كھ نشان مي

  سال 

، و از حیث صیقل و برندگي و شود ساختن افزارھاي سنگي رفتھ رفتھ ظریفتر مي. قبل از میالد است
رسد كھ ھیچ یك از تمدنھاي عصر نوسنگي، كھ از آنھا اطالع داریم، بھ  اي مي ساختي، بھ درجھ خوش

در نزدیكي اواخر این عصر كارھاي فلزي بھ صورت گلدان و درفش و سنجاق مسي . رسد پاي آن نمي
  . شود و تزیینات زرین و سیمین آشكار مي

شود، و در ضمن انتقال بھ این مرحلھ آثار كشاورزي بھ نظر  لة تاریخي نزدیك ميدر پایان كار، مرح
در نیمھ راه میان قاھره و (، ضمن كاوشھاي نزدیك شھر كوچك بداري 1901در سال . رسد مي

، در میان ادواتي متعلق بھ زماني در حدود چھل قرن قبل از میالد، بھ جسد مردگاني دست یافتھ )كرنك
اي پیدا كردند كھ حرارت و خشكي  ھاي جوي ھضم نشده ھاي بعضي از آن جسدھا، دانھ و، در روده

از آنجا كھ جو بھ صورت . شنھا سبب آن شده بود كھ مدت شش ھزار سال بھ ھمان حال باقي بماند
ھا  روید، این اكتشاف دلیل بر آن است كھ مردم بداري از كاشتن دانھ وحشي و صحرایي در مصر نمي

از آن زمانھاي بسیار دور، ساكنان درة نیل بھ آبیاري پرداختھ و جنگلھا را بریده و . اند تھآگاھي داش
  .اند مردابھا را خشكانده و بر نھنگ و اسب آبي پیروز شده و سنگ شالودة تمدن را كار گذاشتھ
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ن از این اكتشافات، و اكتشافات دیگري كھ شده، تصوري از نوع زندگي مصریاني كھ پیش از نخستی
فرھنگ و تمدن آن . شود اند براي ما حاصل مي برده ھاي سالطین در ازمنة باستاني بھ سر مي سلسلھ

زمان در میانة راه شكار و كشاورزي بوده و تازه بھ جاي ادوات سنگي، ادوات فلزي را بھ كار 
پارچھ و فرش كردند و با الیاف كتان  ساختند و گندم را آرد مي مردم در آن زمان كرجي مي. بردند مي

كردند؛ از  آراستند و با مواد معطر خوشبو مي آالت مي بافتند، خود را با زیور براي خود مي
تراشي و اھلي كردن حیوانات آگاه بودند، و نقاشي، مخصوصًا ساختن تصویر جانوراني كھ شكار  ریش

سرا، و صورتھاي  ھاي سفالي سادة خود، صورت زنان نوحھ بر ساختھ كردند، را دوست داشتند؛  مي
كردند؛ حجاران قابلي بودند؛ دلیل آن قلمھاي حجاریي است  دیگري از انسان و اشكال ھندسي رسم مي

اي، شبیھ بھ مھرھاي  ھاي تصویري و مھرھاي استوانھ نوشتھ. دست آمده است  االراك بھ كھ در جبل
  . سومري، داشتند

اي از دانشمندان بھ این  پاره. اند ن سرزمین درآمدهداند كھ این مصریان قدیم از كجا بھ ای ھیچ كس نمي
نظر تمایل دارند كھ آن مردم از اختالط مردم نوبھ و حبشھ و لیبي، از یك طرف، و مھاجران سامي یا 

حتي در آن زمان دور ھم نژاد پاك و خالصي بر روي زمین وجود . اند ارمني از طرف دیگر پیدا شده
كنندگان، یا مھاجران آسیاي باختري، تمدن و فرھنگ عالیتري  ین حملھاحتمال دارد كھ ا. نداشتھ است

اي پیدا شده باشد و،  را با خود بھ مصر آورده باشند، و از آمیزش آنان با بومیان نیرومند نسل دورگھ
این آمیزش . چنانكھ در ھمة تمدنھا رسم بر این است، براي مصر نیز دورة تمدن جدیدي آغاز شده باشد

م، ملت  ق 3000- 4000گرفت؛ چنان بود كھ از آن، در میان سالھاي  دریجي صورت ميبھ شكل ت
  .واحدي پیدا شد و مصر تاریخ را بھ وجود آورد
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  سنگ رشید، موزة بریتانیایي، لندن

  دورة سلطنت قدیم -3

مومیایي  - ھنرمقابر -غرض از ساختن اھرام - خفرن - خئوپس - نخستین شخصیت تاریخي -ھا»نوم«
  كردن

ساكنان اطراف این . م فراز آید، مردم نیل براي خود نوعي حكومت داشتند ق 4000پیش از آنكھ سال 
شدند، كھ در ھر یك از آنھا مردم از یك تخمھ بودند و از یك رئیس  تقسیم مي نومبھ چندین   رودخانھ

این . پرستیدند و شعایر و آداب دیني خاصي داشتند بردند و خداي مخصوصي را مي فرمان مي
اي در طول تاریخ باستاني مصر باقي مانده و، برحسب اندازة قدرت و صنعت  وحدتھاي منطقھ

چون . شده است و فرمانداران محلي نیز اندازة تسلطشان كم و زیاد مي فرعونھاي مصري، این سران
در ھر سازماني كھ در حال پیشرفت و نمو باشد، ناچار، ارتباط میان قسمتھاي مختلف آن پیوستھ رو 
بھ تزاید است، در مصر قدیم نیز ترقي تجارت و خرجھاي سنگین جنگ سبب آن شد كھ ازمیان این 

لكت، یكي در جنوب و دیگري در شمال، تأسیس شود؛ شاید اصل این تقسیم حكومتھاي جزء، دو مم
این نزاع، كھ . صورت دیگري از نزاع میان افریقاییان جنوبي و آسیاییان مھاجر اھل شمال بوده باشد

اي است،  افسانھ شد، در زمان منس، كھ شخصیتي نیمھ بر اثر اختالفات جغرافیایي و نژادي شدیدتر مي
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را در تحت سلطنت یگانة خود درآورد و » دو سرزمین«قت از میان رفت، چھ وي بھ صورت مو
قانون و شریعتي را كھ خداي تحوت بھ او الھام كرد در سراسر مصر روان ساخت و نخستین سلسلة 

اي در منف یا ممفیس بنا نھاد و، ھمان گونھ كھ یك  سلطنتي تاریخي را تأسیس كرد و پایتخت تازه
و وسایل … بھ مردم راه بھ كار بردن میز و تخت را آموخت«یم گفتھ است، مورخ یوناني قد

  ».خوشگذراني و تجمل را بھ مملكت داخل كرد

زیستھ، شاه یا  نخستین شخصیت تاریخي مصر، كھ یقین داریم حتمًا روزي بر روي زمین مي
كشورگشا نیست، بلكھ ھنرمند و دانشمندي است بھ نام ایمحوتپ كھ طبیب و معمار و رایزن اول شاه 

اي بھ علم طب مصري خدمت كرد كھ پس  این شخص بھ اندازه). م ق  3150حوالي (زوسر بوده است
رسد كھ مكتب معماري مصر بھ  چنان بھ نظر مي. پرستیدند او را بھ عنوان خالق ھنر و علم مياز آن 

بنا بھ روایات . اند دست وي تأسیس شده، و از ھمین مكتب سازندگان بزرگ سلسلة بعد بیرون آمده
ترین بناي مصریي  مصري، نخستین خانة سنگي بھ سرپرستي وي ساختھ شد؛ و ھموست كھ نقشة كھنھ

اي  چندین قرن، این ساختمان بھ عنوان نمونھ. پلة سقاره، را كشیده ھ امروز سرپاست، یعني ھرم پلھك
  است؛ ظاھرًا ھمین   رفتھ براي ساختن مقابر بھ كار مي

كند، ستونھاي  ھاي تاریخي حكایت مي در آثار باستاني سقاره، كھ از آغاز ھنر مصري در دوره. است
ھایي بھ  اند كمتر نیست؛ نقش برجستھ ر زیبایي از آنچھ یونانیان بعدھا ساختھبینیم كھ د شیارداري را مي

خورد كھ سرشار از واقعیت و جانداري است؛ بدلچینیھاي سبز رنگي است كھ با محصوالت  چشم مي
در ھمینجا، مجسمة سنگي نیرومندي از خود زوسر است، . زند قرون وسطاي ایتالیا الف ھمسري مي

گار در آن تباھي زیاد كرده و جزئیات آن را از میان برده، چھرة عالي و متفكر كھ گرچھ دست روز
دانیم چھ شده است كھ سلسلة چھارم مھمترین سلسلة  درست نمي. این مجسمھ ھنوز قابل توجھ است

ممكن است ثروت معدني فراواني كھ در اواخر . سلطنتي مصر، قبل از سلسلة ھجدھم، بھ شمار رفتھ
زمین مصر بیرون آورده شده، یا برتري مصریان در دریانوردي مدیترانھ، یا قساوت و  سلسلة سوم از

. سبب شھرت و عظمت سلسلة چھارم شده باشد -نخستین فرعون این سلسلھ -  خوفوشدت عمل 
اند، براي ما  مصري دربارة سازندة نخستین ھرم از اھرام جیزه بھ وي گفتھھرودوت آنچھ را كاھنان 

  : كند چنین نقل مي

گویند كھ تا زمان سلطنت رحمپسینیتوس عدالت حكمفرما بود و آسایش و فراواني  اكنون آنان بھ من مي
پلید شد؛ ولي چون پس از وي خئوپس بھ سلطنت نشست، بھ ھمة كارھاي  در ھمھ جاي مصر دیده مي

بھ ھمة مصریان فرمان داد كھ براي او بیگاري كنند؛ بھ بعضي … دست زد و درھاي معابد را بست،
دستور داد تا از كوھھاي عربستان سنگ بكنند و بھ درة نیل بیاورند؛ گروھي دیگر را بر آن داشت كھ 

بودند براي  در ھر نوبت صدھزار نفر ناچار… سنگھا را با كشتي بر روي رودخانھ جا بھ جا كنند
مدت ده سال طول كشید تا مردم راه را ساختند و سنگھا را بھ پاي ھرم . مدت سھ ماه بیگاري كنند

   .رسانیدند؛ بھ نظر من، این كار از ساختن خود ھرم كمتر نیست

، از روي اثري كھ برجاي مانده اطالعاتي بھ خفرعدربارة جانشین و رقیب خوفو در ساختمان، یعني 
اي از اوست كھ با سنگ دیوریت ساختھ شده و از آثار برجستة موزة  آید؛ این اثر مجسمھ دست مي

اگر این مجسمھ درست شبیھ بھ خود وي نباشد، الاقل صورت شخصي را كھ . رود قاھره بھ شمار مي
كنیم  ازندة ھرم دوم و فرعوني كھ پنجاه و شش سال بر مصر سلطنت كرده تصور ميما پیش خود از س
بر باالي سر او مجسمة عقابي قرار دارد كھ نمایندة قدرت سلطنت است؛ اگر . سازد بخوبي مجسم مي
شد كھ این مجسمھ  بود، از ھیبت این مجسمھ، و از تمام جزئیات آن بخوبي معلوم مي این عقاب ھم نمي

دھد كھ نظر  ي نمایندة شاھي است؛ این تندیس انسان مغرور و صریح و بیباكي را نشان ميبراست
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كاري و  تیزبیني دارد؛ بیني مجسمھ نیرومند است و رویھمرفتھ ھیكل آن از نیرویي كھ با محافظھ
اي آورد كھ، در آن زمان، مدتھ كند؛ دیدار این مجسمھ بھ خاطر بیننده مي آرامش ھمراه است حكایت مي

  درازي بوده است كھ 

  اند چگونھ باید پیكر  دانستھ دانستھ چگونھ باید مردان را بسازد، و ھنرمندان نیز مي طبیعت مي

  . این مردان را بتراشند

اند؟ شك نیست كھ، از این كار، منظور برپا كردن یك اثر بزرگ معماري  چرا آن مردم اھرام را ساختھ
اھرام مصر گورھایي بوده كھ . راي منظور دیني صورت گرفتھ استاند، و این كار تنھا ب را نداشتھ

پادشاه آن زمان، مثل ھمة . رفتھ رفتھ از صورت اولیة خود تحول یافتھ و بھ این شكل درآمده است
جاي دارد؛ این ھمزاد در » كا«اي ھمزاد آن بھ نام  مردم، چنین عقیده داشتھ است كھ در ھر جسم زنده

عقیده بر آن بوده است كھ ھر اندازه جسد مرده . میرد كشد نمي ین نفس را ميآن ھنگام كھ شخص آخر
بزرگي و شكل و . ماند بیشتر بماند و بھتر بھ آن خوراك بدھند و از فساد محفوظ بماند، كا نیز باقي مي

اگر از شكل . رفتھ است یكي از وسایل بقا و مقاومت با مرگ بھ شمار مي ھرموضع قرار گرفتن 
اي از جسم صلب متجانس است  نظر كنیم، صورت كلي آن مانند صورت توده ھاي ھرم صرف زاویھ

براي اینكھ استحكام بنا بیشتر شود، با صبر و حوصلة فراوان آنھا را . كھ بآزادي بر زمین ریختھ باشد
اند؛ گویي چنان بوده است كھ این سنگھا ھمھ در نزدیكي دست كارگران بوده و  ر اتصال دادهبھ یكدیگ

سنگ است  ھرم خوفو داراي دو میلیون و نیم پاره. اند آنھا را از صدھا فرسخ راه بھ پاي اھرام نیاورده
. نیم است سنگھا دو تن و رسد، ولي وزن متوسط پاره كھ وزن بعضي از آنھا بھ یكصدو پنجاه تن مي

متر ارتفاع  پوشاند و صد و چھل و شش ھزار متر مربع را مي این ھرم، زمیني بھ وسعت چھل و شش
سنگھا ھمھ درست و بھ ھم پیوستھ است و بھ داخل راه ندارد، جز در چند نقطھ كھ بعمد جاي . دارد

راھنما دیدار كننده . اند تا راھي سري براي داخل كردن تابوت شاه باشد چند پارچھ سنگ را بازگذاشتھ
متر از قاعدة ھرم باالتر است، چھاردست و پا، با حال لرزان، داخل دل ھرم  را، از راھي كھ سي

كند؛ در این نقطة تاریك خاموش نمناك دور از دسترس آدمیزاد است كھ، پیش از این، استخوانھاي  مي
جاي خود باقي، ولي شكستھ و شاه خوفو و ھمسرش جاي داشتھ؛ تابوتھاي مرمرین فرعون ھنوز در 

خالي است، چھ این سنگ، با ھمة بزرگي كھ داشتھ نتوانستھ است جسد را از دستبرد دزدان محفوظ 
  .گونھ كھ چنین كاري از لعنتھاي خدایان ھم برنیامده است دارد، ھمان

شاك شد، ناچار بایستي بھ آن خوراك و پو چون كا بھ عنوان صورت كوچك شدة جسد آدمي تصور مي
بھ ھمین جھت است كھ در بعضي از گورھاي . داده شود، و پس از مرگ كالبد بھ خدمت آن برخیزند

ھاي  شاھان مستراحھایي ساختھ شده بود تا روح جدا شده از بدن آنھا را بھ كارآید؛ در بعضي از نوشتھ
  مربوط بھ مردگان، از این بابت اظھار نگراني شده كھ مبادا
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  از سنگ دیوریت، موزة قاھره؛ عكس از موزة ھنري مترپلیتن، نیویورك سر فرعون خفرع،

بھ طور .كا بھ خوراك نیازمند شود و، براثر نبودن غذا، ناچار از آن باشد كھ مدفوع خود را بخورد
آغاز آن  رسد كھ اگر در آداب دفن مصریان باستاني تتبع شود و بخواھند بھ   طبیعي چنان بھ خاطر مي

ر، باید چنان باشد كھ سالحھا و افزار كار مرد جنگنده را با وي بھ خاك بسپارند، یا چنان برسند، ناچا
را، مانند آنچھ در نزد ھندوان مرسوم است، معمول دارند و زنان و بندگان مرد » سوتي«باشد كھ رسم 

قاعده،  چون در عملي كردن این. را نیز با او در گور كنند، كھ پس از مرگ بھ خدمت وي كمر بندند
ھاي كوچكي  براي زنان و غالمان، سختي و مشقت فراواني وجود داشتھ، مصریان تصویرھا و مجسمھ

ھا و  نھادند، و بر آن مجسمھ ساختند و بھ جاي آنان در گور مي از زنان و غالمان و ملزومات دیگر مي
ه بھ خدمت میت قایم كردند تا بتوانند مانند موجود زند نقاشیھا عبارات سحري و طلسمھایي نقش مي

جویي و تنبلي، فرزندان از گذاشتن خوراك در گور پدران خود، حتي  شاید بعدھا، در نتیجة صرفھ. كنند
در آن صورت ھم كھ مرده پیش از مرگ قسمتي از دارایي خود را وقف این كار كرده، خودداري 

فتھ و، بھ این ترتیب، گر ھاي نقاشي شده جاي واقعیت را مي كرده باشند؛ این صورتھا و صحنھ
اند مزارع حاصلخیز و گاوان فربھ و خدمتگزاران فراوان و كارگران چابك را، با خرج  توانستھ مي

پس از آنكھ رسم گذاشتن تصویر بھ جاي اصل پذیرفتھ شد، . بسیار كمي، در اختیار مردگان بگذارند
در یكي از مقابر، . گار گذاشتندھنرمندان مصري آثار ھنري بسیار زیبایي از خود در گورھا بھ یاد

اي دیده شده كھ در حال خیش كردن آن ھستند؛ در گور دیگري منظرة درو كردن  تصویر مزرعھ
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گیري گاو نر و  رسد؛ در قبري جفت محصول نقاشي شده؛ در گوري دیگر صحنة پختن نان بھ نظر مي
شود؛ در قبر دیگر منظرة كشتن  گاو ماده نقاشي شده؛ در قبر دیگر تصویرزاده شدن گوسالھ دیده مي

رسد در  شود بھ نظر مي اي كھ در ظرف نزد مھمانان گذاشتھ مي گاوي كھ بزرگ شده، یا گوشت پختھ
دھد كھ  اي از وي، بر روي سنگ، او را در حالي نشان مي مقبرة شاھزاده رع حوتپ نقش برجستھ

گاه ھنر  ز آن زمان تاكنون، ھیچا.پشت میزي نشستھ و خوراكھاي گوناگون در برابر وي قراردارد
  .نتوانستھ است این اندازه بھ آدمي خدمت كند

كردند، بلكھ آن مرده را در تابوتي از  براي بقاي ھمزاد مرده، یعني كا، تنھا بھ آنچھ گفتیم بس نمي
اي در این  بھ اندازه. شدند گذاشتند و براي مومیایي كردن آن متحمل رنج فراوان مي سنگ سخت مي

ھایي از گوشت چسبیده بھ استخوانھاي شاھان دیده  پیش رفتھ بودند كھ ھنوز تارھایي از مو، یا تكھ كار
ھردودت چھ خوب این ھنر مومیایي كردن مصریان را در كتاب خود توصیف كرده است؛ . شود مي
  :گوید مي

را بھ این ترتیب اي از مخ  آورند؛ چون پاره در آغاز كار، مخ مرده را با چنگكي از بیني بیرون مي
پس از آن، با سنگ . آورند بیرون آوردند، باقیماندة آن را، با داخل كردن بعضي از داروھا، بیرون مي

كنند؛ آنگاه درون شكم را با شراب  شكافند و امعا و احشاي او را خارج مي اي پھلوي مرده را مي برنده
ا با مر خالص و فلوس وچیزھاي معطر پاشند؛ سپس آن ر شویند و بر آن گردھاي خوشبو مي خرما مي

    كنند و پھلو  دیگر پر مي

چون این كارھا انجام شد، نعش را مدت ھفتاد روز در حمامي از . دوزند را بھ صورت اول خود مي
پس از این مدت، مرده را . نوني است كھ كسي نباید از آن تجاوز كنددھند، و این حد قا قرار مي نترون

كنند، و  اي آغشتھ بھ موم آن را نوار پیچ مي شویند و با نوارھاي پارچھ آورند و مي از حمام بیرون مي
پوشانند كھ مصریان آن را معموال بھ جاي سریشم بھ   این نوارھا را با قشري از صمغ مخصوصي مي

گیرند و براي آن تابوتي از  چون این كارھا تمام شد، صاحبان مرده جسد مردة خود را مي .برند كار مي
گذارند و، پس از آنكھ در تابوت را محكم  سازند و مرده را در آن مي چوب، بھ صورت انسان، مي

جھاي با این خر. دھند كھ ایستاده و بھ دیوار تكیھ داده باشد بستند، آن را در لحد بھ صورتي قرار مي
  . كنند سنگین است كھ اجساد مردگان خود را، براي محفوظ ماندن، مومیایي مي

ترسد ولي خود زمان از اھرام ترس  ھمة عالم از زمان مي«: گوید كھ المثل مصري مي یك ضرب
با وجود این، از ارتفاع ھرم خوفو، با گذشت زمان، شش متر كاستھ شده و تمام پوشش » .دارد

در كنار این ھرم . شاید زمان بھ این ھرم تنھا مھلت بیشتري داده باشد. رفتھ است مرمرین آن از بین
بزرگ، ھرم خفرع قرار دارد كھ اندكي از آن كوچكتر است، ولي ھنوز نوك آن را پوششي از سنگ 

، منكورع ھرم حقیر جانشین خفرع، یعني. پوشاند خارا، كھ پیش از این تمام آن را فرا گرفتھ بود، مي
اي از آجر است، و  كمي آن طرفتر جاي دارد و آن را دیگر سنگ خارا نپوشانده، بلكھ پوشش آن ورقھ

طنت قدیم در ساختھ دورة سل شاید این خود عالمت آن بوده باشد كھ در آن ھنگام كھ شاه این ھرم را مي
ھاي منكورع كھ بھ دست ما افتاده این شاه را ظریفتر و كم نیروتر از  مجمسھ. شرف زوال بوده است

شاید . برد میان ميرساند و از  تمدن نیز، مانند زندگي، ھر چھ را بھ حد كمال مي. دھد نشان مي خفرع
خوشگذراني و تجمل و مالیم شدن اخالق و آداب، در آن زمان ھم، سبب آن بوده است كھ مردم 

اي پیدا شد و تخت و تاج منكورع را  ناگھان شخصیت تازه. خواھان صلح باشند و از جنگ بیزار شوند
  .گرفت و سلسلة سازندگان اھرام را منقرض كرد

  دورة سلطنت میانھ -4
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  تسلط ھیكسوسھا - سلسلة دوازدھم - الطوایفي لوكعصر م

ھایي  تاریخ، این شاھان را بھ صورت سلسلھ. ھیچ سرزمیني بھ اندازة مصر بھ خود شاه ندیده است
  اند، ولي با  درآورده كھ شاھان یك سلسلھ، ھمھ، از یك تخمھ یا از یك خانواده

یكي از فرعونھاي قدیم بھ نام پپي  .ستاوجود این، بھ خاطر سپردن آنھا بار سنگیني براي حافظھ 
؛ این طوالنیترین دورة سلطنت در تاریخ )م ق2644-2738(دوم، مدت نودو چھار سال سلطنت كرد

فرعونھا بیرون رفت و  پس از مرگ وي، مملكت دچار ھرج و مرج شد و اختیار از دست. است
این كھ زماني حكومت . ھا، ھر یك مستقال بھ حكمراني پرداختند»نوم«اشراف و زمینداران، در 

ھاي  الطوایفي و خانخاني بازگردد، یكي از نمونھ مركزي موجود باشد و پس از آن وضع بھ حال ملوك
زماني آزادي بیش از  شود؛ گویي چنان است كھ مردم تاریخ است كھ بھ صورت منظمي تكرار مي

پس از یك دوره تاریكي، كھ مدت . كنند اندازه را دوست دارند و زماني دیگر بھ انضباط سخت میل مي
االراده، شبیھ شارلماني  چھار قرن طول كشید و در این مدت ھرج و مرج حكمفرما بود، مردي قوي

را بھ دست گرفت و كارھا را بھ ھاي تاریك اروپا، ظاھر شد و، با سرپنجة آھنین، زمام امور  دوره
جریان عادي خود بازگردانید و پایتخت را از ممفیس بھ طیوه انتقال داد و، بھ نام آمنمحت اول، سلسلة 

در زمان این سلسلھ، ھنر مصري، جز در قسمت معماري، آن اندازه پیش . دوازدھم را تأسیس كرد
در یك كتیبھ، آمنمحت دربارة . ن حد تجاوز نكردرفت كھ ھرگز بھ آن پایھ نرسیده بود و بعد نیز از ای

  :گوید خود با ما چنین سخن مي

  من مردي بودم كھ دانھ كاشتم و خداي درو را دوست داشتم؛

  ھا بھ من درود فرستادند؛ نیل و ھمة رودخانھ

  در سالھاي من ھیچ كسي گرسنھ و تشنھ نماند؛

  .گویند برند و از من سخن مي در نتیجة آنچھ من كردم، ھمھ در صلح و صفا بھ سر مي

پاداش وي این بود كھ آن كسان كھ وي آنان را بھ مناصب عالي رسانیده بود در خفا بر ضد او با 
ولي، . وي این مطلب را دریافت و كنگاش كنندگان را سیاست كرد. یكدیگر بھ كنگاش برخاستند

برجاي گذاشت كھ البتھ خالي از وار، براي فرزند خود دستوراتي در بارة فن كشورداري  پولونیوس
اي براي حكمراني مطلق و خودكامگي بھ شمار  تلخي و مرارت نیست، ولي دستورالعمل شایستھ

  :رود مي

  گویم نیك گوش فرا دار، بھ آنچھ بھ تو مي

  … تا آنكھ پادشاه زمین باشي،

  :و نیكي را در آن بیفزایي

  بر تمام زیردستان خود سختي كن،

  دھد كھ از او بترسد؛ اھمیت ميچھ ملت بھ كسي 
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  .وقت بھ تنھایي بھ ایشان نزدیك مشو ھیچ

  دلت را از محبت یك برادر پرمساز،

  …و براي خود دوست مگیر؛

  روي قلب خودت را پاسبان خود قرار بده؛ در آن ھنگام كھ بھ خواب مي

  .چھ ھیچ كس در روزھاي بدبختي دوستي ندارد

رسد، دستگاھي اداري برقرار  زار سال ھنوز زنده بھ نظر مياین شاه فعال، كھ از خالل چھار ھ
سنوسرت اول . ثروت عمومي افزایش یافت و ھنر ترقي كرد. ساخت كھ مدت پانصد سال دوام كرد

اي جلو گرفت و در ھلیوپولیس، یا عین  اي میان نیل و دریاي سرخ حفر كرد و از مھاجمان نوبھ ترعھ
ده مجسمة نشستة او بر جاي مانده و اكنون زینت . عبدھایي ساختشمس و آبیدوس، یا عربھ و كرنك م

سنوسرت سوم فلسطین را بھ زیر حكومت مصر كشید و مردم مھاجر نوبھ . بخش موزة قاھره است
اي نصب كرد كھ  كردند، بھ مرزھاي جنوبي پس نشاند و در آنجا لوحھ اندازي مي را، كھ پیوستھ دست

» .ھ براي آن است كھ آن را پرستش كنید، بلكھ تا بھ دفاع از آن برخیزیداین ن«: بر آن چنین نوشتھ بود
رود،  ھاي آبیاري بھ شمار مي آمنمحت سوم كھ مرد مدبري بود، و یكي از سازندگان بزرگ ترعھ

الطوایفي و خانخاني را بركند و، بھ جاي این گونھ اشخاص،  ریشة ملوك) شاید بھ صورت كامل(
سیزده . گرفتند ري بخشھاي مختلف كشور گسیل داشت كھ از شاه مواجب ميكساني را براي فرماندا

سال پس از مرگ او، در نتیجة جنگي كھ میان مدعیان سلطنت و جانشیني او در گرفت، اغتشاش 
بزرگي در مصر پیدا شد و دورة سلطنت میانھ، با حال ھرج و مرجي كھ مدت دویست سال ادامھ 

نگام ھیكسوسھا، كھ بدویاني آسیایي بودند، بر سر مصر پریشان و در این ھ. داشت، پایان پذیرفت
تكھ شده تاختند و شھرھاي آن را سوختند و معابد آن را ویران كردند و ثروتي را كھ در آن گرد  تكھ

» شاھان چوپان«شده بود بھ باد دادند و بسیاري از آثار ھنري را از بین بردند و مدت دو قرن، بھ نام 
تمدنھاي باستاني ھمچون جزایر كوچكي در دریاھاي . بر این سرزمین فرمان راندند یا ھیكسوسھا،

ھاي حاصلخیزي در میان شكارچیان و چوپانان جنگجو بوده است؛ یعني در  توحش، یا ھمچون واحھ
چنین بوده . رفتھ است كھ باروي نگاھبان آن فرو ریزد و ھمھ چیز نابود شود ھر آن، احتمال آن مي

سیھا بابل را چپاول كردند و طوایف گل یونان و روم را در معرض تاخت و تاز خویش است كھ كا
  .قرار دادند و ھونھا بھ ایتالیا درآمدند و مغوالن تا پكن راندند

ولي فاتحان نیز، بھ نوبة خود، سیر و فربھ و خوشگذران شدند و اقتدار خود را از كف دادند؛ مصریان 
آزاد كردن كشور خود از چنگ غاصبان جنگ سختي كردند و  دامن ھمت بھ كمر زدند و براي

  ھیكسوسھا را بیرون راندند؛ در این ھنگام، 

  .اي رسید كھ پیش از آن ھرگز چنان نبود دوره، نیرومندي و عظمت مصر بھ اندازه

  امپراطوري -5

  اوج عظمت مصر -تحوطمس سوم  -ملكة بزرگ 
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ي كھ با خون مردم این سرزمین آمیخت، سبب تجدید شاید ھجوم از خارج مصر، بھ واسطة خون جدید
جواني آن شده باشد؛ ولي، در عین حال، دورة جدید آغاز یك مبارزة ھزار سالھ میان مصر و آسیاي 

تحوطمس اول، نھ تنھا بھ تحكیم و نیرومند ساختن امپراطوري جدید . رود باختري بھ شمار مي
اي  ر اراضي آسیاي باختري مسلط باشد تا از تجاوز تازهپرداخت، بلكھ، بھ این بھانھ كھ مصر باید ب

جلوگیري شود، بر سوریھ تاخت و تمام اراضي واقع میان ساحل مدیترانھ و كركمیش را بھ تصرف 
درآورد و از آنھا باج و خراج گرفت و با غنیمت فراوان و افتخاراتي كھ پیوستھ از آدمكشي نصیب 

سال از دوران سلطنت وي گذشت، دختر خود  چون سي. تشود بھ پایتخت خود، طیوه، بازگش مي
پس از تحوطمس اول، شوھر و برادر . حتشپسوت را، بھ عنوان شریك در سلطنت، بر تخت نشانید

ناتني دخترش، بھ اسم تحوطمس دوم، بھ سلطنت رسید و در بستر مرگ وصیت كرد كھ تحوطمس 
طنت بردارند؛ ولي حتشپسوت این جوان سوم، پسر غیر مشروع تحوطمس اول، را پس از وي بھ سل

اش بلندي گرفت، براند و خود، بھ تنھایي، بھ سلطنت پرداخت و ثابت كرد كھ، جز  را، كھ بعدھا ستاره
  .گونھ تفاوتي با شاھان ندارد اینكھ زن است، ھیچ

چون سنن مقدس مصري مقتضاي آن بود كھ ھر . چیزي كھ ھست وي بھ این اختالف ھم معترف نبود
ه مصري پسر خداي بزرگ آمون باشد، حتشپسوت مقدمات را طوري فراھم ساخت كھ یكباره خود شا

حالي بھ این صورت  را مرد و از نسل خدایان معرفي كرد؛ بھ ھمین جھت، براي پیدایش خود، شرح
آمون در میان سیلي از نور و عطریات بر مادر وي، احمسي، نازل شده و مقدم او : اختراع كرد كھ

شده، بھ او گفتھ است كھ دختري  استقبال قرار گرفتھ و، در آن ھنگام كھ از نزد احمسي خارج مي مورد
پس از این، آن ملكة بزرگ چنان . خواھد آورد كھ تمام شكوه و نیروي آن خدا در وي جمع خواھد بود

سازد؛ بھ خواست كھ آرزوي ملت خود را برآورد، یا میلي را كھ در خاطر خود وي نھفتھ بود سیراب 
اگرچھ . دار بدون پستان ترسیم كنند ھمین جھت فرمان داد تا در نقشھا، وي را بھ صورت جنگندة ریش

و » آقاي دو سرزمین«شود، با وجود این، از او بھ نام  ھا با ضمیر مؤنث بھ وي اشاره مي در كتیبھ
پوشید  لباسي مردانھ ميشد،  ھنگامي كھ در برابر رعایاي خود ظاھر مي. شود یاد مي» پسر خورشید«

  .گذاشت و ریشي ساختگي مي

شاید وي حق داشت كھ جنس خود را معین كند و بگوید زن است یا مرد، چھ، در میان سالطین 
اند، كامیابي بیشتر داشتھ و بیشتر براي خیر مردم كوشیده  فراواني كھ بر تخت سلطنت مصر تكیھ زده

  آنكھ بھ استبداد و  وي، بي. است

ھیئتي را بھ . قرار ساخت و، بدون آنكھ خسارتي بیند، صلح و سلم خارجي را حفظ كردكشور بر
اي براي تجارت مصر  اعزام داشت، بازار تازه) كھ احتمال دارد بر ساحل خاوري افریقا باشد(پونت

با نصب كردن دو مسئلة بزرگ با . اي براي ملت خود آماده ساخت باز كرد و وسایل وفاه و لذایذ تازه
كوه، بر زیبایي كرنك افزود؛ در دیرالبحري معبد عظیمي را كھ پدرش اندیشة ساختن آن را داشت، ش

در یكي از . اي از معابد قدیمي را، كھ بھ دست ھیكسوسھا ویران شده بود، آباد كرد بنانھاد و پاره
دم؛ آنچھ را آنچھ را از پیش خراب بود اصالح كر«: كند ھا بھ كارھایي كھ كرده چنین فخر مي كتیبھ

ساختن آن، در آن ھنگام كھ آسیاییان در وسط سرزمینھاي شمالي بودند و آنچھ را پیش از آن برپا شده 
آنگاه، در پایان كار، براي خودگوري بسیار » .كردند، نیمھ تمام مانده بود، بھ اتمام رسانیدم خراب مي

» درة مقابر شاھان«كھ بعدھا بھ نام  ھاي شني ساحل باختري نیل، در آنجا منقش و مخفي، در میان تپھ
ھاي خود، از او پیروي  جانشینان وي، در ساختن مقبره. شد، بنا كرد نامیده مي) وادي مقابرالملوك(

ھا بھ شصت رسید، و چنان شد كھ شھر مردگان، از  سان كھ عدد مقابر شاھان در میان تپھ كردند؛ بدان
ساحل باختري نیل رفتھ . زد دگان بود، دم از رقابت ميحیث عدد ساكنان، با شھر طیوه، كھ مركز زن
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فالن «گفتند  رفتھ در تمام شھرھاي مصر عنوان گورستان ثروتمندان پیدا كرد، و چنان شد كھ چون مي
  .فھمیدند كھ وي بھ سراي دیگر شتافتھ است ھمھ مي» بھ باختر رفت

راند، بیست و دو سال  مان ميدوران كشورداري این ملكھ، كھ در صلح و صفا در كمال حكمت فر
طول كشید؛ پس از وي، تحوطمس سوم جانشین او شد، كھ سراسر سلطنتش بھ جنگھاي فراوان 

تواند دولتي را كھ پدرش  گذشت؛ مردم سوریھ چنان پنداشتند كھ تحوطمس بیست و دوسالھ ناچار نمي
تحوطمس سوم از پاي ننشست  ولي. تأسیس كرده بود نگاه دارد؛ بھ ھمین جھت سر بھ طغیان برداشتند

ه و غزة، با سرعت بیش از سي كیلومتر  و در سال اول سلطنت بھ سوریھ لشكر كشید و از راه قنطر
این . رو شد روبھ) امروز جبل مجدون(مجدون  - در روز، پیش راند و با نیروھاي شورشیان در ھار

اي  بھ فرات قرار داشت، بھ اندازهشھر كوچك، كھ در میان دو رشتھ كوھھاي لبنان و بر سر راه مصر 
النبي، بسیاري از جنگھاي قطعي در آن  از لحاظ لشكركشي مھم بود كھ، از آن زمان تا زمان ژنرال

الملل اول، تركھا را  ، در اثناي جنگ بین1918در ھمانجا كھ انگلیسیھا بھ سال . صورت گرفتھ است
شورشیان سوریھ و متفقان ایشان را تارو سال پیش از آن،  3397شكست دادند، تحوطمس سوم، در 

مار كرد و از آنان خراج گرفت و مالیاتھایي بر ایشان تحمیل كرد، و پس از شش ماه كھ از طیوه 
      .بازگشتبیرون رفتھ بود پیروزمندانھ بھ آن 

است كھ تحوطمس مقاومت ناپذیر، در آن جنگھا، بالد   اي گانھ نخستین نبرد از لشكركشیھاي پانزدهاین 
كار وي تنھا كشور گشایي نبود، بلكھ در . خاوري مدیترانھ را در تحت فرمان مصر درآورد

. كرد گذاشت و حكومت مقتدر و منظمي برقرار مي گشود پادگانھاي نیرومندي مي كشورھایي كھ مي
وطمس نخستین مرد تاریخ است كھ بھ اھمیت نیروي دریایي متوجھ شد؛ وي ناوگاني تأسیس كرد كھ تح

آورد پایھ و  غنایمي كھ او از جنگھا بھ دست مي. با آن بالد خاور نزدیك را بھ زیر فرمان خود كشید
عمت و گرفت وسایل ن رفت؛ نیز خراجي كھ مي پشتوانة ھنر مصري در دورة امپراطوري بھ شمار مي

شدند؛ بھ ھمین  مند مي ه رسانید، و مردم از آنھا بھر رفاه و آسایش فراواني از بالد شام بھ مصر مي
براي آنكھ . اي از ھنرمندان روي كار آمدند و سراسر مصر را از ھنر خود پركردند جھت، طبقة تازه

توانستند از خزانة  تا حدي اندازة ثروت دولت امپراطوري جدید آشكار شود، گوییم كھ در یك روز
تجارت طیوه . دولتي مقداري شمش سیم و زر بیرون آورند كھ وزن آن در حدود چھارھزار كیلو بود

اي رواج یافت كھ سابقھ نداشت؛ معبدھا پر از نذور قرباني بود؛ تاالر جشنھاي شاھي در  بھ اندازه
اي مصر و شخص شاه مناسب كرنك ساختھ شد، و در آن گردشگاه عظیمي بنا نھادند كھ با عظمت خد

در پایان كار، شاه دست از جنگ و لشكركشي كشید و بھ ھنرپروري و اداره كردن امور كشور . باشد
وزیر اول او . نقشي است كھ برجاي مانده از زیباترین آثار این زمان گلدانھاي بدیع و خوش. پرداخت

وص خستھ و واماندة ناپلئون در بارة دربارة وي سخني گفتھ است مانند كالمي كھ بعدھا منشیان مخص
داند؛ ھیچ چیز بر وي  آید مي اعلیحضرتش ھرچھ را كھ پیش مي«: اند، و آن سخن این است وي گفتھ

مجھول نیست؛ در ھمھ چیز خداي معرفت است؛ ھیچ امري نیست كھ وي شخصًا دربارة آن اقدام 
، پس از آنكھ )بعد از چھل و پنج سالو بعضي گویند (و دوسال سلطنت   این شاه، پس از سي» .نكند

  .اي مستقر ساختھ بود، از دنیا رفت پیشوایي مصر را در جھان مدیترانھ

پس از وي كشورگشاي دیگري بھ نام آمنحوتپ دوم پادشاه شد؛ وي بار دیگر آزادیخواھان سوریھ را 
خود بھ اسیري بھ  سركوب كرد و ھفت تن از شاھان را سرافكنده، در پیشاپیش كشتي امپراطوري، با

بھ سلطنت رسید و . شھر طیوه آورد و شش تن از ایشان را بھ دست خود در راه آمون قرباني كرد
مدت درازي حكم راند؛ مصر، بر اثر سیادتي كھ مدت یك قرن كامل طول كشید و ثروتي كھ از این 

اي  انیا مجسمة نیمتنھدر موزة بریت. راه فراھم آمد، در زمان سلطنت او بھ اوج عزت و بزرگي رسید
دھد كھ نیرو و ظرافت، ھر دو، در او  از این شاه موجود است كھ وي را بھ صورت مردي نشان مي
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جمع است، و قابلیت آن دارد كھ با پنجة فوالدین زمام امور امپراطوریي را كھ بھ ارث بھ او رسیده 
ش بھ سر برد كھ پترونیوس یا نگاه دارد و، در عین حال، در محیطي چنان سرشار از تجمل و آسای

ھاي توت عنخ آمون كشف نشده بود، ھرگز  اگر مخلفات و بازمانده. خانوادة مدیچي بر او رشگ برند
  ھا از توانگري و  آنچھ روایات و كتیبھ

    

  

  ھال. معبد دیر البحري، عكس توسط لیندزلي اف

در زمان وي شھر طیوه آن اندازه . رسید نمياند قابل قبول بھ نظر  دستگاه پرتجمل آمنحوتپ نقل كرده
خیابانھاي آن ھمھ تاجرنشین بود؛ . نظیر است عظمت و شكوه پیدا كرد كھ در شھرھاي تاریخي كم

رسید پر بود؛ ساختمانھاي آن  بازارھاي آن از كاالیي كھ از ھمة نقاط شناختھ شدة آن روز جھان مي
الحمایة  از دولتھاي تحت» .اي قدیم و جدید برتري داشتدر شكوه و جالل بر ھمة ساختمانھاي پایتختھ«

و » ھمھ با طال آراستھ بود«رسید؛ معابد عظیم آن  فراواني پیوستھ باج و خراج بھ كاخھاي سلطنتي مي
دار  دار و كاخھاي مجلل و گردشگاھھاي سایھ ھاي باغچھ شد؛ خانھ آثار ھنري گوناگون در آنھا دیده مي

این شھر، ھمھ، ھمچون نمایشگاھي از انواع مختلف تجمل و جالل، و بھ ھاي ساختگي  و دریاچھ
چنین بود حال پایتخت . صورتي بود كھ بعدھا شھر رم در دورة امپراطوري بھ آن صورت درآمد
كرد كھ پس از وي اسباب  مصر، در آن زمان كھ عظمت فراوان داشت و در آن شاھي سلطنت مي

  .اضمحالل و سقوط مصر فراھم شد

III –  تمدن و فرھنگ مصري  
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  كشاورزي .1

زیستند؛ آن سوي كاخھا و معابد  ھا پیادگان ناشناختة صحنة شطرنج مي در پشت سر این شاھان و ملكھ
ھرودوت، ھمان گونھ كھ این مردم را  .بردند ميواھرام، كارگران شھرھا و كشاورزان مزارع بھ سر 

  :كند م دیده، آنان را با روح خوشبیني چنین وصف مي ق 450در سال 

چھ آنان ناچار »… آورند ھاي زمین را، با تحمل رنجي كمتر از ھر ملت دیگر، بھ دست مي آنان میوه
آوردن محصولي از  تنیستند زمین را خیش كنند یا بیل بزنند یا ھر نوع كاري كھ دیگران براي بھ دس

شود،  كنند انجام دھند؛ این از آن جھت است كھ در آن ھنگام كھ آب نیل خود بھ خود زیاد مي دانھ مي
افشاند و  نشیند، ھر كس بر زمین خود دانھ مي  كند، و چون آب پس مي زمینھاي آنان را آبیاري مي

ھا را در زمین نشاندند،  ي خویش دانھكند؛ چون این خوكھا با دست و پا خوكھاي خود را بر آن رھا مي
  .كند محصول را جمع مي… ماند تا ھنگام درو برسد، آنگاه وي منتظر مي

كاشتند، بوزینگان را نیز چنان آموختھ بودند كھ  ھمان گونھ كھ خوكھا دانھ را با دست و پاي خود مي
ھا و  ھنگام پس نشستن، در بركھكرد،  ھا را از درختان بچینند؛ ھمین نیل، كھ زمین را آبیاري مي میوه

رفت شبھا  كرد؛ دامي كھ ھنگام روز براي صید ماھي بھ كار مي مردابھا مقدار زیادي ماھي ذخیره مي
ولي باید دانست كھ بخشندگي نیل . شد از آن براي نگاھداري كشاورزان از شر گزش پشھ استفاده مي

  رفت و  ون بھ شمار ميبھرة كشاورز نبود، چھ ھر جریبي از زمین مصر ملك فرع

اشراف، زمینداران . اي میان ده یك تا پنج یك محصول بھ شاه بپردازد برزگر ناچار بود مالیات ساالنھ
اي از بزرگي این گونھ امالك  و ثروتمندان دیگر زمینھاي پھناوري در اختیار داشتند؛ براي آنكھ اندازه

دانھ بار و . ان ھزار و پانصد ماده گاو داشتھ استگوییم كھ یكي از این گونھ زمیندار بھ دست آید، مي
اي از یك كتیبھ چنین آمده است كھ  در بازمانده. ماھي و گوشت عنوان خوراك اصلي مردم را داشت

شاگرد مدرسھ چھ چیزھا حق دارد بخورد، و در آن نام سي و سھ نوع گوشت جانور و مرغ، چھل و 
ثروتمندان بر خوراك خود شراب . وشیدني آمده استھشت نوع غذاي پختھ، و بیست و چھار نوع ن

  . كردند خوردند و درویشان از شراب جوي تخمیر شده استفاده مي پاشیدند و مي مي

تنھا سرو كارش با تحصیلدار مالیات بود، » آزاد«كشاورز . كشاورزان زندگي سخت و محقري داشتند
كرد؛ یعني  قر شده بود، با وي رفتار ميو این شخص، بنابریك اصل اقتصادي كھ با گذشت زمان مست

نویسندة ظریفي از آن زمان، در بارة مرداني كھ . گرفت از وي مي» ھر چھ را قابل حمل و نقل بود«
  :نویسد اند، چنین مي آورده خوراك مصر را در زمان او فراھم مي

گیرند چھ  وان مالیات ميبار را از كشاورزي بھ عن اي كھ چون ده یك دانھ آیا در خیال خود مجسم ساختھ
اند، و اسب آبي بازمانده را از میان برده است؛ بر مزرعھ  حالي دارد؟ كرمھا نیمي از گندم را خورده

ھاي بزرگي از موش ھجوم آورده و ملخ بر سر آن ریختھ است و چھارپایان و پرندگان قسمت  دستھ
روي زمین براي وي باقي مانده غفلت كند، اي از آنچھ بر  اند؛ اگر كشاورز لحظھ مھمي از آن را ربوده

بندند پاره شده  ھایي كھ گاوآھن و بیل را بھ وسیلة آن مي از این گذشتھ، تسمھ. دزدان آن را خواھند برد
درست در این ھنگام، تحصیلدار . شد، مرده است كھ بھ گاوآھن بستھ مي و باید نوشود؛ جفت گاو نیز، 

با چوبدستي، و زنگیان با [ شاھي]را وصل كند؛ دربانان انبارھايشود تا ده یك  از كشتي پیاده مي
ولي چیزي نیست كھ بگیرند؛ بھ ! اكنون بیایید بیایید، ھم: زنند رسند و فریاد مي ھاي نخل، فرا مي شاخھ

بندند و بھ طرف ترعھ  اندازند و دست و پاي او را مي ھمین جھت زارع بیچاره را بر زمین مي
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كشند  بندند، كودكانش را بھ زنجیر مي اندازند؛ زنش را نیز بھ او مي او را بھ آن مي كشند و، از سر، مي
  . بار خود را پنھان سازند آیند تا دانھ كنند و در صدد آن برمي و ھمسایگان از اطراف او فرار مي

ب را توانست این مطل البتھ این یك قطعة ادبي است كھ خالي از گزافگویي نیست، ولي نویسندة آن مي
برنوشتة خود بیفزاید كھ كشاورز در ھر آن بیم آن داشتھ است كھ وي را بھ بیگاري بگیرند تا براي 

ھا را براي  ھاي او را بكند، راه بسازد، اراضي شاھي را كشت كند، سنگھا و مسلھ شاه كار كند، ترعھ
كردند بھ فقر  رع كار نميبھ گمان بیشتر، غالب كساني كھ در مزا. ساختن اھرام و معابد و كاخھا بكشد

اند كھ، از  نمودند؛ بسیاري از آنان اسیران جنگي یا وامداراني بوده تن در داده و بر آن شكیبایي مي
گاھي اوقات دستبردھا و لشكركشیھایي صورت . ناتواني در پرداخت وام، بھ بندگي افتاده بودند

گي بگیرند و بھ داخل كشور آرند؛ زنان و گرفت، تنھا بھ این منظور كھ كساني را بھ اسیري و بند مي
  افتادند كودكاني را كھ بھ این ترتیب بھ چنگ مي

اي بر روي  در موزة شھر لیدن نقش برجستھ. فروختند پرداخت مي بھ ھر كس كھ بھاي بیشتري مي
شود كھ در آن رشتة درازي از اسیران آسیایي با حالت پریشان در كشتي جاي دارند، و  سنگ دیده مي

تصاویر این اسیران، با دستھاي بر پشت بستھ یا بر گردن آویختھ یا در كنده . برند آنان را بھ اسیري مي
ھایي كھ از كینة آمیختھ بھ ناامیدي حكایت دارد، چنان است كھ گویي بر روي  جاي گرفتھ، و چھره

  .گوید سنگ جان دارد و با آدمي سخن مي

  صناعت  -2

  منشیھا -بازرگاني و امور مالي - چاپار -حمل و نقل - مھندسان -نكارگرا - صنعتگران -معدنچیان

شد؛ بھ ھمین جھت قسمتي از  رفتھ رفتھ، در نتیجة كار كشاورزان محصول بیش از احتیاج فراھم مي
چون در . ماند كردند باقي مي آن بھ عنوان ذخیره براي كساني كھ در صناعت و بازرگاني كار مي

چون معادن . كردند شد، این گونھ چیزھا را از نوبھ و عربستان وارد مي يمصر مواد معدني كم یافت م
كرد كھ بھ كار  ھاي خصوصي صرف نمي در نقاط دوردست جاي داشت، براي صاحبان سرمایھ

. استخراج معادن بپردازند؛ بھ ھمین جھت قرنھاي متوالي عمل استخراج معادن در انحصار دولت بود
كردند؛ معادن طال در  شد؛ و آھن را از حبشھ وارد مي برداري مي ھرهاز كانھاي مصر مقدار كمي ب

طول ساحل خاوري نیل و در بالد نوبھ پراكنده بود؛ از آن گذشتھ، این فلز گرانبھا را از خزانة ھمة 
) م ق 56(دیودوروس سیسیلي . آوردند ایاالتي كھ در تحت فرمان مصر بودند بھ این كشور مي

ھاي معدن طال بھ داخل زمین  ن مصري، چراغ و كلنگ بھ دست، دنبال رگھنویسد كھ معدنچیا مي
كردند؛ و پس از آنكھ در ھاونھاي سنگي كوفتھ  ھاي این معدن سنگین را حمل مي رفتند؛ كودكان تكھ مي
توان گفت كھ تا چھ حد تعصب ملي، در  كردند نمي شد، مردان و زنان سالخورده آن را شستشو مي مي

  .شود، مبالغھ روا داشتھ است ر ميآنچھ ذیال ذك

  شاھان مصر زندانیان محكوم و اسیران جنگي، و كساني را كھ بھ تھمتھاي باطل و از روي 

ھاشان، بھ معادن  كردند و، گاھي تنھا و گاھي با خانواده آوري مي خشم در زندانھا افتاده بودند، جمع
فر گناه خویش را بچشند، و بھ این ترتیب شاھان، فرستادند تا آنان كھ براستي گناھكار بودند كی طال مي

چون این كارگران از توجھ بھ حال بدن خود ناتوان … از دسترنج آنان، درآمد سرشاري بھ چنگ آرند
دید، از  بودند، و حتي چیزي كھ تن آنان را بپوشد نداشتند، ھر كس آن بیچارگان بخت برگشتھ را مي
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، چھ ھیچ كس نیست كھ بر حال آن بیماران و ناتوانان و زنان كرد شدت بدبختي بر حال آنان رقت مي
ھمھ ناچارند آن اندازه كار كنند كھ ھمة . درمانده رحمت كند و از كار و زحمت ایشان اندكي بكاھد

اي بھ نھایت درجھ  بھ ھمین جھت، این بدبختان آینده. قواشان تحلیل برود و در خواري اسیري بمیرند
  .دھند مان حاضر در پیش دارند، و مرگ را بر زندگي ترجیح ميتر از ز تلختر و سخت

دانستند  ھاي نخستین، راه ساختن مفرغ را از مخلوط كردن مس با قلع مي مردم مصر، در دورة سلسلھ
ساختند؛ بعدھا، با ھمین مفرغ، بھ  و، در اول كار، سالحھایي مانند شمشیر و خود و زره از آن مي

ترین سنگ  ھایي كھ سخت پیچ، متھ اھرم، قرقره، گاوه، چرخ خراطي، میخ ساختن چرخ ارابھ، غلطك،
كارگران . كرد، و اره براي بریدن سنگھاي بزرگ جھت ساختن تابوت پرداختند دیوریت را سوراخ مي

گري  دادند، شیشھ اي از شیشھ لعاب مي كردند؛ سفال را با ورقھ مصري آجر و سیمان و گچ تھیھ مي
كردند؛ در منبتكاري بر روي چوب مھارت  ن ھر دو را بھ الوان مختلف تزیین ميدانستند، و ای مي

دادند؛ این  فراوان داشتند؛ كشتي، ارابھ، صندلي، تخت، و تابوتھاي مجللي را بھ این ترتیب آرایش مي
كرد؛ با پوست جانوران لباس،  فریفت و بھ مرگ دعوت مي تابوتھاي زیبا، درواقع، زندگان را مي

بر دیوراھاي مقابر صورت ھمة كارھاي صنعتي مربوط بھ . كردند ، سپر، و صندلي تھیھ ميتیردان
اي را كھ بر آن تصاویر كار دباغان  دباغي پوست نمایش داده شده؛ ھنوز كفاشان كاردھاي خمیده

 ریسمان،) پاپیروس(مصریان با گیاه بردي . كنند شود بھ دست دارند و با آن كار مي باستاني دیده مي
دادن و ورني  كارگران دیگري در میناكاري و لعاب. ساختند طناب، حصیر، كفش سرپایي، و كاغذ مي

بعضي از بافندگان پارچھ . بردند زدن ماھر بودند، و بھ این ترتیب علم شیمي را در صنعت بھ كار مي
بافي دیده  پارچھ اند كھ ظریفتر و نازكتر از آن در تمام تاریخ ھایي از ریسمان را بھ كار برده رشتھ

اي كھ چھار ھزار سال پیش از این بافتھ شده بھ دست آمده است  نشده؛ در ضمن كاوشھا، قطعھ پارچھ
توان آن را  بین نمي اي باریك است كھ بدون ذره ھاي آن بھ اندازه رشتھ«كھ، با وجود تصرف روزگار، 

ن پارچھ كھ مصریان قدیم با دست ھاي بافت امروز، چون با ای بھترین پارچھ. از ابریشم تمیز داد
اگر اطالعات فني مصریان را با آنچھ خود «: گوید پشل مي» .نماید اند مقایسھ شود، درشت مي بافتھ مي

داریم مقایسھ كنیم، درخواھیم یافت كھ، پیش از اختراع ماشین بخار، ما تقریبًا در ھیچ چیز بر آن مردم 
  » .ایم برتري نداشتھ

اھل ھر . شد مردم آزاد بودند؛ از بندگان نیز قسمتي در میان ایشان دیده مي بیشتر اھل صنعت از
دادند، ھمان گونھ كھ اكنون در ھند نیز چنین است؛ چنان مقرر بود كھ  صنعت طبقة خاصي تشكیل مي
جنگھاي بزرگ سبب آن بود كھ ھزاران اسیر بھ چنگ بیفتد؛ با  .گیرندپسران حرفة پدران را در پیش 

رامسس سوم در . توانستند امالك وسیع را آباد كنند و كارھاي مھندسي را ترقي دھند این اسیران مي
صنعتگران آزادي كھ در یك رشتھ كار . بھ معابد ھبھ كرد اسیر 113000طول سلطنت خویش 

یا ناظري بھ كار خود » سركارگر«دادند و در تحت امر  كردند معموال صنفي را تشكیل مي مي
یكان  فروخت و حق آنان را یكان پرداختند؛ آن شخص كاالھاي صنعتي آنان را بھ صورت كلي مي مي
  زة بریتانیا بر روي یك لوحة گچي، كھ در مو. داد مي

محفوظ است، یكي از سركارگران نام چھل وسھ كارگر را نوشتھ و، در برابر نام ھر یك، روزھاي 
اعتصاب فراوان . ذكر كرده است» تنبلي«یا مجرد » عبادت«و » بیماري«غیبت و علت آن را از 

نان رئیس خود را آمد؛ یك بار چنان اتفاق افتاد كھ مزد كارگران مدت درازي پرداختھ نشد؛ آ پیش مي
ما را گرسنگي و تشنگي بھ اینجا «: محاصره كردند و بھ این صورت وي را مورد تھدید قرار دادند كھ

در این باره بھ خواجة ما، فرعون، و بھ حاكم والیت . كشانیده است؛ لباس و روغن و خوراك نداریم
بنابر روایتي » .ز آن گذران كنیم، كھ كارھاي ما بھ دست اوست، بنویس تا چیزي بما بدھند كھ ا»نوم«

یوناني، یك مرتبھ شورش بزرگي در مصر اتفاق افتاد كھ در آن بندگان بر یكي از ایاالت مسلط شدند و 
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تسلط  -سازد كھ ھر امري را ممكن مي -آن را آن اندازه در اختیار خود نگاه داشتند كھ با گذشت زمان
از عجایب این است كھ، در تمدني كھ بھ این اندازه  یكي. آنان بر این ایالت بھ رسمیت شناختھ شد

كرده، جز عدة كمي، از چنین شورشھا در آن اتفاق نیفتاده یا ثبت  برداري مي سخت از كارگران بھره
  .نشده است

شناختند، و نیز آنچھ اروپا قبل از انقالب صنعتي  مھندسي در مصر از آنچھ یونانیان و رومیان مي
شناخت، بسیار برتر و باالتر بود؛ تنھا عصر ما بر آن تفوق دارد، و شاید در این گفتھ نیز بھ راه  مي

موریس كشید  مثال سنوسرت سوم دیواري بھ طول چھل و سھ كیلومتر دور دریاچة. خطا رفتھ باشیم
كھ آب ناحیة فیوم را در آن ذخیره كند؛ با این كار، ده ھزار ھكتار زمین باتالقي را قابل كشت كرد، 

ھاي فراواني  ترعھ. چھ با این مخزن آبي كھ ساختھ بود، توانست وسیلة آبیاري اراضي را فراھم سازد
داد؛ براي كار كردن در زیر آب  مياي از آنھا نیل را بھ دریاي سرخ اتصال  حفر كرده بودند كھ پاره

ھاي سنگ و  كردند، و بھ این ترتیب بود كھ توانستند پاره ور در آب استفاده مي از صندوقھاي غوطھ
اگر حق داشتھ باشیم گفتة ھرودوت را باور . ھاي ھزارتني را از جاھاي دور دست جابھ جا كنند مسلھ

شود در بارة كارھاي آن زمان  ة ھجدھم دیده ميكنیم، یا از روي آنچھ در نقشھاي مربوط بھ سلسل
پیكر را ھزاران نفر بر روي تیرھاي چوبي آغشتھ بھ پیھ  حكمي بدھیم، باید بگوییم كھ این سنگھاي كوه

شد و بھ كنار  دادند و، سپس، آنھا را بھ راھھاي شیبداري كھ از جاي دوري شروع مي حركت مي
براي كار، اسباب و افزار و ماشین زیاد نبود، . دادند انتقال ميپذیرفت بھ این محل   ساختمان پایان مي

اي است كھ در آن  آمد؛ دلیل این، نقش برجستھ چھ نیروي عضالني كارگر بسیار ارزان بھ دست مي
رانند و در پي خود قایق باركش دیگري را، كھ دو مسلھ در  ھشتصد پارو زن بیست و ھفت قایق را مي

خواھند ھر چھ ماشین  اي از مردم مي این است آن دورة طالیي جھان كھ پاره. كشند آن قرار دارد، مي
متر، در نیل  16متر و پھناي  32كشتیھایي بھ درازاي ! است خرد كنند و بھ زندگي آن دوره باز گردند

كاالھا، در خشكي، نخست با نیروي انسان . كردند اي، رفت و آمد مي و دریاي سرخ و نواحي مدیترانھ
كردند،سپس نوبت بھ باركشي با اسب  شد؛پس از آن، از خران در این كار استفاده مي و نقل ميحمل 

  رسید؛گمان غالب آن است كھ نخستین بار ھیكسوسھا اسب را با 

مردم فقیر پیاده . خود بھ سرزمین فراعنھ آورده باشند؛ شترتا زمان بطالسھ در مصر وجود نداشتھ است
نشستند، و بندگان  بردند؛ ثروتمندان در تخت روان مي ساده را بھ كار مي كردند، یا كرجیھاي سفر مي

شدند كھ تمام  ھاي نازیبایي سوار مي كردند؛ بعدھا بر ارابھ خواستند منتقل مي آنان را بھ ھرجا مي
    . گرفت سنگیني آن در قسمت مقدم محور چرخ قرار مي

رسان  بھ وسیلة نامھ«: قدیم چنین آمده است مصریان چاپار منظمي داشتند؛ در یكي از پاپیروسھاي
با وجود این، باید دانست كھ وسایل ارتباطي فراوان نبوده، و جز راه شاھي » .براي من چیزي بنویس

كرد،راھھاي دیگر ناھموار و از حیث شماره كم  و جنگي ممتد میان نیل و فرات،كھ از غزه عبور مي
رفت، بھ سبب خط سیر مارپیچي كھ  شمار مي  ن زمان بھنیل، كھ مھمترین عامل حمل و نقل آ. بود

بازرگاني داخلي بھ طور نسبي جنبة اولیھ داشت و . كرد داشت، فاصلة میان شھرھا را دو برابر مي
بازرگاني . گرفت ھا، صورت مي بیشتر آن بھ صورت مبادلة جنس بھ جنس، در جمعھ بازارھاي دھكده

سدھاي محكم گمركي با اشكاالتي مواجھ بود؛ دولتھاي  خارجي، درست مثل زمان ما، بھ واسطة
ایمان سخت داشتند، زیرا عوارض گمركي یكي از » حمایت بازرگاني«مختلف خاور نزدیك بھ اصل 

با وجود این باید دانست كھ مصر در نتیجة وارد . رفت شمار مي درآمدھاي اساسي خزانة مملكت بھ
در بازارھاي مصر، . شده توانست ثروتي بھ چنگ آوردكردن مواد خام و صادر كردن مواد ساختھ 

شد، و كشتیھاي فنیقي از مصب نیل در شمال تا  بازرگانان شامي و كرتي و قبرسي فراوان دیده مي
  .كنار خیابانھاي شھر پر جمعیت طیوه در جنوب، در آمدوشد بود
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ق كارمندان بزرگ، بھ ھنوز سكھ در معامالت رواج نیافتھ بود؛ بھ ھمین جھت ھمھ چیز، حتي حقو
مالیات نیز جنسي بود و . شد بار و نان یا خمیر و آبجو و مانند آن پرداخت مي صورت جنسي یا دانھ

ھاي شاھي، بھ جاي آنكھ گنجینة سیم و زر باشد، بھ صورت انبارھاي بزرگي بود كھ ھزاران  خزانھ
در آن ھنگام كھ . شد ھداري ميدر آنھا نگا - ساخت از محصوالت مزارع یا چیزھاي دست -گونھ كاال

پس از كشورگشاییھاي تحوطمس سوم فلزات گرانبھاي فراوان بھ مصر درآمد، بازرگانان رفتھ رفتھ 
گرفتند؛ در ھر معاملھ، طال را  دادند و مي ھا و شمشھاي طال مي كردند با حلقھ بھاي آنچھ را معاملھ مي

اندازة آن را دولت تضمین كرده باشد در كار  اي كھ وزن و كردند؛ ھنوز سكھ براي مبادلھ وزن مي
اعتبار بازرگاني موجود بود، و غالبًا حوالھ یا سند جانشین مبادلة جنس . نبود تا دادو ستد را آسان كند

شد؛ در ھمھ جا منشیھایي وجود داشتند كھ، با تنظیم اسناد قانوني و كارھاي حسابداري و  بھ جنس مي
  .شدند سرعت معامالت بازرگاني ميرسیدگي بھ مسائل مالي، سبب 

ھر كس از موزة لوور دیدن كرده باشد، ناچار، مجسمة آن منشي مصري را دیده است كھ چھار زانو 
نشستھ و تقریبًا لخت است و عالوه بر قلمي كھ بھ دست دارد، قلم دیگري از راه احتیاط بر پشت گوش 

  این منشي از . زده است

اند یا اندازة  دارد؛ حساب دامھایي را كھ بھ كشتارگاه روانھ كرده سود و زیان آنھا صورت برمي
. شود ھا بھ دست وي تنظیم مي دارد؛ قراردادھا و وصیتنامھ اند، نگاه مي باري را كھ فروختھ دانھ

مردي است كھ بھ كار خود توجھ . اي وجود ندارد براستي باید گفت كھ در زیر خورشید ھیچ چیز تازه
كند؛ كمي ھوشمند است، ولي ھوشمندي خود را تا آن اندازه بھ كار  انند ماشین كار ميفراوان دارد و م

اي دارد، ولي با نوشتن  كننده زندگي یكنواخت خستھ. اندازد كھ اسباب خطري براي او نشود مي
مقاالتي، دربارة دشواریھاي كار كارگران دستي، و شرافت و بزرگواري شاھانة آنان كھ خوراكشان 

  .بخشد ذ و خونشان از مركب است، بھ خود تسلي خاطر مياز كاغ

  دولت  -3

  فرعون  - وزیر - قوانین -دستگاه اداري و كارمندان

شاھان و اشراف شھرستانھا با استفاده از این منشیھا نظم و تسلط قانون را در مملكت محفوظ نگاه 
ول سرشماري ھستند و حساب دھد كھ مشغ بعضي از لوحھاي قدیمي منشیھایي را نشان مي. داشتند مي

كنند تا از  شود؛ یا حساب باالآمدن آب نیل را مي كنند كھ بھ خزانھ وارد مي مالیات بردرآمدي را مي
بیني نمایند و تخمیني از درآمد دولت براي سال آینده بزنند و سھم ھر یك از دستگاھھا را  محصول پیش

اعت و بازرگاني نیز نظارت داشتند و، تقریبًا در از این درآمد تعیین كنند؛ این منشیھا بر امور صن
  . آغاز تاریخ، توانستند طرح یك سازمان اقتصادیي را بریزند كھ در زیر رھبري دولت و حكومت باشد

قوانین مدني و جنایي بسیار ترقي كرده بود؛ از زمان سلسلة پنجم، براي مالكیت خصوصي و تقسیم 
مردم، در آن زمان نیز مانند امروز، ھمھ در برابر قانون . شتارث، قوانین مفصل و دقیقي، وجود دا

با یكدیگر مساوي بودند، البتھ بھ این شرط كھ ھر دو طرف نزاع از حیث ثروت و نفوذ با یكدیگر 
شود،  قدیمترین سند قانوني جھان، كھ اكنون در موزة بریتانیا نگاھداري مي. مساوي باشند

قضات از . اي از قضایاي پیچیدة ارث بھ محكمھ تسلیم شده است ھاي است كھ دربارة قضی اظھارنامھ
خواستند كھ مرافعھ و استدالل و محاجھ بھ صورت نطق و خطابھ نباشد، بلكھ طرفین  طرفین دعوي مي
خواھند بگویند بھ صورت كتبي بھ محكمھ تقدیم كنند، كھ البتھ بر محاكمات شفاھي  باید ھر چھ را مي
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مصریان محاكم منظمي بھ درجات مختلف . جزاي سوگند دروغ كشتن بود. است زمان ما ترجیح داشتھ
شد و بھ محاكم عالي ممفیس یا طیوه یا عین شمس پایان  داشتند كھ از محكمة محلي شھرستانھا آغاز مي

زدن با چوب از كیفرھاي رایج . دادند تا بھ حق اعتراف كند یافت گاھي متھم و مجرم را شكنجھ مي مي
بریدند، یا او را بھ محل استخراج  اي از اوقات گوش یا بیني یا زبان یا دست تباھكار را مي پارهبود، و 

. دادند كردند، یا با دارزدن و خفھ كردن و سربریدن و برچھارمیخ سوزاندن كیفر مي معادن تبعید مي
  ترین نوع شكنجھ آن بود  سخت

   

  

  ھنري مترپلیتن، نیویوركمرد منشي، موزة لوور، پاریس؛ عكس از موزة 

پوشانیدند كھ  كردند، یا بدن او را با قشري از نترون سوزاننده مي كھ گناھكار را زنده زنده مومیایي مي
اگر تباھكاران از طبقات باال بودند و از اعدام در . تن وي را خرده خرده بخورد و او را از پا درآورد

گونھ  شد كھ خود را بھ دست خویش ھالك كنند؛ ھمان ه ميبرابر مردم ننگ داشتند، بھ ایشان اجازه داد
اي بھ دست نیامده  نشانھ. شود اي اجرا مي كھ ھم اكنون در ژاپن نسبت بھ طبقة ساموراي چنین قاعده

رسد  است تا از آن رو معلوم شود كھ دستگاه پلیس در مصر قدیم وجود داشتھ است؛ چنان بھ نظر مي
اسطة جدا ماندن مصر بھ وسیلة صحراھا و دریا از باقي جھان، ضرورت كھ از قشون دایمي ـ كھ بھ و
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احترام . شد نداشتھ چندان زیاد باشدـ كمتر براي برقرار كردن نظم و امنیت در داخل كشور استفاده مي
زندگي افراد و مالكیت و حفظ نظم و استقرار حكومت تقریبًا تنھا بر ھیبت و عظمت فرعون تكیھ 

از چین كھ بگذریم، ھیچ . اند كوشیده معابد براي تقویت و نگاھداري ھمین عظمت مي داشتھ و مدارس و
  .ملتي در جھان، جز مصر، نیست كھ در حفظ امنیت كشور تكیھ كرده باشد

شد و دوام آن از ھر حكومت دیگري در تاریخ  حكومت مصر، از لحاظ سازمان، بسیار خوب اداره مي
وزیر و رئیس  كت وزیري بود كھ، در آن واحد كار نخسترئیس اداري ممل. بیشتر بوده است

كس جز  رفت، و ھیچ دار را داشت و آخرین پناھگاه براي متداعیان بھ شمار مي دادگستري و خزانھ
شود كھ بامداد پگاه  در یكي از نقشھاي مقابر، وزیر دیده مي. فرعون بر او در این سمت برتري نداشت

آنكھ میان  بھ شكایت فقیران گوش فرا دارد، بي«گوید،  كھ كتیبھ ميشود تا، چنان از خانھ خارج مي
انگیزي ھم اكنون از دورة امپراطوري بھ دست  پاپیروس شگفت» .بزرگ و كوچك تفاوتي بگذارد

و شاید این، (اي است كھ فرعون، ھنگام گماشتن وزیر تازه، ایراد كرده است  است و در آن خطابھ
  :؛ در آن نوشتھ چنین آمده)نویسنده از پیش خود نوشتھ است اي ادبي باشد كھ خود، قطعھ

بدان كھ این ستوني است . گذرد از نظر دور مدار نیك مراقب دفتر وزارت باش، و آنچھ را در آن مي
در این اندیشھ باش كھ … وزارت شیرین نیست، بلكھ تلخ است… كھ ھمة مملكت بھ آن تكیھ دارد

احترام گذاشتن بھ شاھزادگان و رایزنان باشي؛ در این فكر باش كھ وزارت تنھا آن نیست كھ در بند 
ھنگامي كھ كسي از مصر سفال یا علیا بھ شكایت … وزارت آن نیست كھ مردم را بھ بندگي خودگیري

كھ، در ھر امر، قانون بھ مجراي خودكار كند، و عرفي كھ جاري … آید، ھشیار و حریص باش مي
… انگیزد طرفداري از اشخاص خشم خدا را بر مي… محفوظ بمانداست رعایت شود، و حق ھر كس 

شناسي نظر داشتھ باش؛  شناسي نظر داري، بھ آن كس كھ او را نمي گونھ كھ بھ كسي كھ او را مي ھمان
بھ خاطر داشتھ باش كھ ھر . نگري بھ نزدیكان شاه چنان بنگر كھ بھ آنان كھ دور از دربار اویند مي

ترساند باید آن باشد  آنچھ مردم را از امیرشان مي… درازي برجاي خواھد ماندامیري چنین كند مدت 
  آنچھ را بر تو واجب است مراعات كن… كھ امیر در حكم خود بھ عدل كار كند

  كننده از ھزینة گزاف  فرعون شخصًا عنوان دیوان عالي كشور را داشت، و اگر شكایت

بعضي از . دن خصوصیاتي، در نزد شاه مطرح شودباكي نداشت، ھر دعویي ممكن بود، با واجد بو
دھد، و ادارات دولتي در آن  دھد كھ شاه در آنجا قرباني مي را نشان مي» خانة بزرگ«نقشھاي قدیمي 

یا ) pharaoh(نامیدند و یھودیان كلمة فرعوه  مي) pero(این خانھ را مصریان پرو . قرار دارند
در ھمین خانھ بود . از ھمان مشتق شده است) emperor(طور اند و لفظ امپرا فرعون را از آن گرفتھ

پرداخت؛ گاھي كارھا چندان زیاد و محتاج تأمل فراوان بود كھ از  كھ شاه بھ وظایف دشوار اداري مي
رفت،  ھروقت شاه بھ مسافرت مي. دھم یا ناپلئون كمتر نبودیا لویي چھار گوپتھكارھاي چندره 

شدند و،  شتافتند و مالزم ركاب مي فرمانداران ایاالت، در حدود فرمانروایي خویش، بھ استقبال او مي
كردند و بھ وظایف پذیرایي و  بر نسبت چشمداشتي كھ بھ مرحمت او داشتند، ھدایایي تقدیم مي

ھایي  ارابھ«یكي از نقشھا آمده است كھ یكي از اشراف بھ آمنحوتپ دوم  در. خاستند مھمانداري برمي
سپر  680و » ھاي ھنري جواھرات و اسلحھ و تحفھ… ھایي از عاج و آبنوس از زر و سیم، و مجسمھ

پاداشي كھ شاه . خنجر مفرغي و گلدانھاي فراواني از فلزات گرانبھا بھ عنوان ھدیھ تقدیم كرد 140و 
بود كھ پسر او را با خود ھمراه برد تا در كاخ شاھي زیست كند؛ این، خود، راه بھ وي داد آن 

از . اي بود براي آنكھ پسر آن مرد متنفذ را بھ عنوان گروگان در كاخ سلطنتي نگاه دارد گرانھ حیلھ
شد كھ عنوان مجلس  یا مجلس بزرگان تشكیل مي» سارو«ترین مردان دربار، مجلسي بھ نام  سالخورده

ولي باید دانست كھ مشاورة شاه با این مجلس امري ضروري نبود، چھ . ورة سلطنتي را داشتمشا
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دانستند و چنان عقیده داشتند كھ خدایان، خود،  فرعون، و پس از او كاھنان، خود را از نسل خدایان مي
. رود مار مياند؛ ھمین اتصال با خدایان منبع نفوذ و ھیبت فراعنھ بھ ش بھ شاه سلطنت و حكمت بخشیده

رفت كھ گاھي انسان از  بھ ھمین جھت، در موقع خطاب بھ شاه، كلماتي در تجلیل و تقدیس بھ كار مي
شود؛ از آن جملھ در داستان سینوحھ یكي از نیكان مردم بھ شاه چنین  شنیدن آنھا دچار حیرت مي

بیني ) عني االھة حاتحوری(اي شاه، كھ عمرت دراز باد، امیدوارم كھ آن یگانة زرین «: كند خطاب مي
  ».تو را زندگي بخشد

چون فرعون تا این اندازه بھ مقام قدسیت و الوھیت نزدیكي داشت، گروھي از خدمتگزاران و 
كردند، مانند سرداران، گازران، نگاھبانان صندوقخانة شاھي، و  دستیاران مختلف بھ خدمت او قیام مي

بعضي تنھا موي سر و : آرایش فرعون بودند  زیین وبیست نفر مأمور ت. صاحبان مناصب بزرگ دیگر
گذاشتند؛ جمعي  كردند؛ بعضي دیگر كاله و تاج شاھي را بھ سر او مي صورت او را اصالح مي
ساختند و بھ لبھا و  اي دیگر سراپاي فرعون را معطر مي دادند؛ و دستھ ناخنھاي او را پیرایش مي

در نقش یكي از گورھا چنین آمده است . كشیدند ش سرمھ ميمالیدند و در چشمھای ھاي او غازه مي گونھ
  سرپرست صندوق «كھ صاحب قبر 

عطر و لوازم آرایش و حامل كفشھاي سرپایي شاه بوده، و این كار را با دقتي كھ قانون براي مراقبت 
ضعف اندازه  نتیجة این خوشگذراني و تجمل بي» .رسانده است از كفش پادشاه معین كرده بھ انجام مي

داد كھ كشتي سلطنتي را  اي از اوقات، براي رفع دلتنگي، فرمان مي و انحطاط اخالقي بود؛ شاه پاره
افراط . گروھي از دختران برانند و خود را، جز با پارچة توري كھ سوراخھاي درشت دارد، نپوشند

ھ سلطنت در خوشگذراني و عیاشي آمنحوتپ سوم مقدمة آن شد كھ اخناتون شورشي برپا كند و ب
  .برسد

  اخالق  -4

مسائل اخالقي  - مادرشاھي در مصر -وضع زن –ازدواج  -اندرون شاھي - زنا با محارم در دربار
  جنسي

شاه غالبًا . دولت مصر در بسیاري از چیزھا، حتي زنا با محارم، بھ دولت ناپلئون شباھت داشت
این بھانھ كھ خون خاندان سلطنتي كرد، بھ  خواھر و گاھي دختر خود را بھ ھمسري خویش اختیار مي

توان گفت كھ این عادت از نیروي تناسل شاھان مصر كاستھ  بدشواري مي. را پاك و پاكیزه نگاه دارد
آنچھ مصریان، پس از تجربة چند ھزار سالھ، در آن شك نداشتند این بود . و آن را ضعیف كرده باشد

بھ ھمین جھت، عادت ھمسري با خواھران  شود؛ كھ چنین كاري سبب ضعیف شدن نیروي تناسل نمي
از شاه بھ ھمة طبقات مردم سرایت كرد؛ در قرن دوم میالدي، دو سوم ساكنان آرسینوئھ از این قاعده 

و » عاشق«ھمان معني » خواھر«و » برادر«در شعر مصري قدیم كلمات . كردند پیروي مي
خود، زنان دیگري نیز داشتھ است كھ  فرعون، عالوه بر خواھران. زمان ما را داشتھ است» معشوق«

مثال . اند كرده گزیده یا بزرگان مملكت، یا شاھزادگان بیگانھ بھ او ھدیھ مي از میان اسیران جنگي برمي
یكي از اسیران سرزمین نھرینھ دختر بزرگ خود را، با سیصد دختر جوان، بھ عنوان ھدیھ براي 

كردند؛ البتھ ھرگز  ت، در این كار، از فرعون تقلید مياي از اعیان مملك پاره. آمنحوتپ سوم فرستاد
چھ ناچار بایستي، در مراعات اصول جاري اخالقي و . توانستند در این باره بھ درجة شاه برسند نمي

  .سرمایھ و درآمد مالي خویش را نیز از نظر دور نداشتھ باشند
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. ورزیدند دارند، بھ یك زن قناعت مي ولي تودة مردم، مانند ھمة افراد ملتھاي دیگر كھ درآمد متوسطي
رسد كھ زندگي خانوادگي منظم بوده و، از لحاظ اخالقي و حدود تسلط افراد  ظاھرًا چنان بھ نظر مي

ھایي كھ  تا زمان سلسلھ. خانواده، با آنچھ در میان ملل متمدن این زمان وجود دارد اختالفي نداشتھ است
داده،  ھرگاه زن زنا مي. افتاده است طالق بندرت اتفاق مي ھا آغاز شده، انحطاط مصر با آن سلسلھ

توانستھ است، بدون دادن ھیچ حقي، او را از خانة خود بیرون كند، ولي اگر جز در این  شوھر مي
  گفتھ، ناچار بوده است  صورت وي را طالق مي

توان  آنجا كھ مي تا - وفاداري شوھر نسبت بھ زن. قسمت بزرگي از امالك خانواده را بھ وي واگذارد
شود،  مانند آنچھ در تمدنھاي پس از آن زمان دیده مي -دربارة این گونھ كارھاي محرمانھ قضاوت كرد

كار بسیار دشواري بوده؛ وضع اجتماعي زن، در آن زمان، از وضعي كھ زنان بسیاري ازملتھا در 
ھیچ ملت كھنھ و نویي «: گوید ماكس مولر در این خصوص مي. زمان حاضر دارند، باالتر بوده است

نقشھایي كھ از » .نیست كھ در آن مقام و منزلت زن بھ پایة مقام و منزلت زنان وادي نیل رسیده باشد
خورند  دھد كھ آزادانھ در میان مردم مي آن زمانھاي باستاني برجاي مانده زنان را بھ صورتي نشان مي

ان ایشان باشد یا سالحي بھ دست داشتھ باشند، در آنكھ كسي نگاھب آشامند و در كوچھ و بازار، بي و مي
سیاحان یوناني، . پردازند روند و با آزادي كامل بھ كارھاي صنعتي و بازرگاني مي پي كارخویش مي

اند بر زنان سلیطة خود سخت بگیرند، از مشاھدة این آزادي زنان در مصر تعجب  كھ عادت داشتھ
دیودوروس . اند برند، استھزا كرده زنان خویش بھ سر مي كرده و مردان مصري را، كھ در تحت تسلط

كند كھ، در درة نیل، یكي از شرایطي كھ در  آمیز، این مطلب را نقل مي سیسیلي، بھ صورتي مسخره
و این شرطي است كھ ذكر آن  - شود آن است كھ مرد باید از زن خویش اطاعت كند قبالة نكاح ذكر مي

شدند و ملك خود را بھ ارث  زنان مالك مي. یي ضرورتي ندارددر قراردادھاي زناشویي امریكا
اي است از زمان  نامھ كند، و آن وصیت گذاشتند؛ یكي از اسناد قدیمي تاریخي بھ این نكتھ اشاره مي مي

سنت در بارة قسمت شدن زمینھایي كھ دارد، براي فرزندانش  -سلسلة سوم، كھ در آن زني بھ نام نب
گونھ كھ شاھان حكم  وت و كلئوپاترا بھ تخت سلطنت مصر نشستند و، ھمانخشپس. وصیت كرده است

  .سازند، این دو ملكھ نیز بھ حكم راندن و ویران ساختن پرداختند كنند و ویران مي مي

شود؛ ازاین  با وجود این، گاھي در میان ادبیات قدیم مصر نغمة ریشخندآمیزي دربارة زنان شنیده مي
علماي قدیم اخالق مصري نوشتھ و مردان را از زنان برحذر داشتھ است؛ جملھ است آنچھ یكي از 

  :نوشتة وي چنین است

آید  در آن ھنگام كھ مي. شناسد برحذر باش آید و كسي درداخل شھر او را نمي از زني كھ از خارج مي
ھ وي ھمچون گرداب موجود در آب بسیار عمیقي است ك. او نگاه مكن  شناسي بھ و تو او را نمي

اي  زني كھ شوھر وي غایب است، ھر روز براي تو نامھ. تواني ژرفناي آن را اندازه بگیري نمي
آه كھ چھ جنایت زشتي . افكند خیزد و دام خود را مي اگر كسي مراقب او نباشد، بھ پاي برمي. فرستد مي

  . است كھ آدمي بھ حرف وي گوش فرا دارد

حوتپ بھ عنوان نصیحتنامھ براي فرزندش  - ت كھ پتاحاما آنچھ كھ بیشتر رنگ مصري دارد، آن اس
  :نوشتھ است

اگر كامیاب شدي و خانة خود را آراستي و از تھ دل زنت را دوست داشتي، شكم او را پركن و پشتش 
تا زماني كھ او را در اختیار داري دلش را شاد نگاه دار، زیرا كھ وي براي كسي كھ … را بپوشان

  اگر . ار حاصلخیزي استمالك آن است ھمچون كشتز
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  .بھ مخالفت با او برخیزي، باید بداني كھ این سبب خانھ خرابي توست

  :دھد و نوشتة پاپیروس بوالق فرزند را، با حكمت و فرزانگي كامل، چنین پند مي

چھ وي مدت درازي تو را چون بار سنگیني در شكم نگاه داشتھ و، … ھرگز مادرت را فراموش مكن
سھ سال تمام تو را بر دوش كشیده و پستان بھ دھانت . ھاي تو تمام شده، تو را زاییدهپس از آنكھ ماھ

در آن ھنگام كھ بھ مكتب . بھ تو غذا داده و از پلیدي و ناپاكي تو روي ترش نكرده است. گذاشتھ
  . آورد آموختي، ھر روز، از خانھ نان و آبجو با خود بھ نزد آموزگار تو مي رفتي و نوشتن را مي مي

شاید این منزلت عالیي كھ در مصر براي زنان بود از این پیدا شده كھ، در آن سرزمین، تسلط زن یا 
  .مادرشاھي بر تسلط مرد یا پدرشاھي غالب بوده است

گواه بر این مطلب آن است كھ نھ تنھا زن در خانھ بزرگي كامل داشتھ، بلكھ تمام اراضي كشاورزي بھ 
ھاي اخیر، ھنگام  مرد، تا دوره«: گوید پتري در این خصوص چنین ميفلیندرز. شد زنان منتقل مي

سبب » .كرده است نظر مي زناشویي، بھ نفع ھمسر خود، از تمام امالك و درآمدھاي آیندة خود صرف
اند،  خواستھ شده، بلكھ مردان مي تاب مي زناشویي با خواھر آن نبوده است كھ برادر از عشق خواھر بي

برداري كنند، و  یافتھ، بھره زمیراث خانواده، كھ از مادر بھ خواھر انتقال ميبھ این ترتیب، ا
شد؛  باید دانست كھ تسلط زن رفتھ رفتھ كمتر مي. اند كھ این ثروت بھ چنگ بیگانگان بیفتد خواستھ نمي

شاید این در نتیجة آداب و عادات تسلط پدر و پدرشاھي بوده است، كھ بعد از تسلط ھیكسوسھا در 
گیري كشاورزي بیرون آمده و از مرحلة صلح و سلم بھ مرحلة  ر رواج یافتھ، و كشور از گوشھمص

اي شد كھ حق طالق گرفتن،  در روزگار بطالسھ نفوذ یونانیان بھ اندازه. جنگ استعماري رسیده است
ھاي گذشتھ بود، از چنگ او خارج شد و از آن پس تنھا بھ دست مرد  كھ از مختصات زن در دوره

شد و عامة  چیزي كھ ھست، حتي در این زمان ھم، این تغییر تنھا شامل طبقات عالیة مملكت مي. افتاد
شاید تسلط زن بر امور مخصوص وي سبب آن بوده . كردند مردم مطابق ھمان عادات قدیمي رفتار مي

خواص  كند كھ از دیودوروس نقل مي. افتاده است كھ كشتن كودك خیلي بھ ندرت در مصر اتفاق مي
آمده از تربیت و پرستاري كامل برخوردار  مصریان یكي آن بوده است كھ ھر طفل كھ بدنیا مي

كشتھ، ناچار بایستي سھ شب و سھ روز تمام بچة  شده؛ مطابق قانون، اگر پدري فرزندش را مي مي
ھا،  ھ در كوچھھا زیاد بود و، چھ در كاخھا و چ تعداد افراد خانواده. مرده را در آغوش خود نگاه دارد

توانستند حساب فرزندان خود  شد؛ بعضي از توانگران چنان بودند كھ بسختي مي اطفال فراوان دیده مي
  . را نگاه دارند

حتي در مسئلھ نامزدي و اظھار عشق و زناشویي حق تقدم با زن بوده است؛ گواه بر این، غزلھا و 
تر از طرف زن بھ مرد خطاب شده، و زن از مرد ھاي عاشقانة بازمانده از آن زمان است، كھ بیش نامھ
  خواستھ است تا زمان و  مي

: ھا چنین آمده است در یكي از نامھ. شده است كرده و طالب ھمسري مي صراحت، خواستگاري مي
اي دوست زیباي من، من خواستار آنم كھ ھمسر تو باشم و كدبانو و صاحب اختیار ھمة امالك تو «

ت كھ حجب و حیا، كھ البتھ نباید با وفاداري اشتباه شود، در نزد مصریان بھ ھمین جھت اس» .شوم
اند كھ امروز ھرگز چنان سخني  گفتھ فراوان نبوده، و از مسائل جنسي با چنان صراحتي سخن مي

اند كھ ھمة قسمتھاي مختلف  كرده اي تزیین مي گوییم؛ معابد خود را با صورتھا و نقشھاي برجستھ نمي
ھا و ادبیات  شد؛ براي دلخوشي مردگان خود در قبرھا، نوشتھ ل وضوح، در آنھا دیده ميبدن، با كما

خوني كھ در رگھاي ساكنان درة نیل جریان داشت، . كردند اي بھ آنان تقدیم مي بسیار زشت و زننده
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شدند، و پسران و دختران، پیش  گرمي بود؛ بھ ھمین جھت دختران درده سالگي آمادة ازدواج مي خون
گفتھ شده . توانستند آزادانھ یكدیگر را ببینند، قیودي اخالقي در این باب وجود نداشت از زناشویي، مي

. كھ، در دوران بطالسھ، یكي از زنان ھرجایي توانستھ است با پولھایي كھ اندوختھ بود ھرمي بسازد
ھ اكنون در دختران رقاص، ھمچون نظایر خود ك. حتي لواط نیز در مصر طرفداراني داشتھ است

برند، در مجامع مردان طبقات عالي كشور راه داشتند و انواع وسایل خوشگذاراني و  ژاپن بھ سر مي
پوشیدند، یا  ساختند؛ این گونھ دختران لباسھاي شفاف مي لذت جسماني را براي حاضران فراھم مي

شواھدي در دست است . تندآراس اصًال لباسي نداشتند و تنھا با دستبند و گوشواره و خلخال خود را مي
شود فحشاي مذھبي نیز بھ اندازة محدودي وجود داشتھ؛ تا اواخر زمان تسلط  كھ بنابر آنھا معلوم مي

ھاي اشرافي طیوه را براي آمون  رومیان، رسم بر آن جاري بوده است كھ زیباترین دختران خانواده
ماند،  ز خرسند ساختن این خدا ناتوان مينذر كنند؛ در آن ھنگام كھ چنین دختري، بھ واسطة كبرسن، ا

دادند و، در مجامع عالي  آوردند و بھ شوھر مي وي را با تشریفات و احتراماتي از خدمت بیرون مي
تمدن و فرھنگ مصري، براي خود، افكار و . دادند كشور، مورد احترام و تكریم فراوان قرار مي

  .ت داردتمایالتي داشت كھ البتھ با آنچھ ما داریم تفاو

  آداب و عادات -5

  جواھرات - لباس - ھا آرایھ - ظواھر -بازیھا - اخالق شخصي

چون شخصي بخواھد در پیش خود صورتي از اخالق شخصي و سجایاي مصریان قدیم بسازد، بھ این 
آید، با آنچھ در  شود كھ ھماھنگ ساختن آنچھ از ادبیات اخالقي مصر بھ دست مي نكتھ متوجھ مي
حتي یكي از شاعران آن زمان بھ . وزانھ جریان داشتھ، امر بسیار دشواري استزندگي واقعي ر

  :كند ھموطنان خود چنین نصیحت مي

  بھ آنكس كھ مزرعھ ندارد نان بده،

در موزة بریتانیا پاپیروسي است كھ بھ . دادند غالبًا بزرگان بھ فرزندان خود اندرزھاي گرانبھایي مي
معروف است؛ در آن بھ یكي از طالبان علم دستوراتي داده ) م ق 950حوالي (» حكمت آمنحوتپ«نام 

شده تا براي رسیدن بھ مناصب عالي شایستگي پیدا كند؛ قطعًا این نوشتھ در آن كس یا كساني كھ 
  :تأثیر نبوده است؛ آن نوشتھ چنین است اند بي را وضع كرده» امثال سلیمان«

  .بھ یك ذراع زمین چشم طمع مدوز

  …مین بیوه زن تعدي مكنو بر حدود ز

  زمین را شخم كن تا رفع حاجت تو شود،

  .و نان از خرمن خویش فراھم آور

  یك كیل دانھ كھ خدا بھ تو بدھد،

  …نیكوتر از پنج ھزار است كھ با تعدي بھ دست آید
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  درویشي در دست خدا،

  نیكوتر از توانگري در انبارھاست؛

  یك گرده نان با دل خوش داشتن،

  …آمیختھ بھ بدبختي است بھتر از ثروت

آز و   البتھ این ادبیات، كھ با روح تقوا و نیكوكاري تدوین شده، ھرگز مانع آن نبوده است كھ حرص و
افالطون مردم آتن را بھ دانشدوستي، و مردم مصر را بھ . ھوا و ھوس بشري كار خود را بكند

تھ است؛ ولي، اگر گفتھ شود كھ مالپرستي توصیف كرده، شاید در این توصیف تعصب ملي دخالت داش
آنان مردمي مسحور : اند، در این گفتھ مبالغھ نشده است مصریان ھمچون امریكاییان دنیاي قدیم بوده

كوشیدند و، حتي در  عظمت، و فریفتة بناھاي بزرگ بودند و، با كمال جدیت، در گردآوردن مال مي
از ھمة . رفتند بودند، مردمي عملي بھ شمار مي خرافات فراواني كھ در بارة جھان دیگر بھ آنھا معتقد

كارتر بودند؛ ھر چھ تغییر  ملتھاي گذشتھ، در حفظ و نگاھداري آثار و عقاید قدیم خود، محافظھ
در طول مدت چھل قرن، ھنرمندان ایشان از آنچھ . ماندند كردند، باز بر ھمان حال خود باقي مي مي

كردند، آثاري كھ از ایشان برجاي مانده نشان  و تقلید مي عرف قدیم بر آن جریان یافتھ بود پیروي
دھد  توجھ بھ آثاري كھ از ایشان برجاي مانده نشان مي. دھد كھ این كار دین و آیین ایشان شده باشد مي

بند خرافات و چیزھاي بیمعني  گاه پاي كھ مردمي عملي و واقعبین بوده، جز در مسائل دیني، ھیچ
كشتند، خود را  كردند؛ آنگاه كھ كسي را مي براساس عاطفھ و احساسات نظر نمياند؛ بھ زندگي  نبوده

كردند، و بھ این ترتیب از آسایش ضمیر ایشان چیزي كاستھ  مانند یكي از قواي طبیعي تصور مي
برید و آن را نزد منشي مخصوص  سرباز مصري دست راست یا آلت مردي كشتھ را مي. شد نمي
ھاي اخیر، مردم مصر  در دورة سلسلھ. نیكي، در نامة اعمال نیك او ثبت كند آورد تا، ھمچون عمل مي

ساخت، رفتھ رفتھ عادات و  در نتیجة امنیت داخلي، كھ تنھا جنگھاي دور دست گاھي آن را مختل مي
صفات جنگي خود را از دست دادند؛ بھ این سبب بود كھ مشتي از سربازان رومي توانستند بر تمام 

  .ندمصر مسلط شو

دانیم از روي آثاري است كھ از گورھا بھ دست آمده، یا از روي  چون بیشتر آنچھ در بارة مصریان مي
تصاویر دیواري معابد است، از این تصادف محض دچار اشتباه شده، دربارة سختي و صالبت و وقار 

  مصریان قدیم بیش از اندازه 

پسندي نیز  ه بر آن است كھ در مزاح و فكاھیھآید، گوا یا داستانھاي فكاھي مربوط بھ خدایان برمي
و بھ كودكان . اند ھاي عمومي مانند شطرنج و نرد داشتھ اند و بازیھا و مسابقھ مصریان پیشرفتھ بوده

ھایي كھ ھم امروز نیز رایج است، مانند گلولھ و توپ و فرفره و نظایر آنھا، ھدیھ  خود بازیچھ
در روزھاي . دادند ھایي تشكیل مي نگ انداختن گاوان مسابقھدادند؛ و براي كشتي و مشتزني و ج مي

كردند و بر سر ایشان تاج گل  جشن عمومي، خدمتگزاران تن اربابان خود را با روغن چرب مي
  .فرستادند نوشیدند و براي یكدیگر ھدیھ مي گذاشتند، و شراب مي مي

گوشت و  مردم مصر نیرومند و پیچیده توان استنباط كرد این است كھ ھا مي آنچھ از نقاشیھا و مجسمھ
اند، كف پایشان پھن  رفتھ و، چون پیوستھ پابرھنھ راه مي. اند شانھ فراخ و كمر باریك و ستبر لب بوده

این تصاویر، طبقات عالي مردم را الغر اندام، درازباال، با ھیبت، با چھرة بیضي شكل، . بوده است
پوست آن مردم، در . دھد و چشمان جذاب و باشكوه نمایش ميپیشاني عقب رفتھ، بیني دراز و مستقیم، 

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



، )اند، نھ از نژاد افریقایي دھد كھ از تخمة آسیایي بوده و این نشان مي(ھنگان تولد، سفید رنگ بوده 
در میان . اند آمده رسیده، بھ رنگ گندمي درمي ولي بھ محض آنكھ آفتاب سوزاني بھ مصریان مي

جاري بوده است كھ مردان را بھ رنگ سرخ و زنان را بھ رنگ زرد نقاشان مصري عادت بر آن 
این كھ گفتیم، . رفتھ است نقاشي كنند؛ شاید این دو رنگ مخصوص در آرایش زنان و مردان بھ كار مي

مخصوص طبقات برجستة مردم بوده است، ولي یك مرد عادي بھ ھمان صورتي بوده است كھ نظیر 
كنیم؛ بھ این معني كھ قدي كوتاه و تني درھم فرورفتھ داشتھ؛  مشاھده مي» البلد شیخ«آن را در مجسمة 

آثار چھرة . خورده است كشیده و خوراك نامناسب مي این از آن سبب بوده است كھ رنج فراوان مي
ممكن است كھ . خشن و بیني عریض و پھن شده داشتھ؛ با ھوش بوده، ولي طبعي درشت داشتھ است

یان از دو نژاد مختلف بوده باشند؛ این حالتي است كھ در بسیاري از ملتھاي افراد ملت و فرمانروا
شود؛ ممكن است شاھان و فرمانروایان از نژاد آسیایي بوده باشند و تودة مردم  جھان نظیر آن دیده مي

موھاي سیاه و گاھي مجعد داشتند، ولي ھرگز موھاي ایشان حالت پشمي نداشتھ . از نژاد افریقایي
اند؛ مردان ریش  كرده نان بھ بھترین شكل، و درست مانند زمان ما، موھاي خود را كوتاه ميز. است

غالبًا، براي . دادند گذاشتند و خود را با گیسوان عاریھ زینت مي تراشیدند و سبیلھا را وا مي خود را مي
نان خانوادة تراشیدند؛ حتي ز آنكھ بھتر بتوانند كالھگیس بر سر بگذارند، موھاي سر را نیز مي

تراشیدند تا بھتر بتوانند گیس عاریھ و تاج را  موھاي سر خود را مي) مثًال تي، مادر اخناتون(سلطنتي 
یكي از مراسمي كھ ناچار باید از آن اطاعت شود این بود كھ شاه بایستي بزرگترین . بر سر قرار دھند

  . كالھگیس را بر سر بگذارد

ند، نقایص و زشتیھاي طبیعي را با وسایل آرایش و بزك كردن از بنا بر وسایلي كھ در اختیار داشت
  میان 

ھا نیز زنان مصري  كردند؛ حتي در مجسمھ زدند و گیسوان و دست و پا را روغنمالي مي رنگ مي
ثروتمندان، در گور مردگان خویش، ھفت نوع روغن و كرم و دو نوع . شوند سرمھ كشیده دیده مي

یان آثار مقابر، مقدار زیادي اسباب آرایش، آینھ، استره، اسباب مجعد ساختن در م. دادند غازه قرار مي
مو، سنجاق زلف، شانھ، جعبة اسباب بزك، و بشقاب و قاشقھایي بھ اشكال مختلف، از چوبي و عاجي 

و مرمري یا مفرغي، بھ صورتھاي زیبا بھ دست آمده كھ ھر یك متناسب با كاري است كھ براي آن 
دان باقي است؛ آن رنگ سیاھي كھ براي  ھاي سرمھ ھا در لولھ وز مقداري از سرمھھن. ساختھ شده

رود، بھ خط مستقیم، از ھمان روغني مشتق شده  آراستن ابرو و چھرة زنان عصر حاضر بھ كار مي
اند، و از نام عربي  اند؛ وسیلة این انتقال اعراب بوده برده كھ مصریان در زمانھاي گذشتھ بھ كار مي

كنیم، ساختھ  ، كھ امروز استعمال مي)Alcoholالكحول (=، كلمة الكل »الكحل«سرمھ، یعني  ھمین
ھا را، با  بردند؛ نیز خانھ براي خوشبو ساختن تن و جامھ، انواع گوناگون عطرھا را بھ كار مي. شده

  . كردند دادند و معطر مي بخور و مر، بخور مي

و تكامل گذشتھ، و از برھنگي اولیھ تا با شكوھترین در مصر قدیم، برلباس پوشیدن، انواع تطور 
سالگي،  در آغاز، كودكان پسر و دختر، تا سیزده. شود لباسھاي دورة امپراطوري در آن مشاھده مي

ولي دختران كمي شرم . سر تا پا برھنھ بودند و، جز گوشواره و گردنبند، ھیچ چیز با خود نداشتند
لباس . آویختند دي از مروارید و خرمھره و نظایر آن مينمودند و بھ كمرگاه خود كمربن مي

در دورة سلطنت . بستند اي بود كھ دور كمر خود مي خدمتگزاران و كشاورزان منحصر بھ تكة پارچھ
قدیم، بدن مردان و زنان، در كوچھ و بازار، تا نافگاه برھنھ بود و لنگ كوتاھي، از پارچة سفید، تا 

چون شرم و حیا مولود عادت است و طبیعت را در آن دستي نیست، این  پوشانید؛ باالي زانو را مي
بندھاي  آورد، ھمان گونھ كھ دامنھا و سینھ پوشش ساده اسباب آسایش خاطر آن مردم را فراھم مي

المثل  این ضرب. نشیني زمان حاضر نیز چنین است انگلیسي زمان ملكھ ویكتوریا، یا لباسھاي شب
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فضیلت چیزي نیست جز معنایي كھ گذشت روزگار بھ كارھا و عادات «: كھ گوید قدیمي چھ صحیح مي
كردند؛  ھاي نخستین مصر، بھ پوشاندن عورت بس مي حتي كاھنان نیز، در دورة سلسلھ» .دھد ما مي

شد، لباس و انواع آن نیز افزایش  ھر چھ توانگري بیشتر مي. بینیم نمونة آن را در مجسمة رانوفر مي
ورة سلطنت میانھ، لنگ دیگري بلندتر از لنگ نخستین، بر آن افزودند؛ در دورة سلطنت در د. یافت مي

رانندگان . رفت ھا اضافھ كردند، كھ گاه گاه بھ كار مي جدید، پوششي براي سینھ و روپوشي براي شانھ
ھا  ر كوچھپوشیدند، و شاطران شاھي با این لباسھا د كنندگان اسب لباسھاي با ھیبت مي ھا و تربیت ارابھ

ھاي فراواني و تجمل اخیر،  در دوره. دویدند تا راه را براي اسب یا ارابة خواجگان خود باز كنند مي
انداختند و  زنان دامن تنگ را بھ دور انداختند و، بھ جاي آن، پارچة عریض و طویلي بر دوش مي

  زدند؛  كنار آن را، در زیر پستان راست، سنجاق مي

    

  

  ، موزة قاھره؛ عكس از موزة ھنري مترپلیتن، نیویورك»البلد شیخ«پیكرة چوبي 

در عین حال، زردوزي و گلدوزي و حاشیھ و گالبتون دادن بھ لباس رواج یافت و، رفتھ رفتھ، روشھا 
و مدھاي تازه، مانند مار، بھ ھر خانھ راه پیدا كرد و بھشت برھنگي اولیھ را بھ جھنم تجمل در لباس 

  . پوشي مبدل ساخت
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ر دو جنس مرد و زن عالقھ بھ زر و زیور داشتند و گردن و سینھ و بازو و مچ دست و مچ پا را با ھ
در آن ھنگام كھ آسایش و رفاه و فراواني در مملكت زیاد شد و باج و خراج . آراستند جواھرات مي

با جواھرات  امالك آسیایي، و بازرگاني در مدیترانھ، اسباب توانگري مردم را فراھم آورد، خودآرایي
خاست و دیگر از اختصاصات طبقات ثروتمند بھ شمار  چیزي بود كھ ھر مصري در پي آن برمي

كرد، و  ي در انگشت مي ا ھر منشي یا تاجري خاتمي از سیم یا زر داشت، و ھر مرد حلقھ. رفت نمي
از آنچھ امروز  این گردنبندھا انواع بیشمار داشت؛ این مطلب. آراست ھر زن با گردنبندي خود را مي

كند  شش سانتیمتر تجاوز نمي -ھا برجاي مانده بخوبي آشكار است؛ طول بعضي از آنھا از پنج در موزه
اي دیگر،  رسد؛ بعضي سنگین و ستبر است، و در پاره و درازي بعضي دیگر تا یك متر و نیم مي

رقابت » اظ سبكي و نرمي،كاریھاي شھر ونیز، از لح بھترین ملیلھ«اي است كھ با  ظرافت بھ اندازه
در سلسلة ھجدھم، ھمراه داشتن گوشواره امر رایجي بود و ھمھ، از پسر و دختر و مرد و . كند مي

مردان، مانند زنان، خود را با انگشتري . بردند زن، گوشھاي سوراخ شده داشتند و گوشواره بھ كار مي
بھ طور . دادند آراستھ شده بود زینت ميو بازوبند و گلوبندھایي كھ با مروارید و سنگھاي گرانبھا 

آمدند، از لحاظ رنگ كردن و روغن  خالصھ باید گفت كھ اگر زنان قدیم مصر اكنون دوباره بھ دنیا مي
زدن سر و صورت، و خود را با جواھرات آراستن، محتاج آن نبودند كھ چیزي از زنان معاصر ما 

  .بیاموزند

  چیز نویسي -6

اشكال خطنویسي  - مراحل مختلف تكامل خطنویسي - كاغذ و مركب -دولتيمدارس  -تعلیم و تربیت
  مصري

ھاي ثروتمند  كاھنان مصري مقدمات علوم را، در مدارسي كھ پیوستھ بھ معابد بود، بھ فرزندان خانواده
یكي از . آموختند، بدان سان كھ در كلیساھاي كاتولیك رومي زمان ما نیز چنین امري جریان دارد مي

توان آن را معادل وزیر آموزش و پرورش امروز دانست؛ او خود را بھ  منصبي داشت كھ ميكاھنان 
ھاي یكي از مدارسي كھ ظاھرًا  در خرابھ. نامید مي» رئیس طویلة شاھي براي تعلیم و تربیت«نام 

علم اند كھ بر روي آنھا ھنوز نوشتة درسي را كھ م جزئي از بناي رامسئوم بوده صدفھاي فراواني یافتھ
كارآموزگار در آن زمان عبارت از این بوده است كھ منشیھایي . توان دید آن زمانھاي دور داده مي

  با شرح . براي دستگاھھاي دولتي تربیت كند

اند؛ از این قبیل است آنچھ در  كرده و بسط در اطراف مزایاي تعلیم، كودكان را بھ این كار تشویق مي
بھ درس و علم دل بده و آن را ھمچون مادرت دوست «: مده استیكي از پاپیروسھا بھ این صورت آ

و در پاپیروس » .ھیچ چیز گرانبھاتر از علم نیست«: خوانیم و در پاپیروس دیگر چنین مي» .بدار
اي نیست كھ آدمي در آن تحت امر دیگري نباشد، تنھا مرد عالم است كھ در  ھیچ حرفھ«: دیگر چنین

بدبختي در آن است كھ »  :از عالقمندان بھ كتاب چنین نوشتھ است یكي» .تحت حكومت خویشتن است
شخص سرباز باشد یا بھ كار شخم كردن زمین بپردازد؛سعادت در آن است كھ آدمي در ھنگام روز 

  ».كتابي بھ چنگ آرد، و شب ھنگام بھ خواندن آن بپردازد

اشیة آن دفاتر، خطاھاي دفاتري از زمان سلطنت جدید بھ دست ما رسیده كھ آموزگاران، در ح
اي است كھ اگر شاگردان امروز آنھا را ببینند،بسیار  اند؛ این خطاھا بھ اندازه شاگردان را اصالح كرده
دیكتھ نویسي و رونویسي از متنھا یكي از مھمترین وسایل تعلیم بوده؛ . شود مایة تسلي خاطرشان مي

بیشتر آنچھ تعلیم . نوشتند اي سنگ آھكي ميھ ھاي سفال یا ورقھ این گونھ درسھا را بر روي پاره
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گر و سودطلب بوده، و  كردند بھ مسائل بازرگاني ارتباط داشت، زیرا مصریان نخستین قوم معاملھ مي
نوشتند  آنچھ معلمان بیشتر دربارة آن چیز مي. اند پرستي و سودجویي توجھ داشتھ  اندازه بھ اصل نفع بي

د؛ مسئلة اساسي، مثل ھمة زمانھا، مسئلة حفظ نظم و انظباط بھ مطالب مربوط بھ فضیلت و تقوا بو
وقت خود را بھ ھوس و آرزو ضایع مكن، كھ «: در یكي از دفترھا چنین آمده است. رفت شمار مي

كتابي را كھ در دست داري بھ دھان بخوان، و از كسي كھ . چون چنین كني، عاقبت بدي خواھي داشت
ترین اندرزي باشد كھ در تمام  شاید این عبارت آخري كھنھ - » راز تو داناتر است نصیحت بپذی

در یكي . ھاي ساده و ابتدایي قرار داشت انضباط بسیار سخت بود و بر پایھ. شود زبانھاي عالم یافت مي
جوانان پشتي دارند، چون این پشت مضروب شود، بھ «: ھا این عبارت بلیغ آمده است كھ از نوشتھ

در نوشتة شاگردي بھ » .زیرا كھ گوشھاي جوانان در پشت آنان قرار گرفتھ استكنند،  درس توجھ مي
تو بھ پشت من كتك زدي، و بھ این ترتیب تعلیماتت بھ گوش «: آموزگار سابق خود، چنین آمده است

آمیز نبوده، از پاپیروسي بھ دست  دلیل بر آنكھ این روش تربیت حیواني پیوستھ موفقیت» .من فرو رفت
اي كھ آبجو را دوست  كند كھ شاگردان سابق وي بھ اندازه كھ در آن آموزگار اظھار تأسف ميآید  مي

  . دھند دارند بھ كتاب عالقھ نشان نمي

التحصیالن مدارس پیوستھ بھ معابد بھ مدارس عالي وابستھ بھ ادارة  با این حال، عدة كثیري از فارغ
مترین مدارس دولتي شناختھ شده در تاریخ است، در این مدارس، كھ قدی. شدند داري داخل مي خزانھ

گرفتند و، پس از آنكھ این مدرسھ را بھ پایان  منشیھاي جوان تعلیمات مربوط بھ امور اداري را فرا مي
  رساندند، مدتي بھ عنوان كارآموزي در نزد كارمندان  مي

ایشان، این طریقھ بر  شاید، براي بھ دست آوردن كارمندان اداري و مجرب ساختن. شدند آزموده مي
گویند  روشي كھ در نزد ما مرسوم است، یعني انتخاب كارمندان از روي آنچھ مردم در حق ایشان مي

دھند و تبلیغاتي كھ در اطراف ایشان بھ عمل  و از روي اندازة فروتني و فرمانبرداریي كھ نشان مي
تقریبًا در یك زمان، قدیمترین سازمان بھ این ترتیب است كھ مصر و بابل، . آید، مزیت داشتھ باشد مي

تنھا در قرن نوزدھم میالدي است كھ . اند تعلیم و تربیتي را كھ تاریخ از آن آگاھي دارد برقرار ساختھ
سازمان تعلیم و تربیت ترقي كرد و دوباره بھ درجة كمالي رسید كھ در نزد مصریان بھ آن درجھ 

  .رسیده بود

رسید، حق داشت كھ براي نوشتن از كاغذ استفاده كند؛  ر مدرسھ ميآموز بھ كالسھاي آخ وقتي دانش
این كاغذ خود یكي از مھمترین كاالھاي بازرگاني مصر، در آن زمان، و یكي از بزرگترین عطایایي 

كردند و آن  را رشتھ رشتھ مي) پاپیروس(ساقة بردي . است كھ این كشور بھ جھان بخشیده است
فشردند؛ بھ این ترتیب، كاغذ را، كھ یكي  دادند و مي وي یكدیگر قرار ميھا را چپ و راست بر ر رشتھ

ھایي از  گواه بر خوبي ساختمان این نوع كاغذ آن است كھ نوشتھ. ساختند از اركان تمدن است، مي
براي آنكھ با كاغذ كتابي بسازند، . شود ھزار سال پیش باقي است كھ بآساني خطوط آن خوانده مي پنج

چسباندند، و بھ این ترتیب طومارھایي بھ  ر صفحھ را بھ طرف چپ صفحة دیگر ميطرف راست ھ
كردند،  رسید، و از این حد كمتر تجاوز مي آوردند كھ طول بعضي از آنھا بھ چھل متر مي دست مي

براي ساختن . اند زیرا مورخان مصري اصراري در پرنویسي و پرداختن بھ حشو و زواید نداشتھ
اي، خوب مخلوط  فسادناپذیر دوده را با كمي آب و صمغ گیاھي، بر روي پاره تختھمركب، رنگ سیاه 

تراشیدند و براي نوشتن آماده  بردند از ني بود، كھ كنار آن را با كارد مي كردند؛ قلمي كھ بھ كار مي مي
  . ساختند مي

نوشتند؛ ممكن  ا ميبا ھمین آالت و ادوات تازه فراھم شده بود كھ مصریان نخستین آثار ادبي جھان ر
ھا كھ بھ دست آمده  است لغت و زبان ایشان از آسیا بھ آن سرزمین رفتھ باشد، چھ در قدیمترین نمونھ
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رسد این است كھ خطنویسي، در  آنچھ ظاھرًا بھ نظر مي. شود شباھت فراواني با لغات سامي دیده مي
اند؛ مثال  كرده كل آن را رسم ميآغاز كار، بھ شكل صورتنگاري بوده؛ یعني براي نوشتن ھر چیز ش

اند كھ در  داده شده، با مربع مستطیلي نمایش مي نامید مي» پر«كلمة خانھ را، كھ در زبان مصر قدیم 
شود آنھا را با  چون بعضي از معاني مجرد چنان است كھ نمي. یكي از دو ضلع درازتر آن شكافي باشد

نگاري مبدل شد، و برحسب عادت و قرارداد، كم، صورتنگاري بھ مفھوم صورتي مجسم ساخت، كم
عالمات خاص، بھ جاي آنكھ نمایندة شیئي باشد كھ تصویر شبیھ بھ آن است، نمایندة معانیي شد كھ از 

ھمان گونھ كھ در مجسمة (شود؛ مثال سرشیر نمایندة بزرگي و تسلط بود  دیدن تصویر بھ ذھن وارد مي
  رفت؛ قورباغة تازه از تخم  سلطنت بھ شمار مي؛ زنبور عالمت )ابوالھول نیز چنین است

پس از آن، طریقة مفھومنگاري پیشرفت و تكامل دیگري پیدا . كرد درآمده از عدد چند ھزار حكایت مي
كرد و بعضي از معاني را، كھ در زبان محاوره اسم چیزي از حیث تلفظ شبیھ با تلفظ آن معني بود، با 

رفت،  مثال تصویر طنبور تنھا براي نمایاندن طنبور بھ كار نمي. دادند ميكشیدن شكل آن چیز نمایش 
آمد؛ چھ تلفظ كلمة طنبور در لغت مصري یعني نفر  بلكھ معني نیك و صالح نیز از آن بھ دست مي

)Nefer (  یعني نوفر » خوب«با تلفظ كلمة مصري بھ معني)Nofer ( شبیھ بود؛ از این جناس لفظي
در » بودن«كلمة نمایندة فعل . اندازه معمایي و اسباب شگفتي است آمده است كھ بيتركیباتي بھ دست 

بود؛ در ابتداي كار، منشیھاي مصري از یافتن تصویري كھ ) Khopiru(لغت مصري لفظ خوپیرو 
 - پي- نمایندة این معني كامال مجرد باشد عاجز بودند، ولي در پایان كار، این كلمھ را بھ سھ قسمت خو

گفتھ ) Khau(كھ در تلفظ بھ صورت خو  - یم كردند و این سھ قسمت را با تصاویر غربالرو تقس
نمایش دادند؛ بتدریج، عرف و ) »رو«با تلفظ متعارفي (و دھان ) »پي«با تلفظ (و بوریا  - شود  مي

انگیز حروف،  پوشاند، از این آمیختة شگفت عادت، كھ بر بسیاري از چیزھاي بیھوده لباس قدسیت مي
بھ این ترتیب بوده است كھ نویسندة مصري مقاطع ھر كلمھ و . را استخراج كرد» بودن«كر ومفھوم ف

شود، شناختھ و  شكلي را كھ نمایندة ھر مقطع است، و مجموعة تصاویري را كھ نشانة ھر لفظ مي
لحاظ  كرده و در پي یافتن الفاظي، از براي نوشتن كلمات دشوار آنھا را بھ مقاطع مختلف تقسیم مي

آمده و تصاویر اشیاي مادي نمایندة  تلفظ مشابھ با این مقاطع، و از لحاظ معني مخالف با آنھا، برمي
ھاي ھیروگلیفي  اند براي ھر معني نشانھ كرده؛ چنین بوده است كھ در آخر توانستھ اصوات را رسم مي

  .ھا مجسم سازند پیدا كنند و آن را، با یك یا چند عالمت، در نوشتھ

» خانھ«عالمت نمایندة . ن این كار و اختراع حروف الفبا بیش از گامي نبود كھ باید برداشتھ شودمیا
شد؛ سپس این عالمت از خانھ گذشتھ،  خوانده مي) per(در اول كار، بھ صورت لغت مصري پر 

ر، بدون توجھ بھ صوتي كھ میان این دو حرف بیصداست، گردید، و بھ -یا پ»پر«نمایندة صوت 
در . شد ن مقطع و ھجایي در نمایاندن كلماتي كھ این مقطع در آنھا وجود داشت، از آن استفاده ميعنوا

رفت؛  مرحلة دیگري، این صوت كوتاھتر شد و بھ جاي پ،پا،پو پ یا پي در كلمات مختلف بھ كار مي
» پ«شد، از عالمت خانھ، در آخر كار، حرف  چون حروف صوتي ھرگز در كلمات نوشتھ نمي

 - بھ ھمین ترتیب بود كھ عالمت نمایندة دست. شد» پ«ون آمد، و این عالمت نمایندة حرف الفبایي بیر
در ابتدا نمایندة د، دا، دو، دي، د، و پس از آن نمایندة حرف الفبایي  - )dot(بھ لغت مصري، دوت 

زت  - دة مار، و از عالمت نماین»ر«حرف  -)ru(یا رو) ro(رو  –شد، و از عالمت نمایندة دھان » د«
)zt(-  شي  –، و از تصویر دریاچھ »ز«حرف)shy( -  نتیجة این كار آن … بھ دست آمد» ش«حرف

بود كھ الفبایي مركب از بیست و چھار حرف ساختھ شد كھ، باتجارت مصري و فنیقي، بھ ھمة 
  كشورھاي اطراف مدیترانھ انتقال یافت، و سپس از راه یونان و روم در سراسر زمین 

شد و بھ صورت گرانبھاترین میراثي درآمد كھ كشورھاي شرق براي تمدن و فرھنگ جھان باقي 
ھاي سالطین مصر قدمت دارد، ولي حروف الفبا،  صورتنگاري ھیروگلیفي بھ اندازة سلسلھ. اند گذاشتھ
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این  شود؛ تاریخ براي نخستین بار، در نقشھایي كھ از مصریان در معادن سینا برجاي مانده دیده مي
   .دھند مينسبت   م ق 1500دانند، و دستة دیگر آنھا را بھ  مي  م ق 2500نقشھا را بعضي از مورخان 

كردند،  ده نميباید دانست كھ، پس از درست شدن الفبا، مصریان براي نوشتن تنھا از حروف الفبا استفا
بلكھ، تا آخرین دورة تمدن خود، حروف و تصاویر نمایندة اشیا، تصاویر نمایندة فكر و مفھوم، و 

ھاي مصري  بھ ھمین جھت است كھ خواندن نوشتھ. بردند نمایندة مقاطع كلمھ، ھمھ را با ھم بھ كار مي
است كھ آموختن خطنویسي قدیم براي دانشمندان دشواري دارد؛ ولي تصور این مطلب بسھولت میسر 

نویسي كار را براي مصریان، كھ وقت كافي براي  بھ طریق متعارفي با طریق شكستھ و خالصھ
از آنجا كھ خط نوشتة انگلیسي راھنماي . كرده است اند، آسان مي ھا داشتھ آموختن این گونھ خطنویسي

تلفظ صحیح انگلیسي را بیاموزد رود، كسي كھ بخواھد  خوبي براي تلفظ آنچھ نوشتھ شده بھ شمار نمي
عالمت  500ھمان اندازه دشواري در پیش دارد كھ نویسندة باستاني مصر براي بھ خاطر سپردن 

بھ ھمین . ھیروگلیفي و معاني مقاطع آن و استعمال آنھا بھ صورت حروف ھجایي در پیش داشتھ است
نقوش «دا شد، و خط ھیروگلیفي یا ھاي عادي پی جھت بوده است كھ نوعي خط براي تندنویسي و نوشتھ

چون كاھنان و نویسندگان معابد . بردند ھاي آثار ساختماني بھ كار مي را تنھا براي نوشتن كتبیھ» مقدس
نخستین كساني بودند كھ خط ھیروگلیفي را بھ این صورت تازه درآوردند، یونانیان این خط تازه را 

ھاي عمومي و خصوصي و اسناد بازرگاني  شتھنامیدند، ولي بزودي این خط در نو» مقدس«خط 
تر از نوع خط  پس از آن، بھ دست خود مردم، گونة دیگري از خطنویسي، ساده. رواج پیدا كرد

» اي توده«، ایجاد شد كھ در نوشتن دقت كمتري الزم داشت؛ بھ ھمین جھت، آن را خط »مقدس«
اصرار ھر چھ تمامتر، تنھا ھمان عالمتھاي با وجود این، مصریان بر بناھاي عظیم خود، با . نامیدند

كردند؛ شاید این خط زیباترین خطي است كھ تاكنون شناختھ  زیبا و با شكوه ھیروگلیفي را نقش مي
  .شده

  ادبیات  -7

 –غزلیات  –اي عاشقانھ  قطعھ - داستانھاي خیالي –داستان سینوحھ  - سندباد مصري - ھا متنھا و كتابخانھ
  انقالب ادبي - تاریخ

مانده چندان   نوشتھ شده، و آنچھ باقي» مقدس«بیشتر آنچھ از ادبیات مصري قدیم برجاي مانده بھ خط 
فراوان نیست، و تنھا از روي ھمین است كھ باید نسبت بھ ادبیات باستاني مصر حكم كنیم؛ البتھ در 

ست كھ اثر شاید، با گذشت زمان، چنان شده ا. چنین حكمي تصادف كور سھم فراواني خواھد داشت
گور یكي . بزرگترین شاعران مصر از بین رفتھ و تنھا آثار شاعران درباري بھ دست ما رسیده باشد

معرفي كرده است؛ » منشي كتابخانھ«از كارمندان دولتي بزرگ سلسلھ چھارم، صاحب قبر را بھ نام 
یا انبار پر گرد و غباري بوده دانیم كھ آیا كتابخانھ براستي انباري از كتابھا و آثار ادبي بوده،  ما نمي

قدیمترین چیزي كھ از ادبیات مصري مانده . شده است كھ اسناد و سجالت عمومي در آن نگاھداري مي
است، كھ عبارت است از موضوعات دیني كھ بر دیوارھاي پنج ھرم از ھرمھاي » متنھاي اھرام«

رسد؛ این  م مي ق 2000ھایي بھ دست آمده است كھ تاریخ آنھا بھ  كتابخانھ .شده سلسلة پنجم و ششم نقش
ھاي عنواندار جاي  اي از پاپیروس است كھ در داخل كوزه ھا عبارت از طومارھاي پیچیده كتابخانھ

ھا، قدیمترین شكل  از یكي از این كوزه. اند دارد و آنھا را، مرتب، در طبقات مختلف كتابخانھ چیده
قصة سندباد بحري بھ دست آمده، و اگر آن را صورت قدیمي قصة روبنسون كروزوئھ بنامیم شاید 

  .بیشتر بھ حقیقت نزدیك شده باشیم
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اي از شرح حال ناخدایي است كھ خود وي نوشتھ و  قطعھ» داستان ناخدایي كھ كشتي او تكھ پاره شده
: گوید راند، مي این ناخداي پیر، كھ با بیاني ھمانند دانتھ سخن مي. تعبیر و با روح استبسیار خوش 

این » .چھ اندازه مایة شادي است كھ آدمي چون از مصیبتي برھد، آنچھ را بر وي گذشتھ حكایت كند«
  :گوید مالح در آغاز داستان چنین مي

در آن ھنگام . كنم ر من گذشت، براي تونقل مياي از حوادث را، كھ ھنگام رفتن بھ معادن شاھي ب پاره
نفر از بھترین دریانوردان  120متر قرار گرفتم، در آن  18متر و عرض  55كھ بر كشتیي بھ طول 

تر از دل  توانستند بخوانند، و دلھاي آنان سخت مصري قرار داشتند، آثار ظاھري آسمان و زمین را مي
  .كردند بیني مي از آنكھ برسد، پیشطوفانھا و گردبادھا را، پیش . شیر بود

باد ما را پیش راند و چنان بود كھ گویي در … بر ما وزید  گردبادي، در آن ھنگام كھ در دریا بودیم،
  برابر 

اي انداخت  موج مرا بھ جزیره. آنگاه كشتي شكست و ھیچ یك از كساني كھ در آن بودند نجات نیافتند
در زیر درختي . كھ سھ روز بھ تنھایي در آن بھ سر بردم و جز قلب خویش یار و یاوري نداشتم

توانم  یز ميپس از آن پاي خود را دراز كردم تا ببینم چھ چ. گرفتم خوابیدم و سایھ را در آغوش مي مي
در آن، ماھي و مرغ ھم بود، … ترة ظریف یافتم. پس درخت انجیر و انگور . بیابم و در دھان بگذارم

اي ساختم، با آن آتش افروختم و براي  چون براي خود آتشزنھ… و ھیچ چیز در آنجا نقضان نداشت
  . خدایان قرباني بریان كردم

این شخص، پس از مرگ . كند وحھ گذشتھ نقل ميداستان دیگري آنچھ را بركارمندي بھ نام سین
رفت و، با وجود ثروت و نامي  آمنمحت اول، از مصر گریختھ در اور نزدیك از شھري بھ شھري مي

عاقبت آنچھ را كھ بھ دست آورده بود رھا . برد كھ بھ دست آورده بود، از دوري وطن رنج فراوان مي
  :در این داستان چنین آمده است. فراوان دید كرد و بھ مصر بازگشت و در این بازگشت سختي

) یعني بھ فرعون(اي، دوباره مرا بھ خانھ  اي خدا، ھر كھ ھستي، كھ بھ من فرمان مسافرت داده
چھ چیز براي من . دھي تا جایي را ببینم كھ دل من در آن جاي دارد شاید بھ من اجازه مي. بازگردان

! ام؟ بھ من مدد كن ك سپرده شود كھ بھ دنیا چشم گشودهبزرگتر از آن است كھ جسد من آنجا بھ خا
  .امیدوارم كھ خیر بھ من برسد و خدا مرا رحمت كند

بینیم كھ خستھ و مانده و غبار آلود، پس از مسافرت طوالني در بیابان،  سپس وي را در وطنش مي
مردم دیگر  مانند -بازگشتھ و بیم آن دارد كھ بھ واسطة طول مدت غیبت از كشوري كھ مردمش

ولي فرعون از او در . دانند، فرعون او را بیازارد آن را تنھا كشور متمدن در عالم مي -كشورھا
  :بخشد اي از انواع عطرھا و روغنھا مي گذرد و بھ وي ھدیھ مي

بار سالھاي … در خانة یكي از پسران شاه منزل كردم، كھ در آن بھترین اثاث و یك حمام وجود داشت
از (باري ) ؛(و موھاي مرا شانھ زدند ) ؛(من برداشتھ شد؛ صورت مرا تراشیدند  دراز از دوش

. كردند را بھ كساني دادند كھ در شنھا رفت و آمد مي) كھنھ؟(بھ صحرا ریختھ شد، و لباسھاي ) شوخ؛
  .بر من بھترین لباسھاي كتاني پوشاندند و مرا با نیكوترین روغنھا چرب كردند

. در میان بقایاي ادبیات مصري بھ دست ما رسیده، فراوان و بسیار متنوع استداستانھاي كوتاھي كھ 
رسد  ھاي ساختگي جذابي بھ نظر مي انگیز اشباح و معجزات و قصھ ھاي شگفت در ضمن آنھا قصھ
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مایة  كھ، كھ از لحاظ سبك نگارش و شباھت با حقیقت، از داستانھاي پلیسي كھ در زمان حاضر
نیز، در میان این آثار، حكایتھاي فراواني . رسد ران است، كمتر بھ نظر نميخرسندي خاطر سیاستمدا

شود، كھ از آن جملھ است قدیمترین  ھا دیده مي دربارة شاھزادگان و شاھزاده خانمھا و شاھان و ملكھ
اش و ھمسر شدن وي با پسر  با پاي كوچك و لنگھ كفش گمشده» دختر خاكسترنشین«صورت داستان 

شود كھ، بھ زبان جانور و مرغ،  ھایي دیده مي در میان این آثار ادبي، بازماندة افسانھ پادشاه نیز،
  اي معاني  شود و بھ صورت حكیمانھ نقایص و شھوات و عواطف آدمي آشكار مي

كند كھ مضامین آنھا، پیش از آنكھ ازوپ و  رسد، و خواننده چنان تصور مي عالي اخالقي بھ نظر مي
یكي از داستانھاي مصري، كھ حوادث . ھاي ایشان برداشتھ شده مده باشند، از افسانھالفونتن بھ دنیا آ

رود،  شمار مي طبیعي را با امور فوق طبیعي در ھم آمیختھ و نمونة دیگر داستانھاي مصري بھ
این دو قھرمان داستان، دو برادر بودند، یكي بزرگتر و دیگر كوچكتر، كھ با . تیو است قصةآنوپو و بي

تیو  گذراندند؛ ولي روزي ناگھان زن آنوپو عاشق بي ل خوشبختي در مزرعة خود روزگار ميكما
گیرد و نزد شوھر بدي او  كند، از او انتقام مي شود و، چون راھي بھ وصال برادر شوھر پیدا نمي مي

 تیو خدایان و نھنگان بھ یاري بي. سازد گوید و او را بھ دست درازي و قصد بد متھم مي را مي
شود و براي اثبات بیگناھي خویش خود را ناقص  خیزند، ولي وي از آدمیزاد بیزار و گریزان مي برمي

در این جنگل قلب خود را، . برد آتني بھ جنگلي پناه مي جوید و مانند تیمون كند و از ھمھ دوري مي مي
ر تنھایي او رحمت خدایان ب. گذارد كھ دست كسي بھ آن نرسد در باالي درختي، بر بلندترین گل مي

شود و تاري از گیسوي او  آفرینند؛ رود نیل عاشق این زن مي آورند و زن بسیار زیبایي براي او مي مي
شود و بھ كسان  افتند و از بوي آن مست مي رود و بھ دست فرعون مي این تار مو با آب مي. رباید مي

آورند كھ  كنند و نزد فرعون مي پیدا مياین زن را . دھد تا صاحب گیسو را جستجو كنند خود فرمان مي
فرستد تا درختي را كھ   تیو رشك برده، مأموراني مي فرعون بر بي. گزیند او را بھ ھمسري خود برمي

. میرد تیو مي افتد، بي كنند؛ چون گل بر زمین مي تیو دل خود را بر آن گذاشتھ، ببرند، و چنین مي بي
  !نیاكان ما با ذوق ادبي ما تا چھ حد اندك است توجھ داشتھ باشید كھ تفاوت ذوق ادبي

قسمت عمدة ادبیات باستاني مصر ادبیات دیني است؛ و قدیمترین قصاید مصري ھمان سرودھاي دیني 
شكل این اشعار قدیمترین شكلي است كھ شناختھ شده، . شوند نامیده مي» متنھاي اھرام«است كھ بھ نام 

ھ عبارتھاي مختلف بیان كنند؛ شعراي عبراني این راه و رسم را و عبارت از آن است كھ یك معنا را ب
در دورة انتقال از سلطنت قدیم بھ . اند جاوداني ساختھ» مزامیر«از مصریان و بابلیان گرفتھ و در 

در یك قطعھ . را پیدا كرده است» ناپاك«رفتھ، ادبیات مصري رنگ دنیایي و  سلطنت میانھ، رفتھ
رسد؛ چنان است كھ یكي از نویسندگان  تصري بھ ادبیات عاشقانھ بھ نظر ميپاپیروس قدیم اشارة مخ

دورة سلطنت قدیم، از تنبلي، تمام نوشتة این پاپیروس را پاك نكرده و بیست و پنج سطر از آن برجاي 
در آن داستان چنین آمده است كھ . كند مانده، كھ قصة مالقات رع با یكي از االھگان را براي ما نقل مي

ر آن ھنگام كھ االھھ لباسھاي خود را از تن بیرون آورده و گیسوان را فروھشتھ بود، با چوپاني كھ د«
پس از آن، چوپان شاعر، با كمال احتیاط، داستان این مالقات » .بھ جانب آبگیر روان بود مالقات كرد

  :كند را چنین نقل مي

ن، زني را دیدم كھ بھ نظرم، چون در آ… این است آنچھ ھنگام رفتن من بھ طرف آبگیر پیش آمد
در آن ھنگام گیسوان فروھشتة او را دیدم، از بس زیبا و با شكوه بود، مو . دیگر آفریدگان، فاني نبود

گفت نخواھم كرد؛ ترس از او سراپاي وجود مرا  ھرگز آنچھ را او بھ من . بر اندام من راست شد
  .فراگرفتھ است
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از آن زمان، غزلیات و اشعار عاشقانة زیبا فراوان بھ دست است، ولي در بیشتر آن سخن از عشق 
آید، و از شنیدن  رود؛ بھ ھمین جھت است كھ بھ گوش شنونده ناخوشایند مي میان خواھر و برادر مي

خواھرت، آوازھاي زیباي شادیبخشي كھ «: ھا چنین است عنوان یكي از مجموعھ. شود آن ناراحت مي
بر روي صدفي كھ از سلسلة نوزدھم یا بیستم » .رود، خوانده و محبوبة دلت كھ در كشتزارھا راه مي

:اي بھ این صورت بیرون آمده است باقي مانده، از تارھاي كھن عشق، نواي تازه

  .عشق محبوبة من بر ساحل رود در جست و خیز است

  نھنگي در سایھ كمین كرده است؛

  .ھراسم شوم و از موج نمي اخل ميولي من بھ آب د

  چربد، شجاعت و نیروي من بر نھر مي

  و آب، در زیر پاي من، ھمچون خاك است،

  .چھ عشق او بھ من نیرو بخشیده است

  .محبوبھ براي من ھمچون كتاب دعا و طلسمي است

  شود، بینم، دلم شاد مي در آن ھنگام كھ آمدن معشوقھ را مي

  شود؛ فتن او باز ميبازوھاي من براي درآغوش گر

  .چھ محبوب من آمده است… شود قلب من از شادي لبریز مي

  برم، زماني كھ وي را در آغوش دارم، چنان است كھ گویي در سرزمین بخور بھ سر مي

  .برم و مانند كسي ھستم كھ عطر با خود مي

  شود، بوسم، لبھایش از ھم گشوده مي چون او را مي

  .شوم ، مست ميآنكھ شراب نوشیده باشم و بي

  ایستادم، اي كاش كنیز زنگي او بودم و در پھلوي او مي

  .تا بتوانم ھمھ جاي بدن او را ببینم

ایم، وگرنھ، در اصل  این نوشتھ را ما از پیش تقسیمبندي كرده و بھ صورت مصراعھایي در آورده
اند  ھ را نیك آگاه بودهمصریان این نكت. نسخھ چیزي نیست كھ دلیل بر شعر بودن یا نثر بودن آن باشد

كھ موسیقي و احساسات دو ركن اساسي شعر است، و چون نغمة موسیقي و عاطفھ و احساس پیدا 
با وجود این، در بعضي از . شده، دیگر صورت خارجي شعر ھرگز براي آنھا اھمیتي نداشتھ است مي

یا بند را با ھمان كلمھ كھ اي اوقات، شاعر ھر جملھ  پاره. ھا، وزن و آھنگي وجود داشتھ است نوشتھ
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برد، و كلماتي را  كند، و جناس لفظي بھ كار مي ھا و بندھا را با آن آغاز كرده بود آغاز مي سایر جملھ
از روي . آورد كھ، از حیث لفظ، مشابھ یكدیگرند و، در معني با ھم اختالف دارند در ضمن شعر مي

اھت لفظي كلمات در نویسندگي، امري است كھ آید كھ مراعات سجع و شب متنھاي موجود چنین بر مي
بھ ھر صورت، ھمین اشكال ساده براي مصریان كافي . بھ اندازة اھرام مصر سابقة تاریخي دارد

  اي را، كھ نیچھ از ورزي افسانھ توانستند بھ وسیلة آنھا انواع گوناگون عشق بوده، و شاعران مي

آید كھ زن مصري نیز  از پاپیروس ھریس بخوبي برمي. داند، بیان كنند مي تروبادورھامخترعات 
  :توانستھ است، مانند مرد مصري، چنین، احساسات و عواطف خود را آشكار سازد مي

  من نخستین خواھر توام،

  و تو براي من ھمچون گلشني ھستي

  درآن، گلھاكھ من، 

  .ام و گیاھھاي معطر را كاشتھ

  ام  و من قنات آبي بھ این باغ آورده

  كھ، چون باد سرد شمال بوزد،

  .دستت را در آن بگذاري

  كنیم، و این جاي زیبایي است كھ در آن با ھم گردش مي

  و چون دست تو در دست من جاي دارد،

  كنیم و ھر دو خرم دلیم، ھر دو فكر مي

  .رویم با ھم راه مياز آن جھت كھ 

  كند، شنیدن صوت تو مرا مست مي

  .و زندگي من، ھمھ، بستھ بھ گوش دادن بھ سخنان توست

  دیدن روي تو

  .براي من بھتر از خوردن و آشامیدن است

در . شود چون بھ این قسمتھایي كھ از مجموعة آثار قدیم باقي مانده نظر كنیم، تنوع آنھا مایة تعجب مي
ھاي تاریخي، دستورالعملھاي سحر و جادو،  ھاي اداري، اسناد قضایي، قصھ نامھمیان این آثار، 

ھاي  سرودھاي دیني، كتابھاي مذھبي، اشعار عاشقانھ و رزمي، داستانھاي عشقي كوتاه، اندرزنامھ
بھ طور خالصھ باید گفت كھ در ضمن آنھا ھمھ چیز، . شود اخالقي، و مقاالت فلسفي، ھمھ، یافت مي
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توان گفت كھ از این نوع آثار  مھ و اشعار حماسي، وجود دارد؛ اگر كمي تسامح باشد، ميجز نمایشنا
انگیز رامسس دوم، كھ با حوصلة تمام بر روي  تاریخ فتوحات شگفت. شود ھایي دیده مي ھم نمونھ

آجرھاي ستون بزرگ اقصر نقش شده، الاقل از حیث یكنواختي و درازي، شكل و رنگ اشعار 
زند كھ، در یك  در نوشتة موجود بر نقش دیگري، رامسس چھارم از آن الف مي. دحماسي را دار

  بازي، از اوزیریس در برابر ست دفاع كرده و زندگي را بھ اوزیریس بازگردانیده است؛

باید بگوییم كھ آن اندازه اطالعات در اختیار نداریم تا بتوانیم، دربارة این اشاره، تفصیل بیشتري 
  .بدھیم

ھا اسناد و  گاري در مصر بھ اندازة خود تاریخ قدمت دارد؛ حتي شاھان دورة ماقبل سلسھوقایع ن
ھاي جنگي  مورخان رسمي در حملھ. اند كرده گزارشھاي تاریخي را با كمال فخر و غرور ضبط مي

را دیده، بلكھ تنھا پیروزیھا  نماید كھ شكستھاي ایشان را نمي شاھان ھمراه ایشان بودند، ولي چنان مي
ھنر  - اند بافتھ كرده، یا از پیش خود، چیزھایي بھ عنوان فتح و كشورگشایي بھ ھم مي ثبت مي

  تاریخنویسي، حتي در آن روزگار دور، عنوان ھنرآرایشگري و زیباسازي و قلب 

نوشتند و از  م، دانشمندان مصري فھرستھایي از اسامي شاھان مي ق 2500از سال . ماھیت داشتھ است
گذاشتند و پیشامدھاي مھم ھر دورة سلطنت و ھر سال  ھر شاه، براي حوادث، تاریخ مي روي سلطنت

ھا بھ صورت  در آن ھنگام كھ تحوطمس سوم بھ پادشاھي رسید، این نوشتھ. كردند را ثبت مي
در دورة سلطنت میانھ، فیلسوفان . تاریخھاي مدوني درآمد كھ از احساسات وطنپرستانھ سرشار بود

اند، و بر  اشتند كھ انسان و خود تاریخ، ھر دو، روزگار درازي را گذرانده و پیر شدهپند چنان مي
،  م ق 2150سونبو، كھ در سال  -دانشمندي بھ نام خخپر. خوردند جواني نیرومند نژاد خود افسوس مي
اي نالد كھ ھر چھ باید گفتھ شود گفتھ شده، و بر زیستھ، از این مي در زمان سلطنت سنوسرت دوم مي

اي كاش «: گوید این شخص با كمال تأسف چنین مي. ھاي گذشتگان نمانده است او كاري جز تكرار گفتھ
آوردم كھ دورة  اي مي ھا و افكار را بھ زبان تازه شناختند؛ و جملھ یافتم كھ مردم آنھا را نمي كلماتي مي

كاش  - شده بازگو كنمشدم چیزھایي را كھ صدھا بار تكرار  آن منتفي نشده باشد؛ و مجبور نمي
توانستم چیزھایي بیاورم كھ تازه باشد و باعث خستگي نشود، و از آن جملھ نباشد كھ پدران ما از  مي

  ».اند پیش گفتھ

دوري زمان ادبیات باستاني مصر از ما سبب آن است كھ نتوانیم تنوع و تغییري را كھ با گذشت زمان 
خیص اختالفات فردي، میان ملتھایي كھ با آنھا آشنایي در آن پیدا شده درك كنیم؛ ھمان گونھ كھ تش

با وجود این، باید دانست كھ ادبیات مصري، در . نداریم، براي ما دشوار است و از درك آن عاجزیم
ضمن تطور و تكامل دور و دراز خود، نھضتھا و تغییر شكلھایي داشتھ است كھ از آنچھ بر ادبیات 

رفتھ تغییر شكل پیدا  بان مكالمھ در مصر، با مرور زمان، رفتھز. اروپایي گذشتھ دست كمي ندارد
كرد، ھمان گونھ كھ زبان تكلم اروپا پس از آن نیز چنین بوده است؛ كار این زبان در آخر بھ جایي  مي

مؤلفان تا . ھاي دورة سلطنت قدیم را با آن نوشتھ بودند رسید كھ چیزي جز آن بود كھ كتابھا و نوشتھ
دادند، و  نوشتند و دانشمندان، در مدارس، آن را تعلیم مي و لغت باستاني چیز مي مدتي با زبان

را بھ كمك كتابھاي صرف و نحو و لغت، و گاھي از روي » ادبیات قدیم«شاگردان ناچار بایستي 
در قرن چھاردھم قبل از میالد، مؤلفان . ھاي زیرنویس میان سطور، بھ زبان معمولي فھم كنند ترجمھ
آمیز از سنت گذشتھ عصیان كردند و بھ ھمان كاري  ندگان مصري براین جمود و تقلید حقارتو نویس

اند؛ یعني بھ نوشتن با زبان متعارف میان مردم  دست زدند كھ دانتھ و چاسر پس از ایشان كرده
ادبیات . پرداختند؛ سرود خورشید معروف اخناتون بھ ھمین زبان مكالمة رایج میان مردم نوشتھ شد

كردند از ریشخند  دید جوان و سرورانگیز و مبتني بر واقعبیني بود، و كساني كھ در آن كار ميج
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كار این زبان تازه را نیز   پس از آن، زمانھ. بردند كردن ادبیات قدیم و توصیف زندگاني جدید لذت مي
پیدا كرد و حالت  رفتھ اصول و قواعد دقیق و لطیفي این زبان، در نویسندگي، رفتھ. بھ نوبة خود ساخت

  جمود بھ خود گرفت و، در تلفظ و تعبیر، پابند اصولي شد كھ عرف آنھا را 

زبان سخن گفتن از یكدیگر جدا شد، و لفظ قلم نویسي و تكلم با لفظ قلم دوباره رواج گرفت؛ چنان شد 
ات ، یعني ادبی»ادبیات قدیم«كھ، در دورة سالطین سائیس، نصف وقت مدارس مصري بھ آموختن 

چنین تحول و تطوري در زبانھاي ملي یونان و . شد دورة اختاتون، و ترجمھ كردن آنھا مصرف مي
روم و عرب پیش آمده و ھم امروز نیز جریان دارد؛ ھمھ چیز در حال جریان و تغییر است و جامد و 

  .كنند ماند، تنھا دانشمندانند كھ ھرگز تغییر پیدا نمي بیحركت نمي

  علوم-8

پزشكي و جراحي و  - تشریح و زیستشناسي -علم نجوم و تقویم -ریاضیات –مصري منشأ علوم 
  بھداشت

بردند  اغلب دانشمندان مصري از كاھنان بودند، چھ دور از ناراحتیھا و نگرانیھاي زندگي بھ سر مي
شدند؛ بھ ھمین جھت است كھ، با وجود پابند شدن بھ  و، در معابد، از آسایش و راحت برخوردار مي

از اساطیري كھ بھ وسیلة ھمین كاھنان . اند ریزي كرده افات، ھمین كاھنانند كھ علم مصري را پيخر
سال قبل از میالد، تحوت، خداي حكمت مصر، در  18000آید كھ علوم را   انتشار یافتھ، چنان برمي

ین كتاب سال ادامھ یافتھ، اختراع كرده است؛ قدیمتر 3000طول مدت حكمراني خود بر زمین كھ مدت 
ما آن اندازه  است؛ ھزار مجلد كتابي است كھ این خداي دانا تصنیف كرده در ھر علم، یكي از بیست

  .علم و اطالع نداریم كھ بتوانیم دربارة پیدایش علوم در مصر نظر قطعي ابراز داریم

اي داشتھ؛ دلیل این  از ھمان آغاز تاریخ مدون مصر، علوم ریاضي در آن سرزمین حالت پیشرفتھ
گیري دقیقي بوده است كھ جز با  مطلب آن است كھ كشیدن نقشة اھرام و ساختن آنھا محتاج اندازه

بستگي زندگي عمومي مردم مصر بھ باال آمدن و . شده داشتن اطالعات وسیع در ریاضي میسر نمي
آمدن و پایین رفتن آب را اندازه بگیرند   فرونشستن آب نیل، مستلزم آن بوده است كھ بتوانند اندازة باال

زمین پیمایان و نویسندگان، پیوستھ، ناچار بودند كھ زمینھایي را كھ . و حساب دقیق آن را داشتھ باشند
نند و حدود جدید آنھا را معین گیري و پیمایش ك كرد، اندازه گرفت، و حدود آن را محو مي آب فرا مي

گیري مبناي پیدایش علم ھندسھ بوده است؛ دلیل آن این است كھ كلمة  سازند؛ شك نیست كھ ھمین اندازه
  یوناني معرف علم ھندسھ بھ معني 

بھ مصر آورده؛ بعید نیست كھ علم ) النھرین یعني بین(كھ ابراھیم خلیل علم حساب را با خود از كلده 
  .، یا مركز دیگري از آسیاي باختري، بھ مصر آمده باشد»اوركلدانیان«اي دیگري از حساب و ھنرھ

خطي  1براي نمایاندن عدد  -رفت دشوار و مایة ناراحتي بود ارقامي كھ براي نمایش اعداد بھ كار مي
رفتند، كھ آن را با نھ خط نمایش  پیش مي 9دو خط، و ھمین طور تا رقم  2كشیدند، و براي  مي
نود را با نھ … را با دوتا از ھمین عالمت و 20دادندو  ده را با عالمت خاصي نمایش مي… ادندد مي

و  200تاي این عالمت   گذاشتند، و دوتا و سھ اي مي عالمت تازه 100براي . دادند نشان مي 10عالمت 
ھزار، یا  ھزار. نیز عالمت خاصي داشتند 1000چنین بود؛ براي  900داد، و تا  را نمایش مي 300

كوبد، و شاید این  دادند كھ دستھا را بر باالي سر بھ ھم مي میلیون، را با صورت مردي نمایش مي
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مصریان . صورت نمایندة تعجب از آن بوده كھ چگونھ ممكن است عددي بھ این بزرگي موجود باشد
 10تمام اعداد را با شناختند و صفر نداشتند، و ھرگز در این صدد برنیامدند كھ  سلسلة اعشاري را نمي

. شد بیست و ھفت عالمت براي ایشان الزم مي 999رقم نمایش دھند؛ بھ ھمین جھت، براي نوشتن عدد
آن  4/3شناختند؛ براي نمایاندن كسر  كسرھاي متعارفي را كھ صورت آنھا ھمیشھ مساوي واحد بود مي

دازة اھرام مصر قدمت دارد؛ جدول ضرب و جدول تقسیم بھ ان. دادند نمایش مي 2/1+4/2را بصورت 
قدیمترین رسالة ریاضي كھ در تاریخ شناختھ شده، پاپیروسي است بھ نام پاپیروس احمس، كھ تاریخ 

ھاي ریاضي  ھزار، و ھزاروھفتصد قبل از میالد است، ولي در ھمان رسالھ بھ نوشتھ آن میان دو
اندازه  ن پاپیروس، با مثالھایي، راهدر آ. شود كھ پانصد سال برآن پیشي داشتھ است دیگري اشاره مي

گرفتن گنجایش انبار گندم یا مساحت مزرعھ نشان داده شده و از معادالت جبري درجة اول سخن رفتھ 
است؛ علماي ھندسة مصري تنھا بھ اندازه گرفتن مساحت مربع و دایره و مكعب قناعت نداشتند، بلكھ 

، )پي( Pو براي نسبت محیط دایره بھ قطر آن، یعني عددگرفتند،  حجم استوانھ و كره را نیز اندازه مي
فخر ما بھ این است كھ، در مدت چھارھزار سال، آن اندازه پیش . را بھ دست آورده بودند 16،3رقم 
  .ایم رسیده 3.1416بھ  3.16ایم كھ از  رفتھ

ا معلوم است، دانیم، و آنچھ از علم نجوم در مصر قدیم بر م دربارة فیزیك و شیمي مصري چیزي نمي
رسد كھ رصدكنندگان ستارگان در معابد زمین را ھمچون صندوق  چنان بھ نظر مي. بسیار ناچیز است

ھاي آن كوھھا قرار داشتھ تا آسمان را بر باالي خود نگاه  اند كھ در گوشھ كرده مستطیلي تصور مي
خصوص، بھ طور كلي، ھاي آنان نیست، و در این  اي بھ كسوف وخسوف در نوشتھ ھیچ اشاره. دارد

توانستند  با وجود این، آن اندازه اطالع داشتند كھ مي. اند النھرین عقبتر بوده از معاصران خود در بین
اي كھ خورشید صبح روز اول انقالب  روز باال آمدن آب نیل را پیشگویي كنند و معابد خود را بھ نقطھ

دیدند كھ این مطالب  دانستند و صالح در آن نمي شاید چیزھایي مي. كند بسازند صیفي از آنجا طلوع مي
را در میان مردمي كھ خرافھ پرستي آنان براي فرمانروایان گرانبھاترین سرمایھ بود انتشار دھند؛ 

خواستند راز آن بر تودة مردم كشف  دانستند و نمي كاھنان اطالعات نجومي خود را از علوم سري مي
كردند؛ بھ  وضع آنھا را در آسمان تحت نظر داشتند و ثبت مي قرنھاي متوالي، حركت سیارات و. شود

ستارگان ثابت را از سیارات . شد طوري كھ جداول زیج ایشان چندھزار سال زمان را شامل مي
  و در زیجھاي خود . دادند تشخیص مي

نوشت بشر و، دربارة تأثیر ستارگان در سر) شود كھ عمال با چشم غیرمسلح دیده نمي(اند  پنجم یاد كرده
با ھمین مالحظات و مشاھدات است كھ مصریان تقویم را وضع . اند چیزھایي نوشتھ و برجاي گذاشتھ

  .كردند؛ این تقویم، بعدھا، عنوان بزرگترین ھدیة مصربھ نوع بشر را پیدا كرد

كردند، كھ فصل اول، فصل برآمدن و زیاد شدن و  در ابتدا، سال را بھ سھ فصل چھارماھھ قسمت مي
عدد روزھاي ماه در . رو نشستن آب نیل است؛ فصل دوم فصل كشاورزي؛ و فصل سوم فصل دروف

لفظ نمایندة ماه، در لغت مصري، مانند زبان فارسي و انگلیسي، از . نزد ایشان سي روز و نیم است
افزودند، تا  در آخرماه دوازدھم سال، پنج روز بر عدد ایام ماه مي .بود كلمة نمایندة قمر گرفتھ شده

روز اول سال را . آوردند با طغیان نیل و جاي خورشید در آسمان درست درآید سالي كھ بھ حساب مي
نگام گرفتند كھ آب نیل بھ منتھا حد باال آمدن خود رسیده باشد، در آن روز، ھ معموال روزي مي

، با خورشید، ھر دو در یك )نامیدند كھ آن را سوئیس مي(نخستین انتخاب روز اول سال، ستارة شعري 
روز بھ  365روز و ربع،  365چون تقویم مصري سال را، بھ جاي . شدند لحظھ از افق طالع مي

حظھ آورد، اختالف میان طلوع خورشید و طلوع شعري، كھ در آغاز كوچك و غیرقابل مال حساب مي
بھ این جھت تقویم مصري با تقویم . رسید شد و ھرچھار سال بھ یك روز تمام مي بود، بتدریج زیاد مي

آسماني بھ اندازة شش ساعت اختالف داشت؛ مصریان ھرگز این خطا را اصالح نكردند، تا آنگاه كھ 
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داختھ و، پس از ھر ، بھ اصالح آن پر)م ق 46(منجمان یوناني اسكندریھ، بنا بھ فرمان یولیوس سزار 
چھار سال، یك روز بر عدد ایام سال افزودند، و این ھمان است كھ تقویم قیصري یا یولیاني نامیده 

اصالح دیگري شد و روز كبیسة ) 1582(پس از آن، در زمان پاپ گرگوریوس سیزدھم . شود مي
قابل قسمت  400ھ بر از ھر سال نمایندة قرن كاملي ك) كھ بیست و نھم فوریھ است(اضافي سال را 

خالصة مطلب آنكھ،  .استاست كھ اكنون در كار  »تقویم گرگوري«نباشد حذف كردند؛ و این ھمان 
   .است كنیم از اختراعات باستاني شرق نزدیك تقویمي كھ ھم اكنون از آن استفاده مي

اند كھ بھ مطالعھ و  مصریان قدیم، با آنكھ در ضمن مومیایي كردن بدن مردگان فرصت كافي داشتھ
كردند كھ  يچنان گمان م. اند اي نكرده تحقیق در بدن انسان بپردازند، در این كار پیشرفت قابل مالحظھ

ھا مركز  در رگھاي بدن آب و ھوا و مایعات دفع شدني جریان دارد، و عقیده داشتند كھ قلب و روده
اند بخوبي بدانیم،  و اگر آنچھ را از این الفاظ و اصطالحات در نظر داشتھ. عقل و شعور آدمي است

ي پابند بمانیم چندان اختالفي توانیم مدت دراز دانیم و بر آن نمي شاید معتقدات ایشان با آنچھ ما مي
اند، و قلب را  با وجود این، استخوانھاي بزرگ و امعا و احشا را با دقت تمام وصف كرده. نداشتھ باشد

: خوانیم كھ  در پاپیروس ابرس چنین مي. اند محرك اصلي بدن و مركز جھاز دوران خون دانستھ
اه دست خود را بر پیشاني انسان بگذارد یا بر رود، و طبیب، خو رگھاي قلب بھ ھمة اندامھاي بدن مي«

میان این گفتار و آنچھ لئوناردو و » .شود پشت سر یا بردست و پاي او، ھمھ جا با قلب روبرو مي
  .اند گامي بیش نیست، ولي براي برداشتن این گام سھ ھزار سال زمان الزم بوده است ھاروي گفتھ

این علم بھ وسیلة كاھنان پیدا شد؛ شواھد زیادي در . استبزرگترین افتخار مصر قدیم علم پزشكي آن 
در میان مردم مصر، حرز . دست است كھ طبابت مصري، در ابتدا، صورت سحر و جادو داشتھ است

اعتقاد . و تعویذ و طلسم، براي پیشگیري یا مداواي مرض، بیش از دارو و حب و شربت رواج داشت
شود، و عالج آن خواندن عزایم و اوراد  آدمي درآید، بیمار ميایشان چنان بود كھ چون شیطان بھ جسم 

اي سرماي پسر سرما بیرون «: كردند است؛ مثال زكام را با خواندن این عبارت سحري معالجھ مي
خارج شو و بر روي … سازي كني و ھفت سوراخ سر را بیمار مي شو، اي كھ استخوانھا را خرد مي
و شاید این مداوایي است كھ تأثیر آن از ھر معالجة دیگري كھ » !ندزمین بیفت اي گند، اي گند، اي گ
اندازه ترقي  بعدھا پزشكي مصري از این پایھ بي. شناسیم كمتر نباشد امروز براي این بیماري كھن مي

كرد و باالتر آمد و پزشكان و جراحان و متخصصاني در آن پیدا شدند كھ از ھمان قانون اخالقیي 
. كھ نسل بھ نسل انتقال پیدا كرد و در آخر كار بھ صورت سوگندنامة بقراط درآمدكردند  پیروي مي

  بعضي 

از پزشكان، متخصص در قابلگي و امراض زنانھ بودند؛ بعضي دیگر جز اختالالت معده، بیماري 
اي بود كھ  شھرت این پزشكان بھ اندازه. كردند؛ گروھي تنھا چشم پزشك بودند دیگري را معالجھ نمي

، از این پزشكان متخصص گذشتھ. كوروش، شاھنشاه پارس، یكي از آنان را بھ كشور خود دعوت كرد
پرداختند؛ این طبیبان، در ضمن كارھاي  خوار آنان بودند و بھ مداواي فقرا مي طبیباني بودند كھ ریزه

خود، روغنھا و عطریاتي براي مالیدن بھ دست و صورت، و موادي براي رنگین كردن مو، و 
  . ساختند داروھایي براي زیبایي پوست یا كشتن كیك و مگس نیز مي

  .امور پزشكي برجاي مانده و بھ دست ما رسیده استچند پاپیروس مربوط بھ 

شود، طوماري  گرانبھاترین آنھا كھ بھ نام كاشف آن ادوین سمیث بھ اسم پاپیروس سمیث نامیده مي
رسد، و در آن از كتب و مراجع  مي  م ق 1600است بھ درازي چھار مترونیم كھ تاریخ آن تقریبًا بھ 

این مدارك قدیمي نیز چشم بپوشیم، خط این پاپیروس باز قدیمترین حتي اگر از . تر استفاده شده كھنھ
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در این طومار، از چھل و ھشت حالت جراحي . رود سند علمي شناختھ شده در تاریخ بھ شمار مي
شوكي، بحث شده ھر یك از این حاالت، بھ  سریري، از شكستگي كاسة سرگرفتھ تا جراحتھاي نخاع

فتھ و در ضمن آن عناوین مختلف تشخیص و آزمایش، و بحث از صورت منظم، مورد تحقیق قرار گر
عوارض مشابھ با امراض دیگر، و تشخیص علت، و معالجھ آمده است؛ و در ھر جا اصطالح خاصي 

ھاي علمي قبل از  مؤلف، با وضوحي كھ نظیر آن در نوشتھ. شود بوده، دربارة آن توضیحي دیده مي
كند كھ دستگاه اداره كردن اندامھاي  بھ این مطلب اشاره ميرسد،  قرن ھجدھم میالدي بھ نظر نمي

جاي دارد؛ و این نخستین بار است كھ این كلمھ بھ صورت نوشتھ بھ نظر » مغز سر«تحتاني بدن در 
  .رسد مي

مصریان گرفتار امراض گوناگوني بودند و، بي آنكھ نام یوناني آنھا را بشناسند، با ابتالي بھ این 
شود كھ سل ستون  از روي پاپیروسھا و اجساد مومیایي شده معلوم مي. رفتند بیماریھا از دنیا مي

، نقرس، فقرات، تصلب شرایین، سنگ كیسة صفرا، آبلھ، فلج اطفال، كمخوني، التھاب مفاصل، صرع
ماستوئیدیت، آپاندیسیت، و بعضي از بیماریھاي عجیب، ھمچون التھاب ستون فقرات، كھ باعث تغییر 

آید، در مصر وجود  شود، و نقصاني كھ در نمو غضروفھاي استخوانھاي دراز پیش مي شكل آن مي
یا سرطان دلیلي در دست نیست كھ بنابرآن بتوان گفت مصریان قدیم بھ مرض سیفیلیس . داشتھ است

اند؛ چرك كردن لثھ و كرمخوردگي دندان، كھ در اجساد مومیایي شدة قدیمي اثري از آن  شده مبتال مي
رسد؛ این خود دلیل آن است  ھاي متأخر فراوان بھ نظر مي شود، در اجساد مومیایي شدة دوره دیده نمي

فتن استخوان انگشت كوچك كوچك شدن و از میان ر. كھ تمدن در این دوره بسیار پیشرفت داشتھ است
دانند، از چیزھایي است كھ در مصر قدیم فراوان بوده؛  پا، كھ غالبًا آن را نتیجة كفشھاي زمان ما مي

  اند، تقریبًا ھمیشھ پابرھنھ راه  دانیم آن مردم، در ھر طبقھ و ھرسني كھ بوده در صورتي كھ مي

  .اند رفتھ مي

فراوان مجھز بودند؛ در ) دستورھاي دارویي(= قرابادینھاي پزشكان مصري در برابر این بیماریھا با 
پاپیروس ابرس نام ھفتصد دارو، براي درمان كردن امراض مختلف، از گزش افعي گرفتھ تا تب 

دھد كھ  شیافھایي را شرح مي) رسد م مي ق 1850كھ تاریخ آن بھ (پاپیروس كاھون . نفاسي، ذكر شده
ھاي سلسلة یازدھم، صندوق  در گور یكي از ملكھ. رفتھ است كار ميشاید براي جلوگیري از آبستني بھ 

ھاي دارویي خشك شده وجو داشتھ  دارویي بھ دست آمده كھ در آن ظرفھا و قاشقھا و علفھا و ریشھ
رسیده كھ ھرچھ  ھاي طبي میان پزشكي و جادوگري نوسان داشتھ؛ بھ نظر آنان چنین مي نسخھ. است

در میان دستورھاي دارویي چیزھاي . شود بشود، تأثیر دارو افزونتر مينفس از دوا بیشتر مشمئز 
شود؛ مانند خون سوسمار، گوش و دندان گراز، گوشت و پیھ گندیده،   انگیز دیده مي مختلف و شگفت

زا، پیشاب دختر باكره،  اي كھ در روغن جوشانده باشند، شیر زن تازه پشت، كتاب كھنھ مغز سر سنگ
گري را با مالیدن چربي حیواني بھ . نیز خر و سگ و شیر و گربھ و حتي شپشپلیدي انسان، و 

اي از این دستورالعملھاي معالجھ از مصر بھ یونان، و از یونان بھ روم، و  پاره. كردند سرمعالجھ مي
از رومیان بھ ما انتقال یافتھ است؛ و ھم امروز بسیاري از قرصھا و شربتھایي را كھ مصریان قدیم در 

  .كنیم اند، با كمال اطمینان، بھ عنوان دارو، مصرف مي حل نیل براي ما تركیب كردهسا

و عادت دادن مردم بھ  كردنباختنھ  عمومي،مصریان كوشش داشتند كھ، با استفاده از وسایل بھداشتي 
  .استعمال فراوان مسھل، از راه تنقیھ، تندرستي خود را حفظ كنند

  :گوید دیودوروس سیسیلي در این باره چنین مي
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سھل و كوشند و این كار را با خوردن م آن مردم، براي جلوگیري از بیماري، در بھداشت بدن خود مي
آور، كھ گاھي روزانھ و گاھي سھ یا چھار روز یك بار استعمال  روزه گرفتن و استعمال داروھاي قي

شود افزون بر نیازمندي آن  بھ نظر ایشان، پارة بیشتري از آنچھ وارد بدن مي. دھند كنند، انجام مي مي
  .شود مياست، و بیماریھا از ھمین پارة اضافي خوراكیھا تولید 

» ابومنجل«لك آفریقایي، معروف بھ  پلیني عقیده داشتھ است كھ مصریان عادت بھ تنقیھ كردن را از لك
خورد، پیوستھ مبتال بھ یبوست است و غالبًا منقار  آموختھ بودند، چھ این مرغ، براثر خوراكي كھ مي

  كند و آن را بھ عنوان آلت تنقیھ بھ كار  خود را در مقعد داخل مي

درھرماه، سھ روز متوالي بھ پاك كردن بدن خود «كند كھ مصریان  ھرودوت نیز نقل مي. برد مي
كنند؛ زیرا چنان  آور و تنقیھ استفاده مي پردازند و، براي نگاھداري تندرستي خود، از داروھاي قي مي

در نظر این » .خورد شود، نتیجة چیزھایي است كھ مي مرضي كھ آدمي دچار آن مي گمان دارند كھ ھر
  .ترند نخستین مورخ تاریخ تمدن، مصریان، پس از مردم لیبي، از ھمة مردم جھان تندرست

  ھنر -9

 - نقش برجستھ -ھاي سلطنت قدیم و میانھ و امپراطوري وسائیسي سازي در دوره مجسمھ - معماري
  ھنرمندان -موسیقي -وچكھنرھاي ك - نقاشي

در این سرزمین، در زماني كھ . بزرگترین عامل تمدن مصري قدیم ھمان عامل و عنصر ھنر است
كنیم كھ بر ھنر تمام ملتھا  اي را مشاھده مي شده، ھنر نیرومند و رسیده باید گفت تازه تمدن آغاز مي

دور افتادگي و حالت صلح و . است برتري دارد و جز ھنر یونان، ھیچ ھنر دیگري بھ پایة آن نرسیده
شد، و پس از آن، غنایم  پرستي مي برد و مایة تجمل سلمي كھ مصر، در آغاز كار، در آن بھ سر مي

رسید،  فراوان ستمگري و چنگ، كھ در عھد تحوطمس دوم رامسس دوم بھ دست مردم این كشور مي
سرشار از نیرومندي بتراشند، در  ھاي فرصت آن را فراھم ساخت كھ بناھاي عظیم بسازند و مجسمھ

ھنرھاي كوچك بیشمار دیگري مھارت پیدا كنند، و در این كارھا، در آن زمان دور، تقریبًا بھ سر حد 
داند چگونھ  ماند و نمي چون انسان بھ محصوالت ھنري مصر قدیم نظر كند، حیران مي. كمال برسند

  .اند بپذیرد رفت وضع كردهتواند نظریاتي را كھ محققان دربارة ترقي و پیش مي

با شكوھترین ھنرھاي باستاني است، چھ در آن مراعات دوام و عظمت و، در عین حال، معماري 
این ھنر از كار سادة . آمده است آمدي شده، و این عناصر بخوبي با یكدیگر ھماھنگ در زیبایي و كار

ھا را با خشت  ت بیشتر خانھھا آغاز كرده اس آراستن گورھاو نقش كردن دیوارھاي خارجي خانھ
اي  ھاي شبكھ مانند پنجره(شد  اي از جاھاي آن، كارھاي سادة چوبي دیده مي ساختند، و در پاره مي

. كردند ، و سقف آن را از چوب نخل، كھ نرم و با مقاومت است، تھیھ مي)شده ژاپني، یا درھاي منبت
كرد؛ از آن با پلكاني بھ بام خانھ باال  معموال خانھ را حیاطي محصور شده با دیوارھا احاطھ مي

توانگران در اطراف خانة خود باغھاي . آمدند رفتند، و از آنجا ساكنان خانھ بھ اطاقھاي خود در مي مي
اي بود  در شھرھا براي مردم فقیر باغھاي عمومي وجود داشت؛ كمتر خانھ. دادند اي ترتیب مي آراستھ

آراستند؛ اگر صاحب  خانھ را از داخل با حصیرھاي رنگین مي دیوارھاي. كھ در آن گلي دیده نشود
  توانست، خانھ مي
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مردم، بیش از آنكھ برروي صندلي و چارپایھ بنشینند، . كرد كف اطاقھا را با گلیم و قالي مفروش مي
مصریان قدیم، ماند ژاپنیان امروز، ھنگام صرف غذا در كنار . كردند بر روي فرش زندگي مي

نشستند و، مانند شكسپیر، با دست  لندي پانزده سانتیمتر، چھار زانو، بر روي زمین ميمیزھایي بھ ب
چون دورة امپراطوري فرا رسید و بھاي غالم و كنیز ارزان شد، مردم طبقات اول . خوردند غذا مي

نشستند و بردگان ظرفھاي غذا را، یكي پس از دیگري، ھنگام صرف  برصندلیھاي بلند بالشدار مي
  .دادند در برابر آنان بر روي میز قرار ميطعام 

ھاي معمولي بھ كار دارند؛ بھ ھمین جھت  تر از آن بود كھ بتوانند در خانھ سنگ ساختمان گرانبھا
حتي اشراف مملكت، با كمال خودپسندیي كھ . عنوان تجملي داشت و مخصوص كاھنان و شاھان بود

دادند؛ بھ ھمین  اختماني را بھ معابد اختصاص ميداشتند، قسمت بزرگتر دارایي و نیكوترین مواد س
جھت است كھ كاخھایي كھ بر نیل مشرف بوده، و در زمان آمنحوتپ سوم تقریبًا در ھر كیلومتري از 

شده، ھمھ از میان رفتھ و اثري از آنھا برجاي نمانده؛ در صورتي كھ  ساحل نیل یكي از آنھا دیده مي
چون روزگار سلسلة دوازدھم . ردگان تا زمان ما باقي مانده استجایگاھھاي خدایان و آرامگاھھاي م

در (رفت؛ بھ ھمین جھت خنومحوتپ  رسید، دیگر ھرم شكل مورد پسند براي دفن اموات بھ شمار نمي
نام دارد، شكلي آرامتر از ھرم براي گور خود » حسن بني«، در محلي كھ امروز ) م ق 2 180حدود 

ت مقبرة ستونداري در كنار نیل ساخت؛ از آن بھ بعد، این گونھ ساختمان انتخاب كرد و آن را بھ صور
از آخر دورة اھرام، تا . ھاي كشیده شده برطرف غربي نیل ھزاران شكل گوناگون پیدا كرد قبر، در تپھ

آنگاه كھ معبد حاتحور در نزدیكي دندرة ساختھ شد، یعني در طول مدت سھ ھزار سال، شنھاي مصر 
زه ساختمانھاي مختلف بوده است كھ ھیچ یك از تمدنھاي دیگر نتوانستھ است از آن حد ناظر آن اندا

  .درگذرد

شود كھ بھ فرمان تحوطمس اول و تحوطمس سوم و  در كرنك و االقصر جنگلي از ستونھا دیده مي
ھاي دوازدھم تا بیست و دوم، ساختھ  آمنحوتپ سوم و ستي اول و رامسس دوم، و دیگر سالطین سلسلھ

كاخ وسیعي ساختھ شد، كھ البتھ در شكوه و عظمت با كاخھاي )  م ق 1 300حوالي (شده؛ در شھر حبو 
اي عربي مدت چندین قرن است كھ تكیھ  كرد؛ بر روي ستونھاي ھمین كاخ دھكده سابق برابري نمي
و  ھاي عظیم و تیره معبد ستي اول را ساختھ بودند، كھ جز ویرانھ) العربة(دارد؛ در آبیدوس 

است ) م ق 1400در حدود (انگیز چیزي از آن برجاي نمانده است؛ در الفنتین معبد كوچك خنوم  حزن
و در دیرالبحري تاالر پرستوني است كھ ملكھ » كھ از حیث دقت و شكوه حقیقتًا جنبة یوناني دارد؛«

ت از ستونھا و حتشپسوت آن را بنا گذاشتھ؛ در نزدیكي آن رامسئوم است، كھ آن نیز جنگل دیگري اس
ھاي عظیم كھ بھ دست مھندسان و بندگاني كھ رامسس دوم بھ بیگاري گرفتھ بود ساختھ شده؛  مجسمھ

كھ در آن نقطھ مھجور و غمگین بھ نظر ) م ق 240حوالي (در جزیرة فیلھ معبد زیباي ایسیس است 
  رسد، چھ، آبھاي  مي

این . ھ سرحد كمال رسیده بود، پوشانیده استآسوان پایة ستونھاي آن را، كھ از حیث ساختمان ب   آب
ھایي از آثار باستاني مصر است كھ ھنوز بھ درة نیل زیبایي  ھاي كم و پراكنده تنھا نمونھ بازمانده

. گوید كھ ملت سازندة آنھا چھ نیرو و قدرتي داشتھ است ھا بھ صد زبان مي بخشد؛ و خود این خرابھ  مي
ھا و ستونھا، و نزدیك بھ یكدیگر گذاشتن آنھا براي جلوگیري از  پایھ شاید در این كاخھا، براي ساختن

سوزان، افراط شده باشد، و نیز در آنھا عدم تقارني كھ از مختصات خاور دور است و نقصان  آفتاب
شود، و ھمچنین حرص و لع عجیب بزرگي، كھ از خصوصیات مردم این   وحدت اسلوب دیده مي

با وجود این، در ھمین بناھاست كھ عظمت و . تمانھا بھ نظر برسدروزگار نیز ھست، در آن ساخ
ھاي قوسي وجود پیدا  شود؛ در ھمین جاست كھ طاقھا و دھانھ گر مي جالل و فخامت و نیرومندي جلوه

كند؛ اگر كم است از آن روست كھ نیازمندي بھ آنھا زیاد نبوده، ولي اصول ساختمان ھمین طاقھا و  مي
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نان و روم و اروپاي جدید انتقال پیدا كرده است؛ در ھمین ساختمانھا نقشھایي قوسھاست كھ بھ یو
شود كھ در سراسر تاریخ جھان، ھیچ نقش دیگري برآنھا برتري ندارد؛ ستونھاي  تزییني دیده مي

و ستونھاي بھ صورت زن و » دوریك بدوي«پاپیروسي شكل و نیلوفري شكل و ستونھاي بھ سبك 
شود؛ در  اتحور، یا بھ صورت درخت خرما، در ھمین آثار گرانبھا دیده ميسرستونھاي بھ صورت ح

ھایي نزدیك بھ سقف و درگاھھایي باشكوه دارد، كھ استحكام و  میان این آثار كاخھایي است كھ پنجره
. سازد نیرومندي را، كھ مؤثرترین عامل در فریبندگي و دلربایي آثار معماري است، بخوبي آشكار مي

  .اند دون شك، در تمام تاریخ بزرگترین بنایان و سازندگان بودهمصریان، ب

سازي نیز بزرگتر و  افزایند كھ مصریان قدیم در حجاري و مجسمھ بعضي، بر آنچھ گفتیم، این را مي
در آغاز تاریخ خود مجسمة ابوالھول را ساختند، كھ نمایندة صفات ابدیت . اند برتر از دیگران بوده

این مجسمھ، عالوه بر آنكھ نمایندة قوت و بزرگي است، . بوده است -شاید خفرع -فرعوني از فراعنھ
گرچھ گلولة سالحھاي ممالك مصر بیني مجسمھ را از بین . دھد خصال و شخصیت را نیز نمایش مي

برده و ریشھاي آن را تراشیده است، ولي آثار و وجنات درشت و نیرومند آن، بھ بھترین صورت، از 
كند؛ و ھمة اینھا از صفاتي است كھ در كسي  و آرایش و پختگي این فرعون حكایت ميقوت و مھابت 

بر صورت بیحركت این مجسمھ لبخند خفیفي است كھ از پنج . خواھد سلطنت كند باید جمع باشد كھ مي
ھزار سال بھ این طرف آن را ترك نكرده؛ چنان است كھ گویي ھنرمند گمنامي كھ آن را ساختھ، یا 

كنند، نیك  ي كھ این مجسمھ رمز و نمایندة اوست، آنچھ را ھمة انسانھا دربارة انسان ادراك ميپادشاھ
  .تابلویي برسنگ -است مونالیزااین ھم یك تابلوي . دریافتھ بودند

زیباتر از مجسمة خفرع نیست، كھ از سنگ دیوریت تراشیده شده و  سازي، ھیچ چیز در تاریخ مجسمھ
اي كھ این  این مجسمھ، كھ بھ روزگار پراكسیتلس، بھ اندازه. شود اكنون در موزة قاھره نگاھداري مي

آنكھ از دست زمانھ آسیبي بھ آن رسیده  شخص نسبت بھ ما قدمت دارد، خود، قدمت داشتھ است، بي
این پیكره، كھ از . پشت سرگذاشتھ و درست و سالم بھ دست ما افتاده استباشد، پنجاه قرن را 

ترین سنگھا ساختھ شده، بھ بھترین صورتي نیرومندي و اقتدار و سرسختي و شھامت و فھم و  سخت
در ھمان موزه، نزدیك این مجسمھ، مجسمة . سازد را در نظر ما مجسم مي) یا ھنرمند(حساسیت شاه 

دھد؛ كمي دورتر  از سنگ آھك، كھ فرعون زوسر را با حالتي ترشرو نمایش ميتر دیگري است  كھنھ
از آن، راھنماي موزه با آتش زدن كبریتي شفافیت مجسمة مرمري زیباي منكورع را در مقابل ما 

  .سازد آشكار مي

مجسمة . ھاي سابق است دو مجسمة شیخ البلد و مرد منشي، از لحاظ ھنرمندي و كمال، ھمپایة مجسمھ
مرد منشي بھ اشكال گوناگون بھ دست ما رسیده و مربوط بھ زمانھایي است كھ دربارة آنھا اطالع 

اي است كھ درموزة لوور نگاھداري  قطعي نداریم، ولي مھمترین آنھا مجسمة منشي چھار زانو نشستھ
اي مجسمة شیخ البلد در حقیقت بھ صورت شیخ نیست، بلكھ مجسمة كارفرمایي است كھ عص. شود مي

نماید كھ در حال راه رفتن و نظارت در  كند؛ و چنان مي قدرت بھ دست دارد و در كارگران نظارت مي
  .دھد كار كارگران است و بھ آنان فرمان مي

ظاھرًا نام صاحب این مجسمھ كعپیرو است، ولي كارگران مصري، كھ آن را از گورش در سقاره 
قریة آنان شباھت داشت، از روي خوشمزگي بھ آن نام  بیرون آوردند، از بس بھ كدخدا یا شیخ البلد

این مجسمھ، كھ با چوب ساختھ شده و قابل آن . شیخ البلد دادند و این اسم براي این مجسمھ باقي ماند
بوده است كھ بپوسد و از میان برود، چنان است كھ دست روزگار نتوانستھ است ھیئت تنومند و 

دھد كھ مردم چیزدار و مالك  گي شكم این مجسمھ، درست نشان ميساقھاي ستبر آن را فاسد كند؛ بزر
اند؛ صورت گرد او نمایندة  مند بوده در ھمة تمدنھا از فراواني روزي و كمي كوشش و كار بھره
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سر بیمو و دامن لباس بھ حال . بالد داند و بھ آن مي رضایت خاطر مردي است كھ قدر مقام خود را مي
اي  كایت دارد كھ ھنر مبتني بر نمایش واقعیت، در آن زمان، بھ اندازهخود رھا شدة وي از آن ح

پیشرفتھ بوده كھ توانستھ است از زیربار تقلید آثار ھنري كھن شانھ تھي كند و دیگر آنھا را نمونھ و 
سرمشق خود نشناسد؛ ولي در این مجسمھ یك سادگي زیبا و انسانیت كاملي است كھ سازندة آن، بدون 

ماسپرو در . دستي وي بخوبي از آن نمایان است خي و با كمال ھنرمندي، نمایش داده، و چیرهكینھ و تل
اگر بنا بود نمایشگاھي از شاھكارھاي ھنري تمام جھان برپا شود، من، بھ «: این باره گفتھ است كھ

تر و آیا بھ -».كردم عنوان نمونة عظمت ھنر مصري، این مجسمھ را براي آن نمایشگاه انتخاب مي
  نیست كھ این افتخار را بھ مجسمة خفرع اختصاص دھیم؟

  اینھا كھ گفتیم مربوط بھ شاھكارھاي ھنري دورة سلطنت قدیم بود، ولي از اینھا گذشتھ

رسد؛ از آن جملھ  آثار ھنري فراوان دیگري از آن دوره در دست است كھ بھ این پایھ از ھنرمندي نمي
است دو مجسمة نشستة رع حوتپ و ھمسرش نوفریت؛ مجسمة پر از نیروي رانوفر كاھن؛ و 

اند؛ و  ھاي شاه فیوپس و پسرش، كھ از مفرغ ریختھ شده؛ سرعقابي كھ با طال ساختھ مجسمھ
اي بھ نام كنمحوتپ، كھ ھمھ، جز یكي، در موزة  آمیز مرد شیرگچي، و كوتولھ ي مسخرهھا مجسمھ

ھا بھ زبان گویایي حكایت  قاھره موجود است، و ھمھ بدون استثنا از اخالق و سجایاي صاحبان مجسمھ
این مطلب درست است كھ آنچھ قدیمتر ساختھ شده خشن است و صیقل تمام ندارد؛ بنابر شیوة . كند مي

ھا را از رو بھ رو  عجیبي كھ در تمام طول تاریخ ھنر مصر از آن پیروي شده، ھمة این مجسمھ
نگرد، در صورتي كھ دستھا و پاھا را از پھلو نشان  اند و چشم و صورت بھ طرف مقابل مي ساختھ

دیگر اینكھ در ساختن مجسمھ بھ بدن توجھ چنداني نداشتند، و معموال آن را بھ صورت  ند؛ا داده
ھاي زنان را جوان  ھمة مجسمھ - ساختند كرد مي ھاي خاص تقلیدي كھ با واقع مطابقت نمي نمونھ

دادند؛ نمایش خصوصیات  ھاي فراعنھ را قوي ھیكل و نیرومند نمایش مي ساختند و ھمة مجسمھ مي
كھ در نزد مصریان بھ درجة عالي رسیده بود معموال اختصاص بھ سرمجسمھ داشت و در این فردي 

رغم جمود و یكنواختي كھ از طرف كاھنان بر ھنرھاي  ولي، علي. كردند باره بھ تن آن توجھي نمي
سازي مصري تحمیل شده بود، و ھمچون سنتي از این  سازي و نقش برجستھ  نقاشي و مجسمھ

كردند، عمق تفكر و نیرومندي و دقت در اجراي نقشھ، و رنگ خاص و شكل  روي ميقراردادھا پی
حقًا باید . كرد رفت، جاي این نقص را بخوبي پر مي مخصوص نمایش خطوط، وصیقلي كھ بھ كار مي

مجسمة شیخ : سازي در ھیچ یك از نقاط جھان این اندازه زنده و جاندار نبوده است گفت كھ ھنر مجسمھ
كند، چنان است كھ گویي با تمام  ار از تسلط و اقتدار است؛ مجسمة زني كھ گندم آسیاب ميالبلد سرش

رسد كھ براستي دارد  حواس و عضالت خود بھ كار اشتغال دارد؛ با دیدن مجسمة منشي بھ نظر مي
گذاشتند تا بھ خدمت  اما دربارة ھزاران مجسمة عروسك مانندي كھ در گورھا مي. نویسد چیز مي

اند كھ ظاھر جاندار آنھا ما را، مانند مصریان  ان قیام كنند، باید گفت كھ ھمھ چنان ساختھ شدهمردگ
اي این اندازه خدم و حشم در اطراف خود  اندازد كھ چون مرده دیندار آن زمانھاي دور، بھ این فكر مي

  .باشد، ھرگز ممكن نیست بدبخت بوده باشد  داشتھ

ازي مصري نتوانست چیزي كھ قابل مقایسھ با آثار بازمانده از س در مدت قرنھاي متوالي، مجسمھ
ھا را براي معابد یا مقابر  چون غالب مجسمھ. ھاي نخستین باشد، بھ یادگار باقي گذارد سلسھ

  ساز از آن  ساختند، در واقع تا حدزیادي دستوركار و ھیئتي كھ باید مجسمھ مي
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  ره؛ عكس از موزة ھنري مترپلیتن، نیویوركسر فرعون خفرع، از سنگ دیوریت، موزة قاھ
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  مرد منشي، موزة لوور، پاریس؛ عكس از موزة ھنري مترپلیتن، نیویورك
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  ، موزة قاھره؛ عكس از موزة ھنري مترپلیتن، نیویورك»البلد شیخ«پیكرة چوبي 

است، ھنر را كاري، كھ از اختصاصات دین  شد؛ جنبة محافظھ تقلید كند، از طرف كاھنان داده مي
الشعاع خود قرار داد؛ كابوس تقلید، ھنر را خفھ كرد و آن را بھ تقلید از قراردادھا و رسوم خشك  تحت

چون شاھان نیرومند سلسلة دوازدھم بر سركار آمدند، روح دنیایي غیردیني دوباره در . ناچار ساخت
ت؛ ھنرمندان، در مھارت سازندگي، رفتھ، نیرومندي باستاني خود را بازیاف ھنردمیده شد؛ و ھنر، رفتھ

سرآمنمحت سوم، كھ از سنگ دیوریت سیاه تراشیده شده، از ھمان . خود از پیشینیان نیز جلوتر رفتند
ما، در برابر این سر، صالبت و . دھد كھ رستاخیزي در اخالق و ھنر پیدا شده است نظر اول نشان مي

شویم كھ سازندة آن صاحب  عین حال متوجھ مي كنیم، و در مھابت این پادشاه مقتدر را احساس مي
مجسمة بسیار بزرگ سنوسرت سوم داراي سر وصورتي است . احساسات ھنري فراوان بوده است

كھ، از لحاظ فكري كھ در ساختن آن بھ كار رفتھ و قدرتي كھ این فكر را عملي كرده، از ھیچ اثر 
ستة تنة تابدار سنوسرت اول، در موزة مجسمة شك. سازي كمي ندارد دیگر در تمام تاریخ مجسمھ

ھاي جانوران، در ھر  مجسمھ. قاھره، از ھر حیث با تنة تابدار ھركول موزة لوور قابل مقایسھ است
ھاي تاریخ مصر، فراوان ساختھ شده و ھمھ روحدار و زنده است؛ از آن جملھ است  یك از دوره

مجذوب نواختن چنگي است؛ و خارپشتي  اي كھ مجسمة موشي كھ در حال جویدن فندقي است؛بوزینھ
در آن زمان كھ شاھان چوپان برسر كار . كھ در میان خارھاي او یكي ھم نیست كھ افراشتھ نباشد

  .آمدند، تقریبًا در مدت سھ قرن، ھنر مصري خاموش شد و اثري از ھستي آن برجاي نماند
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رستاخیز دومي براي ھنر در در دوران حكمراني حتشپسوت و تحوطمس و آمنحوتپھا و رامسسھا، 
رسید و بھ كاخھاي فراعنھ و  ثروتي كھ از سوریة تسخیر شده بھ مصر مي. سواحل نیل حاصل شد

ھاي  مجسمھ. افتاد براي پرورش و تغذي ھنر بھ كار مي  شد، از ھمین دو راه، معابد سرازیر مي
ھاي  عابد را مجسمھسایید؛ ھمھ جاي م كوھپیكر تحوطمس سوم و رامسس دوم سر بھ آسمان مي

پنداشت كھ بر ھمة  كرد؛ بھ دست ملتي كھ مست بادة فتح و پیروزي بود و چنان مي گوناگون پر مي
از جملھ كارھاي این دوره . شد اي ساختھ مي عالم تسلط یافتھ است، شاھكار ھنري فراوان و بیسابقھ

است و از سنگ خارا  مجسمة نیمتنة ملكة بزرگ مصر، كھ زینتبخش موزة ھنري نیویورك: است
ھاي ابوالھول، ساختھ شده در  ساختھ شده؛ مجسمة بازالتي تحوطمس سوم، در موزة قاھره؛ مجسمھ

شود؛ مجسمة نشستة اخناتون، در موزة لوور، كھ از  دورة آمنحوتپ سوم، كھ در موزة لندن حفظ مي
مجسمة بھ زانو درآمدة  تورن؛سنگ آھكي تراشیده شده؛ مجسمة خارایي رامسس دوم، موجود در شھر 

  ھمین فرعون، كھ در حال تقدیم 

    

  

  تندیس رامسس دوم از سنگ خارا، موزة تورن، ایتالیا
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  كپیكرة خانم تكوسچت از مفرغ، موزة آتن؛ عكس از موزة ھنري مترپلیتن، نیویور
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  پیكرة نشستة مونتومي حیت، موزة دولتي برلین
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  پیكر رامسس دوم، با پیكرة تمام قد ملكھ نفرتیتي، در معبد ابوسمبل ھاي كوه مجسمھ

اگر از تمام آثار «كردن قرباني بھ خدایان است؛ مجسمة گاو فكور دیرالبحري، كھ بھ گفتة ماسپرو 
؛ و مجسمة دو شیر آمنحوتپ سوم، »الاقل با آنھا مساوي استیوناني و رومي مشابھ با آن برتر نباشد، 

اند؛  داند كھ پیشینیان براي ما برجاي گذاشتھ ھاي حیواني مي كھ راسكین آنھا را از بھترین مجسمھ
سازان رامسس دوم، در نزدیكي ابوسمبل، در تختھ سنگي  ھاي كوھپیكري كھ بھ وسیلة مجسمھ مجسمھ

العمارنة، بھ دست آمده  سازي تحوطمس، در تل گیزي كھ در كارگاه مجسمھان تراشیده شده؛ آثار شگفت
شود و بخوبي روح رازورانھ و شاعرانة آن شاه  اي گلچین از سر اخناتون دیده مي و در میان آنھا نمونھ
دھد؛ و مجسمة نیمتنة نفرتیتي، زن شاه اخناتون، كھ با سنگ آھك ساختھ شده، و  غمزده را نمایش مي

ھا، كھ در  این نمونھ. اند، و از آن مجسمة دیگر عالیتر است ملكة زیبا كھ از سنگ دج تراشیدهسر این 
اي را، كھ دورة امپراطوري  سازي ماھرانھ ھمھ جاي جھان پراكنده است، صورتي از كارھاي مجمسھ

بخوبي  در میان این شاھكارھا، روح فكاھھ پسندي. سازد سرشار از آن بوده، در نظر بیننده مجسم مي
آمیزي از انسان و جانوران برجاي  ھاي مسخره نمایان است؛ ھنرمندان شاد مصر قدیم مجسمھ

اند كھ تبسم و شوخ  ھا را در عصر اخناتون تمثال شكن چنان ساختھ اند؛ حتي شاھان و ملكھ گذاشتھ
  .طبعي از آنھا نمایان است

د، و در مدت چند قرن پس از این پس از رامسس دوم، این جالل و شكوه بسرعت رو بھ فسردن نھا
در دورة . فرعون، ھنرمندان تنھا بھ این دلخوش بودند كھ آثار و اشكال قدیم را تقلید و تكرار كنند

شاھان سائیس، دوباره، ھنر در آن كوشید كھ از جا برخیزد و بھ سادگي و اخالص ھنرمندان بزرگ 
ت و شجاعت، بھ سنگھاي سخت، ھمچون پیكرتراشان، با كمال قدر. دورة سلطنت قدیم بازگردد

ھاي واقعي زنده ساختند، كھ از آن  ور شدند و با آنھا مجسمھ بازالت، برش، سرپانتین، و دیوریت حملھ
جملھ است مجسمة مونتومي حیت و سر بیموي شخص گمنامي كھ از بازالت سبز ساختھ شده و اكنون 
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با مفرغ مجسمة زیباي خانمي بھ نام تكوسچت را . شود در كنار دیوارھاي موزة دولتي برلین دیده مي
دوباره ھنرمندان بھ آشكار ساختن زیباییھا و وجنات و حركات انسان و جانوران توجھ كردند . ریختند

آوري از حیوانات غریب و عجیب و غالمان و خدایان ساختند؛ در میان آن آثار،  ھاي خنده و مجسمھ
پس از آنكھ پارسیھا . شود ن در موزة برلین نگاھداري ميسر بز و سر گربة معروفي است كھ اكنو

  .مصر را گشودند، و معابد بھ تاراج رفت، فاتحة ھنر مصري خوانده شد

سازي دو ركن اساسي ھنر مصري است؛ اگر بنا باشد فراواني محصول كار را نیز  معماري و مجسمھ
ھیچ یك از ملتھاي جھان . را نیز بیفراییمسازي  بھ حساب بیاوریم، باید بر این دو ھنر، فن نقش برجستھ

ھاي خود بر روي دیوارھا بھ اندازة مصریان قدیم  كاري كردن تاریخ و افسانھ نیست كھ براي كنده
در نخستین وھلھ، از تشابھ خستگي آوري كھ میان داستانھاي نقش شده برسنگ موجود . كوشیده باشد

  است، و از درھم و برھمي تصاویر، و عدم رعایت

    

  

    

  پیكرة خانم تكوسچت از مفرغ، موزة آتن؛ عكس از موزة ھنري مترپلیتن، نیویورك
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  پیكرة نشستة مونتومي حیت، موزة دولتي برلین
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مجسمة نیمتنة نفرتیتي، ملكة فرعون اخناتون، موزة ھنري مترپلیتن، نیویورك؛ فاكسیمیل از اصل، 
  موزة دولتي برلین

اند بھ صورتي این  خواستھ شویم؛ گاھي نیز، كھ مي تناسب و قواعد مناظر و مرایا دچار تعجب مي
در یك نقش . اند قواعد را رعایت كنند، چنان است كھ چیزھاي دور را باالي چیزھاي نزدیك نقش كرده

مانند اند؛ در این نقشھا نیز،  برجستھ، فرعون بسیار بزرگ و دشمنان او بسیار كوچك نقش شده
كند، در صورتي  افتد كھ چشمھاي مجسمھ یا نقش بھ او نگاه مي ھا، شخص از آن در شگفتي مي مجسمھ

ولي، در مقابل این معایب، زیبایي عقاب و . كھ چانھ یا بیني یا پاھاي او بھ طرف دیگري متوجھ است
ار سقاره؛ نقشھاي د ماري كھ بر گور شاه ونفس نقش شده؛ نقشھاي شاه زوسر، بر سنگ آھكي ھرم پلھ

چوبي شاھزاده ھزیره، كھ از گور وي در ھمین نقطھ بھ دست آمده؛ و تصویر مرد مجروحي از اھالي 
نوبھ، كھ بر گوري از گورھاي سلسلة پنجم در ابوصیر نقش شده و بخوبي پیچ و تاب عضالت بدن 

است كھ ما را بھ  دھد؛ ھمھ، از چیزھایي شخصي را كھ گرفتار درد و رنج فراوان است نمایش مي
شویم كھ با كمال صبر و حوصلھ بھ تأمل در آن نقشھاي  در پایان، ناچار از آن مي. دارد تحسین وا مي

دھد چگونھ تحوطمس سوم و رامسس دوم، در جنگھاي خود، بر  طوالنیي بپردازیم كھ بھ ما نشان مي
اي كھ براي ستي اول در  ھشدند؛ بھ زیبایي نقشھاي برجست آمد غالب مي ھر چھ در سرراھشان مي

یابیم؛ با اشتیاق و شادي، بھ  شویم و كمال و جالل آنھا را در مي عربة و كرنك حفر شده متوجھ مي
پردازیم كھ، بنابر روایات،  تماشاي نقشھاي برجستة دیوارھاي معبد ملكھ حتشپسوت در دیر البحري مي
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كھ شاید ھمان بالد (مجھول پونت  سازد كھ وي بھ سرزمین داستان ھیئت اعزامیي را مجسم مي
بینیم كھ، با شراع كشیده و پاروھاي  در این نقشھا كشتیھاي درازي را مي. فرستاده بود) سومالي باشد

پوستان، و دیگر جانوران دریایي، رو بھ جنوب در  پشت سرھم قرار گرفتھ، در میان پابرسران، سخت
اند و  ھاي سرزمین پونت رسیده ینیم كھ بھ كرانھب حركت ھستند؛ در قسمت دیگر، نقش كشتیھا را مي

. ھاي آنان نمایان است اند و حالت تعجب و ترسي از چھره مردم و شاھشان بھ استقبال آنھا شتافتھ
. آورند ھا و چیزھاي لذیذ محلي را با خود بھ كشتي مي بینیم كھ ھزاران بستھ از تحفھ جاشوان را مي

بپرھیز از آنكھ پایت را بھ اینجا بگذاري، برحذر «: خوانیم كھ چنین مينداي بیم دھندة كارگر پونتي را 
ھاي سرزمین پونت، از  تحفھ«) كھ بھ گفتة ھمان نقش(آنگاه، در این نقشھا، ھمراه كشتیھایي » !باش

و ھرگز، از آغاز … طال و چوبھاي گوناگون و سورمھ و بوزینھ و سگ و پوست پلنگ ماالمال است
گردیم؛ كشتیھا  ،بھ طرف شمال باز مي»اند چیز براي شاھي از شاھان جھان نیاورده عالم، این اندازه

كنند و آنگاه در حوضھاي كنار شھر طیوه لنگر  ترعة بزرگ میان دریاي سرخ و نیل را طي مي
پس از آن، بھ صورتي كھ . كنند اندازند و آنچھ دارند، در برابر پاھاي ملكھ، بر زمین خالي مي مي
بینیم كھ كاالھاي وارد شده ھمة  مدت زماني از خالي كردن كشتیھا گذشتھ، در نقشھا چنان ميرساند  مي

  ھاي  سرزمین مصر را آراستھ است، و در ھر جا اسباب زینت ساختھ شده از عاج و طال و جعبھ

اند چنان با خاك مصر  شود، و درختاني كھ از سرزمین پونت آورده فیل و پوست جانوران دیده مي
اند كھ گویي در مرز و بوم خود قرار دارند، و چنان پرشاخ و برگند كھ  رفتھ و بزرگ و تناور شدهخوگ

   .تاساین نقش برجستھ، بدون شك، از بزرگترین نقشھاي تاریخ ھنر . اند گاوان در سایة آنھا آرمیده

در مصر، جز در دورة بطالسھ و در . سازي و نقاشي است ساختن نقش برجستھ حدفاصل میان مجسمھ
تأثیر یونان، نقاشي ھرگز بھ پایة یك ھنر مستقل نرسید، بلكھ ھمیشھ از آن بھ عنوان دستیار  تحت

وده است كھ شد؛ بھ این معني كھ كار نقاش فقط آن ب كاري استفاده مي سازي و كنده معماري و مجسمھ
ولي، با وجود آنكھ نقاشي منزلت دست دومي داشتھ، در . ساز تراشیده، رنگین كند آنچھ را قلم مجسمھ

. كردند آمیزي مي زدندو ھمة سطوح را رنگ ھا را رنگ مي بیشتر مجسمھ. شود ھمھ جا اثر آن دیده مي
ني معماري و حجاري را شده، آن مقاومت ف چون نقاشي و مواد رنگي از گذشت زمان زود متأثر مي

غاز كھ از  نداشتھ، بھ طوري كھ از نقاشیھاي رنگین دورة سلطنت قدیم، جز صورت زیبایي از شش
توان حكم كرد كھ  ولي از ھمین یك اثر مي. گوري در مدوم بیرون آورده شده، چیزي در دست نداریم

چون بھ دورة . ك بوده استھاي اول، تا حد زیادي بھ كمال نزدی ھنر نقاشي نیز، در دورة سلسلھ
یابیم كھ،  حسن، مي در گورھاي امني و خنومحوتپ، در بني آبرنگيرسیم، نقاشیھاي  سلطنت میانھ مي

و . وف بھ آھوان و دھقانانشود؛ نیز نقاشي معر از لحاظ تزیین آن در گور، مایة شادي بیننده مي
روند؛ در اینجا نیز  ھاي این ھنر بھ شمار مي از بھترین نمونھ. اي در كمین شكار خود تصویر گربھ

ھنرمند بھ عنصر اساسي كار خود توجھ داشتھ و حركت و جانداري را بھ بھترین صورت نمایش داده 
مند مصري توانست ھمة رنگھاي ھنر. در دورة امپراطوري، گورھا پر ازتصاویر رنگین شد. است

نقاش مصري . آمیزي آشكار كند كمان را بسازد، و در صدد آن برآمد تا مھارت خود را در رنگ رنگین
ھا، تصویر زندگي پر از  ھا و معابد و كاخھا و دخمھ كوشید تا، بر روي دیوارھا و سقفھاي خانھ مي

پرند، و ماھیاني را  مرغاني را كھ در ھوا ميفعالیت و حرارت مزارع آفتابگیر را رسم كند، و بر آن 
زمین را چنان نقاشي . برند نمایش دھد كنند، و جانوراني را كھ در مردابھا بھ سر مي كھ در آب شنا مي

آراست كھ، در زیبایي و شكوه، با آسمان و  كرد كھ گویي آبگیري است، و سقف را چنان مي مي
اي از اشكال ھندسي، یا تزییناتي  صورتھا را در چھارچوبھ زد؛ ھمة این ستارگان آن دم از ھمسري مي

داد و، بھ این ترتیب، از نقشھاي ساده گرفتھ تا نقشھاي پرطول و  مركب شده از ساقھ و برگ قرار مي
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نقاشي دختر رقاص، كھ سرشار از نیروي ابتكار و روح ھنري . آورد تفصیل و دلفریب فراھم مي
  است، شكار 

ویر نقاشي شده با گل اخرایي كھ دختر برھنة نرم استخواني را میان نوازندگان در مرغ در قایق، و تص
ھاي برجستة نقاشیھاي فراواني است كھ قبرھاي مصریان را  دھد نمونھ گور تحت در طیوه نمایش مي

در اینجا نیز، ھمان گونھ كھ در نقشھاي برجستھ دیدیم، خطوط و مفردات نقاشي زیبا . آراستھ است مي
و ما اكنون  - اشخاصي كھ در یك عمل یا یك منظره شركت دارند. ، از حیث تركیب، ضعیف استولي

در نمایشھاي قدیم مصري پراكنده و یكي پس از دیگري  -كنیم آنھا را مخلوط با یكدیگر ترسیم مي
ده دا در اینجا نیز نقاش، بھ جاي مراعات قواعد مناظر و مرایا، چنان ترجیح مي. شد نمایش داده مي

در آن زمان، جمودي كھ از . است كھ بعضي از قسمتھاي تصویر را باالي بعضي دیگر قرار دھد
سازي وجودداشت، بر  بند بودن بھ شكل خاص صورتسازي و مراعات سنن و تقالید قدیم در مجسمھ پاي

بیني و شوخي، كھ بعدھا از مشخصات فن  كرد؛ بھ ھمین جھت جانداري و واقع نقاشي حكومت مي
با وجود این، در تمام نقاشیھا، طراوت مفھومات، و رواني در . شود، وجود ندارد كرتراشي مصر ميپی

رسم خطوط و اجرا كردن نقشھ، و وفاداري در نشان دادن زندگي و حركات طبیعي، و فراواني رنگ 
شود، وجود دارد كھ پردة نقاشي را مایة نوازش چشم و جان  و زینت، كھ مایة شادي خاطر مي

ھاي  جز در دورة سلسلھ - با وجود معایبي كھ دارد - خالصة مطلب آنكھ، ھنر نقاشي مصر. سازد يم
  .میانة چین، نظیري در تمدنھاي شرقي ندارد

مھارت و نیرویي كھ سبب ساختھ . داد ھنرھاي كوچك در مصر بزرگترین قسمت ھنر را تشكیل مي
ھا و زینت دادن  ر كرده، بھ آراستن داخل خانھشدن كرنك و اھرام شده، و معابد را از آنھمھ مجسمھ پ

بدن و فراھم آوردن تمام وسایل لذت و آرایش و تجمل زندگي نیز پرداختھ است؛ بافندگان مصري 
ھاي گالبتوندار، براي زینت دیوارھا، و پشتیھا و بالشھایي چنان ظریف و لطیف  فرشھا و پارچھ

تكاري مصر است كھ بھ سوریھ انتقال یافتھ و در این بافتند كھ مایة حیرت است؛ ھمان نقشھاي اب مي
آمون بھ دست آمده نشان   عنخ چیزھایي كھ از قبر توت. زمان مایة شھرت زریھاي دمشقي شده است

انگیزي داشتھ، و صیقلي كھ بھ ھر قسمت از  دھد كھ اثاثة مصریان قدیم چھ تنوع و فراواني شگفت مي
حد بوده است؛ در میان آن آثار، صندلیھاي مرصع بھ سیم و زر، و اند تا چھ  داده ساختمان اثاثھ مي

ھاي اسباب آرایش بسیار  ھاي جواھر و جعبھ تختخوابھایي با نقش و نگار و طرز ساخت بدیع، جعبھ
ظریف، و گلدانھایي كھ فقط گلدانھاي ساخت چین توانستھ است برتري خود را بر آنھا حفظ كند دیده 

اكخوري آن زمان ظرفھاي گرانبھاي طال و نقره و مفرغ و جامھاي بلور و بر میزھاي خور. شود مي
اي از سنگ دیوریت وجود داشت كھ، از شدت ظرافت و شفافي، نور از آنھا عبور  بشقابھاي درخشنده

ھایي بھ صورت گل نیلوفر،  آمون، و كاسھ عنخ ظرفھاي مرمرین موجود در میان مخلفات توت. كرد مي
دھد  ھاي خانة آمنحوتپ سوم در طیوه بھ دست آمده، بخوبي نشان مي ھ در ویرانھو جامھاي شرابي ك

  گوییم  آخرین چیزي كھ در این باره مي. كھ فن ساختن بدل چیني تا چھ حد پیشرفت داشتھ است
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  نقاشي دختر رقاص، موزة تورن، ایتالیا
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  حسن در بنياي در كمین شكار خود، نقاشي دیواري در گور خنومحوتپ  گربھ

در باب جواھرات دولت میانھ و دولت جدید است، چھ در این دو دوره آن اندازه زیورھاي گرانبھا 
فراوان بوده است كھ، از لحاظ زیبایي صورت و دقت در ساخت، چیزي برتر از آن بھ تصور در 

ھا،  ، دستبندھا، آینھھاي باقیماندة از آن زمان، گردنبندھا، تاجھا، انگشتریھا در ضمن مجموعھ. آید نمي
شود كھ از طال، نقره، عقیق، فلدسپات، الجورد، آمتیست، و  گلھاي سینھ، زنجیرھا، و مدالھایي دیده مي

توانگران مصري، مانند توانگران ژاپني، بھ این شاد بودند كھ . سایر انواع سنگھاي گرانبھا ساختھ شده
ك تكة كوچك عاج موجود در صندوق جواھر در اطرافشان خرده ریزھاي ھنري فراوان باشد؛ حتي ی
پوشیدند، ولي بسیار خوشگذران  لباس ساده مي. آنان نبود كھ با كمال دقت و ظرافت تراش نخورده باشد

شد، از نواي روحبخش عود و چنگ و زنگ و ناي  شان تمام مي بودند و، بھ محض اینكھ كار روزانھ
گروه نوازندگان و ھمسرایان مخصوص داشتند؛ یكي از  معابد و كاخھا، براي خود،. شدند مند مي بھره

، كارش آن بود كھ كار خوانندگان و نوازندگاني را كھ »آواز سرپرست«كارمندان قصر شاھي، بھ نام 
دلیلي بر آن نیست كھ عالمتھاي موسیقي در . شدند منظم كند براي تفریح خاطر شاه بھ كار مشغول مي

ود ممكن است ناشي از آن باشد كھ ھنوز ھمة آثار مصر قدیم از مصر وجود داشتھ است، ولي این خ
پتاح دو خوانندة نابغة زمان خود و بھ منزلة  - سنفرونوفر و رمري. زیر خاك بیرون نیامده است

شنویم كھ برخود  آن عصر بودند؛ ما، از خالل قرنھاي دراز، بانگ ایشان را مي رسكيو د  كاروزو
  .كنند افتخار مي» اند با آواز روحنواز خود خاطر شاه را شاد كنند توانستھ«بالند و از اینكھ  مي
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این یك امر استثنایي است كھ نام این دو ھنرمند بھ ما رسیده است، از آن جھت كھ ھنرمنداني كھ با 
اند ھرگز  كوششھاي فراوان خود نام شاھزادگان و كاھنان و شاھان یا خاطرة ایشان را جاوداني ساختھ

گذارند؛ از این قبیل است  اي از خود براي آیندگان باقي اند تا بتوانند خاطره اي در اختیار نداشتھ وسیلھ
اي دورة  ایمحوتپ، معمار و مھندس افسانھ: اي از ھنرمندان دیگر كھ بھ ما رسیده، ھمچون نامھاي پاره

كش بناھاي بزرگي ھمچون معبد دیرالبحري براي تحوطمس اول؛ پویمر و  زوسر؛ اینني، نقشھ
ساز، كھ در  اند؛ تحوطمس مجسمھ كھ بناھاي عظیمي براي ملكھ حتشپسوت ساختھ سنموت،حپوسنب و 

ساز مغروري كھ گفتھ  ھاي كارگاه وي شاھكارھاي فراواني بھ دست آمده؛ و بك، مجسمھ ضمن بازمانده
  است 

    

  

  رپلیتن، نیویوركآمون، موزة قاھره؛ عكس از موزة ھنري مت صندلي توت عنخ

سوم مھندس و معماري بھ نام  آمنحوتپ. ماند اگر وي نبود، نامي از اخناتون در زمانھ باقي نمي
آمنحوتپ پسر حاپو داشت، و آن شاه تقریبًا اموال بیحسابي در اختیار این ھنرمند گذاشتھ بود؛ این 

. شمردند یدند و یكي از خدایان ميپرست آور شد كھ بعدھا مصریان او را مي اقبال چنان نام ھنرمند خوش
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بردند و، در نزد كاھنان و بزرگاني كھ بھ  با ھمة این احوال، ھنرمندان در گمنامي و فقر بھ سر مي
  . خدمت آنان برخاستھ بودند، منزلتي بیش از صنعتگران عادي نداشتند

ودند؛ ھمین دین، در دین و ثروت مصر، براي ایجاد ھنر و پروراندن آن، دست بھ دست یكدیگر داده ب
دین، . آن ھنگام كھ قدرت و نفوذ مصر از میان رفت، در برانداختن ھنر مصري سھمي بسزا داشت

آورد، ولي آن اندازه قید و بند بھ دست و پاي  براي ھنرمندان، موضوع الھام و محرك فكري فراھم مي
باشد؛ بھ ھمین جھت است كھ  گذاشت كھ ھنر، ناچار، بایستي پیوستھ بھ معبد بستگي داشتھ آنان مي

. شد نیز از میان رفت چون دین خالص از میان ھنرمندان رخت بربست، ھنرھایي كھ با دین تغذیھ مي
گیرد تكرار  این داستان اندوھناكي است كھ در ھر مدنیتي كھ روح آن از عقیده و ایمان ریشھ مي

  .لسفھ از جا نرودافتد كھ این روح پس از پیدایش ف شود، و بندرت اتفاق مي مي

  فلسفھ -10

  روحانیان مصري  - محاورات یك فرد بدبین بھ اجتماع - تحذیرات ایپوور -حوتپ - تعالیم پتاح

مورخان فلسفھ را عادت بر آن است كھ تاریخ این علم را از یونان آغاز كنند؛ این مایة ریشخند ھندیان 
ولي . دانند دوم خود را كامل كنندة آن ميو چینیان است، كھ دستة اول خود را مخترع فلسفھ، و دستة 

احتمال دارد كھ ما و ایشان، ھمھ، در اشتباه باشیم، چھ، در میان قدیمترین آثاري كھ از مصر برجاي 
مانده، قطعاتي است كھ فلسفة اخالق را، ولو بھ طور عرضي و بدون نظم ھم كھ باشد، مورد بحث 

نان بود، كھ خود را نسبت بھ این نژاد قدیمي كودكي المثل مردم یو حكمت مصري ضرب. دھد قرار مي
  . شمردند بیش نمي

م، یعني  ق2880شود بھ  حوتپ است كھ مربوط مي -شناسیم تعالیم پتاح ترین اثر فلسفي كھ مي كھنھ
حوتپ، در زمان سلسلة پنجم، فرماندار و  -پتاح. سال پیش از زمان كنفوسیوس و سقراط و بودا 2300
گرفت، در صدد آن برآمد كھ  در آن ھنگام كھ از كار كناره مي. در شھر ممفیس بودوزیر شاه  نخست

دستورالعمل حكمتي براي پسر خود بنویسد؛ پس از وي، و پیش از دوران سلسلة ھجدھم، برخي از 
آن وزیر . رونوشتھایي از آن برداشتند. دانشمندان، بھ عنوان اینكھ كتاب وي ازمتون وامھات است

  :كند ا چنین آغاز ميكتاب خود ر

اي شاھزاده و خداوندگار من، پایان زندگي نزدیك است؛ پیري بر من فرو ریخت و ناتواني فرا رسید 
  ام؛ با سالخوردگي، بدبختي روز بھ روز افزونتر  و بھ مرحلة كودكي دوم رسیده

را دیگر آرامشي شود، قلب  نیرو كم مي. كند شود و شنوایي كاھش پیدا مي چشمھا كوچك مي. گردد مي
پس بھ خدمتگزار خود فرمان ده تا قدرت وسیع خویش را بھ پسرش تفویض كند؛ مرا اجازت … نیست

استدعا . شنیدند با وي سخن گویم ده تا با كلماتي از سخنان گذشتگان و كساني كھ نداي خدایان را مي
  .دارم مرا اجازت دھي تا چنین كنم

سخن دراز «خواھد كھ  دھد، ولي در عین حال چنان مي  ازه مياعلیحضرت شاه، از سر مھر، بھ وي اج
پس . ؛ این اندرزي است كھ ھم اكنون ھم براي فیلسوفان بیفایده نخواھد بود»نكند، تا مایة ماللت نشود

  :دھد حوتپ بھ فرزند خود چنین پند مي -از اجازة شاه، پتاح

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



چھ حذاقت را حدي نیست، . ن سخن گوياي مغرور مباش، و با حكیم و نادان یكسا بھ آنچھ آموختھ
سخن زیبا از زمردي . ھمان گونھ كھ ھیچ صنعتگري نیست كھ از تمام مزایاي فن خود برخوردار باشد

پس، در خانة نیكي بھ سر بر، … كھ بھ وسیلة كنیزكان در میان سنگریزه بھ دست آید نایابتر است
از آن بترس كھ با زبان براي خویش … یم كنندآنگاه خواھي دید كھ ھمھ نزد تو آیند و ھدایایي تقد

دار؛ ھیچ گاه كالمي را كھ شاھي یا گدایي، ھنگام گشودن در  پاس حق را نگاه… دشمناني بتراشي
  …انگیزد صندوقچة دل خویش بھ تو گفتھ بھ دیگران باز مگوي، كھ این خشم و نفرت نفس را برمي

ھر گاه این پسر . پروران كھ خدایان را خوش آیداگر چنان دوست داري كھ مرد حكیمي باشي، پسري ب
بھ تو تأسي جوید و در راه خود پیش رود، و نیك در بند كارھاي تو باشد، از ھر گونھ نیكي در حق 

اي گام  مباالت باشد و برخالف راه و رسم نیكویي كھ بھ وي آموختھ اما اگر بي… وي فرومگذار
بیرون آید زشت باشد، او را بزن تا در سخن گفتن نیكو بردارد، و سخت باشد، و ھرچھ از دھان وي 

فضیلت پسر گرانبھاترین چیز براي پدر اوست، و نیكي اخالق امري است كھ ھرگز فراموش … شود
  …نخواھد شد

خواھي فرزانھ باشي، زني  اگر مي… روي، برحذر باش كھ با زنان آمیزش نكني بھ ھر جا كھ مي
بدان كھ خاموشي براي تو از … كھ در آغوش توست دوست بدار براي خانة خود برگزین و او را،

گویي كارشناسي در میان  فكر كن كھ ممكن است در مجلسي كھ سخن مي. كثرت كالم سودمندتر است
حاضران مجلس باشد و بھ معارضة با تو برخیزد؛ بھ ھمین جھت است كھ نباید، در ھر مجلس، از ھر 

  …وانگي استدري سخن گفتھ شود، كھ این عین دی

از این بپرھیز كھ … گر قدرتي داري، در آن بكوش كھ از راه دانشمندي و نیكخواھي افتخار یابي
گویي؛ این را از خود دور كن و بر نفس خویش  سخن دیگران را ببري و با حرارت فراوان پاسخ

  .مسلط باش

  : دھد يحوتپ، با غروري ھمچون غرور ھوراس، رسالة خود را چنین پایان م - و پتاح

بلكھ این سخنان ھمچون . ام تا ابدالدھر محو نخواھد شد ھیچ یك از كلماتي كھ من در اینجا گرد كرده
دھد كھ  سخنان من بھ ھر كس تعلیم مي. اي است كھ شاھزادگان بھ نیكي از آن یاد خواھند كرد نمونھ

و بخت یار . آورد بار ميچگونھ سخن بگوید، و او را ماھر در فرمانبرداري، و استاد در سخن گفتن 
  . تا آخر عمر لطیف و ظریف خواھد ماند و پیوستھ رضایت خاطر خواھد داشت… او خواھد شد

   

ولي این نسخة شادیبخش در طرز تفكر مصري زیاد دوام نكرد؛ بزودي پیري بھ آن راه یافت و آن را 
ز اغتشاش و سختي و قحطي و حكیم دیگري بھ نام ایپوور ا. بھ صورت رنج و غم و ناراحتي در آورد

فقط در «راند كھ  نالد و از شكاكاني سخن مي انحطاطي كھ نمایندة پایان دورة سلطنت قدیم است مي
كند و  ؛ دربارة فراواني خودكشي تفسیري مي»كنند صورتي كھ جاي خدا را بدانند براي او قرباني مي
ممكن است روزي بیاید كھ نسل بشر از  آیا«: گوید ھمچون شوپنھاور، كھ پس از وي آمده، چنین مي

اي باردار نشود و فرزندي بھ دنیا نیاید؛ دیگر سروصدایي در زمین  میان برود، تا دیگر زني بھ بچھ
آید كھ ایپوور پیر و خستھ و سیر از زندگي  از این سخنان نیك برمي» شنیده نشود و جنگي پیش نیاید؟

فیلسوفي بوده است كھ پیدا شود و مردم را از  -اهوي در اواخر عمر خود در فكر ش. بوده است
  :پریشاني و ستم و بیداد برھاند

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



بدي در . گویند كھ وي چوپان ھمة مردم است مي. نشاند را فرو مي[ نبردھاي اجتماعي؟] زبانة آتش 
وب آورد تا قل شمار است، روزھا آنھا را گرد یكدیگر جمع مي ھنگامي كھ گلة او كم. قلب او خانھ ندارد

در این صورت . كاش از ھمان نسل اول بتواند اخالق آنان را چنانكھ ھست بشناسد. آنھا را گرم كند
تواند با شر بجنگد و دست خود را براي مقاومت كردن در برابر آن دراز كند و ریشة آن  است كھ مي

مواظب باشید، چنین شخصي امروز كجاست؟ شاید خفتھ است؟ . ھاي آن را براندازد را بركند و جوانھ
  . شود قدرت او دیده نمي

این بانگ پیامبران در كتاب عھد قدیم است؛ سطرھاي آن، بھ شیوة امثال و حكم، مانند كتب پیامبران 
این بیم دادنھا قدیمترین مظھر توجھ بھ «: كھ -گوید و درست ھم مي -گوید برستد مي. ترتیب داده شده

انتظار مسیح موعود بینیم بھ آن نام  مثالھاي عالي اخالقي است، كھ چون آن را در نزد عبرانیان مي
رسد، بھ لحني از خرابي روزگار  طومار دیگري كھ تاریخ آن بھ دورة سلطنت میانھ مي» .دھیم مي

  : شنود راند كھ تقریبًا ھر نسلي چنان سخناني را مي سخن مي

  امروز با چھ كس باید سخن بگویم؟ 

  برادران اشرارند،

  .و دوستان امروز دوستان محبت نیستند

  كس باید سخن بگویم؟امروز با چھ 

  دلھا ھمچون دل دزدان است،

  .رباید و ھركس كاالي ھمسایة خویش را مي

  امروز با چھ كس باید سخن بگویم؟

  شود، مرد شریف ھالك مي

  …روند جا مي آبرویان بھ ھمھ و بي

  امروز با چھ كس باید سخن بگویم؟

  .دھنگامي كھ كسي با رفتار زشت خویش باید نفرت و خشم را برانگیز

  …اندازد، گرچھ گناه او پلید باشد ھمھ را بھ خنده مي

و در اینجا شاعر مصري، ھمچون شاعر انگلیسي، سوینبورن، از مرگ بھ صورتي زیبا چنین ستایش 
  :كند مي

  امروز مرگ در برابر من

  گر است، ھمچون شفایي براي مرد بیمار جلوه
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  . ني درآیدخواھد بھ بوستا و چنان است كھ گویي پس از بیماري مي

  امروز مرگ در برابر من

  بویا ھمچون بوي دالویز آس

  .یا ھمچون نشستن در زیر چادري در روز بادناك است

  امروز مرگ در برابر من

  ھمچون عطر گلھاي نیلوفر،

  .و ھمچون نشستن بر ساحل مستي است

  امروز مرگ در برابر من

  ھمچون جویبار گذراني است،

  .كشتي جنگي بھ خانة خویشیا ھمچون بازگشت مردي از 

  امروز مرگ در برابر من

  ھمچون اشتیاق مردي بھ دیدن زادگاه خویش

  . پس از سالھا اسارت است

اي نقش شده و اكنون در موزة لیدن نگاھداري  اي است كھ بر لوحھ انگیزتر، قصیده از ھمة اینھا حزن
  :سروده شده» دم را غنیمت شمار«و آن قصیده بھ راه و رسم . م را دارد ق 2200شود و تاریخ  مي

  .كلمات ایمحوتپ و ھارددف را شنیدم

  .رانند ستایند و برزبان مي و اینھا سخناني است كھ ھمھ مي

  گفتند، اكنون چھ شده؟  جاھایي كھ از آنجا با ما سخن مي

  دیوارھا برھنھ مانده،

  و آن جاھا از میان رفتھ،

  .تو تو گویي كھ خود ھرگز چنین جاھا نبوده اس

  آید ھیچ كس از آنجا نمي
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  …تا بھ ما بگوید چھ بر سر آنان آمده

  و قلب ما را خرسند كند

  تا آنگاه كھ ھنگام رفتن ما نیز برسد

  .اند رھسپار شویم و بھ آنجا كھ آنان رفتھ

  دلت را بر فراموشي آن برانگیز،

  اي  و خود را تا آنگاه كھ زنده

  .بھ رفتن در پي خواھشھا و آرزوھا خوش دار

  بویا بگذار، بر سر خود آس

  و تن خویش را با كتان ظریف بپوشان،

   

  و خود را با تجمالت عجیب

  .كھ ثروتھاي اصیل خدایان است، بیاراي

  تواني بر خوشیھاي خود بیفزاي، ھرچھ مي

  .و مگذار قلبت پژمرده شود

  در پي آرزوھا و خیر خویش روان شو،

  و كار خودت را بر روي زمین،

  دھد، ساماني ده، كھ دل خودت فرمان ميگونھ  ھمان

  تا آنگاه كھ روز زاري بر تو فرا رسد،

  شنوند، زاري را نمي] مردگان[دالن  روزي كھ خاموش

  .و آنكھ در گور است توجھي بھ اندوه ندارد

  روز شادي را جشن بگیر،

  .و از بودن در آن ملول مباش
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  برد، ھیچ كس آنچھ را دارد با خود نمي

  .گردد اند، ھیچ كس باز نمي كھ بھ آنجا رفتھو از كساني 

این بدبیني و شك شاید نتیجة آن بوده است كھ روح ملتي، در نتیجة حملة ھیكسوسھاي جنگجو، شكستھ 
و خرد شده؛ بھ ھمین ترتیب بوده است كھ در یونان شكست خورده و ذلیل شده نیز فلسفة رواقي و 

ھاي فترتي است كھ در آنھا  ھا، تا حدي، نمایندة دوره این گونھ نوشتھ .استفلسفة اپیكوري رواج یافتھ 
. دانند چگونھ و براي چھ باید زندگي كنند ھا مردم نمي شود؛ در چنین دوره اندیشھ بر عقیده چیره مي

كند و نیروي تفكر و عقل بھ جاي  شود؛ امید بر اندیشھ غلبھ مي ميھاي فترت طوالني ن چنین دوره
شود و، با كمك تخیل، عشق بھ زندگي و كار  گردد و چراغ دین از نو افروختھ مي عادي خویش باز مي

نباید چنان تصور كرد كھ این اشعار نمایندة طرز تفكر اكثریت مردم مصر . انگیزد را در مردم برمي
است؛ پشت سر این اقلیت، كھ دربارة مرگ و زندگي از راه طبیعي و فلسفي در آن زمان بوده 

كردند كھ  دل بھ خدایان ایمان داشتند و ھرگز در این شك نمي اند، میلیونھا مرد و زن ساده اندیشیده مي
حق، روزي، پیروز خواھد شد و سختیھا و ناراحتیھایي كھ بر روي زمین و در این جھان تحمل 

  .كمال سخاوتمندي، در جھان صلح و صفا و نعمت دیگري جبران خواھد شدكنند، با  مي

  دین -11

 -خدایان بشري - خدایان روابط جنسي - جانور خدایان -گیاه خدایان - خورشید خدا -خدایان آسماني
 - سحر - اعترافات منفي - نامھ مرده - عقیدة خلود - كاھنان - خرده خدایان -ایسیس و ھوروس -اوزیریس

  فساد

دین، در ھر یك از مراحل، و بھ ھر شكل از . مصر باالي ھمھ چیز و پایین ھمھ چیز بود دین در
اشكال آن، از توتم تا فلسفة االھي و علم الھوت، در آن سرزمین وجود داشت و اثر آن در ادبیات و 

نھ تنھا مظاھر دین در مصر حالت تنوع . شكل حكومت و ھنر، و ھر چیز دیگر جز اخالق، آشكار بود
انگیزي فراوان و زیاد بود؛ جز سرزمینھاي روم و ھند، در  داشت، بلكھ این تجلیات بھ شكل شگفت

تحقیق و مطالعة احوال مردم . ھیچ جاي دیگر جھان بھ اندازة مصر خدایان متعدد وجود نداشتھ است
  .ر نخواھد بودپذی اند امكان پرستیده مصر، بلكھ در احوال افراد انسان، بدون تحقیق در خدایاني كھ مي

النوع  گفت كھ آغاز آفرینش از آسمان شده؛ این آسمان و رود نیل پیوستھ بزرگترین رب فرد مصري مي
بھ اعتقاد وي، اجرام عجیب آسماني تنھا جسم نبوده، بلكھ صورت خارجي ارواح . رفت او بھ شمار مي

كھ پیوستھ با یكدیگر ھماھنگي ھا  اند، و این اراده داده اي را نمایش مي بزرگ خدایان صاحب اراده
خود آسمان، بھ نظر مصریان . نداشتھ، سبب پیدایش این ھمھ حركات پیچیده و متغیر فلكي شده است

قدیم، ھمچون گنبدي بوده است كھ در فضاي بیكران آن ماده گاوي بھ نام االھة حاتحور جاي داشتھ، و 
چون اساطیر و . پوشانیده است ه شكم او را ميگرفتھ، و ده ھزار ستار زمین در زیر پاھاي او قرار مي

دادند، عقیدة دیگر آن بوده كھ آسمان خدایي بھ نام  اي بھ ناحیة دیگر تغییر شكل مي خدایان از ناحیھ
اي بھ نام نویت است، دراز كشیده و، از ھمسري این  سیبو است كھ بمالیمت بر روي زمین، كھ االھھ

دیگر ازمعتقدات ایشان آن بود كھ . این دنیا بھ وجود آمده استالجثھ، ھمھ چیز در  دو خداي عظیم
كردند كھ ساحو و  صور فلكي و ستارگان ممكن است خدایاني باشند، و از جملھ چنان تصور مي

اند؛ ساحو ھر روز سھ بار، بھ  الجثھ بوده دو خداي عظیم) یعني دو ستارة جبار وشعري(سوپدیت 
افتد كھ یكي از این خدایان بزرگ  گاھي چنان اتفاق مي. ورده استخ صورت منظم، خدایان دیگر را مي
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كشد، زیرا دعاي مردم، وخشم خدایان دیگر، آن  خورد، ولي این كار زیاد طول نمي جثة ماه را مي
تودة . سازد كھ قي كند و ماه را دوباره از درون شكم بیرون اندازد شكمپرست ماھخواره را ناچار مي

  .كردند را بھ این گونھ تعبیر ميمردم مصر خسوف ماه 

  ترین خدایي بود كھ در مصر مورد پرستش بود؛ ولي، ماه یكي ازخدایان، شاید كھنھ

خورشید راگاھي بھ نام خداي برین . در مراسم دیني رسمي، خورشید عنوان بزرگترین خدا را داشت
در زمین را با شعاعھاي نافذ نور و دانستند كھ ما اي مي اند و آن را پدر درخشنده پرستیده َرع یا ِرع مي

كردند كھ  حرارت خویش باردار ساختھ است؛ گاھي نیز خورشید را ھمچون گوسالة مقدسي تصور مي
شود و با جالل تمام، بر روي كشتي فلكي، صفحة آسمان را  در ھر بامداد یك بار والدتش تجدید مي

شود، او نیز بھ طرف  ویش سرازیر ميگونھ كھ مرد سالخورده بھ طرف گور خ كند، و ھمان طي مي
  شود؛  مغرب سرازیر مي

كردند، كھ ھیئت باز زیبایي را دارد و با  گاھي خورشید را ھمان خداي موسوم بھ ھوروس تصور مي
كند و از بلندي بر مملكت خویش نظارت دارد؛ ھمین صورت  عظمت و جالل در آسمانھا پرواز مي
رع، یا خورشید، . عالیم و رموز دیني و سلطنتي درآمده استباز است كھ بعدھا بھ صورت یكي از 

پیوستھ عنوان آفریدگار جھان را داشت، و چون نخستین بار تابید و جھان را بیابان خشك بیحاصلي 
دید، شعال خود را بر آن فرو ریخت، و ھمة چیزھاي زنده، از گیاه و جانور و انسان، آمیختھ بھ 

از آنجا كھ مردان و زنان . آمدند و در سراسر زمین پراكنده شدندیكدیگر، از چشمھاي آن بیرون 
نخستین فرزندان بالواسطة رع بودند، ھمھ كامل و خوشبخت بودند، ولي فرزندان ایشان خرده خرده 

ھاي  رع كھ چنین دید، بر آفریده. بھ گمراھي افتادند و آن سعادت و كمال ابتدایي از دست ایشان رفت
ولي باید دانست كھ دانشمندان مصري . وه فراواني از جنس بشري را ھالك كردخود خشم گرفت و گر

و نظر ) ھمان گونھ كھ بعضي از دانشمندان سومري نیز چنین بودند(در این عقاید عامیانھ شك داشتند 
د، اند با الفاظ مفھوم سخن گوین توانستھ ھاي نخستین مانند چھارپایان بوده و نمي ایشان آن بود كھ آفریده

خالصة كالم آنكھ این اساطیر داللت بر ھوشمندي . و از ھنرھاي زندگي ھیچ اطالعي نداشتھ اند
  . دھد كند و از روي تقوا حقشناسي آدمي را بھ فضل خورشید و زمین نشان مي مي

اي قوي بود كھ مصریان تنھا بھ پرستش مصدر زندگي بس  روح دیني در مصر قدیم بھ اندازه
اي از گیاھان در نظر  پاره. پرستیدند تقریبًا ھر یك ازصور مختلف زندگي را نیز ميكردند، بلكھ  نمي

گرفتند؛ چشمة آبي كھ در  آنان مقدس بود؛ درخت خرما، كھ در سایة آن در وسط صحرا آرام مي
كردند و بھ  اي كھ در مجاورت آن بھ یكدیگر برخورد مي نشاند؛ بیشھ ھا عطش ایشان را فرو مي واحھ

كرد و بار  رسیدند؛ و انجیر بیاباني، كھ بھ صورت عجیبي در میان شنھاي صحرا رشد مي ميآسایش 
رفت، و  داد، ھمھ، بھ عللي كھ فھم آنھا دشوار نیست، در نظر ایشان از چیزھاي مقدس بھ شمار مي مي

و انجیر مردم سادة مصر، تا اواخر ایام تمدن خود، براي این مقدسات چیزھایي از قبیل خیار و انگور 
پرستیدند؛ تن از روي طیبت بھ این مطلب  سبزیھاي پست را نیز كساني مي. كردند نیاز و قربان مي

اشاره كرده است كھ چگونھ پیازي كھ آن اندازه مورد بیزاري بوسوئھ بوده، بر ساحل نیل، یكي از 
  .رفتھ است پرستیدنیھا بھ شمار مي

ان گیاھي رواج داشت؛ فراواني این گونھ خدایان بھ خدایان حیواني در میان مصریان بیش از خدای
. گرفت اي بود كھ معابد مصري صورت نمایشگاھي از حیوانات گوناگون را بھ خود مي اندازه

ھاي مختلف، گاو نر ونھنگ و باز و ماده گاو و غاز و  مصریان در استانھاي مختلف، یا در دوره
بسیاري از این . پرستیدند شغال و افعي را ميپره و  بزغالھ و قوچ و گربھ و سگ و مرغ و شب

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



كردند و ھمان آزادیي را داشتند كھ گاو مقدس در زمان حاضر در  جانوران بآساني در معابد گردش مي
در آن ھنگام كھ خدایان رنگ آدمي پیدا كردند؛ صورت مزدوج حیواني و رموز آن محفوظ . ھند دارد

صورت غاز یا قوچ، رع را بھ صورت ملخ یا گاو نر، ماند؛ بھ این ترتیب است كھ آمون را بھ 
اوزیریس را بھ صورت گاونر یا قوچ، سبك را بھ صورت نھنگ، ھوروس را بھ صورت باز، 

اي از اوقات، زنان را بھ  پاره. ساختند كردند و مجسم مي حاتحور را بھ صورت بوزینھ تصور مي
بھ نوعي  –كھ صورت مجسمة اوزیریس بود  - كردند، و گاو نر عنوان ھمسري تقدیم این خدایان مي

مطابق گفتة پلوتارك، در مندس، زیباترین زنان را . خاص، بیش از سایر خدایان این منزلت را داشت
این شعایر دیني، از آغاز تا بھ انجام، عنوان عنصر اساسي . كردند براي ھمخوابگي تقدیم بز مقدس مي

بشري در وقت بسیار متأخري پیدا شده، و شاید ھمچون  خدایان. ملي در دیانت مصري را داشتھ است
  .اي از باختر آسیا بھ آن سرزمین رسیده باشند ھدیھ

كردند و آنھا را رمز و نمایندة نیروي خالق  مصریان قدیم بز نر و گاو نر را بھ شكل خاصي تقدیس مي
رفت، بلكھ  یس بھ شمار مياین دو جانور، در نظر آن مردم، نھ تنھا رمز و عالمت اوزیر. دانستند مي

غالبًا اوزیریس را با آالت تناسلي بزرگ ترسیم . دانستند آنھا را صورت تجسد یافتة این خدا مي
ساختند، تا بھ این ترتیب نیروي فراوان وي را نشان دھند؛ مصریان،  كردند و پیكرش را بزرگ مي مي

ي از این خدا را بھ این صورت یا بھ صورت ھای انداختند، نمونھ ھاي دیني كھ راه مي در مراسم و دستھ
اي از مناسبات، چنین  زنان نیز، در پاره. دادند دیگري، با سھ آلت مردي، با خود حركت مي

آثار پرستش جنسي  .آوردند ميھایي را با خود ھمراه داشتند و آنھا را با بندي بھ حركت در  مجسمھ
منحصر در نقاشیھایي كھ بر دیوارھاي معابد بر جاي مانده و آلت مردي را، بھ صورت راست 

دھد نیست، بلكھ در بسیاري از رموز مصري، كھ بھ صورت صلیب دستھ داري  ایستاده، نمایش مي
  .شود گر مي است و عالمت اتحاد جنسي و نیروي حیاتي است، نیز جلوه

  در پایان كار، خدایان رنگ آدمي پیدا كردند؛ اگر صحیحتر گفتھ شود، انسانھا بھ صورت 

اي  این خدایان بشري مصري، مانند خدایان یوناني، چیزي جز مردان وزنان برجستھ. آمدند خدایان در
آفریده شده  نبودند كھ اندام درشت پھلواني داشتند، ولي ھمة آنان با استخوان و عضلھ و گوشت و خون

ورزیدند و  نوشیدند؛ عشق مي شدند و آب مي خوردند؛ تشنھ مي شدند وخوراك مي گرسنھ مي: بودند
كشتند؛ و در آخر كار بھ سالخوردگي  شدند و مي كردند؛ دچار خشم و غضب مي زناشویي مي

بھ شمار  بھ عنوان مثال باید گفت كھ اوزیریس خداي نیل پربركت. رفتند رسیدند و از جھان مي مي
گرفتند؛ این خود رمزي از طغیان و  رفت، كھ ھر سال مرگ و رستاخیز وي را جشن مي مي

ھاي  ھر مصریي، در سلسلھ. فرونشستن نیل و شاید رمزي از مردن و زنده شدن زمین بوده است
ست یا سیت، خداي خشكي پلید كھ با دم سوزان خود كشت  توانست حكایت كند كھ چگونھ  متأخر، مي

خشم گرفت كھ چرا با فیضان خود حاصلخیزي زمین را ) یعني نیل(سوزاند، بر اوزیریس  مي را
افزاید، و بھ ھمین جھت او را كشت و با خشكي ستمگرانة خویش بر كشور اوزیریس بھ حكمراني  مي

و مقصودشان از بازگفتن این داستان بیان این نكتھ بود كھ در یكي از سالھا رود نیل طغیان (نشست 
؛ كار بر این گونھ بود تا ھوروس پھلوان، پسر ایسیس، قیام كرد و بر ست چیره شد و او را از )نكرد

اوزیریس، پس از آن، بھ سبب گرمي عشق ایسیس بھ زندگي بازگشت و از روي . زمین بیرون راند
خیرخواھي بھ حكومت بر سرزمین مصر پرداخت، و خوردن گوشت آدمیان راحرام كرد و پرچم 

این افسانھ معني . را برافراشت؛ آنگاه بھ آسمان باال رفت تا در آنجا فرمان راند و خدایي باشد تمدن
رساند كھ تاریخ خاور زمین، مانند دین آن، جنبة ثنوي دارد و سرگذشت نزاع میان  ژرفي دارد، چھ مي

  .مرگ استآفرینش و خرابي، پرحاصلي و خشكسالي، تجدید جواني و نیستي، خیر وشر، و زندگي و 
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ایسیس فقط خواھر . دار مصري افسانة ایسیس مادربزرگ است ھاي ریشھ یكي دیگر از اسطوره
اي جھات قدر و منزلت بزرگتري داشت، چھ توانستھ  اوزیریس و ھمسر وفادار وي نبود، بلكھ از پاره

با رسیدن ایسیس تنھا خاك سیاه دلتاي مصر نبود كھ، . بود مانند ھر زن دیگري بر مرگ چیره شود
نیازي تمام مصر باشد، بلكھ رمز و  دھد سبب بي نیل بھ آن، بارور شود و با حاصلي كھ مي -اوزیریس

اي كھ بر آن است، از آن پدید آمده؛ نیز  عالمت نیروي نھفتة خالقي بود كھ زمین، و ھر موجود زنده
دازه رنج و دشواري را متحمل گسترد و ھران اي بال مي نمایندة مھر مادري بود كھ بر موجود زندة تازه

مانند كالي و عشتر و كوبلھ  -ایسیس در مصر. شود تا این موجود بھ ثمر برسد و راه كمال بپیماید مي
نمایندة این بود كھ زن در آفرینش و میراث و پیشوایي در  -در آسیا، دمتر در یونان، و كرس در روم

آید، ھموست كھ جو و  چنانكھ از اساطیر برميكاشتن زمین، پیشي و برتري و استقالل داشتھ است؛ 
روید، یافت و آنھا را بھ اوزیریس  گندم را، كھ بھ صورت وحشي و خودرو در سرزمین مصر مي

  . نشان داد) یعني مرد(

دانستند؛ كاھنان سرتراشیدة وي صبح و شام  ساختند، چھ وي را مادر خدا مي گرانبھا براي وي مي
وسط زمستان ھر سال، كھ مصادف با میالد ساالنة . كردند و تسبیح وي ميخواندند  براي او سرود مي

، ایسیس را بھ )خداي خورشید(شد، در معابد فرزند مقدس وي ھوروس  خورشید در اواخر ماه آذر مي
دادند كھ در اصطبلي قرار دارد و فرزندي را كھ از راه معجزه آورده،  صورت مادر مقدسي نشان مي

ھاي شاعرانھ و فلسفي تأثیر ژرفي در شعایر مسیحي داشتھ، تا  این افسانھ. دھد مي در دامان خود شیر
داد، زانو  آنجا كھ مسیحیان نخستین گاھي در برابر مجسمة ایسیس، كھ طفل خود ھوروس را شیر مي

یعني عنصر (خواندند، و آن را صورت دیگري از افسانة كھن و شرافتمندانة زن  زدند و دعا مي مي
  . شود مي» مادر خدا«دانستند كھ آفرینندة ھمھ چیز است و در آخر كار  مي) مادینھ

 -و اوزیریس و ایسیس و ھوروس) یا آمون، بنا بھ نامگذاري مردم جنوب(یعني رع  -این خدایان
با گذشت زمان، رع و آمون وخداي دیگري بھ نام پتاح در ھم . النوعھاي مصري بودند بزرگترین رب

از اینھا . گرفت اي درآمد كھ ھر سھ را فرا مي صورت سھ مظھر یا تجلي خداي یگانھآمیختھ شد و بھ 
گذشتھ، مصریان عدة بیشماري خرده خدا نیز داشتند، مانند آنوبیس شغال و شو و تفنوت و نفتیس و 

. اي از خدایان مرده بسازیم ولي ما قصد آن نداریم كھ این صفحات را ھمچون موزه… كت و نوت؛
رع را داشت و نھ تنھا  - رفت و پیوستھ عنوان فرزندي آمون ن در مصر خدایي بھ شمار ميخود فرعو

راند، بلكھ این فرمانروایي وي متكي بر این بود كھ زادة خدایان است؛  از راه حق آسماني فرمان مي
كردند كھ خدایي است و براي چند گاھي زمین را جایگاه خود ساختھ  ھر فرعون را چنان تصور مي

بر باالي سر وي، صورت باز، كھ عالمت ھوروس توتم قبیلھ بود، جاي داشت؛ و بر باالي . ستا
شاه . شد پیشاني وي صورت افعي، رمز حكمت و زندگي و بخشندة نیروي جادویي پتاح، دیده مي

عنوان بزرگترین رئیس دیني را داشت و در اعیاد و مراسم باشكوھي كھ براي تعظیم و تكریم خدایان 
 - االھي بودن سلطنت واالھي بودن میالد شاه - در نتیجة ھمین دو ادعا. شد، صدارت با وي بود ا ميبرپ

بود كھ فرعونھاي مصري توانستند مدتھاي درازي، بدون تكیھ داشتن بر نیروھاي نظامي عظیم، 
  .حكمراني كنند

ان سري سازمان ھاي الزم تاج و تخت، و پاسب بھ ھمین جھت، باید گفت كھ كاھنان در مصر پایھ
اي مستلزم آن بود كھ طبقة مخصوصي در فنون جادو و  اعتقاد بھ چنان دین پیچیده. اند اجتماعي بوده

آداب دیني مھارت كامل پیدا كنند كھ، براي رسیدن بھ خدایان، ھیچ كس نتواند از توسل جستن بھ قدرت 
اھني از پدر بھ فرزند وجود نداشت، گرچھ قانوني براي انتقال منصب ك. نیاز بماند  و مھارت آنان بي

رسید؛ بھ این ترتیب، با گذشت زمان، و در نتیجة  عمال چنان بود كھ این منصب بھ میراث مي
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پرھیزگاري مردم و سخاوتمندي سیاسي فراعنھ، طبقھ خاصي از كاھنان پیدا شد كھ ثروتمندي و نفوذ 
  ایشان از صاحبان اراضي بزرگ و حتي خود 

شد  كاھنان از آنچھ بھ عنوان نذر و قرباني بھ خدایان تقدیم مي. سلطنتي زیادتر بودھاي  خانواده
نوشیدند، و نیز از زمینھاي مربوط بھ معابد و خدمات دیني خویش درآمد سرشاري بھ  خوردند و مي مي

چون از پرداخت مالیات بردرآمد و نیز از بیگاري و خدمت سربازي معاف بودند، . آوردند چنگ مي
حق این است كھ كاھنان . بردند حیث رتبھ و جاه و نفوذ، دیگر طبقات مردم برایشان رشك مي از

شایستة مقدار زیادي از این تسلط وجاه و مقام بودند، چھ ایشان كساني ھستند كھ علوم مصري را 
انضباط اند و، با كمال سختي وامانت، براي خود  آوري كرده و نگاه داشتھ وبھ جوانان چیز آموختھ جمع

ھرودوت، با حس احترام خاصي، آنان را چنین . اند و آیین خاصي وضع كرده و بھ آن گردن نھاده
  :وصف كرده است

ورزند و ھرگز از پیروي آداب و  اینان بیش از دیگر مردم نسبت بھ پرستش خدایان اھتمام مي
كنند، و این  ختنھ مي… دپوشن پیوستھ لباس كتاني پاك و تازه شستھ مي… كنند تشریفات خودداري نمي

ھر سھ روز . دھند از آن جھت است كھ بھ پاكیزگي عالقة فراوان دارند و آن را بر زیبایي ترجیح مي
ھر … ستردند تا شپش و دیگر پلدیھا جایي در بدن آنھا پیدا نكنند یك بار موھاي سراسر بدن خود را مي

  . شویند مي روز دوبار، و ھر شب نیز دوبار، با آب سرد بدن خود را

مصریان را . شد مھمترین صفت مشخصة دین مصري اھمیتي بود كھ در آن بھ اندیشة خلود داده مي
شود و ھمة گیاھان، پس از مرگ،  نیل دوباره زنده مي -عقیده بر آن بود كھ، ھمان گونھ كھ اوزیریس

این كھ جسد . باز گردد تواندبعد از مردن دوباره بھ زندگي گیرند، انسان نیز مي زندگي را از سر مي
ماند،از عواملي است كھ عقیدة خلود را  مردگان، در خاك خشك، مدتھاي دراز صحیح و سالم مي

ھزاران سال در مصر باقي نگاه داشتھ، و از آنجا، بھ صورت رستاخیز خود، وارد دین مسیحي شده 
كوچكتري از آن بنام مردم آن زمان مصر چنین معتقد بودند كھ در ھر جسدي جفت و قرینة . است

جاي دارد، و نیز روحي در این جسد است كھ حالت قرار گرفتن آن در بدن مانند حالت قرار » كا«
پس از مرگ ظاھري باقي  -یعني بدن و جفت و روح - این ھر سھ. گرفتن مرغي در میان درخت است

رسد؛  اقعي دیرتر فرا ميمانند، و ھر چھ گوشت بدن از فساد و تالشي بیشتر در امان باشد، مرگ و مي
مزرعة خجستة «آیند از گناھان پاك باشند، ممكن است براي ابد در  اگر آنگاه كھ بھ نزد اوزیریس مي

توان حدس زد مردمي كھ بھ  از اینجا مي. ، یعني باغھاي آسماني امن و فراواني، مقیم شوند»خوراكیھا
با وجود این، رسیدن بھ . اند برده بھ سر مي اند، در چھ فقر و محرومیتي چنین آرزوھا دل خوش داشتھ

دستگیري دلیل راھي كھ در حد خود منزلت خارون  چنین مزارع بھشتي، بھ عقیدة مصریان قدیم، بي
را در اساطیر یوناني دارد، میسر نبوده است؛ این راھنماي پیر، در كرجي خود، مردان و زناني را 

رسیدند،  این گذشتھ، در آن ھنگام كھ بھ خدمت اوزیریس مياز . پذیرفت كھ آلوده بھ گناھي نباشند مي
  سنجید گذاشت و با پري در كفة دیگر مي قلب آنان را در كفة ترازویي مي

آمدند، محكوم بھ آن بودند كھ  آنان كھ از این آزمایش روسفید بیرون نمي. تا صدق گفتارشان آشكار شود
د و خوراك نھنگھاي سھمناك شوند و ھرگز براي دیدن ابدالدھر، گرسنھ و تشنھ، در گورھاي خود بمانن

  .روي خورشید از میان خاك بیرون نیایند

اي ھست؛ ھر كس بھ آنان  پنداشتند كھ براي كامیابي در این آزمایشھا راه چاره و حیلھ كاھنان چنان مي
ه خوردني و یكي از وسایل آن بود كھ در گور مرد. نمودند داد، راه رستگاري را بھ او مي مزدي مي

آشامیدني بگذارند و كساني را براي خدمت او بگمارند؛ دیگر اینكھ گورھا را از طلسمھایي كھ خدایان 
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دوست دارند، از قبیل ماھیان و كركسان و ماران و از ھمھ مھمتر سوسكھاي سیاه، پر كنند؛ 
، رمز برانگیختھ شدن كند مخصوصًا سوسك سیاه را، كھ ظاھرًا با عمل تلقیح توالد و تناسلي پیدا مي

در آن ھنگام كھ كاھني این گونھ چیزھا و طلسمھا را مطابق آداب و . دانستند روح و تجدید حیات مي
شعایر صحیح متبرك كرده باشد، دست ھیچ متجاوزي بھ مرده نخواھد رسید و ھر شري از او دور 

 –اي بخرند و در گور مرده بگذارند نامھ مردهاز ھمة این وسایل و اسباب بھتر، آن بود كھ . خواھد شد
نوشتند تا سبب  ھا عبارت از طومارھایي بوده است كھ كاھنان ادعیھ و اورادي بر آنھا مي نامھ این مرده

نیز كھ روح مرده، پس از گذشتن از  در آن زمان. تسكین خشم، و حتي فریب دادن اوزیریس باشد
آید  شد، با سخناني نظیر آنچھ پس از این مي  مراحل سخت و خطرناك، در پیشگاه اوزیریس حاضر مي

  :گفت بھ آن داور بزرگ سخن مي

  آوري، اي آن كھ گذشت بال زمانھ را بھ شتاب مي

  و اي آن كھ در تمام نھانگاھھاي زندگي جاي داري، 

   –داني  آید مي ا كھ از دھانم بر ميو حساب ھر كلمھ ر

  از مني كھ فرزند توام شرم داري؛

  و قلب تو لبریز از اندوه و شرمساري است،

  ام مایة اندوه است، چھ، گناھاني كھ در جھان مرتكب شده

  .ام و از روي غرور، پیوستھ در بدي و نافرماني بوده

  درآي، با من از در صلح و صفا در آي، با من از در صلح و صفا

  !و مانعي را كھ میان ماست از میان بردار

  فرمان بده كھ ھمة گناھان من زدوده شود

  !و فراموش شده، در چپ و راست تو بریزد

  آري ھمة بدیھاي مرا محو كن،

  و عاري را كھ بر قلب من مستولي است محو كن، 

  .تا من و تو از این لحظھ در صلح و صفا باشیم

رستگاري آن بوده است كھ روح برائت خود را از ھمة گناھان كبیره، بھ  دیگر از راھھاي رسیدن بھ
ترین و نجیبترین صورتھایي  یكي از كھنھ» اعترافنامھ«این . ، اظھار بدارد»اعتراف منفي«صورت 

  :است كھ آدمي، بھ آن وسیلھ، اصول و مبادي اخالقي را بیان كرده است
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من اكنون، أي پروردگار من، در ! ستي و دادگستريسالم بر تو اي خداي بزرگ و اي پروردگار را
من بھ جز راستي در … اندتا جمال ترا مشاھده كنم ام؛ مرا از آن جھت بھ اینجا آورده برابر تو ایستاده

و ھرگز … ام ھرگز درویشي را نیازرده. ام ھرگز در حق دیگران ستم نكرده… برابر تو سخن نگویم
من مرتكب بزھي نشده، و … ام د براي خویش خواستھ، كار نفرمودهبھ انسان آزادي، بیش از آنچھ خو

اي با بندة خود بد رفتاري  ام كھ خواجھ سبب آن نبوده. ام كھ خشم خدایان را برانگیزد بھ كاري نپرداختھ
بھ ھیچ كس … ام ھیچ كس را با گرسنگي نكشتھ و سبب گریة كسي نشده و قصد جان احدي نكرده. كند

بھ ھیچ روي سبب نقصان ذخیرة معبد نشده و باعث از میان رفتن نان خدایان … ما خیانت نورزیده
ام  ھیچ گاه كفر نگفتھ. ام درون چھار دیوار مقدس پرستشگاه، ھرگز عمل شھواني انجام نداده… ام نبوده
ھرگز با شبكھ بھ … ام شیر را از دھان شیرخوارگان نبریده. ام در ترازو، قلب و تزویر نكرده… 

  .من پاكم. من پاكم. من پاكم… ام مرغان خدایان برنخاستھ شكار

با وجود این، باید دانست كھ دین مصري چندان توجھي بھ اخالق نداشتھ است؛ كاھناني كھ ھمة وقتشان 
شد، وقت آن را پیدا  مصروف فروختن افسون و خواندن عزایم و پرداختن بھ آداب سحر و جادو مي

آموزد  نامھ بھ مؤمنان چنان مي ا بھ مردم بیاموزند، حتي خود كتاب مردهكردند كھ اصول اخالقي ر نمي
كھ افسونھایي كھ بھ وسیلة كاھنان تبرك شده بر ھمة دشواریھایي كھ در سر راه مرده براي رسیدن بھ 

دارالسالم موجود است، چیره خواھد شد؛ بیش از آنكھ بھ عمل صالح اھمیت داده شود، بھ تالوت ادعیھ 
چون مرده این را بداند، بھ روشنایي «: در یكي از طومارھا آمده است كھ. اند داده اھمیت مي و اوراد

تعویذھا و عزایم و طلسمھا را بھ صورتھاي . ؛ یعني بھ زندگي جاوداني خواھد رسید»در خواھد آمد
ن طلسمھا، فروختند تا سبب آمرزش انواع گناھان باشد؛ حتي، با چنا ساختند و بھ مردم مي گوناگون مي

یكي از واجبات فرد مصري متقي آن بود كھ در . توانست بھ فردوس درآید خود شیطان نیز مي
ھرلحظھ، اوراد و اذكار خاصي را بخواند تا از گزند شرور بیاساید و خیرات گوناگون را بھ سوي 

خود  خواھد شیاطین را از طفل مثال مادري كھ براي كودك خود نگران است و مي. خود جلب كند
  : گوید براند، چنین مي

اي كھ این كودك را ببوسي؟ من  آمده… نھي، بیرون شو آیي و دزدانھ گام مي اي آن كھ در تاریكي مي
اي كھ آن را از من بربایي؟ ھرگز بھ تو اجازه  آمده… دھم ھرگز بھ تو اجازة بوسیدن او را نمي

رساند، او را از گزند تو محفوظ  یب ميگیاه كھ آس - من با افت. دھم كھ آن را از من بربایي نمي
رساند؛ و با عسلي كھ براي زندگان شیرین است و در كام  ام؛ و با پیازي كھ بھ تو آزار مي داشتھ

  . ھاي پلید ماھي ابدو؛ و با مھرة پشت ماھي خاردار مردگان تلخ؛ و با پاره

ادبیات مصر قدیم پر از نام . گرفتند خود خدایان نیز براي آزردن یكدیگر از سحر و افسون مدد مي
اي را بھ بدن  خشكانیده، یا دست و پاي جدا شده اي را مي جادوگراني است كھ با گفتن یك كلمھ دریاچھ

ھر شاه جادوگران خاصي داشت كھ بھ . اند گردانیده چسبانیده، یا مردگان را دوباره بھ زندگي باز مي مي
تقد بودند كھ فرعون را نیرویي جادویي است كھ با آن كردند؛ مردم چنان مع او كمك و راھنمایي مي

زندگي مصریان قدیم پر از طلسمھا . تواند از آسمان باران فرود آورد یا سبب فیضان رود نیل شود مي
و عزایم و فال زدن و غیبگویي بود؛ ھر خانھ، ناچار، بایستي خداي سوگلیي داشتھ باشد كھ ارواح پلید 

اندیشیدند كھ ھر كودكي كھ در روز بیست و  چنان مي. خانھ دور نگاه دارد و اسباب بدبختي را از آن
سوم ماه تحوت چشم بھ جھان بگشاید، بزودي از جھان خواھد رفت، و آنان كھ در بیستم ماه شویاخ بھ 

بھ گفتة ھرودوت، ھر روز و ھرماه منسوب بھ یكي از خدایان . دنیا بیایند، بعدھا كور خواھند شد
كردند كھ بر سر این نوزاد بعدھا چھ خواھد آمد، و  بیني مي ن، از ھمین روز تولد، پیشاست؛ مصریا

با گذشت زمان، مردم رفتھ رفتھ پیوند . چگونھ خواھد مرد، و در دوران زندگي چگونھ خواھد بود
 میان دین و اخالق را فراموش كرده بودند؛ براي رسیدن بھ سعادت ابدي، ھیچ نیاز آن نبود كھ زندگي
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بر تقوا و فضیلت استوار باشد، بلكھ این منظور با توسل بھ سحر و جادو و شعایر ظاھري دیني و 
  :گوید مصرشناس نامداري در این باره چنین مي. شد بخشندگي بھ كاھنان بآساني فراھم مي

توانست براي ھر خطر و  خطرات و دشورایھاي جھان دیگر رفتھ رفتھ فراوانتر شده بود، و كاھني مي
عالوه بر افسونھا و . دشواریي افسون خاصي تھیھ كند كھ مطمئنًا دارندة آن را از خطر محفوظ دارد

شد مردگان بتوانند بھ جھان دیگر برسند، تعویذات و طلسمھاي دیگري بود كھ  طلسمھایي كھ سبب مي
را فراموش شد كھ وي نام خود  گرفت، یا سبب آن مي از تباه شدن دھان یا سر یا قلب مرده جلو مي

آشامد در درون  نكند، یا بخورد و بیاشامد و از خوردن پلیدیھاي خویش در امان بماند، یا آبي كھ مي
وي بھ صورت آتش سوزنده درنیاید، یا تاریكي را بھ روشني مبدل سازد، یا باران و دیگر چیزھاي 

رقي و پیشرفت تدریجي بھ این ترتیب بود كھ ت… موذي و ترسناك را از وي دور كند، و نظایر آنھا
انگیز گروھي  ایم، بھ واسطة كارھاي نفرت اصول اخالقي، كھ وجود آنھا را در شرق قدیم آشكارا دیده

  .از كاھنان فاسد سودجو، بھ صورت ناگھاني، بكلي متوقف ماند، یا الاقل تا مدتي چنین شد

ش انقالب دینیي را در آن زمان، اخناتون شاعر و زندیق بر تخت سلطنت مصر جلوس كرد و آت
  .برافروخت كھ امپراطوري مصر را از میان برداشت؛ وضع دین در مصر قدیم از این قرار بود

IV -  شاه زندیق  

 -نفرتیتي - العمل عكس - ھنر تازه -عقیدة تازه -یكتاپرستي - سرود خورشید -دین جدید - سجایاي اخناتون
  مرگ اخناتون - انحطاط امپراطوري جدید

م، آمنحوتپ سوم، جانشین تحوطمس سوم، پس از یك دوره زندگي سراسر جالل و  ق 1380در سال 
خوشي از دنیا رفت، و پسرش آمنحوتپ چھارم بھ جاي وي برتخت نشست؛ سرنوشت وي چنان بود 

العمارنة بھ دست آمده وي را  اي كھ از وي در تل مجسمة نیمتنھ. كھ بعدھا بھ نام اخناتون نامیده شود
اي در لطافت زنانھ، و در حساسیت شاعرانھ  دھد كھ چھره اندازه الغراندام نشان ميمردي بیش از 

برند، پلكھاي چشم بزرگي داشتھ، و كاسة سرش  دارد؛ ھمچون مردمي كھ در خواب و خیال بھ سر مي
توان گفت  بھ طور خالصھ مي. دراز و از شكل برگشتھ و استخوانبندیش ظریف و ضعیف بوده است

  .بوده كھ دست تقدیر بر تخت سلطنتش نشاند كھ وي شاعري

رفتند و آداب  بھ محض آنكھ بھ شاھي رسید، سخت بھ مخالفت با دین آمون، و كاھناني كھ بھ راه او مي
بردند  در آن زمان، گروھي از زنان در معبد كرنك بھ سر مي. داشتند، برخاست و شعایر او را برپا مي

بگان آمون را داشتند، و در حقیقت اسباب خوشگذراني و عیش كھ در ظاھر عنوان كنیزكان و ھمخوا
این فسق و فجور پوشیده در پردة قدس و دینداري، آن شاه جوان را، كھ در . و عشرت كاھنان بودند

اي از پاكي و امانت بود، ناخوش آمد؛ بوي خون گوسفنداني كھ بھ عنوان ھدیھ در  زندگي خود نمونھ
بھ مشام او سازگار نبود؛ نیز طلسم و تعویذ و عزایم فروشي كاھنان، و شد  پیشگاه آمون قرباني مي

استفادة ایشان از پیشگوییھاي آمون براي تاریك نگاه داشتن مردم، و بھ نام وي بر مردم فشار وارد 
افتاد؛ بھ ھمین جھت، سخت خشمگین شد و زماني  ساختن و مایة تباھي سیاھي شدن، بر وي گران مي

ام، و از ھمة آنچھ شاه  ام، از ھمة آنچھ تا سال چھارم سلطنت شنیده ھ از كاھنان شنیدهآنچ«: چنین گفت
بھ این ترتیب، روح جوان وي از رھگذر فسادي كھ در » .تر است آلوده آمنحوتپ سوم شنیده بود گناه

ز دین ملتش رخنھ كرده بود طغیان كرد؛ از مال حرام و تجمالتي كھ معابد را پركرده بود، و ھم ا
تسلطي كھ كاھنان پولپرست بر زندگي عمومي داشتند، متنفر بود و بسختي بھ دشمني و مخالفت با 
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با جرئت و تھور شاعران، ھیچ راه حلي را براي آشتي با آن دستگاه فاسد نپذیرفت، و . ایشان برخاست
  با كمال شجاعت اعالم كرد كھ ھمة خدایان و آداب و شعایري كھ در این 

  .تانھ است، و جھان را جز خداي یگانھ نیست، كھ ھمان آتون استپرس پست و بت

پنداشت كھ خدایي، باالتر از  اخناتون، مانند اكبر كھ سي قرن پس از وي در ھند پیدا شد، چنان مي
دانیم  ما این مطلب را نمي. ھمھ، در خورشید است كھ سرچشمة روشني و زندگي بر روي زمین است

گانة خود را از سرزمین شام گرفتھ، یا اینكھ آتون صورت دیگري از كھ اخناتون نظریة خداي ی
این خداي تازه، ھر اصل و منشئي كھ داشتھ، چنان بوده است كھ دل شاه را از . آدونیس بوده است

ساخت؛ بھ ھمین جھت، نام نخستین خود آمنحوتپ را، كھ در آن كلمة آمون  خوشي و شادي لبریز مي
نامید؛ با مددگرفتن از » آتون راضي است«خود را بھ نام اختاتون یعني وجود داشت؛ برگرداند و 

سرودھایي حماسي در ستایش آتون تصنیف  خود، بعضي از سرودھاي كھنھ و قصاید توحیدي سلف
آوریم، و در عین حال زیباترین  اي است كھ در زیر مي ا قصیدهكرد، كھ نیكوترین و درازترین آنھ

  :اي است كھ از ادبیات قدیم مصر برجاي مانده است قطعھ

  وه كھ برآمدن تو از افق آسمان چھ زیباست،

  .اي آتون زیبا و اي سرچشمة زندگاني

  كني، در آن ھنگام كھ از افق مشرق طلوع مي

  .سازي ميسراسر زمین را بھ زیبایي خود آكنده 

  تو زیبایي، بزرگي، درخشاني، و در بلندي باالي ھر زمیني،

  .گیرد اي فرا مي شعاع تو زمین و ھر چھ را كھ تو ساختھ

  رع تویي، و ھمة آنان اسیران تواند؛

  .اي و ھمة آنان را با محبت خود در بند كرده

  گرچھ تو بسیار دوري، ولي پرتو تو بر روي زمین است؛

  .رباالیي، اثر پاي تو روز استوگرچھ تو بسیار ب

  شوي، در آن ھنگام كھ در افق باختري آسمان پنھان مي

  رود؛ اي در تاریكي فرو مي زمین ھمچون مرده

  روند، ھمھ در اطاقھاي خود بھ خواب مي

  پوشانند، و سرھاي خود را مي
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  ایستد، و منخرین از كار باز مي

  بیند، كس دیگري را نمي و ھیچ

  در زیر سردارند،و ھمة كاالھا كھ 

  ممكن است ربوده شود،

  .و این را در نیابند

  آیند، شیرھا از كنام خود بیرون مي

  …گزند و ماران مي

  جھان، ھمھ در خاموشي است،

  .چھ، آن كھ آن را ساختھ در افق خویش آرمیده است

  تو، اي آتون،

  .كني، زمین درخشان است در آن ھنگام كھ سر از افق بیرون مي

  كني، روز پرتو افشاني ميو چون در 

  .راني تاریكي را از برابر خود دور مي

  فرستي، و در آن ھنگام كھ اشعة خود را مي

  ھر دو سرزمین جشن روزانھ دارند،

  كني، و در آن ھنگام كھ آنان را بلند مي

  .ایستد شود و برسرپا مي ھر كھ بر آنھاست بیدار مي

  پوشند، و چون دست و پا شستند، رخت خود مي

  دارند، و دستھا را براي ستایش طلوع تو برمي

  .پردازد و در ھمة عالم ھر كس بھ كار خویش مي

  گیرند، چھارپایان در چراگاه آرام مي

  كنند، درختان و گیاھان شكوفھ مي
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  آیند مرغان در مردابھاي خود بھ پرواز مي

  .كنند و، با بالھاي افراشتھ، تسبیح تو مي

  رقصند، خود ميھمة گوسفندان بر روي پاھاي 

  كنند، و ھمة موجودات بالدار پرواز مي

  .كنند و چون بر آنان بتابي، ھمھ زندگي مي

  .كشند كشتیھا رو بھ باال و رو بھ پایین نھر شراع مي

  .شود اي، ھمة راھھا باز مي و چون تو برآمده

  .جھد  ماھي نھر در برابر تو مي

  .اشعة تو در وسط دریاي بزرگ سبز است

  ار تخمك در زن،تو آفریدگ

  و آفریدگار نطفھ در مردي،

  بخشي، و در جسم مادر بھ پسرش زندگي مي

  كني تا نگرید، او را آرام مي

  .كني و حتي در رحم مادرش از او پرستاري مي

  !سازي جاندار باشد بخشي تا ھر كھ را مي بھ او نفس مي

  آید، از تن بیرون مي… و چون در روز زادن

  گشایي، گفتن مي سخنتو دھان او را بھ 

  .رساني و آنچھ را نیازمند است بھ او مي

  آورد، مرغ بال و پر مي در آن ھنگام كھ جوجھ در تخم

  .دھي تا بتواند زیست كند بھ او نفس مي

  رساني و چون وي را بھ آن حد مي

  كھ تخم را بشكند،
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  آید، از تخم بیرون مي

  .كند جیك مي و با ھمة نیرو كھ دارد جیك

  آید، ض اینكھ از آنجا بیرون ميو بھ مح

  .رود بر دو پاي خود راه مي

  !وه كھ كارھاي تو چھ فراوان است

  و از برابر ما پنھان،

  .اي كھ ھیچ كس قدرت ترا ندارد از خداي یگانھ

  خواست آفریدي تو زمین را چنانكھ دلت مي

  :در آن ھنگام كھ خود تنھا بودي

  مردم و جانوران بزرگ و كوچك،

  ا بر روي زمین است،و ھر چھ ر

  رود؛ كھ بر دو پاي خود راه مي

  و آنچھ را در بلندیھاست،

  كند، كھ با بالھاي خود پرواز مي

  زمینھاي بیگانگان را، از سوریھ تاكوش،

  و زمین مصر؛

  دھي، تو ھركس را بر جاي خود قرار مي

  …رساني و آنچھ را نیازمند آن است بھ او مي

  آفریدي،نیل را در اراضي سفال تو 

  و آن را چنانكھ خواستي ساختي،

  …تا زندگي مردم را حفظ كني

  وه كھ تدبیر تو چھ عالي است،
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  !اي پروردگار ابدیت

  .در آسمان ھم براي بیگانگان نیلي است

  …روند و در ھر سرزمین براي جانوراني كھ روي پاي خود راه مي

  رساند؛ اشعة تو بھ ھمة باغھا خوراك مي

  یابد، تابي زندگي در آنھا راه مي ھنگامي كھ تو مي

  .شوي و این تویي كھ سبب رشد آنھا مي

  اي تو فصلھا را آفریده

  :تا ھمة خلقت خود را تمام كني

  زمستان را آفریدي كھ براي آنھا سرما بیاورد،

  .و گرما را آفریدي كھ بتوانند مزة كار ترا بچشند

  آسمان دور را آفریدي تا در آن بتابي،

  اي نظر كني، ختھو بر آنچھ سا

  . درخشي و تنھا تویي كھ بھ صورت آتون زنده مي

  .گردي شوي و دوباره باز مي درخشي و دور مي آیي و مي برمي

  و خودت بتنھایي

  سازي؛ ھزاران صورت مي

  ھا، از كشورھا و شھرھا و قبیلھ

  .و شاھراھھا و نھرھا

  بیند، ھر چشمي ترا در برابر خویش مي

  …ي زمین آتون روزياز آنجا كھ تو بر باال

  تو در قلب من جاي داري،

  و جز پسرت اخناتون

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



  .كس دیگر ترا نشناختھ است

  تو با تدبیر و قدرت خویش 

  .اي او را فرزانھ ساختھ

  جھان در دست توست،

  اي، بھ ھمان صورت كھ آن را ساختھ

  شوند، تابي ھمھ زنده مي چون مي

  میرند؛ شوي ھمھ مي و چون پنھان مي

  خود درازي زندگي خویشي، از آنجا كھ

  گیرند، مردم زندگي را از تو مي

  تا آن زمان كھ چشمانشان بھ جمال توست

  .شوي و تا آن زمان كھ پنھان مي

  نشیني، و چون تو در مغرب فرو مي

  …ایستد ھمة كارھا مي

  اي، این جھان را تو ساختھ

   …اي و آنچھ را در آن است براي فرزندت برپا داشتھ

  زندگیش دراز است؛اخناتوني كھ 

  اش، و براي سرور ھمسران شاه و محبوبھ

  كھ بانوي دو سرزمین است،

  آتون، نفرتیتي، -نفرو - نفر

  .كھ براي ابدالدھر زنده و خرم بماناد

این قصیده تنھا آن نیست كھ نخستین قصیدة بزرگ باشد، بلكھ نخستین شرح بلیغ دربارة عقیدة 
شاید، ھمان  .شدهآنكھ اشعیاي نبي بھ دنیا آمده باشد سروده  یكتاپرستي است كھ ھفتصد سال پیش از
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اي از وحدت جھان مدیترانھ در زیر حكومت  گونھ كھ برستد معتقد است، این عقیدة یكتاپرستي جلوه
  اخناتون چنان معتقد بود كھ خداي وي . مصر زمان تحوطمس سوم بوده باشد

پروردگار ھمة اقوام و ملتھاست، و حتي در سرود خویش، قبل از آوردن نام مصر، از سرزمینھاي 
اي قدیم پیشرفت عظیمي  دیگري كھ مورد عنایت آتون است نام برده؛ این، خود، نسبت بھ خدایان قبیلھ

وجھ است، و تنھا در نبردھا و پیروزیھا نیست كھ نیز جنبة حیاتي در آتون قابل ت. رود بھ شمار مي
شود، بلكھ در گلھا و درختان و در ھمة اشكال، زندگي و نمو وجود دارد؛ آتون ھمان شادي  گر مي جلوه

شود تا  و سبب آن مي» آورد گوسفندان را بر روي دست و پاي خود بھ رقص مي«و سروري است كھ 
از این گذشتھ، این خدا ھمچون شخصي نیست كھ بھ » .یندمرغان بر آبگیرھاي خود بھ پرواز درآ«

ي آفریننده و غذادھندة خورشید است؛ »گرما«صورت انساني خود محدود باشد؛ این خداي برحق، 
اي از قدرت  شود نشانھ شكوه و افتخار ملتھبي كھ در كرة خورشید، ھنگام طلوع و غروب، دیده مي

و دایة مھرباني است » پروردگار عشق«در نظر اخناتون  با وجود این، خورشید. اعالي االھي است
بھ این » .كند ھر دو سرزمین مصر را از محبت لبریز مي«و » آفریند كودك را در زن مي -مرد«كھ 

آید، و ھمچون یھوه  ترتیب، آتون در پایان كار، بھ صورت رمزي پدر مھربان و دلسوز و لطیف درمي
  . مت و صلح و سالم استخداي لشكریان نیست، بلكھ خداي رح

یكي از بدبختیھاي بزرگ تاریخ این است كھ اخناتون، پس از آنكھ بھ رؤیاي بزرگ خود، یعني رؤیاي 
وحدانیت كلي، جامة عمل پوشانید، بھ آن خرسند نشد كھ صفات شریف دین جدید آھستھ آھستھ در 

ن ایمان آورده بود و واقعیت دلھاي مردم رخنھ كند؛ چون از ادراك نسبت میان حقیقتي كھ وي بھ آ
خارجي، ناتوان بود، چنان پنداشت كھ ھر دین و ھر عبادتي، جز دین و عبادت او، گمراھي و ضاللي 

بھ ھمین جھت، ناگھان فرمان داد كھ نام ھمة خدایان، جز نام آتون، را از . است كھ قابل تحمل نیست
از اسم » آمون«كردن كلمة  ، بر اثر پاك ھا و نقشھاي عمومي مصر بزدایند؛ در صدھا كتیبھ نوشتھ

پدرش، نام او را خراب كرد؛ ھر دیني جز دین خود را نامشروع و حرام شمرد و دستور داد كھ ھمة 
شھر نجسي است، از آن بیرون [ طیبة ]= بھ عنوان اینكھ شھر طیوه. پرستشگاھھاي قدیمي بستھ شود

  .بنا نھاد) یعني شھر افق آتون(اتون رفت و براي خود پایتخت تازة زیبایي بھ نام اخت

آمد، از طیوه بیرون رفت، این شھر  پس از آنكھ ادارات دولتي، و منافع عمومیي كھ از آنھا بھ دست مي
. بزودي از رونق افتاد، و اختاتون بھ صورت پایتخت ثروتمندي درآمد و بناھاي تازه در آن ساختھ شد

كاھنان خارج شده بود، نھضتي فراھم آمد، و روح عالي دین  در ھنر، كھ از زیر قیود سنتھا و تقالید
اي از مصر در محل اختاتون قدیم  العمارنة، كھ دھكدة تازه پتري در تل سر ویلیام. تازه در آن نفوذ كرد

است، در ضمن حفاري، سنگفرشي را اكتشاف كرد كھ با تصویر مرغ و ماھي و چیزھاي دیگر تزیین 
اخناتون ھیچ قید و شرطي براي ھنر وضع . باترین صورت ساختھ شده بودیافتھ و بھ بھترین و زی

نكرد، و تنھا كار وي از این قبیل آن بود كھ ساختن صورت آتون را برھنرمندان ممنوع ساخت، چھ بھ 
  عقیدة وي خداي راستي ھیچ 

ن طرف توجھ صورتي ندارد؛ از این گذشتھ، ھنرمند در كار خود آزاد بود، منتھا آن شاه بھ ھنرمندا
بینند مجسم سازند و از سنت  گونھ كھ مي كرد كھ اشیا را ھمان خود، بك و اوتا و نوتموس، سفارش مي

این مردم فرمان او را . و عرف و عادتي كھ كاھنان براي نمایاندن اشیا پیش گرفتھ بودند بپرھیزند
اي كھ نشاني از ترس و  یافھچنانكھ باید پذیرفتند و خود وي را بھ صورت جواني با چھرة ظریف، و ق

بخش وي  با الھام گرفتن از عقیدة حیات. حجب دارد، و كاسة سري بیش از اندازه دراز مجسم ساختند
نسبت بھ خدایش آتون، ھمة موجودات زنده را، از گیاھي و حیواني، با چنان عنایت و توجھ بھ جزئیات 

اي دیگر، از این حد دقت كسي توانستھ است كردند كھ بندرت، در زمانھا و مكانھ و كمالي نقاشي مي

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



شود،  نتیجھ آن شد كھ ھنر، كھ در ھمة زمانھا از گزندھاي گرسنگي و تاریكي متأثر مي. باالتر رود
  .مدت زماني شكفتھ شد و در پرتو سعادت و فراواني پیشرفت فراوان پیدا كرد

كند تا از یك  یافت كھ آنچھ بھ مردم پیشنھاد مي داشت، درمي تري مي اگر اخناتون عقل كاملتر و پختھ
پرستي طبیعیي كھ  شرك وھمي كھ در احتیاجات و عادات آنان ریشھ دوانیده دست بردارند و بھ یگانھ

ت پذیرد؛ در آن تخیل تابع عقل است توجھ كنند، كاري است كھ ممكن نیست در مدت كوتاھي صور
كرد و انتقال از یك مرحلھ بھ مرحلة دیگر را تدریجي قرار  اگر چنین بود، در كار خود درنگ مي

برابر  كھ استعفاي یھوه را در شليھمچون . ولي وي بیش از آنكھ فیلسوف باشد شاعر بود. داد مي
اسقفھاي آكسفرد اظھار كرد، این شاه نیز بھ حقیقت مطلق خویش سخت متمسك بود، و آن اندازه در 

  .این عقیده پافشاري كرد كھ بناي مصر را منھدم كرد، و خراب شدة آن بر سر او فرو ریخت

را اخناتون، با یك ضربھ، ھم طبقة توانگر و تواناي كاھنان را از قدرت انداخت و خشم آنان 
برانگیخت، و ھم پرستش خدایاني را كھ در نتیجة اعتقاد و سنت طوالني بر مردم مصر عزیز بود 

كرد، از آن لحاظ  ھاي شامل نام پدرش حذف مي را از كتیبھ» آمون«در آن ھنگام كھ كلمة . حرام كرد
نوع كفر و نمود، این كار را یك  كھ نگاه داشتن احترام مردگان در نظر مردم مصر بسیار واجب مي

پنداشت و،  شك نیست كھ اخناتون نیرومندي و سرسختي كاھنان را ناچیز مي. كردند گمراھي تصور مي
. رفت از طرف دیگر، در اینكھ مردم توانایي آن را دارند كھ دین فطري را فھم كنند، بھ راه مبالغھ مي

ھا و  ودة مردم در خانھساختند؛ ت كردند و خود را آمادة كار مي كاھنان در پس پرده كنگاش مي
كرد این بود كھ صاحبان  آنچھ وضع را بدتر مي. دادند نھانگاھھا بھ پرستش خدایان متعدد خود ادامھ مي

  كردند، از این تغییر دین ناخرسند بودند و  ھاي گوناگون، كھ در خدمت معابد كار مي پیشھ

اشتند و آرزوي مرگ او را در خود كاخھاي سلطنتي نیز وزیران و سران لشكر از شاه نفرت د
دانستند كھ گذاشتھ بود تا، در برابر وي، امپراطوري مصر پاره پاره  كردند، چھ وي را كسي مي مي

  .شود و فرو ریزد

ھفت دختر داشت و . داد در این میانھ، شاعر جوان با سادگي و آرامش خاطر بھ زندگي خود ادامھ مي
داشت كھ، از زن دیگري، جانشیني براي  انون بھ وي روا ميھیچ پسري براي او نیامده بود؛ با آنكھ ق

خود پیدا كند، بھ این راه حل رضا نداد و چنان دوست داشت كھ نسبت بھ ملكة خود نفرتیتي وفادار 
دھد كھ ملكھ را در  آالتي كھ از آن زمان بھ ما رسیده وي را بھ صورتي نشان مي یكي از زینت. بماند

اي نمایش  سازان اجازه داده بود تا تصویر وي را در ارابھ نقاشان و مجسمھ آغوش گرفتھ است؛ نیز بھ
در . گذرد ھا مي دھند كھ، بھ حالت شوخي و تفریح، با زن و دختران خویش در آن نشستھ و از كوچھ

گرفت، و دخترانش در پاي تخت بھ  نشست و دست او را بھ دست مي مجالس رسمي، ملكھ پھلوي او مي
بانوي خوشبختي خویش و آن كھ آھنگ او قلب شاه را بھ «زن خود را بھ عنوان . ختندپردا بازي مي
بھ «: گفت خواست سوگندي یاد كند، چنین مي توصیف كرده است؛ ھنگامي كھ مي» آورد شادي مي

در وسط نمایشنامة رزمي اقتدار و تسلط » .شود سعادتي كھ از ملكھ و فرزندان او در قلب من ایجاد مي
  .رود اي از محبت و رأفت بھ شمار مي پرده م، دورة اخناتون ھمچون میانمصر قدی

رسید كھ عیش شاه را منغص  مي شامپیرایھ خبرھاي بدي از  درگیرودار این خوشبختي ساده و بي
یل دیگر بر سرزمینھاي تابع مصر در خاور نزدیك تاختھ بودند، و جنگجویان حتي و قبا. كرد مي

اخناتون در این باره . كردند فرمانداراني كھ مصر معین كرده بود پیوستھ درخواست كمك فوري مي
تردید داشت؛ چھ اطمینان كامل نداشت كھ حق كشور گشایي مصر بتواند سبب آن باشد كھ وي این 

خواست مصریان را بھ میدانھاي  باقي نگاه دارد؛ بھ ھمین جھت نمي استانھا را در تحت تسلط مصر
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چون . جنگ دور بفرستد و، براي دفاع از امري كھ دربارة آن اطمینان ندارد، آنان را بھ كشتن دھد
استانھاي تابع مصر دانستند كھ، بھ جاي مدد خواستن از فرمانروایي، از مرد نیكوكار و قدیسي 

فرمانداران مصري خود را خلع كردند و از پرداختن خراج بھ مصر سرباز  اند، تقاضاي كمك كرده
چیزي نگذشت كھ مصر امپراطوري پھناور خود را از . زدند و در ھمة امور خود آزاد و مستقل شدند

  كف

خزانة مصر، كھ مدت یك قرن بر مالیاتھایي كھ از خارج . داد و بھ صورت كشور كوچكي درآمد
الي ماند؛ مالیاتھاي داخلي نیز بھ حداقل كاھش یافت؛ كار در معادن طال متوقف آمد تكیھ داشت، خ مي

  نظمي و پریشاني در ھمة  ماند؛ بي

آتش انقالب در ھمة مستعمرات مصر افروختن گرفت، و . یاور ماند پنداشت، بیچیز و بي را شاه آن مي
  .كشیدند قوط او را ميھمة نیروھاي مصري، برضد او، دست بھ دست یكدیگر دادند و انتظار س

سال نداشت؛ و چون دریافتھ بود كھ از  م از دنیا رفت، بیش از سي ق1362در آن ھنگام كھ بھ سال 
  .اي ندارد، دلشكستھ، چشم از این جھان فروبست شاھي و فرمانروایي ناتوان است و ملت شایستھ

V - انحطاط و انقراض  

سھم مصر در  -تسخیر مصر - فقر ملت - كاھنانثروت  -كوششھاي رامسس دوم - امون توت عنخ
  پیشرفت تمدن

آمون، كھ طرفدار و محبوب كاھنان بود، بر تخت  عنخ دو سال پس از مرگ اخناتون، داماد وي، توت
آمون را، كھ پدر زنش بھ وي داده بود، عوض كرد؛ دوباره  وي نام توت عنخ. سلطنت جلوس كرد

لیاي معابد سازش كرد؛ بازگشت بھ پرستش خدایان كھن را بھ پایتخت را بھ طیوه بازگردانید؛ با او
از ھمة آثار زدوده » اخناتون«و » آتون«كلمات . ھمھ از این خبر شاد و شكفتھ شدند - مردم اعالم كرد

خواست ذكري از او  شد، و كاھنان بردن نام آن شاه زندیق را بر مردم حرام كردند؛ ھر وقت كسي مي
ھمة اسامیي را كھ اخناتون از آثار پاك كرده . نامید مي» تبھكار بزرگ«ھ نام بر زبان آورد، وي را ب

ھمھ چیز بھ . بود دوباره نقش كردند، و روزھاي جشني را كھ وي از میان برده بود از نو زنده ساختند
  .ترتیب سابق خود بازگشت

از گور وي آن اندازه آمون ھیچ كار برجستة دیگري نكرد؛ اگر  عنخ از این كارھا گذشتھ، دیگر توت
بیرون نیامده بود، شاید كسي در جھان اصال  - كھ پیش از آن سابقھ نداشت از قبري بھ دست آید - طال

پس از وي، سردار شجاعي بھ نام حارمحب لشكریان خودرا، در كنار . شد از نام او خبردار نمي
ي و وضع داخلي مصر را ساحل، رو بھ باال و پایین نیل بھ حركت درآورد و دوباره قدرت خارج

ستي اول حكیمانھ از پیدایش نظم و ثروت استفاده كرده، تاالر سر ستون كرنك را . مستقر ساخت
سنگھاي ابوسمبل آغاز كرد و، با نقوش برجستة باشكوه،  ساخت و بھ تراشیدن معبدي درمیان تختھ

شد كھ ھزاران سال در عظمت خود را براي آیندگان بھ یادگار گذاشت و این بھرة نیك نصیب وي 
  .بھترین و مزینترین گورھاي مصري آرام بگیرد
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