
اي عجیبي دارد بھ تخت شاھي  پس از وي آخرین فرعون مصر، رامسس دوم، كھ شخصیت افسانھ
وي زیباروي و شجاع بود، و چون بھ . كند انگیزي او یاد مي تاریخ از كمتر پادشاھي بھ شگفت -نشست

  ایي و اي از این زیب شكل كودكانھ

شد، بھ  شد؛ تالشھاي آمیختھ بھ كامیابي وي، كھ ھرگز از یادآوري آنھا خستھ نمي گر مي او بیشتر جلوه
پس از آنكھ برادري را كھ نسبت بھ تاج و . ھیچ چیز بیشتر از ماجراھاي عشقي وي شباھت نداشت

ي آنجا را تصرف كند تخت ادعاھاي نابھنگامي داشت دور كرد، لشكر بھ خاك نوبھ كشید تا معادن طال
و خزانة مصر را پرسازد؛ با غنایمي كھ از این حملھ بھ دست آورده بود بھ مطیع ساختن استانھاي 

سھ سال طول كشید تا فلسطین را بھ زیر حكم آورد؛ پس . آسیایي كھ بر مصر شوریده بودند توجھ كرد
سال (د كرده بودند، رو بھ رو شد از آن، پیش راند و در كادیش با لشكر عظیمي كھ متحدان آسیایي گر

و، با شجاعت و رھبري عالي خویش، شكستي را كھ در كمین او بود بھ پیروزي مبدل ) م ق1288
شاید در نتیجة ھمین نبرد بوده است كھ عدة فراواني از یھودیان را بھ عنوان بنده یا مھاجر بھ . ساخت

ھمان فرعون معاصر با موسي است كھ نام  مصر آورده بود؛ بعضي چنان عقیده دارند كھ رامسس دوم
این شاه فرمان داد كھ گزارش پیروزیھاي او را، بدون اندك مبالغھ و . وي در سفرخروج آمده است

اي بسازد و  جانبداري، بر روي پنجاه دیوار نقش كنند، و یكي از شاعران را مأمور ساخت تا قصیده
. آن قرار داد كھ چند صد ھمسر براي خویش انتخاب كندنام او را جاودانھ باقي گذارد؛ پاداش خود را 

در آن ھنگام كھ از دنیا رفت، صد پسر و پنجاه دختر از وي برجاي مانده بود؛ عدد این فرزندان، و 
فرزندان و . رفت نسبت میان شمارة پسران و دختران، بھترین نمایندة نیروي مردي بھ شمار مي

بودند كھ از ایشان طبقة خاصي در مصر پیدا شد و مدت چھار قرن اي زیاد  فرزندزادگان وي بھ اندازه
  .شدند دوام كرد؛ فرمانروایان مصر در مدتي بیش از صدسال از میان ھمین طبقھ انتخاب مي

آید، وي بخوبي و از روي  آن پادشاه شایستة این ھمھ احترام بود، زیرا، چنانكھ از ظواھر برمي
روي داشت كھ تقریبًا نصف آثار  اي در ساختمان زیاده بھ اندازه. فرزانگي بر مصر فرمان رانده است

بناي تاالر اصلي كرنك را تمام كرد . ھاي ایام سلطنت اوست باستاني مصر كھ برجاي مانده از ساختھ
اي افزود، و در طرف غربي نیل ضریح بزرگي ساخت، كھ بھ نام  و بھ معبداالقصر ساختمانھاي تازه

شود؛ ھمچنین معبد عظیمي را كھ در نزدیكي ابوسمبل در كوه تراشیده  نده ميخود او رامسئوم خوا
بازرگاني، در زمان . ھاي عظیمي از خود برپاي داشت بودند تمام كرد؛ وي در سراسر مصر مجسمھ

اي میان نیل  رواج داشت؛ او ترعھ) دریاي مدیترانھ(او، از دو طریق كانال سوئز و بحر ابیض متوسط 
 1225رامسس بھ سال . حفر كرد كھ، پس از مرگش، ریگھاي روان آن را از بین برد و دریاي سرخ

  .م در سن نودسالگي، و پس از گذراندن دورة سلطنتي كھ در تاریخ بسیار شھرت دارد، از دنیا رفت ق

در آن سرزمین نیز، مثل : در تمام مصر ھیچ نیروي بشري، جز نیروي كاھنان، بر وي برتري نداشت
غنایم . ناپذیر میان دولت و متولیان معابد جریان داشت دیگري در تاریخ، كشمكش پایانھر جاي 

  جنگ، و قسمت اعظم خراجي كھ از كشورھاي گشوده شده در زمان او و 
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  تندیس رامسس دوم از سنگ خارا، موزة تورن، ایتالیا

ندي متولیان دیني در عھد شد، سھم معابد و كاھنان بود؛ این ثروتم جانشینانش بھ مصر سرازیر مي
برده در اختیار داشتند كھ بھ اندازة  107000معابد، در آن زمان،. رامسس سوم بھ منتھا درجھ رسید

ھكتار، یعني ھفت یك  000،300ام جمعیت مصر بود؛ اراضي متعلق بھ این معابد در حدود یك سي
 169رأس بود، و درآمد  000،500شد؛ تعداد چھارپایان در ملكیت معابد  اراضي قابل كشت مصر مي

. شھر مصر و شام بھ آنھا تعلق داشت؛ این درآمد ھنگفت از پرداخت مالیات بردرآمد معاف بود
رامسس سوم، از روي بخشندگي یا بزدلي، آن اندازه ھدایا بھ معابد بخشید كھ پیش از آن مانند نداشت؛ 

 185000گرم نقره بود؛ این شاه ھر سال كیلوگرم طال و یك میلیون كیلو 32000از جملة این ھدایا 
ھنگامي كھ موعد پرداخت دستمزد كارگراني كھ در خدمت . كرد بار بھ این معابد ھدیھ مي كیسھ دانھ

شد؛ و این ھمھ براي آن  تر مي ملت روز بھ روز گرسنھ. دولت بود رسید، دریافت كھ خزانھ تھي است
  .ل كنندخواھند تناو بود كھ خدایان بتوانند ھر چھ مي

در دوران . نتیجة چنین سیاستي آن بود كھ شاھان، دیر یا زود، بھ صورت خدمتگزاران كاھنان درآیند
شاھي آخرین شاه سلسلة رامسسي، كاھن اعظم آمون تخت سلطنت را غصب كرد و تسلط و قدرت 
كھ  عالي مملكت آشكارا بھ دست وي افتاد؛ امپراطوري مصر بھ صورت حكومت دیني راكدي درآمد

در آن امر ساختمان و توجھ بھ خرافات رونق گرفت؛ از این دو گذشتھ، سایر عوامل دوام و پیشرفت 
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شد  براي آنكھ ضمانت اجرایي احكامي كھ از دستگاه كاھنان صادر مي. حیات ملي انحطاط پیدا كرد
ایان، ھمة بھ این ترتیب، براي فرونشاندن عطش خد. زیادتر باشد، غیبگویي و پیشگویي رواج یافت

ھاي نیروي حیاتي مصر خشكید؛ این درست در ھمان زماني بود كھ مھاجمان خارجي خود  سرچشمھ
  .ساختند كھ بر سر مصر بتازند و آن ھمھ ثروتھاي انباشتھ را بھ چنگ آرند را آمادة آن مي

قرار  قسمتي از تفوق مصر وابستھ بھ وضع جغرافیایي و. رفت در تمام مرزھا بیم فتنھ و آشوب مي
گرفتن آن بر سر راه اصلي بازرگاني دریاي مدیترانھ بود؛ معادن و ثروت این كشور سبب شده بود كھ 

ولي در آن زمان، . در باختر بر لیبي، و در خاور و شمال بر فنیقیھ و سوریھ و فلسطین تسلط پیدا كند
اي در حال رشد و  ازهملتھاي ت - یعني در آشور و بابل و پارس - در كنار دیگر این راه بازرگاني

كردند، رفتھ رفتھ قویتر  رسیدن بھ حد بلوغ و اقتدار بودند و، با اختراعات و داد و ستدھایي كھ مي
كردند كھ با مصریان پرھیزگار و از خود راضي، در بازرگاني و  شدند و جرئت آن پیدا مي مي

دند كھ سھ ردیف پاروزن داشت؛ مردم فنیقیھ در كار ساختن كشتیھایي بو. صناعت، بھ رقابت پردازند
رفتھ از چنگ مصر خارج  با ساختن این كشتیھا بھ جایي رسیده بودند كھ بتوانند تسلط بر دریا را رفتھ

  و دوریھا. كنند

در شرف ساختن ) م ق1400حوالي (برجزیرة كرت و جزایر دریاي اژه مسلط شده  آخایاییھا
امپراطوري بازرگاني خاصي براي خویش بودند؛ بازرگانان رفتھ رفتھ از راھھاي كاروانرو 

ور نزدیك، كھ پیوستھ در معرض دزدان و مھاجمان قرار داشت، سرخورده كوھستاني و صحرایي خا
بودند و بیشتر كاالھا، با خرج كمتر و امنیت بیشتر، بھ وسیلة كشتي، و از طریق دریاي سیاه و دریاي 

و ایتالیا و اسپانیا حمل [ قرطاجنھ] =اژه بھ شھر تروا و كرت و یونان و، در آخر كار، بھ كارتاژ
گرفت؛ در عین حال  ھاي شمالي مدیترانھ بتدریج رونق مي كشورھاي واقع بر كناره كار. شد مي

مصر بازرگاني و ثروت و قدرت و . رفت كشورھاي جنوبي این دریا رو بھ انحطاط و اضمحالل مي
آن تاختند  ھنر و، در آخر كار، غرور خود را نیز از كف داد؛ رقیبان وي، یكي پس از دیگري، بر سر

  .سلط شدند و ھر چھ داشت بھ یغما بردندو بر آن م

ھاي باختري بھ این سرزمین درآمدند و بھ خرابي در آن پرداختند؛  م، مردم لیبي از تپھ ق954بھ سال 
، آشوریان از 674، حبشیان از جنوب ھجوم آوردند و انتقام بندگیھاي قدیم خود را گرفتند؛ در 722در 

مدت زماني . تیار كاھنان بود خراجگزار خویش ساختندشمال سرازیر شدند و مصري را كھ در اخ
پسامتیك، امیرسائیس، توانست مھاجمان را دور كند و اجزاي پراكندة مصر را بھ زیر پرچم خویش 

در زمان حكومت دراز وي، و نیز در دورة جانشینانش، نھضتي در ھنر فراھم شد كھ در . متحد سازد
سازان و شاعران و دانشمندان  معماران و مجسمھ. شود يخوانده م» نھضت سائیسي«تاریخ بھ نام 

ھا را  آوري سنن و مخلفات فني و ذوقي مكتبھاي خویش پرداختند، و ھمة این گردآورده مصر بھ جمع
م، پارسیان، بھ رھبري كبوجیھ، از  ق525ولي در سال . مھیاي آن ساختند كھ نثار قدم یونانیان كنند

م، اسكندر، ھنگام بازگشت از  ق 332در . ر استقالل مصر ازمیان رفتكانال سوئز گذشتند و بار دیگ
م، قیصر روم بھ مصر درآمد تا  ق48در سال  .درآوردآسیا، مصر را بھ صورت ایالتي از مقدونیھ 

مسخر كند وبھ كلئوپاترا پسري بدھد كھ وارث دو امپراطوري بزرگ  پایتخت تازة آن، اسكندریھ، را
م، كشور مصر  ق30در سال . قدیم باشد؛ ولي باید گفت كھ این آرزو ھرگز جامة عمل بھ خود نپوشید

  .عنوان استاني از امپراطوري روم را پیدا كرد و نام آن از تاریخ قدیم محو شد

یكي آن زمان بود كھ قدیسان و آباي : دوبار دیگر، براي مدت كوتاھي، در مصر نھضتي پیش آمد
ھا بر كشید تا جان داد  مسیحي بھ آبادكردن صحرا پرداختند، و سیریل آن اندازه ھیپاتیا را در كوچھ

  ؛ و دیگر آنگاه كھ )میالدي 415(
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ھا و مساجد با  بنا نھادند و در ھمھ جاي آن قلعھو، از مصالح بازماندة ممفیس، شھر قاھره را ) میالدي
ولي این ھر دو تمدن، درواقع، تمدن بیگانھ و غیر مصري بود و طولي . ھاي خوشرنگ ساختند قبھ

شود، ولي مصریان  اكنون نیز در جھان جایي ھست كھ بھ نام مصر نامیده مي. نكشید كھ از میان رفت
خورده  كھ روحیة آنان بھ صورت روحیة مردمي شكستبر این سرزمین سیادت ندارند؛ مدتھاست 

اند؛ شھرھاي این  آمیختھ شده  درآمده، و از راه زبان و زناشویي با كشورگشایان عرب سخت درھم
شناسد؛ این سیاحان، كھ از ھمھ جاي  كشور چیزي جز مسلمانان و انگلیسیھا و ھزاران سیاح را نمي

ھاي  شتابند، چیزي جز توده راي دیدن اھرام بھ آن دیار ميجھان، پس از پیمودن ھزاران كیلومتر، ب
شاید، در آن ھنگام كھ آسیا دوباره ثروتمند شود و مصر بھ صورت . بینند سنگ در برابر خویش نمي

ولي . رفتة خود را باز یابد راه بازرگاني جھاني درآید، دوباره مصر بتواند عظمت از دست انبار نیمھ
دا چھ پیش خواھد آمد، و آنچھ امروز مسلم است حالت انحطاطي است كھ در داند كھ فر ھیچ كس نمي

ھاي  آثار باستاني مصر ویران شده و فرو ریختھ، و سیاحان بھ ھرجا رو كنند ویرانھ. مصر وجود دارد
بینند كھ از بھ كار افتادن نیروھاي شگرفي در آن زمانھاي دور  عظیم و آثار باستاني و گورھایي را مي

خورد، و پیوستھ بادھاي  كند؛ ھمھ جا بینوایي و بدبختي و خشكیدن خون قدیم بھ چشم مي مي حكایت
آورد، تو گویي سر آن دارد كھ در پایان كار ھمھ  گرم ریگھاي روان را از ھر سو بھ حركت درمي

  .چیز را در زیر خود مدفون سازد

اند، و روح آن،  سد آن را ویران كردهولي این را باید گفت كھ شنھاي روان، از مصر باستاني، تنھا ج
كافي است بھ . بھ صورت میراثي از معرفت و یادگارھاي عالي در نوع بشر، پیوستھ باقي خواھد ماند

یاد بیاوریم كھ پیشرفتھاي نخستین، در كشاورزي و استخراج معادن و صناعت و مھندسي، از 
پارچة كتاني و ساختن كاغذ و مركب و سرزمین مصر است؛ بھ گمان بیشتر، اختراع شیشھ و بافتن 

ساعت و علم ھندسھ و حروف الفبا از كارھاي مصریان است؛ ھمین مصر است كھ ساختن لباس و 
آالت و اثاث خانھ و خانھ را بھبود بخشید و اصالحاتي را در اوضاع و احوال اجتماعي و شئون  زینت

نظم عمومي و سرشماري و پست و  زندگي سبب شد؛ از لحاظ پیشرفت مفھوم حكومت و نگاھداري
تعلیمات ابتدایي و متوسطھ، و حتي تعلیمات فني خاص براي تربیت كارمندان اداري، بھ این سرزمین 

دین فراوان داریم؛ ھمین مردمند كھ سبب پیشرفت ھنر خطنویسي شده، و ادبیات و علوم پزشكي را 
بار تعریف و دستور آشكاري براي ضمیر  یندانیم، مصریان براي نخست اند؛ تا آنجا كھ مي ترقي داده

فردي و ضمیر اجتماع وضع كردند؛ ھم آنان نخستین منادي عدالت اجتماعي و نخستین مبلغ تكگاني و 
اي در ھنرھاي معماري و مھندسي  اند؛ بھ اندزه یكتاپرستي و نخستین مقالھ نویس در فلسفة اخالق بوده

و بھ این ھنرھا استحكام و قدرت بخشیدند كھ ھرگز، پیش سازي و ھنرھاي كوچك پیش رفتند  و مجسمھ
      ، و پس از آنان كمتر )تاآنجا كھ ما آگاھیم(از آنان، ملتي بھ این حد نرسیده بود 

ملتي توانست بھ پاي ایشان برسد، این فضل و برتري مصریان، حتي در آن ھنگام كھ بھترین آثار این 
بر زمین ریختھ بود، ھرگز از میان نرفت،  ارضيثر تقلبات سرزمین در زیر شن مدفون شد، یا بر ا

چھ تمدن مصري میان فنیقیان و شامیان و یھود و مردم كرت و یونان دست بھ دست گشت، تا آنگاه كھ 
كارھایي كھ مصر در بامداد تاریخ بھ آنھا برخاستھ . پیدا كرد عنوان میراث فرھنگي تمام نوع بشر را

حتي ممكن است كھ مصر، «بنا بھ گفتة فور . اي تأثیر خود را كرده است در نزد ھر ملت و ھر دوره
بر اثر وحدت و ھمبستگي، و تنوع منسق و منظم محصوالت ھنري، و كوششھاي شگرفي كھ در 

براي ما » .ین تمدني باشد كھ تا كنون بر روي زمین پیدا شده استمدتھاي دراز كرده، نمایندة بزرگتر
  . بھتر آن است كھ بكوشیم و كار كنیم تا با آن برابر شویم
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 فصل نھم

  

  بابل

I -ازحموربي تا بختنصر  

ھاي  نامھ -تسلط كاسیھا -پایتخت وي - حموربي -سرزمین میان دو نھر -سھم بابل در تمدن جدید
  بابل در روزگار ترقي خود - بختنصر -فتح بابل بھ دست آشوریان -العمارنة تل

كھ زندگي ممكن نیست تمدن، مانند زندگي، عبارت از كشمكشي دایمي با مرگ است؛ ھمان گونھ 
پایدار بماند، جز آنكھ از اشكال قدیمي خود بیرون بیاید و صورتھاي جوانتر و نوتر اختیار كند، تمدن 

بھ ھمین جھت است كھ تمدني از اور . تواند زنده بماند نیز غالبًا مدتي با تغییر اقامتگاه و خون خود مي
و سادریس و میلتوس، و [ تخت جمشید]= بھ پرسپولیس  بھ بابل و یھودا، و از بابل بھ نینوا، و از آنجا

  .از اینجاھا بھ مصر و كرت و یونان و روم انتقال یافتھ است

ھیچ كس نیست كھ، چون امروز بھ محل بابل قدیم نظر كند، بر خاطرش بگذرد كھ این سرزمین فقیر و 
ند و پر ثروت، و شاید بیحاصل و سوزان ممتد بر ساحل نھر فرات، روزگاري، مركز مدنیتي نیروم

واضع علم نجوم بوده، و از ھمین نقطھ بوده است كھ بھ ترقي علم پزشكي كمك فراوان شده؛ علم لغت 
نامھ فراھم آمده؛ اصول علم حساب و فیزیك و فلسفھ بھ یونان آموختھ شده؛ و  پدیدآمده؛ نخستین قانون

اي از اطالعات علمي و  را پركرده؛ و پاره داستانھایي بھ یھودیان رسیده كھ بھ وسیلة آنان ھمة جھان
. معماري بھ اعراب انتقال یافتھ و، از راه ایشان، روح خفتة اروپاي قرون وسطي را بیدار ساختھ است

تواند باور كند كھ این ھمان دو  چون آدمي در برابر دو نھر خاموش دجلھ و فرات بایستد، بدشواري مي
  .شده است كرده و باغھاي معلق بابل از آن سیراب مي مي نھرت است كھ سومر و اكد را آبیاري

نھ تنھا از آن جھت كھ، بھ : از بعضي جھات باید گفت كھ این دو نھر ھمان نھرھاي باستاني نیستند
، بلكھ از آن جھت كھ دجلھ »تواند دوبار در یك نھر گام نھد ھیچ كس نمي«گفتة یكي از فیلسوفان كھن، 

با داسھاي «اي آرمیده، و  پیش، مجراي خود را عوض كرده و در بستر تازه و فرات، از مدتھاي دراز
  دو رود . اند ھاي جدیدي پرداختھ كناره» سفید بھ درو كردن

كیلومتر امتداد داشتھ و در قسمت جنوبي بستر خود، با زیاد شدن آب در بھار، سبب حاصلخیزي زمین 
بارد، و میان  ط درماھھاي زمستاني باران ميدر سرزمین بابل فق. شده است و بھبود كشاورزي مي

شود؛ اگر بنا بود كھ طغیان این دو نھر نباشد، این  ماھھاي اردیبھشت و آبان ھرگز باران دیده نمي
النھرین در قدیم  ماند، ھمان گونھ كھ قسمتھاي شمالي بین النھرین خشك و بیحاصل مي قسمت از بین

ركت طغیان دجلھ و فرات و رنج و كوششھاي نسلھاي فراوان از ب. خشك بوده و اكنون نیز چنین است
بار آسیاي باختري  نژاد و باغستان و انبار دانھ مردم بابل، این ناحیھ بھ صورت بھشت مردم سامي

   .بوددرآمده 
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از . رود نژاد مردم آن، نتیجة آمیختن اكدیان و سومریان با یكدیگر بھ شمار ميبابل، از لحاظ تاریخ و 
این اتحاد است كھ جنس نژادي بابلي برخاستھ؛ در نژاد جدید، غلبھ با عنصر سامي بوده است؛ 

جنگھایي كھ میان آن دو قوم در گرفت، در پایان، بھ پیروزي اكد انجامید و بابل بھ صورت پایتخت 
در آغاز این تاریخ، شخصیت نیرومندي ھمچون شخصیت . النھرین درآمد سفالي بینتمام قسمت 

شود كھ كشورگشاي قانونگذاري بوده و مدت  گر مي در برابر ما جلوه) م ق2081- 2123(حموربي 
از مھرھا و نقشھایي كھ برجاي مانده تصویري، ھر چند . چھل و سھ سال سلطنت كرده است

شود كھ وي جواني سرشار از حدت و حرارت و  آید و معلوم مي دست ميغیركامل، از سیماي وي بھ 
گسیختھ، در  گرفتھ، بندھاي دشمنان را از ھم مي نبوغ بوده؛ در جنگ برسان گردبادي ناخن فتنھ را مي

وي دولتھاي . دیده است شتافتھ و در ھیچ جنگي روي شكست نمي ھاي سخت بھ دنبال خصم مي گردنھ
النھرین را یكي كرد و پرچم امن و آسایش را برفراز آنھا  مت سفالي بینكوچك پراكنده در قس

  .آییني در آن سرزمینھا برقرار ساخت  برافراشت و، با قانون نامة بزرگ تاریخي خویش، نظم و

نامة حموربي، كھ بر روي ستوني از سنگ دیوریت بھ صورت زیبایي نبشتھ شده، در سال  قانون
استانشناسي شوش بھ دست آمد؛ چنانكھ معلوم است آن را بھ عنوان غنیمت ، از میان كاوشھاي ب1902

گویند كھ این  مي ).م ق 1100حوالي (جنگي در زمانھاي گذشتھ از بابل بھ عیالم انتقال داده بودند 
یعت موسي، از آسمان نازل شده، چھ بر یكي از اطراف استوانھ صورت شاه دیده نامھ، مانند شر قانون

نامھ، كھ  مقدمة این قانون. شود كھ در حال گرفتن قوانین از شمش، یعني خود خداي خورشید، است مي
  :بیشتر رنگ قدسي و آسماني دارد، چنین است

ر آسمان و زمین، فرمانروایي ھمة نوع در آن ھنگام كھ آنو، پادشاه تواناي آنوناكي، و بل، پروردگا
در آن ھنگام كھ نام بلند بابل را بر زبان راندند؛ در آن ھنگام كھ شھرت … بشر را بھ مردوك سپردند؛

آن را در سراسر جھان پراكنده ساختند و، در میان آن، مملكت ابد مدتي برپا داشتند كھ استواري آن 
   در آن -ھمچون استواري آسمان و زمین است
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  دھد، موزة لوور، پاریس نسخة قوانین را بھ حموربي مي) خدا(شمش 

ھنگام، آنو و بل بھ من، كھ حموربي و شاھزادة واالمقام و پرستندة خدایانم، فرمان دادند تا چنان كنم كھ 
عدالت بر زمین فرمانروا باشد؛ گناھكاران و بدان را براندازم؛ از ستم كردن توانا بر ناتوان 

كھ بل او را بھ حموربي، . و روشني را بر زمین بگسترم و آسایش مردم را فراھم سازم… جلوگیرم
حكومت برگزیده، منم، این منم كھ خیر و بركت را آورده و ھر چیز را براي نیپور و دوریلو كامل 

ام؛ این  این منم كھ بھ شھر اوروك حیات بخشیده و آب فراوان در دسترس مردم آن گذاشتھ… ام؛ كرده
این منم … ام؛ در غلھ ذخیره كردهاین منم كھ براي اوراش مقت… ام؛ منم كھ شھر بورسیپا را زیبا ساختھ

ام، و مردم را بر آنچھ در بابل دارند ایمن  كھ، ھنگام سختي، دست كمك بھ جانب ملتم دراز كرده
  . ھستم كھ كارھاي او مایة خشنودي آنونیت است» خدمتگزاري«ام؛ من حاكم ملت و  ساختھ

رد؛ براستي كھ انسان، براي آنكھ طنین دیگري دا» ایم در گیومھ گذاشتھ«كلماتي كھ در این مقدمھ 
زیستھ، یا  م مي ق2100خاوریي است كھ در » فرمانرواي خودكامة«بپذیرد مرد گویندة این كلمات 

تصور كند كھ ریشة این قانون نامھ از قوانین سومري گرفتھ شده، كھ اكنون شش ھزار سال از زمان 
نامھ، و اوضاع واحوالي كھ در آن  ین قانونھاي ا قدمت ریشھ. شود گذرد، دچار شك و تردید مي آن مي

از . زمان در بابل برقرار بود، قانون حموربي را بھ صورت تركیب غیریكنواختي درآورده است
شود، ولي پس از آن، در این قانوني كھ از ھر جھت از داشتن رنگ دیني  ستایش خدایان آغاز مي
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ترین قانونھا،  آزادمنشانھ نامھ عالیترین و قانون در این. شود بركنار است، دیگر توجھي بھ خدایان نمي
و » جان در برابر جان«شود؛ قانون  ترین كیفرھا پھلوي یكدیگر دیده مي ترین و وحشیانھ با سخت

اي كھ از  اي قضایي بسیار دقیق و كارھاي حكیمانھرا، با روشھ )اوردالي(داوري با روش آزمایش 
بھ طور كلي، . توان دید كند، كنار یكدیگر مي سختي و استبداد مرد نسبت بھ ھمسرش جلوگیري مي

أي، زیر عناوین حقوق متعلق بھ اموال منقول  نامھ بھ صورت عالمانھ مادة قانون كھ در این قانون 285
خانواده، آزارھاي بدني، و كار ذكر شده، بدون شك، مجموعة  و اموال غیر منقول تجارت، صناعت،

سازد كھ از مجموعة قوانین آشور، كھ بیش از ھزار سال پس از آن تدوین یافتھ، بسیار  قوانیني را مي
بھ اندازة قانون یك كشور جدید اروپایي «اي جھات،  مترقیتر و بھ اصول تمدن نزدیكتر است و، از پاره

خوریم كھ آن بابلي بزرگ  در تاریخ قوانین جھان كمتر بھ عباراتي از این قبیل بر مي» .استخوب 
  . بخشد قانون نامة خود را با آنھا پایان مي

گاه  براي مملكت تكیھ[ لة آنھابھ وسی] اي كھ حموربي، آن شاه حكیم، مقرر داشتھ و قوانین عادالنھ
ساكنان … من حاكمي ھستم كھ نگاھبان آنم… استوار و حكومت پاك و صالح فراھم آورده است

و بھ حكمت خود آنان را مقید ساختم، تا توانا … سرزمینھاي سومر و اكد را در قلب خود حمل كردم
كس كھ دعوایي دارد باید در برابر  پس، ھر… زن برسد بر ناتوان ستم نكند، و دادگري بھ یتیم و بیوه

تصویرمن، كھ شاه عدالتم، بیاید و نقشي را كھ بر اثر یادگار من است بخواند و بھ كلمات سنگین من 
باشد كھ این اثر من راھنماي وي در مرافعھ باشد و، از آن رو، بتواند دعواي خود را فھم ! توجھ كند

براستي حموربي حاكمي است كھ براي ملت خویش «:[ كھ و چنین گوید]شاید كھ قلبش آرام گیرد ! كند
وي براي ابد اسباب پیشرفت و آسایش ملت خویش را فراھم ساختھ و در … ھمچون پدر حقیقي است

  »…این سرزمین، حكومت پاكیزه و صالحي برقرار ساختھ است

این سرزمین  در روزھایي كھ پس از این درھمة زمانھاي آینده خواھد آمد، باشد كھ شاھي كھ بر
  !ام نگاه دارد كند، جانب كلمات عدالتي را كھ من بر این اثر یادبود خویش نقش كرده حكومت مي

بھ فرمان وي ترعة . این قانون جامع یكي از كارھایي است كھ بھ دست حموربي صورت گرفتھ است
و شھرھاي كرد  بزرگي میان كیش و خلیج فارس حفر شد، كھ سرزمینھاي پھناوري را آبیاري مي

از زمان این شاه كتیبة دیگري بھ ما رسیده . داشت جنوبي را از خطر طغیان مخرب دجلھ محفوظ مي
یعني ھمین مادة شریف و بیقیمتي كھ امروز قدر آن را (بالد كھ چگونھ آب  كھ در آن برخود مي

صالح را در میان  و امنیت و حكومت) رفت دانیم و در ایام گذشتھ یكي از وسایل تجمل بھ شمار مي نمي
و این (بسیاري از قبایل فراھم آورده است؛ از میان الفاظي كھ براي مفاخره در این كتیبھ بھ كار رفتھ 

، بانگ حاكم مقتدر و سیاستمدار توانا چنین )مفاخره، خود، یكي از صفات نجیبانة خاور زمین است
  :شود شنیده مي

سرزمینھاي سومر و اكد را براي فرمانروایي بھ [ نیپور خدایان اوروك و]در آن ھنگام كھ آنو و انلیل 
 -حموربي(» نیشي - حموربي نوخوش«من سپردند و چوگان شاھي را بھ دست من دادند، من آبراھة 

ھر دو كنارة آن را بھ . رساند را حفر كردم، كھ آب فراوان بھ زمین سومر و اكد مي) فراواني مردم
شود بھ اراضي  ھایي از دانھ گرد كردم و آبي را كھ خشك نمي زمینھاي كشاورزي مبدل ساختم؛ توده

مردم پراكنده را جمع كردم؛ براي آنان آب و چراگاه فراھم ساختم؛ من سبب فراواني و … رساندم
  .ھاي امن منزل دادم نعمت براي آنان شدم و ایشان را در خانھ

اي زیرك بوده كھ با پوشاندن  ھ اندازهھیچ بستگیي بھ دین ندارد، وي ب» نامة حموربي قانون«با آنكھ 
ساخت، بھ ساختن  در ھمان حال كھ ارگ و قلعھ مي. خلعتي از خرسندي خدایان آن را زینت داده است
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داد؛ براي خشنود ساختن كاھنان بابلي، بھ دستور وي، در بابل، براي مردوك و  معابد نیز فرمان مي
  ن، انبار ضریح بزرگ و، در كنار آ) دو خداي ملي(ھمسرش 

اي كھ از آنھا بھ  اي بود كھ بھ مرابحھ داده شده باشد، و نتیجھ و نظایر آنھا، در واقع، بھ منزلة سرمایھ
با . شد آمد فرمانبرداري كامل ملت و حس احترامي بود كھ نسبت بھ وي در ایشان پیدا مي دست مي

كرد؛ آن  م بود اداره ميگرفت، قشوني را كھ براي نگاھداري نظم و حمایت قانون الز مالیاتھایي كھ مي
در ھمھ جا كاخھا و . ماند تا بتواند روز بھ روز پایتخت خود را زیباتر كند اندازه براي وي مي

پرستشگاھھا ساختھ شد؛ پلي بر روي فرات بستند تا شھر، در ھر دو طرف این رود، توسعھ پیدا كند؛ 
دو ھزار .  كرد پایین رفت و آمد مي كارگر نداشت بر روي فرات بھ باال و 90كشتیھایي كھ كمتر از 

سال قبل از میالد مسیح، بابل یكي از ثروتمندترین شھرھایي بود كھ تاریخ قدیم و جدید شاھد آن بوده 
   .است

چرده بودند؛ مردان غالبًا ریش داشتند و گاھي بابلیان چھرة سامي داشتند و مشكین موي و سیھ 
داشتند، و حتي مردان ھم  زن و مرد، ھر دو، گیسوان خود را بلند نگاه مي. گذاشتند گیس بھ سرمي  كاله

بیشتر اوقات، زن و مرد آن قوم، خود را با مواد خوشبو معطر . ریختند گیسوان خود را فرو مي
پوشانید و،  بندي از كتان سفید بود كھ تا نزدیك دو پا را مي یانلباس معمولي ھر دو جنس م. ساختند مي

در آن ھنگام كھ . افزودند ماند؛ مردان بر این لباس مشترك قبا و عبایي مي در زنان شانھ چپ برھنھ مي
ثروت عمومي فزوني پیدا كرد، مردم بھ رنگھاي گوناگون عالقھ پیدا كردند و لباسھاي رنگارنگ، از 

روي كبود، پوشیدند؛ چنان بود كھ رنگھا بھ صورت خطوط یا دوایر یا  ي سرخ یا سرخجملھ كبود رو
رفتند، بلكھ پاپوشھاي قشنگي بھ پا  بابلیان مانند سومریان پا برھنھ راه نمي. آمد ھایي در مي نقطھ
باني زنان با گردنبند و دستبند و نظر قر. گذاشتند كردند؛ مردان در دروة حموربي عمامھ بھ سر مي مي

مردان . دادند شد زینت مي ھایي كھ مرتب بھ آنھا بستھ مي آراستند و گیسوان خود را با مھره خود را مي
گرفتند و بھ كمربند خود مھرھاي زیبایي آویختھ داشتند، تا با آن  عصاھاي منبتكاري شده بھ دست مي

گذاشتند تا جنبھ انساني  مي كاھنان كالھھاي مخروطي شكل بر سر. ھاي خود را مھر كنند اسناد و نامھ
  .ایشان پوشیده بماند

دھندة انحالل و  شود، بیم این تقریبًا قانون كلي تاریخ است كھ ھمان ثروتي كھ سبب پیدایش تمدني مي
آورد  این فرایند از آن جھت است كھ ثروت ھمان گونھ كھ ھنر را پدید مي. انقراص آن تمدن ھم باشد

كند و راه تجمل و خوشگذراني را  ؛ جسم و طبیعت را لطیف و ظریف ميآساني را نیز ھمراه دارد تن
  گشاید؛ جنگجویان خارجي را، كھ  بھ روي مردمان مي

در مرزھاي . خواند پنجة پوالدین و شكم گرسنھ دارند، بھ ھجوم بر چنان سرزمینھاي پرثروت مي
، بھ نام كاسیھا، كھ افراد آن بھ خاوري این دولت جدید قبیلة نیرومندي از مردم كوھستاني ساكن بودند

ھشت سال پس ازمرگ حموربي، مردم این قبیلھ . نگریستند چشم حسرت بھ ثروت و نعمت بابلیان مي
درپي بر  بر كشور او تاختند و بھ تباھي و چپاول پرداختند، آنگاه بھ جاي خود بازگشتند؛ پس از آن، پي

 - گشایان، حكومت را بھ دست گرفتند بھ عنوان كشور آوردند تا، در پایان كار، سرزمین بابل ھجوم مي
این . گیرد پیدایش اشرافیت و آریستوكراسي، بر حسب معمول، بھ ھمین ترتیب صورت مي

. كشورگشایان از نژاد سامي نبودند؛ شاید گروھي از مھاجران اروپایي عصر نوسنگي بوده باشند
از نوسانھاي آونگ نژادي در آسیاي باختري  نژاد بابل، یكي دیگر پیروزي این قوم، بر مردم سامي

پس از آن، تا مدت چند قرن، بابل میدانگاه یك انقالب و پریشاني سیاسي و نژادیي بود . رود شمار مي بھ
اكنون تصویر واضحي از آن حالت انقالبي، بھ  ھم. ساخت كھ ھر پیشرفتي را در علم و ھنر متوقف مي

دھد خرده شاھان بابلي و سومري، كھ پس  ختیار داریم كھ نشان ميالعمارنة، در ا ھاي تل وسیلة نامھ
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اند تا  اند، بھ آن شاه متوسل شده داده ازكشورگشاییھاي تحوطمس سوم خراج مختصري بھ مصر مي
ھا سخن و مجادلھ دربارة ارزش ھدایایي  نیز در آن نامھ. براي دور كردن مھاجمان بھ آنان یاري كند

اعتنا بھ كار ایشان، و اخناتون، مجذوب اندیشة خود و غافل  نحوتپ سوم، بياست كھ میان آنان و آم
  .استازكار ملكداري، مبادلھ شده 

كاسیھا، پس از مدت شش قرن كھ بر بابل حكومت راندند و، مانند ھیكسوسھا در مصر، موجب خرابي 
پس از ایشان نیز، مدت چھار صد سال، . و پریشاني كارھا شدند، از آن سرزمین بیرون رانده شدند

تھ بود؛ در نظمي و پریشاني بر آن سرزمین سایھ انداخ فرمانروایان گمنامي بر بابل تسلط داشتند، و بي
مدت حكومت . توان یافت حتي یك نفر قابل ذكر نمي اند، داشتھمیان این دستھ از حكام، كھ نامھاي دراز 

بابل بھ تصرف  این دستھ فرمانروایان آن اندازه طول كشید كھ دولت آشور در شمال تأسیس شد و
  زماني بابل بر این حكومت . شاھان نینوا درآمد

جدید بشورید و سناخریب آن را چنان كوفت و ویران كرد كھ تقریبًا اثري از آن برجاي نماند؛ ولي، 
پس از وي اسر حدون، شاه مستبد ھوشمند، دوباره بھ آبادي آن پرداخت و مدنیت و پیشرفت را بھ آن 

ھا طلوع كردند و آشوریان ناتوان شدند، نبوپلسر از این دولت تازه یاري گرفت و چون ماد. بازگردانید
پس ازمرگ وي، . بابل را از زیر حكم آشوریان بیرون آورد، و در آن سلسلة مستقلي را تأسیس كرد

. نامد سلطنت بھ فرزندش بختنصر دوم رسید، كھ كتاب دانیال، از روي انتقامجویي، وي را شریر مي
توان بھ ھدفھا  افتتاحیة بختنصر كھ تقدیم بھ مردوك، بزرگترین خداي بابلي، كرده، بخوبي مياز نطق 

  :برد و اخالق این شاه خاور زمین پي

این پادشاه آن اندازه زیست كھ تقریبًا بھ آرزوھاي خود رسید، چھ، با وجود آنھ بیسواد بود و عقل كامال 
در خاور نزدیك، و بزرگترین جنگاور و سیاستمدار  سالمي نداشت، بزرگترین فرمانرواي زمان خود

چون آشور و مصر با یكدیگر ساختند تا بابل . رود در میان شاھان بابل پس از حموربي بھ شمار مي
با قشون مصر ) در قسمت علیاي فرات(دوباره بھ تصرف آشور درآید، بختنصر در نزدیكي كركمیش 

پس از آن، فلسطین و سوریھ را بآساني مسخر ساخت، و . ردمصاف داد و تقریبًا ھمة آنھا را نابود ك
  .بازرگانان بابلي بر ھمة راھھاي بازرگاني باختر آسیا، از خلیج فارس تا دریاي مدیترانھ، مسلط شدند

گرفت، و آنچھ از خراج كشورھاي مسخر شده یا از  آنچھ بختنصر بھ عنوان گمرك از این تجارت مي
آورد، ھمھ را بھ مصرف زیبایي پایتخت خود و تخفیف گرسنگي كاھنان  يمالیاتھاي داخلي بھ دست م

جنگید تا چنان  پیوستھ با نفس خود مي» ام؟ آیا این بابل بزرگي نیست كھ من آن را ساختھ«. رسانید مي
گاه لشكركشیھایي  گر شود؛ درست است كھ گاه نباشد كھ وي تنھا بھ صورت كشورگشاي بزرگي جلوه

عایاي خود درسھایي در فضلیت فرمانبرداري و فروتني بیاموزد، بیشتر اوقات در كرد تا بھ ر مي
مركز كشور خویش بود؛ بھ این ترتیب بابل را پایتخت بیرقیب خاور نزدیك، و بزرگترین و 

پیش از وي، نبوپلسر نقشة تجدید ساختمان شھر را ریختھ . باشكوھترین پایتختھاي جھان قدیم ساخت
مدت سلطنت دراز چھل و سھ سالة خود، آنچھ را سلف وي آغاز كرده بود بھ پایان  بود، و بختنصر در

بر جلگة «گوید كھ  ھرودوت، كھ یك قرن و نیم پس از آن از شھر بابل دیدن كرده، مي. رسانید
، و برگرد آن بارویي بھ طول نود كیلومتر كشیده شده؛ پھناي این بارو چنان است »پھناوري قرار دارد

  كھ 

نھر فرات، كھ نخلستانھایي دوكرانة آن را پوشانیده  .گیرد  ميحت پانصدو بیست كیلومتر مربع فرا مسا
حركت گذشت، و كشتیھاي بازرگاني پیوستھ بر روي این نھر بھ باال و پایین در  بود، از میان شھر مي

ساختمانھاي بزرگ تقریبًا ھمھ آجري بوده، چھ  .پیوست ميبود؛ پل زیبایي دو كناره را بھ یكدیگر 
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ار آمده است؛ ولي غالبًا روي آجرھا را با سفالھاي لعابد سنگ در آن سرزمین بندرت فراھم مي
پوشانیدند و بر روي این سفالھا تصاویر جانوران و چیزھاي  درخشان بھ رنگ كبود یا زرد یا سفید مي

كردند كھ بھترین نوع این گونھ ھنر است كھ تاكنون  دیگر را، بھ صورت مینایي و برجستھ، نقش مي
ده، این نوشتة تقریبًا بر ھر قطعھ آجري كھ از محل بابل قدیم بھ دست آم. درجھان پیدا شده است

  ».منم بختنصر، شاه بابل«: شود آمیز خوانده مي مفاخره

دیده است كھ بر باالي كوھي از ساختمان برج بزرگ   شده، چنان مي مسافري كھ بھ این شھر نزدیك مي
اي قرار دارد كھ دیوارھاي آن از كاشي منقش درخشنده پوشیده شده و  ھفت طبقھ -»زیگورات« - مدرج

متر از سطح زمین بلندتر است؛ بر باالي این برج، ضریحي بود كھ در آن میز  200بھ نوك آن نزدیك 
بزرگ زرین و تخت بسیار مزیني جاي داشت، كھ ھر شب زني در آن انتظار مشیت االھي را 

جز  - ھا گمان بیشتر آن است كھ این بناي رفیع، كھ از اھرام مصر و از بناھاي تمام دوره. كشید مي
است كھ ذكر آن در داستھاي عبري » برج بابل«بلندتر بود، ھمان  - ار ما ساختھ شدهآنچھ بھ روزگ

شناختند، خواستند كھ بزرگي و غرور  آمده؛ بنا بر ھمان داستانھا، كساني از اھل زمین، كھ یھوه را نمي
را كیفر خود را با این بناي چند طبقھ نمایش دھند؛ خداوند سپاه، با مشوش ساختن زبانھاي مردم، آنان 

، معبد بزرگ مردوك، پروردگار بابل و نگاھبان آن، ساختھ شده بود، و »زیگورات«در جنوب  .داد
 در اطراف آن شھري قرار داشت كھ چند خیابان پھن و روشن و زیبا آن را بھ قسمتھایي منقسم

ھاي تنگي وجود داشت كھ  كرد؛ كانالھایي براي رفت و آمد كشتیھا در آن حفر شده بود؛ كوچھ مي
راھي كھ معابد را . خاست بخش آن بود، و بوي مخصوص خاوري از آن برمي بازارھا و دكانھا زینت

ھاي  رهنام داشت، با آجر قیراندود پوشیده بود؛ بر روي آن پا» راه مقدس«پیوست، و  بھ یكدیگر مي
آنكھ پاھایشان آلوده شود،  سنگ آھكي و سنگ آجر قرمز رنگي فرش كرده بودند تا خدایان بتوانند، بي

  بر دو طرف این راھرو، دو دیوار با . از این راھھا بگذرند

أي، با لعاب درخشان، از صدو بیست شیر  كاشي رنگین ساختھ شده بود كھ بر روي آنھا نقش برجستھ
در یكي از دو طرف راه . ن بود، تاكافران بترسند و بھ این راه مقدس نزدیك نشونددر حال غرش نمایا

شد كھ آن را با آجر عالي ساختھ، و در میان آن، با كاشیھاي  مقدس، دروازة دو دھانة عشتر دیده مي
 لعابي خوشرنگ، نقش گل و بوتھ و جانوران را چنان جاي داده بودند كھ بیننده آنھا را جاندار تصور

   .كرد مي

برجستگي مختصري بر روي زمین وجود داشت كھ آن را قصر » برج بابل«در پانصدمتري شمال 
ه در وسط این بنا جایگا. نامیدند، و بختنصر بر روي آن باشكوھترین كاخھاي خود را ساختھ بود مي

پوشانید؛  سنگ ابلق مي اصلي او قرار داشت، كھ دیوارھاي آجري زرد رنگ داشت، و كف آن را ماسھ
بخشید، و شیرھاي عظیمي كھ از سنگ  ھاي لعابي كبود رنگ دیوارھا را زینت مي نقش برجستھ

غھاي در نزدیكي آن برآمدگي، با. بازالت تراشیده بودند، در مدخل آن، بھ عنوان نگاھبان، جاي داشت
شمردند؛ این باغھا بر  معلق مشھور بابل واقع بود كھ یونانیان آن را یكي از عجایب ھفتگانة عالم مي

گویند  مي. روي یك رشتھ از ستونھاي دایره شكل قرار گرفتھ بود كھ آنھا را روي یكدیگر ساختھ بودند
ن ماد بود، ساخت، چھ بختنصر عشقباز این باغھا را براي زنش، كھ دختر ھووخشتره پادشاه سرزمی

آن بانو، كھ در سرزمین كوھستاني پرورش یافتھ بود، طاقت تابش خورشید سوزان و گرد و غبار بابل 
بر سطح فوقاني این زمین مصنوعي قشر . كرد را نداشت و پیوستھ آرزوي وطن سرسبز خود را مي

و درختان كوچك، بلكھ  بسیار ضخیمي از خاك زراعتي حاصلخیز ریختھ بودند، كھ نھ تنھا گیاھان
آب را بھ وسیلة . یافت رود، در آن پرورش مي ھاشان زیاد در زمین فرو مي درختان تناوري كھ ریشھ

كشیدند و از راه  انداختند، از فرات باال مي ماشینھاي مخصوصي كھ گروھي از غالمان بھ راه مي
لند باغ، كھ بیش از بیست متر از بر سطح ب. رسانیدند مجاري پنھان شده در میان ستونھا بھ باغ مي
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زمین ارتفاع داشت، زنان حرم سلطنتي، در میان گیاھان عجیب و غریب و گلھاي معطر، و در زیر 
كردند، در صورتي كھ  پرده و آسوده از چشم بیگانگان، گردش مي سایة درختان پر شاخ و برگ، بي

ومرد بھ كشاورزي و بافندگي و ساختمان و ھا و بیابانھا، تودة مردم از زن  زیر پاي ایشان، در كوچھ
  آوردندكھ پس از ایشان  باربري اشتغال داشتند، و دختران و پسراني مي

II -  رنجبران  

  بردگان -رباخواران -خطرھاي بازرگاني -حمل و نقل - صناعت - خوراك - برزگري - شكار

خزیدند؛  گیاھان انبوه ميقسمتي از كشور ھنوز حالت وحشي وخطرناك داشت؛ ماران گزنده در میان 
ھا گردش  یكي از سرگرمیھاي شاھان بابل و آشور آن بود كھ با شیراني كھ آرام و مطمئن در بیشھ

شدند، بھ جنگ تن بھ تن  رفت ھراسناك گریزان مي كردند، و چون انساني بھ جانب ایشان مي مي
ھ در خالل زندگي جنگلي راستش را بخواھیم، مدنیت ھمچون دورة فترتي موقتي است ك. برخیزند
  .آید پیش مي

كردند، و كمي از آن بود كھ بھ واسطة كشاورزان  قسمت عمدة اراضي را رعایا یا بردگان كشت مي
گونھ كھ در كشت و كار عصر نوسنگي مرسوم بود،  در قرنھاي اول، ھمان. شد مالك زمین كشت مي

كھ بھ دست است، و پیدایش گاو آھن را در  قدیمترین نقشي. زدند زمین را با كج بیلھاي سنگي شخم مي
شاید این . م را دارد ق 1400دھد، صورت نقش شده بر مھري است كھ تاریخ حوالي  بابل نشان مي

النھرین پشت سر  ابزار سودمند قدیمي، در آن زمان، تاریخي طوالني را از زمان پیدایش خود در بین
رفت، چھ، در عین  ن در آن زمان آلت جدیدي بھ شمار ميگذاشتھ بود؛ با وجود این، باید گفت كھ گاوآھ

اي متصل  بستند، مانند گاوآھنھاي سومري بھ آن لولھ آنكھ مانند پدران ما گاوآھنھاي خود را بھ گاو مي
مردم . شد ریخت و در آن كاشتھ مي شد و مانند گاوآھنھاي فرزندان ما، از این لولھ، دانھ بھ زمین مي مي

كردند كھ زمین را فراگیرد و آن را در  م مصر، آب زیاد شدة رودخانھ را رھا نميبابل، ھمچون مرد
كرد، كھ بعضي از این  خود غرق كند، بلكھ ھر كشتخواني را خاكریزي از درآمدن آب حمایت مي

انداختند یا در مخازني  ھا مي اي از ترعھ آبھاي اضافي را در شبكھ. توان دید خاكریزھا را امروز ھم مي
، كھ سطل »شادوف«گشودند یا با  آب را بھ مزارع مي كردند و، ھنگام نیازمندي، یا راه  ره ميذخی

یكي از امتیازات . دادند كشیدند و بھ زراعت مي چوبي بستة بھ كنار دستك بلندي بود، آب را باال مي
گي براي دورة بختنصر آن است كھ دستور داد مجاري فراواني براي آبیاري حفر كردند و مخزن بزر

نگاھداري آب ساختند كھ محیط آن دویست و بیست و پنج كیلومتر طول داشت، و بھ وسیلة آن، با 
النھرین بسیاري  امروزه ھم در بین. كردند مازاد آب طغیان رودخانھ، اراضي پھناوري را آبیاري مي

و حال، و مردگان و توان دید؛ براي آنكھ معلوم شود رابطة گذشتھ  شده را مي ھاي خراب از این ترعھ
زندگان، ھنوز پیوستگي دارد، ھمان شادوفھاي اولیھ اكنون در كنار رود فرات و رود لوار در فرانسھ 

  . شود دیده مي

آورد؛ نیز  ھا و سبزیجات را بھ بار مي شد انواع گوناگون دانھ زمینھایي كھ بھ این ترتیب آبیاري مي
ھاي رنگارنگ و، از ھمھ مھمتر، خرماي فراوان  د؛ میوهش باغھاي میوة فراواني از این آب سیراب مي

كردند و نان و  برداري مي بابلیان از نعمت خورشید درخشنده و زمین حاصلخیز بھره. آمد بھ دست مي
آرد، غذاھاي لذیذ   آوردند؛ با مخلوط كردن عسل و عسل و نان شیریني و چیزھاي لذیذ دیگر فراھم مي

درخت . افشاندند اي بارور شدن نخل، گرد درخت نر را بھ درختان ماده ميكردند؛ بر فراواني تھیھ مي
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النھرین بھ یونان و روم، و از آنجا بھ باختر اروپا انتقال یافتھ؛ زادگاه نخستین ھلوي  مو و زیتون از بین
  ایراني نزدیك ھمین سرزمین است؛ لوكولوس از 

، كھ در گذشتة دور باختر بسیار كمیاب بود، در ھاي دریاي سیاه گیالس را بھ روم آورد، و شیر كرانھ
آن زمان بھ صورت یكي از غذاھاي اصلي درآمد؛ گوشت كم و گران بود، ولي ماھي، از مجاري 

ھنگامي كھ .كردند شد و بیچیزترین طبقات نیز شكم خود را از آن سیر مي بزرگ آب، فراوان صید مي
ندیشیدن دربارة مرگ و زندگي آسایش خاطرش را ترسید كھ ا رسید و كشاورز از آن مي شب فرا مي

شد و دنیا و ھرچھ را  ساخت، متوسل مي برھم زند، بھ جام شراب خرما، یا فقاعي كھ از حبوبات مي
  .كرد در آن است فراموش مي

در آن زمان، بھ جز برزگران، مردم دیگري نیز، براي دست یافتن بھ نفت و بیرون آوردن مس و 
كند كھ  استرابون در كتاب خود وصف مي. كردند زر، زمین را زیرورو مي سرب و آھن و سیم و

اند؛ این كاري  نام دارد، چگونھ از زمین بیرون آورده» نفت یا قیر مایع«چیزي را كھ، بھ قول او، 
انگیز، آب  گیرد؛ بھ گفتة او، چون اسكندر شنید كھ این مایع شگفت اكنون نیز صورت مي است كھ ھم

است، براي آزمودن آن دستور داد تا یكي از غالمان را بھ آن آلوده كردند و وي را آتش قابل سوختن 
ابزارھاي كار، كھ در زمان حموربي ھنوز سنگي بود، در آغاز ھزارة اول قبل از میالد مسیح . زدند

ھمان گري فلزات در  ساختند؛ نیز ریختھ رفتھ رفتھ عوض شد و آنھا را با مفرغ و پس از آن با آھن مي
كردند كھ  بافتند، و چنان خوب رنگرزي و زركشي مي ھا را با پنبھ و پشم مي پارچھ. زمان آغاز شد

ھا بود، و نویسندگان یونان و روم با ستایش و تحسین  گونھ پارچھ گرانترین كاالي صادراتي بابل ھمین
مواره دستگاه نساجي و چرخ النھرین بھ عقب بازگردیم، ھ ھراندازه درتاریخ بین. اند از آنھا نام برده

ھا را با گل  بیشتر خانھ. اند شناختھ یابیم؛ شاید اینھا تنھا ماشینھایي باشد كھ آن مردم مي گري را مي كوزه
گذاشتند تا در آفتاب  ساختند، یا خشتھاي تازه از قالب درآمده را، ترتر، روي ھم مي مخلوط بھ كاه مي

گردد و بیشتر  ھ اگر خشت در آتش پختھ شود، استوارتر ميبتدریج دریافتند ك. بخشكد و محكم شود
ھا و ھنرھاي  پیشھ. كند؛ بھ این ترتیب بود كھ آجرسازي در بابل پیدا شد و بسرعت پیش رفت دوام مي

گوناگون و فراوان در بابل وجود داشت؛ صنعتگران ماھر پیدا شدند، و از گروھھاي مختلف 
» ھا قبیلھ«كھ آنان را (ھاي مختلفي تشكیل شد  رستھصنعتگران، درزمان حموربي، اصناف و 

  . و استادان و شاگردان در این تقسیمات صنفي شركت داشتند) نامیدند مي

در اسناد بابلي، . كشیدند بردند كھ خران آنھا را مي ھایي را بھ كار مي براي حمل و نقل داخلي ارابھ
ذكري » خرخاوري«شود و از آن بھ نام  ب مياي بھ اس م است كھ اشاره ق 2100نخستین بار بھ سال 

رسد كھ اصل اسب از فالتھاي آسیاي میانھ بوده و كاسیھا آن را بھ  رود؛ ظاھرًا چنان بھ نظر مي مي
در آن ھنگام كھ این . اند گونھ كھ ھیكسوسھا این چھارپا را با خود بھ مصر برده بابل آورده باشند، ھمان

یان قرار گرفت، تجارت وسعت پیدا كرد و بازرگاني خارجي پیدا وسیلة حمل و نقل در دسترس بابل
شد؛ بابل، كھ مركز بازرگاني خاورمیانھ شده بود، بسرعت ثروتمند شد؛ با انتشار تجارت، ارتباط این 

بختنصر، . ھاي مدیترانھ زیاد شد، و از آن میان خیر و شر، ھر دو، پدید آمد سرزمین با ساكنان كرانھ
ي كاروانرو، امر تجارت را تسھیل كرد؛ خود وي در این باره، براي یادآوري بھ با اصالح راھھا

من راھھاي باریك غیرقابل عبور را بھ صورت راھھاي ھموار و خوب «: گوید مورخان، چنین مي
  كاروانھاي تجارتي فراوان محصوالت نیمي از جھان را بھ بازارھا و دكانھاي بابل حمل » .ام درآورده

و فلسطین، بھ این شھر ) اي در شمال مصر ناحیھ(مصر، پس از گذشتن از پلوزیومكاروانھاي 
آمد و آنگاه، با استفاده  رسید؛ و راه آسیاي صغیر از صور و صیدا و ساردیس تا كركمیش پیش مي مي

این بازرگاني ھنگفت اثر فراواني در عظمت و شكوه . رسید از رود فرات، بھ طرف جنوب تا بابل مي
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ل داشت؛ آن شھر در زمان بختنصر بھ صورت بازار بزرگ پرجنجالي درآمده بود كھ شھر باب
این . كردند ھایي در حومة شھر زندگي مي ثروتمندان، براي آنكھ آسایش بیشتري داشتھ باشند، در خانھ

اي كھ یكي از ساكنان بیرون شھر بابل براي كوروش كبیر، شاھنشاه پارس، نوشتھ  وضع را نامھ
ملك ما بھ نظرم بھترین امالك «: كند؛ در آن نامھ چنین آمده است بخوبي روشن مي) م ق539حوالي (

مند  توانیم از نعمتھاي یك شھر بزرگ بھره اي بھ بابل نزدیك است كھ مي عالم است، چھ، بھ اندازه
  » .توانیم بھ خانة خود بازگردیم و از جنجال و پریشاني در امان باشیم شویم، و در عین حال مي

سان كھ فراعنھ در مصر  النھرین ھرگز كامیاب نشد كھ سازماني اقتصادي، بدان دستگاه دولت در بین
بازرگاني با خطرھاي فراوان رو بھ رو بود و عوارض گوناگون از آن . برپا داشتھ بودند، مستقر سازد

داني كھ سرراھھا در كمین از دز: دانستند كھ از كدام یك بیشتر باید بترسند شد؛ بازرگانان نمي گرفتھ مي
تا . اند، یا از شھرھا و زمینداراني كھ ھنگام عبور از قلمرو آنھا باید راھداري بپردازند ایشان نشستھ

كردند؛ بختنصر آن را از مصب   آنجا كھ ممكن بود، از شاھراه ملي، یعني خود نھر فرات، استفاده مي
فتوحات وي . بود ، مھیاي كشتیراني ساختھ)فعليقلعة دبس (=آن در خلیج فارس، تفسح یا تاپساكوس 

در بالد عربي، و تسخیر شھر صور، راه دریاي ھند و دریاي مدیترانھ را نیز بھ روي بابلیان گشود؛ 
گذشتند، چھ  ولي بازرگانان بابلي، چنانكھ باید، از این فرصت استفاده نكردند و كمتر از آن دریاھا مي

ھا و صحراھاي قفر، در ھر ساعت شب و روز احتمال خطر  ند گردنھبر صحنة پھناور دریا نیز، مان
سنگھاي دریایي فراوان بود، و  ساختند، ولي تختھ درست است كھ كشتیھا را بزرگ مي. وجود داشت

ھنوز كشتیراني بھ صورت علم منظمي درنیامده بود؛ از این گذشتھ، دزدان دریایي و ساكنان آزمند 
ھا بریزند و كاالھا را چپاول كنند و جاشوان و ناخدایان  بود بر سر كشتيھا در ھرساعت ممكن  كرانھ

كردند كھ امانت خود را با  بازرگانان جبران این گونھ زیانھا را بھ آن مي. را بكشند یا بھ اسیري ببرند
  .آید متناسب و منطبق سازند ضرورتي كھ در ھر یك از اوضاع و احوال پیش مي

واسطة سازمان پولي و مالي مستحكمي كھ در كشور حكمفرما بود، تسھیل این اشكاالت تا حدي بھ 
زدند، ولي حتي پیش از زمان حموربي  شناختند و سكھ نمي درست است كھ بابلیان پول را نمي. شد مي

ھم در معامالت پایاپاي خود، عالوه بر جو و گندم، از شمشھاي سیم و زر نیز، بھ عنوان مالك 
شمشھاي سیم و زر عالمت و مھر خاصي نداشت، . كردند دلة اجناس، استفاده ميارزیابي و واسطة مبا

یا شاقل، یعني نیم اوقیھ نقره، بود » شكل«كوچكترین واحد . كردند بلكھ در ھر معاملھ آنھا را وزن مي
بھ » مینا«یك » شكل«كرد؛ از شصت  ریال فعلي تغییر پیدا مي 400ریال و  200و ارزش آن میان 

 000،600تا  000،800برابر با یك تالنت بود، كھ ارزشي متغیر میان » مینا«مد، و شصت آ دست مي
گرفتند، ولي بھرة تنزیل بسیار زیاد بود؛ دولت آن  ریال داشت كاال و فلزات گرانبھا ھردو را رھن مي

  براي وام جنسي مقرر داشتھ % 33براي وام فلزي و % 20را ساالنھ 

صرافخانھ و بانكي در كار نبود، ولي بعضي از خاندانھاي نیرومند نسال . دگذاشتن قانون را زیرپا مي
پرداختند؛ نیز خرید و فروش امالك، و تھیھ كردن سرمایھ براي  بعد نسل، بھ وام دادن سیم و زر مي

اي درنزد چنین اشخاص بھ  كساني كھ سرمایھ. ھا بود كارھاي بزرگ صنعتي، مخصوص ھمین خانواده
كاھنان نیز بھ . ھاي كتبي انجام دھند توانستند تعھدات خود را با نوشتن حوالھ تند، ميگذاش امانت مي

اي از  قانون، در پاره. دادند براي كارھاي كشاورزي بود دادند؛ بیشتر وامھایي كھ مي مردم قرض مي
و گذاشت  گیرنده بود؛ مثال اگر كشاورزي زمین خود را گرو مي اوضاع و احوال، بھ سود شخص وام

دیگري محصولي بھ دست » مشیت االھي«گرفت، و بھ واسطة سیلزدگي یا خشكسالي یا  مالي وام مي
قانون بیشتر بھ نفع مالك و جلوگیري از زیان وي . شد آورد، از پرداخت تنزیل آن سال معاف مي نمي

نكھ خود كس حق ندارد پول قرض كند، مگر آ بود؛ در قانون بابلي این اصل مسلم وجود داشت كھ ھیچ
توانست، در صورت  دھنده مي را كامال مسئول بازگرداندن آن بھ صاحبش بداند؛ بھ ھمین جھت وام
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عدم پرداخت وام، بنده یا پسر شخص بدھكار را بعنوان گروگان نزد خود نگاه دارد، ولي حق نداشت 
كھ بر سر ربا ھمچون بالیي بود . چنین گروگاني را بیش از سھ سال در تصرف خود داشتھ باشد

و از آن میان سازمان  - گونھ كھ اكنون براي صناعت ما نیز چنین است صناعت بابل فرود آمد، ھمان
  . پر طول و تفصیل اعتبار، كھ مایة ازدیاد فعالیت صنعتي و بازرگاني است، نتیجھ شد

بیشتر اسنادي كھ از آن زمان بھ دست ما رسیده جنبة . تمدن بابلي اصوال بر پایة بازرگاني تكیھ داشت
گرفتن و قرارداد و مشاركت و داللي و مبادلھ و وصیت و  بازرگاني دارد و بھ خرید و فروش و وام

شود كھ آن مردم  ميھاي گلیي كھ برجاي مانده، معلوم  از روي لوحھ. شود سفتھ و نظایر آنھا مربوط مي
اند، و روح مادیگري در میان ایشان رایج بوده؛ ھمین روح است كھ در آن تمدن،  ثروت فراوان داشتھ

مانده  مدارك باقي. مانند تمدنھاي دیگر پس از آن، توانستھ است تقوا و آزمندي را با یكدیگر سازش دھد
اند، ولي از ھمھ جاي آن مدارك  فھي داشتھدھد كھ آن مردم زندگي پرفعالیت و مر از آن زمان نشان مي

. شود كھ، مانند سایر مدنیتھا، بندگي و خرید و فروش بردگان دركار بوده است آشكارا دیده مي
قراردادھاي خرید و فروش جالب توجھي كھ از زمان بختنصر باقي مانده ھمانھاست كھ بھ خرید و 

جنگ بودند، یا كساني بودند كھ بھ وسیلة بدویان از این غالمان یا اسیران . فروش بردگان ارتباط دارد
شدند، و بسیاري از آنان نتیجة توالد و تناسل بردگان موجود در خود  سرزمینھاي مجاور بابل ربوده مي

ریال بود، كارھاي  8000تا  4000ریال، و بھاي غالم از  5200تا  1600قیمت كنیز از . بابل بودند
كنیزان . دادند، نیز خدمات خانھ برعھدة آنان بود مین بندگان انجام ميبدني را، در شھرھا، بیشتر ھ

كردند؛ رسم چنان  دراختیار كامل خریداران خود بودند و از آنان براي خوشگذراني و كار استفاده مي
اي  بود كھ مالك كنیز، بھ وسیلة او، فرزندان فراوان پیدا كند، و اگر با كنیز زرخریدي چنین معاملھ

اش بود؛ آقاي وي  بنده، و ھرچھ داشت، ملك خواجھ. كرد ، خود را خوار و بیمقدار تصور ميشد نمي
اندیشید كھ مردن غالم  حق داشت او را بفروشد یا در برابر دیني كھ دارد بھ گرو بگذارد، اگر چنان مي

اجازة كس  گریخت، قانون بھ ھیچ اي مي چون بنده. براي وي سودمندتر است، حق داشت وي را بكشد
بندگان . داشت آورد، پاداشي دریافت مي داد كھ از وي حمایت كند، و ھركس وي را بھ چنگ مي آن نمي

  شدند؛ نیز ممكن بود آنان  نیز، مانند كشاورزان آزاد، از طرف دولت براي خدمت سربازي جلب مي

خواجة ھر بنده . ندھا، بھ بیگاري وادار را براي انجام كارھاي عمومي، مانند راھسازي و كندن ترعھ
موظف بود كھ، در بیماري، دستمزد پزشك وي را بدھد، و اگر بیمار شد یا بھ سن پیري رسید، بھ 

توانست زن آزادي را بھ ھمسري خود برگزیند، و فرزنداني  اندازة كافي شكم او را سیر كند؛ غالم مي
ازمرگ، نیمي از دارایي وي بھ شد ھمھ آزاد بودند؛ در چنین حالتي، پس  كھ بھ این ترتیب پیدا مي

گماشتند؛ غالم در  بعضي از غالمان را با مالكان ایشان بھ كارھاي بازرگاني مي. رسید اش مي ه خانواد
افتاد  این حالت حق داشت قسمتي از درآمد را خود بردارد و با آن آزادي خود را بازخرد؛ گاه اتفاق مي

كرد یا مدت درازي بھ امانت و وفاداري در نزد وي  كھ چون بنده خدمت نمایاني بھ خواجة خود مي
. شدند، بسیار ناچیز بود كردند، ولي عدة بندگاني كھ بھ ترتیب اخیر آزاد مي ماند، او را آزاد مي مي

اكثریت بندگان بھ این خوشدل بودند كھ فرزند فراوانتر داشتھ باشند؛ بھ این ترتیب كار بھ جایي رسید 
در زیر اجتماع بابلي، طبقھ بندگان ھمچون نھر خروشاني در . آزاد افزونتر شد كھ شمارة آنان از مردم

  .حال جریان بود

III–  قانون  

قانون مزدھا و  -انواع مجازاتھا - قصاص - محاكمھ با روش آزمایش - اقتدار شاه -نامة حموربي قانون
  پرداخت غرامت كاالھاي دزدیده شده از طرف دولت  - قیمتھا
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كند؛ شكل و رنگ اقتصادي آن،  چنین اجتماعي ھرگز فكر دمكراسي راه پیدا نمي طبیعي است كھ در
اي، متكي بر ثروت بازرگاني یا امتیازات تیولداري، برقرار  خود، مستلزم این است كھ حكومت مطلقھ

زمینداران و اشراف . اي بر ھمھ جا توزیع كند باشد و عنف و شدت قانوني را بھ صورت حكیمانھ
شدند، در نگاھباني و بقاي سازمان  زرگانان ثروتمندي كھ خرده خرده جانشین آنان ميبزرگ، و با

شاه تاج و تخت خود را . كردند؛ ھمین دو گروه واسطة میان مردم و شاه بودند اجتماعي دستیاري مي
گذاشت؛ بھ این ترتیب ھر یك از پسران شاه  خواست بھ میراث وا مي بھ ھریك از فرزندانش كھ مي

كرد و، اگر روزي بھ آرزوي خود  شمرد و گروھي را براي طرفداري خود جمع مي را ولیعھد ميخود 
چرخ حكومت را، در حدود این . پرداخت رسید، بھ كشمكش و كارزار با برادران خویش مي نمي

گرداندند؛ و آن  خودكامگي نسبي، گروھي از كارمندان بزرگ اداري در پایتخت و استانھا مي
عالوه برایشان، در ھر استان یا شھرستان شوراھاي محلي، . كرد شخص شاه انتخاب مي كارمندان را

سفیدان، وجود داشت كھ، حتي در زمان تسلط آشوریان نیز، این شوراھاي محلي تا  از اعیان و ریش
  . حدي از استقالل داخلي برخوردار بودند

سلطة كتاب قانون بزرگي كھ در زمان كارمندان اداري دولتي، و بھ طور كلي خود شاه، بھ رسمیت و 
  حموربي وضع شده بود اعتراف داشتند؛ روح این قانون بزرگ مدت پانزده 

اي از اوضاع و احوال، تغییراتي  قرن، با ھمة تغییراتي كھ در كشور پیش آمد، نافذ بود، فقط، در پاره
د آن بود كھ بھ جاي كیفرھاي تطور و تكامل و تغییري كھ در این قانون پیش آم. جزئي در آن داده شد

دیني و فوق طبیعي، كیفرھاي دنیوي قرار دادند، و از خشونت مجازات بھ طرف نرمي، و از كیفر 
و ) اوردالي(مثال در ابتداي كار، محاكمة متھمان با روش آزمایش . بدني بھ غرامت مالي توجھ كردند

شد، او را وا  یا زني بھ زنا متھم ميگرفت؛ اگر مردي بھ جادوگري،  استمداد از خدایان صورت مي
و البتھ خدایان ھمیشھ طرفدار كساني بودند كھ بھتر شناوري  - داشتند تا خود را بھ نھر فرات بیفكند مي
غرق » جادوگر«یافت، دلیل آن بود كھ بیگناه است؛ اگر  اگر زن از غرق شدن نجات مي. كردند مي
یافت، تمام  متھم ساختھ بود، و در صورتي كھ نجات مي رسید كھ او را شد، دارایي وي بھ كسي مي مي

در ابتداي كار، قضات ھمان كاھنان . گرفت دارایي آن كس كھ بھ وي تھمت زده بود بھ او تعلق مي
بودند، و تا آخر دورة بابل جایگاه تشكیل بیشتر محاكم ھمان معابد بود؛ ولي از زمان حموربي بھ بعد، 

شد كھ تنھا درمقابل دولت مسئول بود؛ رفتھ رفتھ، این محاكم  یل ميھاي غیردیني نیز تشك محكمھ
  .جانشین محاكمي شد كھ كاھنان معابد بر آنھا ریاست داشتند

اگر كسي دندان مرد آزاد شریفي را . بود» قصاص بھ مثل«مجازات، در ابتداي كار، مبتني بر اصل 
ساخت، ھمان گزند را بھ وي  عیبناك مي كرد، یا اندامي از او را شكست، یا چشم او را كور مي مي
شد، معمار با سازندة آن محكوم بھ  ریخت و مالك خانھ كشتھ مي اي فرو مي ھرگاه خانھ. رساندند مي

كشتند؛  مرد، پسر معمار یا سازندة آن را مي مرگ بود؛ اگر در نتیجة ویراني خانھ، پسر صاحبخانھ مي
. رسانیدند دش كاري نداشتند، بلكھ دخترش را بھ قتل ميكشت، بھ خو زد و مي اگر كسي دختري را مي

رفتھ رفتھ، این كیفرھاي عیني از میان رفت، و تاوان مالي جاي آن را گرفت؛ بھ جاي كیفر جسمي، 
شمرد ھمان تاوان و  گرفتند؛ پس از آن، تنھا كیفري كھ قانون آن را جایز مي  فدیھ و غرامت مالي مي

نقره بود، و براي بنده نصف این » شكل«ردن چشم مرد عادي شصت مثال تاوان كور ك. دیھ بود
مجازات از نوع بزه گذشتھ، با وضع اجتماعي شخص بزھكار، و آن كس كھ بزه در حق وي . مقدار

شد، مجازاتش  اگر شخصي از طبقة اشراف جرمي را مرتكب مي. اتفاق افتاده، نیز ارتباط داشت
داشتند؛ از طرف  ن جرم در حق یكي از مردم عادي روا ميشدیدتر از مجازاتي بود كھ براي ھمی

اگر یكي از . دید گرفت، مجرم بسختي كیفر مي دیگر، ھر گاه جنایت نسبت بھ طبقة اشراف صورت مي
نقره، یعني » شكل«زد، تاواني كھ باید بپردازد ده  مردم بازاري، دیگري از طبقة خود را كتك مي
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لي اگر ھمین جنحھ را در حق مرد صاحب عنوان یا توانگري ریال بود؛ و 4000مبلغي در حدود 
از این كیفرھاي تأدیبي گذشتھ، عقوبتھاي . انجام داده بود، بایستي ھفت برابر این مبلغ غرامت بدھد

زد،  اگر كسي پدر خود را مي: وحشیانة دیگري، از قبیل دست و پا بریدن یا اعدام، نیز وجود داشت
  جراحي، در ضمن عمل جراحي، سبب بریدند؛ اگر  دستش را مي

اي كودكي را،  كردند؛ ھرگاه دایھ شد، انگشتانش را قطع مي مرگ بیمار یا كور شدن چشم او مي
بسیاري از گناھان بود كھ آنھا را با . شد كرد، پستانھایش بریده مي دانستھ، با كودك دیگري عوض مي

ھزني، دزدي با شكستن درخانھ، زناي با دادند؛ مانند ھتك ناموس، بچھ دزدي، را كشتن كیفر مي
محارم، پناه دادن بندة گریختھ، سبب قتل شوھر شدن زني براي آنكھ شوھر دیگري انتخاب كند، داخل 

اي در میخانھ، پشت كردن بھ دشمن در میدان جنگ، سوءاستفاده از مقام اداري، اھمال  شدن زن كاھنھ
با این وسایل، كھ . لب كردن در شراب فروشيداري و شوھرداري، و تق كردن زن در كار خانھ

ھزاران سال ادامھ یافت، عادات و سنتي مستقر شد كھ سبب نگاھداري نظم و ضبط نفس بود، و بعدھا 
  .ھاي مدنیت درآمد اي از مباني و پایھ ناآگاھانھ بھ صورت پاره

مثال دستمزد جراح را . كرد دولت، تا حدودي، میزان نرخ اجناس و مزدھا و دستمزدھا را معین مي
نامة حموربي اندازة مزد بنا و خشتزن و خیاط و سنگتراش و نجار و  داشت؛ در قانون قانون مقرر مي

رسید و ھمسر وي  مطابق قانون، میراث مرد بھ فرزندانش مي. جاشو و چوپان و كارگر معین شده بود
اشت و، تا آنگاه كھ زنده بود، بانوي د زن بیوه كابین و جھیز خود را دریافت مي. را در آن حقي نبود

حق ارث منحصر بھ فرزند ارشد نبود، بلكھ ھمة فرزندان در این حق با . رفت خانھ بھ شمار مي
شد و در دست گروه كوچكي  یكدیگر برابر بودند؛ بھ این ترتیب، ثروتھاي بزرگ پیوستھ پراكنده مي

نامة حموربي آن را بھ  بود كھ قانون مالكیت خصوصي منقول و غیرمنقول امري. ماند باقي نمي
  .شناخت رسمیت مي

كاھنان بھ . آید كھ وكیل مدافع در بابل وجود داشتھ باشد از اسناد و مداركي كھ بھ دست آمده برنمي
خواست، از شعر و  كردند، منشیھاي مزدوري بودند كھ براي ھر كس كھ مي عنوان سردفتري كار مي

اي داشت، خود، بھ طرح دعوي در  ھركس مرافعھ. نوشتند چیز را مينامھ، ھمھ  غزل گرفتھ تا وصیت
قانون چنان بود كھ . آنكھ در بند استفاده از اصطالحات قلمبة قضایي بوده باشد پرداخت، بي محكمھ مي

  . كرد مردم را بھ طرح دعوا و مرافعھ تشویق نمي

اگر شخصي دیگري را «: ن آمده است، چنی»غیرقانوني«نامھ، با سادگي تقریبًا  در سطرھاي اول قانون
متھم بھ گناھي كند كھ كیفر آن مرگ است، و از عھدة اثبات آن برنیاید، خود وي محكوم بھ مرگ 

دالیلي بھ دست است كھ در آن زمان رشوه دادن بھ قاضي و گواھان، براي گرفتن حكم » .خواھد شد
در آن قضاوت » داوران شاھي«كھ  در شھر بابل، یك محكمة استینافي،. ناحق، وجود داشتھ است

در قانون بابل . توانستند از خود شاه تمیز بخواھند شد؛ از آن گذشتھ، متداعیان مي كردند، تشكیل مي مي
اي از اثبات وجود حق فردي در برابر حكومت، و اینكھ افراد بتوانند علیھ دولت اقامة دعوي  نشانھ

. دعوي براي افراد، علیھ دولت، از ابداعات مردم اروپاست شود؛ باید گفت كھ ایجاد حق كنند، دیده نمي
دارد كھ گرچھ سیاسي  قانون نامة حموربي حقي را براي افراد محفوظ مي 24-22با وجود این، مواد 

  نیست، از لحاظ

. اگر كسي در حین دزدي دستگیر شود، محكوم بھ اعدام خواھد شد«. باشد اقتصادي حایز اھمیت مي
اند  نشود، مرد دزد زده باید، در برابر خدا، صورت تفصیلي آنچھ را از وي دزدیده اگر دزد دستگیر

بازگوید، و شھري كھ دزدي در آن واقع شده، یا حاكم ناحیة خارج شھر، باید تاوان خسارت وي را 
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) ریال 000،40(» مینا«اگر دزدي منجر بھ كشتھ شدن صاحب مال شود، شھر و حاكم باید یك . بدھد
اي رسیده  آیا كدام شھر جدید امروز است كھ در آن حسن اداره بھ اندازه. »مقتول بپردازند بھ ورثة

باشد كھ تاوان جرمي را كھ بھ سبب اھمال آن پیش آمده بپردازد؟ آیا براستي قانون، از زمان حموربي 
  تر شده است؟ بھ این طرف، ترقي كرده، یا تنھا آن بوده است كھ افزونتر و پیچیده

IV –  خدایان بابل  

  داستانھاي بابلي دربارة -عشتر - مردوك -خرده خدایان - وظایف و اقتدارات كاھنان - دین و دولت
مرگ تموز و رستاخیز  -فرودآمدن عشتر بھ دوزخ - ورزي عشتر و تموز عشق - آفرینش و طوفان

  خرافات - سحر - گناه - سرودھاي توبھ -آداب و شعایر دیني -وي

كرد تنھا قانون و طبقة اشراف نبود، بلكھ طبقة كاھنان نیز مانعي  محدود ميآنچھ قدرت شخص شاه را 
رفت؛ چھ شاه از لحاظ قانوني عنوان عامل و وكیل خداي شھر  در برابر قدرت مطلقة شاه بھ شمار مي

شد و، بھ صورت مستقیم یا از راھھاي انحرافي، بھ خزانة معابد  مالیات بھ نام خدا گرفتھ مي. را داشت
كرد كھ كاھنان لباس قدرت  شاه ھنگامي در چشم مردم عنوان حقیقي سلطنت را پیدا مي. شد تھ ميریخ

و صورت مردوك را، در موكب باشكوھي، با خود در » دست بل را بگیرد«را بر او بپوشانند و 
ن و پوشید و این، خود، نشانة وحدت دی در این گونھ جشنھا، لباس روحاني مي. خیابانھاي شھر بگرداند

گرداگرد تخت . رفت، و شاید عالمت آن بود كھ سلطنت ریشة دیني و آسماني دارد دولت بھ شمار مي
شد؛ این، خود، سبب آن بود كھ خروج بر پادشاه  الطبیعھ مشاھده مي سلطنت آثار و مظاھر فوق

ت بزرگترین كفرھا باشد، و كسي كھ بھ این كار جسارت ورزد، عالوه بر آنكھ سرخود را از دس
دھد، بھ زیان از دست دادن روح نیز گرفتار شود؛ حتي حموربي بزرگ نیز قوانین خود را از خدا  مي

شاھان سومري، تا زمان تاجگذاري بختنصر بھ دست  -ھا یا كاھن»پاتسي«از زمان . گرفتھ بود
  . بود» در زیر فرمان كاھنان«كاھنان، در ھر حال، بابل دولتي دیني و پیوستھ 

كردند،  توالي، كھ گناھكاران، براي آسایش خاطر، مال خویش را با خدایان تقسیم ميدر نسلھاي م
دانستند،  شاھان نیز، كھ خود را نیازمند آمرزش خدایان مي. ثروت معابد پیوستھ رو بھ افزایش بود

 آوردند؛ زمینھاي ساختند و اثاثھ و بنده و مواد غذایي براي آنھا فراھم مي پرستشگاھھاي معتبر مي
  كردند؛ و ھر سالھ بخشي از درآمد  بزرگي را بر آنھا وقف مي

شد و غنیمتي بھ چنگ قشون  ھر وقت سرزمیني گشوده مي. دادند كشور را بھ آن معابد اختصاص مي
افتاد،  افتاد، نخستین سھم بندگان و غنایم از آن معابد بود؛ ھر وقت غنیمت سرشاري بھ دست شاه مي مي

از بعضي از زمینھا ساالنھ مالیات جنسي خرما و دانھ بار و . كرد ایان تقدیم ميھدایاي فراواني بھ خد
پرداخت، ملك بھ تصرف معبد  شد؛ اگر صاحب زمین آن مالیات را نمي میوه بھ معابد پرداختھ مي

توانگر و درویش، ھر یك برحسب . یافت غالب اوقات، این ملكیت بھ خود كاھنان انتقال مي -آمد درمي
زر و سیم و مس والجورد و . دادند خود، سھمي از دسترنج خود را بھ معابد اختصاص مي استعداد

  .گوھرھاي گرانبھا و چوبھاي قیمتي فراوان در معابد انباشتھ شده بود

برداري كنند یا آنھا را بھ مصرف برسانند، آنھا را بھ  توانستند از ھمة این ثروتھا بھره چون كاھنان نمي
كردند؛ بھ این ترتیب بود كھ امور كشاورزي و صنعتي و مالي  برداري تبدیل مي بھرهھاي قابل  سرمایھ

عالوه بر زمینھاي زراعتي پھناور، غالمان فراوان نیز در اختیار . تمام مملكت را در قبضھ داشتند
 ھاي گماشتند، یا آنان را بھ حرفھ معابد بود؛ این غالمان را یا در مقابل مزد بھ خدمت دیگران مي
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ھمچنین كاھنان بزرگترین بازرگانان و . داشتند وا مي - از نواختن موسیقي تا كشیدن شراب -مختلف
شد، بخش مھمي از  مالداران بابل بودند و، با فروختن كاالھاي گوناگوني كھ در معابد فراھم مي

رمایھ، برداري از س چنان شھرت داشت كھ این دستھ، در بھره. كردند بازرگاني كشور را اداره مي
برداري  ھاي خود را براي بھره حكمت و درایت فراوان دارند؛ بھ ھمین جھت بسیاري از مردم سرمایھ

دانستند كھ اگر بھرة فراواني نباشد، بھ ھر صورت، اطمینان آن ھست كھ  سپردند و مي بھ ایشان مي
دادند؛  دم قرض ميدھندگان بھ مر كاھنان بھ شرایطي سھلتر از دیگر وام. سودي بھ دست خواھد آمد

دادند؛ ھر وقت مردوك دوباره بھ  گاھي بھ درویشان و بیماران، بدون درخواست فایده، وام مي
اي از كارھاي عمومي بھ وسیلة  از این گذشتھ پاره. گرفتند زد سرمایھ را پس مي گیرنده لبخند مي وام

گذاشتند؛  امضاي خود را بر آنھا ميكردند و  نوشتند و تسجیل مي قراردادھا را مي: شد كاھنان انجام مي
كردند، و از  دادند و رأي صادر مي كردند؛ بھ مرافعات مردم گوش مي ھا را تنظیم مي نامھ وصیت

  .داشتند حوادث مھم و معامالت بازرگاني ثبت برمي

شد، شاه قسمتي از دارایي معابد را مصادره  آمد و مال فراوان الزم مي ھرگاه كھ بحراني پیش مي
افتاد، چھ كاھنان كساني را كھ بدون اجازة  ولي این كار خطرناكي بود كھ بندرت اتفاق مي. كرد مي

كردند؛ از این گذشتھ نفوذ ایشان در مردم بیش از  ایشان در اموال معابد تصرف كنند بشدت لعن مي
شاه را از تواستند، با اتحاد كلمھ و استفاده از نیرو و ھوش خویش،  نفوذ شخص شاه بود؛ گاھي مي

مرد، ولي خدا  متولیان معابد مزیت خلود و جاوداني بودن را داشتند، چھ شاه مي. سلطنت خلع كنند
جاوداني بود؛ بھ ھمین جھت مجمع روحانیان، كھ از تغییرات و تقلبات انتخاب و خطرھاي مرض و 

  آدمكشي و جنگ در امان 

كھ سازمانھاي بزرگ دیني تا امروز از درازمدت براي كارھاي خود بكشد، و این ھمان چیزي است 
مقدر .اي براي كاھنان ایجاد كرده بود العاده ھمة این اوضاع و احوال قدرت فوق. اند آن برخوردار بوده

  .چنان بود كھ بابل بھ دست بازرگانان ساختھ شود و سود آن بھ جیب كاھنان بریزد

چھ   ؟ تعداد خدایان زیاد بود، اند تند چگونھ بودهرف آیا آن خدایان كھ پاسبان مخفي دولت بابل بھ شمار مي
دانستند  نیروي تخیل مردم حدي نداشت و احتیاجاتي كھ مردم، براي آنھا، خود را نیازمند خدایان مي

مطابق یك آمار رسمي، كھ در قرن نھم قبل از میالد برداشتھ شده، شمارة خدایان نزدیك . نامحدود بود
شھر براي نگاھباني خود خداي خاصي داشت؛ در بابل قدیم، و براي  ھر. بھ دست آمده است 65000

گیرد؛ یعني شھرستانھا و  گرفت كھ امروز در نزد ما صورت مي دین آن، ھمان امري صورت مي
ھر كدام خداي  آوردند،  ھا، اگر چھ بھ صورت رسمي بھ خداي بزرگ و اعال سر فرود مي دھكده

نمودند؛ بھ این ترتیب بود كھ پرستشگاھھایي  د و بھ آن وفاداري ميپرستیدن كوچكي داشتند كھ آن را مي
چھ پس از آنكھ  -شد براي شمش در الرسا، و براي عشتر در اوروك، و براي ننار در اور ساختھ مي

خدایان دور از مردم نبودند؛ . دولت سومري از میان رفت، خدایان متعدد سومري بر جاي مانده بود
اي  خوردند و، با دیدارھاي شبانھ با كمال اشتھا خوراك مي: زیستند و در معابد ميبیشتر آنھا بر زمین 

كردند، توسط این زنان، بھ مردم مشغول و پركار بابل فرزنداني عطا  كھ از زنان پرھیزگار مي
  .كردند مي

یا بعل،  كھنترین خدایان، خدایان نجومي بودند مانند آنو، گنبد نیلگون؛ شمش، خورشید؛ ننار، ماه؛ بل
ھر خانواده خدایي خانگي داشت كھ . گردند یعني زمیني كھ ھمة بابلیان پس از مرگ بھ سینة آن باز مي

یا چنانكھ امروز (  فشاند؛ ھر فردي خدایي  گزاشت و ھر بام و شام براي آن شراب مي بھ آن نماز مي
كرد؛  در غم و شادي حفظ ميبراي حمایت خویش داشت كھ او را از افراط ) گوییم فرشتة نگاھباني مي

جنھاي متعدد باروري، بھ تصور آن مردم، بر روي مزارع در پرواز بودند و بھ محصول بركت 

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



شاید یھودیان گروه انبوه كروبیان و فرشتگان خود را از این شمارة فراوان ارواح بابلي . بخشیدند مي
  .اقتباس كرده باشند

نابر آن بتوان گفت یكتاپرستي، نظیر آنچھ در زمان اخناتون از مردم بابل شواھدي بھ دست نیامده كھ ب
با وجود این، باید گفت كھ دو نیرو . یا اشعیاي دوم وجود داشتھ، در سرزمین بابل حكمفرما بوده است

شد، و خود این  یكي اینكھ مملكت پس از جنگھا پھناور مي: رانده است آن مردم را بھ طرف توحید مي
اي از شھرھا، از روي  آورد؛ دیگر آنكھ پاره را بھ فرمان خداي یگانھ درمي پھناوري خدایان محلي

حب وطن، خداي خاص و محبوب خود را صاحب قدرت مطلقھ و مسلط بر ھمھ چیز تصور 
این . »بھ نبو ایمان داشتھ باش و بھ خدایان دیگر ایمان نیاور«: گوید كردند؛ مثال نبو چنین مي مي

رفتھ رفتھ این . یھودیان چندان اختالفي ندارد) ده فرمان(» احكام عشرة«ز دستور با نخستین فرمان ا
  تصور پیش آمد كھ خرده خدایان مظاھر یا صفاتي از خداي بزرگ

در نتیجھ، مردوك، كھ در ابتدا خداي . دھند؛ بھ این ترتیب شمارة خدایان كاھش یافت را نمایش مي
و بھ لقب بعل مردوك، یعني مردوك . بابلي را پیدا كردخورشید بود، عنوان ریاست و بزرگي خدایان 

  .گزاردند خدا، ملقب شد؛ بابلیان شیواترین و گرمترین نمازھاي خود را در برابر این خدا مي

تنھا در آن نیست كھ با ایسیس مصریان و ) ھمان آستارتة یونانیان و عشتورت یھودیان(اھمیت عشتر 
شباھت دارد، بلكھ بیشتر از آن جھت است كھ در یكي از آفرودیتة یونانیان و ونوس رومیان 

ساختھ است، این االھھ، در آن واحد، كار  انگیزترین عادات بابلي دست داشتھ و آن را متبرك مي شگفت
دمتر و آفرودیتھ ھر دو را داشتھ؛ یعني عالوه بر آنكھ االھة زیبایي اندام و عشق بوده، االھة مھر 

چون با . رفتھ است ھاني حاصلخیزي خاك، و عنصر آفرینندة جھان بھ شمار ميمادري، و الھام دھندة ن
توانیم تناسب و  عینك زمان حاضر بھ عشتر و صفات و وظایف آن نظر افكنیم، البتھ ھرگز نمي

بینیم كھ وي االھة جنگ و عشق ھردو بوده و، از طرف  سازشي میان آنھا بھ دست آوریم؛ مثال مي
معشوقة «رفتھ، و خود را بھ لقب  كاره و مادران خانواده ھر دو بھ شمار ميدیگر، االھة زنان بد

دادند كھ صفات نري  ملقب ساختھ است؛ گاھي وي را بھ صورت االھة ریشداري نمایش مي» مھربان
ساختند كھ پستانھایش  اي مي شد؛ گاھي پیكر وي را بھ شكل زن برھنھ و مادگي، ھردو، در آن دیده مي

و » دوشیزة پاكیزه«و » دوشیزه«با آنكھ پرستندگان وي او را بھ نامھاي . یردادن استآماده براي ش
كردند، پیوستھ از این خطاب منظوري جز آن نداشتندكھ عشقھاي وي رنگ  خطاب مي» مادر پاكیزه«

گیلگمش از این پیشنھاد این االھھ براي ھمسري خودداري كرد؛ حجت وي در . زناشویي نداشتھ است
ناع آن بود كھ بھ وي اطمینان ندارد؛ مگر ھمو نبود كھ یك بار بھ شیري عشق ورزید و او را این امت

فریفت و سپس كشت؟ اگر بخواھیم حقیقت عشتر را چنانكھ بود دریابیم، باید قانون اخالق جاري را بھ 
ھ درگاه او درست در سطرھاي آینده بیندیشید كھ چگونھ بابلیان با شور و شوق تمام ب. كناري بگذاریم

كنند؛ این گونھ مناجات ھیچ دست كمي از دعاھا و ثناھاي متقیان مسیحي در  تسبیح و راز و نیاز مي
  : مقابل مریم عذرا ندارد

  . اي بانوي بانوان، و اي االھة االھگان، اي عشتر، اي ملكة ھمة شھرھا و راھنماي ھمة مردان

  [.خداي ماه]زرگ تو نور جھاني، تو نور آسمانھایي، اي دختر سین ب

  .قدرت تو برین است اي بانو، و مقام تو برتر از مقام ھمھ خدایان است

  .كني و داوري تو بر داد است تو داوري مي
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ھاي شخصي و اطاقھاي  قوانین زمین و قوانین آسمانھا و قوانین معابد و ضریحھا و قوانین خانھ
  .گذاري پنھاني، ھمھ را تو مي

  آنجا نیست، و كجاست مكاني كھ فرمانھاي ترا در آن نشناسند؟كجاست كھ نام تو در 

  …لرزند لرزد، و خدایان نیز بر خود مي چون نام تو برده شود، زمین و آسمانھا مي

  .ستاني تو بر ستمدیدگان نظر داري، و ھر روز داد خوارشدگان را مي

  تا چند، اي ملكة آسمان و زمین تا چند،

  كني؟ پریده درنگ مي تا چند، اي چوپان مردان رنگ

  شود و زانوھایت در شتاب است؟ اي كھ پاھایت خستھ نمي تا چند، اي ملكھ

  تا چند، اي بانوي سپاھیان و اي بانوي كارزارھا؟

اي بزرگواري كھ ھمة ارواح آسماني از تو بیم دارند، و ھمة خدایان خشمناك در فرمان تواند؛ اي كھ 
  .ام پادشاھان بھ دست توستبرھمة فرمانروایان تسلط داري، و زم

  .اي گشایندة زھدانھاي مادران، نور تو عظیم است

زید روشن  اي پرتو درخشان آسمان و اي روشني جھان؛ اي كھ ھمھ جا را كھ آدمي در آن مي
  .آوري سازي و لشكریان ھمة ملتھا را گرد یكدیگر فراھم مي مي

  .دریافت عقل است اي االھة مردان، اي پروردگار زنان، حكمت تو برتر از

افتد؛ و چون  خیزد و بھ راه مي گردند، و بیمار برمي اي كني مردگان بھ زندگي باز مي بھ ھر جا جلوه
  .پذیرد بیمار بھ روي تو نظر كند، روح وي شفا مي

  تا كي، اي بانوي من، باید دشمناني بر من پیروز بمانند؟ 

  .ھد شدفرمان ده، كھ چون فرمان دھي خداي خشمگین دور خوا

بانوي من بزرگوار است، بانوي من ملكھ اینیني اختر تواناي ! عشتر ملكھ است! عشتر بزرگ است
  .سین است

  . ھیچ مثل و مانندي ندارد

بابلیان این خدایان گوناگون را ھمچون شخصیتھاي قھرماني قرار داده و براي آنھا داستانھا و 
ه یھودیان بھ ما رسیده و جزئي از معارف دیني ما را اند كھ بخش بزرگي از آنھا از را اساطیري ساختھ

در آغاز، جز پریشاني و نانظمي . نخستین داستان در این میانھ داستان آفرینش است. دھد تشكیل مي
در باال نبود كھ بھ نام آسمان خوانده شود، و ھیچ  روزگاري كھ ھیچ چیزي«. ھیچ نبود) خائوس(
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چیزي بھ نام زمین در این پایین وجود نداشت، آپسو، یعني اقیانوس، كھ در آغاز پدر ھمھ چیز بود، و 
رفتھ رفتھ اشیا » .تیامات، یعني خائوس، كھ ھمھ چیز ازوي زاییده شده، آبھاي خود را در ھم آمیختند

آغاز كردند، ولي تیامات، آن االھة سھمناك، ناگھان در این  بزرگ شدن و صاحب صورت شدن
. اندیشھ افتاد كھ ھمة خدایان دیگر را از میان بردارد تا خود، كھ خائوس است، بتنھایي سلطنت كند

آنگاه خداي دیگري بھ نام مردوك، . انقالب عظیمي پیش آمد و بر اثر آن، نظم و سامان بكلي نابود شد
ت، بھ جنگ با او برخاست؛ بھ این معني كھ چون تیامات دھان خود را براي بلعیدن با سالح خود تیاما

او گشوده بود گردبادي بھ دھان او فرو كرد و، چون باد بھ درون او رفت و شكمش برآمد، نیزة خود 
گوید كھ پس از آنكھ  داستان مي. را بھ شكم او فرو برد؛ بھ این ترتیب االھة پریشاني تركید و مرد

، تیامات مرده را، ھمچون ماھي كھ براي خشك كردن از درازا بھ »ردوك آرامش خود را بازیافتم«
  یكي از دوپاره را بر باال آویخت، كھ آسمان «كنند، دوپاره كرد و  دو نیم مي

این ھمة چیزي است كھ از » .شد، و پارة دیگر را زیر پاھاي خویش گذاشت، و از آن زمین را ساخت
شاید شاعر قدیمي قصدش از ساختن این افسانھ بیان این مطلب . بابلي بھ ما رسیده است داستان آفرینش

دانیم كھ نظم و سامان جانشین خائوس شده است، و  بوده است كھ ما از آغاز آفرینش جز این چیزي نمي
 ولي این مطلب را نباید از خاطر دور. رود در واقع ھمین است كھ جوھر ھنر و مدنیت بھ شمار مي

  .نیستي بیش  ا داشتھ باشیم كھ از میان رفتن خائوس ھنوز ھم افسانھ

مردوك، پس از آنكھ بدین گونھ آسمان و زمین را ساخت، بھ خمیر كردن زمین با خون خود پرداخت 
روایتھاي بابلي، در جزئیات آفرینش انسان، با یكدیگر . ایان بسازدتا بني آدم را براي خدمت خد

بھ طور . اي گل رس ساخت اختالف دارد، ولي ھمھ در این مطلب یك كالمند كھ خدا انسان را از تكھ
كرده باشد، بلكھ  ھا چنان نیست كھ آدمي در آغاز پیدایش در باغ و بھشتي زندگي مي كلي، در این افسانھ

زیستھ، تا آنگاه كھ جانور سھمناكي  رت موجودي بوده كھ با ناداني و سادگي جانوران ميانسان بھ صو
بھ نام اوآنس، كھ نیمي ماھي و نیمي فیلسوف بود، بر وي ظاھر شد و دانشھا و ھنر شھرسازي و 

اصول و مبادي حقوق و قانون را بھ وي آموخت؛ پس از آن، اوآنس بھ دریا فرو رفت و بھ كار نوشتن 
ولي خدایان ناگھان از انسانھایي كھ آفریده بودند ناخشنود شدند و طوفان . ریخ مدنیت اشتغال ورزیدتا

ائا، خداي حكمت را بر انسانیت . بزرگي برایشان فرستادند تا انسان و آثار وي را، یكباره، نیست كند
طوفان . ھایي بخشدنپیشتیم و ھمسر او را از ھالك شدن ر - رحمت آمد و بر خود گرفت كھ الاقل شمش

چون چنین شِد، ناگھان » .خوردند مردم مانند تخم ماھي در دریا غوطھ مي«ھمھ جا را فرا گرفت و 
: خدایان بھ گریھ درآمدند و از كار بد خود انگشت پشیماني بھ دندان گزیدند و از یكدیگر پرسیدند كھ

نپیشتیم كشتیي  - ولي شمش» كرد؟پس از این دیگر چھ كس بھ خدایان قرباني و ھدیھ تقدیم خواھد «
كشتي وي بر باالي كوه نیسیر جاي داشت، و او كبوتري براي . ساختھ و از طوفان نجات یافتھ بود

كسب اطالع بھ پرواز درآورد؛ در آن ھنگام، وي بر آن شد كھ قربانیي بھ خدایان تقدیم كند؛ خدایان 
ان بو را شنیدند، بوي پاكیزه را شنیدند، و مانند خدای«. قرباني او را با شگفتي و سپاسگزاري پذیرفتند

  » .مگسان بر باالي قرباني گرد شدند

زیباتر از این یادبود مبھم طوفان بالخیز افسانة رویش گیاھان است كھ با نام عشتر و تموز ھمراه 
 در متن سومري داستان، تموز برادر كوچك عشتر است؛ در متن بابلي، گاھي عنوان معشوق، و. است

  چنان بھ . گاھي عنوان پسر او را دارد

تموز، . ونوس و آدونیس یا دمتر و پرسفونھ و صدھا اسطورة دیگر مرگ و رستاخیز راه یافتھ باشد
پسر خداي بزرگ ائا، گوسفندان خود را در زیر درخت بزرگ اریدا، كھ سایة آن ھمة زمین را 

كھ  چرانید؛ عشتر، كھ پیوستھ تشنة عشق بود، بھ دام عشق او گرفتار آمد و بر آن شد پوشاند، مي مي
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ولي تموز، مانند آدونیس، با حملة گرازي وحشي از پاي . وي را بھ ھمسري جواني خود برگزنید
دادند و ارشكیگال،  كھ بابلیان بھ آن نام آرالو مي -درآمد و مانند ھمة مردگان بھ دوزخ تاریك زیرزمین

عزم جزم كرد  عشتر بھ اندوه سخت گرفتار شد و. فرو رفت - خواھر حسود عشتر، بر آن تسلط داشت
ھاي شفابخش، زندگي را بھ وي  كھ بھ آرالو فرو شود و، با شستن زخمھاي تموز در یكي از چشمھ

كنندة خویش بھ دروازة دوزخ نزدیك شد و اجازه خواست كھ بھ آن  آنگاه با زیبایي خیره. بازگرداند
  :كند مي لوحھایي كھ بھ دست آمده داستان را، بھ صورت نیرومندي، چنین بیان. درآید

  چون ارشكیگال این را شنید،

  [ .لرزید؟]برد  مانند كسي بود كھ درخت گزي را مي

  [. تكان خورد؟]برد  و مانند كسي بود كھ نبي را مي

  ؟ [تكان داد]چھ چیز قلبش را پریشان كرد، چھ چیز كبدش را «

  ؟[در اینجا بماند]كھ با من [ خواھد مي]این زن [ آیا]

  را بھ جاي شراب بنوشد؟ [ غبار]و از خاك تغذي كند و 

  اند؛ گریم كھ زنان خود را رھا كرده من براي مرداني مي

  اند؛ گریم كھ آنان را از آغوش شوھرانشان كنده براي زناني مي

  [. اند چیده شده]و براي كودكاني كھ نارس 

  برو اي دربان، و در را بھ روي او بگشا،

  ».با وي رفتار كن و مطابق دستور قدیم

خواست بھ دوزخ درآید باید برھنھ باشد؛ بھ ھمین  دستور و مقررات قدیم چنان بود كھ ھركس مي
: گرفت خواست بگذرد، دربان دوزخ لباسي یا زینتي را از او باز مي جھت، از ھر دري كھ عشتر مي

دنبند و سپس زیورآالت ھا را بیرون كرد، و پس از آن گر ابتدا تاجش را برداشت، آنگاه گوشواره
اي  بند زرین و، در پایان، پارچھ اش را برداشت؛ و پس از آن كمربند گوھرنشان و دستبند و پاي سینھ

گشود،  ھر بار عشتر با لطافت و ظرافت لب بھ اعتراض مي. پوشانید باز گرفت را كھ میان او را مي
  .داد ولي بھ آنچھ از او خواستھ بودند رضا مي

  در زمیني فرو رفت كھ در آمدن بھ آن را بازگشتي نبود،و چون عشتر 

  .ارشكیگال وي را دید و از این آمدن در خشم شد

  .پروا خود را بر وي افكند عشتر بي

  ارشكیگال دھان گشود و سخن گفت
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  …بھ نمتار قاصدش

  .در كاخ من[ و او را بھ زندان كن؟]برونمتار، «

  و بر وي شصت بیماري را چیره كن، 

  چشم را بر چشمانش، بیماري

  بیماري پھلو را بر پھلویش،

  بیماري پا را بر پایش،

  بیماري قلب را بر قلبش

  بیماري سر را بر سرش

  ».و بر تمام وجودش

در آن ھنگام كھ عشتر با این پرستاریھاي خواھرانھ بھ دوزخ در بند بود، زمین، كھ از وجود وي بر 
ورزي را یكباره فراموش  ، ھمة ھنرھا و راھھاي عشقگرفت پشت خود، بھ علت غیبت او، الھام نمي

دیگر گیاھي گیاه دیگر را بارآور نساخت، سبزیھا پژمرده شد، و جانوران دیگر گرمایي در خود : كرد
  .كردند؛ ریشة عاطفھ و محبت در مردم خشكید احساس نمي

  پس از آنكھ بانو عشتر بھ سرزمیني كھ بازگشت ندارد درآمد،

  دیگر گاو نر بر پشت ماده گاو نجھید، و خر نر بھ خر ماده نزدیك نشد؛ 

  و ھیچ مردي در كوچھ بھ دختر جواني نزدیك نشد؛

  خوابید، مرد در اطاق خود مي

  .رفت و زن تنھا بھ خواب مي

جمعیت كم شد؛ خدایان كھ دریافتند قربانیھاي زمین كاھش یافتھ پریشان شدند و فرمان دادند كھ 
ولي عشتر بھ بازگشتن زمین، . ال خواھرش عشتر را آزاد كند؛ او بھ فرمان خدایان گردن نھادارشكیگ

درخواست وي پذیرفتھ شد و او پیروزمندانھ از . داد جز آنكھ تموز را با خود ھمراه ببرد، خرسندي نمي
ت سینھ و بند زرین و كمربند گوھرنشان و زیورآال ھفت دروازه گذشت، و میان بند و دستبند و پاي

چون دوباره بر روي زمین آشكار شد، گیاھان از نو بھ . ھا و تاج خود را بازگرفت گردنبند و گوشواره
و جانوران بھ زیاد كردن نسل خود . روییدن و شكوفھ كردن آغاز كردند، و زمین پر از خوردني شد

ي و خواجگي بر عشق، كھ نیرومندتر از مرگ است، بھ جایگاه حقیقي خود، كھ چیرگ. پرداختند
براي مرد عالم و محقق زمان حاضر، این افسانھ بھ صورت . خدایان و آدمیزاد است، بازگشت

دھد و نیروي برین عشق را آشكار  انگیز و زیبایي مرگ و رستاخیز ساالنة زمین را نمایش مي شگفت
كند؛ ولي ھمین  يگوید، بھ بھترین وجھ بیان م سازد كھ لوكرتیوس، در آنجا كھ از ونوس سخن مي مي
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افسانھ عنوان تاریخ مقدسي را داشت كھ مردم بابل بھ آن ایمان راسخ داشتند، و یك روز از سال را بھ 
كردند، و روز دیگر را بھ یادگار زنده شدن و رستاخیز او بھ جشن و  خاطر مرگ تموز سوگواري مي

  .پرداختند شادي مي

گونھ  لي از اندیشة جاوداني شدن شخصیت خویش ھیچرسد كھ فرد باب با وجود این، چنان بھ نظر مي
    دین وي دین خاكي و زمیني و عملي بود؛ در آن ھنگام . كرده است احساس خشنودي نمي

گزاشت درخواست پاداشي در بھشت نداشت، بلكھ خیرات زمیني را طلب  خواند و نماز مي كھ دعا مي
درست است كھ در یكي از . اعتقاد داشتھ باشدتوانست بھ خدایان خود در آن طرف گور  نمي. كرد مي

شده، و در داستان طوفان چنان آمده كھ  وصف» كنندة مردگان زنده«متنھاي بابلي مردوك بھ صورت 
كنند، اندیشة كلي بابلیان دربارة زندگي در جھان دیگر با  نجات یافتگان از آن جاودانھ زندگي مي

ان، از قدیسان و بدكاران و ھوشمندان و ابلھان، ھمھ، بدون مردگ: اندیشة یونانیان بسیار شباھت دارد
روند و ھیچ یك از ایشان پس از آن روي روشنایي را  تفاوت بھ جایگاه تاریكي در شكم زمین فرو مي

دانستند؛ آرالو، كھ ھمة انسانھا بھ  بھشتي را معتقد بودند، ولي آن را مخصوص خدایان مي. نخواھد دید
دیدند؛  رگز جاي نعمت و خوشگذراني نبود و بیشتر مردم در آن كیفر و عقاب ميرفتند، ھ آن فرو مي

لرزید و گرسنھ و تشنھ بھ سر  ماندند و تنھاشان از سرما مي مردگان ابدالدھر دست و پا دربند مي
ھركس در زمین بیشتر . بردند، مگر آنكھ فرزندان در اوقات معین خوراكي در گور ایشان بگذارند مي

شد تا  چشید؛ براین گونھ اشخاص بیماري جذام چیره مي ده بود در آنجا عذاب فراوانتر ميگناه كر
تنشان را بخورد یا نرگال و آالت، خواجھ و بانوي آرالو، براي پاك كردن ایشان از بار گناھان، 

  .ریختند بالھاي دیگري بر سرشان فرو مي

سوزانیدند و  سپردند؛ گاھي مردگان را مي ميبیشتر اجساد مردگان را در زیرزمینھاي سقفدار بھ خاك 
كردند،  مردگان را با مواد خاص مومیایي نمي. داشتند  خاكسترشان را در گلدانھایي محفوظ نگاه مي

پوشانیدند و  شویي بود؛ پس از شستن مرده لباس نیكو بر وي مي ولي كساني بودند كھ كارشان مرده
نھادند و  كردند و انگشتریھایي بر انگشتان او مي ه ميھایش را رنگین و مژگانھایش را سیا گونھ

ھاي عطر و شانھ و  اگر مرده زن بود، شیشھ. سپردند لباسھاي زیرپوش اضافي با وي بھ خاك مي
گذاشتند تا بوي خوش و زیبایي چھرة خود را در جھان  گردھا و روغنھاي آرایش در گور وي مي

چنانكھ باید و شاید بھ خاك سپرده نشودبھ زندگان آسیب و معتقد بودند كھ اگر مرده . دیگر حفظ كند
گزند خواھد رسانید، و اگر او را اصال دفن نكنند، روحش در كنار مستراحھا و ناودانھا براي دست 

. ماند و ممكن است تمام یك شھر را گرفتار وبا و طاعون كند ھاي طعام سرگردان مي یافتن بھ خرده
ست كھ البتھ آن انتظام قضایاي ھندسة اقلیدسي را ندارد، ولي براي آن ھمة اینھا مجموعھ افكاري ا

  .كافي بوده است كھ بابلیان را وا دارد تا خدایان خود و كاھنان این خدایان را ھمیشھ سیر نگاه دارند

شد چیزھاي خوردني و آشامیدني بود، چھ این  آنچھ بیشتر بھ عنوان ھدیھ و قرباني بھ خدایان تقدیم مي
. رفت شد، ھرگز از بین نمي گونھ چیزھا آن مزیت را داشت كھ اگر بتمامي بھ توسط خدایان تناول نمي

كي از اوراد بابلي كھ بھ بریدند؛ در ی غالبًا برقربانگاھھا معابد گوسفندان را بھ عنوان قرباني سر مي
گوسفند جایگزین و فدیة آدمي است، و جان خود را بھ جاي او «: دست ما رسیده چنین نوشتھ است كھ

انگیزي از گوسفند قرباني مرسوم میان یھودیان و مسیحیان  ؛ این، خود، سابقة شگفت»كند تقدیم مي
ق بوده و ضرورت داشتھ است كھ قرباني كردن یكي از شعایر دیني پر طول و تفصیل و دقی. است

گرفت، و ھر لفظي كھ در حین  ھركاري كھ صورت مي. كاھن كارشناس در این كار بھ آن اقدام كند
شد، بایستي مطابق سنت باشد؛ اگر مرد عادي غیر متخصص بھ این كار  قرباني بر زبان جاري مي

شد كھ خدایان طعام را  جھ آن ميكرد، نتی پرداخت و بھ اندازة سرمویي از مراسم مقرر تخلف مي مي
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در دین بابلي، بھ آداب و . بخورند و بھ دعاي شخص قرباني كننده گوش ندھند و آن را اجابت نكنند
  اگر كسي . شد مراسم صحیح بسیار بیشتر از عمل صالح اھمیت داده مي

شایستھ بھ معابد  خواست وظیفة خود را برابر خدایان بھ انجام رساند، بر وي واجب بود كھ قرباني مي
توانست چشم دشمن  گذشت، ھركس مي از این كھ مي. و دعاھا و اوراد مخصوص بخواند. پیشكش كند

شكست خورده را بر كند و دست و پاي اسیران را ببرد و بازماندة تنشان را زنده در آتش كباب سازد، 
دیگر از كارھاي . باشد آنكھ پرواي آن كند كھ چنین كارھا ممكن است سبب آزرده شدن خدایان بي

شكوھي كھ  كرد، آن بود كھ، در موكب دراز با واجبي كھ ھر بابلي پرھیزگار مستمسك بھ دین مي
دادند و تصویر مردوك را از ضریح و معبدي بھ ضریح و معبددیگر منتقل  كاھنان ترتیب مي

د، یا بر پیكر بتھا كردند، با كمال خضوع و خشوع شركت جوید، یا در این گونھ مراسم حاضر شو مي
و در برابر آنھا مواد معطر بخور كند، یا تن آنھا را با لباسھاي نیكو و گوھر  بمالد،روغنھاي خوشبو 

م كند؛ دیگر آنكھ براي بیاراید؛ دیگر اینكھ دوشیزگي دختران خود را در جشن عشتر بزرگ تقدی
  .نواز باشد خدایان خوردني و نوشیدني فراھم سازد و نسبت بھ كاھنان بخشنده دست و مھمان

كنیم سخت و ظالمانھ باشد؛  شاید حكمي كھ با اطالع از این اوضاع و احوال دربارة بابلیان صادر مي
ماند و از زندگي ما  در امان مي ھمان گونھ كھ آیندگان نیز، با اسناد و مداركي كھ از گزند روزگار

ھاي  اي از ظریفترین بازمانده پاره. كند، دربارة ما نیز چنین حكم خواھند كرد براي آنان حكایت مي
مثال بختنصر مغرور، با . اند ادبي بابلي دعاھایي است كھ مردان متقي و صادق در تقواي خود سروده

  :كرده ز و نیاز ميكمال خشوع، و فروتني، در برابر مردوك چنین را

  تواند بود بي تو اي پروردگار من، چھ چیز مي

  خواني؟ داري و بھ نامش مي براي شاھي كھ او را دوست

  لقب او را چنانكھ ارادة توست متبرك خواھي ساخت، 

  .و بھ راه راست رھبریش خواھي كرد

  من كھ امیري فرمانبردار توام،

  .ھمانم كھ دستھاي تو مرا ساختھ است

  اي، ویي كھ مرا آفریدهاین ت

  اي، و رھبري لشكر بندگان خود را بھ دست من سپرده

  …و بھ مقتضاي رحمت خودت، اي خواجة من

  نیروي سھمگین خود را بھ مھرباني و رحمت بدل كن، 

  و چنان كن كھ در قلب من

  .احترام بھ پرودگاري تو برانگیختھ شود
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  .آنچھ را خیر من در آن است بھ من ببخش

  ة ادبیات دورة بابلي پر از سرودھایي است كھ در آن فروتني بشري بھ شدیدترین وجھ نمایانده بازماند

بیشتر این سرودھا . اند داشتھ زده و آن را از انظار مخفي مي خشوع بر غرور و كبریاي خود لگام مي
وود است و ما را براي احساسات عاطفي و تصاویري كھ در مزامیر دا» سرودھاي توبھ«بھ صورت 

  ازكجا كھ ھمینھا سرمشق مزامیر داوود نبوده باشد؟. سازد پس از آن آمده مھیا و مستعد مي

  .كنم من، خدمتگزار تو، با قلبي لبریز از حسرت بھ تو تضرع مي

  .پذیري تو دعاي گرم كسي را كھ پشتش زیر بار گناه دوتاست مي

  …كند افكني، و آن مرد زندگي مي تو بھ مردي نظر مي

  …روي مرحمت بھ من نظر افكن و دعاي مرا بپذیر پس، از

كند در شك باشد، چنین  و پس از آن، ھمچون كسي كھ در نري و مادگي خدایي كھ بھ او خطاب مي
  :گوید مي

  چھ مدت، اي خداي من،

  كشد تا بھ من نظر افكني؟ چھ مدت، اي االھة من، طول مي

  ا آتش خشم در قلب تو فرو نشیند؛كشد ت چھ مدت، اي خداي شناختھ و ناشناختھ، طول مي

  كشد تا قلب نامھربان تو آرام گیرد؟ چھ مدت، اي خداي شناختھ و ناشناختھ، طول مي

  كند؛ نوع بشر بھ تباھي افتاده و بد حكم مي

  اند، كیست كھ چیزي بداند؟ از ھمة آنان كھ زنده

  .كنند خوب است یا بد است دانند كھ آنچھ مي مردم نمي

  خدمتگزارت را از خودمران؛اي خواجة من، 

  !او در منجالب فرو رفتھ؛ دستش را بگیر

  !ام بھ رحمت مبدل كن و گناھي را كھ ورزیده

  !ام، بھ باد فرمان ده تا با خود ببرد بیدادھایي را كھ روا داشتھ

  !اي از تن من بكن گناھان بیشمار مرا ھمچون جامھ
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  …!ن من در گذراي خداي من، گناھان من ھفت درھفت است؛ از گناھا

  …!اي االھة من، گناھان من ھفت درھفت است؛ از گناھان من در گذر

  .از گناھان من درگذر، و من در برابر تو خوار و زبون خواھم بود

  بشود كھ قلب تو مانند قلب مادري كھ فرزنداني زاده، شاد شود؛

  ! شاد شودبكند كھ مانند مادري كھ فرزندان زاده، یا پدري كھ صاحب فرزند شده، 

كردند، گاھي نمازگزاران، و زماني ھر دو  این مزامیر و سرودھاي دیني را گاھي كاھنان تالوت مي
خواندند و قسمتي را نمازگزاران، بھ  شدند؛ یعني قسمتي را كاھنان مي باھم بھ خواندن مشغول مي

شد كھ، مانند ھمة شود آن با شاید آنچھ در مورد این سرودھا بیشتر مایة شگفتي مي. عنوان جواب
اند؛ درواقع، این زبان براي دستگاه روحاني  ادبیات دیني بابل، آنھا را بازبان سومري قدیمي نوشتھ

  ھمان گونھ . بابل ھمان حكم زبان التیني را براي كلیساھاي كاتولیك رومي زمان حاضر داشتھ است

النھرین كھ بھ دست  ھاي دیني بینشود، در بعضي از سرود كاتولیكي ترجمة آن بھ زبان جاري دیده مي
سومري اصلي، بر آن سان كھ شاگردان مدارس » قدیمي و رسمي«ما رسیده، در میان سطور عبارات 

نیز ھمان گونھ كھ شكل این سرودھا و اوراد در . شود كنند، ترجمة بابلي آنھا نیز دیده مي این زمان مي
محتواي آنھا نیز از بدبیني و حس خرد شدن در  مزامیر یھودي و آداب دیني كلیساي رومي وارد شده،

اگر چھ احساس . كند زیر بار گناه یھودیان و مسیحیان نخستین، و ھمچنین پیرایشگران جدید حكایت مي
گناھكاري اثر مھمي در زندگي بابلیان نداشتھ، از آن در سرودھا و اوراد بھ قدري نام برده و دربارة 

در آداب دیني سامي و سرودھا، و اوراد غیر سامیي كھ از آن مشتق شده، اند كھ اثر آن  آن مبالغھ كرده
پروردگارا گناھان من بسیار است و «: مثال در سرودي چنین آمده است. تا امروز بر جاي مانده است

توانم سرخود را بلند  ورم، و دیگر نمي من در دریاي محنت و بدبختي غوطھ! كارھاي بد من فراوان
پروردگارا، … كنم خوانم و ندبھ مي كنم و اوراد مي وي خداوند بخشندة خود ميمن روبھ س. كنم

  » .خدمتگزار خود را مران

در نظر . ھا و تضرعھا صادقانھ بود تصور خاصي كھ مردم بابل ازگناه داشتند چنان بود كھ این ندبھ
نگریستند كھ  بھ آن مي رفت، بلكھ ھمچون بیماریي شمار نمي آنان گناه تنھا یك حالت معنوي نفساني بھ

نماز عنوان تعویذي . شود و ممكن است سبب ھالك او شود از چیرگي شیطان برجسم آدمي حاصل مي
زمین قدیم  را داشت كھ با آن عفریتي را كھ از اقیانوس نیروھاي سحري مسلط بر اركان زندگي مشرق

مردم بابل چنان تصور . ندراند خارج شده و بھ درون جسم فردي درآمده بود از تن او بیرون مي
اند و ممكن است از درگشاده یا  كردند كھ این شیاطین موذي دشمن انسان ھمھ جا در كمین او نشستھ مي

از كلون یا پاشنة در بھ درون خانھ درآیند، و چون شخصي گناھي مرتكب شده و با آن از حمایت 
ھا و اشخاص  اجنھ و كوتولھ. ندخدایان نیك بیرون رفتھ باشد، سبب بیماري یا دیوانگي او شو

االعضا، و باالتر از ھمھ زنان، در نظر ایشان داراي آن قدرت بودند كھ ھر گاه كسي را دوست  ناقص
توانستند انجام  مي» چشم زخم«ندارند شیاطین را بھ جسم او وارد كنند؛ حتي اینكار را با یك نظر و 

. بردند السحر بھ كار مي تعویذ و اقسام مختلف باطل براي جلوگیري از گزند این شیاطین، طلسم و. دھند
باشد، شیاطین از او  غالبًا چنان باور داشتند كھ چون كسي تصاویري از خدایان را ھمراه داشتھ

مؤثرترین طلسم آن بود كھ سنگ كوچكي را بھ نخي یا زنجیري ببندند و آن را . گریزند ترسند و مي مي
شود از آن سنگھا باشد كھ براي صاحب آن  كھ سنگي كھ انتخاب ميبھ گردن بیاویزند، بھ این شرط 
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آورد، و بند آن، بنا بھ غرضي كھ براي آن بھ كار رفتھ، سیاه یا سفید یا سرخرنگ  خوشبختي مي
. اي تابیده باشند كھ بز نر بھ آن دست نیافتھ باشد بھترین ریسمان آن بود كھ از پشم بز ماده. انتخاب شود

كارھا، احتیاط مستلزم آن بود كھ با كمك اوراد مؤثر و گرم و آداب جادویي نیز بھ بیرون گذشتھ از این 
راندن شیطان از بدن بپردازند، از آن قبیل بود پاشیدن آب یكي از نھرھاي مقدس، چون دجلھ و فرات، 

اي  ھكردند آن بود كھ مجسم كار دیگري كھ در این قبیل موارد مي. بر بدن شخصي كھ مورد نظر است
انداختند؛ اگر كرجي چنان  گذاشتند و بھ آب مي ساختند و آن را در كرجي كوچكي مي از شیطان مي

  شد كھ خود بھ  ساختھ مي

گاھي سعي . شد گر مي خود بر روي آب واژگون شود، این عمل در نظر آنان بسیار مؤثرتر جلوه
را از بدن بیمار یا جنزده خارج كردند كھ با گفتن الفاظ مناسب و خواندن افسون صحیح شیطان  مي

  .سازند و بھ بدن جانوري ھمچون مرغ یا خوك یا، بیش از ھمھ، گوسفندي داخل كنند

ھایي سحریي است كھ براي  پال بھ دست آمده نسخھ ھاي بابلي كھ از كتابخانة آسورباني بیشتر نوشتھ
. و غیبگویي بھ كار رفتھ استبیرون راندن اجنھ و شیاطین، پرھیز كردن از گزند آنھا، و پیشگویي 

اي دیگر، از فال زدنھاي ارضي و  ھایي در علم احكام نجوم است؛ دستھ بعضي از آن الواح رسالھ
اي از الواح دربارة تعبیر خواب است، كھ از  كند؛ دستھ سماوي و راه تعبیر و تفسیر فالھا بحث مي

كند؛ در  رفتة زمان حاضر رقابت ميانگیزي با محصوالت روانشناسي پیش لحاظ حسن تنظیم و شگفت
توان، با مالحظة احشاي جانوران یا مشاھدة اشكالي كھ  الواح دیگري سخن از آن است كھ چگونھ مي

یكي دیگر از . گیرد، از غیب اطالع حاصل كرد قطرة روغن چكیده بر روي آب ظرفي بھ خود مي
ر جگر جانوران بوده است؛ این ھنر راھھاي اكتشاف غیب، در نزد كاھنان بابل قدیم، نظر كردن د

اند، چھ آن اقوام باستاني جگر  جگر بیني را اقوام دیگري كھ پس از ایشان آمده از بابلیان اقتباس كرده
رفت، و  ھیچ شاھي بھ جنگ یا كشورگشایي نمي. دانستند را در انسان و دیگر جانوران مركز عقل مي

، مگر آنكھ كاھني یا جادوگري طالع وي را بھ یكي از كرد ھیچ فرد بابلیي بھ كار مھمي اقدام نمي
  .راھھایي كھ ذكر شد بخواند و تكلیف او را معین كند

از  –ھر حادثھ . رسد ھیچ تمدني، از لحاظ پابند بودن بھ اوھام و خرافات، بھ پاي تمدن بابلي نمي
الطبیعھ مورد  را كاھنان با تعبیرات سحري و فوق –والدت غیر طبیعي گرفتھ تا اشكال مختلف مرگ 

و كارھاي  حركتھاي آب رودخانھ و اشكال مختلف ستارگان و خوابھا. دادند تفسیر و تأویل قرار مي
غیر عادي انسان و جانوران، ھمھ، چیزھایي بود كھ كارشناسان در این امور از روي آنھا آینده را 

ھمان گونھ كھ ما امروز از روي جست و خیزھا و حركات موش . كردند بیني و پیشگویي مي پیش
حركات یك زنیم، آن مردم نیز با مالحظة  خرماي كوھي، درازي احتمالي فصل زمستان را حدس مي

خرافات بابلي، چون از لحاظ ظاھر با خرافات ما . كردند بیني مي نوشت شاھي را پیش سگ، سر
رسد، ولي حقیقت این است كھ ھر چیز بیمعني و سخیفي كھ  اختالف دارد، بھ نظر عجیب و غریب مي

شالودة ھر در زیر . در گذشتھ وجود داشتھ، در زمان حاضر نیز در محلي از كرة زمین انتشار دارد
تمدني، خواه قدیم و خواه جدید، دریایي از سحر و خرافھ پرستي و جادوگري جریان داشتھ و ھنوز ھم 

شاید پس از آن ھم كھ آثار عقل و تفكر ما از میان برود، باز این گونھ چیزھا بر جاي . در جریان است
  . مانده باشد

V - اخالق بابلي  
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 –طالق  –زنا  –ازدواج  –رابطة آزاد زن و مرد  –مقدس فحشاي  –وقوع طالق میان دین و اخالق 
  فساد اخالق –وضع زن 

شاید این دین، با ھمة عیوبي كھ داشتھ، چنان بوده است كھ مرد عادي بابلي را تا حدي مؤدب و 
ساختھ است؛ اگر غیر از این باشد، یافتن علت بخشندگي فراوان نسبت بھ كاھنان امر  فرمانبردار مي

در طبقات آید، دین در اواخر دورة بابل  با وجود این، چنانكھ از ظواھر برمي. دشواري خواھد بود
منجالب «) در نظر دشمنان مغرض آن(» بابل پر از فسق و فجور«باالي مردم تأثیري نداشتھ، چھ 

حتي . و نمونة بسیار بدي از گسیختگي اخالقي و شھوتپرستي عالم قدیم بوده است» بیداد و ظلم
رواج داشت اسكندر، كھ تا دم مرگ از میخوارگي دست برنداشت، از اخالقي كھ در میان مردم بابل 

  . بھ تعجب افتاده بود

كرد،  زننده ترین رسم و عادتي كھ در بابل نظر ھر بیگانھ را، ھنگام ورود بھ آن، بھ خود جلب مي
  :كند ھمان است كھ ھرودوت آن را چنین وصف مي

بنشیند و با یك مرد ) ونوس(بر ھر زن بابلي واجب است كھ در مدت عمرش یك بار در معبد زھره 
بعضي از زنان ھستند كھ، بنا بر كبر و غروري كھ از ثروتمندي در آنھا . تباط جنسي پیدا كندبیگانھ ار

ھاي دربستھ بھ  حاصل شده، از آن عار دارند كھ با دیگر زنان مخلوط شوند؛ بھ ھمین جھت در ارابھ
یشتر زنان ولي راھي كھ ب. نشینند آیند و ھمراه با ندیمان و خدمتگزاران متعدد در آنجا مي معبد مي

نشینند و تاجي از ریسمان بر روي سر  در معبد مي: گیرند بھ این ترتیب است براي این كار پیش مي
. روند شوند و گروھي دیگر از معبد بیرون مي دھند؛ گروھي پیوستھ داخل مي خود قرار مي

رگاھھا بیگانگان اند؛ از این گذ رسد كھ زنان در آنجا نشستھ گذرگاھھایي بھ خط مستقیم بھ جاھایي مي
پس از آنكھ زني بھ این ترتیب در . پسندند براي خود انتخاب كنند كنند تا ھر زني را كھ مي عبور مي

اي را در دامان او  اي نقره اي قطعھ معبد نشست، حق بیرون رفتن از آن را ندارد، مگر آنگاه كھ بیگانھ
اندازد واجب است كھ  كھ قطعة نقره را ميبر آن مرد . بیندازد و در خارج معبد با او ھمخوابگي كند

، چھ آشوریان »از االھة میلیتا مسئلت دارم كھ رحمت خود را بر تو نازل كند«: در آن حال بگوید
چھ » ه كوچك باشد، زن حق رد كردن آن را نداردقطعة نقره ھر انداز .نامند ميونوس را بھ نام میلیتا 

اندازد بھ راه  زن با نخستین مرد كھ نقره بھ دامن او مي. این قطعة نقره عنوان تبرك و تیمن دارد
افتد و حق ندارد كھ او را رد كند؛ چون با وي ھمخوابھ شد و تكلیف واجبي را كھ نسبت بھ خدایان  مي

زناني كھ تناسب اندام و زیبایي دارند ھرچھ . گردد ھ خانة خود بازميبرعھده داشت بھ انجام رسانید، ب
روند، ولي آنان كھ چنین نیستند زشتي و بدتركیبي مانع  كنند و بھ خانة خود مي زودتر معبد را ترك مي

شود كھ بتوانند وامي را كھ قانون بر گردن آنان گذاشتھ بزودي ادا كنند؛ چھ بسیارند زناني كھ  آن مي
  . كشند كھ نوبت انجام امر واجبي كھ برعھده دارند برسد ا چھار سال انتظار آن ميسھ ی

اي از روش اشتراكي جنسي  چھ چیز باعث پیدایش چنین سنت عجیبي بوده است؟ آیا این امر بازمانده
 قدیم بوده، كھ بھ این صورت باقي مانده، و داماد آینده حق شب زفاف خود را بھ اولین فرد گمنامي كھ

پرداختھ است؟ یا منشأ ترس داماد از آن بوده است كھ بھ كار حرام  كرده مي با عروس او برخورد مي
اي، كھ ریختن خون است، اقدام كند؟ یا آنكھ این عمل براي آن بوده است كھ زنان براي  شده

ن حاضر، چنین اي از قبایل استرالیا، در زما گونھ كھ در میان پاره ھمان –شوھرداري آمادگي پیدا كنند 
اي براي تقرب بھ خدایان  رسمي موجود است؟ یا اینكھ زنان با این كار ھیچ منظوري جز تقدیم ھدیھ

دانیم كھ آن كار بھ كدام یك از  اند؟ درست نمي كرده نداشتھ و در واقع نوبر خود را بھ خدایان پیشكش مي
  .گرفتھ این منظورھا صورت مي
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ولي اصناف گوناگون زنان زانیھ در حول و حوش . جره و زانیھ نامیدتوان فا البتھ چنان زنان را نمي
شدند كھ از این راه  كردند، و بعضي از آنان، موفق مي زیستند و از حرفة خود زندگي مي معابد مي

گونھ فواحش در میان  فحشاي مذھبي در مغرب آسیا وجود داشت؛ از این. ھاي ھنگفت گرد كنند سرمایھ
بردند؛ در لیدي و قبرس دختران  فروگیا و فنیقیھ و سوریھ و جاھاي دیگر بھ سر مياسرائیل و در  بني

  . آوردند جھیزیة خود را از ھمین راه بھ دست مي

میالدي قسطنطین آن را ممنوع  325در بابل رواج داشت، تا اینكھ در حوالي » فحشاي مقدس«عادت 
كردند، بھ فسق  ھایي كھ خود اداره مي یخانھبھ موازات با این فجور دیني، زنان روسپي، در م. ساخت

  . و فجور دنیایي خویش اشتغال داشتند

زنان و مردان . شمردند بابلیان معموال روابط جنسي پیش از زناشویي را تا حد زیادي مجاز مي
این در واقع نوعي ازدواج  –توانستند، پیش از ازدواج، آزادانھ با یكدیگر ارتباط داشتھ باشند  مي

توانست رشتة این ارتباط را  خواست، مي رفت؛ ھر وقت یكي از دو طرف مي یشي بھ شمار ميآزما
كردند بایستي شبیھ دانة زیتوني، از سنگ یا سفال  قطع كند؛ ولي زناني كھ بھ این صورت زندگي مي

  .لعابي، ھمراه خود داشتھ باشند تا معلوم شود كھ رفیقي دارند

ساختھ و اشعار عاشقانھ  آید كھ مردم بابل شعر و غزل مي برمياز بعضي از لوحھاي بابلي چنین 
: اند، ولي، جز سطرھاي اول چند قطعھ شعر، اكنون چیزي بھ دست نیست؛ مانند اینھا سروده مي
اي از تاریخ  نامھ 112» .قلب من سرشار از خوشي و سرود است«یا » .محبوب من نور است«

ھاي ناپلئون اول بھ ژوزفین  آن با روش نگارش نامھ م اكنون موجود است كھ روش نگارش ق2100
من … امیدوارم كھ شمش و مردوك بھ تو سالمت ابدي كرامت كنند… بیا بھ بي«: شباھت دارد

بھ بابل رسیدم، . از سالمتي تو فرستادم؛ مرا آگاه كن كھ حالت چون است[ براي پرستش]اي  فرستاده
  » .اندوھگینمبینم؛ من بسیار  ولي تو را در اینجا نمي

اي از شكل ازدواج قدیمتر بوده كھ زناشویي با  شد؛ این امر بدون شك بازمانده میان ھدایایي مبادلھ مي
كرد، ولي  اي بھادار بھ پدر عروس تقدیم مي نامزد دامادي ھدیھ. گرفتھ است خرید و فروش صورت مي

دختر خود بدھد؛ بھ این ترتیب در عین حال انتظار آن داشت كھ پدر عروس جھیزیة گرانبھاتري بھ 
با وجود این، . شده توان معلوم كرد كھ كدام یك از زن و مرد در این معاملھ خریداري مي درست نمي

آمد؛ مثال شمش نزیر، بھ عنوان بھاي  افتاد كھ زناشویي درست بھ صورت معاملھ درمي گاھي اتفاق مي
  :تة ھرودوت در این باره چنین استگف. دریافت كرده بود) ریال 4000(دختر خود، ده شكل 

آوردند كھ مردان  كساني كھ دختراني قابل شوھر رفتن داشتند، ھر سال یك بار آنان را بھ محلي مي
كرد و یكي را پس از دیگري  داللي یك یك آنان را معرفي و توصیف مي. شدند فراوان در آنجا جمع مي

گرفت؛ پس از آن  و بھاي گراني در مقابل ميرسانید  نخست زیباترین را بھ فروش مي. فروخت مي
رسید كھ زیبایي كمتر دارد؛ ولي ھر یك از دختران را بھ شرط زناشویي  نوبت بھ دختري مي

  . این عادت پسندیده اكنون دیگر وجود ندارد… فروخت مي

اظ اكتفا با وجود این عادات و مراسم عجیبي كھ در امر ازدواج بابلي وجود داشت، باید گفت كھ، از لح
كردن مرد بھ یك زن، و اخالص و وفاداري، زناشویي دست كمي از آنچھ امروز در میان مسیحیان 

آزادي مجاز پیش از زناشویي را اطاعت از وفاداري سختي، پس از ازدواج، در . رایج است نداشتھ
اگر شوھر را دل  داد، قانون چنان بود كھ وي را با مرد زناكار غرق كنند، و پي بود؛ اگر زني زنا مي

حموربي در این مورد از قیصر ھم . كردند سوخت؛ زن را نیمھ عریان بھ كوچھ رھا مي بر وي مي
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نما شود كھ با مردي  اگر زني انگشت«: گوید باالتر رفتھ و در یكي از مواد قانون خود چنین مي
اي حفظ شرف و آبروي خوابیده، و آن دو را در یك بستر نگرفتھ باشند، بر آن زن واجب است كھ، بر

گونھ شایعات  شاید منظور قانون آن بوده است كھ این» .شوھر خویش، خود را در رودخانھ غرق كند
كرد آن بود  توانست زن خود را طالق گوید، و تنھا كاري كھ مي مرد مي. در میان مردم رواج پیدا نكند

؛ ولي اگر زني بھ شوي خود »نیستيتو زن من «: كھ جھیزیة زن را بھ وي بازگرداند و بھ او بگوید
نازایي، زنا دادن،  119. ، واجب بود كھ با غرق كردن وي را بكشند»تو شوھر من نیستي«: گفت مي

ناسازگاري كردن با شوھر، و بد اداره كردن خانھ، ھمھ از چیزھایي بود كھ، بر حسب قانون، طالق 
اري خانھ دقت نكند و ولگردي و اگر زني در كار نگاھد« 120. ساخت دادن زن را مجاز مي

گردي نماید و از كارھاي خانھ غیبت ورزد و در بند كودكان خود نباشد، آن زن را بھ آب  دوره
توانست ثابت كند كھ نسبت بھ  در مقابل این درشتي و سختي قانون، اگر زني مي 121» .اندازند مي

گرفت، ولي عمال حق  بتھ طالق نميشوھرش وفادار مانده، و شوھر در حق وي سختي روا داشتھ، ال
  داشت خانة شوھر را ترك گوید؛ در چنین حالتي بھ خانة پدر و مادر خود 

اگر .) زنان انگلستان تا اواخر قرن نوزدھم چنین حقي را بھ دست نیاورده بودند. (برد نیز با خود مي
و براي آن زن چیزي ماند،  مردي، براي اشتغال بھ كار یا جنگ، مدت درازي از زن خود دور مي

برجاي نگذاشتھ بود كھ با آن زندگي كند، آن زن حق داشت كھ با مرد دیگري بھ سر برد؛ این امر، بھ 
صورت قانوني، مانع از آن نبود كھ چون شوھر غایب حاضر شود، زن دوباره زندگي با او را از سر 

  . گیرد

وضعي كھ زنان رومي پس از آن  تر از وضع زن در مصر، و بھ طور كلي، وضع زن در بابل پست
چون رسم بر . پیدا كردند، بود، ولي از وضع زن در یونان قدیم یا در اروپاي قرون وسطي بدتر نبود

از بچھ آوردن و بچھ پروردن و آب از رودخانھ یا چاه كشیدن و  –آن بود كھ زن وظایف متعددي را 
انجام دھد، ناچار این آزادي  –نگاه داشتن خانھ آسیا كردن گندم و پخت و پز و رشتن و بافتن و پاكیزه 

توانستند مالك  براي وي حاصل شده بود كھ مانند مردان در كوچھ و بازار آمد و شد كند؛ نیز زنان مي
باشند و از درآمدھاي مخصوص خود استفاده كنند و بخرند و بفروشند و میراث برند و براي ما ترك 

نشستند؛  گرفتند و در آن بھ بازرگاني مي زنان دكاني براي خود ميبعضي از . نامھ بنویسند خود وصیت
رساند كھ دختران نیز، مانند پسران،  كردند؛ این، خود، مي اي از زنان شغل منشیگري اختیار مي پاره

نژاد، كھ قدرت تقریبًا نامحدودي بھ  اند، ولي سنت جاري در میان مردم سامي دیده اي مي تعلیمات مدرسھ
النھرین  داد، از ھر اندیشة تسلط مادر و مادرشاھیي كھ از تاریخ قدیم بین مرد خانواده مي بزرگترین

یكي از رسومي كھ معموال طبقات باالي اجتماع از آن پیروي . كرد باقي مانده بود جلوگیري مي
 –اشد و شاید ھمین عادت مقدمة پیدا شدن چادر و حجاب در میان مسلمانان و ھندیان شده ب –كردند  مي

دادند، و ھنگامي كھ زنان از خانھ  این بود كھ، براي زنان، در خانھ محل خاص و اندروني قرار مي
در طبقات پست، زن جز . كردند شدند، غالمان و خواجگان حرم ھمراه ایشان حركت مي خارج مي

م كنیز برتر رفت و، اگر جھیز نداشت، مقام و منزلت وي از مقا اسبابي براي فرزندزادن بھ شمار نمي
گونھ كھ در آیین مریم عذرا، در  در آیین عشتر براي زن و مادري احترامي وجود داشت، ھمان. نبود

بابلیان ھنگام «: قرون وسطي نیز چنین بود، ولي اگر قول ھرودوت را باور كنیم كھ گفتھ است
شود كھ بابلیان  مي ، آنگاه معلوم»جویي شود كنند تا در آذوقھ صرفھ محاصره، زنان خود را خفھ مي

  .اند بھره بوده قدیم از خصال و جوانمردي و شھامتي كھ در اروپاییان قرون وسطي وجود داشتھ بي

آن رقت و . اند اند، عذري داشتھ دانستھ از این قرار مصریان، در اینكھ مردم بابل را كامال متمدن نمي
كند،  ت و ھنر این قوم از آن حكایت ميظرافتي كھ در اخالق و احساسات مصریان وجود داشتھ و ادبیا

در آن ھنگام نیز كھ این ظرافت بھ بابل رسید، بھ صورت انحالل و . شود در نزد بابلیان قدیم دیده نمي
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كردند؛ بھ خود عطر  دادند و رنگ مي انحطاط اخالقي بود؛ پسران جوان گیسوان خود را پیچ و تاب مي
  و با مالیدند ھا غازه مي زدند و بھ گونھ مي

با حملة پارسیان عزت نفس مردم بابل یكباره از . آراستند گردنبند و بازوبند و گوشواره خود را مي
عادت فسق و فجور بھ ھمة . میان رفت و ضبط نفس و شرم از كارھاي زشت نیز بكلي نابود شد

را، چنانكھ عدة  ھاي بزرگ نیز خودنمایي و آراستن و پیراستن خود ھا راه یافت؛ زنان خانواده خانواده
اگر . پنداشتند مند شوند و لذت ببرند، از آداب و تعارفات عادي مي بیشتري از مردم از جمال آنھا بھره

ھر مردي كھ دچار «: گوید روا باشد كھ گفتة ھرودوت را در این خصوص باور كنیم، وي چنین مي
داد تا از این راه پول  ر ميشد، دختران خود را براي فسق و فجور در معرض عموم قرا تنگدستي مي
ھیچ چیز از اخالق مردم این «: چنین نوشتھ است) میالدي 42(كوپنتوس كورتیوس » .بھ دست آورد
انگیزتر نیست، و در ھیچ جاي دیگر این اندازه براي استفاده از لذتھاي شھواني وسیلھ  شھر شگفت
مردم بابل، كھ در . ومي رو بھ فساد رفتدر آن ھنگام كھ معابد ثروتمند شد، اخالق عم» .فراھم نیامده

خوشگذرانیھا غرق شده بودند، با كمال رضاي خاطر بھ فرمانبرداري شھر خود از كاسیھا و آشوریان 
  .و ایرانیان و یونانیان گردن نھادند

VI - چیزنویسي و ادبیات  

  حماسة گیلگمش –ادبیات  –زبان  –گشودن رموز آن  –خط میخي 

بابل، كھ پر از شھوتراني و دیدنداري و توجھ بھ بازرگاني بوده، بھ وسیلة ادبیات  آیا زندگي قدیم مردم
كرده یا نھ؟ شاید چنین بوده است، چھ از آثار پراكنده و ناچیز بابلي، كھ  یا ھنر رنگ جاوداني پیدا مي

ن ای. توانیم براي آن مدنیت حكم قطعي صادر كنیم اقیانوس زمان از دل خود بیرون ریختھ، نمي
ھاي متفرق بیشتر بھ مسائل نماز و دعا و جادو و بازرگاني ارتباط دارد و، از لحاظ ادبي، با  بازمانده

وجھ قابل مقایسھ نیست؛ از این حیث، وضع آثار  آنچھ از مصر و فلسطین بر جاي مانده بھ ھیچ
این كمي اسناد نتیجة توان گفت كھ آیا  نمي. بازماندة بابل با آثار بازماندة پارس و آشور شباھت دارد

پیشامدھا و خرابیھاست یا براستي بابل از این بابت فقیر بوده و آثار ادبي نداشتھ است؛ آنچھ مایة امتیاز 
  .بابل است، ھمان مؤلفات كتبي مربوط بھ قانون و تجارت است

د، از تعداد بردن با وجود این، تعداد منشیھا در شھر بابل، كھ مخلوطي از ھمة نژادھا در آن بھ سر مي
منشیھاي شھر ممفیس و طیوه كمتر نبوده است؛ ھنر منشیگري ھنوز در آغاز پیدایش خود بود؛ 

توانست بھ مناصب دولتي یا  كرد، و از این راه مي پرداخت در اجتماع مقامي پیدا مي ھركس بھ آن مي
ت بزرگ خویش بھ ھمین جھت، منشیھا از ھر فرصتي براي نمایاندن كارھا و خدما. روحاني برسد

این . نوشتند اي خویش مي كردند، و مخصوصا این قبیل عناوین را بر مھرھاي استوانھ استفاده مي
  درست شبیھ است بھ كاري كھ دانشمندان مسیحي تا ھمین

بابلیان، با . نوشتند كردند و بر كارت نام خود درجات و شایستگیھاي علمي خویش را مي نزدیكي مي
نوشتند؛  نشده چیز مي القاعدة تیزي بود، بر لوحھاي گلي خشك كل منشور مثلثقلمي كھ نوك آن بھ ش

شد، آن را در آفتاب  پس از آنكھ لوح تمام مي. شود ھمین خط است كھ امروز خط میخي نامیده مي
كردند كھ مدتھاي دراز  پختند و، بھ این ترتیب، نوشتة عجیبي تھیھ مي خشكانیدند یا با آتش مي مي
پاشیدند تا رطوبت آن را بگیرد، و آن  اي بود، بر آن خاك نرم مي ھر گاه نوشتھ نامھھ. بماندتوانست  مي

لوحھاي گلي را در . كردند گذاشتند و، با مھر فرستنده، سر آن را مھر مي را در پاكتي از گل مي
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ھایي  كتابخانھ چیدند؛ بھ این ترتیب ھا را بر روي رفھا مي گذاشتند و این خمره ھایي مي ھا و كوزه خمره
ھا ھمھ نابود شده، ولي از یكي از بزرگترین  این كتابخانھ. شد براي معابد و كاخھاي سلطنتي درست مي

ھایي استنساخ كرده و در كتابخانة آسورباني پال نگاه داشتھ بودند  آنھا، كھ كتابخانة بورسیپا بود، نسخھ
  .ربارة زندگي مردم بابل قدیم داریملوح گلي آن منبع اطالعاتي است كھ ما اكنون د 3000كھ 

گشودن رموز میخي بابلي، مدت چندین قرن، از آرزوھاي دانشمنداني بود كھ سخت در این راه 
، 1802در سال . رود كوشیدند؛ پیروزي نھایي در این باره یكي از افتخارات تاریخ علم بھ شمار مي مي

نگن، بھ فرھنگستان آن شھر اطالع داد كھ چگونھ گئورگ گروتفند، استاد زبان یوناني در دانشگاه گوتی
ھاي خط میخي ایران باستاني كار كرده و توانستھ ھشت حرف، از  مدت چندین سال بر روي نوشتھ

رو، نام سھ شاه را در آنھا  ھا وجود داشتھ، را تشخیص دھد و، از آن چھل و دو حرفي كھ در آن نوشتھ
در آن سال، راولینسن، یكي از كارمندان . مر صورت نگرفتپیشرفتي در این ا 1835تا سال . بخواند

ھیشتاسپ و  –سفارت انگلستان در ایران، بدون آگاھي از كارھاي گروتفند، توانست نام سھ شاه 
اي بھ خط فارسي باستاني كھ مشتق از میخي بابلي بود بخواند؛ پس  را در كتیبھ –داریوش و خشیارشا 

ولي این خط، خط بابلي نبود؛ كار دیگري كھ بر . مام آن كتیبھ را خوانداز آن، از روي ھمین سھ نام، ت
اي دست یابد كھ  آمد آن بود كھ مانند شامپولیون سنگ رشیدي پیدا كند؛ یعني بھ كتیبھ راولینسن الزم مي

اي را در ارتفاع صد متري بر  چنین سنگ نوشتھ. با دو خط فارسي باستاني و بابلي نوشتھ شده باشد
داریوش اول دستور داده بود كھ سنگتراشان شرح : كوه بیستون، در محل دور از دسترسي یافتسینة 

جنگھا و پیروزیھایش را بھ سھ زبان فارسي و آشوري و بابلي بر سینة كوه نقش كنند، و این نقش 
 برداري مدت چندین روز وي براي خواندن و گرده. ھمان بود كھ توجھ راولینسن را بھ خود جلب كرد

آویخت و با دقت كامل  از آن جان خود را بھ معرض خطر انداخت و غالبًا خود را بھ ریسماني مي
راولینسن، پس از دوازده سال . داشت كرد، یا با خمیر نرمي از آنھا نمونھ برمي حروف را استنساخ مي

ي، براي انجمن شاھي آسیای). 1847(كوشش و كار، توانست متنھاي بابلي و آشوري را ترجمھ كند 
آنكھ از صحت اكتشاف راولینسن اطمینان حاصل كند، متني میخي را كھ تا آن زمان منتشر نشده بود 
نزد چند آشورشناس فرستاد و از آنان خواست كھ، بدون ارتباط پیدا كردن با یكدیگر، آنھا را ترجمھ 

در نتیجة این كوشش . بود اي كھ بھ این ترتیب فراھم آمد تقریبًا با یكدیگر مطابق كنند؛ چھار ترجمھ
  مداوم دانشمندان و محققان، میدان بحث تاریخ، با اطالعاتي كھ از این تمدن تازه اكتشاف شده بھ 

  . آمد، وسعت پیدا كرد دست مي

این زبان . زبان بابلي زباني سامي، و از تطور و تغییرشكل زبانھاي سومري و اكدي بھ دست آمده بود
نوشتند كھ اصل سومري داشت، ولي لغات آن با گذشت زمان تغییر پیدا كرده و از  را با حروفي مي

اختالف ). گونھ كھ لغت فرانسھ یا التیني اختالف پیدا كرده است ھمان(شكل اصلي منحرف شده بود 
اي بود كھ ناچار بایستي كتابھاي لغت و صرف و  میان زبانھاي سومري و بابلي، در اواخر، بھ اندازه

و » قدیمي«نحو خاصي بنویسند تا دانشمندان و كاھنان جوان از روي آن بتوانند لغت سومري فصیح و 
یك از كتابھاي كتابخانة  ھاي روحاني سومري را بخوانند، بھ ھمین جھت است كھ در حدود چھار نوشتھ

. سلطنتي نینوا كتابھاي لغت سومري و بابلي و آشوري و كتابھاي مربوط بھ صرف و نحو زبانھاست
بعضي از این كتابھاي لغت و صرف و نحو در زمان سارگن اكدي نوشتھ شده؛ از ھمین جا معلوم 

در زبان بابلي نیز، مانند . تشود كھ مطالعات و تحقیقات علمي از چھ زمانھاي دوري آغاز شده اس مي
بابلیان . داد سومري، عالمات نوشتني نمایندة حروف نبود، بلكھ ھجاھا و مقاطع كلمات را نمایش مي

آنچھ را » عالمت ھجایي«ھرگز براي خود الفبایي وضع نكردند، و با تعدادي در حدود سیصد 
قواعد حساب و تعلیمات دیني،  حفظ كردن این عالمات ھجایي، و آموختن. نوشتند خواستند مي مي

داد؛ در این مدارس كاھنان آنچھ را براي  رویھمرفتھ، برنامة مدارس پیوستھ بھ معابد را تشكیل مي
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در ضمن . دادند بھ شاگردان خود تعلیم مي –و ھمینھا بود كھ ذكر كردیم  –دانستند  خدایان مفید مي
ده كھ بر روي كف آن لوحھاي گلیي بھ دست كاوشھایي كھ شده، اطاق مكتبي از زیر خاك بیرون آم

آمده كھ بر آنھا شاگردان دختر و پسر، از روي سرمشقھاي اخالقي آموزگاران خود، دو ھزار سال قبل 
نماید كھ یك حادثھ و بالي ناگھاني كالس درس را یكباره از  اند؛ چنان مي كرده از میالد مسیح مشق مي

  . ساختھ باشد فعالیت انداختھ و در زیر زمین مدفون

دانستند، و بھ ھمین جھت  بابلیان نیز، مانند مردم فنیقیھ، خطنویسي را وسیلة تسھیل كار تجارت مي
در میان الواح بازمانده، داستانھاي . رساندند گلھاي رس خود را زیاد بھ مصرف چیزنویسي نمي

اي است كھ پایاني  از سلسلھھا، خود، نسل نخستین  شود؛ این نوشتھ منظومي بھ زبان جانوران دیده مي
ندارد؛ نیز سرودھایي در آن الواح وجود دارد كھ در آنھا كامال مراعات وزن عروضي شده، و سطور 

و بندھاي آن كامال از یكدیگر متمایز است؛ از اشعار غیردیني، بسیار كم در میان این آثار دیده 
توان آنھا  شود، گو اینكھ ھنوز نمي مام ميشود؛ از آنچھ نمایندة مراسم دیني است بوي نمایش استش مي

را تئاتر نامید؛ از اینھا گذشتھ، مقادیر بسیار زیادي گزارش وقایع و ثبت حوادث تاریخي در میان 
نگاران رسمي پرھیزكاري و كشورگشایي شاھان را ثبت كرده و حوادث  وقایع. رسد الواح بھ نظر مي

بروسوس، . اند آمده نوشتھ و بھ یادگار گذاشتھ شمھمي را كھ براي معابد و شھرھاي مختلف پی
، ھمچون كسي كھ بھ علم و درایت خود اعتماد كامل داشتھ )م ق280حوالي (نامدارترین مورخ بابلي 

نخستین شاه بابلي را خدایي برگزید، و مدت : گوید باشد، از آفرینش جھان و آغاز تاریخ بشر سخن مي
؛ بروسوس از آغاز جھان تا طوفان بزرگ را، با دقتي سال طول كشید 36000سلطنت این شاه 

  . داند سال مي 691200شایستة تحسین و اعتدالي نسبي، 

  دوازده لوح شكستھ، كھ در كتابخانة آسورباني پال بھ دست آمده و اكنون در موزة

این . داردالنھرین، یعني حماسة گیلگمش، را در بر شود، جالبترین اثر ادبي بین بریتانیا نگاھداري مي
اي از داستانھاست كھ پیوستگي متیني با یكدیگر ندارند و آنھا را  حماسھ نیز، مانند ایلیاد، مجموعھ

رسد، یك قسمت از این حماسھ،  قبل از میالد مي 3000اند؛ تاریخ بعضي از آنھا بھ  جا جمع كرده یك
 –ارك و از نسل شمش  اي شھر اوروك یا گیلگمش فرمانفرماي افسانھ. داستان طوفان بابل است

گیلگمش در این داستان، ھمچون تركیبي از . نپیشتیم است كھ پس از طوفان ماند و حیات ابدي پیدا كرد
شود كھ با جرئت و  شمشون، با قامتي بلند و ھیكلي درشت و عضالتي پیچیده دیده مي –آدونیس 

  :اي دارد كند و زیبایي فریبنده شھامت بھ كارھا اقدام مي

  او خداست، دو ثلث

  و یك ثلث او آدمیزاد است،

  …تواند با اندام او دم از برابري بزند كس نمي و ھیچ

  ھاي زمین، را دیده، چیز، حتي كرانھ ھمھ

  چیز را بشناسد؛ ھر چیز را غوررسي كرده، و دریافتھ است كھ چگونھ ھمھ

  پوشاند، گذشت از حجاب حكمت، كھ ھمھ چیز را مي
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  .و ھمة رازھا را گشود

  چھ را پنھاني بود دید،آن

  و از ھرچھ پوشیده بود سرپوش برگرفت؛

  .و خبر دورة پیش از طوفان را باز آورد

  راه دور و درازي رفت،

  و رنج و زحمت فراواني را تحمل كرد؛

  . و آنگاه بر لوحي سنگین آنچھ را كرده بود، نوشت

ساختن باروھا در شب و «كمرشكن بردند كھ فرزندانشان را بھ كارھاي  پدران نزد عشتر شكایت مي
ھیچ زني را براي خواجة خود، و ھیچ «دارد، و شوھران از آن شكایت داشتند كھ وي  وامي» روز

عشتر از ارورو، مادر خداي گیلگمش، درخواست » .گذارد اي را براي مادر خویش باقي نمي دوشیزه
ا نزاع و كشمكش مشغول دارد، و بھ این كند كھ فرزندي ھماورد گیلگمش بیافریند كھ بتواند او را ب مي

كند و  ارورو قطعھ گلي را با آب دھان خمیر مي. ترتیب شوھران اوروك آرامش خاطر خود را بازیابند
. سازد كھ مردي است با نیروي گراز و یال شیر و سرعت مرغ از آن صورت نیمھ خداي انكیدو را مي

برد؛  گزیند و با جانوران بھ سر مي د و از آنان دوري مياین انكیدو بھ ھمنشیني آدمیزادگان رغبتي ندار
كند، و ھمراه با دد و دام تشنگي خود را  ھاي دریا بازي مي چرد، با آفریده با آھوان علف صحرا مي«

شود كھ با دام و تلھ او را گرفتار سازد، ولي ھرچھ  یكي از شكارچیان بر آن مي» .نشاند فرو مي
خواھد كھ  رود و از او مي شود؟ آنگاه شكارچي بھ نزدیك گیلگمش مي ق نميكوشد، بھ این كار موف مي

اي «: گوید گیلگمش بھ او مي. اي را بھ او امانت دھد تا انكیدو بھ دام عشق او گرفتار شود زن كاھنھ
  روند، صیاد، برو و كاھنھ را با خود گیر و، آنگاه كھ جانوران بھ آبشخور مي

  ».ر؛ چون انكیدو روي او را ببیند، جانوران از گرد او پراكنده خواھند شدپرده از روي زیباي او بردا

  .یابند روند و انكیدو را مي شكارچي و كاھنھ پیش مي

  !اي زن. او در اینجاست«

  بندھاي خود بگشا،

  و از زیبایي خود پرده بردار،

  !تا سیر و پر از تو برخوردار شود

  !بازپس مگرد، و آتش او را تیزتر كن

  .ترا ببیند، بھ نزد تو خواھد آمدچون 
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  !جامة خود بگشا تا بر تو آرام گیرد

  .كنند سان كھ زنان مي شھوت او را برانگیز، بدان

  در آن ھنگام، نسبت بھ ددان بیگانھ خواھد شد،

  .اند ھمان ددان كھ پیوستھ در پي او گام برداشتھ و با او بزرگ شده

  ».سینة او بھ سینة تو فشرده خواھد شد

  آنگاه كاھنھ بندھاي خود را گشود،

  و از زیبایي خود پرده برداشت،

  .تا او سیر و پر از وي برخوردار شود

  بھ پس بازنگشت و آتش او را تیز كرد،

  .و جامة خود را گشود تا بر او آرام گیرد

  .كنند و شھوت او را برانگیخت، بدان سان كھ زنان مي

  .سینة او بر سینة وي فشرده شد

  . راموش كرد كھ كجا زاده شدانكیدو ف

چون از لذت سیر و زده شد، بیدار گشت و دریافت كھ . انكیدو شش روز و ھفت شب با زن مقدس ماند
در آن ھنگام، كاھنھ وي . اند؛ چون دید، از شدت اندوه بیحال و بیھوش شد رفتھ –جانوران  –دوستانش 

بري؟ بیا  و میان وحشیان مزارع بھ سر ميتو كھ شكوه خدایي داري از چھ ر«: را مالمت كرد و گفت
انكیدو، » .كند و قدرت او باالي ھمة قدرتھاست تو را بھ اوروك ببرم، در آنجا كھ گیلگمش زندگي مي

مرا بھ «: كھ با ستایش كاھنھ فریب خورده بود، در پي وي بھ جانب اوروك روانھ شد و چنین گفت
؛ چون چنین »بجنگم و قدرت خود را بھ وي نشان دھمآنجا كھ گیلگمش است راھنمایي كن، تا با او 

ولي گیلگمش، در آغاز كار با نیرو و پس از آن با مھرباني خویش، . شد، خدایان و شوھران شاد شدند
بر وي چیره شد، و آن دو یار وفادار یكدیگر شدند؛ ھر دو در كنار یكدیگر براي حمایت اوروك در 

ساز و برگ «گیلگمش . نجام كارھاي بزرگ، پیروزمندانھ بازگشتندبرابر عیالم پیش رفتند و، پس از ا
ھاي سلطنتي بیاراست و تاج  جنگي از خود دور كرد و جامة سفید خویش را پوشید و خود را با نشانھ

در آن ھنگام، عشتر سیري ناپذیر گرفتار عشق او شد و چشمان درشت خود را . »بر سر گذاشت
  :متوجھ او ساخت و بھ او گفت

اي بھ من بخش؛ تو شوھر من خواھي  عشق خود را ھمچون ھدیھ! بیا اي گیلگمش و شوھر من باش«
اي از الجورد و طال خواھم گذاشت كھ چرخھاي زرین عقیق نشان  تو را در ارابھ. بود، و من زن تو

آیي گرداگرد تو بخور  دارد؛ تو را شیراني بزرگ خواھند كشید؛ در آن ھنگام كھ بھ خانة ما مي
تمام زمینھاي مجاور دریا قدم تو را در آغوش خواھند گرفت، و … برخاستھ از درخت ارز خواھد بود
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ھا را ھمچون خراجي  و خیرات و عطایاي كوھھا و جلگھ. شاھان در برابر تو پشت دو تا خواھند كرد
  ».در برابر تو خواھند آورد

تر براي معشوقھاي فراوان خود مھیا پذیرد و سرنوشت شومي را كھ عش گیلگمش این پیشنھاد را نمي
برد و بھ او  آورد، و از آن میان نام تموز و باز و اسب و مرد باغبان و شیر را مي كرده بھ یاد او مي

گونھ كھ آنان را از پاي درآوردي، مرا نیز از  تو اكنون مرا دوست داري، ولي بعدھا، ھمان«: گوید مي
كند كھ گاو وحشي  ود و از آنو، خداي بزرگ، مسئلت ميش عشتر در خشم مي» .پاي درخواھي آورد

پذیرد و عشتر را چنین مالمت  آنو این درخواست را نمي. اي بیافریند و آن گاو گیلگمش را بكشد درنده
» تواني خاموش بماني؟ آیا اكنون كھ گیلگمش خیانتھا و رسواییھاي تو را بھ یادت آورده نمي«: كند مي

كن  اگر مسئولش اجابت نشود، در تمام جھان غریزة عشق و شھوت را ریشھكند كھ  عشتر تھدید مي
آفریند، ولي  شود و گاو وحشي درنده را مي آنو تسلیم مي. خواھد كرد تا ھرچھ زنده است نابود شود

شود؛ چون عشتر بر گیلگمش دشنام و نفرین  گیلگمش، بھ دستیاري انكیدو، بر آن جانور چیره مي
بالد و شاد  گیلگمش بھ خود مي. كند دستي از آن جانور را بھ چھرة او پرتاب ميفرستد، انكیدو  مي
ناپذیري، در بحبوحة شادي گیلگمش، عیش او  شود، ولي عشتر با مبتال كردن انكیدو بھ درد درمان مي

  .میرد كند، و انكیدو مي را منغص مي

شود و زاري  ت دارد، خم مياي بیشتر دوس گیلگمش روي نعش دوست خود، كھ او را از ھر محبوبھ
رود، كھ آیا ھیچ راه گریزي از این سرنوشت شوم  كند و در اندیشة مرگ و اسرار آن فرو مي مي

نپیشتیم است، و ناچار او راز زندگي جاوداني  –نیست؟ تنھا یك نفر از مرگ رھایي یافتھ و آن شمش 
مام جھان را ھم از زیر پا بگذراند، بھ شود كھ، اگر براي یافتن وي ت شناسد، گیلگمش بر آن مي را مي

افتد كھ دو عفریت نگاھبان آن ھستند؛ سر  در ضمن این جستجو، گذارش بھ كوھي مي. این كار برخیزد
این دو عفریت بھ وي پروانة عبور . رود ساید و پستانھاشان تا دوزخ پایین مي این عفریتھا بھ آسمان مي

گذرد و بھ كنار اقیانوس  یكي بھ درازاي بیست كیلومتر ميدھند و او از گذرگاه زیرزمیني تار مي
از وي براي . بیند رسد و، از دور، بر روي آنھا تخت سبیتو، خداوند دوشیزة دریاھا، را مي بزرگ مي

اگر در این كار كامیاب نشوم، خود را بر این زمین خواھم «: گوید خواھد و مي گذشتن از آبھا مدد مي
دھد كھ در مدت چھل روز  سوزد و بھ او اجازه مي سبیتو را دل بر او مي» .افكند و خواھم كشت

نپیشتیم دارندة زندگي جاوداني  –طوفاني از دریا بگذرد و بھ جزیرة خوشبختي، كھ جایگاه شمش 
  چون. است، درآید

وي داستان طوفان . شود نپیشتیم خواستار زندگي ابدي مي –رسد، از شمش  گیلگمش بھ آن جزیره مي
كند كھ چگونھ خدایان از آنچھ بر اثر حملة دیوانگي كردند پشیمان  گوید، و بیان مي براي وي بازمي را

. اند، زندگي جاودانھ بخشیدند شده شدند و چگونھ او و زنش را، براي آنكھ سبب باقي ماندن نسل او مي
لگمش آمادة بازگشت از دھد، و گی كند بھ گیلگمش مي آنگاه گیاھي را كھ خوردن آن جواني را تجدید مي

كند تا تن خود را بشوید؛ در آن حال كھ  وي در میان راه درنگ مي. شود سفر دور و دراز خویش مي
  .رباید ميخزد و گیاه را  مشغول شستشوست، ماري در آن نزدیكي مي

بیند نماز  گردد و در ھمة معابدي كھ سر راه خود مي گیلگمش، دلشكستھ و اندوھگین، بھ اوروك بازمي
گزارد، تا مگر انكیدو دیگر باره زنده شود، حتي اگر این زندگي تازه آن اندازه بیشتر طول نكشد  مي

شود و انكیدو  مي شود و گیلگمش از حال مردگان جویا انكیدو ظاھر مي. كھ یك كلمھ با وي سخن گوید
مرا یاراي جواب گفتن بھ تو نیست، چھ اگر بتوانم زمین را در برابر تو «: گوید در پاسخ وي مي

ام براي تو بازگویم، ترس تو را از پاي درخواھد آورد، و از ھوش خواھي  بگشایم و آنچھ را كھ دیده
ورزد  طلب حقیقت اصرار مي ولي گیلگمش، كھ نماد فلسفھ، یعني حماقت متھورانھ، است، در» .رفت
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انكیدو » .بگذار ترس مرا از پاي درآورد و بیھوش شوم، ھرچھ ھست مرا از آن آگاه كن«: گوید و مي
  . رسد انگیز قطعات بازماندة این حماسھ بھ پایان مي گوید، و با این نغمة حزن احوال دوزخ را بازمي

VII - ھنرمندان  

  معماري –نقش برجستھ  –سازي  مجسمھ –نقاشي  –موسیقي  –خرده ھنرھا 

توانیم دربارة ادبیات بابل  داستان گیلگمش تقریبًا نمونة منحصر بھ فردي است كھ از روي آن مي
ھنرھاي بابلي از تندباد حوادث مصون مانده و بھ ما رسیده نشان  ولي آنچھ از خرده. قضاوت كنیم

. نداشتھ، الاقل، توجھ بھ زیبایي بوده استدھد كھ، در آن مردم، اگر روح ابداع ھنري عمیق وجود  مي
و فرو رفتن آنان در امور بازرگاني و لذتھاي جسماني و عالقة بھ دین، كھ براي جبران دنیاداري 

ھاي آجري، كھ با  قطعھ. شده، چنان نبوده است كھ از این احساس توجھ بھ جمال جلو گیرد حاصل مي
آالت و ادوات خوش ساخت مفرغي و آھني و سیمین  دقت و حوصلھ لعاب داده شده، سنگھاي صیقلي،

ھاي عالي، میزھا و تختھا  ھاي خوشرنگ و فرشینھ ھاي زربفت، قالیھاي نرم و پارچھ و زرین، پارچھ
  و صندلیھایي كھ از آن زمان برجاي

ین مانده، اگر براي آن كافي نباشد كھ در عالم ھنر ارزش و مقام بلندي براي تمدن بابلي اثبات كند، ا
كارھاي زرگري و جواھر كاري از آن زمان . اندازه ھست كھ جمال و رونقي بھ آن تمدن ببخشد

شود؛ بیشتر بھ آن  فراوان بھ دست آمده، ولي آن دقت فني اسبابھاي زینتي مصري قدیم در آنھا دیده نمي
ھند، و اند كھ ھرچھ فراوانتر فلز زرد را بھ كار برند و در معرض نمایش قرار د دلخوش بوده

بابلیان آالت موسیقي گوناگون، . دانستند كھ تمام تنة یك پیكر را از طال بسازند ھنرمندي را در آن مي
اند  ، و دایره داشتھ)سنج(از قبیل ناي فلزي، سنتور، چنگ، ني مشكي، طبل، بوق، ني، شیپور، زنگ 

در معابد و كاخھا و مجالس خوانان، بھ ھمراھي یكدیگر یا تنھا تنھا،  ھاي موسیقي و آوازه و دستھ
  . اند پرداختھ مھماني ثروتمندان بھ نوازندگي و خوانندگي مي

ھا استفاده  نقاشي در نزد بابلیان نقشي فرعي داشت، و از آن براي زینت كردن دیوارھا و مجسمھ
گونھ  ھاي بابلي، آن در ویرانھ. كردند و ھرگز در بند آن نبودند كھ آن را ھنر مستقلي قرار دھند مي

آراستھ، یا آن نقشھاي دیواریي كھ زینت كاخھاي  نقشھاي رنگین كھ دیوار گورھاي مصري را مي
سازي در میان بابلیان ھیچ ترقي نكرده، و چنان بھ نظر  نیز، فن مجسمھ. شود كرتي بوده، دیده نمي

در نگاھداري  رسد كھ بر اثر تبعیت از سنت سومري، كھ بھ میراث بھ ایشان رسیده و كاھنان سخت مي
ھمة پیكرھا چھرة . كوشیدند، مرگ این ھنر، پیش از آنكھ كامل شده باشد، فرا رسیده است آن مي

اند؛ ھرچھ  اندام و داراي عضالت نیرومند ساختھ شده شاھان ھمھ بھ یك ھیئت درشت: مشابھي دارند
ل قدیم بازمانده بسیار كم ھایي كھ از باب مجسمھ. اسیر است چنان است كھ گویي از یك قالب بیرون آمده

وضع نقشھاي برجستھ بھتر است، ولي در اینجا نیز نقشھا . است؛ این كمي ھیچ دلیل موجھي ندارد
قالبي و مشابھ با یكدیگر و خام است و ھرگز بھ پاي نقشھاي روحدار و نیرومندي كھ مصریان ھزار 

، در آنجا كھ جانوران را در حالت رسد؛ نقشھاي برجستة بابلي اند نمي ساختھ سال پیش از آنان مي
سكون باشكوھي كھ در طبیعت دارند، یا در آنجا كھ بھ واسطة قساوت آدمیزاد حالت درندگي و 

  . رسد دھد، غالبًا بھ سرحد كمال مي اند نمایش مي افروختگي پیدا كرده

ھاي آثاري كھ بر  توان، از میان ویرانھ توان حكم كرد، چھ بندرت مي دربارة معماري بابلي اكنون نمي
جاي مانده، بنایي یافت كھ بیش از دو سھ متر از سطح زمین بلند باشد؛ نیز ھیچ گونھ نقاشي یا 

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



ھا  خانھ. است حجاریي كھ شكل كلي یك معبد یا یك ساختمان را نمایش دھد از آن زمان برجاي نمانده
ھاي بابلي بندرت پنجره  در خانھ. ساختند، و تنھا ثروتمندان خانة آجري داشتند را با خشت و گل مي

شد، بلكھ بھ طرف حیاطي داخلي بود، و  ھاي تنگ باز نمي ھا غالبًا رو بھ كوچھ وجود داشت؛ در خانھ
ھاي مردم طبقة  ر و روایات، خانھبنا بر اخبا. رفت این حیاط پناھگاھي از آفتاب سوزان بھ شمار مي

ھایي ساختھ  كف ساختمان معابد محاذي سقف خانھ. اول اجتماع داراي سھ یا چھار طبقھ بوده است
معبدھا، بھ طور كلي، بناھاي . ھا نظارت و تسلط داشت شد كھ این معابد بر زندگي ساكنان آن خانھ مي

ت، و بیشتر مجالس دیني در آن حیاط مكعب شكل بزرگ آجریي بود كھ در وسط خود حیاطي داش
ساختند، و  مي) بھ معني جاي بلند(» زیگورات«غالبًا، در كنار معبد، برج بلندي بھ نام . شد تشكیل مي

  رفت، آن ساختمان چند طبقة مكعب شكلي بود كھ ھرچھ باالتر مي

مختلف را بھ یكدیگر شد و، بر گرداگرد آن، پلكاني طبقات  حجم مكعبھاي نمایندة ھر طبقھ كوچكتر مي
، كھ عنوان دیني و پرستشي داشت و ضریح و آرامگاه خداي صاحب »زیگوراتھا«این . داد اتصال مي

رفت و از آنجا كاھنان  رفت، در عین حال، بھ منظورھاي نجومي نیز بھ كار مي معبد بھ شمار مي
. كردند مشاھده و رصد مي داده، حركات ستارگان را، كھ بھ عقیدة ایشان از ھمھ چیز زندگي خبر مي

شد، و ھر طبقھ بھ یكي از سیاراتي  نامیده مي» طبقات ھفت فلك«بزرگ بورسیپا بھ نام » زیگورات«
طبقة تحتاني بھ . شناختند اختصاص داشت و آن را بھ رنگ خاصي رنگ كرده بودند كھ بابلیان مي

فید داشت؛ طبقة باالتر، ارغواني رنگ سیاه زحل بود؛ طبقة باالي آن، بھ نمایندگي از زھره، رنگ س
رنگ، مخصوص مشتري بود؛ طبقة چھارم، كبود رنگ، بھ عطارد اختصاص داشت؛ طبقة پنجم، با 

رنگ سرخ، نمایندة مریخ بود؛ طبقة ششم، بھ رنگ نقره، و طبقة ھفتم، بھ رنگ طال، بھ ترتیب نمایندة 
شد، ھر كدام نمایندة  ز پایین برج شروع مياین افالك و ستارگان، چون بترتیب ا. ماه و خورشید بودند

  . یكي از روزھاي متوالي ھفتھ بود

رفت، و خط مستقیم و ضخامت  در ساختمانھاي بابل، تا آنجا كھ اطالع داریم، ذوق ھنري بھ كار نمي
ود ش ھا، آثار قوس یا سقف گنبدیي دیده مي گاه، در میان ویرانھ گاه. داد بنا اساس ساختماني را تشكیل مي

آنكھ بدانند سرنوشت این طاقھا و قوسھا چھ خواھد  كھ از سومریان بھ بابل رسیده، و غیرماھرانھ، بي
كردند استفاده  تنھا تزییني كھ در خارج و داخل خانھ مي. كردند بود، از آنھا در بناھاي خود استفاده مي

از آنھا، بر روي دیوار، نقش از آجرھاي لعابدار بھ رنگھاي زرد و آبي و سفید و سرخ بود، كھ گاھي 
استعمال آجر لعابدار تنھا بھ منظور زیبایي نبود، بلكھ بھ این . آوردند جانور یا گیاھي را بیرون مي

خواستند ساختمانھا را از گزند آفتاب و باران نگاه دارند؛ این ھنر در قدمت بھ زمان نرمسین  ترتیب مي
بھ ھمین جھت است كھ . دست مسلمانان گشوده شد، باقي بودالنھرین، تا آنگاه كھ بھ  رسد و در بین مي

ساختن كاشي و سفال لعابي بھ صورت ھنر باستاني شخصي و خصوصي خاورمیانھ درآمده، گو اینكھ 
با وجود كمكي كھ سفال لعابدار بھ ھنر معماري بابلي . كند سفالھاي بھ دست آمده چندان جلب توجھ نمي

سنگین و خالي از ظرافت و زیبایي بود، و خود موادي كھ در ساختمان بھ كرده، باید گفت كھ این ھنر، 
كارگران و غالمان گل رس . شد كھ این فن نتواند از درجة متوسط تجاوز كند رفت سبب آن مي كار مي

سراسر مملكت را معابدي كھ بھ این ترتیب ساختھ . ساختند كردند و با آن آجر و مالط مي را خمیر مي
فرا گرفت؛ ھرگز براي ساختن معابد احتیاج بھ آن نبود كھ، مانند مصر قدیم یا اروپاي  شد بسرعت مي

شد فرو  گونھ بناھا تقریبًا بھ ھمان سرعتي كھ برپا مي قرون وسطي، قرنھا صرف وقت شود، ولي این
 شد؛ پنجاه سال عدم توجھ بھ آن ساختمانھا كافي بود كھ دوباره آنھا را بھ ریخت و ویران مي مي

خود ارزاني آجر، در واقع، سبب آن بود كھ . صورت خاك و گلي كھ از آن ساختھ شده بودند درآورد
شد بناھاي عظیم برپا  نقشة ساختمانھاي بابلي بد و نامتناسب از كار درآید؛ با چنین مصالحي بآساني مي
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، در صورتي كھ آجر با شكوه و جالل مناسب نیست. كرد، ولي مراعات زیبایي در آنھا امكان نداشت
  .روح معماري و مھندسي ھمان شكوه و جالل است

VIII -  علوم بابلیان  

  پزشكي  –جغرافیا  –تقویم  –نجوم  –ریاضیات 

بابلیان مردمي تجارت پیشھ بودند؛ بھ ھمین جھت امید كامیابي در علم براي ایشان بیش از كامیابي در 
ریاضي، بھ كمك دین، اسباب پیدایش علم نجوم را از بازرگاني ریاضیات پیدا شد، و علم . ھنر بود

النھرین، با وظایفي كھ بر عھده داشتند، از قبیل قضاوت، ادارة امور مردم،  كاھنان بین. فراھم آورد
غیبگویي، كارشناسي در مشاھدة ستارگان و احشاي   تأمین وسایل مالي كشاورزي و صناعت،

ھا بھ دست یونانیان، تا مدتي سبب  علومي را ریختند كھ بعدآنكھ خود آگاه باشند، شالودة  جانوران، بي
  .آن بود كھ دین را از تخت پیشوایي و تسلط بر امور جھان فرود آورد

روز قرار داده  360درجھ و تقسیم سال بھ  360ریاضیدانان بابلي اساس كار خود را تقسیم دایره بھ 
داد، و  شد كھ حساب را بر پایة شصت قرار مي پیدا) شصتي(بر روي این، دستگاه شمار ستیني . بودند

  است كھ بعدھا روي كار آمد و عدد دوازده شالودة) دوازدھي(عشر  این خود مبناي دستگاه شمار اثني
یكي رقم نمایندة واحد بود كھ، تا عدد : رفت براي نمایاندن اعداد، سھ رقم بیشتر بھ كار نمي. شمار شد

كردند؛ رقم سوم  ن را تكرار مي نھ بار آ 90رقم نمایندة ده بود كھ تا  شد؛ دیگر ، نھ بار تكرار مي 9
امر حساب كردن را با تھیة جدولھایي كھ عالوه بر ضرب و تقسیم، نصف و ربع و . بود 100  نمایندة

ھندسھ در نزد آنان بھ آن حد . ثلث و مربع و مكعب اعداد اساسي در آن ثبت شده بود، آسان كرده بودند
[ عددي كھ بابلیان براي پي . توانستند مساحت اشكال غیر منظم و پیچیده را اندازه بگیرند مي رسید كھ

  بود؛ البتھ این اندازه تقریب، 3آوردند، عدد  بھ حساب مي) یعني نسبت محیط دایره بھ قطر آن] (;960
  .رسد شایستھ بنظر نمي  براي ملت منجمي چون بابلیان،

در این مورد نیز باید گفت . ان بود، و در تمام عالم قدیم بھ آن اشتھار داشتندعلم مختص بابلی  علم نجوم،
كردند كھ  بابلیان از آن جھت در ستارگان مطالعھ نمي. كھ سحر و جادو منشأ پیدایش این علم بوده است

ھ از بلكھ بیشتر مطالعات نجومي براي آن بود ك  ھایي براي خط سیر كاروانھا و كشتیھا رسم كنند، نقشھ
پیش از آنكھ منجم بنامیم، باید عالم بھ   مردم و سرنوشت ایشان آگاه شوند؛ بھ ھمین جھت آنان را،  آیندة

خدایي بود كھ دست در كار مردم داشت و تدبیر امور   ھر ستاره، در نظر آنان،. علم احكام نجوم بدانیم
مریخ نرگال و خورشید شمش؛ مشتري مردوك بود و عطارد نبو و : پذیرفت تأثیر آن صورت نمي بي

اي بر  اي داللت بر آن داشت كھ حادثھ ھر حركت ستاره. ماه سین بود و زحل نینیب و زھره عشتر
داللت بر آن   مثال اگر ماه پایین بود،: زمین پیش آمده، یا پیشامدي در آینده بھ وقوع خواھد پیوست

  شكل ھالل  كرد كھ ملت دوري بھ فرمان پادشاه در خواھد آمد؛ اگر مي

كوششھایي كھ بھ مصرف بیرون آوردن علم آینده و . كھ پادشاه بر دشمنان خویش پیروز خواھد شد
  براي بابلیان عنوان شھوت و ھوسي را پیدا كرده  رسید، مغیبات از حركت ستارگان بھ مصرف مي

ھان و مردم، ھر توانستند از این راه منافع سرشاري از شا بود؛ كاھنان كارشناس در این مطالب مي
دادند و، با  بعضي از این كاھنان در كار خود سخت مطالعھ و دقت بھ خرج مي. بھ چنگ آورند  دو،

  كمال اشتیاق و جد، مجلدات كتب احكام نجوم را كھ بنا بر روایات متواتر از دوران سلطنت سارگن،
بازاني شكایت داشتند  عي از حقھمنجمان واق. كردند شاه اكد، بر جاي مانده بود، بررسي و موشكافي مي
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خواندند و چگونگي وضع  گشتند و، در برابر گرفتن پول، طالع مردم را مي كھ در كوچھ و بازار مي
و این  –دادند  شود، خبر مي ھواي یك سال بعد را، برسان تقویمھایي كھ ھمین روزھا میان ما دیده مي

  .اطالعاتشان مبتني بر خواندن كتب احكام نجوم نبود

بردن بھ  ھاي نجومیي كھ براي پي علم نجوم و ھیئت، آھستھ آھستھ، از این رصدھاي فلكي و نقشھ
م توانستند مقارنة  ق 2000بابلیان در . گرفت بھ وجود آمد احكام نجوم و خبر دادن از غیب صورت مي

را در  غروب و طلوع ستارة زھره را با غروب و طلوع خورشید ثبت كنند و موضع ستارگان مختلف
ھجوم كاسیھا بر این سرزمین موجب آن شد . آسمان معین سازند و خرده خرده نقشة آسمان را بردارند

در زمان بختنصر، دوباره بھ كار برخاستند و . كھ پیشرفت علمي براي مدت ھزار سال متوقف بماند
وف و كسوف متوجھ كاھنان دانشمند نقشة مدار خورشید و ماه را رسم كردند؛ بھ اقتران این دو و خس

شدند؛ خط سیر سیارات را بھ دست آوردند؛ براي نخستین بار بھ اختالف میان دو نوع ستارة ثابت و 
   .بردندسیار پي 

ا منجمان بابلي تعیین كردند و، با تاریخ دو انقالب صیفي و شتوي و دو اعتدال ربیعي و خریفي ر
را بھ برجھاي ) یعني مدار زمین بر گرد خورشید(البروج  پیروي از روش سومریان، دایرة فلك

ثانیھ تقسیم كردند؛ زمان  60درجھ، درجھ را بھ  360گانھ منقسم ساختند؛ پس از تقسیم دایره بھ  دوازده
رسد، نھ تنھا بھ تكمیل این دو  ، و چنانكھ بھ نظر ميگرفتند را با سرعت آبي و شاخص آفتابي اندازه مي

  .اسباب پرداختند، بلكھ اساسًا اختراع آنھا از مردم بابل است

كردند، كھ شش ماه از آن، ھر یك، سي روز داشت و شش ماه  سال را بھ دوازده ماه قمري تقسیم مي
شد، براي  روز مي 354 نھ روز؛ چون مجموع روزھاي سال بھ این ترتیب و دیگر، ھر یك، بیست

ھاي ماه با صور  براي آنكھ عدد ھفتھ. افزودند ھماھنگ ساختن سال با فصول، ماه سیزدھمي بر آن مي
  مختلف ماه آسمان مطابق درآید، ھر ماه را بھ چھار ھفتھ تقسیم 

روزي  تري داشتھ باشند، براي ھر ماه پنج ھفتة شش بھ جھت آنكھ تقویم ساده  كردند؛ یك وقت نیز، مي
بھ . قایل شدند، ولي بعدھا معلوم شد كھ صور مختلف آسمان بیشتر از قراردادھاي بشري نافذ است

مدت شبانروز را مثل ما از . اي باقي ماند تقسیم ماه بھ ھمان صورت اول چھار ھفتھ  ھمین جھت،
آن در كردند، بلكھ از طلوع ماه در یك شب تا طلوع  نصف شب تا نصف شب پس از آن حساب نمي

كردند؛ بھ این ترتیب  اي بخش مي ساعت سي دقیقھ 12داشتند؛ شبانروز را بھ  شب بعد محسوب مي
شود كھ دقیقة زماني بابلي داراي این خاصیت بوده است كھ زماني مساوي چھار برابر اندازة  معلوم مي

ا بھ دوازده قسمت و صفحة ساعت خود ر  اینكھ ماه خود را بھ چھار ھفتھ،. شده اسمي آن را شامل مي
كنیم،  ، و ساعت را بھ شصت دقیقھ، و دقیقھ را بھ شصت ثانیھ تقسیم مي)چھار قسمت و بھ جاي بیست(

  .استبیشك از آثار بابلي است كھ از آن زمان تا روزگار ما بر جاي مانده 

. افتاد اي كھ علم بابلي بر دین داشت در جامد و راكد ماندن علم پزشكي بیش از علم نجوم مؤثر مي كیھت
از زمان . گرفت آمیز كاھنان، از پیشرفت علم جلو مي خرافھ پرستي مردم، بیش از روش اسرار

راي حموربي، فن درمان كردن بیماران تا حدي از اختیار كاھنان خارج شده و حرفة خاصي را ب
پزشكان ساختھ و دستمزد و كیفر كارھاي پزشكي را قانون معین كرده بود؛ بیماري كھ پزشك را براي 

دانست كھ براي فالن مداوا یا عمل جراحي چھ اندازه باید  كرد، از پیش مي مداواي خود دعوت مي
با حالت مالي وي، دستمزد كمتري، متناسب   الزحمھ بپردازد؛ و اگر بیمار از طبقة مردم فقیر بود، حق

داد، ناچار بایستي  كرد، یا كار خود را خوب انجام نمي ھرگاه پزشك خطا مي. شد از او مطالبھ مي
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زد، ھمان گونھ كھ پیش از  تاواني بھ بیمار بپردازد؛ حتي در حالتي كھ خطاي فاحشي از پزشك سر مي
  .خود را ادامھ دھد  غلط نتواند حرفة بریدند تا بالفاصلھ پس از این كار این گفتیم، انگشتان او را مي

با وجود آنكھ علم پزشكي، بھ این صورت، كامال از سلطة دین خارج شده و رنگ دنیایي بھ خود گرفتھ 
بود، پزشك، در برابر حرص شدید مردم بھ اینكھ تشخیص مرض را بر پایة خرافات و اوھام قرار 

جادوگران و . توانست انجام دھد قع كار مؤثري نميدھند و با سحر و جادو بھ معالجھ بپردازند، در وا
  غیبگویان بیش از پزشكان مورد توجھ مردم بودند؛ در نتیجة 

آید؛ بھ  آمد كھ، بر اثر گناھي كھ مریض مرتكب شده، شیطان بھ جسم او در مي بیماري از آن پیش مي
اگر داروھاي پزشكي . اشتھمین جھت، پایة معالجھ بر خواندن عزایم و اوراد و سحر و جادو قرار د

رفت، براي آن نبود كھ تن بیمار را پاك كند، بلكھ براي آن بود كھ شیطان بترسد و از تن  بھ كار مي
دارویي كھ بیشتر رواج داشت مخلوطي از چیزھایي بود كھ مایة نفرت آدمي باشد، . بیمار بیرون رود

ردند، بھ این فرض كھ معدة بیمار قویتر از ك و از روي قصد چنین چیزھا را بھ عنوان دارو انتخاب مي
رفت  معدة شیطاني است كھ در تن او منزل گزیده است؛ عناصري كھ براي ساختن این دارو بھ كار مي

اي كھ با شراب یا روغن آمیختھ باشد؛ غذاي فاسد  عبارت بود از گوشت خام و گوشت افعي؛ خاك اره
گاھي، بھ جاي . دي آدمي یا دیگر جانوران مخلوط شده باشدشده، گرد استخوان، و پیھ، كھ با بول و پلی

خوراندند، و قصدشان آن  ، بھ بیمار شیر و عسل و كره و گیاھان خوشبو مي»معالجة با كثافات«این 
نتیجھ  اگر ھمة معالجات بي. بود كھ شیطاني را كھ در تن بیمار است تسكین دھند و راضي نگاه دارند

دار  بردند تا ھمسایگان وي بتوانند رغبت و ھوس كھن و ریشھ بازار ميماند، مریض را بھ سر  مي
  .ھاي مؤثري كھ حتمًا بیمار را عالج خواھد كرد بھ او بدھند خود را بھ كار اندازند و نسخھ

گوید، محتوي تمام آنچھ در  شاید ھشتصد لوحة پزشكي بابلي كھ بر جاي مانده و از طب بابلي سخن مي
كنیم چندان عادالنھ از كار در  بوده نباشد، و بھ ھمین جھت حكمي كھ از این راه مينزد آن قوم معمول 

در تاریخ ، ساختن و پرداختن كل و مجموعھ از جزئي كھ از آن باقي مانده، كار خطرناكي . نیاید
است؛ از طرف دیگر، واضح است كھ تاریخ جز ساختن كلي از جزء باقیمانده از آن، چیز دیگري 

د نیست كھ معالجة با سحر و جادو براي آن بوده باشد كھ از تلقین و القا بھ صورتي عالي بعی. نیست
از آن بھ كار رفتھ باشد كھ   استفاده كنند؛ نیز امكان این ھست كھ آن تركیبات پلید و مایة كراھت خاطر،

یماري كیفري است گفتند ب نیز شاید بابلیان، در آن ھنگام كھ مي. باعث استفراغ و قي كردن بیمار شود
خیزند، چیز  آید و شیاطین بھ جنگ با او بر مي كھ پس از گناه كردن مریض براي وي پیش مي

  نامعقولتري از ما نگف

گوییم بیماري بر اثر غفلت نابخشودني مریض در امر بھداشت، یا عدم مراعات  تھ باشندكھ مي
تیجة آن، میكروبھا بر بدن چیره شود، كھ در ن پاكیزگي، یا آزمندي و شكمخوارگي وي حادث مي

  . كنند شوند و بھ مبارزة با آن قیام مي مي

IX - فیلسوفان  

  یك ضد روحاني بابلي –كحیلث بابلي  –ایوب بابلي  –دین و فلسفھ 

گونھ كھ یك  ھمان. رود شود، و با روح اپیكوري از دنیا مي یك ملت با روح رواقي متولد مي
. خواباند اش مذھب ایستاده است، و فلسفھ آن ملت را بھ گور مي گوید، بر گھواره المثل قدیمي مي ضرب
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شاند و آنھا پو در آغاز ھمة فرھنگھا و تمدنھا ایماني استوار موجود است كھ سختي طبیعت امور را مي
دھد، كھ آالم را تحمل كند و در مقابل دشواریھا  سازد و بھ آدمي نیرو و شجاعت مي گر مي را نرم جلوه

اند از ھالك  و تا آن ھنگام كھ ھالك نشده. بردبار باشد؛ در ھر گامي، خدایان در كنار مردم قرار دارند
شود كھ گناھان باعث  این اعتماد مي حتي در ھنگام مرگ نیز ایمان قوي سبب. گیرند ایشان جلو مي

رسد، بھ  كشند؛ شروري كھ بھ مردم مي خشم خدایان شده است و خدایان، با فرستادن مرگ، انتقام مي
چون پیروزي فراھم . شود جاي آنكھ ایمانشان را بگیرد، سبب استوارتر شدن آن در دلھاي ایشان مي

ح، جنگ را فراموش كنند، ثروت فراوان شود و مردم، بر اثر درنگ كردن زیاد در امن و صل
شود؛ اگر در تودة مردم چنین نباشد، در طبقات باالي اجتماع حیات و پرورش جسم جایگزین حیات  مي

علم مایة . گیرد گردد، و تن آساني و خوشگذراني جاي تحمل و رنج و زحمت را مي حواس و عقل مي
سایش خاطر از نیروي مردانگي و بردباري شود، در عین حال، تفكر و آ ضعیف شدن روح دیني مي

شوند  كشد كھ مردم دربارة خدایان خود دچار شك مي باالخره كار بھ آنجا مي. كاھد در برابر سختیھا مي
كنند تا از سرنوشت بد  نشینند و بھ ھر لذت دسترس زودگذري رو مي و در عزاي فاجعة معرفت مي

خود ھمچون اخیلس، و در پایان كار ھمچون اپیكوروس  این ملتھا در آغاز كار. خود در پناه باشند
  .آید ميكنند؛ بعد از داوود نوبت ایوب است و بعد از ایوب سفر جامعھ  زندگي مي

ار شاھان اخیر آن سرزمین است، چون آگاھي ما از طرز تفكر مردم بابل بیشتر مربوط بھ روزگ
شود كھ در  اي دیده مي آمیز برآمده از دھان فیلسوفان خستھ طبیعتًا، در این طرز تفكر، حكمت خستگي

مثًال در یكي از الواح، شخصي بھ نام بلطا . اند جستھ خوشیھا، مانند مردم امروز انگلستان، شركت مي
دم بھ فرمان خدایان گردن نھاده، و با وجود این، انواع آتروا از این شكایت دارد كھ بیش از ھمة مر –

پدرش مرده و بھ مادرش زیان رسیده و بازماندة مختصر مالیي كھ داشتھ، در : بال بر وي نازل شده
  دوستان این مرد، برسان. راه، بھ دست دزدان افتاده است

ھاني است كھ از وي سر زده و دھند كھ آنچھ بال بر سر وي فرو ریختھ كیفر گنا ایوب، بھ وي پاسخ مي
خود بر آنھا آگاه نیست، و شاید جزاي آن باشد كھ، با طوالني شدن دوران خوشي و آسایش، كبر و 

بھ . انگیزد غروري بر وي دست داده، و این بزرگترین عاملي است كھ خشم و حسد خدایان را برمي
آن افكنده شده، و جزئي از نقشة  كنند كھ شر نیز، خود، خیري است كھ نقابي بر وي خاطرنشان مي

گویند  بھ او مي. ماند نگرد و از مجموع نقشھ غافل مي كلي االھي است، كھ انسان با نظر تنگي بھ آن مي
 –كھ اگر ایمان و شجاعت خود را محكم نگاه دارد، در پایان كار، پاداش خود را خواھد دید؛ بلطا 

  . پذیرد جا لوح بھ صورت ناگھاني پایان ميطلبد، و در این آتروا خدایان را بھ یاري مي

پال بھ دست آمده، این مسئلھ را  قصیدة دیگري كھ در میان بقایاي مجموعة ادبیات بابلي آسورباني
رسد فرمانرواي نیپور بوده، بھ صورت دقیقتري  انلیل، كھ بھ نظر مي –اوتول  –دربارة شخص تابي 

  :گوید مي نینوي دربارة گرفتاریھاي خود چ. كند بیان مي

  ؛[اند آنھا را بستھ]قفلي [ چشمان من تاریك است و گویي با]

  [.بستھ است]مانند گوش مرد كري [ گوشھاي من]

  شاھي بودم و بھ صورت غالمي درآمدم؛

  .نگرند من مياي بھ  ھمچون دیوانھ[ من]دوستان 

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



  …!حفر شده رھایي یابم[ براي من]بھ یاري من بشتاب تا از این گودالي كھ 

  بھ ھنگام روز آھھاي ژرف، و بھ ھنگام شب زاري؛

  …بدبختي –فریاد؛ سراسر سال  –سراسر ماه 

گوید كھ چھ اندازه مرد پرھیزگاري بوده، و شایستھ چنان بوده است كھ آخرین كسي در  پس از آن مي
  :اي گرفتار شود ن باشد كھ بھ چنین سرنوشت بیرحمانھجھا

  ام، تو گویي من ھمیشھ سھم خدا را كنار نگذاشتھ

  ام، و سر سفره بھ درگاه االھھ از دعا فروگذاري كرده

  …!ام كھ پیوستھ تضرع و دعا بر زبانم جاري نبوده تو گویي من كسي بوده

  من بھ شھر خود آموختم كھ نام خدا را حفظ كند؛

  …ملت خود را عادت دادم كھ بھ نام االھھ احترام گذاردو 

  .آید كردم كھ خدا را این كارھا پسندیده مي فكر مي

افتد كھ سر در آوردن  شود، در اندیشة آن مي چون با ھمة این پیروي از ظواھر تقوا دچار بیماري مي
  .رود فرو ميثباتي كارھاي بشري  از كار خدایان غیرممكن است، و در فكر تقلبات و بي

  پس كیست كھ ارادة خدایان را در آسمانھا دریابد؟

  …تواند فھم كند؟ نقشة پر از اسرار خدا را چھ كسي مي

  آن كھ دیروز زنده بود امروز مرده است؛

  .شود خورد؛ بھ یك چشم بھ ھم زدن خرد مي در یك آن در اندوه غوطھ مي

  كند؛ خواند و بازي مي یك لحظھ او آواز مي

  …افتد چشم بھ ھم زدن مانند سوگواري بھ زاري مي و در یك

  .اي مرا در خود پیچیده است ھم و غم چون شبكھ

  بیند؛ چشمھاي من باز است، ولي چیزي نمي

  …شنود گوشھاي من باز است، ولي چیزي نمي

  پلیدیھا بر عورت من فرو ریختھ،
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  …ھاي درون شكم من حملھ آورده و بر غده

  …رود من بھ تاریكي فرو مي با نزدیك شدن مرگ ھمة جسم

  :كننده در پي من است تمام روز، تعقیب

  …گذارد تا نفس بكشم اي براي من باقي نمي و شب ھنگام، لحظھ

  .كند اعضاي من از ھم گسیختھ شده، و بھ آھنگ یكدیگر حركت نمي

  برم؛ شب، مانند گاو، در میان كثافات خود بھ سر مي

  …شوم آمیختھ ميو مانند گوسفند با پلیدي خود 

  :كند كھ نمایندة ایمان اوست آنگاه مانند ایوب دوباره كاري مي

  دانم كھ روزي اشكھاي من خواھد خشكید، ولي من مي

روزي كھ لطف ارواح نگاھدارنده دست مرا خواھد گرفت و در آن روز خدایان نسبت بھ من مھربان 
  . خواھند بود

بخشد؛  شود و ھمة آالم تابي را شفا مي روح پاكي ظاھر ميپذیرد، و  كار بھ خوشي و سعادت پایان مي
آنگاه وي تسبیح مردوك . راند گردباد نیرومندي ھمة شیاطین بیماري را از قالب تن او بیرون مي

  .نشوندخواھد كھ از رحمت خدایان نومید  كند و از ھمة مردم مي گوید و قربانیھاي گرانبھا تقدیم مي مي

گونھ ھم در ادبیات متأخر  گونھ كھ میان این نوشتھ و كتاب ایوب بیش از گامي فاصلھ نیست، ھمان ھمان
گمش، در حماسة گیل. بابلي آثاري وجود دارد كھ بدون شك عنوان سابقھ براي سفر جامعھ دارد

دھد كھ از اشتیاق بھ زندگي پس از مرگ دست بردارد و  اي بھ نام سبیتو بھ آن پھلوان اندرز مي االھھ
  :مند شود كند بخورد و بیاشامد و از لذایذ بھره بر این زمین كھ زندگي مي

  اي گیلگمش، چرا بھ ھر سو دواني؟

  .بھ آن زندگي كھ در جستجوي آني ھرگز نخواھي رسید

  ن ھنگام كھ آدمیزاد را آفریدند مرگ را براي وي مقدر كردند؛خدایان در آ

  .و زندگي را در دست خود محفوظ نگاه داشتند

  تو اي گیلگمش، شكم خود را پر كن؛

  شب و روز خوش باش؛

  !شب و روز شاد و خرسند باش
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  دار، جامة خود را پاكیزه نگاه

  !سرت را بشوي، و خودت را با آب شستشو كن

  گیرد؛ باش كھ دست ترا بھ دست مي دربند آن صغیري

   .برگیرچسباني بھره  و از زني كھ او را بھ سینھ مي

گوبارو، . كشد خوریم كھ پایان كار آن بھ الحاد و كفر گفتن مي در لوح دیگر بھ نغمة جانگزاتري برمي
كند كھ سراسر آمیختھ بھ شك  در واقع آلكیبیادس بابلي است، از كسي بزرگتر از خود سؤاالتي مي كھ

  :است

  !اي مرد بسیار حكیم، اي دارندة ھوش و درایت، از تھ دل نالھ كن

  .ھاي دروني آسمانھا دور است قلب خدا بھ اندازة پاره

  .توانند دریابند حكمت دشوار است، و انسانھا آن را نمي

  :دھد آن مرد سالخورده، برسان عاموس و اشعیا، با بدبیني چنین بھ وي پاسخ مي و

  .دوست من، دقت كن و فكر مرا درست دریاب

  .كنند انسانھا از كار مردي كھ در آدمكشي مھارت دارد تمجید مي

  .كنند مرد فقیري را كھ ھیچ گناھي نكرده تحقیر مي

  .كنند مرتكب شده تبرئھ ميترین گناھان را  مرد تباھكاري را كھ زشت

  .رانند مرد دادگري را كھ در پي یافتن ارادة خداست مي

  گذارند كھ توانا خوراك ناتواني را بگیرد؛ مي

  كنند؛ اقویا را تقویت مي

  .كند كنند، و مرد ثروتمند وي را طرد مي مرد ضعیف را ھالك مي

خواھد دیگر با  كند، ولي گوبارو نميدھد كھ ارادة خدایان را اجرا  این شخص بھ گوبارو اندرز مي
  :گیرند، كاري داشتھ باشد خدایان یا كاھنان، كھ پیوستھ طرف ثروتھاي ھنگفت را مي

  .اند نان پیوستھ جز دروغ چیزي بھ من تحویل ندادهآ

  .گویند كھ بھ سود مرد توانگر است با كلمات عالي چیزھایي مي
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  .یزندخ اگر ثروت او كم شده باشد، بھ كمك وي برمي

  كنند، مانند دزدي با آدم ناتوان بدرفتاري مي

  . سازند اي خاموش مي كنند، و مانند شعلھ در یك چشم بھ ھم زدن او را ھالك مي

ھا در مورد این طرز تفكر مردم بابل مبالغھ كنیم؛ آنچھ در آن شك نیست این  نباید با مشاھدة این نمونھ
دادند؛ و براي بھ دست آوردن  نان كاھنان گوش مياست كھ تودة مردم، با میل و رغبت، بھ سخ

شود این است كھ آن مردم  آنچھ در حقیقت مایة شگفتي مي. یافتند خرسندي خدایان در معابد حضور مي
كاھنان . چگونھ مدت درازي بھ دیني كھ بسیار كم مایة تسلي آنان بوده است پابند و وفادار ماندند

توان شناخت، و این وحي تنھا بھ میانجیگري  چیز را نمي آسماني ھیچگفتند جز از راه وحي و الھام  مي
فصل آخر آن وحي حكایت از این دارد كھ روح شخص مرده، خواه نیكوكار . رسد كاھنان بھ زمین مي

رود، و ابدالدھر در تاریكي و عذاب جاوداني  باشد خواه بدكار، بھ آرالو، یعني دوزخ، پایین مي
این قرار بوده، آیا مایة شگفتي است كھ در آن زمان كھ بختنصر صاحب چون وضع بھ . ماند مي
كارش بھ دیوانگي كشید، مردم  –كرده و از ھمھ چیز بیم داشتھ  كھ ھیچ چیز را درك نمي –چیز  ھمھ

  بابل بھ عیش و عشرت پرداختھ باشند؟

X - سنگ گور  

كند، بختنصر، پس از آنكھ  أیید نميمطابق اخبار و كتاب دانیال، كھ ھیچ سند معروف و موثقي آن را ت
و پس از آنكھ پایتخت  –و پیوستھ پیروزي و پیشرفت نصیب وي بود  –زمان درازي سلطنت كرد 

خود را با ساختن خیابانھا و میدانھا زیبا كرد و پنجاه و چھار معبد براي خدایان ساخت، دچار حملة 
مدت . چرید رفت و علف مي ت و پا راه ميپنداشت و بر روي چھار دس خود را جانوري مي: جنون شد

چھار سال نام او از تاریخ و گزارشھاي بابلي پنھان شد، و پس از آن دوباره در مدت كوتاھي نام وي 
  .م چشم از این دنیا فرو بست ق 562آشكار گشت و در سال 

مدت ھفده نبونیدوس، كھ . ھنوز سي سال از مرگ وي نگذشتھ بود كھ امپراطوري وي پاره پاره شد
داد و، در آن ھنگام كھ اساس  سال صاحب تخت و تاج بابل بوده، باستانشناسي را بر سلطنت ترجیح مي

مملكت وي در حال پاشیده شدن بود، تمام ھمت خود را بھ كندن و كاویدن آثار باستاني سومري 
را فراموش  نظمي پدیدار شد، و مردان كار كشور و وطندوستي در كار قشون بي. داشت مصروف مي

المللي اشتغال ورزیدند؛ مردم نیز، كھ جز بازرگاني و خوشگذراني  كردند و بھ كارھاي بزرگ بین
كاھنان خرده خرده قدرت . كاري نداشتند، یكباره ھنر جنگ را از یاد بردند و نسبت بھ آن بیگانھ شدند

ند كھ دولتھاي بیگانھ را براي ھاي خود را از مالھاي فراواني انباشت پادشاھان را غصب كردند و خزانھ
در آن ھنگام كھ كوروش و قشون منظم او بھ . كرد ھجوم بھ كشور و بھ گشودن آن تحریص مي

ھا را بھ روي او گشودند و  ھاي بابل رسید، مردم ضدروحاني این شھر، با خرسندي، دروازه دروازه
ایرانیان بر بابل حكومت كردند؛ در مدت دو قرن . بخش او را با جان و دل پذیره شدند استیالي روشني

  این مدت، بابل ھمچون استاني از بزرگترین امپراطوري شناختھ شدة جھان تا آن

مقاومتي، این شھر را گشود، و  پس از آن نوبت اسكندر خروشان رسید كھ، بي. رفت روز بھ شمار مي
  . آن اندازه در كاخ بختنصر شراب نوشید تا جان از بدنش در رفت
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بابلي براي بشریت آن ثمربخشي تمدن مصري، یا تنوع و عمق تمدن ھندي، یا دقت و پختگي تمدن 
تمدن چیني را نداشت؛ با وجود این، باید گفت كھ ھمین بابل داستانھاي فریبندة زیبایي را بھ یادگار 

اروپا را  اي از داستانھاي دیني اكنون، پاره گذاشتھ كھ با میانجیگري مھارت و ذوق ادبي یھودیان، ھم
دھد؛ نیز از ھمین بابل، یونانیان جھانگرد، بیش از مصر اصول ریاضیات و نجوم و  تشكیل مي

شھرھاي خود انتقال  –اللغھ و باستانشناسي و تاریخ و فلسفھ را بھ كشور  پزشكي و صرف و نحو و فقھ
مھایي كھ یونانیان براي نا. دادند، و ھمین میراث است كھ از آنجاھا بھ روم و از روم بھ ما رسیده است

اند، یا ترجمة  فلزات و صور فلكي و سنگ و اندازه و آالت موسیقي و بسیاري از داروھا گذاشتھ
گونھ كھ  ھمان. اسامي بابلي است یا گاھي ھمان كلمة بابلي است كھ با حروف یوناني نوشتھ شده

بابلي » زیگوراتھاي«فتھ، معماري یونان، از لحاظ صورت و تركیب بنا، از مصر و كرت الھام گر
ھا و برجھاي ناقوس قرون وسطي و اسلوب معماري  ھاي مساجد اسالمي و مناره نیز الھامبخش مناره

قوانین حموربي براي اجتماعات قدیم حكم میراثي را داشتھ كھ . معاصر امریكا بوده است» عقب رفتة«
. عالم جدید رسیده، كمتر نبوده است از ھدیة كشورداري و بسامان داشتن اجتماع، كھ از رومیان بھ

النھرین و بابل، بھ میانجیگري یك سلسلة طوالني از حوادث تاریخي مھم، از  تمدن و فرھنگ بین
آشوریان بابل را : جا شد و بھ صورت جزئي از میراث فرھنگي بشریت درآمد گاھوارة خود جابھ

را در اطراف و اكناف امپراطوري  گشودند و میراث فرھنگي این شھر كھن را تصاحب كردند و آن
بردند، زندگي و  وسیع خویش انتشار دادند؛ در آن مدت دراز كھ یھودیان بھ اسیري در بابل بھ سر مي

افكار بابلي در آنان سخت تأثیر كرد، و آنان تأثرات خود را بھ جاھاي دیگر جھان منتقل ساختند؛ تسلط 
تمام راھھاي بازرگاني و ارتباطي میان این شھر و  ایرانیان و یونانیان بر بابل سبب آن شد كھ

شھرھاي تازه تأسیس شده در یونیا و آسیاي صغیر و یونان، با كمال آزادي، پرآمد و شد شود، و ھرچھ 
شود،  در پایان كار ھیچ چیز گم نمي. بیشتر فرھنگ و تمدن بابلي بھ خارج سرزمین بابل انتقال پیدا كند

  .ماند ا بدي ابدالدھر باقي ميبلكھ اثر ھر حادثة خوب ی

   فصل دھم

  

  آشور

I ـ اخبار و وقایع  

  سارداناپالوس –سناخریب و اسرحدون  –كشورگشایان  –نژاد  –شھرھا  –آغاز تاریخ آن 

در گیر و دار حوادث تاریخیي كھ ذكر آن گذشت، تمدن جدیدي در شمال بابل و در حدود پانصد 
چون قبایل كوھستاني مجاور سرزمینھاي این تمدن جدید . كیلومتري آن پا بھ عرصة وجود گذاشتھ بود

ھا زندگي  كردند، مردم آنجا ناچار از آن بودند كھ براي جلوگیري از این حملھ پیوستھ آن را تھدید مي
در نتیجھ، بر آن مھاجمان چیره شدند و بتدریج شھرھاي عیالم ! سربازي سختي براي خود اختیار كنند

و سومر و اكد و بابل را نیز مسخر خود ساختند، و بر فنیقیھ و مصر دست یافتند و مدت دویست سال 
ھ بابل، و پس از آن وضع سومر نسبت ب. با نیرومندي خشونت آمیزي بر خاورمیانھ فرمانروا شدند

وضع بابل نسبت بھ آشور، شبیھ بھ وضعي بود كھ جزیرة كرت نسبت بھ یونان، و پس از آن یونان 
نسبت بھ روم پیدا كرد؛ بھ این معني كھ، در ھر یك از این دو دستھ، عامل نخستین مدنیتي را ایجاد 
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رده و از خود كمي بر آن افزوده كرده، دومي آن را بھ سر حد كمال رسانیده، سومي آن را بھ میراث ب
اي، بھ وحشیان پیروزمندي  و بھ نگاھداري آن برخاستھ و آن تمدن را بھ حالت احتضار، ھمچون ھدیھ

بربریت و توحش پیوستھ در اطراف تمدن قرار دارد و . اند تقدیم داشتھ است كرده كھ آن را احاطھ مي
ن است كھ این تمدن را با نیروي سالح یا مھاجرت كند و مترصد آ در میان آن، و در زیر آن، رخنھ مي

بربریت ھمچون جنگلي است كھ ھرگز شكست بھ آن . دستھ جمعي یا توالد یا تناسل نامحدود خفھ كند
  .كند تا سرزمیني را كھ از دست داده بود دوباره تصاحب كند راه ندارد، و قرنھا صبر مي

ریزد توسعھ پیدا كرد؛  لھ یا نھرھایي كھ بھ آن ميدولت جدید آشور در اطراف چھار شھر واقع بر دج
این شھرھا عبارت است از آشور، كھ محل فعلي آن قلعة شرقاط است، و آربال كھ اربیل كنوني است، 

و كالح كھ اكنون در محل آن نمرود واقع است، و نینوا كھ قویونجیك كنوني درست مقابل شھر موصل، 
  آن قرار مركز نفت در آن طرف دجلھ، بر جاي 

ھایي از  پاره اي، و تكھ ھا و چاقوھاي ساختھ شده از سنگ شیشھ در حفاریھاي آشور، تیغھ. دارد
سفالھاي سیاھرنگ داراي نقشھاي ھندسي كھ نمایدة اصل آسیایي مركزي آنھاست بھ دست آمده؛ ھمة 

قدیمي نینوا، ضمن ھا مربوط بھ دورة ماقبل تاریخ است؛ در تپة گورا، نزدیك محل شھر  این بازمانده
كاوشھاي تازه، شھري از زیر خاك بیرون آمده؛ با وجود آنكھ در آن، معابد و گورھاي فراوان، 

ھا و جواھر آالت، و قدیمیترین نرد شناختة در تاریخ بھ  اي حكاكي شدة ظریف، شانھ ھاي استوانھ مھر
دانند؛ این خود  م مي ق 3700 نازند، تاریخ آن را دست آمده، مكتشفان این شھر، كھ بھ كار خود مي

خدایي بنام آشور در ابتدا نام خود . تواند مایة عبرتي براي مصلحان و نوطلبان زمان حاضر باشد مي
نخستین شاھان كشور در ھمین شھر ). و پس از آن تمام مملكت بھ این نام خوانده شد(را بھ شھري داد 

اي بیابان و ھمچنین از ھجوم ھمسایگان بابلي خود بردند؛ بعدھا، براي آنكھ خود را از گرم بھ سر مي
و این  –در پناه نگاه دارند، بھ ساختن پایتختي پرداختند كھ محل آن در جاي خنكتري واقع شده باشد 

در این شھر، . ھمان شھر نینوا بود كھ نام آن از نام االھة نینا، كھ معادل عشتر بابلیان است، گرفتھ شده
شاه «نفر سكونت داشتھ، و ھمة آسیاي باختري بھ آن  000،300پال،  نيدر زمان جواني آسوربا

  .داده است جزیھ مي» جھان

كھ شاید (و قبایل غیرسامي باختري ) بابل و اكد(ساكنان آشور مخلوطي از سامیان بالد متمدن جنوبي 
این مردم زبان مشترك و ھنرھاي . و كوھنشینان كرد قفقاز بودند) ارتباطي با حتیھا و میتانیھا داشتند

چیزي . بان و ھنر بابلي شدخود را از سومر گرفتند و آن را چنان تغییرشكل دادند كھ تقریبًا مشابھ با ز
كھ ھست اوضاع و احوال براي مردم آشور چنان نبود كھ بھ تن آساني زنانة بابلیان دچار شوند؛ بھ 

ھمین جھت، از آغاز تا بھ انجام كار خود، قومي جنگجو و قوي و شجاع باقي ماندند؛ اندام درشت و 
، با پاھاي ستبر خود تمام جھان واقع بر گذاشتند و ریش فراوان داشتند و گیسوان بلند براي خود مي

تاریخ آنان تاریخ شاھان و بندگان و جنگھا و پیروزیھا و . كردند خاور دریاي مدیترانھ را لگدكوب مي
شاھان اول آشور، كھ شاھان كاھن فرمانبردار جنوب بودند، . فتوحات خونین وشكستھاي ناگھاني است
و استقالل خود را اعالم كردند، و چندي نگذشت كھ یكي از  چیرگي كاسیھا را بر بابل غنیمت دانستند

اختیار كرد، و پس از وي ھمة شاھان آشور بھ » شاه فرمانرواي جھان«آن شاھان براي خود لقب 
كردند  ھاي گمنام سالطیني كھ بر آشور فرمانروایي مي از میان سلسلھ. كردند چنین لقبي مباھات مي

دھد كھ چگونھ این كشور راه ترقي و كمال  كارھاي آنان نشان ميبعضي شخصیتھا برخاستھ است كھ 
  .استرا پیموده 

  برد، شلمنصر اول كشورھاي  در آن ھنگام كھ بابل ھنوز در تاریكي حكومت كاسیھا بھ سر مي
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فرمان خود درآورد و شھر كالح را پایتخت خویش قرار داد؛ ولي باید دانست كوچك شمالي را بھ زیر 
وي شكارچي ماھري بوده و، اگر . پیلسر اول است -كھ نخستین نام بزرگ در تاریخ آشور نام تیگلت

ھاي ملوك دور از حكمت نباشد، باید گفت كھ صدو بیست شیر را، پیاده، و ھشتصد شیر  پذیرفتن گفتھ
اي كھ در بارة وي برجاي مانده، منشي  در نوشتھ. ارابة خویش، از پاي درآورده استرا، سوار بر 

من «: كرده است تر از شاه چنین آورده است كھ وي ملتھا را نیز مانند جانوران شكار مي شاھپرست
باشكوه و بأس شدید خویش بر سر قوم كوموه تاختم و شھرھاي آن مردم را گشودم و غنایم بیشماري 

مردم ادنش از … استھ و دارایي ایشان بھ چنگ آوردم و ھمھ جا را سوزاندم و ویران كردماز خو
این » .نھانگاھھاي كوھستاني خود بیرون آمدند و پاي مرا بوسیدند، و من خراجي برایشان معین كردم

ھ داشت؛ حتیان و مردم ارمنستان و چھل ملت دیگر را ب پادشاه لشكریان خود را بھ ھر سو گسیل مي
فرمان خویش درآورد؛ بر بابل استیال یافت، و مصریان از او ترسناك شدند و براي فرونشاندن خشم 

از .) گوید كھ دیدن نھنگ در نرم كردن وي مؤثر افتاد وي مي(وي ھدایایي براي او فرستادند 
خدایان ھرگز آن  -رسید معبدھایي براي خدایان و االھگان آشور ساخت خراجھایي كھ بھ خزانة او مي

خواستند كھ  گفتي آن خدایان جز این نمي. از وي نپرسیدند كھ سرچشمة این ثروت از كجاست
پس از آن، بابل بر آشور . پرستشگاھھایي برایشان ساختھ شود و مردم در آنھا قربانیھایي تقدیم كنند

رت بھ بابل خروج كرد و قشون آشور را شكست داد؛ ھمة معابد تاراج شد و خدایان آشور را بھ اسا
  .پیلسر از غصھ و شرم جان داد - بردند، و تیگلت

سلطنت وي نماینده و خالصة تاریخ آشور است، كھ در آغاز بھ صورت مرگ و جزیھ بود كھ بر 
شد؛ پس از آن، این مرگ و جزیھ را ھمسایگان بر خود آشور تحمیل  ھمسایگان آشور تحمیل مي

كوچك استیال یافت و با غنیمت فراوان از جنگھاي خود  آسور نصیرپال دوم بر دوازده دولت. كردند
بازگشت و با دست خود فرمانروایان اسیر شده را كور كرد؛ از زنان حرم خود كام گرفت، و با احترام 

شلمنصر سوم دنبالة این فتوحات را بھ دمشق رسانید؛ در جنگھا زحمت . و آبرو بھ جھان دیگر شتافت
انزده ھزار نفر از مردم سوریھ را كشت؛ معابد متعدد برپا كرد و خراج فراوان دید، و در یك نبرد ش

. در آخر كار، پسرش بر وي سخت بشورید و او را از سلطنت خلع كرد. فراوان از مردم گرفت
سامورامات، بھ عنوان ملكة مادر، مدت سھ سال سلطنت كرد؛ ھمین ملكھ است كھ بنیان تاریخي افسانة 

بنا بر افسانة یوناني، سمیرامیس نیمي خدا و نیمي ملكھ، . دھد شكیل ميیوناني سمیرامیس را ت
ھا، كھ  جز این افسانھ. فرماندھي شجاع، مھندسي زبردست، و حاكمي بسیار مدبر و ھوشیار بوده است

دیودوروس سیسیلي آن را با تفصیل و بھ صورت جذابي درآورده، دیگر اطالعي از این ملكھ در دست 
یلسر سوم دوباره بھ گرد آوردن قشون پرداخت و ارمنستان را از نو مسخر كرد و بر پ - تیگلت. نیست

سوریھ و بابل تاخت و شھرھاي دمشق و سامره و بابل را تحت فرمان خویش درآورد و كشور آشور 
را از كوھھاي قفقاز تا مصر وسعت داد؛ پس از آن جنگ و خونریزي، انصراف خاطر حاصل كرد و 

معابد و كاخھاي . ري پرداخت و ثابت كرد كھ در ادارة مملكت توانایي فراوان داردبھ امور كشوردا
بسیار ساخت و با تدبیر و سیاست نیرومندي امپراطوري پھناور خویش را نگاھداري كرد و، در بستر 

پس از وي سارگن دوم، كھ افسري در قشون بود، پس از یك كودتاي . راحت، جان بھ جان آفرین سپرد
ني، بر تخت نشست؛ فرماندھي لشكر را وي خود برعھده داشت و پیوستھ در خطرناكترین ناپلئو
عیالم و مصر را شكست داد و بابل را باز گرفت، و یھودیان و . شد مي  ھاي میدان جنگ دیده نقطھ

  مردم فلسطین و حتي یونانیان ساكن قبرس بھ فرمان

كرد و در ترویج ھنر و ادبیات و صناعت و  كشور خویش را بھ نیكي اداره مي. او گردن نھادند
در جنگي با كیمریان درگیر شد و، گرچھ از حملة آنان جلوگرفت و پیروزي بھ . بازرگاني كوشا بود

  .دست آورد، بھ قتل رسید
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ھایي را كھ در نواحي مجاور خلیج فارس برخاستھ بود فرو نشاند؛ بر اورشلیم و  پسرش سناخریب فتنھ
دھكده را غارت كرد، و  820شھر و  89 نیاورد؛اي بھ دست  این حملھ نتیجھ مصر حملھ برد و از

این . اسیر بھ غنیمت گرفت 208000گوسفند و  000،800گاو،  000،80خر،  11000اسب،  7200
پس از . س آن پادشاه نقل كرده، چنان نیست كھ از حقیقت واقع كمتر باشدنوی ارقام، كھ مورخ زندگینامھ

آن نسبت بھ مردم بابل، كھ خواستار آزادي بودند، خشمناك شد و آن شھر را محاصره كرد و گشود و 
آتش در آن افكند و آن را ویران ساخت و تقریبًا ھمة مردم را، از زن و مرد و كوچك و بزرگ، 

ھا بست؛ ھرچھ در معابد بود غارت  شد كھ جسد كشتگان راه آمد و شد را در كوچھ عام كرد؛ چنان قتل
اندازه در نظر بابلیان عزیز بودند تكھ تكھ  كرد و یك مثقال در آنھا برجاي نگذاشت؛ خدایاني را كھ بي

مردوك، خداي بزرگ بابلي، بھ صورت خادم فرومایة . كرد یا، بھ اسارت، با خود بھ شھر نینوا برد
بابلیاني كھ از تیغ بیداد آشوریان گریختھ بودند، ھرگز بھ این اندیشھ نیفتادند كھ . خداي آشور درآمد

اند، بلكھ اوضاع و احوال را  پیش از آن در نیرومندي و عظمت خداي خود مردوك مبالغھ كرده
دند؛ یعني كردند كھ اسیران یھودي، یكصدسال پس از آن زمان، چنان توجیھ كر گونھ توجیھ مي ھمان

گفتند كھ خداي ایشان از روي تواضع بر خود روا داشت كھ شكستھ و مغلوب شود تا بھ این ترتیب  مي
سناخریب ھمة غنایمي را كھ از كشورگشاییھاي خویش بھ دست آورده بود . ملت خود را كیفر دھد

جاوز دشمنان در دركار تجدید بناي شھر نینوا صرف كرد و مجراي نھرھا را تغییر داد تا شھر از ت
درست با نشاط و حرارت كشورھایي كھ از مازاد محصوالت كشاورزي شكایت دارند بھ . امان بماند

  . آباد كردن زمینھاي بایر پرداخت؛ در آخر كار، پسرانش، در حیني كھ مشغول نماز بود، او را كشتند

ادران پدركش خود قیام یكي از پسران وي بھ نام اسرحدون، كھ در قتل پدر دست نداشت، برضد بر
كرد و تاج و تخت سلطنت را بھ تصرف درآورد، و چون مصر بھ شورشیان سوریھ كمك كرده بود، 
بھ آنجا لشكر كشید و بر آن مستولي شد و این كشور را بھ صورت ایالتي از مملكت آشور درآورد و، 

  با غنایم فراواني كھ ھمراه خود از ممفیس بھ نینوا برد، ھمة آسیاي 

شھرھاي خاور نزدیك قرار داد، چنان فراواني و آسایشي در آن فراھم آورد كھ پیش از آن نظیر 
شدة  با رھا كردن خدایان اسیر بابل و احترام گذاشتن بھ آنھا، و تجدید ساختمان شھر خراب. نداشت

د، از بابل، مردم آنجا را از خود خشنود ساخت؛ براي مردم عیالم، كھ دچار قحطي و گرسنگي بودن
و این كاري است كھ در تاریخ قدیم  - المللي آذوقھ فرستاد و مایة خرسندي آنان شد راه خیرخواھي بین

وي، در تمام دورة امپراطوري خویش، عادلترین و مھربانترین پادشاھي . تقریبًا نظیري نداشتھ است
اي عازم مصر  فتنھ بود كھ بر آن سرزمین حكومت كرد؛ در پایان كار، ھنگامي كھ براي فرونشاندن

  .بود، در میان راه درگذشت

از میوة كارھاي نیك او برخوردار شد؛ در ) ھمان سارداناپالوس یونانیان(جانشین وي آسورباني پال 
پال، در  پس از مرگ آسورباني. زمان سلطنت دراز این پادشاه، آشور بھ اوج شكوه و ثروت خود رسید

شید، شوكت و عظمت آشور ازمیان رفت و در طریق نتیجة جنگھایي كھ مدت چھل سال طول ك
یكي از . انحطاط و انقراض افتاد؛ درواقع، ده سال پس از مرگ آن پادشاه، تاریخ آشور پایان یافت

منشیھاي آن زمان سالنامة كارھاي وي را نوشتھ و براي ما برجاي گذاشتھ است؛ در این گزارش، بھ 
پردازد، و  از شرح جنگ خونیني بھ جنگ خونین دیگر مياي، پیوستھ  كننده شكل یكنواخت و خستھ

. گوید كنند سخن مي ازمحاصرة شھرھاي دچار قحطي شده و اسیراني كھ پوست آنھا را زنده زنده مي
  :كند  پال، از زبان خود او، چنین نقل مي آن منشي ویران كردن عیالم را بھ دست آسورباني

وپنج روز وقت  دم كھ براي گذشتن از آنھا یك ماه و بیستمن از شھرھاي عیالم آن اندازه ویران كر
نمك و خار افشاندم؛ شاھزادگان و خواھران شاھان ) براي بایر كردن زمین(ھمھ جا . الزم است

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



واعضاي خاندان سلطنتي را، از پیر و جوان، با رؤسا و حكام و اشراف و صنعتگران، ھمھ را با خود 
ھاي  سرزمین، از زن و مرد، را با اسب و قاطر و االغ و گلھ بھ اسیري بھ آشور آوردم؛ مردم آن

ھاي ملخ فزونتر بود، بھ غنیمت گرفتم؛ خاك شوش  چھارپایان كوچك و بزرگ، كھ شمار آنھا از دستھ
در ظرف مدت یك ماه، تمام عیالم را بھ . و مدكتو و ھلتماش و شھرھاي دیگر را بھ آشور كشیدم

. ھا و چھارپایان و نغمة شادي را از مزارع برانداختم و اثر پاي گلھ تصرف درآوردم و بانگ آدمیزاد
  .آھوان و جانوران وحشي گوناگون ساختم و ھمھ جا را چراگاه خران و

خوردة عیالم را، در جشني كھ با ملكة خود در باغ كاخ سلطنتي برپا ساختھ  سربریدة پادشاه شكست
آن سر را بر باالي ستوني در برابر چشم حاضران قرار بود، در برابر وي آوردند؛ او فرمان داد تا 

ھاي نینوا آویختند و آن اندازه  دھند و ھمھ بھ شادي و خوشي پردازند؛ پس از آن، سر را از دروازه
زنده پوست كندند و پس از آن  دنانو، سردار عیالمي را زنده. ماند تا بتدریج پوسید و از میان رفت

  كردند و ھر پاره را،   پاره ند؛ گردن برادر او را زدند و بدنش را پارهمانند گوسفند او را سربرید

كند كار آدمي نیست و سراسر   گذشت كھ آن كارھا كھ مي پال و كسان او نمي ھرگز بر خاطر آسورباني
نمود كھ براي  توحش است؛ كشتن و شكنجھ كردن مردم در نظر وي ھمچون یك عمل جراحي مي

ھاي نظم و امنیت در میان ملل غیرمتجانس پراكنده میان  ستوار ساختن پایھجلوگیري از شورش، و ا
كھ پدرانش آنھا را در زیر حكم آشور درآورده  -حبشھ و ارمنستان و میان سوریھ و سرزمین ماد

دانست كھ میراثي را كھ بھ وي رسیده درست نگاه  كمال ضرورت را دارد؛ وظیفة خود مي -بودند
امنیتي كھ بر سراسر امپراطوري وي سایھ افكنده و نظمي كھ در شھرھا برقرار  آن پادشاه، از. دارد

در عین حال، وي نشان . اساس ھم نبوده است بالید؛ حق آن است كھ این تفاخر بي شده بود، بر خود مي
داده كھ صرفًا پادشاھي نیست كھ از بوي خونھایي كھ ریختھ مست شده باشد؛ دلیل این مطلب بناھاي 

از ھمة نقاط . ني است كھ ساختھ، و تشویقي است كھ براي پیشرفت ھنر و ادبیات نشان داده استفراوا
سازان و مھندسان را فرا خواند تا نقشة معابد و كاخھاي او را بریزند و آنھا را بیارایند؛  كشور، مجسمھ

انیان بھره این درست ھمان كاري است كھ فرمانروایان رومي پس از وي كردند و از ھنرمندي یون
بھ منشیان بیشمار فرمان داد كھ آنچھ را از ادبیات بابلي و سومري برجاي مانده گرد آورند و . گرفتند

ھا را در كتابخانة بزرگ خود در نینوا فراھم كرد؛ ھمین  از آن نسخھ بردارند، و ھمة این نسخھ
نخورده بھ دست ما رسیده كتابخانھ است كھ، پس از گذشتن بیست و پنج قرن، تقریبًا سالم و دست 

بالید، بھ   گونھ كھ بھ پیروزیھاي خود در جنگ و شكار مي وي نیز، برسان فردریك، ھمان. است
دیودوروس سیسیلي، در تاریخ خود، از وي ھمچون . كرد استعداد و ذوق ادبي خویش نیز مباھات مي

كھ بھ دست ما رسیده است ھیچ  برد، ولي در میان ھمة اسنادي مرد فاسق و مخنثي برسان نرون نام مي
یافت، با  پال چون از تألیف الواح ادبي خود فراغت مي آسورباني. كند اي را تأیید نمي یك چنین گفتھ

شد؛ اگر  رو مي رفت و با شیراني روبھ اي، بھ شكار مي اعتمادي شاھانھ و ھمراه برداشتن كارد و نیزه
گفت كھ وي ھرگز از اینكھ پیشرو لشكر باشد دامن فرا گزارشھاي معاصران وي را معتبر بدانیم، باید 

چون . كاري را بھ دست خویش بر دشمن وارد ساختھ است چیده، و چھ بسیار اتفاق افتاده كھ ضربة نمي
اي نیم تاریخي  حال چنین است دیگر عجیب نیست كھ شاعري چون بایرون فریفتة وي شود و نمایشنامھ

زد، و در آن ثروت و جالل آشور را، كھ در زمان این پادشاه بھ منتھا درجھ نام او بسا اي بھ و نیم افسانھ
رسیده، وصف كند و نمایشنامة خود را با ویراني سراسر كشور، و نومیدي فراواني كھ بھ شاه آن 

  . دست داده بود، بھ پایان رساند

II - دولت آشور  
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سختي و بیرحمي  - شكل اداره - انواع مجازات - قانون -خدایان جنگجو - جنگاوري آشوریان - استعمار
  زمین  شاھان خودكامة مشرق

باشیم كھ، بھ خاطر تسلط حكم قانون و انتشار امنیت و  اگر این اصل استعمارطلبي را قبول داشتھ
دد، طوعًا یا كرھًا، در زیر تسلط پیشرفت بازرگاني و برقراري صلح، بھتر آن است كھ دولتھاي متع

توان گفت كھ دولت آشور داراي چنین مزیتي بوده كھ در سرزمینھاي  حكومت واحدي قرار گیرند، مي
اي از باختر آسیا حكومت وسیعي ایجاد كرده و نظم و آرامشي، بیش از آنچھ پیش از آن در این  گسترده

كھ بر آشور، بابل، ارمنیھ، سرزمین ماد،  - پال حكومت آسورباني. ناحیھ بوده، برقرار ساختھ است
بدون شك وسیعترین سازمان اداریي  -گسترد فلسطین، سوریھ، فنیقیھ، سومر، عیالم، و مصر سایھ مي

بود كھ جھان مدیترانھ یا خاور نزدیك تا آن زمان بھ خود دیده بود؛ تنھا حموربي و تحوطمس سوم پیش 
دیك شده بودند، و پس از آنان دستگاه اداري پارس پیش از حملة از آن بھ این گونھ دستگاه اداري نز
در آن امپراطوري تا حدي آزادي وجود داشت؛ شھرھاي بزرگ . اسكندر، توانست با آن برابري كند

پرداخت دین و قوانین و  داشتند؛ ھر ملت مغلوبي كھ خراج را مي بھرة فراواني از خودمختاري محلي 
چون . اي در این گونھ امور گردن نھد كرد و ناچار نبود بھ مقرارت تازه  يفرمانروایي خود را حفظ م

كرد، ملل مغلوب سر بھ  وضع چنین بود، ھر بار كھ در حكومت مركزي سستي و ضعفي رخنھ مي
كردند؛ بھ ھمین جھت الزم بود كھ شھرھا  داشتند یا الاقل از پرداخت خراج شانھ تھي مي شورش برمي

خواست از خطر این شورشھاي مكرر آسوده شود،  پیلسر، كھ مي -تیگلت. شود پیاپي از نو تسخیر
رود؛ آن سیاست عبارت از  سیاست خاصي در پیش گرفت كھ از مشخصات حكومت آشور بھ شمار مي

داد تا با مردم بومي آن نواحي  این بود كھ مردم شھرھاي گشوده شده را بھ شھرھاي دور دست كوچ مي
ین ترتیب وحدت و شخصیت خود را از دست بدھند و كمتر فرصت شورش و آمیزند و بھ ا درھم

نتیجھ ماند و از شورشي جلو نگرفت؛ بھ ھمین جھت  باید دانست كھ این نقشھ ھم بي. انقالب پیدا كنند
  .دولت آشور ناچار بود كھ پیوستھ خود را براي جنگھاي تازه آماده و مستعد نگاه دارد

. دادند  جنگاوران حیاتیترین دستگاه را در سازمان اداري كشور تشكیل ميبھ این ترتیب، سپاھیان و 
آشور، بھ شكل صریح، بھ این مطلب توجھ داشت كھ حكومت ھمان ملي كردن نیروست، و بھ ھمین 

ھاي  ھاي جنگي و دستھ ارابھ. جھت، سھمي كھ آن كشور در ترقي دارد مربوط بھ ھنر جنگ است
  سي در آن كشور تشكیالت منظمي نظام و پیاده و مھند سواره

قشون و بھ كار  افتاد؛ جنگاوران آشوري بخوبي از فنون آماده ساختن  جنگھاي آشوریان بھ كار مي
كردند و در  آسا مي اساس ھنر جنگي آنان در این بود كھ حملة برق. انداختن آن در جنگ آگاھي داشتند

آوردند؛ این  یكدیگر را، جداجدا، از پا درميانداختند و قسمتھاي متفرق از  صفوف دشمن تفرقھ مي
اي در میان  صناعت آن بھ اندازه. دھد كھ سركامیابیھاي ناپلئون ریشة بسیار كھني دارد خود، نشان مي

توانستند مردان جنگي خود را با سالحھاي آھنین چنان مجھز سازند كھ از  ایشان پیش رفتھ بود كھ مي
داران خودھاي مسین یا  نداشتھ باشد؛ حتي تیراندازان و نیزه ساز و برگ سواران قرون وسطي كمي

داشتند،  پوشیدند، سپرھاي ستبر با خود برمي دار مي ھاي ضخیم و الیي گذاشتند، تنكھ آھنین بر سرمي
اسلحة آنان تیر، نیزه، شمشیر كوتاه، . كردند دامن چرمیي كھ با پولكھاي فلزي پوشیده بود در بر مي

شدند و در طلیعة لشكر  ھا سوار مي بزرگان قوم بر ارابھ. ن، و تبرزین بودگرز، چماق، فالخ
جنگیدند، و معموال شاه، كھ بر ارابة سلطنتي سوار بود، خود فرماندھي این گروه را برعھده  مي

  .داشت؛ در آن زمان ھنوز سرداران سپاه نیاموختھ بودند كھ در بستر خود بمیرند

پال است؛ این بدعت در  ي جنگي، بھ وسیلة سواره نظام، از آسوربانيھا ابتكار كمك دادن بھ ارابھ
افتاد  مھمترین افزار جنگیي كھ در محاصرة شھرھا بھ كار مي. بسیاري از جنگھا اثر قطعي داشت
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ھایي  كوب بود كھ نوك آھنین داشت؛ گاھي این گلولھ را بھ وسیلة طناب بھ پایھ گلولھ ھاي قلعھ
كردند؛ و گاھي آنھا را بر روي  دادن آنھا نیروي مخربشان را زیادتر مي آویختند و با نوسان مي

شدگان از باالي باروھا تیر و نیزه  محاصره. راندند تا بھ نقاط موردنظر اصابت كند ھا بھ جلو مي ارابھ
كرد  ھاي دیواركوب جلوگیري مي و سنگ و مشعل و تیر افروختھ و زنجیرھایي كھ از كاركردن گلولھ

این نامي است كھ خود ایشان بھ آن (گازدار » ھاي متعفن كوزه«كردند و بر سر دشمن  ميپرتاب 
ریختند، تا روحیة دشمن را خراب كنند و بھ عقل او صدمھ برسانند؛ در اینجا یك بار  فرو مي) اند داده

شھر  بیشتر عادت بر آن جاري بود كھ. شویم كھ چیزھاي نو غالبًا بسیار كھنھ است دیگر متوجھ مي
گشوده شده را ویران كنند و آن را بسوزانند و درختان را قطع كنند تا درست با خاك برابر شود و 

شد تا بھ  كنندگان در آن تقسیم مي قسمت مھمي از غنایم جنگ میان شركت. اثري از آبادي در آن نماند
پیوستھ از عادت این ترتیب نسبت بھ دستگاه وفادار بمانند؛ نیز براي تحریك شجاعت جنگاوران 

گرفتند یا آنان را  شد و ھمة اسیران جنگ را یا بھ بندگي مي مألوف درخاور نزدیك پیروي مي
گرفت؛ بھ ھمین  آورد پاداشي مي اي با خود مي ھر سربازي كھ از میدان جنگ سربریده. كشتند مي

غالبًا   . كردند ان جدا ميكرد كھ در آن سر از بدن دشمن جھت میدان غالبًا عنوان كشتارگاھي را پیدا مي
كردند تا از رنج خوراك رساندن بھ ایشان بیاسایند، و از  پس از جنگ ھمة اسیران را نابود مي

  براي این . خطراتي كھ ممكن است براي دنبالة قشون داشتھ باشند درامان بمانند

گرفتند، یا با   نشان را مياسیركنندگان خود داشتھ باشند، و این جماعت یا با كوفتن گرز بر سر ایشان جا
كردند؛ در این گیرودار منشیھا عدد اسیراني كھ بھ  شمشیرھاي كوتاه خود سرھاشان را از بدن جدا مي
كردند تا، بر نسبت كشتگان ھركس، غنیمت جنگ  چنگ ھر سرباز افتاده و آنھا را كشتھ بود ثبت مي

جمعي را  ریاست عالیة این قصابي دستھ در میان آنان تقسیم شود؛ ھر زمان كھ مقتضي بود شخص شاه
شد،  شده تا حدي بھ شكل خاص رفتار مي نسبت بھ اشراف و بزرگان مغلوب. داد بھ خود اختصاص مي

بریدند، یا آنان را از باالي برجھاي بلند برزمین  بھ این معني كھ گوش و بیني و دست و پاشان را مي
كندند؛ یا تنھاشان را  ریدند، یا زنده زنده از آنان پوست ميب افكندند، یا سرخود و فرزندانشان را مي مي

رسد كھ از این آدمكشي و خاموش كردن چراغ  چنان بھ نظر مي. كردند بر روي آتش مالیمي كباب مي
اند؛ این گونھ كشتارھا خود در واقع  كرده زندگي مردم ھیچ مالمت ضمیر و پشیمانیي احساس نمي

رفتھ، و از طرف دیگر افزایش موالید  اندازة جمعیت بھ شمار مي بيدرماني براي مسئلة زیادشدن 
شاید اینكھ شایع بود اسكندر و قیصر نسبت بھ دشمنان . كرده است ھرچھ زودتر جاي كشتگان را پرمي

آورند، سبب آن شده باشد كھ روحیة دشمنان  كنند و برایشان رحمت مي و اسیران جنگ معاملة نیكو مي
بھ ھمین جھت بود كھ این دو نفر توانستند جھان اطراف دریاي مدیترانھ را بھ ایشان ضعیف شود؛ 

  .تصرف خود درآورند

نیروي دیگري كھ شاه، پس از قشون، بر آن تكیھ داشت نیروي دین و معابد بود؛ براي آنكھ شاه بتواند 
مردم اجماعًا بر . دكمك كاھنان را جلب كند، پیوستھ ناچار بود كھ پاداش گزافي در مقابل بھ آنان بدھ

این عقیده بودند كھ رئیس رسمي مملكت خدایي بھ نام آشور است؛ ھمة فرمانھاي رسمي بھ نام این خدا 
و گاھي خداي دیگري (گرفت، تا براي او  شد، و ھر قانون از مشیت االھي او سرچشمھ مي صادر مي

شخص او را بھ عنوان خدایي كرد كھ  شاه مردم را وادار مي. غنیمت و شكوھي فراھم شود) جز او
دین آشور، مانند . دانست ، یعني خداي خورشید، مي»شمش«شدة  وصف كنند، و معموال خود را مجسم

زبان و علم و ھنر آن، از سومر و بابل بھ آن سرزمین آمده بود، و بھ مقتضاي نیازمندیھاي دولتي و 
  .جنگي و نظامي تغییرات مختصري بھ آن داده بودند

. شود این تطبیق با مقتضیات، در مورد قوانین محسوستر است، و سختي نظامي بھ آن ضمیمھ مي
كیفرھاي قانوني درجات مختلف داشت؛ از قبیل نمایش دادن شخص گناھكار در میان مردم و وادشتن 
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وي بھ كارھاي سخت و شالق زدن، از بیست ضربھ تا صد ضربھ، و بریدن گوش یا بیني و خصي 
در قوانین سارگن دوم مجازاتھاي . زبان بریدن و چشم درآوردن و شكم دریدن و سربریدنكردن و 

نوع دیگري، از قبیل زھر خوراندن و سوزاندن پسر یا دختر شخص گناھكار بر قربانگاه معبد، نیز 
ولي شواھدي در دست نیست كھ این قوانین در ھزارة آخر قبل از میالد مسیح اجرا شده . آمده است

گاھي نیز متھم . دادند زنا و ھتك ناموس و بعضي از اشكال دزدي را معموال با اعدام مجازات مي. باشد
انداختند و سرنوشت وي را بھ دست  دادند، یا گناھكار را پابستھ در آب مي را با داوري خدایان كیفر مي

    از بھ طور كلي، قوانین آشوري ابتداییتر، و جنبة دنیایي آن كمتر . سپردند آب مي

حكومت محلي، در  .استقوانین حموربي است، كھ ظاھرًا از حیث زمان بر قوانین آشور مقدم بوده 
آغاز كار، بھ دست امراي زمیندار محلي بود و بتدریج از دست آنان خارج شد و در اختیار 

پارسیان این طرز اداره را از آشوریان . شدند انداراني قرار گرفت كھ از طرف شاه معین ميفرم
آوري كنند و  فرمانداران كارشان آن بود كھ مالیات را جمع. گرفتند، و از ایشان بھ رومیان انتقال یافت

ز عھدة افراد جمعي ھمچون آبیاري را، كھ پرداختن بھ آنھا ا امور مربوط بھ بیكاري و كارھاي دستھ
آن بود كھ سربازان ناحیة خود را بسیج كنند و، در  خارج بود، زیر نظر بگیرند؛ مھمترین وظیفة ایشان

عالوه بر این، شخص شاه در ھر ایالت مأموران و . جنگھاي شاھي، فرماندھي آنان را داشتھ باشند
اوضاع مردم، شاه را جاسوسان مخصوصي داشت كھ مراقب كار حكام و یاران ایشان بودند و از 

  .ساختند مطلع مي

توان گفت كھ حكومت و دولت آشور، بیش از ھرچیز، یك دستگاه جنگي بوده است؛  رویھمرفتھ، مي
شد و نیروي  چھ جنگ براي آن مردم غالبًا بیش از صلح فایده داشت؛ با جنگ نظم مملكت استوار مي

یافت و، با غنایم جنگي و اسیران و  عھ ميگردید و تسلط شاه ھرچھ بیشتر توس وطنپرستي قویتر مي
بھ . شد آمد، پایتخت ثروتمندتر و خدمتگزاران مردم فراوانتر مي بندگاني كھ از این راه بھ دست مي

ھا و مزارعي كھ  ھمین جھت، در تاریخ آشور بیشتر سخن از شھرھایي است كھ غارت شده و دھكده
- پال شورش برادر خود، شمش ھنگام كھ آسوربانيدر آن . بھ صورت ویرانھ و بیحاصل درآمده است

شھر را بھ تصرف اوكین، را فرو نشاند و، پس از مدت درازي در حصار نگاھداشتن بابل، آن  -شوم
بیشتر … شدند درآورد، شھر منظرة دلخراشي داشت كھ كھ حتي آشوریان نیز از دیدن آن متأثر مي

ودند، در خیابان و میدانھاي عمومي افتاده و طعمة كساني كھ در نتیجة بیماري یا قحطي جان داده ب
از مردم و سربازان، ھر كس رمقي بھ تن داشت خود را از شھر بیرون . بودند سگان و خوكان شده

كشیده بھ آن طرف باروھا رسانده بود، و آنان كھ در شھر مانده بودند بھ قدري ناتوان بودند كھ 
پال گریختگان را دنبال كرد و تقریبًا ھمة آنان را  آسورباني. ندتوانستند خود را از شھر بیرون بكش نمي

فرمان داد تا زبان سربازان را بكنند و با . اسیر كرد و آتش خشم خویش را بر سر ایشان فروریخت
دستور داد تا مردم شھر را در برابر مجسمة گاوان بالدار . گرز سرھایشان را بكوبند تا بمیرند

عام شبیھ است بھ كاري كھ پنجاه سال پیش از آن، در زمان جدش سناخریب،  لسربریدند؛ این شكل قت
صورت گرفتھ بود، جسد این قربانیان مدت درازي بر روي زمین ماند و خوراك درندگان پلید و 

  . مرغان شد

. روي در سختي و بیرحمي بوده است ضعف شاھان خودكامة مشرق زمین، خود، اسباب زیاده
  شورشھاي 

گرفت تا دستگاھي را كھ بر ظلم و  خاندان سلطنتي نیز، مكرر در مكرر، اقداماتي صورت ميدر میان 
غالبًا نزدیك پایان سلطنت یك شاه، یا در حین فوت او . بیدادگري و قساوت بنا شده بود از میان بردارند

ھ طرف دسیسة دید كھ از ھم شد؛ شاه سالخورده مي ھایي بھ وسیلة داوطلبان تاج و تخت كشیده مي نقشھ
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كردند تا دیگري بھ جاي او  افتاد كھ قصد جان او مي كسانش وي را احاطھ كرده، و بسیار اتفاق مي
ملتھاي خاور نزدیك انقالبھا و شورشھاي سخت و خطرناك را بر انتخابات تقلبي ترجیح . بنشیند

د، ھمان كشتن وي كر دادند، و بھترین وسیلھ، براي آسوده شدن از كسي كھ بر آنان حكومت مي مي
زدند چنان بوده است كھ جز آن  اي از جنگھایي كھ آشوریان بھ آن دست مي بود، بدون شك، پاره

مردم وحشي و بربر، از ھر سو، سرزمین آشور را در احاطھ داشتند؛ اگر شاه : اند اي نداشتھ چاره
تاختند و بھ قتل و  شور مينشست سكاھا و كیمریان یا قبایل دیگر بر سر شھرھاي آ ناتواني بر تخت مي

ھاي ما دربارة جنگجویي و قساوت آن حكومتھاي خاوري با  ممكن است كھ گفتھ. پرداختند غارت مي
ھا نقش كرده، و مورخان جدید كھ  مبالغھ ھمراه باشد، چھ، آنان كھ در گذشتھ آثار گذشتگان را بر كتیبھ

. اند اختھ، و از ذكر پیروزیھاي صلح غافل ماندهاند بیشتر بھ شرح جنگھا پرد تاریخ آن حوادث را نوشتھ
مورخان بیشتر نسبت بھ خونریزي نظر مساعد داشتھ، یا خود این وقایع را جالبتر از شرح گزارشھاي 

اند كھ خوانندگان آثارشان این شكل تاریخنویسي را  پنداشتھ اند، یا چنان مي دانستھ فرھنگي و عقلي مي
افتد؛ این  رسد كھ در این زمان جنگ كمتر از گذشتھ اتفاق مي چنان مي بھ نظر ما. بیشتر دوست دارند

كنیم، در صورتي كھ نسبت  ھاي روشن صلح آگاھیم و آن را احساس مي از آن جھت است كھ از دوره
  .آلود جنگ اطالع دیگري نداریم ھاي بحراني تب بھ گذشتھ، جز از دوره

III – زندگي مردم آشور  

عالیترین نمونة مرد كامل  - ھا متون و كتابخانھ - مذھب و علم - ازدواج و اخالق -صنعت و بازرگاني
  در نظر آشوریان

زندگي اقتصادي مردم آشور با مردم بابل تفاوت فراواني نداشتھ، چھ ساكنان این دو ناحیھ، درواقع، 
آن است كھ مھمترین اختالف آشور و بابل در . اند ساكنان شمال و جنوب فرھنگ و تمدن واحدي بوده

پرداختند؛  مردم بابل بیشتر بھ بازرگاني اشتغال داشتند، و آشوریان بیشتر بھ كار كشاورزي مي
ثروتمندان بابلي غالبًا تاجر بودند، ولي اكثر ثروتمندان آشوري صاحبان امالك بزرگ بودند و شخصًا 

ایشان آمدند، بھ كساني كھ  گرفتند و، مانند رومیان كھ پس از ادارة زمینھاي وسیع خود را برعھده مي
دو نھر دجلھ و . نگریستند شوند بھ چشم حقارت مي از راه ارزان خریدن و گران فروختن ثروتمند مي

آمد؛ سدبندي و  فرات بر زمینھاي ھر دو كشور جاري بود و خوراك مردم از آنھا بھ دست مي
  سازي، براي نگاھداري زیادي آب و تقسیم آن، و  ترعھ

آوردند، در ھردو جا بھ یك شكل بود؛ در شمال و جنوب  ھ با آن آب را از نھرھا باال ميشادوفھایي ك
در شھرھاي ھردو ناحیھ  .شد ميمحصوالت مشابھي، مانند گندم و جو و ارزن و كنجد كشت و زرع 

عتي با یكدیگر شباھت داشت؛ در ھردو كشور ترتیب واحدي براي وزن كردن وكیل فعالیتھاي صن
رفت؛ اگر چھ نینوا، و شھرھاي  شد بھ كار مي كردن و سنجیدن كاالھایي كھ با یكدیگر مبادلھ مي

توانست عنوان مركز بزرگ بازرگاني  اي در شمال واقع شده بود كھ نمي بزرگ دیگر آشور، بھ اندازه
آوردند سبب آن بود كھ جریان امور  ثروتھاي ھنگفتي كھ سالطین آشور بھ این شھرھا ميپیدا كند، 

شد، یا آنھا را از  فلزات از داخل كشور استخراج مي. بازرگاني و صنعتي در آنھا رونقي داشتھ باشد
ي م، آھن، بھ جاي مفرغ عنوان فلز اساس ق 700كردند؛ در حوالي سال  خارج بھ مقدار زیاد وارد مي

گداختن فلزات و ساختن شیشھ و رنگ . در صناعت و ساختن ساز و برگ جنگي آشور را پیدا كرد
ھاي آشوري بھ صورتي  و لعاب دادن سفال در آشور رایج بود؛ آراستن و پیراستن خانھ پارچھكردن 
اي  در زمان سناخریب آبراھھ. ھاي اروپا، پیش از انقالب صنعتي، چنان صورتي را داشت ھ خانھبود ك

بتازگي در حدود  -رساند ھایي ساختند كھ آب را از پنجاه كیلومتري بھ شھر نینوا مي بر روي پایھ
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داري است كھ  و این قدیمیترین آبراھة پایھ - اند آورده ھا را از زیر خاك بیرون سیصد متر از این آبراھھ
دادند و، در مقابل،  بانكھاي خصوصي بھ بازرگانان و صاحبان صنایع وام مي. تاكنون شناختھ شده

اجناس را  سرب و مس و نقره و طال عنوان پول و وسیلة مبادلة. گرفتند مي 025/0سودي معادل 
» شكل«ھایي از نقره ضرب كرد كھ ارزش ھر یك نیم  م، سناخریب سكھ ق 700داشت؛ در حوالي 

  . بود؛ این قدیمیترین مسكوك رسمیي است كھ تاریخ از آن بھ ما آگاھي داده است) شاقل(

اعیان و اشراف؛ صاحبان صنایع و رؤساي حرف، كھ : شدند در آشور مردم بھ پنج طبقھ قسمت مي
گرفتند؛ كارگران و  وران ھر دو در این طبقھ قرار مي كیالت صنعتي داشتند و بازرگانان و پیشھتش

بردند؛ كشاورزاني كھ، مانند  ھا بھ سر مي كشاورزان آزاد وغیرماھري كھ در شھرھا و دھكده
كردند و با زمین خرید و فروش  كشاورزان اروپاي قرون وسطي، در امالك اربابي بزرگ كار مي

شدند؛ غالماني كھ یا اسیر جنگي بودند، یا بھ واسطة مقروض شدن بھ حالت بندگي درآمده بودند، و  مي
ناچار، براي آنكھ ھمھ آنان را بشناسند، باید گوششان سوراخ و سرشان تراشیده باشد، و كارھاي حقیر 

شود كھ،  مياي از زمان سناخریب پاسباني دیده  در نقش برجستھ. و پست بھ دست آنان انجام شود
تازیانھ بھ دست، دو صف متوازي ازاین بندگان را، كھ با طناب مجسمة بزرگي را بر روي تیرھاي 

  . دارند كشند، بھ كار وا مي چوبي مي

شد و مقررات  مانند ھمة كشورھاي نظامي، در آشور نیز بھ زیاد شدن نسل اھمیت فراوان داده مي
كرد،  جنین مي زني را كھ سقط. جنین اعدام بود كیفر سقط. اخالقي و قوانین خاص براي آن وجود داشت

شكم او گذاشتند و آن چوب را بھ  تیزي مي مرد، بر چوب نوك حتي اگر در ضمن انجام این عمل مي
اي از زنان آشور، بھ وسیلة زناشویي یا توسل بھ دسایس، بھ مقام و قدرتي  اگر چھ پاره. كردند فرو مي

ھرگاه زني بھ شوھر خود دست : تر از بابل بود رسیدند، بھ طور كلي منزلت زن در آشور پست مي
یند؛ در عین آنكھ دید؛ زنان مجاز بودند كھ بدون حجاب بھ كوچھ درآ كرد، كیفر سخت مي دراز مي

توانستند براي خود معشوقھ بگیرند، اززنان چنان توقع داشتند كھ  خواستند، مي مردان، ھر اندازه كھ مي
فحشا در عرف آن زمان ھمچون امري بھ . اندازه در نگاھداري ناموس خویش امین و وفادار باشند بي

. ن دادن بھ آن قوانین خاص داشتندرفت كھ گریزي از آن نیست، و بھ ھمین جھت براي ساما شمار مي
اي بھ سر برند و روزگار خود را بھ  شاه حرم مخصوص داشت، و زنان وي مجبور بودند در گوشھ

اگر مردي . انگیختن بگذرانند رقصیدن و آوازخواندن و نزاع كردن با یكدیگر و سوزنزني و دسیسھ
رفت؛ ھمین  ي براي او بھ شمار ميكشت، و این حق یافت، او را مي زن خود را در حال خیانت مي

از این گذشتھ، قوانین ازدواج . عادت است كھ، در بسیاري از قوانین موجود، ھنوز برجاي مانده است
در آشور مانند بابل بود، با این تفاوت كھ زناشویي غالبًا صورت خرید داشتھ و زن بیشتر در خانة پدر 

  . رفتھ است و ميبرده و شوھر گاھگاه بھ دیدن ا خود بھ سر مي

شود؛ این، خود،  در ھمة تجلیات زندگي مردم آشور پدرشاھي و تسلط كامل پدر در خانواده مشاھده مي
. رسد كرده، امري طبیعي بھ نظر مي براي ملتي كھ در راه كشورگشایي و در حدود توحش زندگي مي

تند و گروھي از آنان را در گرف گونھ كھ رومیان، پس از جنگھا، اسیران را بھ بندگي مي درست ھمان
ساختند، مردم آشور نیز با شكنجھ دادن اسیران تسالي خاطري پیدا  میدانھاي نمایش طعمة درندگان مي

دادند؛ فرزندان اسیران را  كردند، یا آن را سرمشقي براي تربیت جنگي فرزندان خویش قرار مي مي
كردند؛ یا،  كندند؛ یا كباب مي نده پوست ميكردند؛ یا آنان را زنده ز در پیش چشم پدرانشان كور مي

ماندند بھ دست جالدان  كردند؛ و بقیھ را كھ زنده مي براي تماشاي مردم، در قفس بھ زنجیر مي
تمام سركردگان را كھ بر من خروج كردند «: گوید پال در این باره خود چنین مي آسورباني. سپردند مي

اي از آنان را میان دیوار گذاشتم، و بعضي  شاندم؛ و پارهپوست كندم، و با پوست آنان ستوني را پو
ھا را از  تیز كردم و آن میلھ ھاي نوك دیگر را بھ سیخ كشیدم؛ گروھي را، بر گرد ستون، سوار بر میلھ
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» .دست و پاي رؤساي قبایل و كارمندان دولتي را، كھ شوریده بودند، بریدم… میانشان گذراندم
سھ ھزار نفر اسیر را سوزانیده و یكي از آنھا را بھ عنوان «كند كھ  خار ميپال بھ این افت آسورباني

  در كتیبة دیگري چنین » .گروگان زنده نگذاشتھ است

از دھانھاي بدخواھشان … جنگاوراني كھ در حق آشور عصیان ورزیدند و بھ بدخواھي من برخاستند
اعضاي بریدة آنھا را بھ خورد … ي كردمزبانھا را بیرون كشیدم، و كساني را كھ زنده ماندند قربان

شاه » .و با این كارھا مایة شادي خدایان بزرگ را فراھم ساختم… سگان و خوكان و گرگان دادم
: سازند، براي عبرت و توجھ آیندگان، چنین نقش كند دیگري دستور داد تا بر روي آجرھایي كھ مي

ام از جسد  بناھایي كھ من برافراشتھ. كند خرد ميھاي جنگي من انسانھا و جانوران را زیر خود  ارابھ«
در » .ام ھر كھ زنده بھ اسارت من درآمده دستھایش را بریده. ام آدمیاني است كھ سر و دستشان را بریده

شود كھ میل از میان آنان  نقشھایي كھ در ضمن حفاریھاي نینوا بھ دست آمده تصویر مردمي دیده مي
در یكي از نقشھا صورت . آورند كنند یا زبانشان را از دھان بیرون مي يگذرانند یا پوستشان را م مي

كند، و براي آنكھ سر مرد اسیر در جاي خود  بینیم كھ با نیزه چشم اسیران را برمي پادشاھي را مي
خواند،  چون شخص این چیزھا را مي. اند بماند طنابي از میان دو لب او گذرانده و سرش را محكم بستھ

  .شود اكنون دارد سپاسگزار و خشنود مي زوضع متوسطي كھ ھمناچار، ا

ظاھرًا دین در تخفیف این قساوت و بیرحمي ھیچ تأثیر نداشتھ، و باید گفت كھ تسلط دین بر دستگاه 
حكومت در آشور بھ اندازة بابل نبوده؛ درواقع، دین برحسب ذوق و سلیقھ و احتیاج شاھان تغییر شكل 

، یعني آشور، یكي از خدایان خورشیدي بود و روح جنگي داشت و بر دشمنان خداي ملي. داده است مي
بندگان وي معتقد بودند كھ این خدا از كشتھ شدن اسیران در برابر ضریح خود . كرد خود رحم نمي

اساسیترین كار دین آشوري آن بود كھ، از كودكي، مردم را بھ اطاعتي كھ وطنپرستي . شود خشنود مي
آمد خدایان و جلب دوستي آنھا، بھ انواع  آشنا سازد و بھ مردم بیاموزد كھ، براي خوشمقتضي آن است 

ھاي دینیي كھ از آن زمان برجاي  بھ ھمین جھت است كھ نوشتھ. گوناگون سحر و قرباني متوسل شوند
 در میان این آثار، فھرستھاي درازي است كھ. كند مانده، از عزایم و فال بد و خوب زدن تجاوز نمي

گوید چھ باید كرد تا چنان نتایجي  دھد و مي نتایجي را كھ از ھر حادثھ ممكن است حاصل شود شرح مي
كردند كھ عالم پر از شیاطین است و باید با طلسمھایي كھ بھ گردن  چنان تصور مي. حاصل نشود

  .لوگیرندشود، یا اوراد خاصي كھ باید با دقت كامل تالوت شود، از گزند آن شیاطین ج آویختھ مي

پزشكي آشوري ھمان . كند در چنان محیطي طبیعتًا چیزي جز علم جنگ و خونریزي ترقي نمي
علم نجوم آشوري جز احكام نجوم بابلي چیز دیگري  پزشكي بابلي است و چیزي بر آن افزوده نشده؛

ز غیب اند ھمان پیشگویي و خبرگرفتن ا نیست، و بزرگترین منظوري كھ در خواندن علم نجوم داشتھ
ھیچ سند و مدركي بھ دست نیامده كھ مردم آشور در مباحث فلسفي وارد شده باشند، نیز . بوده است

علماي . دلیلي در دست نیست كھ آن مردم، در اندیشة تفسیر جھان، از راھي جز راه دین، افتاده باشند
اي آن بوده است كھ از اند؛ شاید تھیة این فھرست بر لغت آشور فھرستي از نامھاي گیاھان مرتب كرده

. آن در صناعت پزشكي استفاده كنند، و باید گفت از این راه سھمي در پیشرفت علم گیاھشناسي دارند
شد، و این  اند كھ تقریبًا شامل ھرچھ بر روي زمین بوده مي نویسندگان دیگر فھرستھایي ترتیب داده

  رفتھ استفادة علماي طبیعي قدیم یونان قرار گ نویسي مورد فھرست

اكنون وجود  بسیاري از آن لغات، بھ میانجیگري زبان یوناني، وارد زبانھاي اروپایي شده و ھم. است
(=  camel، )گچ(=  gypsum، )دیوار انبار مسقف بي(=  hangarھاي  دارد؛ از آن قبیل است كلمھ

، )سرخ گل(=  rose، )شاقل، واحد وزن، مثقال(= shekel، )ازارة دیوار(=  plinth، )شتر
ammonia  =)امونیاك(،jasper  =)یشم( ،cane  =)شكر ني( ،cherry  =)گیالس( ،laudanum 

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



، )زوفا(=  hyssop، )سمسم: كنجد و بھ عربي(=  sesame، )نفت(=  naphtha، )لودانوم(=
myrrh  =)مر .(  

دمكشي است الواحي كھ مشتمل بر كارھاي شاھان است، گرچھ از لحاظ اینكھ ھمھ شرح خونریزي و آ
شود، این مزیت را دارد كھ قدیمیترین تاریخ نوشتھ را در  مایة ناراحتي و ماللت خاطر خواننده مي

از این الواح، آنچھ مربوط بھ اوایل تاریخ آشور است، تنھا بھ شرح پیروزیھاي . گذارد پیش چشم ما مي
ربوط بھ سالھاي بعد رنگ ادبي الواح م. رود پردازد و ھیچ گاه از شكستي در آنھا سخن نمي شاھان مي

مھمترین چیزي كھ نام . كند دارد و حوادث مھم زمان ھر شاھي را بھ صورت جالب توجھي وصف مي
ھزار لوحة  پال سي كتابخانة آسورباني. ھاي آن است آشور را در تاریخ تمدن جاوداني ساختھ كتابخانھ

توان آن را  تصل است كھ بآساني ميبندي شده و فھرستدار دارد، و بھ ھر لوحھ برچسبي م طبقھ
ھركس «: شود بر بسیاري از لوحھا این عبارت، كھ از عالمات خاص سلطنتي است، دیده مي. شناخت

و نام او و نام فرزندانش … این لوح را از جاي خودنقل مكان دھد، بھ لعنت آشور و بلیت گرفتار شود
ھاي قدیمیتري استنساخ شده، كھ تاریخ آنھا  نسخھ بیشتر این لوحھا از . »را از صحنة روزگار محو كنند

پال، بنا بر  آید؛ قصد آسورباني معین نیست و پیوستھ اشكال قدیمیتر آنھا در ضمن اكتشافات بھ دست مي
اظھار خود وي، آن بوده است كھ ادبیات بابلي را از خطر فراموشي محفوظ نگاه دارد، ولي عدة كمي 

ادبیات قرار داد؛ بیشتر این الواح عبارت است از گزارشھاي رسمي و توان در جزو  از الواح را مي
ارصاد نجومي، كھ بھ منظور احكام نجوم و تعیین طالع و فال بد و خوب زدن صورت گرفتھ؛ و 

ھاي پزشكي؛ و گزارشھاي سحري و تعاویذ و سرودھا و اوراد دیني؛ و سلسلھ نسب   دستورھا و نسخھ
شود دو لوح است، كھ  یان الواح این كتابخانھ خواندش كمتر مایة ماللت ميآنچھ در م. شاھان و خدایان

اندازه، اعتراف  پال در آنھا بھ كتابدوستي و عشق بھ معرفت خویش، با شوق و شور بي آسورباني
  :كند مي

دانستم كھ . را دریافتم، و بھ ھمة ھنرھاي نوشتن الواح واقف شدم نابوپال، حكمت  ن، آسوربانيم
حكیم خدایان مردوك علم و فھم … چگونھ تیراندازي كنم و لگام بھ دست بگیرم و اسب و ارابھ برانم

انورت و نرگال بأس و شدت و نیروي بیمانندي بھ من … اي بھ من ارزاني داشت را چون ھدیھ
  صنعت آداپاي حكیم را فھم كردم، و بھ ھمة. بخشیدند

ھاي آسماني و زمیني را خواندم و در آنھا تدبیر كردم؛ در  اسرار نھان فن منشیگري راه یافتم؛ ساختھ
انجمنھاي نویسندگان حاضر شدم و مراقب پیشگوییھا و اخبار غیبي بودم؛ با كاھنان دانشمند بھ شرح 

اي آگاھي یافتم كھ در نخستین نظر واضح و آشكار  اي پیچیدهآسمانھا برخاستم؛ بھ ضربھا و تقسیمھ
ھاي اكدي را، كھ  ھاي زیبا و غامض سومري و نوشتھ یكي از اسباب شادي من آن بود كھ نوشتھ. نیست

بر پشت كره اسبھا قرار گرفتم و چنان با مھارت بر … خاطر سپردن آنھا دشوار است، تكرار كنم بھ
كمان را كشیده و تیر پرتاب كردم و زوبین  فتند؛ برسان جنگاوران، زهآنھا سوار شدم كھ آرام گر

ھمچون رانندگان ارابھ، مھار را بھ دست … لرزنده را چنان انداختم كھ گویي نیزة كوتاھي است
بھ . پوش را بھ راه انداختم برسان مھندس جنگي، كار بافتن سپرھاي نیي و صفحات سینھ… گرفتم

رسیدند دست یافتم، و در  اگون نویسندگان، در سالھاي پختگي خود، بھ آن ميدانشي كھ ھمة طبقات گون
  . عین حال، آنچھ را براي سروري و فرمانروایي الزم است آموختم، و در راه شاھانة خود پیش رفتم

IV -  ھنر آشوري  

  »سارداناپالوس«اي از  صفحھ - ساختمان - سازي مجمسھ - نقش برجستھ - خرده ھنرھا
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ان كار، از لحاظ ھنر بھ پایة معلم خود، بابل، رسید، و در ساختن نقش برجستھ بر آن آشور، در پای
شد، ھنرمندان و  ثروت فراواني كھ چون سیل بھ طرف آشور و كالح و نینوا سرازیر مي. پیشي گرفت

كرد تا براي اشراف و زنان اشراف، براي شاھان و كاخھاي شاھي،  صنعتگران آشوري را تشویق مي
آالت گوناگون بسازند؛ فلزات را ذوب كنند و، چنانكھ اثر آن  اھنان و معابد، جواھرات و زینتبراي ك

ھاي فلزي ماھر شوند؛  شود، در شكل ساختن و تزیین ساختھ دیده مي بالوات بر روي درھاي بزرگ
در ساختن اثاث خانھ با چوبھاي قیمتي، و نشاندن سیم و زر و مفرغ و سنگھاي گرانبھا در آنھا، 

گري در میان آن قوم ترقي چنداني نداشت؛ اسبابھاي موسیقي  كوزه. اي پیدا كنند پیشرفت قابل مالحظھ
كردند؛ ولي نقاشي با رنگ آمیختھ با سفیدة  یزھاي دیگر، از بابل براي خود تھیھ ميرا، مثل بسیاري چ

دادند، در واقع یكي از مختصات ھنر آشوري بھ شمار  غ، كھ روي آن را لعاب شفافي مي  مر تخم
نقاشي در . رفت، و چون این صنعت از آشور بھ پارس انتقال یافت در آنجا بھ سرحد كمال رسید مي

  .انند سایر كشورھاي خاوري، عنوان ھنر فرعي داشت و در واقع بستھ بھ ھنرھاي دیگر بودآشور، م

    پال، و بر اثر حمایت و  در روزگار شكوه سارگن دوم، سناخریب، اسرحدون، آسورباني

اكنون در موزة بریتانیا نگاھداري  تشویق این شاھان، شاھكارھایي از نقش برجستھ پیدا شد كھ ھم
رسد، و  ترین نمونھ، در آن میانھ، اثري است كھ تاریخ آن بھ زمان آسورنصیرپال دوم ميبھ. شود مي

دھد كھ  آن قطعھ سنگ مرمري است كھ نقش برجستة آن مردوك، خداي نیكي، را در حالتي نشان مي
با وجود این، باید گفت كھ صورتھاي . آورد نظمي و پریشاني، را از پاي درمي تیامات، خداي شر و بي

شري در نقشھاي آشوري ھمھ جا بد و خشن و متشابھ با یكدیگر است؛ گویي نمونة كاملي وجود داشتھ ب
در آن نقشھا سرھا بھ یك شكل بزرگ، و . اند كھ نقشھاي خود را برگردة آن بسازند  و ھمھ ناچار بوده

ھاي مشابھي  سبیلھا بھ یك اندازه، و شكلھا بھ یك صورت درشت، و گردنھا برسان یكدیگر در شانھ
گاھگاھي در . حتي خدایان نیز، با كمي تغییر، ھمین شكل عمومي آشوري را دارند. فرو رفتھ است

شود كھ جاندار است؛ از آن قبیل است تختة مرمر نقشداري كھ عبادت  میان نقشھا صورتي دیده مي
اداد  -مشيدھد، و لوحة سنگ آھكي دیگري كھ ش ارواح را در برابر درخت خرماي ھندي نشان مي

ھاي  آنچھ در میان نقش برجستھ. دھد و در ضمن كاوشھاي كالح بھ دست آمده است ھفتم را نشان مي
سازي،  انگیزد نقشھاي جانوران است؛ شك نیست كھ ھیچ مجسمھ آشوري حس تحسین بینندگان را برمي

آشور موفقیت پیدا  قدیمقدیم و جدید، نتوانستھ است، در مورد ساختن نقش جانوران، بھ اندازة ھنرمندان 
شود، ولي چشم ھرگز از دیدن  در نقشھا، بھ صورت یكنواختي، صحنة جنگ و شكار تكرار مي. كند

گویي ھنرمند، كھ از ساختن صورت . شود نیرومندي و قوت حركات و استقامت خطوط خستھ نمي
جسم ساختن واقعي و شخصي كارفرمایان خود ممنوع بوده، ھمة ھنرمندي و نبوغ خود را در م

گونھ جانور،  در نقشھایي كھ براي ما باقي مانده، صورت ھمھ. صورت حیوانات بھ كار انداختھ است
رسد، و ھمة آنھا در حالتھایي جز  از شیر، اسب، خر، بز، سگ، گوزن، پرندگان، و ملخھا بھ نظر مي

در این حالت نیز  اند؛ گاھي صورت جانوري در حال جان كندن نقش شده، ولي حالت سكون مجسم شده
از میان نقش . دھد  آن جانور نقش مركز و قسمت جاندار ھنر اصلي سازندة آن را نمایش مي

اسب شاھانة : ھاي ذیل نام برده شود ھاي موجود، كھ عنوان شاھكار ھنري دارند، باید از قطعھ برجستھ
شیر نر در حال احتضار،  خوردة كاخ سناخریب در نینوا؛ سارگن دوم در نقش خرساباد؛ ماده شیر زخم

ھاي شكار آسورنصیرپال دوم  پال بھ دست آمده؛ منظره نقش شده بر سنگ مرمر، كھ از كاخ آسورباني
اي كھ بر آن نقش دو شیر نر و  پال؛ ماده شیر دراز كشیده؛ شیر نر از دام گریختھ؛ و قطعھ و آسورباني

ا باید در نظر داشت كھ تجسم طبیعت، در نقش این نكتھ ر. اند اي است كھ در سایة درختي آرمیده ماده
ھاي آشوري، اسلوب تصنعي و ناپختھ دارد؛ صورتھاي سنگین و غیرظریف و خطوط  برجستھ

محیطي ضخیم است، و در ستبري عضالت مبالغھ شده؛ ھیچ كوششي براي مالحظة نكات مربوط بھ 
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یمة باالي نقش، و با ھمان بزرگي مناظر و مرایا بھ كار نرفتھ است، جز اینكھ اشیاء دور را در ن
  اشیاي نزدیك كھ در پایین نقش قرار داده

  

  

  ماده شیر در حال احتضار، در نینوا، موزة بریتانیایي، لندن؛ عكس از موزة ھنري مترپلیتن، نیویورك
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مترپلیتن، شیر افتاده، نقش برجستھ بر مرمر، از نینوا، موزة بریتانیایي، لندن؛ عكس از موزة ھنري 
  نیویورك
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  آورد، از شھر كالح، موزة بریتانیایي، لندن نقش برجستة مردوك كھ تیامات را از پاي درمي

سازان زمان سناخریب توانستند این  رفت و مجسمھ ولي ھنر رفتھ رفتھ پیش مي. شد، ترسیم كنند مي
صیقل و پرداخت را كاملتر سازند نقایص را از میان بردارند و واقعبیني را در نقشھا مراعات كنند و 

و، از ھمھ باالتر، حركت و جانداري را مجسم سازند؛ در مورد حیوانات، نشان دادن این حركت و 
ساختن نقش برجستھ، . جانداري چنان بود كھ تا بھ امروز ھم كسي نتوانستھ است از این حد تجاوز كند

یا نقاشي رنگ و روغني براي ھنرمندان  براي آشوریان، ھمان منزلت پیكرتراشي براي یونانیان،
ایتالیاي دورة رستاخیز علم و ھنر را داشت؛ بھ این معني كھ تنھا ھنر محبوب و مورد پسند آنان بود، 

  .ساخت كھ كمال مطلوب ملي آنان را در شكل وصفات مجسم مي

سازان  سمھرسد كھ مج توان گفت؛ چنان بھ نظر مي دربارة مجسمة سازي آشوري سخن فراواني نمي
ھاي آشور  اند؛ از خرابھ داده نینوا و كالح ساختن نقش برجستھ را بر تراشیدن پیكر تمام ترجیح مي

ھاي كامل برجاي مانده و بھ دست ما رسیده، و آنچھ كھ ھست نیز ارزش  مقدار بسیار كمي مجمسھ
یي چنان است كھ جانور، ھاي جانوران پر از نیرو و شكوه تراشیده شده، و تو گو مجسمھ. چنداني ندارد

پندارد؛ از این قبیل است دو  از نیروي بدني گذشتھ، خود را از لحاظ اخالقي نیز برتر از انسان مي
ھاي  مجسمة گاو نري كھ بھ عنوان پاسباني در كنار دروازة خرساباد قرار داشتھ است؛ ولي مجسمھ

ي دارد، تفاوتھاي فردي با یكدیگر ندارد، انسانھا و خدایان خشن و سنگین و ابتدایي است، گرچھ تزیینات
توان كرد مجسمة بزرگ  استثنایي كھ مي. رسد دھد، مرده بھ نظر مي و با آنكھ حالت ایستاده را نشان مي

شود؛ بیننده، از میان خطھاي سنگین آن،  آسور نصیرپال است، كھ اینك در موزة بریتانیا نگاھداري مي
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چوگان شاھي را محكم بھ دست گرفتھ؛ لبھاي ستبر : بیند م ميدر سراپاي این مجسمھ شاھي را مجس
كند؛ چشمان بیرحم و بیدار دارد؛ گردن كوتاه مانند گردن گاو آن  وي از ارادة نیرومندي حكایت مي

حاكي از شر و بدبختي و بالیي است كھ صاحب مجسمھ بر سر دشمنان و كساني كھ در كار مالیات 
الجثة وي تمام سنگیني جثة او را بر روي جھان مجسم   ت؛ دو پاي عظیمكنند فرو خواھد ریخ تزویر مي

  .سازد مي

سازي آشوري حكم سختي بدھیم و از اندازه درگذریم؛ بسیار محتمل است  البتھ نباید دربارة این مجسمھ
 اند، و اگر ما را با الغري داشتھ كھ آشوریان عضالت گرھدار و پیچیده و گردنھاي كوتاه را دوست مي

انگیز مجسمة ھرمس، كار پراكسیتلس، و مجسمة  دیدند، یا نرمي و ظرافت شھوت اندام زنانھ مي
معماري آشوري را . كردند رسید، آنھا را سخت تحقیر و استھزا مي آپولون بلودره بھ نظرشان مي

نھا توان درست تشخیص داد و ارزش آن را معین كرد، زیرا آنچھ باقي مانده از شن و خاكي كھ آ نمي
آید؛ تنھا ھمچون قالبي است كھ باستانشناسان  را احاطھ كرده بلندتر نیست، و از آن چیزي بھ دست نمي

. »سازند از پیش خود مي«اند و، با دستگیري خیال، اشكال آن بناھاي باستاني را  شجاع بھ آن آویختھ
    مردم آشور، مانند 

اختمانھاي خویش نبودند، بلكھ خواستار عظمت و بابلیان قدیم و آمریكاییان امروز، دربند زیبایي س
آشوریان در ساختمان بناھاي خود از . جستند ضخامت بودند و آن را در ضخامت و حجم اشكال مي

كردند؛ یعني مادة اساسي ساختمان آجر بود، ولي از خود  النھرین پیروي مي سنتھاي سرزمین بین
مردم آشور . بردند مان، سنگ را زیاد بھ كار ميافزودند و، در روكار ساخت چیزي بر این آجر مي

ساختن قوس و سقف گنبدي را از جنوب بھ میراث بردند و آن را تكمیل كردند، و دركار ستونسازي 
» یوني«ھایي داشتند كھ مقدمة پیدایش ستونھاي بھ شكل زن، و سرستونھاي مارپیچي شكل  تجربھ

كردند،  كاخھاي خود را بر روي زمینھاي وسیع بنا مي. رود ساختمانھاي پارسي و یوناني بھ شمار مي
معموال نقشة ساختمان چنان بود كھ یك رشتھ . ساختند و حكیمانھ بناھا را از دو یا سھ طبقھ بیشتر نمي

در مدخل كاخھاي شاھي . شد داري ساختھ مي اطاقھا و تاالرھا در اطراف حیاط خاموش و سایھ
دادند؛ تاالر ورودي را با نقش  ھ را بھ عنوان پاسباني قرار ميالجث ھاي سنگي جانوران عظیم مجسمھ
ھاي مرمر فرش  ساختند؛ كف تاالرھا را با تختھ ھاي كوچك مزین مي ھاي تاریخي و مجسمھ برجستھ

ھایي از چوبھاي  آویختند، یا آنھا را با تختھ ھاي گرانبھا و زربفت مي كردند، بھ دیوارھا فرشینھ مي
ساختند، كھ گاھي بر آنھا  پوشاندند؛ سقفھا را با تیرھاي بزرگ و محكم مي ده ميكاري ش كمیاب منبت

  . آراستند كشیدند؛ و زیر آن را با ترسیم مناظر طبیعي مي  ھاي سیم و زر مي ورقھ

پیلسر اول  - تیگلت. اند شش پادشاه جنگاور و نیرومند آشور بزرگترین سازندگان آن سرزمین نیز بوده
داخل آن را مانند گنبد «: ز نو با سنگ ساخت و دربارة یكي از آنھا گفتھ شده است كھمعابد آشور را ا

شوند آراستھ، و بھ آن  آسمان درخشان ساختھ، و دیوارھاي آن را با شكوه ستارگاني كھ طالع مي
شاھان پس از وي نسبت بھ معابد بسیار بخشنده بودند، ولي، مانند » .روشني و شكوه بخشیده است

آسور نصیرپال دوم، در كالح، قصر بزرگي از . پرداختند ، بیشتر بھ آراستن كاخھاي خود ميسلیمان
. ھایي حاكي از ستایش تقوا و جنگاوري آراست آجر با نماي سنگي ساخت و آن را با نقش برجستھ

ھاي بناي دیگري را اكتشاف كرده و در آن دو در  رسام، در نزدیكي ھمین محل در بالوات، ویرانھ
سارگن دوم با ساختن كاخ بزرگي در   . رگ مفرغي بسیار خوش ساخت بھ دست آورده استبز

در دو . ، در نزدیكي خرساباد كنوني، نام خود را بھ یادگار گذاشت)یعني كاخ سارگن(دورشروكین 
ھا و  ھاي گاوھاي بالداري قرار داشت؛ دیوارھاي آن را نقش برجستھ طرف مدخل این كاخ مجسمھ

ھاي باشكوه  ساخت و مجسمھ ابدار براقي پوشانده بود؛ تاالرھاي آن را مبلھا و اثاثة خوشآجرھاي لع
شد اسیران را بھ كار كردن در این كاخ بزرگ  ھرگاه كھ این شاه در جنگي پیروز مي. داد زینت مي
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. كرد گماشت؛ و مرمر و الجورد و مفرغ و سیم و زر بیشتري در آراستن و پیراستن آن صرف مي مي
  تقدیم خدا كرد، كھ ) زیگورات(اي دراطراف آن كاخ چندین معبد ساخت و در پشت آن برج ھفت طبقھ

بنا نھاد كھ از حیث بزرگي بر ھمة كاخھاي باستاني فزوني داشت؛ » مانند بي«یك كاخ سلطنتي بھ نام 
صي داده بود، پوشاند بھ آن رونق خا فلزات و چوبھا و سنگھاي گرانبھایي كھ دیوارھا و كف آن را مي

زد؛ فلزكاران براي این  و درخشندگي سفالھاي لعابدار آن با روشني روز و شب دم از ھمچشمي مي
سازان گاوھاي بالداري از مرمر و  ھاي بزرگ شیر و گاو مسي ریختند؛ مجسمھ كاخ مجسمھ

. ندھا و سرودھاي روستایي را بر دیوارھاي آن نقش كرد آھكي براي آن تراشیدند و نغمھ سنگ
در شكوه و زینت و شدة آن را آباد كرد؛ آنچھ ساخت،  اسرحدون شھر نینوا را وسعت داد و آثار خراب

تجمل و فراواني اثاث گرانبھا، بر پیشینیان سبقت گرفت؛ از دوازده شھر، ھرچھ را از كارگر و مواد 
افكار و طرحھاي  آوردند؛ در آن ھنگام كھ در مصر اقامت داشت ساختمان احتیاج داشت براي او مي

اي براي ساختن ستونھا و نقشھا پیدا كرد و آنھا را در ساختن كاخھاي خود معمول داشت؛ چون  تازه
كار ساختن ستونھا و نقشھا بھ پایان رسید، ھمة آنھا را با غنایمي كھ از جھان خاور نزدیك بھ چنگ 

  . ھایي كھ در آنجاھا دیده بود مزین ساخت آورده و طرحھا و نقشھ

توان گفت این است كھ كاخ اسرحدون، پس از آنكھ  بدترین چیزي كھ در توصیف معماري آشوري مي
كند كھ چگونھ  پال، خود، براي ما حكایت مي آسورباني. مدت شصت سال از بناي آن گذشت، ویران شد

ماید كھ ن خواند، چنان مي در آن ھنگام كھ آدمي نوشتة مربوط بھ آن را مي. دوباره آن را ساختھ است
یابد و اسرار ضمیر او را  خیزد و خواننده بھ درون دل آن شاه راه مي فاصلة قرنھا از میان برمي

  :خواند مي

كھ سناخریب، جد من، براي سكونت شاھانة خود ساختھ و … در آن زمان حرمخانة آرامشگاه آن كاخ
من، . ریختھ بود آن ھمھ خوشي و سرور بر آن گذشتھ بود، ویرانھ شده و دیوارھاي آن فرو

از آن جھت كھ در آن حرم بزرگ شده، … پال، شاه بزرگ، شاه مقتدر، شاه عالم، شاه آشور آسورباني
و نینیب و نرگال و نوسكو مرا بھ عنوان … و آشور و سین و شمش و رمن و بل و نابو و عشتر

در آن جا خبرھاي  و پیوستھ… ولیعھد در آن حفظ كرده و در پناه حمایت خویش نگاه داشتھ بودند،
ھنگام در  رسانیدند، و بھ سبب آنكھ خوابھایي كھ شب خوشي را از پیروزي بر دشمنان بھ گوش من مي

ھاي آن  ویرانھ… ھاي صبحگاھي روشن من بود دیدم مایة مسرت و اندیشھ آن كاخ بر بستر خویش مي
ي ساختم كھ ساخت آن پنجاه بنای. را فرو ریختم و، براي بزرگ كردن قصر، ھمة آن را روي ھم كوفتم

اي بر روي زمین ساختم، ولي در برابر زیارتگاھھاي پروردگاران خود، خدایان  پشتھ. تیبكي بود
ھاي  اي شالوده در ماه نیك و در روز شایستھ. عظام، برخود ترسیدم و این بنا را چندان بلند برنیفراشتم
بر زیر زمینھا و دیوارھاي گلي آن . دادمكاخ را بر روي آن پشتھ ریختم و بھ آجر ریختن فرمان 

ھایي كھ بھ  براي ساختن این حرم، رعایاي من آجر را در ارابھ. انگور افشاندم شراب كنجد و شراب 
شاھان عرب را، كھ با من پیمانشكني كرده . كردند امر خدایان از عیالم بھ غنیمت گرفتھ بودم حمل مي

و در ) بر سر گذارند(كھ سیدكشي كنند و كاله عملجات  و بھ اسارت درآمده بودند، مجبور ساختم
روزھا ناچار از آن بودند كھ خشتھاي بنا را بھ قالب بزنند، و در آن … ساختن حرم بھ كار برخیزند

  حین كھ موسیقي مشغول نواختن بود این اسیران مجبور بودند كھ كار اجباري خود را بھ 

شمارة اطاقھاي آن را بیش از آن كردم . از پي تا سقف ساختم با شوق و شعف این بنا را. انجام رسانند
برباالي آن تیرھاي ضخیمي از چوب ارز كھ در سیرارا و . كھ پیشتر بود، و آن را باشكوه بنا كردم

روید نھادم، و درھاي ساختھ شدة از چوب خوشبوي لیاروي آن را با پوششي از مس  لبنان مي
در آن ھنگام كھ . و درختان میوة گوناگون كاشتم… درخت برگرداگرد آن ھمھ گونھ… پوشاندم
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ساختمان را بھ پایان رسانیدم، قربانیھاي مجللي براي خدایان و پروردگاران خویش كردم، و آن را با 
  .كمال سرور و شادي بھ آنان تقدیم داشتم و در زیر چتر باشكوھي بھ درون آن گام نھادم

V - پایان كار آشور  

  سقوط نینوا - علل انقراض آشور -شاه آخرین روزھاي یك

در روزھاي آخر زندگي از بخت بد » شاه بزرگ، شاه مقتدر، شاه عالم، شاه آشور«با ھمة آنچھ گفتیم، 
آخرین لوحي كھ از وي بھ میراث بھ ما رسیده، بار دیگر مسائلي را كھ در كتابھاي . نالید خویش مي

  :رساند گیرد، بھ نظر ما مي ميسفر جامعھ و كتاب ایوب مورد بحث قرار 

چرا بیماري و بدبختي بر من چیره شده؟ من از فرو . من بھ خدا و انسان، و بھ مرده و زنده نیكي كردم
ھا و افتضاحات  نشاندن آتش فتنھ در كشور، و پایان دادن بھ كشمكشھاي خانوادگي ناتوانم؛ دسیسھ

بیماري جان و تن، پشت مرا دو تا كرده و . استآورد و مایة پریشاني خاطر  پیوستھ بر من فشار مي
در روز خداي شھر و روز . رسانم زنم، روزھاي خود را بھ پایان مي من، كھ از شدت بدبختي فریاد مي

كنم؛ مرگ چنگال خویش را در من فرو كرده و مرا از پاي  جشن، خود را بدبخت و بیچاره حس مي
بر ! اي خداي من«: كشم كنم و درد مي م و زاري مينال آورد؛ روز و شب از بخت خویش مي در مي

   !ببیندانسان رحمت كن و چنان بخواه كھ اگر بیدین ھم باشد بتواند نور تور را 

  داستاني كھ بایرون بھ صورت  .پال چگونھ از این دنیا رفتھ است دانیم كھ آسورباني ما نمي

ھاي آتش بھ ھالكت رسید،  گوید كھ وي بھ كاخ خود آتش افكند و در میان زبانھ نمایشنامھ نوشتھ، و مي
انگیز  مند بوده است بھ اینكھ چیزھاي شگفت اش از كتسیاس است؛ این مورخ باستاني بسیار عالقھ ریشھ

اي بیش نباشد، بھ ھر صورتي كھ  ت گفتة وي افسانھرا در تاریخ خود بیاورد؛ بھ ھمین جھت ممكن اس
این شاه مرده باشد، باید گفت كھ مرگ وي نشانھ و عالمت خطري بود بھ اینكھ كشور او كارش تمام 

براي آنكھ مطلب بھتر بھ دست بیاید، باید . پال بوده است شده، و علت انقراض، تاحدي، خود آسورباني
شد بستگي داشت، و شاھان  امي، بھ آنچھ ازخارج كشور وارد ميگفت كھ زندگي اقتصادي آشور، بتم

آشور در تكیھ كردن بر این سیاست احمقانھ اندازه را نگاه نداشتھ و سرچشمة درآمدھا را ھمان غنیمتھا 
شد، و ھر آن امكان داشت، با شكست قطعي  و كاالھایي قرار داده بودند كھ از كشورگشاییھا فراھم مي

رفتھ رفتھ، با پیروزیھایي كھ درجنگي بھ . ین سرچشمھ بخشكد و مملكت ویران شودقشون در جنگي، ا
داد و  ناپذیر آشور صفات و خصوصیات جسمي و اخالقي را از دست مي آمد، قشون شكست دست مي

رفت؛ در ھر پیروزي آشور، نیرومند ترین و  آساني پیروزي رو بھ ضعف مي از مستي و تن
گشتند و، با توالد و  شدند و ناتوانان و محتاطان از میدان جنگ باز مي يشجاعترین سربازان كشتھ م

اي جز ضعیف شدن نسل نداشت، و شاید اسباب  كردند؛ این كیفیت نتیجھ تناسل، خود را زیادتر مي
رفتند،  پیشرفت تمدن نیز بود، چھ، بھ این ترتیب، آنان كھ توحش و خشونت بیشتري داشتند از بین مي

وسعت . شد حال آن پایة حیاتیي كھ نیرومندي آشور بر آن بنا شده بود متزلزل ميولي در عین 
پیروزیھا و كشورگشاییھاي وي نیز سبب دیگري براي ضعیف شدن او بود؛ تنھا این نبود كھ كشت 

ناپذیر جنگ، سبب ضعف باشد، بلكھ میلیونھا اسیر و  نكردن زمینھا، براي سیر كردن خداي سیري
آمدند و، مانند مردم مأیوس از ھمھ چیز، كاري جز توالد و تناسل  داخل كشور ميبیگانھ، كھ بھ 

ساختند، و با فراواني روز افزون عدة خود  نداشتند، وحدت ملي را از لحاظ خون و اخالق متزلزل مي
دادند و پیوستھ اسباب ناتواني و اضمحالل را در میان خواجگان و  نیروي مخربي را تشكیل مي
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شد؛ از سوي  بتدریج شمارة بیگانگان در صفوف قشون زیادتر مي. ساختند ن پراكنده ميپیروزشدگا
كردند و با یك رشتھ جنگھاي دفاعي، كھ  وحشي از ھر طرف بھ كشور حملھ مي دیگر، مھاجمان نیمھ

  .بردند گرفت، منابع درآمد كشور را بھ یغما مي در مرزھاي غیرطبیعي صورت مي

  چھارده سال پس از آن، سپاھي بابلي بھ . م از دنیا رفت ق  626پال در  آسورباني

اي ازسكاھاي ساكن قفقاز  فرماندھي نبوپلسر، كھ با سپاھي مادي، بھ فرماندھي ھووخشتره، و قبیلھ
نینوا بھ ھمان صورت . ھاي شمال را بسرعت بھ تصرف درآورد متحد شده بود، بر آشور تاخت و قلعھ

و ویران شد كھ شاھان آن، پیش از این، شھرھاي شوش و بابل را بھ آن صورت خراب و خراب 
ویران ساختھ بودند؛ شھر را آتش زدند، و مردم آن را یا كشتند یا بھ اسیري بردند؛ كاخي را كھ 

با یك حملھ، . پال بتازگي ساختھ بود غارت كردند و، بھ بدترین شكل، آن را ویران ساختند آسورباني
ور از صفحة تاریخ محو شد، و از آن یادگاري جز بعضي روشھاي جنگ و سالحھاي جنگي و آش

و اسلوب اداره كردن شھرستانھا برجاي نماند، و ھمین شكل اداره » یوني«سرستونھاي مارپیچي نیم 
از تا مدت زماني خاطرة بیرحمیھایي كھ . است كھ از آنجا بھ پاریس و مقدونیھ و روم انتقال یافتھ است

این كشور، براي تصرف كردن و یكي ساختن دوازده دولت كوچك خاور نزدیك، سرزده بود بھ یاد 
شھر خونریز آكنده از دروغ و «مردم این ناحیھ بود؛ یھودیان، از روي انتقامجویي، از نینوا بھ نام 

ھاي شاھان چون مدت كوتاھي سپري شد، جز نام شاھان بسیار مقتدر، دیگر نام. كردند یاد مي» دزدي
دویست سال . ھایي در زیر شنھاي روان مدفون گشت فراموش شد، و كاخھایشان بھ صورت ویرانھ

ھزار نفر ھمراھان گزنوفون بر روي تلھاي خاكي كھ روزي نینوا نام  پس از تسخیر و ویراني نینوا، ده
ي بر نیمي از جھان آنكھ برخاطر آنان بگذرد كھ پا بر روي پایتختي دارند كھ روز داشت گذشتند، بي

از آن ھمھ معابد كھ شاھان جنگاور دیندار براي زیبا ساختن پایتخت خود برپا . فرمانروایي داشتھ است
حتي آشور، خداي ابدي آن شھر، نیز مرده . سنگ ھم بھ چشم آن رھگذران نرسید كرده بودند، یك پاره

  .بود
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 فصل یازدھم

  

  اختالط نژادھا

A.ملتھاي ھند و اروپایي   

 –كرزوس  –لیدیاییان  –فریگیاییان مادر مقدس  –سكاھا  –ارامنھ  –حتیھا  –میتانیھا  –صحنة نژادي 
  كرزوس و سولون و كوروش –ضرب سكھ 

رسید كھ  ميخاور نزدیك در مان بختنصر، در برابر چشم دوربین و تیزبین، ھمچون اقیانوسي بھ نظر 
شدند؛ اسیر  ھاي آدمي، مانند گردابي، پیوستھ با یكدیگر مخلوط، و سپس از ھم پراكنده مي در آن دستھ

رسیدند ـ و این  كشتند یا بھ قتل مي شدند، مي خوردند یا خورده مي آمدند، مي كردند یا بھ اسیري درمي مي
ھاي بزرگ مصر و بابل و آشور و در پشت سر و گرداگرد امپراطوری. گونھ كارھا پایاني نداشت

  :كرد كھ اسامي آنھا چنین است پارس مخلوطي از قبایل نیم بیابانگرد و نیم پابند زمین نشو و نما مي

كیمریان، كیلیكیاییان، كاپادوكیاییان، بیتینیاییان، اشكانیان، موسیان، مئونیان، كاریاییھا، لوكیاییان، 
ان، فلسطیان، عموریان، كنعانیان، ادومیان، بنوعمون، موآبیان، و پامفولیاییان، پیسیدیاییان، لوكائویی

پنداشت، و از ناداني و جانبداري  صدھا قوم دیگر، كھ ھر یك خود را مركز جغرافیا و تاریخ مي
وجود . شد آوردند دچار شگفتي مي مورخاني كھ دربارة او بیش از چند سطري در كتابھاي خود نمي

تمام طول تاریخ، براي كشورھایي كھ حالت تمركز و استقرار بیشتري داشتند و این قبایل بیابانگرد در 
. رفت گرفتند، خطر بزرگي بھ شمار مي این اقوام از ھر طرف مرزھاي آن كشور را در میان خود مي

داشت كھ بر سرزمینھاي ثروتمند  بار، مردم این قبایل را بر آن مي خشكسالي و سختي، ھر چند یك
ملھ كنند؛ بھ ھمین جھت، آن كشورھا ناچار از آن بودند كھ پیوستھ یا در حال جنگ ھمسایة خود ح

غالب اوقات، قبایل بیابانگرد، پس از آنكھ . باشند یا خود را براي جنگ و دفع حملھ آماده نگاه دارند
ھان ج: شدند ماندند؛ و چھ بسیار كھ خود جانشین آن مي شد، بر جاي مي دستگاھھاي سلطنتي برچیده مي

ما پر از سرزمینھایي است كھ روزي تمدني در آنجاھا وجود داشتھ و سپس بدویان بھ آن راه یافتھ و از 
  نو زندگي 

اي دولتھاي كوچك تشكیل شده كھ، اگر بھ صورت حامل و ناقل  در آن دریاي خروشان نژادي پاره
ھا تنھا از آن جھت در تاریخ مورد مثال میتانی. اند تمدن ھم بوده، سھم خود را در میراث نژادي ادا كرده

اند، بلكھ از آن جھت اھمیت دارند كھ از  توجھ نیستند كھ دشمنان قدیمي مصر در خاور نزدیك بوده
نخستین اقوام ھند و اروپایي شناختھ شده در آسیا ھستند كھ خدایاني بھ نام میترا، ایندرا و ورونھ را 

سازد تا خط سیر تكامل و  س و ھند راه را براي ما ھموار مياند؛ انتقال این خدایان بھ پار پرستش كرده
  .كنیمشود، رسم  تطور نژادي را، كھ بھ شایستگي تمام بھ نام نژاد آریایي نامیده مي

رسد كھ آن  ظاھرًا چنان بھ نظر مي. حتیھا متمدنترین و نیرومندترین اقوام ھند و اروپایي باستاني بودند
و دریاي اژه، یا از راه قفقاز بھ شبھ جزیرة كوھستاني ) داردانل(= مردم از راه بوسفور و ھلسپونت 

اي  بھ عنوان طبقھواقع در جنوب دریاي سیاه، كھ اكنون نام آسیاي صغیر دارد، ھجرت كرده و 
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در . اند آور در آن مستقر شده و بر بومیان آن سرزمین، كھ كارشان كشاورزي بوده، تسلط یافتھ جنگ
یابیم؛ از ھمین جاست كھ  ھاي دجلھ و فرات مي م اثر این قوم را در نزدیكي سرچشمھ ق 1800حوالي 

چنانكھ . ر امپراطوري مصر شدندقشون و نفوذ خود را بر سوریھ گستردند و مدتھا مایة پریشاني خاط
پیش از این ذكر كردم، رامسس دوم ناچار شد كھ با حتیھا پیمان صلحي ببندد و بھ برابري شاه حتیھا 

نام دارد، و آغاز تمدن  كويپایتخت دولت حتي در محلي بود كھ اكنون بوغاز . با خود اعتراف كند
ھاي آن تمدن استخراج آھن از كوھھاي مجاور ارمنیھ بود؛  آنان در ھمین شھر بوده است؛ یكي از پایھ

پایة دیگر آن وضع قوانیني بوده كھ قانون نامة حموربي بسیار در آنھا موثر بوده است؛ و دیگر 
ھاي ناپختھ و درشتي بتراشند یا  اشتھ بود تا مجسمھاي از زیبایي و ھنر، كھ آنان را واد دریافت ساده

زبان مكالمة آن مردم، كھ بتازگي ھرونزني،  .بگذارندنقشھایي بر روي سنگھاي كوه از خود بھ یادگار 
وسیلة ھوگو وینكلر، در بوغاز كوي از اسرار آن پرده  از روي ده ھزار لوح گلي اكتشاف شده بھ

  برداشتھ و خوانده شده است، با زبانھاي ھند 

و اروپایي نزدیكي فراوان دارد؛ اشتقاق و صرف آن با اشتقاق و صرف التیني و یوناني بسیار شبیھ 
حتیھا خط  .استاست؛ بعضي از كلمات سادة آن بھ صورت محسوسي مشابھ با كلمات انگلیسي 

نوشتند؛ بھ این معنا  صورتنگاري خاصي داشتند و آن را بھ اسلوب عجیب و مخصوص بھ خویش مي
از . نوشتند و سطر پس از آن را از چپ بھ راست، و قس علي ھذا كھ یك سطر را از راست بھ چپ مي

چنان بھ نظر . بلیان خط میخي را گرفتند و خط نویسي بر لوح گلي را بھ مردم جزیرة كرت آموختندبا
اي بود كھ بیني  رسد كھ با عبرانیان قدیم سخت درآمیختھ و مخلوط شده بودند؛ این اختالط بھ اندازه مي

. بدانیم» آریایي«منقاري خود را بھ عبرانیان دادند، و باید این خصوصیت سیماي عبري را براستي 
ھایي را دارد كھ، در برابر  نامھ بعضي از لوحھاي حتي، كھ اكنون موجود است، درواقع حكم لغت

كلمات حتي، معادل سومري و بابلي آنھا نوشتھ شد؛ لوحھاي دیگر شامل دستورھاي اداري است، و 
است؛ در حدود دھد كھ دولت حتي دولت پادشاھي نظامي، و داراي مركزیت كامل بوده  نشان مي

ھاي  نامھ دویست لوح شكستھ نیز موجود است كھ درواقع مجموعھ قوانیني است، و در میان آنھا آیین
حتیھا، بھ ھمان صورت اسرارآمیزي كھ . شود مربوط بھ بھاي كاالي موردنیاز عمومي نیز دیده مي

ري رو بھ انحطاط و وارد تاریخ شدند، از صحنة تاریخ برافتادند؛ شھرھاي ایشان یكي پس از دیگ
خاموشي رفت؛ شاید علت آن بوده كھ اسرار استخراج آھن را، كھ مایة نیرومندي آن قوم شده بود، 

آخرین پایتخت حتي، . رقیبان این قوم نیز دریافتند و این، خود، مایة ضعف و انقراض آنان شده است
  .م بھ تصرف دولت آشور درآمد ق 717یعني كركمیش، در سال 

برد كھ نسبت بھ اقوام دیگر استقرار بیشتري داشت؛ این قوم  شمال آشور، قومي بھ سر ميدرست در 
نامیدند، و عبرانیان آرارات؛ ھمین مردمند كھ بعدھا بھ نام ارمني خوانده  را آشوریان اورارتو مي

عادات  ارمنیان قرنھاي متعددي، پیش از آنكھ تاریخ مدون پیدا شود، حكومت مستقل و آداب و. اند شده
و ھنرھاي مخصوص بھ خویش داشتند؛ این شكل زندگي در میان ایشان، تا آن زمان كھ امپراطوري 

در زمان بزرگترین شاه خود، ارگیتیس . پارس بر ھمة آسیاي باختري استیال پیدا كرد، ادامھ داشت
آسیا و یونان، زیست، با استخراج آھن، و ساختن و فروختن آن بھ مردم  م مي ق 708دوم، كھ در حدود 

ثروت فراوان بھ دست آوردند و در تمدن و آسایش و آداب زندگي بھ درجة بلندي رسیدند و بناھاي 
ولي ثروت خود . ھاي كوچك عالي از خود بھ یادگار گذاشتند  عظیم سنگي ساختند و گلدانھا و مجسمھ

ست دادند، و در را در جنگھاي ھجومي پرخرج و جنگھاي دفاعي براي رد حمالت آشوریان از د
  .زمان جھانگیري كوروش تحت تسلط پارسیان قرار گرفتند

كردند؛ آنھا مردم وحشي و  باالتر از سرزمین ارمنیان، و در كنار دریاي سیاه، سكاھا بیابانگردي مي
بردند و  اروپایي بسیار نیرومندي بودند كھ در ارابھ بھ سر مي مغول و نیمھ اندام قبایل جنگي نیمھ درشت
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شدند، جنگ  زین بر اسبان سركش سوار مي بي داشتند،  نگاه مي» پرده«ان خود را سخت در زن
خواستند كھ بجنگند؛ خون دشمنان خود را  كردند تا زنده بمانند، و زندگي را براي آن مي مي
  این مردم، با حمالت . ساختند آشامیدند و پوست سر آنان را دستمال خود مي مي

م بھ باختر آسیا ھجوم آوردند و  ق 610 - 630آشور بودند و در حدود سالھاي  پیوستة خود، مایة ضعف
بھ این ترتیب، تا دلتاي . كردند كشتند و ھمھ جا را خراب مي یافتند، مي ھر كھ را در سر راه خود مي

نیل پیش رفتند؛ آنگاه بیماري غریبي در میان ایشان افتاد و گروه بیشماري از آنان را بكشت، و در 
این تاریخ مختصر  .بازگشتندر كار مغلوب مادھا شدند و ناچار بھ سرزمین اصلي خود در شمال آخ

زیستھ و مایة  نمونة دیگري از زندگي اقوام وحشي را، كھ در حاشیة دولتھاي شرقي بزرگ قدیم مي
  .سازد اند، در برابر ما مجسم مي تي آن دولتھا بودهناراح

در اواخر قرن نھم قبل از میالد، قدرت جدیدي در آسیاي صغیر روي كارآمد كھ میراث بقایاي تمدن 
اي كھ بھ وسیلة آن  افسانھ. حتي بھ آن رسید و عنوان پل فرھنگي میان لیدي و یونان را پیدا كرد

ایش دولت و حكومت خود را براي مورخان كنجكاو توضیح دھند، كوشیدند اساس پید فریگیاییان مي
نخستین شاه این قوم، . دھد داستاني است كھ، بھ صورت نمادي، طلوع و غروب ملتھا را نشان مي

راث پدر جز جفتي گاو نر چیزي نداشت؛ پسر وي میداس، اي بود كھ از می كشاورز ساده گوردیوس،
كرد و با حرص و اسراف خود اسباب ضعف فراھم آورد؛ از  كھ دومین شاه بود، بسیار ولخرجي مي

زند بھ  و بنابر آن وي از خدایان خواستھ بود تا دست بھ ھر چیز مي -اي كھ بر جاي مانده روي افسانھ
خدایان مسئول او را اجابت كردند و ھر چیز با تن . شود كار مياین حرص بخوبي آش - طال بدل گردد

نزدیك بود كھ از گرسنگي . شد رسید، طال مي اي كھ بھ لب او مي كرد، حتي لقمھ او تماس پیدا مي
ولي خدایان بر وي رحمت آوردند و فرمان دادند تا با شستشو در نھر پاكتولوس از این مصیبت . بمیرد

  .آید ھاي طال بھ دست مي مان است كھ از این نھر دانھاز ھمان ز -خالص شود

فریگیاییان از اروپا بھ آسیا راه یافتند و در محل آنكارا براي خود پایتختي ساختند، و تا مدتي، براي 
را، كھ در سرزمین » ما«اي بھ نام  كردند؛ االھھ تسلط بر خاور نزدیك، با آشور و مصر رقابت مي

زیست، نام جدید  دایي برگزیدند و بھ آن، از روي نام كوه كوبال كھ در آن ميتازه یافتھ بودند، بھ خ
  كوبلھ دادند، و آن را بھ عنوان روح بزرگ زمین كشت نشده، 

از مردم بومي محلي كھ در آن فرود آمده بودند عادت . پرستیدند تمام نیروھاي مولد طبیعت مي
فتند، و بر اساطیر دیني خود این افسانھ را نیز خدمتگذاري بھ االھھ از طریق فحشاي مقدس را پذیر

عاشق شد و او را ناچار ساخت كھ براي تعظیم و تكریم  آتیسافزودند كھ كوبلھ بھ خداي جواني بھ نام 
ھمین جھت است كھ كاھنان معبد مادر بزرگ، از  وي خود را از مردي بیندازد و خصي كند؛ بھ

ھاي حاكي از توحش بھ  این افسانھ. كنند آیند، خود را خصي مي زماني كھ بھ خدمت وي در مي
. اي نیروي تخیل یونانیان را مجذوب ساختھ بود كھ آنھا را وارد اساطیر و ادبیات خود كردند اندازه

تند، و بعضي از رسوم و شعایر شرابخواري فراوان و رومیان كوبلھ را رسمًا در دین خود پذیرف
ھرزگیي كھ در جشنھاي كارناوال رومي وجود داشت از ھمان آداب مردم فریگیا اخذ شده بود، كھ بھ 

  . گرفتند آن وسیلھ ھر سال مرگ و رستاخیز آتیس زیبا را جشن مي

مؤسس دولت لیدیا گوگس بود، . با طلوع دولت جدید لیدیا، تسلط فریگیاییان بر آسیاي صغیر تمام شد
نھ سالة  آلواتس، در مدت پادشاھي دراز چھل و. كھ شھر ساردیس را پایتخت سلطنت خود قرار داد

جانشین وي شد و لیدیا را آن ) م ق 546- 570(خود، بر ترقي و عظمت كشور لیدیا افزود؛ كرزوس 
در پایان كار، آن را بھ پارسیان تسلیم  شد؛ اندازه وسعت داد كھ تقریبًا تمام آسیاي صغیر را شامل مي
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پرداخت، توانست دولتھاي كوچكي را كھ در اطراف  ھایي كھ بھ سیاستمداران محلي مي با رشوه. كرد
نظیري كھ بھ خدایان  لیدیا وجود داشت، یكي پس از دیگري، مسخر كند، و با قربانیھاي فراوان و بي

كرد كھ  گرفت و آنان را قانع مي اي گشوده شده جلو ميكرد، از خشم مردم سرزمینھ ھر محل تقدیم مي
یكي از امتیازات كرزوس، بر دیگر شاھان زمان وي، . خدایان محلي او را دوست بدارند و تأیید كنند

ھاي كرزوس،  سكھ. آن بود كھ سیم و زر را بھ شكلي زیبا سكھ زد و ارزش اسمي آن را تضمین كرد
ھاي تاریخي نیست و نباید وي را مخترع پول  داشتند، نخستین سكھچنانكھ مدت درازي مورخان عقیده 

اي شد كھ از آن تقلید كردند و، در نتیجھ، دامنة بازرگاني در جھان  ولي كار وي نمونھ دانست؛مسكوك 
از قرنھا پیش، مردم، براي سنجیدن ارزش كاالھایي كھ بایكدیگر مبادلھ  .حومة مدیترانھ وسعت یافت

دادند، ولي آن فلزات را، خواه از مس و آھن و مفرغ بود  كردند، فلزات مختلف را واسطھ قرار مي مي
سنجیدند و ارزش آنھا  و خواه از طال و نقره، در ھر معاملھ، از راه وزن كردن یا از راھھاي دیگر مي

    ن را معی

كردند؛ بھ ھمین جھت، ھنگامي كھ، بھ جاي آن وسایل مبادلة جاگیر و اسباب ناراحتي، مسكوك  مي
این وسیلة . رسمي دولتي را بھ جریان انداختند، ھمین عمل كوچك اثر بزرگي در بازرگاني پیدا كرد

ت كساني كھ توانستند آن را تھیھ كنند بھ دس تازه سبب شد كھ رسیدن كاال، از دست كساني كھ مي
نیازمند آن بودند، آسانتر و سریعتر صورت گیرد و، بھ این ترتیب، ثروت عمومي جھان زیادتر شود؛ 
راه پیدا شدن تمدنھاي بازرگاني، مانند تمدن ایونیھا و یونانیان، ھموار شد، و پس از آن ثروتي كھ از 

  .ادبیات در اختیار مردم گذاشتراه بازرگاني فراھم آمده بود سرمایة الزم را براي پیشرفت ھنر و 

ساخت و زیباي زرین  از ادبیات لیدیاي ھیچ چیز برجاي نمانده، و از آن ھمھ ظرفھا و گلدانھاي خوش
و سیمین و آھنین، كھ كرزوس بھ خدایان مسخر شده تقدیم كرده بود، یك نمونھ ھم بھ دست ما نیفتاده 

ه شده، و اكنون در موزة لوور نگاھداري گلدانھایي كھ از گورھاي آن زمان بیرون آورد. است
دھد كھ ھنر بابلي و مصري، كھ مدت درازي جنبة پیشوایي داشتھ، در زمان  شود، نشان مي مي

تأثیر روزافزون ھنر یوناني قرار گرفتھ بوده است؛ در این گلدانھا،  پادشاھي كرزوس، رفتھ رفتھ، تحت
در آن زمان . كند حكایت صادقانة از آن رقابت مي ظرافت ساختن و پرداختن، با وفاداري بھ طبیعت و

دید كھ اختالفي با  كرد، آداب و عادات مردم آن سرزمین را چنان مي كھ ھرودوت از لیدیا دیدن مي
رسید آن  عادات مردم سرزمین خود وي، یونان، ندارد؛ تنھا چیزي كھ بھ نظر وي مایة اختالف مي

  . اند ه آورد ین ازراه روسپیگري جھیزیة خود را فراھم ميبوده است كھ دختران طبقة متوسط و پای

ھرودوت . انگیز سقوط كرزوس نیز بھ وسیلة ھمین مرد پرگو بھ ما رسیده است قسمت عمدة داستان غم
كند كھ كرزوس ثروت خود را بھ سولون نشان داد و آنگاه از وي پرسید كھ بھ نظر او  نقل مي

آنكھ  سولون نام سھ نفر را كھ ھر سھ مرده بودند بر زبان آورد، و بھ عذر. ترین مردم كیست خوشبخت
داند فردا چھ بالیي بر سر كرزوس خواھد آمد، از اینكھ وي را در ردیف خوشبختان قرار دھد  نمي

پس از آن برضد كشور . كرزوس سولون را ھمچون مرد ابلھي از پیش خود راند. خودداري كرد
. ھاي شھر خویش یافت پارس بھ كنكاش پرداخت، و چیزي نگذشت كھ قشون كوروش را پشت دروازه

گوید كھ علت شكست كرزوس آن بود كھ از تن شترھاي سواران پارسي بویي  مان مورخ ميھ
خاست كھ اسبان لیدیاییھا بھ آن عادت نداشتند و سواران خود را از میدانھاي جنگ بیرون  برمي

مطابق روایت قدیمي، . بردند؛ و بھ این ترتیب بود كھ شھر ساردیس بھ تصرف پارسیھا درآمد مي
ان داد تا تلي از ھیزم فراھم سازند و خود وي، زنان و دخترانش، و شریفترین جوانان كرزوس فرم

ي خود فرمان داد )خواجگان حرمسرا(زنده مانده از میان شھروندان بر آن قرار گرفتند؛ او بھ خصیھا 
ولون در آخرین لحظات زندگي بھ یاد سخن س. تا ھیزم را آتش بزنند و او و دیگران را با ھم بسوزانند

  افتاد و بر ناداني و كوردلي خویش افسوس خورد و خدایان را مالمت كرد كھ آن ھمھ قربانیھاي 
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اگر گفتة ھرودوت را باور كنیم، . او را گرفتھ و بدبختي و فنا را، در پاداش، نصیب او كرده بودند
ایران برد و  كوروش را بر وي رحمت آمد و فرمود تا آتش را خاموش كنند، و كرزوس را با خود بھ

  .او را از رایزنان نزدیك و مورد اعتماد خویش ساخت

II – اقوام سامي  

صور  - مستعمرات -كشتیراني آنان برگرد افریقا - بازرگاني جھاني ایشان -فنیقیان - قدمت اعراب
  قرباني كردن كودكان  - مرگ و رستاخیز آدونیس - عشتاروت -سوریھ -انتشار الفبا -خدایان - وصیدا

اگر بر آن شویم كھ براي كاستن از درجة اختالف و پریشاني زبانھا در خاور نزدیك، اكثریت اقوام 
ساكن در شمال این ناحیھ را ھند و اروپایي، اكثریت ساكنان قسمتھاي مركزي و جنوبي آن را، كھ از 

بدانیم، باید متوجھ این نكتھ باشیم كھ واقع امر  ساميكند، از نژاد  العرب امتداد پیدا مي آشور تا جزیرة
كنیم مطابقت كامل داشتھ  چنان محدود و مشخص نیست كھ با این تقسیمبندیي كھ براي آساني بحث مي

متھایي منقسم شده بود كھ طبیعتًا منكر آن نیستیم كھ خاور نزدیك بھ وسیلة كوھھا و بیابانھا بھ قس. باشد
از یكدیگر دور افتاده بودند و زبان مكالمھ و عادات و سنن متفاوتي داشتند، ولي تجارت در راھھاي 

مانند راه درازي كھ در كنار دو نھر بزرگ دجلھ و فرات از نینوا و كركمیش تا (اصلي بازرگاني 
كرد؛  عادات و ھنرھاي ایشان در یكدیگر كمك مي بھ آمیختن زبان و آداب و) خلیج فارس امتداد داشت

از این گذشتھ، مھاجرت اقوام و كوچاندن اجباري جمعیتھاي زیاد، كھ بھ منظورھاي استعماري 
گرفت، خود، سبب آن بود كھ نژادھا و زبانھاي مختلف چنان با یكدیگر آمیختھ شود كھ  صورت مي

ھند «وقتي كھ اصطالح . نس فرھنگي وجود پیدا كندپیوستھ، در كنار عدم تجانس خون و نژاد، یك تجا
بریم منظور آن است كھ در قومي جنبة ھند و اروپایي غلبھ دارد؛ و بھ ھمین  را بھ كار مي» و اروپایي

حقیقت آن است كھ ھیچ .بریم را بھ كار مي» سامي«ترتیب ھرجا غلبھ با عنصر سامي است اصطالح 
ه، و ھیچ فرھنگ و تمدني نیست كھ از فرھنگ و تمدن نژادي صاف و پاك و خالص باقي نماند

بھ این قسمت از جھان باید ھمچون سرزمین پھناوري نظر . ھمسایگان یا دشمنان خود متأثر نشده باشد
داشتھ باشیم كھ صحنة نوسانات نژادي گوناگون بوده، و در آن گاھي نژاد ھند و اروپایي و زماني نژاد 

ین غلبھ فقط آن بوده است كھ نژاد غالب خصال فرھنگي عمومي مشترك سامي غلبھ داشتھ، و نتیجة ا
حموربي و داریوش اول، از حیث خون و دین، با یكدیگر تفاوت داشتند، و . میان ھمھ را پیدا كند

  زماني كھ میان آن دو فاصلھ بود تقریبًا 

ون زندگي آن دو پادشاه كند؛ با وجود این، چ بھ اندازة زماني است كھ ما را از میالد مسیح جدا مي
شود كھ شباھتھاي اساسي بسیار عمیقي با یكدیگر  كنیم، این مطلب دستگیرمي بزرگ را مطالعھ مي

  .اند داشتھ

از این سرزمین خشك و بیحاصل، كھ . جزیرة عربستان است گاھواره و پرورشگاه نژاد سامي، شبھ
، و ھر گیاه دیگري بھ سختي دوام و نمو آورد جان بھ بار مي ھاي نیرومند و سخت میوه» نھال آدمي«

پروا نسبت بھ حوادث  كند، با مھاجرتھاي پیاپي، موجھایي از مردم قانع و مصمم و بي پیدا مي
كند، خود را  آید سد رمقشان نمي ھا بھ دست مي برخاستھ، كھ چون دریافتھ بودند آنچھ در صحرا و واحھ

داري پیدا كنند و از رنج زندگي  جاي پرنعمت و سایھدیدند كھ با زور بازوي خود  ناچار از آن مي
آنان كھ در سرزمین خود باقي ماندند، تمدن اعراب و بدویان را بنیان نھادند، كھ اساس آن . بیاسایند

پدرشاھي، یعني تسلط كامل پدر بر خانواده و اصول اخالقي خشك فرمانبرداري، و، در نتیجة محیط 
ھ جبر و قضا و قدر، و دلیري احمقانة كشتن دختران بھ عنوان خشك و زندگي سخت، معتقد شدن ب
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با وجود این، باید دانست كھ آن بدویان، تا زمان ظھور اسالم، دین را . قرباني براي خدایان بوده است
كردند و از ھنر و خوشیھاي زندگي غافل بودند و این گونھ چیزھا را شایستة  امري جدي تلقي نمي
مدت زماني بازرگاني خاور دور در اختیار . دانستند وامل ضعف و انحطاط ميزنان و از اسباب و ع

ایشان قرار گرفت و بنادر كنھ و عدن از كاالھاي ھندي انباشتھ بود؛ كاروانھاي صبور عرب این 
جزیرة وسیع خود  در داخل شبھ. كردند كاالھا را از راھھاي ناامن خشكي بھ بابل و فنیقیھ حمل مي

دادند كھ بھ سرزمین ایشان درآیند و  و معابد ساختھ بودند، ولي بیگانگان را اجازه نمي شھرھا و كاخھا
اقوام عرب ھزاران سال با روش خاص خویش زندگي كرده و بھ عادات و . این گونھ چیزھا را ببینند

 برند كھ بھ روزگار امروز نیز چنان بھ سر مي اند؛ ھم اخالق و آراي مخصوص بھ خود پابند مانده
اند كھ صدھا دولت و مملكت در اطراف ایشان پیدا شده و پس  اند؛ دیده زیستھ خئوپس و گودآ چنان مي

از آن از میان رفتھ است، ولي آنان ھنوز زمین خود را در ملكیت دارند و با كمال سختي از آن 
  . اي بر آن بیفتد گذارند كھ پاي ناپاك یا چشم بیگانھ كنند و نمي نگاھداري مي

فنیقیان، كھ این ھمھ از آنھا در صفحات كتاب یاد شده و با : ن موقع آن است كھ پرسیده شوداكنو
اند؟  اند، چھ كسان بوده كشتیھاي خود بھ ھمة دریاھا رفتھ و كاالھاي خود را در ھمة بنادر خالي كرده

اعتراف  داند چھ جواب گوید؛ ناچار ھر وقت پرسشي از اصل و ریشة ملتي در میان آید، مورخ نمي
كند كھ از بحث دربارة آغاز كار و تاریخ متأخر این ملت، كھ در ھمھ جا پراكنده است و چون  مي
  . گریزد، عاجز است خواھیم آن را نگاه داریم و از سرگذشتش آگاه شویم از چنگ ما مي مي

دربارة تاریخ رسیدن آنھا بھ سواحل  .باشندبر ما روشن و یقیني نیست كھ آن مردم از نژاد سامي بوده 
توانیم گفتة دانشمندان بندر صور را انكار كنیم كھ براي ھرودوت نقل كرده و گفتھ  دریاي مدیترانھ نمي

اند كھ ما  ني بنا كردهبودند كھ اجدادشان از خلیج فارس بھ آن سرزمین آمده و شھر صور را در زما
حتي اسم این قوم، خود، حالت معمایي . خوانیم اكنون بھ نام قرن بیست و ھشتم قبل از میالد مسیح مي

اند، ممكن است بھ معني رنگ  ، كھ یونانیان اسم فنیقیھ را از آن مشتق كرده»فوینیكس«دارد؛ كلمة 
كن است مقصود از آن درخت خرمایي فروختند؛ نیز مم سرخي باشد كھ بازرگانان صوري آن را مي

این ساحل، كھ زمین باریكي بھ طول صدو شصت و بھ . كرده است باشد كھ بر سواحل فنیقیھ رشد مي
عرض شانزده كیلومتر بوده و میان سوریھ و دریاي مدیترانھ قرار داشت، تقریبًا تمام سرزمین فنیقیھ 

ھاي لبنان بگذرند و در پشت  آن نبودند كھ از تپھباشد؛ ساكنان این سرزمین ھرگز بھ فكر  را شامل مي
آن سكونت اختیار كنند، یا این ناحیة كوھستاني را بھ تصرف خویش درآورند، بلكھ از آن خرسند بودند 

كھ این سنگر طبیعي خجستھ آنان را از شر اقوام جنگجویي كھ خود ایشان كاالھاي آن اقوام را از 
  .دارد امان نگاه مي دادند در راھھاي دریایي عبور مي

كوھھاي لبنان قوم فنیقي را ناگزیر ساختھ بود كھ در واقع بر روي آب زندگي كنند؛ از زمان سلسلة 
رفتند؛ ھنگامي  ششم پادشاھان مصر بھ بعد، ھمین مردم مشغولترین بازرگانان جھان قدیم بھ شمار مي

ریاي مدیترانھ مخصوص ایشان تسلط بر د) م ق 1200حوالي (كھ از زیر فرمان مصر خارج شدند 
خود، مصنوعات گوناگوني از شیشھ و فلزات و   كردند، بلكھ، تنھا بھ نقل كاالھاي دیگران بس نمي. شد

فروختند؛  كردند و بھ دیگران مي گلدانھاي چیني و اقسام سالح و اسباب آرایش و جواھر تولید مي
زیست استخراج  دریایي كھ بر سواحل مي بازرگاني یك قسم رنگ ارغواني، كھ آن را از نوعي حشرة

توانستند كارھاي سوزنزني  كردند، منحصر بھ مردم فنیقیھ بود؛ زنان بندر صور، از لحاظ اینكھ مي مي
زردوزي خود را با رنگھاي جالب و زنده رنگ كنند و بھ بازار عرضھ دارند، در آن روزھا شھرتي 

بار و  اخلي را با مازاد صادراتي كاالھایي از قبیل دانھمردم فنیقیھ این مصنوعات د. پیدا كرده بودند
آوردند، بھ ھمة شھرھاي  شراب و پارچھ و سنگھاي گرانبھا، كھ از ھندوستان و خاور نزدیك فراھم مي

كردند؛ در مقابل، از سواحل دریاي سیاه سرب و طال و آھن، از قبرس  دور و نزدیك مدیترانھ حمل مي
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از آفریقا عاج، از اسپانیا نقره، از بریتانیا قلع، و از ھمھ جا غالم و كنیز بھ  گندم،مس و چوب سرو و 
  فنیقیان در كار بازرگاني . پرداختند آوردند و بھ داد و ستد آنھا مي دست مي

بودند؛ یك بار در برابر مقداري روغن كھ بھ بومیان اسپانیا دادند، گر و مدیر  بسیار زبردست و حیلھ
ھا را بھ جاي آھن یا  گرفت، و صاحبان كشتي نقره آن اندازه نقره گرفتند كھ در كشتیھاشان جا نمي

بھ این اندازه ھم بس نكردند، . سنگ لنگرھا گذاشتند و با آسایش خاطر راه خود را در دریا پیش گرفتند
گرفتند و آنان را ساعتھاي دراز در معادن بھ كار وا  اي از بومیان را نیز بھ اسیري مي بلكھ عده

بازرگانان فنیقي، مانند ھمة جھانگردان  .دادند نميداشتند و جز نان بخور و نمیر چیزي بھ ایشان  مي
بازي و دزدي تفاوت چنداني قایل نبودند؛  قدیم، و مانند بسیاري از زبانھاي قدیم، میان معاملھ و حقھ

زدند، و با دیگر مردم در كمال  بردند، اشخاص كم عقل را گول مي مال مردم ضعیف را بھ سرقت مي
گرفتند و كاالھاي  در وسط دریا كشتیھاي دیگران را مي گاھي. كردند درستي و پاكدامني رفتار مي

اي از اوقات  آوردند؛ پاره كردند و كاركنان كشتیھا را بھ اسارت در مي موجود در آنھا را مصادره مي
فریفتند و بھ كشتیھاي خود  مي  بومیان ساده دل را، كھ كنجكاو و مشتاق دیدن چیزھاي تازه بودند،

این مردم در بدنام كردن . فروختند جاھاي دیگر بھ عنوان غالم زر خرید ميآوردند و آنان را در مي
خاصھ در برابر یونانیان كھ آنان خود نیز بھ ھمین گونھ كار مشغول  بازرگانان سامي نژاد دنیاي قدیم، 

   .اند داشتھبودند، سھم بزرگي 

اي ساختھ شده بود؛  بھ اسلوب تازه  كشتیھاي كوتاه و ننگ فنیقي، كھ در حدود بیست متر طول داشت،
مانند كشتیھاي مصري، منحني و بھ طرف داخل   بھ جاي آنكھ قسمت مقدم كشتي،  بھ این معنا كھ،

وبي ھوا و آب را بشكافد و برگشتھ باشد، بھ طرف خارج برگشتھ بود و نوك تیزي داشت تا بتواند بخ
ھر كشتي تنھا یك بادبان مستطیل شكل داشت كھ بھ دكل . ھنگام حملھ بھ شكم كشتیھاي دشمن فرو رود

این شراع كمك حالي براي غالمان پاروزن كشتي . استوار شده و در چوب بست اصلي كشتي بستھ بود
بر باالي سر پاروزنان، . آوردند گرفتند و كشتي را بھ حركت در مي بود، كھ در دو طرف قرار مي

در آن . ایستادند و ھر آن براي داد و ستد یا جنگ آماده بودند عرشة كشتي بود كھ بر آن سربازان مي
رفت؛ و بھ ھمین جھت  كشتیھا قطب نما وجود نداشت و تنة كشتي بیش از یك مترو نیم در آب فرو نمي

مدت درازي از دریانوردي در ھنگام شب   ند،ناخدایان ناچار بودند كھ از ساحل زیاد دور نشو
  كردند؛ پس از آن، ھنر دریانوردي رفتھ رفتھ ترقي كرد و رانندگان كشتي توانستند بھ  خودداري مي

و . و در وسط اقیانوسھا كشتیراني كنند) نامیدند فنیقي مي  و این ستاره را یونانیان ستارة(خود را بیابند 
كردند كھ از ساحل خاوري افریقا بھ طرف جنوب شراع كشیدند و، در  بھ حدي پیشرفت  در آخر كار،

ھرودوت . »اكتشاف كنند«حدود دوھزار سال قبل از اكتشاف واسكودگاما، توانستند دماغة امید نیك را 
و چون فصل پاییز رسید بھ خشكي فرود «: گوید دربارة این گردش بھ دور افریقاي فنیقیان چنین مي

كشت كردند و منتظر فصل درو ماندند، و پس از آنكھ محصول را درو كردند، آمدند و زمین را 
چون دو سال بر این بگذشت، در سال سوم، پس از گذشتن از ستونھاي ھركول . دوباره شراع كشیدند

الجیشي اطراف مدیترانھ،  در نقاط سوق! چھ حادثة شگفت انگیزي» .بھ مصر رسیدند) طارق جبل(
و مارسي و مالت و سیسیل و ساردني و كرس، و حتي در نقطة دور از  مانند قادس و كارتاژ

اي ھمچون انگلستان، پادگانھاي نظامي براي خود ترتیب داده بودند كھ رفتھ رفتھ ساكناني پیدا  مدیترانھ
ھاي قبرس و ملوس و رودس را در ضمن  جزیره. ھاي فنیقي در آمده بود كرده و بھ صورت مستعمره

دریانوردان فنیقي، در ضمن آمدوشدھاي خود، ھنرھا و علوم مصر و . خیر كردنددریانوردیھا تس
كرت و خاور نزدیك را گرفتند و آنھا را در یونان و افریقا و ایتالیا و اسپانیا پراكنده ساختند و خاور و 

كھ  باختر را با روابط بازرگاني و فرھنگي بھ یكدیگر اتصال دادند؛ و در واقع نخستین مردمي ھستند
  .اند اروپا را از چنگال توحش بیرون كشیده
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شد، و بر آن طبقة اشراف بازرگاني حكومت  مند مي شھرھاي فنیقیھ، كھ از این بازرگاني پردامنھ بھره
گذاشت كھ ثروت مملكت با  كرد كھ در فنون سیاست و امور مالي مھارت كامل داشت و ھرگز نمي مي

مردم . رفت ن از شھرھاي بسیار آباد و ثروتمند جھان بشمار ميجنگجویي بھ مخاطره بیفتد، در آن زما
دانستند و چنان معتقد بودند كھ خداي ال آن را در  شھر بیبلوس این شھر را قدیمیترین شھر عالم مي

چون صنعت و بازرگاني . آغاز جھان آفریده؛ این شھر، تا پایان تاریخ آن، پایتخت دیني فنیقیھ بود
را، از نام » بیبلوس«ازي بود، یونانیان نامي را كھ بھ كتاب دادند، یعني كلمة اصلي این شھر كاغذس

  .مشتق شده است» كتاب مقدس«بھ معني » بیبل«این شھر گرفتند؛ از ھمین نام است كھ كلمة 

در حدود ھشتاد كیلومتر در جنوب این شھر، شھر صیدا قرار داشت، كھ در ابتدا دژي بیش نبود، ولي 
ھ یافت و بھ صورت دھكده، و پس از آن قصبھ، و در آخر كار شھر ثروتمند و آبادي بھ سرعت توسع

خشیارشا، از ھمین بندر، كشتیھایي براي نیروي دریایي خویش فراھم آورد، و ھنگامي كھ . در آمد
ایرانیان آن را محاصره كردند و بر آن مسلط شدند، مردم شھر، كھ از تسلیم آن بھ دشمنان عار داشتند، 

پس از آن، . ن را آتش زدند و ویران كردند؛ و در این حادثھ چھل ھزار نفر ساكنان شھر سوختندآ
دوباره شھر ساختھ شد و ھنگامي كھ اسكندر بھ آن گام نھاد، آن را شھر آبادي یافت، و جمعي از 

  .ھمراه وي بھ ھند رفتند» برقرار كردن روابط بازرگاني«بازرگانان این شھر براي 

  اي كھ چندین  ، بھ معني تختھ سنگ، بود كھ آن را بر جزیره»صور«شھر فنیقیھ شھر  بزرگترین

این شھر نیز در ابتدا عنوان دژي را داشت، ولي بندر . كیلومتر از ساحل فاصلھ داشت ساختھ بودند
شكوه، و ایمني آن از حملة بیگانگان، بزودي سبب شد كھ بھ صورت پایتخت فنیقیھ و جایگاه  با

در قرن نھم قبل از . آید آمدند در از بازرگانان و غالماني كھ از ھمھ جاي مدیترانھ بھ آن مي مخلوطي
در زمان . كرد، صور شھر ثروتمندي بود میالد كھ حیرام، دوست حضرت سلیمان، بر آن سلطنت مي

» تھ بودھا انباش  نقره مثل خاك و طال مانند گل در كوچھ«در این شھر ) م ق 520حوالي (زكریاي نبي 
ھا از  ھاي آن چند طبقھ است، و حتي طبقات خانھ خانھ«: استرابون دربارة این شھر چنین نوشتھ است

این شھر، بھ واسطة ثروتمندي و دلیري مردم آن، تا زماني كھ » .ھاي رومي بیشتر است طبقات خانھ
صور را در برابر  این خداوند جوان استقالل شھر. اسكندر بھ آن درآمد استقالل خود را حفظ كرد

جزیره درآورد،  ادبي پنداشت و در میان دریا راھي ساخت و جزیره را بھ صورت شبھ قدرت خود بي
  .و چون شھر اسكندریھ ساختھ شد صور رو بھ خرابي نھاد

مردم فنیقیھ، مانند ھر قومي كھ پیچیدگي جریانھاي جھاني و گوناگوني نیازمندیھاي بشري را احساس 
خداي خاصي  - ھر شھر براي خود بعل، یعني رب، یا شھر. خود خدایان متعدد داشتندكند، براي  مي

بعل شھر . كردند داشت، كھ بھ آن ھمچون پدر بزرگ شاھان و سرچشمة حاصلخیزي زمین نظر مي
دانستند، خداي  صور، ملكارت نام داشت و، مانند ھركول كھ یونانیان آن را صورت دیگري از خدا مي

آستارتھ  .بودرفت و كارھایي شبیھ كارھاي مونشھاوزن از او ساختھ  لواني بھ شمار مينیرومندي و پھ
نام یوناني ماده خداي فنیقي عشتر بود، كھ در بعضي از جاھا آن را بھ عنوان خداي پاكیزگي و عفت و 

ورزي و شھوت و فجور پرستش  با آرتمیس، و در جاھاي دیگر بھ عنوان خداي عشق ھمتراز
میلیتا در بابل  - گونھ كھ عشتر ھمان. كردند، كھ در این صورت با آفرودیتھ در یونان شباھت دارد مي

كرد، زناني كھ در شھر بیبلوس  بكارت دختران پرستندة خود را بھ عنوان ھدیھ و قرباني قبول مي
اي كھ در  داشتند، یا خود را بھ نخستین بیگانھ كردند گیسوان خود را بھ وي تقدیم مي آستارتھ ميعبادت 

نیز ھمان گونھ كھ عشتر خاطرخواه تموز . كردند كرد تسلیم مي معبد از آنان تقاضاي ھمخوابگي مي
یبلوس و دل از كف داده بود، و ھر سال در ب) یعني رب(شده بود، آستارتھ نیز در ھواي آدونیس 

داشتند و سرو  شدن آدونیس از ضربة دندان گراز، مراسمي برپا مي ، براي كشتھ)درقبرس(پافوس 
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شد و در برابر چشم  رفت، دوباره زنده مي خوشبختانھ ھر وقت كھ آدونیس از دنیا مي. كوفتند سینھ مي
خداي سھمناكي بود ) یعني شاه(دیگر از خدایان فنیقي مولك . كرد پرستندگان خود بھ آسمان صعود مي

یك بار كھ . سوزاندند زنده در برابر ضریح او، بھ عنوان قرباني، مي كھ مردم فرزندان خود را زنده
، بر قربانگاه این خداي خشمناك، دویست پسر از بھترین )م  ق 307(شھر كارتاژ در حصار فنیقیان بود 

  . ھاي شھر را بھ آتش انداختند خانواده

اي داشتھ باشند، چھ، بھ احتمال  فنیقیان شایستة آنند كھ در تاالر ملتھاي متمدن غرفھ با ھمة این احوال،
توان گفت كھ عشق بھ ادبیات  نمي. اند قوي، بازرگانان این قوم الفباي مصري را بھ ملتھاي قدیم آموختھ

  سبب پیوستگي ملتھاي 

ر انتشار الفبا بھ وسیلة فنیقیان اتحاد آنھا نیازمندیھاي بازرگاني بوده است؛ ھیچ چیز بھتر از كا
گرچھ روایات یوناني در این مسئلھ اجماع . تواند ارتباط میان فرھنگ و بازرگاني را آشكار سازد نمي

توانیم این مطلب را بھ صورت یقیني  اند، ما نمي دارد كھ فینقیان سبب داخل شدن الفبا بھ یونان بوده
ھ از آنجا الفبا بھ یونان و فنیقیھ، ھردو، آمده باشد، ولي بعید نیست كھ كرت مركزي باشد ك. بپذیریم

اند، از ھمانجا نیز بھ الفبا  ه احتمال بیشتر آن است كھ از ھرجا فنیقیان پاپیروس را بھ دست آورد
كردند؛ و  م، پاپیروس را از مصر وارد مي ق 1100بازرگانان فنیقي، در سال . دسترس پیدا كرده باشند

دارد و آن را از جایي بھ جاي  خواھد صورت حساب نگاه یاه، براي ملتي كھ ميشك نیست كھ این گ
دیگر بفرستد، بسیار سودمند و موردتوجھ بوده است؛ در مقایسة سبكي كاغذ ساختھ شده از پاپیروس، 

ھمچنین . شود رفتھ، مطلب بخوبي واضح مي النھرین بھ كار مي  با لوحھاي سنگین گلیي كھ در بین
ي، بھ درجات زیاد، عالیتر وبھتر از مقاطع ھجایي ناپختھ و مورد استعمال در خاور الفباي مصر

م حیرام، پادشاه صور، بھ عنوان تقرب بھ خدایان، جامي مفرغي تقدیم كرد  ق 960در سال . نزدیك بود
م، نقش یادگاري از بزرگیھاي  ق 840كھ بر آن حروف الفبا نقش شده بود؛ و مشا، پادشاه موآب، در 

ھاي  و دستور داد كھ آنھا را با یكي از لھجھ) كھ اكنون در موزة لوور است(خود بر سنگي تھیھ كرد 
یونانیان، براي آنكھ از چپ بھ راست . سامي، از راست بھ چپ، با حروف شبیھ حروف فنیقي بنویسند

ي فنیقیان بود كھ اي حروف را معكوس كردند، ولي الفباي آنان اساسًا ھمان الفبا نوشتند، شكل پاره مي
این نمادھاي عجیب، . بھ ایشان آموختھ بودند، و ھمان است كھ یونانیان بعدھا بھ مردم اروپا آموختند

  .بدون شك، گرانبھاترین قسمت میراثي است كھ از تمدنھاي قدیم بھ ما رسیده است

ھ آن را در سرزمین سینا قدیمیترین نوشتة الفبایي كھ تاكنون شناختھ شده از فنیقیھ بھ دست نیامده، بلك
كھ دھكدة كوچكي است و مصریان قدیم از اطراف آن  - الخادم سرویلیام فلیندرزپتري در سرابة. اند یافتھ

نقشھایي بھ دست آورده است كھ با زبان عجیبي نوشتھ شده و  -اند كرده سنگ فیروزه استخراج مي
ھا خوانده نشده،  با آنكھ ھنوز این نوشتھ. م برسد ق 2500تاریخ نوشتن آن معلوم نیست؛ شاید بھ حدود 

آشكار است كھ نھ خط ھیروگلیفي است و نھ نوشتة ھجایي میخي، بلكھ میخي است كھ با حروف الفبا 
نیز دانشمندان فرانسوي در زاپونا، واقع در جنوب سوریھ، كتابخانة كاملي از الواح گلي . نوشتھ شده

گلیفي و بعضي دیگر با حروف الفباي سامي نوشتھ شده؛ چون اند كھ بعضي از آنھا با خط ھیرو یافتھ
م موقتًا ویران شده، گمان بیشتر آن است كھ تاریخ این الواح قرن  ق 1200این شھر در حوالي سال 

شود كھ در آن قرنھایي كھ ما از  سیزدھم قبل از میالد بوده باشد؛ و از اینجا یك بار دیگر معلوم مي
  .دانیم، تمدن چھ اندازه قدمت داشتھ است را از آنجا ميروي ناداني آغاز تمدن 

ھاي لبنان، سوریھ قرار گرفتھ بود، كھ قبایل مختلف آن در زیر فرمان  در آن سوي فنیقیھ، در دامنة تپھ
و سوریان تشنة آزادي را در خود  - ترین پایتخھاي جھان است بالید كھ كھنھ پایتختي كھ ھنوز بھ این مي

شاھان دمشق تا مدت زماني بر دوازده ملت كوچك . دادند ولت واحدي را تشكیل ميد - جاي داده است
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خواستند سوریھ را زیر فرمان خود  اطراف خود تسلط داشتند و با كامیابي در برابر آشوریان، كھ مي
مردم این شھر از بازرگانان سامیي بودند كھ، از راه گذشتن كاروانھاي . كردند درآوردند، ایستادگي مي

صنعتگران و غالمان . بازرگاني از كوھستانھا و بیابانھاي سوریھ، ثروت فراوان بھ دست آورده بودند
مثال، از . گرفت خواستند، و البتھ این خدمت از روي رضا و رغبت انجام نمي بھ خدمت ایشان برمي

ھا در  انواخانھروي مدارك روشن شده است كھ زماني بنایان اتحادیة بزرگي تشكیل دادند، و كارگران ن
دھد كھ  ھا، حالي بھ شخص دست مي شھر ماگنسیا دست بھ اعتصاب زدند؛ با توجھ بھ مدارك و كتیبھ

آن . كند گویي نزاعھا و فعالیتھاي مربوط بھ كار را در یكي از شھرھاي قدیم سوریھ احساس مي
رات، و بافتن صنعتگران در ساختن ظروف سفالي زیبا، تراشیدن عاج و چوب، صیقلي كردن جواھ

  .اند ھاي خوشرنگ براي آراستن زنان خود مھارت كامل داشتھ پارچھ

شكل آرایش و آداب و اخالق مردم دمشق با مردم بابل، كھ در آن زمان پاریس خاور زمین و شھر 
فحشاي دیني نیز در آن شھر رایج بود، چھ، مردم . شد، بسیار شباھت داشت ذوق و سلیقھ تلقي مي

سوریھ، مانند سایر مردم خاور آسیا، حاصلخیزي زمین را بھ صورت نمادین در مادر بزرگ یا 
كردند كھ از ارتباط جنسي وي با معشوقش ھمة دستگاھھاي تولید مثل زمین  اي مجسم مي ھھاال

افتد؛ بھ این ترتیب، قرباني كردن بكارت در معبد تنھا  گیرد و نیروھاي طبیعي بھ كار مي سرمشق مي
عرض بھ اي بھ آستارتھ نداشت، بلكھ در مشاركت با این االھھ، در بذل نفس و  عنوان تقدیم كردن ھدیھ

شد و ھمة گیاھان و جانوران و فرزندان آدم،  اعتقاد ایشان، ھمچون سرمشقي بود كھ بھ زمین داده مي
در آن ھنگام . اي جز باردارشدن و تولید مثل نداشتند گرفتند، چاره تأثیر این تلقین قرار مي كھ در تحت

كوبلھ در فریگیا كھ پیش از  رسید، جشن آستارتھ را در سوریھ، نظیر جشن كھ اعتدال ربیعي فرا مي
كردند كھ تا سرحد جنون كشیده  این دیدیم، در شھر ھیراپولیس با چنان حرارت و شوري برپا مي

آمیخت، و  آواي ناي و طبل با شیون زنان، در مصیبت آدونیس محبوب مردة آستارتھ، درھم مي. شد مي
در آخر كار، . زدند ا كارد زخم ميپرداختند و بھ تن خود ب كاھنان خصي شده وحشیانھ بھ رقص مي

آمد و جامة خود  بسیاري از كساني كھ تنھا براي تماشا آمده بودندخونشان از شوق و شور بھ جوش مي
آوردند و، براي آنكھ وفاداري ھمیشگي خود را در خدمت االھة صاحب جشن ثابت كنند،  را بیرون مي

رسید، كاھنان حالت اشراق  شب فرا ميچون تاریكي . كردند بھ دست خود خویشتن را خصي مي
شكافتند و با فریاد شعفي   دادند، و آن چنان بود كھ گور خداي جوان را مي اي بھ این جشن مي رازورانھ

  كردند كھ آدونیس رب از میان  بھ ھمگان اعالم مي

كردند و در گوش ھركس بھ نجوا  سپس لبھاي مؤمنان و پرستندگان را با روغني مسح مي. است
  .گفتند كھ وي نیز روزي از گور خود بھ پا خواھد خاست مي

درست است كھ كاھنان معتقد بھ خداي عامي . خدایان دیگر سوریھ كمتر از آستارتھ تشنة خون نبودند
بودند كھ مشتمل بر ھمة خدایان گوناگون بود و، مانند الوھیم یھودیان، آن خدا را بھ نام ال یا ایلو 

معموال این . رستیدندپ مردم بھ این خداي سر دانتزاعي توجھي نداشتند و ھمان بعل را مي. نامیدند مي
گرفتند؛ چون كار سختي  دانستند، و نیز آستارتھ را با ماه یكي مي را با خورشید یكي مي» خدا -شھر«

. كردند خدا تقدیم، و براي او قرباني مي - آمد، فرزندان خود را مانند فنیقیان بھ این شھر پیش مي
آمدند؛ بانگ كوفتن طبل و  بانگاه ميآراستند و بھ قر مردان، ھمچون براي روز عیدي، خود را مي

. ساخت سوختند خاموش مي اي بود كھ فریاد كودكاني را كھ در دامان خدا مي دمیدن در ني بھ اندازه
پرداختند كھ وحشیگري آنھا كمتر از این بود؛ بھ این ترتیب كھ كاھنان بھ  ولي بیشتر بھ قربانیھایي مي

گاه كودك را بھ جاي زندگي تقدیم  را رنگین كند، یا پوست ختنھزدند تا خون آنان قربانگاه  خود زخم مي
پذیرفتند، و بھ این  كردند، یا كاھنان مبلغي پول، در بھاي ھمین پوست، از طرف خدایان مي خدایان مي

شود خدا را  بھ ھر صورت، الزم بود بھ ھر طریقي كھ مي. پذیرفت ترتیب كار قرباني كودك پایان مي
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دم خدایان را بھ صورت خود با ھوسي مطابق ھوسھاي خویش ساختھ بودند، و آن راضي كنند، چھ مر
  .خدایان اعتنایي بھ جان آدمي یا زاري و اشكریزي زنانھ نداشتند

ھاي سامي، كھ در جنوب سوریھ ھمھ جا را با زبانھاي گوناگون خود پركرده بودند،  در میان قبیلھ
شد تنھا از حیث اسم  د داشت كھ اگر اختالفي در آنھا دیده ميعادات و آدابي شبیھ بھ آنچھ كھ گفتیم وجو

، ولي ھر وقت الزم »كودكان خود را از میان آتش بگذرانند«بر یھودیان حرام بود كھ . و جزئیات بود
را قرباني كند، و ا سحاقكار ابراھیم كھ نزدیك بود فرزند خود . گرفتند شد، این حرمت را نادیده مي مي

خواستند خدایان را  آگاممنون كھ ایفیگنیا را قربان كرد، ھمھ در دنبال آن عادت قدیمیي بود كھ مردم مي
مشا، پادشاه موآب، پسر ارشد خود را قرباني كرد تا شھر را كھ در . آدمي خرسند سازندبا ریختن خود 

محاصرة دشمنان بود از محاصره بیرون آورد، و چون مسئول وي اجابت و قرباني فرزندش پذیرفتھ 
در این سرزمین، از . اسرائیل را بھ عنوان شكرگزاري از دم شمشیر گذراند شد، ھفت ھزار نفر از بني

 2800(كردند  ھاي اطراف عمور بیابانگردي مي ن زمان كھ بھ روزگار سومریان، عموریان در جلگھآ
، تا زماني كھ یھودیان با خشم مقدس و آسماني خویش بر سر كنعانیان ریختند، و آن زمان كھ )م ق

دن با ، پیوستھ درة نھر ار)م ق597(سارگن، شاه آشور، بر سامره، و بختنصر بر اورشلیم مسلط شد 
  شده، و این خونریزي مایة مسرت بسیاري از  خون فرزندان آدم سیراب مي

توان  نام موآبیان و كنعانیان و ادومیان و فلسطیان و آرامیان را بدشواري مي. خدایان جنگ بوده است
منكر آن نیستیم كھ آرامیان، با تولید مثل فراواني كھ . در فھرست فرھنگي و تمدن بشریت وارد كرد

شتند، در ھمھ جا پراكنده شدند و زبان آنان زبان مشتركي بود كھ مردم خاور نزدیك، بھ وسیلة آن، با دا
گفتند؛ حروف الفبایي كھ از مصریان یا فنیقیان گرفتھ بودند، جانشین خطنویسي میخي  یكدیگر سخن مي

د، بعدھا وسیلة انتقال النھرین شد؛ ھمین خط، كھ ابتدا وسیلة كار در مبادالت بازرگاني بو ھجایي بین
ادبیات و، در آخر كار، بھ صورت لغت و زبان حضرت مسیح و الفبایي كھ ھم امروز اعراب دارند 
درآمد، ولي باید گفت اینكھ اسم این اقوام در تاریخ مانده از آن جھت نیست كھ كارھاي بزرگي انجام 

انگیز فلسطین نقشي  ركدام در صحنة غماند، بلكھ باقي ماندن نامشان بیشتر از آن جھت است كھ ھ داده
اكنون وقت آن است كھ دربارة قوم یھود بادقت و تفصیلي بیشتر از ھمسایگان این . اند بر عھده داشتھ

گرچھ از لحاظ شمارة نفوس، و كمي وسعت سرزمیني كھ در آن . قوم بھ مطالعھ و تحقیق بپردازیم
رسند، از آن جھت كھ میراث ادبي بزرگي براي  ميبردند، شایستة این ھمھ توجھ بھ نظر ن سر مي بھ

مردم جھان باقي گذاشتند، و دو دین مھم جھان از سرزمین ایشان برخاستھ، و مردان بسیار ھوشمندي 
  .در میانشان طلوع كرده، الزم است كھ بحث مفصلتري از آنان در این كتاب بھ عمل آید

  فصل دوازدھم 

  

  قوم یھود

I - ارض موعود  

  فتح كنعان -سفر خروج - یھودیان در مصر –ملت ابراھیم  - دورة ماقبل تاریخ - اقلیم -فلسطین
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اي چون باكل یا مونتسكیو، كھ دوست داشتھ باشد تاریخ را با جغرافیا توضیح و تفسیر كند،  نویسنده
سرزمین فلسطین، از دان در شمال تا بئرسبع در . تواند بنویسد دربارة فلسطین صفحات فراواني مي

وب، بیش از دویست و چھل كیلومتر طول دارد، و عرض آن، از جایگاه فلسطیان در باختر تا محل جن
و صد و سي كیلومتر تغییر  سوریان و آرامیان و بنوعمون و موآبیان و ادومیان در خاور، میان چھل 

تھ یا كند؛ براي سرزمیني بھ این كمي وسعت، شخص توقع آن ندارد كھ نقش بزرگي در تاریخ داش مي
پس از خود اثري، بزرگتر از اثر بابل و آشور و پارس و شاید بزرگتر از اثر مصر و یونان، برجاي 

ولي خوشبختي یا بدبختي فلسطین در آن بوده كھ در نیمھ راه میان پایتختھاي نیل و . گذاشتھ باشد
فلسطین بھ صورت پایتختھاي دجلھ و فرات قرار داشتھ؛ ھمین وضع جغرافیایي سبب آن بوده است كھ 

عبرانیان بدبخت بارھا ناچار . مركز بازرگاني درآید، و از ھمین راه جنگ بھ آن سرزمین كشیده شود
شدند كھ در جنگ میان امپراطوریھا بھ یكي از طرفین بپیوندند و جزیھ بپردازند یا در زیر پاي 

یسندگان مزامیر و پیامبراني با مطالعة تورات، و توجھ بھ زاري و فریاد نو. جنگاوران لگدمال شوند
شود كھ سرزمین یھود را چھ خطرھایي  اند، معلوم مي خواستھ كھ در بدبختي خود از آسمان یاري مي

النھرین و مصر، پیوستھ در حال  آسیاب زبرین و زیرین بین كرده و در واقع، میان دو سنگ تھدید مي
  .شدن بوده است نرم

سازد كھ كاخ تمدن چھ اندازه در معرض آفات  گر بر ما آشكار ميتاریخ اقلیمي این سرزمین یك بار دی
است، و دو دشمن بزرگ آن، یعني توحش و خشكي، چگونھ پیوستھ در كمین ویران كردن آن 

شیر و «زماني در سرزمین فلسطین، بنابر فقرات مختلفي كھ در اسفار پنجگانة تورات آمده، . اند نشستھ
: رن اول میالدي؛ دربارة فلسطین و مردم آن چنین نوشتھ استیوسفوس، در ق. »شھد جاري بوده

  درختان . رطوبت آن براي كشاورزي كافي، و سرزمین بسیار زیبایي است«

ھایي كھ بھ شكل طبیعي  رودخانھ… ھاي پاییزة جنگلي و بستاني در آن بسیار است فراوان دارد و میوه
از باران است كھ ھمیشھ كفاف احتیاج را  بھ كار آبیاري بخورد زیاد نیست، بلكھ رطوبت زمین

انبارھایي ذخیره   در ازمنة قدیم باران بھاري را، كھ مایھ سیراب شدن زمین بود؛ در آب» .دھد مي
انبارھا، یا از چاھھاي فراواني كھ در سراسر فلسطین حفر شده  كردند، و ھنگام ضرورت از این آب مي

رساندند؛  اي از مجاري آن را بھ مصرف كشاورزي مي كھآوردند و با شب بود، آب بھ سطح زمین مي
شد گندم و جو  از زمیني كھ بھ این ترتیب آبیاري مي. داد این، خود، بنیان مادي تمدن یھود را تشكیل مي

ھاي گوناگون  آمد، و بر دامنة كوھھا درختان مو و زیتون و انجیر و خرما و میوه و چاودار بھ دست مي
گرفت و این زمینھایي را كھ بھ زحمت آباد نگاه داشتھ  چون جنگي در مي. داد دیگر حاصل نیكو مي

پرداختند بھ تبعید  ساخت، یا كشورگشایان مردمي را كھ بھ آبادي این اراضي مي بودند بایر مي
كرد، و در مدت چند سال آنچھ  فرستادند، بزودي سرزمین فلسطین حالت قفر و صحرایي پیدا مي مي

اي  ھاي ناچیز و پراكنده از روي زمینھاي قفر و واحھ. رفت آباد كرده بودند از میان مينسلھاي متوالي 
دري و پراكندگي و چشیدن عذاب  شود، و یھودیان پس از ھجده قرن دربھ كھ اكنون در فلسطین دیده مي

باد و توان دریافت كھ این سرزمین در آن زمانھاي دور چھ اندازه آ اند، ھرگز نمي بھ آنھا بازگشتھ
  .حاصلخیز بوده است

بقایاي دورة نئاندرتال از نواحي . تر از آن است كھ اسقف آشر فرض كرده است  تاریخ فلسطین كھنھ
مجاور دریاي جلیل بھ دست آمده، و پنج استخوانبندي نئاندرتال بتازگي در غاري نزدیك حیفا كشف 

م در اروپا بھ گل نشستھ بود، تا  ق000،40شده است؛ بھ احتمال قوي، فرھنگ موستري، كھ در حوالي 
در اریحا، ضمن حفاري كف اطاقھا، آتشدانھایي از عصر نوسنگي بیرون آمده . فلسطین امتداد داشتھ

رساند؛ در آن زمان  مي) م ق1600- 2000(كھ تاریخ ناحیھ را بھ اواسط عصر میانة متوسط مفرغ 
. مصریان را بھ خیال تسخیر آنھا انداختھ است اي ثروتمند بوده كھ شھرھاي فلسطین و سوریھ بھ اندازه
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كردند كھ سیادت  در قرن پانزدھم قبل از میالد اریحا شھر باروداري بود، و بر آن شاھاني حكومت مي
در گورھاي آن پادشاھان، كھ بھ وسیلة ھیئت علمي گارستانگ اكتشاف و . مصر را قبول داشتند

دگان و چیزھاي دیگر بھ دست آمده، و ھمھ نشان حفاري شده، صدھا گلدان و ھدایاي مخصوص مر
دھد كھ در زمان تسلط ھیكسوسھا زندگي در این شھر وضع بساماني داشتھ، و در روزگار ملكھ  مي

ھر روز بیش از . اي بوده است حتشپسوت وتحوطمس سوم شھر اریحا داراي تمدن و فرھنگ پیشرفتھ
ایم  براي آغاز تاریخ و تمدن ملل و اقوام معین كردهشود كھ تاریخي كھ  پیش این نكتھ بر ما روشن مي

اي از زندگي مردم را در فلسطین و  العمارنة منظره و نقشھ ھاي تل نامھ. تنھا نشانة ناداني ماست
اگر بھ یقین . سازد اند، در برابر ما مجسم مي سوریھ، مقارن با زماني كھ یھودیان بھ درة نیل گام نھاده

ھا آمده،  كھ در آن نامھ» عبیرو«یا » حبیرو«مال قوي ھست كھ باید، از كلمة نتوان گفت، الاقل احت
   .باشدمقصود ھمان عبرانیان بوده 

یھودیان چنان معتقد بودند كھ ملت ابراھیم از شھر اور، واقع در سومر، مھاجرت كرده و، در حوالي 
اند؛ پیروزي ایشان بر كنعانیان ھمان  م و ھزار سال قبل از موسي، در فلسطین مستقر شده ق2200

فر پیدایش امرافل كھ در س. استیالي عبرانیان بر زمیني بوده است كھ خدا بھ آنان وعده داده بود
بھ نام وي اشاره شده، محتمال ھمان امرپل، پدر حموربي، » شاه شنعار در آن ایام«بھ عنوان ) 1014(

در منابع معاصر ھیچ اشارة مستقیمي بھ خروج . كرده است است كھ پیش از وي بر بابل سلطنت مي
ھاي  ي از كتیبھیھودیان از مصر یا تسخیر كنعان نشده، و تنھا اشارة غیر مستقیمي بر روي یك

  : كنیم ، موجود است كھ قسمتي از آن را در اینجا نقل مي)م ق 1225حوالي (مرنپتاح، فرعون مصر 

  »…!سالم«: شاھان مغلوب شدند و گفتند

  تحنو ویران شد،

  سرزمین حتیھا آرام گرفت،

  …كنعان بھ یغما رفت، و شر بر سر آن فرو ریخت؛

  جاي نیست؛ اسرائیل غمگین شد، و دیگر تخمة او بر

  زني براي مصر شد؛ فلسطین بیوه

  ھمة سرزمینھا متحد شدند، و آرامش بر ھمھ حكمفرما شد؛

  . ھر كھ آشوبگر بود در بند شاه مرنپتاح درآمد

اسرائیل درزمان وي از مصر بیرون  ھا دلیل آن نیست كھ مرنپتاح ھمان فرعوني باشد كھ بني این گفتھ
شود این است كھ سپاھیان مصر بار دیگر بر فلسطین  ستگیر ما مياند؛ تنھا چیزي كھ از آن د رفتھ

اند، یا اینكھ درآمدن آنان بھ این  توانیم بگوییم كھ چھ وقت یھودیان بھ مصر درآمده نمي. اند دستبرد زده
شاید بھتر آن باشد  .اند بردهسرزمین آزادنھ بوده یا بھ صورت بندگان و اسیران ایشان را بھ مصر 
اند، و چندین ھزار اسرائیلي كھ  چنین فرضي كنیم كھ نخستین مھاجران یھودي بھ مصر عدة كمي بوده

  اند، نتیجة  در زمان حضرت موسي در مصر بوده
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ھر وقت شكنجھ و عذاب «توالد و تناسل فراوان این قوم بوده است، و مانند عادت ھمیشگي این ملت 
یھودیان در مصر، ماجراي كار » بندگي«داستان » .شده است اند، عددشان بیشتر مي دیده بیشتري مي
ا، در وار از آنان در ساختمانھاي بزرگ، و سركشي و فرار یا مھاجرت ایشان بھ آسی كشیدن برده

كند، و البتھ مانند ھمة داستانھاي  ضمن خود، آثار و عالیمي دارد كھ از صحت اساس آن حكایت مي
الطبیعھ در ھم  ھاي عجیب و حوادث فوق ھاي قدیم خاورزمین با بسیاري از گفتھ تاریخي دوره

یم، ولو اینكھ حتي داستان موسي را نباید بدون بحث و تحقیق، و از روي شتابزدگي، رد كن. اند آمیختھ
ھاي ایشان ظاھرًا یك قرن مقدم بر زمان تألیف اسفار پنجگانة تورات بوده  عاموس و اشعیا، كھ خطبھ

  .باشنداست، ھیچ نامي از موسي نبرده 

كرد، در راھپیمایي خود، از ھمان طریقي  ھ كوه سینا ھدایت مياسرائیل را ب در آن ھنگام كھ موسي بني
رفت كھ ھیئتھاي مصري اكتشاف و استخراج فیروزه، ھزار سال قبل از وي، از آن راھھا آمدو شد  مي
اسرائیل در بیابان، كھ در نظر اول غیرقابل قبول بھ نظر  داستان چھل سال سرگرداني بني. كردند مي
قومي است كھ بھ حالت بدوي   كند، چھ سرگذشت معقول و پذیرفتني جلوه ميرسد، اكنون بسیار  مي

كرده و در طول مدت حیات خود بیابانگرد بوده است؛ تسخیر كنعان نیز، خود، مثال دیگري  زندگي مي
اي كھ ناگھان بر قوم سكونت گزیده در محل ایمن و پرنعمتي  است از كارھاي قبایل بیابانگرد گرسنھ

فاتحان ھر اندازه توانستند، از كنعانیان كشتند و با آنان كھ زنده ماندند زناشویي . كنند دست پیدا مي
  كشتار وخونریزي حدي . كردند

 000،120جدعون، در آن ھنگام كھ دو شھر را مسخر كرد، . براي رضاي او صورت گرفتھ است
كشتار بیش از اندازه، و آساني ھاي آشوري است كھ چنین  نفر از مردان آنجا را كشت؛ تنھا در سالنامھ

زمین از «: شود كھ گاھي در اخبار آن زمان خوانده مي. توان دید شمارش كشتگان در جنگھا، را مي
موسي سیاستمدار و پرحوصلھ بود، ولي یوشع خشكي و درشتي جنگاوران داشت؛ » .جنگ آرام گرفت

تكرار سخناني كھ میان او و خدایش  كرد و تنھا با آنكھ بھ خونریزي متوسل شود حكومت مي موسي بي
ھركس بیشتر  -كرد داشت، اما یوشع از دومین قانون طبیعت پیروي مي گذشتھ بود مردم را نگاه مي

با پیروي از این روش واقعبینانھ و چشم پوشیدن از احساسات و . بكشد، بیشتر زنده خواھد ماند
  .وردعواطف بود كھ قوم یھود ارض موعود را بھ تصرف خود درآ

II –  سلیمان در اوج افتخار خویش  

 - ثروت او - سلیمان - داوود - شائول - داوران و شاھان -سازمان اداري - زبان - ظواھر - اصل یھود
  اسرائیل پیدایش مشكل اجتماعي در بني -ھیكل

توان گفت این گفتة مبھم است كھ آن قوم از نژاد سامي  تنھا چیزي كھ دربارة اصل نژادي یھود مي
اند؛ تاریخ یھود است  و با سامیان دیگر ساكن آسیاي باختري وجھ تمایز و اختالف دقیقي نداشتھبوده، 

یھودیان، در آغاز . رود، نھ اینكھ یھودیان تاریخ خود را ساختھ باشند كھ سازندة این قوم بھ شمار مي
، كھ »صخال«اي از نژادھاي گوناگون بودند؛ حق این است كھ وجود نژادي  ظھور خود، آمیختھ

توانستھ باشد در میان صدھا جریان اختالط نژادي خاور نزدیك، بھ ھمان خلوص اولیة خود باقي 
ولي . تصور چنین نژادي براي عقل غیر ممكن است. بماند، امري است كھ بھ معجزه شباھت دارد، 

چھ، جز ھنگامي  این را باید گفت كھ، درمیان نژادھاي این ناحیھ، نژاد یھودیان از ھمھ خالصتر مانده،
اند؛ بھ ھمین جھت است كھ ھر چھ  كھ ناچار بودند، با نژادھاي دیگر از راه زناشویي آمیزش پیدا نكرده

صورت اسیران عبراني، كھ در نقشھاي . اند بھتر نژاد خود را حفظ كرده و سخت بھ آن متمسك مانده
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اند، با  كار خود دقتي نداشتھشود، با وجود آنكھ ھنرمندان آن زمان در  مصري و آشوري دیده مي
ھاي  و گونھ حتيدر آن نقشھا، بیني دراز و برگشتة . صورت یھودیان امروز شباھت فراوان دارد

م حجاران در نقشھاي برجستھ و موي شكنجدار سر و ریش قابل توجھ است، گرچھ از اثر نیش قل
گریي كھ از زمان  كاریكاتوري مصري، الغري اندام آمیختھ بھ استحكام، و روحیة عناد و لجاج و حیلھ

  موسي تا بدویان و بازرگانان اسرارآمیز» ستبر گردن«پیروان 

یھودیان، در ایام فتوحات نخستین خود، پیراھنھاي . شود زمان حاضر وجود دارد، ھرگز خوانده نمي
گذاشتند و كفشھاي راحتي  پوشیدند و كالھھاي كوتاه و سرپوشھایي شبیھ عمامھ بر سر مي ند ساده ميبل

كردند؛ بتدریج كھ ثروتمند شدند، بھ جاي كفش راحتي، كفش چرمي پوشیدند و بر روي  بھ پا مي
بھ شمار كھ از زیباترین زنان قدیم  –زنان ایشان . دار بھ تن كردند پیراھنھاي خود قباھاي حاشیھ

كشیدند و خود را با ھمھ گونھ جواھر  مالیدند و در چشم سرمھ مي ھاي خود غازه مي بھ گونھ - روند مي
  .كردند آراستند، و از روشھاي تازة آرایش بابل و نینوا و دمشق و صور پیروي مي و زینت مي

زبان عبري در میان زبانھاي عالم بھ پربانگي مجلل شھرت داشت، و با آنكھ حروف حلقي در آن 
ھمچون «: گوید كھ رنان دربارة این زبان مي. وجود داشتھ، سرشار از موسیقي مردانھ بوده است

این زبان » .دتیردان پر از تیرھاي فوالدي، و مانند شیپوري برنجي است كھ در ھوا طنین انداختھ باش
الفباي خطنویسي یھودیان . كردندتفاوت چندان نداشتھ است آبیان با آن تكلم مي با زباني كھ فنیقیان یا مو

ترین الفباي  ارتباط نزدیكي با حروف الفباي فنیقي داشت؛ بعضي از دانشمندان معتقدند كھ این كھنھ
میمھ كنند و آنھا را بنویسند؛ این كار را در بند آن نبودند كھ حركات را بھ حروف ض. شناختھ شده است

حتي تا امروز ھم  –گذاشتند كھ خود حركات را از مفھوم عبارت استخراج كند  بھ عھدة خواننده مي
  .رود حركت و اعراب در خط عبري ھمچون عالمتي است كھ براي آراستن حروف بیصدا بھ كار مي

را تشكیل ندادند، بلكھ تا مدت درازي بھ اي  مھاجمان و جنگاوران یھودي ھرگز ملت متحد شده
بردند كھ ھر سبط قبیلھ، گاھي كمتر و زماني  بھ سر مي) گانھ اسباط دوازده(صورت دوازده قبیلھ 

بیشتر، داراي استقالل بود و حكومت آنھا بر اساس دولت نبود، بلكھ بر پایة ریاست و فرمانروایي پدر 
اي از شیوخ نظیر خود شركت  خانواده در مجلس مشاورهمسنترین فرد ھر . در خانواده تكیھ داشت

رفت؛ ھر وقت اوضاع و احوال  كرد، كھ آخرین مرجع قانونگذاري یا دادگستري قبیلھ بھ شمار مي مي
. پرداختند كردند و بھ ھمكاري دستھ جمعي مي كرد سران ھمة قبایل، با یكدیگر انجمن مي ایجاب مي

ترین واحد اقتصادي بود، و این خود منبع قوت و نفوذ  ن گلھ شایستھخانواده براي كاشتن زمین و چراند
این، . اي جنبة اشتراكي وجود داشت در خانواده تا اندازه. داد كلمھ و قدرت سیاسي آن را تشكیل مي

كاست؛ در آن زمان كھ جنبة  خود، از شدت وحدت سازمان پدرشاھي و تسلط مطلق پدر بر آن مي
افتادند و بر آن  اسرائیل بھ یاد ھمان روزھاي گذشتھ مي كرده بود، پیامبران بني فردیت بیشتر غلبھ پیدا

در زمان سلیمان كھ صنعت بھ شھرھا راه یافت و، خود، عنوان واحد اقتصادي . خوردند حسرت مي
  تولید را پیدا كرد، اقتدار 

  .و ابتدایي زندگي قوم یھود متزلزل شد

كردند، قضات رسمي نبودند، بلكھ از میان  ي از آنھا اطاعت ميكھ ھمة قبایل یھود گاھگاھ» داوران«
در میان «. خاستند، حتي اگر كاھن ھم بودند باز چنین بود رؤساي عشایر یا سرداران جنگي برمي

دانست  اسرائیل، در آن زمان پادشاھي نبود؛ بلكھ ھركس آنچھ را بھ نظر خود حق و درست مي بني
رتھاي شدید جنگ اوضاع و احوال را دگرگون ساخت؛ خطر تسلط بعدھا ضرو    ».داد انجام مي

فلسطیان بر یھود عامل مھمي بود كھ اسباط را بھ صورت موقت در زیر پرچم واحدي درآورد و آنان 
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اي ناراحتیھا و  سموئیل نبي، بني اسرائیل را از پاره. را بر آن داشت كھ براي خود پادشاھي برگزینند
  .انروایي یك فرد پیش خواھد آمد آگاه ساختھ استخطراتي كھ از تسلط فرم

رسم : و سموئیل تمامي سخنان خداوند را بھ قومي كھ از او پادشاه خواستھ بودند بیان كرد؛ و گفت
ھا و سواران  پادشاھي كھ بر شما حكم خواھد نمود این است كھ پسران شما را گرفتھ، ایشان را برارابھ

ھایش خواھند دوید؛ ایشان را سرداران ھزاره و سرداران پنجاھھ  خود خواھد گماشت، و پیش ارابھ
براي خود خواھد ساخت؛ و بعضي را براي شیار كردن زمینش و درویدن محصولش و ساختن آالت 

ھایش تعیین خواھد نمود؛ و دختران شما را براي عطركشي و طباخي وخبازي  جنگش و اسباب ارابھ
تاكستانھا و باغات زیتون شمارا گرفتھ، بھ خادمان خود خواھد ھا و  خواھد گرفت؛ و بھترین مزرعھ

سرایان و خادمان خود خواھد داد؛ و  و ده یك زراعات و تاكستانھاي شما را گرفتھ، بھ خواجھ. سپرد
غالمان و كنیزان و نیكوترین جوانان شما را و االغھاي شما را گرفتھ، براي كار خود خواھد گماشت؛ 

ا را خواھد گرفت، و شما غالم او خواھید بود؛ در آن روز از دست پادشاه خود، ھاي شم و ده یك گلھ
فریاد خواھید كرد، و خداوند در آن روز شما را اجابت نخواھد نمود؛   اید، كھ براي خویشتن برگزیده

ز مثل باید بر ما پادشاھي باشد تا ما نی ني، بلكھ مي: اما قوم از شنیدن قول سموئیل ابا نمودند و گفتند
   .بجنگدسایر امتھا باشیم و پادشاه برما داوري كند و پیش روي ما بیرون رفتھ، در جنگھاي ما براي ما 

شجاعانھ : اسرائیل آموخت شاه اول ایشان شائول، با خیر و شركارھاي خویش، بسیار چیزھا بھ قوم بني
یافتن داوود جوان بود تا  كرد و در پي جنگید و از درآمد مزرعة خود در جلعاد بسادگي زندگي مي مي

یھودیان پس از وي . ندكرد، سر او را برید او را بھ قتل برساند؛ ھنگامي كھ از برابر فلسطیان فرار مي
اگر حماسة . بزودي دریافتند كھ جنگھاي جانشیني برتخت سلطنت از لوازم حكومت سلطنتي است

ز این شخصیتھا جز از آن جھت كھ ا( نباشدكوچك شائول و یوناتان و داوود تنھا شاھكار ادبي مجعول 
  در تورات در جاي دیگر اسمي برده 

، باید گفت كھ، پس از انقالبھاي خونیني، بعد از نخستین شاه، داوود دلیر، كشندة جالوت، محبوب )نشده
یوناتان، و معشوق بسیاري ازدختران، كھ نیمھ برھنھ با تمام قوت خود بھ حضور خداوند رقص 

خواند، پادشاه تواناي  انگیز خود را بھ بانگ خوش مي وازھاي شگفتنواخت و آ كرد و نیكوساز مي  مي
ادبیات آن زمان دور صورت . یھودشد، و مدت چھل سال با تدبیر خود بر آن قوم فرمانروایي كرد

واقعي وي را، با ھمة تناقضاتي كھ در احساسات و عواطف روحي او وجود داشتھ، بخوبي براي ما 
یك طرف مانند زمان و قبیلھ و خداي خود سخت و درشت بود، و از داوود از : ترسیم كرده است

. طرف دیگر آمادة آن بود كھ، مانند قیصر یا مسیح، دشمنان خویش را ببخشد و از خون آنان در گذرد
كشت و بھ فرزند خود سلیمان دستور  افتادند مي مانند شاھان آشور، ھمة اسیراني را كھ بھ دست وي مي

آرزم، زن اوریاي حتي را بھ  بي. »سفید شمعي را با خون بھ قبر فرود آورد موھاي«داد كھ  مي
حرمسراي خود درآورد و شوي او، اوریا، را بھ صف اول جنگ فرستاد تا از شر او خالص شود؛ 

داشت؛  كرد، ولي بتشبع زیبا را در عین حال نزد خود نگاه مي مالمت ناتان را بھ خواري تحمل مي
از شائول درگذشت و تنھا بھ گرفتن سپر او قناعت كرد، در صورتي كھ ھر دفعھ  ھفت بار ھفتاد بار

توانست جان او را بگیرد؛ مفیبوشث را نجات داد و بھ كمك او شتافت، در صورتي كھ وي از  مي
كساني بود كھ ادعاي تاج و تخت داشتند؛ از پسر نافرمان خود ابشالوم، كھ بر روي وي شمشیر كشیده 

، و چون شنید كھ در جنگي كھ با قشون پدرش كرده كشتھ شده، سخت اندوھناك شد و بود، درگذشت
» .اي پسرم ابشالوم، اي پسرم ابشالوم، كاش من بھ جاي تو مرده بودم، اي بشالوم، اي پسرم«: گفت

اینھا اوصاف واقعي مردي است كھ عوامل گوناگون در وجود وي جمع بود و ھمة آثار بازماندة 
  .یدھاي تمدن را با خود داشتبربریت و نو
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چون تاج و تخت سلطنت بھ سلیمان رسید، براي آسایش خیال خویش، ھمة رقیبان و خواستاران قدرت 
این كار وي بر یھوه ھرگز گران نیفتاد، بلكھ او را دوست داشت و بھ ھمین جھت . و سلطنت را كشت

سي نبخشیده بود، و پس از آن نیز حكمتي بھ او ارزاني داشت كھ پیش از وي چنان حكمتي را بھ ك
شاید سلیمان سزاوار شھرتي باشد كھ بھ آن رسیده است، چھ تنھا بھ آن بس نكرد كھ از . نخواھد بخشید

مندي تمام حاصل كند و با تجمل بھ سر برد و بھ ھمة مسئولیتھاي شاھي خویش  زندگي خود بھره
بلكھ ارزش و فضیلت قانون و نظم را بھ ملت خویش آموخت و آنان را از جنگ  كند، چنانكھ باید قیام

چھ در دوران  بود،وي بھ نام خود وفادار . واختالف بازداشت و بھ صنعت و صلح و آرامش رسانید
  پادشاھي دراز وي، 

شھر اورشلیم، كھ داوود آن را پایتخت قرار داده بود، از صلح و آرامشي كھ پیش از آن مانندش را 
در آغاز كار، این شھر بر كنار چاھي . ندیده بود برخوردار شد و ثروت و شكوه آن افزایش پیدا كرد

و، چون بر باالي بلندي مسلط بر جلگة اطراف خود قرار داشت، رفتھ رفتھ بھ صورت  بود ساختھ شده
دژي درآمد؛ اگر چھ در كنار راھھاي بزرگ بازرگاني واقع نبود، در زمان سلیمان، بھ صورت یكي 

روابط نزدیكي را كھ داوود با حیرام، شاه صور، برقرار . یك درآمداز پركارترین بازارھاي خاور نزد
كرده بود، پسرش سلیمان تقویت كرد و بازرگانان فنیقي را تشویق كرد كھ كاروانھاي بازرگاني خود 
را از اراضي فلسطین عبور دھند؛ در زمان وي، تجارت پرسودي از مبادلة محصوالت كشاورزي 

ناوگان بازرگاني در دریاي . یدا براي مردم آن سرزمین فراھم آمدفلسطین با مصنوعات صور و ص
سرخ بھ راه انداخت و حیرام را متقاعد ساخت كھ در بازرگاني با بالد عرب و افریقا، بھ جاي مصر، 

العرب استخراج طال كرده باشد؛  محتمل است كھ سلیمان از جزیرة. از این راه دریایي استفاده كند
آورده، در ھمین ناحیھ بوده است؛ از ھمین  از آن سنگھاي گرانبھا بیرون ميسرزمین اوفیر، كھ 

و شاید براي كمك خواستن  - سرزمین اعراب است كھ ملكة سبا نزد او آمده و خواستار دوستي او شده
وزن طالیي كھ در یك سال نزد سلیمان رسید ششصد و شصت «: گفتھ شده است كھ. نزد وي آمده باشد

توان با درآمدھاي بابل و نینوا و صور  ؛ اگر چھ این درآمد را نمي»طال بود [ لنتتا]و شش وزنة 
  .بودمقایسھ كرد، ھمین اندازه سلیمان را از ثروتمندترین شاھان زمان خود ساختھ 

رسانید؛ مخصوصًا ولع  اي از این ثروت را بھ مصرف خوشگذرانیھاي شخصي خویش مي پاره
گرچھ مورخان، براي آنكھ از درجة  -آوري كنیزكان و ھمخوابگان داشت فراواني در جمع

انگیزي مطلب بكاھند، شمارة ھفتصد زن و سیصد كنیزك وي را بترتیب بھ شصت و ھشتاد  شگفت
خواستھ است دوستي خود را با  ل دارد كھ سلیمان با بعضي از این مواصلتھا مياحتما. اند تقلیل داده

مصر و فنیقیھ استوارتر كند؛ و شاید محرك وي نیز، مانند رامسس دوم، نیروي تولید مثل فراوان 
  بوده، و بھ آن 

ا ولي بیشتر درآمد مملكت بھ مصرف تحكیم اصول حكومت و زیب. فراواني پس از خود برجاي گذارد
ارگي را كھ شھر برگرد آن ساختھ شده بود مرمت كرد؛ در جاھاي مھم . رسید ساختن پایتخت مي

ھا ساخت و پادگانھاي نظامي برقرار كرد، تا خیال فتنھ و آشوب را از سر مھاجمان  كشور قلعھ
ت خارجي و آشوبگران داخلي، ھردو، دور كند؛ از لحاظ اداري، مملكت خود را بھ دوازده ناحیھ قسم

اسرائیل مطابق  گانة بني كرد، و مخصوصًا تعھد داشت كھ این تقسیمبندي با محل سكونت اسباط دوازده
اي را در میان آن اسباط خاموش كند و ھمھ  طلبي قبیلھ نباشد؛ امید داشت كھ بھ این وسیلھ اندیشة تجزیھ

یاورد؛ چون وي سقوط ولي سلیمان در این كار موفقیتي بھ دست ن. را بھ صورت ملت واحدي درآورد
برد آن بود كھ  یكي از وسایلي كھ براي ازدیاد درآمد بھ كار مي. كرد، دولت یھود ھم از میان رفت

عاج و «ھیئتھایي را براي استخراج معادن گرانبھا، و وارد كردن كاالھاي تجملي و نادر از قبیل 
كھ تازه ثروتھاي ھنگفت بھ  داشت، و این گونھ چیزھا را بھ كساني ، اعزام مي»میمون و طاووس
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گذشت باج  از كاروانھایي كھ از سرزمین فلسطین مي. فروخت چنگ آورده بودند بھ بھاي سنگین مي
اي  گرفت؛ بر ھمة رعایاي خود مالیات سرانھ قرار داده بود؛ از ھریك از نواحي كشور، جز ناحیھ مي

. و اسب و ارابھ در انحصار دولت بودگرفت؛ تجارت ریسمان  كھ خاص خود او بود، مالیات معیني مي
اي در اورشلیم فراوان كرده  نقره را بھ اندازه«یوسفوس این نكتھ را با تأكید بیان مي كند كھ سلیمان  

اي براي یھوه و  در آخر كار، بر آن شد كھ، با ساختن ھیكل تازه» .بود كھ حكم سنگ كوچھ را داشت
  .ھر بیفزایدكاخ جدیدي براي خویش، بر زینت و تجمل ش

شود كھ ظاھرًا تا زمان سلیمان، در  پریشاني زندگي یھودیان در آن زمان تا حدي از اینجا دستگیر مي
یھودیان یا در مذبحھاي . تمام سرزمین یھود، حتي در اورشلیم، اصال ھیكلي وجود نداشتھ است

سلیمان . كردند م ميھا قربانیھاي خود را بھ یھوه تقدی خصوصي، یا بر معبدھاي كوچك باالي تپھ
ثروتمندان شھرھا را جمع كرد و فكر خود را براي ساختن ھیكلي اعالم داشت، و از خزانة خاص 

خود مقادیر زیادي سیم و زر و مفرغ و آھن و چوب و سنگھاي قیمتي بھ آن اختصاص داد و از روي 
كنندة  اگر بتوانیم گفتة نقل .شود ھاي ھمة ھموطنان براي آن پذیرفتھ مي مھرباني اظھار داشت كھ اعانھ

روایت را بپذیریم، باید بگوییم كھ مردم پنج ھزار تالنت زر، و دو برابر آن سیم، و آن اندازه آھن و 
شد،  و ھركس كھ سنگھاي گرانبھا نزد او یافت مي«مفرغ كھ براي ساختن ھیكل الزم بود، تقدیم كردند 

اي انتخاب شد؛ پایة دیوارھاي آن را،  ، محلي بر باالي تپھبراي بناي ھیكل» .آنھا را بھ خانة خداوند داد
  سبك ساختمان، ھمان سبكي بود كھ  .گذاشتندمانند دیوارھاي پارتنون، بر روي سنگھاي آن تپھ 
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  بازسازي فرضي ھیكل سلیمان

این ھیكل ھمچون كلیسایي بھ . از مصر گرفتھ و تزیینات آشوري و بابلي را بر آن افزوده بودند فنیقیان
. تمام معناي كلمھ نبود، بلكھ بھ صورت یك چھاردیواریي بود كھ در میان آن چندین بنا ساختھ بودند
انزده ساختمان اصلي آن حجم متوسطي داشت بھ طول تقریبي سي و ھشت، و عرض ھفده، و ارتفاع ش

عبرانیاني كھ از ھمھ جاي . شود متر، كھ درازاي آن در حدود نصف پارتنون و ربع كلیساي شارتر مي
سرزمین یھودیھ در كار ساختن معبد شركت كردند و سپس در آن بھ عبادت پرداختند، این بنا را یكي 

ر طیوه و بابل و شمردند؛ و جاي سرزنشي برایشان نیست، چھ معابد بسیار بزرگت از عجایب عالم مي
در داخل ھیكل، سردر مرتفعي، بھ بلندي چھل و چھارمتر، ساختھ و روي آن را . نینوا را ندیده بودند

اگر بنا باشد روایت تنھا سندي را كھ در این خصوص موجود است باور كنیم، . با طال پوشانیده بودند
ھاي سقف اصلي ساختمان، روي در ھمھ جاي ھیكل طال بھ مقدار زیاد بھ كار رفتھ بود؛ روي تیر
ھا، قاشقھاي روغن كردن درچراغ، و  ستونھا، درھا، دیوارھا، شمعدانھا، چھلچراغھا، گلگیرھاي فتیلھ

سنگھا و . در آنجا وجود داشت» یكصد حوضچة زرین«عود سوزھا، ھمھ، با طال پوشیده شده بود، و 
ھاي دو فرشتھ را، كھ صفحات طال بر  مھداد؛ مجس گوھرھاي گرانبھا جاھاي مختلف ھیكل را تزیین مي

دیوارھا را با . قرار داده بودند» تابوت عھد«روي آنھا نصب شده بود، بھ عنوان نگاھباني در كنار 
بیشتر مصالح . سنگھاي بزرگ چھارگوش، و سقف و ستونھا و درھا را با چوب زیتون و ارز ساختند

مده بھ دست صنعتگران صوري و صیدایي صورت ساختماني را از فنیقیھ آوردند، و كارھاي فني ع
نفر كارگر بود، كھ مطابق عادت  000،150كارھایي كھ مھارت فني الزم نداشت برعھدة . گرفت

  . معمول آن زمان، بدون رحم و شفقت، آنان را بھ بیگاري گرفتھ بودند

پس از . وه بودھفت سال وقت بھ مصرف ساختمان ھیكلي رسید كھ مدت چھار قرن جایگاه باشكوه یھ
آن، صنعتگران كارآمد سیزده سال دیگر بھ كار پرداختند تا كاخي بزرگتر از ھیكل بسازند، كھ سلیمان 

، چھار برابر »خانة جنگل لبنان«تنھا یكي از قسمتھاي این كاخ، بھ نام . و زنانش در آن منزل كنند
ي بھ طول چھار مترونیم ساختھ و سنگھای دیوارھاي ساختمان اصلي كاخ را با پاره. ھیكل وسعت داشت

در آن كاخ تاالرھایي . ھا و نقاشیھایي بھ سبك آشوري آراستھ بودند ھا و نقش برجستھ آنھا را با مجسمھ
پذیرفت، و قسمتھایي براي محل سكونت  وجود داشت كھ شاه مھمانان بزرگ را بھ حضور خود مي

اي  خانھ رم در آن ساختھ بودند؛ نیز اسلحھاي براي زنان سوگلي ح خصوصي شاه، و قسمتھاي جداگانھ
از آن بناي عظیم یك پاره سنگ ھم . رفت در آن كاخ بود كھ آخرین پایة دستگاه حكومت بھ شمار مي

  ! برجاي نمانده، و حتي جاي ساختمان معلوم نیست كھ كجا بوده است

ھاي مملكت خویش را مستقر ساخت، بر آن شد كھ ازنعمتي كھ نصیب وي  سلیمان، پس از آنكھ پایھ
  شده 

نگاران  وقایع. یافت كاست و آمد و شد وي در حرامخانھ بر رفتن بھ ھیكل افزوني مي او بھ دین مي
و زنان خارجي تورات، از اینكھ سلیمان، بنابر زندوستي، قربانگاھھایي براي خدایان بیگانھ ساختھ 

و شاید  -اند، بسیار وي را مالمت كرده و ھرگز بیطرفي فلسفي وي در آنجاھا بھ عبادت پرداختھ
ملت اسرائیل بھ حكمت سلیمان بھ . اند وي را، در برابر خدایان مختلف، قابل بخشیدن ندانستھ - سیاسي

داده بود نسبت بھ وي حالت نگریست، ولي در اینكھ او خود را مركز ھمة كارھا قرار  چشم احترام مي
در ساختن ھیكل و كاخ، جان و مال فراوان صرف شده بود؛ سازندگان این بناھا . شك و تردیدي داشت

نگاھداري آن . نگریستند آن اھرام مي كردند كھ كارگران اھرام مصر بھ بھ ھمان چشمي بھ آنھا نظر مي
شود، و تا كنون ھیچ حكومتي نتوانستھ است  بناھا مستلزم این بود كھ مالیات فراوان از مردم گرفتھ

در آن ھنگام كھ سلیمان از دنیا رفت، شیرة . كاري كند كھ مردم پرداختن مالیات را دوست داشتھ باشند
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اي از كارگران فقیر و بیكار و ناراضي برجاي مانده بود كھ كاري  قوم اسرائیل كشیده شد و طبقھ
آزرد سبب آن شد كھ دین جنگي یھوه بھ صورت دین  مي نداشتند؛ رنج فراواني كھ این طبقھ را

  .اسرائیل درآید سوسیالیستي انبیاي بني

II –  خداي جنگاوران  

 - كردن ختنھ - قرباني - اندیشة گناه - خصایص دین عبراني -اعتقاد بھ بزرگترین خدا -یھوه- چندخدایي
  خدایان عجیب -روحانیت

، ساختمان اورشلیم مھمترین حادثة داستان [ توراتاسفار پنجگانة ]= پس از انتشار كتاب شریعت 
آن معبد تنھا خانة یھوه نبود، بلكھ عنوان مركز روحاني یھود، . رود حماسي قوم یھود بھ شمار مي

پایتخت آن قوم، و وسیلة انتقال سنن و آداب ایشان را داشت، و ھمچون منار یادگاري بود كھ، در طي 
از این گذشتھ، در باال بردن . اند وستھ یھودیان بھ آن نظر داشتھقرنھا سرگرداني بر روي زمین، پی

سطح دین عبراني، و رساندن آن از درجة یك شرك ابتدایي بھ درجة یك ایمان بیگذشت و راسخ سھم 
  .رود بزرگي داشتھ، و خود این ایمان نیز یكي از عقاید خالق تاریخ بشریت بھ شمار مي

ترسیدند و  صحنة تاریخ، بدویان بیابانگردي بودند كھ از اجنة ھوا مي یھودیان، در آغاز پیدایش خود بر
ھرگز از پرستش گاو و گوسفند وبره . پرستیدند  ھا را مي سنگ و چھارپا و گوسفند وارواح غارھا و تپھ

پرستیدن را، » گوسالة طالیي«دانیم، نتوانست عادت  غافل نماندند؛ حضرت موسي، چنانكھ مي
كن كند، زیرا عبادت و تقدیس مصریان نسبت بھ گاو نر ھنوز از یادھا  قوم خود ریشھبتمامي، از میان 

  در . رفت نرفتھ بود، و مدتھاي دراز این جانور نیرومند علفخوار رمز یھوه بھ شمار مي

در تاریخ  .كشتپرستي  ، سھ ھزار از ایشان را بھ كیفر بت-یعني طبقة كاھنان -موسي، بھ كمك الویان
كند؛ از تصویر ماري كھ در  قدیم یھود دالیل فراواني است كھ از مارپرستي آن قوم حكایت مي

شود گرفتھ تا مار مسیني كھ موسي آن را ساخت و یھودیان در زمان  قدیمیترین آثار یھودي دیده مي
مار در نظر یھودیان، مانند بسیاري از . در ھیكل خود بھ پرستش آن پرداختند) م ق720 حوالي(حزقیا 

دانستند؛ و نیز از  ملتھاي دیگر، جانور مقدسي بود؛ از آن جھت كھ این جانور را رمز نري بارآور مي
رفت، و از آن گذشتھ  آن جھت كھ این حیوان نمایندة حكمت و زیركي و جاودانگي بھ شمار مي

در » لینگھ«بعضي از عبرانیان، بعل را، مانند . توانست سر و تھ بدن خود را بھ یكدیگر متصل كند مي
كردند، و بھ  ساختند و آن را تقدیس مي نظر ھندیان، بھ صورت سنگ مخروطي شكلي مجسم مي

رفت و عنوان شوھر زمین و باروركنندة آن را  تصور ایشان اصل نري در تولیدمثل بھ شمار مي
گونھ كھ پرستش خدایان متعدد اولیھ بھ صورت پرستش مالیكھ و قدیسان، و نیز بھ  ھمان. داشت

، یا بتھاي كوچك قابل حمل و نقل، درآمده بود كھ آنھا را بھ عنوان خداھاي خانگي »ترافیم«صورت 
ا كردند، معتقدات سحري نیز، كھ در آداب پرستش قدیم وجود داشت، با وجود جلوگیري انبی تقدیس مي

رسد كھ مردم موسي و  چنان بھ نظر مي. و كاھنان، تا زمانھاي متأخر در میان یھودیان برقرار ماند
پیشگویي از آینده گاھي با بیرون انداختن . اند دانستھ ھارون را جادوگر و مروج غیبگویي و سحر مي

كھ ھنوز براي و این خود عادتي است  - گرفت صورت مي) افود(از صندوقي » تومیم«و » اوریم«نرد 
كاھنان یھود سخت در مقابل این عادات مقاومت كردند . شود بردن بھ مشیت خدایان از آن استفاده مي پي

خواندند كھ تنھا بھ یك نیروي سحري ایمان داشتھ باشند، كھ ھمان نیروي قرباني و  و مردم را بھ آن مي
  .نماز و صدقھ است
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ملي تشكل یافت، و بھ این ترتیب دین یھودي وحدت و  رفتھ رفتھ مفھوم یھوه بھ عنوان تنھا خداي
النھرین حكمفرما بود بیرون آمد و بھ  سادگي خاصي پیدا كرد و از پریشاني شركي كھ بر سرزمین بین

را  یھورسد كھ یھودیان فاتح یكي از خدایان كنعاني بھ نام  ظاھرًا چنان بھ نظر مي. مقام بلندي رسید
انتخاب كرده و از آن، خداي سخت و صلب و جنگاور و گردنفرازي مطابق تصور خود ساختند و 

خواھد كھ معتقد بھ  مثال آن خدا از مردم نمي. محدودیتھایي براي آن قایل شدند كھ آدمي دوستار آن است
ھاي خود  شاھد بر این مدعا آن است كھ وي از یھودیان خواست كھ برخانھ ھمھ چیز دانستن او باشند؛

خواھد مردم مصر را ھالك كند، آنان را بشناسد و  خون گوسفندان قرباني بپاشند، تا چون خدا مي
  نادانستھ ھالكشان نسازد؛

ضایت دیگر آنكھ این خدا معصوم از خطا نیست؛ بدترین خطایي كھ از وي سرزده آفرینش آدم و ر
دادن بھ پادشاھي شائول بوده است كھ بر آنھا پشیمان شده، و در آن زمان این پشیماني براي وي دست 

خلقي  گاھگاھي عالمت حرص و شره و خشم و عطش خون و ھوس و كج. داده كھ فرصت گذشتھ بود
بر ھر و زحمت خواھم كرد، . كنم، بر ھر كھ رئوف ھستم و رأفت مي«: شود در این خدا مشاھده مي

برد خرسند است؛  اي كھ یعقوب براي انتقام گرفتن از البان بھ كار مي از مكر و حیلھ» .كھ رحیم ھستم
پرگوست و . ضمیر و وجدان وي، مانند كشیشي كھ واردمیدان سیاست شده، قابلیت انعطاف دارد

جاي دیگري  دھد كھ كھ جز پشت، سخنراني دراز را دوست دارد؛ با شرم است و بھ مردم اجازه نمي
  .نشدهھرگز خدایي تا این درجھ بھ صورت آدمي دیده . از بدن او را نظاره كنند

زیستھ، و مردم بھ ھمان سبب  رسد كھ این خدا نخست خداي تندر بوده و در كوھھا مي چنان بھ نظر مي
نویسندگان . شده است پرستیدند كھ، بھ ھمان سبب ھم، گوركي در روزھاي طوفاني مؤمن مي را مياو 

اسفار پنجگانھ، كھ دین را آلتي براي حكومت و سیاست ساختھ بودند، این وولكن، یا خداي رعد، را بھ 
وند صورت مارس، یا خداي جنگ، درآوردند، و یھوه در میان دستھاي نیرومند ایشان ھمچون خدا

خواند و، با ھمان دلیري و نیرویي  جنگجویي شد كھ پیوستھ بندگان را بھ كشور گشایي و پیروزي مي
موسي در این باره . پرداخت كردند، بھ خاطر ملت یھود بھ جنگ مي كھ خدایان كتاب ایلیاد جنگ مي

دستھاي «ھ آورد ك ؛ داوود ھمین مضمون را بھ این صورت مي»خداوند مرد جنگي است«: گویدكھ مي
ھرقومي را كھ بدیشان برسي متحیر خواھم «: دھد یھوه چنین وعده مي» .دھد مرا بھ جنگ تعلیم مي

، و حویان و كنعانیان و حتیھا را »ساخت و جمیع دشمنانت را پیش تو روگردان خواھم ساخت
وي با صلح و . اند از آن اوست گوید كھ ھمة زمینھایي كھ یھودیان گشوده ؛ و مي»بتدریج خواھم راند«

داند كھ حتي خود ارض موعود جز با شمشیر بھ دست نخواھد آمد،  صفاي بیمعني سروكار ندارد و مي
وي خداي جنگ است، زیرا بایستي چنین باشد؛ قرنھاي . و جز با شمشیر بھ تصرف نخواھد ماند

بیاید، تا این خدا  متوالي باید بگذرد و شكستھاي جنگي و فرمانبرداریھاي سیاسي و تطور اخالقي پیش
  و مسیح  ھیللبھ صورت خداي شریف و محبوب و پدر 

بالد، و با ولع فراوان خواستار حمد و ستایش است واصرار دارد  یھوه مانند سربازي بھ خود مي. درآید
و مصریان خواھند دانست كھ من یھوه ھستم، «: ان قدرت خود را نمایش دھدكھ با غرق كردن مصری

براي آنكھ ملتش پیروز شود، اقسام » .باشم ھایش وسوارانش جالل یافتھ وقتي كھ از فرعون و ارابھ
دھد؛ این وحشیگریھا، ھمان اندازه كھ در  شود یا بھ ارتكاب آنھا فرمان مي وحشیگري را مرتكب مي

قوم با «چون . انگیز است، با اخالق و روحیة مردم آن زمان سازگاري داشتھ است نظر ما نفرت
دختران موآب زنا كردن گرفتند، خداوند بھ موسي گفت كھ تمامي رؤساي قوم را گرفتھ، ایشان را، 

؛ این ھمان اخالق »براي خداوند، پیش آفتاب بھ دار بكش تا شدت خشم خداوند از اسرائیل برگردد
دھد كھ او را دوست  رحمت و مغفرت خود را شامل حال كساني قرار مي. ال و آشور استپ آسورباني

من كھ یھوه خداي تو «: كند پذیرند، ولي مانند نطفة بیماریھاي ارثي كار مي دارند و فرمانش را مي
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دشمن باشم، خداي غیور ھستم كھ انتقام گناه پدران را از پسران، تا پشت سوم و چھارم، از آنان كھ  مي
خواھد ھمة قوم یھود را، بھ كیفر آنكھ گوسالة   اي سخت انتقام است كھ مي بھ اندازه» .گیرم دارند مي

شود كھ با وي بحث كند تا بتواند جلوي خود  اند، ھالك كند، و موسي ناچار از آن مي طالیي را پرستیده
خشم خود برگرد و از این از شدت «: گوید موسي بھ یھوه مي. را بگیرد و از این كار منصرف شود
پس، خداوند از آن بدیي كھ گفتھ بود كھ بھ قوم خود «، »قصد بدي بھ قوم خویش رجوع فرما

كند كھ كوچك و بزرگ یھود را، براي نافرماني  آنگاه یھوه آھنگ آن مي» .رساند، رجوع فرمود مي
گوید كھ نیك  و بھ او مي آورد نسبت بھ موسي، از میان بردارد، ولي موسي رحمت وي را بھ یادش مي

از ملت خود آزمایشھاي بسیار سخت . بیندیشد كھ مردم، پس از این كار، دربارة وي چھ خواھند گفت
شود كھ جگرگوشة خودرا قرباني كند؛ ابراھیم نیز، مانند موسي،  خواھد؛ از ابراھیم خواستار مي مي

اگر در شھرھاي سدوم و عموره پنجاه یا  دھد كھ آموزد و بھ او اندرز مي اصول اخالق را بھ یھوه مي
خرده خرده، خداي . چھل یا سي یا بیست یا ده مرد نیكوكار باشد، آنجاھا را ویران و زیر و زبر نكند

سازد كھ چگونھ تكامل و  كشد، و این، خود، بخوبي مجسم مي خود را بھ جانب مرحمت و بخشایش مي
ھاي متوالي، آدمي در تصویري كھ از خداي خود تطور اخالقي بشر مستلزم آن است كھ، در زمان

لعنتھایي كھ یھوه در مقابل . سازد تجدیدنظر كند، تا آن را با این تطور اخالقي ھماھنگ سازد مي
فرستد، خود، سرمشق لعنت و دشنام است، و شاید ھمینھا  نافرماني بھ ملت برگزیدة خویش مي

داده، یا  افكار اسپانیا، حكم بھ سوزاندن كافران ميالھامبخش كساني بوده است كھ، در محاكم تفتیش 
  :اند كرده اشخاصي مانند اسپینوزا را از جامعھ طرد مي

وقت … میوة بطن تو و میوة زمین تو ملعون خواھد بود… در شھر و در صحرا ملعون خواھي بود
التھاب خواھد خداوند ترا با سل و تب و … در آمدنت ملعون و وقت بیرون رفتنت ملعون خواھي بود

خداوند ترا بھ دمل مصر و خراج و جرب و خارشي كھ تو از آن شفا نخواھي یافت مبتال خواھد … زد
  خداوند ترا بھ دیوانگي و نابینایي و . ساخت

نیز ھمة مرضھا و ھمة بالیایي كھ در طوماراین شریعت مكتوب … پریشاني دل مبتال خواھد ساخت
  .مستولي خواھد گردانید تا ھالك شوينیست، آنھا را خداوند بر تو 

یھوه، تنھا، خدایي نبود كھ یھودیان یا خود وي بھ وجودش معترف بودند؛ چیزي كھ در نخستین حكم از 
اقرار . احكام عشره خواستھ، این است كھ مقام او را برتر از مقام دیگران قرار دھند) ده فرمان(= 
خدایان ایشان را سجده منما، آنھا را عبادت «دھد كھ  مي است، و فرمان» خداي غیور«كند بھ اینكھ  مي

پیش از زمان » .مكن، و موافق كارھاي ایشان مكن؛ بلكھ آنھا را منھدم ساز و بتھاي ایشان را بشكن
. اشعیا، یھودیان بندرت در این اندیشھ بودند كھ یھوه خداي ھمة قبایل و حتي ھمة عبرانیان است

نعومي چنان گمان داشت كھ اگر روت نسبت بھ این خدا . خود داشتند موآبیان شمش را براي خدایي
جدایي سیاسي و : بعل زبوب خداي عفرون بود و ملكوم خداي عمون. وفادار بماند عیبي ندارد

ھاي مختلف قوم یھودي برقرار بود، طبیعتًا، از لحاظ دیني بھ آن نتیجھ  اقتصادیي كھ در میان تیره
حضرت موسي در سرود . ما، استقالل دیني نیز براي ھر دستھ پیدا شودرسید كھ، بھ اصطالح  مي

: گوید و سلیمان چنین مي» كیست مانند تو، اي خداوند، در میان خدایان؟«: گوید معروف خود چنین مي
جز دانشمندان، دیگر یھودیان نھ تنھا تموز را خداي . »خداي ما از جمیع خدایان عظیمتر است«

د، بلكھ پرستش آن زماني چنان در سرزمین یھود رواج داشت كھ حزقیال نبي، كردن برحقي تصور مي
اي از  قبایل یھود بھ اندازه. كرد شود، شكایت مي از آنكھ بانگ زاري و اندوه بر تموز در معبد شنیده مي

 یكدیگر متمایز بودند و استقالل داشتند كھ، حتي در زمان ارمیاي نبي نیز، ھر طایفھ براي خود خداي
و آن پیغمبر، از اینكھ » .باشند زیرا كھ اي یھودا، خدایان تو بھ شمارة شھرھاي تو مي«: خاصي داشت

چون در ایام داوود و سلیمان . پرستند، اندوھگین و خشمناك شده بود دید قومش بعل و مولك را مي مي
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ر سیاست و وحدت سیاسي برقرار شد و معبد اورشلیم بھ صورت مركز عبادت یھودیان درآمد، اث
یھودیان جز این . تاریخ در دین نیز منعكس شد، و یھوه عنوان خداي یگانة ھمة یھودیان را پیدا كرد

پرستش خداي (گام، یعني توجھ بھ اینكھ آنان را خدایي بزرگتر از خدایان دیگر افراد بشر است 
ولي باید گفت كھ دین  .برنداشتنداسرائیل، گام دیگري بھ طرف توحید واقعي  ، تا دورة انبیاي بني)اعظم

اسرائیل وجود  بیاي بنيپرستي نیز، از ھر دین دیگري كھ پیش از دورة ان عبراني، حتي در مرحلة یھوه
  داشتھ، 

دین یھودي بر . جز دین زودگذر آفتابپرستي مصریان در زمان اخناتون، بھ توحید نزدیكتر بوده است
دیگر دینھاي آن زمان، از لحاظ عظمت و نیرو و وحدت فلسفي و استحكام و تأثیر اخالقي، برتري 

چربید، الاقل با آنھا برابر  و یوناني نميداشت، و اگر، از لحاظ احساساتي و شعري، بر شرك بابلي 
  .بود

بخشي كھ در میان پرستندگان  در این دین سخت و تاریك، آداب و شعایر باشكوه و تشریفات مسرت
اندیشة یھودیان، با این فكر آدمي كھ در برابر . شد خدایان مصري و بابلي رواج داشت دیده نمي
ادة خویش دارد و در مقابل این خدا فناي محض است، پروردگار توانایي است كھ وي را در تحت ار

با وجود كوششي كھ سلیمان كرد تا دین یھوه را با رنگ و نغمھ زیبا سازد، پرستش . تاریك شده بود
. این خداي ترسناك، تا قرنھاي متمادي، بیش از آنكھ برپایة مھر و محبت باشد، مبتني بر ترس بود

آیا اینھا بیشتر : دینھا توجھ كند، جاي آن دارد كھ از خود بپرسد كھچون آدمي بھ این گونھ ایمانھا و 
مایة آرامش خاطر بشر بوده، یا اسباب وحشت و ترس او را فراھم آورده است؟ دیني كھ امید و عشق 

شود؛ ولي چون در آن  كند ھمچون تجملي است كھ از امنیت و نظم پیدا مي را در نفس آدمي بیدار مي
كرده است كھ پیروان یك كشور، یا كساني كھ در داخل و خارج  رت اقتضا ميزمانھاي دور ضرو

شدند، پیوستھ در حال ترس بھ سر برند، ناچار بیشتر دینھاي اولیھ بر پایة ترس  سبب فتنھ و آشوب مي
تابوت عھد، كھ طومار مقدس شریعت یھود . و ھراس بنا شده بود و اسرار و غوامض فراوان داشت

دادند، بخوبي ماھیت  ت، از این جھت كھ بھ ھیچ كس اجازة دست زدن بھ آن را نميدر آن جاي داش
ھنگامي كھ نزدیك بود این تابوت بر زمین بیفتد و عزة، لحظة كوتاھي، . دھد عقاید یھودي را نشان مي

خداوند غضبش بر عزة افروختھ شده، او را در آنجا بھ «دست پیش برد و از افتادن آن جلو گرفت، 
  » .تقصیرش زد، و او در آنجا نزد تابوت خدا مردسبب 

ھیچ ملتي بھ اندازة قوم یھود حرص و ولع بھ . رفت اندیشة گناه در دین یھودي فكر اساسي بھ شمار مي
تقوا و فضیلت نداشتھ است؛ تنھا باید فرقة مسیحي پیرایشگران را مستثنا كنیم، كھ گویي یكسره از 

چون تن آدمي ضعیف، . قرنھا كاتولیك بودن در آنان تأثیري نداشتھ استاسفار عھد قدیم بیرون آمده، و 
شد؛ بھ ھمین جھت، پیوستھ روح  و شریعت و قانون دشوار و پیچیده بود، ناچار آدمي مرتكب گناه مي

فرد یھودي گرفتار این وسواس بود كھ مبادا نتایج بدي از گناھكاري پیش آید، خواه با خشكسالي باشد و 
در آن دین، دوزخي كھ مخصوص . اران، خواه از بین رفتن و زیر و زبر شدن تمام اسرائیلنباریدن ب

در زیر زمین، كمتر از » سرزمین تاریكي«كیفر دادن بھ گناھكاران باشد وجود نداشت، ولي شئول، یا 
وسي افتند و تنھا مقربان بھ خدا، ھمچون م دوزخ ترسناك نیست، كھ ھمة مردگان پاك و پلید در آن مي

كردند؛ در  یھودیان كمتر بھ زندگي دیگري پس از مرگ اشاره مي. شوند و خنوخ و ایلیا، مستثنا مي
. دانستند دین آنان ھیچ چیز در بارة خلود آدمي نیامده، و پاداش و كیفر را منحصر در ھمین جھان مي

ھ فكر جاوداني روح در آن زمان كھ یھودیان امید آقایي و سلطنت در این زمین را از دست دادند، ب
از ھمین تطور و تكامل . افتادند، و احتمال دارد كھ این اندیشھ را از پارسیھا یا مصریان گرفتھ باشند

  .روحي است كھ دین مسیحیت بیرون آمده است
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در میان ملتھاي سامي . ممكن بود از گناه و عواقب سوء آن، با نماز و دعا و قرباني، جلوگیري شود
كردند؛ پس از آن، حیوان جاي  ھاي آریایي، در ابتداي كار قرباني، آدمي را قرباني مينیز، مانند ملت

  اي كھ  دادند، یا نوبر میوه را بھ این كار اختصاص مي» ھا نوبرگلھ«آدمیزاد را گرفت و 

شد؛ در پایان كار، چنان شد كھ تنھا بھ تسبیح و ثنا گفتن بھ خدا  آمد تقدیم مي از مزرعھ بھ دست مي
در آغاز كار، رسم چنان بود كھ گوشت ھیچ حیواني خورده نشود، مگر آنكھ . ورزیدند اعت ميقن

ختنھ كردن، خود، نوعي قرباني . اي بھ خدا تقدیم داشتھ باشد كاھني آن را ذبح مبارك كرده و لحظھ
ھ، بھ كرد ك بھ این ترتیب، خدا بھ این بس مي: رفت تري بھ شمار مي بود، و شاید فدیة قرباني سخت

حیض و زایمان نیز، مانند گناه، مایة ناپاكي . جاي تمام آدمي، جزئي از او را بھ عنوان قرباني بپذیرد
شد، و الزم بود مراسم و شعایر و قرباني و نماز و دعاي خاصي بھ وسیلة كاھنان صورت  روحي مي

دید؛  رماتي روبرو ميمؤمن از ھر طرف خود را با مح. گیرد تا زن حایض و نفساء از پلیدي پاك شود
اي داشت كھ  براي وي، تقریبًا در ھر میل و آرزویي، بالقوه گناھي نھفتھ بود، و تقریبًا ھر گناھي كفاره

  .اي بود عبارت از دادن صدقھ

. توانستند، چنانكھ شایستھ است، یا اسرار و شعایر دیني را بدون اشتباه تفسیر نمایند تنھا كاھنان مي
. توانست در این طبقھ وارد شود كسي نمي الوياي بود، و جز فرزندان  تگاه بستھدستگاه روحانیت دس

این طبقھ حق میراث بردن نداشتند، ولي از پرداخت مالیات و باج سرشماري و انواع دیگر عوارض 
گرفتند؛ از قربانیھاي معابد آنچھ كھ بھ مصرف خدا  ھا ده یك و زكات مي ایج گلھاز نت. معاف بودند

پس از آنكھ یھودیان را نفي بلد كردند، ثروت كاھنان با نمو اجتماع . رسید مخصوص آنان بود نمي
یھودي جدید افزایش پیدا كرد؛ و چون آن مردم از این ثروت مقدس استفادة صحیح كردند و در حفظ و 

  .ري آن كوشیدند، در آخر كار، كاھنان یھود، مانند كاھنان طیوه و بابل، مقتدرتر از شاھان شدندنگھدا

با وجود این، ازدیاد قدرت كھنھ، و رواج تربیت دیني، براي آزاد كردن عقل عبرانیان از بندھاي 
و صحنة آداب و  ھا و جنگلھا آرامگاه خدایان بیگانھ، قلة تپھ. پرستي كافي نبود خرافات و اوھام و بت

كردند، یا بعل و آستارتھ  شعایر دیني پنھاني بود؛ اقلیت چشمگیري از مردم بھ سنگھاي مقدس سجده مي
داشتند و  پرداختند، یا بتھایي بر پا مي پرستیدند، یا، بر روش بابلیان، بھ خبر گرفتن از غیب مي را مي

ھا و جشنھاي  پرداختند، یا در ھیكل، جلسھ كردند، یا بھ پرستش گوسالة طالیي مي براي آنھا بخور مي
از میان آتش «كردند كھ بھ عنوان قرباني  دادند، یا فرزندان خود را وادار مي پرستانھ تشكیل مي بت

. »كردند چاپلوسي مي«حتي بعضي از شاھان، مانند سلیمان و آحاب، نسبت بھ خدایان بیگانھ » .بگذرند
گرچھ بھ درجة كاھني نرسیدند، پیوستھ مردم را بھ دست مردان صالحي ھمچون ایلیا و الیشع، 

كردند، و بر آن بودند كھ مردم را بھ پیروي از خود بخوانند و بھ راه  برداشتن از این عادات دعوت مي
  در میان این اوضاع و احوال، و بر اثر انتشار فقر و فاقھ و استثمار مردم . راست بیاورند

و در باال بردن مقام آن كوشیدند و زمینھ را براي غلبة آن بر جھان  مردان دین یھودي را پاك كردند
  .غربي آماده ساختند

IV  ـ نخستین افراطیان  

اعتقاد وي بھ یك  –حملة وي بھ توانگران  –اشعیا  –عاموس در اورشلیم  –منشأ انبیا  –جنگ طبقاتي 
  تأثیر انبیا –مسیح 
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خیزد، و ھیچ كس تا توانگري را در برابر خویش نبیند احساس  از آنجا كھ فقر از ثروتمندي بر مي
. كند، باید ثروت خیره كنندة سلیمان را نشانة آغاز جنگ طبقات در اسرائیل دانست درویشي نمي

سلیمان نیز، مانند پطر كبیر و لنین، ھر چھ سریعتر كشوري را كھ زندگي كشاورزي داشت بھ 
براي پیش بردن این منظور، نھ تنھا مالیاتھا و عوارض فراوان بر دوش . كشوري صنعتي مبدل كند

ھاي وي صورت عمل بھ خود گرفت، در  مردم تحمیل شد، بلكھ آنگاه كھ پس از بیست سال نقشھ
اورشلیم یك طبقة كارگري روي كار آمد كھ چون دیگر كاري براي آنان وجود نداشت، مایة پیدایش 

و این درست مانند حادثة مشابھي بود كھ بعدھا در روم پیش  –الف سیاسي و فساد اجتماعي شدند اخت
شد،  در ھمان حین كھ تجمل و شكوه دربار پیوستھ رو بھ افزایش بود و ثروتھاي شخصي زیاد مي. آمد

رسم متعارفي  كشي از مردم و رباخواري بھره. شد مي  ھاي كثیف نیز دركنار آنھا ایجاد ھا و محلھ كلبھ
بود كھ در میان زمینداران بزرگ و بازرگانان و رباخواراني كھ اطراف معبد را احاطھ كرده بودند 

مرد عادل را بھ نقره، و مسكین را بھ زوج نعلین «بھ گفتة عاموس، زمینداران افرائیم . جریان داشت
  . »فروختند

شد؛ كشمكش شدید میان دھات و  یقتر ميگودالي كھ بین توانگران و بیچیزان وجود داشت پیوستھ عم
شھرھا، كھ ھمیشھ با پیدایش تمدنھاي صنعتي ھمراه است، از عواملي بود كھ سبب شد، پس از مرگ 

در شمال، كھ پایتخت  ئیمافزا یكي مملكت. سلیمان، مملكت او بھ دو مملكت دشمن با یكدیگر تقسیم شود
از ھمان زمان، در نتیجة . آن سامره بود، و دیگر مملكت یھودا در جنوب،كھ پایتخت آن اورشلیم بود

تھ بود و سبب مشتعل شدن آتش جنگھاي سخت اي كھ در دل یھودیان نسبت بھ یكدیگر افروخ آتش كینھ
ھنوز چیزي از مرگ سلیمان نگذشتھ بود . شد، ضعف و ناتواني بھ این قوم راه یافت در میان ایشان مي

كھ ششنك، فرعون مصر، بر اورشلیم مسلط شد و تمام طالھایي كھ سلیمان، در مدت دراز سلطنت 
  خود، بھ عنوان 

  .نتقال یافتآورده بود بھ مصر ا مالیات جمع

. اسرائیل ظھور كردند در این محیط آشفتة سیاسي و انحطاط دیني و جنگ اقتصادي بود كھ انبیاي بني
شود، از طبقة كساني چون عاموس و اشعیا، كھ  اطالق مي» نبي«ھمة این اشخاصي كھ بھ لفظ عبري 

نستند اسرار دروني مردم را توا بعضي از آنان غیبگویاني بودند كھ مي. مورد احترام ما ھستند، نبودند
گرفتند، از آینده پیشگویي  بخوانند و حدس بزنند و گذشتة آنان را باز گویند و، در برابر مزدي كھ مي

اي از ایشان مردم متعصب و ھوسبازي بودند كھ در تحت تأثیر موسیقیھاي عجیب و  كنند؛ پاره
افتادند، و  دند و در حالت بیخودي ميش مشروبات تند، یا رقصي شبیھ رقصھاي رازورانھ، تحریك مي

كردند بھ آنان وحي و الھام شده و روح دیگري در آنان  گفتند كھ مردم خیال مي در آن حال سخناني مي
ھر شخص مجنوني كھ خویشتن را نبي «ارمیا از . شود نفوذ كرده، و این سخنان از جانب او گفتھ مي

اند، و ایلیا از آن قبیل  شان نیز مردم زاھد و ناسكي بودهبعضي از ای. كند با تحقیر یاد مي» نماید مي
كردند، ولي اغلب دارایي و ملك  ھا یا دیرھاي پیوستھ بھ معابد زندگي مي است؛ بسیاري در مدرسھ

اسرائیل پیدا شدند و،  و زھاد، انبیاي بني» فقیران«از میان این جمع . خصوصي و زن و فرزند داشتند
گیران و نقادان ثابت زمان و مردم زمان خود درآمدند، كھ از  خرده با گذشت زمان، بھ صورت

مسئولیت خودآگاه بودند و درواقع عنوان زمامداران سیاست كوچھ و بازار را پیدا كردند؛ ھمة آنان 
بودند و افكار سوسیالیستي را با غیبگویي » دشمن سرسخت سامیگري«و » ضد روحاني تمام عیار«

ایم؛  بدانیم، بر خطا رفتھ - بھ معني متعارفي این كلمھ -گر این مردم را نبي و پیامبرا. آمیختھ بودند درھم
پیشگوییھاي ایشان آمیختھ از وعده و وعید، یا بھ صورت تفسیر عباراتي بود كھ بر تقوا و نیكوكاري 

د آن كردند كھ در آن زمان صورت وقوع پیدا كرده بود؛ خو كرد؛ یا از حوادثي پیشگویي مي داللت مي
انبیا نیز در واقع مدعي پیشگویي و خبردادن از غیب نبودند؛ در حقیقت، این دستھ از مردم را باید 
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در زمان خود، . ھاي پارلماني این زمان دانست شبیھ رھبران فصیح و بلیغ احزاب مخالف در حكومت
گریھاي دیني  حیلھ كشي صنعتي و این انبیا، درواقع مردماني برسان تولستوي بودند، كھ سخت با بھره

كردند؛ مردمان ساده دلي بودند كھ از زندگي آلوده و بیریاي دھات و مزارع بھ شھرھا آمده،  مبارزه مي
  .اند فرستاده و بر ثروتمندي شھرھاي فاسد شده لعنت مي

پس از آنكھ گلة خود را رھا كرد و . دانست اي مي خواند، بلكھ چوپان ساده عاموس خود را پیامبر نمي
رفت، از آن ھمھ پیچیدگیھاي غیرطبیعي زندگي و اختالف فراوان در » بیت ایل«ھ دیدار خانة خدا یا ب

كشي از مردم، او را  ثروت كھ در آن جا دید بھ وحشت افتاد، و رقابت كشنده، و بیرحمي در بھره
مچون و زبان خود را ھ» در میان دروازه ایستاد«چون ھمة این چیزھا را دید، . سخت تكان داد

شدند و پیوستھ در بند خوشي و  اي بر پیكر مردم ثروتمندي كھ از درد بیچارگي مردم متأثر نمي تازیانھ
  : تجمل بودند مسلط ساخت

ھا را از سنگھاي  بنابراین، چون كھ مسكینان را پایمال كردید و ھدایاي گندم از ایشان گرفتید، خانھ
نخواھید شد؛ تاكستانھاي دلپسند غرس خواھید نمود، ولیكن  تراشیده بنا خواھید نمود، اما در آنھا ساكن

واي بر آنان كھ در صھیون ایمن، و دركوھستان سامره مطمئن … شراب آنھا را نخواھید نوشید
ھا را  ھا را از گلھ و گوسالھ شوید، و بره خوابید و بر بسترھا دراز مي كھ بر تختھاي عاج مي… ھستند

سرایید و آالت موسیقي رامثل داوود براي خود  كھ با نغمة بربط مي .خورید ھا مي از میان حظیره
و (… نمایید نوشید وخویشتن را بھ بھترین عطریات تدھین مي ھا مي كنید؛ و شراب از كاسھ اختراع مي

و اگر چھ قربانیھاي سوختني و ھدایاي … من از عیدھاي شما نفرت و كراھت دارم) گوید خدا مي
آھنگ سرودھاي خود را از من دور كن، … بگذرانید آن را قبول نخواھم كرد آردي خود را براي من

و انصاف مثل آب، و عدالت مثل نھر دائمي جاري . زیرا نغمة بربطھاي تو را گوش نخواھم كرد
  . بشود

درست است كھ عاموس، با وعیدھاي تند و تیزي كھ بر . اي در ادبیات جھان است این خود نغمة تازه
ریخت، گاھي چنان است كھ آدمي را  گذاشت و آنھا را مانند سیل بنیان كني فرو مي خود ميزبان خداي 

دارد، و  دادند وا مي بھ دلسوزي نسبت بھ حال آن میخواران و كساني كھ گوش بھ نواي ني و بربط مي
ضمیر و كاھد، این نخستین بار است كھ در ادبیات آسیایي  خود مي) ایدئالیستي(از تأثیر جبنة مثالي 

شود و دینداري را از برپاكردن  گیرد و در دین وارد مي وجدان اجتماعي شكل واضحي بھ خود مي
كشد و آن را بھ صورت دعوتي بھ نجابت و شرافت و اخالق نیكو در  جشنھا و چاپلوسي برمي

  .شود آورد؛ شك نیست كھ، در حقیقت، انجیل مسیح از ھمان زمان ظھور عاموس آغاز مي مي

یكي از پیشگوییھاي وي، كھ از ھمھ دردناكتر بوده، در زمان حیات خود وي بھ وقوع پیوستھ  ظاھرًا
كند،  چنان كھ شبان دو ساق یا نرمة گوش را از دھان شیر رھا مي: گوید خداوند چنین مي«: است

د اسرائیل، كھ در سامره در گوشة بستري، و در دمشق در فراشي ساكنند، رھایي خواھن ھمچنان، بني
در ھمان اوقات، نبي  ».گردیدھاي عظیم منھدم خواھد  ھاي عاج تلف خواھد شد، و خانھ و خانھ… یافت

كھ ھاي او، بدان صورت  كرد، گفتھ دیگري برخاست كھ مردم را بھ ویران شدن شھر سامره تھدید مي
اند، از گنجھاي تورات است، كھ مردم ھر روز در  مترجمان زمان شاه جیمز بھ انگلیسي ترجمھ كرده

البتھ گوسالة سامره خرد خواھد شد؛ بدرستي «: ھوشع گفت. كنند ضمن سخنان خود بھ آن استشھاد مي
وریھ، مملكت افرائیم و متفق آن، س 733در سال » .كھ باد را كاشتند، پس گردباد را خواھند دروید

دولت آشور بر دمشق مستولي . جوان یھودا را تھدید كردند، و این یكي از دولت آشور كمك خواست
  شد و سوریھ 
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و صور و فلسطین را خراجگزار خویش ساخت؛ چون معلوم شد كھ یھودیان براي بھ دست آوردن 
د و بر سامره مسلط كنند، بار دیگر آشوریان بھ سرزمین یھود تاختن كمك مصر تالش و كوشش مي

شدند و میان ایشان با شاه یھودا پیغامھاي سیاسي مبادلھ شد كھ شایستة چاپ شدن در اینجا نیست؛ چون 
اسیر یھودي بھ نینوا  000،200آشوریان نتوانستند اورشلیم را تصرف كنند، با غنایم فراوان و 

محاصرة اورشلیم بود كھ اشعیاي  در ضمن. بازگشتند، و این اسیران بھ صورت بندگان آشور در آمدند
افق دانش و اطالع اشعیا فراختر  .درآمدنبي بھ صورت یكي از بزرگترین شخصیتھاي تاریخ عبري 

وي در این شك نداشت . كرد ر مياز آن عاموس بود، و مانند سیاستمداري كھ نظر عمیق داشتھ باشد فك
. تواند در برابر آشور مقتدر ایستادگي كند، ولو اینكھ دست بھ دامن مصر شود كھ یھوداي كوچك نمي

اي بودكھ ھر كس براي دفاع از خود دست بھ جانب آن دراز  آن ھم مصري كھ مانند عصاي شكستھ
یا بھ آحاز و حزقیا، شاھان یھودا ساخت؛ بھ ھمین جھت بود كھ اشع كرد گوشة عصا مجروحش مي مي

وي نیز، مانند عاموس و . متوسل شد تا در جنگي كھ میان آشور و افرائیم درگیر شده بیطرف بمانند
با وجود . دانست كھ سامره سقوط خواھد كرد و مملكت شمالي در شرف زوال است ھوشع، از پیش مي

دست . بھ شاه حزقیا اندرز داد كھ تسلیم نشوداین، در آن زمان كھ اورشلیم در محاصره افتاد، اشعیا 
برداشتن ناگھاني سناخریب از محاصره نشان داد كھ حق با وي بوده، بھ ھمین جھت، مدت زماني، 

كرد كھ با مردم بھ عدل رفتار كنند  پیوستھ نصحیت مي. شأن و شھرت وي درنزد شاه و مردم باال رفت
تا پس از مدتي كھ آشور را بھ عنوان اسباب تنبیھ یھودیان  و، پس از آن، كار بھ بھ دست یھوه بسپارند

شناسد بھ دست  اشعیا را عقیده آن بود كھ ھمة مملكتھایي كھ مي. بھ كار برد، آن كشور را نیز براندازد
گوید كھ سرنوشت موآب و  مي)  23- 16فصل (در بعضي از فصول كتاب خود . یھوه ویران خواھدشد

این » .نمایند و تمامي ایشان ولولھ مي«مصر، ھمھ، خرابي و ویراني است  و) حبشھ(سوریھ و اتیوپي 
نفرین براي ویراني، و لعنتھاي مكرر، زیبایي كتاب اشعیا را مانند باقي آثار انبیاي تورات از میان 

  .برده است

ادي و كشي اقتص آمد و بر بھره با وجود این، باید گفت كھ زخم زبان بھ آنجا كھ شایستھ بود فرود مي
در این موارد، فصاحت وي بھ منتھا درجة فصاحتي كھ در . فرستاد حرص و آز فراوان لعنت مي

  رسد؛ آنچھ در  تورات موجوداست مي

زیرا شما ھستید كھ تاكستانھا را   خداوند با مشایخ قوم خود و سروران ایشان بھ محاكمھ درخواھد آمد؛
كوبید و رویھاي  شما را چھ شده است كھ قوم مرا مي. ھاي شماست اید و غارت فقیران درخانھ خورده

واي بر آنان كھ خانھ را بھ خانھ ملحق و مزرعھ را بھ مزرعھ ملصق … نمایید؟ فقیران را خرد مي
واي بر آنان كھ احكام … شوید سازند تا مكاني باقي نماند؛ و شما درمیان زمین بھ تنھایي ساكن مي

دارند تامسكینان را از داوري منحرف  باني كھ ظلم را مرقوم ميسازند، و كات غیرعادلھ را جاري مي
. سازند و حق فقیران قوم مرا بربایند، تا آنكھ بیوه زنان غارت ایشان بشوند و یتیمان را تاراج نمایند

آید، چھ خواھید كرد و بھ سوي كھ براي  پس در روز بازخواست، در حیني كھ خرابي از دور مي
  ، و جالل خود را كجا خواھید انداخت؟ معاونت خواھید گریخت

  :كند نمایند سخت تحقیر مي اي بھ مردم مي كساني را كھ، در عین ربودن مال فقیر، چھرة پرھیزگارانھ

از كثرت قربانیھاي شما مرا چھ فایده است؟ از قربانیھاي سوختني قوچھا و «: گوید خداوند مي
ھا و عیدھاي شما را جان  غره… ھا و بزھا رغبت ندارم ام؛ بھ خون گاوان و بره پرواریھا سیر شده پیھ

ھنگامي كھ دستھاي . ام ه من نفرت دارد؛ آنھا براي من بار سنگیني است كھ از تحمل نمودنش خستھ شد
كنید، اجابت  كنید، چشمان خود را از شما خواھم پوشانید، و چون دعاي بسیار مي خود را دراز مي

خویشتن را شستھ، طاھر نمایید و بدي اعمال خویش را . از خون استدستھاي شما پر . نخواھم نمود
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. نیكوكاري را بیاموزید و انصاف را بطلبید. از نظر من دور كرده، از شرارت دست بردارید
  » .مظلومان را رھایي دھید؛ یتیمان را دادرسي كنید، و بیوه زنان را حمایت نمایید

خود ناامید نیست؛ درست ھمان گونھ كھ عاموس مواعظ سخنان وي تلخ و گزنده است، ولي از قوم 
خود را با یك پیشگویي پایان داده بود، كھ یھودیان بھ سرزمین خود باز خواھند گشت و ھم اكنون 

دھد كھ بھ پراكندگي  كند، اشعیا نیز بھ ظھور مسیحي نوید مي اسرائیل براي تحقق یافتن آنھا تالش مي
ھ و بدبختي و بیچارگي قوم پایان خواھد بخشید و برادري و صلح كلي سیاسي و فرمانبرداري از بیگان

  : را در سراسر جھان خواھد گسترد

زیرا كھ براي ما ولدي …اینك باكرة حاملھ شده پسري خواھد زایید و نام او را عمانوئیل خواھد خواند
یب و مشیر و خداي زاییده و پسري بھ ما بخشیده شد، و سلطنت بر دوش او خواھد بود، و اسم او عج

و روح … بیرون آمده یسيو نھالي از تنة … قدیر و پدر سرمدي و سرور سالمتي خوانده خواھد شد
معرفت و خداوند بر او قرار خواھد گرفت، یعني روح حكمت و فھم و روح مشورت و قوت و روح 

مسكینان را بھ عدالت داوري خواھد كرد، و بھ جھت مظلومان بھ راستي حكم خواھد … ترس خداوند
و كمربند . نمود، و جھان را بھ عصاي دھان خویش زده، شریران را بھ نفخة لبھاي خود خواھد كشت

لنگ با و گرگ با بره سكونت خواھد داشت و پ. كمرش عدالت خواھد بود و كمربند میانش امانت
  بزغالھ خواھد خوابید و گوسالھ و شیر و پرواري با ھم، و طفل كوچك آنھا 

ھا خواھند  ھاي خویش را براي اره آھن، و نیزه و ایشان شمشیرھاي خود را براي گاو… را خواھد راند
  . شمشیر نخواھد كشید، و بار دیگر جنگ را نخواھند آموخت شكست، و امتي بر امتي

قابل تحسیني بود، ولي، تا چند نسل از آن زمان نگذشت، چنان نبود كھ نمایندة مزاج این آرزوي بسیار 
اي بھ این دعوت سودمند، كھ مردم را بھ تقوا و  كارانھ كاھنان یھود با عالقة محافظھ. یھودیان باشد

ھاي  از گفتھكردند و  ھاي یھود بھ آن انبیا توجھ مي اي از فرقھ دادند؛ پاره خواند، گوش مي نیكوكاري مي
كرد،  ھا، كھ مردم را بھ دست كشیدن از شھوات جسماني دعوت مي گرفتند؛ شاید این گفتھ آنان الھام مي

ولي غالبًا زندگي . كرد در تقویت روح خشكي در دین، كھ نتیجة زندگي بیاباني ایشان بود تأثیر مي
برگزیدگان ھر نسل : ن داشتقدیم، در كاخ و خیمھ و بازار و مزرعھ، بر ھمان روش قدیم خودجریا

رفتند، و سرنوشت بیگانگان چیزي جز اسارت و بندگي نبود؛ بازرگانان پیوستھ  در جنگھا از میان مي
آمد كھ با قرباني و نماز كفاره گناه خود را  كرد، پس از آن درصدد برمي در پیمانھ و ترازو تزویر مي

  . بدھد

م، در دورة پس از نفي بلد، تأثیر عمیق كرد و پس از آن، بھ اسرائیل درمیان آن قو ھاي انبیاي بني گفتھ
ھایي است  شود؛ ھمین دو كتاب بھ منزلة سرچشمھ وسیلة آغاز مسیحیت و سوسیالیسم، ھردو، دیده مي

ھاي فاضلھ از آنھا مدد گرفتھ و در خیال خود طرح كشورھایي  كھ سازندگان كشورھاي خیالي و مدینھ
منشأ . نگ نتواند در آنھا برادري و صلحي را كھ حكمفرماست تیره سازداند كھ فقر و ج را ریختھ

اعتماد یھودیان قدیم بھ اینكھ مسیحي زمام حكومت را بھ دست خواھد گرفت و سلطنت دنیایي یھوه را 
بھ آنان باز خواھد گردانید و حكومت مطلق بیچیزان و فقیران را در جھان مستقر خواھد ساخت، در 

طلبي و حكومت سرنیزه، بھ  عاموس و اشعیا، در آن روزگار جنگ. ید جستجو شودھمین كتابھا با
ستایش سادگي و مھرباني و ھمكاري میان مردم و برادري پرداختند؛ ھمین فضایل است كھ حضرت 

آنان نخستین كساني بودند كھ، براي برگرداندن . عیسي پایھ و جوھر دین خویش قرار داده است
ورت پروردگار مھر و محبت، سخت كوشیدند و این وظیفة سنگین را برعھده پروردگار جنگھا بھ ص

گرفتند؛ ھمان گونھ كھ افراطیان قرن نوزدھم مسیح را براي بسط اصول عقاید سوسیالیستي خویش 
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ھم آنان بودند كھ در . بسیج كردند، آن مردم نیز یھوه را براي اشاعة اصول انساندوستي بسیج كردند
آتش ایمان بھ مسیحیت جدیدي را برافروختند، و  -زمان كھ تورات بھ چاپ رسید پس از آن - آلمان

شعلة اصالحات دیني را فروزان ساختند؛ فضایل نیرومند و عدم گذشت و سرسختي ایشان بود كھ 
اي  فلسفة اخالقي ایشان بر روي نظریھ. سبب پیدایش فرقة مخصوص مسیحیان بھ نام پیرایشگران شد

نمود، و آن اینكھ ھركس پاك و پاكیزه باشد  اي اثبات آن مدارك فراوان الزم ميتكیھ داشت كھ بر
  شود و ھر كھ پلید است،  كامیاب و رستگار مي

در پایان كار، بھ زمین خواھد خورد؛ حتي در آن صورت ھم كھ این نظریھ برپایة فریب بنا شده باشد، 
اي در بارة  اي بني اسرائیل تصور و اندیشھانبی. باید گفت كھ فریب و خطاي عقل شریف و نجیبي است
اي اخالقیي كھ  خواستند كھ محدودیتھاي قبیلھ آزادي نداشتند، ولي دوستدار عدالت بودند و چنان مي

بیچارگان روي زمین را بھ آرزوي . اسرائیل براي خود گذاشتھ بودند از میان برخیزد اسباط بني
ناشدني را از یكدیگر  ین امید و آرزوي گرانبھا و فراموشبرادري دلخوش ساختند، كھ نسلھاي متوالي ا

  .بردند بھ میراث مي

V -  مرگ اورشلیم و رستاخیر آن  

 - آزاد شدن یھودیان -اشعیاي دوم -حزقیال - ارمیا –اسارت بابلي  -ویران شدن اورشلیم - والدت تورات
  ھیكل دوم

مردم . شدن تورات شدند بود كھ سبب نوشتھاسرائیل، درمعاصران ایشان، این  مھمترین تأثیر انبیاي بني
بتدریج از پرستش یھوه روگردان شده، بھ عبادت خدایان بیگانھ پرداختھ بودند؛ كاھنان رفتھ رفتھ در 
. این اندیشھ افتادند كھ آیا وقت آن نرسیده است كھ سخت ایستادگي كنند و از تالشي دین ملي جلوگیرند

گذشت و بھ آن معتقد بودند بر  خاطر خود ایشان نسبت بھ یھوه مي دیدند كھ انبیا آنچھ را در چون مي
راندند، بر آن شدند كھ پیامي از جانب خدا براي مردم بیاورند و قانون و شریعتي بگذارند كھ  زبان مي

اسباب تقویت مباني اخالقي امت باشد، و براي آنكھ از یاري انبیا نیز برخوردار شوند، از عقاید ایشان 
یوشیا، شاه یھودا، این نقشة كاھنان را پسندید . را كھ كمتر جنبة افراطي دارد در آن بگنجانند ھم آنچھ

و، در پیش بردن آن، یار ایشان شد؛ در حدود سال ھجدھم سلطنت وي، حلقیاي كاھن بھ آن پادشاه 
است كھ در آن خود حضرت » یافتھ«اظھار داشت كھ، در سجالت محرمانة ھیكل، طومار عجیبي 

وسي، بھ فرمان یھوه، تكلیف تمام مسائل و مشكالت تاریخي و اخالقیي را كھ اسباب مجادلھ و م
این اكتشاف . اختالف شدید میان انبیا و كھنھ شده، بھ صورت قطعي و براي ھمیشھ، روشن كرده است

را در تأثیر عظیمي در تمام قوم یھود داشت؛ یوشیا بزرگان قوم را بھ معبد فرا خواند و كتاب عھد 
پس از آن، با آداب تمام سوگند یاد . فرو خواند) گوید چنانكھ روایت مي(برابر ھزاران نفر از مردم 

و ھمة آنھایي را كھ در اورشلیم و بنیامین «كرد كھ از آن پس بھ آنچھ در این كتاب آمده اطاعت كند، 
  ».حاضر بودند بر این متمكن ساخت

، یا )23 – 20بابھاي (ھ بوده؛ ممكن است سفر خروج بوده باشد دانیم كھ آن كتاب عھد چ ما درست نمي
سازد كھ فرض كنیم آن كتاب در ھمان وقت تھیھ شده باشد؛  ھیچ امري ما را نیازمند آن نمي. سفر تثنیھ

ھا و نصایحي، كھ در مدت چند قرن بھ وسیلة انبیا و كاھنان ھیكل گفتھ  در آن كتاب اوامر و خواستھ
  بھ ھر . توب و مدون درآمده بودشده، بھ صورت مك
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كساني كھ ھنگام خواندن كتاب عھد در آن مجلس حاضر بودند، و نیز كساني كھ، در خارج، از آن آگاه 
یوشیا این فرصت را غنیمت شمرد و، با تكیھ بر . شدند، بھ صورت عمیقي تحت تأثیر آن قرار گرفتند

اي خدایان بیگانھ را در یھودا ویران كرد؛ احساسات و عواطف بھ جوش آمدة مردم، ھمة قربانگاھھ
كاھنان بتھا را، «؛ »ساختھ شده بود از ھیكل خداوند بیرون آوردند… تمامي ظروفي را كھ براي بعل«

كھ پادشاھان یھودا تعیین نموده بودند تا در مكانھاي بلند شھرھاي یھودا و نواحي اورشلیم بخور 
سوزانیدند  اب و ماه و برج، و تمامي لشكر آسمان، بخور ميبسوزانند، و آنان را كھ براي بعل و آفت

؛ »نجس ساخت، تا كسي پسر یا دختر خود را براي مولك از آتش نگذراند… توفت را«؛ »معزول كرد
  . قربانگاھھایي را كھ سلیمان براي كموش و ملكوم و آستارتھ ساختھ بود ویران كرد

درست . خرسند ساختھ باشد تا بھ یاري امت خویش برخیزدرسد كھ این اصالحات یھوه را  بھ نظر مي
است كھ نینوا، ھمان گونھ كھ انبیا پیشگویي كرده بودند، سقوط كرد، ولي سقوط آن جز این اثري 

در آن ھنگام كھ نخو، فرعون مصر، . نداشت كھ یھودیان پس از آن، ابتدا، بھ زیر فرمان بابل درآمدند
گذشت، یوشیا در رزمگاه قدیمي مجدون راه بر او گرفت، و چنان  ميبراي تسخیر سوریھ از فلسطین 

چند سال پس از . پنداشت كھ خدایش بھ یاري او برخواھد خاست، ولي شكست خورد و كشتھ شد مي
آن، بختنصر در كركمیش بر نخو پیروز شد و بر یھودا دست یافت و آن سرزمین را در جزو 

شیا در اندیشة آن برآمدند كھ، با بند و بستھاي محرمانھ، خود را جانشینان یو. متصرفات بابل قرار داد
از زیر بار اطاعت بابل بیرون آورند، و از مصر در این باره یاري جستند، ولي بختنصر آگاه شده و 
بر فلسطین لشكر كشید و اورشلیم را مسخر كرد؛ یھویاكین، شاه یھودا، را بھ اسیري گرفت و صدقیا 

ولي صدقیا . یھودا نشانید و، با ده ھزار اسیر یھودي، بھ سرزمین خویش بازگشترا بر تخت سلطنت 
بھ ھمین جھت دوباره بختنصر بھ جانب او متوجھ . نیز، كھ دوستار آزادي یا قدرت بود، بر بابل شورید

شد و بر آن شد كھ مسئلھ یھودیان را یكباره حل كند؛ بار دیگر اورشلیم را مسخر ساخت و آن را آتش 
د و ھیكل سلیمان را ویران كرد و پسران صدقیا را در برابر چشمش كشت و چشمان وي را بركند و ز

بعدھا یكي از شاعران یھود . تقریبًا تمام ساكنان شھر را پیش كرد و با خود بھ اسیري بھ بابل برد
ار داستان این كاروان بخت برگشتھ را، در ضمن سرودي كھ از زیباترین سرودھاي جھان بھ شم

  :رود، چنین شرح داده است مي

  نزد نھرھاي بابل نشستیم و بھ یاد صھیون گریستیم

  بر درختان بید، كھ در میان آنھا بود، بربطھاي خود را آویختیم؛

  زیرا آنان كھ ما را بھ اسیري برده بودند، در آنجا از ما سرود خواستند،

كھ یكي از سرودھاي صھیون را براي ما ، [خواستند]و آنان كھ ما را تاراج كرده بودند، شادماني
  .بسرایید

  چگونھ سرود خداوند را در زمین بیگانھ بخوانیم؟

اگر ترا بھ یاد . گر ترا اي اورشلیم فراموش كنم، آنگاه دست راست من مھارت خود را فراموش كندا
  . منیاورم، آنگاه زبانم بھ كامم بچسبد، اگر اورشلیم را بر ھمة شادماني خود ترجیح ندھ

كرد، و علنًا اظھار  اسرائیل از بابل دفاع مي در تمام این بحران، تلخترین و فصیحترین انبیاي بني
داشت كھ بابل تازیانة عذابي در دست خداست، و حكام یھود را بھ ابلھي و سرسختي احمقانھ متھم  مي

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



ا كھ كسي از اھل این داد كھ از ھر جھت تسلیم بختنصر شوند؛ تا آنج ساخت، و بھ آنان اندرز مي مي
نشاندگان و مزدوران بابل  ھاي او را بخواند، ممكن است چنان تصور كند كھ وي از دست زمان گفتھ
و االن تمامي این زمینھا را بھ دست بختنصر «: گوید ارمیا از قول پروردگار خود چنین مي. بوده است

و تمامي امتھا او را و . او را بندگي نمایند پادشاه بابل دادم، و نیز حیوانات صحرا را بھ او بخشیدم، تا
و واقع خواھد شد كھ ھر امتي و مملكتي كھ بختنصر … پسرش و پسر پسرش را خدمت خواھند نمود

گوید كھ آن امت را بھ  پادشاه بابل را خدمت ننماید و گردن خویش را زیر یوغ بابل نگذارد، خداوند مي
  » .ن را بھ دست او ھالك كرده باشمشمشیر قحط و با سزا خواھم داد تا ایشا

ممكن است كھ آن مرد خیانتكار بوده باشد، اما از لحاظ ادبي كتاب پیشگوییھاي وي، كھ معروف است 
بھ وسیلة شاگرد وي باروخ تدوین شده، بلیغترین و نیرومندترین اثر ادبي جھان است، و در آن، عالوه 

نھ، اخالص و صداقتي است كھ از پرسش از نفس بر نمایش زنده تخیل و سرزنش و سركوفت بیرحما
اي، دربارة زندگي خود وي و سراسر زندگي بشري،  كند و در پایان كار بھ شك نجیبانھ آغاز مي

نھ . اي براي تمامي جھان زاییدي كننده واي بر من كھ تو اي مادرم مرا مرد جنگجو و نزاع«: انجامد مي
ملعون باد روزي كھ در آن … كنند ا ھر یك از ایشان مرا لعنت ميھذ بھ ربا دادم و نھ بھ ربا گرفتم، مع

دید كھ اخالق مردم فاسد شده و پیشوایان در سیاست روش احمقانھ پیش  چون مي» .مولود شدم
اسرائیل را بھ توبھ و  دید كھ بني شد و بر خود واجب مي اند، آتش خشم در درون وي افروختھ مي گرفتھ

ظر ارمیا، انحطاط ملي و ضعف سیاسي و كشیدن یوغ تسلط بابلیان، ھمھ، بھ ن. پشیماني دعوت كند
ھاي  در كوچھ«. داد كیفري بود كھ یھوه در برابر گناھاني كھ قوم یھود مرتكب شده بودند بھ ایشان مي

اورشلیم گردش كرده ببینید و بفھمید، و در چھارسوھایش تفتیش نمایید كھ آیا كسي را توانید یافت كھ 
ھمھ جا را ظلم فرا گرفتھ و فسق و » .اف عمل نماید و طالب راستي باشد، تا من آن را بیامرزمبھ انص

شدة مست شدند، كھ ھر یك از ایشان براي زن ھمسایة خود  مثل اسبان پرورده«: فجور پركرده بود
خرسند  در آن ھنگام كھ بابلیان اورشلیم را در محاصره گرفتند، ثروتمندان شھر براي» .زند شیھھ مي

ساختن یھوه ھمة بندگان عبراني را كھ در خدمت خود داشتند آزاد كردند، و چون براي مدت كوتاھي 
حصار از شھر برداشتھ شد، بھ تصور آنكھ خطر از میان برخاستھ، دوباره آن بندگان را گرفتند و بھ 

  خدمت و بندگي دیرینھ واداشتند؛ وضع آن 

. توانست در برابر آن خاموش و بیحركت بنشیند بود كھ ارمیا نمي دوره، از لحاظ تاریخ انسانیت، چنان
مانند دیگر انبیا، بھ تھدید كردن و وعید دادن منافقاني پرداخت كھ خون فقیران و بیچارگان را 

آوردند و  مكیدند، و با چھرة عابدنما مقداري از آنچھ را از دیگران ربوده بودند با خود بھ معبد مي مي
خواھد كھ براي او قرباني كنند، بلكھ  گفت كھ خدا از مردم آن نمي د؛ وي بھ آن مردم ميكردن نیاز مي

بھ نظر وي، كاھنان و انبیا نیز از حیث فساد دست كمي از . خواھد كھ با انصاف و دادگستر باشند مي
و یا بنا بھ  بازرگانان نداشتند؛ آنان نیز مانند تمام قوم محتاج آن بودند كھ تطھیر اخالقي پیدا كنند،

كنند، روح خود را نیز ختنھ  گونھ كھ تن خود را ختنھ مي عبارت عجیبي كھ از ارمیا نقل شده، ھمان
  » .خویشتن را براي خدا مختون سازید، و غلفة دلھاي خود رادور كنید«: كنند

ھاي  ا خطابھپرداخت، كھ تنھ در برابر افراط مردم در گناه، این نبي با الفاظ آتشین بھ موعظھ كردن مي
. تواند با آن دم از برابري زند تند و سخت قدیسان ژنو و اسكاتلند و انگلستان در دورة اصالح دیني مي

داد، و با كمال شادي بالھایي را كھ از نشنیدن سخنان وي بر  یھودیان را بھ بدترین صورت دشنام مي
ار كھ از ویران شدن اورشلیم و چھ بسی. ساخت سر ایشان فرو خواھد ریخت در برابر آنان مجسم مي

دختر «كھ وي آن را (اسیر شدن ایشان بھ دست بابلیان پیشگویي كرد و بر مصیبتھایي كھ بر آن شھر 
وارد خواھد شد سوگواري نمود؛ در این باره، سخنان او با سخنان مسیح بسیار ) نامید مي» صھیون
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تا روز و شب براي كشتگان دختر قوم  كاش كھ سر من آب بود و چشمانم چشمة اشك،«: شباھت دارد
  » .كردم خود گریھ مي

شد و آنھا را،  ھا بھ عنوان خیانت بھ میھن تلقي مي و درباریان صدقیا، ھمة این گفتھ» امیران«در نظر 
ولي . كردند در زماني كھ جنگ درگیر بود، ھمچون پراكندن تخم نفاق در میان قوم یھود تصور مي

داشت، و براي آنكھ ایشان را بیشتر تحریك كرده باشد، یوغي چوبین بھ گردن ارمیا بھ مردم توجھي ن
گفت كھ ھمة سرزمین یھودا ناچار باید در فرمان بابلیان درآید، و چون  خویش آویخت، و پیوستھ مي

و در آن ھنگام كھ . چنین است چھ بھتر كھ این فرمانبرداري بدون جنگ و خونریزي صورت پذیرد
را از گردن وي برداشت، ارمیا بانگ برداشت كھ یھوه براي ھمة یھودیان یوغھاي  حننیا یوغ چوبي

كاھنان، براي خاموش كردن وي، سرش را در كند كردند، ولي ارمیا در این حال . آھني خواھد ساخت
بھ این جھت او را بھ ھیكل دعوت كردند و كمر قتل او . نیز از شمردن نابكاریھاي ایشان باز نایستاد

پس از آن، امیران وي را . د؛ ولي، بھ دستیاري دوستي كھ در میان ایشان داشت، از این بند جستبستن
در بند كردند و با ریسمان او را در سیاھچال پر از گل و پلیدي فرود آوردند؛ ولي صدقیا مجازات او 

ابلیان افتاد، وي را تخفیف داد و ارمیا را دركاخ خود زنداني كرد؛ در آن ھنگام كھ اورشلیم بھ دست ب
را در ھمین حال یافتند؛ بختنصر فرمان داد كھ با او بھ نیكي رفتار كنند، و او را از تبعید اجباري 

  گوید كھ  یكي از روایات مورد اعتماد مي. جمعي معاف داشت دستھ

 در آن كتاب بر اینكھ. مراثي را، كھ بلیغترین افسار عھد قدیم است، در روزگار پیري نوشتھ است
كند، و  پیشگوییھاي وي درست درآمده، و بر پیروزي خود و خرابي اورشلیم، زاري و سوگواري مي

  : ماند كند كھ بیجواب مي دارد و سؤاالتي مي مانند ایوب سر بھ آسمان بر مي

چگونھ آن كھ در میان امتھا بزرگ بود مثل ! چگونھ شھري كھ پر از مخلوق بود منفرد نشستھ است
اي جمیع … ! چگونھ آن كھ در میان كشورھا ملكھ بود خراجگزار گردیده است! ستبیوه زن شده ا

… راھگذریان، آیا این در نظر شما ھیچ است؟ مالحظھ كنید و ببینید آیا غمي مثل غم من بوده است؟
اي خداوند، تو عادلتر ھستي از اینكھ من با تو محاجھ نمایم، لیكن دربارة احكامت با تو سخن خواھم 

  باشند؟ چرا راه شریران خوش انجام است، و جمیع خیانتكاران ایمن مي. راند

داد، كھ ھمان حزقیال نبي  در این اثنا، واعظ دیگري در بابل بھ جاي ارمیا بھ كار پیشگویي ادامھ مي
حزقیال نیز، . وي مردي از طبقة كاھنان بود، كھ در ایام اسارت اول او را بھ بابل برده بودند. است
پرستي و فساد اخالقیي كھ در اورشلیم رواج یافتھ بود سخت  اشعیاي اول و ارمیا، بر بتمانند 

كرد، از آن جھت كھ دین خود را بھ  تاخت و، از راه طعنھ، اورشلیم را بھ زني روسپي تشبیھ مي مي
استعمال برد، و در  از سامره و اورشلیم بھ عنوان دو دختر ھر جایي نام مي. خدایان بیگانھ فروختھ بود

فھرست درازي از گناھان اورشلیم ترتیب داده بود و، بنا بر ھمان .كرد این كلمات بسیار افراط مي
مانند اشعیا از ھیچ شھري طرفداري . دانست گناھان، این شھر را مستوجب اسارت و ویراني مي

كرد  مال ميكرد و گناھان موآب و صور و مصر و آشور، و حتي كشور اسرارآمیز مأجوج، را بر  نمي
ولي سخنان وي تندي و گزندگي سخنان ارمیا را نداشت، و در . داد و از خراب شدن ھمة آنھا خبر مي

یھود را نجات خواھد داد، و شھر اورشلیم » بازماندة«آخر كار دل وي نرم شد و اعالم كرد كھ خدا 
م خبر داد و گفت كھ در آنجا آنچھ را در یك تأمل بر وي آشكار شده بود بھ مرد. دوباره زنده خواھد شد

اي پیشگویي كرد كھ در آن، مقام برتر و  ھیكل جدیدي ساختھ خواھد شد، و از پیدا شدن مدینة فاضلھ
  .واالتر با كاھنان است و یھوه براي ھمیشھ در میان قوم خویش سكونت خواھد گزید
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حیة ھموطنانش را، كھ در وي آرزومند بود كھ، با بیان این طرز پایان یافتن قرین سعادت كار، رو
در آن . بردند، تقویت كند و از محو شدن ایشان در فرھنگ و خون بابلي جلوگیرد تبعید بھ سر مي

رسید كھ چون ملتي در ملت دیگر مستحیل شود، وحدت و  ھنگام نیز، مانند امروز، چنان بھ نظر مي
یھودیان، در . ماند ي باقي نميدھد؛ بھ این ترتیب از قوم یھود چیز حتي منش خویش را از دست مي

النھرین، ترقي كردند و از قید بسیاري از  نتیجة زندگي كردن در سرزمین پر نعمت و حاصلخیز بین
آداب و عادات و شعایر دیني رستند؛ شمارة آنھا بزودي زیاد شد و ثروت فراوان بھ دست آوردند؛ در 

و پیشتر از آن محروم بودند، بھ راه   ا شده بود،سایة آرامش و وفاقي كھ از بركت اسارت براي آنان پید
شدند، بھ پرستش خدایان بابلي پرداختند و بھ  گروھي از ایشان، كھ پیوستھ زیادتر مي. پیشرفت افتادند

  كارھاي شھوانیي كھ در آن 

چون یك نسل از میانھ گذشت و نسل دوم یھودیان تبعید شده روي . پایتخت قدیم رایج بود خو گرفتند
  .ھا محو شده بود ر آمد، اورشلیم تقریبًا از خاطرهكا

خود گرفتھ بود، در صدد آن برآمد كھ این نسل از دین  مؤلف مجھولي كھ اتمام كتاب اشعیا را بر عھدة
برگشتھ را دوباره بھ دین اسرائیل باز گرداند؛ امتیاز وي در آن است كھ، در ضمن این عمل، دین 

كھ ھیچ یك از دینھایي كھ تا آن زمان در شرق نزدیك پیدا شده بود بھ  یھودي را بھ سطح بلندي رسانید
در ھمان ھنگام بود كھ بودا در ھند مردم را بھ سركوبي شھوات دعوت  .بود چنین پایگاه بلندي نرسیده

افشاند، اشعیاي دوم، با نثر شیوا و  كرد، و كنفوسیوس در چین تخم حكمت را میان قوم خود مي مي
كرد و بر آنان  باشكوھي، اصول یكتاپرستي را براي یھودیان تبعیدي بھ صورت آشكاري بیان مي

داشت كھ مھر و محبت و بخشایش وي، با شیوة خشمناك و سختگیر  يخداي مھرباني را عرضھ م
این نبي بزرگ، با كلماتي كھ بعدھا یكي از اناجیل آنھا را . اشعیاي اول بھ ھیچ وجھ قابل مقایسھ نبود

در این دعوت جدید، . كرد انتخاب كرده و از گفتة مسیح آورده است، پیام خود را بھ مردم تبلیغ مي
اند، لعنت و نفرین كنند، بلكھ  بھ خاطر گناھاني كھ مرتكب شده  ن نبود كھ مردم را،دیگر سخن از آ

روح خداوند یھوه بر من است، «:مردم تبعید شده نور امیدي بتابد  مقصود آن بود كھ در دل شكستة
 زیرا خداوند مرا مسلح كرده است تا مسكینان را بشارت دھم؛ مرا فرستاده تا شكستھ دالن را التیام

وي دریافتھ بود كھ یھوه خداي » .بخشم، و اسیران را بھ رستگاري، و محبوسان را بھ آزادي ندا كنم
جنگ و انتقام نیست، بلكھ پدر مھرباني است؛ ھمین دریافت قلب وي را از شادي لبریز ساختھ، و سبب 

دي خواھد آمد و شده بود كھ سرودھاي عالي و باشكوھي بسراید و مردم را امیدوار سازد كھ خداي جدی
  :ملت یھود را از بدبختي رھایي خواھد بخشید

راه خداوند را مھیا سازید و طریقي براي خداي ما در صحرا راست : اي در بیابان صداي ندا كننده
ھر دره بر افراشتھ، و ھر كوه و تلي پست خواھد شد، و كجیھا راست و ناھمواریھا ھموار . نمایید

او، مثل … نماید آید و بازوي وي برایش حكمراني مي اینك خداوند یھوه با قوت مي… .گردیدخواھد 
شبان، گلة خود را خواھد چرانید و بھ بازوي خود بره را جمع كرده، بھ آغوش خویش خواھد گرفت، 

  .ت رھبري خواھد كردو شیر دھندگان را بھ مالیم

  رود  اي در رساندن این مژده پیش مي كند، و بھ اندازه اي یاد مي سپس، این نبي از مسیح و نجات دھنده

  :دھد گوید كھ با فدا كردن دردناك خود قوم اسرائیل را نجات مي سخن مي» خدمتگزاري«

یھا را از او بپوشانند؛ خوار و نزد مردمان مردود؛ صاحب غمھا و رنج دیده، و مثل كسي كھ رو… 
لكن او غمھاي ما را بر خود گرفت و دردھاي ما را بر خویش . خوار شده كھ او را بھ حساب نیاوریم
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حمل نمود، و ما او را از جانب خدا زحمت كشیده و مضروب و مبتال گمان بردیم، و حال آنكھ بھ سبب 
أدیب سالمتي ما بر وي آمد و از تقصیرھاي ما مجروح، و بھ سبب گناھان ما كوفتھ گردید، و ت

   .نھادو خداوند گناه جمیع ما را بر وي … زخمھاي او ما شفا یافتیم

دارد كھ  ميكند كھ وسیلة این آزادي قوم یھود سرزمین پارس است؛ او اظھار  اشعیاي دوم پیشگویي مي
كوروش شكست ناپذیر است و بر بابل مسلط خواھد شد و قوم یھود را از اسارت نجات خواھد داد؛ 
آنگاه بھ اورشلیم باز خواھند گشت و ھیكل تازه و شھر نویي خواھند ساخت كھ چون بھشتي خواھد 

ر خاك خواھد گرگ و بره با ھم خواھند چرید، و شیر مثل گاو كاه خواھد خورد، و خوراك ما: بود
شاید . گوید كھ، در تمامي كوه مقدس من، ضرر نخواھند رسانید و فساد نخواھند نمود خداوند مي. بود

محرك اشعیاي دوم، در توجھ بھ یك خداي واحد جھاني، جنبشي بوده است كھ در پارس پیدا شد و 
آورد و ھمة آنھا را در  نیرومندي مردم آن تمام دولتھاي خاور نزدیك را در زیر فرمان این كشور در

امپراطوري عظیمي قرار داد كھ، از لحاظ پھناوري و سازمان اجتماعي، ھیچ یك از سازمانھاي 
من خداي «: گوید كھ این خدا، مانند یھوة موسي چنین نمي. رسید شناختند بھ پاي آن نمي دیگري كھ مي

من یھوه «: گوید ، بلكھ من مي»باشيتو نباید در برابر من خدایان بیگانھ داشتھ … پروردگار تو ھستم
؛ این نبي شاعر خداي یكتاي عالم را در یكي از فقرات »ھستم و دیگري نیست و غیر از من خدایي ني

  :كند باشكوه تورات چنین وصف مي

كیست كھ آبھا را بھ كف دست خود پیموده، و افالك را با وجب اندازه كرده، و غبار زمین را در كیل 
اینك امتھا، مثل قطرة دلو و … وھھا را بھ قپان و تلھا را بھ ترازو وزن نموده است؟گنجانیده، و ك

تمامي امتھا بھ نظر وي … دارد ھا را مثل گرد بر مي اینك جزیره. شوند مانند غبار، میزان شمرده مي
بھ را با او كنید و كدام ش پس خدا را بھ كھ تشبیھ مي. نمایند ھیچند و از عدم و بطالت، نزد وي، كمتر مي

اوست كھ . باشند زمین نشستھ است، و ساكنانش مثل ملخ مي اوست كھ بر كرة… توانید كرد؟ برابر مي
چشمان خود را بھ … كند گستراند و آنھا را مثل خیمھ بھ جھت سكونت پھن مي آسمانھا را مثل پرده مي

  .نھا را بھ شماره بیرون آوردعلیین برافراشتھ، ببینید كیست كھ اینھا را آفرید و كیست كھ لشكر ای

ساعتي كھ كوروش، ھمچون مرد جھانگشایي، بھ بابل درآمد و یھودیان اسیر را آزاد گذاشت تا بھ 
  اسرائیل بھ سرزمین خود بازگردند، یكي از باشكوھترین ساعات تاریخ بني

خود واگذاشت و بھ ولي از آنجا كھ شاھنشاه ایران تمدني عالیتر داشت، بابل را بھ حال . رود شمار مي
گو اینكھ این اطاعت ظاھري و (مردم آن آزاري نرسانید، و بھ خدایان آن سر اطاعت فرود آورد 

كار دیگر كوروش آن بود كھ سیم و زري را كھ بختنصر از معبد اورشلیم بھ ). مشكوك بھ نظر برسد
ي كھ یھودیان تبعیدي در غارت برده، و ھنوز در بابل باقي بود، بھ جاي خود بازگردانید و بھ مردم

بردند، فرمان داد كھ، براي مسافرت درازي كھ این قوم براي بازگشت بھ وطن  میان ایشان بھ سر مي
یھودیان جوان . خویش در پیش دارند، بھ یاري آنان برخیزند و آنچھ را بھ آن محتاجند بھ ایشان بدھند

آنان با سرزمین بابل خو گرفتھ و در آن چندان از این آزادي شاد و خوشدل نشدند، چھ بسیاري از 
ھاي  پرورده شده بودند و، در اینكھ جایگاه حاصلخیز و بازرگاني پر سود خود را بگذارند و بھ خرابھ

تازه دو سال از تسخیر بابل بھ دست . انگیز شھر مقدس خود باز گردند، دودل و نگران بودند غم
مند و مشتاق وطن مسافرت دراز سھ ماھة خود را گذشت كھ نخستین دستة یھودیان غیرت كوروش مي

  .آغاز كردند تا بھ سرزمیني كھ پدران ایشان، نزدیك نیم قرن پیش، از آنجا اخراج شده بودند باز گردند

در آن زمان نیز، مانند زمان حاضر، چنان نبود كھ مقدم یھودیاني كھ بھ سرزمین قدیم خویش بازگشتند 
وام دیگري از نژاد سامي در فلسطین مستقر شده و، در نتیجة كار و با گرمي پذیرفتھ شود، چھ اق
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آمدند و ظاھرشان  كوشش خویش، مالك آن شده بودند، و البتھ نسبت بھ كساني كھ تازه بھ آنجا مي
خواستند زادگاه ایشان را از چنگشان بیرون آورند، بھ چشم  صورت مردمان مھاجمي را داشت كھ مي

تند؛ اگر حمایت دولت نیرومند و دوستدار یھودي در پي ایشان نبود، ھرگز نگریس دشمني و نفرت مي
داریوش اول، پادشاه پارسي، . امكان نداشت كھ یھودیان بتوانند در سرزمین اسرائیل استقرار پیدا كنند

 كھ از شاھزادگان یھود بود، اجازه داد كھ بناي ھیكل اورشلیم را تجدید كند؛ با وجود آنكھ  بھ زربابل،
شمارة مھاجران چندان زیاد نبود و وسایل كافي در اختیار نداشتند، و از طرف دیگر پیوستھ مورد 

ھجوم و حملھ و كارشكني مردم ساكن آن سرزمین بودند، بیست و دو سال كھ از بازگشت یھود گذشت 
وت رفتھ رفتھ، اورشلیم بھ صورت یك شھر یھودي درآمد، و نواي تال. بناي ھیكل بھ پایان رسید

اسرائیل بر آن بودند كھ دوباره مملكت  و آن گروه از بني  رسید، سرودھاي دیني در ھیكل بھ گوش مي
بازگشت قوم یھود بھ اورشلیم پیروزي عظیمي بھ شمار . یھودا را بھ قدرت و رونق سابق آن برسانند

  كھ ما   رود، كھ تنھا پیروزي زمان حاضر، مي

VI –  اھل كتاب  

) ده فرمان(احكام عشره  –شریعت موسي  -» آفرینش«اساطیر  –تألیف اسفار پنجگانھ  –سفر شریعت 
  ارزیابي شریعت موسي –خانوادة یھودي  –روز سبت  –مفھوم خدا  –

براي یھودیان مقدور نبود كھ پس از بازگشت خویش یك دولت نظامي تأسیس كنند، چون نھ افراد كافي 
از طرف دیگر، چون نیازمند نوعي . ند بھ چنین كاري برخیزندداشتند نھ آن اندازه ثروت كھ بتوان

سازمان اداریي بودند كھ، در عین اعتراف بھ سیادت پارسیھا، وسیلة آن باشد كھ وحدت ملي و نظم و 
سامان حفظ شود، كاھنان در صدد برآمدند كھ قوانیني وضع كنند كھ مانند قوانین یوشیا بر احادیث و 

كھ یكي از كاھنان دانشمند بود،  م عزرا،  ق 444در سال . ر االھي متكي باشدسنن علماي دین و اوام
را » كتاب شریعت موسي«یھودیان را براي اجتماع باشكوھي دعوت كرد، و از صبحگاه تا نیمروز  

در مدت ھفت روز، وي، و الویاني كھ دستیار او بودند، محتویات آن . براي ایشان فرو خواند
ردم تالوت كردند، و چون خواندن آن را بھ پایان رسانیدند، كاھنان و پیشوایان قوم طومارھا را براي م

سوگند یاد كردند كھ بھ آن دستورات و شرایع گردن نھند و آن را راھنماي قانوني و اخالق خویش 
از آن زمان، كھ دورة پریشاني یھود بود، تا روزگار حاضر، . سازند و تا ابد فرمانبردار آن باشند

دلبستگي آنان بھ   چرخیده، ین قوانین ھمچون محوري بوده است كھ زندگي قوم یھود بر گرد آن ميھم
  .رود در تمام مدت دربدري و محنت، یكي از نمودھاي مؤثر تاریخ جھان بھ شمار مي  این دستورات،

ز آن چھ بوده است؟ این كتاب درست ھمان كتاب عھد، كھ یوشیا پیش ا» كتاب شریعت موسي«آیا آن 
بر مردم خوانده بود، نیست، چھ در كتاب عھد تصریح شده است كھ آن را در مدت یك روز دوبار بر 

تنھا چیزي كھ . یھودیان فرو خواندند، در صورتیكھ خواندن كتاب دیگر محتاج یك ھفتة تمام وقت بود
بوده است كھ توان گفت این است كھ كتاب بزرگ شامل قسمت مھمي از اسفار پنجگانة عھد قدیم  مي

اینكھ آن اسفار چگونھ و چھ وقت و كجا  .نامند ميیھودیان آن را تورات و دیگران اسفار پنجگانھ 
نوشتھ شده، سؤالي است كھ پرسیدن آن عیبي ندارد، و سبب آن شده است كھ پنجاه ھزار جلد كتاب در 

و البتھ جوابي ھم در مقابل   كنیم، و ما آن را در یك بند از این كتاب نقل مي  این باره نوشتھ شود،
  .نخواھد داشت
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، دو داستان متشابھ و مجزاست كھ »تورات«فقند كھ قدیمیترین جزء از اسفار دانشمندان بر این قول مت
گذارند، چھ در یكي از  از یكدیگر تمیز مي»  E«و »  J«آمده و آنھا را با اشارات » سفر پیدایش«در 

  شود و در دیگري از آفریدگاري بھ نام آن دو داستان از آفریدگاري بھ نام یھوه یاد مي

و داستانھاي   شمندان چنان عقیده دارند كھ داستانھاي مخصوص بھ یھوه در یھودا،این دان. الوھیم
مخصوص بھ الوھیم در افرائیم نوشتھ شده، و پس از سقوط سامره آن دو دستھ داستانھا را با یكدیگر 

شود و  نمایش داده مي» D«عنصر سوم، كھ با عالمت . اند مخلوط كرده و از آن داستان واحدي ساختھ
عنصر چھارم . است، ظاھرًا بھ وسیلة نویسنده یا نویسندگان دیگر نوشتھ شده» شریعت تثنیھ«من متض

»P «شریعت «این قسمت . اند شود كھ كاھنان بعدھا نوشتھ و آن را الحاق كرده از قسمتھایي تشكیل مي
. است دھد كھ عزرا آن را منتشر ساختھ را تشكیل مي» كتاب شریعت«ظاھرًا قسمت اصلي » كاھنان

م این چھار قسمت بھ ھمان صورتي كھ فعال دارد در  ق 300رسد كھ در حوالي سال  چنان بھ نظر مي
   .آمده باشد

النھرین  ھاي بین داستانھاي لذتبخش آفرینش، فریب خوردن آدم، و طوفان نوح از سرچشمة افسانھ
بعضي از اشكال قدیمیتر این رسد؛ ما  م و پیشتر از آن مي سال ق 3000گرفتھ شده، كھ ریشة آنھا بھ 

داستانھا را، پیش از این، بھ نظر خوانندگان رسانیدیم، احتمال دارد كھ بعضي از این داستانھا را 
احتمال بیشتر آن است . یھودیان، در زمان اسارت خود در بابل، از مردم آن سرزمین اخذ كرده باشند

امي قدیم، كھ مشترك میان تمام مردم خاور كھ این داستانھا پیش از آن زمان از منابع سومري و س
در داستانھاي آفرینشي پارسي و تلمودي، ھردو، چنان آمده . نزدیك بوده است، بھ ایشان رسیده باشد

یعني زن و مردي كھ از پشت، مانند دوقلوھاي  -است كھ خدا، در آغاز آفرینش، موجودي دو جنسي
مناسب است در اینجا آیة . آن دو را از یكدیگر جدا كردآفرید، سپس  -سیامي، بھ یكدیگر چسبیده بودند

نر و مادة ایشان را آفرید، و ایشان را بركت داد، و «: را نقل كنیم» سفر پیدایش«دوم از باب پنجم 
؛ معني این جملھ آن است كھ پدر نخستین ما، در آن »ایشان را آدم نام نھاد در روز آفرینش انسان

بوده است؛ ظاھرًا ھیچ یك از علماي دین، جز آریستوفان، بھ این نكتھ توجھ واحد، نر و ماده، ھر دو، 
  .استنكرده 

و  یوناندر مصر و ھند و تبت و بابل و پارس و  - قصة بھشت تقریبًا در تمام فولكلورھاي جھان
در بیشتر این بھشتھا سخن از درختاني است كھ نزدیك شدن . آمده است - پولینزي و مكزیك و غیر آن

بھ آنھا حرام است؛ یا سخن از مارھا و اژدھاھایي است كھ نعمت جاوداني بودن را از آدمي ربوده، و 
  گمان بیشتر آن است كھ مار و انجیر. اند دیگر بھشت را مسموم ساختھ بھ عبارت

این داستان اشاره بھ آن است كھ شھوت جنس و معرفت سبب از . رمز و نشانة شھوت جنسي بوده باشد
ھمین فكر، كھ در آغاز . شود، و سرچشمة ھمة شرور است بین رفتن پاكي و بیگناھي و خوشبختي مي

در بیشتر این . رسد نیز بھ نظر مي» سفر جامعھ«شود، در پایان آن، یعني در  دیده مي» عھد قدیم«
كشد و آن را  اي است كھ مار یا شیطان، بھ وسیلة آن، آدمي را بھ طرف شر مي داستانھا زن وسیلھ

دھد؛ این زن در یك جا بھ صورت حواست، در جاي دیگر بھ صورت پاندورا،  محبوب وي قرار مي
ھمھ چیز در آغاز كار «: گوید مي» چینگ-  شي«. شود كھ در اساطیر چین دیده ميیا بھ صورت پوسي 

بدبختي ما از آسمان نیست، بلكھ از زن است؛ . در فرمان مرد بود، ولي زني او را بھ بندگي واداشت
تو آتشي را برافروختي كھ ما را . آه كھ چھ بدبختي، اي پوسي. ھموست كھ سبب تباھي نژاد آدمي شد

  ».جھان از دست رفت، و رذیلت ھمھ جا را فرا گرفت… شود ه و ھر روز مشتعلتر ميسوزاند
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، در میان تمام مردم جھان انتشار دارد؛ در میان »داستان آفرینش«، حتي بیشتر از »داستان طوفان«
توان یافت كھ آن را ندانستھ باشد، و در آسیا كمتر كوھي است كھ روزي  اقوام قدیم كمتر قومي را مي

این داستانھا معموال عنوان وسیلة نقلیھ یا رمزي . نپیشتیم بر آن قرار نگرفتھ باشد -شتي نوح یا شمشك
ھاي دور و  را داشتھ است كھ تودة مردم، از راه آن، یك حكم فلسفي یا حالت اخالقي را، كھ از تجربھ

نایي، بیش از آنچھ مایة كردند؛ و آن اینكھ شھوت جنسي و دا دراز نوع بشر بھ دست آمده بود، بیان مي
لذت و شادي باشد، سبب تولید درد و رنج است؛ و دیگر آنكھ زندگي بشري گاه بھ گاه دستخوش طغیان 

این . ھا سبب پیدایش مدنیتھاي قدیم بوده است شود كھ آب ھمان رودخانھ ھاي بزرگي مي رودخانھ
مغز و   یا درست نیست، سؤالي بي» دهواقعًا اتفاق افتا«سؤال، كھ آیا چنین داستانھایي درست است و 

كنند نیست، بلكھ در عبرت و پندي  بسیار سطحي است؛ چھ اھمیت این داستانھا در ماجرایي كھ نقل مي
خالف عقل است كھ آدمي با خواندن این داستانھا از سادگي دلربا و . شود است كھ از آن حاصل مي

  .است، لذت نبردرواني و جانداري بیان حوادثي كھ در آنھا موجود 

اسفاري كھ بھ فرمان یوشیا و عزرا بر قوم یھود خوانده شد، ھمان است كھ بھ صورت شریعت موسي 
تنظیم شد و زندگي این قوم، پس از آن، بر شالودة ھمین قوانین قرار گرفت، سارتن، كھ در آنچھ 

در اھمیت آنھا در تاریخ «: نویسد كھ كند، دربارة این قوانین مي نویسد كمال احتیاط را مراعات مي مي
در تاریخ، این كار بزرگترین كوششي است كھ بھ » .سازمانھا و قانون، نباید بیش از اندازه مبالغھ شود

گوید كھ این قانون  رنان مي. كار رفتھ تا دین را پایة سیاست و وسیلة تنظیم جزئیات زندگي قرار دھد
در این شریعت ھمھ چیز، از خوراك . »اع شدهاي است كھ تاكنون اختر موحشترین وسیلة شكنجھ«

    و پزشكي و بھداشت شخصي و   خوردن

مسائل مربوط بھ حیض و نفاس و بھداشت عمومي و انحرافات جنسي و شھوات حیواني، عنوان 
خوریم كھ  واجبات و محرمات االھي و دیني پیدا كرد؛ در انیجا یك بار دیگر بھ این مطلب برمي

جداشدن كار طبیب و كاھن از یكدیگر چھ اندازه بكندي صورت گرفتھ، و ھمین طبیب است كھ بعدھا 
، با كمال دقت، قوانین مخصوص )15-13بابھاي (در سفر الویان . ترین دشمن كاھن شده استسرسخت

بھ درمان بیماریھاي تناسلي ذكر شده، و گفتھ است كھ چگونھ باید مبتالیان را از دیگران جدا كنند، و 
 .استدستوراتي براي گندزدایي و بخوردادن و حتي، اگر الزم باشد، سوزندان خانة بیماران داده 

رود كھ از جراحي، جز ختنھ  ، ولي گمان نمي»اند عبرانیان قدیم باني فن پیشگیري از بیماري بوده«
ت، تنھا این سنت، كھ میان مصریان قدیم و اقوام سامي جدید مشترك اس. اند دانستھ كردن، چیزي مي

بلكھ  نداشتھ،اي براي نشان دادن وفاداري نسبت بھ نژاد  عنوان قرباني براي خدا و انجام فریضھ
ھ براي شاید دستورات خاصي ك. اي بھداشتي براي سالم نگاه داشتن اعضاي تناسلي بوده است وسیلھ

پاكیزگي در شریعت یھود وجود داشتھ سبب آن شده است كھ این قوم، با ھمة دربدري و پریشاني و 
  .اند، ھنوز بر روي زمین باقي ھستند رنج و بالیي كھ در طول تاریخ دیده

) 17-1.  20» سفر خروج«(برگرد محور ده فرمان، » شریعت موسي«از این مسائل گذشتھ، باقي 
نخستین فرمان، بنیان اجتماع  .كنند ميكھ نیمي از مردم روي زمین آن آیات را تالوت كند،  دوران مي

آن اجتماعي است كھ بر ھیچ قانون مدنیي تكیھ ندارد، و تنھا بر پایة فكر  گذارد، و دیني جدید را مي
  ھا پنھان؛ قانون و  شود؛ خدا در این اجتماع پادشاه جھان است و از دیده خدا بنا ميوجود 

نام » اسرائیل«كند؛ ملت این خدا  فرستد و مجازات ھر گناھي را او معین مي شریعت را براي آدمي مي
 دولت عبري از میان رفتھ بود، ولي ھنوز ھیكل وجود. دارد، كھ معني آن دفاع كنندگان از خداست

داشت؛ كاھنان یھودا، مانند پاپھاي روم، كوشیدند تا آنچھ را شاھان از نگاه داشتن آن عاجز مانده بودند 
ده «شود چرا فرمان اول از  از ھمین جاست كھ واضح مي. و از دست رفتھ بود دوباره تجدید كنند
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از نزدیكترین صراحت دارد براینكھ مجازات كفر و زندقھ اعدام است، اگر چھ شخص كافر » فرمان
كردند، مانند مردان پرھیزگاري كھ محاكم  كاھناني كھ وضع قانون مي. نزدیكان شخص بوده باشد

كردند كھ وحدت دیني شرط اساسي پیدا  تفتیش افكار را در اروپا بھ راه انداختھ بودند، چنان تصور مي
تري نژادي در نزد ھمین تعصب دیني است كھ، چون با فكر بر. شدن نظم و تضامن اجتماعي است

یھودیان توأم شد، سبب باقي ماندن یھودیان گردید و، در عین حال، مشكالت فراواني براي این قوم 
  .فراھم آورد

فرمان دوم، كھ در باال بردن مفھوم ملي خدا سھم بسزایي دارد، مایة آن است كھ از شأن و منزلت ھنر 
این فرمان . مجسمي از خدا ساختھ نشود گونھ صورت كاستھ شود؛ چھ، فرمان چنان است كھ ھیچ

جا یھوه بھ  مستلزم آن بود كھ سطح فكر یھودیان ترقي كند، زیرا با وجود آنكھ در اسفار پنجگانھ ھمھ
گرفت، و خدا برتر از ھر  صورت بشري توصیف شده بود، از ھر خرافھ و انسان منشي خدا جلو مي

ود كھ قوم یھود ھمھ چیز خود را فداي دین كند؛ چنان خواستھ شده ب. شد شكل و ھر صورت تصور مي
ماند؛ حتي از علم  بھ این ترتیب در قلب مؤمنان یھود قدیم ھیچ جاي خالي براي علم و ھنر باقي نمي

پرستي بیفتد و  نجوم ھم چشم پوشیدند، تا مبادا خدایان باطل زیاد شود، یا آنكھ كسي در اندیشة ستاره
در ھیكل سلیمان، پیش از آن زمان، عدة بیشماري . پرستش كند خداي دیگري جز خداي یگانھ را

ھا را  مجسمھ.شد ھا وجود داشت، ولي در ھیكل جدید چیزي از این قبیل دیده نمي صورتھا و مجسمھ
ھا را ھمراه با  رسد كھ این مجسمھ سابق بر آن از اورشلیم بھ بابل برده بودند، و چنان بھ نظر مي

بھ ھمین جھت است كھ، پس از دورة . اند ه دوباره بھ اورشلیم بازنگرداندهظروف و اثاثة طال و نقر
سازیي در میان یھودیان  گونھ كار پیكرتراشي و نقاشي و نقش برجستھ اسارت یھودیان در بابل، ھیچ

اي نسبت بھ عبرانیان  شود؛ پیش از آن نیز، جز در زمان سلیمان، كھ در واقع دورة بیگانھ دیده نمي
آوازھا . دانستند كاھنان از ھنرھاي گوناگون تنھا معماري و موسیقي را جایز مي. ن بوده استبود، چنی

كاست؛  شد تنھا عاملي بود كھ از سختي و تلخي زندگي مردم مي و سرودھایي كھ در ھیكل خوانده مي
ن در با دستة خوانندگا» مانند یك نفر بھ یك آواز«اي از نوازندگان آالت مختلف موسیقي  مجموعھ

و داوود و تمامي «. پرداختند كردند و بھ تسبیح و تقدیس ھیكل و خداوند مي ترتیل مزامیر شركت مي
خاندان اسرائیل با انواع آالت چوب سرو و بربط و رباب و دف و دھل و سنجھا بھ حضور خداوند 

    » .كردند بازي مي

نام خداي پروردگار را «حرام بود كھ  نھ تنھا بر وي. فرمان سوم نمایندة تقواي شدید فرد یھودي بود
، بلكھ اصال و مطلقًا ذكر نام خدا حرمت داشت؛ ھر وقت نام یھوه در دعا و »بیھوده بر زبان براند

را، كھ بھ معني پروردگار است، تلفظ » ادوناي«آمد، بر وي واجب بود كھ، بھ جاي آن، كلمة  نماز مي
  . این اندازه خودداري و ترس از ذكر نام خدا فقط در میان ھندوان نظیري دارد .كند

دارد؛ این ترتیب پس از آن بھ  فرمان چھارم، روز تعطیل ھفتگي را بھ نام سبت یا شنبھ مقرر مي
از بابلیان  -و شاید خود این عادت - ناماین . صورت یكي از محكمترین سنتھاي نوع بشر درآمده است

گرفتن و صلح و صفا بود شباتو  بھ یھوه انتقال یافت؛ بابلیان روزھاي حرام را كھ مخصوص روزه
از این روز تعطیل ھفتگي گذشتھ، اعیاد بزرگ دیگري نیز داشتند؛ از قبیل جشنھاي كنعاني . نامیدند مي

دھا بھ نام عید پنجاھھ یا عید خمسین نامیده شد، بھ براي موسم درو كردن جو بود؛ شبوئوت، كھ بع
بندان جشن برداشت محصول درخت مو بود؛  جشن پایان درو كردن گندم اختصاص داشت؛ عید میوه

داشتند؛  عید فطر یا عید فصح مراسمي بود كھ در ھنگام بھ دست آمدن نخستین نتایج گوسفندان برپا مي
بعدھا تغییراتي در این اعیاد داده شد و آنھا . ول سال بودجشن مخصوص ا) السنھ رأس(روش ھشانھ 

اي را  در نخستین روز ایام عید فصح بره یا بزغالھ. را نمایندة حوادث مھمي در تاریخ یھود قرار دادند
پاشیدند؛ این، خود، عالمت آن بود كھ خون نصیب  خوردند و خون آن را بر درھا مي كشتند و مي مي
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كاھنان یھود این عادت را با داستان كشتھ شدن فرزندان اول مصریان پیوستگي خداوند است؛ بعدھا 
بره، در ابتدا، براي یكي از قبایل كنعاني عنوان توتم داشت؛ عید فصح در میان كنعانیان عید . دادند

داستان ) 12باب (» سفر خروج«چون امروز در  .بودقرباني كردن بره براي یكي از خدایان محلي 
بینیم كھ یھودیان زمان ما بھ ھمان نحوي كھ در زمانھاي قدیم بوده مراسم  خوانیم، و مي این عید را مي

كھ چھ اندازه این رسم دیني قدمت دارد، و چھ اندازه این ملت بھ یابیم  دارند، نیك در مي آن را برپاي مي
  .آداب قدیمي خود پابند است

دھد  شود، و، از لحاظ سازمان اجتماعي، آن را در منزلتي قرار مي در فرمان پنجم خانواده تقدیس مي
ذاشتھ شده بود، این اھمیت و احترامي كھ در آن زمان براي خانواده گ. كھ تنھا ھیكل از آن باالتر است

شد؛ چون انقالب صنعتي معاصر آغاز شد،  در تمام قرون وسطي و قرون جدید، در اروپا مراعات مي
خانوادة عبراني، كھ در آن تسلط با پدر خانواده بود، . مقام خانواده نیز متزلزل گردید و انحطاط یافت

مرد زندار خانواده، و زنان و شد از بزرگترین  سازمان اقتصادي و سیاسي وسیعي بود كھ تشكیل مي
فایدة اقتصادي این اجتماع خانوادگي . فرزندان ایشان، و غالماني كھ ممكن بود در اختیار خانواده باشند

كردند؛ ولي ارزش سیاسي  برداري از آن توانایي پیدا مي آن بود كھ مجموع آنھا بر كاشتن زمین و بھره
ساخت، با وجود این نظم، جز در ھنگام جنگ،  قرار ميآن در این بود كھ نظم اجتماعي استواري بر

  ضرورتي براي موجود بودن دستگاه دولت و حكومت 

قدرت پدر در خانواده عمال نامحدود بود؛ زمین تنھا بھ او تعلق داشت، و فرزندانش تا زماني . رسید مي
دولت و حكومت را  توانستند زنده بمانند كھ بھ فرمان او گردن نھند؛ در واقع خود وي عنوان مي

توانست دختران خود را، پیش از بلوغ، بھ عنوان كنیز بفروشد و، با آنكھ در  اگر فقیر بود، مي. داشت
كرد، معموال حق داشت بدون جلب  امر شوھر دادن دختران گاھي خرسندي ایشان را نیز جلب مي

ود كھ پسر نتاج بیضة در میان ایشان چنان شایع ب. رضاي آنان بھ ھر كس بخواھد شوھرشان دھد
راست، و دختر نتاج بیضة چپ است، و معتقد بودند كھ بیضة چپ كوچكتر و ضعیفتر از بیضة راست 

پدر و «كرد، و بر وي الزم بود  گرفت بھ خانة زن خود انتقال پیدا مي در ابتدا مردي كھ زن مي. است
دستگاه سلطنت درست شد این عادت  ، ولي پس از آنكھ»مادر را رھا كند و بھ قبیلة زن خویش بپیوندد

چشمت باید بھ شوھرت «: فرمان یھوه بھ زن شوھردار چنین بود. نیز رفتھ رفتھ از میان برخاست
با وجود آنكھ، از لحاظ رسمي و تشریفاتي، زن در زیر فرمان » .باشد، و او بر تو حكومت خواھد كرد

د نام زنھایي ھمچون سارا، راحیل، مریم، و مرد بود، اقتدار و احترام فراوان داشت؛ در تاریخ یھو
اسرائیل بود، و حلده زن  دبوره، زني است كھ در عین حال از قضات بني. كند توجھ مي  استر جلب

زني كھ چند . دیگري است كھ یوشیا، دربارة كتابي كھنھ كھ در ھیكل یافتھ بودند، با وي مشورت كرد
مي پیدا كرده است، چھ ملت كوچك یھود پیوستھ آرزوي آن آورد مطمئن بود كھ مقام و احترا فرزند مي

شود، در  داشت كھ عدد افرادش افزایش پیدا كند؛ ھمان گونھ كھ امروز در اسرائیل احساس خطر مي
ترسیدند و احساس خطر  آن زمان نیز قوم یھود از اقوامي كھ دور تا دور آنان را فراگرفتھ بودند مي

گذاشتند و عزوبت را خطا و گناھي تصور  بھ مادري احترام ميبھمین جھت بود كھ . كردند مي
كردند؛ از بیست سالگي ازدواج را اجباري ساختھ بودند، و از این قاعده حتي كاھنان را نیز مستثنا  مي
كردند؛ بھ دختران بیشوھري كھ در سالھاي ازدواج بودند، و ھمچنین بھ زنان نازا، بھ چشم حقارت  نمي
ھ انداختن و فرزند كشتن و راھھاي دیگر جلوگیري از فراوان شدن نسل را از اعمال نگریستند؛ بچ مي

و اما راحیل، چون دید كھ «. دھد دانستند كھ گندشان بیني پروردگار را آزار مي انگیز كافراني مي  نفرت
 پسران بھ من بده، و اال: براي یعقوب اوالدي نزایید، بر خواھر خود حسد برد و بھ یعقوب گفت

كرد، و جز بھ شوھر و  زن كامل زني بود كھ پیوستھ در خانھ و اطراف آن كار مي» .میرم مي
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توصیفي از زن كمال مطلوب مرد ) باب آخر(در كتاب امثال سلیمان . اندیشید فرزندانش بھ چیزي نمي
  :بھ این صورت آمده است

دل شوھرش بر او اعتماد . استزن صالحھ را كیست كھ پیدا تواند كرد؟ قیمت او از لعلھا گرانتر … 
پشم . برایش تمامي روزھاي عمر خود خوبي خواھد كرد و نھ بدي. دارد و محتاج منفعت نخواھد بود

او مثل كشتیھاي تجار است؛ خوراك خود . كند جوید و بھ دستھاي خود با رغبت كار مي و كتان را مي
اش خوراك و بھ كنیزانش  ھ اھل خانھخیزد و ب مي وقتي كھ ھنوز شب است بر. آورد را از دور مي

  دربارة مزرعھ . دھد حصة ایشان را مي

بندد  كمر خود را با قوت مي. نماید خرد، و از كسب دستھاي خود تاكستان غرس مي فكر كرده آن را مي
بیند كھ نیكوست، چراغش در شب خاموش  تجارت خود را مي. سازد و بازوھاي خویش را قوي مي

كفھاي خود را براي . گیرد كند و انگشتھایش چرخ را مي خود را بھ دوك دراز ميدستھاي . شود نمي
اش از  بھ جھت اھل خانھ. نماید سازد و دستھاي خویش را براي مسكینان دراز مي فقیران مبسوط مي

. سازد براي خود اسبابھاي زینت مي. ترسد، زیرا كھ جمیع اھل خانة او بھ اطلس ملبس ھستند برف نمي
باشد و در میان مشایخ  شوھرش در دربارھا معروف مي. باشد از كتان نازك و ارغواني مي لباسش

قوت و . دھد فروشد، و كمربندھا بھ تاجران مي ھاي كتان ساختھ، آنھا را مي جامھ. نشیند والیت مي
آمیز  گشاید، و تعلیم محبت دھان خود را بھ حكمت مي. خندد عزت لباس اوست، و دربارة وقت آینده مي

پسرانش . خورد شود، و خوراك كاھلي نمي بھ رفتار اھل خانة خود متوجھ مي. بر زبان وي است
. وي را از ثمرة دستھایش بدھید… ستاید گویند و شوھرش نیز او را مي برخاستھ او را خوش حال مي

  .بستایدھا  و اعمالش او را نزد دروازه

رود كھ دست یافتن بھ آن بسیار دشوار است؛ در ھیچ كتاب  در فرمان ششم از كمال مطلوبي سخن مي
شود؛ در ھمة فصول آن، یا از كشتن  دیگر بھ اندازة اسفار عھد قدیم از آن ھمھ آدمكشي گفتگو نمي

كشمكش دائمي میان اسباط، اختالفات حزبي، . ا را بكندھ شود یا از تولید مثلي كھ جبران كشتھ بحث مي
ھاي صلح نادر و كوتاه را  و عادت انتقام خون گرفتن میراثي، ھمھ، ازعواملي بود كھ یكنواختي دوره

اند،  ھا و شعرھاي خود گاوآھن و داس را ستوده اسرائیل، با آنكھ در گفتھ انبیاي بني. شكست در ھم مي
ھاي خود از قول یھوه نقل  اگر بھ آنچھ آنان در خطابھ -روند؛ كاھنان شمار نميخود از مبلغان صلح بھ 

مند بودند، بھ جنگ و خونریزي نیز  ھمان اندازه كھ بھ اندرز دادن عالقھ -اند باور داشتھ باشیم كرده
عادت بر آن جاري بود كھ . از میان نوزده پادشاه اسرائیل، ھشت نفر آنھا كشتھ شدند. حریص بودند

كردند ویران كنند، و ھمة مردان آنجا را از دم شمشیر بگذرانند، و چنان زمین  شھرھایي كھ تسخیر مي
را تباه سازند كھ، جز پس از گذشتن زمان درازي، شایستة كشت و زرع نباشد، و در این كار با دیگر 

آید، خالي  دست ميھاي ایشان بھ  شاید شمارة كشتگان، كھ از گفتھ. مردم زمانھاي گذشتھ شریك بودند
اسرائیل صد ھزار  بني«چھ معقول نیست كھ، بدون داشتن ساز و برگ جدید جنگ، . از مبالغھ نباشد

اسرائیل چنان معقتد بودند كھ امت برگزیدة خدا ھستند؛  بني. كشتھ باشند» پیادة آرامیان را در یك روز
  دمي شد كھ طبیعتًا در مر این، خود سبب زیاد شدن غرور و نخوتي مي

برگزیدگي باعث آن بود كھ، ھر چھ بیشتر، از ازدواج با دیگر اقوام دامن فرو چینند و از لحاظ فكري 
المللي كنار بگیرند؛ این، خود، امري  و فرھنگي از دیگران دور بمانند، و خود را از جریانھاي بین

ن را باید گفت كھ تا حد ولي ای. اند است كھ اخالف ایشان، در زمان حاضر، در صدد جبران آن برآمده
علت سختي و خشونت قوم یھود فراواني : زیادي واجد فضایل وابستھ بھ صفات قومي خویش بودند

گرفت؛ میل شدیدي كھ  گیري آنان از تقواي فراوان سرچشمھ مي نیروي حیات در نزد ایشان بود؛ گوشھ
یت داشتند، و ھمین حساسیت سبب اندازه حساس دادند از این بود كھ بي خلقي نشان مي بھ كشمكش و كج
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ھمین تكبر و غرور و . آن شد تا بزرگترین گنجینة ادبي را در خاور نزدیك از خود بھ یادگار بگذارند
. گاه شجاعت ایشان، در طول قرنھاي متمادي شكنجھ دیدن و بیچارگي، بوده است نژادي بھترین تكیھ

  .سازد ر آن گونھ بودن ناچارش ميشود كھ اوضاع و احوال ب آري، آدمي پیوستھ چنان مي

گونھ كھ فرمان پنجم خانواده را  ھمان -شود در فرمان ھفتم، ازدواج بھ عنوان اساس خانواده شناختھ مي
و دین را تا آنجا كھ ممكن است بھ یاري ازدواج و ھواداري از آن وا  - اساس اجتماع شناختھ بود

گذارد كھ  ھا و مقرراتي مي آید، ولي قاعده میان نمي دارد؛ از روابط جنسي پیش از ازدواج سخني بھ مي
كنند تا  بنابر آنھا دختر باید، در روز ازدواج، دوشیزگي خود را اثبات كند، وگرنھ او را سنگسار مي

باوجود این، عمل زنا در میان قوم یھود انتشار داشت؛ چنانكھ ظاھر است، پس از ویراني سدوم . بمیرد
چون قانون و شریعت، بنابر آنچھ ظاھر است، از . اند عمل لواط دست نكشیده و عموره نیز آن قوم از

، »زنان بیگانھ«ھمخوابگي با زنان بدكار بیگانھ منعي نداشتھ، زنان سوري و موآبي و مدیني و دیگر 
وري و روسپیگري،  بردند و كار پیلھ در سراسر راھھاي بزرگ، در كوھھا یا زیر چادرھا بھ سر مي

كرد، و بھ ھمین جھت،  سلیمان در این قبیل كارھا زیاد سختگیري نمي. دادند با ھم انجام مي ھر دو، را
گرفت، تسھیالتي قائل شد، و عدد آنان در این  در قانوني كھ از آمدن این گونھ زنان بھ اورشلیم جلو مي

ن، بھ صورت شھر رو بھ افزایش رفت، و كار بھ جایي رسید كھ خود ھیكل اورشلیم، در زمان مكابیا
    .اي درآمد و مایة خشم و شكایت یكي از مصلحان زمان شد خانھ فاحشھ

یعقوب براي راحیل ھفت «البتھ مسائل عشقي نادر نبود، چھ میان دو جنس تمایل فراواني وجودداشت؛ 
؛ با وجود این، باید »سال خدمت كرد، و بھ سبب محبتي كھ بھ وي داشت در نظرش روزي چند نمود

ارت پیش از اس. دانست كھ عشق و محبت در امر ازدواج و انتخاب ھمسر دخالت چنداني نداشتھ است
اسرائیل، امر زناشویي جنبة عرفي و مدني صرف داشت، كھ بھ وسیلة والدین عروس و داماد یا  بني

در اسفار عھد قدیم شواھدي است كھ نشان مي دھد كھ با . گرفت داماد و پدر عروس صورت مي
چون شمارة . داند اند؛ یھوه ھمسري با زنان اسیر شده در جنگھا را جایز مي كرده اسیران ھم ازداوج مي

  زنان كاھش یافت، 

دختران شیلوه بیرون آیند تا با رقص كنندگان رقص كنند، آنگاه از تاكستانھا در آیید و، از دختران 
ولي این كار یك عمل استثنایي بود؛ سنت » .شیلوه، ھر كس زن خود را ربوده بھ زمین بنیامین برود

ت گیرد؛ یعقوب لیئھ و راحیل را با كار متعارف آن بود كھ زناشویي از طریق خرید و فروش صور
ھوشع نبي سخت از . خویش خریداري كرد، و بوعز نیز با دسترنج خویش روت زیبا را بھ چنگ آورد

دادند  نامي كھ عبرانیان بھ زن ھمسر مي. آن پشیمان بود كھ چرا ھمسر خود را پنجاه شكل خریده است
مقابل مھري كھ بھ عنوان بھاي دختر خود دریافت  پدر عروس، در. دارد» مملوك«بلھھ بود كھ معني 

اي كھ میان بلوغ جنسي  كرد؛ این، خود، براي از میان بردن فاصلھ داشت، او را بھ داماد واگذار مي مي
و بلوغ اقتصادي جوانان ممكن است وجود پیدا كند و اسباب خرابي اجتماع باشد، وسیلة بسیار 

  .رفت سودمندي بھ شمار مي

توانست چند زن براي خود انتخاب كند، و اگر زن مانند سارا نازا بود بھ  وانگر بود، مياگر مرد ت
اي برگزیند؛ از ھمة این آداب و سنن، مقصود آن بود  داد تا براي خود ھمخوابھ شوھر خویش اجازه مي

براي یعقوب  توانستند قاعده چنان بود كھ، پس از آنكھ لیئھ و راحیل آن اندازه كھ مي. كھ نسل زیاد شود
بھ زن اجازه . فرزند زادند، كنیزكان خود را بھ وي ببخشند تا از آنان نیز فرزنداني براي وي پیدا شود

مرد، بر برادر دیگر  شد كھ بیكار بنشیند و فرزندي نیاورد؛ بھ ھمین جھت، چون برادري مي داده نمي
را بھ زني اختیار كند؛ اگر مرده  واجب بود كھ ھراندازه ھم كھ زن داشتھ باشد زن بیوة برادر خود

چون مالكیت فردي، در اجتماع یھودیان، . شد برادر نداشت، این كار بر نزدیكترین خویشان واجب مي
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داد، براي ھر یك از زن و مرد، از لحاظ زناشویي، وضع  اساس سازمان اقتصادي را تشكیل مي
ك زن بگیرد، ولي زن تنھا متعلق بھ یك توانست بیش از ی خاصي وجود داشت؛ بھ این معني كھ مرد مي

زنا در نزد آنان عبارت از این بود كھ مردي ھمخوابة زني شود كھ آن زن را مرد دیگري . مرد بود
خریده است؛ بھ ھمین جھت، در واقع، زنا عنوان تجاوز بھ حق مالكیت داشت، و زن و مرد زناكار، 

كرد  وھر حرام بود، اما اگر مرد عزبي چنین ميش فسق بر زن بي. شدند ھر دو، بھ اعدام محكوم مي
توانست زن خود را طالق گوید، ولي، پیش از زمان تلمود،  مرد مي. عنوان گناه قابل آمرزشي داشت

رسد كھ مردان از این  طالق گرفتن براي زن بسیار دشواري داشت؛ با وجود این، چنان بھ نظر مي
گر  كردند؛ مرد یھودي از این لحاظ بھ صورت انساني جلوه تفوقي كھ بر زن داشتند زیاد استفاده نمي

اگر چھ پایة زناشویي با عشق گذاشتھ . شود كھ بھ زن و فرزندان خود كمال محبت و عالقھ را دارد مي
و اسحاق، رفقھ را بھ خیمة مادر «: آمد شد، غالبًا پس از زناشویي چنین عشق و محبتي فراھم مي نمي

» .بھ زني گرفتھ، دل در او بست؛ و اسحاق بعد از وفات مادر خود تسال یافتخود سارا آورد و او را 
شاید در ھیچ جاي دنیا، بھ استثناي شرق دور، زندگاني خانوادگي بھ این درجھ بلندي، كھ یھودیان بھ 

    آن 

  .رسیده بودند، نرسیده باشد

ین امر با دین و خانواده سھ ركن اساسي اجتماع ا است؛ فرمان ھشتم دربارة تضمین مالكیت فردي
مالكیت تقریبًا منحصر بھ زمین بود، چھ یھودیان تا روزگار سلیمان جز . ساختھ است عبري را مي

چندان نداشت، و حتي خود كشاورزي نیز ترقي . گري صناعت دیگري نداشتند آھنگري و كوزه
بیشتر در زیر . داري و تربیت چھارپایان و زراعت مو و زیتون و انجیر بود اكثریت مردم كارشان گلھ

بردند؛ این از آن جھت بود كھ براي كوچ كردن و در چراگاه تازه فرود آمدن دچار  چادر بھ سر مي
د بر نیازشان فزوني پیدا كرد، آوردن پس از آنكھ ثروت مردم زیاد شد و آنچھ فراھم مي. زحمت نشوند

در خط بازرگاني افتادند؛ كاالھاي یھودي، در نتیجة زبردستي و شكیبایي تاجران یھودي، در 
تا پیش از ایام اسارت، پول در . بازارھاي دمشق و صور و صیدا و اطراف معبد رواج فراوان یافت

گرفت، كھ آنھا را در ھر معاملھ  ت ميمیان ایشان رایج نبود، و مبادلة جنسي بھ وسیلة سیم و زر صور
در میان ایشان صرافان فراوان پیدا شدند كھ، براي كارھاي بازرگاني واجراي . كردند از نو وزن مي

مایة شگفتي نیست كھ این . گذاشتند طرحھاي اقتصادي، سرمایة الزم را در اختیار اشخاص مي
تد خویش قرار داده باشند، چھ این عادت عرصة ھیكل اورشلیم را در محل داد و س» دھندگان قرض«

یھوه از جایگاه بلند . در خاور نزدیك جاري بود و، در بسیاري از نقاط آن، ھم امروز نیز چنین است
بھ امتھاي «: خویش بھ این پولداران یھودي نظر مرحمت داشت؛ از سخنان او در این باره است كھ

، و ھمین فلسفة بخشنده است كھ ثروت فراواني »دبسیار قرض خواھي داد، ولي تو مدیون نخواھي ش
براي قوم یھود فراھم ساختھ، گو اینكھ در زمان حاضر كسي در اندیشة آن نباشد كھ ریشة جمع مال 

  .یھودیان وحي آسماني بوده است

گرفتند، و صدھا  یھودیان، مانند دیگر مردم خاورنزدیك، اسیران جنگ و محكومان را بھ بندگي مي
این اسیران را در ساختمانھاي عمومي، مانند ھیكل و كاخ سلیمان، براي بریدن چوب و ھزار از 

توانست مالي بھ دست  ولي خواجة بنده حق كشتن او را نداشت، و بنده مي. داشتند عملگي بھ كار مي
نمود، وي را  چون شخص بدھكاري از پرداخت دین خود ناتواني مي. آورد و آزادي خود را بازخرد

فروختند، یا پسران او را بھ جاي وي در معرض فروش قرار  ابل بدھیي كھ داشت بھ بندگي ميدر مق
این را نیز باید گفت كھ صدقات فراواني كھ . دادند؛ این رسم تا زمان حضرت مسیح برقرار بود مي

كردند،  كشي از این گونھ بندگان مي ھاي سختي كھ انبیا و كاھنان بر ضد بھره دادند، و حملھ مردم مي
. سبب آن بود كھ تأثیر بد این سازمان بندگي در سرزمین یھودا خفیفتر از سایر نقاط خاور نزدیك باشد
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و نیز از قوم یھود » .یكدیگر را مغبون مسازید«: آن بود كھ» شریعت موسي«یكي از دستورھاي 
مي كھ بھ دیگران خواستھ شده بود كھ، ھر ھفت سال یك بار، بندگان عبراني را آزاد كنند و از وا

چون بعدھا معلوم شد كھ این قانون چنان نیست كھ صاحبان بنده بھ آن خرسندي نشان . اند در گذرند داده
سالھ وضع شد، و مقرر گردید كھ بندگان و وامداران در سر پنجاه سال آزاد  دھند، قانون جشن پنجاه

این براي . كنانش آزادي را اعالم كنیدسال پنجاھم را تقدیس نمایید و در زمین براي جمیع سا«: شوند
  خواھد بود؛ و ھر كس از شما بھ ) جشن(= شما یوبیل 

  ».ملك خود برگردد، و ھر كس از شما بھ قبیلة خود برگردد

دلیلي در دست نیست كھ این دستور و وصیت نیكو را بھ كار بستھ باشند، خواه چنین باشد خواه نباشد، 
ر میان آن قوم باشیم، كھ از آموختن ھیچ درس نیكوكاریي بھ مردم باید متوجھ نعمت خودكاھنان د

یكي از برادرانت فقیر باشد، دل خود را سخت مساز و دستت را بر برادر «اگر : اند فروگذار نكرده
دار و بھ قدر كفایت موافق احتیاج بھ او قرض  فقیر خود مبند، بلكھ البتھ دست خود را بر او گشاده

تعطیل روز شنبھ باید شامل ھمة كارگران باشد، حتي الزم است » .و سود مگیر از او ربا« -»بده
ھایي كھ از درختان فرو  افتد و میوه ھایي كھ در كشتزار بر زمین مي چھارپایان را نیز فراگیرد؛ خوشھ

اگر چھ این صدقات مخصوص خود . ریزد، بھرة فقیران است كھ آنھا را براي خود جمع كنند مي
ده، دربارة فقراي بیگانھ نیز سفارش شده است كھ با آنان بھ نیكي رفتار كنند، و بھ آنان یھودیان بو

شد كھ آن قوم نیز خود روزي بي جا و مأوا  پیوستھ بھ گوش یھودیان خوانده مي. خوراك و مأوا بدھند
  . گذرانیدند بودند و، در زمیني جز سرزمین خویش، روزگار را بھ اسارت و بندگي مي

نھم آن بود كھ گواھان، شرافت و امانت مطلق را رعایت كنند؛ ھمین فرمان بود كھ شالودة فرمان 
كرد، و  شخص گواه در یك مجلس دیني سوگند یاد مي. مذھب را زیربناي تمامي شریعت یھود قرار داد

گند كرد كھ، مانند آنچھ در گذشتھ مرسوم بود، دست بر عورت كسي كھ براي او سو تنھا بھ این بس نمي
قانون چنان . كند بگذارد، بلكھ بایستي خدا را بر راستي گفتار خود گواه بگیرد و حكم قرار دھد یاد مي

بود كھ اگر كسي شھادت دروغ بدھد، ھمان مجازاتي كھ بنا بود بھ متھم داده شود، و با شھادت وي از 
ھیكل عنوان محكمھ، و  قانون یھود ھمھ قانون دیني بود، و. میان رفتھ است، در حق او اجرا شود

كرد بھ اعدام  كاھنان عنوان قضات را داشتند و ھر كس را كھ از اطاعت احكام كاھنان سرپیچي مي
گذاشتند؛ اگر بزه متھم مشكوك بود، بھ او  اي از حاالت، حكم را بھ خدا وامي در پاره. كردند محكوم مي
ھیچ دستگاھي جز دستگاه دیني در كار  براي اجراي قانون،. دادند كھ آب زھرآلود بنوشد دستور مي

گناھھاي كوچك با . گذاشتند نبود، و اجراي احكام را بھ ضمیر شخص و قضاوت افكار عمومي وامي
پرستي، زنا، زدن والدین،  آدمكشي، ربودن اشخاص، بت. اعتراف كردن و فدیھ دادن قابل بخشایش بود

، بھ حكم یھوه، مجازات اعدام داشت؛ »با چھارپایاننزدیكي «دشنام دادن بھ ایشان، دزدیدن بندگان، یا 
زن «: كیفر جادوگري نیز اعدا مبود. شد كشت دیگر محكوم بھ اعدام نمي ولي اگر كسي غالمي را مي

یھوه راضي بود كھ، در مورد آدمكشي، خود مردم بھ اجرا كردن قانون » .جاودگر را زنده مگذار
با وجود این، » .؛ ھر گاه بھ او برخورد كند، او را بكشدولي خون، خود، قاتل را بكشد«: برخیزند

توانست بھ آنجاھا بگریزد؛ چون چنین  شناختند، كھ بزھكار مي بعضي از شھرھا را بھ عنوان بست مي
بھ طور كلي باید گفت كھ اساس . كرد، صاحب خون ناچار بود براي انتقام جستن درنگ كند مي

و اگر اذیتي دیگر حاصل شود، آنگاه جان بھ «: ل بوده استمجازات قانون قصاص و معاملة بھ مث
عوض جان بده، و چشم بھ عوض چشم، دندان بھ عوض دندان، و دست بھ عوض دست، و پا بھ 

؛ بھ عقیدة ما اینھا »عوض پا، و داغ بھ عوض داغ، و زخم بھ عوض زخم، و لطمھ بھ عوض لطمھ
، كھ الاقل »شریعت موسي«. یافتھ اكمل تحقق نميكمال مطلوبھایي بوده است كھ ھمة آنھا بھ وجھ 
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، از لحاظ جنایي مزیتي بر آن ندارد، و از جنبة »تدوین شده«پانزده قرن پس از قانون حموربي 
  . قضایي باید گفت كھ رنگ ارتجاع و بازگشت بھ تسلط ابتدایي كھنھ دارد

بھ خانة ھمسایھ «: اند كرده ر ميشود كھ چگونھ بھ زن بھ عنوان ملك مرد نظ از فرمان دھم معلوم مي
ات و غالمش و كنیزش و گاوش و االغش، و بھ ھیچ چیزي كھ از آن  طمع مورز، و بھ زن ھمسایھ

با وجود این، مضمون فرمان دھم قابل توجھ و ستایش است، و اگر مردم » .ھمسایة تو باشد طمع مكن
از عجایب آنكھ نیكوترین فرمان و . خاست كردند، نیمي از پریشاني جھان از میان برمي بھ آن عمل مي

مقصود ما . شود یھود است، در میان این ده فرمان دیده نمي» شریعت«دستور، در عین آنكھ جزئي از 
آمده و نص آن از » مخلوطي از احكام مكرر«در میان ) 18.  19(» سفر الویان«چیزي است كھ در 

  ».را مثل خویشتن دوست بدار ھمسایة خود«: كند كھ این عبارت كوتاه تجاوز نمي

بھ طور خالصھ باید گفت كھ ده فرمان قانوني عالي بوده است، و عیوب آن بر عیوب زماني كھ در آن 
باید بھ خاطر داشتھ باشیم . وضع شده فزوني نداشتھ؛ ولي محاسني دارد كھ مخصوص بھ خود آن است

شتھ و، بیش از آنكھ نمایندة زندگي یھودیان كھ این فرمانھا تنھا قانون بوده و چیزي بر آن اضافھ ندا
مانند ھمة قوانین دیگر، ھر وقت كھ آن را زیر پا . بوده است» اي مدینة فاضلة كاھنانھ«باشد، 

كرد بھ ستایش آن  شد، و ھر گاه كسي بھ آن تجاوز مي گذاشتند در چشم معتقدان بھ آن عزیز مي مي
مھمترین اثر آن . ز بیشتر قوانین قضایي و اخالقي كمتر نبودخاستند، ولي تأثیر آن در رفتار قوم ا برمي

پدید آورده كھ در ھنگام دربدري » وطن قابل حمل و نقلي«ھاینھ، براي قوم یھود  این است كھ، بھ گفتة 
خود، كھ بالفاصلھ پس از وضع این قانون شروع شد و دو ھزار سال طول كشید، آن وطن را با خود 

كومت روحاني غیرقابل رؤیتي برقرار ساختھ و، با وجود پراكندگي، آنان را متحد اند؛ و ح ھمراه داشتھ
اند، غرور خود  نگاه داشتھ است؛ چنین بود كھ یھودیان، با وجود شكستھایي كھ در قرون طوالني دیده

  .اند را از كف نداده و بھ صورت ملت غیرقابل زوالي درآمده

VII –  ادبیات و فلسلة تورات  

  آمدن اسكندر -بدبیني كتاب جامعھ - فكر ابدیت - ایوب -امثال - غزل غزلھا - مزامیر - شعر - ھقص - تاریخ

كتاب عھد قدیم تنھا شریعت و قانون نیست، بلكھ از آن گذشتھ تاریخ و شعر و فلسفھ درجة اولي نیز بھ 
تقواي اگر، از آن كتاب اساطیر، اولین تحریفات و اغالطي را كھ باعث آن صالح و . رود شمار مي

استنساح كننده بوده است كنار گذاریم، و این مطلب را بپذیریم كھ كتابھاي تاریخي آن چنان دقت و 
اند ندارد، پس از ھمة این كارھا، نھ تنھا در آن میان  كھنگیي را كھ پدران ما دربارة آنھا قائل بوده

در نوع خود زیباترین آنھا نیز بھ ھاي تاریخي  یابیم، بلكھ این نوشتھ ھاي تاریخي را مي قدیمترین نوشتھ
اي از دانشمندان، در اثناي  شاید اسفار داوران و سموئیل و پادشاھان، بھ زعم پاره. رود شمار مي

  اسارت، یا كمي پس 

اي را  تألیف شده، و غرض مؤلفان این اسفار آن بوده است كھ آداب و سنن قوم دلشكستھ و پراكنده
نده باقي گذارند؛ ولي قصة شائول و داوود و سلیمان، از لحاظ ساختمان آوري كنند و براي قرون آی جمع

حتي . ھاي باستاني خاور نزدیك است تر از سایر نوشتھ و اسلوب، بھ نسبت زیادي زیباتر و ظریفت
خود سفر پیدایش را، در صورتي كھ با درنظر گرفتن نقش اساطیر در آن بخوانیم و از سلسلة انسابي 

  م بپوشیم، براستي كھ داستان قابل ستایشي است، كھ بدون پرداختن بھ حواشي وكھ در آن است چش
این كتاب، تنھا، كتاب تاریخ . آرایشھاي كالمي، و با سادگي و نیرومندي و جانداري خاص نوشتھ شده
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شده از كوششھاي  نیست، بلكھ نوعي از فلسفة تاریخ نیز با آن ھمراه است؛ این نخستین گزارش ثبت
ست كھ خواستھ است حوادث بیشمار گذشتھ را با یكدیگر تألیف و مقایسھ كند و از میان آنھا آدمي ا

وحدتي بیرون آورد و غرض و منظور و ارتباط علت و معلولي موجود در آنھا را تا حدي اكتشاف كند 
 تصوري. و، از آن رو، زمان حاضر و آیندة خود را با روشني بیشتري در برابر خویش داشتھ باشد

كھ انبیا و كاھنان مؤلف اسفار پنجگانھ دربارة تاریخ داشتند در مدت ھزار سال دوام یونان و روم باقي 
  .ماند و بھ صورت نظركلي متفكران اروپایي، از بوئثیوس گرفتھ با بوسوئھ، درآمد

ي در عالم نثرنویس. داستانھاي عشقي كوچك كلیي كھ در تورات آمده حدفاصل میان تاریخ و شعر است
اي بھ اندازة قصة روت بھ سرحد كمال نزدیك نشده؛ داستانھاي اسحاق و رفقھ، یعقوب و  ھیچ نوشتھ

ادبیات . گیرد راحیل، یوسف و بنیامین، شمشون و دلیلھ، استر، یھودیث و دانیال در درجة دوم قرارمي
) 5باب  كتاب داوران،(» سروده دبوره«و ) 15سفر خروج، باب (» سرود موسي«شعري تورات با 

بابلي راه را براي » توبة«ھاي  شاید قصیده. رسد شود و در مزامیر بھ منتھاي اوج خود مي آغاز مي
ساختھ شدن این سرودھا ھموار كرده، و ممكن است سرودھاي یھودي مضمون و صورت خود را از 

ور صد و پنجاه و بھ نظر ما قصیدة اخناتون دربارة آفتاب اثري در مزم. ھمان قصاید اقتباس كرده باشد
پنجم داشتھ، و گمان بیشتر آن است كھ ھمة این مزامیر را تنھا داوود نساختھ باشد، بلكھ گروھي از 

اند، و احتمال دارد كھ این كاردر قرن سوم  شاعران، در زمان درازي پس از اسیري، آنھا را نوشتھ
ریخي كاري نیست و، ھمان گونھ كھ البتھ ما را بھ این بحث تا. قبل از میالد مسیح صورت گرفتھ باشد

ھاي خود از آنھا الھام گرفتھ، مورد بحث  اشتقاق اسم شكسپیر، یا منابعي كھ وي براي نوشتن نمایشنامھ
شود، آنچھ طرف توجھ است این است كھ مزامیر در میان اشعار غنایي جھان درجة اول  ما واقع نمي

سھ آنھا را بخواند، یا مانند شخص ناقد و مدققي بھ مقصود آن نبوده است كھ آدمي در یك جل. را دارد
شود آن است كھ حالت نشئة روحیي را  مطالعة آنھا بپردازد؛ زیباترین چیزي كھ در مزامیر مشاھده مي

كند، و ایماني را كھ محرك عواطف انسان است بھ  دھد توصیف مي كھ از تقوا بھ آدمي دست مي
كاھد این است كھ با لعنتھا و  ارزش این مزامیر در نظر ما ميآنچھ از . نماید صورتي عالي بیان مي

  فراوان » ھاي استغاثھ«ھا و  نفرینھاي تلخ و شكوه

و » پایان محبت بي«كند كھ با وجود  اي چاپلوسي مي ه انگیز ھمراه است، و پیوستھ نسبت بھ یھو ماللت
» گردد ار از دھانش ملتھب ميآید و ن دخان از بیني او برمي«، »شفقت و رحمت«و » صبر فراوان«
پذیرد  را مي چاپلوسي ؛)9مزمور (» شریران بھ ھاویھ خواھند برگشت«دھد كھ  ؛ بیم مي)18مزمور (

سراسر مزامیر آكنده ). 12مزمور (» ھمة لبھاي چاپلوسان را منقطع خواھد ساخت«دھد كھ  و بیم مي
ھاي جنگي است، كھ از روح مسیحیت بسیار دور است؛ البتھ با آنچھ مجاھدان و مبلغان  از حماسھ

در نمایش خضوع  اي از آنھا سرشار از رحمت و محبت است و پاره. كنند سازگاري دارد مسیحي مي
و اما انسان، ایام او مثل … در حقیقت آدمي چیزي جز تكبر نیست«: رسد و فروتني بھ منتھا درجھ مي

گردد و مكانش دیگر  وزد و نابود مي شكفد، زیرا كھ باد بر آن مي مثل گل صحرا ھمچنان مي. گیاه است
در این سرودھا اوزان شعر شرقي قدیم را احساس ). 103و 29مزمورھاي (» شناسد آن را نمي

جمعي را، كھ برگردان سرودھا را  كنیم، و چنان است كھ گویي بانگ باشكوه ترنم كنندگان دستھ مي
ھ و وضوح تصاویر بھ پایة ھیچ شعري از لحاظ نیروي تعبیر و كنای. شنویم خوانند، با گوش جان مي مي

اثري كھ این . رسد، و ھرگز احساس دیني با این شدت و نیرومندي بیان نشده است این مزامیر نمي
گذارد، از تأثیر ھر غزل عشقي بیشتر است، و حتي نفوسي را كھ در  اشعار در آدمي برجاي مي

در عقل كمال یافتھ، براي كند؛ این از آن جھت است كھ شوقي را كھ  ورند تحریك مي شكاكي غوطھ
خواھد شور و كوشش خود را بھ آن تقدیم كند، بھ صورت جذابي تعبیر  رسیدن بھ مظھر كمالي كھ مي

در ترجمة انگلیسي مزامیر، كھ در زمان شاه جیمز صورت گرفتھ، عبارتھاي بلیغي است كھ، . كند مي

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



از زبان كودكان و «: ده است، از قبیلالمثل پیدا كر در میان سخنگویان بھ زبان انگلیسي، عنوان ضرب
در ). 146مزمور (» بر رؤسا توكل نكنید«) 17مزمور (» مردمك چشم«، )8مزمور (» شیرخوارگان

اصل عبراني كتاب تشبیھات و استعاراتي است كھ تشبیھات و استعارات ھیچ یك از زبانھا بھ پاي آن 
ید، و مثل پھلوان از دویدن در میدان شادي آ مثل داماد از حجلة خود بیرون مي… آفتاب«. رسد نمي
توان تصور كرد كھ این سرودھا در زبان پربانگ اصلي خود چھ  ھرگز نمي). 19مزمور (» كند مي

  .استاندازه شكوه و زیبایي داشتھ 

سلیمان را در كنار مزامیر داوود قرار دھیم، شمایي از آن عنصر حسي و اگر كتاب غزل غزلھاي 
 -كھ تقریبًا بتمامي توسط انبیا و كاھنان نوشتھ شده -آید كھ تورات اینجھاني زندگي یھود بھ دست مي

  احتماال ازما پنھان داشتھ است؛ 

انتخاب آنھا بھ كار رفتھ، از  دھد كھ در سایر آثار ادبي قدیم یھود، كھ كمال دقت در تشكیكھایي خبر مي
مجال حدس و تخمین دربارة كیفیت تألیف كتاب جامعھ، كھ رنگ غزلھاي . شود آنھا ھیچ اثري دیده نمي
اي از سرودھاي بابلي بوده كھ بھ نام عشتر  ممكن است كھ اصل آن مجموعھ. عشقي دارد، وسیع است

از شاعران غزلسراي عبراني، با الھام گرفتن و تموز ساختھ شده، و نیز امكان دارد كھ آن را گروھي 
چھ در آنھا الفاظي دیده (از روح یونانیي كھ با اسكندر كبیر بھ سرزمین یھودا وارد شده، سروده باشند

؛ نیز چون عاشق و معشوق یكدیگر را، مانند مصریان قدیم، بھ )شود كھ از زبان یوناني گرفتھ شده مي
، امكان دارد كھ این گل یھودي در اسكندریھ شكفتھ، و روح آزادي كنند نام خواھر و برادر خطاب مي

اصل آن ھر چھ بوده، باید گفت كھ وجود آن در تورات خود معماي . ھاي نیل چیده باشد آن را از كرانھ
اند كھ  دانیم چگونھ علماي دین غافل مانده یا خود را بھ غفلت زده و اجازه داده ما نمي: دلربایي است

، با آنھمھ عواطف شھواني، در آن كتاب درج شود و میان صحیفة اشعیا و كتاب جامعھ این غزلھا
  قرارگیرد؟ 

  .خوابد محبوب من مرا مثل طبلة مر است كھ در میان پستانھاي من مي

  .باشد محبوب من برایم مثل خوشة بان در باغھاي عین جدي مي

  .چشمانت مثل چشمان كبوتر است اینك تو زیبا ھستي اي محبوبة من؛ اینك تو زیبا ھستي؛ و

  …اینك تو زیبا و شیرین ھستي اي محبوب من، و تخت ما ھم سبز است

  …من نرگس شارون و سوسن و ادیھا ھستم

  …مرا بھ قرصھاي كشمش تقویت دھید، و مرا بھ سیبھا تازه سازید، زیرا كھ من از عشق بیمار ھستم

دھم كھ محبوب مرا، تا خودش  صحرا قسم مي اي دختران اورشلیم، شما را بھ غزالھا و آھوھاي
  …نخواھد، بیدار نكنید

  .چراند محبوبم از آن من است، و من از آن وي ھستم؛ درمیان سوسنھا مي

غزال یا بچة آھو بر كوھھاي ) مانند(ھا بگریزد،  اي محبوب من برگرد و تا نسیم روز بوزد و سایھ
  …باتر باش
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نیم كھ آیا انگور گل كرده، و گلھایش گشوده و انارھا گل داده باشد؛ صبح زود بھ تاكستانھا برویم و ببی
  . در آنجا محبت خود را بھ تو خواھم داد

ھمة مردم در . آنچھ در امثال سلیمان است از دھان سالخوردگان بیرون آمده  این نغمة جوانان است، و
رسند؛ ھمھ چنان گمان دارند  جستجوي عشق و زندگي ھستند، و بھ كمي كمتر از آنچھ آرزو دارند مي

 سلیمان. گذرد اي است كھ ھر انسان بدبین از آنھا مي اینھا سھ مرحلھ: اند كھ بھ ھیچ چیز دست نیافتھ
زیرا كھ او بسیاري را مجروح انداختھ است، و «: دارد جوانان را از شر زن برحذر مي اي افسانھ

  اما كسي … جمیع كشتگانش زورآورانند

سھ چیز است كھ براي من زیاده عجیب است، بلكھ چھار چیز، … العقل است كھ با زني زنا كند ناقص
خره، و راه كشتي در میان دریا، و طریق عقاب در ھوا، و طریق مار بر ص: كھ آنھا را نتوانم فھمید
وي نیز مانند بولس حواري، بر این عقیده است كھ آدمي متأھل شود بھتر از » .راه مرد بادختر باكره

و از زن جواني خویش مسرور باش، مثل غزال محبوب و آھوي جمیل؛ «: آن است كھ بسوزد
خوان بقول، درجایي كھ … باش پستانھایش تو را ھمیشھ خرم سازد، و از محبت او دائمًا محظوظ

آیا ممكن است اینھا سخنان كسي باشد » .محبت باشد، بھتر است از گاو پرواري، كھ با آن عداوت باشد
  كھ شوھر ھفتصد زن بوده است؟ 

اي … اي شخص كاھل، نزد مورچھ برو«: آید عفتي، تنبلي مي در راه دور شدن از حكمت، پس از بي
او در حضور  -بیني؟ آیا مردي را كھ در شغل خویش ماھر باشد مي» «د؟كاھل تا چندان خواھي خوابی

راحت «طلبي بیھوده گریزان است؛  با وجود این، مرد فیلسوف از جاه» .پادشاھان خواھد ایستاد
» .شتابد بیسزا نخواھد ماند اما آن كھ در پي دولت مي» .غافالنة احمقان ایشان را ھالك خواھد ساخت

از ھر مشقتي منفعتي است، اما كالم لبھا بھ فقر «: آوري ابلھي است ت و زبانكار كردن حكمت اس
سازد، اما مرد حكیم بتأخیر آن را فرو  احمق تمامي خشم خود را ظاھر مي»… «انجامد محض مي

درسي كھ این حكیم از » .شمارند مرد احمق نیز، چون خاموش باشد، او را حكیم مي»… «نشاند مي
اي  داند؛ در این رایحھ شود این است كھ، مانند سقراط، فضیلت را با حكمت یكي مي تكرار آن خستھ نمي

آمیختھ شد،  شود، كھ در آنھا علم الھوت عبري با فلسفة یوناني در ھم  از مدارس اسكندریھ استشمام مي
عقل براي مصاحبش «. و از این مخلوط چیزي بھ دست آمد كھ حكمت اروپاي پس از آن را ساخت

خوشا بھ حال كسي كھ حكمت را پیدا كند، و … حیات است، اما تأدیب احمقان حماقت استچشمة 
شخصي كھ فطانت را تحصیل نماید؛ زیرا كھ تجارت آن از تجارت نقره، و محصولش از طالي 

بھ دست . خالص، نیكوتر است؛ از لعلھا گرانبھاتر است و جمیع نفایس تو با آن برابري نتواند كرد
ایام است، و بھ دست چپش دولت و جالل؛ طریقھاي وي طریق شادماني است، و ھمة  راست وي طول

  » .راھھاي وي سالمتي

كتاب ایوب از امثال سلیمان قدیمیتر است؛ این كتاب شاید در زمان اسارت نوشتھ شده باشد، و مقصود 
 .كندبل توصیف از نوشتن آن بوده است كھ بھ كنایھ و استعاره مصیبتھاي اسیران یھودي را در با

دارم  من بدون تردید اظھار مي«: گوید كارالیل، كھ نسبت بھ این كتاب تعصب شدیدي دارد، چنین مي
  كتاب … كھ این بزرگترین اثري است كھ با قلم نوشتھ شده

این نخستین و قدیمترین شرحي است كھ دربارة معماي سرنوشت . مردم است جلیلي است، و كتاب ھمة
بھ نظر من ھیچ … آدمي، و مشیت خدا با بندگانش بر روي این كرة زمین، بھ رشتة تحریر درآمده

این مشكل و معما از » .رسد اي در تورات، و جز تورات، از لحاظ ارزش ادبي بھ پاي آن نمي نوشتھ
كھ عبرانیان نسبت بھ امور این جھان اھتمام فراواني داشتند، چھ، از آن سبب كھ در آنجا پیدا شده بود 
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دیانت یھودي قدیم بھشتي وجود نداشت، الزم بود كھ پاداش فضیلت و نیكوكاري در ھمین جھان داده 
یاب و رسید كھ بدكاران كام ولي غالبًا بھ نظر ایشان چنان مي. شود، یا اصًال در برابر آن پاداشي نباشد

اینك ایشان «: چرا، بھ گفتة مزامیر. شوند، و بدترین رنجھا بھرة نیكوترین مردم است رستگار مي
كند،  و چرا خدا خود را پنھان مي» شوند؟ شریر ھستند، كھ ھمیشھ مطمئن بوده در دولتمندي افزوده مي

كند، و در  االت را ميدھد؟ مصنف كتاب ایوب ھمین سؤ و بھ بدكاران كیفر و بھ نیكوكاران پاداش نمي
پرسش خود عزم و ثبات بیشتري دارد و شاید قھرمان داستان خود را بھ عنوان رمز عقیدة خود در 

پرستیدند؛ بابل، كھ  مي) باتلون(اسرائیل، مانند خود ایوب، یھوه را  ھمة بني. دھد برابر مردم نمایش مي
اسرائیل  رقي رسیده بود، در صورتي كھ بنيورزید، بھ اوج ت منكر این خدا بود و نسبت بھ آن كفر مي

آدمي دربارة چنین خدایي چھ . خوردند و لباس مذلت و اسارت بر تن داشتند در بدبختي غوطھ مي
  تواند گفت؟ مي

گذرد، و شاید آن را نویسندة ادیبي براي زدودن این نقص كتاب  در دیباچة این كتاب، كھ در آسمانھا مي
است، و این از آن جھت » مستقیم و كاملي«گوید كھ ایوب مرد  بھ خدا ميبر آن الحاق كرده، شیطان 

آیا ممكن است در بدبختي ھم تقواي خود را حفظ كند؟ : پرسد كھ است كھ وي سعادتمند است؛ آنگاه مي
ایوب قھرمان صبر . خواھد بر سر ایوب فرو ریزد دھد كھ شیطان ھر مصیبتي كھ مي یھوه اجازه مي
افتد،  رود، و بھ فكر خودكشي مي ھد، ولي این صبر آخراالمر از چنگ وي بھ در ميد ایوبي نشان مي

صوفر، كھ . كند و از اینكھ خدایش او را طرد كرده و بھ حال خود واگذاشتھ، بسختي او را مالمت مي
ورزد كھ خدا عادل است و بھ آدم  براي لذت بردن از آالم دوست خود، ایوب، نزد او آمده، اصرار مي

  :گوید كند و چنین مي دھد؛ ایوب بتندي سخن او را قطع مي كوكار، حتي در ھمین جھان، پاداش مينی

بدرستي كھ شما قوم ھستید، و حكمت با شما خواھد مرد؛ لیكن مرا نیز مثل شما فھم ھست و از شما 
  ھاي دزدان  خیمھ… داند؟ كمتر نیستم، وكیست كھ مثل این چیزھا رانمي

سازند ایمن ھستند كھ خداي خود را در دست خود  ناني كھ خدا را غضبناك ميبھ سالمت است، و آ
اما شما … اینك چشم من ھمة این چیزھا را دیده و گوش من آنھا را شنیده و فھمیده است… آورند مي

شدید، كھ این براي  كاش كھ شما بكلي ساكت مي. كنید و جمیع شما طبیبان باطل ھستید دروغھا جعل مي
  . بود مي شما حكمت

  :گوید اندیشد، و چنین مي آنگاه بھ كوتاھي زندگي و درازي مرگ مي

شود، و  روید و بریده مي مثل گل مي. االیام و پر از زحمات است شود، قلیل انسان، كھ از زن زاییده مي
زیرا براي درخت امیدي ھست كھ اگر بریده شود باز خواھد … ماند گریزد و نمي مثل سایھ مي

شود؛ و آدمي چون جان را سپارد كجاست؟ چنانكھ آبھا از زیر  میرد و فاسد مي اما مرد مي… رویید،
اگر مرد … خیزد خوابد و برنمي گردد، ھمچنین انسان مي شود و نھرھا ضایع و خشك مي دریا زایل مي

  بمیرد، بار دیگر زنده شود؟

شود؛ تا حدي كھ  پیوستھ زیادتر ميكند، وشك ایوب دربارة پروردگار  این مناقشھ بشدت ادامھ پیدا مي
شاید نظیر  - كند كھ این حریف با نوشتن كتابي خواند، و آرزو مي خویش مي» حریف و رقیب«خدا را

: بھ این صورت آمده 31كلماتي كھ در آخر باب . خود را ھالك كند - كتاب عدل االھي اثر الیبنیتز
كھ این كتاب در اصل پایان گفتاري بوده كھ  اندازد ، شخص را بھ این فكر مي»سخنان ایوب تمام شد«

ولي فیلسوف  .استداده  مانند كتاب جامعھ آراي اقلیت ملحد موجود در میان یھودیان را نمایش مي
آیھ، از عدالت خدا درمیان بندگانش  165و، در شود  دیگري بھ نام الیھو در اینجا وارد داستان مي
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رسد كھ باشكوھترین  شود و سخني بھ گوش مي در پایان، بانگي از میان ابر شنیده مي. راند سخن مي
  :اي است كھ در تورات وجود دارد قطعھ

  :و خداوند ایوب را از میان گردباد خطاب كرده، گفت

سازد؟ االن كمر خود را مثل مرد ببند، زیرا كھ از تو  علم تاریك مي كیست كھ مشورت را از سخنان بي
! وقتي كھ زمین را بنا نھادم كجا بودي؟ بیان كن اگر فھم داري. نمایم، پس مرا اعالم نما سؤال مي

ھایش بر چھ چیز  كیست كھ آن را پیمایش نمود، اگر میداني؟ و كیست كھ ریسمان كار بر آن كشید؟ پایھ
اش را نھاد، ھنگامي كھ ستارگان صبح با ھم ترنم نمودند و جمیع  سنگ زاویھگذاشتھ شده؟ و كیست كھ 

پسران خدا آواز شادماني دادند؟ و كیست كھ دریا را بھ درھا مسدود ساخت، وقتي كھ بھ در جست و از 
رحم بیرون آمد، وقتي كھ ابرھا را لباس آن گردانیدم و تاریكي غلیظ را قنداقة آن ساختم، و حدي براي 

قرار دادم، و پشت بندھا و درھا تعیین نمودم، و گفتم تا بھ اینجا بیا و تجاوز منما، و در اینجا امواج  آن
سركش تو بازداشتھ شود؟ آیا تو از ابتداي عمر خود صبح را فرمان دادي و فجر را بھ موضعش 

  ھاي دریا داخل شده یا بھ  آیا بھ چشمھ… عارف گردانیدي؟

اي؟ آیا  ا درھاي موت براي تو باز شده است، یا درھاي سایة موت را دیدهاي؟ آی عمقھاي لجھ رفتھ
آیا بھ مخزنھاي برف داخل شده و … !داني اي؟ خبر بده اگر این ھمھ را مي پھناي زمین را ادراك كرده

آیا … گشایي؟ بندي، یا بندھاي جبار را مي آیا عقد ثریا رامي… اي؟ ھاي تگرگ را مشاھده نموده خزینھ
كیست كھ حكمت را در باطن نھاد … گرداني؟ داني، یا آن را بر زمین مسلط مي نھاي آسمان را ميقانو

  …یا فطانت را بھ دل بخشید؟

  . آیا مجادلھ كننده با قادر مطلق مخاصمھ نماید؟ كسي كھ با خدا محاجھ كند آن را جواب بدھد

تسكین یافتھ بود، بر او بخشید و یھوه كھ . ایوب از ھول آنچھ دید بھ ذلت و حقارت خود متوجھ شد
قرباني وي را قبول كرد؛ دوستان ایوب را بھ واسطة حجتھاي واھیي كھ آورده بودند بیم داد، و بھ 

ھزار گوسفند، شش ھزار شتر، ھزار جفت گاو نر، ھزار ماده خر، ھفت پسر، و سھ  ایوب چھارده
این گونھ پایان پذیرفتن داستان، در . دختر عنایت كرد؛ ایوب پس از آن، یكصد و چھل سال بزیست

رسد، جز بھ جواب سؤاالتي  اي است؛ چھ ایوب بھ ھمھ چیز مي عین آنكھ نارساست، پایان سعادتمندانھ
كھ كرده بود؛ مشكل و معما بھ ھمان حال خود باقي ماند، و البتھ تأثیر فراواني در طرز تفكر قوم یھود 

یھودیان از این مسئلھ دست برداشتند، و آن را با ) م ق 167 حوالي(در ایام دانیال نبي . باقي گذارد
اند، كسي  گفتھ) و كانت(اصطالحات و تعبیرات این دنیا الینحل شناختند؛ ھمانگونھ كھ دانیال و خنوخ 

تواند بھ این پرسش پاسخ دھد، مگر آنكھ بھ زندگي پس از مرگ ایمان داشتھ باشد، آنجایي كھ ھمة  نمي
این . و ھمة خطاھا اصالح شود، بدكار كیفر ببیند و نیكوكار بھترین پاداش را ببرد دادھا گرفتھ شود

یكي از افكار گوناگوني بود كھ وارد مسیحیت شد، و سبب پیروزي آن بر دیگر دینھاي معاصر خود 
  .بود

گوید كھ خوشبختي و بدبختي در این  دھد كھ جنبة بدبیني دارد؛ مي بھ این سؤال پاسخي مي جامعھكتاب 
  :عالم ھیچ پیوندي با فضیلت و رذیلت ندارد

شود، و مرد شریر  مرد عادل ھست كھ در عدالتش ھالك مي: این ھمھ را در روزھاي بطالت خود دیدم
تھ، تمامي ظلمھایي را كھ زیر آفتاب كرده پس من برگش… ھست كھ در شرارتش عمر دراز دارد

اي نبود؛ و زور بھ طرف  دھنده و اینك اشكھاي مظلومان، و براي ایشان تسال: شود مالحظھ كردم مي
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اگر ظلم را بر فقیران، و بركندن انصاف و عدالت رادر كشوري بیني، از … جفا كنندگان ایشان بود
  . كند، و حضرت اعال فوق ایشان است االست مالحظھ مياین امر مشوش مباش، زیرا آن كھ باالتراز ب

كند، بلكھ سعادت و  این فضیلت و رذیلت نیست كھ اندازة خوشبختي یا بدبختي آدمي را معین مي
برگشتم و زیر آفتاب دیدم كھ مسابقت براي تیزروان، و جنگ «: شقاوت بھ دست صدفة كور است

لت براي فھیمان، و نعمت براي عالمان نیست، زیرا كھ براي شجاعان، و نان نیز براي حكیمان، و دو
حتي خود ثروت نیز بقایي ندارد و دارندة آن را مدت » .شود براي جمیع ایشان وقتي و اتفاقي واقع مي

شود، و ھر كھ  آن كھ نقره را دوست دارد، از نقره سیر نمي«: دارد درازي خوشبخت نگاه نمي
خواب عملھ شیرین است، … این نیز بطالت است. شود نمي توانگري را دوست دارد، از دخل سیر

در آن ھنگام كھ بھ » .گذارد كھ بخوابد خواه كم و خواه زیاد بخورد؛ اما سیري مرد دولتمند او را نمي
چون نعمت زیاد شود، «: كند افتد، ھمة اصول مالتوس را در یك سطر خالصھ مي یاد خانوادة خود مي

آالم او را، با آنچھ دربارة گذشتة طالیي یا آیندة خیالي گوارا گفتھ شود،  ».شوند خورندگانش زیاد مي
: گونھ بوده كھ اكنون ھست، و در آینده نیز چنین خواھد بود امور در گذشتھ ھمان: توان تسكین داد نمي

مگو چرا روزھاي قدیم از این زمان بھتر بود، زیرا كھ در این خصوص از روي حكمت سؤال «
آنچھ بوده است ھمان «: ر آدمي واجب است كھ مورخان خود را با كمال دقت انتخاب كندب» .كني نمي

آیا . است كھ خواھد بود، و آنچھ شده است ھمان است كھ خواھد شد، و زیر آفتاب ھیچ چیز تازه نیست
دیم ببین این تازه است؟ در دھرھایي كھ قبل از ما بوده، آن چیز ق: اش گفتھ شود چیزي ھست كھ درباره

اند و پس از این نیز  است؛ تمدنھاي گذشتھ فراموش شده) بطالتي(بھ نظر وي ترقي وھم و باطلي . بود
انگیزي است، و چھ بھتر كھ آدمي از آن  نظر كلي وي آن است كھ زندگي مشغلة غم. چنین خواھد بود

جا كھ آغاز خالص شود؛ زندگي ھمچون حركتي دوراني است كھ نتیجة پایداري ندارد، و از ھمان 
پذیرد؛ كشمكش بیحاصل باطلي است كھ در آن چیزي جز شكست  شده بود بھ ھمان جا ھم پایان مي

  :قطعیت ندارد

انسان را از تمامي مشقتش كھ . گوید باطل اباطیل؛ ھمھ چیز باطل است كتاب جامعھ، باطل اباطیل، مي
آیند، و زمین تا بھ ابد پایدار  مي روند و طبقة دیگر كشد چھ منفعت است؟ یك طبقھ مي زیر آسمان مي

شتابد؛ باد بھ  كند و بھ جایي كھ از آن طلوع نمود مي كند و آفتاب غروب مي آفتاب طلوع مي: ماند مي
رود و باد بھ مدارھاي خود  زند؛ دورزنان دورزنان مي رود و بھ طرف شمال دور مي طرف جنوب مي

گردد بھ مكاني كھ نھرھا از آن جاري  اما دریا برنميشود،  جمیع نھرھا بھ دریا جاري مي. گردد برمي
و من مردگاني را كھ قبل از آن مرده بودند بیشتر از زندگاني كھ تا بھ … گردد شد، بھ ھمان جا باز مي

و كسي را كھ تا بھ حال بھ وجود نیامده است از ھر دوي ایشان بھتر دانستم، . اند آفرین گفتم حال زنده
نیكنامي از روغن معطر بھتر است، و … شود ندیده است زیر آفتاب كرده مي چونكھ عمل بد را كھ

  .روز ممات از روز والدت

شادماني را مدح كردم، زیرا كھ براي انسان زیر آسمان، چیزي بھتر از این نیست كھ بخورد و بنوشد 
د مسئلة زن آی دشواریي كھ در سر راه شادیھا پیش مي» .این ھم بطالت است«، اما »و شادي نماید

یك مرد «: اي فراموش ناشدني دیده است رسد كھ آن واعظ از طرف زن صدمھ است؛ چنان بھ نظر مي
ھاست، و دستھایش  و دریافتم كھ زني كھ دلش دامھا و تلھ… از ھزار یافتم، اما از جمیع آنھا زني نیافتم

از این » .تگار خواھد شدباشد، چیز تلختر از موت است؛ ھر كھ مقبول خداست از وي رس كمندھا مي
گردد، و آن نصیحتي است  اي كھ بھ جھان غامض فلسفھ رفتھ بھ نصیحت سلیمان و ولتر باز مي حاشیھ

جمیع روزھاي عمر باطل خود را كھ او ترا در زیر آفتاب «: اند كھ ھیچ یك از آن دو بھ آن عمل نكرده
  ».د خوش بگذرانداري، در جمیع روزھاي بطالت خو بدھد، با زني كھ دوست مي
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كند،  اي است كھ در آن شك است؛ وي از حكمت با گشاده دستي ستایش مي حتي خود حكمت نیز مسئلھ
ساختن كتابھاي «: شود ولي چنان گمان دارد كھ علم چون از مقدار اندك تجاوز كند، چنین خطرناك مي

ن مقتضي است كھ در بھ نظر وي حكمت چنا» .بسیار انتھا ندارد، و مطالعة زیاد تعب بدن است
صورتي آدمي در صدد كسب حكمت برآید، كھ خدا آن را وسیلة فراھم كردن مال بیشتري سازد؛ 

؛ اگر جز این باشد، ھمچون دامي است كھ مایة تباھي جویندگان آن »حكمت مثل میراث نیكوست«
تواند  انسان نمي تواني دید، زیرا روي مرا نمي«: حقیقت مانند یھوه است كھ بھ موسي گفت. (شود مي

رود، و مردار ھر دو بوي گندیدة  در پایان كار، حكیم نیز مانند ابلھ از دنیا مي) ».مرا ببیند و زنده بماند
  :یكساني دارد

شود، با حكمت تفحص و تجسس  و دل خود را بر آن نھادم كھ، در ھر چیزي كھ زیر آسمان كرده مي
و تمامي كارھایي را . آدم داده است كھ بھ آن زحمت بكشند بنياین مشقت سخت است كھ خدا بھ . نمایم

در دل خود … شود دیدم، كھ ھمة آنھا بطالت و در پي بار زحمت كشیدن است كھ زیر آسمان كرده مي
اینك من حكمت را بغایت افزودم، بیشتر از ھمگاني كھ قبل از من بر اورشلیم بودند، : تفكر نموده، گفتم

رفت را بسیار دریافت نمود؛ و دل خود را بر دانستن حكمت و دانستن حماقت و و دل من حكمت و مع
زیرا كھ، در كثرت : جھالت مشغول ساختم، پس فھمیدم كھ این نیز در پي بار زحمت كشیدن است

  .افزاید حكمت، كثرت غم است، و ھر كھ را علم بیفزاید حزن مي

دتي پس از مرگ داشتھ باشد، تیر بالي روزگار توانست چشمداشت سعا اگر چنان بود كھ آدم عادل مي
پندارد كھ این نیز  كرد، ولي نویسندة كتاب جامعھ چنان مي را با قلب پر از آرزو و شجاعت تحمل مي

  :شود میرد و نابود مي وھمي باطل است، و آدمي جانوري است كھ ھمچون جانوران دیگر مي

میرد، بھ  چنان كھ این مي: راي ایشان یك واقعھ استب: آدم مثل وقایع بھایم است زیرا كھ وقایع بني
میرد؛ و براي ھمھ یك نفس است، و انسان بر بھایم برتري ندارد، چونكھ ھمھ  ھمان طور، آن نیز مي

لھذا … نمایند روند، و ھمھ از خاك ھستند، و ھمھ بھ خاك رجوع مي باطل ھستند؛ ھمھ بھ یكجا مي
  ز این نیستفھمیدم كھ براي انسان چیزي بھتر ا

كھ از اعمال خود مسرور شود، چونكھ نصیبش ھمین است؛ و كیست كھ او را باز آورد، تا آنچھ را 
ھر چھ دستت بھ جھت عمل نمودن بیابد، ھمان را با … بعد از او واقع خواھد شد مشاھده نماید؟

تدبیر و نھ علم و نھ روي، نھ كار و نھ  توانایي خود بھ عمل آور، چونكھ در عالم اموات، كھ بھ آن مي
  .حكمت است

بینیم حاشیھ و تفسیر عجیب  بر حكمتي كھ امثال سلیمان آنھمھ دربارة آن ستایش كرده، آنچھ در اینجا مي
ھا نمایندة تمدني است كھ بھ آخرین مرحلة پیري خود  شك نیست كھ این گفتھ! رسد و غریبي بھ نظر مي

كشاكش جنگھاي دائمي با دولتھایي كھ گرداگرد آن را  نیروي حیات وجداني اسرائیل، در. رسیده بود
شتافت؛  اي كھ تمام اتكاي قوم یھود بھ آن بود بھ كمك این قوم نمي یھوه. فراگرفتھ بودند، تمام شده بود

چون كار سخت شد و بدبختي و پریشاني بر ایشان سایھ انداخت، دست بھ آسمان برداشتند و این 
ترین ندایي است كھ از جان آدمي برخاستھ و  تلخترین و گزنده ھا، كھ در ادبیات جھان گفتھ

سازد، نشانة ھمان فرسودگي و  دارترین شكوكي را كھ در سر ضمیر او نھان بوده بر مال مي ریشھ
درست است كھ بناي اورشلیم از نو برپا شد، ولي دیگر آن عنوان . رود پیري تمدن قوم یھود بشمار مي

برد و  ا نداشت، بلكھ ھمچون شھري بود كھ زماني از پارس فرمان ميدژ خداي شكست ناپذیري ر
ھاي این شھر ایستاد و تسلیم  م در برابر دروازه ق 336اسكندر جوان در سال . زماني دیگر از یونان

كاھن بزرگ، در آغاز كار، از پذیرفتن این امر خودداري داشت، ولي فرداي آن . آن را خواستار شد
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ي كھ شب گذشتھ دیده بود، تسلیم شد و بھ كاھنان فرمان داد كھ زیباترین لباسھاي روز، بر اثر خواب
و آنگاه، با كمال   لكھ در بر كنند، خود را بپوشند، نیز بھ مردم دستور داد كھ لباسھاي سفید پاكیزه و بي

بر كاھن اسكندر در برا. آرامش، پیشاپیش مردم از شھر بیرون آمد تا بھ جنگجویان پیشنھاد صلح كند
  سر تعظیم فرود آورد و ستایش خود را نسبت بھ ملت اسرائیل و خداي آن اظھار داشت و اورشلیم را،

  .كھ بھ وي تقدیم كرده بودند، پذیرفت

این پایان كار یھود نبود، بلكھ در اینجا نخستین پردة نمایش عجیبي پایان پذیرفت كھ مدت چھل قرن 
ھاي دوم و سوم ظاھر شدند؛ ما  در پرده) ھودي سرگردانی(مسیح و اخشوروش . طول كشیده است

اورشلیم یك بار ویران شد و دوباره آن . اكنون ناظر پردة چھارم ھستیم، ولي این نیز آخرین آنھا نیست
و اكنون سرپاست و نمایندة سر زندگي و  را ساختند، بار دیگر نیز ویران شد و آن را از نو بنا كردند،

  ممكن   یھودیان، كھ بھ اندازة تاریخ قدمت دارند،. رود بھ شمار ميسخت جاني قوم یھود 

 فصل یازدھم

  

  اختالط نژادھا

A.ملتھاي ھند و اروپایي   

 –كرزوس  –لیدیاییان  –فریگیاییان مادر مقدس  –سكاھا  –ارامنھ  –حتیھا  –میتانیھا  –صحنة نژادي 
  كرزوس و سولون و كوروش –ضرب سكھ 

رسید كھ  بختنصر، در برابر چشم دوربین و تیزبین، ھمچون اقیانوسي بھ نظر ميخاور نزدیك در مان 
شدند؛ اسیر  ھاي آدمي، مانند گردابي، پیوستھ با یكدیگر مخلوط، و سپس از ھم پراكنده مي در آن دستھ

و این رسیدند ـ  كشتند یا بھ قتل مي شدند، مي خوردند یا خورده مي آمدند، مي كردند یا بھ اسیري درمي مي
در پشت سر و گرداگرد امپراطوریھاي بزرگ مصر و بابل و آشور و . گونھ كارھا پایاني نداشت

  :كرد كھ اسامي آنھا چنین است پارس مخلوطي از قبایل نیم بیابانگرد و نیم پابند زمین نشو و نما مي

ن، كاریاییھا، لوكیاییان، كیمریان، كیلیكیاییان، كاپادوكیاییان، بیتینیاییان، اشكانیان، موسیان، مئونیا
پامفولیاییان، پیسیدیاییان، لوكائوییان، فلسطیان، عموریان، كنعانیان، ادومیان، بنوعمون، موآبیان، و 

پنداشت، و از ناداني و جانبداري  صدھا قوم دیگر، كھ ھر یك خود را مركز جغرافیا و تاریخ مي
وجود . شد آوردند دچار شگفتي مي ود نميمورخاني كھ دربارة او بیش از چند سطري در كتابھاي خ

این قبایل بیابانگرد در تمام طول تاریخ، براي كشورھایي كھ حالت تمركز و استقرار بیشتري داشتند و 
. رفت گرفتند، خطر بزرگي بھ شمار مي این اقوام از ھر طرف مرزھاي آن كشور را در میان خود مي

داشت كھ بر سرزمینھاي ثروتمند  قبایل را بر آن مي بار، مردم این خشكسالي و سختي، ھر چند یك
ھمسایة خود حملھ كنند؛ بھ ھمین جھت، آن كشورھا ناچار از آن بودند كھ پیوستھ یا در حال جنگ 

غالب اوقات، قبایل بیابانگرد، پس از آنكھ . باشند یا خود را براي جنگ و دفع حملھ آماده نگاه دارند
جھان : شدند ماندند؛ و چھ بسیار كھ خود جانشین آن مي شد، بر جاي مي دستگاھھاي سلطنتي برچیده مي
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ما پر از سرزمینھایي است كھ روزي تمدني در آنجاھا وجود داشتھ و سپس بدویان بھ آن راه یافتھ و از 
  نو زندگي 

اي دولتھاي كوچك تشكیل شده كھ، اگر بھ صورت حامل و ناقل  در آن دریاي خروشان نژادي پاره
مثال میتانیھا تنھا از آن جھت در تاریخ مورد . اند ھم بوده، سھم خود را در میراث نژادي ادا كردهتمدن 

اند، بلكھ از آن جھت اھمیت دارند كھ از  توجھ نیستند كھ دشمنان قدیمي مصر در خاور نزدیك بوده
، ایندرا و ورونھ را نخستین اقوام ھند و اروپایي شناختھ شده در آسیا ھستند كھ خدایاني بھ نام میترا

سازد تا خط سیر تكامل و  اند؛ انتقال این خدایان بھ پارس و ھند راه را براي ما ھموار مي پرستش كرده
  .كنیمشود، رسم  تطور نژادي را، كھ بھ شایستگي تمام بھ نام نژاد آریایي نامیده مي

رسد كھ آن  ظاھرًا چنان بھ نظر مي. حتیھا متمدنترین و نیرومندترین اقوام ھند و اروپایي باستاني بودند
و دریاي اژه، یا از راه قفقاز بھ شبھ جزیرة كوھستاني ) داردانل(= مردم از راه بوسفور و ھلسپونت 

اي  ارد، ھجرت كرده و بھ عنوان طبقھواقع در جنوب دریاي سیاه، كھ اكنون نام آسیاي صغیر د
در . اند آور در آن مستقر شده و بر بومیان آن سرزمین، كھ كارشان كشاورزي بوده، تسلط یافتھ جنگ

یابیم؛ از ھمین جاست كھ  ھاي دجلھ و فرات مي م اثر این قوم را در نزدیكي سرچشمھ ق 1800حوالي 
چنانكھ . مایة پریشاني خاطر امپراطوري مصر شدند قشون و نفوذ خود را بر سوریھ گستردند و مدتھا

پیش از این ذكر كردم، رامسس دوم ناچار شد كھ با حتیھا پیمان صلحي ببندد و بھ برابري شاه حتیھا 
نام دارد، و آغاز تمدن  كويپایتخت دولت حتي در محلي بود كھ اكنون بوغاز . با خود اعتراف كند

ھاي آن تمدن استخراج آھن از كوھھاي مجاور ارمنیھ بود؛  آنان در ھمین شھر بوده است؛ یكي از پایھ
پایة دیگر آن وضع قوانیني بوده كھ قانون نامة حموربي بسیار در آنھا موثر بوده است؛ و دیگر 

ھاي ناپختھ و درشتي بتراشند یا  ر، كھ آنان را واداشتھ بود تا مجسمھاي از زیبایي و ھن دریافت ساده
زبان مكالمة آن مردم، كھ بتازگي ھرونزني،  .بگذارندنقشھایي بر روي سنگھاي كوه از خود بھ یادگار 

از روي ده ھزار لوح گلي اكتشاف شده بھ وسیلة ھوگو وینكلر، در بوغاز كوي از اسرار آن پرده 
  برداشتھ و خوانده شده است، با زبانھاي ھند 

ھ و اروپایي نزدیكي فراوان دارد؛ اشتقاق و صرف آن با اشتقاق و صرف التیني و یوناني بسیار شبی
حتیھا خط  .استاست؛ بعضي از كلمات سادة آن بھ صورت محسوسي مشابھ با كلمات انگلیسي 

نوشتند؛ بھ این معنا  صورتنگاري خاصي داشتند و آن را بھ اسلوب عجیب و مخصوص بھ خویش مي
از . نوشتند و سطر پس از آن را از چپ بھ راست، و قس علي ھذا از راست بھ چپ مي كھ یك سطر را

چنان بھ نظر . بابلیان خط میخي را گرفتند و خط نویسي بر لوح گلي را بھ مردم جزیرة كرت آموختند
یني اي بود كھ ب رسد كھ با عبرانیان قدیم سخت درآمیختھ و مخلوط شده بودند؛ این اختالط بھ اندازه مي

. بدانیم» آریایي«منقاري خود را بھ عبرانیان دادند، و باید این خصوصیت سیماي عبري را براستي 
ھایي را دارد كھ، در برابر  نامھ بعضي از لوحھاي حتي، كھ اكنون موجود است، درواقع حكم لغت

است، و  كلمات حتي، معادل سومري و بابلي آنھا نوشتھ شد؛ لوحھاي دیگر شامل دستورھاي اداري
دھد كھ دولت حتي دولت پادشاھي نظامي، و داراي مركزیت كامل بوده است؛ در حدود  نشان مي

ھاي  نامھ دویست لوح شكستھ نیز موجود است كھ درواقع مجموعھ قوانیني است، و در میان آنھا آیین
آمیزي كھ حتیھا، بھ ھمان صورت اسرار. شود مربوط بھ بھاي كاالي موردنیاز عمومي نیز دیده مي

وارد تاریخ شدند، از صحنة تاریخ برافتادند؛ شھرھاي ایشان یكي پس از دیگري رو بھ انحطاط و 
خاموشي رفت؛ شاید علت آن بوده كھ اسرار استخراج آھن را، كھ مایة نیرومندي آن قوم شده بود، 

رین پایتخت حتي، آخ. رقیبان این قوم نیز دریافتند و این، خود، مایة ضعف و انقراض آنان شده است
  .م بھ تصرف دولت آشور درآمد ق 717یعني كركمیش، در سال 
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برد كھ نسبت بھ اقوام دیگر استقرار بیشتري داشت؛ این قوم  درست در شمال آشور، قومي بھ سر مي
نامیدند، و عبرانیان آرارات؛ ھمین مردمند كھ بعدھا بھ نام ارمني خوانده  را آشوریان اورارتو مي

ارمنیان قرنھاي متعددي، پیش از آنكھ تاریخ مدون پیدا شود، حكومت مستقل و آداب و عادات  .اند شده
و ھنرھاي مخصوص بھ خویش داشتند؛ این شكل زندگي در میان ایشان، تا آن زمان كھ امپراطوري 

در زمان بزرگترین شاه خود، ارگیتیس . پارس بر ھمة آسیاي باختري استیال پیدا كرد، ادامھ داشت
زیست، با استخراج آھن، و ساختن و فروختن آن بھ مردم آسیا و یونان،  م مي ق 708دوم، كھ در حدود 

ثروت فراوان بھ دست آوردند و در تمدن و آسایش و آداب زندگي بھ درجة بلندي رسیدند و بناھاي 
ي ثروت خود ول. ھاي كوچك عالي از خود بھ یادگار گذاشتند  عظیم سنگي ساختند و گلدانھا و مجسمھ

را در جنگھاي ھجومي پرخرج و جنگھاي دفاعي براي رد حمالت آشوریان از دست دادند، و در 
  .زمان جھانگیري كوروش تحت تسلط پارسیان قرار گرفتند

كردند؛ آنھا مردم وحشي و  باالتر از سرزمین ارمنیان، و در كنار دریاي سیاه، سكاھا بیابانگردي مي
بردند و  اروپایي بسیار نیرومندي بودند كھ در ارابھ بھ سر مي مغول و نیمھ نیمھاندام قبایل جنگي  درشت

شدند، جنگ  زین بر اسبان سركش سوار مي بي داشتند،  نگاه مي» پرده«زنان خود را سخت در 
خواستند كھ بجنگند؛ خون دشمنان خود را  كردند تا زنده بمانند، و زندگي را براي آن مي مي
  این مردم، با حمالت . ساختند وست سر آنان را دستمال خود ميآشامیدند و پ مي

م بھ باختر آسیا ھجوم آوردند و  ق 610 - 630پیوستة خود، مایة ضعف آشور بودند و در حدود سالھاي 
بھ این ترتیب، تا دلتاي . كردند كشتند و ھمھ جا را خراب مي یافتند، مي ھر كھ را در سر راه خود مي

نگاه بیماري غریبي در میان ایشان افتاد و گروه بیشماري از آنان را بكشت، و در نیل پیش رفتند؛ آ
این تاریخ مختصر  .بازگشتندآخر كار مغلوب مادھا شدند و ناچار بھ سرزمین اصلي خود در شمال 

زیستھ و مایة  زندگي اقوام وحشي را، كھ در حاشیة دولتھاي شرقي بزرگ قدیم مينمونة دیگري از 
  .سازد اند، در برابر ما مجسم مي ناراحتي آن دولتھا بوده

در اواخر قرن نھم قبل از میالد، قدرت جدیدي در آسیاي صغیر روي كارآمد كھ میراث بقایاي تمدن 
اي كھ بھ وسیلة آن  افسانھ. حتي بھ آن رسید و عنوان پل فرھنگي میان لیدي و یونان را پیدا كرد

دھند، كوشیدند اساس پیدایش دولت و حكومت خود را براي مورخان كنجكاو توضیح  فریگیاییان مي
نخستین شاه این قوم، . دھد داستاني است كھ، بھ صورت نمادي، طلوع و غروب ملتھا را نشان مي

اي بود كھ از میراث پدر جز جفتي گاو نر چیزي نداشت؛ پسر وي میداس،  كشاورز ساده گوردیوس،
كرد و با حرص و اسراف خود اسباب ضعف فراھم آورد؛ از  كھ دومین شاه بود، بسیار ولخرجي مي

زند بھ  و بنابر آن وي از خدایان خواستھ بود تا دست بھ ھر چیز مي -اي كھ بر جاي مانده روي افسانھ
یز با تن خدایان مسئول او را اجابت كردند و ھر چ. شود این حرص بخوبي آشكار مي - طال بدل گردد

نزدیك بود كھ از گرسنگي . شد رسید، طال مي اي كھ بھ لب او مي كرد، حتي لقمھ او تماس پیدا مي
ولي خدایان بر وي رحمت آوردند و فرمان دادند تا با شستشو در نھر پاكتولوس از این مصیبت . بمیرد

  .آید ھاي طال بھ دست مي از ھمان زمان است كھ از این نھر دانھ -خالص شود

فریگیاییان از اروپا بھ آسیا راه یافتند و در محل آنكارا براي خود پایتختي ساختند، و تا مدتي، براي 
را، كھ در سرزمین » ما«اي بھ نام  كردند؛ االھھ تسلط بر خاور نزدیك، با آشور و مصر رقابت مي

زیست، نام جدید  آن مي تازه یافتھ بودند، بھ خدایي برگزیدند و بھ آن، از روي نام كوه كوبال كھ در
  كوبلھ دادند، و آن را بھ عنوان روح بزرگ زمین كشت نشده، 

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



از مردم بومي محلي كھ در آن فرود آمده بودند عادت . پرستیدند تمام نیروھاي مولد طبیعت مي
خدمتگذاري بھ االھھ از طریق فحشاي مقدس را پذیرفتند، و بر اساطیر دیني خود این افسانھ را نیز 

عاشق شد و او را ناچار ساخت كھ براي تعظیم و تكریم  آتیسدند كھ كوبلھ بھ خداي جواني بھ نام افزو
وي خود را از مردي بیندازد و خصي كند؛ بھ ھمین جھت است كھ كاھنان معبد مادر بزرگ، از 

ھاي حاكي از توحش بھ  این افسانھ. كنند آیند، خود را خصي مي كھ بھ خدمت وي در ميزماني 
. اي نیروي تخیل یونانیان را مجذوب ساختھ بود كھ آنھا را وارد اساطیر و ادبیات خود كردند اندازه

رومیان كوبلھ را رسمًا در دین خود پذیرفتند، و بعضي از رسوم و شعایر شرابخواري فراوان و 
زگیي كھ در جشنھاي كارناوال رومي وجود داشت از ھمان آداب مردم فریگیا اخذ شده بود، كھ بھ ھر

  . گرفتند آن وسیلھ ھر سال مرگ و رستاخیز آتیس زیبا را جشن مي

مؤسس دولت لیدیا گوگس بود، . با طلوع دولت جدید لیدیا، تسلط فریگیاییان بر آسیاي صغیر تمام شد
نھ سالة  آلواتس، در مدت پادشاھي دراز چھل و. خت سلطنت خود قرار دادكھ شھر ساردیس را پایت

جانشین وي شد و لیدیا را آن ) م ق 546- 570(خود، بر ترقي و عظمت كشور لیدیا افزود؛ كرزوس 
شد؛ در پایان كار، آن را بھ پارسیان تسلیم  اندازه وسعت داد كھ تقریبًا تمام آسیاي صغیر را شامل مي

پرداخت، توانست دولتھاي كوچكي را كھ در اطراف  ھایي كھ بھ سیاستمداران محلي مي هبا رشو. كرد
نظیري كھ بھ خدایان  لیدیا وجود داشت، یكي پس از دیگري، مسخر كند، و با قربانیھاي فراوان و بي

 كرد كھ گرفت و آنان را قانع مي كرد، از خشم مردم سرزمینھاي گشوده شده جلو مي ھر محل تقدیم مي
یكي از امتیازات كرزوس، بر دیگر شاھان زمان وي، . خدایان محلي او را دوست بدارند و تأیید كنند

ھاي كرزوس،  سكھ. آن بود كھ سیم و زر را بھ شكلي زیبا سكھ زد و ارزش اسمي آن را تضمین كرد
مخترع پول ھاي تاریخي نیست و نباید وي را  چنانكھ مدت درازي مورخان عقیده داشتند، نخستین سكھ

اي شد كھ از آن تقلید كردند و، در نتیجھ، دامنة بازرگاني در جھان  ولي كار وي نمونھ دانست؛مسكوك 
بایكدیگر مبادلھ  از قرنھا پیش، مردم، براي سنجیدن ارزش كاالھایي كھ. حومة مدیترانھ وسعت یافت

دادند، ولي آن فلزات را، خواه از مس و آھن و مفرغ بود  كردند، فلزات مختلف را واسطھ قرار مي مي
سنجیدند و ارزش آنھا  و خواه از طال و نقره، در ھر معاملھ، از راه وزن كردن یا از راھھاي دیگر مي

    را معین 

وسایل مبادلة جاگیر و اسباب ناراحتي، مسكوك كردند؛ بھ ھمین جھت، ھنگامي كھ، بھ جاي آن  مي
این وسیلة . رسمي دولتي را بھ جریان انداختند، ھمین عمل كوچك اثر بزرگي در بازرگاني پیدا كرد

توانستند آن را تھیھ كنند بھ دست كساني كھ  تازه سبب شد كھ رسیدن كاال، از دست كساني كھ مي
گیرد و، بھ این ترتیب، ثروت عمومي جھان زیادتر شود؛  نیازمند آن بودند، آسانتر و سریعتر صورت

راه پیدا شدن تمدنھاي بازرگاني، مانند تمدن ایونیھا و یونانیان، ھموار شد، و پس از آن ثروتي كھ از 
  .راه بازرگاني فراھم آمده بود سرمایة الزم را براي پیشرفت ھنر و ادبیات در اختیار مردم گذاشت

ساخت و زیباي زرین  چیز برجاي نمانده، و از آن ھمھ ظرفھا و گلدانھاي خوش از ادبیات لیدیاي ھیچ
و سیمین و آھنین، كھ كرزوس بھ خدایان مسخر شده تقدیم كرده بود، یك نمونھ ھم بھ دست ما نیفتاده 

گلدانھایي كھ از گورھاي آن زمان بیرون آورده شده، و اكنون در موزة لوور نگاھداري . است
دھد كھ ھنر بابلي و مصري، كھ مدت درازي جنبة پیشوایي داشتھ، در زمان  مي شود، نشان مي

تأثیر روزافزون ھنر یوناني قرار گرفتھ بوده است؛ در این گلدانھا،  پادشاھي كرزوس، رفتھ رفتھ، تحت
در آن زمان . كند ظرافت ساختن و پرداختن، با وفاداري بھ طبیعت و حكایت صادقانة از آن رقابت مي

دید كھ اختالفي با  كرد، آداب و عادات مردم آن سرزمین را چنان مي ھرودوت از لیدیا دیدن ميكھ 
رسید آن  عادات مردم سرزمین خود وي، یونان، ندارد؛ تنھا چیزي كھ بھ نظر وي مایة اختالف مي

  . ندا ه آورد بوده است كھ دختران طبقة متوسط و پایین ازراه روسپیگري جھیزیة خود را فراھم مي
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ھرودوت . انگیز سقوط كرزوس نیز بھ وسیلة ھمین مرد پرگو بھ ما رسیده است قسمت عمدة داستان غم
كند كھ كرزوس ثروت خود را بھ سولون نشان داد و آنگاه از وي پرسید كھ بھ نظر او  نقل مي

ھ عذر آنكھ سولون نام سھ نفر را كھ ھر سھ مرده بودند بر زبان آورد، و ب. ترین مردم كیست خوشبخت
داند فردا چھ بالیي بر سر كرزوس خواھد آمد، از اینكھ وي را در ردیف خوشبختان قرار دھد  نمي

پس از آن برضد كشور . كرزوس سولون را ھمچون مرد ابلھي از پیش خود راند. خودداري كرد
. فتھاي شھر خویش یا پارس بھ كنكاش پرداخت، و چیزي نگذشت كھ قشون كوروش را پشت دروازه

گوید كھ علت شكست كرزوس آن بود كھ از تن شترھاي سواران پارسي بویي  ھمان مورخ مي
خاست كھ اسبان لیدیاییھا بھ آن عادت نداشتند و سواران خود را از میدانھاي جنگ بیرون  برمي

مطابق روایت قدیمي، . بردند؛ و بھ این ترتیب بود كھ شھر ساردیس بھ تصرف پارسیھا درآمد مي
س فرمان داد تا تلي از ھیزم فراھم سازند و خود وي، زنان و دخترانش، و شریفترین جوانان كرزو

ي خود فرمان داد )خواجگان حرمسرا(زنده مانده از میان شھروندان بر آن قرار گرفتند؛ او بھ خصیھا 
سخن سولون در آخرین لحظات زندگي بھ یاد . تا ھیزم را آتش بزنند و او و دیگران را با ھم بسوزانند

  افتاد و بر ناداني و كوردلي خویش افسوس خورد و خدایان را مالمت كرد كھ آن ھمھ قربانیھاي 

اگر گفتة ھرودوت را باور كنیم، . او را گرفتھ و بدبختي و فنا را، در پاداش، نصیب او كرده بودند
ود بھ ایران برد و كوروش را بر وي رحمت آمد و فرمود تا آتش را خاموش كنند، و كرزوس را با خ

  .او را از رایزنان نزدیك و مورد اعتماد خویش ساخت

II – اقوام سامي  

صور  - مستعمرات -كشتیراني آنان برگرد افریقا - بازرگاني جھاني ایشان -فنیقیان - قدمت اعراب
  قرباني كردن كودكان  - مرگ و رستاخیز آدونیس - عشتاروت -سوریھ -انتشار الفبا -خدایان - وصیدا

اگر بر آن شویم كھ براي كاستن از درجة اختالف و پریشاني زبانھا در خاور نزدیك، اكثریت اقوام 
ساكن در شمال این ناحیھ را ھند و اروپایي، اكثریت ساكنان قسمتھاي مركزي و جنوبي آن را، كھ از 

بدانیم، باید متوجھ این نكتھ باشیم كھ واقع امر  ساميكند، از نژاد  العرب امتداد پیدا مي آشور تا جزیرة
كنیم مطابقت كامل داشتھ  چنان محدود و مشخص نیست كھ با این تقسیمبندیي كھ براي آساني بحث مي

متھایي منقسم شده بود كھ طبیعتًا منكر آن نیستیم كھ خاور نزدیك بھ وسیلة كوھھا و بیابانھا بھ قس. باشد
از یكدیگر دور افتاده بودند و زبان مكالمھ و عادات و سنن متفاوتي داشتند، ولي تجارت در راھھاي 

مانند راه درازي كھ در كنار دو نھر بزرگ دجلھ و فرات از نینوا و كركمیش تا (اصلي بازرگاني 
كرد؛  عادات و ھنرھاي ایشان در یكدیگر كمك مي بھ آمیختن زبان و آداب و) خلیج فارس امتداد داشت

از این گذشتھ، مھاجرت اقوام و كوچاندن اجباري جمعیتھاي زیاد، كھ بھ منظورھاي استعماري 
گرفت، خود، سبب آن بود كھ نژادھا و زبانھاي مختلف چنان با یكدیگر آمیختھ شود كھ  صورت مي

ھند «وقتي كھ اصطالح . نس فرھنگي وجود پیدا كندپیوستھ، در كنار عدم تجانس خون و نژاد، یك تجا
بریم منظور آن است كھ در قومي جنبة ھند و اروپایي غلبھ دارد؛ و بھ ھمین  را بھ كار مي» و اروپایي

حقیقت آن است كھ ھیچ .بریم را بھ كار مي» سامي«ترتیب ھرجا غلبھ با عنصر سامي است اصطالح 
ه، و ھیچ فرھنگ و تمدني نیست كھ از فرھنگ و تمدن نژادي صاف و پاك و خالص باقي نماند

بھ این قسمت از جھان باید ھمچون سرزمین پھناوري نظر . ھمسایگان یا دشمنان خود متأثر نشده باشد
داشتھ باشیم كھ صحنة نوسانات نژادي گوناگون بوده، و در آن گاھي نژاد ھند و اروپایي و زماني نژاد 

ین غلبھ فقط آن بوده است كھ نژاد غالب خصال فرھنگي عمومي مشترك سامي غلبھ داشتھ، و نتیجة ا
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حموربي و داریوش اول، از حیث خون و دین، با یكدیگر تفاوت داشتند، و . میان ھمھ را پیدا كند
  زماني كھ میان آن دو فاصلھ بود تقریبًا 

ون زندگي آن دو پادشاه كند؛ با وجود این، چ بھ اندازة زماني است كھ ما را از میالد مسیح جدا مي
شود كھ شباھتھاي اساسي بسیار عمیقي با یكدیگر  كنیم، این مطلب دستگیرمي بزرگ را مطالعھ مي

  .اند داشتھ

از این سرزمین خشك و بیحاصل، كھ . جزیرة عربستان است گاھواره و پرورشگاه نژاد سامي، شبھ
، و ھر گیاه دیگري بھ سختي دوام و نمو آورد جان بھ بار مي ھاي نیرومند و سخت میوه» نھال آدمي«

پروا نسبت بھ حوادث  كند، با مھاجرتھاي پیاپي، موجھایي از مردم قانع و مصمم و بي پیدا مي
كند، خود را  آید سد رمقشان نمي ھا بھ دست مي برخاستھ، كھ چون دریافتھ بودند آنچھ در صحرا و واحھ

داري پیدا كنند و از رنج زندگي  جاي پرنعمت و سایھدیدند كھ با زور بازوي خود  ناچار از آن مي
آنان كھ در سرزمین خود باقي ماندند، تمدن اعراب و بدویان را بنیان نھادند، كھ اساس آن . بیاسایند

پدرشاھي، یعني تسلط كامل پدر بر خانواده و اصول اخالقي خشك فرمانبرداري، و، در نتیجة محیط 
ھ جبر و قضا و قدر، و دلیري احمقانة كشتن دختران بھ عنوان خشك و زندگي سخت، معتقد شدن ب

با وجود این، باید دانست كھ آن بدویان، تا زمان ظھور اسالم، دین را . قرباني براي خدایان بوده است
كردند و از ھنر و خوشیھاي زندگي غافل بودند و این گونھ چیزھا را شایستة  امري جدي تلقي نمي
مدت زماني بازرگاني خاور دور در اختیار . دانستند وامل ضعف و انحطاط ميزنان و از اسباب و ع

ایشان قرار گرفت و بنادر كنھ و عدن از كاالھاي ھندي انباشتھ بود؛ كاروانھاي صبور عرب این 
جزیرة وسیع خود  در داخل شبھ. كردند كاالھا را از راھھاي ناامن خشكي بھ بابل و فنیقیھ حمل مي

دادند كھ بھ سرزمین ایشان درآیند و  و معابد ساختھ بودند، ولي بیگانگان را اجازه نمي شھرھا و كاخھا
اقوام عرب ھزاران سال با روش خاص خویش زندگي كرده و بھ عادات و . این گونھ چیزھا را ببینند

 برند كھ بھ روزگار امروز نیز چنان بھ سر مي اند؛ ھم اخالق و آراي مخصوص بھ خود پابند مانده
اند كھ صدھا دولت و مملكت در اطراف ایشان پیدا شده و پس  اند؛ دیده زیستھ خئوپس و گودآ چنان مي

از آن از میان رفتھ است، ولي آنان ھنوز زمین خود را در ملكیت دارند و با كمال سختي از آن 
  . اي بر آن بیفتد گذارند كھ پاي ناپاك یا چشم بیگانھ كنند و نمي نگاھداري مي

فنیقیان، كھ این ھمھ از آنھا در صفحات كتاب یاد شده و با : ن موقع آن است كھ پرسیده شوداكنو
اند؟  اند، چھ كسان بوده كشتیھاي خود بھ ھمة دریاھا رفتھ و كاالھاي خود را در ھمة بنادر خالي كرده

اعتراف  داند چھ جواب گوید؛ ناچار ھر وقت پرسشي از اصل و ریشة ملتي در میان آید، مورخ نمي
كند كھ از بحث دربارة آغاز كار و تاریخ متأخر این ملت، كھ در ھمھ جا پراكنده است و چون  مي
  . گریزد، عاجز است خواھیم آن را نگاه داریم و از سرگذشتش آگاه شویم از چنگ ما مي مي

دربارة تاریخ رسیدن آنھا بھ سواحل  .باشندبر ما روشن و یقیني نیست كھ آن مردم از نژاد سامي بوده 
توانیم گفتة دانشمندان بندر صور را انكار كنیم كھ براي ھرودوت نقل كرده و گفتھ  دریاي مدیترانھ نمي

اند كھ ما  ني بنا كردهبودند كھ اجدادشان از خلیج فارس بھ آن سرزمین آمده و شھر صور را در زما
حتي اسم این قوم، خود، حالت معمایي . خوانیم اكنون بھ نام قرن بیست و ھشتم قبل از میالد مسیح مي

اند، ممكن است بھ معني رنگ  ، كھ یونانیان اسم فنیقیھ را از آن مشتق كرده»فوینیكس«دارد؛ كلمة 
كن است مقصود از آن درخت خرمایي فروختند؛ نیز مم سرخي باشد كھ بازرگانان صوري آن را مي

این ساحل، كھ زمین باریكي بھ طول صدو شصت و بھ . كرده است باشد كھ بر سواحل فنیقیھ رشد مي
عرض شانزده كیلومتر بوده و میان سوریھ و دریاي مدیترانھ قرار داشت، تقریبًا تمام سرزمین فنیقیھ 

ھاي لبنان بگذرند و در پشت  آن نبودند كھ از تپھباشد؛ ساكنان این سرزمین ھرگز بھ فكر  را شامل مي
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آن سكونت اختیار كنند، یا این ناحیة كوھستاني را بھ تصرف خویش درآورند، بلكھ از آن خرسند بودند 
كھ این سنگر طبیعي خجستھ آنان را از شر اقوام جنگجویي كھ خود ایشان كاالھاي آن اقوام را از 

  .دارد امان نگاه مي دادند در راھھاي دریایي عبور مي

كوھھاي لبنان قوم فنیقي را ناگزیر ساختھ بود كھ در واقع بر روي آب زندگي كنند؛ از زمان سلسلة 
رفتند؛ ھنگامي  ششم پادشاھان مصر بھ بعد، ھمین مردم مشغولترین بازرگانان جھان قدیم بھ شمار مي

ریاي مدیترانھ مخصوص ایشان تسلط بر د) م ق 1200حوالي (كھ از زیر فرمان مصر خارج شدند 
خود، مصنوعات گوناگوني از شیشھ و فلزات و   كردند، بلكھ، تنھا بھ نقل كاالھاي دیگران بس نمي. شد

فروختند؛  كردند و بھ دیگران مي گلدانھاي چیني و اقسام سالح و اسباب آرایش و جواھر تولید مي
زیست استخراج  دریایي كھ بر سواحل مي بازرگاني یك قسم رنگ ارغواني، كھ آن را از نوعي حشرة

توانستند كارھاي سوزنزني  كردند، منحصر بھ مردم فنیقیھ بود؛ زنان بندر صور، از لحاظ اینكھ مي مي
زردوزي خود را با رنگھاي جالب و زنده رنگ كنند و بھ بازار عرضھ دارند، در آن روزھا شھرتي 

بار و  اخلي را با مازاد صادراتي كاالھایي از قبیل دانھمردم فنیقیھ این مصنوعات د. پیدا كرده بودند
آوردند، بھ ھمة شھرھاي  شراب و پارچھ و سنگھاي گرانبھا، كھ از ھندوستان و خاور نزدیك فراھم مي

كردند؛ در مقابل، از سواحل دریاي سیاه سرب و طال و آھن، از قبرس  دور و نزدیك مدیترانھ حمل مي
از آفریقا عاج، از اسپانیا نقره، از بریتانیا قلع، و از ھمھ جا غالم و كنیز بھ  گندم،مس و چوب سرو و 

  فنیقیان در كار بازرگاني . پرداختند آوردند و بھ داد و ستد آنھا مي دست مي

بودند؛ یك بار در برابر مقداري روغن كھ بھ بومیان اسپانیا دادند، گر و مدیر  بسیار زبردست و حیلھ
ھا را بھ جاي آھن یا  گرفت، و صاحبان كشتي نقره آن اندازه نقره گرفتند كھ در كشتیھاشان جا نمي

بھ این اندازه ھم بس نكردند، . سنگ لنگرھا گذاشتند و با آسایش خاطر راه خود را در دریا پیش گرفتند
گرفتند و آنان را ساعتھاي دراز در معادن بھ كار وا  اي از بومیان را نیز بھ اسیري مي بلكھ عده

بازرگانان فنیقي، مانند ھمة جھانگردان  .دادند نميداشتند و جز نان بخور و نمیر چیزي بھ ایشان  مي
بازي و دزدي تفاوت چنداني قایل نبودند؛  قدیم، و مانند بسیاري از زبانھاي قدیم، میان معاملھ و حقھ

زدند، و با دیگر مردم در كمال  بردند، اشخاص كم عقل را گول مي مال مردم ضعیف را بھ سرقت مي
گرفتند و كاالھاي  در وسط دریا كشتیھاي دیگران را مي گاھي. كردند درستي و پاكدامني رفتار مي

اي از اوقات  آوردند؛ پاره كردند و كاركنان كشتیھا را بھ اسارت در مي موجود در آنھا را مصادره مي
فریفتند و بھ كشتیھاي خود  مي  بومیان ساده دل را، كھ كنجكاو و مشتاق دیدن چیزھاي تازه بودند،

این مردم در بدنام كردن . فروختند جاھاي دیگر بھ عنوان غالم زر خرید ميآوردند و آنان را در مي
خاصھ در برابر یونانیان كھ آنان خود نیز بھ ھمین گونھ كار مشغول  بازرگانان سامي نژاد دنیاي قدیم، 

   .اند داشتھبودند، سھم بزرگي 

اي ساختھ شده بود؛  بھ اسلوب تازه  كشتیھاي كوتاه و ننگ فنیقي، كھ در حدود بیست متر طول داشت،
مانند كشتیھاي مصري، منحني و بھ طرف داخل   بھ جاي آنكھ قسمت مقدم كشتي،  بھ این معنا كھ،

وبي ھوا و آب را بشكافد و برگشتھ باشد، بھ طرف خارج برگشتھ بود و نوك تیزي داشت تا بتواند بخ
ھر كشتي تنھا یك بادبان مستطیل شكل داشت كھ بھ دكل . ھنگام حملھ بھ شكم كشتیھاي دشمن فرو رود

این شراع كمك حالي براي غالمان پاروزن كشتي . استوار شده و در چوب بست اصلي كشتي بستھ بود
بر باالي سر پاروزنان، . آوردند گرفتند و كشتي را بھ حركت در مي بود، كھ در دو طرف قرار مي

در آن . ایستادند و ھر آن براي داد و ستد یا جنگ آماده بودند عرشة كشتي بود كھ بر آن سربازان مي
رفت؛ و بھ ھمین جھت  كشتیھا قطب نما وجود نداشت و تنة كشتي بیش از یك مترو نیم در آب فرو نمي

مدت درازي از دریانوردي در ھنگام شب   ند،ناخدایان ناچار بودند كھ از ساحل زیاد دور نشو
  كردند؛ پس از آن، ھنر دریانوردي رفتھ رفتھ ترقي كرد و رانندگان كشتي توانستند بھ  خودداري مي
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و . و در وسط اقیانوسھا كشتیراني كنند) نامیدند فنیقي مي  و این ستاره را یونانیان ستارة(خود را بیابند 
كردند كھ از ساحل خاوري افریقا بھ طرف جنوب شراع كشیدند و، در  بھ حدي پیشرفت  در آخر كار،

ھرودوت . »اكتشاف كنند«حدود دوھزار سال قبل از اكتشاف واسكودگاما، توانستند دماغة امید نیك را 
و چون فصل پاییز رسید بھ خشكي فرود «: گوید دربارة این گردش بھ دور افریقاي فنیقیان چنین مي

كشت كردند و منتظر فصل درو ماندند، و پس از آنكھ محصول را درو كردند، آمدند و زمین را 
چون دو سال بر این بگذشت، در سال سوم، پس از گذشتن از ستونھاي ھركول . دوباره شراع كشیدند

الجیشي اطراف مدیترانھ،  در نقاط سوق! چھ حادثة شگفت انگیزي» .بھ مصر رسیدند) طارق جبل(
و مارسي و مالت و سیسیل و ساردني و كرس، و حتي در نقطة دور از  مانند قادس و كارتاژ

اي ھمچون انگلستان، پادگانھاي نظامي براي خود ترتیب داده بودند كھ رفتھ رفتھ ساكناني پیدا  مدیترانھ
ھاي قبرس و ملوس و رودس را در ضمن  جزیره. ھاي فنیقي در آمده بود كرده و بھ صورت مستعمره

دریانوردان فنیقي، در ضمن آمدوشدھاي خود، ھنرھا و علوم مصر و . خیر كردنددریانوردیھا تس
كرت و خاور نزدیك را گرفتند و آنھا را در یونان و افریقا و ایتالیا و اسپانیا پراكنده ساختند و خاور و 

كھ  باختر را با روابط بازرگاني و فرھنگي بھ یكدیگر اتصال دادند؛ و در واقع نخستین مردمي ھستند
  .اند اروپا را از چنگال توحش بیرون كشیده

شد، و بر آن طبقة اشراف بازرگاني حكومت  مند مي شھرھاي فنیقیھ، كھ از این بازرگاني پردامنھ بھره
گذاشت كھ ثروت مملكت با  كرد كھ در فنون سیاست و امور مالي مھارت كامل داشت و ھرگز نمي مي

مردم . رفت ن از شھرھاي بسیار آباد و ثروتمند جھان بشمار ميجنگجویي بھ مخاطره بیفتد، در آن زما
دانستند و چنان معتقد بودند كھ خداي ال آن را در  شھر بیبلوس این شھر را قدیمیترین شھر عالم مي

چون صنعت و بازرگاني . آغاز جھان آفریده؛ این شھر، تا پایان تاریخ آن، پایتخت دیني فنیقیھ بود
را، از نام » بیبلوس«ازي بود، یونانیان نامي را كھ بھ كتاب دادند، یعني كلمة اصلي این شھر كاغذس

  .مشتق شده است» كتاب مقدس«بھ معني » بیبل«این شھر گرفتند؛ از ھمین نام است كھ كلمة 

در حدود ھشتاد كیلومتر در جنوب این شھر، شھر صیدا قرار داشت، كھ در ابتدا دژي بیش نبود، ولي 
ھ یافت و بھ صورت دھكده، و پس از آن قصبھ، و در آخر كار شھر ثروتمند و آبادي بھ سرعت توسع

خشیارشا، از ھمین بندر، كشتیھایي براي نیروي دریایي خویش فراھم آورد، و ھنگامي كھ . در آمد
ایرانیان آن را محاصره كردند و بر آن مسلط شدند، مردم شھر، كھ از تسلیم آن بھ دشمنان عار داشتند، 

پس از آن، . ن را آتش زدند و ویران كردند؛ و در این حادثھ چھل ھزار نفر ساكنان شھر سوختندآ
دوباره شھر ساختھ شد و ھنگامي كھ اسكندر بھ آن گام نھاد، آن را شھر آبادي یافت، و جمعي از 

  .ھمراه وي بھ ھند رفتند» برقرار كردن روابط بازرگاني«بازرگانان این شھر براي 

  اي كھ چندین  ، بھ معني تختھ سنگ، بود كھ آن را بر جزیره»صور«شھر فنیقیھ شھر  بزرگترین

این شھر نیز در ابتدا عنوان دژي را داشت، ولي بندر . كیلومتر از ساحل فاصلھ داشت ساختھ بودند
شكوه، و ایمني آن از حملة بیگانگان، بزودي سبب شد كھ بھ صورت پایتخت فنیقیھ و جایگاه  با

در قرن نھم قبل از . آید آمدند در از بازرگانان و غالماني كھ از ھمھ جاي مدیترانھ بھ آن مي مخلوطي
در زمان . كرد، صور شھر ثروتمندي بود میالد كھ حیرام، دوست حضرت سلیمان، بر آن سلطنت مي

» تھ بودھا انباش  نقره مثل خاك و طال مانند گل در كوچھ«در این شھر ) م ق 520حوالي (زكریاي نبي 
ھا از  ھاي آن چند طبقھ است، و حتي طبقات خانھ خانھ«: استرابون دربارة این شھر چنین نوشتھ است

این شھر، بھ واسطة ثروتمندي و دلیري مردم آن، تا زماني كھ » .ھاي رومي بیشتر است طبقات خانھ
صور را در برابر  این خداوند جوان استقالل شھر. اسكندر بھ آن درآمد استقالل خود را حفظ كرد
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جزیره درآورد،  ادبي پنداشت و در میان دریا راھي ساخت و جزیره را بھ صورت شبھ قدرت خود بي
  .و چون شھر اسكندریھ ساختھ شد صور رو بھ خرابي نھاد

مردم فنیقیھ، مانند ھر قومي كھ پیچیدگي جریانھاي جھاني و گوناگوني نیازمندیھاي بشري را احساس 
خداي خاصي  - ھر شھر براي خود بعل، یعني رب، یا شھر. خود خدایان متعدد داشتندكند، براي  مي

بعل شھر . كردند داشت، كھ بھ آن ھمچون پدر بزرگ شاھان و سرچشمة حاصلخیزي زمین نظر مي
دانستند، خداي  صور، ملكارت نام داشت و، مانند ھركول كھ یونانیان آن را صورت دیگري از خدا مي

آستارتھ  .بودرفت و كارھایي شبیھ كارھاي مونشھاوزن از او ساختھ  لواني بھ شمار مينیرومندي و پھ
نام یوناني ماده خداي فنیقي عشتر بود، كھ در بعضي از جاھا آن را بھ عنوان خداي پاكیزگي و عفت و 

ورزي و شھوت و فجور پرستش  با آرتمیس، و در جاھاي دیگر بھ عنوان خداي عشق ھمتراز
میلیتا در بابل  - گونھ كھ عشتر ھمان. كردند، كھ در این صورت با آفرودیتھ در یونان شباھت دارد مي

كرد، زناني كھ در شھر بیبلوس  بكارت دختران پرستندة خود را بھ عنوان ھدیھ و قرباني قبول مي
اي كھ در  داشتند، یا خود را بھ نخستین بیگانھ كردند گیسوان خود را بھ وي تقدیم مي آستارتھ ميعبادت 

نیز ھمان گونھ كھ عشتر خاطرخواه تموز . كردند كرد تسلیم مي معبد از آنان تقاضاي ھمخوابگي مي
یبلوس و دل از كف داده بود، و ھر سال در ب) یعني رب(شده بود، آستارتھ نیز در ھواي آدونیس 

داشتند و سرو  شدن آدونیس از ضربة دندان گراز، مراسمي برپا مي ، براي كشتھ)درقبرس(پافوس 
شد و در برابر چشم  رفت، دوباره زنده مي خوشبختانھ ھر وقت كھ آدونیس از دنیا مي. كوفتند سینھ مي

خداي سھمناكي بود ) یعني شاه(دیگر از خدایان فنیقي مولك . كرد پرستندگان خود بھ آسمان صعود مي
یك بار كھ . سوزاندند زنده در برابر ضریح او، بھ عنوان قرباني، مي كھ مردم فرزندان خود را زنده

، بر قربانگاه این خداي خشمناك، دویست پسر از بھترین )م  ق 307(شھر كارتاژ در حصار فنیقیان بود 
  . ھاي شھر را بھ آتش انداختند خانواده

اي داشتھ باشند، چھ، بھ احتمال  با ھمة این احوال، فنیقیان شایستة آنند كھ در تاالر ملتھاي متمدن غرفھ
توان گفت كھ عشق بھ ادبیات  نمي. اند قوي، بازرگانان این قوم الفباي مصري را بھ ملتھاي قدیم آموختھ

  سبب پیوستگي ملتھاي 

یچ چیز بھتر از كار انتشار الفبا بھ وسیلة فنیقیان اتحاد آنھا نیازمندیھاي بازرگاني بوده است؛ ھ
گرچھ روایات یوناني در این مسئلھ اجماع . تواند ارتباط میان فرھنگ و بازرگاني را آشكار سازد نمي

توانیم این مطلب را بھ صورت یقیني  اند، ما نمي دارد كھ فینقیان سبب داخل شدن الفبا بھ یونان بوده
كرت مركزي باشد كھ از آنجا الفبا بھ یونان و فنیقیھ، ھردو، آمده باشد، ولي  بعید نیست كھ. بپذیریم

اند، از ھمانجا نیز بھ الفبا  ه احتمال بیشتر آن است كھ از ھرجا فنیقیان پاپیروس را بھ دست آورد
 كردند؛ و م، پاپیروس را از مصر وارد مي ق 1100بازرگانان فنیقي، در سال . دسترس پیدا كرده باشند

دارد و آن را از جایي بھ جاي  خواھد صورت حساب نگاه شك نیست كھ این گیاه، براي ملتي كھ مي
دیگر بفرستد، بسیار سودمند و موردتوجھ بوده است؛ در مقایسة سبكي كاغذ ساختھ شده از پاپیروس، 

ھمچنین . شود رفتھ، مطلب بخوبي واضح مي النھرین بھ كار مي  با لوحھاي سنگین گلیي كھ در بین
الفباي مصري، بھ درجات زیاد، عالیتر وبھتر از مقاطع ھجایي ناپختھ و مورد استعمال در خاور 

م حیرام، پادشاه صور، بھ عنوان تقرب بھ خدایان، جامي مفرغي تقدیم كرد  ق 960در سال . نزدیك بود
گاري از بزرگیھاي م، نقش یاد ق 840كھ بر آن حروف الفبا نقش شده بود؛ و مشا، پادشاه موآب، در 

ھاي  و دستور داد كھ آنھا را با یكي از لھجھ) كھ اكنون در موزة لوور است(خود بر سنگي تھیھ كرد 
یونانیان، براي آنكھ از چپ بھ راست . سامي، از راست بھ چپ، با حروف شبیھ حروف فنیقي بنویسند

اساسًا ھمان الفباي فنیقیان بود كھ اي حروف را معكوس كردند، ولي الفباي آنان  نوشتند، شكل پاره مي
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این نمادھاي عجیب، . بھ ایشان آموختھ بودند، و ھمان است كھ یونانیان بعدھا بھ مردم اروپا آموختند
  .بدون شك، گرانبھاترین قسمت میراثي است كھ از تمدنھاي قدیم بھ ما رسیده است

ھ دست نیامده، بلكھ آن را در سرزمین سینا قدیمیترین نوشتة الفبایي كھ تاكنون شناختھ شده از فنیقیھ ب
كھ دھكدة كوچكي است و مصریان قدیم از اطراف آن  - الخادم سرویلیام فلیندرزپتري در سرابة. اند یافتھ

نقشھایي بھ دست آورده است كھ با زبان عجیبي نوشتھ شده و  -اند كرده سنگ فیروزه استخراج مي
ھا خوانده نشده،  با آنكھ ھنوز این نوشتھ. م برسد ق 2500دود تاریخ نوشتن آن معلوم نیست؛ شاید بھ ح

آشكار است كھ نھ خط ھیروگلیفي است و نھ نوشتة ھجایي میخي، بلكھ میخي است كھ با حروف الفبا 
نیز دانشمندان فرانسوي در زاپونا، واقع در جنوب سوریھ، كتابخانة كاملي از الواح گلي . نوشتھ شده

ز آنھا با خط ھیروگلیفي و بعضي دیگر با حروف الفباي سامي نوشتھ شده؛ چون اند كھ بعضي ا یافتھ
م موقتًا ویران شده، گمان بیشتر آن است كھ تاریخ این الواح قرن  ق 1200این شھر در حوالي سال 

شود كھ در آن قرنھایي كھ ما از  سیزدھم قبل از میالد بوده باشد؛ و از اینجا یك بار دیگر معلوم مي
  .دانیم، تمدن چھ اندازه قدمت داشتھ است ناداني آغاز تمدن را از آنجا ميروي 

ھاي لبنان، سوریھ قرار گرفتھ بود، كھ قبایل مختلف آن در زیر فرمان  در آن سوي فنیقیھ، در دامنة تپھ
د و سوریان تشنة آزادي را در خو - ترین پایتخھاي جھان است بالید كھ كھنھ پایتختي كھ ھنوز بھ این مي

شاھان دمشق تا مدت زماني بر دوازده ملت كوچك . دادند دولت واحدي را تشكیل مي - جاي داده است
خواستند سوریھ را زیر فرمان خود  اطراف خود تسلط داشتند و با كامیابي در برابر آشوریان، كھ مي

گذشتن كاروانھاي  مردم این شھر از بازرگانان سامیي بودند كھ، از راه. كردند درآوردند، ایستادگي مي
صنعتگران و غالمان . بازرگاني از كوھستانھا و بیابانھاي سوریھ، ثروت فراوان بھ دست آورده بودند

مثال، از . گرفت خواستند، و البتھ این خدمت از روي رضا و رغبت انجام نمي بھ خدمت ایشان برمي
ھا در  ادند، و كارگران نانواخانھروي مدارك روشن شده است كھ زماني بنایان اتحادیة بزرگي تشكیل د

دھد كھ  ھا، حالي بھ شخص دست مي شھر ماگنسیا دست بھ اعتصاب زدند؛ با توجھ بھ مدارك و كتیبھ
آن . كند گویي نزاعھا و فعالیتھاي مربوط بھ كار را در یكي از شھرھاي قدیم سوریھ احساس مي

، صیقلي كردن جواھرات، و بافتن صنعتگران در ساختن ظروف سفالي زیبا، تراشیدن عاج و چوب
  .اند ھاي خوشرنگ براي آراستن زنان خود مھارت كامل داشتھ پارچھ

شكل آرایش و آداب و اخالق مردم دمشق با مردم بابل، كھ در آن زمان پاریس خاور زمین و شھر 
مردم فحشاي دیني نیز در آن شھر رایج بود، چھ، . شد، بسیار شباھت داشت ذوق و سلیقھ تلقي مي

سوریھ، مانند سایر مردم خاور آسیا، حاصلخیزي زمین را بھ صورت نمادین در مادر بزرگ یا 
كردند كھ از ارتباط جنسي وي با معشوقش ھمة دستگاھھاي تولید مثل زمین  اي مجسم مي االھھ

تنھا افتد؛ بھ این ترتیب، قرباني كردن بكارت در معبد  گیرد و نیروھاي طبیعي بھ كار مي سرمشق مي
اي بھ آستارتھ نداشت، بلكھ در مشاركت با این االھھ، در بذل نفس و عرض بھ  عنوان تقدیم كردن ھدیھ

شد و ھمة گیاھان و جانوران و فرزندان آدم،  اعتقاد ایشان، ھمچون سرمشقي بود كھ بھ زمین داده مي
در آن ھنگام . ید مثل نداشتنداي جز باردارشدن و تول گرفتند، چاره تأثیر این تلقین قرار مي كھ در تحت

رسید، جشن آستارتھ را در سوریھ، نظیر جشن كوبلھ در فریگیا كھ پیش از  كھ اعتدال ربیعي فرا مي
كردند كھ تا سرحد جنون كشیده  این دیدیم، در شھر ھیراپولیس با چنان حرارت و شوري برپا مي

آمیخت، و  بوب مردة آستارتھ، درھم ميآواي ناي و طبل با شیون زنان، در مصیبت آدونیس مح. شد مي
در آخر كار، . زدند پرداختند و بھ تن خود با كارد زخم مي كاھنان خصي شده وحشیانھ بھ رقص مي

آمد و جامة خود  بسیاري از كساني كھ تنھا براي تماشا آمده بودندخونشان از شوق و شور بھ جوش مي
گي خود را در خدمت االھة صاحب جشن ثابت كنند، آوردند و، براي آنكھ وفاداري ھمیش را بیرون مي

رسید، كاھنان حالت اشراق  چون تاریكي شب فرا مي. كردند بھ دست خود خویشتن را خصي مي
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شكافتند و با فریاد شعفي   دادند، و آن چنان بود كھ گور خداي جوان را مي اي بھ این جشن مي رازورانھ
  از میان كردند كھ آدونیس رب  بھ ھمگان اعالم مي

كردند و در گوش ھركس بھ نجوا  سپس لبھاي مؤمنان و پرستندگان را با روغني مسح مي. است
  .گفتند كھ وي نیز روزي از گور خود بھ پا خواھد خاست مي

درست است كھ كاھنان معتقد بھ خداي عامي . خدایان دیگر سوریھ كمتر از آستارتھ تشنة خون نبودند
خدایان گوناگون بود و، مانند الوھیم یھودیان، آن خدا را بھ نام ال یا ایلو بودند كھ مشتمل بر ھمة 

معموال این . پرستیدند مردم بھ این خداي سر دانتزاعي توجھي نداشتند و ھمان بعل را مي. نامیدند مي
 گرفتند؛ چون كار سختي دانستند، و نیز آستارتھ را با ماه یكي مي را با خورشید یكي مي» خدا -شھر«

. كردند خدا تقدیم، و براي او قرباني مي - آمد، فرزندان خود را مانند فنیقیان بھ این شھر پیش مي
آمدند؛ بانگ كوفتن طبل و  آراستند و بھ قربانگاه مي مردان، ھمچون براي روز عیدي، خود را مي

. ساخت موش ميسوختند خا اي بود كھ فریاد كودكاني را كھ در دامان خدا مي دمیدن در ني بھ اندازه
پرداختند كھ وحشیگري آنھا كمتر از این بود؛ بھ این ترتیب كھ كاھنان بھ  ولي بیشتر بھ قربانیھایي مي

گاه كودك را بھ جاي زندگي تقدیم  زدند تا خون آنان قربانگاه را رنگین كند، یا پوست ختنھ خود زخم مي
پذیرفتند، و بھ این  ست، از طرف خدایان ميكردند، یا كاھنان مبلغي پول، در بھاي ھمین پو خدایان مي

شود خدا را  بھ ھر صورت، الزم بود بھ ھر طریقي كھ مي. پذیرفت ترتیب كار قرباني كودك پایان مي
راضي كنند، چھ مردم خدایان را بھ صورت خود با ھوسي مطابق ھوسھاي خویش ساختھ بودند، و آن 

  .زي زنانھ نداشتندخدایان اعتنایي بھ جان آدمي یا زاري و اشكری

ھاي سامي، كھ در جنوب سوریھ ھمھ جا را با زبانھاي گوناگون خود پركرده بودند،  در میان قبیلھ
شد تنھا از حیث اسم  عادات و آدابي شبیھ بھ آنچھ كھ گفتیم وجود داشت كھ اگر اختالفي در آنھا دیده مي

، ولي ھر وقت الزم »میان آتش بگذرانند كودكان خود را از«بر یھودیان حرام بود كھ . و جزئیات بود
را قرباني كند، و ا سحاقكار ابراھیم كھ نزدیك بود فرزند خود . گرفتند شد، این حرمت را نادیده مي مي

خواستند خدایان را  آگاممنون كھ ایفیگنیا را قربان كرد، ھمھ در دنبال آن عادت قدیمیي بود كھ مردم مي
مشا، پادشاه موآب، پسر ارشد خود را قرباني كرد تا شھر را كھ در . با ریختن خود آدمي خرسند سازند

ن آورد، و چون مسئول وي اجابت و قرباني فرزندش پذیرفتھ محاصرة دشمنان بود از محاصره بیرو
در این سرزمین، از . اسرائیل را بھ عنوان شكرگزاري از دم شمشیر گذراند شد، ھفت ھزار نفر از بني

 2800(كردند  ھاي اطراف عمور بیابانگردي مي آن زمان كھ بھ روزگار سومریان، عموریان در جلگھ
با خشم مقدس و آسماني خویش بر سر كنعانیان ریختند، و آن زمان كھ  ، تا زماني كھ یھودیان)م ق

، پیوستھ درة نھر اردن با )م ق597(سارگن، شاه آشور، بر سامره، و بختنصر بر اورشلیم مسلط شد 
  شده، و این خونریزي مایة مسرت بسیاري از  خون فرزندان آدم سیراب مي

توان  یان و ادومیان و فلسطیان و آرامیان را بدشواري مينام موآبیان و كنعان. خدایان جنگ بوده است
منكر آن نیستیم كھ آرامیان، با تولید مثل فراواني كھ . در فھرست فرھنگي و تمدن بشریت وارد كرد

داشتند، در ھمھ جا پراكنده شدند و زبان آنان زبان مشتركي بود كھ مردم خاور نزدیك، بھ وسیلة آن، با 
د؛ حروف الفبایي كھ از مصریان یا فنیقیان گرفتھ بودند، جانشین خطنویسي میخي گفتن یكدیگر سخن مي

النھرین شد؛ ھمین خط، كھ ابتدا وسیلة كار در مبادالت بازرگاني بود، بعدھا وسیلة انتقال  ھجایي بین
ادبیات و، در آخر كار، بھ صورت لغت و زبان حضرت مسیح و الفبایي كھ ھم امروز اعراب دارند 

د، ولي باید گفت اینكھ اسم این اقوام در تاریخ مانده از آن جھت نیست كھ كارھاي بزرگي انجام درآم
انگیز فلسطین نقشي  اند، بلكھ باقي ماندن نامشان بیشتر از آن جھت است كھ ھركدام در صحنة غم داده

از ھمسایگان این اكنون وقت آن است كھ دربارة قوم یھود بادقت و تفصیلي بیشتر . اند بر عھده داشتھ
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گرچھ از لحاظ شمارة نفوس، و كمي وسعت سرزمیني كھ در آن . قوم بھ مطالعھ و تحقیق بپردازیم
رسند، از آن جھت كھ میراث ادبي بزرگي براي  بردند، شایستة این ھمھ توجھ بھ نظر نمي سر مي بھ

و مردان بسیار ھوشمندي مردم جھان باقي گذاشتند، و دو دین مھم جھان از سرزمین ایشان برخاستھ، 
  .در میانشان طلوع كرده، الزم است كھ بحث مفصلتري از آنان در این كتاب بھ عمل آید
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فصل دوازدھم 
  

  قوم یھود

I - ارض موعود  

  فتح كنعان -سفر خروج - یھودیان در مصر –ملت ابراھیم  - دورة ماقبل تاریخ - اقلیم -فلسطین

اي چون باكل یا مونتسكیو، كھ دوست داشتھ باشد تاریخ را با جغرافیا توضیح و تفسیر كند،  نویسنده
سرزمین فلسطین، از دان در شمال تا بئرسبع در  .تواند بنویسد دربارة فلسطین صفحات فراواني مي

جنوب، بیش از دویست و چھل كیلومتر طول دارد، و عرض آن، از جایگاه فلسطیان در باختر تا محل 
و صد و سي كیلومتر تغییر  سوریان و آرامیان و بنوعمون و موآبیان و ادومیان در خاور، میان چھل 

ت، شخص توقع آن ندارد كھ نقش بزرگي در تاریخ داشتھ یا كند؛ براي سرزمیني بھ این كمي وسع مي
پس از خود اثري، بزرگتر از اثر بابل و آشور و پارس و شاید بزرگتر از اثر مصر و یونان، برجاي 

ولي خوشبختي یا بدبختي فلسطین در آن بوده كھ در نیمھ راه میان پایتختھاي نیل و . گذاشتھ باشد
داشتھ؛ ھمین وضع جغرافیایي سبب آن بوده است كھ فلسطین بھ صورت  پایتختھاي دجلھ و فرات قرار

عبرانیان بدبخت بارھا ناچار . مركز بازرگاني درآید، و از ھمین راه جنگ بھ آن سرزمین كشیده شود
شدند كھ در جنگ میان امپراطوریھا بھ یكي از طرفین بپیوندند و جزیھ بپردازند یا در زیر پاي 

با مطالعة تورات، و توجھ بھ زاري و فریاد نویسندگان مزامیر و پیامبراني . ندجنگاوران لگدمال شو
شود كھ سرزمین یھود را چھ خطرھایي  اند، معلوم مي خواستھ كھ در بدبختي خود از آسمان یاري مي

النھرین و مصر، پیوستھ در حال  آسیاب زبرین و زیرین بین كرده و در واقع، میان دو سنگ تھدید مي
  .دن بوده استش نرم

سازد كھ كاخ تمدن چھ اندازه در معرض آفات  تاریخ اقلیمي این سرزمین یك بار دیگر بر ما آشكار مي
است، و دو دشمن بزرگ آن، یعني توحش و خشكي، چگونھ پیوستھ در كمین ویران كردن آن 

یر و ش«زماني در سرزمین فلسطین، بنابر فقرات مختلفي كھ در اسفار پنجگانة تورات آمده، . اند نشستھ
: یوسفوس، در قرن اول میالدي؛ دربارة فلسطین و مردم آن چنین نوشتھ است. »شھد جاري بوده

  درختان . رطوبت آن براي كشاورزي كافي، و سرزمین بسیار زیبایي است«

ھایي كھ بھ شكل طبیعي  رودخانھ… ھاي پاییزة جنگلي و بستاني در آن بسیار است فراوان دارد و میوه
بخورد زیاد نیست، بلكھ رطوبت زمین از باران است كھ ھمیشھ كفاف احتیاج را  بھ كار آبیاري

انبارھایي ذخیره   در ازمنة قدیم باران بھاري را، كھ مایھ سیراب شدن زمین بود؛ در آب» .دھد مي
انبارھا، یا از چاھھاي فراواني كھ در سراسر فلسطین حفر شده  كردند، و ھنگام ضرورت از این آب مي

رساندند؛  اي از مجاري آن را بھ مصرف كشاورزي مي آوردند و با شبكھ آب بھ سطح زمین مي بود،
شد گندم و جو  از زمیني كھ بھ این ترتیب آبیاري مي. داد این، خود، بنیان مادي تمدن یھود را تشكیل مي

ھاي گوناگون  وهآمد، و بر دامنة كوھھا درختان مو و زیتون و انجیر و خرما و می و چاودار بھ دست مي
گرفت و این زمینھایي را كھ بھ زحمت آباد نگاه داشتھ  چون جنگي در مي. داد دیگر حاصل نیكو مي

پرداختند بھ تبعید  ساخت، یا كشورگشایان مردمي را كھ بھ آبادي این اراضي مي بودند بایر مي
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ر مدت چند سال آنچھ كرد، و د فرستادند، بزودي سرزمین فلسطین حالت قفر و صحرایي پیدا مي مي
اي  ھاي ناچیز و پراكنده از روي زمینھاي قفر و واحھ. رفت نسلھاي متوالي آباد كرده بودند از میان مي

دري و پراكندگي و چشیدن عذاب  شود، و یھودیان پس از ھجده قرن دربھ كھ اكنون در فلسطین دیده مي
مین در آن زمانھاي دور چھ اندازه آباد و توان دریافت كھ این سرز اند، ھرگز نمي بھ آنھا بازگشتھ

  .حاصلخیز بوده است

بقایاي دورة نئاندرتال از نواحي . تر از آن است كھ اسقف آشر فرض كرده است  تاریخ فلسطین كھنھ
مجاور دریاي جلیل بھ دست آمده، و پنج استخوانبندي نئاندرتال بتازگي در غاري نزدیك حیفا كشف 

م در اروپا بھ گل نشستھ بود، تا  ق000،40، فرھنگ موستري، كھ در حوالي شده است؛ بھ احتمال قوي
در اریحا، ضمن حفاري كف اطاقھا، آتشدانھایي از عصر نوسنگي بیرون آمده . فلسطین امتداد داشتھ

رساند؛ در آن زمان  مي) م ق1600- 2000(كھ تاریخ ناحیھ را بھ اواسط عصر میانة متوسط مفرغ 
. اي ثروتمند بوده كھ مصریان را بھ خیال تسخیر آنھا انداختھ است وریھ بھ اندازهشھرھاي فلسطین و س

كردند كھ سیادت  در قرن پانزدھم قبل از میالد اریحا شھر باروداري بود، و بر آن شاھاني حكومت مي
در گورھاي آن پادشاھان، كھ بھ وسیلة ھیئت علمي گارستانگ اكتشاف و . مصر را قبول داشتند

شده، صدھا گلدان و ھدایاي مخصوص مردگان و چیزھاي دیگر بھ دست آمده، و ھمھ نشان حفاري 
دھد كھ در زمان تسلط ھیكسوسھا زندگي در این شھر وضع بساماني داشتھ، و در روزگار ملكھ  مي

ھر روز بیش از . اي بوده است حتشپسوت وتحوطمس سوم شھر اریحا داراي تمدن و فرھنگ پیشرفتھ
ایم  شود كھ تاریخي كھ براي آغاز تاریخ و تمدن ملل و اقوام معین كرده ھ بر ما روشن ميپیش این نكت

اي از زندگي مردم را در فلسطین و  العمارنة منظره و نقشھ ھاي تل نامھ. تنھا نشانة ناداني ماست
اگر بھ یقین  .سازد اند، در برابر ما مجسم مي سوریھ، مقارن با زماني كھ یھودیان بھ درة نیل گام نھاده

ھا آمده،  كھ در آن نامھ» عبیرو«یا » حبیرو«نتوان گفت، الاقل احتمال قوي ھست كھ باید، از كلمة 
   .باشدمقصود ھمان عبرانیان بوده 

از شھر اور، واقع در سومر، مھاجرت كرده و، در حوالي  یھودیان چنان معتقد بودند كھ ملت ابراھیم
اند؛ پیروزي ایشان بر كنعانیان ھمان  م و ھزار سال قبل از موسي، در فلسطین مستقر شده ق2200

امرافل كھ در سفر پیدایش . استیالي عبرانیان بر زمیني بوده است كھ خدا بھ آنان وعده داده بود
بھ نام وي اشاره شده، محتمال ھمان امرپل، پدر حموربي، » آن ایام شاه شنعار در«بھ عنوان ) 1014(

در منابع معاصر ھیچ اشارة مستقیمي بھ خروج . كرده است است كھ پیش از وي بر بابل سلطنت مي
ھاي  یھودیان از مصر یا تسخیر كنعان نشده، و تنھا اشارة غیر مستقیمي بر روي یكي از كتیبھ

  : كنیم ، موجود است كھ قسمتي از آن را در اینجا نقل مي)م ق 1225ي حوال(مرنپتاح، فرعون مصر 

  »…!سالم«: شاھان مغلوب شدند و گفتند

  تحنو ویران شد،

  سرزمین حتیھا آرام گرفت،

  …كنعان بھ یغما رفت، و شر بر سر آن فرو ریخت؛

  اسرائیل غمگین شد، و دیگر تخمة او بر جاي نیست؛

  زني براي مصر شد؛ فلسطین بیوه
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  ھمة سرزمینھا متحد شدند، و آرامش بر ھمھ حكمفرما شد؛

  . ھر كھ آشوبگر بود در بند شاه مرنپتاح درآمد

اسرائیل درزمان وي از مصر بیرون  ھا دلیل آن نیست كھ مرنپتاح ھمان فرعوني باشد كھ بني این گفتھ
بار دیگر بر فلسطین شود این است كھ سپاھیان مصر  اند؛ تنھا چیزي كھ از آن دستگیر ما مي رفتھ

اند، یا اینكھ درآمدن آنان بھ این  توانیم بگوییم كھ چھ وقت یھودیان بھ مصر درآمده نمي. اند دستبرد زده
شاید بھتر آن باشد  .اند بردهسرزمین آزادنھ بوده یا بھ صورت بندگان و اسیران ایشان را بھ مصر 
اند، و چندین ھزار اسرائیلي كھ  چنین فرضي كنیم كھ نخستین مھاجران یھودي بھ مصر عدة كمي بوده

  اند، نتیجة  در زمان حضرت موسي در مصر بوده

ھر وقت شكنجھ و عذاب «توالد و تناسل فراوان این قوم بوده است، و مانند عادت ھمیشگي این ملت 
یھودیان در مصر، ماجراي كار » بندگي«داستان » .شده است اند، عددشان بیشتر مي دیده بیشتري مي
ا، در وار از آنان در ساختمانھاي بزرگ، و سركشي و فرار یا مھاجرت ایشان بھ آسی كشیدن برده

كند، و البتھ مانند ھمة داستانھاي  ضمن خود، آثار و عالیمي دارد كھ از صحت اساس آن حكایت مي
الطبیعھ در ھم  ھاي عجیب و حوادث فوق ھاي قدیم خاورزمین با بسیاري از گفتھ تاریخي دوره

یم، ولو اینكھ حتي داستان موسي را نباید بدون بحث و تحقیق، و از روي شتابزدگي، رد كن. اند آمیختھ
ھاي ایشان ظاھرًا یك قرن مقدم بر زمان تألیف اسفار پنجگانة تورات بوده  عاموس و اشعیا، كھ خطبھ

  .باشنداست، ھیچ نامي از موسي نبرده 

كرد، در راھپیمایي خود، از ھمان طریقي  ھ كوه سینا ھدایت مياسرائیل را ب در آن ھنگام كھ موسي بني
رفت كھ ھیئتھاي مصري اكتشاف و استخراج فیروزه، ھزار سال قبل از وي، از آن راھھا آمدو شد  مي
اسرائیل در بیابان، كھ در نظر اول غیرقابل قبول بھ نظر  داستان چھل سال سرگرداني بني. كردند مي
قومي است كھ بھ حالت بدوي   كند، چھ سرگذشت معقول و پذیرفتني جلوه ميرسد، اكنون بسیار  مي

كرده و در طول مدت حیات خود بیابانگرد بوده است؛ تسخیر كنعان نیز، خود، مثال دیگري  زندگي مي
اي كھ ناگھان بر قوم سكونت گزیده در محل ایمن و پرنعمتي  است از كارھاي قبایل بیابانگرد گرسنھ

فاتحان ھر اندازه توانستند، از كنعانیان كشتند و با آنان كھ زنده ماندند زناشویي . كنند دست پیدا مي
  كشتار وخونریزي حدي . كردند

 000،120جدعون، در آن ھنگام كھ دو شھر را مسخر كرد، . براي رضاي او صورت گرفتھ است
شتار بیش از اندازه، و آساني ھاي آشوري است كھ چنین ك نفر از مردان آنجا را كشت؛ تنھا در سالنامھ

زمین از «: شود كھ گاھي در اخبار آن زمان خوانده مي. توان دید شمارش كشتگان در جنگھا، را مي
موسي سیاستمدار و پرحوصلھ بود، ولي یوشع خشكي و درشتي جنگاوران داشت؛ » .جنگ آرام گرفت

تكرار سخناني كھ میان او و خدایش كرد و تنھا با  آنكھ بھ خونریزي متوسل شود حكومت مي موسي بي
ھركس بیشتر  -كرد داشت، اما یوشع از دومین قانون طبیعت پیروي مي گذشتھ بود مردم را نگاه مي

با پیروي از این روش واقعبینانھ و چشم پوشیدن از احساسات و . بكشد، بیشتر زنده خواھد ماند
  .ردعواطف بود كھ قوم یھود ارض موعود را بھ تصرف خود درآو

II –  سلیمان در اوج افتخار خویش  
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 - ثروت او - سلیمان - داوود - شائول - داوران و شاھان -سازمان اداري - زبان - ظواھر - اصل یھود
  اسرائیل پیدایش مشكل اجتماعي در بني -ھیكل

توان گفت این گفتة مبھم است كھ آن قوم از نژاد سامي  تنھا چیزي كھ دربارة اصل نژادي یھود مي
اند؛ تاریخ یھود است  بوده، و با سامیان دیگر ساكن آسیاي باختري وجھ تمایز و اختالف دقیقي نداشتھ

یھودیان، در آغاز . رود، نھ اینكھ یھودیان تاریخ خود را ساختھ باشند كھ سازندة این قوم بھ شمار مي
، كھ »خالص«اي از نژادھاي گوناگون بودند؛ حق این است كھ وجود نژادي  ظھور خود، آمیختھ

توانستھ باشد در میان صدھا جریان اختالط نژادي خاور نزدیك، بھ ھمان خلوص اولیة خود باقي 
ولي . ممكن است تصور چنین نژادي براي عقل غیر. بماند، امري است كھ بھ معجزه شباھت دارد، 

این را باید گفت كھ، درمیان نژادھاي این ناحیھ، نژاد یھودیان از ھمھ خالصتر مانده، چھ، جز ھنگامي 
اند؛ بھ ھمین جھت است كھ ھر چھ  كھ ناچار بودند، با نژادھاي دیگر از راه زناشویي آمیزش پیدا نكرده

صورت اسیران عبراني، كھ در نقشھاي . اند بھتر نژاد خود را حفظ كرده و سخت بھ آن متمسك مانده
اند، با  شود، با وجود آنكھ ھنرمندان آن زمان در كار خود دقتي نداشتھ مصري و آشوري دیده مي

ھاي  و گونھ حتيدر آن نقشھا، بیني دراز و برگشتة . صورت یھودیان امروز شباھت فراوان دارد
برجستھ و موي شكنجدار سر و ریش قابل توجھ است، گرچھ از اثر نیش قلم حجاران در نقشھاي 

گریي كھ از زمان  كاریكاتوري مصري، الغري اندام آمیختھ بھ استحكام، و روحیة عناد و لجاج و حیلھ
  میزموسي تا بدویان و بازرگانان اسرارآ» ستبر گردن«پیروان 

یھودیان، در ایام فتوحات نخستین خود، پیراھنھاي . شود زمان حاضر وجود دارد، ھرگز خوانده نمي
گذاشتند و كفشھاي راحتي  پوشیدند و كالھھاي كوتاه و سرپوشھایي شبیھ عمامھ بر سر مي بلند ساده مي

ند و بر روي كردند؛ بتدریج كھ ثروتمند شدند، بھ جاي كفش راحتي، كفش چرمي پوشید بھ پا مي
كھ از زیباترین زنان قدیم بھ شمار  –زنان ایشان . دار بھ تن كردند پیراھنھاي خود قباھاي حاشیھ

با ھمھ گونھ جواھر كشیدند و خود را  مالیدند و در چشم سرمھ مي ھاي خود غازه مي بھ گونھ - روند مي
  .آراستند، و از روشھاي تازة آرایش بابل و نینوا و دمشق و صور پیروي مي كردند و زینت مي

زبان عبري در میان زبانھاي عالم بھ پربانگي مجلل شھرت داشت، و با آنكھ حروف حلقي در آن 
ھمچون «: وید كھگ رنان دربارة این زبان مي. وجود داشتھ، سرشار از موسیقي مردانھ بوده است

این زبان » .تیردان پر از تیرھاي فوالدي، و مانند شیپوري برنجي است كھ در ھوا طنین انداختھ باشد
الفباي خطنویسي یھودیان . كردندتفاوت چندان نداشتھ است آبیان با آن تكلم مي با زباني كھ فنیقیان یا مو

ترین الفباي  نشمندان معتقدند كھ این كھنھارتباط نزدیكي با حروف الفباي فنیقي داشت؛ بعضي از دا
در بند آن نبودند كھ حركات را بھ حروف ضمیمھ كنند و آنھا را بنویسند؛ این كار را . شناختھ شده است

حتي تا امروز ھم  –گذاشتند كھ خود حركات را از مفھوم عبارت استخراج كند  بھ عھدة خواننده مي
  .رود تي است كھ براي آراستن حروف بیصدا بھ كار ميحركت و اعراب در خط عبري ھمچون عالم

اي را تشكیل ندادند، بلكھ تا مدت درازي بھ  مھاجمان و جنگاوران یھودي ھرگز ملت متحد شده
بردند كھ ھر سبط قبیلھ، گاھي كمتر و زماني  بھ سر مي) گانھ اسباط دوازده(صورت دوازده قبیلھ 

ا بر اساس دولت نبود، بلكھ بر پایة ریاست و فرمانروایي پدر بیشتر، داراي استقالل بود و حكومت آنھ
اي از شیوخ نظیر خود شركت  مسنترین فرد ھر خانواده در مجلس مشاوره. در خانواده تكیھ داشت

رفت؛ ھر وقت اوضاع و احوال  كرد، كھ آخرین مرجع قانونگذاري یا دادگستري قبیلھ بھ شمار مي مي
. پرداختند كردند و بھ ھمكاري دستھ جمعي مي ل، با یكدیگر انجمن ميكرد سران ھمة قبای ایجاب مي

ترین واحد اقتصادي بود، و این خود منبع قوت و نفوذ  خانواده براي كاشتن زمین و چراندن گلھ شایستھ
این، . اي جنبة اشتراكي وجود داشت در خانواده تا اندازه. داد كلمھ و قدرت سیاسي آن را تشكیل مي
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كاست؛ در آن زمان كھ جنبة  دت وحدت سازمان پدرشاھي و تسلط مطلق پدر بر آن ميخود، از ش
افتادند و بر آن  اسرائیل بھ یاد ھمان روزھاي گذشتھ مي فردیت بیشتر غلبھ پیدا كرده بود، پیامبران بني

در زمان سلیمان كھ صنعت بھ شھرھا راه یافت و، خود، عنوان واحد اقتصادي . خوردند حسرت مي
  لید را پیدا كرد، اقتدار تو

  .و ابتدایي زندگي قوم یھود متزلزل شد

كردند، قضات رسمي نبودند، بلكھ از میان  كھ ھمة قبایل یھود گاھگاھي از آنھا اطاعت مي» داوران«
در میان «. خاستند، حتي اگر كاھن ھم بودند باز چنین بود رؤساي عشایر یا سرداران جنگي برمي

دانست  زمان پادشاھي نبود؛ بلكھ ھركس آنچھ را بھ نظر خود حق و درست مياسرائیل، در آن  بني
بعدھا ضرورتھاي شدید جنگ اوضاع و احوال را دگرگون ساخت؛ خطر تسلط     ».داد انجام مي

فلسطیان بر یھود عامل مھمي بود كھ اسباط را بھ صورت موقت در زیر پرچم واحدي درآورد و آنان 
اي ناراحتیھا و  سموئیل نبي، بني اسرائیل را از پاره. خود پادشاھي برگزینند را بر آن داشت كھ براي

  .خطراتي كھ از تسلط فرمانروایي یك فرد پیش خواھد آمد آگاه ساختھ است

رسم : و سموئیل تمامي سخنان خداوند را بھ قومي كھ از او پادشاه خواستھ بودند بیان كرد؛ و گفت
ھا و سواران  نمود این است كھ پسران شما را گرفتھ، ایشان را برارابھپادشاھي كھ بر شما حكم خواھد 

ھایش خواھند دوید؛ ایشان را سرداران ھزاره و سرداران پنجاھھ  خود خواھد گماشت، و پیش ارابھ
براي خود خواھد ساخت؛ و بعضي را براي شیار كردن زمینش و درویدن محصولش و ساختن آالت 

تعیین خواھد نمود؛ و دختران شما را براي عطركشي و طباخي وخبازي  ھایش جنگش و اسباب ارابھ
ھا و تاكستانھا و باغات زیتون شمارا گرفتھ، بھ خادمان خود خواھد  خواھد گرفت؛ و بھترین مزرعھ

سرایان و خادمان خود خواھد داد؛ و  و ده یك زراعات و تاكستانھاي شما را گرفتھ، بھ خواجھ. سپرد
و نیكوترین جوانان شما را و االغھاي شما را گرفتھ، براي كار خود خواھد گماشت؛  غالمان و كنیزان

ھاي شما را خواھد گرفت، و شما غالم او خواھید بود؛ در آن روز از دست پادشاه خود،  و ده یك گلھ
؛ فریاد خواھید كرد، و خداوند در آن روز شما را اجابت نخواھد نمود  اید، كھ براي خویشتن برگزیده

باید بر ما پادشاھي باشد تا ما نیز مثل  ني، بلكھ مي: اما قوم از شنیدن قول سموئیل ابا نمودند و گفتند
   .بجنگدسایر امتھا باشیم و پادشاه برما داوري كند و پیش روي ما بیرون رفتھ، در جنگھاي ما براي ما 

شجاعانھ : اسرائیل آموخت شاه اول ایشان شائول، با خیر و شركارھاي خویش، بسیار چیزھا بھ قوم بني
یافتن داوود جوان بود تا  كرد و در پي جنگید و از درآمد مزرعة خود در جلعاد بسادگي زندگي مي مي

یھودیان پس از وي . كرد، سر او را بریدند او را بھ قتل برساند؛ ھنگامي كھ از برابر فلسطیان فرار مي
اگر حماسة . بزودي دریافتند كھ جنگھاي جانشیني برتخت سلطنت از لوازم حكومت سلطنتي است

از آن جھت كھ از این شخصیتھا جز ( اشدنبكوچك شائول و یوناتان و داوود تنھا شاھكار ادبي مجعول 
  در تورات در جاي دیگر اسمي برده 

، باید گفت كھ، پس از انقالبھاي خونیني، بعد از نخستین شاه، داوود دلیر، كشندة جالوت، محبوب )نشده
یوناتان، و معشوق بسیاري ازدختران، كھ نیمھ برھنھ با تمام قوت خود بھ حضور خداوند رقص 

خواند، پادشاه تواناي  انگیز خود را بھ بانگ خوش مي نواخت و آوازھاي شگفت یكوساز ميكرد و ن  مي
ادبیات آن زمان دور صورت . یھودشد، و مدت چھل سال با تدبیر خود بر آن قوم فرمانروایي كرد

واقعي وي را، با ھمة تناقضاتي كھ در احساسات و عواطف روحي او وجود داشتھ، بخوبي براي ما 
داوود از یك طرف مانند زمان و قبیلھ و خداي خود سخت و درشت بود، و از : كرده استترسیم 

. طرف دیگر آمادة آن بود كھ، مانند قیصر یا مسیح، دشمنان خویش را ببخشد و از خون آنان در گذرد
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ور كشت و بھ فرزند خود سلیمان دست افتادند مي مانند شاھان آشور، ھمة اسیراني را كھ بھ دست وي مي
آرزم، زن اوریاي حتي را بھ  بي. »موھاي سفید شمعي را با خون بھ قبر فرود آورد«داد كھ  مي

حرمسراي خود درآورد و شوي او، اوریا، را بھ صف اول جنگ فرستاد تا از شر او خالص شود؛ 
؛ داشت كرد، ولي بتشبع زیبا را در عین حال نزد خود نگاه مي مالمت ناتان را بھ خواري تحمل مي

ھفت بار ھفتاد بار از شائول درگذشت و تنھا بھ گرفتن سپر او قناعت كرد، در صورتي كھ ھر دفعھ 
توانست جان او را بگیرد؛ مفیبوشث را نجات داد و بھ كمك او شتافت، در صورتي كھ وي از  مي

ر كشیده كساني بود كھ ادعاي تاج و تخت داشتند؛ از پسر نافرمان خود ابشالوم، كھ بر روي وي شمشی
بود، درگذشت، و چون شنید كھ در جنگي كھ با قشون پدرش كرده كشتھ شده، سخت اندوھناك شد و 

» .اي پسرم ابشالوم، اي پسرم ابشالوم، كاش من بھ جاي تو مرده بودم، اي بشالوم، اي پسرم«: گفت
ازماندة اینھا اوصاف واقعي مردي است كھ عوامل گوناگون در وجود وي جمع بود و ھمة آثار ب

  .بربریت و نویدھاي تمدن را با خود داشت

چون تاج و تخت سلطنت بھ سلیمان رسید، براي آسایش خیال خویش، ھمة رقیبان و خواستاران قدرت 
این كار وي بر یھوه ھرگز گران نیفتاد، بلكھ او را دوست داشت و بھ ھمین جھت . و سلطنت را كشت

چنان حكمتي را بھ كسي نبخشیده بود، و پس از آن نیز  حكمتي بھ او ارزاني داشت كھ پیش از وي
شاید سلیمان سزاوار شھرتي باشد كھ بھ آن رسیده است، چھ تنھا بھ آن بس نكرد كھ از . نخواھد بخشید

مندي تمام حاصل كند و با تجمل بھ سر برد و بھ ھمة مسئولیتھاي شاھي خویش  زندگي خود بھره
بلكھ ارزش و فضیلت قانون و نظم را بھ ملت خویش آموخت و آنان را از جنگ  كند، چنانكھ باید قیام

چھ در دوران  بود،وي بھ نام خود وفادار . واختالف بازداشت و بھ صنعت و صلح و آرامش رسانید
  پادشاھي دراز وي، 

شھر اورشلیم، كھ داوود آن را پایتخت قرار داده بود، از صلح و آرامشي كھ پیش از آن مانندش را 
در آغاز كار، این شھر بر كنار چاھي . ندیده بود برخوردار شد و ثروت و شكوه آن افزایش پیدا كرد

و، چون بر باالي بلندي مسلط بر جلگة اطراف خود قرار داشت، رفتھ رفتھ بھ صورت  بود ساختھ شده
دژي درآمد؛ اگر چھ در كنار راھھاي بزرگ بازرگاني واقع نبود، در زمان سلیمان، بھ صورت یكي 

روابط نزدیكي را كھ داوود با حیرام، شاه صور، برقرار . از پركارترین بازارھاي خاور نزدیك درآمد
بود، پسرش سلیمان تقویت كرد و بازرگانان فنیقي را تشویق كرد كھ كاروانھاي بازرگاني خود كرده 

را از اراضي فلسطین عبور دھند؛ در زمان وي، تجارت پرسودي از مبادلة محصوالت كشاورزي 
ناوگان بازرگاني در دریاي . فلسطین با مصنوعات صور و صیدا براي مردم آن سرزمین فراھم آمد

راه انداخت و حیرام را متقاعد ساخت كھ در بازرگاني با بالد عرب و افریقا، بھ جاي مصر،  سرخ بھ
العرب استخراج طال كرده باشد؛  محتمل است كھ سلیمان از جزیرة. از این راه دریایي استفاده كند

ین آورده، در ھمین ناحیھ بوده است؛ از ھم سرزمین اوفیر، كھ از آن سنگھاي گرانبھا بیرون مي
و شاید براي كمك خواستن  - سرزمین اعراب است كھ ملكة سبا نزد او آمده و خواستار دوستي او شده

وزن طالیي كھ در یك سال نزد سلیمان رسید ششصد و شصت «: گفتھ شده است كھ. نزد وي آمده باشد
نوا و صور توان با درآمدھاي بابل و نی ؛ اگر چھ این درآمد را نمي»طال بود [ تالنت]و شش وزنة 

  .بودمقایسھ كرد، ھمین اندازه سلیمان را از ثروتمندترین شاھان زمان خود ساختھ 

رسانید؛ مخصوصًا ولع  اي از این ثروت را بھ مصرف خوشگذرانیھاي شخصي خویش مي پاره
گرچھ مورخان، براي آنكھ از درجة  -آوري كنیزكان و ھمخوابگان داشت فراواني در جمع

انگیزي مطلب بكاھند، شمارة ھفتصد زن و سیصد كنیزك وي را بترتیب بھ شصت و ھشتاد  شگفت
خواستھ است دوستي خود را با  احتمال دارد كھ سلیمان با بعضي از این مواصلتھا مي. اند تقلیل داده
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ر كند؛ و شاید محرك وي نیز، مانند رامسس دوم، نیروي تولید مثل فراوان مصر و فنیقیھ استوارت
  بوده، و بھ آن 

ولي بیشتر درآمد مملكت بھ مصرف تحكیم اصول حكومت و زیبا . فراواني پس از خود برجاي گذارد
ارگي را كھ شھر برگرد آن ساختھ شده بود مرمت كرد؛ در جاھاي مھم . رسید ساختن پایتخت مي

ھا ساخت و پادگانھاي نظامي برقرار كرد، تا خیال فتنھ و آشوب را از سر مھاجمان  لعھكشور ق
خارجي و آشوبگران داخلي، ھردو، دور كند؛ از لحاظ اداري، مملكت خود را بھ دوازده ناحیھ قسمت 

ق اسرائیل مطاب گانة بني كرد، و مخصوصًا تعھد داشت كھ این تقسیمبندي با محل سكونت اسباط دوازده
اي را در میان آن اسباط خاموش كند و ھمھ  طلبي قبیلھ نباشد؛ امید داشت كھ بھ این وسیلھ اندیشة تجزیھ

ولي سلیمان در این كار موفقیتي بھ دست نیاورد؛ چون وي سقوط . را بھ صورت ملت واحدي درآورد
برد آن بود كھ  مي یكي از وسایلي كھ براي ازدیاد درآمد بھ كار. كرد، دولت یھود ھم از میان رفت

عاج و «ھیئتھایي را براي استخراج معادن گرانبھا، و وارد كردن كاالھاي تجملي و نادر از قبیل 
داشت، و این گونھ چیزھا را بھ كساني كھ تازه ثروتھاي ھنگفت بھ  ، اعزام مي»میمون و طاووس

گذشت باج  ن فلسطین مياز كاروانھایي كھ از سرزمی. فروخت چنگ آورده بودند بھ بھاي سنگین مي
اي  گرفت؛ بر ھمة رعایاي خود مالیات سرانھ قرار داده بود؛ از ھریك از نواحي كشور، جز ناحیھ مي

. گرفت؛ تجارت ریسمان و اسب و ارابھ در انحصار دولت بود كھ خاص خود او بود، مالیات معیني مي
اي در اورشلیم فراوان كرده  را بھ اندازهنقره «یوسفوس این نكتھ را با تأكید بیان مي كند كھ سلیمان  

اي براي یھوه و  در آخر كار، بر آن شد كھ، با ساختن ھیكل تازه» .بود كھ حكم سنگ كوچھ را داشت
  .كاخ جدیدي براي خویش، بر زینت و تجمل شھر بیفزاید

ن سلیمان، در شود كھ ظاھرًا تا زما پریشاني زندگي یھودیان در آن زمان تا حدي از اینجا دستگیر مي
یھودیان یا در مذبحھاي . تمام سرزمین یھود، حتي در اورشلیم، اصال ھیكلي وجود نداشتھ است

سلیمان . كردند ھا قربانیھاي خود را بھ یھوه تقدیم مي خصوصي، یا بر معبدھاي كوچك باالي تپھ
ز خزانة خاص ثروتمندان شھرھا را جمع كرد و فكر خود را براي ساختن ھیكلي اعالم داشت، و ا

خود مقادیر زیادي سیم و زر و مفرغ و آھن و چوب و سنگھاي قیمتي بھ آن اختصاص داد و از روي 
كنندة  اگر بتوانیم گفتة نقل. شود ھاي ھمة ھموطنان براي آن پذیرفتھ مي مھرباني اظھار داشت كھ اعانھ

رابر آن سیم، و آن اندازه آھن و روایت را بپذیریم، باید بگوییم كھ مردم پنج ھزار تالنت زر، و دو ب
شد،  و ھركس كھ سنگھاي گرانبھا نزد او یافت مي«مفرغ كھ براي ساختن ھیكل الزم بود، تقدیم كردند 

اي انتخاب شد؛ پایة دیوارھاي آن را،  براي بناي ھیكل، محلي بر باالي تپھ» .آنھا را بھ خانة خداوند داد
  سبك ساختمان، ھمان سبكي بود كھ  .گذاشتندي آن تپھ مانند دیوارھاي پارتنون، بر روي سنگھا
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  بازسازي فرضي ھیكل سلیمان

این ھیكل ھمچون كلیسایي بھ . فنیقیان از مصر گرفتھ و تزیینات آشوري و بابلي را بر آن افزوده بودند
. معناي كلمھ نبود، بلكھ بھ صورت یك چھاردیواریي بود كھ در میان آن چندین بنا ساختھ بودند تمام

ساختمان اصلي آن حجم متوسطي داشت بھ طول تقریبي سي و ھشت، و عرض ھفده، و ارتفاع شانزده 
جاي عبرانیاني كھ از ھمھ . شود متر، كھ درازاي آن در حدود نصف پارتنون و ربع كلیساي شارتر مي

سرزمین یھودیھ در كار ساختن معبد شركت كردند و سپس در آن بھ عبادت پرداختند، این بنا را یكي 
شمردند؛ و جاي سرزنشي برایشان نیست، چھ معابد بسیار بزرگتر طیوه و بابل و  از عجایب عالم مي
ختھ و روي آن را در داخل ھیكل، سردر مرتفعي، بھ بلندي چھل و چھارمتر، سا. نینوا را ندیده بودند

اگر بنا باشد روایت تنھا سندي را كھ در این خصوص موجود است باور كنیم، . با طال پوشانیده بودند
در ھمھ جاي ھیكل طال بھ مقدار زیاد بھ كار رفتھ بود؛ روي تیرھاي سقف اصلي ساختمان، روي 

شقھاي روغن كردن درچراغ، و ھا، قا ستونھا، درھا، دیوارھا، شمعدانھا، چھلچراغھا، گلگیرھاي فتیلھ
سنگھا و . در آنجا وجود داشت» یكصد حوضچة زرین«عود سوزھا، ھمھ، با طال پوشیده شده بود، و 

ھاي دو فرشتھ را، كھ صفحات طال بر  داد؛ مجسمھ گوھرھاي گرانبھا جاھاي مختلف ھیكل را تزیین مي
دیوارھا را با . قرار داده بودند» عھدتابوت «روي آنھا نصب شده بود، بھ عنوان نگاھباني در كنار 

بیشتر مصالح . سنگھاي بزرگ چھارگوش، و سقف و ستونھا و درھا را با چوب زیتون و ارز ساختند
ساختماني را از فنیقیھ آوردند، و كارھاي فني عمده بھ دست صنعتگران صوري و صیدایي صورت 

نفر كارگر بود، كھ مطابق عادت  000،150كارھایي كھ مھارت فني الزم نداشت برعھدة . گرفت
  . معمول آن زمان، بدون رحم و شفقت، آنان را بھ بیگاري گرفتھ بودند
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پس از . ھفت سال وقت بھ مصرف ساختمان ھیكلي رسید كھ مدت چھار قرن جایگاه باشكوه یھوه بود
زند، كھ سلیمان آن، صنعتگران كارآمد سیزده سال دیگر بھ كار پرداختند تا كاخي بزرگتر از ھیكل بسا

، چھار برابر »خانة جنگل لبنان«تنھا یكي از قسمتھاي این كاخ، بھ نام . و زنانش در آن منزل كنند
سنگھایي بھ طول چھار مترونیم ساختھ و  دیوارھاي ساختمان اصلي كاخ را با پاره. ھیكل وسعت داشت

در آن كاخ تاالرھایي . آراستھ بودندھا و نقاشیھایي بھ سبك آشوري  ھا و نقش برجستھ آنھا را با مجسمھ
پذیرفت، و قسمتھایي براي محل سكونت  وجود داشت كھ شاه مھمانان بزرگ را بھ حضور خود مي

اي  خانھ اي براي زنان سوگلي حرم در آن ساختھ بودند؛ نیز اسلحھ خصوصي شاه، و قسمتھاي جداگانھ
از آن بناي عظیم یك پاره سنگ ھم . رفت در آن كاخ بود كھ آخرین پایة دستگاه حكومت بھ شمار مي

  ! برجاي نمانده، و حتي جاي ساختمان معلوم نیست كھ كجا بوده است

ھاي مملكت خویش را مستقر ساخت، بر آن شد كھ ازنعمتي كھ نصیب وي  سلیمان، پس از آنكھ پایھ
  شده 

نگاران  وقایع. یافت ميكاست و آمد و شد وي در حرامخانھ بر رفتن بھ ھیكل افزوني  او بھ دین مي
تورات، از اینكھ سلیمان، بنابر زندوستي، قربانگاھھایي براي خدایان بیگانھ ساختھ و زنان خارجي 

و شاید  -اند، بسیار وي را مالمت كرده و ھرگز بیطرفي فلسفي وي در آنجاھا بھ عبادت پرداختھ
ملت اسرائیل بھ حكمت سلیمان بھ . ندا وي را، در برابر خدایان مختلف، قابل بخشیدن ندانستھ - سیاسي

نگریست، ولي در اینكھ او خود را مركز ھمة كارھا قرار داده بود نسبت بھ وي حالت  چشم احترام مي
در ساختن ھیكل و كاخ، جان و مال فراوان صرف شده بود؛ سازندگان این بناھا . شك و تردیدي داشت

نگاھداري آن . نگریستند آن اھرام مي اھرام مصر بھ كردند كھ كارگران بھ ھمان چشمي بھ آنھا نظر مي
بناھا مستلزم این بود كھ مالیات فراوان از مردم گرفتھ شود، و تا كنون ھیچ حكومتي نتوانستھ است 

در آن ھنگام كھ سلیمان از دنیا رفت، شیرة . كاري كند كھ مردم پرداختن مالیات را دوست داشتھ باشند
اي از كارگران فقیر و بیكار و ناراضي برجاي مانده بود كھ كاري  بقھقوم اسرائیل كشیده شد و ط

آزرد سبب آن شد كھ دین جنگي یھوه بھ صورت دین  نداشتند؛ رنج فراواني كھ این طبقھ را مي
  .اسرائیل درآید سوسیالیستي انبیاي بني

II –  خداي جنگاوران  

 - كردن ختنھ - قرباني - اندیشة گناه - عبرانيخصایص دین  -اعتقاد بھ بزرگترین خدا -یھوه- چندخدایي
  خدایان عجیب -روحانیت

، ساختمان اورشلیم مھمترین حادثة داستان [ اسفار پنجگانة تورات]= پس از انتشار كتاب شریعت 
آن معبد تنھا خانة یھوه نبود، بلكھ عنوان مركز روحاني یھود، . رود حماسي قوم یھود بھ شمار مي

یلة انتقال سنن و آداب ایشان را داشت، و ھمچون منار یادگاري بود كھ، در طي پایتخت آن قوم، و وس
از این گذشتھ، در باال بردن . اند قرنھا سرگرداني بر روي زمین، پیوستھ یھودیان بھ آن نظر داشتھ

سطح دین عبراني، و رساندن آن از درجة یك شرك ابتدایي بھ درجة یك ایمان بیگذشت و راسخ سھم 
  .رود اشتھ، و خود این ایمان نیز یكي از عقاید خالق تاریخ بشریت بھ شمار ميبزرگي د

ترسیدند و  یھودیان، در آغاز پیدایش خود بر صحنة تاریخ، بدویان بیابانگردي بودند كھ از اجنة ھوا مي
بره ھرگز از پرستش گاو و گوسفند و. پرستیدند  ھا را مي سنگ و چھارپا و گوسفند وارواح غارھا و تپھ

پرستیدن را، » گوسالة طالیي«دانیم، نتوانست عادت  غافل نماندند؛ حضرت موسي، چنانكھ مي
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كن كند، زیرا عبادت و تقدیس مصریان نسبت بھ گاو نر ھنوز از یادھا  بتمامي، از میان قوم خود ریشھ
   در. رفت نرفتھ بود، و مدتھاي دراز این جانور نیرومند علفخوار رمز یھوه بھ شمار مي

در تاریخ  .كشتپرستي  ، سھ ھزار از ایشان را بھ كیفر بت-یعني طبقة كاھنان -موسي، بھ كمك الویان
 كند؛ از تصویر ماري كھ در قدیم یھود دالیل فراواني است كھ از مارپرستي آن قوم حكایت مي

شود گرفتھ تا مار مسیني كھ موسي آن را ساخت و یھودیان در زمان  قدیمیترین آثار یھودي دیده مي
مار در نظر یھودیان، مانند بسیاري از . در ھیكل خود بھ پرستش آن پرداختند) م ق720حوالي (حزقیا 

انستند؛ و نیز از د ملتھاي دیگر، جانور مقدسي بود؛ از آن جھت كھ این جانور را رمز نري بارآور مي
رفت، و از آن گذشتھ  آن جھت كھ این حیوان نمایندة حكمت و زیركي و جاودانگي بھ شمار مي

در » لینگھ«بعضي از عبرانیان، بعل را، مانند . توانست سر و تھ بدن خود را بھ یكدیگر متصل كند مي
كردند، و بھ  ميساختند و آن را تقدیس  نظر ھندیان، بھ صورت سنگ مخروطي شكلي مجسم مي

رفت و عنوان شوھر زمین و باروركنندة آن را  تصور ایشان اصل نري در تولیدمثل بھ شمار مي
گونھ كھ پرستش خدایان متعدد اولیھ بھ صورت پرستش مالیكھ و قدیسان، و نیز بھ  ھمان. داشت

ن خداھاي خانگي ، یا بتھاي كوچك قابل حمل و نقل، درآمده بود كھ آنھا را بھ عنوا»ترافیم«صورت 
كردند، معتقدات سحري نیز، كھ در آداب پرستش قدیم وجود داشت، با وجود جلوگیري انبیا  تقدیس مي

رسد كھ مردم موسي و  چنان بھ نظر مي. و كاھنان، تا زمانھاي متأخر در میان یھودیان برقرار ماند
آینده گاھي با بیرون انداختن  پیشگویي از. اند دانستھ ھارون را جادوگر و مروج غیبگویي و سحر مي

و این خود عادتي است كھ ھنوز براي  - گرفت صورت مي) افود(از صندوقي » تومیم«و » اوریم«نرد 
كاھنان یھود سخت در مقابل این عادات مقاومت كردند . شود بردن بھ مشیت خدایان از آن استفاده مي پي

حري ایمان داشتھ باشند، كھ ھمان نیروي قرباني و خواندند كھ تنھا بھ یك نیروي س و مردم را بھ آن مي
  .نماز و صدقھ است

رفتھ رفتھ مفھوم یھوه بھ عنوان تنھا خداي ملي تشكل یافت، و بھ این ترتیب دین یھودي وحدت و 
النھرین حكمفرما بود بیرون آمد و بھ  سادگي خاصي پیدا كرد و از پریشاني شركي كھ بر سرزمین بین

را  یھورسد كھ یھودیان فاتح یكي از خدایان كنعاني بھ نام  ظاھرًا چنان بھ نظر مي .مقام بلندي رسید
انتخاب كرده و از آن، خداي سخت و صلب و جنگاور و گردنفرازي مطابق تصور خود ساختند و 

خواھد كھ معتقد بھ  مثال آن خدا از مردم نمي. آن قایل شدند كھ آدمي دوستار آن استمحدودیتھایي براي 
ھاي خود  ھمھ چیز دانستن او باشند؛ شاھد بر این مدعا آن است كھ وي از یھودیان خواست كھ برخانھ

خواھد مردم مصر را ھالك كند، آنان را بشناسد و  خون گوسفندان قرباني بپاشند، تا چون خدا مي
  ادانستھ ھالكشان نسازد؛ن

دیگر آنكھ این خدا معصوم از خطا نیست؛ بدترین خطایي كھ از وي سرزده آفرینش آدم و رضایت 
دادن بھ پادشاھي شائول بوده است كھ بر آنھا پشیمان شده، و در آن زمان این پشیماني براي وي دست 

خلقي  ش خون و ھوس و كجگاھگاھي عالمت حرص و شره و خشم و عط. داده كھ فرصت گذشتھ بود
و زحمت خواھم كرد، بر ھر . كنم، بر ھر كھ رئوف ھستم و رأفت مي«: شود در این خدا مشاھده مي

برد خرسند است؛  اي كھ یعقوب براي انتقام گرفتن از البان بھ كار مي از مكر و حیلھ» .كھ رحیم ھستم
پرگوست و . بلیت انعطاف داردضمیر و وجدان وي، مانند كشیشي كھ واردمیدان سیاست شده، قا

دھد كھ كھ جز پشت، جاي دیگري  سخنراني دراز را دوست دارد؛ با شرم است و بھ مردم اجازه نمي
  .نشدهھرگز خدایي تا این درجھ بھ صورت آدمي دیده . از بدن او را نظاره كنند

زیستھ، و مردم بھ ھمان سبب  رسد كھ این خدا نخست خداي تندر بوده و در كوھھا مي چنان بھ نظر مي
نویسندگان . شده است پرستیدند كھ، بھ ھمان سبب ھم، گوركي در روزھاي طوفاني مؤمن مي او را مي
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كن، یا خداي رعد، را بھ اسفار پنجگانھ، كھ دین را آلتي براي حكومت و سیاست ساختھ بودند، این وول
صورت مارس، یا خداي جنگ، درآوردند، و یھوه در میان دستھاي نیرومند ایشان ھمچون خداوند 

خواند و، با ھمان دلیري و نیرویي  جنگجویي شد كھ پیوستھ بندگان را بھ كشور گشایي و پیروزي مي
موسي در این باره . پرداخت يكردند، بھ خاطر ملت یھود بھ جنگ م كھ خدایان كتاب ایلیاد جنگ مي

دستھاي «آورد كھ  ؛ داوود ھمین مضمون را بھ این صورت مي»خداوند مرد جنگي است«: گویدكھ مي
ھرقومي را كھ بدیشان برسي متحیر خواھم «: دھد یھوه چنین وعده مي» .دھد مرا بھ جنگ تعلیم مي

ن و كنعانیان و حتیھا را ، و حویا»ساخت و جمیع دشمنانت را پیش تو روگردان خواھم ساخت
وي با صلح و . اند از آن اوست گوید كھ ھمة زمینھایي كھ یھودیان گشوده ؛ و مي»بتدریج خواھم راند«

داند كھ حتي خود ارض موعود جز با شمشیر بھ دست نخواھد آمد،  صفاي بیمعني سروكار ندارد و مي
یرا بایستي چنین باشد؛ قرنھاي وي خداي جنگ است، ز. و جز با شمشیر بھ تصرف نخواھد ماند

متوالي باید بگذرد و شكستھاي جنگي و فرمانبرداریھاي سیاسي و تطور اخالقي پیش بیاید، تا این خدا 
  و مسیح  ھیللبھ صورت خداي شریف و محبوب و پدر 

بالد، و با ولع فراوان خواستار حمد و ستایش است واصرار دارد  یھوه مانند سربازي بھ خود مي. درآید
و مصریان خواھند دانست كھ من یھوه ھستم، «: كھ با غرق كردن مصریان قدرت خود را نمایش دھد

سام براي آنكھ ملتش پیروز شود، اق» .باشم ھایش وسوارانش جالل یافتھ وقتي كھ از فرعون و ارابھ
دھد؛ این وحشیگریھا، ھمان اندازه كھ در  شود یا بھ ارتكاب آنھا فرمان مي وحشیگري را مرتكب مي

قوم با «چون . انگیز است، با اخالق و روحیة مردم آن زمان سازگاري داشتھ است نظر ما نفرت
شان را، دختران موآب زنا كردن گرفتند، خداوند بھ موسي گفت كھ تمامي رؤساي قوم را گرفتھ، ای

؛ این ھمان اخالق »براي خداوند، پیش آفتاب بھ دار بكش تا شدت خشم خداوند از اسرائیل برگردد
دھد كھ او را دوست  رحمت و مغفرت خود را شامل حال كساني قرار مي. پال و آشور است آسورباني

كھ یھوه خداي تو من «: كند پذیرند، ولي مانند نطفة بیماریھاي ارثي كار مي دارند و فرمانش را مي
باشم، خداي غیور ھستم كھ انتقام گناه پدران را از پسران، تا پشت سوم و چھارم، از آنان كھ دشمن  مي

خواھد ھمة قوم یھود را، بھ كیفر آنكھ گوسالة   اي سخت انتقام است كھ مي بھ اندازه» .گیرم دارند مي
شود كھ با وي بحث كند تا بتواند جلوي خود  ياند، ھالك كند، و موسي ناچار از آن م طالیي را پرستیده

از شدت خشم خود برگرد و از این «: گوید موسي بھ یھوه مي. را بگیرد و از این كار منصرف شود
پس، خداوند از آن بدیي كھ گفتھ بود كھ بھ قوم خود «، »قصد بدي بھ قوم خویش رجوع فرما

د كھ كوچك و بزرگ یھود را، براي نافرماني كن آنگاه یھوه آھنگ آن مي» .رساند، رجوع فرمود مي
گوید كھ نیك  آورد و بھ او مي نسبت بھ موسي، از میان بردارد، ولي موسي رحمت وي را بھ یادش مي

از ملت خود آزمایشھاي بسیار سخت . بیندیشد كھ مردم، پس از این كار، دربارة وي چھ خواھند گفت
جگرگوشة خودرا قرباني كند؛ ابراھیم نیز، مانند موسي، شود كھ  خواھد؛ از ابراھیم خواستار مي مي

دھد كھ اگر در شھرھاي سدوم و عموره پنجاه یا  آموزد و بھ او اندرز مي اصول اخالق را بھ یھوه مي
خرده خرده، خداي . چھل یا سي یا بیست یا ده مرد نیكوكار باشد، آنجاھا را ویران و زیر و زبر نكند

سازد كھ چگونھ تكامل و  كشد، و این، خود، بخوبي مجسم مي بخشایش مي خود را بھ جانب مرحمت و
تطور اخالقي بشر مستلزم آن است كھ، در زمانھاي متوالي، آدمي در تصویري كھ از خداي خود 

لعنتھایي كھ یھوه در مقابل . سازد تجدیدنظر كند، تا آن را با این تطور اخالقي ھماھنگ سازد مي
فرستد، خود، سرمشق لعنت و دشنام است، و شاید ھمینھا  یدة خویش مينافرماني بھ ملت برگز

داده، یا  الھامبخش كساني بوده است كھ، در محاكم تفتیش افكار اسپانیا، حكم بھ سوزاندن كافران مي
  :اند كرده اشخاصي مانند اسپینوزا را از جامعھ طرد مي
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وقت … ة زمین تو ملعون خواھد بودمیوة بطن تو و میو… در شھر و در صحرا ملعون خواھي بود
خداوند ترا با سل و تب و التھاب خواھد … در آمدنت ملعون و وقت بیرون رفتنت ملعون خواھي بود

خداوند ترا بھ دمل مصر و خراج و جرب و خارشي كھ تو از آن شفا نخواھي یافت مبتال خواھد … زد
  خداوند ترا بھ دیوانگي و نابینایي و . ساخت

نیز ھمة مرضھا و ھمة بالیایي كھ در طوماراین شریعت مكتوب … ل مبتال خواھد ساختپریشاني د
  .نیست، آنھا را خداوند بر تو مستولي خواھد گردانید تا ھالك شوي

یھوه، تنھا، خدایي نبود كھ یھودیان یا خود وي بھ وجودش معترف بودند؛ چیزي كھ در نخستین حكم از 
اقرار . ھ، این است كھ مقام او را برتر از مقام دیگران قرار دھنداحكام عشره خواست) ده فرمان(= 
خدایان ایشان را سجده منما، آنھا را عبادت «دھد كھ  است، و فرمان مي» خداي غیور«كند بھ اینكھ  مي

پیش از زمان » .مكن، و موافق كارھاي ایشان مكن؛ بلكھ آنھا را منھدم ساز و بتھاي ایشان را بشكن
. یان بندرت در این اندیشھ بودند كھ یھوه خداي ھمة قبایل و حتي ھمة عبرانیان استاشعیا، یھود

نعومي چنان گمان داشت كھ اگر روت نسبت بھ این خدا . موآبیان شمش را براي خدایي خود داشتند
جدایي سیاسي و : بعل زبوب خداي عفرون بود و ملكوم خداي عمون. وفادار بماند عیبي ندارد

ھاي مختلف قوم یھودي برقرار بود، طبیعتًا، از لحاظ دیني بھ آن نتیجھ  در میان تیره اقتصادیي كھ
حضرت موسي در سرود . رسید كھ، بھ اصطالح ما، استقالل دیني نیز براي ھر دستھ پیدا شود مي

: گوید و سلیمان چنین مي» كیست مانند تو، اي خداوند، در میان خدایان؟«: گوید معروف خود چنین مي
جز دانشمندان، دیگر یھودیان نھ تنھا تموز را خداي . »خداي ما از جمیع خدایان عظیمتر است«

كردند، بلكھ پرستش آن زماني چنان در سرزمین یھود رواج داشت كھ حزقیال نبي،  برحقي تصور مي
اي از  دازهقبایل یھود بھ ان. كرد شود، شكایت مي از آنكھ بانگ زاري و اندوه بر تموز در معبد شنیده مي

یكدیگر متمایز بودند و استقالل داشتند كھ، حتي در زمان ارمیاي نبي نیز، ھر طایفھ براي خود خداي 
و آن پیغمبر، از اینكھ » .باشند زیرا كھ اي یھودا، خدایان تو بھ شمارة شھرھاي تو مي«: خاصي داشت

چون در ایام داوود و سلیمان . دپرستند، اندوھگین و خشمناك شده بو دید قومش بعل و مولك را مي مي
وحدت سیاسي برقرار شد و معبد اورشلیم بھ صورت مركز عبادت یھودیان درآمد، اثر سیاست و 

یھودیان جز این . تاریخ در دین نیز منعكس شد، و یھوه عنوان خداي یگانة ھمة یھودیان را پیدا كرد
پرستش خداي (ن دیگر افراد بشر است گام، یعني توجھ بھ اینكھ آنان را خدایي بزرگتر از خدایا

ولي باید گفت كھ دین  .برنداشتنداسرائیل، گام دیگري بھ طرف توحید واقعي  ، تا دورة انبیاي بني)اعظم
اسرائیل وجود  پرستي نیز، از ھر دین دیگري كھ پیش از دورة انبیاي بني عبراني، حتي در مرحلة یھوه

  داشتھ، 

دین یھودي بر . جز دین زودگذر آفتابپرستي مصریان در زمان اخناتون، بھ توحید نزدیكتر بوده است
نیرو و وحدت فلسفي و استحكام و تأثیر اخالقي، برتري  دیگر دینھاي آن زمان، از لحاظ عظمت و

چربید، الاقل با آنھا برابر  داشت، و اگر، از لحاظ احساساتي و شعري، بر شرك بابلي و یوناني نمي
  .بود

بخشي كھ در میان پرستندگان  در این دین سخت و تاریك، آداب و شعایر باشكوه و تشریفات مسرت
اندیشة یھودیان، با این فكر آدمي كھ در برابر . شد داشت دیده نمي خدایان مصري و بابلي رواج

پروردگار توانایي است كھ وي را در تحت ارادة خویش دارد و در مقابل این خدا فناي محض است، 
با وجود كوششي كھ سلیمان كرد تا دین یھوه را با رنگ و نغمھ زیبا سازد، پرستش . تاریك شده بود

. ا قرنھاي متمادي، بیش از آنكھ برپایة مھر و محبت باشد، مبتني بر ترس بوداین خداي ترسناك، ت
آیا اینھا بیشتر : چون آدمي بھ این گونھ ایمانھا و دینھا توجھ كند، جاي آن دارد كھ از خود بپرسد كھ
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مایة آرامش خاطر بشر بوده، یا اسباب وحشت و ترس او را فراھم آورده است؟ دیني كھ امید و عشق 
شود؛ ولي چون در آن  كند ھمچون تجملي است كھ از امنیت و نظم پیدا مي در نفس آدمي بیدار مي را

كرده است كھ پیروان یك كشور، یا كساني كھ در داخل و خارج  زمانھاي دور ضرورت اقتضا مي
ترس  شدند، پیوستھ در حال ترس بھ سر برند، ناچار بیشتر دینھاي اولیھ بر پایة سبب فتنھ و آشوب مي

تابوت عھد، كھ طومار مقدس شریعت یھود . و ھراس بنا شده بود و اسرار و غوامض فراوان داشت
دادند، بخوبي ماھیت  در آن جاي داشت، از این جھت كھ بھ ھیچ كس اجازة دست زدن بھ آن را نمي

ظة كوتاھي، ھنگامي كھ نزدیك بود این تابوت بر زمین بیفتد و عزة، لح. دھد عقاید یھودي را نشان مي
خداوند غضبش بر عزة افروختھ شده، او را در آنجا بھ «دست پیش برد و از افتادن آن جلو گرفت، 

  » .سبب تقصیرش زد، و او در آنجا نزد تابوت خدا مرد

ھیچ ملتي بھ اندازة قوم یھود حرص و ولع بھ . رفت اندیشة گناه در دین یھودي فكر اساسي بھ شمار مي
تھ است؛ تنھا باید فرقة مسیحي پیرایشگران را مستثنا كنیم، كھ گویي یكسره از تقوا و فضیلت نداش

چون تن آدمي ضعیف، . اسفار عھد قدیم بیرون آمده، و قرنھا كاتولیك بودن در آنان تأثیري نداشتھ است
شد؛ بھ ھمین جھت، پیوستھ روح  و شریعت و قانون دشوار و پیچیده بود، ناچار آدمي مرتكب گناه مي

رد یھودي گرفتار این وسواس بود كھ مبادا نتایج بدي از گناھكاري پیش آید، خواه با خشكسالي باشد و ف
در آن دین، دوزخي كھ مخصوص . نباریدن باران، خواه از بین رفتن و زیر و زبر شدن تمام اسرائیل

زمین، كمتر از  در زیر» سرزمین تاریكي«كیفر دادن بھ گناھكاران باشد وجود نداشت، ولي شئول، یا 
افتند و تنھا مقربان بھ خدا، ھمچون موسي  دوزخ ترسناك نیست، كھ ھمة مردگان پاك و پلید در آن مي

كردند؛ در  یھودیان كمتر بھ زندگي دیگري پس از مرگ اشاره مي. شوند و خنوخ و ایلیا، مستثنا مي
. دانستند منحصر در ھمین جھان ميدین آنان ھیچ چیز در بارة خلود آدمي نیامده، و پاداش و كیفر را 

در آن زمان كھ یھودیان امید آقایي و سلطنت در این زمین را از دست دادند، بھ فكر جاوداني روح 
از ھمین تطور و تكامل . افتادند، و احتمال دارد كھ این اندیشھ را از پارسیھا یا مصریان گرفتھ باشند

  .روحي است كھ دین مسیحیت بیرون آمده است

در میان ملتھاي سامي . كن بود از گناه و عواقب سوء آن، با نماز و دعا و قرباني، جلوگیري شودمم
كردند؛ پس از آن، حیوان جاي  نیز، مانند ملتھاي آریایي، در ابتداي كار قرباني، آدمي را قرباني مي

  اي كھ  دادند، یا نوبر میوه را بھ این كار اختصاص مي» ھا نوبرگلھ«آدمیزاد را گرفت و 

شد؛ در پایان كار، چنان شد كھ تنھا بھ تسبیح و ثنا گفتن بھ خدا  آمد تقدیم مي از مزرعھ بھ دست مي
در آغاز كار، رسم چنان بود كھ گوشت ھیچ حیواني خورده نشود، مگر آنكھ . ورزیدند قناعت مي

خود، نوعي قرباني  ختنھ كردن،. اي بھ خدا تقدیم داشتھ باشد كاھني آن را ذبح مبارك كرده و لحظھ
كرد كھ، بھ  بھ این ترتیب، خدا بھ این بس مي: رفت تري بھ شمار مي بود، و شاید فدیة قرباني سخت

حیض و زایمان نیز، مانند گناه، مایة ناپاكي . جاي تمام آدمي، جزئي از او را بھ عنوان قرباني بپذیرد
و دعاي خاصي بھ وسیلة كاھنان صورت شد، و الزم بود مراسم و شعایر و قرباني و نماز  روحي مي

دید؛  مؤمن از ھر طرف خود را با محرماتي روبرو مي. گیرد تا زن حایض و نفساء از پلیدي پاك شود
اي داشت كھ  براي وي، تقریبًا در ھر میل و آرزویي، بالقوه گناھي نھفتھ بود، و تقریبًا ھر گناھي كفاره

  .اي بود عبارت از دادن صدقھ

. توانستند، چنانكھ شایستھ است، یا اسرار و شعایر دیني را بدون اشتباه تفسیر نمایند ن ميتنھا كاھنا
. توانست در این طبقھ وارد شود كسي نمي الوياي بود، و جز فرزندان  دستگاه روحانیت دستگاه بستھ

ین طبقھ حق میراث بردن نداشتند، ولي از پرداخت مالیات و باج سرشماري و انواع دیگر عوارض ا
گرفتند؛ از قربانیھاي معابد آنچھ كھ بھ مصرف خدا  ھا ده یك و زكات مي از نتایج گلھ. معاف بودند
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اجتماع  پس از آنكھ یھودیان را نفي بلد كردند، ثروت كاھنان با نمو. رسید مخصوص آنان بود نمي
یھودي جدید افزایش پیدا كرد؛ و چون آن مردم از این ثروت مقدس استفادة صحیح كردند و در حفظ و 

  .نگھداري آن كوشیدند، در آخر كار، كاھنان یھود، مانند كاھنان طیوه و بابل، مقتدرتر از شاھان شدند

عقل عبرانیان از بندھاي با وجود این، ازدیاد قدرت كھنھ، و رواج تربیت دیني، براي آزاد كردن 
ھا و جنگلھا آرامگاه خدایان بیگانھ، و صحنة آداب و  قلة تپھ. پرستي كافي نبود خرافات و اوھام و بت

كردند، یا بعل و آستارتھ  شعایر دیني پنھاني بود؛ اقلیت چشمگیري از مردم بھ سنگھاي مقدس سجده مي
داشتند و  پرداختند، یا بتھایي بر پا مي ن از غیب ميپرستیدند، یا، بر روش بابلیان، بھ خبر گرفت را مي

ھا و جشنھاي  پرداختند، یا در ھیكل، جلسھ كردند، یا بھ پرستش گوسالة طالیي مي براي آنھا بخور مي
از میان آتش «كردند كھ بھ عنوان قرباني  دادند، یا فرزندان خود را وادار مي پرستانھ تشكیل مي بت

. »كردند چاپلوسي مي«اھان، مانند سلیمان و آحاب، نسبت بھ خدایان بیگانھ حتي بعضي از ش» .بگذرند
مردان صالحي ھمچون ایلیا و الیشع، گرچھ بھ درجة كاھني نرسیدند، پیوستھ مردم را بھ دست 

كردند، و بر آن بودند كھ مردم را بھ پیروي از خود بخوانند و بھ راه  برداشتن از این عادات دعوت مي
  در میان این اوضاع و احوال، و بر اثر انتشار فقر و فاقھ و استثمار مردم . ندراست بیاور

مردان دین یھودي را پاك كردند و در باال بردن مقام آن كوشیدند و زمینھ را براي غلبة آن بر جھان 
  .غربي آماده ساختند

IV  ـ نخستین افراطیان  

اعتقاد وي بھ یك  –حملة وي بھ توانگران  –اشعیا  –عاموس در اورشلیم  –منشأ انبیا  –جنگ طبقاتي 
  تأثیر انبیا –مسیح 

خیزد، و ھیچ كس تا توانگري را در برابر خویش نبیند احساس  از آنجا كھ فقر از ثروتمندي بر مي
. كند، باید ثروت خیره كنندة سلیمان را نشانة آغاز جنگ طبقات در اسرائیل دانست درویشي نمي

پطر كبیر و لنین، ھر چھ سریعتر كشوري را كھ زندگي كشاورزي داشت بھ  سلیمان نیز، مانند
براي پیش بردن این منظور، نھ تنھا مالیاتھا و عوارض فراوان بر دوش . كشوري صنعتي مبدل كند

ھاي وي صورت عمل بھ خود گرفت، در  مردم تحمیل شد، بلكھ آنگاه كھ پس از بیست سال نقشھ
وي كار آمد كھ چون دیگر كاري براي آنان وجود نداشت، مایة پیدایش اورشلیم یك طبقة كارگري ر

و این درست مانند حادثة مشابھي بود كھ بعدھا در روم پیش  –اختالف سیاسي و فساد اجتماعي شدند 
شد،  در ھمان حین كھ تجمل و شكوه دربار پیوستھ رو بھ افزایش بود و ثروتھاي شخصي زیاد مي. آمد

كشي از مردم و رباخواري رسم متعارفي  بھره. شد مي  اي كثیف نیز دركنار آنھا ایجادھ ھا و محلھ كلبھ
بود كھ در میان زمینداران بزرگ و بازرگانان و رباخواراني كھ اطراف معبد را احاطھ كرده بودند 

ن مرد عادل را بھ نقره، و مسكین را بھ زوج نعلی«بھ گفتة عاموس، زمینداران افرائیم . جریان داشت
  . »فروختند

شد؛ كشمكش شدید میان دھات و  گودالي كھ بین توانگران و بیچیزان وجود داشت پیوستھ عمیقتر مي
شھرھا، كھ ھمیشھ با پیدایش تمدنھاي صنعتي ھمراه است، از عواملي بود كھ سبب شد، پس از مرگ 

در شمال، كھ پایتخت  ئیمافزا یكي مملكت. سلیمان، مملكت او بھ دو مملكت دشمن با یكدیگر تقسیم شود
زمان، در نتیجة  از ھمان. آن سامره بود، و دیگر مملكت یھودا در جنوب،كھ پایتخت آن اورشلیم بود

اي كھ در دل یھودیان نسبت بھ یكدیگر افروختھ بود و سبب مشتعل شدن آتش جنگھاي سخت  آتش كینھ
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ھنوز چیزي از مرگ سلیمان نگذشتھ بود . شد، ضعف و ناتواني بھ این قوم راه یافت در میان ایشان مي
ن، در مدت دراز سلطنت كھ ششنك، فرعون مصر، بر اورشلیم مسلط شد و تمام طالھایي كھ سلیما

  خود، بھ عنوان 

  .آورده بود بھ مصر انتقال یافت مالیات جمع

. اسرائیل ظھور كردند در این محیط آشفتة سیاسي و انحطاط دیني و جنگ اقتصادي بود كھ انبیاي بني
شود، از طبقة كساني چون عاموس و اشعیا، كھ  اطالق مي» نبي«ھمة این اشخاصي كھ بھ لفظ عبري 

توانستند اسرار دروني مردم را  بعضي از آنان غیبگویاني بودند كھ مي. مورد احترام ما ھستند، نبودند
گرفتند، از آینده پیشگویي  بخوانند و حدس بزنند و گذشتة آنان را باز گویند و، در برابر مزدي كھ مي

سیقیھاي عجیب و اي از ایشان مردم متعصب و ھوسبازي بودند كھ در تحت تأثیر مو كنند؛ پاره
افتادند، و  شدند و در حالت بیخودي مي مشروبات تند، یا رقصي شبیھ رقصھاي رازورانھ، تحریك مي

كردند بھ آنان وحي و الھام شده و روح دیگري در آنان  گفتند كھ مردم خیال مي در آن حال سخناني مي
خص مجنوني كھ خویشتن را نبي ھر ش«ارمیا از . شود نفوذ كرده، و این سخنان از جانب او گفتھ مي

اند، و ایلیا از آن قبیل  بعضي از ایشان نیز مردم زاھد و ناسكي بوده. كند با تحقیر یاد مي» نماید مي
كردند، ولي اغلب دارایي و ملك  ھا یا دیرھاي پیوستھ بھ معابد زندگي مي است؛ بسیاري در مدرسھ

اسرائیل پیدا شدند و،  و زھاد، انبیاي بني» قیرانف«از میان این جمع . خصوصي و زن و فرزند داشتند
گیران و نقادان ثابت زمان و مردم زمان خود درآمدند، كھ از  با گذشت زمان، بھ صورت خرده

مسئولیت خودآگاه بودند و درواقع عنوان زمامداران سیاست كوچھ و بازار را پیدا كردند؛ ھمة آنان 
بودند و افكار سوسیالیستي را با غیبگویي » سامیگريدشمن سرسخت «و » ضد روحاني تمام عیار«

ایم؛  بدانیم، بر خطا رفتھ - بھ معني متعارفي این كلمھ -اگر این مردم را نبي و پیامبر. آمیختھ بودند درھم
پیشگوییھاي ایشان آمیختھ از وعده و وعید، یا بھ صورت تفسیر عباراتي بود كھ بر تقوا و نیكوكاري 

كردند كھ در آن زمان صورت وقوع پیدا كرده بود؛ خود آن  از حوادثي پیشگویي ميكرد؛ یا  داللت مي
انبیا نیز در واقع مدعي پیشگویي و خبردادن از غیب نبودند؛ در حقیقت، این دستھ از مردم را باید 

در زمان خود، . ھاي پارلماني این زمان دانست شبیھ رھبران فصیح و بلیغ احزاب مخالف در حكومت
گریھاي دیني  كشي صنعتي و حیلھ نبیا، درواقع مردماني برسان تولستوي بودند، كھ سخت با بھرهاین ا

كردند؛ مردمان ساده دلي بودند كھ از زندگي آلوده و بیریاي دھات و مزارع بھ شھرھا آمده،  مبارزه مي
  .اند فرستاده و بر ثروتمندي شھرھاي فاسد شده لعنت مي

پس از آنكھ گلة خود را رھا كرد و . دانست اي مي واند، بلكھ چوپان سادهخ عاموس خود را پیامبر نمي
رفت، از آن ھمھ پیچیدگیھاي غیرطبیعي زندگي و اختالف فراوان در » بیت ایل«بھ دیدار خانة خدا یا 

كشي از مردم، او را  ثروت كھ در آن جا دید بھ وحشت افتاد، و رقابت كشنده، و بیرحمي در بھره
و زبان خود را ھمچون » در میان دروازه ایستاد«چون ھمة این چیزھا را دید، . دسخت تكان دا

شدند و پیوستھ در بند خوشي و  اي بر پیكر مردم ثروتمندي كھ از درد بیچارگي مردم متأثر نمي تازیانھ
  : تجمل بودند مسلط ساخت

ھا را از سنگھاي  فتید، خانھبنابراین، چون كھ مسكینان را پایمال كردید و ھدایاي گندم از ایشان گر
تراشیده بنا خواھید نمود، اما در آنھا ساكن نخواھید شد؛ تاكستانھاي دلپسند غرس خواھید نمود، ولیكن 

واي بر آنان كھ در صھیون ایمن، و دركوھستان سامره مطمئن … شراب آنھا را نخواھید نوشید
ھا را  ھا را از گلھ و گوسالھ شوید، و بره يخوابید و بر بسترھا دراز م كھ بر تختھاي عاج مي… ھستند

سرایید و آالت موسیقي رامثل داوود براي خود  كھ با نغمة بربط مي. خورید ھا مي از میان حظیره
و (… نمایید نوشید وخویشتن را بھ بھترین عطریات تدھین مي ھا مي كنید؛ و شراب از كاسھ اختراع مي
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و اگر چھ قربانیھاي سوختني و ھدایاي … و كراھت دارممن از عیدھاي شما نفرت ) گوید خدا مي
آھنگ سرودھاي خود را از من دور كن، … آردي خود را براي من بگذرانید آن را قبول نخواھم كرد

و انصاف مثل آب، و عدالت مثل نھر دائمي جاري . زیرا نغمة بربطھاي تو را گوش نخواھم كرد
  . بشود

درست است كھ عاموس، با وعیدھاي تند و تیزي كھ بر . جھان استاي در ادبیات  این خود نغمة تازه
ریخت، گاھي چنان است كھ آدمي را  گذاشت و آنھا را مانند سیل بنیان كني فرو مي زبان خداي خود مي

دارد، و  دادند وا مي بھ دلسوزي نسبت بھ حال آن میخواران و كساني كھ گوش بھ نواي ني و بربط مي
كاھد، این نخستین بار است كھ در ادبیات آسیایي ضمیر و  خود مي) ایدئالیستي(ي از تأثیر جبنة مثال

شود و دینداري را از برپاكردن  گیرد و در دین وارد مي وجدان اجتماعي شكل واضحي بھ خود مي
كشد و آن را بھ صورت دعوتي بھ نجابت و شرافت و اخالق نیكو در  جشنھا و چاپلوسي برمي

  .شود كھ، در حقیقت، انجیل مسیح از ھمان زمان ظھور عاموس آغاز ميآورد؛ شك نیست  مي

ظاھرًا یكي از پیشگوییھاي وي، كھ از ھمھ دردناكتر بوده، در زمان حیات خود وي بھ وقوع پیوستھ 
كند،  چنان كھ شبان دو ساق یا نرمة گوش را از دھان شیر رھا مي: گوید خداوند چنین مي«: است

، كھ در سامره در گوشة بستري، و در دمشق در فراشي ساكنند، رھایي خواھند اسرائیل ھمچنان، بني
در ھمان اوقات، نبي  ».گردیدھاي عظیم منھدم خواھد  ھاي عاج تلف خواھد شد، و خانھ و خانھ… یافت

ھاي او، بدان صورت كھ  كرد، گفتھ ردم را بھ ویران شدن شھر سامره تھدید ميدیگري برخاست كھ م
اند، از گنجھاي تورات است، كھ مردم ھر روز در  مترجمان زمان شاه جیمز بھ انگلیسي ترجمھ كرده

البتھ گوسالة سامره خرد خواھد شد؛ بدرستي «: ھوشع گفت. كنند ضمن سخنان خود بھ آن استشھاد مي
افرائیم و متفق آن، سوریھ، مملكت  733در سال » .كاشتند، پس گردباد را خواھند درویدكھ باد را 

دولت آشور بر دمشق مستولي . جوان یھودا را تھدید كردند، و این یكي از دولت آشور كمك خواست
  شد و سوریھ 

 و صور و فلسطین را خراجگزار خویش ساخت؛ چون معلوم شد كھ یھودیان براي بھ دست آوردن
كنند، بار دیگر آشوریان بھ سرزمین یھود تاختند و بر سامره مسلط  كمك مصر تالش و كوشش مي

شدند و میان ایشان با شاه یھودا پیغامھاي سیاسي مبادلھ شد كھ شایستة چاپ شدن در اینجا نیست؛ چون 
ھ نینوا اسیر یھودي ب 000،200آشوریان نتوانستند اورشلیم را تصرف كنند، با غنایم فراوان و 

در ضمن محاصرة اورشلیم بود كھ اشعیاي . بازگشتند، و این اسیران بھ صورت بندگان آشور در آمدند
راختر افق دانش و اطالع اشعیا ف .درآمدنبي بھ صورت یكي از بزرگترین شخصیتھاي تاریخ عبري 

وي در این شك نداشت . كرد از آن عاموس بود، و مانند سیاستمداري كھ نظر عمیق داشتھ باشد فكر مي
. تواند در برابر آشور مقتدر ایستادگي كند، ولو اینكھ دست بھ دامن مصر شود كھ یھوداي كوچك نمي

جانب آن دراز اي بودكھ ھر كس براي دفاع از خود دست بھ  آن ھم مصري كھ مانند عصاي شكستھ
ساخت؛ بھ ھمین جھت بود كھ اشعیا بھ آحاز و حزقیا، شاھان یھودا  كرد گوشة عصا مجروحش مي مي

وي نیز، مانند عاموس و . متوسل شد تا در جنگي كھ میان آشور و افرائیم درگیر شده بیطرف بمانند
با وجود . وال استدانست كھ سامره سقوط خواھد كرد و مملكت شمالي در شرف ز ھوشع، از پیش مي

دست . این، در آن زمان كھ اورشلیم در محاصره افتاد، اشعیا بھ شاه حزقیا اندرز داد كھ تسلیم نشود
برداشتن ناگھاني سناخریب از محاصره نشان داد كھ حق با وي بوده، بھ ھمین جھت، مدت زماني، 

ھ با مردم بھ عدل رفتار كنند كرد ك پیوستھ نصحیت مي. شأن و شھرت وي درنزد شاه و مردم باال رفت
و، پس از آن، كار بھ بھ دست یھوه بسپارند تا پس از مدتي كھ آشور را بھ عنوان اسباب تنبیھ یھودیان 

شناسد بھ دست  اشعیا را عقیده آن بود كھ ھمة مملكتھایي كھ مي. بھ كار برد، آن كشور را نیز براندازد
گوید كھ سرنوشت موآب و  مي)  23- 16فصل (ب خود در بعضي از فصول كتا. یھوه ویران خواھدشد
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این » .نمایند و تمامي ایشان ولولھ مي«و مصر، ھمھ، خرابي و ویراني است ) حبشھ(سوریھ و اتیوپي 
نفرین براي ویراني، و لعنتھاي مكرر، زیبایي كتاب اشعیا را مانند باقي آثار انبیاي تورات از میان 

  .برده است

كشي اقتصادي و  آمد و بر بھره فت كھ زخم زبان بھ آنجا كھ شایستھ بود فرود ميبا وجود این، باید گ
در این موارد، فصاحت وي بھ منتھا درجة فصاحتي كھ در . فرستاد حرص و آز فراوان لعنت مي

  رسد؛ آنچھ در  تورات موجوداست مي

ما ھستید كھ تاكستانھا را زیرا ش  خداوند با مشایخ قوم خود و سروران ایشان بھ محاكمھ درخواھد آمد؛
كوبید و رویھاي  شما را چھ شده است كھ قوم مرا مي. ھاي شماست اید و غارت فقیران درخانھ خورده

واي بر آنان كھ خانھ را بھ خانھ ملحق و مزرعھ را بھ مزرعھ ملصق … نمایید؟ فقیران را خرد مي
واي بر آنان كھ احكام … شوید ساكن ميسازند تا مكاني باقي نماند؛ و شما درمیان زمین بھ تنھایي 

دارند تامسكینان را از داوري منحرف  سازند، و كاتباني كھ ظلم را مرقوم مي غیرعادلھ را جاري مي
. سازند و حق فقیران قوم مرا بربایند، تا آنكھ بیوه زنان غارت ایشان بشوند و یتیمان را تاراج نمایند

آید، چھ خواھید كرد و بھ سوي كھ براي  ي از دور ميپس در روز بازخواست، در حیني كھ خراب
  معاونت خواھید گریخت، و جالل خود را كجا خواھید انداخت؟ 

  :كند نمایند سخت تحقیر مي اي بھ مردم مي كساني را كھ، در عین ربودن مال فقیر، چھرة پرھیزگارانھ

ربانیھاي سوختني قوچھا و از كثرت قربانیھاي شما مرا چھ فایده است؟ از ق«: گوید خداوند مي
ھا و عیدھاي شما را جان  غره… ھا و بزھا رغبت ندارم ام؛ بھ خون گاوان و بره پرواریھا سیر شده پیھ

ھنگامي كھ دستھاي . ام ه من نفرت دارد؛ آنھا براي من بار سنگیني است كھ از تحمل نمودنش خستھ شد
كنید، اجابت  وشانید، و چون دعاي بسیار ميكنید، چشمان خود را از شما خواھم پ خود را دراز مي

خویشتن را شستھ، طاھر نمایید و بدي اعمال خویش را . دستھاي شما پر از خون است. نخواھم نمود
. نیكوكاري را بیاموزید و انصاف را بطلبید. از نظر من دور كرده، از شرارت دست بردارید

  » .بیوه زنان را حمایت نمایید مظلومان را رھایي دھید؛ یتیمان را دادرسي كنید، و

سخنان وي تلخ و گزنده است، ولي از قوم خود ناامید نیست؛ درست ھمان گونھ كھ عاموس مواعظ 
خود را با یك پیشگویي پایان داده بود، كھ یھودیان بھ سرزمین خود باز خواھند گشت و ھم اكنون 

دھد كھ بھ پراكندگي  ظھور مسیحي نوید مي كند، اشعیا نیز بھ اسرائیل براي تحقق یافتن آنھا تالش مي
سیاسي و فرمانبرداري از بیگانھ و بدبختي و بیچارگي قوم پایان خواھد بخشید و برادري و صلح كلي 

  : را در سراسر جھان خواھد گسترد

زیرا كھ براي ما ولدي …اینك باكرة حاملھ شده پسري خواھد زایید و نام او را عمانوئیل خواھد خواند
ده و پسري بھ ما بخشیده شد، و سلطنت بر دوش او خواھد بود، و اسم او عجیب و مشیر و خداي زایی

و روح … بیرون آمده یسيو نھالي از تنة … قدیر و پدر سرمدي و سرور سالمتي خوانده خواھد شد
بر او قرار خواھد گرفت، یعني روح حكمت و فھم و روح مشورت و قوت و روح معرفت و خداوند 

مسكینان را بھ عدالت داوري خواھد كرد، و بھ جھت مظلومان بھ راستي حكم خواھد … ترس خداوند
و كمربند . نمود، و جھان را بھ عصاي دھان خویش زده، شریران را بھ نفخة لبھاي خود خواھد كشت

و گرگ با بره سكونت خواھد داشت و پلنگ با . ت خواھد بود و كمربند میانش امانتكمرش عدال
  بزغالھ خواھد خوابید و گوسالھ و شیر و پرواري با ھم، و طفل كوچك آنھا 
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ھا خواھند  ھاي خویش را براي اره آھن، و نیزه و ایشان شمشیرھاي خود را براي گاو… را خواھد راند
  . شیر نخواھد كشید، و بار دیگر جنگ را نخواھند آموختشم شكست، و امتي بر امتي

این آرزوي بسیار قابل تحسیني بود، ولي، تا چند نسل از آن زمان نگذشت، چنان نبود كھ نمایندة مزاج 
اي بھ این دعوت سودمند، كھ مردم را بھ تقوا و  كارانھ كاھنان یھود با عالقة محافظھ. یھودیان باشد

ھاي  كردند و از گفتھ ھاي یھود بھ آن انبیا توجھ مي اي از فرقھ دادند؛ پاره گوش ميخواند،  نیكوكاري مي
كرد،  ھا، كھ مردم را بھ دست كشیدن از شھوات جسماني دعوت مي گرفتند؛ شاید این گفتھ آنان الھام مي

زندگي ولي غالبًا . كرد در تقویت روح خشكي در دین، كھ نتیجة زندگي بیاباني ایشان بود تأثیر مي
برگزیدگان ھر نسل : قدیم، در كاخ و خیمھ و بازار و مزرعھ، بر ھمان روش قدیم خودجریان داشت

رفتند، و سرنوشت بیگانگان چیزي جز اسارت و بندگي نبود؛ بازرگانان پیوستھ  در جنگھا از میان مي
ز كفاره گناه خود را آمد كھ با قرباني و نما كرد، پس از آن درصدد برمي در پیمانھ و ترازو تزویر مي

  . بدھد

اسرائیل درمیان آن قوم، در دورة پس از نفي بلد، تأثیر عمیق كرد و پس از آن، بھ  ھاي انبیاي بني گفتھ
ھایي است  شود؛ ھمین دو كتاب بھ منزلة سرچشمھ وسیلة آغاز مسیحیت و سوسیالیسم، ھردو، دیده مي

ز آنھا مدد گرفتھ و در خیال خود طرح كشورھایي ھاي فاضلھ ا كھ سازندگان كشورھاي خیالي و مدینھ
منشأ . اند كھ فقر و جنگ نتواند در آنھا برادري و صلحي را كھ حكمفرماست تیره سازد را ریختھ

اعتماد یھودیان قدیم بھ اینكھ مسیحي زمام حكومت را بھ دست خواھد گرفت و سلطنت دنیایي یھوه را 
طلق بیچیزان و فقیران را در جھان مستقر خواھد ساخت، در بھ آنان باز خواھد گردانید و حكومت م

طلبي و حكومت سرنیزه، بھ  عاموس و اشعیا، در آن روزگار جنگ. ھمین كتابھا باید جستجو شود
ستایش سادگي و مھرباني و ھمكاري میان مردم و برادري پرداختند؛ ھمین فضایل است كھ حضرت 

آنان نخستین كساني بودند كھ، براي برگرداندن . استعیسي پایھ و جوھر دین خویش قرار داده 
پروردگار جنگھا بھ صورت پروردگار مھر و محبت، سخت كوشیدند و این وظیفة سنگین را برعھده 

گرفتند؛ ھمان گونھ كھ افراطیان قرن نوزدھم مسیح را براي بسط اصول عقاید سوسیالیستي خویش 
ھم آنان بودند كھ در . اعة اصول انساندوستي بسیج كردندبسیج كردند، آن مردم نیز یھوه را براي اش

آتش ایمان بھ مسیحیت جدیدي را برافروختند، و  -پس از آن زمان كھ تورات بھ چاپ رسید - آلمان
شعلة اصالحات دیني را فروزان ساختند؛ فضایل نیرومند و عدم گذشت و سرسختي ایشان بود كھ 

اي  فلسفة اخالقي ایشان بر روي نظریھ. م پیرایشگران شدسبب پیدایش فرقة مخصوص مسیحیان بھ نا
نمود، و آن اینكھ ھركس پاك و پاكیزه باشد  تكیھ داشت كھ براي اثبات آن مدارك فراوان الزم مي

  شود و ھر كھ پلید است،  كامیاب و رستگار مي

یب بنا شده باشد، در پایان كار، بھ زمین خواھد خورد؛ حتي در آن صورت ھم كھ این نظریھ برپایة فر
اي در بارة  انبیاي بني اسرائیل تصور و اندیشھ. باید گفت كھ فریب و خطاي عقل شریف و نجیبي است
اي اخالقیي كھ  خواستند كھ محدودیتھاي قبیلھ آزادي نداشتند، ولي دوستدار عدالت بودند و چنان مي

چارگان روي زمین را بھ آرزوي بی. اسرائیل براي خود گذاشتھ بودند از میان برخیزد اسباط بني
ناشدني را از یكدیگر  برادري دلخوش ساختند، كھ نسلھاي متوالي این امید و آرزوي گرانبھا و فراموش

  .بردند بھ میراث مي

V -  مرگ اورشلیم و رستاخیر آن  
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 - یھودیانآزاد شدن  -اشعیاي دوم -حزقیال - ارمیا –اسارت بابلي  -ویران شدن اورشلیم - والدت تورات
  ھیكل دوم

مردم . شدن تورات شدند اسرائیل، درمعاصران ایشان، این بود كھ سبب نوشتھ مھمترین تأثیر انبیاي بني
بتدریج از پرستش یھوه روگردان شده، بھ عبادت خدایان بیگانھ پرداختھ بودند؛ كاھنان رفتھ رفتھ در 

. ستادگي كنند و از تالشي دین ملي جلوگیرنداین اندیشھ افتادند كھ آیا وقت آن نرسیده است كھ سخت ای
گذشت و بھ آن معتقد بودند بر  دیدند كھ انبیا آنچھ را در خاطر خود ایشان نسبت بھ یھوه مي چون مي
راندند، بر آن شدند كھ پیامي از جانب خدا براي مردم بیاورند و قانون و شریعتي بگذارند كھ  زبان مي

باشد، و براي آنكھ از یاري انبیا نیز برخوردار شوند، از عقاید ایشان اسباب تقویت مباني اخالقي امت 
یوشیا، شاه یھودا، این نقشة كاھنان را پسندید . ھم آنچھ را كھ كمتر جنبة افراطي دارد در آن بگنجانند

و، در پیش بردن آن، یار ایشان شد؛ در حدود سال ھجدھم سلطنت وي، حلقیاي كاھن بھ آن پادشاه 
است كھ در آن خود حضرت » یافتھ«شت كھ، در سجالت محرمانة ھیكل، طومار عجیبي اظھار دا

موسي، بھ فرمان یھوه، تكلیف تمام مسائل و مشكالت تاریخي و اخالقیي را كھ اسباب مجادلھ و 
این اكتشاف . اختالف شدید میان انبیا و كھنھ شده، بھ صورت قطعي و براي ھمیشھ، روشن كرده است

در تمام قوم یھود داشت؛ یوشیا بزرگان قوم را بھ معبد فرا خواند و كتاب عھد را در  تأثیر عظیمي
پس از آن، با آداب تمام سوگند یاد . فرو خواند) گوید چنانكھ روایت مي(برابر ھزاران نفر از مردم 

بنیامین و ھمة آنھایي را كھ در اورشلیم و «كرد كھ از آن پس بھ آنچھ در این كتاب آمده اطاعت كند، 
  ».حاضر بودند بر این متمكن ساخت

، یا )23 – 20بابھاي (دانیم كھ آن كتاب عھد چھ بوده؛ ممكن است سفر خروج بوده باشد  ما درست نمي
سازد كھ فرض كنیم آن كتاب در ھمان وقت تھیھ شده باشد؛  ھیچ امري ما را نیازمند آن نمي. سفر تثنیھ

ایحي، كھ در مدت چند قرن بھ وسیلة انبیا و كاھنان ھیكل گفتھ ھا و نص در آن كتاب اوامر و خواستھ
  بھ ھر . شده، بھ صورت مكتوب و مدون درآمده بود
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كساني كھ ھنگام خواندن كتاب عھد در آن مجلس حاضر بودند، و نیز كساني كھ، در خارج، از آن آگاه 
یوشیا این فرصت را غنیمت شمرد و، با تكیھ بر . شدند، بھ صورت عمیقي تحت تأثیر آن قرار گرفتند

یران كرد؛ احساسات و عواطف بھ جوش آمدة مردم، ھمة قربانگاھھاي خدایان بیگانھ را در یھودا و
كاھنان بتھا را، «؛ »ساختھ شده بود از ھیكل خداوند بیرون آوردند… تمامي ظروفي را كھ براي بعل«

كھ پادشاھان یھودا تعیین نموده بودند تا در مكانھاي بلند شھرھاي یھودا و نواحي اورشلیم بخور 
سوزانیدند  سمان، بخور ميبسوزانند، و آنان را كھ براي بعل و آفتاب و ماه و برج، و تمامي لشكر آ

؛ »نجس ساخت، تا كسي پسر یا دختر خود را براي مولك از آتش نگذراند… توفت را«؛ »معزول كرد
. قربانگاھھایي را كھ سلیمان براي كموش و ملكوم و آستارتھ ساختھ بود ویران كرد

درست . یش برخیزدرسد كھ این اصالحات یھوه را خرسند ساختھ باشد تا بھ یاري امت خو بھ نظر مي
است كھ نینوا، ھمان گونھ كھ انبیا پیشگویي كرده بودند، سقوط كرد، ولي سقوط آن جز این اثري 

در آن ھنگام كھ نخو، فرعون مصر، . نداشت كھ یھودیان پس از آن، ابتدا، بھ زیر فرمان بابل درآمدند
ون راه بر او گرفت، و چنان گذشت، یوشیا در رزمگاه قدیمي مجد براي تسخیر سوریھ از فلسطین مي

چند سال پس از . پنداشت كھ خدایش بھ یاري او برخواھد خاست، ولي شكست خورد و كشتھ شد مي
آن، بختنصر در كركمیش بر نخو پیروز شد و بر یھودا دست یافت و آن سرزمین را در جزو 

د و بستھاي محرمانھ، خود را جانشینان یوشیا در اندیشة آن برآمدند كھ، با بن. متصرفات بابل قرار داد
از زیر بار اطاعت بابل بیرون آورند، و از مصر در این باره یاري جستند، ولي بختنصر آگاه شده و 
بر فلسطین لشكر كشید و اورشلیم را مسخر كرد؛ یھویاكین، شاه یھودا، را بھ اسیري گرفت و صدقیا 

ولي صدقیا . ودي، بھ سرزمین خویش بازگشترا بر تخت سلطنت یھودا نشانید و، با ده ھزار اسیر یھ
بھ ھمین جھت دوباره بختنصر بھ جانب او متوجھ . نیز، كھ دوستار آزادي یا قدرت بود، بر بابل شورید

شد و بر آن شد كھ مسئلھ یھودیان را یكباره حل كند؛ بار دیگر اورشلیم را مسخر ساخت و آن را آتش 
ان صدقیا را در برابر چشمش كشت و چشمان وي را بركند و زد و ھیكل سلیمان را ویران كرد و پسر

بعدھا یكي از شاعران یھود . تقریبًا تمام ساكنان شھر را پیش كرد و با خود بھ اسیري بھ بابل برد
داستان این كاروان بخت برگشتھ را، در ضمن سرودي كھ از زیباترین سرودھاي جھان بھ شمار 

  :رود، چنین شرح داده است مي

  نھرھاي بابل نشستیم و بھ یاد صھیون گریستیمنزد 

  بر درختان بید، كھ در میان آنھا بود، بربطھاي خود را آویختیم؛

  زیرا آنان كھ ما را بھ اسیري برده بودند، در آنجا از ما سرود خواستند،

 ، كھ یكي از سرودھاي صھیون را براي ما[خواستند]و آنان كھ ما را تاراج كرده بودند، شادماني
  .بسرایید

  چگونھ سرود خداوند را در زمین بیگانھ بخوانیم؟

اگر ترا بھ یاد . گر ترا اي اورشلیم فراموش كنم، آنگاه دست راست من مھارت خود را فراموش كندا
  . نیاورم، آنگاه زبانم بھ كامم بچسبد، اگر اورشلیم را بر ھمة شادماني خود ترجیح ندھم

كرد، و علنًا اظھار  اسرائیل از بابل دفاع مي صیحترین انبیاي بنيدر تمام این بحران، تلخترین و ف
داشت كھ بابل تازیانة عذابي در دست خداست، و حكام یھود را بھ ابلھي و سرسختي احمقانھ متھم  مي
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داد كھ از ھر جھت تسلیم بختنصر شوند؛ تا آنجا كھ كسي از اھل این  ساخت، و بھ آنان اندرز مي مي
نشاندگان و مزدوران بابل  او را بخواند، ممكن است چنان تصور كند كھ وي از دستھاي  زمان گفتھ
و االن تمامي این زمینھا را بھ دست بختنصر «: گوید ارمیا از قول پروردگار خود چنین مي. بوده است

او را و  و تمامي امتھا. پادشاه بابل دادم، و نیز حیوانات صحرا را بھ او بخشیدم، تا او را بندگي نمایند
و واقع خواھد شد كھ ھر امتي و مملكتي كھ بختنصر … پسرش و پسر پسرش را خدمت خواھند نمود

گوید كھ آن امت را بھ  پادشاه بابل را خدمت ننماید و گردن خویش را زیر یوغ بابل نگذارد، خداوند مي
  » .شمشیر قحط و با سزا خواھم داد تا ایشان را بھ دست او ھالك كرده باشم

مكن است كھ آن مرد خیانتكار بوده باشد، اما از لحاظ ادبي كتاب پیشگوییھاي وي، كھ معروف است م
بھ وسیلة شاگرد وي باروخ تدوین شده، بلیغترین و نیرومندترین اثر ادبي جھان است، و در آن، عالوه 

از نفس بر نمایش زنده تخیل و سرزنش و سركوفت بیرحمانھ، اخالص و صداقتي است كھ از پرسش 
اي، دربارة زندگي خود وي و سراسر زندگي بشري،  كند و در پایان كار بھ شك نجیبانھ آغاز مي

نھ . اي براي تمامي جھان زاییدي كننده واي بر من كھ تو اي مادرم مرا مرد جنگجو و نزاع«: انجامد مي
ملعون باد روزي كھ در آن  …كنند ھذا ھر یك از ایشان مرا لعنت مي بھ ربا دادم و نھ بھ ربا گرفتم، مع

دید كھ اخالق مردم فاسد شده و پیشوایان در سیاست روش احمقانھ پیش  چون مي» .مولود شدم
اسرائیل را بھ توبھ و  دید كھ بني شد و بر خود واجب مي اند، آتش خشم در درون وي افروختھ مي گرفتھ

كشیدن یوغ تسلط بابلیان، ھمھ،  بھ نظر ارمیا، انحطاط ملي و ضعف سیاسي و. پشیماني دعوت كند
ھاي  در كوچھ«. داد كیفري بود كھ یھوه در برابر گناھاني كھ قوم یھود مرتكب شده بودند بھ ایشان مي

اورشلیم گردش كرده ببینید و بفھمید، و در چھارسوھایش تفتیش نمایید كھ آیا كسي را توانید یافت كھ 
ھمھ جا را ظلم فرا گرفتھ و فسق و » .من آن را بیامرزم بھ انصاف عمل نماید و طالب راستي باشد، تا

شدة مست شدند، كھ ھر یك از ایشان براي زن ھمسایة خود  مثل اسبان پرورده«: فجور پركرده بود
در آن ھنگام كھ بابلیان اورشلیم را در محاصره گرفتند، ثروتمندان شھر براي خرسند » .زند شیھھ مي

ي را كھ در خدمت خود داشتند آزاد كردند، و چون براي مدت كوتاھي ساختن یھوه ھمة بندگان عبران
حصار از شھر برداشتھ شد، بھ تصور آنكھ خطر از میان برخاستھ، دوباره آن بندگان را گرفتند و بھ 

  خدمت و بندگي دیرینھ واداشتند؛ وضع آن 

. آن خاموش و بیحركت بنشیندتوانست در برابر  دوره، از لحاظ تاریخ انسانیت، چنان بود كھ ارمیا نمي
مانند دیگر انبیا، بھ تھدید كردن و وعید دادن منافقاني پرداخت كھ خون فقیران و بیچارگان را 

آوردند و  مكیدند، و با چھرة عابدنما مقداري از آنچھ را از دیگران ربوده بودند با خود بھ معبد مي مي
خواھد كھ براي او قرباني كنند، بلكھ  مردم آن نميگفت كھ خدا از  كردند؛ وي بھ آن مردم مي نیاز مي

بھ نظر وي، كاھنان و انبیا نیز از حیث فساد دست كمي از . خواھد كھ با انصاف و دادگستر باشند مي
بازرگانان نداشتند؛ آنان نیز مانند تمام قوم محتاج آن بودند كھ تطھیر اخالقي پیدا كنند، و یا بنا بھ 

كنند، روح خود را نیز ختنھ  گونھ كھ تن خود را ختنھ مي یا نقل شده، ھمانعبارت عجیبي كھ از ارم
  » .خویشتن را براي خدا مختون سازید، و غلفة دلھاي خود رادور كنید«: كنند

ھاي  پرداخت، كھ تنھا خطابھ در برابر افراط مردم در گناه، این نبي با الفاظ آتشین بھ موعظھ كردن مي
. تواند با آن دم از برابري زند اسكاتلند و انگلستان در دورة اصالح دیني مي تند و سخت قدیسان ژنو و

داد، و با كمال شادي بالھایي را كھ از نشنیدن سخنان وي بر  یھودیان را بھ بدترین صورت دشنام مي
چھ بسیار كھ از ویران شدن اورشلیم و . ساخت سر ایشان فرو خواھد ریخت در برابر آنان مجسم مي

دختر «كھ وي آن را (شدن ایشان بھ دست بابلیان پیشگویي كرد و بر مصیبتھایي كھ بر آن شھر اسیر 
وارد خواھد شد سوگواري نمود؛ در این باره، سخنان او با سخنان مسیح بسیار ) نامید مي» صھیون
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كاش كھ سر من آب بود و چشمانم چشمة اشك، تا روز و شب براي كشتگان دختر قوم «: شباھت دارد
  » .كردم خود گریھ مي

شد و آنھا را،  ھا بھ عنوان خیانت بھ میھن تلقي مي و درباریان صدقیا، ھمة این گفتھ» امیران«در نظر 
ولي . كردند در زماني كھ جنگ درگیر بود، ھمچون پراكندن تخم نفاق در میان قوم یھود تصور مي

حریك كرده باشد، یوغي چوبین بھ گردن ارمیا بھ مردم توجھي نداشت، و براي آنكھ ایشان را بیشتر ت
گفت كھ ھمة سرزمین یھودا ناچار باید در فرمان بابلیان درآید، و چون  خویش آویخت، و پیوستھ مي

و در آن ھنگام كھ . چنین است چھ بھتر كھ این فرمانبرداري بدون جنگ و خونریزي صورت پذیرد
برداشت كھ یھوه براي ھمة یھودیان یوغھاي حننیا یوغ چوبي را از گردن وي برداشت، ارمیا بانگ 

كاھنان، براي خاموش كردن وي، سرش را در كند كردند، ولي ارمیا در این حال . آھني خواھد ساخت
بھ این جھت او را بھ ھیكل دعوت كردند و كمر قتل او . نیز از شمردن نابكاریھاي ایشان باز نایستاد
پس از آن، امیران وي را . ن ایشان داشت، از این بند جستبستند؛ ولي، بھ دستیاري دوستي كھ در میا

در بند كردند و با ریسمان او را در سیاھچال پر از گل و پلیدي فرود آوردند؛ ولي صدقیا مجازات او 
را تخفیف داد و ارمیا را دركاخ خود زنداني كرد؛ در آن ھنگام كھ اورشلیم بھ دست بابلیان افتاد، وي 

فتند؛ بختنصر فرمان داد كھ با او بھ نیكي رفتار كنند، و او را از تبعید اجباري را در ھمین حال یا
  گوید كھ  یكي از روایات مورد اعتماد مي. جمعي معاف داشت دستھ

در آن كتاب بر اینكھ . مراثي را، كھ بلیغترین افسار عھد قدیم است، در روزگار پیري نوشتھ است
كند، و  یروزي خود و خرابي اورشلیم، زاري و سوگواري ميپیشگوییھاي وي درست درآمده، و بر پ

  : ماند كند كھ بیجواب مي دارد و سؤاالتي مي مانند ایوب سر بھ آسمان بر مي

چگونھ آن كھ در میان امتھا بزرگ بود مثل ! چگونھ شھري كھ پر از مخلوق بود منفرد نشستھ است
اي جمیع … ! ھ بود خراجگزار گردیده استچگونھ آن كھ در میان كشورھا ملك! بیوه زن شده است

… راھگذریان، آیا این در نظر شما ھیچ است؟ مالحظھ كنید و ببینید آیا غمي مثل غم من بوده است؟
اي خداوند، تو عادلتر ھستي از اینكھ من با تو محاجھ نمایم، لیكن دربارة احكامت با تو سخن خواھم 

  باشند؟ جمیع خیانتكاران ایمن ميچرا راه شریران خوش انجام است، و . راند

داد، كھ ھمان حزقیال نبي  در این اثنا، واعظ دیگري در بابل بھ جاي ارمیا بھ كار پیشگویي ادامھ مي
حزقیال نیز، . وي مردي از طبقة كاھنان بود، كھ در ایام اسارت اول او را بھ بابل برده بودند. است

فساد اخالقیي كھ در اورشلیم رواج یافتھ بود سخت پرستي و  مانند اشعیاي اول و ارمیا، بر بت
كرد، از آن جھت كھ دین خود را بھ  تاخت و، از راه طعنھ، اورشلیم را بھ زني روسپي تشبیھ مي مي

برد، و در استعمال  از سامره و اورشلیم بھ عنوان دو دختر ھر جایي نام مي. خدایان بیگانھ فروختھ بود
فھرست درازي از گناھان اورشلیم ترتیب داده بود و، بنا بر ھمان .ردك این كلمات بسیار افراط مي

مانند اشعیا از ھیچ شھري طرفداري . دانست گناھان، این شھر را مستوجب اسارت و ویراني مي
كرد  كرد و گناھان موآب و صور و مصر و آشور، و حتي كشور اسرارآمیز مأجوج، را بر مال مي نمي

ولي سخنان وي تندي و گزندگي سخنان ارمیا را نداشت، و در . داد خبر ميو از خراب شدن ھمة آنھا 
یھود را نجات خواھد داد، و شھر اورشلیم » بازماندة«آخر كار دل وي نرم شد و اعالم كرد كھ خدا 

آنچھ را در یك تأمل بر وي آشكار شده بود بھ مردم خبر داد و گفت كھ در آنجا . دوباره زنده خواھد شد
اي پیشگویي كرد كھ در آن، مقام برتر و  یدي ساختھ خواھد شد، و از پیدا شدن مدینة فاضلھھیكل جد

  .واالتر با كاھنان است و یھوه براي ھمیشھ در میان قوم خویش سكونت خواھد گزید
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وي آرزومند بود كھ، با بیان این طرز پایان یافتن قرین سعادت كار، روحیة ھموطنانش را، كھ در 
در آن . بردند، تقویت كند و از محو شدن ایشان در فرھنگ و خون بابلي جلوگیرد مي تبعید بھ سر

رسید كھ چون ملتي در ملت دیگر مستحیل شود، وحدت و  ھنگام نیز، مانند امروز، چنان بھ نظر مي
یھودیان، در . ماند دھد؛ بھ این ترتیب از قوم یھود چیزي باقي نمي حتي منش خویش را از دست مي

النھرین، ترقي كردند و از قید بسیاري از  زندگي كردن در سرزمین پر نعمت و حاصلخیز بین نتیجة
آداب و عادات و شعایر دیني رستند؛ شمارة آنھا بزودي زیاد شد و ثروت فراوان بھ دست آوردند؛ در 

دند، بھ راه و پیشتر از آن محروم بو  سایة آرامش و وفاقي كھ از بركت اسارت براي آنان پیدا شده بود،
شدند، بھ پرستش خدایان بابلي پرداختند و بھ  گروھي از ایشان، كھ پیوستھ زیادتر مي. پیشرفت افتادند

  كارھاي شھوانیي كھ در آن 

چون یك نسل از میانھ گذشت و نسل دوم یھودیان تبعید شده روي . پایتخت قدیم رایج بود خو گرفتند
  .محو شده بود ھا كار آمد، اورشلیم تقریبًا از خاطره

خود گرفتھ بود، در صدد آن برآمد كھ این نسل از دین  مؤلف مجھولي كھ اتمام كتاب اشعیا را بر عھدة
برگشتھ را دوباره بھ دین اسرائیل باز گرداند؛ امتیاز وي در آن است كھ، در ضمن این عمل، دین 

ن در شرق نزدیك پیدا شده بود بھ یھودي را بھ سطح بلندي رسانید كھ ھیچ یك از دینھایي كھ تا آن زما
مردم را بھ سركوبي شھوات دعوت در ھمان ھنگام بود كھ بودا در ھند  .بود چنین پایگاه بلندي نرسیده

افشاند، اشعیاي دوم، با نثر شیوا و  كرد، و كنفوسیوس در چین تخم حكمت را میان قوم خود مي مي
كرد و بر آنان  باشكوھي، اصول یكتاپرستي را براي یھودیان تبعیدي بھ صورت آشكاري بیان مي

با شیوة خشمناك و سختگیر  داشت كھ مھر و محبت و بخشایش وي، خداي مھرباني را عرضھ مي
این نبي بزرگ، با كلماتي كھ بعدھا یكي از اناجیل آنھا را . اشعیاي اول بھ ھیچ وجھ قابل مقایسھ نبود

در این دعوت جدید، . كرد انتخاب كرده و از گفتة مسیح آورده است، پیام خود را بھ مردم تبلیغ مي
اند، لعنت و نفرین كنند، بلكھ  ني كھ مرتكب شدهبھ خاطر گناھا  دیگر سخن از آن نبود كھ مردم را،

روح خداوند یھوه بر من است، «:مردم تبعید شده نور امیدي بتابد  مقصود آن بود كھ در دل شكستة
زیرا خداوند مرا مسلح كرده است تا مسكینان را بشارت دھم؛ مرا فرستاده تا شكستھ دالن را التیام 

وي دریافتھ بود كھ یھوه خداي » .محبوسان را بھ آزادي ندا كنمبخشم، و اسیران را بھ رستگاري، و 
جنگ و انتقام نیست، بلكھ پدر مھرباني است؛ ھمین دریافت قلب وي را از شادي لبریز ساختھ، و سبب 
شده بود كھ سرودھاي عالي و باشكوھي بسراید و مردم را امیدوار سازد كھ خداي جدیدي خواھد آمد و 

  :ختي رھایي خواھد بخشیدملت یھود را از بدب

راه خداوند را مھیا سازید و طریقي براي خداي ما در صحرا راست : اي در بیابان صداي ندا كننده
ھر دره بر افراشتھ، و ھر كوه و تلي پست خواھد شد، و كجیھا راست و ناھمواریھا ھموار . نمایید

او، مثل … نماید آید و بازوي وي برایش حكمراني مي اینك خداوند یھوه با قوت مي… .گردیدخواھد 
شبان، گلة خود را خواھد چرانید و بھ بازوي خود بره را جمع كرده، بھ آغوش خویش خواھد گرفت، 

  .و شیر دھندگان را بھ مالیمت رھبري خواھد كرد

  رود  اي در رساندن این مژده پیش مي كند، و بھ اندازه اي یاد مي ز مسیح و نجات دھندهسپس، این نبي ا

  :دھد گوید كھ با فدا كردن دردناك خود قوم اسرائیل را نجات مي سخن مي» خدمتگزاري«

خوار و نزد مردمان مردود؛ صاحب غمھا و رنج دیده، و مثل كسي كھ رویھا را از او بپوشانند؛ … 
لكن او غمھاي ما را بر خود گرفت و دردھاي ما را بر خویش . ھ او را بھ حساب نیاوریمخوار شده ك
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حمل نمود، و ما او را از جانب خدا زحمت كشیده و مضروب و مبتال گمان بردیم، و حال آنكھ بھ سبب 
تقصیرھاي ما مجروح، و بھ سبب گناھان ما كوفتھ گردید، و تأدیب سالمتي ما بر وي آمد و از 

   .نھادو خداوند گناه جمیع ما را بر وي … ھاي او ما شفا یافتیمزخم

دارد كھ  كند كھ وسیلة این آزادي قوم یھود سرزمین پارس است؛ او اظھار مي اشعیاي دوم پیشگویي مي
ر بابل مسلط خواھد شد و قوم یھود را از اسارت نجات خواھد داد؛ كوروش شكست ناپذیر است و ب

آنگاه بھ اورشلیم باز خواھند گشت و ھیكل تازه و شھر نویي خواھند ساخت كھ چون بھشتي خواھد 
گرگ و بره با ھم خواھند چرید، و شیر مثل گاو كاه خواھد خورد، و خوراك مار خاك خواھد : بود
شاید . در تمامي كوه مقدس من، ضرر نخواھند رسانید و فساد نخواھند نمودگوید كھ،  خداوند مي. بود

محرك اشعیاي دوم، در توجھ بھ یك خداي واحد جھاني، جنبشي بوده است كھ در پارس پیدا شد و 
آورد و ھمة آنھا را در  نیرومندي مردم آن تمام دولتھاي خاور نزدیك را در زیر فرمان این كشور در

ي قرار داد كھ، از لحاظ پھناوري و سازمان اجتماعي، ھیچ یك از سازمانھاي امپراطوري عظیم
من خداي «: گوید كھ این خدا، مانند یھوة موسي چنین نمي. رسید شناختند بھ پاي آن نمي دیگري كھ مي

من یھوه «: گوید ، بلكھ من مي»تو نباید در برابر من خدایان بیگانھ داشتھ باشي… پروردگار تو ھستم
؛ این نبي شاعر خداي یكتاي عالم را در یكي از فقرات »م و دیگري نیست و غیر از من خدایي نيھست

  :كند باشكوه تورات چنین وصف مي

كیست كھ آبھا را بھ كف دست خود پیموده، و افالك را با وجب اندازه كرده، و غبار زمین را در كیل 
اینك امتھا، مثل قطرة دلو و … وزن نموده است؟گنجانیده، و كوھھا را بھ قپان و تلھا را بھ ترازو 

تمامي امتھا بھ نظر وي … دارد ھا را مثل گرد بر مي اینك جزیره. شوند مانند غبار، میزان شمرده مي
كنید و كدام شبھ را با او  پس خدا را بھ كھ تشبیھ مي. نمایند ھیچند و از عدم و بطالت، نزد وي، كمتر مي

اوست كھ . باشند زمین نشستھ است، و ساكنانش مثل ملخ مي وست كھ بر كرةا… توانید كرد؟ برابر مي
چشمان خود را بھ … كند گستراند و آنھا را مثل خیمھ بھ جھت سكونت پھن مي آسمانھا را مثل پرده مي

  .علیین برافراشتھ، ببینید كیست كھ اینھا را آفرید و كیست كھ لشكر اینھا را بھ شماره بیرون آورد

ھ كوروش، ھمچون مرد جھانگشایي، بھ بابل درآمد و یھودیان اسیر را آزاد گذاشت تا بھ ساعتي ك
  اسرائیل بھ سرزمین خود بازگردند، یكي از باشكوھترین ساعات تاریخ بني

ولي از آنجا كھ شاھنشاه ایران تمدني عالیتر داشت، بابل را بھ حال خود واگذاشت و بھ . رود شمار مي
گو اینكھ این اطاعت ظاھري و (نید، و بھ خدایان آن سر اطاعت فرود آورد مردم آن آزاري نرسا
كار دیگر كوروش آن بود كھ سیم و زري را كھ بختنصر از معبد اورشلیم بھ ). مشكوك بھ نظر برسد

غارت برده، و ھنوز در بابل باقي بود، بھ جاي خود بازگردانید و بھ مردمي كھ یھودیان تبعیدي در 
بردند، فرمان داد كھ، براي مسافرت درازي كھ این قوم براي بازگشت بھ وطن  ھ سر ميمیان ایشان ب

یھودیان جوان . خویش در پیش دارند، بھ یاري آنان برخیزند و آنچھ را بھ آن محتاجند بھ ایشان بدھند
ن چندان از این آزادي شاد و خوشدل نشدند، چھ بسیاري از آنان با سرزمین بابل خو گرفتھ و در آ

ھاي  پرورده شده بودند و، در اینكھ جایگاه حاصلخیز و بازرگاني پر سود خود را بگذارند و بھ خرابھ
تازه دو سال از تسخیر بابل بھ دست . انگیز شھر مقدس خود باز گردند، دودل و نگران بودند غم

خود را  گذشت كھ نخستین دستة یھودیان غیرتمند و مشتاق وطن مسافرت دراز سھ ماھة كوروش مي
  .آغاز كردند تا بھ سرزمیني كھ پدران ایشان، نزدیك نیم قرن پیش، از آنجا اخراج شده بودند باز گردند

در آن زمان نیز، مانند زمان حاضر، چنان نبود كھ مقدم یھودیاني كھ بھ سرزمین قدیم خویش بازگشتند 
با گرمي پذیرفتھ شود، چھ اقوام دیگري از نژاد سامي در فلسطین مستقر شده و، در نتیجة كار و 
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و ظاھرشان آمدند  كوشش خویش، مالك آن شده بودند، و البتھ نسبت بھ كساني كھ تازه بھ آنجا مي
خواستند زادگاه ایشان را از چنگشان بیرون آورند، بھ چشم  صورت مردمان مھاجمي را داشت كھ مي

نگریستند؛ اگر حمایت دولت نیرومند و دوستدار یھودي در پي ایشان نبود، ھرگز  دشمني و نفرت مي
یوش اول، پادشاه پارسي، دار. امكان نداشت كھ یھودیان بتوانند در سرزمین اسرائیل استقرار پیدا كنند

كھ از شاھزادگان یھود بود، اجازه داد كھ بناي ھیكل اورشلیم را تجدید كند؛ با وجود آنكھ   بھ زربابل،
شمارة مھاجران چندان زیاد نبود و وسایل كافي در اختیار نداشتند، و از طرف دیگر پیوستھ مورد 

بیست و دو سال كھ از بازگشت یھود گذشت ھجوم و حملھ و كارشكني مردم ساكن آن سرزمین بودند، 
رفتھ رفتھ، اورشلیم بھ صورت یك شھر یھودي درآمد، و نواي تالوت . بناي ھیكل بھ پایان رسید

اسرائیل بر آن بودند كھ دوباره مملكت  و آن گروه از بني  رسید، سرودھاي دیني در ھیكل بھ گوش مي
زگشت قوم یھود بھ اورشلیم پیروزي عظیمي بھ شمار با. یھودا را بھ قدرت و رونق سابق آن برسانند

  كھ ما   رود، كھ تنھا پیروزي زمان حاضر، مي

VI –  اھل كتاب  

) ده فرمان(احكام عشره  –شریعت موسي  -» آفرینش«اساطیر  –تألیف اسفار پنجگانھ  –سفر شریعت 
  ارزیابي شریعت موسي –خانوادة یھودي  –روز سبت  –مفھوم خدا  –

ودیان مقدور نبود كھ پس از بازگشت خویش یك دولت نظامي تأسیس كنند، چون نھ افراد كافي براي یھ
از طرف دیگر، چون نیازمند نوعي . داشتند نھ آن اندازه ثروت كھ بتوانند بھ چنین كاري برخیزند

م و سازمان اداریي بودند كھ، در عین اعتراف بھ سیادت پارسیھا، وسیلة آن باشد كھ وحدت ملي و نظ
سامان حفظ شود، كاھنان در صدد برآمدند كھ قوانیني وضع كنند كھ مانند قوانین یوشیا بر احادیث و 

كھ یكي از كاھنان دانشمند بود،  م عزرا،  ق 444در سال . سنن علماي دین و اوامر االھي متكي باشد
را » شریعت موسيكتاب «یھودیان را براي اجتماع باشكوھي دعوت كرد، و از صبحگاه تا نیمروز  

در مدت ھفت روز، وي، و الویاني كھ دستیار او بودند، محتویات آن . براي ایشان فرو خواند
طومارھا را براي مردم تالوت كردند، و چون خواندن آن را بھ پایان رسانیدند، كاھنان و پیشوایان قوم 

اي قانوني و اخالق خویش سوگند یاد كردند كھ بھ آن دستورات و شرایع گردن نھند و آن را راھنم
از آن زمان، كھ دورة پریشاني یھود بود، تا روزگار حاضر، . سازند و تا ابد فرمانبردار آن باشند

دلبستگي آنان بھ   چرخیده، ھمین قوانین ھمچون محوري بوده است كھ زندگي قوم یھود بر گرد آن مي
  .رود ي مؤثر تاریخ جھان بھ شمار ميدر تمام مدت دربدري و محنت، یكي از نمودھا  این دستورات،

چھ بوده است؟ این كتاب درست ھمان كتاب عھد، كھ یوشیا پیش از آن » كتاب شریعت موسي«آیا آن 
بر مردم خوانده بود، نیست، چھ در كتاب عھد تصریح شده است كھ آن را در مدت یك روز دوبار بر 

تنھا چیزي كھ . محتاج یك ھفتة تمام وقت بودیھودیان فرو خواندند، در صورتیكھ خواندن كتاب دیگر 
توان گفت این است كھ كتاب بزرگ شامل قسمت مھمي از اسفار پنجگانة عھد قدیم بوده است كھ  مي

اینكھ آن اسفار چگونھ و چھ وقت و كجا  .ندنام ميیھودیان آن را تورات و دیگران اسفار پنجگانھ 
نوشتھ شده، سؤالي است كھ پرسیدن آن عیبي ندارد، و سبب آن شده است كھ پنجاه ھزار جلد كتاب در 

و البتھ جوابي ھم در مقابل   كنیم، و ما آن را در یك بند از این كتاب نقل مي  این باره نوشتھ شود،
  .نخواھد داشت
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، دو داستان متشابھ و مجزاست كھ »تورات«متفقند كھ قدیمیترین جزء از اسفار  دانشمندان بر این قول
گذارند، چھ در یكي از  از یكدیگر تمیز مي»  E«و »  J«آمده و آنھا را با اشارات » سفر پیدایش«در 

  شود و در دیگري از آفریدگاري بھ نام آن دو داستان از آفریدگاري بھ نام یھوه یاد مي

و داستانھاي   دانشمندان چنان عقیده دارند كھ داستانھاي مخصوص بھ یھوه در یھودا،این . الوھیم
مخصوص بھ الوھیم در افرائیم نوشتھ شده، و پس از سقوط سامره آن دو دستھ داستانھا را با یكدیگر 

شود و  نمایش داده مي» D«عنصر سوم، كھ با عالمت . اند مخلوط كرده و از آن داستان واحدي ساختھ
عنصر چھارم . است، ظاھرًا بھ وسیلة نویسنده یا نویسندگان دیگر نوشتھ شده» شریعت تثنیھ«متضمن 

»P «شریعت «این قسمت . اند شود كھ كاھنان بعدھا نوشتھ و آن را الحاق كرده از قسمتھایي تشكیل مي
. ختھ استدھد كھ عزرا آن را منتشر سا را تشكیل مي» كتاب شریعت«ظاھرًا قسمت اصلي » كاھنان

م این چھار قسمت بھ ھمان صورتي كھ فعال دارد در  ق 300رسد كھ در حوالي سال  چنان بھ نظر مي
   .آمده باشد

النھرین  ھاي بین داستانھاي لذتبخش آفرینش، فریب خوردن آدم، و طوفان نوح از سرچشمة افسانھ
ما بعضي از اشكال قدیمیتر این رسد؛  م و پیشتر از آن مي سال ق 3000گرفتھ شده، كھ ریشة آنھا بھ 

داستانھا را، پیش از این، بھ نظر خوانندگان رسانیدیم، احتمال دارد كھ بعضي از این داستانھا را 
احتمال بیشتر آن است . یھودیان، در زمان اسارت خود در بابل، از مردم آن سرزمین اخذ كرده باشند

و سامي قدیم، كھ مشترك میان تمام مردم خاور كھ این داستانھا پیش از آن زمان از منابع سومري 
در داستانھاي آفرینشي پارسي و تلمودي، ھردو، چنان آمده . نزدیك بوده است، بھ ایشان رسیده باشد

یعني زن و مردي كھ از پشت، مانند دوقلوھاي  -است كھ خدا، در آغاز آفرینش، موجودي دو جنسي
مناسب است در اینجا آیة . پس آن دو را از یكدیگر جدا كردآفرید، س -سیامي، بھ یكدیگر چسبیده بودند

نر و مادة ایشان را آفرید، و ایشان را بركت داد، و «: را نقل كنیم» سفر پیدایش«دوم از باب پنجم 
؛ معني این جملھ آن است كھ پدر نخستین ما، در آن »ایشان را آدم نام نھاد در روز آفرینش انسان

و، بوده است؛ ظاھرًا ھیچ یك از علماي دین، جز آریستوفان، بھ این نكتھ توجھ واحد، نر و ماده، ھر د
  .استنكرده 

و  یوناندر مصر و ھند و تبت و بابل و پارس و  - قصة بھشت تقریبًا در تمام فولكلورھاي جھان
در بیشتر این بھشتھا سخن از درختاني است كھ نزدیك شدن . آمده است - پولینزي و مكزیك و غیر آن

بھ آنھا حرام است؛ یا سخن از مارھا و اژدھاھایي است كھ نعمت جاوداني بودن را از آدمي ربوده، و 
  گمان بیشتر آن است كھ مار و انجیر. اند ارت دیگر بھشت را مسموم ساختھبھ عب

این داستان اشاره بھ آن است كھ شھوت جنس و معرفت سبب از . رمز و نشانة شھوت جنسي بوده باشد
ھمین فكر، كھ در آغاز . شود، و سرچشمة ھمة شرور است بین رفتن پاكي و بیگناھي و خوشبختي مي

در بیشتر این . رسد نیز بھ نظر مي» سفر جامعھ«شود، در پایان آن، یعني در  ميدیده » عھد قدیم«
كشد و آن را  اي است كھ مار یا شیطان، بھ وسیلة آن، آدمي را بھ طرف شر مي داستانھا زن وسیلھ

دھد؛ این زن در یك جا بھ صورت حواست، در جاي دیگر بھ صورت پاندورا،  محبوب وي قرار مي
ھمھ چیز در آغاز كار «: گوید مي» چینگ-  شي«. شود سي كھ در اساطیر چین دیده ميیا بھ صورت پو

بدبختي ما از آسمان نیست، بلكھ از زن است؛ . در فرمان مرد بود، ولي زني او را بھ بندگي واداشت
تو آتشي را برافروختي كھ ما را . آه كھ چھ بدبختي، اي پوسي. ھموست كھ سبب تباھي نژاد آدمي شد

  ».جھان از دست رفت، و رذیلت ھمھ جا را فرا گرفت… شود انده و ھر روز مشتعلتر ميسوز
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، در میان تمام مردم جھان انتشار دارد؛ در میان »داستان آفرینش«، حتي بیشتر از »داستان طوفان«
ي توان یافت كھ آن را ندانستھ باشد، و در آسیا كمتر كوھي است كھ روز اقوام قدیم كمتر قومي را مي

این داستانھا معموال عنوان وسیلة نقلیھ یا رمزي . نپیشتیم بر آن قرار نگرفتھ باشد -كشتي نوح یا شمش
ھاي دور و  را داشتھ است كھ تودة مردم، از راه آن، یك حكم فلسفي یا حالت اخالقي را، كھ از تجربھ

دانایي، بیش از آنچھ مایة  كردند؛ و آن اینكھ شھوت جنسي و دراز نوع بشر بھ دست آمده بود، بیان مي
لذت و شادي باشد، سبب تولید درد و رنج است؛ و دیگر آنكھ زندگي بشري گاه بھ گاه دستخوش طغیان 

این . ھا سبب پیدایش مدنیتھاي قدیم بوده است شود كھ آب ھمان رودخانھ ھاي بزرگي مي رودخانھ
مغز و   یا درست نیست، سؤالي بي» فتادهواقعًا اتفاق ا«سؤال، كھ آیا چنین داستانھایي درست است و 

كنند نیست، بلكھ در عبرت و پندي  بسیار سطحي است؛ چھ اھمیت این داستانھا در ماجرایي كھ نقل مي
خالف عقل است كھ آدمي با خواندن این داستانھا از سادگي دلربا و . شود است كھ از آن حاصل مي

  .ود است، لذت نبردرواني و جانداري بیان حوادثي كھ در آنھا موج

اسفاري كھ بھ فرمان یوشیا و عزرا بر قوم یھود خوانده شد، ھمان است كھ بھ صورت شریعت موسي 
تنظیم شد و زندگي این قوم، پس از آن، بر شالودة ھمین قوانین قرار گرفت، سارتن، كھ در آنچھ 

در اھمیت آنھا در تاریخ «: كھ نویسد كند، دربارة این قوانین مي نویسد كمال احتیاط را مراعات مي مي
در تاریخ، این كار بزرگترین كوششي است كھ بھ » .سازمانھا و قانون، نباید بیش از اندازه مبالغھ شود

گوید كھ این قانون  رنان مي. كار رفتھ تا دین را پایة سیاست و وسیلة تنظیم جزئیات زندگي قرار دھد
در این شریعت ھمھ چیز، از خوراك . »ختراع شدهاي است كھ تاكنون ا موحشترین وسیلة شكنجھ«

    و پزشكي و بھداشت شخصي و   خوردن

مسائل مربوط بھ حیض و نفاس و بھداشت عمومي و انحرافات جنسي و شھوات حیواني، عنوان 
خوریم كھ  واجبات و محرمات االھي و دیني پیدا كرد؛ در انیجا یك بار دیگر بھ این مطلب برمي

جداشدن كار طبیب و كاھن از یكدیگر چھ اندازه بكندي صورت گرفتھ، و ھمین طبیب است كھ بعدھا 
، با كمال دقت، قوانین مخصوص )15-13بابھاي (در سفر الویان . ترین دشمن كاھن شده استسرسخت

بھ درمان بیماریھاي تناسلي ذكر شده، و گفتھ است كھ چگونھ باید مبتالیان را از دیگران جدا كنند، و 
 .استدستوراتي براي گندزدایي و بخوردادن و حتي، اگر الزم باشد، سوزندان خانة بیماران داده 

رود كھ از جراحي، جز ختنھ  ، ولي گمان نمي»اند عبرانیان قدیم باني فن پیشگیري از بیماري بوده«
ت، تنھا این سنت، كھ میان مصریان قدیم و اقوام سامي جدید مشترك اس. اند دانستھ كردن، چیزي مي

بلكھ  نداشتھ،اي براي نشان دادن وفاداري نسبت بھ نژاد  عنوان قرباني براي خدا و انجام فریضھ
ھ براي شاید دستورات خاصي ك. اي بھداشتي براي سالم نگاه داشتن اعضاي تناسلي بوده است وسیلھ

پاكیزگي در شریعت یھود وجود داشتھ سبب آن شده است كھ این قوم، با ھمة دربدري و پریشاني و 
  .اند، ھنوز بر روي زمین باقي ھستند رنج و بالیي كھ در طول تاریخ دیده

) 17-1.  20» سفر خروج«(برگرد محور ده فرمان، » شریعت موسي«از این مسائل گذشتھ، باقي 
نخستین فرمان، بنیان اجتماع  .كنند ميكھ نیمي از مردم روي زمین آن آیات را تالوت كند،  دوران مي

آن اجتماعي است كھ بر ھیچ قانون مدنیي تكیھ ندارد، و تنھا بر پایة فكر  گذارد، و دیني جدید را مي
  ھا پنھان؛ قانون و  شود؛ خدا در این اجتماع پادشاه جھان است و از دیده خدا بنا ميوجود 

نام » اسرائیل«كند؛ ملت این خدا  فرستد و مجازات ھر گناھي را او معین مي شریعت را براي آدمي مي
 دولت عبري از میان رفتھ بود، ولي ھنوز ھیكل وجود. دارد، كھ معني آن دفاع كنندگان از خداست

داشت؛ كاھنان یھودا، مانند پاپھاي روم، كوشیدند تا آنچھ را شاھان از نگاه داشتن آن عاجز مانده بودند 
ده «شود چرا فرمان اول از  از ھمین جاست كھ واضح مي. و از دست رفتھ بود دوباره تجدید كنند
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از نزدیكترین صراحت دارد براینكھ مجازات كفر و زندقھ اعدام است، اگر چھ شخص كافر » فرمان
كردند، مانند مردان پرھیزگاري كھ محاكم  كاھناني كھ وضع قانون مي. نزدیكان شخص بوده باشد

كردند كھ وحدت دیني شرط اساسي پیدا  تفتیش افكار را در اروپا بھ راه انداختھ بودند، چنان تصور مي
تري نژادي در نزد ھمین تعصب دیني است كھ، چون با فكر بر. شدن نظم و تضامن اجتماعي است

یھودیان توأم شد، سبب باقي ماندن یھودیان گردید و، در عین حال، مشكالت فراواني براي این قوم 
  .فراھم آورد

فرمان دوم، كھ در باال بردن مفھوم ملي خدا سھم بسزایي دارد، مایة آن است كھ از شأن و منزلت ھنر 
این فرمان . مجسمي از خدا ساختھ نشود گونھ صورت كاستھ شود؛ چھ، فرمان چنان است كھ ھیچ

جا یھوه بھ  مستلزم آن بود كھ سطح فكر یھودیان ترقي كند، زیرا با وجود آنكھ در اسفار پنجگانھ ھمھ
گرفت، و خدا برتر از ھر  صورت بشري توصیف شده بود، از ھر خرافھ و انسان منشي خدا جلو مي

ود كھ قوم یھود ھمھ چیز خود را فداي دین كند؛ چنان خواستھ شده ب. شد شكل و ھر صورت تصور مي
ماند؛ حتي از علم  بھ این ترتیب در قلب مؤمنان یھود قدیم ھیچ جاي خالي براي علم و ھنر باقي نمي

پرستي بیفتد و  نجوم ھم چشم پوشیدند، تا مبادا خدایان باطل زیاد شود، یا آنكھ كسي در اندیشة ستاره
در ھیكل سلیمان، پیش از آن زمان، عدة بیشماري . پرستش كند خداي دیگري جز خداي یگانھ را

ھا را  مجسمھ.شد ھا وجود داشت، ولي در ھیكل جدید چیزي از این قبیل دیده نمي صورتھا و مجسمھ
ھا را ھمراه با  رسد كھ این مجسمھ سابق بر آن از اورشلیم بھ بابل برده بودند، و چنان بھ نظر مي

بھ ھمین جھت است كھ، پس از دورة . اند ه دوباره بھ اورشلیم بازنگرداندهظروف و اثاثة طال و نقر
سازیي در میان یھودیان  گونھ كار پیكرتراشي و نقاشي و نقش برجستھ اسارت یھودیان در بابل، ھیچ

اي نسبت بھ عبرانیان  شود؛ پیش از آن نیز، جز در زمان سلیمان، كھ در واقع دورة بیگانھ دیده نمي
آوازھا . دانستند كاھنان از ھنرھاي گوناگون تنھا معماري و موسیقي را جایز مي. ن بوده استبود، چنی

كاست؛  شد تنھا عاملي بود كھ از سختي و تلخي زندگي مردم مي و سرودھایي كھ در ھیكل خوانده مي
ن در با دستة خوانندگا» مانند یك نفر بھ یك آواز«اي از نوازندگان آالت مختلف موسیقي  مجموعھ

و داوود و تمامي «. پرداختند كردند و بھ تسبیح و تقدیس ھیكل و خداوند مي ترتیل مزامیر شركت مي
خاندان اسرائیل با انواع آالت چوب سرو و بربط و رباب و دف و دھل و سنجھا بھ حضور خداوند 

    » .كردند بازي مي

نام خداي پروردگار را «حرام بود كھ  نھ تنھا بر وي. فرمان سوم نمایندة تقواي شدید فرد یھودي بود
، بلكھ اصال و مطلقًا ذكر نام خدا حرمت داشت؛ ھر وقت نام یھوه در دعا و »بیھوده بر زبان براند

را، كھ بھ معني پروردگار است، تلفظ » ادوناي«آمد، بر وي واجب بود كھ، بھ جاي آن، كلمة  نماز مي
  . این اندازه خودداري و ترس از ذكر نام خدا فقط در میان ھندوان نظیري دارد .كند

دارد؛ این ترتیب پس از آن بھ  فرمان چھارم، روز تعطیل ھفتگي را بھ نام سبت یا شنبھ مقرر مي
از بابلیان  -و شاید خود این عادت - ناماین . صورت یكي از محكمترین سنتھاي نوع بشر درآمده است

گرفتن و صلح و صفا بود شباتو  بھ یھوه انتقال یافت؛ بابلیان روزھاي حرام را كھ مخصوص روزه
از این روز تعطیل ھفتگي گذشتھ، اعیاد بزرگ دیگري نیز داشتند؛ از قبیل جشنھاي كنعاني . نامیدند مي

دھا بھ نام عید پنجاھھ یا عید خمسین نامیده شد، بھ براي موسم درو كردن جو بود؛ شبوئوت، كھ بع
بندان جشن برداشت محصول درخت مو بود؛  جشن پایان درو كردن گندم اختصاص داشت؛ عید میوه

داشتند؛  عید فطر یا عید فصح مراسمي بود كھ در ھنگام بھ دست آمدن نخستین نتایج گوسفندان برپا مي
بعدھا تغییراتي در این اعیاد داده شد و آنھا . ول سال بودجشن مخصوص ا) السنھ رأس(روش ھشانھ 

اي را  در نخستین روز ایام عید فصح بره یا بزغالھ. را نمایندة حوادث مھمي در تاریخ یھود قرار دادند
پاشیدند؛ این، خود، عالمت آن بود كھ خون نصیب  خوردند و خون آن را بر درھا مي كشتند و مي مي
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كاھنان یھود این عادت را با داستان كشتھ شدن فرزندان اول مصریان پیوستگي خداوند است؛ بعدھا 
بره، در ابتدا، براي یكي از قبایل كنعاني عنوان توتم داشت؛ عید فصح در میان كنعانیان عید . دادند

داستان ) 12باب (» سفر خروج«چون امروز در  .بودقرباني كردن بره براي یكي از خدایان محلي 
بینیم كھ یھودیان زمان ما بھ ھمان نحوي كھ در زمانھاي قدیم بوده مراسم  خوانیم، و مي این عید را مي

كھ چھ اندازه این رسم دیني قدمت دارد، و چھ اندازه این ملت بھ یابیم  دارند، نیك در مي آن را برپاي مي
  .آداب قدیمي خود پابند است

دھد  شود، و، از لحاظ سازمان اجتماعي، آن را در منزلتي قرار مي در فرمان پنجم خانواده تقدیس مي
ذاشتھ شده بود، این اھمیت و احترامي كھ در آن زمان براي خانواده گ. كھ تنھا ھیكل از آن باالتر است

شد؛ چون انقالب صنعتي معاصر آغاز شد،  در تمام قرون وسطي و قرون جدید، در اروپا مراعات مي
خانوادة عبراني، كھ در آن تسلط با پدر خانواده بود، . مقام خانواده نیز متزلزل گردید و انحطاط یافت

مرد زندار خانواده، و زنان و شد از بزرگترین  سازمان اقتصادي و سیاسي وسیعي بود كھ تشكیل مي
فایدة اقتصادي این اجتماع خانوادگي . فرزندان ایشان، و غالماني كھ ممكن بود در اختیار خانواده باشند

كردند؛ ولي ارزش سیاسي  برداري از آن توانایي پیدا مي آن بود كھ مجموع آنھا بر كاشتن زمین و بھره
ساخت، با وجود این نظم، جز در ھنگام جنگ،  قرار ميآن در این بود كھ نظم اجتماعي استواري بر

  ضرورتي براي موجود بودن دستگاه دولت و حكومت 

قدرت پدر در خانواده عمال نامحدود بود؛ زمین تنھا بھ او تعلق داشت، و فرزندانش تا زماني . رسید مي
دولت و حكومت را  توانستند زنده بمانند كھ بھ فرمان او گردن نھند؛ در واقع خود وي عنوان مي

توانست دختران خود را، پیش از بلوغ، بھ عنوان كنیز بفروشد و، با آنكھ در  اگر فقیر بود، مي. داشت
كرد، معموال حق داشت بدون جلب  امر شوھر دادن دختران گاھي خرسندي ایشان را نیز جلب مي

ود كھ پسر نتاج بیضة در میان ایشان چنان شایع ب. رضاي آنان بھ ھر كس بخواھد شوھرشان دھد
راست، و دختر نتاج بیضة چپ است، و معتقد بودند كھ بیضة چپ كوچكتر و ضعیفتر از بیضة راست 

پدر و «كرد، و بر وي الزم بود  گرفت بھ خانة زن خود انتقال پیدا مي در ابتدا مردي كھ زن مي. است
دستگاه سلطنت درست شد این عادت  ، ولي پس از آنكھ»مادر را رھا كند و بھ قبیلة زن خویش بپیوندد

چشمت باید بھ شوھرت «: فرمان یھوه بھ زن شوھردار چنین بود. نیز رفتھ رفتھ از میان برخاست
با وجود آنكھ، از لحاظ رسمي و تشریفاتي، زن در زیر فرمان » .باشد، و او بر تو حكومت خواھد كرد

د نام زنھایي ھمچون سارا، راحیل، مریم، و مرد بود، اقتدار و احترام فراوان داشت؛ در تاریخ یھو
اسرائیل بود، و حلده زن  دبوره، زني است كھ در عین حال از قضات بني. كند توجھ مي  استر جلب

زني كھ چند . دیگري است كھ یوشیا، دربارة كتابي كھنھ كھ در ھیكل یافتھ بودند، با وي مشورت كرد
مي پیدا كرده است، چھ ملت كوچك یھود پیوستھ آرزوي آن آورد مطمئن بود كھ مقام و احترا فرزند مي

شود، در  داشت كھ عدد افرادش افزایش پیدا كند؛ ھمان گونھ كھ امروز در اسرائیل احساس خطر مي
ترسیدند و احساس خطر  آن زمان نیز قوم یھود از اقوامي كھ دور تا دور آنان را فراگرفتھ بودند مي

گذاشتند و عزوبت را خطا و گناھي تصور  بھ مادري احترام ميبھمین جھت بود كھ . كردند مي
كردند؛ از بیست سالگي ازدواج را اجباري ساختھ بودند، و از این قاعده حتي كاھنان را نیز مستثنا  مي
كردند؛ بھ دختران بیشوھري كھ در سالھاي ازدواج بودند، و ھمچنین بھ زنان نازا، بھ چشم حقارت  نمي
ھ انداختن و فرزند كشتن و راھھاي دیگر جلوگیري از فراوان شدن نسل را از اعمال نگریستند؛ بچ مي

و اما راحیل، چون دید كھ «. دھد دانستند كھ گندشان بیني پروردگار را آزار مي انگیز كافراني مي  نفرت
 پسران بھ من بده، و اال: براي یعقوب اوالدي نزایید، بر خواھر خود حسد برد و بھ یعقوب گفت

كرد، و جز بھ شوھر و  زن كامل زني بود كھ پیوستھ در خانھ و اطراف آن كار مي» .میرم مي
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توصیفي از زن كمال مطلوب مرد ) باب آخر(در كتاب امثال سلیمان . اندیشید فرزندانش بھ چیزي نمي
  :بھ این صورت آمده است

دل شوھرش بر او اعتماد . استزن صالحھ را كیست كھ پیدا تواند كرد؟ قیمت او از لعلھا گرانتر … 
پشم . برایش تمامي روزھاي عمر خود خوبي خواھد كرد و نھ بدي. دارد و محتاج منفعت نخواھد بود

او مثل كشتیھاي تجار است؛ خوراك خود . كند جوید و بھ دستھاي خود با رغبت كار مي و كتان را مي
اش خوراك و بھ كنیزانش  ھ اھل خانھخیزد و ب مي وقتي كھ ھنوز شب است بر. آورد را از دور مي

  دربارة مزرعھ . دھد حصة ایشان را مي

بندد  كمر خود را با قوت مي. نماید خرد، و از كسب دستھاي خود تاكستان غرس مي فكر كرده آن را مي
بیند كھ نیكوست، چراغش در شب خاموش  تجارت خود را مي. سازد و بازوھاي خویش را قوي مي

كفھاي خود را براي . گیرد كند و انگشتھایش چرخ را مي خود را بھ دوك دراز ميدستھاي . شود نمي
اش از  بھ جھت اھل خانھ. نماید سازد و دستھاي خویش را براي مسكینان دراز مي فقیران مبسوط مي

. سازد براي خود اسبابھاي زینت مي. ترسد، زیرا كھ جمیع اھل خانة او بھ اطلس ملبس ھستند برف نمي
باشد و در میان مشایخ  شوھرش در دربارھا معروف مي. باشد از كتان نازك و ارغواني مي لباسش

قوت و . دھد فروشد، و كمربندھا بھ تاجران مي ھاي كتان ساختھ، آنھا را مي جامھ. نشیند والیت مي
آمیز  گشاید، و تعلیم محبت دھان خود را بھ حكمت مي. خندد عزت لباس اوست، و دربارة وقت آینده مي

پسرانش . خورد شود، و خوراك كاھلي نمي بھ رفتار اھل خانة خود متوجھ مي. بر زبان وي است
. وي را از ثمرة دستھایش بدھید… ستاید گویند و شوھرش نیز او را مي برخاستھ او را خوش حال مي

  .بستایدھا  و اعمالش او را نزد دروازه

رود كھ دست یافتن بھ آن بسیار دشوار است؛ در ھیچ كتاب  در فرمان ششم از كمال مطلوبي سخن مي
شود؛ در ھمة فصول آن، یا از كشتن  دیگر بھ اندازة اسفار عھد قدیم از آن ھمھ آدمكشي گفتگو نمي

كشمكش دائمي میان اسباط، اختالفات حزبي، . ا را بكندھ شود یا از تولید مثلي كھ جبران كشتھ بحث مي
ھاي صلح نادر و كوتاه را  و عادت انتقام خون گرفتن میراثي، ھمھ، ازعواملي بود كھ یكنواختي دوره

اند،  ھا و شعرھاي خود گاوآھن و داس را ستوده اسرائیل، با آنكھ در گفتھ انبیاي بني. شكست در ھم مي
ھاي خود از قول یھوه نقل  اگر بھ آنچھ آنان در خطابھ -روند؛ كاھنان شمار نميخود از مبلغان صلح بھ 

مند بودند، بھ جنگ و خونریزي نیز  ھمان اندازه كھ بھ اندرز دادن عالقھ -اند باور داشتھ باشیم كرده
عادت بر آن جاري بود كھ . از میان نوزده پادشاه اسرائیل، ھشت نفر آنھا كشتھ شدند. حریص بودند

كردند ویران كنند، و ھمة مردان آنجا را از دم شمشیر بگذرانند، و چنان زمین  شھرھایي كھ تسخیر مي
را تباه سازند كھ، جز پس از گذشتن زمان درازي، شایستة كشت و زرع نباشد، و در این كار با دیگر 

آید، خالي  دست ميھاي ایشان بھ  شاید شمارة كشتگان، كھ از گفتھ. مردم زمانھاي گذشتھ شریك بودند
اسرائیل صد ھزار  بني«چھ معقول نیست كھ، بدون داشتن ساز و برگ جدید جنگ، . از مبالغھ نباشد

اسرائیل چنان معقتد بودند كھ امت برگزیدة خدا ھستند؛  بني. كشتھ باشند» پیادة آرامیان را در یك روز
  دمي شد كھ طبیعتًا در مر این، خود سبب زیاد شدن غرور و نخوتي مي

برگزیدگي باعث آن بود كھ، ھر چھ بیشتر، از ازدواج با دیگر اقوام دامن فرو چینند و از لحاظ فكري 
المللي كنار بگیرند؛ این، خود، امري  و فرھنگي از دیگران دور بمانند، و خود را از جریانھاي بین

ن را باید گفت كھ تا حد ولي ای. اند است كھ اخالف ایشان، در زمان حاضر، در صدد جبران آن برآمده
علت سختي و خشونت قوم یھود فراواني : زیادي واجد فضایل وابستھ بھ صفات قومي خویش بودند

گرفت؛ میل شدیدي كھ  گیري آنان از تقواي فراوان سرچشمھ مي نیروي حیات در نزد ایشان بود؛ گوشھ
یت داشتند، و ھمین حساسیت سبب اندازه حساس دادند از این بود كھ بي خلقي نشان مي بھ كشمكش و كج
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ھمین تكبر و غرور و . آن شد تا بزرگترین گنجینة ادبي را در خاور نزدیك از خود بھ یادگار بگذارند
. گاه شجاعت ایشان، در طول قرنھاي متمادي شكنجھ دیدن و بیچارگي، بوده است نژادي بھترین تكیھ

  .سازد ر آن گونھ بودن ناچارش ميشود كھ اوضاع و احوال ب آري، آدمي پیوستھ چنان مي

گونھ كھ فرمان پنجم خانواده را  ھمان -شود در فرمان ھفتم، ازدواج بھ عنوان اساس خانواده شناختھ مي
و دین را تا آنجا كھ ممكن است بھ یاري ازدواج و ھواداري از آن وا  - اساس اجتماع شناختھ بود

گذارد كھ  قرراتي ميھا و م آید، ولي قاعده دارد؛ از روابط جنسي پیش از ازدواج سخني بھ میان نمي مي
كنند تا  بنابر آنھا دختر باید، در روز ازدواج، دوشیزگي خود را اثبات كند، وگرنھ او را سنگسار مي

باوجود این، عمل زنا در میان قوم یھود انتشار داشت؛ چنانكھ ظاھر است، پس از ویراني سدوم . بمیرد
انون و شریعت، بنابر آنچھ ظاھر است، از چون ق. اند و عموره نیز آن قوم از عمل لواط دست نكشیده

، »زنان بیگانھ«ھمخوابگي با زنان بدكار بیگانھ منعي نداشتھ، زنان سوري و موآبي و مدیني و دیگر 
وري و روسپیگري،  بردند و كار پیلھ در سراسر راھھاي بزرگ، در كوھھا یا زیر چادرھا بھ سر مي

كرد، و بھ ھمین جھت،  ر این قبیل كارھا زیاد سختگیري نميسلیمان د. دادند ھر دو، را با ھم انجام مي
گرفت، تسھیالتي قائل شد، و عدد آنان در این  در قانوني كھ از آمدن این گونھ زنان بھ اورشلیم جلو مي

شھر رو بھ افزایش رفت، و كار بھ جایي رسید كھ خود ھیكل اورشلیم، در زمان مكابیان، بھ صورت 
    .و مایة خشم و شكایت یكي از مصلحان زمان شداي درآمد  خانھ فاحشھ

یعقوب براي راحیل ھفت «البتھ مسائل عشقي نادر نبود، چھ میان دو جنس تمایل فراواني وجودداشت؛ 
؛ با وجود این، باید »سال خدمت كرد، و بھ سبب محبتي كھ بھ وي داشت در نظرش روزي چند نمود

پیش از اسارت . تخاب ھمسر دخالت چنداني نداشتھ استدانست كھ عشق و محبت در امر ازدواج و ان
اسرائیل، امر زناشویي جنبة عرفي و مدني صرف داشت، كھ بھ وسیلة والدین عروس و داماد یا  بني

در اسفار عھد قدیم شواھدي است كھ نشان مي دھد كھ با . گرفت داماد و پدر عروس صورت مي
چون شمارة . داند با زنان اسیر شده در جنگھا را جایز مي اند؛ یھوه ھمسري كرده اسیران ھم ازداوج مي

  زنان كاھش یافت، 

دختران شیلوه بیرون آیند تا با رقص كنندگان رقص كنند، آنگاه از تاكستانھا در آیید و، از دختران 
ولي این كار یك عمل استثنایي بود؛ سنت » .شیلوه، ھر كس زن خود را ربوده بھ زمین بنیامین برود

رف آن بود كھ زناشویي از طریق خرید و فروش صورت گیرد؛ یعقوب لیئھ و راحیل را با كار متعا
ھوشع نبي سخت از . خویش خریداري كرد، و بوعز نیز با دسترنج خویش روت زیبا را بھ چنگ آورد

 دادند نامي كھ عبرانیان بھ زن ھمسر مي. آن پشیمان بود كھ چرا ھمسر خود را پنجاه شكل خریده است
پدر عروس، در مقابل مھري كھ بھ عنوان بھاي دختر خود دریافت . دارد» مملوك«بلھھ بود كھ معني 

اي كھ میان بلوغ جنسي  كرد؛ این، خود، براي از میان بردن فاصلھ داشت، او را بھ داماد واگذار مي مي
سیلة بسیار و بلوغ اقتصادي جوانان ممكن است وجود پیدا كند و اسباب خرابي اجتماع باشد، و

  .رفت سودمندي بھ شمار مي

توانست چند زن براي خود انتخاب كند، و اگر زن مانند سارا نازا بود بھ  اگر مرد توانگر بود، مي
اي برگزیند؛ از ھمة این آداب و سنن، مقصود آن بود  داد تا براي خود ھمخوابھ شوھر خویش اجازه مي

توانستند براي یعقوب  ز آنكھ لیئھ و راحیل آن اندازه كھ ميقاعده چنان بود كھ، پس ا. كھ نسل زیاد شود
بھ زن اجازه . فرزند زادند، كنیزكان خود را بھ وي ببخشند تا از آنان نیز فرزنداني براي وي پیدا شود

مرد، بر برادر دیگر  شد كھ بیكار بنشیند و فرزندي نیاورد؛ بھ ھمین جھت، چون برادري مي داده نمي
اندازه ھم كھ زن داشتھ باشد زن بیوة برادر خود را بھ زني اختیار كند؛ اگر مرده واجب بود كھ ھر

چون مالكیت فردي، در اجتماع یھودیان، . شد برادر نداشت، این كار بر نزدیكترین خویشان واجب مي
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داد، براي ھر یك از زن و مرد، از لحاظ زناشویي، وضع  اساس سازمان اقتصادي را تشكیل مي
توانست بیش از یك زن بگیرد، ولي زن تنھا متعلق بھ یك  داشت؛ بھ این معني كھ مرد مي خاصي وجود

زنا در نزد آنان عبارت از این بود كھ مردي ھمخوابة زني شود كھ آن زن را مرد دیگري . مرد بود
خریده است؛ بھ ھمین جھت، در واقع، زنا عنوان تجاوز بھ حق مالكیت داشت، و زن و مرد زناكار، 

كرد  شوھر حرام بود، اما اگر مرد عزبي چنین مي فسق بر زن بي. شدند ر دو، بھ اعدام محكوم ميھ
توانست زن خود را طالق گوید، ولي، پیش از زمان تلمود،  مرد مي. عنوان گناه قابل آمرزشي داشت

این  رسد كھ مردان از طالق گرفتن براي زن بسیار دشواري داشت؛ با وجود این، چنان بھ نظر مي
گر  كردند؛ مرد یھودي از این لحاظ بھ صورت انساني جلوه تفوقي كھ بر زن داشتند زیاد استفاده نمي

اگر چھ پایة زناشویي با عشق گذاشتھ . شود كھ بھ زن و فرزندان خود كمال محبت و عالقھ را دارد مي
رفقھ را بھ خیمة مادر  و اسحاق،«: آمد شد، غالبًا پس از زناشویي چنین عشق و محبتي فراھم مي نمي

» .خود سارا آورد و او را بھ زني گرفتھ، دل در او بست؛ و اسحاق بعد از وفات مادر خود تسال یافت
شاید در ھیچ جاي دنیا، بھ استثناي شرق دور، زندگاني خانوادگي بھ این درجھ بلندي، كھ یھودیان بھ 

    آن 

  .رسیده بودند، نرسیده باشد

ین امر با دین و خانواده سھ ركن اساسي اجتماع ا است؛ ضمین مالكیت فرديفرمان ھشتم دربارة ت
مالكیت تقریبًا منحصر بھ زمین بود، چھ یھودیان تا روزگار سلیمان جز . ساختھ است عبري را مي

حتي خود كشاورزي نیز ترقي چندان نداشت، و . صناعت دیگري نداشتندگري  آھنگري و كوزه
بیشتر در زیر . داري و تربیت چھارپایان و زراعت مو و زیتون و انجیر بود اكثریت مردم كارشان گلھ

بردند؛ این از آن جھت بود كھ براي كوچ كردن و در چراگاه تازه فرود آمدن دچار  چادر بھ سر مي
آوردند بر نیازشان فزوني پیدا كرد،  ز آنكھ ثروت مردم زیاد شد و آنچھ فراھم ميپس ا. زحمت نشوند

در خط بازرگاني افتادند؛ كاالھاي یھودي، در نتیجة زبردستي و شكیبایي تاجران یھودي، در 
تا پیش از ایام اسارت، پول در . بازارھاي دمشق و صور و صیدا و اطراف معبد رواج فراوان یافت

گرفت، كھ آنھا را در ھر معاملھ  رایج نبود، و مبادلة جنسي بھ وسیلة سیم و زر صورت ميمیان ایشان 
در میان ایشان صرافان فراوان پیدا شدند كھ، براي كارھاي بازرگاني واجراي . كردند از نو وزن مي

مایة شگفتي نیست كھ این . گذاشتند طرحھاي اقتصادي، سرمایة الزم را در اختیار اشخاص مي
عرصة ھیكل اورشلیم را در محل داد و ستد خویش قرار داده باشند، چھ این عادت » دھندگان ضقر«

یھوه از جایگاه بلند . در خاور نزدیك جاري بود و، در بسیاري از نقاط آن، ھم امروز نیز چنین است
ھاي بھ امت«: خویش بھ این پولداران یھودي نظر مرحمت داشت؛ از سخنان او در این باره است كھ

، و ھمین فلسفة بخشنده است كھ ثروت فراواني »بسیار قرض خواھي داد، ولي تو مدیون نخواھي شد
براي قوم یھود فراھم ساختھ، گو اینكھ در زمان حاضر كسي در اندیشة آن نباشد كھ ریشة جمع مال 

  .یھودیان وحي آسماني بوده است

گرفتند، و صدھا  محكومان را بھ بندگي ميیھودیان، مانند دیگر مردم خاورنزدیك، اسیران جنگ و 
ھزار از این اسیران را در ساختمانھاي عمومي، مانند ھیكل و كاخ سلیمان، براي بریدن چوب و 

توانست مالي بھ دست  ولي خواجة بنده حق كشتن او را نداشت، و بنده مي. داشتند عملگي بھ كار مي
نمود، وي را  از پرداخت دین خود ناتواني ميچون شخص بدھكاري . آورد و آزادي خود را بازخرد

فروختند، یا پسران او را بھ جاي وي در معرض فروش قرار  در مقابل بدھیي كھ داشت بھ بندگي مي
این را نیز باید گفت كھ صدقات فراواني كھ . دادند؛ این رسم تا زمان حضرت مسیح برقرار بود مي

كردند،  كشي از این گونھ بندگان مي و كاھنان بر ضد بھرهھاي سختي كھ انبیا  دادند، و حملھ مردم مي
. سبب آن بود كھ تأثیر بد این سازمان بندگي در سرزمین یھودا خفیفتر از سایر نقاط خاور نزدیك باشد
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و نیز از قوم یھود » .یكدیگر را مغبون مسازید«: آن بود كھ» شریعت موسي«یكي از دستورھاي 
سال یك بار، بندگان عبراني را آزاد كنند و از وامي كھ بھ دیگران خواستھ شده بود كھ، ھر ھفت 

چون بعدھا معلوم شد كھ این قانون چنان نیست كھ صاحبان بنده بھ آن خرسندي نشان . اند در گذرند داده
سالھ وضع شد، و مقرر گردید كھ بندگان و وامداران در سر پنجاه سال آزاد  دھند، قانون جشن پنجاه

این براي . پنجاھم را تقدیس نمایید و در زمین براي جمیع ساكنانش آزادي را اعالم كنید سال«: شوند
  خواھد بود؛ و ھر كس از شما بھ ) جشن(= شما یوبیل 

  ».ملك خود برگردد، و ھر كس از شما بھ قبیلة خود برگردد

ن باشد خواه نباشد، دلیلي در دست نیست كھ این دستور و وصیت نیكو را بھ كار بستھ باشند، خواه چنی
باید متوجھ نعمت خودكاھنان در میان آن قوم باشیم، كھ از آموختن ھیچ درس نیكوكاریي بھ مردم 

یكي از برادرانت فقیر باشد، دل خود را سخت مساز و دستت را بر برادر «اگر : اند فروگذار نكرده
كفایت موافق احتیاج بھ او قرض  دار و بھ قدر فقیر خود مبند، بلكھ البتھ دست خود را بر او گشاده

تعطیل روز شنبھ باید شامل ھمة كارگران باشد، حتي الزم است » .از او ربا و سود مگیر« -»بده
ھایي كھ از درختان فرو  افتد و میوه ھایي كھ در كشتزار بر زمین مي چھارپایان را نیز فراگیرد؛ خوشھ

اگر چھ این صدقات مخصوص خود . مع كنندریزد، بھرة فقیران است كھ آنھا را براي خود ج مي
یھودیان بوده، دربارة فقراي بیگانھ نیز سفارش شده است كھ با آنان بھ نیكي رفتار كنند، و بھ آنان 

شد كھ آن قوم نیز خود روزي بي جا و مأوا  پیوستھ بھ گوش یھودیان خوانده مي. خوراك و مأوا بدھند
  . گذرانیدند زگار را بھ اسارت و بندگي ميبودند و، در زمیني جز سرزمین خویش، رو

فرمان نھم آن بود كھ گواھان، شرافت و امانت مطلق را رعایت كنند؛ ھمین فرمان بود كھ شالودة 
كرد، و  شخص گواه در یك مجلس دیني سوگند یاد مي. مذھب را زیربناي تمامي شریعت یھود قرار داد

گذشتھ مرسوم بود، دست بر عورت كسي كھ براي او سوگند كرد كھ، مانند آنچھ در  تنھا بھ این بس نمي
قانون چنان . كند بگذارد، بلكھ بایستي خدا را بر راستي گفتار خود گواه بگیرد و حكم قرار دھد یاد مي

بود كھ اگر كسي شھادت دروغ بدھد، ھمان مجازاتي كھ بنا بود بھ متھم داده شود، و با شھادت وي از 
قانون یھود ھمھ قانون دیني بود، و ھیكل عنوان محكمھ، و . او اجرا شود میان رفتھ است، در حق

كرد بھ اعدام  كاھنان عنوان قضات را داشتند و ھر كس را كھ از اطاعت احكام كاھنان سرپیچي مي
گذاشتند؛ اگر بزه متھم مشكوك بود، بھ او  اي از حاالت، حكم را بھ خدا وامي در پاره. كردند محكوم مي

براي اجراي قانون، ھیچ دستگاھي جز دستگاه دیني در كار . دادند كھ آب زھرآلود بنوشد يدستور م
گناھھاي كوچك با . گذاشتند نبود، و اجراي احكام را بھ ضمیر شخص و قضاوت افكار عمومي وامي

پرستي، زنا، زدن والدین،  آدمكشي، ربودن اشخاص، بت. اعتراف كردن و فدیھ دادن قابل بخشایش بود
، بھ حكم یھوه، مجازات اعدام داشت؛ »نزدیكي با چھارپایان«شنام دادن بھ ایشان، دزدیدن بندگان، یا د

زن «: كیفر جادوگري نیز اعدا مبود. شد كشت دیگر محكوم بھ اعدام نمي ولي اگر كسي غالمي را مي
ردن قانون یھوه راضي بود كھ، در مورد آدمكشي، خود مردم بھ اجرا ك» .جاودگر را زنده مگذار

با وجود این، » .ولي خون، خود، قاتل را بكشد؛ ھر گاه بھ او برخورد كند، او را بكشد«: برخیزند
توانست بھ آنجاھا بگریزد؛ چون چنین  شناختند، كھ بزھكار مي بعضي از شھرھا را بھ عنوان بست مي

د گفت كھ اساس بھ طور كلي بای. كرد، صاحب خون ناچار بود براي انتقام جستن درنگ كند مي
و اگر اذیتي دیگر حاصل شود، آنگاه جان بھ «: مجازات قانون قصاص و معاملة بھ مثل بوده است

عوض جان بده، و چشم بھ عوض چشم، دندان بھ عوض دندان، و دست بھ عوض دست، و پا بھ 
ھا ؛ بھ عقیدة ما این»عوض پا، و داغ بھ عوض داغ، و زخم بھ عوض زخم، و لطمھ بھ عوض لطمھ

، كھ الاقل »شریعت موسي«. یافتھ كمال مطلوبھایي بوده است كھ ھمة آنھا بھ وجھ اكمل تحقق نمي
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، از لحاظ جنایي مزیتي بر آن ندارد، و از جنبة »تدوین شده«پانزده قرن پس از قانون حموربي 
  . قضایي باید گفت كھ رنگ ارتجاع و بازگشت بھ تسلط ابتدایي كھنھ دارد

بھ خانة ھمسایھ «: اند كرده شود كھ چگونھ بھ زن بھ عنوان ملك مرد نظر مي علوم مياز فرمان دھم م
ات و غالمش و كنیزش و گاوش و االغش، و بھ ھیچ چیزي كھ از آن  طمع مورز، و بھ زن ھمسایھ

با وجود این، مضمون فرمان دھم قابل توجھ و ستایش است، و اگر مردم » .ھمسایة تو باشد طمع مكن
از عجایب آنكھ نیكوترین فرمان و . خاست كردند، نیمي از پریشاني جھان از میان برمي ل ميبھ آن عم

مقصود ما . شود یھود است، در میان این ده فرمان دیده نمي» شریعت«دستور، در عین آنكھ جزئي از 
 آمده و نص آن از» مخلوطي از احكام مكرر«در میان ) 18.  19(» سفر الویان«چیزي است كھ در 

  ».ھمسایة خود را مثل خویشتن دوست بدار«: كند كھ این عبارت كوتاه تجاوز نمي

بھ طور خالصھ باید گفت كھ ده فرمان قانوني عالي بوده است، و عیوب آن بر عیوب زماني كھ در آن 
باید بھ خاطر داشتھ باشیم . وضع شده فزوني نداشتھ؛ ولي محاسني دارد كھ مخصوص بھ خود آن است

فرمانھا تنھا قانون بوده و چیزي بر آن اضافھ نداشتھ و، بیش از آنكھ نمایندة زندگي یھودیان كھ این 
مانند ھمة قوانین دیگر، ھر وقت كھ آن را زیر پا . بوده است» اي مدینة فاضلة كاھنانھ«باشد، 

یش آن كرد بھ ستا شد، و ھر گاه كسي بھ آن تجاوز مي گذاشتند در چشم معتقدان بھ آن عزیز مي مي
مھمترین اثر آن . خاستند، ولي تأثیر آن در رفتار قوم از بیشتر قوانین قضایي و اخالقي كمتر نبود برمي

پدید آورده كھ در ھنگام دربدري » وطن قابل حمل و نقلي«ھاینھ، براي قوم یھود  این است كھ، بھ گفتة 
ول كشید، آن وطن را با خود خود، كھ بالفاصلھ پس از وضع این قانون شروع شد و دو ھزار سال ط

اند؛ و حكومت روحاني غیرقابل رؤیتي برقرار ساختھ و، با وجود پراكندگي، آنان را متحد  ھمراه داشتھ
اند، غرور خود  نگاه داشتھ است؛ چنین بود كھ یھودیان، با وجود شكستھایي كھ در قرون طوالني دیده

  .اند مدهرا از كف نداده و بھ صورت ملت غیرقابل زوالي درآ

VII –  ادبیات و فلسلة تورات  

  آمدن اسكندر -بدبیني كتاب جامعھ - فكر ابدیت - ایوب -امثال - غزل غزلھا - مزامیر - شعر - قصھ - تاریخ

كتاب عھد قدیم تنھا شریعت و قانون نیست، بلكھ از آن گذشتھ تاریخ و شعر و فلسفھ درجة اولي نیز بھ 
، اولین تحریفات و اغالطي را كھ باعث آن صالح و تقواي اگر، از آن كتاب اساطیر. رود شمار مي

استنساح كننده بوده است كنار گذاریم، و این مطلب را بپذیریم كھ كتابھاي تاریخي آن چنان دقت و 
اند ندارد، پس از ھمة این كارھا، نھ تنھا در آن میان  كھنگیي را كھ پدران ما دربارة آنھا قائل بوده

ھاي تاریخي در نوع خود زیباترین آنھا نیز بھ  یابیم، بلكھ این نوشتھ تاریخي را ميھاي  قدیمترین نوشتھ
اي از دانشمندان، در اثناي  شاید اسفار داوران و سموئیل و پادشاھان، بھ زعم پاره. رود شمار مي

  اسارت، یا كمي پس 

اي را  ھ و پراكندهتألیف شده، و غرض مؤلفان این اسفار آن بوده است كھ آداب و سنن قوم دلشكست
آوري كنند و براي قرون آینده باقي گذارند؛ ولي قصة شائول و داوود و سلیمان، از لحاظ ساختمان  جمع

حتي . ھاي باستاني خاور نزدیك است تر از سایر نوشتھ و اسلوب، بھ نسبت زیادي زیباتر و ظریفت
ر آن بخوانیم و از سلسلة انسابي خود سفر پیدایش را، در صورتي كھ با درنظر گرفتن نقش اساطیر د

  كھ در آن است چشم بپوشیم، براستي كھ داستان قابل ستایشي است، كھ بدون پرداختن بھ حواشي و
این كتاب، تنھا، كتاب تاریخ . آرایشھاي كالمي، و با سادگي و نیرومندي و جانداري خاص نوشتھ شده
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شده از كوششھاي  ست؛ این نخستین گزارش ثبتنیست، بلكھ نوعي از فلسفة تاریخ نیز با آن ھمراه ا
آدمي است كھ خواستھ است حوادث بیشمار گذشتھ را با یكدیگر تألیف و مقایسھ كند و از میان آنھا 

وحدتي بیرون آورد و غرض و منظور و ارتباط علت و معلولي موجود در آنھا را تا حدي اكتشاف كند 
تصوري . ا روشني بیشتري در برابر خویش داشتھ باشدو، از آن رو، زمان حاضر و آیندة خود را ب

كھ انبیا و كاھنان مؤلف اسفار پنجگانھ دربارة تاریخ داشتند در مدت ھزار سال دوام یونان و روم باقي 
  .ماند و بھ صورت نظركلي متفكران اروپایي، از بوئثیوس گرفتھ با بوسوئھ، درآمد

در عالم نثرنویسي . ه حدفاصل میان تاریخ و شعر استداستانھاي عشقي كوچك كلیي كھ در تورات آمد
اي بھ اندازة قصة روت بھ سرحد كمال نزدیك نشده؛ داستانھاي اسحاق و رفقھ، یعقوب و  ھیچ نوشتھ

ادبیات . گیرد راحیل، یوسف و بنیامین، شمشون و دلیلھ، استر، یھودیث و دانیال در درجة دوم قرارمي
) 5كتاب داوران، باب (» سروده دبوره«و ) 15فر خروج، باب س(» سرود موسي«شعري تورات با 

بابلي راه را براي » توبة«ھاي  شاید قصیده. رسد شود و در مزامیر بھ منتھاي اوج خود مي آغاز مي
ساختھ شدن این سرودھا ھموار كرده، و ممكن است سرودھاي یھودي مضمون و صورت خود را از 

نظر ما قصیدة اخناتون دربارة آفتاب اثري در مزمور صد و پنجاه و  بھ. ھمان قصاید اقتباس كرده باشد
پنجم داشتھ، و گمان بیشتر آن است كھ ھمة این مزامیر را تنھا داوود نساختھ باشد، بلكھ گروھي از 

اند، و احتمال دارد كھ این كاردر قرن سوم  شاعران، در زمان درازي پس از اسیري، آنھا را نوشتھ
البتھ ما را بھ این بحث تاریخي كاري نیست و، ھمان گونھ كھ . سیح صورت گرفتھ باشدقبل از میالد م

ھاي خود از آنھا الھام گرفتھ، مورد بحث  اشتقاق اسم شكسپیر، یا منابعي كھ وي براي نوشتن نمایشنامھ
ل شود، آنچھ طرف توجھ است این است كھ مزامیر در میان اشعار غنایي جھان درجة او ما واقع نمي

مقصود آن نبوده است كھ آدمي در یك جلسھ آنھا را بخواند، یا مانند شخص ناقد و مدققي بھ . را دارد
شود آن است كھ حالت نشئة روحیي را  مطالعة آنھا بپردازد؛ زیباترین چیزي كھ در مزامیر مشاھده مي

نسان است بھ كند، و ایماني را كھ محرك عواطف ا دھد توصیف مي كھ از تقوا بھ آدمي دست مي
كاھد این است كھ با لعنتھا و  آنچھ از ارزش این مزامیر در نظر ما مي. نماید صورتي عالي بیان مي

  فراوان » ھاي استغاثھ«ھا و  نفرینھاي تلخ و شكوه

و » پایان محبت بي«كند كھ با وجود  اي چاپلوسي مي ه انگیز ھمراه است، و پیوستھ نسبت بھ یھو ماللت
» گردد آید و نار از دھانش ملتھب مي دخان از بیني او برمي«، »شفقت و رحمت«و » صبر فراوان«
پذیرد  را مي چاپلوسي ؛)9مزمور (» شریران بھ ھاویھ خواھند برگشت«دھد كھ  ؛ بیم مي)18مزمور (

سراسر مزامیر آكنده ). 12مزمور (» ھمة لبھاي چاپلوسان را منقطع خواھد ساخت«دھد كھ  و بیم مي
ھاي جنگي است، كھ از روح مسیحیت بسیار دور است؛ البتھ با آنچھ مجاھدان و مبلغان  از حماسھ

در نمایش خضوع  اي از آنھا سرشار از رحمت و محبت است و پاره. كنند سازگاري دارد مسیحي مي
و اما انسان، ایام او مثل … در حقیقت آدمي چیزي جز تكبر نیست«: رسد و فروتني بھ منتھا درجھ مي

گردد و مكانش دیگر  وزد و نابود مي شكفد، زیرا كھ باد بر آن مي مثل گل صحرا ھمچنان مي. گیاه است
در این سرودھا اوزان شعر شرقي قدیم را احساس ). 103و 29مزمورھاي (» شناسد آن را نمي

جمعي را، كھ برگردان سرودھا را  كنیم، و چنان است كھ گویي بانگ باشكوه ترنم كنندگان دستھ مي
ھ و وضوح تصاویر بھ پایة ھیچ شعري از لحاظ نیروي تعبیر و كنای. شنویم خوانند، با گوش جان مي مي

اثري كھ این . رسد، و ھرگز احساس دیني با این شدت و نیرومندي بیان نشده است این مزامیر نمي
گذارد، از تأثیر ھر غزل عشقي بیشتر است، و حتي نفوسي را كھ در  اشعار در آدمي برجاي مي

در عقل كمال یافتھ، براي كند؛ این از آن جھت است كھ شوقي را كھ  ورند تحریك مي شكاكي غوطھ
خواھد شور و كوشش خود را بھ آن تقدیم كند، بھ صورت جذابي تعبیر  رسیدن بھ مظھر كمالي كھ مي

در ترجمة انگلیسي مزامیر، كھ در زمان شاه جیمز صورت گرفتھ، عبارتھاي بلیغي است كھ، . كند مي
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از زبان كودكان و «: ده است، از قبیلالمثل پیدا كر در میان سخنگویان بھ زبان انگلیسي، عنوان ضرب
در ). 146مزمور (» بر رؤسا توكل نكنید«) 17مزمور (» مردمك چشم«، )8مزمور (» شیرخوارگان

اصل عبراني كتاب تشبیھات و استعاراتي است كھ تشبیھات و استعارات ھیچ یك از زبانھا بھ پاي آن 
ید، و مثل پھلوان از دویدن در میدان شادي آ مثل داماد از حجلة خود بیرون مي… آفتاب«. رسد نمي
توان تصور كرد كھ این سرودھا در زبان پربانگ اصلي خود چھ  ھرگز نمي). 19مزمور (» كند مي

  .استاندازه شكوه و زیبایي داشتھ 

سلیمان را در كنار مزامیر داوود قرار دھیم، شمایي از آن عنصر حسي و اگر كتاب غزل غزلھاي 
 -كھ تقریبًا بتمامي توسط انبیا و كاھنان نوشتھ شده -آید كھ تورات اینجھاني زندگي یھود بھ دست مي

  احتماال ازما پنھان داشتھ است؛ 

انتخاب آنھا بھ كار رفتھ، از  دھد كھ در سایر آثار ادبي قدیم یھود، كھ كمال دقت در تشكیكھایي خبر مي
مجال حدس و تخمین دربارة كیفیت تألیف كتاب جامعھ، كھ رنگ غزلھاي . شود آنھا ھیچ اثري دیده نمي
اي از سرودھاي بابلي بوده كھ بھ نام عشتر  ممكن است كھ اصل آن مجموعھ. عشقي دارد، وسیع است

از شاعران غزلسراي عبراني، با الھام گرفتن و تموز ساختھ شده، و نیز امكان دارد كھ آن را گروھي 
چھ در آنھا الفاظي دیده (از روح یونانیي كھ با اسكندر كبیر بھ سرزمین یھودا وارد شده، سروده باشند

؛ نیز چون عاشق و معشوق یكدیگر را، مانند مصریان قدیم، بھ )شود كھ از زبان یوناني گرفتھ شده مي
، امكان دارد كھ این گل یھودي در اسكندریھ شكفتھ، و روح آزادي كنند نام خواھر و برادر خطاب مي

اصل آن ھر چھ بوده، باید گفت كھ وجود آن در تورات خود معماي . ھاي نیل چیده باشد آن را از كرانھ
اند كھ  دانیم چگونھ علماي دین غافل مانده یا خود را بھ غفلت زده و اجازه داده ما نمي: دلربایي است

، با آنھمھ عواطف شھواني، در آن كتاب درج شود و میان صحیفة اشعیا و كتاب جامعھ این غزلھا
  قرارگیرد؟ 

  .خوابد محبوب من مرا مثل طبلة مر است كھ در میان پستانھاي من مي

  .باشد محبوب من برایم مثل خوشة بان در باغھاي عین جدي مي

  .چشمانت مثل چشمان كبوتر است اینك تو زیبا ھستي اي محبوبة من؛ اینك تو زیبا ھستي؛ و

  …اینك تو زیبا و شیرین ھستي اي محبوب من، و تخت ما ھم سبز است

  …من نرگس شارون و سوسن و ادیھا ھستم

  …مرا بھ قرصھاي كشمش تقویت دھید، و مرا بھ سیبھا تازه سازید، زیرا كھ من از عشق بیمار ھستم

دھم كھ محبوب مرا، تا خودش  صحرا قسم مي اي دختران اورشلیم، شما را بھ غزالھا و آھوھاي
  …نخواھد، بیدار نكنید

  .چراند محبوبم از آن من است، و من از آن وي ھستم؛ درمیان سوسنھا مي

غزال یا بچة آھو بر كوھھاي ) مانند(ھا بگریزد،  اي محبوب من برگرد و تا نسیم روز بوزد و سایھ
  …باتر باش
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نیم كھ آیا انگور گل كرده، و گلھایش گشوده و انارھا گل داده باشد؛ صبح زود بھ تاكستانھا برویم و ببی
  . در آنجا محبت خود را بھ تو خواھم داد

ھمة مردم در . آنچھ در امثال سلیمان است از دھان سالخوردگان بیرون آمده  این نغمة جوانان است، و
رسند؛ ھمھ چنان گمان دارند  جستجوي عشق و زندگي ھستند، و بھ كمي كمتر از آنچھ آرزو دارند مي

 سلیمان. گذرد اي است كھ ھر انسان بدبین از آنھا مي اینھا سھ مرحلھ: اند كھ بھ ھیچ چیز دست نیافتھ
زیرا كھ او بسیاري را مجروح انداختھ است، و «: دارد جوانان را از شر زن برحذر مي اي افسانھ

  اما كسي … جمیع كشتگانش زورآورانند

سھ چیز است كھ براي من زیاده عجیب است، بلكھ چھار چیز، … العقل است كھ با زني زنا كند ناقص
خره، و راه كشتي در میان دریا، و طریق عقاب در ھوا، و طریق مار بر ص: كھ آنھا را نتوانم فھمید
وي نیز مانند بولس حواري، بر این عقیده است كھ آدمي متأھل شود بھتر از » .راه مرد بادختر باكره

و از زن جواني خویش مسرور باش، مثل غزال محبوب و آھوي جمیل؛ «: آن است كھ بسوزد
خوان بقول، درجایي كھ … باش پستانھایش تو را ھمیشھ خرم سازد، و از محبت او دائمًا محظوظ

آیا ممكن است اینھا سخنان كسي باشد » .محبت باشد، بھتر است از گاو پرواري، كھ با آن عداوت باشد
  كھ شوھر ھفتصد زن بوده است؟ 

اي … اي شخص كاھل، نزد مورچھ برو«: آید عفتي، تنبلي مي در راه دور شدن از حكمت، پس از بي
او در حضور  -بیني؟ آیا مردي را كھ در شغل خویش ماھر باشد مي» «د؟كاھل تا چندان خواھي خوابی

راحت «طلبي بیھوده گریزان است؛  با وجود این، مرد فیلسوف از جاه» .پادشاھان خواھد ایستاد
» .شتابد بیسزا نخواھد ماند اما آن كھ در پي دولت مي» .غافالنة احمقان ایشان را ھالك خواھد ساخت

از ھر مشقتي منفعتي است، اما كالم لبھا بھ فقر «: آوري ابلھي است ت و زبانكار كردن حكمت اس
سازد، اما مرد حكیم بتأخیر آن را فرو  احمق تمامي خشم خود را ظاھر مي»… «انجامد محض مي

درسي كھ این حكیم از » .شمارند مرد احمق نیز، چون خاموش باشد، او را حكیم مي»… «نشاند مي
اي  داند؛ در این رایحھ شود این است كھ، مانند سقراط، فضیلت را با حكمت یكي مي تكرار آن خستھ نمي

آمیختھ شد،  شود، كھ در آنھا علم الھوت عبري با فلسفة یوناني در ھم  از مدارس اسكندریھ استشمام مي
عقل براي مصاحبش «. و از این مخلوط چیزي بھ دست آمد كھ حكمت اروپاي پس از آن را ساخت

خوشا بھ حال كسي كھ حكمت را پیدا كند، و … حیات است، اما تأدیب احمقان حماقت استچشمة 
شخصي كھ فطانت را تحصیل نماید؛ زیرا كھ تجارت آن از تجارت نقره، و محصولش از طالي 

بھ دست . خالص، نیكوتر است؛ از لعلھا گرانبھاتر است و جمیع نفایس تو با آن برابري نتواند كرد
ایام است، و بھ دست چپش دولت و جالل؛ طریقھاي وي طریق شادماني است، و ھمة  راست وي طول

  » .راھھاي وي سالمتي

كتاب ایوب از امثال سلیمان قدیمیتر است؛ این كتاب شاید در زمان اسارت نوشتھ شده باشد، و مقصود 
 .كندبل توصیف از نوشتن آن بوده است كھ بھ كنایھ و استعاره مصیبتھاي اسیران یھودي را در با

دارم  من بدون تردید اظھار مي«: گوید كارالیل، كھ نسبت بھ این كتاب تعصب شدیدي دارد، چنین مي
  كتاب … كھ این بزرگترین اثري است كھ با قلم نوشتھ شده

این نخستین و قدیمترین شرحي است كھ دربارة معماي سرنوشت . مردم است جلیلي است، و كتاب ھمة
بھ نظر من ھیچ … آدمي، و مشیت خدا با بندگانش بر روي این كرة زمین، بھ رشتة تحریر درآمده

این مشكل و معما از » .رسد اي در تورات، و جز تورات، از لحاظ ارزش ادبي بھ پاي آن نمي نوشتھ
كھ عبرانیان نسبت بھ امور این جھان اھتمام فراواني داشتند، چھ، از آن سبب كھ در آنجا پیدا شده بود 
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دیانت یھودي قدیم بھشتي وجود نداشت، الزم بود كھ پاداش فضیلت و نیكوكاري در ھمین جھان داده 
یاب و رسید كھ بدكاران كام ولي غالبًا بھ نظر ایشان چنان مي. شود، یا اصًال در برابر آن پاداشي نباشد

اینك ایشان «: چرا، بھ گفتة مزامیر. شوند، و بدترین رنجھا بھرة نیكوترین مردم است رستگار مي
كند،  و چرا خدا خود را پنھان مي» شوند؟ شریر ھستند، كھ ھمیشھ مطمئن بوده در دولتمندي افزوده مي

كند، و در  االت را ميدھد؟ مصنف كتاب ایوب ھمین سؤ و بھ بدكاران كیفر و بھ نیكوكاران پاداش نمي
پرسش خود عزم و ثبات بیشتري دارد و شاید قھرمان داستان خود را بھ عنوان رمز عقیدة خود در 

پرستیدند؛ بابل، كھ  مي) باتلون(اسرائیل، مانند خود ایوب، یھوه را  ھمة بني. دھد برابر مردم نمایش مي
اسرائیل  رقي رسیده بود، در صورتي كھ بنيورزید، بھ اوج ت منكر این خدا بود و نسبت بھ آن كفر مي

آدمي دربارة چنین خدایي چھ . خوردند و لباس مذلت و اسارت بر تن داشتند در بدبختي غوطھ مي
  تواند گفت؟ مي

گذرد، و شاید آن را نویسندة ادیبي براي زدودن این نقص كتاب  در دیباچة این كتاب، كھ در آسمانھا مي
است، و این از آن جھت » مستقیم و كاملي«گوید كھ ایوب مرد  بھ خدا ميبر آن الحاق كرده، شیطان 

آیا ممكن است در بدبختي ھم تقواي خود را حفظ كند؟ : پرسد كھ است كھ وي سعادتمند است؛ آنگاه مي
ایوب قھرمان صبر . خواھد بر سر ایوب فرو ریزد دھد كھ شیطان ھر مصیبتي كھ مي یھوه اجازه مي
افتد،  رود، و بھ فكر خودكشي مي ھد، ولي این صبر آخراالمر از چنگ وي بھ در ميد ایوبي نشان مي

صوفر، كھ . كند و از اینكھ خدایش او را طرد كرده و بھ حال خود واگذاشتھ، بسختي او را مالمت مي
ورزد كھ خدا عادل است و بھ آدم  براي لذت بردن از آالم دوست خود، ایوب، نزد او آمده، اصرار مي

  :گوید كند و چنین مي دھد؛ ایوب بتندي سخن او را قطع مي كوكار، حتي در ھمین جھان، پاداش مينی

بدرستي كھ شما قوم ھستید، و حكمت با شما خواھد مرد؛ لیكن مرا نیز مثل شما فھم ھست و از شما 
  ھاي دزدان  خیمھ… داند؟ كمتر نیستم، وكیست كھ مثل این چیزھا رانمي

سازند ایمن ھستند كھ خداي خود را در دست خود  ناني كھ خدا را غضبناك ميبھ سالمت است، و آ
اما شما … اینك چشم من ھمة این چیزھا را دیده و گوش من آنھا را شنیده و فھمیده است… آورند مي

شدید، كھ این براي  كاش كھ شما بكلي ساكت مي. كنید و جمیع شما طبیبان باطل ھستید دروغھا جعل مي
  . بود مي شما حكمت

  :گوید اندیشد، و چنین مي آنگاه بھ كوتاھي زندگي و درازي مرگ مي

شود، و  روید و بریده مي مثل گل مي. االیام و پر از زحمات است شود، قلیل انسان، كھ از زن زاییده مي
زیرا براي درخت امیدي ھست كھ اگر بریده شود باز خواھد … ماند گریزد و نمي مثل سایھ مي

شود؛ و آدمي چون جان را سپارد كجاست؟ چنانكھ آبھا از زیر  میرد و فاسد مي اما مرد مي… رویید،
اگر مرد … خیزد خوابد و برنمي گردد، ھمچنین انسان مي شود و نھرھا ضایع و خشك مي دریا زایل مي

  بمیرد، بار دیگر زنده شود؟

شود؛ تا حدي كھ  پیوستھ زیادتر ميكند، وشك ایوب دربارة پروردگار  این مناقشھ بشدت ادامھ پیدا مي
شاید نظیر  - كند كھ این حریف با نوشتن كتابي خواند، و آرزو مي خویش مي» حریف و رقیب«خدا را

: بھ این صورت آمده 31كلماتي كھ در آخر باب . خود را ھالك كند - كتاب عدل االھي اثر الیبنیتز
كھ این كتاب در اصل پایان گفتاري بوده كھ  اندازد ، شخص را بھ این فكر مي»سخنان ایوب تمام شد«

ولي فیلسوف  .استداده  مانند كتاب جامعھ آراي اقلیت ملحد موجود در میان یھودیان را نمایش مي
آیھ، از عدالت خدا درمیان بندگانش  165و، در شود  دیگري بھ نام الیھو در اینجا وارد داستان مي
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رسد كھ باشكوھترین  شود و سخني بھ گوش مي در پایان، بانگي از میان ابر شنیده مي. راند سخن مي
  :اي است كھ در تورات وجود دارد قطعھ

  :و خداوند ایوب را از میان گردباد خطاب كرده، گفت

سازد؟ االن كمر خود را مثل مرد ببند، زیرا كھ از تو  علم تاریك مي كیست كھ مشورت را از سخنان بي
! وقتي كھ زمین را بنا نھادم كجا بودي؟ بیان كن اگر فھم داري. نمایم، پس مرا اعالم نما سؤال مي

ھایش بر چھ چیز  كیست كھ آن را پیمایش نمود، اگر میداني؟ و كیست كھ ریسمان كار بر آن كشید؟ پایھ
اش را نھاد، ھنگامي كھ ستارگان صبح با ھم ترنم نمودند و جمیع  سنگ زاویھگذاشتھ شده؟ و كیست كھ 

پسران خدا آواز شادماني دادند؟ و كیست كھ دریا را بھ درھا مسدود ساخت، وقتي كھ بھ در جست و از 
رحم بیرون آمد، وقتي كھ ابرھا را لباس آن گردانیدم و تاریكي غلیظ را قنداقة آن ساختم، و حدي براي 

قرار دادم، و پشت بندھا و درھا تعیین نمودم، و گفتم تا بھ اینجا بیا و تجاوز منما، و در اینجا امواج  آن
سركش تو بازداشتھ شود؟ آیا تو از ابتداي عمر خود صبح را فرمان دادي و فجر را بھ موضعش 

  ھاي دریا داخل شده یا بھ  آیا بھ چشمھ… عارف گردانیدي؟
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سازند ایمن ھستند كھ خداي خود را در دست خود  بھ سالمت است، و آناني كھ خدا را غضبناك مي
اما شما … اینك چشم من ھمة این چیزھا را دیده و گوش من آنھا را شنیده و فھمیده است… آورند مي

این براي شدید، كھ  كاش كھ شما بكلي ساكت مي. كنید و جمیع شما طبیبان باطل ھستید دروغھا جعل مي
. بود شما حكمت مي

  :گوید اندیشد، و چنین مي آنگاه بھ كوتاھي زندگي و درازي مرگ مي

شود، و  روید و بریده مي مثل گل مي. االیام و پر از زحمات است شود، قلیل انسان، كھ از زن زاییده مي
از خواھد زیرا براي درخت امیدي ھست كھ اگر بریده شود ب… ماند گریزد و نمي مثل سایھ مي

شود؛ و آدمي چون جان را سپارد كجاست؟ چنانكھ آبھا از زیر  میرد و فاسد مي اما مرد مي… رویید،
اگر مرد … خیزد خوابد و برنمي گردد، ھمچنین انسان مي شود و نھرھا ضایع و خشك مي دریا زایل مي

  بمیرد، بار دیگر زنده شود؟

شود؛ تا حدي كھ  دربارة پروردگار پیوستھ زیادتر مي كند، وشك ایوب این مناقشھ بشدت ادامھ پیدا مي
شاید نظیر  - كند كھ این حریف با نوشتن كتابي خواند، و آرزو مي خویش مي» حریف و رقیب«خدا را

: بھ این صورت آمده 31كلماتي كھ در آخر باب . خود را ھالك كند - كتاب عدل االھي اثر الیبنیتز
اندازد كھ این كتاب در اصل پایان گفتاري بوده كھ  این فكر مي، شخص را بھ »سخنان ایوب تمام شد«

ولي فیلسوف  .استداده  مانند كتاب جامعھ آراي اقلیت ملحد موجود در میان یھودیان را نمایش مي
آیھ، از عدالت خدا درمیان بندگانش  165شود و، در  رد داستان ميدیگري بھ نام الیھو در اینجا وا

رسد كھ باشكوھترین  شود و سخني بھ گوش مي در پایان، بانگي از میان ابر شنیده مي. راند سخن مي
  :اي است كھ در تورات وجود دارد قطعھ

  :و خداوند ایوب را از میان گردباد خطاب كرده، گفت

سازد؟ االن كمر خود را مثل مرد ببند، زیرا كھ از تو  علم تاریك مي ن بيكیست كھ مشورت را از سخنا
! وقتي كھ زمین را بنا نھادم كجا بودي؟ بیان كن اگر فھم داري. نمایم، پس مرا اعالم نما سؤال مي

ھایش بر چھ چیز  كیست كھ آن را پیمایش نمود، اگر میداني؟ و كیست كھ ریسمان كار بر آن كشید؟ پایھ
اش را نھاد، ھنگامي كھ ستارگان صبح با ھم ترنم نمودند و جمیع  ھ شده؟ و كیست كھ سنگ زاویھگذاشت

پسران خدا آواز شادماني دادند؟ و كیست كھ دریا را بھ درھا مسدود ساخت، وقتي كھ بھ در جست و از 
تم، و حدي براي رحم بیرون آمد، وقتي كھ ابرھا را لباس آن گردانیدم و تاریكي غلیظ را قنداقة آن ساخ

آن قرار دادم، و پشت بندھا و درھا تعیین نمودم، و گفتم تا بھ اینجا بیا و تجاوز منما، و در اینجا امواج 
سركش تو بازداشتھ شود؟ آیا تو از ابتداي عمر خود صبح را فرمان دادي و فجر را بھ موضعش 

  ھاي دریا داخل شده یا بھ  آیا بھ چشمھ… عارف گردانیدي؟

اي؟ آیا  اي؟ آیا درھاي موت براي تو باز شده است، یا درھاي سایة موت را دیده ي لجھ رفتھعمقھا
آیا بھ مخزنھاي برف داخل شده و … !داني اي؟ خبر بده اگر این ھمھ را مي پھناي زمین را ادراك كرده

آیا … گشایي؟ بندي، یا بندھاي جبار را مي آیا عقد ثریا رامي… اي؟ ھاي تگرگ را مشاھده نموده خزینھ
كیست كھ حكمت را در باطن نھاد … گرداني؟ داني، یا آن را بر زمین مسلط مي قانونھاي آسمان را مي

…یا فطانت را بھ دل بخشید؟

  . آیا مجادلھ كننده با قادر مطلق مخاصمھ نماید؟ كسي كھ با خدا محاجھ كند آن را جواب بدھد
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یھوه كھ تسكین یافتھ بود، بر او بخشید و . توجھ شدایوب از ھول آنچھ دید بھ ذلت و حقارت خود م
قرباني وي را قبول كرد؛ دوستان ایوب را بھ واسطة حجتھاي واھیي كھ آورده بودند بیم داد، و بھ 

ھزار گوسفند، شش ھزار شتر، ھزار جفت گاو نر، ھزار ماده خر، ھفت پسر، و سھ  ایوب چھارده
این گونھ پایان پذیرفتن داستان، در . و چھل سال بزیستدختر عنایت كرد؛ ایوب پس از آن، یكصد 

رسد، جز بھ جواب سؤاالتي  اي است؛ چھ ایوب بھ ھمھ چیز مي عین آنكھ نارساست، پایان سعادتمندانھ
كھ كرده بود؛ مشكل و معما بھ ھمان حال خود باقي ماند، و البتھ تأثیر فراواني در طرز تفكر قوم یھود 

یھودیان از این مسئلھ دست برداشتند، و آن را با ) م ق 167حوالي (دانیال نبي در ایام . باقي گذارد
اند، كسي  گفتھ) و كانت(اصطالحات و تعبیرات این دنیا الینحل شناختند؛ ھمانگونھ كھ دانیال و خنوخ 

ة تواند بھ این پرسش پاسخ دھد، مگر آنكھ بھ زندگي پس از مرگ ایمان داشتھ باشد، آنجایي كھ ھم نمي
این . دادھا گرفتھ شود و ھمة خطاھا اصالح شود، بدكار كیفر ببیند و نیكوكار بھترین پاداش را ببرد

یكي از افكار گوناگوني بود كھ وارد مسیحیت شد، و سبب پیروزي آن بر دیگر دینھاي معاصر خود 
  .بود

گوید كھ خوشبختي و بدبختي در این  دھد كھ جنبة بدبیني دارد؛ مي بھ این سؤال پاسخي مي جامعھكتاب 
  :عالم ھیچ پیوندي با فضیلت و رذیلت ندارد

شود، و مرد شریر  مرد عادل ھست كھ در عدالتش ھالك مي: این ھمھ را در روزھاي بطالت خود دیدم
پس من برگشتھ، تمامي ظلمھایي را كھ زیر آفتاب كرده … ردھست كھ در شرارتش عمر دراز دا

اي نبود؛ و زور بھ طرف  دھنده و اینك اشكھاي مظلومان، و براي ایشان تسال: شود مالحظھ كردم مي
اگر ظلم را بر فقیران، و بركندن انصاف و عدالت رادر كشوري بیني، از … جفا كنندگان ایشان بود

  . كند، و حضرت اعال فوق ایشان است كھ باالتراز باالست مالحظھ مي این امر مشوش مباش، زیرا آن

كند، بلكھ سعادت و  این فضیلت و رذیلت نیست كھ اندازة خوشبختي یا بدبختي آدمي را معین مي
برگشتم و زیر آفتاب دیدم كھ مسابقت براي تیزروان، و جنگ «: شقاوت بھ دست صدفة كور است

ي حكیمان، و دولت براي فھیمان، و نعمت براي عالمان نیست، زیرا كھ براي شجاعان، و نان نیز برا
حتي خود ثروت نیز بقایي ندارد و دارندة آن را مدت » .شود براي جمیع ایشان وقتي و اتفاقي واقع مي

شود، و ھر كھ  آن كھ نقره را دوست دارد، از نقره سیر نمي«: دارد درازي خوشبخت نگاه نمي
خواب عملھ شیرین است، … این نیز بطالت است. شود رد، از دخل سیر نميتوانگري را دوست دا

در آن ھنگام كھ بھ » .گذارد كھ بخوابد خواه كم و خواه زیاد بخورد؛ اما سیري مرد دولتمند او را نمي
چون نعمت زیاد شود، «: كند افتد، ھمة اصول مالتوس را در یك سطر خالصھ مي یاد خانوادة خود مي

آالم او را، با آنچھ دربارة گذشتة طالیي یا آیندة خیالي گوارا گفتھ شود، » .شوند زیاد ميخورندگانش 
: گونھ بوده كھ اكنون ھست، و در آینده نیز چنین خواھد بود امور در گذشتھ ھمان: توان تسكین داد نمي

ال مگو چرا روزھاي قدیم از این زمان بھتر بود، زیرا كھ در این خصوص از روي حكمت سؤ«
آنچھ بوده است ھمان «: بر آدمي واجب است كھ مورخان خود را با كمال دقت انتخاب كند» .كني نمي

آیا . است كھ خواھد بود، و آنچھ شده است ھمان است كھ خواھد شد، و زیر آفتاب ھیچ چیز تازه نیست
بوده، آن چیز قدیم ببین این تازه است؟ در دھرھایي كھ قبل از ما : اش گفتھ شود چیزي ھست كھ درباره

اند و پس از این نیز  است؛ تمدنھاي گذشتھ فراموش شده) بطالتي(بھ نظر وي ترقي وھم و باطلي . بود
انگیزي است، و چھ بھتر كھ آدمي از آن  نظر كلي وي آن است كھ زندگي مشغلة غم. چنین خواھد بود

رد، و از ھمان جا كھ آغاز خالص شود؛ زندگي ھمچون حركتي دوراني است كھ نتیجة پایداري ندا
پذیرد؛ كشمكش بیحاصل باطلي است كھ در آن چیزي جز شكست  شده بود بھ ھمان جا ھم پایان مي

:قطعیت ندارد
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انسان را از تمامي مشقتش كھ . گوید باطل اباطیل؛ ھمھ چیز باطل است كتاب جامعھ، باطل اباطیل، مي
آیند، و زمین تا بھ ابد پایدار  ند و طبقة دیگر ميرو كشد چھ منفعت است؟ یك طبقھ مي زیر آسمان مي

شتابد؛ باد بھ  كند و بھ جایي كھ از آن طلوع نمود مي كند و آفتاب غروب مي آفتاب طلوع مي: ماند مي
رود و باد بھ مدارھاي خود  زند؛ دورزنان دورزنان مي رود و بھ طرف شمال دور مي طرف جنوب مي

گردد بھ مكاني كھ نھرھا از آن جاري  شود، اما دریا برنمي جاري مي جمیع نھرھا بھ دریا. گردد برمي
و من مردگاني را كھ قبل از آن مرده بودند بیشتر از زندگاني كھ تا بھ … گردد شد، بھ ھمان جا باز مي

و كسي را كھ تا بھ حال بھ وجود نیامده است از ھر دوي ایشان بھتر دانستم، . اند آفرین گفتم حال زنده
نیكنامي از روغن معطر بھتر است، و … شود ندیده است ھ عمل بد را كھ زیر آفتاب كرده ميچونك

  .روز ممات از روز والدت

شادماني را مدح كردم، زیرا كھ براي انسان زیر آسمان، چیزي بھتر از این نیست كھ بخورد و بنوشد 
آید مسئلة زن  دیھا پیش ميدشواریي كھ در سر راه شا» .این ھم بطالت است«، اما »و شادي نماید

یك مرد «: اي فراموش ناشدني دیده است رسد كھ آن واعظ از طرف زن صدمھ است؛ چنان بھ نظر مي
ھاست، و دستھایش  و دریافتم كھ زني كھ دلش دامھا و تلھ… از ھزار یافتم، اما از جمیع آنھا زني نیافتم

از این » .خداست از وي رستگار خواھد شدباشد، چیز تلختر از موت است؛ ھر كھ مقبول  كمندھا مي
گردد، و آن نصیحتي است  اي كھ بھ جھان غامض فلسفھ رفتھ بھ نصیحت سلیمان و ولتر باز مي حاشیھ

جمیع روزھاي عمر باطل خود را كھ او ترا در زیر آفتاب «: اند كھ ھیچ یك از آن دو بھ آن عمل نكرده
».وزھاي بطالت خود خوش بگذرانداري، در جمیع ر بدھد، با زني كھ دوست مي

كند،  اي است كھ در آن شك است؛ وي از حكمت با گشاده دستي ستایش مي حتي خود حكمت نیز مسئلھ
ساختن كتابھاي «: شود ولي چنان گمان دارد كھ علم چون از مقدار اندك تجاوز كند، چنین خطرناك مي

ظر وي حكمت چنان مقتضي است كھ در بھ ن» .بسیار انتھا ندارد، و مطالعة زیاد تعب بدن است
صورتي آدمي در صدد كسب حكمت برآید، كھ خدا آن را وسیلة فراھم كردن مال بیشتري سازد؛ 

؛ اگر جز این باشد، ھمچون دامي است كھ مایة تباھي جویندگان آن »حكمت مثل میراث نیكوست«
تواند  واني دید، زیرا انسان نميت روي مرا نمي«: حقیقت مانند یھوه است كھ بھ موسي گفت. (شود مي

رود، و مردار ھر دو بوي گندیدة  در پایان كار، حكیم نیز مانند ابلھ از دنیا مي) ».مرا ببیند و زنده بماند
  :یكساني دارد

شود، با حكمت تفحص و تجسس  و دل خود را بر آن نھادم كھ، در ھر چیزي كھ زیر آسمان كرده مي
و تمامي كارھایي را . آدم داده است كھ بھ آن زحمت بكشند خدا بھ بني این مشقت سخت است كھ. نمایم

در دل خود … شود دیدم، كھ ھمة آنھا بطالت و در پي بار زحمت كشیدن است كھ زیر آسمان كرده مي
اینك من حكمت را بغایت افزودم، بیشتر از ھمگاني كھ قبل از من بر اورشلیم بودند، : تفكر نموده، گفتم

كمت و معرفت را بسیار دریافت نمود؛ و دل خود را بر دانستن حكمت و دانستن حماقت و و دل من ح
زیرا كھ، در كثرت : جھالت مشغول ساختم، پس فھمیدم كھ این نیز در پي بار زحمت كشیدن است

  .افزاید حكمت، كثرت غم است، و ھر كھ را علم بیفزاید حزن مي

داشت سعادتي پس از مرگ داشتھ باشد، تیر بالي روزگار توانست چشم اگر چنان بود كھ آدم عادل مي
پندارد كھ این نیز  كرد، ولي نویسندة كتاب جامعھ چنان مي را با قلب پر از آرزو و شجاعت تحمل مي

  :شود میرد و نابود مي وھمي باطل است، و آدمي جانوري است كھ ھمچون جانوران دیگر مي

میرد، بھ  چنان كھ این مي: براي ایشان یك واقعھ است: م استآدم مثل وقایع بھای زیرا كھ وقایع بني
میرد؛ و براي ھمھ یك نفس است، و انسان بر بھایم برتري ندارد، چونكھ ھمھ  ھمان طور، آن نیز مي
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لھذا … نمایند روند، و ھمھ از خاك ھستند، و ھمھ بھ خاك رجوع مي باطل ھستند؛ ھمھ بھ یكجا مي
  ي بھتر از این نیستفھمیدم كھ براي انسان چیز

كھ از اعمال خود مسرور شود، چونكھ نصیبش ھمین است؛ و كیست كھ او را باز آورد، تا آنچھ را 
ھر چھ دستت بھ جھت عمل نمودن بیابد، ھمان را با … بعد از او واقع خواھد شد مشاھده نماید؟

ار و نھ تدبیر و نھ علم و نھ روي، نھ ك توانایي خود بھ عمل آور، چونكھ در عالم اموات، كھ بھ آن مي
.حكمت است

بینیم حاشیھ و تفسیر عجیب  بر حكمتي كھ امثال سلیمان آنھمھ دربارة آن ستایش كرده، آنچھ در اینجا مي
ھا نمایندة تمدني است كھ بھ آخرین مرحلة پیري خود  شك نیست كھ این گفتھ! رسد و غریبي بھ نظر مي

ائیل، در كشاكش جنگھاي دائمي با دولتھایي كھ گرداگرد آن را نیروي حیات وجداني اسر. رسیده بود
شتافت؛  اي كھ تمام اتكاي قوم یھود بھ آن بود بھ كمك این قوم نمي یھوه. فراگرفتھ بودند، تمام شده بود

چون كار سخت شد و بدبختي و پریشاني بر ایشان سایھ انداخت، دست بھ آسمان برداشتند و این 
ترین ندایي است كھ از جان آدمي برخاستھ و  یات جھان تلخترین و گزندهھا، كھ در ادب گفتھ

سازد، نشانة ھمان فرسودگي و  دارترین شكوكي را كھ در سر ضمیر او نھان بوده بر مال مي ریشھ
درست است كھ بناي اورشلیم از نو برپا شد، ولي دیگر آن عنوان . رود پیري تمدن قوم یھود بشمار مي

برد و  اپذیري را نداشت، بلكھ ھمچون شھري بود كھ زماني از پارس فرمان ميدژ خداي شكست ن
ھاي این شھر ایستاد و تسلیم  م در برابر دروازه ق 336اسكندر جوان در سال . زماني دیگر از یونان

كاھن بزرگ، در آغاز كار، از پذیرفتن این امر خودداري داشت، ولي فرداي آن . آن را خواستار شد
اثر خوابي كھ شب گذشتھ دیده بود، تسلیم شد و بھ كاھنان فرمان داد كھ زیباترین لباسھاي روز، بر 

و آنگاه، با كمال   لكھ در بر كنند، خود را بپوشند، نیز بھ مردم دستور داد كھ لباسھاي سفید پاكیزه و بي
ر در برابر كاھن اسكند. آرامش، پیشاپیش مردم از شھر بیرون آمد تا بھ جنگجویان پیشنھاد صلح كند

  سر تعظیم فرود آورد و ستایش خود را نسبت بھ ملت اسرائیل و خداي آن اظھار داشت و اورشلیم را،
  .كھ بھ وي تقدیم كرده بودند، پذیرفت

این پایان كار یھود نبود، بلكھ در اینجا نخستین پردة نمایش عجیبي پایان پذیرفت كھ مدت چھل قرن 
ھاي دوم و سوم ظاھر شدند؛ ما  در پرده) یھودي سرگردان(شوروش مسیح و اخ. طول كشیده است

اورشلیم یك بار ویران شد و دوباره آن . اكنون ناظر پردة چھارم ھستیم، ولي این نیز آخرین آنھا نیست
و اكنون سرپاست و نمایندة سر زندگي و  را ساختند، بار دیگر نیز ویران شد و آن را از نو بنا كردند،

  . رود وم یھود بھ شمار ميسخت جاني ق
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 فصل سیزدھم

  

  پارس

I – دورة عظمت مادھا و انقراض ایشان  

  انقراض دولت ماد –پیمان خون ساردیس  –شاھان ایشان  –منشأ این قوم 

اند؟ پي بردن بھ اصل  چگونھ قومي بوده اند،  آیا مادھا، كھ نقش مھمي در برانداختن دولت آشور داشتھ
دشوار است؛ تاریخ كتابي است كھ ھمیشھ آدمي این قوم، بدون شك، امري است كھ رسیدن بھ آن 

اي است كھ گزارش حملة شلمنصر سوم  نخستین اشارة بھ این قوم در كتیبھ. بایستي از وسط آغاز كند
بر آن ثبت شده؛ از اخبار چنان ) ق م 837سال (بھ سرزمین موسوم بھ پارسوا، در كوھھاي كردستان، 

امیر و شاه، بر بیست و ھفت والیت كم جمعیت، حكومت آید كھ در این ناحیھ بیست و ھفت  بر مي
مادھا از نژاد ھند و اروپایي بھ شمار . اند نامیده اند؛ مردم این والیتھا را آمادھا یا مادھا مي كرده مي
ھاي دریاي خزر بھ آسیاي  روند و محتمل است كھ در تاریخ ھزار سال قبل از میالد از كناره مي

شود، و مانند  زند اوستا، كتاب مقدس پارسیان، یادي از این زادگاه قدیمي ميدر . باختري آمده باشند
سرزمیني كھ آدمي جواني خود را در آن گذرانده، مانند خود ایام جواني، : شود بھشتي توصیف مي

چنان بھ . زیباست، بھ شرط اینكھ شخص ناچار نباشد دوباره در آن سرزمین یا در آن ایام زندگي كند
از بخارا و سمرقند گذشتھ، و از این نواحي،   كردنھاي خود، د كھ مادھا، در ضمن كوچرس نظر مي

. رفتھ رفتھ، رو بھ جنوب سرازیر شده و پس از رسیدن بھ پارس، در آن سكونت اختیار كرده بودند
این قوم، در كوھھایي كھ بھ عنوان جایگاه خود در ایران انتخاب كرده بودند، مس، آھن، سرب، سیم و 

و چون قومي نیرومند بودند و زندگي ساده . زر، سنگ مرمر، و سنگھاي گرانبھا بدست آوردند
اي براي خویش  ھاي منزلگاه خود پرداختند و زندگي آسوده داشتند، بھ كشاورزي بر دشتھا و دامنة تپھ

  .فراھم ساختند

، كھ در درة زیبایي قرار گرفتھ و آبي كھ از ذوب شدن برف )یعني محل تالقي چند راه( اكباتاندر 
  نخستین شاه ایشان دیااكو پایتخت آمد سبب حاصلخیزي آن بود،  كوھھا بھ دست مي

مربع وسعت اول خود را بنا نھاد و آن را با كاخي شاھانھ، كھ بر شھر مسلط بود و نزدیك دو كیلومتر 
 –كند  ولي روایت دیگري آن را تأیید نمي –بنا بر روایتي كھ در كتاب ھرودوت آمده . داشت، آراست

خواست رسید، بھ  دیااكو از آنجا بھ قدرت رسید كھ بھ عدالت اشتھار یافتھ بود؛ و چون بھ قدرتي كھ مي
س بھ حضور شاه بار داده ھیچ ك«یكي از فرمانھاي وي آن بود كھ . استبداد و خودكامگي پرداخت

آوراني مطالب خود را بھ عرض او برسانند؛ دیگر آنكھ كسي حق  و مردم تنھا بھ وسیلة پیام  نشود،
ھدف وي از مقرر داشتن این تشریفات . خندیدن یا آب دھان بر زمین انداختن در برابر شاه را ندارد

ند، طبیعت او را از طبیعت خود كھ از دیدن وي محروم بود  آن بود كھ مردم،… براي شخص خود
مردم قانع ماد، كھ زندگي طبیعي داشتند، با پیشوایي این شاه نیرومند شدند؛ و بنا بر تأثیر . »جدا بدانند

جنگ آزمودگي و تحمل بر سختیھاي جنگ پیدا كردند، و بھ صورت   عادت و محیط زندگي خویش،
دولت آشور بارھا بر سرزمین ماد حملھ . دكر خطري درآمدند كھ پیوستھ دولت آشور را تھدید مي
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ھر بار چنان پنداشتھ بود كھ ماد چنان شكست خورده كھ دیگر یاراي برابري با آن را ندارد،   كرده،
. شوند ولي بعدھا معلوم شده بود كھ مردم این سرزمین از مبارزه براي بدست آوردن آزادي خستھ نمي

. ، با ویران كردن شھر نینوا، بھ این كشمكشھا پایان بخشدبزرگترین پادشاه ماد، ھووخشتره، توانست
ھاي  این پیروزي، خود، محرك وي شد كھ لشكریانش را در آسیاي باختري پیش براند و بھ دروازه

دو پیشوا، كھ با یكدیگر در . گشت شد، ھرگز از آنجا باز نمي ساردیس برسد؛ و اگر كسوفي واقع نمي
شامد آسماني را نذیر آسماني پنداشتند و با یكدیگر پیمان صلحي بستند، حال جنگ بودند، ھر دو این پی

سال بعد از این حادثھ، از دنیا   ھووخشتره،. اي از خون یكدیگر نوشیدند و براي استواري آن جرعھ
رفت؛ این پس از آن بود كھ در زمان پادشاھي خود كشور ماد را، از صورت ایالت تحت تصرف 

یك نسل . امپراطوري بزرگي درآورد كھ آشور و ماد و پارس را شامل بود كشور دیگري، بھ صورت
  .پس از وي امپراطوري برچیده شد

این دولت مستعجل فرصتي پیدا نكرد كھ بتواند در بناي مدنیت سھم بزرگي داشتھ باشد؛ تنھا كاري كھ 
و الفباي   زبان آریایي،پارسیھا . كرد آن بود كھ راه را براي فرھنگ و تمدن پارس باز و ھموار ساخت

سي و شش حرفي خود را از مردم ماد گرفتند، و ھمین مادھا سبب آن بودند كھ پارسیھا، بھ جاي لوح 
گلي، كاغذ پوستي و قلم براي نوشتن بھ كار بردندو بھ استعمال ستونھاي فراوان در ساختمان توجھ 

كشاورزي بپردازند، و در جنگ متھور  كھ در زمان صلح صمیمانھ بھ –قانون اخالقي پارسیھا . كردند
، و نیز مذھب زردشتي ایشان و اعتقاد بھ اھورمزدا و اھریمن و سازمان پدرشاھي، یا - باك باشند  و بي

كھ از شدت شباھت با قوانین  –تسلط پدر در خانواده، و تعدد زوجات و مقداري قوانین دیگر پارس 
تا موافق شریعت مادیان و پارسیاني كھ منسوخ «: یالماد سبب آن شده است كھ در این آیة كتاب دان

  از ادبیات و ھنر . ھمھ ریشة مادي دارد –ذكر آنھا با ھم بیاید » شود نمي

  .نمانده است

اژدھاك یا ایشتوویگو، كھ بھ جاي پدر . انقراض دولت ماد بسیار سریعتر از تشكیل آن صورت گرفت
یگر این حقیقت را اثبات كرد كھ حكومت سلطنتي خود ھووخشتره بھ تخت سلطنت نشست، یك بار د

ھمچون بازي قماري است، و در وراثت سلطنت، ھوشمندي مفرط و جنون، متحد نزدیك بھ یكدیگر بھ 
این شاه براحتي بر تخت سلطنتي كھ بھ میراث برده بود نشست، و بھ عیش و نوش و . روند شمار مي

مردم نیز، بھ تقلید از او، از پیروي دستورھاي . لذت بردن از آنچھ نصیب وي شده بود پرداخت
اخالقي خشك و روش زندگي ساده و خشني كھ داشتند دست برداشتند و رفتھ رفتھ آنھا را فراموش 

برداري عاقالنھ از آن را  اي ناگھاني بھ چنگ ایشان افتاده بود كھ فرصت بھره كردند؛ ثروت بھ اندازه
بندة مد و زندگي تجملي شده بودند؛ مردانشان شلوارھاي قالبدوزي مردم طبقات باالي اجتماع . نداشتند
آراستند؛ حتي زین و برگ اسبان را نیز با طال  و زنان خود را با غازه و جواھر مي  پوشیدند، شده مي

كردند، و از سوار شدن بر  اي كھ پیش از آن از راه چوپاني زندگي مي قوم ساده. دادند زینت مي
بردند،  ھاي ناھموار بریده شده از تنة درختان نبود لذت مي ھ چرخھاشان جز گردهھاي خشكي ك ارابھ

. ھاي گرانبھا سوار شوند، و از مجلس جشني بھ مجلس دیگر بروند اكنون كارشان آن بود كھ بر ارابھ
بالیدند، ولي ایشتوویگو، كھ روزي نسبت بھ ھارپاگ  نخستین شاھان ایشان بھ دادگستري بر خود مي

سر و دست فرزند او خوراكي فراھم آوردند و پدر را مجبور  اك شده بود، دستور داد از تن بيخشمن
ھارپاگ فرمان را اجرا كرد و گفت ھر چھ شاه امر فرماید . كردند كھ گوشت تن فرزندش را بخورد

شود؛ ولي كینھ را دردل خود نگاه داشت و بعدھا بھ كمك كوروش برخاست تا  مایة شادي او مي
، كھ در )شامل خوزستان و بختیاري(كوروش جوان، فرماندار والیت انشان . توویگو را خلع كندایش

فرمان مادیان بود، علیھ شاه زن صفت و ستمگر اكباتان قیام كرد؛ خود مادھا از پیروزي وي بر این 
لفت در و تقریبًا ھیچ كس با او از در مخا: مردم خودكامھ شاد شدند و بھ شاھي او خشنودي نمودند
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بھ صورت فرمانبردار ) ایران(تنھا یك جنگ كافي بود تا دولت فرمانرواي ماد و حاكم بر پارس . نیامد
یك فرد پارسي درآید؛ پس از آن، دولت پارس رفتھ رفتھ كارش بھ جایي رسید كھ تمام خاور نزدیك را 

  .بھ زیر فرمان خود درآورد

II – شاھان بزرگ  

  حملھ بھ یونان  -داریوش بزرگ -كبوجیھ -شن ويسیاستھاي رو - كوروش داستاني

  اند و، بھ گفتة امرسن، ھمة مردم از  كوروش یكي از كساني بود كھ گویا براي فرمانروایي آفریده شده

انگیز خود؛ با  در ادارة امور بھ ھمان گونھ شایستگي داشت كھ در كشور گشاییھاي حیرت
پس، . كرد نسبت بھ دشمنان سابق خود مھرباني ميكرد و  خوردگان بھ بزرگواري رفتار مي شكست

مایة شگفتي نیست كھ یونانیان دربارة وي داستانھاي بیشمار نوشتھ و او را بزرگترین پھلوان جھان، 
توانیم  ھاي ھرودوت و گزنوفون نمي مایة تأسف آن است كھ از نوشتھ. پیش از اسكندر، دانستھ باشند

مورخ اول، تاریخ وي را با بسیاري . كنیم كھ قابل اعتقاد باشداوصاف و شمایل وي را طوري ترسیم 
اي  را ھمچون رسالھ) تربیت كوروش(=آمیختھ، و دومي كتاب خود كوروپایدیا  داستانھاي خرافي درھم

اي در تربیت و فلسفھ آورده است؛ گزنوفون چندین بار  در فنون جنگ نوشتھ، و در ضمن آن خطابھ
چون این . ا سقراط اشتباه كرده و احوال آن دو را با ھم آمیختھ استدر نوشتة خود كوروش را ب

توان گفت این  آنچھ بھ یقین مي. ماند اي باقي نمي داستانھا را كنار بگذاریم، از كوروش جز شبح فریبنده
اندام بوده، چھ پارسیان تا آخرین روزھاي دورة ھنر باستاني خویش بھ  است كھ كوروش زیبا و خوش

اند؛ دیگر اینكھ وي مؤسس سلسلة ھخامنشي یا سلسلة  نگریستھ نمونة زیبایي اندام مي وي ھمچون
اند؛ دیگر  كرده است، كھ در نامدارترین دورة تاریخ ایران بر آن سرزمین سلطنت مي» شاھان بزرگ«

ناپذیري  آنكھ كوروش سربازان مادي و پارسي را چنان منظم ساخت كھ بھ صورت قشون شكست
ساردیس و بابل مسلط شد؛ و فرمانروایي اقوام سامي را بر باختر آسیا چنان پایان داد كھ، تا درآمد؛ بر 

ھزار سال پس از آن، دیگر نتوانستند دولت و حكومتي بسازند؛ تمام كشورھایي را كھ قبل از وي در 
دولت  تحت تسلط آشور و بابل و لیدیا و آسیاي صغیر بود ضمیمة پارس ساخت، و از مجموع آنھا یك

شاھنشاني و امپراطوري ایجاد كرد كھ بزرگترین سازمان سیاسي قبل از دولت روم قدیم، و یكي از 
  .رود ھاي تاریخي بھ شمار مي ترین دولتھاي ھمة دوره خوش اداره

آید، كوروش از كشورگشایاني بوده است كھ بیش از ھر كشورگشاي  ھا برمي آن اندازه كھ از افسانھ
. ھاي سلطنت خود را بر بخشندگي و خوي نیكو قرار داده بود اند، و پایھ داشتھ ميدیگر او را دوست 

دشمنان وي از نرمي و گذشت او آگاه بودند، و بھ ھمین جھت در جنگ با كوروش مانند كسي نبودند 
 - پیش از این. اي نیست جز اینكھ بكشد یا خود كشتھ شود داند چاره جنگد و مي كھ با نیروي نومیدي مي

دانستیم كھ چگونھ كرزوس را از سوختن درمیان ھیزمھاي افروختھ رھانید و  - نا بھ روایت ھرودوتب
بزرگش داشت و او را از رایزنان خود ساخت؛ نیز از بخشندگي و نیكي رفتار او با یھودیان سخن 

یكي از اركان سیاست و حكومت وي آن بود كھ، براي ملل و اقوام مختلفي كھ اجزاي . گفتیم
رساند كھ بر  دادند، بھ آزادي عقیدة دیني و عبادت معتقد بود؛ این خود مي پراطوري او را تشكیل ميام

بھ ھمین . دانست كھ دین از دولت نیرومندتر است اصل اول حكومت كردن بر مردم آگاھي داشت و مي
بھ  ساخت، بلكھ نسبت كرد و معابد را ویران نمي جھت است كھ وي ھرگز شھرھا را غارت نمي

  خدایان ملل 
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حتي مردم بابل، كھ در برابر او سخت ایستادگي كرده بودند، . كرد خدایان، از خود، كمك مالي نیز مي
در آن ھنگام كھ احترام وي را نسبت بھ معابد و خدایان خویش دیدند، بگرمي برگرد او جمع شدند و 

دیگري پیش از وي بھ آنجا نرفتھ گشود كھ جھانگشاي  ھر وقت سرزمیني را مي. مقدم او را پذیرفتند
كرد؛ مانند ناپلئون، ھمة ادیان را قبول  بود، با كمال تقوا و ورع، قربانیھایي بھ خدایان محل تقدیم مي

  .پرداخت گذاشت؛ و با مرحمتي بیش از ناپلئون بھ تكریم ھمة خدایان مي داشت و میان آنھا فرقي نمي

. ود، چھ مانند وي، قرباني بلندپروازي فراوان خویش شدوي از لحاظ دیگري نیز بھ ناپلئون شبیھ ب
ھنگامي كھ از گشودن ھمة سرزمینھاي خاور نزدیك آسوده شد، درصدد بر آمد كھ ماد و پارس را از 

رسد كھ در این  ھجوم بدویاني كھ در آسیاي میانھ منزل داشتند خالص كند؛ و چنان بھ نظر مي
شمال، و تا ھندوستان درخاور پیش رفتھ باشد؛ در ھمین ھاي خود، تاكنار نھر سیحون در  حملھ

گیرودارھا، و در آن زمان كھ بھ منتھاي بزرگي خود رسیده بود، در جنگ با قبایل ماساگت، كھ از 
كوروش نیز، مانند اسكندر، . قبایل گمنام ساكن در سواحل جنوبي دریاي خزر بودند، كشتھ شد

پیش از اینكھ فرصت سازمان دادن بھ آن پیدا كند، اجل آن  امپراطوري بزرگي را بھ چنگ آورد، ولي
  .امپراطوري را از چنگش بیرون آورد

اي باقي گذاشتھ آن بود كھ گاھي بیحساب قساوت و  نقص بزرگي كھ بر خلق و خوي كوروش لكھ
آنكھ از كرم و  این بیرحمي بھ پسر نیمھ دیوانة وي كبوجیھ بھ ارث رسید، بي. بیرحمي داشتھ است

و رقیب خویش، بھ نام  برادروي پادشاھي خویش را با كشتن . بزرگواري پدر چیزي بھ او رسیده باشد
، آغاز كرد؛ پس از آن، بھ طمع رسیدن بھ ثروت فراوان مصر، بھ آن )سمردیس: بھ یوناني،(بردیا 

در این كار كامیاب شد، ولي . سرزمین ھجوم برد و حدود امپراطوري پارس را تا رود نیل پیش برد
در راه رسیدن بھ شھر ممفیس با . چنانكھ ظاھر است سالمت عقل خویش را بر سر این كار گذاشت

بان رو نشد، ولي قشوني كھ براي تسخیر واحة عمون فرستاده بود، ھمھ، در بیا دشواري فراوان روبھ
قرطاجھ فرستاده بود دچار شكست شد؛ این از آن ) كارتاژ(تلف شدند؛ نیز قشوني كھ براي گرفتن 

جھت بود كھ ناویان ناوگان پارس، كھ ھمھ از مردم فنیقیھ بودند، از حملھ كردن بھ مستعمرة فنیقي 
دین ھمھ . ردكبوجیھ كھ چنین دید از جا در رفت و فرزانگي و گذشت پدر را فراموش ك. سرباز زدند

از پاي ) آپیس(پرستیدند  مصریان را ریشخند كرد، و با خنجر خویش گاو مقدسي را كھ مصریان مي
بھ این كار نیز بس نكرد، بلكھ نعشھاي مومیایي شدة شاھان را از گورھا بیرون كشید و بھ . درآورد

را با پلیدي آلود و فرمان  لعنتھاي قدیمیي كھ براي نبش كنندگان قبور شده بود ھم توجھي نكرد؛ معابد
  داد 

گمان وي آن بود كھ با چنین كارھا مردم مصر از بند خرافات و . تا بتھایي را كھ در آنھا بود بسوزانند
ھاي صرعي بوده  كھ شاید آن بیماري نوبھ - چون دچار حملة بیماري شد. اوھام رھایي خواھند یافت

اند؛ از آن پس دیگر  فري است كھ خدایان بھ او دادهبراي مصریان شكي نماند كھ این بیماري كی -است
كبوجیھ، براي آنكھ زشتیھاي حكومت . ھیچ مصریي در راستي و درستي دیني خویش شك نداشت

ھاي دلدرد سخت  مطلقھ را ھر چھ بیشتر آشكار سازد، ھمان كاري را كرد كھ ناپلئون بر اثر حملھ
را  پركساسپس ھمسر خود ركسانھ را كشت و پسر خودداد؛ بھ این معني كھ خواھر و  خویش انجام مي

بھ تیر زد، و دوازده نفر از بزرگان پارسي را زنده بھ گور كرد، و بھ كشتن كرزوس فرمان داد و پس 
اند خوشحال شد، ولي كساني را كھ از  ا اجرا نكردهاز آن پشیمان شد، و چون دانست كھ حكم او ر

در آن ھنگام كھ بھ پارس باز مي گشت خبر یافت كھ غاصبي بر تاج . اجراي آن تن زده بودند كیفر داد
و تخت دست یافتھ و در ھمھ جا مردم، با افروختن آتش انقالب، از این مدعي تخت و تاج حمایت 

شود؛ بنا بھ بعضي از روایات، چون این خبر بھ  ر تاریخ پنھان مياز این لحظھ نام كبوجیھ د. كنند مي
اي از  آن غاصب مدعي بود كھ ھمان بردیا برادر شاه است كھ با معجزه. وي رسید، خودكشي كرد
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ولي حقیقت امر این است كھ وي یكي از . خشم برادرش كبوجیھ و كشتھ شدن رھایي یافتھ است
خواستند آیین زردشتي را، كھ دین رسمي  مجوسي قدیم بود كھ ميروحانیان متعصب و از پیروان دین 

پس از آن، شورش دیگري در سرزمین پارس برپا شد كھ در نتیجھ . دربار پارس بود، از میان بردارند
آن مرد غاصب از تخت سلطنت فرو كشیده شد؛ كساني كھ در این شورش دست داشتند ھفت نفر از 

از میان خود یكي را، بھ نام داریوش پسر ھیشتاسپ، بھ سلطنت بزرگان كشور بودند؛ پس از آن 
  .برگزیدند؛ پادشاھي بزرگترین شاھنشاھان پارس با ھمین خونریزي آغاز شد

در كشورھاي خاور زمین، پیوستھ وراثت تاج و تخت با فتنھ و آشوب در كاخ سلطنتي ھمراه بود، چھ 
ید كھ خود زمام سلطنت را بھ دست گیرد؛ در عین كوش  ھر یك از بازماندگان شاه درگذشتھ در آن مي

داد، زیرا كھ مردم این نواحي فرصت اختالفات داخلي را  ھا نیز انقالباتي رخ مي حال، در مستعمره
غصب شدن تاج و تخت . آمدند شمردند و درصدد بازیافتن آزادي از دست رفتة خود برمي غنیمت مي

ت گرانبھایي بود كھ والیتھاي تابع شاھنشاھي پارس سلطنت، و كشتھ شدن بردیاي غاصب، دو فرص
در برابر خود داشتند؛ بھ ھمین جھت فرمانداران مصر و لیدیا طغیان كردند، و در آن واحد شوش و 

  بابل و ماد و آشور و ارمنیھ 

ولي داریوش ھمھ را بھ جاي خود نشانید و در این . بسیاري از والیات دیگر سر بھ شورش برداشتند
از جملھ، چون پس از محاصرة طوالني بر شھر بابل دست . نتھاي شدت و قساوت را بھ كار بردكار م

یافت، فرمان داد كھ سھ ھزار نفر از بزرگان آن را بھ دار بیاویزند، تا مایة عبرت و فرمانبرداري 
ي دیگران شود؛ داریوش با یك سلسلھ جنگھاي سریع توانست والیاتي را كھ شورش كرده بودند، یك

چون دریافت كھ این شاھنشاھي وسیع ھر وقت دچار بحراني شود بزودي از . پس از دیگري، آرام كند
ترین  ھم پاشیده خواھد شد، زره جنگ را از تن بیرون كرد، و بھ صورت یكي از مدبرترین و فرزانھ

طوري روم فرمانروایان تاریخ درآمد و سازمان اداري كشور را بھ صورتي درآورد كھ تا سقوط امپرا
با نظم و ساماني كھ داریوش مقرر داشتھ بود، . كردند پیوستھ بھ عنوان نمونة عالي از آن پیروي مي

آسیاي باختري بھ چنان نعمت و آرامش خاطري رسید كھ تا آن زمان، در این ناحیة پرآشوب، كسي 
  .چنان آسایشي را بھ خاطر نداشت

آنچھ در اختیار دارد فرمان براند، ولي سنت و مقدر  آرزویش آن بود كھ پس از آن با صلح و صفا بر
چنان است كھ در امپراطوریھا ھرگز آتش جنگ مدت درازي فرو ننشیند؛ دلیل این مطلب آن است كھ 
بالد تسخیر شده باید مكرر در مكرر از نو مسخر شود، و پیروزمندان، در ملت خود، ھنر جنگیدن و 

زنده نگاه دارند؛ چھ در ھر آن ممكن است زمانھ نقشي تازه  در اردو و میدان جنگ بھ سر بردن را
در چنین اوضاع و احوال، اگر . اي در برابر امپراطوري موجود قیام كند برآرد و امپراطوري تازه

جنگي خود بھ خود پیش نیاید، ناچار باید آن را بیافرینند؛ بھ ھمین جھت بر نسلھاي متوالي واجب است 
دادن  و خونریزي خو كنند، و از راه تمرین و تجربھ دریابند كھ چگونھ از كفكھ بر دشواریھاي جنگ 

  .جان و مال در راه نگاھداري میھن را آسان شمارند

شاید تا حدي ھمین دلیل بود كھ داریوش را بر آن داشت كھ از تنگة بوسفور و رود دانوب بگذرد، در 
یي كھ پیوستھ در اطراف شاھنشاھي وي تاخت جنوب روسیھ تا رود ولگا پیش براند و بھ تأدیب سكاھا

كردند بپردازد؛ یا اینكھ بار دیگر از افغانستان و دھھا سلسلھ جبال عبور كند و بھ درة رود  و تاز مي
. ھاي پھناوري را، با جمعیت فراوان و مال بیشمار، برشاھنشاھي خویش بیفزاید سند برسد و صحنھ

خواھد بھ ما  ھرودوت مي. جستجوي دلیلي قویتر از این باشیم ولي، براي حملة وي بھ یونان، باید در
بقبوالند كھ علت حملھ و اقدام بھ این كار بدون نتیجھ و زیانبخش وي آن بود كھ یكي از زنان او بھ نام 
آتوسا در بستر او را فریفت و بھ این كار واداشت؛ ولي بھتر آن است كھ چنان باور داشتھ باشیم كھ، 

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



شھرھاي یونان و مستعمرات آن، یك  - از آن نگران بود كھ ممكن است، از میان كشور شاھنشاه پارس
. امپراطوري فراھم شود، یا میان آنھا پیماني بستھ شود و تسلط پارس را بر باختر آسیا در خطر اندازد

  در آن ھنگام كھ ایالت یونیا سر بھ شورش برداشت، و از اسپارت و آتن بھ آن كمك رسید، 

، و شكست )اژه(ھمھ داستان گذشتن وي از دریاي یونان . ناچار دست بھ كار جنگ شد نداشت،
چون بار دیگر خود . دانند خوردن قشون او در جلگة ماراتون، و بازگشت نومیدانة وي بھ پارس را مي

را آمادة حملة بھ یونان كرد و خواست ضربة دیگري بھ آن وارد كند، ناگھان دچار بیماري شد و 
  .ن گشت و دیده از این جھان فرو بستناتوا

III – روش زندگي و صناعت پارسیان  

  بازرگاني و امور مالي  - شاھراھھاي شاھنشاھي -دھقانان -زبان - ملت -دولت شاھنشاھي

دولت شاھنشاھي پارس، كھ در زمان داریوش بھ منتھا درجة بزرگي خود رسیده بود، شامل بیست 
شد و مصر، فلسطین، سوریھ، فنیقیھ، لیدیا،  مي[ نشین ساتراپ= یوناني،بھ ] ایالت یا خشثرپاون 

فریگیا، یونیا، كاپادوكیا، كیلیكیا، ارمنستان، آشور، قفقاز، بابل، ماد، پارس، آنچھ امروز بھ نام 
افغانستان و بلوچستان معروف است، باختر رود سند در ھندوستان، سغدیانا، باكتریا، جایگاه ماساگتھا، 

تا آن زمان ھرگز دولتي بھ این . ایل دیگري از آسیاي میانھ جزو این امپراطوري بزرگ بودو قب
  .بزرگي و پھناوري، كھ در زیر فرمان یك نفر باشد، در تاریخ پیدا نشده بود

پارسي كھ در آن روزگار بر چھل میلیون ساكنان این نواحي حكومت كرد ھمان ایراني نیست كھ 
» پارس«ناحیة كوچكي در مجاورت خلیج فارس بود كھ در آن زمان بھ نام  شناسیم، بلكھ اكنون مي
سرزمین پارس سراي بیابانھاي بیحاصل و كوھھاي . نامند مي» فارس«شد و اكنون آن را  خوانده مي

و بھ ھمین  بودفراوان بود؛ رودخانة فراوان نداشت و در معرض گرماي سوزان و سرماي كشنده 
كرد، و ناچار باید  جھت بود كھ درآمد زمین، بھ تنھایي، كفاف زندگي دو میلیون ساكنان آن را نمي

نشین اصلي سرزمین پارس، مانند  مردم كوه. كسري را از راه بازرگاني و كشورگشایي تأمین كنند
از زبان ودین قدیم . اروپایي، و شاید از جنوب روسیھ بھ این نواحي آمده بودندمادھا، از نژاد ھند و 

شود كھ با آن دستھ از نژاد آرین كھ از افغانستان گذشتھ و طبقة حاكمھ را در سرزمین  ایشان آشكار مي
 داریوش اول خود را در نقش رستم چنین معرفي كرده. اند ھند تشكیل داده بودند نسبت نزدیكي داشتھ

 - ایران«زردشتیان وطن نخستین خود را بھ نام . »پارسي، پسر پارسي، آریایي از نژاد آریایي«: است
  » آریانا«استرابون كلمة  .نامند ميیعني وطن آریاییھا » وئجھ

  . نامیم، تفاوتي ندارد مي» ایران«ه است كھ تقریبًا با آنچھ امروز بھ نام را براي سرزمیني استعمال كرد

. اند رسد كھ پارسیان زیباترین ملتھاي خاور نزدیك در روزگارھاي باستاني بوده چنان بھ نظر مي
باال و نیرومند بوده و، بر  دھد كھ آن مردم میانھ تصاویري كھ در آثار تاریخي برجاي مانده نشان مي

اند، ولي ثروت فراوان سبب لطافت طبع  زندگي كردن در نقاط كوھستاني، سختي و صالبت داشتھاثر 
شود، و مانند یونانیان بیني كشیده  آنان بوده است؛ در سیماي ایشان آثار تقارن مطبوعي دیده مي

نند لباسھاي غالب ایشان لباسھایي ما. اند، و در اندام و ھیئت ایشان آثار نجابت مشھود بوده است داشتھ
جز دو دست، بازگذاشتن . آراستند كردند؛ بعدھا خود را بھ زیورآالت مادي نیز مي مردم ماد بر تن مي

شمردند، و بھ ھمین جھت سر تا پاي ایشان با سربند یا كاله،  ھر یك از قسمتھاي بدن را خالف ادب مي
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پوشیدند، كھ آستین آنھا  اس رو ميشلواري سھ پارچھ و پیراھني كتاني و دو لب. یا پاپوش پوشیده بود
این گونھ لباس پوشیدن سبب آن بود كھ از . بستند پوشانید، و كمربندي بر میان خود مي دستھا را مي

امتیاز پادشاه در آن بود كھ شلوار . گزند گرماي شدید تابستان و سرماي جانكاه زمستان در امان بمانند
اختالف . ھاي كفش وي بھ رنگ زعفراني بود ید، و دكمھپوش دوزي شدة با نقش و نگار سرخ مي قالب

مردان موي چھره را . لباس زنان با مردان تنھا در آن بود كھ گریبان پیراھنشان شكافي داشت
چون در . ھشتند؛ بعدھا بھ جاي آن گیسوان عاریھ رواج پیدا كرد ستردند و گیسوان را بلند فرو مي نمي

شد، زن و مرد بھ زیبایي ظاھر خود پرداختند؛ جھت آراستن دوران شاھنشاھي ثروت مردم زیاد 
بردند، و براي آنكھ درشتي چشم و درخشندگي آن را نشان دھند،  صورت، غازه و روغن بھ كار مي

» آرایشگران«بھ این ترتیب، در میان آنان طبقة خاصي بھ نام . كردند ھاي گوناگون استعمال مي سرمھ
نامیدند و كارشناس در ھنر آرایش بودند و كارشان تزیین  مي» كوسمتاي« پیدا شد كھ یونانیان آنان را

پارسیان در ساختن مواد معطر مھارت فراوان داشتند، و پیشینیان چنان معتقد بودند كھ . ثروتمندان بود
اي از  شاه ھمیشھ با جعبھ. گردھا و عطرھاي آرایش را نخستین بار ھمین مردم اختراع كرده بودند

خورد، پس از ھر  شد، خواه شكست مي رفت و، خواه پیروز مي ر براي جنگ بیرون ميمواد معط
  . ساخت كارزار با روغنھاي خوشبو خود رامعطر مي

فارسي باستاني زبان دربار . اند گفتھ پارسیان، در اثناي تاریخ دراز خود، بھ زبانھاي گوناگون سخن مي
رفت؛ این زبان با زبان سانسكریت پیوند بسیار  و بزرگان قوم در زمان داریوش اول بھ شمار مي

اند؛ این ھر  ه ھایي از زباني قدیمیتر بود دھد كھ آن دو زبان لھجھ نزدیكي دارد، و این، خود، نشان مي
  از لغت فرس  .روند مي دو لھجھ از خویشان بسیار نزدیك زبان انگلیسي بھ شمار

قدیم دو شاخة زند، یعني زبان زند اوستا، و شاخة پھلوي بیرون آمد؛ از ھمین شاخھ است كھ زبان 
ند، براي نوشتن اسناد در آن ھنگام كھ پارسیان بھ كار خطنویسي پرداخت. فارسي كنوني برخاستھ است

پارسیان ھجاھاي سنگین و دشوار بابلي را . خود، خط میخي و الفباي ھجایي آرامي را بھ كار بردند
این عالمات، رفتھ رفتھ، از   آسانتر كردند و عدد عالمات الفبایي را از سیصد بھ سي و شش رسانیدند؛

ولي باید دانست كھ . بھ خود گرفتصورت مقاطع ھجایي بیرون آمد و شكل حروف الفباي میخي را 
ورزي و  پنداشتند، و كمتر دربند آن بودند كھ از عشق خطنویسي را پارسیان سرگرمي زنانھ مي

  .جنگاوري و شكار دست بردارند و بھ كار نویسندگي اشتغال ورزند و اثري ادبي ایجاد كنند

وشش خود را در كار كشت زمین مرد عادي معموال بیسواد، و بھ این بیسوادي خرسند بود و تمام ك
كشاورزي را ستوده و آن را مھمترین و واالترین كار » اوستا«كتاب مقدس . داشت مصروف مي

قسمتي از . شود بشري دانستھ است، كھ خداي بزرگ اھورمزدا از آن بیش از كارھاي دیگر خشنود مي
این خرده مالكان جمعیتھاي پرداختند؛ گاھي  اراضي ملك مردم بود، و خود بھ كشاورزي در آن مي

جمعي بھ كاشتن زمینھاي   دادند و بھ صورت دستھ تعاوني كشاورزي متشكل از چند خانوار تشكیل مي
پرداختند؛ قسمت دیگر از اراضي متعلق بھ اشراف و زمینداران بزرگ بود، كھ دھقانان، در  وسیع مي

كھ (ودند؛ قسمتي را نیز بندگان بیگانھ برابر قستي از درآمد زمین، بھ كشت و زرع در آنھا مشغول ب
براي شخم كردن زمین، گاو آھن چوبي . كردند كشاورزي مي) ھرگز درمیان آنان ایراني وجود نداشت

آب را از نقاط كوھستاني بھ . شد بردند، كھ بھ آن نوك آھني بستھ بودند و با گاو كشیده مي بھ كار مي
حصول عمدة كشاورزي، كھ مھمترین مادة غذایي نیز م. آوردند وسیلة قنات بھ زمینھاي خود مي

. نوشیدند خوردند و شراب زیاد مي شد، گندم و جو بود، ولي مردم گوشت فراوان نیز مي محسوب مي
مباحثة جدي درامور سیاسي آنگاه در مجامع پارسیھا صورت . داد كوروش بھ سربازان خود شراب مي

ھاي طرح شده تجدید  چیزي كھ بود، بامداد روز بعد، در نقشھ باشند،گرفت كھ اھل مجلس مست  مي
ھاي ایرانیان قدیم مشروبي بود بھ نام ھومھ كھ آن را بھ عنوان قرباني  یكي از نوشابھ. كردند نظر مي
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و چنان گمان داشتند كھ ھر كس از آن بنوشد، بھ جاي روشن  كردند، طرف توجھ بھ خدایان تقدیم مي
  . شود شدن آتش خشم و انگیختگي، تقوا و عدالت در او بیدار مي

صناعت در پارس رواج و رونقي نداشت؛ پارسیھا بھ آن خشنود بودند كھ اقوام خاور نزدیك بھ 
اج و خراج، براي ایشان ھاي دست خودرا، ھمراه ب ھا و صناعات دستي بپردازند و ساختھ حرفھ

در كارھاي حمل ونقل ابتكاري فراوانتر از كارھاي صنعتي داشتند؛ مھندسان پارسي بھ . بفرستند
درازي یكي از این . كرد فرمان داریوش اول، شاھراھھایي ساختند كھ پایتختھا را بھ یكدیگر مربوط مي

كیلومتربود، طول راھھا را با  راھھا، كھ از شوش تا ساردیس امتداد داشت، دو ھزار و چھارصد
در پایان ھر چھار فرسخ منزلگاه شاھي و «گرفتند، و بھ گفتة ھرودوت،   فرسخ اندازه مي

  در ھر منزل » .گذشت ھاي با شكوه وجود داشت، و راھھا ھمھ از جاھاي امن و آباد مي مھمانخانھ

د ادامھ دھد؛ بھ ھمین جھت بود كھ برید معطلي بھ راه خو بي) چاپار(نفس آماده بود تا برید  اسبھاي تازه
پیمایند، یعني در  پیمود كھ اكنون اتومبیلھا مي شاھي فاصلة شوش تا ساردیس را در ھمان زماني مي

. پیمودند در صورتي كھ مسافران عادي آن زمان این فاصلھ را نود روزه مي - مدتي كمتر از یك ھفتھ
ي مھندسان پارسي توانایي آن را داشتند كھ درموقع كردند، ول از نھرھاي بزرگ با كرجي عبور مي

حاجت بر رودخانة فرات یا برتنگة داردانل پلھاي محكمي بزنند تا صدھا فیل ترسناك با ایمني از روي 
گذشت و پارس را بھ  در آن زمان راه دیگري نیز بود كھ از كوھھاي افغانستان مي. آنھا عبور كنند
اھھا سبب آن شده بود كھ شھر شوش انبار میان راه ثروت عظیم پیوست؛ ھمة این ر ھندوستان مي

اي فراوان بود كھ عقل بسختي آن را  این ثروت، در آن زمان دور نیز، بھ اندازه  خاور زمین باشد؛
اساس ساختمان این راھھا آن بود كھ براي ھدفھاي جنگي و دولتي بھ كار رود و تسلط . كند باور مي

داري كارھا را تسھیل كند، ولي در عین حال سبب آن شد كھ كار بازرگاني حكومت مركزي و جریان ا
اي بھ ناحیة دیگر انتقال یابد؛ در ضمن،  و حمل و نقل كاالھا نیز آسان شود و عادات و افكار از ناحیھ

خرافات متداول میان مردم، كھ گریزي از آنھا در زندگي روزانھ نیست، از ھمین راه، بین اقوام 
ھاي  از جملھ باید گفت كھ فرشتگان و شیاطین بھ وسیلة ھمین راھھا از افسانھ. شد ادلھ ميمختلف مب

  .ھاي یھودي و مسیحي راه یافت پارسي بھ افسانھ

دریانوردي در میان پارسیان بھ آن درجھ كھ حمل و نقل خشكي بھ دست آن مردم ترقي پیدا كرده بود 
گرفتند یا، با  ند، بلكھ ناوگان فنیقي را یا بھ اجاره ميپارسیان ناوگان مخصوص بھ خود نداشت. نرسید

داریوش اول ترعة بزرگي میان . كردند مصادره كردن، از آن در منظورھاي جنگي خویش استفاده مي
دریاي سرخ و رود نیل حفر كرد تا از این راه، بھ وسیلة رود نیل، خلیج فارس را با دریاي مدیترانھ 

شینان وي سبب شد كھ این كار عظیم دستخوش ریگھاي روان شود و راه اتصال دھد، ولي اھمال جان
خشیارشا بھ قسمتي از نیروھاي دریایي خود فرمان داد كھ برگرد افریقا گردش . ارتباط قطع گردد

و دور زدن قسمتي از افریقا، » ستونھاي ھركول«كنند، ولي این ناوگان، پس از عبور از برابر 
اي بازرگاني بیشتر در دست مردم غیرپارسي مانند بابلیان و فنیقیان و یھودیان كارھ. نتیجھ بازگشتند بي

. دانستند شمردند و بازار را كانون دروغ و فریب مي بود، چھ پارسیھا بازرگاني را كار پستي مي
توانند بیشتر نیازمندیھاي خود را، از مزرعھ یا دكان، خود  بالیدند كھ مي طبقات ثروتمند بھ این مي

در ابتداي كار، . آنكھ انگشتان خود را بھ پلیدي خرید و فروش آلوده كنند تقیمًا بھ خانھ بیاورند، بيمس
پرداختند، و بیشتر چھارپایان و دانھ بار بھ این منظور بھ كار  مزد و وام و سود سرمایھ را با كاال مي

را با سیم و زر ضرب » كدری«ھاي پول بھ پارس آمد، و داریوش سكة  رفت؛ بعدھا از لیدیا سكھ مي
بود؛ این،  1بھ  3،  5نسبت دریك طال بھ دریك نقره مثل نسبت گذاشت؛كرد و نقش خود را بر آن 

ھاي زمان حاضر،  در سكھخود، آغاز پیدا شدن نسبتي است كھ ھم اكنون میان واحد نقره و واحد طال، 
  . وجود دارد
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IV - آزمایشي در حكمراني  

ھنر بزرگ اداره  -)ساتراپ نشینھا(ایاالت  - پایتختھا - كیفري وحشیانھ - قانون -سپاه - اشراف -شاه
  كردن

زندگي پارس بھ سیاست و جنگ بیشتر از مسائل اقتصادي بستگي داشت، و ثروت آن سرزمین بر پایة 
ھاي دستگاه دولتي متزلزل بود، و بھ جزیرة  قدرت بود، نھ بر پایة صناعت؛ بھ ھمین جھت پایھ

ا نمود كھ در وسط دریاي وسیعي باشد وبر آن دریا حكومت كند، و این حكومت و تسلط بن كوچكي مي
سازمان شاھنشاھي، كھ بر این مجموعھ تسلط داشت، از نیرومندترین . و بنیاد طبیعي نداشتھ باشد

بر رأس این سازمان شخص شاه قرار داشت و، چون شاھاني . سازمانھا و تقریبًا منحصر بھ فرد بود
بھ این لقب شد و جھان قدیم  خوانده مي» شاھنشاه«یا » شاه شاھان«در زیر فرمان او بودند، بھ نام 

قدرت . خواندند ، مي»شاه«، یعني »باسیلئوس«اعتراضي نداشت، تنھا یونانیان شاھنشاه پارس را 
آمد كافي بود كھ ھر كس را، بدون  اي كھ از دھان وي بیرون مي مطلقھ در دست شاه بود و كلمھ

مان حاضر و این راه و رسمي است كھ بعضي از دیكتاتورھاي ز - محاكمھ و توضیح، بھ كشتن دھد
اند؛ گاھي نیز بھ مادر یا زن سوگلي خویش این حق فرمان قتل صادر كردن را  نیز در پیش گرفتھ

كمتر، از میان مردم و حتي اعیان مملكت، كسي را جرئت آن بود كھ از شاه . كرد تفویض مي
در رفتار گونھ تأثیري  گیري یا وي را سرزنش كند؛ افكار عمومي، در نتیجة ترس و تقیھ، ھیچ خرده

زد، پدر ناچار در برابر شاه سر  ھرگاه شاه فرزند كسي را، در برابر چشم وي، با تیر مي. شاه نداشت
كرد؛ كساني كھ بھ امر شاه تنشان در زیر  آورد و مھارت او را در تیراندازي ستایش مي فرود مي

ز یاد آنان غافل نمانده كردند كھ ا شد، ازمرحمت شاھنشاه سپاسگزاري مي ھاي تازیانھ سیاه مي ضربھ
توانستند ھم  اگر ھمة شاھان ایراني روح نشاط و فعالیت كوروش و داریوش اول را داشتند، مي. است

حكومت كنند و ھم پادشاھي، ولي شاھان متأخر بیشتر كارھاي حكومت را بھ اعیان و اشراف 
باختن نرد و شكار  گذاشتند و خود بھ عشقبازي و زیردست خود یا بھ خواجگان حرمسرا وا مي

كردند و شاھزادگان  سرایاني بود كھ از زنان حرم پاسباني مي كاخ سلطنتي پر از خواجھ. پرداختند مي
شاه حق داشت  .انگیختند برميھاي فراوان  دادند و، در آغاز ھر دورة سلطنت جدید، دسیسھ را تعلیم مي

كھ از میان پسران خود ھركدام را بخواھد بھ جانشیني برگزیند، ولي غالب اوقات مسئلة جانشیني با 
  .آدمكشي و انقالب ھمراه بود

  آنچھ دربارة قدرت شاه گفتیم از لحاظ نظري بود، ولي عمال این قدرت بھ وسیلة نیروي 

عادت بر این . شد سطة میان دربار و مردم بودند، محدود مياعیان و اشراف مملكت، كھ درواقع وا
اي كھ با داریوش اول انقالب كردند و بردیاي غاصب را از میان  جاري شده بود كھ شش خانواده

بسیاري از . برداشتند امتیازات خاصي داشتھ باشند، و در مھمات امور كشور رأي آنان خواستھ شود
دادند كھ شاه غالبًا بھ نظر مشورتي آنان  ند و مجلسي تشكیل ميشد بزرگان در كاخ شاھي حاضر مي

امالك اختصاصي بسیاري از ثروتمندان و بزرگان را شاه بھ ایشان بخشیده بود، . داد اھمیت فراوان مي
این اشراف . آوردند داد، مرد جنگي و ساز برگ فراھم مي و آنان در مقابل، ھرگاه شاه فرمان بسیج مي

گذاشتند و دستگاه قضایي در  گرفتند و قانون مي تسلط بیحد و حساب داشتند و مالیات ميدر امالك خود 
  . داشتند اختیارشان بود و براي خود نیروھاي مسلح نگاه مي

رفت، چھ دستگاه شاھنشاھي تا زماني  ارتش پایة اساسي قدرت شاه و حكومت شاھنشاھي بھ شمار مي
تمام كساني كھ مزاج سالم داشتند، و سنشان . محفوظ نگاه داردماند كھ قدرت آدمكشي خود را  سرپا مي
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یك بار چنان . میان پانزده و پنجاه سال بود، ناچار بودند در ھنگام جنگ بھ خدمت سربازي در آیند
اتفاق افتاد كھ پدر سھ فرزند درخواست كرد كھ یكي از آنان را از خدمت سربازي معاف دارند، و شاه 

ست فرمان داد تا ھر سھ پسر او را كشتند؛ پدر دیگري چھار پسر خود را بھ میدان در مقابل این درخوا
جنگ فرستاد و از خشیارشا تقاضا كرد كھ پسر پنجم او را براي رسیدگي بھ كارھاي كشاورزي نزد 
او بازگذارند؛ شاه فرمان داد تا آن پسر را دو پاره كردند، و ھر پاره را در یك طرف راھي كھ قشون 

سپاھیان، در میان بانگ موزیك نظامي و فریاد تحسین مردمي كھ سنشان از . گذشت آویختند ن مياز آ
  .شدند خدمت سربازي گذشتھ بود، بھ میدان جنگ رھسپار مي

شد، و ھمھ از  گل سرسبد سپاه گارد سلطنتي بود كھ از دو ھزار سوار و دو ھزار پیاده تشكیل مي
سپاه ثابت و فعال منحصرًا از افراد . سباني شخص شاه بوداشراف و بزرگان بودند و كارشان پا

الجیشي كشور مستقر  ھاي ثابت در مراكز مھم سوق شد، كھ بھ صورت دستھ پارسي و مادي تشكیل مي
ولي نیروي جنگي كامل مركب از . شدند تا مایة آسایش خاطر مردم و برقراري امنیت باشند مي

شدند، و ھر كدام بھ زبان خاص خود تكلم  ع شاھنشاھي بسیج ميھایي بود كھ از تمام اقوام تاب دستھ
ھمان گونھ كھ . پرداختند كردند، و با راه و رسم جنگاوري و سالح مخصوص خویش بھ جنگ مي مي

سربازان از اقوام گوناگون بودند، سالحھا و ساز و برگ جنگ نیز اشكال مختلف داشت و در میان 
خود، زره چرمي، زره  خنجر، سرنیزه، فالخن، كارد، سپر، كاله آنھا تیر و كمان، شمشیر، زوبین،

بردند؛ با ارتش، جارچیان، منشیھا،  اسب و فیل، ھر دو، را در جنگ بھ كار مي  شد؛ آھني دیده مي
كرد  ھایي حركت مي افتادند، و ھمراه آنان ارابھ ھا نیز بھ راه مي سرایان، زنان روسپي و معشوقھ خواجھ

این گونھ لشكرھاي جرار، كھ شمارة . را با داسھاي بزرگ مسلح كرده بودند كھ چرخھاي آنھا
نفر رسید، ھرگز یك وحدت كامل نداشتند؛  000،800،1جنگاوران یكي از آنھا در حملة خشیارشا بھ 

شد، بھ صورت گروه پریشان و بیساماني در  بھ ھمین جھت، چون نخستین عالمات شكست آشكار مي
ن لشكري معلول فزوني شمارة آن بر سربازان دشمن، و ھم از این بود كھ پیروزي چنا. آمد مي
  توانستند بآساني جاي كشتگان را در صفھاي جنگ پركنند؛ ولي چون با سپاه منظمي  مي

جنگیدند، ناچار  شدند، كھ افراد آن یك زبان داشتند و در تحت سازمان یكسان و منظمي مي روبھ رو مي
  .خوردن پارسیان در جنگھاي ماراتون و پالتھ ھمین بود خوردند؛ سرشكست شكست مي

در چنین دولتي حق و قانون منحصر بھ ارادة شاه و قدرت قشون بود؛ ھیچ حقي در برابر این حق 
پارسیھا بھ آن فخر . شد، و ھیچ سابقھ و سنتي، بدون اتكا برحكم شاه، ارزشي نداشت محترم شمرده نمي

. یرناپذیر است، و وعده یا فرمان شاه بھ ھیچ وجھ نباید نقض شودكردند كھ قوانین ایشان تغی مي
تصمیمات و احكام شاه، در نظر آن مردم، ھمچون وحي و الھامي بود كھ از جانب اھورمزدا بھ 

شود؛ بھ این ترتیب، قانون مملكت عنوان مشیت االھي را داشت و سرپیچي از  شخص شاه نازل مي
قوة عالیة قضایي در اختیار شخص شاه . رفت الھي بھ شمار ميآن، سرپیچي از فرمان و خواست ا

پس از آن، محكمة . كرد بود، ولي شاه غالبًا عمل قضاوت را بھ یكي از دانشمندان سالخورده واگذار مي
ھاي محلي بود كھ در سراسر كشور  تر از آن، محكمھ پایین. شد عالي بود، كھ از ھفت قاضي تشكیل مي

كردند و، تا مدت درازي، كار رسیدگي بھ دعاوي نیز در  را كاھنان وضع ميقوانین . وجود داشت
اختیار ایشان بود؛ ولي، در زمانھاي متأخرتر، مردان و حتي زناني جز از طبقة كاھنان بھ این گونھ 

پذیرفتند،  در دعاوي، جز آنھا كھ اھمیت فراوان داشت، غالبًا ضمانت را مي. كردند كارھا رسیدگي مي
گونھ كھ براي كیفر و جرایم  محاكم، ھمان. كردند حاكمات از راه و رسم منظم خاصي پیروي ميو در م

دادند و، در ھنگام رسیدگي بھ گناه متھم، كارھاي نیك و  كردند، پاداش نیز مي نقدي حكم صادر مي
ھر نوع براي آنكھ كار محاكمات قضایي بھ درازا نكشد، براي . آوردند خدمات او را نیز بھ حساب مي

مدافعھ مدت معیني مقرر بود كھ باید در ظرف آن مدت حكم صادر شود؛ نیز بھ طرفین دعوي پیشنھاد 
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كردند، تا نزاعي كھ میان ایشان است بھ وسیلة داور، و بھ صورت  سازش از طریق داوري مي
ل پیدا چون رفتھ رفتھ سوابق قضایي زیاد شد و قوانین طول و تفصی. آمیز، حل و فصل شود مسالمت

پیدا شدند، كھ مردم در كارھاي قضایي با آنان مشورت » سخنگویان قانون«كرد، گروه خاصي بھ نام 
در محاكمات، سوگنددادن و . گرفتند كردند و براي پیش بردن دعاوي خویش از ایشان كمك مي مي

دادن و گرفتن،  براي جلوگیري از رشوه. نیز مرسوم بود »اوردالي«واگذاشتن متھم بھ روش آزمایش 
دھنده و   شمردند، و مجازات و پاك نگاه داشتن دستگاه قضایي، این كار را از جنایتھاي بزرگ مي

دي را كندند و كبوجیھ فرمان داد تا زنده زنده پوست یك قاضي فاس. گیرندة رشوه، ھر دو، اعدام بود
بر جاي نشستن قاضي در محكمھ گستردند؛ آنگاه فرزند ھمان قاضي را بر مسند قضا نشانید، تا 

  پیوستھ داستان پدر را بھ خاطر داشتھ باشد و از 

  .راه راست منحرف نشود

ھر كس سگ چوپاني را : دادند كیفر مي - از پنج تا دویست ضربھ -بزھھاي كوچك را با شالق زدن
كشت، مجازاتش  كرد، دویست ضربھ شالق مجازات داشت، و ھر كس دیگري را بخطا مي مسموم مي

شد  براي تأمین حقوق قضات غالبًا، بھ جاي شالق زدن، جریمة نقدي گرفتھ مي. نود ضربھ تازیانھ بود
گناھھاي بزرگتر را با داغ كردن، . كردند و ھر ضربة شالق را با مبلغي معادل شش روپیھ مبادلھ مي

. كردند ناقص كردن عضو، دست و پا بریدن، چشم كندن، یا بھ زندان افكندن و كشتن مجازات مي
بھ قانون، كشتن اشخاص را در برابر بزه كوچك، حتي بر شخص شاه، ممنوع كرده بود، ولي خیانت 
وطن، ھتك ناموس، لواط، كشتن، استمناء، سوزاندن یا دفن كردن مردگان، تجاوز بھ حرمت كاخ 

ادبي بھ خاندان سلطنتي، كیفر مرگ  شاھي، نزدیك شدن با كنیزكان شاه یا نشستن بر تخت وي، یا بي
میخ كردند كھ زھر بنوشد یا او را بھ چھار  در این گونھ حاالت، گناھكار را ناچار مي. داشت

یا ) در حین دار كشیدن، معموال سر مجرم بھ طرف پایین بود(آویختند  كشیدند یا بھ دار مي مي
كردند یا سرش را میان دو سنگ بزرگ  كردند یا، جز سر، تمام بدن او را در خاك مي سنگسارش مي

. دادند ، كیفر مي»كرجيدو «تواند آن را باور كند، بھ نام مجازات  كوفتند یا بھ مجازاتي كھ عقل نمي مي
بعضي از این مجازاتھاي وحشیانھ را تركاني كھ بعدھا بر سرزمین ایران مسلط شدند بھ میراث بردند 

  . و خود، بھ عنوان میراث، براي تمام بشریت بر جاي گذاشتند

بیستگانة كشور را اداره ) ھاي نشین ساتراپ(با این قوانین و این سپاه، شاه، از چند پایتخت خود، ایاالت 
اقامت ) تخت جمشید(= پایتخت اصلي در پازارگاد بود، و گاھي شاھنشاه در پرسپولیس : كرد مي
  كرد؛ پایتخت تابستاني  مي

در ھمین شھر است كھ تاریخ تمام  -رانیدگذ اوقات خود را در شھر شوش، پایتخت عیالم قدیم، مي
یكي از امتیازات . كند شود و آغاز و انجام آن بھ یكدیگر پیوستگي پیدا مي خاورزمین باستاني جمع مي

، خود  ، ولي دور بودن آن از سایر پایتختھاي شاھنشاھي شوش این بود كھ رسیدن بھ آن دشواري داشت
سخیر این شھر ناچار شد بیش از سھ ھزار كیلومتر نقصي براي این شھر بود؛ اسكندر براي ت

راھپیمایي كند، ولي براي فرونشاندن شورش لیدیا یا مصر سربازان او دوھزار و چھارصد كیلومتر 
چون در آخر كار راھھاي بزرگ كاروانرو ساختھ شد، یونانیان و رومیان بآساني . را زیر پا گذاشتند

، باختر آسیا نیز، با معتقدات دیني  ي باختري بریزند؛ در مقابلتوانستند لشكرھاي خود را بر سر آسیا
پارس بھ ایاالت تقسیم شده بود، تا بھ این ترتیب امر اداره كردن و . خود، یونان و روم را تسخیر كرد

كرد؛ این ساتراپھا  درھر ایالت شخصي از طرف شاھنشاه حكومت مي. مالیات گرفتن آسانتر باشد
كرد؛ و ھنگامي  را شاه انتخاب مي)  ، ساتراپ بھ یوناني(بودند، ولي بیشتر آنان  گاھي از امراي محلي

، براي آنكھ بیشتر ساتراپھا را در قبضة  داریوش. ماند كھ از او راضي بود بر سركار خود باقي مي
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ز ، ھر دو، را در زیر فرمان بگیرد و خاطرش ا خود داشتھ باشد، و براي آنكھ ساتراپ و فرماندة سپاه
داشت؛ وظیفھ این شخص آن بود كھ  جانب آنان آسوده باشد، امیني از جانب خود بھ ھر استان گسیل مي

اي بھ نام  براي دوراندیشي بیشتر، دستگاه خبرگزاري محرمانھ. وي را از رفتار آن ھر دو آگاه سازد
د و دفاتر و كردن تشكیل داده بود كھ بھ صورت ناگھاني بھ ایاالت سركشي مي» چشم و گوش شاه«

شد؛  گاھي ساتراپھا، بدون محاكمھ، معزول مي. دادند امور اداري و مالي را مورد بازرسي قرار مي
خوراندند و كارش  گاھي، بدون سر و صدا، خدمتگزاران خود ساتراپ بھ فرمان شاه، بھ او زھر مي

بودند كھ از امور در زیر دست ساتراپ و امین خصوصي شاه گروه فراواني منشیان . ساختند را مي
دادند؛ این منشیان و مأموران  مملكتي آنچھ را مستقیمًا بھ استعمال نیروي نظامي نیازمند نبود، انجام مي

دادند، چھ شاه فاني، ولي كاغذبازي  اداري با تغییر ساتراپ و حتي با تغییر شاه بھ كار خود ادامھ مي
  .دولتي جاوداني بوده است

كردند، بلكھ حقوق ایشان از مردم  شینھا از خزانة شاھي حقوق دریافت نمين كارمندان اداري ساتراپ
داد  این حقوق بسیار گزاف بود و بھ آن كفاف مي. شد كھ در تحت ادارة آنان بود ھمان ایالتي گرفتھ مي

نامیدند، براي خود  مي» فردوس«كھ ساتراپھا كاخھا و حرمسراھا و شكارگاھھاي وسیعي، كھ پارسیان 
ھر ایالت موظف بود ساالنھ مبلغ ثابتي، نقدي یا جنسي، بھ عنوان مالیات براي شاه . كنندفراھم 
تالنت، چھار ایالت  700تالنت، مصر  1000فرستاد، آشور و بابل  تالنت مي 4680ھندوستان . بفرستد

كھ شد،  تالنت مي 560،14ھذا؛ این مبالغ روي ھم رفتھ ساالنھ  تالنت، و قس علي 1760آسیاي صغیر
  ارزش 

ناچار بود كاالي موردنیاز شاه را تھیھ و تسلیم كند؛ مثال مردم دانھ باري را كھ براي خوراك ساالنة 
ھزار  كردند؛ ارمنیان سي گوسفند تقدیم مي 000،200فرستادند؛ اھالي ماد  نفر الزم بود مي 000،120

نیز بود كھ خزانة مركزي از آنھا جز اینھا، منابع دیگري . كره اسب و بابلیان پانصد غالم اختھ كرده
براي اینكھ اندازة آن ثروت ھنگفت معلوم شود، ھمین اندازه كافي . كرد نیز اموال فراوان تحصیل مي

ھاي سلطنتي پارس دست یافت، مبلغ عظیم  است كھ بدانیم، در آن ھنگام كھ اسكندر بر خزانھ
شود، در صورتي  میلیارد ریال مي 21ود تالنت در آنھا یافت، كھ بھ پول این زمان در حد 000،180

  .تالنت را نیز با خود برده بود 8000كھ داریوش سوم ھنگام فرار از مقابل اسكندر 

با وجود آنكھ دستگاه اداري شاھنشاھي پارس خرج فراوان داشت، باید گفت كھ این دستگاه 
از پیدا شدن امپراطوري  ترین تجربھ در سازمان حكومت شاھنشاھي است كھ خاورمیانھ، پیش شایستھ

روم، شاھد آن بوده است؛ این امپراطوري اخیر نیز سھم بزرگي از انتظام سیاسي و اداري شاھنشاھي 
پرستي فراوان داشتند، و در بعضي  اگر چھ شاھان اخیر بیرحمي و تجمل. قدیم ایران را بھ میراث برد

كرده، باید  دوش مردم بسیار سنگیني مي شود، و بار مالیات بر از قوانین آن زمان وحشیتي دیده مي
گفت، در برابر ھمة این معایب، از بركت دستگاه حكومت، نظم و امنیتي موجود بود كھ در سایة آن، 

در ایالتھا چنان آزادیي وجود داشت كھ در . شدند با وجود مالیاتھاي سنگین، مردم ایالتھا ثروتمند مي
مردم ھر ناحیھ زبان : شود ترین امپراطوریھا نظیر آن دیده نمي ھایالتھاي وابستھ بھ روشنترین و پیشرفت

ھاي  اي اوقات سلسلھ و قوانین و عادات و اخالق و دین و سكة رایج مخصوص بھ خود داشتند، و پاره
بعضي از ملتھایي كھ، مانند بابل و فنیقیھ و فلسطین، خراجگزار . كردند محلي بر آنان حكومت مي

پنداشتند كھ اگر كار بھ دست سرداران  وضع كمال خرسندي را داشتند، و چنان ميپارس بودند، از این 
دولت شاھنشاھي . كشي خواھند كرد و تحصیلداران بومي باشد، بیش از پارسیھا بیرحمي و بھره

پارس، در زمان داریوش اول، از لحاظ سازمان سیاسي، بھ سرحد كمال رسیده بود؛ تنھا امپراطوري 
تواند ھمپایة شاھنشاھي پارس بھ شمار  رایانوس، ھادریانوس، و آنتونینھاست كھ ميروم، در زمان ت

  .رود

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



V –  زردشت  

 -ارواح پاك و ارواح پلید -اھورمزدا - كتاب مقدس پارسیھا - دین ایران پیش از زردشت -ظھور پیامبر
  مبارزة میان آنھا براي تسلط بر جھان

وطن «وئجھ، یعني  - میالد مسیح، پیامبري در ایرانبنا بر داستانھاي ایراني، چند قرن قبل از 
  ، »آریاییھا

نامیدند، ولي یونانیان، چون از تلفظ نام فارسي این پیامبر عاجز بودند، نام وي را بھ صورت زور  مي
مطابق روایات، تولد وي رنگ آسماني داشت، و آن چنان بود كھ فرشتة . كردند و آسترس تلفظ مي

اي كھ از آن گرفتھ بود، بھ تن كاھني كھ قرباني  رفت و، با شیره» ھومھ«یاه نگاھبان وي بھ درون گ
كرد درآمد؛ در ھمین زمان شعاعي از جالل آسماني بھ سینة دختري فرود آمد كھ نسب عالي  مقدس مي

ھاي ایشان، یعني فرشتھ و شعاع،  آن كاھن دختر را تزویج كرد، و دو زنداني تن. و شریف داشت
در ھمان روز كھ متولد شد بھ صداي بلند خندید؛ . د، و از آن میان زردشت بھ وجود آمدآمیختن درھم 

شوند ترسناك و پریشان شدند و از كنار وي  اي جمع مي ارواح پلیدي كھ برگرد ھر موجود زنده
چون سخت دوستدار حكمت و عدالت بود، خود را از اجتماع مردم بیرون كشید و در تنھایي . گریختند
شیطان خواست تا وي را بفریبد، ولي . ھاي زمین بود كرد و خوراكش پنیر و میوه ان زندگي ميكوھست

سینھ اش را بھ ضرب خنجر دریدند و اندرونة وي را با سرب گداختھ پركردند، ولي . كامیاب نشد
زردشت لب بھ شكایت نگشود و از ایمان بھ اھورمزدا، پروردگار نور وخداي بزرگ، دست بر 

، را در كف وي گذاشت »كتاب معرفت حكمت«اھورمزدا بر وي ظاھر شد و كتاب اوستا، یا . نداشت
كردند و  مدت درازي ھمھ او را ریشخند مي. و بھ او فرمان داد كھ مردم را بھ آن بخواند و پند دھد

فریفتة  اي ایراني، بھ نام ویشتاسپ یاھیشتاسپ، سخنان وي را شنید و دادند، تا اینكھ شاھزاده آزارش مي
بھ این ترتیب بود كھ دین زردشتي در . آنھا شد، و وعده كرد كھ دین تازه را میان مردم پراكنده سازد

زردشت خود مدت درازي بزیست، تا اینكھ برقي از آسمان بر او زد و آن پیغمبر بھ . جھان پیدا شد
  . آسمان صعود كرد

اسرائیل  ممكن است یوشعي ھمانند یوشع بنيتوان گفت كھ چھ اندازه از این داستان راست است؛  نمي
 5500یونانیان معتقد بودند كھ وي شخصیتي تاریخي است، و زمان وي را . وي را كشف كرده باشد

داند؛  م مي ق 2000دانستند؛ بروسوس بابلي زمان وي را نزدیكتر و تاریخ  سال قبل از زمان خود مي
قیده دارند تاریخ حیات وي را میان قرنھاي دھم و ششم اما آن دستھ از مورخان جدید كھ بھ وجود او ع

در آن ھنگام كھ زردشت در میان اجداد پارسیھا و مادیھا ظھور كرد، دریافت  .دانند ميقبل از میالد 
پرستند؛ عناصر آن دین باستاني و خدایان آن، با  اكان خود را ميكھ مردم جانوران، زمین، آسمان، و نی

بزرگترین خدایان، در دین پیش از زردشتي، میترا . دین ھندوان عصر ودایي اشتراك فراوان داشت
خداوند خورشید، و آناھیتھ، االھة زمین و حاصلخیزي، و ھومھ گاو خدایي بود كھ مرده و دوباره زنده 

آورد، بھ فرزندان آدم بخشیده بود؛  اي كھ حیات جاوداني مي ھمچون نوشابھشده و خون خود را، 
  پرستش 

نوشیدند، و آن گیاھي بود كھ  را مي» ھومھ«آور  این خدا در نزد ایرانیان قدیم چنان بود كھ شیرة مستي
آمد، زردشت را این خدایان اولیھ و شعایر میخوارگي ناخوش . رویید بر دامنة كوھھاي ایران زمین مي

گزاردند و براي آنھا قرباني  و بر ضد مغان یا مجوسان، یعني كاھناني كھ بھ این خدایان نماز مي
كمتر نبود، اعالن  -عاموس و اشعیا - كردند، قیام كرد و، با شجاعتي كھ از شجاعت معاصران وي مي
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دیگري نیست، كرد كھ در جھان جز خداي یگانھ، یعني اھورمزدا، پروردگار آسمان و روشني، خداي 
شاید داریوش اول، كھ مذھب زردشت را . و خدایان دیگر مظھر وي و صفتي از صفات او ھستند

تواند الھامبخش ملت و مایة تقویت بنیان حكومت وي باشد؛  پنداشت كھ این دین مي پذیرفت، چنان مي
رانداختن بھ ھمین جھت، از ھمان زمان كھ بھ تخت سلطنت نشست، بھ جنگ با كاھنان مجوس و ب

  .آداب پرستش قدیم پرداخت و دین زردشتي را دین رسمي دولتي قرار داد

ھا و دعاھاي  اي است از كتابھایي كھ یاران و مریدان پیغمبر گفتھ كتاب مقدس دین زردشتي مجموعھ
آنچھ براي  .اند داده» اوستا«آوري كرده بودند، و پیروان متأخر وي بھ آن نام  وي را در آن جمع

شود این است كھ بھ وي گفتھ شود مجلدات بزرگي از  خوانندة غیر ایراني این زمان مایة وحشت مي
سیار كوچكي است خود جزء ب - ما كوچكتر است» كتاب مقدس«اگر چھ از  -كھ بر جاي مانده» اوستا«

  آنچھ از این كتاب كھن بر جاي مانده،  .بوداز آنچھ خداوند بھ پیامبر خود زردشت وحي فرستاده 

ھا و مراسم دیني  نھفكران، ھمچون مخلوط پریشاني از دعاھا و سرودھا و افسا درنظر بیگانگان و كوتھ
شود، كھ در جاھاي مختلف آن كلمات زیبا و طرز بیان بھ آن رونق خاص  گر مي و قوانین اخالقي جلوه

گر  بخشیده و نمایندة اخالص بدون شایبھ و بلندي اخالقي و تقوایي است كھ بھ صورت غنایي جلوه
ھا را در آن جمع  دارد و گزیدهمسیحیان، تألیف آن شكل التقاطي » عھد قدیم«مانند كتاب . شود مي

ھاي  مرد محقق، كھ بھ مطالعة آن بپردازد، در خالل آن خدایان و حتي گاھي كلمات و جملھ. اند كرده
یابد، بھ حدي كھ بعضي از دانشمندان ھندي چنان عقیده دارند كھ   را مي» ودا - ریگ«كتاب ھندي 

» اوستا«اس شده؛ در جاھاي دیگري از وحي اھورمزدا نیست، بلكھ از كتب ودایي اقتب» اوستا«
شود كھ ریشة بابلي دارد، مانند فقرات مربوط بھ آفرینش جھان در شش مرحلھ  فقراتي دیده مي

؛ پیدا شدن ھمة افراد آدمي از یك پدر و یك مادر؛ )آسمانھا، آبھا، زمین، گیاھان، جانوران، انسان(
ھاي خود، و عزم كردن وي بر آنكھ  بر آفریدهآفرینش بھشتي بر روي زمین؛ خشمگین شدن آفریدگار 

ولي عناصر خالص ایراني كتاب . طوفاني بر آنان مسلط سازد تا جز گروه اندكي، ھمھ را نابود سازد
فكر اساسي در آن ثنویت عالم : كند اي فراوان است كھ مجموع آن رنگ كلي ایراني پیدا مي بھ اندازه

ر سال میان اھورمزدا و شیطان، بھ نام اھریمن، مبارزه است، و اینكھ در جھان مدت دوازده ھزا
بزرگترین فضیلتھا پاكي ودرستي است، كھ بھ آدمي زندگي جاوداني : درگیر بوده است

مردگان را نباید، مانند یونانیان و یھودیان پلید، بھ گور كنند یا بسوزانند، بلكھ باید آنھا را بھ  بخشد؛ مي
  . و پرندگان شكاري شوند حال خود گذارند تا طعمة سگان

سقف جامد آسمان را بھ «اھورمزدا . بود» فلك كلي آسمانھا«خداي زردشت، در ابتداي كار، ھمان 
. »و پیكر او روشني و جالل اعالست، و ماه و خورشید دو چشم اوست… جاي لباس بر خود پوشیده

استمداران قرار گرفت، خداي در زمانھاي متأخر كھ دین از دست پیغمبران خارج شد و در اختیار سی
اھورمزدا را، كھ آفریننده و مدبر . اي درآمد كھ عظمت ھولناكي دارد الجثھ بزرگ بھ صورت شاه عظیم

كردند، كھ درابتدا آنھا را  جھان بود، گروھي مقدسات پایینتر از وي در كارگرداندن جھان دستیاري مي
. كردند خورشید و ماه و باد و باران تصور مي بھ صورت اشكال و نیروھاي طبیعي مانند آب و آتش و

كرد  بزرگترین كاري كھ بھ دست زردشت انجام گرفت آن بود كھ خداي خود را بھ صورتي معرفي مي
  كھ برتر از ھمة این چیزھاست؛ آنچھ در كتاب وي 

  :كتاب ایوب است
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در (زمین در پایین و سپھر  كیست نگھدار این. پرسم، اي اھورا، براستي مرا از آن آگاه فرما از تو مي
كھ بھ سوي نشیب فرود نیاید؟ كیست آفرینندة آب و گیاه؟ كیست كھ بھ باد و ابر تندروي ) باال

  آموخت؟كیست، اي مزدا، آفرینندة منش پاك؟

  عقل انساني نیست، بلكھ منظور حكمت االھي است، كھ تقریبًا با لوگوس یا» منش پاك«مقصود از این 
زردشت براي . دھد آفرینش كاینات قرار مي اختالفي ندارد، و اھورمزدا آن را وسیلة »اهللاكلمة «

نور، منش پاك، راستي، قدرت، : شمارد كھ عبارت است از اھورمزدا ھفت جلوه یا ھفت صفت بر مي
ولي پیروان وي، چون بھ شرك و پرستیدن ربھاي متعدد عادت داشتند، بھ این . پذیريتقوا، خیر، فنا نا

صفات رنگ اشخاص دادند و آنھا را امشاسپندان یا قدیسان جاوداني نام نھادند، و چنان معتقد شدند كھ 
ود كھ آفرینند و بر آن تسلط دارند؛ بھ این ترتیب ب این امشاسپندان در زیر نظر اھورمزدا جھان را مي

یكتاپرستي عالي مؤسس این دین، در میان مردم، بھ صورت شرك درآمد؛ این كاري است كھ پس از 
عالوه بر ارواح مقدس امشاسپندان، پارسیان نیز بھ فرشتگان . آن در دین مسیحي نیز صورت گرفت

خاصي  پنداشتند كھ ھر كس، از زن و مرد و خرد و كالن، فرشتة نگاھبان معتقد بودند و چنان مي
دینداران چنان باور داشتند كھ در كنار این فرشتگان و قدیسان جاوداني، كھ آدمي را . براي خود دارد

یا روح پلید نیز در فضا در ) شیطان(كنند، ھفت دیو  در آراستن خود بھ فضایل و رھبري دستگیري مي
دارند، و ھمیشھ با اھورمزدا و پروازند و پیوستھ بر آنند كھ انسان را بھ گناه ورزیدن و جنایت كردن وا

یوه، یا اھریمن  مئین سر دستة این شیاطین انگره. برند مظاھر حق و نیكي در حال جنگ بھ سر مي
فرمانرواي تاریكي و حاكم بر عالم سفال و نمونة اول شیطان پر كاري است كھ ظاھرًا یھودیان آن را 

براي آوردن مثالي براي . اند انتقال داده از پارس اقتباس كرده و ھمچون میراثي بھ جھان مسیحیت
پركاري اھریمن، باید گفت كھ آفرینندة مارھا و حشرات موذي و ملخ و مورچھ و زمستان و تاریكي و 

اند؛ ھمین ابداعات  دانستھ جنایت و گناه و لواط و حیض و آفات دیگر زندگي را ھمین شیطان مي
در آغاز آفرینش جھان، پدر و مادر نوع بشر را در شیطان سبب خراب شدن بھشتي شد كھ اھورمزدا، 

رسد كھ زردشت بھ این ارواح پلید ھمچون خدایان باطل  چنان بھ نظر مي. آن منزل داده بود
دانستھ كھ سد راه پیشرفت آدمي  و در واقع آنھا را جسد خرافي نیروھاي مجردي مي  نگریستھ، مي
و . این نیروھا را بھ صورت موجودات زنده تصور كنند شوند؛ ولي پیروان وي آسانتر آن دیدند كھ مي

شیاطین و دیوھا در دین   اي در شخصیت دادن بھ آنھا مبالغھ كردند كھ، پس از مدتي، شمارة بھ اندازه
  .پارسیان بھ چندین میلیون بالغ شد

زمان كھ آنچھ زردشت آورده بود، در آغاز كار، با عقیدة یكتاپرستي بسیار نزدیك بود؛ حتي در آن 
اي كھ دین مسیحي با شیاطین و فرشتگان خود از توحید  اھریمن و ارواح وارد این دین شد، بھ اندازه

در دین مسیحي ابتدایي، ھمان گونھ كھ تعصب و خشكي . آن دین نیز نمایندة توحید بود  كند، حكایت مي
ر و اھورمزدا و اھریمن عبراني و فلسفة یونان قابل مالحظھ است، تأثیر ثنویت و تقابل خیر و ش

خداي جھان چنان بوده است كھ خاطر  شاید اندیشة دین زردشتي دربارة. كند پارسي نیز جلب توجھ مي
اھورمزدا . ساختھ است اند خرسند مي كرده كساني را كھ روح نقادي داشتھ و بھ جزئیات امور توجھ مي

حق و عدالت در كارند، و اخالق فاضلھ  در واقع نماد مجموع قوایي است كھ در جھان براي برپاداشتن
گشوده كھ  از این گذشتھ، ثنویت راھي مي. شود جز از راه ھمكاري با این قواي خیر فراھم نمي

توانستھ است مفسر آن باشد، بھ  تناقضات و انحرافات از طریق حق را، كھ ھرگز فكر یكتاپرستي نمي
د رازوران ھند و فیلسوفان مدرسي اروپا، گاھي اینكھ فقھاي دین زردشتي، مانن. صورتي توجیھ كنند
االمر، وجود حقیقي ندارد و مجازي بیش نیست، در  ورزیدند كھ شر، در واقع و نفس در این اصرار مي

كنند، و  اي كھ مردم متوسط الحال پیش خود رسم مي حقیقت براي آن بود كھ دیني بسازند كھ با نقشھ
دادند  بھ مردم چنان وعده مي. ورت اخالقي باشد، سازگار درآیدانتظار دارند پایان صحنة جھان بھ ص
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پس : كند با سعادت خاتمھ پیدا مي –براي آدم عادل و درستكار  –كھ صحنة آخري زندگي در این عالم 
سھ ھزار سالھ، كھ در آنھا غلبھ گاھي با اھورمزداست و گاھي با اھریمن، در پایان   از چھار دورة

شود، و دیگر  افتد؛ حق در ھمھ جا پیروز مي مي  خورد و از جھان بر ت ميكار، نیروي بدي شكس
پیوندند، و  نیكوكاران در بھشت بھ اھورمزدا مي  در آن زمان،. ھرگز شر و فساد وجود نخواھد داشت

  .روند و خوراكشان جاودانھ سم مھلكي خواھد بود پلیدان در تاریكي بیرون بھشت فرو مي

VI - اخالق زردشتي  

 –آیین مھر پرستي  –جھنم و اعراف و بھشت  –آتش جاوداني  –آدمي میدان جنگ خیر و شر است 
  پارسیان –مغان 

با این   كردند، چون پیروان دین زردشت جھان را بھ صورت میدان مبارزه میان خیر و شر تصور مي
تند كھ فردا را داش طرز تصور خویش، در خیال، محرك نیرومندي بیرون از قوانین طبیعت مقرر مي

نبردگاه  نفس بشري ر ا نیز، مانند صحنة جھان،. كرد و ضامن اجراي آن بود بھ كار نیك تشویق مي
خواه  نا ھر كس در نظر ایشان سربازي بود كھ خواه دانستند؛ بھ این ترتیب، ارواح پاك با ارواح پلید مي

  خواست یا از آن خودداري  يو ھر كار كھ بھ آن برم  جنگید، در صف خدا یا در صف شیطان مي

گاه فوق  با این فرض كھ انسان براي رسیدن بھ اخالق نیك محتاج بھ تكیھ. انجامید دستگاه اھریمن مي
دیني و االھي آن   انگیز تر از جنبة طبیعي باشد، باید گفت كھ جنبة اخالقي دین زردشت عالیتر و شگفت

بخشد كھ از دید قرون وسطایي  و مفھومي مي است؛ این طرز تصور بھ زندگي روزانة آدمي شرافت
كھ او را  كرد، یا از دید جاري در این ایام، نسبت بھ انسان، كھ او را چون كرم ناتواني تصور مي

كند، ھرگز چنان شرافت و مفھومي براي آدمي فراھم  دستگاه مكانیكي متحرك خود بھ خود تصور مي
، ھمچون پیادة صحنة شطرنج نیست كھ درجنگ انسان، مطابق تعلیمات مذھب زردشت. شود نمي

چھ اھورمزدا چنان خواستھ  بلكھ آزادي اراده دارد،  خود در حركت باشد،   جھانگیر دائمي بدون ارادة
خود كار كنند، و با كمال آزادي در طریق  است كھ انسانھا شخصیتھاي مستقلي باشند و با فكر و اندیشة

و ھر دروغگو و   خود، دروغ مجسم و جاندار،  چھ اھریمن،. ندگام نھ  روشني، یا در طریق دروغ،
  .رفت فریبكار بنده و خدمتگزار وي بھ شمار مي

اي بھ وجود آمد كھ بر این قاعدة  از این طرز تصور كلي قانون اخالقي مفصل و در عین حال ساده
دارد، بر دیگران نیز روا  تنھا كسي خوب است كھ آنچھ را بر خود روا نمي«: طالیي تكیھ داشت كھ 

گر اینكھ آدم یكي اینكھ دشمن خود را دوست كند؛ دی«: اوستا، انسان سھ وظیفھ دارد  بھ گفتة» .ندارد
، بزرگترین فضیلت تقواست، و بالفاصلھ پس از »پلید را پاكیزه سازد؛ و سوم آنكھ نادان را دانا گرداند

در میان پارسیھا رباخواري رایج نبوده، ولي باز پس . آن، شرف و درستي در كردار و گفتار است
بدترین ھمة ) شریعت یھودمانند (در شریعت اوستا . شمردند دادن وام را امر واجب و مقدسي مي

توان حدس زد كھ  مي  شد، ملحدان اجرا مي  ھاي سختي كھ دربارة از روي تنبیھ. گناھان كفر و الحاد بود
گشتند بدون درنگ اعدام  شك در دین درمیان پارسیان وجود داشتھ است؛ كساني را كھ از دین باز مي

  ھ آن فرمان داده بود، عمال شامل حال كفار،كھ پروردگار ھمھ را ب بخشندگي و مھرباني،. كردند مي
اي از مردم تصور مي شدند كھ اھورمزدا تنھا محبت  چھ آنان گروه پس افتاده  شد، یعني بیگانگان، نمي

  بھ گفتة. بر ایران زمین غافل بمانند  سرزمین خودشان را بھ دلشان انداختھ بود تا از ھجوم و حملة
؛ چنان »دانستند ھر جھت بھتر و واالتر از ھمة مردم روي زمین ميخود را از «ھرودوت، پارسیان، 

باور داشتند كھ ملتھاي دیگر بھ آن اندازه بھ كمال نزدیكترند كھ مرز و بوم ایشان از لحاظ جغرافیایي 
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این سخنان » .بدترین مردم كساني ھستند كھ از پارس دورترند«: بھ سرزمین پارس نزدیكتر باشد، و
خورد و تقریبًا ھمة ملتھا چنین تصوري  آورد كھ این روزھا نیز بھ گوش مي بھ خاطر ميھایي را  نغمھ
  .دارند

چون دینداري و تقوا بزرگترین فضیلت بود، نخستین وظیفة آدمي در زندگي آن بود كھ خدا را بپرستد 
بتراشند، بلكھ در دین زردشتي روا نبود كھ معبد بسازند یا بت . و تطھیر و قرباني كند و نماز بگزارد

  قربانگاھھاي مقدسي را بر قلة 

كردند و، براي اداي احترام بھ اھورمزدا، یا مقدسات پایینتر از وي، بر باالي آنھا آتش  مي
نامیدند، و عقیده  مي» اتر«شد و آن را بھ نام  خود آتش نیز بھ عنوان خدایي پرستش مي. افروختند مي

تشدان مركز اجتماع خانواده بود، و سعي داشتند كھ آتش آ. داشتند كھ فرزند خداي روشنایي است
آتش خاموشي ناپذیر . رفت گاه فسرده نشود، چھ این كار یكي از واجبات دین بھ شمار مي خانوادگي ھیچ

كردند؛ این درست  آسمان، یعني خورشید، را بھ عنوان مظھر تجسد یافتة اھورمزدا یا میترا پرستش مي
در كتاب مقدس زردشتیان . ن در مصر كرد و پرستش خورشید را رواج دادمثل كاري بود كھ اخناتو

خورشید صبحگاھي باید كھ تا نیمروز تقدیس شود، و خورشید نیمروز را باید كھ «: چنین آمده است كھ
و آنان كھ بھ بزرگداشت خورشید … تا ھنگام پسین تقدیس كنند، و خورشید پسین تا شامگاه تعظیم شود

براي خورشید و آتش و اھورمزدا، » .رھاي نیكشان در آن روز بھ حساب نخواھد آمدبر نخیزند، كا
چیزھاي گوناگون، از قبیل گل و نان و میوه و مواد خوشبو و گاو و گوسفند و شتر و اسب و خر و 

تنھا بوي قربانیھا . كردند گوزن، و در زمانھاي قدیمتر، مانند ملتھاي دیگر، آدمیزاد را قرباني مي
كاھنان،   شد؛ چھ، بنا بھ گفتة ص خدایان بود، و گوشت آنھا نصیب كاھنان و پرستندگان ميمخصو

عادت قدیم آریایي، كھ عبارت از تقدیم كردن شیرة . خدایان جز روح قرباني بھ چیزي احتیاج نداشتند
چھ خود آور ھومھ بھ خدایان بود، پس از ظھور دین زردشتي نیز تا مدت درازي باقي ماند، گر  مستي 

كاھنان مقداري از این . زردشت این عادت را ناخوش داشت، و نامي از آن در اوستا نیامده است
آن را میان مؤمنان، كھ براي اداي نماز جمع شده بودند، تقسیم   چشیدند و بازماندة شراب را مي

خدایان پیشكش  در آن ھنگام كھ فقر مانع آن بود كھ مردم چنین قربانیھاي اشتھاآوري بھ. كردند مي
اھورمزدا نیز، مانند یھوه، حمد و ثنا را دوست . جستند كنند، از راه دعا و نماز بھ خدایان تقرب مي

ھاي  براي بندگان مؤمن فھرست باشكوھي از صفات و نیكي  پذیرفت؛ بھ ھمین جھت، داشت و آن را مي
  .یھا بودخود فراھم كرد كھ تالوت آنھا بھ عنوان دعا مورد كمال عالقة پارس

رو شدن با مرگ باكي نداشت؛ این  ھر پارسي پارسا، كھ با تقوا و درستي زندگي كرده بود، از روبھ
چنان عقیده داشتند كھ استیویھاد، خداي . مطلب، خود، یكي از رازھاي نھفتة دین و دینداري است

  مرگ، ھركسي را درھرجا كھ باشد خواھد یافت؛ وي ھمچون جویندة مطمئني است كھ 

تواند از چنگ او فرار كند حتي كساني كھ مانند افراسیاب ترك بھ زیر زمین پناه  ھیچ انسان فانیي نمي
برده بودند، از او درامان نماندند؛ وي براي خود قصري آھنین در زیرزمین بھ بلندي ھزار قامت 

ستارگاني ساختھ آدمي ساختھ، و صدھا ستون در آن بھ كار داشتھ بود؛ در آن قصر، ماه و خورشید و 
افراسیاب در آنجا ھر چھ . داشتند گشتند و مانند روز آن را روشن نگاه مي بود كھ بر باالي آن مي

با ھمة قدرت و جادوي خود نتوانست كھ از . گذرانید كرد و زندگي را بھ خوشي مي خواست مي مي
  دست استیویھاد بگریزد 

ھاي آن بسیار دور است،  و پھناور را، كھ كرانھنیز كسي كھ این زمین گرد … و جان بھ سالمت برد
اي بھ  حفر كند و مانند ضحاك در خاور و باختر عالم در جستجوي زندگي ابدي تالش كند، ھرگز نتیجھ
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… وي، با ھمة قوت و قدرتي كھ داشت، نتوانست از چنگ استیویھاد فرار كند: دست نخواھد آورد
پذیرد و گول  آید، و از ھیچ كس مدح و ثنا نمي ھ كس مياستیویھاد غافلگیر و پنھاني بھ دیدار ھم

  . ستاند كند و جان ھمھ را مي خورد، و بھ ھیچ كس ابقا نمي  نمي

و چون اساس دین بر آن است كھ با وعده و وعید ھمراه باشد، و بیم و امید ھر دو كار كند، فرد متدین 
امیني در صف طرفداران اھورمزدا توانست از مرگ نترسد كھ ھمچون سرباز  زردشتي آن گاه مي

رفت، دوزخي و تطھیر گاھي  در ماوراي مرگ، كھ ترسناكترین معما بھ شمار مي. جنگیده باشد
ھمة ارواح ناچار بودند كھ پس از مرگ از پلي بگذرند كھ پلید و . و بھشتي وجود داشت) اعراف(

آمدند و  فرود مي» سرزمین سرود«ھ ارواح پاكیزه در آن طرف پل ب: كرد پاكیزه را ازیكدیگر جدا مي
گفت، و در آن جایگاه جاودانھ  آمد مي بھ آنان خوش» دوشیزة زیبا و نیرومندي با سینھ و پستان برآمده«

توانستند از این پل بگذرند، و  بردند؛ ولي ارواح پلید نمي با اھورمزدا در نعمت و خوشبختي بھ سر مي
چھ بیشتر گناه ورزیده بودند، گودال دوزخي آنان ژرفتر  شدند؛ ھر در گودالھاي دوزخ سرازیر مي

این دوزخ تنھا عنوان جھان سفال را نداشت، كھ بنا بر غالب دینھاي قدیم ھمة مردگان، از خوب و . بود
رفتند، بلكھ گودال تاریك و ترسناكي بود كھ ارواح گناھكار تا ابد در آن  بد، بدون تفاوت بھ آن فرو مي

دید كھ از گناھان پاك  چربید، آن اندازه شكنجھ مي اگر نیكیھاي كسي بر بدیھاي او مي .دیدند شكنجھ مي
دید و پس از آن بھ آسمان  ھزار سال عذاب مي شود، و اگر گناه فراوان و كار نیك كم داشت، دوازده

بنا بھ عقیدة زردشتیان، پایان جھان نزدیك است و ظھور زردشت آغاز دورة سھ . رفت باال مي
رسالة اخیر جھان است؛ پس از آنكھ، درزمانھاي مختلف، سھ پیغمبر از صلب زردشت ظھور كنند ھزا

رسد؛ دورة سلطنت اھورمزدا  و تعلیمات او را در سراسر جھان منتشر سازند، روز بازپسین فرا مي
در آن ھنگام ارواح پاكیزه زندگي . رود شود، و اھریمن و تمام نیروھاي بدي وي از میان مي مي

مردگان برانگیختھ «. كنند اي را، در جھاني كھ خالي از شر و تاریكي و درد و رنج است، آغاز مي تازه
سراسر عالم مادي از پیري و … گردد ھا باز مي آید و نفس بھ سینھ ھاي مرده مي شوند و جان بھ تن مي

  » .ماند یابد و براي ھمیشھ چنین مي مرگ و تباھي و انقراض رھایي مي

خوریم؛ چنان بھ  نامة مصري، بھ تھدید روز عظیم رستاخیز و حساب برمي ا نیز، مانند مردهدر اینج
رسد كھ این فلسفة روز محشر، در آن زمان كھ پارسیان بر فلسطین تسلط پیدا كردند، بھ  نظر مي

پیوستھ در ترسانید تا  این خود وسیلة بسیار مؤثري بود كھ كودكان را مي. یھودیان انتقال پیدا كرده باشد
  فرمان پدر و مادر خویش باشند؛ چون یكي از ھدفھاي دین 

است كھ وظیفة دشوار اطاعت خردساالن از سالخوردگان را آسانتر سازد، بھ ھمین جھت، باید قبول 
بھ طور كلي، . اند كنیم كھ علماي دین زردشتي در وضع قواعد و اصول دین خود مھارت فراوان داشتھ

دشتي دیني عالي بود كھ، نسبت بھ سایر دینھاي معاصر، با خود كمتر جنبة باید گفت كھ دین زر
جویي داشت، و بھ ھمین جھت روا نبود كھ بھ این  پرستي و خرافھ طلبي و خونخواري و بت جنگ

  .زودي از جھان برافتد

در زمان داریوش اول، این دین نمایندة روحي ملتي بود كھ در اوج عزت و اقتدار خویش بھ سر 
ورزند، و اگر اساطیر و  ولي مردم، بیش از آنكھ دوستدار منطق باشند، بھ شعر عشق مي. برد يم

بھ ھمین جھت بود كھ میترا و آناھیتھ، خداي خورشید . روند ھایي در كار نباشد ملتھا از میان مي افسانھ
شتند، و در و ماه، خداي رویش و حاصلخیزي و تناسل و روابط جنسي نیز براي خود پرستندگاني دا

ھاي  كنار اھورمزدا خداي رسمي باقي ماندند؛ اسامي آنھا در زمان اردشیر دوم دوباره در نوشتھ
شد، و نام اھورمزدا رو  از آن بھ بعد نام میترا روز بھ روز بزرگتر و نیرومندتر مي. سلطنتي پیدا شد

، خداي جوان و زیبا، كھ )مھر(= چون قرن اول میالدي فرا رسید، پرستش میترا . رفت بھ زوال مي
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شد و نمایندة یكي بودن اصل قدیمي آن با خورشید بھ شمار  اي از نور تصور مي برگرد صورت او ھالھ
رفت، در سراسر امپراطوري روم رواج یافت؛ انتشار ھمین آیین مھرپرستي بود كھ سبب برپا  مي

ھاي  اگر زردشت فناپذیر بود، در آن ھنگام كھ مجسمھ .گردیدداشتن عید میالد مسیح در میان مسیحیان 
آناھیتھ یا آفرودیتة ایراني را، چند قرن پس ازوفات خود، در بسیاري از شھرھاي شاھنشاھي ایران 

ار بود كھ ببیند بسیاري از كتابھاي وحي نیز بدون شك بر وي سخت ناگو. شد دید، بسیار شرمنده مي مي
شده بھ وي را مغان و بزرگان دین بھ صورت طلسمھایي براي شفاي بیماران و اسباب غیبگویي و 

یا مغان بر وي و » مردان حكیم«پس از مرگ زردشت، دستگاه كھن مذھبي . اند جادو درآورده
ان ھمة مذاھب، در پایان كار، با زندیقان تعلیماتش مسلط شدند، و با وي ھمان كاري كردند كھ روحانی

كنند؛ در ابتدا زردشت را وارد  كنند، و آنان را در تعلیمات و اصول دین خود حل مي و گردنكشان مي
آن مغان با زھد و تحمل سختي، و . سلسلة مغان كردند و پس از آن وي را بھ دست فراموشي سپردند

و شعایر مقدس، و خودداري از خوردن گوشت و بس كردن بھ یك زن، و پیروي از صدھا آداب 
قناعت كردن بھ لباسھاي ساده و دور از خودنمایي چنان شدند كھ، حتي در نظر بیگانگان، و از جملھ 

  یونانیان، بھ حكمت اشتھار پیدا كردند و تأثیر كالم و نفوذ نامحدودي نسبت بھ ھموطنان 

كردند بھ كارھاي  ودند، و تا با آنان مشورت نميشاھان پارسي شاگرد ایشان ب. خود بھ دست آوردند
شدند؛ طبقات باال مردان حكیم بودند، و طبقات پایینتر  مغان بھ چند طبقھ قسمت مي. خاستند مھم بر نمي

» Magic«پرداختند؛ كلمة انگلیسي  بھ كارھاي غیبگویي و جادوگري و ستاره بیني و خوابگزاري مي
عناصر زردشتي دین پارسي سال بھ سال رو . نام آنان مشتق شده استكھ بھ معني جادوگري است، از 

این دین از نو رونقي پیدا كرد، ) میالدي 651- 226(گرچھ در زمان سلسلة ساسانیان . بھ زوال بود
اكنون آیین زردشتي، جز در میان گروه . ظھور اسالم و حملة تركان بھ ایران بكلي آن را از میان برد

این مردم . شود و نزدیك نودھزار پارسیان ھندوستان، در جاي دیگر دیده نمياندكي در ایران، 
كنند و بھ مطالعھ و تحقیق در آنھا  باقیمانده، با كمال اخالص، كتابھاي مقدس خود را حفظ مي

كنند، و براي آنكھ  پردازند؛ آتش و آب و خاك و باد را بھ عنوان چیزھاي مقدس ستایش مي مي
شدن در زمین یا سوختھ شدن در ھوا، سبب پلیدشدن خاك و ھوا نشوند، آنھا را در  مردگانشان، با دفن

این زردشتیان اخالق عالي و سجایاي نیكو دارند، و . گذارند بھ اختیار مرغان شكاري مي» ھا دخمھ«
  .اي ھستند بر اینكھ دین زردشتي چھ تأثیر بزرگي در تكامل تمدن نوع بشر داشتھ است خود گواه زنده

IIV – آداب و اخالق پارسیان  

 -زنان -ازدواج -دوشیزگان و مردان عزب - گناھان جسماني - قانون پاكیزگي - قساوت و بزرگواري
  نظر پارسیان در تعلیم و تربیت -كودكان

شود این است كھ مردم ماد و پارس، با وجود آن دیني كھ داشتند، تا چھ حد بیرحم  آنچھ مایة شگفتي مي
فرورتیش دستگیر شد و «: گوید شاه ایشان، داریوش اول، در كتیبة بیستون چنین ميبزرگترین . بودند

او را در دربار من . گوشھا و بیني و زبان او را بریدم و چشمھاي او را درآوردم. او را نزد من آوردند
و … بعد او را بھ اكباتان بردم و بھ دار آویختم. بھ غل و زنجیر كردند تا ھمة مردم او را ببینند

بھ ارادة اھورمزدا قشون من بر قشوني كھ از من برگشتھ بود . اھورمزدا یاري خود را بھ من عطا كرد
من گوشتھا و بیني او را بریدم و چشمھاي او را . پیروز شد و چیترتخم را گرفتھ نزد من آوردند

عد بھ امر من در اربل ب. او را در دربار من در غل و زنجیر داشتند، و تمام مردم او را دیدند. بركندم
داستانھایي كھ پلوتارك، در سرگذشت اردشیر دوم و حوادث اعدامي كھ بھ » .او را مصلوب كردند

ھاي خونیني از اخالق شاھان پارس را در دورة اخیر  كند، نمونھ فرمان وي صورت گرفتھ، نقل مي
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این : داشتند فقتي روا نميورزیدند ھیچ گونھ رحمت و ش بر كساني كھ خیانت مي. دھد آنان نشان مي
فروختند و  پیروانشان را چون بنده مي. آویختند گونھ اشخاص، و پیشوایان ایشان را بھ دار مي

بردند و  ساختند، و دخترانشان را بھ اسیري مي كردند و پسرانشان را اختھ مي شھرھاشان را چپاول مي
یك ملت، تنھا از اعمال و رفتار شاھان ولي عدالت و حق مقتضي آن نیست كھ، در بارة . فروختند مي

آن قضاوت شود؛ فضیلت چیزي نیست كھ مانند اخبار تاریخي روایت شود، و نیكان و پاكان، مانند 
  اي از  حتي شاھان نیز، در پاره. ملتھاي خوشبخت، تاریخي ندارند

ن بھ درستي عھد دادند، و چنان بود كھ میان یونانیان پیمانشك موارد، از خود اخالق نیك نشان مي
اي را  بالیدند كھ ھرگز وعده ماندند، و بھ این مي بستند بھ آن استوار مي چون پیماني مي. معروف بودند

آنچھ از تاریخ پارسیھا با ستایش و تحسین باید ذكر شود این است كھ بندرت . كنند اند خلف نمي كھ داده
مزدوري گرفتھ شود؛ در صورتي كھ ھر كس  افتاد كھ فرد پارسي براي جنگ با پارسیھا بھ اتفاق مي

  .كندتوانست یونانیان را براي جنگ با خودشان اجیر  مي

و  رسد، باید گفت كھ اخالق برخالف آنچھ از خواندن تاریخ آمیختھ بھ خون و آھن این قوم بھ نظر مي
پارسیھا در سخن گفتن صریح و در دوستي استوار . رفتارشان این اندازه سختي وخشونت نداشتھ است

. نواز و بخشنده بودند، و بر رعایت آداب معاشرت، تقریبًا بھ اندازة مردم چین، مواظبت داشتند ومھمان
بوسیدند؛ و اگر  گر را ميرسیدند، یكدی چون دو نفر، كھ از حیث رتبھ با یكدیگر برابر بودند، بھ ھم مي

در . گذاشت كرد و بھ او احترام مي خورد، پشت دو تا مي تر از خود برمي كسي بھ شخصي بلندمرتبھ
آوردند؛ براي مردم متعارفي، تواضع  مقابل اشخاص كوچكتر گونة خود را براي بوسیدن پیش مي

بیني گرفتن وآب دھن انداختن چیز خوردن در كنار راه را سخت ناپسند داشتند؛ . مختصري كافي بود
تا زمان خشیارشا، درخوردن و نوشیدن سادگي فراوان داشتند، و . دانستند درمقابل دیگران را بد مي

پاكیزگي را، پس . نوشیدند خوردند و جز آب خالص چیز دیگري نمي جز یك بار در روز خوراك نمي
كھ كار نیكو چون از دست ناپاك سرزند  پنداشتند دانستند، و چنان مي از زندگي، بزرگترین نعمت مي

قیام نكند، فرشتگان در جسم او [ ھا؟ میكروب] چھ انسان، اگر در برانداختن فساد «ارزشي ندارد؛ 
شدند سخت كیفر  كساني را كھ سبب پراكنده شدن بیماریھاي واگیردار مي» .منزل نخواھند كرد

در شریعت او، مانند دو . شدند ي حاضر ميدر جشنھا، ھمة مردم با لباسھاي پاك سفید. دادند مي
در كتاب مقدس . شریعت برھمایي و موسوي، آداب و رسوم تطھیر و جلوگیري از پلیدي بسیار بود

در آن . كند زردشت، فصلھاي مطولي است كھ ھمھ از قواعد مخصوص پاكي جسم و جان بحث مي
مھ، پلیدي است، و ایراني فرزانھ باید كتاب آمده است كھ چیدن ناخن و مو، و نفس كشیدن از دھان، ھ

  . از آنھا پرھیز كند، مگر اینكھ قبال آنھا را پاك كرده باشند

استمناي با دست . كیفر گناھان جسماني در شریعت زردشت، مانند شریعت یھودي، بسیار سخت بود
مرتكب چنین گونھ كردند؛ كیفر لواط و زنا آن بود كھ زن یا مردي را كھ  را با شالق زدن مجازات مي

از آنچھ » .كش بیشتر مستحق كشتن ھستند بكشند، زیرا از مار خزنده و گرگ زوزه«شدند  اعمال مي
شود كھ، بنابر معھود، میان گفتار و كردار  كنیم معلوم مي ھاي ھرودوت نقل مي ھم اكنون از نوشتھ

ھ وسیلة زور و قدرت، كار پارسیان ربودن زنان را، ب«: تفاوت بوده است؛ گفتة ھرودوت چنین است
دانند؛ ولي در فكر انتقام برآمدن، پس از ربوده شدن زني، كار احمقان است؛ و آنان  ناپاكان و بدان مي

را از یاد بردن كار فرزانگان؛ چھ واضح است كھ اگر خود زنان بھ این كار مایل نباشند، ھرگز كسي 
؛ »اند پارسیان امرد بازي را از یونانیان آموختھ«: دگوی و در جاي دیگر مي. »تواند آنان را برباید نمي

  شود بھ آنچھ این خبرنگار عجیب آورده اگر چھ نمي
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كند، تا حدي گفتة ھرودوت تأیید  دربارة عمل لواط مي» اوستا«اعتماد كرد، از سرزنشھاي سختي كھ 
ھیچ چیز آن را «و كند كھ این گناه زشت قابل آمرزش نیست  در چند جا تكرار مي» اوستا«: شود مي

  » .كند پاك نمي

شوھر ماندن دوشیزگان وزن نگرفتن پسران عزب را تشویق  البتھ شریعت زردشت چنان نبود كھ بي
شد؛ و این از آن جھت  كند، ولي تعدد زوجات و اختیار كردن ھمخوابگان و كنیزكان مجاز شمرده مي

نظامي قرار دارد، احتیاج بھ آن ھست كھ بود كھ در یك اجتماع، كھ اساس آن بر سپاھیگري و نیروي 
مردي كھ زن «: گوید در این باره چنین مي» اوستا«. ھر چھ ممكن است تعداد فرزندان زیادتر شود

كند بر آن كھ خانواده  اي را سرپرستي مي دارد بر آن كھ چنین نیست فضیلت دارد، و مردي كھ خانواده
دارد بر آن كھ چنین نیست فضیلت دارد، و ثروتمند  ندارد فضیلت دارد، و مردي كھ پسران فراوان

اینھا ھمھ مقیاسھایي است كھ مقام اجتماعي متعارف میان » برتر از مردي است كھ ثروت ندارد؛
. رفت خانواده در نظر آنان مقدسترین سازمان اجتماع بھ شمار مي. كند ملتھاي مختلف را تعیین مي

دس دادار گیتي جسماني، آیا دوم خوشترین جاي زمین اي مق :زردشت از اھورا پرسیده بود كھ
اي بسازد كھ داراي آتش و گاو و  ھر آینھ جایي كھ مرد مقدس خانھ… : كجاست؟ پس اھورمزدا گفت

پس از آن، گاو و گوسفند بسیار و آرد بسیار علف بسیار و . گوسفند و زن و فرزند و اھل بسیار باشد
حیوان، » .بسیار و آتش بسیار و اسباب زندگي خوب بسیار باشدھاي  سگ بسیار و زنان بسیار و بچھ

ھمان گونھ كھ در قسمت آخر ده فرمان  رفت؛  و مخصوصًا سگ، جزء الیتجزاي خانواده بھ شمار مي
اگر جانوري آبستن بود و جایي نداشت، بر نزدیكترین خانھ واجب بود كھ از آن . موسي نیز چنین بود

دادند؛  خورانید، بھ او كیفر سخت مي اك فاسد یا بسیار داغ بھ سگي مياگر كسي خور. پرستاري كند
با ھزار و چھارصد تازیانھ » زد ماده سگي را، كھ سھ سگ با او نزدیكي كرده بود، مي«ھر كس 

كردند، و براي  گاو نر را، بھ واسطة قوة بارور كردن فراواني كھ داشت، احترام مي. شد مجازات مي
  . قربانیھاي خاص داشتندماده گاو دعاھا و 

. ساختند رسیدند، پدرانشان اسباب كار زناشویي ایشان را فراھم مي چو ن فرزندان بھ سن رشد مي
دامنة انتخاب ھمسر وسیع بود، زیرا چنانكھ روایت شده ازدواج میان خواھر و برادر، پدر و دختر، و 

تجملي داشت كھ تنھا مخصوص كنیزك و ھمخوابھ گرفتن عنوان . مادر و پسر معمول بوده است
اي از این ھمخوابگان  افتادند، پیوستھ دستھ اعیان و اشراف، چون براي جنگ بھ راه مي. ثروتمندان بود

و  329ھاي متأخر شاھنشاھي، میان  شمارة كنیزكان حرم شاھي را، در دوره. بردند با خود ھمراه مي
بود كھ، جز در مورد زنان بسیار زیبا، ھیچ  اند، چھ در آن زمان عادت بر این جاري شده گفتھ 360

  . شد زني از زنان حرم دوبار ھمخوابة شاھنشاه نمي

با كمال : در زمان زردشت پیغمبر، زنان، ھمان گونھ كھ عادت پیشینیان بود، منزلتي عالي داشتند
در آن  شدند و كردند؛ صاحب ملك و زمین مي آزادي، و با روي گشاده، در میان مردم آمد و شد مي

توانستند، مانند اغلب زنان روزگار حاضر، بھ نام شوھر، یا بھ وكالت از  تصرفات مالكانھ داشتند و مي
پس از داریوش، مقام زن، مخصوصًا در میان . طرف وي، بھ كارھاي مربوط بھ او رسیدگي كنند

و شد در میان مردم زنان فقیر، چون براي كار كردن ناچار از آمد . طبقة ثروتمندان، تنزل پیدا كرد
بودند، آزادي خود را حفظ كردند، ولي، در مورد زنان دیگر، گوشھ نشیني زمان حیض، كھ برایشان 

  ;9واجب بود، رفتھ رفتھ ادامھ پیدا كرد و سراسر زندگي اجتماعي ایشان را فرا گرفت، و این 

طبقات باالي اجتماع جرئت زنان . رود در میان مسلمانان بھ شمار مي» پوشي پرده«امر، خود، مبناي 
شد كھ  آن نداشتند كھ، جز درتخت روان روپوشدار، از خانھ بیرون بیایند؛ ھرگز بھ آنان اجازه داده نمي

آشكارا بامردان آمیزش كنند؛ زنان شوھردار حق نداشتند ھیچ مردي را، ولو پدر یا برادرشان باشد، 
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شود و نامي از ایشان  ده، ھیچ صورت زن دیده نميدر نقشھایي كھ از ایران باستان برجاي مان. ببینند
. كنیزكان آزادي بیشتري داشتند، چھ الزم بود از مھمانان خواجة خود پذیرایي كنند. رسد بھ نظر نمي

ھاي اخیر نیز، در دربار تسلط فراوان داشتند و، در كنگاش كردن، با  زنان حرم شاھي، حتي در دوره
   .كردند مي ایل شكنجھ، با شاھان رقابتسرایان، و در طرحریزي وس خواجھ

پسران براي پدران خود سود . فرزند داشتن نیز، مانند ازدواج، از موجبات بزرگي و آبرومندي بود
ولي دختران طرف توجھ نبودند، چھ بھ  خوردند؛ اقتصادي داشتند و در جنگھا بھ كار شاھنشاه مي

ھاي  از گفتھ. شدند مند مي رفتند و كساني، جز پدرانشان، از ایشان بھره اي، جز خانوادة خود، مي خانھ
كنند كھ دختري بھ ایشان روزي  پدران از خدا مسئلت نمي«: ایرانیان قدیم در این باره یكي این است كھ

شاھنشاھي ھر » .آورند ھایي كھ خدا بھ آدمي بخشیده بھ شمار نميكند، و فرشتگاه دختران را از نعمت
تو گویي بھاي خون آن فرزندان را از  -فرستاد سال براي پدراني كھ پسران متعدد داشتند ھدایایي مي

جنین  شدند و در صدد سقط زنان شوھردار یا دوشیزگاني را كھ از راه زنا باردار مي. پرداخت پیش مي
انداختن در نظر ایشان بدترین گناه بود و مجازات اعدام  مكن بود ببخشند؛ چھ، بچھآمدند، م بر نمي
، وسایل جلوگیري از باردار شدن ذكر »بندھشن«در یكي از تفسیرھاي زردشتي قدیم، بھ نام . داشت

شده، ولي مردم را از توسل بھ آنھا برحذر داشتھ است؛ از جملھ مطالبي كھ در آن كتاب آمده یكي این 
دربارة امر توالد و تناسل در كتاب مقدس چنین آمده است كھ چون زن از حیض پاك شود، تا «: ستا

  » .ده شبانروز آمادة آن است كھ، چون با مردي نزدیكي كند، باردار شود

سالگي بھ اختیار مادر، و از پنج تا ھفت سالگي تحت سرپرستي پدر بودند، و در  فرزندان تا سن پنج
و . تعلیم و تربیت غالبًا منحصر بھ فرزندان اعیان و ثروتمندان بود. شدند ھ داخل مياین سن بھ مدرس

یكي از اصول رایج آن بود كھ محل مدرسھ نزدیك . گرفت این كار معموال بھ وسیلة كاھنان صورت مي
بھاي كتا. بازار نباشد، تا دروغ و دشنام و تزویري كھ در آنجا رایج است مایھ تباھي حال كودكان نشود

درس را  شد؛  و شرحھاي آن بود؛ مواد درسي شامل مسائل دیني و طب و حقوق مي» اوستا«درسي، 
پسران . خواندند كردند و مكرر مي گرفتند، و بندھاي طویل را از بر مي از راه سپردن بھ حافظھ فرا مي

  طبقات پایین اجتماع دردسر درس خواندن نداشتند و تنھا سھ چیز

تعلیمات عالي تا سن بیست یا بیست و چھار . سواري، تیراندازي، و راستگویي اسب: آموختند را مي
دادند كھ براي  یافت، و بھ بعضي از فرزندان اشراف تعلیمات مخصوصي مي سالگي ادامھ مي

ون فرمانداري استانھا و تصدي مشاغل دولتي مھیا شوند؛ ولي آنچھ براي ھمھ مشترك بود فرا گرفتن فن
شدند،  زندگي دانشجویان در مدارس عالي بسیار دشوار بود، شاگردان صبح زود بیدار مي. جنگ بود

دیگر از كارھاي  تاختنند؛ شدند و بسرعت مي دویدند، بر اسبان سركش سوار مي مسافت زیادي را مي
ن این مدارس شناوري، شكار جانوران، دنبال كردن دزدان، كشاورزي و درختكاري، و طي كرد

مسافتھاي درازي در گرماي شدید تابستان یا سرماي جانگزاي زمستان بود؛ آنان را چنان پرورش 
دادند كھ بتوانند تغییرات و سختیھاي اقلیم را نیكو تحمل كنند و با خوراك خشن ساده بسازند و،  مي
ت كھ، در لحظاتي این گونھ تعلیمات بوده اس. ھا بگذرند آنكھ سالح و لباسشان تر شود، از رودخانھ بي

توانست تنوع و درخشندگي فرھنگ و تمدن یونان قدیم را فراموش كند، اسباب  كھ فردریش نیچھ مي
  .آورد ميسرور خاطر او را فراھم 

VIII - علم و ھنر  
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 - نقش دیواري تیراندازان - كاخ پرسپولیس - كوروش و گور داریوشگور  -خرده ھنرھا - پزشكي
  ارزیابي ھنر پارسي

ادبیات . اند آموختھ رسد كھ پارسیان، جز ھنر زندگي، ھیچ ھنري بھ فرزندان خود نمي چنان بھ نظر مي
ستند دان در نظر ایشان ھمچون تجملي بود كھ بھ آن كمتر نیازمند بودند، و علوم را ھمچون كاالھایي مي

ھاي خیالي داشتند، این كار  پذیر بود؛ گرچھ تمایلي بھ شعر و افسانھ كھ وارد كردن آنھا از بابل امكان
گویي  پردازي و لطیفھ گفتن و نكتھ گذاشتند، و لذت سخن را بر عھدة مزدوران و طبقات پست اجتماع مي

شعر را، بیش . شمردند كتاب ميو شنید را برتر از لذت خاموشي و تنھایي و مطالعھ و خواندن  در گفت
شنیدند؛ با مردن خنیاگران، شعر نیز از میان  از آنكھ از روي نوشتھ بخوانند، از راه آوازخواني مي

  .رفت

بیماري آفریده، و ھر  999،99پنداشتند كھ شیطان  پزشكي در ابتدا وظیفة كاھنان بود؛ آنان چنین مي
در . ر و جادو و مراعات قواعد بھداشت درمان كنندیك از آنھا را باید بھ وسیلة مخلوطي از سح

معالجة بیماران، توجھ بھ ادعیھ و اوراد بیش از توجھ بھ دارو بود، بھ این اعتبار كھ تعویذ و ورد، اگر 
باوجود . توان چنین گفت كشد، و دربارة داروھا نمي سود نداشتھ باشد، بیزیان است و مریض را نمي

پارس زیاد شد، فن پزشكي غیر دیني رواج پیدا كرد؛ چنان بود كھ، در  این، در آن ھنگام كھ ثروت
زمان اردشیر دوم، سازمان منظمي براي پزشكان و جراحان پیدا شد؛ مزد آنان را قانون، مطابق مقام 

  این كاري بود  - اجتماعي بیماران، تعیین كرد

ALIGN="JUSTIFY"&<9 ;  

بایستي برایگان معالجھ كنند؛ درست  علماي دیني را مي. كھ قانون حموربي نیز پیش از آن كرده بود
كار حرفة خود را با معالجة كافران و بیگانگان  گونھ كھ در میان ما معمول است، پزشكان تازه ھمان

ز كار خود، ناچار بود یك یا دو سال بر روي مھاجران و كردند، چھ ھر پزشكي، در آغا آغاز مي
  :بود» پروردگار نور«این، خود، فرمان . فقیران آزمایش كند

آیا نخست در . روند اي مقدس دادار گیتي جسماني، اینان كھ مزداپرستند براي آموختن پزشكي مي
زداپرستان در دؤپرستان پیش از م: مزداپرستان آزمایش كنند یا در دؤپرستان؟ پس اھورمزدا گفت

نخست یك دؤپرست را جراحي كند؛ اگر او بمیرد، دؤپرست دوم را جراحي كند؛ اگر او . آزمایش كنند
ابداآلباد [ خواھد پزشك بشود مي]ھم بمیرد، دؤپرست سوم را جراحي كند؛ اگر او ھم بمیرد، آن كھ

نباید بھ مزداپرست دوا بدھد، نباید [ ناقابل كار پزشكي شد]پس از آنكھ . است[ كار پزشكي] ناقابل 
مزداپرست را جراحي كند، و نباید مزداپرست را در جراحي زخم كند؛ پس اگر بھ مزداپرست دوا 

ھمان ]دھد، و اگر مزداپست را جراحي كند؛ و اگر مزداپرست را جراحي كرده، زخم كند، مجازاتش 
یك دؤپرست [ خواھد پزشك بشود مي]كھ كسي . كسي است كھ عمدًا بھ كسي زخم وارد آورد[ مجازات 

خوب [ مریض] خوب شود، و او دؤپرست دوم را جراحي كند، و او [ مریض] را جراحي كند، و او 
پس . خوب شود، پس آزموده است تا ابداآلباد[ مریض] شود، و او دؤپرست سوم را جراحي كند، و او 

تواند مزداپرست را  دھد، و بھ خواھش مي تواند بھ مزداپرست دوا بھ خواھش خود مي[ پزشك شدن]از 
  .جراحي كند

چو پارسیان تمام ھمت خود رامتوجھ برپا ساختن كاخ شاھنشاھي خویش كرده بودند، دیگر وقت و 
بھ ھمین جھت، در مورد ھنر، مانند . كرد  نیروي ایشان براي كاري، جز جنگ و كشتار، كفایت نمي

البتھ ذوق . شد رومیان، قسمت عمدة توجھ آنھا بھ چیزي بود كھ از خارج ایران زمین وارد مي
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یباپسندي داشتند، ولي ساختن چیزھاي زیبا را برعھدة ھنرمندان بیگانھ، یا بیگانگان ھنرمندي كھ در ز
گذاشتند، و پولي را كھ براي مزد دادن بھ این ھنرمندان الزم بود  بردند، مي داخل خاك ایشان بھ سر مي

داشتند، كھ گاھي بھ  ھاي زیبا و باغھاي خرم و عالي خانھ. كردند از كشورھاي تابع خود فراھم مي
ھاي خود اثاثة  آمد؛ در خانھ ھاي گوناگون جانوران در مي صورت شكارگاه و محل نگاھداري مجموعھ

از قبیل میزھایي كھ روپوش طال و نقره داشت، یا با این دو فلز گرانبھا   كردند؛ آوري مي گرانبھا جمع
كردند؛ و  از كشورھاي دیگر وارد مي كاري شده بود؛ و تختھایي كھ روپوشھاي عالي آنھا را منبت

شد و كف اطاقھاي خود را با آن  گونھ رنگھاي زمین و آسمان بر آنھا دیده مي فرشھاي نرمي كھ ھمھ
    .كردند مفروش مي

ھاي اطاق را با گلدانھاي ساخت بیگانگان  نوشیدند، و میزھا و طاقچھ در جامھاي زرین شراب مي
  آواز خواندن و رقصیدن را دوست داشتند و از نواختن چنگ و ني آراستند؛ مي

گوھرھاي گرانبھا در نزد ایشان فراوان بود و با آنھا از تاج و گوشواره . بردند و طبل و دف لذت مي
مند بودند و گوش و گردن  ان نیز بھ زیورآالت عالقھساختند؛ مرد گرفتھ تا دستبند و كفشھاي مرصع مي

مروارید و یاقوت و زمرد و الجورد را از خارج وارد . آراستند و بازوھاي خود را با آنھا مي
آوردند؛ از ھمین سنگ گرانبھا بود كھ  كردند، ولي فیروزه را از كانھاي پارس بھ دست مي مي

سنگھاي گرانبھا را بھ صورتھاي عجیب و غریب . كردند ثروتمندان مھرھاي خود را تھیھ مي
شاه بر تخت . آوردند تراشیدند و، بھ گمان خود، آنھا را بھ صورت دیوان و شیاطین معروف درمي مي

  . ھاي زرین داشت نشست كھ آسمانة طالیي بر باالي آن بود و پایھ زریني مي

در روزگار كوروش، داریوش . ندتنھا در ھنر معماري بود كھ پارسیان شیوة خاصي براي خود داشت
اند كھ باستانشناسان مقدار كمي از آنھا را از خاك  اول، و خشیارشاي اول، گورھا و كاخھایي ساختھ

چیزھایي را براي ما اكتشاف  - بیل و كلنگ - ناپذیر اند؛ پس از این نیز دو مورخ خستگي بیرون آورده
اسكندر، برخالف  .بودت بھ ھنر پارسي خواھد خواھند كرد كھ مایة زیاد شدن حس قدرشناسي ما نسب

راه كاروانرو اكنون از . آنچھ در پرسپولیس كرد، قبر كوروش را در پازارگاد براي ما باقي گذاشت
اش بر آن سر بھ فلك كشیده بود؛  و پسر دیوانھ گذرد كھ روزگاري كاخ كوروش اي مي كنار صفة برھنھ

اي كھ نقش  از آن كاخھا، جز چند ستون شكستھ كھ اینجا و آنجا پراكنده شده، یا سر در و سرپنجره
در نزدیكي این صفھ، بر دشت . شود، چیزي بر جاي نمانده است برجستة كوروش بر آنھا دیده مي
گذشت بیست و چھار قرن زمان بر آن مشھود است؛  شود، كھ اثر مجاور آن، گور كوروش دیده مي

این قبر سنگي ساده، كھ شكل و حالت یوناني دارد، با ارتفاعي نزدیك یازده متر، بر روي سكویي از 
اي  نماید بوده و پایھ سنگ قرار گرفتھ است؛ شك نیست كھ این اثر تاریخي بلندتر از آنچھ اكنون مي

پیرایھ بھ نظر  گور كوروش امروز برھنھ و دورافتاده و بي. متناسب با بزرگي خود داشتھ است
اندازد، كھ از آن تقریبًا ھیچ اثري  رسد، و ھیئت آن آدمي را بھ یاد زیبایي گذشتة این ساختمان مي مي

اندازد كھ جسم بیجان، در  بر جاي نمانده است؛ سنگھاي شكستھ و فرو ریختھ تنھا ما را بھ این فكر مي
از این بنا، چون مقدار . دھد زگار، بسیار بیش از آدمیزاد ایستادگي بھ خرج ميمقابل تصرفات رو

  نقش «، بھ )پرسپولیس(زیادي بھ طرف جنوب پیش برویم، در نزدیكي تخت جمشید 

    

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



  

  ةاي تخت جمشید ویرانھ

ن رسیم كھ در آنجا قبر داریوش اول، ھمچون معبدي ھندي، در دل كوه كنده شده، و دھانة آ مي» رستم
بیند، بھ جاي دھانة مقبره، مدخل كاخي در نظر وي مجسم  بھ صورتي است كھ چون شخص آن را مي

در كنار در، كھ زیاد بلند نیست، چھار ستون باریك با سنگ تراشیده شده؛ بر باالي در، نقش . شود مي
كھ گویي  دھند؛ چنان است شود كھ مردم كشورھاي تابع پارس را نمایش مي برجستة اشخاصي دیده مي

. اند بر روي بامي ایستاده و شاھنشاه را، كھ مشغول پرستش اھورمزدا و ماه است، بر تختي برداشتھ
فكري كھ در ساختن این نقش برجستھ بھ كار رفتھ، و ھمچنین طریقة اجراي آن، از سادگي و ظرافت 

  .كند حكایت مي

دزدیھا و اثر مخرب آب و ھوا، در جنگھا و چپاولھا و  بناھاي باستاني دیگر پارسي، كھ از آسیب
نخستین شاھان . ھاي كاخھاي سلطنتي است ظرف مدت دو ھزار سال، رستھ وبرجاي مانده، خرابھ

پارسي در اكباتان براي خود اقامتگاھي با چوب ارز و سرو، پوشیده شده از صفحات فلزي، ساختھ 
اي از آنھا برجاي نمانده  ن ھیچ نشانھبرپا بود، و اكنو) م ق150حوالي (بودند كھ تا زمان پولوبیوس 

باشكوھترین آثار ایران باستاني، كھ در این اواخر بتدریج از زیر خاك رازدار و ممسك بیرون . است
در این نقطھ، داریوش كبیر، و شاھاني . ھا و ستونھاي تخت جمشید است آمده، پلكانھاي سنگي و صفھ

شد  بدین وسیلھ، مدتي را كھ پس از آن نامشان فراموش مي كھ پس از وي آمدند، كاخھایي بنا نھادند تا،
اي كھ كاخھا  این پلكانھاي بزرگ و باشكوھي كھ شخص را از زمین ھموار بھ باالي پشتھ. درازتر كنند

بھ احتمال قوي، . رساند، در سراسر تاریخ معماري جھان، ھیچ نظیري ندارد بر آن ساختھ شده مي
النھرین، كھ  ي بین»زیگوراتھا«را از پلكانھاي مخصوص برجھا یا پارسیان این شكل ساختن پلھ 

جمشید خصوصیاتي دارد كھ  گشتھ، اقتباس كرده بودند، ولي پلكانھاي تخت برگرد آن برجھا مي
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اي وسیع، و باالرفتن از آنھا آسان، است كھ ده  منحصر بھ خود آن است؛ بھ این معني كھ بھ اندازه
ھا ھمچون مدخل باشكوھي است، و ما را بھ  این پلھ .روندھلو از آنھا باال توانند پھلو بھ پ سوار مي

رساند كھ میان شش تا پانزده متر از سطح زمین بلندتر است؛ آن صفھ در حدود پانصدمتر  اي مي صفھ
ھا از دو  در آنجا كھ پلھ .بودنددارد، و كاخھاي شاھي را بر روي آن ساختھ  طول و سیصد متر عرض

شود كھ در دو طرف آن، دو مجسمة گاو  رسد، دروازة سنگي بزرگي دیده مي طرف بھ یكدیگر مي
در طرف . دھد ترین آثار باز ماندة ھنر آشوري را نمایش مي ده و زشتبالدار با سر آدمي نصب ش

خوانده » كاخ چھلستون«راست این دروازه، شاھكار بناھاي پارسي قرار داشتھ، كھ اكنون بھ نام 
  شود؛ و آن تاالر بزرگي بوده است كھ بھ زمان خشیارشاي  مي

گرفتھ  متر مربع را فرا مي 9000ود اول ساختھ شده و، با اطاقھاي متصل بھ آن، مساحتي در حد
است؛ اگر براي وسعت بنا اھمیتي قائل باشیم، باید گفت كھ این كاخ از معبد پھناور كرنك و از ھر 

ھاي  براي رسیدن بھ این تاالر بزرگ از پلھ. كلیساي اروپایي، جز كلیساي میالن، بزرگتر بوده است
دیوارھاي سنگي كوتاھي قرار دارد، و بر آنھا  گذریم كھ در دو طرف آن، براي زینت،  دیگري مي

ھایي است كھ تا كنون در ایران بھ  شود كھ بھترین نقش برجستھ ھاي بسیار عالي دیده مي نقش برجستھ
ھا، ھنوز  از ھفتاد و دو ستوني كھ در كاخ خشیارشا برپا بوده، اكنون در میان ویرانھ. دست آمده

آور بھ نظر  اي خشك، وحشت ة درختان خرما در میان واحھتاي آنھا سرپاست و، مانند تن سیزده
رود كھ تقریبًا بھ سرحد كمال   رسد، این ستونھاي شكستھ از آن دستھ از كارھاي بشري بھ شمار مي مي

رسیده است و از نظایر خود در مصر قدیم و یونان بلندتر است، و ارتفاع غیر متعارفي نوزده متر را 
ھل و ھشت ترك ناوداني دارد، و پایة آنھا بھ صورت كاسة زنگي است كھ تنة این ستونھا چ. دارد

را دارد، و بر » یوني«سرستونھا غالبًا شكل گلھاي پیچیدة . برگھاي وارونھ آنھا را پوشانیده است
باالي آن دو پارچھ سنگ، كھ بھ صورت سرو گردن دو گاو نر تراشیده شده، پشت بھ پشت واقع است، 

شك نیست كھ حمالھاي سقف چوبي بوده است، زیرا . گرفتھ بر روي آنھا قرار ميكھ حمالھاي سقف 
این ستونھاي ظریف و شكننده، كھ از یكدیگر فاصلة زیاد دارند، ھرگز تحمل بار بسیار سنگین 

ھا را با سنگ سیاه صیقلیي ساختھ بودند  دور درھا و پنجره. اند سنگھاي بزرگ پیشاني را نداشتھ تختھ
چوب آبنوس درخشندگي داشت؛ دیوارھا آجري بود، ولي، با سفالھاي لعابدار خوشرنگ كھ مانند 

ھا از  جنس ستونھا و مجردیھا و پلھ. درخشان، روي آنھا را با نقش گلھا و جانوران پوشانده بودند
تاالر «، و در طرف خاور آن، »چھلستون«پشت . سنگ آھكي سفید زیبا یا مرمر كبود سخت است

ھاي خارجیي كھ حدود آن را نشان  از این تاالر، جز یك ستون و از اره. ار داشتھقر» صد ستون
شاید این دو كاخ زیباترین بناھایي باشد كھ در جھان قدیم و جدید . دھد، چیزي بر جاي نمانده است مي

  .بھ دست آدمیزاد ساختھ شده است

. آثار شالوده چیزي بر جاي نیست اردشیر اول و اردشیر دوم در شوش كاخھایي ساختند كھ از آنھا جز
در ضمن كاوشھاي . بناي آن كاخھا با آجر بود و روي آنھا را با زیباترین سفال لعابدار پوشانده بودند

، یعني »جاودانان«بھ دست آمده، كھ بھ احتمال قوي صورت » نقش دیواري تیراندازان«شوش، 
در ضمن تماشاي این نقش، چنان بھ نظر . دھد جانداران و پاسبانان خاص شاھنشاه، را نمایش مي

اند تا در  رسد كھ این تیراندازان با شكوه، بیش از آنكھ قصد جنگ داشتھ باشند، خود را آراستھ مي
كند؛  ھایي بر تن دارند كھ با رنگ درخشان خود توجھ را جلب مي جامھ. جشني درباري شركت كنند

ھاي خود را،  د؛ با غرور و نیرومندي خاصي نیزهشو موھاي سر و رویشان مایة شگفتي مي  پیچ و خم
نقاشي و پیكرتراشي، در شوش و سایر . اند كھ نشانة منصب رسمي ایشان است، بھ دست گرفتھ

  پایتختھاي پارس، عنوان 
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  نقش دیواري تیراندازان، موزة لوور، پاریس؛ عكس از آرشیو عكس و ھنر تاریخ

ھا كار  رفت؛ بھ ھمین جھت، بیشتر مجسمھ ھاي معماري بھ شمار مي ھنر مستقلي نداشت، بلكھ از شاخھ
  . دست ھنرمنداني بود كھ، براي ھمین كار، آنان را از آشور و بابل و یونان بھ پارس آورده بودند

است؛ و  توان گفت كھ شاید براي ھر جاي دیگر نیز چنان بوده در خصوص ھنر پارسي چیزي را مي
شكل خارجي قبر كوروش از لیدیا گرفتھ شده؛ . آن اینكھ عناصر آن از خارج بھ عاریھ گرفتھ شده بود

اند؛ ردیف بندي ستونھا و نقش  ستونھاي باریك نظیر ستونھاي آشوري است، كھ آنھا را تكمیل كرده
م گرفتھ شده؛ دھد كھ از تاالرھاي ستوندار مصر و نقوش آن الھا ھا، خود، گواھي مي برجستھ

ولي . سرستونھاي بھ شكل جانوران ھمچون مرضي است كھ از نینوا و بابل بھ پارس سرایت كرده بود
آنچھ مایة امتیاز ھنر پارسي است، و آن را قائم بھ ذات و مستقل و مشخص از معماریھاي دیگر 

است؛ سلیقة ساختھ، ھمان جمع شدن این عناصر مختلف و ھماھنگ ساختن آنھا با یكدیگر بوده 
النھرین رقت و لطافتي بخشیده و، از تركیب  ھاي سنگین بین اشرافي پارس بھ ستونھاي ھولناك و توده

وصف این . آنھا، درخشندگي و رونق و تناسب و ھماھنگي تخت جمشید را بھ وجود آورده است
؛ سیاحان پركار و شد رسید اسباب حیرت و تعجب آن مردم مي تاالرھا و كاخھا كھ بھ گوش یونانیان مي

سیاستمداران موشكاف یوناني، از ھنرھاي ایران و تجمالت آن سرزمین، براي ھمشھریان 
. انگیخت شد و آنان را بھ رقابت با پارس برمي بردند كھ مایة تحریك احساساتشان مي خودخبرھایي مي

و گردن جانوران بھ این ترتیب بود كھ یونانیان، ھرچھ زودتر، سرستونھاي دو طرفي و مجسمة سر 
را، كھ در كاخھاي پرسپولیس بر روي ستونھاي بلند و باریك قرار داشت، تغییر شكل دادند و 

پیرایة ستونھاي یوني را ساختند؛ آنگاه با كاستن از درازي ستونھا، بر  سرستونھاي صاف و بي
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چوبیي را كھ بر روي استحكام آنھا افزودند و آنھا را بھ صورتي درآوردند كھ تحمل حمالھاي سنگي یا 
حق این است كھ بگوییم براي رسیدن از تخت جمشید بھ آتن، از لحاظ . گذاشتند داشتھ باشد آنھا مي

آلود  تمام سرزمینھاي خاور نزدیك، كھ در شرف خواب مرگ. معماري، یك گام بیشتر فاصلھ نبود
  .را در پاي یونان بریزندكردند كھ میراث باستاني خویش  ھزار سالھ بودند، خود را آمادة آن مي

IX – انحطاط  

) یا داراي(داریوش  - كوروش كوچك -اردشیردوم -فصلي از آدمكشي - خشیارشا - میرد چگونھ ملتي مي
فتح پارس بھ دست اسكندر، و پیشروي او در  - علل سیاسي و نظامي و اخالقي انحطاط - اصغر

  ھندوستان

   استخوان بندي مادي و . بیشتر نپاییدشاھنشاھیي كھ داریوش تأسیس كرده بود یك قرن 

معنوي پارس با شكستھاي ماراتون و ساالمیس و پالتھ در ھم شكست؛ شاھنشاھان كار جنگ را كنار 
. ور شده بودند، وملت بھ سراشیب فساد و بیعالقگي بھ كشور افتاده بود گذاشتھ، در شھوات غوطھ

دھا سقوط امپراطوري روم مطابق آن صورت اي بود كھ بع انقراض شاھنشاھي پارس در واقع نمونھ
در ھر دو مورد، انحطاط و تدني اخالقي ملت با قساوت شاھنشاھان و امپراطوران و غفلت : گرفت

بھ پارسیان ھمان رسید كھ پیش از ایشان بھ مادیان رسیده بود، چھ، . ایشان از احوال مردم توأم بود
كار طبقة . ختي، بھ خوشگذراني مطلق پرداختندپس از گذشتن دو سھ نسل از زندگي آمیختھ بھ س

اشراف آن بود كھ شكم خود را با خوراكھاي لذیذ پر كند؛ كساني كھ پیشتر در شبانروز بیش از یك بار 
اینك بھ تفسیر پرداختھ، گفتند مقصود از یك بار  - و این آییني در زندگي ایشان بود -خوردند غذا نمي

ھا و انبارھا پر از خوراكھاي لذید شد؛ غالبًا  شام ادامھ پیدا كند؛ خانھغذا، خوراكي است كھ از ظھر تا 
نھادند؛ شكمھا را از  شده را یكپارچھ و درست نزد مھمانان خود برخوان مي گوشت بریان حیوان ذبح

كردند؛ در ابتكار خوردنیھا و مخلفات و شیرینیھاي گوناگون،  گوشتھاي چرب جانوران كمیاب پر مي
خانة ثروتمندان پر از خدمتگزاران تباھشده و تباھكار بود، و میخوارگي . دادند ن بھ خرج ميتفنن فراوا

كوروش و داریوش : بھ طور خالصھ باید گفت كھ. و مستي میان ھمة طبقات اجتماع رواج داشت
  .پارس را تأسیس كردند، خشیارشا آن را بھ میراث برد، و جانشینان وي آن را نابود ساختند

ي اول، از لحاظ ظاھر، پادشاھي بھ تمام معنا بود؛ قامت بلند و تن نیرومند داشت و، بنا بھ خشیارشا
ولي جھان ھنوز مرد خوشگلي كھ گول نخورده باشد . مشیت شاھانھ، زیباترین فرد شاھنشاھي خود بود

كمتر بھ خود ندیده؛ ھمان گونھ كھ مرد مغرور بھ نیروي خودي را كھ اسیر سرپنجة زني نشده باشد 
ھاي فراوان داشت، و بدترین نمونة فسق و فجور براي رعایاي خود  خشیارشا معشوقھ. توان یافت مي
شد، چھ آنچھ از اسباب  شكست وي، در ساالمیس، شكستي بود كھ از اوضاع و احوال نتیجھ مي. بود

رو كردن بزرگي داشت تنھا این بود كھ بزرگنمایي خود را دوست داشت، و چنان نبود كھ، ھنگام 
ھاي  پس از بیست سال كھ در دسیسھ. سختي و ضرورت، بتواند مانند پادشاھان حقیقي بھ كار برخیزد

شھواني گذراند و در كار ملكداري اھمال و غفلت ورزید، یكي از نزدیكان وي بھ نام ارتبان یا اردوان 
  .او را كشت، و جسد او را با شكوه و جالل شاھانھ بھ خاك سپردند

آوري كھ در  چھ در دربار روم زمان تیبریوس صورت گرفتھ با كشتارھا و خونریزیھاي وحشتتنھا آن
كشندة خشیارشا را، اردشیر اول، كھ پس از پادشاھي . دربار ایران قدیم اتفاق افتاده، قابل مقایسھ است
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شت، وي را، پس از چند ھفتھ، نابرادریش سغدیان ك. درازي خشیارشاي دوم بھ جاي او نشست، كشت
  كھ خود، شش ماه پس از آن، بھ دست داریوش دوم 

بھ جاي داریوش دوم، پسرش اردشیر دوم بھ سلطنت . اي را فرو نشاند برادران و خواھران وي، فتنھ
نشست كھ ناچار شد، در جنگ كوناكسا، با برادرش كوروش كوچك، كھ مدعي پادشاھي بود، سخت 

پسر خود داریوش را كھ قصد او كرده بود كشت و،  این اردشیر مدت درازي سلطنت كرد و. بجنگد
اوخوس، پس از . آنگاه كھ دریافت پسر دیگرش اوخوس نیز قصد جان او دارد، از غصھ دق كرد

بیست سال پادشاھي، بھ دست سردارش باگواس مسموم شد؛ این سردار خونریز پسري از وي را، بھ 
خود نسبت بھ وي، برادر او را كشت؛ چندي بعد، نیت  نام ارشك، بھ تخت نشانید و، براي اثبات حسن

ارشك و فرزندان خرد وي را نیز بھ دیار عدم فرستاد و دوست مطیع و مخنث خود كودومانوس را بھ 
سلطنت رسانید؛ این شخص ھشت سال سلطنت كرد و لقب داریوش سوم بھ خود داد؛ ھموست كھ در 

در ھیچ دولتي، . در حال احتضار بود، كشتھ شدجنگ با اسكندر، ھنگامي كھ سرزمین و پادشاھي او 
تر  كفایت حتي در دولتھاي دموكراسي امروز، كسي را سراغ نداریم كھ در فرماندھي از این شخص بي

طبیعت دستگاھھاي امپراطوري و شاھنشاھي چنان است كھ ھرچھ زودتر مضمحل شود، . بوده باشد
اند وجود ندارد؛ و این  كھ آن را بھ میراث برده چھ نیرویي كھ در مؤسسان آن بوده دیگر در كساني

درست ھنگامي است كھ ملتھاي سر كوفتھ نیروھاي خود را تجدید كرده و درصدد آنند كھ آزادي از 
نیز این طبیعي نیست كھ ملتھایي كھ از حیث زبان و دین و اخالق و سنن با . دست رفتھ را بازیابند

. یكدیگر پیوستھ بمانند و صورت وحدت خود را حفظ كنندیكدیگر اختالف دارند، مدت درازي بھ 
اي ندارد كھ بتواند مانع از بین رفتن آن باشد؛ ناچار باید ھرچند یك بار، با  چنین وحدتي بنیان و شالوده

پارسیھا، در دورة دویست سالة . بھ كار بردن نیرو، این پیوستگي و وحدت ساختگي را حفظ كنند
دند كھ از تباین و اختالف میان ملتھاي زیر فرمان ایشان بكاھد، یا از تأثیر شاھنشاھي خود، كاري نكر

بد نیروھاي گریز از مركزي كھ سبب از ھم پاشیده شدن شاھنشاھي بود جلوگیرد؛ بھ این قانع بودند كھ 
اي از ملتھا حكومت كنند، و ھرگز در صدد آن بر نیامدند كھ از آنھا دولت حقیقي واحدي بھ  برآمیختھ

شد؛ ھر چھ   بھ این جھت، نگاھداري وحدت شاھنشاھي پارس سال بھ سال دشوارتر مي. وجود آورند
شد و كساني  افزود و جرئتشان بیشتر مي كاست، بر طمع فرمانداران محلي مي  از سختي شاھنشاھان مي

بنده و  را كھ از طرف شاه، براي اشتراك در حكومت، بھ والیات فرستاده شده بودند یا با ترساندن
آنگاه این فرمانداران بھ میل خود بھ ھر جا . فریفتند  ساختند یا بھ سیم و زر مي    مطیع خود مي

. كردند آوردند و گاه بھ گاه بر ضد شاه قیام مي كشیدند و مال فراوان بھ دست مي خواستند لشكر مي مي
ن محتاط و ترسو بر جاي شورشھا و جنگھاي متوالي سبب از بین رفتن مردان زندة پارس شد؛ مردا

  مانده بودند، و این ترتیب روح زندگي و نشاط در قشون شاھنشاھي فسرده بود؛ و 

ھاي فنون  تمرین دادن بھ قشون و بھبود بخشیدن بھ سالح جنگي ایشان نبود؛ سرداران سپاه از تازه
  ا مرتكب شدند،چون آتش جنگ افروختھ شد، این سرداران بزرگترین خبطھا ر. جنگي آگاھي نداشتند

ھاي بلند مقدونیان  و سپاه غیر متجانس پارس، كھ بیشتر افراد آن تیرانداز بودند، ھدف خوبي براي نیزه
ولي این پس از آن   پرداخت، اسكندر نیز بھ لھو و لعب مي. ھاي زرھدار بھ ھم پیوستة آن شد و دستھ

و كمتر كسي در  ھمراه آورده بودند،  بود كھ پیروز شد؛ اما فرماندھان قشون پارس كنیزكان خود را
تنھا سربازان واقعي در قشون پارس . شد كھ بھ جان و دل بھ جنگ آمده باشد میان ایشان یافت مي

  .مزدوران یوناني بودند

معلوم بود كھ روزي یونانیان دولت پارس را   از ھمان روز كھ خشیارشا در ساالمیس شكست خورد،
پیوست در  طرف راه بزرگ بازرگانیي كھ باختر آسیا را بھ مدیترانھ ميیك . بھ مبارزه خواھند كشید

و طرف دیگر آن را یونانیان در اختیار داشتند؛ و آنچھ از قدیم در طبع آدمي بوده،   تصرف پارس بود،
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انداختھ، خود سبب آن بوده است كھ روزي چنین جنگي بین یونان و  و وي را بھ طمع كسب مال مي
بھ محض اینكھ یونانیان كسي چون اسكندر را پیدا كردند، كھ بتوانند در زیر پرچم . پارس درگیر شود

  .بھ این كار برخاستند  او متحد شوند،

پیاده و  000،30گذشت، چھ آسیاییان قشون مركب از ) داردانل(= مقاومتي، از ھلسپونت  بي  اسكندر،
نفري از پارس كوشید تا اسكندر را در  000،40سپاھي  .گرفتند نميسوارة وي را بھ چیزي  5000

كشتھ  000،20مرد، و از پارسیھا  115از یونانیان   مقابل رود گرانیكوس متوقف سازد؛ در این نبرد،
اي   گرفت، و پاره آمد و بعضي شھرھا را مي اسكندر تا مدت یك سال رو بھ جنوب و خاور پیش مي. شد

نفري از  000،600در این اثنا، داریوش سوم اردویي . آوردند   فرود ميدیگر در برابر وي سر تسلیم 
سربازان و ماجراجویان براي خود فراھم ساختھ بود؛ براي عبور كردن چنین سپاھي، از پلي كھ با 

پنچ روز وقت الزم بود؛ دستگاه سلطنت را ششصد استر و سیصد   كشتیھا بر روي فرات بستھ بودند،
مرد  000،30با اسكندر بیش از   ون دو لشكر در ایسوس بھ یكدیگر برخوردند،چ. كرد شتر حمل مي

بختي و ناداني، میداني را براي جنگ برگزیده بود كھ جز معدودي از   جنگ نبود، و داریوش، از تیره
توانستند بھ كارزار برخیزند و باقي سربازان بیكار ماندند؛ چون آتش جنگي فرو    سپاه بیشمار وي نمي

كشتھ شده، كھ بیشتر ایشان  000،110اند و از ایرانیان  كشتھ داده 450ست، معلوم شد كھ یونانیان نش
اسكندر سخت در پي فراریان افتاد و بھ . ھنگام فرار از ترس بھ این پایان سیاه و ننگین رسیده بودند

و دو دختر و ارابھ داریوش زن و مادر . از نھري گذشت  قولي، بر پلي كھ از كشتگان ساختھ شده بود،
  و چادر مجلل خود را بھ جا گذاشت و 

اسكندر با بانوان پارسي چنان برزگوارانھ رفتار كرد كھ مورخان یوناني . ننگ فرار را تحمل كرد
اگر بھ گفتة . اند؛ بھ این بس كرد كھ یكي از دختران داریوش را بھ زني بگیرد درشگفتي مانده

یم، باید بگوییم كھ مادر داریوش بھ قدري اسكندر را دوست داشت كوینتوس كورتیوس باور داشتھ باش
  .كھ چون از مرگ او با خبر شد آن اندازه چیز نخورد تا مرد

پس از آن، فاتح جوان، براي آنكھ سلطھ و نظارت خود را بر سراسر آسیاي باختري مستقر كند، با 
ش از آنكھ پیروزیھاي خود را خواست پی نمي  نمود آرام گرفت؛ فراغ خاطري كھ متھورانھ مي

. از جایي كھ رسیده بود پیشتر برود  سروساماني بدھد و خط ارتباطي مطمئني براي خویش فراھم كند،
مردم بابل، مانند اھالي اورشلیم، بھ شكل دستھ جمعي، براي خوشامد گفتن بھ اسكندر، از شھر خود 

اسكندر با خوشرویي پیشكشیھاي . تقدیم كردند، با ھر چھ طال داشتند، بھ وي  بیرون آمدند و شھر را
تدبیري خراب كرده بود،   كھ خشیارشا از روي بي  ایشان را پذیرفت و دستور داد معابد ایشان را،

داریوش بھ وي پیغام فرستاد و پیشنھاد . تعمیر كنند؛ این خود، مایة خوشحالي و خرسندي مردم شد
بھ  طالده ھزار تالنت   دو دخترش را بھ وي بازگرداند،صلح كرد و وعده داد كھ اگر مادر و زن و 

اسكندر بدھد، و یكي از دخترھاي خود را بھ او تزویج كند و تسلط وي را بر تمام نواحي واقع 
خواھد، جز این كھ از جنگ دست   زي از اسكندر نميدرمغرب فرات بھ رسمیت بشناسد؛ درمقابل، چی

اگر «دوم قشون یونان، با شنیدن این پیشنھادھا گفت كھ   پارمنیون، فرماندة. بازدارد و با او دوست باشد
پذیرفتم و با كمال شرافتمندي  من بھ جاي اسكندر بودم با كمال خرسندي این پیشنھادھاي عالي را مي

اسكندر كھ این . »داشتم  باري كھ ممكن است پیش بیاید دور نگاه مي صیبتخود را از تصادف شكست م
چون وي پارمنیون نبود و   ولي،» .كردم اگر من ھم پارمنیون بودم چنین مي«: سخن را شنید، گفت

فعال آنچھ ) یعني اسكندر(  اسكندر بود، در جواب داریوش گفت كھ پیشنھادھاي او معني ندارد، چھ وي،
تواند دختر شاھنشاه را بھ ھمسري  و ھر آن بخواھد مي  كند در تصرف دارد،  پیشنھاد ميرا داریوش 

آور  داریوش چون دانست كھ امیدي بھ بستھ شدن صلح با چنین مرد زبان. خویش انتخاب كند
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ن تر از سپاه نخستی     میلي، بھ گرد آوردن سپاھي پر شماره   اي نیست، از روي كمال بي      مالحظھ  بي
  .برخاست

تا آن زمان اسكندر بر صور مسلط شده و مصر را بھ امالك خویش افزوده بود؛ پس از آن متوجھ 
لشكریان وي، . شاھنشاھي بزرگ شد و رسیدن بھ شھرھاي دور آن را وجھة ھمت خویش قرار داد

ر آن مقاومتي،، ب    بیست روز پس از بیرون آمدن از بابل، بھ شھر شوش رسیدند، و اسكندر، بي
  مستولي شد؛ سپس چنان بسرعت بھ جانب پرسپولیس بھ راه افتاد 

در اینجا اسكندر كاري كرد كھ در زندگي پر از كارھاي باشكوه وي لكة ننگي بر جاي گذاشت؛ و آن 
ھاي خود، بھ نام تائیس، در كاخھاي پرسپولیس     اینكھ، براي فرو نشاندن آتش ھوس یكي از معشوقھ

براي خودداري كردن  بھ سپاھیان خود پروانة غارت كردن شھر را داد و بھ اندرز پارمنیون،  .زدآتش 
پس از آنكھ دل لشكریان خود را با مالھاي غارتي و عطایاي خود بھ . از چنین كار زشتي،، گوش نداد

  .رو بھ شمال بھ راه افتاد تا براي آخرین بار با داریوش رو بھ رو شود دست آورد، 

یك میلیون نفر فراھم آورده   قشوني بھ شمارة و بالخاصھ والیات خاوري،  داریوش از والیات پارس، 
باكتریاییان،   پارسیان، مادیان، بابلیان، سوریان، ارمنیان، كاپادوكیاییان،: بود، كھ مركب بود از

بلكھ  افراد این قشون دیگر تنھا بھ تیر و كمان مسلح نبودند، . آراخوسیاییان، سكاھا، و ھندوان  ،سغدیان
ھاشان داسھایي بستھ    و بھ چرخھاي ارابھ زوبین و نیزه و زره نیز داشتند و بر اسب و فیل سوار بودند،

آخرین تالش خود   یروي عظیم،با این ن  آسیاي پیر،  شده بود تا دشمنان را مانند گندم مزرعھ درو كند؛
 000،40سوار و  7000اسكندر با . كرد كھ در مقابل اروپاي جوان از ھستي خویش دفاع كند را مي

فت؛ او، با برتري سالح و نظام برخورد، و نبرد درگر با این مخلوط ناھمرنگ بي گوگملپیاده در 
سپاه داریوش را از ھم   شجاعت و فرماندھي صحیح خویش، توانست در ظرف مدت یك روز شیرازة

ولي فرماندھان وي این فرار دوم را  داریوش بار دیگر در صدد گریختن از میدان جنگ برآمد، . بگسلد
از كشندگان شاه پارس ھر كھ را بھ   ر،اسكند. اش كشتند    ناخوش دانستند و وي را ناگھاني، درسراپرده

تا مانند شاھان ھخامنش بھ خاك   كشت و نعش داریوش را با احترام بھ پرسپولیس فرستاد،  دست آورد،
سپرده شود؛ و این خود بیشتر سبب شد كھ پارسیھا نیكخویي و جوانمردي او را بپسندند و زیر پرچمش 

و   ن رسانید و آن را یكي از استانھاي دولت مقدونیھ ساخت،اسكندر كارھاي پارس را بھ ساما. گرد آیند
  .پادگان نیرومندي براي نگاھداري آن بر جاي گذاشت؛ آنگاه بھ جانب ھند رھسپار شد
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كتاب دوم

  ھند و ھمسایگانش 

. اینھا شكلھاي گوناگون او ھستند. خدا در ھمة موجودات حاضر است: واالترین حقیقت این است كھ«
این رازوریھاي … خواھیم دین انسانساز است   دیني كھ مي… جز این دیگر خدایي نیست كھ بجوییمش
دیگر خدایان ھمھ از دلھاي ما … پنجاه سال بعدبگذارید تا … ناتوان كننده را رھا كنید و نیرومند باشید

تنھا خداي بیدار ھمین خداي نژاد ماست كھ دستھایش ھمھ جا ھست، پاھایش ھمھ جا ھست؛ . محو شوند
نخستین ھمة پرستشھا پرستش آنھایي است كھ … پوشد  گوشھایش ھمھ جا ھست؛ ھمھ چیز را فرو مي

  ».است كھ خدمتگزار ھمة موجودات باشدتنھا آن كس خادم خداوند … پیرامون ما ھستند

   ھندجدول گاھشماري تاریخ 

  م  ق

  فرھنگ نوسنگي در میسور:  4000

  دارو - فرھنگ موھنجو: 2900

  ھجوم آریاییھا بھ ھند: 1600

  تشكیل وداھا: 500- 1000

  اوپانیشادھا : 500 - 800

  مھاویر، بنیانگذار آیین جین : 527- 599

  بودا: 483 - 563

  سوشروتة طبیب : 500

  كپیلھ و فلسفھ سانكیھ : 500

  ھاي كھن  پورانھ: 500

  ھجوم یونانیان بھ ھند : 329

  .رود اسكندر از ھند مي: 325

  سلسلة ماوریا : 185- 322

  چندره گوپتة ماوریا: 298- 322
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  در پاتلیپوتره مگاستنس: 298 - 302

  آشوكا: 222- 273

  میالدي

  كنیشكھ، پادشاه كوشاني : 120

  چركة طبیب : 120

  سلسلة گوپتھ : 530- 320

  چندره گوپتة اول : 330 - 320

  سمودرگوپتھ: 380- 330

  [ پادشاه آیودھیا] ویكره مادیتیھ : 413- 380

  در ھند [ زایر چیني]ھین  -فا: 414- 399

  آجانتا[ غارھاي]فرسكوھاي معابد و نقوش : 700- 100

  نویس كالیداس، شاعر و نمایشنامھ: 400

  ھجوم ھونھا بھ ھند : 500- 455

  آریبھط ریاضیدان : 499

  وراھھ میھیرة منجم : 587- 505

  برھمگپت منجم : 660- 598

  شاه  وردنھ - ھرشھ: 648- 606

  پولكشین دوم، شاه سلسلة چالوكیھ: 642- 608

  در ھند[ نيزایر چی]یوان چوانگ : 645- 629

  تسان گامپو، شاه تبت -سرونگ: 650- 629

  عصر طالیي تبت : 800- 630

  .نھد تسان گامپو، لھاسا را بنیاد مي - سرونگ: 639
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  .كنند اعراب سند را فتح مي: 712

  پیدا شدن مملكت پادشاھي پلوه: 750

  بنا نھادن بوروبودور، در جاوه : 780- 750

  معبد كیالسھ : 760

  یلسوف ویدانتھ شنكره، ف: 820- 788

  عصر طالیي كامبوج : 1300- 800

  عصر طالیي راجپوتانا : 1400- 800

  ظھور مملكت پادشاھي چولھ : 900

  بیروني، دانشمند ایراني : 1048 - 973

  بنانھادن دھلي : 993

  سلطان محمود غزنوي : 1030- 997

  .برد سلطان محمود بھ ھند ھجوم مي: 1008

  یھ ویكره مادیتیھ چالوك: 1126- 1076

  بھاسكرة ریاضیدان : 1114

  میالدي

  ھجوم تركھا بھ ھند : 1186

  سلطنت دھلي : 1526- 1206

  الدین ایبك سلطان قطب: 1210- 1206

  ماركوپولو در ھند : 1293- 1288

  الدین  سلطان عالء: 1315- 1296

  .كند الدین چیتور را فتح مي عالء: 1303

  سلطان محمدبن تغلق : 1351- 1325
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  نگر ویجیھ بنا نھادن: 1336

  )تیمور لنگ(تیمور : 1405- 1336

  سلطان فیروز شاه : 1388- 1351

  .كند تیمور بھ ھند حملھ مي: 1398

  كبیر شاعر: 1518- 1440

  گذار آیین سیخ بابا نانك، بنیاد: 1538- 1469

  .نھد بابر سلسلة تیموریان ھند را بنیاد مي: 1530- 1483

  سورداس شاعر: 1573- 1483

  رسد بھ ھند ميواسكودگاما : 1498

  .كند نگر حكومت مي كریشنا رایھ بر ویجیھ: 1529- 1509

  .كنند پرتغالیھا گوآ را اشغال مي: 1510

  ھمایون : 1542- 1530

  داس شاعر تولسي: 1624- 1532

  شیرشاه : 1545- 1542

  بازگشت و مرگ ھمایون : 1556- 1555

  اكبرشاه: 1605- 1560

  نگردر تلیكوتھ سقوط ویجیھ: 1565

  سیس شركت ھندشرقي تأ: 1600

  جھانگیر: 1627- 1605

  شاه جھان: 1658- 1628

  مرگ ممتاز محل: 1631

  ساختن تاج محل: 1653- 1632
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  اورنگ زیب : 1707- 1658

  .نھند فرانسویھا پوندیشري را بنیاد مي: 1674

  راجھ شیواجي : 1680- 1674

  .نھند انگلیسیھا كلكتھ را بنیاد مي: 1690

  انگلیس در ھندجنگ فرانسھ و : 1763- 1756

  نبرد پالسي : 1757

  رابرت كالیو، فرماندار بنگال : 1767- 1765

  وارن ھیستینگز، فرماندار بنگال : 1774- 1772

  محاكمة وارن ھیستینگز: 1795- 1788

  لرد كورانوالیس، فرماندار بنگال:1793- 1786

  ماركي ولزلي، فرماندار بنگال: 1805- 1798

  بنتنیك فرماندار كل ھند - لرد ویلیام كوندیش: 1835- 1828

  .نھد سمج را بنیاد مي - موھن روي برھما رام: 1828

  ساتي ) رسم(الغاي: 1829

  راماكریشنا: 1886- 1836

  شورش سپاھیان : 1857

  .شود ھند ضمیمة حكومت بریتانیا مي: 1858

  تولد رابیندرانات تاگور: 1861

  )نارندرنات دوت(ویویكاننده : 1902- 1863

  دس كارمچاند گاندي تولد مھن: 1869

  میالدي

  .كند تأسیس مي
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  السطنھ  ماركي ریپن، نایب: 1884 - 1880

  ھند تأسیس كنگرة ملي: 1885

  السطنھ  بارون كرزن، نایب: 1905- 1889

  السطنھ  بارون چمزفرد، نایب: 1921- 1916

  آمریستار: 1919

  السطنھ  ریدینگ، نایب ارل: 1926- 1921

  السطنھ  لرد ایروین، نایب: 1931- 1926

  السلطنھ  لرد ولینگتن، نایب: 1931

   فصل چھاردھم

  

  بنیادھاي ھندي 

I - صحنة نمایش  

  تأثیرات اقلیمي –نظري بھ نقشھ  –كشف دوبارة ھند 

كند كھ تا چندي پیش، آن ھم بھ طور دست و  ھیچ چیز تا این حد دانش پژوه امروزي را شرمسار نمي
 000،180،5ھند شبھ جزیرة پھناوري است بھ وسعت تقریبي . پا شكستھ، با ھند آشنا نبوده است

جمعیتش  كبیر؛بھ اندازة دو سوم ایاالت متحده، و بیست برابر اربابش، بریتانیاي  مربع،كیلومتر 
  یعني بیشتر از مجموع جمعیت امریكاي شمالي و جنوبي، یا یك پنجم جمعیت كرة نفر 000،000،320

یا شاید (م  ق 2900دارو، در  –استمرار مؤثري است از تحول و تمدن، یعني از تمدن موھنجو  زمین،
گرفتھ تا زمان گاندي و رامان و تاگور؛ ایمانھایي در آن بوده و ھست كھ از ) این تاریخ ھم كھنتر از
شود؛ فیلسوفاني  پرستي خام و ابتدایي تا لطیفترین و معنویترین ھمھ خدایي را شامل مي مراحل بت

در ھشت قرن قبل از میالد مسیح  اوپانیشادھا از –بودند كھ ھزار نواي گوناگون بر یك مایة وحدتي 
اند؛ دانشمنداني بودند كھ سھ ھزار  ساختھ –گرفتھ تا شنكره كھ ھشت قرن پس از مسیح بھ جھان آمد 

در  اند؛ بردهسال پیش علم نجوم را تحول بخشیدند، و ھم دانشمنداني كھ در زمان ما جایزة نوبل 
اي داشتند كھ نشان قدمتش پیدا نیست؛ و در پایتختھا ھم فرمانروایان فرزانھ و  روستاھا نھاد مردمانھ

قدمت آثار  خواندند، بھ ھاي بزرگي مي  نیكخواھي چون آشوكا و اكبر داشتند؛ رامشگرانش حماسھ
  دھند؛  ھومر، كھ امروزه ھم در سراسر جھان بھ شعر شاعرانش گوش فرا مي
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ھنرمندانش از تبت تا سیالن، و از كامبوج تا جاوه، براي خدایان ھندو معابد عظیمي بر آورده، یا دھھا 
 ھند این است، و اكنون در دانش –اند  ھاي مغولي پدید آورده نقص براي شاھان و ملكھ كاخ بي

اي، مانند قارة معنوي نویي، بھ روي ذھن غربي، كھ تا دیروز تمدن را چیزي اختصاصًا  صبورانھ
  .شود ميپنداشتھ است، گشوده  اروپایي مي

ویدان كوھھاي ھیماالیا رو بھ طرف صحنة این تاریخ مثلث بزرگي است كھ ھر چھ از برفھاي جا
اي در طرف چپ آن ایران قرار گرفتھ،  در گوشھ. شود رود، تنگتر مي گرماي جاویدان سیالن پایین مي

چون مرز شمالي را بھ . كھ از نظر مردم و زبان و ایزدان شباھت كاملي بھ مردم عصر ودایي دارد
جا قندھار، گندھارة باستاني، است كھ پیكر تراشي رسیم؛ این  سوي خاور دنبال كنیم، بھ افغانستان مي

  چندي در آن با ھم آمیختند و بعد از ھم جدا  ھندي یوناني و

در شمال آن كابل است كھ مسلمانان و مغولھا از آن دست بھ حمالت  نرسیدند؛شدند و دیگر بھ ھم 
داخل ھند، و نزدیك مرز آن، پیشاور قرار دارد كھ . خونبار زدند و مدت ھزار سال بر ھند چیره شدند

در این جا عادت قدیمي شمالیھا، یعني ھجوم . در چند ساعت از كابل بھ آنجا رسید توان با اتومبیل مي
توجھ كنید كھ روسیھ، در پامیر و معابر ھندوكش، چقدر بھ ھند نزدیك . بھ جنوب، ھنوز پابرجاست

در شمالیترین نقطة ھند ایالت كشمیر قرار دارد، . این راه چھ سیاستھا كھ بھ خود ندیده است. شود  مي
سرزمین «جنوب آن ایالت پنجاب است، یعني. كھ نامش یادآور شكوه باستاني فنون نساجي ھند است

خانة ( ھیماالیابا شھر بزرگ الھور و پایتخت تابستاني آن، سیمال، كھ در پاي كوھھاي  »رودپنج 
رود پر آب و خروشان سند، بھ طول یكھزار و ششصد و ده كیلومتر از پنجاب . قرار دارد) برف

كھ سند (، گرفتھ شده است، و ایرانیان »رود«گذرد؛ نام سند از لغت بومي سند و، بھ معني  باختري مي
براي آنان لغت ھندوستان بھ معني . تمام شمال ھند را بھ این نام خواندند) ھ ھندو تبدیل كردندرا ب

   .دساختنرا براي ما ) ھند(=  indiaیونانیان مھاجم از اصطالح ایراني ھندو كلمة . سرزمین رودھاست

كند،   شوند؛ جمنا دھلي را مشروب مي دو رود جمنا و گنگ آرام آرام از پنجاب رو بھ جنوب جاري مي
سازد؛ گنگ ھنگامي كھ بھ شھر مقدس بنارس  و شكوه تاج محل در آكره را در آبھاي خود منعكس مي

د؛ و، با دوازده كنن ھندوي مشتاق در آن غسل مي  شود، بھ طوري كھ روزانھ ده میلیون رسد پھن مي مي
كمي دورتر، و . كند اش، استان بنگال و كلكتھ، پایتخت قدیمي بریتانیا، را مشروب و بارور مي دھانھ

پرواز . باز ھم در جھت خاور، برمھ، با پاگوداھاي زرین رانگون و جادة پر آفتاب مندلھ، قرار دارد
كشد كھ پرواز از نیویورك بھ  ھمان قدر طول مي ھنداز مندلھ تا فرودگاه باختري كراچي در 

گذریم، كھ سرزمین راجپوتھاي   در چنین پروازي، در جنوب سند، از روي راجپوتانھ مي. آنجلس لوس
  در جنوب . ودایپور دارددلیر است و شھرھاي مشھوري چون گوالیور، چیتور، جیپور، اجمیر، و ا

بمبئي یا استان بمبئي، با شھرھاي پر نعمت سورت، احمدآباد، بمبئي، و پونھ  »پرزیدنسي« و باختر
دارند كھ حكام محلي بر آن آباد و میسور قرار  در خاور و جنوب، استانھاي مترقي حیدر. واقع است
در ساحل باختري، گوآ، و در . پایتختھاي پر نقش و نگاري بھ ھمین نامھا دارند. رانند،  فرمان مي

ساحل خاوري، پوندیشري قرار دارد كھ بریتانیاییھاي فاتح آن را بھ پرتغالیھا، و این را بھ فرانسویھا 
خلیج بنگال را پرزیدنسي . آنان دلجویي كرده باشند واگذاشتند، تا، با این چند كیلومتر مربع خاك، از

انگیز  شود، و معابد عالي و غم كند، و مركز آن شھر مدرس است كھ خوب اداره مي مدرس اداره مي
پل «پس از آن . آرایند  شھرھاي تانجور، تریچیناپالي، مادوره، و رامشورام مرزھاي جنوبي آن را مي

اي بھ سیالن، یعني جایي كھ ھزار و    كھ ما را از تنگھ –شستھ آبتلي از جزایر فرون –است » آدم
  .ھمة اینھا بخش كوچكي از ھند است. خواند  ششصد سال پیش تمدني در آن رویید و بالید، مي
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اي است مثل اروپا پر  پس، نباید ھند را سرزمیني چون مصر، بابل، یا انگلستان بدانیم، بلكھ قاره
نظر اقلیم و نژاد، ادبیات، فلسفھ، و ھنر ھم، تقریبًا بھ ھمان اندازه، جمعیت و چند زباني، و از 

شمال ھند، ھم عرصة ھجوم جریانھاي ھواي سرد سلسلھ جبال ھیماالیاست و . گوناگون و متنوع است
پنج آب سرزمین پنجاب . شود ھایي كھ از برخورد این جریانھا با آفتاب جنوب ایجاد مي  ھم دستخوش مھ

ھاي  تي بزرگي ایجاد كرده است كھ بار آوري بیمانندي دارند؛ اما در جنوب این درهدشتھاي آبرف
كند؛ دشتھا خشك و عریانند، و براي اینكھ  اي یكھ تاز حكومت مي  اي، خورشید چون خودكامھ رودخانھ

محصول كافي از آن برداشتھ شود كاشتن تنھا كافي نیست، بلكھ فرد كشاورز باید بھ صورت بنده و 
انگلیسیھا ھر بار بیش از . كند نوعي بندگي و بردگي كھ آدمي را گیج و درمانده مي –دة زمین درآید بر

مانند؛ و اگر صدھزار تن از آنان بر ھندوھایي سھ ھزار برابر تعداد خود حكومت  پنج سال در ھند نمي
  . اند كنند، براي این است كھ آنان بھ قدر كافي در ھند نمانده مي

دھد، زادگاه و زیستگاه ببر،  كندة جنگل آغازین، كھ یك پنجم این سرزمین را تشكیل ميبقایاي پرا
گرما خشكتر است، یا نم  دكن،در ثلث جنوبي این سرزمین، یعني در . پلنگ، گرگ، و مار است

اما سیماي غالب در ھند، از دھلي گرفتھ تا سیالن، ھمان . وزد نسیمھایي را با خود دارد كھ از دریا مي
گرمایي كھ تن را ناتوان و جواني را كوتاه كرده و در آرامترین دین و فلسفة ساكنانش  –گرماست 

  ستن، تنھا راه آسودگي از این گرما آرام نش. مؤثر بوده است

كاري نكردن، و چیزي نخواستن است؛ گاھي ھم، در ماھھاي تابستان، بادھاي موسمي رطوبتي خنك و 
كشد و بھ رؤیاي  ھنگامي كھ بادھاي موسمي نوزد، ھند گرسنگي مي. آورد  باران بارآوري از دریا مي

  .رود نیروانھ فرو مي

II –  كھنترین تمدن؟  

  قدمت آن –دارو  –موھنجو  –ما قبل تاریخ ھند 

كردند تاریخ با یونان آغاز شده است، اروپا با خوشحالي عقیده  در آن ھنگام كھ مورخان خیال مي
ھاي دریاي  ملتھاي اروپایي از كناره» آریایي«داشت كھ ھند جایگاه بربریت بوده، تا اینكھ عموزادگان 

تحقیقات اخیر این . گ بیاورندفرھن جزیرة وحشي و بي  خزر كوچ كردند تا ھنرھا و علوم را بھ این شبھ
انداز این صفحات را ھم  كما اینكھ تحقیقات آینده چشم –تصور دلخوش كننده را بھ ھم ریختھ است 

در ھند، مثل ھر جاي دیگري، سرآغازھاي تمدن در دل خاك مدفون است، و . دگرگون خواھد كرد
. را از خاك بیرون بیاورد حتي ھمة بیلھاي باستانشناسان ھم ھرگز نخواھد توانست ھمة آنھا

ھاي كلكتھ، مدرس، و بمبئي را پر  ھاي یك دورة دیرینھ سنگي بسیاري از ویترینھاي موزه بازمانده
اما اینھا در شمار . كرده است، و اشیاي دورة نوسنگي، كم یا بیش، در ھر ایالتي یافت شده است

  .فرھنگند نھ تمدن

سر جان مارشال اعالم كرد : اري از ھند بھ حیرت افتاد، جھان دانش بار دیگر با اخب1924در سال 
دارو، در ساحل باختري سند سفال، بقایاي  –بنرجي، در موھنجو . د. كھ دستیارانش، خصوصًا ر

ھم آنجا، و . اند كھنتر باشد اند كھ گویا از ھر تمدني كھ مورخان تا كنون شناختھ  چیزي را كشف كرده
دارو واقع است، چھار یا پنج شھر  –صد كیلومتري باالتر از موھنجو  ھم در ھرپا، كھ در شمال و چند

ھاي تنگش صدھا خانھ و  اند، كھ در طول خیابانھاي پھن و كوچھ  برجستھ از زیر خاك بیرون آورده
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ببینیم سر جان مارشال قدمت . باشند شود كھ، در مواردي، داراي چند طبقھ ھم مي مغارة آجري دیده مي
  :كند انده را چگونھ برآورد مياین آثار بازم

م در سند  اي را در ھزارة چھارم و سوم ق این كشفیات وجود یك زندگي شھري بسیار تكامل یافتھ
ھا وجود چاه حمام، و  كند؛ و در بسیاري از خانھ و پنجاب ثابت مي) شمالیترین ایالت پرزیدنسي بمبئي(

دھد كھ دست كم با آنچھ در  را نشان مي نیز یك شبكة دقیق فاضالب، وضع اجتماعي شھرنشیناني
كند، و از آنھایي كھ در ھمین زمان در سرزمین بابل و مصر رواج داشت  سومر یافتھ شده برابري مي

دارو برابري  –ھاي موھنجو  ھاي اور ھم، از نظر بنا، بھ ھیچ وجھ با خانھ حتي خانھ… برتر است
  .كند نمي

ھاي منقش و  ظروف و آالت خانگي و اسباب آرایش؛ سفالینھ :در این نقاط اشیاي زیر كشف شده است
ھاي سفالین، طاس نرد، و   اند؛ پیكره ساده، كھ آنھا را یا با گردش دست و یا با گردش چرخ ساختھ

  ھایي  ھاي شطرنج؛ سكھ مھره

 شده؛اي نقش  ھایي بھ خط صورتنگاري ناشناختھ شده بود كھنترند؛ ھزار مھر، كھ بر بیشترشان نوشتھ
كاریھاي روي سنگ، كھ از آثار سومري برتر است؛   ھاي لعابدار، با كیفیت عالي؛ كنده  سفالینھ
ي ھا  از كھنترین نمونھ(افزارھاي مسین، و یك نمونة كوچك ارابة دوچرخي مسین  افزار و دست جنگ

؛ النگوھاي طال و نقره، گوشواره، گردنبند، و جواھرات دیگري كھ بھ نظر مارشال )ارابة چرخدار
چنان خوب از كار درآمده و بھ حدي خوش پرداخت است كھ گویي از یكي از جواھر فروشیھاي «

  ».سال پیش 5000امروزي خیابان باندستریت لندن درآمده، نھ از یك خانة ما قبل تاریخي 

تر است  ھاي باالیي تكامل یافتھ عجیبتر آنكھ پایینترین طبقات این آثار بازمانده، از نظر ھنري، از الیھ
ھا، خود، از تمدني بوده كھ صدھا یا شاید ھم ھزارھا سال از   چنانكھ گویي حتي این كھنترین بازمانده –

و تعدادي ھم مفرغي؛ از  برخي از این افزارھا سنگي بود، بعضي مسین،. گذشتھ است قدمت آن مي
از این . اینجا پیداست كھ فرھنگ سند در دورة انتقال از افزارھاي سنگي بھ مفرغي پدید آمده است

دارو در اوج خود  –ساخت، موھنجو  شود كھ وقتي خوفو اولین ھرم بزرگ را مي اشارات روشن مي
بیش از سھ ھزار سال، تا  داشت؛بود و با سومر و سرزمین بابل مناسبات بازرگاني و دیني و ھنري 

ا، آن طور كھ مارشال عقیده توانیم بگوییم كھ آی ھنوز نمي .ماندقرن سوم قبل از میالد مسیح، پایدار 
  دارو  - دارد، موھنجو 

ولي كاوش در ماقبل تاریخ ھند تازه آغاز شده . نشاندھندة كھنترین تمدنھاي شناختھ شده است یا نھ
. النھرین، از مصر بھ ھند روي آورده است است؛ تنھا در روزگار ماست كھ باستانشناسي، از راه بین

مصر بكاوند، شاید آن جا ھم تمدني پیدا كنیم كھ از آنچھ از گل و  وقتي كھ خاك ھند را ھم مثل خاك
   .باشدالي نیل شكفتھ است كھنتر 

III - ھند و آریاییھا   

  نجسھا –كارگران  –گانان بازر -براھمھ - جنجگویان - طبقھ -جامعة روستایي –مھاجمان  –بومیان 

كنیم كھ در آگاھي ما، از روزگار  با آنكھ میان آثار بازماندة سند و میسور پیوستگي ھست، حس مي
تر گفتھ  دارو تا آمدن آریاییھا، شكاف بزرگي وجود دارد؛ یا، اگر بخواھیم درست - رونق موھنجو
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در میان بقایاي . باشیم، آگاھي ما بھ گذشتھ چون شكافي است كھ بتصادف در ناداني ما پدید آمده باشد
سند مھر خاصي وجود دارد كھ از سر دو مار ساختھ شده، و این رمز خاص كھنترین مردم تاریخي 

مالي را در ھاي مارپرستي است كھ چون آریاییھاي مھاجم بھ ھند رسیدند استانھاي ش ھند، یعني ناگھ
در نقاط دوردست جنوب . كنند تملك آنھا یافتند، و اعقابشان ھنوز ھم در مرتفعات دور دست زندگي مي

آنكھ سرچشمة  نامیم، بي زیستند كھ ما آنھا را دراویدي مي این سرزمین مردم سیاھپوست بیني پھني مي
آنان، ھنگام ھجوم آریاییھا، خود مردم متمدني بودند، و بازرگانان ماجراجوي آنھا  .بدانیماین لغت را 

كردند، و در شھرھایشان بسیاري از اشیاي ظریف و تجملي  حتي تا سومر و بابل ھم بر دریا سفر مي
ستایي و نظامھاي زمینداري و ظاھرًا از ھمین مردم بود كھ آریاییھا جامعة رو. رواج داشت

دكن ھنوز ھم، از نظر عادات و رسوم، زبان، ادبیات، و ھنر اساسًا دراویدي . بندي را آموختند مالیات
  .است

تھاجم و غلبة آریاییھا بر این قبایل پیشرفتھ بخشي از آن فرایند باستانیي بوده است كھ بدان وسیلھ، ھر 
ریخت؛ این یكي از  جنوب اسكان یافتھ و آرام فرو مي چند وقت یكبار، شمال با خشونت بر سر

. اند ھا چون تموجات دورانساز برآمده و از میان رفتھ جریانھاي مھم تاریخ بوده است، كھ در آن تمدن
ایھا؛ ژرمنھا بر سر  آریاییھا بر سر دراویدیھا فرو ریختند؛ آخایاییھا و دوریھا بر سركرتیھا و اژه

شمال ھمیشھ فرمانروایان و . سر ایتالیاییھا؛ و انگلیسیھا بر سر ھمة جھانرومیھا؛ لومباردھا بر 
  .بودآورد، و جنوب ھنرمندان و قدیسان را، و بردباران وارث بھشت خواھند  جنگاوران را پدید مي

را بھ معناي نجیب و شریف بھ كار » آریایي«گر كھ بودند؟ آنھا خودشان لغت این آریاییھاي چپاول
ھاي بعدیي باشد كھ بر  آید، شاید یكي از آن اندیشھ بردند، اما این اشتقاق، كھ بوي میھنپرستي از آن مي

رود كھ آنھا از منطقة دریاي خزر آمده  خیلي احتمال مي .زند ميكنندة طنز  علم زبانشناسي رنگ بدنام
در حدود ھمان زمان كھ  .آریاییھانامیدند، یعني سرزمین  وئجھ مي -كھ اقوام ایراني آن را ایران باشند،

  .كاسیھاي آریایي بھ سرزمین بابل غلبھ یافتند، آریاییھاي ودایي ورود بھ ھند را آغاز كردند

آنھا تن ولي . این آریاییھا ھم، مثل ژرمنھایي كھ بھ ایتالیا ھجوم بردند، بیشتر مھاجر بودند تا فاتح
نیرومند، اشتھاي زیاد براي ھر گونھ خوردني و آشامیدني، خشونت وافر، و مھارت و دالوري در 

با تیرو كمان . جنگ داشتند؛ الجرم دیري نگذشت كھ سروري بر شمال ھند از آن ایشان شد
ین نشستند؛ تبرز جنگیدند؛ رھبرانشان جنگاوراني بودند كھ زره بر تن داشتند و بر ارابھ مي مي
ھند را منقاد خود كردند، : تر از آن بودند كھ ریاكار باشند آنان ساده. افكندند گرداندند و نیزه مي مي
چرا براي گاوھایشان؛ در   خواستند و علف زمین مي. بخشند آنكھ وانمود كنند كھ آن را تعالي مي بي

  زبان آنان واژة جنگ نشاني از افتخار 

آنان بآرامي راھشان را رو بھ خاور، در . بود و بس »بیشترگاوھاي آرزوھاي «نداشت، بلكھ بھ معني 
  . را فرو گرفتند ھندوستانطول رودھاي سند و گنگ، باز كردند، تا ھمة 

شدند، قبایلشان ھم بھ شكل  بتدریج كھ دست از ستیز و سالح برداشتھ و كشاورزاني اسكان یافتھ مي
كرد، كھ شوراي جنگاوران او را   بھ ھر دولتي شاھي حكومت مي. گشتند دولتھاي كوچكي متحد مي

قدرتش را محدود   كرد، كھ شوراي قبیلھ اي را یك راجھ یا رئیس رھبري مي گزید؛ ھر قبیلھ مي بر
اي، بھ نسبت، مركب از اجتماعات روستایي مستقلي بود كھ شوراھاي سران  ھر قبیلھ. ساخت مي

بودا از آننده، كھ بھ منزلة یوحناي معتمدان در مورد عیسي مسیح . كردند دودمانھا بر آنھا حكومت مي
آیند و بھ انجمنھاي عمومي  بسیار گرد ھم مي وجیھاھ اي ك اي آننده، بیشك شنیده«پرسد  بود، چنین مي
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اي آننده، تا زماني كھ وجیھا بسیار گرد ھم آیند و بھ انجمنھاي … كنند طوایف خود رفت و آمد مي
  …» نیشان را چشم داشت نھ زوالشان راعمومي طوایفشان آمد و شد كنند باید افزو

ازدواج با . آریاییھا ھم، مثل اقوام دیگر، دربارة ازدواجھاي درونگاني و برونگاني ضوابطي داشتند
از این قوانین . بیرون از گروه نژادي، یا در چارچوب خویشان نزدیك را تحریم كرده بودند

یدند كھ شمار مردم تحت انقیادشان، كھ آنھا را مشخصترین نھادھاي ھندو بیرون آمد، آریاییھا، چون د
بیني كردند كھ، اگر در زمینة ازدواج با بومیان  دانستند، بیش از خود آنھاست، چنان پیش تر ھم مي پست

گذرد كھ ھویت نژادشان از میان خواھد رفت، و یكي دو قرن  محدودیتھایي دركار نباشد، دیري نمي
بود، نھ بر  رنگاز اینرو، نخستین تقسیم طبقات براساس . ند شدنگذشتھ، ھضم و جذب آن مردم خواھ
ھا و دراویدیان  پھنھا، یعني آریاییھا را از ناگھ درازھا را از بیني بنیاد وضع اجتماعي؛ این تقسیم، بیني

نظام كاست بھ . ل كھن نظام كاست صرفًا ضوابط ازدواج یك گروه درونگاني بودكرد؛ این شك جدا مي
. شود اي بود، بندرت در عصر ودایي دیده مي شكل بعدیش، كھ پر از تقسیمات ارثي، نژادي، و پیشھ

، و وضع اجتماعي بھ ھنر بود، نھ بھ )مگر میان خویشان نزدیك(میان خود آریاییھا ازدواج آزاد بود 
  .گوھر

 - رسید مي) م ق 500-1000(» قھرماني«بھ عصر ) م ق1000-2000(من آنكھ ھند عصر ودایي ض
  یعني، از آن 

شد، و تقسیمات طبقاتي محدودیت  تر و موروثي مي ھا تخصصي پیشھ -مھابھاراتا و رامایانا وصف شده
ة جنگجویان بودند كشتریھ یا طبق[ در آغاز ]باالترین مرتبھ در تقسیمات كاست . كرد تري پیدا مي سخت

در آن روزگار كھن حتي مراسم دیني را ھم توسط رؤساي قبایل . دانستند كھ در بستر مردن را گناه مي
كرد؛ در آن زمان  را اجرا مي پونتیفكس بھ ھمان صورت كھ قیصر وظیفة -دادند یا شاھان انجام مي

اي، از روي غیرت، بھ  در رامایانا، كشتریھ. براھمھ یا روحانیان، در مراسم قرباني فقط دستیار بودند
اعتراض » یك روحاني و برھمن وراج«از تیرة جنگجویان با » ھمتا عروس مغرور و بي«وصلت یك 

رود  ده است، و ادبیات بودایي تا آنجا پیش ميھا مسل دانستھ ش در كتابھاي جین رھبري كشتریھ. كند مي
  .شود حتي در ھند ھم چیزھا دیگرگونھ مي. خواند مي »زاد پست«كھ براھمھ را 

در آن موقع، و در برابر كھ (و ھمان طور كھ دین  - داد اما بتدریج كھ جنگ جایش را بھ صلح مي
كرد  در ارزش اجتماعي و پیچیدگي مراسم و آیینھا نفوذ مي) عوامل بیشمار، دستیار كشت و زرع بود

تعداد، ثروت، و قدرت  -و، براي میانجیگري انسانھا و خدایان، نیاز بھ میانجیھاي كاركشتھ داشت
تاریخ و ادبیات و قوانین، توانستند  آنان، در مقام مربي جوانان و حافظ. براھمھ نیز افزایش یافت

گذشتھ را باز بیافرینند؛ آینده را ھم بر آن نقشي كھ در سر داشتند بسازند؛ ھر نسلي را چنان بپرورند 
كھ براي براھمھ ارج و قرب بیشتري بشناسند؛ براي طبقة خود اعتباري بھ وجود آورند كھ در قرون 

پیش از این تاریخ، در زمان بودا، براھمھ بھ . قام باشندترین م بعد، در جامعة ھندو، حائز برجستھ
دانستند، كما  مبارزه با سروري طبقة كشتریھ برخاستھ بودند؛ آنان این جنگجویان را از خود فروتر مي

كرد كھ، دربارة  شمردند؛ بودا حس مي تر مي اینكھ در ھمان زمان ھم طبقة كشتریھ آنان را از خود پست
در ھر حال، حتي در زمان بودا، ھنوز طبقة كشتریھ رھبري معنوي . تني بسیار استاین دو دیدگاه، گف

اي از طبقة كشتریھ آن را بنیاد نھاده  را بھ براھمھ تسلیم نكرده بود، و خود جنبش بودا ھم، كھ بزرگزاده
  .جویي براھمھ بھ رقابت برخاستھ بود بود، مدت ھزار سال در ھند با برتري

بازرگانان و آزاد مرداني كھ پیش از (، طبقات وابستھ )كشتریھ و براھمھ(ت حاكم پس از این دو اقلی
طبقة كارگران، مشتمل بر بیشتر جمعیت (و سودره ) رفتند اي متمایز از دیگران بھ شمار مي بودا طبقھ
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د مشتمل بر افراد قبایل بومیي كھ بر كیش و آیین پیشین خو(، و باالخره طبقة پاریا یا نجسھا )بومي
  )مانده بودند، اسیران جنگي و كساني كھ كیفرشان بردگي بود

از ھمین گروه كوچك، كھ در اصل بدون طبقھ بودند، چھل میلیون نجسھاي كنوني ھند . قرار داشتند
  .اند پیدا شده

IV –  جامعة ھند و آریایي  

  زن  - اجازدو - اصول اخالقي - سكھ و اعتبار - بازرگانان -وران پیشھ -برزگران - داران گلھ

داري، كشاورزي، و  زیستند؟ در آغاز با جنگ و غارت؛ سپس با گلھ این ھندیان آریایي چگونھ مي
شباھت بھ صنعت قرون وسطاي اروپا نبود؛ زیرا از عصر نوسنگي  صنعت بھ شیوة روستایي، كھ بي

انسان اساسًا یكسان كنیم، بنیاد زندگاني اقتصادي و سیاسي  تا انقالب صنعتي، كھ ما در آن زندگي مي
بردند؛ ھر وقت ھم  آنكھ مقدسش بدانند، بھ كارش مي پروردند و، بي ھند و آریاییھا گاو مي. مانده است

كردند؛ بودا، پس از آنكھ  اي ھم نثار روحانیان یا خدایان مي خوردند، و نوالھ مقدورشان بود گوشت مي
گویا در پیري یك شكم سیر از گوشت خوك در جواني ریاضتھا كشید و از گرسنگي رو بھ مرگ بود، 

كشتزارھاي . دانستند كاشتند، اما ظاھرًا در عصر ودایي چیزي از برنج نمي آنان جو مي. خورد و مرد
كردند، اما آبیاري این زمینھا  ھر اجتماع روستایي را بین خانوارھاي عضو آن اجتماع تقسیم مي

شد آن را براي پسران خانواده بھ ارث  فقط مي شد بھ بیگانھ فروخت، زمین را نمي. مشترك بود
آریاییھا مزدوري را ننگ . كردند اكثر مردم خرده مالك بودند؛ روي زمین خودشان كار مي. گذاشت

یقین داریم كھ در میانشان نھ خاوندي در كار بود و نھ گدایي، نھ میلیونر داشتند و نھ حلبي . دانستند مي
  .آبادي

آموزان شھرھا، صنایع دستي رواج داشت، و در حدود پانصد سال قبل از در میان صنعتگران و نو
میالد مسیح بھ صورت اصناف قدرتمند فلزكار، چوبكار، سنگكار، چرمكار، عاجكار، سبدباف، نقاش 

گر، رنگرز، ماھیگیر، مالح، صیاد، دامگذار، قصاب، قناد، آرایشگر، دالك  منازل، تزیینگر، كوزه
بودند؛ این فھرست، خود، تكامل و گوناگوني زندگاني ھند و   خ سازمان یافتھسرشو، گلفروش، و طبا

كردند، حتي  این اصناف مسائل بین افراد اصناف گوناگون را حل و فصل مي. كند آریایي را آشكار مي
روي اجناس، نھ بر . دادند مشكالت میان اعضاي صنف ھمسرانشان را ھم با كدخدامنشي فیصلھ مي

اما در .گذاشتند لوحي خریدار قیمت مي بلكھ براساس ساده  ، چنان كھ معمول ماست،عرضھ و تقاضا
بایست براي  رسمي بود كھ، مثل ادارة استانداردھاي كنوني، كاالھایي را كھ مي» ارزیاب«كاخ شاه یك 

  . گفت آزمود و شرایط الزم و خصوصیات آنھا را بھ سازندگان آن كاالھا مي كاخ بخرند مي

پیشرفت كرده بود، اما سفر ھمچنان مثل قرون وسطي كار سختي بود؛ سر ھر مرز كوچكي راه بر 
حمل و نقل از طریق رود و دریا . بگیرھا گرفتند، اما نھ مثل سرگردنھ بستند و راھداري مي كاروان مي

محصوالتي م كشتیھایي با بادبانھاي متوسط و صدھا پارو،  ق 860در حدود سال : بسیار پیشرفتھ بود
مثل عطریات و ادویھ، پنبھ و ابریشم، شال و موسلین، مروارید و یاقوت، آبنوس و سنگھاي گرانبھا، و 

  . بردند النھرین و عربستان و مصر مي ھاي زربفت مزین، بھ بین پارچھ

بازرگاني، بھ علت روشھاي نامناسب داد و ستد، از رشد بازمانده بود، بھ این معنا كھ در آغاز روش 
بعد . خریدند عروسان را با گاو مي. كردند پایاپاي داشتند، و سپس ازگاو بھ جاي پول رایج استفاده مي
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بانكي در كار . ھاي مسین سنگي رایج شد كھ تضمین آن فقط با افراد و نھادھاي خصوصي بود سكھ
از . گذاشتند مانت ميكردند، یا نزد دوستي بھ ا نبود، پول اندوختھ را در خانھ پنھان، یا در خاك دفن مي

ھاي  بازرگانان شھرھاي گوناگون بھ یكدیگر نامھ: این كار، در زمان بودا، یك نظام اعتباري پیدا شد
شد با بھرة ساالنة ھجده  یي ميھاروتشیلد كردند؛ از چنین دادند و كار تجارت را آسان مي اعتباري مي

مسكوكات ھم براي خود اعتباري . دار نبود و دیگر چندان حرفي از قبضھاي موعد  درصد وام گرفت، 
گرفت؛ پیش از این، طاس و نرد از لوازم  داشتند، و برد و باخت در قمار معموال بھ وسیلة آن انجام مي

ھایي ساختھ بود،  بھ شیوة كشور موناكو، قمارخانھ در خیلي از موارد، شاه براي رعایایش،. تمدن بود
این امر . رفت گو اینكھ كامال بھ ھمان سبك نبود؛ در ھر حال، بخشي از درآمد آن بھ خزانة شاھي مي

ھایمان، مستقیمًا، بھ  آور باشد، زیرا ما چندان بھ این كار عادت نداریم كھ قمارخانھ شاید درنظر ما ننگ
  .ي بدھندمقامات دولتي كمك مال

شاھان ھند عصر ودایي، نظیر آنچھ در یونان عھد ھومر پیش . اخالق بازرگاني سطح باالیي داشت
آمد، چنان نبودند كھ گاو ھمسایگانشان را ندزدند؛ اما مورخ یوناني لشكركشیھاي اسكندر، ھندیان  مي

ند كھ بندرت كارشان براي درستكاریشان بسیار قابل توجھند، چنان معقول«: كند را این طور وصف مي
كشد، و چندان شریفند كھ نھ بر درھایشان قفلي ھست و نھ براي پیمانھایشان تعھدي كتبي  بھ دادگاه مي

ودا از زناي با محارم، از راه بھ در كردن زنان، - در ریگ» .سپارند؛ بینھایت ھم راستگو ھستند مي
شود؛ اما آن تصور  مي بازي ھم دیده جنسھایي از ھم رود، و نشانھ جنین، و زنا سخن مي فاحشگي، سقط

آوریم یكي از معیارھاي عالي مناسبات دو جنس و زندگي  ھا بھ دست مي كلیي كھ از وداھا و حماسھ
  .دھد خانوادگي را نشان مي

  ازدواج ممكن بود از راه ربودن عروس با زور، یا خریدن او، یا رضاي طرفین، صورت 

كردند كھ اگر آنھا را  دانستند؛ زنان فكر مي آور مي ن را اندكي ننگگیرد؛ اما، ازدواج بھ رضاي طرفی
تعدد . دانستند شدن را ستایش بزرگي مي تر است، و ربوده بخرند وبرایشان پول بدھند شرافتمندانھ

كردند؛ تكفل چندین زن، و استفاده از  زوجات یا چندگاني مجاز بود، و بزرگان را بھ آن ترغیب مي
، كھ در یك زمان با پنج برادر ازدواج دروپديماجراي . ن، كاري نیك و شایستھ بوداستعدادھاي آنا
ازدواج یك زن، بھ طور ھمزمان، با چند  - دھد كھ در عصر حماسي گاھي چند شوھري كرد، نشان مي

در سیالن باقي ماند، و گاھي  1859این رسم تا سال . افتاده است اتفاق مي -برادرمرد، معموال چند 
اما چند زني معموال امتیاز مرد بود، . شود ھنوز ھم در روستاھاي كوھستاني ثبت آثاري از آن دیده مي

بر زنان و فرزندان خود حق تملك داشت و . كرد كھ با قدرت پدرشاھي بر خانوادة آریایي حكومت مي
  .توانست در موارد خاص آنھا را بفروشد یا از خانھ بیرون كند مي

ھاي بعدي از آزادي برخوردار بود؛ در  با اینھمھ، زن ھندي در دورة ودایي خیلي بیشتر از دوره
توانست اظھار نظر كند؛ آزادانھ در جشنھا  انتخاب شوھر، بیش از آنچھ اشكال ازدواج مقرر دارد، مي

توانست تحصیل علم كند، و مثل  پیوست؛ مي ؛ و در جشنھاي دیني بھ مردان ميشد و رقصھا ظاھر مي
شد، ھیچ محدودیتي براي ازدواج مجددش در كار  اگر بیوه مي. در گفتگوي فلسفي شركت جوید گارگي

گویا زن اندكي از این آزادي را از دست داده باشد؛ او را از جستجوھاي  در عصر قھرماني. نبود
؛ ازدواج »ودا خواندن زن نشان آشوب منزل باشد«معنوي دلسرد كرده بودند، دلیلشان این بود كھ 

، كھ تقریبًا در ساتيآغاز شد؛ و رسم  -نشیني و مستوري زنان پرده -مجدد بیوگان از رسم افتاد؛ حجاب
اكنون نمونة زن آرماني پھلوانبانوي رامایانا، یعني . عصر ودایي كاري ناشناختھ بود، افزایش یافت

سیتاي وفادار بود كھ در ھر گونھ آزمون وفاداري و جرئت، تا دم مرگ، فروتنانھ از شوھرش پیروي 
  .نبرداري كردو فرما
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V – دین وداھا  

  قرباني اسب - خلود - داستان آفرینش بھ روایت ودا - خدایان اخالقي -خدایان ودایي -دین پیش از ودا

  ) ھا ناگھ(گویا كھنترین دین شناختھ شدة ھند، كھ آریاییھاي مھاجم در میان قبیلة مارپرستان 

جزیرة بزرگ مانده، پرستش جانگرایانھ و توتمي ارواح  یافتند؛ و ھنوز ھم درگوشھ و كنار این شبھ
مار و افعي خدا تلقي . خانھ داشتند بیشماري بود كھ در سنگ و جانور، درخت و رود، و كوه و ستاره

زمان بودا  بوديشدند، یعني بتھا و آرمانھاي نیروي تولید مثل نرینھ بودند؛ و درخت مقدس  مي
میمون (، ھنومن )اژدھا خدا(ناگھ . اي از احترام رازورانھ اما درست عظمت آرام درختان بود نشانھ

چون برخي . یافتند ھا، یا درخت خدایان، بھ دین ھند تاریخي راه ، و یكشھ)گاو آسماني نره(، نندي )خدا
از این ارواح خوب، و برخي بد بودند، الجرم فقط با چابكدستي و مھارت كامل در جادو و افسونگري 
امكان آن بود كھ تن را، ھنگام بیماري یا جنون، از تصرف یا شكنجة یك یا چند تا از این اھریمنان كھ 

ودا یا كتاب علم سحر از ھمینجا  -ثروهآمیختگي ناھمگون افسونھاي ا. اند مصون داشت ھوا را پركرده
صاحب فرزند شود؛ دچار سقط جنین نشود؛ زندگاني را : شود؛ انسان باید افسون بخواند تا ناشي مي

   .بیازارددراز كند؛ بدي را دور كند؛ بھ خواب رود؛ دشمنان را نابود كند یا 

كھنترین خدایان وداھا نیروھا و عناصر خود طبیعت بودند، چون آسمان، خورشید، زمین، آتش، نور، 
نخست خود آسمان بود؛ و لغت سانسكریت ) زئوس یوناني و ژوپیتر رومي(دیئوس . باد، آب و جنسیت

با آن ضرورت شعریي كھ  .بود» درخشان«شد، در اصل فقط بھ معني » خدا«دوا كھ بعدھا بھ معني 
سازد، موضوعات طبیعت ھم شخصیت یافتند؛ مثال آسمان پدر شد، كھ  این ھمھ خدایان متعدد را مي

باران . دند، از راه بارانورونھ باشد؛ زمین مادر شد، یعني پریتیوي؛ و گیاھان ثمرة وصل این دو بو
دم،  خداي پرجنیھ بود، و آتش ھم آگني؛ باد، وایو بود، و باد زیانبار، رودره؛ طوفان ایندرا بود و سپیده

ویشنو بود؛ و گیاه مقدس سومھ، كھ  ، میترا، یاسوریھاوشس؛ شیار كشتزار، سیتا بود؛ خورشید، 
یك : آور بود، خود، یك خدا بود اش ھم براي خدایان و ھم نزد انسانھا مقدس و مستي عصاره

برد و  بخشش انسان را بھ پاكدامني، بینش، و سرخوشي مي دیونوسوس ھندي بود، كھ با ذات شادي
كند و با نثر پایان  د، با شعر آغاز ميیك ملت ھم، مانند یك فر. بخشید حتي بھ او زندگاني جاوید مي

  شد، و صفت ھم اسم، و لقب ھم  شد، كیفیت شيء مي ھمان طور كھ اشیا انساني مي. دھد مي

بخش، خورشید خداي نویي شد بھ نام سویتر حیاتبخش؛ خورشید تابان ویوسوت  خورشید زندگاني. خدا
  . گ پرجاپتي سرور ھمة زندگان شدزاي، خداي بزر شد، یعني خداي درخشان؛ و خورشید زندگاني

آگني، یعني آتش، چندي مھمترین خدایان ودایي بود؛ او شعلة مقدسي بود كھ قرباني را بھ آسمان 
معروفترین چھره در . گذشت؛ حیات آتشین و روح جھان بود برد؛ آذرخشي بود كھ از دل آسمان مي مي

زیرا ایندرا براي ھند و آریاییھا باران گرانبھا . انمیان این خدایان ھمان ایندرا بود، دارندة تندر و طوف
تر بود؛ از این رو او را بزرگترین خدایان  آورد، كھ در نظر آنان حتي از خورشید ھم حیاتبخش را مي

ھاي او را در نبردھایشان بھ دعا خواستند؛ و با رشك و غیرت او را بھ شكل  تلقي كردند؛ یاري صاعقھ
دشمن . كشد ھاي شراب در مي خورد و دریاچھ گاو را مي ردند كھ صد نرهك پھلوان عظیمي تصویرمي

ویشنو ھم، یعني . خاصش كریشناست، كھ در وداھا ھمچنان تنھا خداي محلي قبیلة كریشنا بود
پوشاند، خدایي فروتر بود، بیخبر از اینكھ آینده از آن او و  خورشیدي كھ زمین را با گامھایش مي

توان از طریق آن پدید آمدن دین، و نیز  ن یكي از ارزشھاي وداھاست كھ ميای. كریشنا خواھد بود
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زادن و بالیدن و مردن خدایان و ایمانھایي را دید كھ از جانگرایي تا ھمھ خدایي فلسفي، و از خرافة 
  .ودا تا یكتاپرستي عالي اوپانیشادھا را در خود دارد -اثروه

یكي از آنھا، كھ . مانند  بیش ھم در جھل، بھ انسانھا مياین خدایان، از لحاظ شكل، انگیزه، و كما
این «: اش چھ بدھد اند، در این اندیشھ است كھ بھ پرستنده پیرامونش را زایران و ستایشگران گرفتھ

چگونھ است اسبي باشد؟ راستي  - نھ، این یكي نھ؛ گاوي بھ او خواھم داد - كاري است كھ خواھم كرد
اما برخي از آنھا در دورة بعدي ودایي ارج اخالقي پرشكوھي » ھ بودم؟ببینم من از او سومھ گرفت

ورونھ، كھ در آغاز آسمان فراگیرنده بود، با تكامل پرستندگانش بھ اخالقیترین و آرمانیترین . یافتند
نگرد؛ بدي را كیفر و  خدایان وداھا مبدل شد كھ با چشم بزرگش، یعني با خورشید، تمامي جھان را مي

از این نظر، ورونھ نگھبان و . بخشاید دھد؛ و گناھان كساني را كھ او را بخوانند مي پاداش مي نیكي را
مجري قانون یا نظم جاویداني بھ نام ریتھ است؛ ریتھ، در آغاز، قانوني بود كھ ستارگان را در 

ني و ھم شد، و آن آھنگ كیھا» راستي«داشت؛ اندك اندك ریتھ قانون  مسیرشان برقرار و نگاه مي
  . اخالقیي است كھ ھر كس نخواھد سرگشتھ و نابود شود باید از آن پیروي كند

آمد كھ كدام یك از این خدایان جھان را  شد، این مشكل ھم پیش مي ھر چھ بر تعداد خدایان افزوده مي
. ده شداین نقش ازلي نخست بھ آگني و، متعاقبًا، بھ ترتیب بھ ایندرا، سومھ و پرجاپتي سپر. آفریده است

  :داد سركشي نسبت مي» فرا آفریدگار«یكي از اوپانیشادھا جھان را بھ 

  براستي او ھیچ خوشیي نداشت؛ پس، مردي كھ تنھاي تنھاست -3

  .آرزوي دومي، یعني جفت، كرد. یابد ھیچ خوشي نمي

  .اكنون او بھ اندازة مرد و زني بود تنگ در آغوش ھم

  .برخاست) پتني(و ھمسر ) پتي(این شوھر  و از: كرد) پت(او این خود را دوپاره 

  ».خود مانند نیمھ است«گوییم  از اینرو مي

  با او ھمبستر شد،[ مرد] او . شود از اینجاست كھ فضا با زني پر مي

  .و از اینرو انسانھا زاده شدند

  اگر چھ او مرا از خودش پدید آورده،«: با خود اندیشید[ زن]او  -4

  شود؟ ميچگونھ است كھ با من جفت 

  ».باشد من ناپدید خواھم شد

  .گاو نره) مرد(=پس زن گاو شد، و او 

  .مرد با او جفت شد، و پس گلة گاوان زاده شد

  .زن مادیان شد، مرد نریان؛ زن ماده خر، او خر نر
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  .سم زاده شدند و در ھر حال مرد با او جفت شد، و پس جانوران تك

  .گوسفندزن میش، مرد . زن ماده بز شد، مرد بز نر

  .در ھر حال مرد با او جفت شد، و پس بزان و گوسفندان زاده شدند

  پس او ھمة جفتھایي را كھ ھستند، تا مورچگان را ھم،

  .و ھمة این كیھان را پدید آورد - پدید آورد

  پس او. دانست كھ خود ھمة آفرینش است، زیرا ھمة آن را خود پدید آورده بود او مي -5

  … ھمة آفرینش شد

آفریدگار با آفرینش : شود نظیر ھستة ھمھ خدایي و استحالھ یا حلول و تناسخ دیده مي این گفتة بيدر 
خود یكي است، و ھمھ چیز، ھمة شكلھاي حیات، یكي است؛ ھر شكلي یك بار، خود، شكل دیگري 

این  .شود بود، و فقط در پیشداوري ادراك و فاصلة ساختگي زمان است كھ این از آن دیگري ممتاز مي
نظر، اگر چھ در اوپانیشادھا بیان شده، در روزگار ودایي ھنوز بخشي از معتقدات عمومي نبود؛ ھند 

روان، . آریاییھا، مثل آریاییھاي ایران، بھ جاي تناسخ، بھ طور ساده، بھ خلود شخصي عقیده داشتند  و
و  ھادساعماق تاریك، نیمي ورونھ آن را بھ . رسد بیند یا بھ نیكبختي جاوید مي پس از مرگ، كیفر مي

رگونھ شادي خاكي برد، یعني جایي كھ در آن ھ آن را بھ آسمان مي یمھافكند، یا  نیمي دوزخ، مي
میرنده چون دانھ پریشان، و باز چون دانھ زاییده «گفت  اوپانیشاد مي كتھ. پایان و كامل است بي
  ».شود مي

شد، و فدیھ  و این روشي بود كھ در ایران زردشتي ھم اجرا مي -كردند براي ھر قربانیي از نو برپا مي
ھ كمابیش در آغاز ھر تمدني معمول است، در اینجا ھم، ھمچنانك. برد را آتش مقدس بھ آسمان مي

باز، مثل ایران، . شود؛ اما تعدادش كم است و قطعي ھم نیست ھایي از قرباني انسان دیده مي نشانھ
عجیبترین ھمة آیینھا اشوه میده یا قرباني . سوزاندند اي براي خدایان مي گاھي اسب را ھمچون فدیھ

پیشكش . كند سب مقدس، پس از آنكھ آن را كشتند، نزدیكي مياسب بود، كھ در آن گویا ملكة قبیلھ با ا
قرباني در بیشترین قسمتش با ) مراسم.(معمولي، ریختن شیره سومھ، و ریختن روغن مایع در آتش بود

گرفت، پاداش بھ ھمراه داشت، خواه تقدیم  شد؛ اگر قرباني درست انجام مي رمزھاي جادویي بیان مي
برھمنان براي یاري پارسایان در این آیین قرباني، . تھ و خواه نداشتھ باشدكننده شایستگي اخالقي داش

اگر پولي حاضر نبود، برھمن از خواندن اوراد : گرفتند شد، مزد ھنگفتي مي تر مي كھ ھمواره پیچیده
برھمنان سر تعیین مقدار . بایست زودتر از مزد خدا بدھند كرد، زیرا مزد او را مي الزم شانھ خالي مي

ستمزد انجام ھر آییني مقرارتي آورده بودند، مثال دستمزد باید چند گاو یا چند اسب یا چھ مقدار طال د
نوشتة  ، كھ ھا برھمنھ. باشد؛ طال، بخصوص، در بھ حركت درآوردن آن برھمن یا آن خدا مؤثرتر بود

آموزد كھ ھرگاه كساني او را براي انجام نماز یا قربانیي اجیر كرده و  برھمنان است، بھ برھمن مي
. اي بھ او ندھند، او چگونھ آن نماز یا قرباني را، پنھاني، تبدیل بھ آزار آنان كند دستمزد شایستھ

بیش در ھر یك از موقعیتھاي مقررات دیگري ھم تھیھ كرده بودند كھ آداب درست و كاربرد آنھا را كما
آرام آرام طبقة براھمھ طبقة . كرد، و معموال در این كارھا نیاز بھ یاري برھمنان بود زندگي تجویز مي

شد  گرفت و تھدیدي مي موروثي ممتازي گشت كھ زندگي معنوي و ورحاني ھند را زیر فرمان خود مي
  .براي خفھ كردن ھرگونھ اندیشھ ودیگرگوني
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