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  دیباچھ

و ایمان میدانیم. با تجسم مھاجران اولیھ، معموالً نخستین روزھای پس از استقالل آمریکا را عصر رواج دین 

کھ تفنگ بر دوش گروه گروه بکلیسا میروند، میپنداریم کھ در آن روزگار طالئی ھمھ دیندار بودند و کسی گرفتار شک و بی 

مان ایمانی نبود. از این روی، بسیاری از مردم، با آشنائی باین حقیقت کھ در آغاز قرن نوزده شک و الحاد بر افکار مرد

در طی چھار سال » دارتموت « روشنفکر و تحصیل کرده حکومت میکرد، دچار شگفت و حیرت میشوند. میخوانیم کھ کالج 

تنھا یک فارغ التحصیل دیندار و با ایمان بیرون داد و، ھمچنین، میدانیم کھ مجموع آمریکائیانی کھ در آن روزگار در کلیسا 

  از یک ھفتم جماعتی کھ امروز در کلیساھای آمریکا عضویت دارند تجاوز نمیکرد.عضویت داشتند در قیاس با جمعیت کشور 

یکی از موجبات بی ایمانی مردم آمریکا در آن روزگار عدم اعتقاد اکثر مردم بھ صحت مندرجات و مضامین 

مجموعھ ئی از کتاب مقدس بود. بسیاری از مردم تحصیل کرده، بتأثر افکار نویسندگان شکاک فرانسھ، کتاب مقدس را 

اساطیر و افسانھ ھای فاقد مبنای تاریخی میشمردند و گمان میکردند روزگاری کھ این کتاب بر افکار مردم حکومت میکرد 

سپری گشتھ است. این گفتھ ولتر کھ تا صد سال دیگر مسیحیت بگورستان ادیان مرده و منقرض سپرده خواھد شد مورد قبول 

ندان از تمدن باستانی بابل و نینوا و صور آگاه نبودند، و لذا روایات کتاب مقدس را از شکوه و عموم بود. تاریخدانان و دانشم

  عظمت تمدنھای آن سرزمین ھا افسانھ میپنداشتند.

مسیحیان و پیروان کتاب مقدس، نیز کھ در معرض حمالت و انتقدادات این دستھ از مردم قرار گرفتھ بودند، 

تند. آنان کھ دارای عقیده راسخ و استوار بھ کتاب مقدس بودند اصرار میورزیدند کھ کتاب مقدس پاسخی بھ ایرادات آنان نداش

از آن روی کھ کالم خداست باید صحیح و مستند باشد. و از آن سوی، دانشمندان نیز معتقد بودند کھ چون این کتاب مجموعھ 

ان، روابط این دو دستھ بسختی دستخوش تضاد و تیرگی گشتھ ئی از اساطیر و افسانھ ھا است، نمیتواند کالم خدا باشد. بدینس

بود. باید بیاد داشت کھ برخی جنبھ ھای کتاب مقدس بدون توجھ باینکھ آیا دارای مبنای تاریخی است یا نھ دارای ارزش و 

لیمات اخالقی مسیح ، صرف نظر از اعتبار روایات تاریخی این کتاب، قانون طالئی است. تع»قانون طالئی « اعتبار میباشد. 

و پولس، حتی در صورتی کھ این اشخاص وجود تاریخی نداشتھ باشند، الھامبخش و آموزنده است. ارزش دعا و برکات 

حاصلھ از تقرب بخدا را ھمھ مردم در مییابند، و محبت بھ ھمسایھ، در صورتی ھم در عمل نادیده گرفتھ شود، اصلی است کھ 

  ند.ھمھ مردم بلزوم آن اذعان دار

ولی، با اینکھ تعلیمات اخالقی مسیحیت بجای خود گیرنده است و دلھا را بسوی خود میکشد، اساس مسیحیت، 

در صورتی کھ روایات آن فاقد مبنای تاریخی باشد، متزلزل خواھد گشت. ادراکات ما از خدای پدر، کھ قوم یھود را وسیلھ ئی 

و رھبری مردم گسیل داشت، و سپس خویشتن را بنحوی اکمل در وجود برای نمایاندن خود ساخت، پیامبرانی برای ارشاد 

فرزند خود عیسای مسیح کھ بخاطر گناھان ما مصلوب شد، مرد و از مرگ برخاست ظاھر ساخت، در صورتی کھ فاقد 

ت ما را باو مھر میورزیم، زیرا او نخس« در این صورت، این حقیقت کھ اعتبار تاریخی باشد، ارزش دینی نخواھد داشت. 

، دیگر نمیتواند نیرومندترین انگیزه ئی برای فداکاریھا و جانبازیھائی باشد کھ تاریخ جھان بیاد دارد، بلکھ »محبت نمود ... 

  رؤیائی تو خالی و افسانھ ئی واھی خواھد بود.

  



بود  پیشرفت باستانشناسی کتاب مقدس شکافی را کھ در بین دانشمندان و پیروان کتاب مقدس پدیدار شده

پرساخت. بتدریج شھرھا و تمدن ھای باستانی کھ تنھا کتاب مقدس آنھا را بیاد داشت بدست باستان شناسان از زیر خروارھا 

خاک بیرون آورده شد و تاریخ آنھا روشن گردید. در صفحات آینده این کتاب با تالشھا و کوششھائی کھ در این راه بعمل آمده 

ش مداوم باستانشاسان، شھرھائی کھ نامشان از یاد رفتھ بود شناختھ شد، آثار کار و کوشش آشنا خواھیم شد. در نتیجھ کوش

ساکنان آنھا نمایان گردید، آثار و قرائن حوادث تاریخی کھ داستان آنھا در کتاب مقدس آمده از زیر خاک بیرون آورده شد، و 

  ایان گشت.برتری و بی ھمنائی مسیحیت در سنجش با ادیان باستانی آشکار و نم

البتھ، نباید گمان کرد کھ تا روزگار خودمان باستانشناسی بکلی بدست فراموشی سپرده شده بود. الواح و کتیبھ 

 ۶۶٨ھائی کھ در عراق بدست آمده حاکی است کھ آشور با نیپال، شاه جنگجوی بزرگ آشور کھ در قرن ھفتم قبل از میالد ( 

ن نسخ آنھا ھای قدیمی را کشف کرده و کاتبانی برای استکتاب اسناد مھم کھن و آورد) حکومت میکرد، از اینکھ کتیبھ  ۶٢۶ــ 

 ١٨۵٢در سال » راسام « بھ کتابخانھ اش بھ اکناف امپراتوری خود فرستاده است، برخود میبالد. کشف این کتابخانھ توسط 

ن پس از او، نبانیدوس، آخرین پادشاه بابل، یکی از مھمترین وقایع تاریخی باستانشناسی در قرن نوزده بشمار میرود. یک قر

را مورد کاوش و تفحص قرار داد، کتیبھ ھای » اور « عالقھ و دلبستگی فراوانی بھ باستانشناسی ابراز داشت. او برج قدیمی 

بھ اعقاب  مربوط بتأسیس آنرا از نظر گذرانید، و سپس بدقت آنھا را در جای خودشان نھاد و بدینسان منتھای احترام را نسبت

خود بجا آورد. دختر او، کھ خواھر بلشاصر بود، چون پدرش بھ باستانشناسی عالقھ میورزید و موزه کوچکی برای نمایش 

  آثار عتیقھ تأسیس کرد.

دریغا کھ انگیزه حفاران قدیم بیشتر چپاول آثار عتیقھ بود، نھ آشنائی با تاریخ کھن. بویژه در مصر، کھ گنج 

صاحبان آنھا بگور سپرده شده بود، غارتگران غیر مجاز گورھا را شکافتھ، گنجھای گرانبھای آنھا را بیغما ھای گرانبھائی با 

بردند. حتی در زمان رامسس نھم کمیسیونی کھ از جانب وی برای تحقیق در اینباره تعیین شده بود گزارش داد کھ محتویات 

  ھ بیرون انداختھ شده، و اشیاء گرانبھا و ادوات آنھا تاراج شده است.ھمھ گورھای قدیم بھ یغما رفتھ، اجساد از درون آنھا ب

در اعصار اخیر ناپلیون فرانسوی یکی از نخستین کسانی است کھ برای آغاز تحقیق و کاوش در ویرانھ ھای 

بھ مصر برد، صد تن از دانشمندان، محققین، و ھنرمندان فرانسھ را ھمراه خود  ١٧٩٨کھن تسھیالتی فراھم ساخت. وی بسال 

اینان شگفتیھای مصر باستان را ھمراه با طرحھا و تصاویر آب رنگ برشتھ تحریر کشیدند. نشر این نوشتھ ھا و تصاویر  و

توسط دولت فرانسھ شور و ھیجانی در محافل علمی فرانسھ برپا ساخت و عالقھ ئی کھ از آن پس در دانشمندان فرانسھ نسبت 

گز از میان نرفت. در میان مکاشفات زمان ناپلئون در مصر از ھمھ مھم تر و گرانبھا تر بھ کشورھای شرقی پدید آمد ھر

است کھ بھ زبان نوشتھ شده و دانشمندان را برموز خط ھیروگلیف رھنمائی کرد. ولی کار ھیئتی » سنگ روزنا « لوحی بنام 

د تجاوز نکرد، و تحقیق درباره آثاری کھ در دل کھ ھمراه ناپلئون بمصر رفتھ بود از مطالعھ آثاری کھ روی زمین مانده بو

  خاک مدفون بود بدست آیندگان سپرده شد.

در آغاز قرن نوزده یکی از مأموران شرکت ھند شرقی کھ ساکن بغداد بود، گزارش داد در بین النھرین تپھ 

ستان شناسانی چون الیارد و بوتارا ھای مصنوعی وجود دارد کھ ظاھراً بقایای شھرھای قدیم اند. ھمین گزارش بود کھ توجھ با

بھ آثار تاریخی بین النھرین معطوف داشت و کاوشھای آنان در این سرزمین نتایج گرانبھائی ببار اورد. داستان این کاوشھا در 

ھا و فصل ھای اینده از نظر خواننده خواھد گذشت. قبل از آنکھ وارد بحث اصلی این کتاب شویم، اجازه میخواھم درباره شیوه 



طریقھ ھائی کھ باستانشناسان ملل گوناگون در طول متجاوز از صد سال گذشتھ ھنگام کاوش در نقاط تاریخی از آنھا استفاده 

  کرده اند شمھ ئی بنگارم.

حفریات اولیھ در قیاس با شیوه ھای امروزی بدوی و مخرب بودند، زیرا کسانی کھ این حفریات بدستشان 

آوری اشیاء جالب توجھ برای موزه ھا نداشتند. در این حفریات بھ اشیائی چون قطعات شکستھ انجام میگرفت ھدفی جز گرد

ظروف سفالین توجھ نمیشد و حفاران از جریان کار خود یادداشتی تھیھ نمیکردند. از این روی اطالعات گرانبھا و سودمندی 

برباد رفت. بزودی معلوم گشت تپھ ھائی کھ در جای کھ ممکن بود بدست ما برسد در اثر غفلت و سھل انگاری حفاران اولیھ 

شھرھای باستانی ایجاد شده اند. بقایای شھرھای متعددی ھستند کھ بروی ویرانھ ھای یک دیگر بنا شده اند و گاھی در بین 

خود بنا  تأسیس قدیم ترین و آخرین شھر ھزاران سال فاصلھ بوده است. طبیعتاً، آخرین شھرھا بر روی ویرانھ شھرھای سلف

گردیده اند، ولی بقایای شھرھای دیگر ھمیشھ بصورت طبقات متوالی منظم روی یکدیگر قرار نگرفتھ اند. اغلب دیده شده 

است کھ شھری کوچک در وسط تپھ بنا شده و پس از ویرانی آن شھر بزرگ تری کھ سراسر تپھ را بر میگرفتھ روی آن بنا 

اطراف تپھ در سطحی پائین تر از ویرانھ شھر قبلی قرار دارد. لذا ھنگام حفر این تپھ ھا گردیده است، و نتیجتاً بقایای آن در 

دقت و ھوشیاری فراوان الزم بود تا حفاران طبقات مختلف را کھ ھریک بعصر و تمدن خاصی تعلق دارد ازھم تفکیک کنند و 

  قدمت آنھا را تعیین نمایند.

فلیندرز پتری در طل الحسی، واقع در جنوب  بدست سر ١٨٩٠باستانشناسی علمی با حفریاتی کھ در سال 

یھودیھ، صورت گرفت و شش ھفتھ بطول انجامید آغاز گشت. این باستانشناس بقایای شھرھای مختلفی را کھ بصورت طبقات 

ً منظم روی ھم قرار داشتند از یکدیگر تفکیک کرد و از روی اشیاء و آثار مکشوف، بویژه ظروف سفالین،  تاریخ و تقریبا

قدمت آنھا را تعیین نمود. وی ثابت کرد کھ با سنجش و تطبیق شکل و نوع آالت و اشیائی کھ در طبقات مختلف ویرانھ ھای 

قدیم مانده میتوان تاریخ تمدنھای متوالی آنھا را تعیین نمود. و پس از آنکھ مقدار قابل مالحظھ ئی از اثار و ادوارت و لوازم 

ی توسط باستانشاسان گردآوری شد، توانستند قدمت ھر یک از انواع آنھا را با قطعیت تقریبی تعیین زندگی انسانھای باستان

نمایند. در ازمنھ معین بسیاری از این اشیاء باشکال گوناگون در مناطق وسیعی از جھان رایج و متدوال بوده اند، و اشیاأ و 

ھ آن مناطق آورده است. بتدریج اختراعت و اکتشافات جدید ادوات نوع دیگری را لشکرکش ھا و تعرضات تمدنھای دیگر ب

بیاری باستانشناسان شتافت. اختراع دوربین عکاسی بھ باستانشناسان امکان داد وضع اشیاء مکشوف قبل از آنکھ آنھا را 

  بمنظور ادامھ حفاری جابجا کنند بصورا صحیح و دقیق ثبت نمایند.

را کھ دیدن آنھا از روی زمین امکان نداشت میسر ساخت. اشعھ  قالع و شھرھای ویرانیھواپیما تماشای 

مجھول نیز بنوبھ خود بھ باستانشناس کمک میکند. در مورد اجساد مومیائی گاھی بکمک اشعھ مجھول علت مرگ، سن و 

مشکل بود  جنس صاحب جسد را تعیین کرده اند. بکمک اشعھ مادون قرمز توانستھ اند کتیبھ ھای قدیم را کھ خواندن آنھا

بخوانند و از ترکیبات شیمیائی نیز در این مورد استفاده شده است. یکی از تازه ترین و سودمندترین وسائلی کھ مورد استفاده 

است. میگویند مقدار معینی از  ١۴باستانشناسان قرار گرفتھ آزمایش آثار و بقایای انسانھای باستانی بطریق معروف بھ کاربن 

چون رادیوم متغیر و بی ثبات است و  ١۴. این کاربن ١٢است نھ کاربن  ١۴ھ موجودات زنده کاربن کاربن موجود در ھم

مبدل میشود. این دیگرگونی و تحول پس از مرگ موجودات زنده آغاز  ١٢بتدریج ذرات ریزی را از خود پراکنده، بھ کاربن 

را با قاطعیت روشن ساخت. خالصھ، آن جنبھ ھای علوم میشود. با تعیین میزان این دیگرگونی میتوان تاریخ مرگ آن موجود 

جدید کھ در باستانشناسی قابل استفاده بوده برای روشن ساختن تاریکترین زوایای زندگی انسانھای باستانی بیاری باستانشناسان 



شده ئی کھ بدست آنھا شتافتھ است. میزان موفقیت حفاران بجائی رسیده کھ بررسی مطالعھ کامل بسیاری آثار تاریخی شناختھ ن

افتاده است سالیان متمادی بطول خواھد انجامید. اکنون با برخی از برجستھ ترین و مھم ترین ثمرات تالشھا و کوششھای 

  باستانشناسان در زمینھ دست یافتن برموز زندگی انسانھای باستانی آشنا میشویم.

  

  

  

   



  فصل یک

  آغاز تحقیقات

بسمت  ١٨۴٢بود کھ در سال  ١نھ بتحقیق و مطالعھ پرداخت شخصی بنام بوتانخستین دانشمندی کھ در این زمی

  قنسول دولت فرانسھ در موصل، در دره علیای دجلھ، منصوب گردید.

وی از بدو ورود خود بھ موصل اظھار داشت حاضر است ھرگونھ اشیاء عتیقھ را کھ گاھی در نواحی 

ھ محل کشف این آثار را مشخص سازد. مدتی در این کار ھیچ گونھ اطراف یافت میشد بخرد، و در ضمن سعی میکرد ک

توفیقی نصیب او نگشت، تا روزی بر حسب تصادف توسط یک روستائی عرب بوجود تپھ ئی مصنوعی در آن نزدیکی پی 

الزم بآنجا  برد کھ قرنھای متمادی اھالی محل آجر مورد احتیاج خود را از آن بدست میآوردند. بوتا دو نفر را با تعلیمات

فرستاد کھ زمین را حفر کنند و ببینند آیا چیزی بدست خواھد آمد. یک ھفتھ بعد پیغام ھیجان انگیزی از آنھا رسید مبنی بر 

اینکھ پس از حفر زمین بھ دیوارھای قدیمی برخورده اند کھ پوشیده از تصاویر رنگی برجستھ و حک شده حیوانات عجیب 

ر شد و یقین حاصل کرده بود این دیوارھا بقایای کاخ با شکوه باستانی است کھ بدست آشوریھا است. بوتا بمحل مزبور رھسپا

ساختھ شده. این ویرانھ ھا در مشرق دجلھ در نقطھ ئی کھ در دوازده میلی شمال شھر موصل واقع است قرار داشت، و 

  بود.   ٢» دور شارو کین« شھر باستانی  بطوری کھ بعداً معلوم شد این ویرانھ بقایای

ارھا از تصاویر حک شده بر روی تختھ سنگ ھا کھ پس از رسیدن باین محل، بوتا مالحظھ نمود کھ دیو

مناظر جنگھا و حرکت دستھ ھا و شکار حیوانات و زندگی درباری را نشان میدھد پوشیده شده و چند ھکتار زمین را فرا 

طوط گرفتھ است. در آن زمان کسی نمیتوانست خطوط میخی را کھ در اینجا یافت شد بخواند، ولی پس از آنکھ کلید رمز این خ

ق . م )، کھ نامش  ٧٠۵ــ  ٧٢٢ھکتار مساحت آن است، توسط سرگون دوم پادشاه (  ٢۵بدست آمد معلوم شد این کاخ کھ 

باو اشاره شده است، ساختھ شده. با وجود این، کاخ مزبور مجلل ترین و عظیم  ١:  ٢٠بکلی از یادھا رفتھ و تنھا در اشعیا 

شده و مقر یکی از بزرگترین سالطین جھان بوده است. وقتی خبر کشف این ویرانھ ترین قصری است کھ در تمام تاریخ یافت 

  ھا بھ اروپا رسید، در محافل علمی و باستانشناسی آنجا باھیجان فراوان تلقی شد.

انتشار این خبر ھمان ھیجانی را بوجود آورد کھ از مزاجعت کریستف کلمب با خبر کشف قاره جدید در 

زیرا برای بسیری از مردم اروپا، بخصوص فرانسویان، این موفقیت بمنزلھ کشف دنیای جدید و فراموش  اذھان برپا شده بود،

شده ئی بود. قبل از آن دره نیل مھد تمدن محسوب میشد، ولی اکنون این افتخار از آن دره دجلھ و فرات میگشت. دولت فرانسھ 

ص داد، و بوتا توانست با استفاده از این بودجھ پنج جلد کتاب بیدرنک بودجھ قابل مالحظھ ئی برای ادامھ اکتشافات تخصی

قطور با بیش از چھار صد تصویر درباره نتایج حفریات و تحقیقات خود انتشار دھد. با استفاده از این تصاویر، اروپائیان 

صلی در تاریخ برای توانستند با لباسھا، سالحھا، لوازم خانھ، و طرز شکار آشوریان آشنا شوند، و در نتیجھ فصل مف

  امپراتوری آشور گشوده شد.
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 Paul Botta 

2 Dur Sharrukin 



 ٣دومین کسی کھ در باستانشناسی کتاب مقدس آثار گرانبھائی از خود بیادگار نھاد، آستین ھنری الیارد

ً بدون ھیچگونھ  انگلیسی است. نامبرده با اشتیاق شدیدی کھ از آشنائی با نتایج حفریات بوتا در او پدید آمد بود، ولی تقریبا

مک مالی، برای یافتن آثار بیشتری از تاریخ و تمدن باستانی بین النھرین بدانسو رھسپار شد. او از مشاھده تپھ ھای ک

مصنوعی بزرگی کھ آنجا را پوشانیده بود متعجب گشت و با کمک مالی مختصری کھ بدست آورده بود بحفر یکی از آن تپھ 

موصل و یک میلی و نیمی خاور دجلھ شروع کرد. بعداً معلوم شد اینجا ھا در محلی موسوم بھ نمرود در بیست میلی جنوب 

بدان اشاره شده. موفقیتی کھ نصیب او شد غیر قابل تصور بود.  ١١: ١٠ویرانھ ھای ھمان شھر کالح است کھ در سفر پیدایش 

ر را ار زیر خاک بیرون در ظرف بیست و چھار ساعت او توانست قسمتھائی از دو قصر باشکوه متعلق بھ امپراتوران آشو

آورد. در ھرجا کھ زمین را کند باطاق ھائی برخورد نمود کھ با تختھ سنگھای مرمری عظیمی بارتفاع ھفت پا، کھ در روی 

 ١٠آنھا تصویر شگفت انگیزی حک یا نقاشی شده بود، محصور بودند. قدیمی ترین جائی کھ در آن بنام نمرود اشاره شده باب 

و کوش نمرود را آورد، او بجبار شده در « یدایش در کتاب مقدس است. مضمون آیھ مزبور چنین است: سفر پ ٩و  ٩ایات 

بھر » دنیا شروع کرد. وی در حضور خداوند صیادی جبار بود. از این جھت میگویند : مثل نمرود جبار در حضور خداوند . 

یک نمود و او تصمیم گرفت در صورتی کھ از گنجینھ حال، خبر موفقیت ھای این باستانشناس طمع حاکم محلی ترک را تحر

  آمده بھره ئی نبرد حفاری را متوقف سازد. ھای گرانبھائی کھ بنظر خود وی در این جا بدست می

اشکالتراشیھای او کار مدتی متوقف شد، ولی خوشبختانھ سایر مظالم و فشارھای او بمردم چنان در نتیجھ 

ری بسرعت سابق دشمنی و مخالفتی علیھ او برپا ساخت کھ وی ناگزیر گشت محل مأموریت خود را ترک گوید. در نتیجھ، حفا

  ادامھ یافت.

یک شب، کمی پس از آنکھ حفاری مجدداً آغاز گشت، ناگھان ھلھلھ ئی برخاست و کارگران فریاد کشان و 

رقص کنان نزد او آمده اطالع دادند کھ خود نمرود را پیدا کرده ند ! بعداً معلوم شد آنچھ آنھا یافتھ اند شیر بالدار عظیم الجثھ 

یکی از چھار خدای سماوی آشوریان قدیم بوده است. بتدریج مجموعھ انبوھی از مجسمھ ھای گاو نر سنگی است کھ مجسمھ 

  عظیم بالدار با سرھای انسانی و الھھ ھای دیگری با سرھای عقاب بدست آمد کھ اکثراً بھ موزه ھای انگلستان فرستاده شد.

) از این سرزمین  ١٢ــ  ٣آیات  ٣١ب با ادامھ این حفریات توصیف روشنی کھ حزقیال در کتاب خود ( با

اینک آشور ... جمیع قومھای زمین از زیر سایھ او فرود آمده، او را ترک خواھند نمود. « کرده است مفھوم تازه ئی مییافت. 

تھ ) تحقق کامل یاف ١۵ــ  ١٣آیات  ٢و باستانشناسان دریافتند کھ چگونھ پیشگوئی خوفناک صفانیا درباره این ملت ( باب » 

و دست خود را بر زمین شمال دراز کرده، آشور را ھالک خواھد ساخت ... ھر کسی از آن بگذرد، بھ آن سخریھ « است. 

در نتیجھ این حفریات شھر کالح کشف گردید و معلوم شد قصری کھ بقایای آن بدست » کرده، دست خود را خواھد جنبانید. 

  ق . م . سلطنت کرد. ٨۵٩تا  ٨٨۵است کھ از  آمده متعلق بھ آشور ناسیپال بوده

کھ ویرانھ ھای شھر نینوا در آنجاست و در » کویو نجیک « ، الیارد در محل دیگری موسوم بھ ١٨۴٩بسال 

ق  ۶٨١ــ  ٧٠۴دره دجلھ روبروی موصل واقع شده، شروع بحفاری کرد. در ظرف چھار ھفتھ قصر سنحریب کھ در سالھای 

) آمده، از زیر خاک بیرون  ١٩آیھ  ١٨اورشلیم  بدست او در کتاب دوم پادشاھان ( باب . م . سلطنت میکرد و شرح محاصره 

  آورده شد.
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از جملھ آثار تاریخی گرانبھائی کھ در اینجا بدست آمد، میتوان کتیبھ ھای متعدد دیوارھای ساختھ شده از 

میخی سفید روی زمینھ فیروزه نوشتھ شده،  آجرھای لعاب دار، و موزائیک ھای بسیار زیبا را، کھ برروی آنھا عبارتی بخط

  نام برد.

در آثار نقاشی آنھا بیشتر رنگھای سیاه و زرد و آبی سیر بکار رفتھ، و بعضی از تصاویری کھ یافت شده، و 

معروف ترین آنھا تصویری است کھ شیری را در حال نضع نشان میدھد، نمودار مھارت و ذوق سرشار ھنرمندان آنھا است. 

پا  ٣٢فقط نود سال پایتخت بود، ولی در این مدت وسعت زیاد یافت و با دو دیوار آجری محصور گردید کھ دیوار داخلی نینوا 

پا محصور بود و بوسیلھ پانزده دروازه  ٧٧پا ارتفاع داشت. این شھر شگفت انگیز با خندق عمیقی بپھنای  ٨۶و ضخامت و 

   بخارج مربوط میشد.

ی را درباره تاریخ و عظمت آشور باستان از میان برد. باوجود این، مھمترین آثاری این اکتشافات ھر ابھام

کھ بدست آمد، یعنی ھزاران کتبھ ئی کھ دیوارھا را پوشانیده بود، بصورت مرموز و مکتومی باقی ماند، زیرا ھنوز کسی یافت 

شد  ٤انجام این افتخار نصیب سرھنری راولینسون نمیشد کھ بتواند خط میخی را خوانده، مفھوم این کتیبھ ھا را درک کند. سر

و او با مطالعاتی کھ در صفحات غربی ایران نمود بکشف رمز خط میخی توفیق یافت نامبرده، ھنگامی کھ بصورت سربازی 

 داوطلب در کشتی بھ ھندوستان سفر میکرد، توجھ یکی از ھمسفران خود را کھ خاورشناس و سیاستمدار و حاکم بمبئی بود

بخود جلب کرد. بر اثر آشنائی با او، راولینسون بھ آثار باستانی ایران عالقمند شد و در سالھای بعد ھنگامی کھ بدرجھ 

سرگردی در ارتش انگلیس ارتقاء یافت و از طرف شرکت ھند شرقی بسمت نماینده و قنسول بھ کرمانشاه اعزام گردید، 

، توجھ راولینسون بخواندن خط ١٨٣٣پس از ورود بھ کرمانشاه، بسال  فرصت یافت کھ این عالقھ را جامھ عمل پوشاند.

میخی معطوف گشت و او خود را با مطالعخ لوحی کھ در شش میلی ھمدان واقع است و گنجنامھ خوانده میشود سرگرم 

ا در برداشتھ باشد ر» شاه « ساخت. ھنگام مطالعھ لوح مزبور، او حدس زد بعضی از کلماتی کھ در آن بکار رفتھ باید مفھوم 

و ھمچنین سھ نفری کھ از آنھا بعنوان شاه نامبرده شده باید داریوش و خشایار شاه و ویشتاسب باشند. بر مبنای این حدس، او 

توانست معنای احتمالی یک سوم ھجاھائی را کھ در کتیبھ بکار رفتھ تشخیص دھد. پس از آن، او توجھ خود را بھ کتیبھ عظیم 

پا در ارتفاع  ۵٠و  ٢۵میلی کرمانشاه واقع است، معطوف داشت. در اینجا سینھ کوه بابعاد  ٢۶یستون، کھ در تر و کاملتر ب

چند صد پا از جلگھ تراشیده شده و بر روی آن نقشھای عظیمی ھمراه با خطوط میخی بطور برجستھ حک گردیده است. این 

مینمود و ھرکس معنای آنرا بھ نحوی تعبیر میکرد. مسافری کھ نقش ھا از مدتھا قبل نظر سیاحان و مسافران را بخود جلب 

در قرن دھم میالدی کتیبھ را دیده نقش روی آن را معلمی پنداشتھ است کھ بشاگردانش درس میدھد و تصور کرده این معلم 

مسیح و حواریون  تازیانھ ئی در دست دارد کھ با آن شاگردان را تنبیھ میکنند. مسافری دیگر در قرن نوزده آنرا تصویر

شمرده و گمان کرده بود یھودا بزیر پا انداختھ شده واھورا مزدا نوعی صلیب است. در صورتی کھ این لوح داریوش را نشان 

و یکی از آنان را بزیر پای خود انداختھ. و  میدھد کھ در برابر دشمنان خود کھ با طناب بھم بستھ شده اند ایستاده است

  ده میشود اھورا مزدا است.تصویری کھ در باال دی

استنساخ این کتیبھ مستلزم شھامت و مداومت فراوان بود. البتھ قسمتی از آنرا با نھادن نردیانی در روی تختھ 

سنگ باریکی کھ در زیر لوح قرار دارد میتوان استنساخ نمود. باین ترتیب راولینسون ھزار و دویست سطر از کتیبھ را 

لعھ مداوم اطمینان یافت کھ این کتیبھ بھ سھ زبان مختلف نوشتھ شده و سرانجام توانست چھار صد استنساخ نمود و پس از مطا
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ق . م . بفرمان داریوش ساختھ شده، و شرح مبارزات و  ۵۵۵سطر از پارسی باستان را ترجمھ کند. معلوم شد این کتیبھ بسال 

   پیکارھای او را با مدعیان تاج و تخت در بردارد.

کسانی کھ در صدد  داریوش در این کتیبھ حدود امپراتوری پھناور خود را شرح داده، لعنت خدا را برای ھمھ

سال از گزند  ٢۴٠٠اخالل کار او برآیند میطلبد. روح لوح را با ماده براقی کھ استحکام کتیبھ را چند برابر کرده و آنرا 

  حوادث مصون داشتھ است، پوشانده اند.

رت انتشار داد و پس از آن با کمک دانشمندان دیگر عبا ١٨۴٧راولینسون ترجمھ متن پارسی کتیبھ را بسال 

بابلی را نیز کھ روی کتیبھ بیستون نوشتھ شده ترجمھ کرده، منتشر ساخت. ناگفتھ نماند کھ خواندن خط بابلی مستلزم تحمل 

زحمات بیشتری بود، زیرا در این خط یک عالمت گاھی یک کلمھ بود و حتی ممکن بود بوسیلھ چند عالمت مختلف نوشتھ 

اندن آن مأیوس کرده بود، تا لوحی بدست آمد کھ در آن فھرستی از حروف شود. این مشکالت مدتی دانشمندان را از خو

تصویری ھمراه با حروف مصوت نوشتھ شده بود. قریب صد لوح مختلف بدست آمد کھ قاموس نسبتاً کاملی از خط و زبان 

  بابلی را تشکیل میداد.

شکل مینمود کھ گروھی پنداشتند آن درک مفاھیم این کنیبھ ھا و حل مسائلی کھ با کشف آنھا پدید آمد بحدی م

عده از دانشمندانی کھ مدعی اند بمضامین آنھا دست یافتھ اند در اشتباه اند. موزه بریتانیا، بمنظور آزمایش گفتار آنان، تصمیم 

اب نموده، گرفت در این باره تحقیق کند. باین جھت، از میان کتیبھ ھائی کھ ھنوز مورد مطالعھ قرار نگرفتھ بود، یکی را انتخ

چھار نسخھ از آن تھیھ کردند و ھر نسخھ را بیکی از متخصصین خط میخی دادند، تا متن آنھا را ترجمھ نموده، بھ موزه 

بریتانیا بفرستند. یکی از این دانشمندان راولینسون بود. متخصصین مزبور، بی آنکھ از کار یکدیگر آگاه باشند، کتیبھ را 

داشتند. از تطبیق و مقایسھ ترجمھ ھا معلوم شد در مطالب مھم در بین آنھا تفاوتی موجود نیست. ترجمھ نموده، بھ موزه ارسال 

لوح  پس از این آزمایش، ھرگز نھ شک و شبھھ ئی درباره صحت اظھارات دانشمندان راجع باین کتیبھ ھا مرتفع گشت.

ً مھ م ترین اثر و یادگار تاریخی در آسیا شمرده بیستون نظر بھ نقش مھمی کھ در جریان کشف رموز خط میخی داشتھ، حقا

میشود. در نتیجھ آشنائی با حقایقی کھ بر اثر کشف مضامین کتیبھ بیستون بدست آمد معلوم شد داریوش، ھمانگونھ کھ در 

تاریخی ) روایت شده، وجود  ١آیھ  ١) و ذکریا ( باب  ١: ١)، حجی نبی ( ٧ــ  ١آیات  ۶و باب  ۵آیھ  ۵کتابھای عذرا ( باب 

  داشتھ و فرمانروای امپراتوری پھناور و نیروندی بوده است.

از اینکھ پس از کشف این ھمھ آثار و کتیبھ ھای شگفت انگیز تاریخی تا مدتی تحقیقات دانشمندن در این 

ھ موزه ھای زمینھ بکندی پیشرفت نمود نباید تعجب کرد، زیرا تا این زمان ھزاران کتیبھ از زیر خاک بیرون آورده شده و ب

اروپا انتقال یافتھ بود و کسانی کھ قادر بدرک مضامین آنھا باشند از معدودی تجاوز نمیکردند. بھمین جھت ترجمھ آنھا بکندی 

  صورت میگرفت. با اینحال، عالقھ وافری بھ ادامھ تحقیقات و حفریات ابراز میشد.

استخدام کرد کھ کتیبھ ھای  ٥»جرج سمیت « م پس از سالھا، موزه بریتانیا دانشمند جوان و با ذوقی را بنا

  خط میخی را تنظیم نماید.

                                                             
5 George Smith 



کتبھ جالب توجھی برخورد کھ در اصل شامل شش ستون بوده، ولی سھ ستون آن در اثر زی کھ او مشغول کار بود، بھ رو

شکستگی کتیبھ از میان رفتھ بود. وقتی سمیت در عبارات آن دقت نمود، معلوم شد کتیبھ حاوی شرح داستان کشتی ئی است کھ 

کبوتری کھ از آن بپرواز درآمده چون نتوانستھ است جائی برای نشستن  بر خاک نشستھ، و» نزیر « بر روی قلھ کوھی بنام 

بیابد ناگزیر بداخل کشتی بازگشتھ است. ناگھان، دانشمند جوان متوجھ شد مشغول خواندن متن کلدانی داستان نوح است. 

بودجھ قابل مالحظھ » اف دیلی تلگر« ھیجانی کھ از این اکتشاف بھ سمیت دست داد، وی را از خود بیخود ساخت. روزنامھ 

بھ نینوا  ١٨٧٢ئی در اختیار او نھاد کھ وی بھ بین النھرین رفتھ، برای کشف باقی این داستان کوشش کند. سمیت بسال 

رھسپار گشت و تحقیقات و حفریات دانشمندان قبلی را بمقیاس وسیع تری ادامھ داد. در میان کشفیات او در بین النھرین از 

ھائی بخط میخی بود کھ تعداد آنھا از سی ھزار تجاوز میکرد. اینھا بقایای کتابخانھ بزرگی بودند کھ آنرا  ھمھ مھمتر کتیبھ

آشور بانیپال با گردآوری کتیبھ ھای زمان خویش، کھ اغلب آنھا از روی کتیبھ ھای کتابخانھ قدیم بابل استنساخ شده بود، 

و ھوشع میزیست، اشتیاق وافری بگردآوری متون و کتیبھ ھای زمان  تأسیس نموده بود. آشور بانیپال، کھ در زمان منسھ

خویش داشتھ، و در کتیبھ ھائی کھ در کتابخانھ نینوا گردآورده شرح اقدامات خود را جھت تھیھ نسخ کتیبھ ھا و متون موجود 

  در آن عصر گنجانیده است.

را تکمیل نماید توفیق کامل یافت؛ و  سمیت در مجاھدات خویش جھت کشف اسناد و کتیھ ھائی کھ داستان نوح

عالوه بر آن، اسنادی درباره داستان خلف بدست آورد و کتیبھ ھای متعدد دیگری یافت کھ وضع زندگی آشوریان قدیم را کامال 

 روشن میساخت. اطالعاتی کھ باین وسیلھ درباره وضع زندگی و افکار آشوریان بستان دستگیر دانشمندان گردید بیش از آگھی

  است کھ آنھا بر احوال ساکنان اولیھ انگلستان دارند.

  

   



  فصل دوم

  کتاب پیدایش در پرتو کشفیات باستانشناسی

مقایسھ متون کلدانی و آشوری داستان خلقت با آنچھ در نخستین باب کتاب پیدایش ( یکی از اسفار تورات ) 

ھنگامی کھ بر باالی آسمان نامی داده نشده بود، « ن بابلی چنین است: آمده، بحث جالب و در عین حال آموزنده ئی است. داستا

مغشوش و در ھم مادر ھمھ آنھا بود، آبھای  ٦زمین نامی برخود نگرفتھ بود، اقیانوس بسیار باستانی بوجود آوردنده بود، تیامت 

در کتیبھ . » ١٠و خدای انو  ٩بوجود آمدند، انسار ٨و لھامو   ٧آنھا در یکجا بھم ملحق میگشتند. بعد خدایان تولد یافتند، لھمو

در این جنگ  ، قھرمان خدایان، و تیامت، خدای آشوب، سخن رفتھ است. ١١ھای دوم و چھارم از جنگ در میان مردوک

چون « پیروزی نصیب مردوک میشود، و منظور از آن غلبھ روشنائی بر تاریکی است. مردوک جسد تیامت را برگرفتھ، 

سپس نیمی از بدن را حائلی در برابر آسمان ساختھ، نگھبانی بر آن میگمارد و باو فرمان میدھد » ماھی از میان دو نیم میکند. 

کھ نگذارد آبھا از آن خارج شود. او ( یعنی مردوک ) برای خدایان بزرگ پایگاھھائی، کھ ستارگان باشند، میسازد، منطقھ 

ا معین میکند، و آن را بھ دوازده ماه تقسیم نموده، برای ھر یک سھ ستاره قرار میدھد، و ماه البروج را مقرر میدارد، سالھا ر

  »را تابناک میسازد تا بر شب فرمانروائی کند. 

در مقایسھ داستان خلقت از نظر بابلیھا و نویسنده سفر پیدایش بھ تشابھات و در عین حال تناقضات متعددی 

  انی سخن میگویند کھ در آن خالء و نیستی ھمھ جا را فرا گرفتھ بود.برخورد مینمائیم. ھر دو از زم

در کتاب مقدس میخوانیم کھ چگونھ روشنائی بر ظلمت چیره گشت و نظم و ترتیب جایگزین آشوب گردید. 

  در داستان بابلیھا ھم مالحظھ میکنیم کھ مردوک، خدای نیکو، با تیامت، خدای آشوب جنگیده، او را مقتول میسازد.

در کتاب مقدس خداوند خشکی را آفریده، آنرا از دریا جدا میسازد. در داستان بابلی مردوک خاک را بوجود 

  آورده، آنرا در کنار آب میگستراند.

در کتاب مقدس میخوانیم کھ خدا خورشید و ماه و ستارگان را خلق میکند کھ بر آسمانھا حکومت کنند. در 

  یسازد کھ پایگاه خدایان باشند.داستان بابلی مردوک ستارگان را م

ر سفر پیدایش آفریدگار جانوران و خزندگان را بوجود میآورد، در صورتی کھ داستان بابلی خلقت جانوران د

  را بھ گروھی از خدایان نسبت میدھد.
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از نظر دینی، تضادھائی کھ در بین این دو داستان وجود داردحائز کمال اھمیت است. انسان ممکن است 

دن درخشان بابل، با ھمھ ترقیاتی کھ در زمینھ علوم و ھنر نصیب آن گشتھ بود، باید دینی مترقی بوجود آورده تصور کند تم

باشد. ولی حقایق تاریخی خالف آنرا ثابت میکند. یھودیان خلقت را بخدا و آفریننده ئی واحد نسبت میدادند، در حالی است کھ 

خدایان بوجود آمده است. در کتاب مقدس میخوانیم کھ خلقت جھان بدست خدا توأم  بابلیھا عقیده داشتند کائنات بوسیلھ جمعی از

در افسانھ بابلی خلقت جھان از نتایج با یک رشتھ اقدامات خردمندانھ بوده کھ بمنظور تأمین سعادت انسان صورت گرفتھ. 

داوند بر فراز آبھا بجوالن درآمد و فرعی و ضمنی جنگی است کھ در بین خدایان در گرفتھ. سفر پیدایش میگوید کھ روح خ

آنھا را آرام ساخت، در حالی کھ بابلی ھا عقیده بجنگ وحشتناکی داشتند کھ در آن دیوان بر خدایان آشوب غالب آمده اند. سفر 

یگر پیدایش خدای پاک و متعالی را مجسم میسازد، در صورتی کھ بابلیھا معتقد بوجود خدایانی مکار و شریر بودند کھ بایکد

در جنگ و نزاع بوده اند. خالصھ، ھرجا کھ افسانھ بابلی مطالب غیر قابل قبول واز نظر دینی فاقد ارزشی را نقل میکند، 

داستان کتاب مقدس در عین زیبائی و سادگی حاوی مضامین عالی دینی است. باستانشناسی در عین حال کھ ثابت میکند 

  یت بودند، گواھی میدھد کھ معتقدات دینی آنھا در جھان بی ھمتا بوده است.یھودیان قومی کوچک و از نظر سیاسی بی اھم

در اینجا این پرسش پیش میآید کھ ایا اعتقاد بھ وحدت خالق زودتر شروع شده یا پرستش خدایان متعدد؟ کتاب 

پردازد، نمایش میدھد. مقدس تصویری از انسان را کھ متدرجاً از پرستش خالق یکتا دست کشیده، بھ عبادت خدایان متعدد می

طبق این تعبیر، پیامبران اسرائیل و یھود مبتکرین فکر جدید نبودند، بلکھ میخواستند قوم خویش را بایمان دیرینشان، کھ مبتنی 

بر پرستش خدای واحد یعنی یھوه بوده، برگردانند. آنھا گاھی در منظور خویش توفیق مییافتند و گاھی مجاھدتشان بھ شکست و 

  میانجامید. ناکامی

این جریان فکر بشر را معکوس جلوه  با اینحال در سالھای اخیر دانشمندان بتأثیر فرضیھ تکامل خواستھ اند

دھند. بعقیده آنھا شرک یا اعتقاد بوجود خدایان و دیوان متعدد ابتدائی ترین شکل دیانت بوده است، و این موفقیت سرانجام 

نشتھ اند بوجود خدای واحد پی برده، قوم خویش را نیز با آن آشنا سازند. تحقیق در نصیب پیامبران یھود گشتھ است کھ توا

  اینکھ باستانشناسی باین مسألھ چگونھ پاسخ میدھد، خود بحث شیرین و جالبی است.

قبال باید در نظر داشت باستانشناسی ثابت نموده است کھ پیشرفت و تکامل ھمیشھ حتمی و ضروری نیست و 

شریت با انحطاط و تنزل توأم بوده است. تاکنون بارھا آثار و بقایای تمدن ھائی از زیر خاک بیرون آورده شده رشد و ترقی ب

است کھ شکوه و عظمت آنھا روزگاری چشم جھانیان را خیره میساخت، ولی پس از چندی معدوم گشتھ و در زیر خاک مدفون 

قیقت بنظر میرسد قاعده کلی تمدن این بوده است کھ با انحطاط اخالقی گردیده اند، چنانکھ گوئی اصال وجود نداشتھ اند. در ح

و دینی ھمراه شود. تاریخ ایران، یونان، روم و اسرائیل شاھد این حقیقت است. ساکنان این کشورھا در نخستین ادوار تمدن 

مین مردم را مالحظھ میکنیم خویش بھ صداقت و پاکی و وفاداری نسبت بھدف ھای عالی معروف بودند، ولی در ادوار بعد ھ

کھ با وجود ثروت سرشار و کامیابی ھای درخشانی کھ در علم و ھنر بدست آورده اند، در اخالق و دیانت راه زوال و انحطاط 

میپیمایند. انحطاط اخالقی باعث ضعف و زبونی ملتھا و انھدام امپراتوری ھا است. تفاوت شگرفی کھ در بین وضع زندگی 

کنونی عراق و تمدنھای درخشانی کھ در کنار آنھا مدفون شده بچشم میخورد، گواه زنده ئی بر این حقیقت میباشد. چادر نشینان 

، تصور اینکھ یکتا پرستی چون عالی ترین شکل دیانت است دیرتر از پرستش خدایان متعدد بوجود آمده، دارای بنابر این

  مبنای علمی و تاریخی نیست.



متوفی استاد سابق آشور شناسی در دانشگاه آکسفورد، کھ بعقیده بسیاری بزرگترین  ،» ١٢النگدون « دکتر 

متخصص کتیبھ ھای میخی بود، کتابی درباره افسانھ ھای سامی نگاشتھ و نتیجھ گرفتھ است یکتاپرستی قدیم ترین عقیده دینی 

ھب سامی و سومری یکتاپرستی بر پرستش شاید نتوانم ثابت کنم کھ در مذا« بشر است. او در کتاب خود چنین مینویسد: 

خدایان متعدد و اعتقاد بر ارواح نیک و پلید مقدم است. قرائن و شواھدی کھ برای اتخاذ چنین نتیجھ ئی مورد نیاز است و با 

ه است. آراء و نظریات قبول شده متدوال مبانیت دارد، با دقت تمام و با در نظر گرفتن عقاید مخالفین این نظریھ گردآوری شد

  »بعقیده من، این نظریھ نتیجھ تحقیقات علمی است، نھ تصورات گستاخانھ. 

« دانشمند نامبرده سپس درباره معتقدات تازیان جنوب عربستان و اکدی ھا شرحی بیان دشتھ، نتیجھ میگیرد: 

لقاً منکر ھستم. ادنان عبرانیان بنابر این، من این فرضیھ را کھ ادیان عبرانی و کنعانی مبتنی بر جانور پرستی بوده است، مط

اولیھ و کنعانیان، در روزگاری کھ توانستھ ایم اطالعات صریح و موثقی از آنان بدست آوریم، با نوع ابتدائی جانور پرستی ( 

ی در صورتی کھ چنین عقیده ئی در میان آنھا رایج بوده باشد ) فاصلھ زیاد داشتھ است. عموم قبائل سامی، ظاھراً، خدا پرست

را با رعتقاد بوجود خدای واحد قبیلھ ئی، کھ بعقیده آنھا خالق سماوی انسانھای خود بوده، آغاز کرده اند. کلمھ سامی برای خدا 

بوده است؛ و در اینجا ھم من عقیده دارم کھ دینداری با یکتاپرستی شروع شده است. » آنکھ متعال میباشد « در اصل بمعنی 

را بعنوان نخستین خدای خویش میپرسیتیده اند. بعقیده من، تاریخ قدیم ترین ادیان بشر نمودار »  هللا« قبائل سامی، محتمالً، 

  تنزل سریع بشر از یکتاپرستی بھ پرستش افراطی خدایان متعدد و ارواح پاک و پلید میباشد.

« مینویسد: در اینباره » اموات « ، مترجم کتاب مصری ١٣دانشمندان دیگری بنام سر پتر لوپاژ رنوف 

متجاوز از پنج ھزار سال قبل در دره نیل اعتقاد بھ یگانگی خدا و ابدیت روح پدیدار گشت. اعتقاد بھ یگانگی خدای متعال و 

توصیف او چون آفریدگار و قانونگذار، از جملھ معلومات اولیھ بشر است کھ چون الماس فنا ناپذیر در میان اساطیر و افسانھ 

گرد آمده بود میدرخسید. در این نیز تردید نمیتوان داشت کھ ظواھر ادیان مصری نتایج نسبتاً اخیر یک ھائی کھ در طی قرون 

پس معلوم میشود در مصر نیز یکتاپرستی قبل » سلسلھ اصالحات و ترقیات یا از میان برداشتن امور خشن و ابتدائی نمیباشد. 

 از شرک یا اعتقاد بوجود بخدایان متعدد پیدا شده است.

زئوس « تھای باصطالح ھند و اروپائی شباھت تام دارد. این نیز شایان توجھ است کھ نام خدا میان ھمھ مل

، کھ در ١٦» ژوپیتر « بخدا اتالق میکردند، و کھ ھندیان باستانی  ١٥» دیائوس پاتر « ، کھ یونانی خدا است، با ١٤» پاتر 

نامیده  ١٧»تیر « روپا خدا السنھ التین خدا را با آن میخوانند، ظاھراً از یک ریشھ مشتق گردیده است. در میان قبائل شمال ا

است. بنابر این، این نظریھ کھ کلیھ این ملل روزی خدای واحدی را چون پدر » ژوپیتر « میشد، کھ احتماال این نیز مخفف 

ً بپرستش خدایان متعدد مبدل گشتھ، دارای مبنای  سماوی خود میپرستیده اند و دارای دین یکتا پرستی بوده اند کھ متدرجا

  ت.محکمی اس
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، اھل وین، در کتابی کھ تحت عنوان مبادی رشد »شمیدت « یکی دیگر از نویسندگان متأخر، بنام پروفسور 

دیانت انتشار داده، از مطالعات خود با تحقیقات باستانشناسی در سراسر جھان نتیجھ میگیرد کھ طبق قرائن موجود عموم 

  داشتھ اند. انسانھای ابتدائی بیک خدای متعال و حیات جاودان عقیده

باین ترتیب، مالحظھ میشود کھ قرائن و شواھد روز افزون باستانشناسی مؤید این تعلیم کتاب مقدس است کھ 

انسان اولیھ در اثر انحطاط فکری و اخالقی از یکتاپرستی دست کشیده، بپرستش خدایان متعدد پرداختھ است. پیامبران 

  میکوشیدند کھ مردم را بایمان و عقیده نیاکانشان باز گردانند.مبتکرین عقیده بھ وحدانیت خدا نبودند، بلکھ 

   



  فصل سوم

  سقوط آدم، مشایخ و سیل

نباید انتظار داشت از باغ عدن، کھ در فصول دوم و سوم سفر پیدایش شرح آن آمده، اثری باقی مانده باشد. 

د کھ ولی کتاب مقدس برای تعیین محل آن راھنمای خوبی است. در باب دوم سفر پیدایش میخوانیم : رودی در عدن جاری بو

باغ را مشروب میساخت و در آنجا بچھار نھر تقسیم میشد. نام نھر اول فیشون بود کھ ھمھ زمین حویلھ را، کھ در آنجا صال 

است، احاطھ مینماید. نام نھر دوم جیحون است و تمام زمین کوش را احاطھ میکند. نام نھر سوم حدقل است کھ بسوی مشرق 

  میباشد.آشور جاری است. و نھر چھارم فرات 

درباره وجود دو نھر اخیر تردیدی نداریم، زیرا میدانیم حداقل بھمان نھری اتالق میشد کھ امروز دجلھ خوانده 

میشود و فرات ھم کھ ھنوز بھمان نام شناختھ میشود. ولی درباره دو نھر نخست، یعنی فیشون و جیحون، محققین بفرضیھ ھا و 

آنھا را با نھرھای ارس، نیل، سند یا رودھای کامال غیر قابل قیاس دیگری یکسان حدسھای مختلف متوسل گردیده اند. برخی 

دانستھ اند. ممکن است نھر فیشون ھمان کرخھ باشد کھ در جنوب غربی ایران جاری است و روزگاری با دجلھ و فرات بھ 

اسناد بابلی فھرستی از نام کانالھای آبیاری  در ١٨خلیج فارس میریختھ. البتھ این احتمالی پیش نیست، با اینحال، پروفسور دلتش 

است کھ تصور میشود » پیسانو « آبیاری یافتھ است کھ در میان آنھا دو نام بنام این دو رود بی شباھت نیست. یکی از آنھا 

ھ است کھ شاید نام دیگری برای جیحون بوده باشد. لذا، محتمل است این دو نھر، ک» جوھانو « ھمان فیشون بوده، و دیگری 

احتماال خیلی دیرتر احداث شده اند، حدود ھمان باغ قدیمی عدن بوده باشند کھ شرح آن در سفر پیدایش آمده است. قرینھ 

است کھ در اسناد قدیمی بجلگھ واقع در  ١٩» ادین « دیگری کھ ممکن است دلیلی بر صحت این موضوع تلقی شود، نام 

ھمان باغی کھ در سفر پیدایش بدان اشاره رفتھ در ھمین ناحیھ واقع بوده، شکی  جنوب و باختر بابل داده شده. لذا، در اینکھ

  باقی نمیماند.

) آمده،  ٩آیھ  ٢ھمچنین در اسناد و آثار قدیم بابلی بھ درخت حیا، کھ آن ھم شرحش در کتاب پیدایش ( باب 

داشتند ھرکس میوه این درخت را خورد اشاره رفتھ و شکل آن در الوواح سنگی مکرر مجسم گردیده است. بابلیان عقیده 

  ھرگز نمیرد. تصویری کھ بشکل استوانھ در لوح دیده میشود، کویا وسوسھ آدم و درخت حیاترا مجسم میکند.

ھمانگونھ کھ در فوق گفتھ شده، راجع بھ طوفان نوح اسناد فراوانی از بابلیھا و آشوریھا بدست ما رسیده 

است کھ دارای » گیلگمش « ن آثار ادبی باستانی بابل مانده، شعری رزمی موسوم بھ است. نغرترین چکامھ ئی کھ در میا

، کھ بمقام »اوت ــ ناپیشتیم « دویست و پنج بیت میباشد. این چکامھ مالقات گیلگمش، پھلوان بزرگ آشور را، با شخصی بنام 

  خدائی ارتقاء یافتھ بود، شرح میدھد.
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 از آن شخص میپرسد چگونھ این موھبت بزرگ بھره او گشتھ است. او نیز در پاسخ بھ طوفان» گیلگمش « 

، ٢٠» ائو « عظیمی اشاره میکند و میگوید چھار تن از خدایان بر آن شدند کھ ھستی بشر را از روی زمین براندازند. ولی 

را از طوفان قریب » اوت ــ ناپیشتیم « بوده با آگاھی از قصد خدایان مزبور، » اوت ــ ناپیشتیم « خدای زمین کھ معبود 

اوت « با ساختن سفینھ ئی جھت خود و خانواده اش آماده استقبال سیل گردد. باین ترتیب، الوقوعی مطلع میسازد و باو میگوید 

زفت اندود میکند و خوراک و آشامیدنی در آن جای میدھد، و کشتی میسازد و آنرا برای جلوگیری از نفوذ آب با » ــ ناپیشتیم 

« ا جمعی کارگر و یک نفر ناخدا سوار کشتی میکند. از ھمھ موجودات زنده در آن گرد میآورد و افراد خانواده خود را ب

بامدادان ھنگام فجر « خدای خورشید، تاریخ وقوع طوفان را تعیین میکند، و این مطلب در شعر چنین آمده است: » شماش 

بوجود آورد. ویرانی ٢٢ »نینیپ « در میان آن رعدی ایجاد کرد. بعد  ٢١» رمان « ابر تیره ئی از بنیان آسمان برخاست، و 

ارواح زمین مشعلھای خود را برآوردند و با شعلھ آن زمین را منور ساختند. ھرموجود روشن بھ تاریکی گرائید، در آسمان 

صعود کردند. خدایان چون سگان بالنھ ھا خزیدند و از وحشت  ٢٣» آنو « خدایان از سیل ترسان گشتند و گریختھ، بآسمان 

روز باد وزید. سیل و طوفان زمین را فرا گرفتھ بود. و چون روز ھفتم رسید، طوفان فرو برخود پیچیدند ... شش شب و 

نشست، دریا عقب کشید و باد شوم پایان پذیرفت. چون پرچین بوریاھای مردابی پیدا شدند. پنجره را گشودم و روشنائی بر 

اطراف خود و کنار دریا نظر افکندم. کشتی بر چھره من تابید. خیره شدم و بزمین غلطیدم. بر زمین نشستم و گریستم. بر 

نشستھ بود. کبوتری را بیرون فرستادم و آن بیرون رفت. ولی چون جای نشستن نبود، بازگشت. پرستوئی  ٢٤» نسر « زمین 

مت را بیرون فرستادم. کالغی فرستادم و بیرون رفت و بآب زد و صدای قار قار درآورد و باز نگشت. جانورانی را بچھار س

روان کردم. بر قلھ کوه قربانی گذرادم ھفت و ھفت ظرف بخور در آنجا نھادم. خدایان بوی مطبوعی را استشمام کردند و 

  »چون مگسان بدور قربانی گرد آمدند. 

  تشابھاتی را کھ در بین داستان طوفان بابلیھا و سفر پیدایش موجود است میتوان بترتیب ذیل خالصھ کرد :

) پھلوان جانورانی را با ۴) او سفینھ میسازد. ٢ن قریب الوقوعی بھ پھلوانی داده میشود. ) خبر سیل طوفا١

) سیل و طوفان فرو مینشیند و ۶) سیل جاری میشود و آنچھ را در خارج کشتی است نابود میسازد. ۵خود بکشتی میبرد. 

) پھلوان، چون ٨فرستد و آخرین آنھا بر نمیگردد. ) پھلوان پرندگانی را از کشتی بیرون می٧کشتی بر قلھ کوھی قرار میگیرد. 

) از جھت آینده باو اطمینان داده ١٠) خدایان قربانی را قبول میکنند. ٩زمین خشکی مییابد، بشکرانھ آن قربانی میگذراند. 

  میشود.

یم. در با اینحال، بار دیگر در بین این دو روایت از نظر دینی و اخالقی بتضادھای شگرفی برخورد مینمائ

میخوانیم کھ سیل و طوفان برای تنبیھ بشر گناھکار و نابودی شریران فرستاده شد. در داستان بابلی این واقعھ سفر پیدایش 

معلول ھوی و ھوس خدایان شمرده میشود. بنظر نویسنده سفر پیدایش، نوح چون شخص پاکدامنی بود، از خطر سیل در امان 

ن بکمک یکی از خدایان کھ ھمدست او بود و نقش جاسوس را ایفا مینمود، از خطر جان سالم ماند. ولی در داستان بابلی پھلوا

بدر میبرد. داستان کتاب مقدس مبتنی بر یکتا پرستی است، در حالی کھ افسانھ بابلی بھ ابتدائی ترین نوع شرک و اعتقاد 
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و اختالف میافتد، خدایان یکدیگر را وقتی جریان امور بوجود خدایان متعدد متکی میباشد، باین معنی کھ در میان خدایان نفاق 

از مسیر عادی منحرف میشود سرزنش میکنند، خدایان از ترس برخورد میپچند و گرسنھ میشوند و چون مگسان برای بوئیدن 

افتھ در قربانی گرد میآیند. یکی از آنان با وجود خشم و عدم رضایت دیگران شخصی را از خطر میرھاند، و بآنکھ نجات ی

میان خدایان جائی واگذار میشود. بدینسان، یک بار دیگر تفاوت شگرفی کھ در بین نحوه استنباط مفھوم وقایع توسط نویسنده 

  سفر پیدایش و معاصرین او در مھد مترقی ترین تمدنھای زمان وجود داشتھ خود نمائی میکند.

« انشناسان، بنام دکتر قی نمیگذارد. یکی از آن باستاما درباره واقعیت این سیل تحقیقات باستانشناسان شکی با

  ، کھ در اورکلده، در جنوب بین النھرین، بتحقیق و حفاری پرداختھ، نتیجھ تحقیقات خود را چنین شرح میدھد :٢٥»وولی 

پس از آنکھ بر عمق گودالی کھ کنده بودیم افزوده گشت، ناگھان نوع خاک تغییر یافت و بجای خاک آغشتھ « 

زبالھ و ظروف سفالین، کھ در طبقات متعدد باال قرار داشت، بخاک کامال خالصی رسیدیم. از وضع این طبقھ خاک پیدا بود ب

کھ آب آنرا بر جای نھاده است. کارگران تصور میکردند بقعر رود قدیمی رسیده ایم ... آنھا را وادار کردم بحفر زمین ادامھ 

شت پا ادامھ بافت. پس از آن، دوباره نوع خاک تغییر یافت و ما با طبقاتی کھ مملو دھند. خاک رس خالص تا عمق بیش از ھ

از زبالھ و آالت سنگین و ظروف سفالین بود، مواجھ گشتیم. طبقات باالی خاک رس مملو از آثار تمدن سومری بود کھ طبق 

مد یادگار تمدنی مخلوط بود ... طغیان عادی جریان عادی خود تدریجاً تکامل مییافت، ولی آثاری کھ در طبقات زیرین بدست آ

ر طغیانی است کھ در تاریخ این ناحیھ جھان بیسابقھ بوده. دلیل رود رسوباتی باین ضخامت باقی نمیگذارد، و بیشک این یادگا

و تکامل  دیگر بر وقوع این حادثھ وقفھ ئی است کھ در جریان تمدن روی داده؛ باین معنی کھ تمدنی کھ در آنجا در حال رشد

بوده در زیر خاک مدفون شده و پس از آن تمدنی کامال متفاوت در جای آن بوجود آمده است. و در این نیز تردید نمیتوان 

  داشت کھ این سیل ھمان سیلی است کھ بنام نوح در سفر پیدایش ضبط شده و در افسانھ ھای سومری نیز منعکس گردیده است.

، صورت گرفتھ، از این نوع خاک رس دو » ٢٦کیش« االتر، یعنی در در حفریاتی کھ در نقطھ ئی کمی ب

  طبقھ در ارتفاع متفاوتی مشاھده شده است.

عقیده » النگدن « ق . م. تخمین زده اند.  ۴٠٠٠ق . م. و دیگری را  ٣٣٠٠تاریخ یکی از این طبقات را 

است کھ نوزده با از رسوبات » کیش « دارد رسوبات اور کاده، کھ پیش از ھشت پت ضخامت دارد، دنبالھ رسوبات زیرین 

ق . م. ، و سیل  ۴٠٠٠ن نظریھ صحیح باشد، معلوم میشود کھ سیل بزرگ تر در حدود سال فوقانی پائین تر است. اگر ای

ق .  ٢۴٠٠ق . م . روی داده است. ھرگاه تاریخ وقوع این سیل را از روی کتاب مقدس تعیین کنیم، سال  ٣٣٠٠کوچکتر در 

ق . م .  ٣٢٠٠رجمھ شده، تعیین نمائیم، سال ق . م. ت ٣٠٠م . بدست میآید، و اگر از روی متن یونانی کتاب مقدس، کھ بسال 

  بدست خواھد آمد.
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  فصل چھارم

  اور و سومریھا

قبل از اینکھ باستانشناسان خاک بین النھرین را زیر و رو کنند، خوانندگان کتاب مقدس از موفقیت و وضع 

ری محل این شھر بوده، امروز جز ، کھ مسکن ابراھیم بوده، ھیچ گونھ اطالعی نداشتند. در جائی کھ روزگا»اور « تمدن 

و دانشمندان دیگر معلوم گردیده است » وولی « بیابانی بی آب و علف و خالی از سکنھ دیده نمیشود. ولی در نتیجھ تحقیقات 

کھ اور شھری با عظمت و ثروتمند و پایتخت ملتی بزرگ بوده است. زمین شناسان معتقدند خلیج فارس در ابتدا از شمال تا 

امروزی امتداد داشتھ است. در آن روزگاران کارون از سمت مشرق و رود دیگری کھ امروز خشکیده از صحرای  بغداد

عربستان بآن میریختھ است. بمرور زمان، این دو نھر نواحی کم عمق شمال خلیج فارس را با رسوبات خود پر ساختند و از 

ری کھ در شمال آن بوجود آمده بود، و آثار آن ھنوز پیداست، دو سوی دلتاھای وسیعی در آن بوجود آوردند. مرداب پھناو

متدرجاً با رسوبات رودھای دجلھ و فرات انباشتھ گشت و زمینی کھ بدینسان بوجود آمد خاکی حاصلخیز داشت و بسبب گرمای 

ً مسکن مردمی گشت کھ سومری خوانده شدند. ت اریخ ورود این ھوا سالی سھ چھار بار قابل کشت بود. این ناحیھ تدریجا

جماعت باینجا بتحقیق روشن نیست. آنھا از نظر جسمی شباھت تام بساکنان افغانستان و بلوچستان و دره سند داشتند. مھرھای 

منقور مستطیل شکل آنھا شباھت فراوان بمھرھائی دارد کھ در کنار رود سند کشف شده، و بقایای آثار ھنری و معماری آنھا 

ان بتمدن شمال غرب ھندوستان شباھت داشتھ است. از این روی، متحمل است کھ این مردم از جنوب گواھی میدھد کھ تمدنش

ایران و شمال ھند از راه دریا بھ بین النھرین کوچ کرده اند. ناحیھ ئی کھ این جماعت برای سکنای خود برگزیدند بھ سومر 

  موسوم گشت و شمال آن اکد نامیده شد.

نشئت یافت یکی از بزرگترین تمدنھای باستانی جھان است. این تمدن در حدود تمدن سومری کھ در اینجا 

ق . م . باوج شکوه و عظمت خود رسید. از مشخصات معماری آنھا استعمال ستون و ساختن طاق و  ٢۴٠٠ــ  ٢٧٠٠سالھای 

ن آنھا از زر و سیم استفاده گنبد است، و این سبک معماری چند ھزار سال بعد در اروپا متدوال گشت. ھنرمندان و صنعتگرا

میکردند و نھ تنھا وسائل زینت بلکھ ظروف و ادوات و سالح ھای آنھا نیز معموال از فلزات گرانبھا ساختھ میشد. با اینکھ 

استعمال مس در میان آنھا معمول بود، ادوات و ظروف فراوانی کھ از سنگھای گرانبھا ساختھ شده از آنان بھ یادگار مانده 

  است.

( یا دام )، آثار ھنری بسیار برجستھ  »٢٧مس ــ کلم ــ داگ « ر مقبره یکی از نخستین شاھزادگان آنھا، بنام د

ئی کھ گواه بر ذوق سرشار ھنرمندان آنھاست، بدست آمده. یکی از آنھا خود ساختھ شده از طالی کوبیده است کھ تره ھای آن 

ھارت و دقت تمام در این تصویر حک گردیده است. در این مقبره، ھمچنین، در ھم یافتھ است. گوشھا و گونھ ھا و سر با م

ظروف متعدد،چراغ شبیھ بصدف کھ نام شاھزاده بر آن حک شده، خنجر طال، شمشیر زرین و کمربند سیمین بدست آمده 

جواھر نیز در آن یافت  است. عالوه بر اینھا، دو تبر ساختھ شده از نقره و صدھا مھره زرین و سنگ الجورد باضافھ مقداری

شده. در نقاط دیگر سومر الواح منقور صدفی کشف شده کھ گواه بر ذوق سرشار و مھارت و کاردانی فراوان طراحان آنھا 

ی ھنرمندان و صنعتگران آنھا ھنگامی بیشتر نمایان میشود کھ بخاطر آوریم این ناحیھ مطلقاً سرزمین است. مھارت و کاردان
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اء دیگر کال از خارج بآنجا آورده میشد. زفت از شمال، مس از عمان، سیم از قیلیقیھ، زر از عیالم و کشاورزی بود و اشی

انطاکیھ و از خلیج فارس، و مرمر از ایران بدانجا برده میشد. ولی علی رغم ظرافت و دقتی کھ در آثار ھنری آنھا بکار رفتھ، 

بسیار ستمگر و بیرحم بوده است. تدفین شاھان با قربانی جمع کثیری  طبق قرائن و مدارک موجود، این تمدن متعلق بھ مردمی

از اتباع او ھمراه بود، زیرا، قعر گودالھائی کھ اجسادشان در آنھا نھاده شده از زنان و مردانی کھ ظاھراً در ھمانجا بقتل 

رھا و نیزه ھای مسی دیده میشود. در رسیده اند، انباشتھ شده است. در مدخل یکی از مقبره ھا اجساد سربازان محافظ با خنج

تن از زنان دربار با لباسھای مرصع در انتھای محفظھ گور قرار داده شده. در جلو مدخل مقبره دوعرابھ  ٩ھمین مقبره اجساد 

در  بزرگ چھار چرخھ، ھریک با سھ گاو نر، کھ استخوانھای مھتران و رانندگان آنھا برباالی سرشان نھاده شده، دیده میشوند.

اجساد زنان درباری در دو ردیف موازی در برابر بدن ملکھ قرار گرفتھ اند، و یک نفر بربط  »٢٨شوب ــ آد « مقبره ملکھ 

زن با بربط مرصع، و دو تن خدمتگذار، در حالی کھ خم شده اند، بر انتھای تابوت دیده میشوند. تجسم ترس و وحشتی کھ 

  و دست میداد بسیار مشکل است.ھنگام مرگ شاه با ملکھ بر مقربان ا

در جنگ نیز سومریان اولیھ مردم بسیار بیرحمی بودند. آنھا غالب کسانی را کھ در جنگ باسیری برده 

میشدند بقتل میرسانیدند، و آن عده از اسیران کھ زنده میماندند تا پایان عمر محکوم بھ غالمی بودند. شھرھائی کھ بدست آنھا 

رد غارت و چپاول قرار میگرفت، بلکھ با خاک یکسان میشد، و آن عده از اھالی آنھا کھ جان سالم بدر تسخیر میشد نھ تنھا مو

میبردند در نواحی اطراف پراکنده و سرگردان میشدند. تقریباً محقق بنظر میرسید کھ یکی از علل انھدام این تمدن ستمگری و 

  بیرحمی صاحبان آن بوده است.

بودند. در بسیاری از  ھا، ھنگامی کھ تمدنشان باوج ترقی خود رسیده بود، بحد افراط مشرک«در دیانت نیز آ

ھنگام فرار از خانھ خود باتفاق یعقوب ( » راحیل « خانھ ھا بتھای متعددی بدست آمده، و اینھا بیشک از ھمان بتی ھستند کھ 

روایت شده ) ھمراه خود برد. این بتھا کاھنان فراوان داشتند کھ ھمگی  ٣٢ــ  ٢٧آیات  ٣١ھمانگونھ کھ در سفر پیدایش باب 

صادر شد و کاھنان بزرگ را  ،» ٣٠الکیش« پادشاه  ،»٢٩اورو کاگینا « ند بودند. این امر از حکمی کھ از جانب مردمی آزم

از دخول بباغ زنان فقیر و چیدن میوه و گرفتن چوب منع نمود، معلوم میشود. در ضمن شاه نامبرده پولی را کھ کاھنان در 

  ردند بیک پنجم تقلیل داد و از تملک اراضی معابد توسط کاھنان جلوگیری کرد.ازای انجام مراسم تدفین از مردم مطالبھ میک

معابد آنھا، در عین حال، مرکز آموزش بود و در غالب آنھا مدارسی برای تربیت کاتبان دایر گردیده بود. 

، از جملھ نامھ ھای نوشتن خط میخی، کھ دارای صدھا عالمت بود، کار مشکلی بود و نامھ ھائی کھ در آن روز نوشتھ میشد

تجاری، رقم درشتی را تشکیل میداد. در ضمن حفریات الواح متعدی بدست آمده کھ بر یک روی آنھا شاگردان و بر روی 

دیگر معلمان نوشتھ اند. بر روی برخی از آنھا معلم عالیم الفبا را نوشتھ و شاگرد ھمان را در پشت لوح اسنساخ نموده است. 

گردان پیشتروتر تنظیم گردیده معلم نمونھ ھائی از صرف افعال و اشتقاق اسما عزا نوشتھ است. الواح در دروسی کھ برای شا

ریاضی شامل جدول ھائی جھت استخراج جذر و کعب و ھمچنین فرمولی برای محاسبھ مساحت اراضی فاقد شکل ھندسی 

رده است ریشھ اعداد مشکل را استخراج کند، است. البتھ برای ما مشکل است تصور کنیم کھ ابراھیم در آن روز سعی میک

ولی محتمالً او با این کار آشنا بوده است. در این معابد فھرست اوزان و اندازه ھا، قاموس سومری ــ سامی، اطالعات 
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پزشکی، چون جراحی ابتدائی، خواص علفھا و فورمولھای سحر و جادو نیز بدست آمده است. در آن زمان پول وجود نداشت 

  عامالت بر پایھ مبادلھ یا پرداخت سیم وزر انجام میگرفت.و م

برجستھ ترین یادگار دینی او برجی است کھ بشکل ھرم چھار جانبھ بسیار مرتفعی، کھ دارای طبقات متعدد 

ا بود، ساختھ شده. بعضی از محققین تصور کرده اند این اھرام تقلیدی از پرستشگاھھائی است کھ سومریھا در موطن خود آنھ

را بر روی کوھھا بنا میکردند. ھمچنین، ممکن است صومری ھا از این معابد چون پناھگاه ھائی در مواقع حدوث سیل 

پا میرسیده است. این  ٧۵پا بوده و ارتفاع آن بھ حدود  ١۵٠در  ٢٠٠استفاده کرده باشند. برج مزبور دارای قاعده ئی بابعاد 

پا از خشت پختھ و جدار داخلی آن از خشت خام بود. تراسھای  ٨اف آن بھ قطر بنا با خشت محکمی ساختھ شده بود کھ اطر

فوقانی آن شکل نامنظم داشتھ و احتماال بر روی آنھا درخت میروئیده است. این برج دارای پلکانی بوده کھ صد پلھ داشتھ 

وزیر مالیھ تشکیل میشد. ھدایائی کھ است. کارکنان از کاھنان، خدمتگذران حرم، وزیر جنگ، وزیر کشاورزی، وزیر نقلیھ و 

بھ خدایان تقدیم میشد در انبارھای وسیعی کھ در آنھا قبوض رسید جھت مواشی، گوسفند، انبارھای جو، پنیر و روغن و پشم 

موجود بود، نگاھداری میشد. در داخل معبد کارگاھھای ریسندگی و بافندگی قرار داشت. پشم خام از روی وزن بآنھا تحویل 

   ردید و طول پارچھ ھائی کھ بافتھ میشد بدقت ثبت میشد. حساب سود و زیان در ستونھای موازی نگاھداری میشد.میگ

میل بود. کوچھ ھای آن باریک و نامسطح بود و وسائط نقلیھ در  ۵/١در  ۴در زمان ابراھیم مساحت شھر 

اطاق  ١۴تا  ١٢داخل شھر حرکت نمیکرد. بار بوسیلھ باربران و چھار پایان حمل میشد. عالب خانھ ھای آن دو طبقھ و دارای 

یم دعوت خدا را شنید و این شھر را ترک گفت، از ھمھ راحت و آسایش تمدن آن روز چشم پوسید. این بود. لذا، وقتی ابراھ

  دعوت مستلزم ترک عالیق دیرین بشر و شتافتن بھ دیار نامأنوس و غریب بود.

بدیھی است کھ نباید انتظار داشت در تواریخی کھ از شاھان آن عصر مانده بھ شخصی چون ابراھیم اشاره 

« ، کھ »آباراما « باشد. با اینحال، نکتھ جالب توجھ اینجاست کھ در بابل لوحی کشف شده کھ در آن از شخصی بنام رفتھ 

نام برده شده است. آنچھ میتوان از این لوح استنباط کرد، این است کھ ابراھیم اقال یکی از نامھای » کرایھ خود را پرداختھ 

ان ابراھیم، کتابمقدس بسر زمینی در جنوب دریای میت اشاره میکند کھ رایج آن عصر بوده است. در ضمن شرح داست

درارای جمعیت کثیر و شھرھای آباد بوده، در حالی کھ امروز در آنجا جز صحرای لم یزرع فاقد سکنھ دیده نمیشود. ولی در 

،  ٣١ه، گواھی میدھد. دکتر آلبرایتاینجا نیز تحقیقات باستانشناسان بر صحت آنچھ در کتاب مقدس راجع بھ این ناحیھ نوشتھ شد

این تحقیقات و تحقیقات مکرر دیگری کھ بعمل آمده، روایات بسیار « ، دراینباره مینویسد: »جان ھاپکینز « استاد دانشگاه 

العاده  قدیمی کتاب مقدس را تأئید میکند و ثابت میکند دره اردن، در زمانی کھ ابراھیم بآنجا رسید، سرزمینی بسیار آباد و فوق

ق . م . ) مصادف بوده  ٢٠٠٠ــ  ٢۵٠٠پر جمعیت بوده است. درخشان ترین دوره تاریخ این دره با اوائل عصر مفرغ ( 

چاپ آمریکا، مقالھ » دریدز دایجست « است. بس از آن این تمدن بکلی منھدم گشت و اثری از آن باقی نماند. چندی قبل مجلھ 

ستعمارگر جھت دست یافتن بمنابع ثروت قلسطین در قرون اخیر از کتابمقدس نموده اند ئی درباره استفاده ئی کھ مقامات ا

 ٢۴آیات  ١٩زمین شناس، براھنمائی سفر پیدایش ( باب  »٣٢کزل فدرمن « انتشار داده بود. این مقالھ شرح میدھد کھ چگونھ 

ت. زمین شناسان پس از آگاھی باین حقیقت بآنجا ) دریافت کھ در ناحیھ دریای میت منابع گاز طبیعی و نفت موجود اس ٢٨و 

رفتھ، قرائنی بدست آوردند کھ بر وجود چنین منابعی در آنجا گواھی میداد. امروز با حفر چاھھائی در اینجا بمنابع نفت دست 
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یتوانند پیشھ استعمارگران را مطمئن ساخت کھ مدر آن ناحیھ رفتھ، » گز « یافتھ اند. ھمچنین اشاره ئی کھ بوجود درختان 

ھای این درخت را مجدداً در آنجا احداث کنند، و باین کار توفیق یافتند. با اینکھ ھنوز ویرانھ ھای شھرھای صدوم و غموره 

کشف نشده، آثار گوگرد و رسوبات آتشفشانی بر وقوع آتشفشان گواھی میدھد. سطح آب دریای میت تدریجاً باال میآید. بطوری 

ھ ھائی را کھ در زیر اب مدفون شده اند، مشاھده کرد. بنابر این، ممکن است این دو شھر در نواحی کم کھ امروز میتوان پیش

  ارتفاع جنوب دریای میت بوده باشند کھ بعدھا بزیر آب فرو رفتھ اند.

سال ق . م .، بطوری کھ باستانشناسان شرح  ٢٠٠٠خالصھ، کلیھ اوضاع و احوال این سرزمین در حدود 

آنچھ در سفر پیدایش راجع بآن در زمان ابراھیم روایت میکند و بظن قوی مصادف با ھمان تاریخ بوده است، کامال  میدھند، با

  تطبیق میکند.

   



  فصل پنجم

  یوسف و اسرائیلیان در مصر

قھرمان این داستان جوان بخت برگشتھ ئی است داستان یوسف یکی از دلکش ترین فصول کتاب مقدس است. 

صیت مقتدر و متنقذ مصر میشود. این کھ بغالمی بھ مصریان فروختھ میشود، ناحق محکوم میگردد، و سرانجام دومین شخ

داستان توأم با پیرایھ ھائی در قرآن نیز آمده است، و بسیاری آنرا از تمام داستانھای کوتاھی کھ تا کنون نوشتھ شده زیباتر و 

مستقیماً  دلکش تر یافتھ اند. با اینحال در ھیچیک از کتیبھ ھای فراوانی کھ تا کنون توسط باستانشناسان در مصر بدست آمده،

)، کھ ١» (٣٣ال ــ کاب « اشاره ئی باو نرفتھ و سرگذشت وی منعکس نگردیده است. ولی چند سال قبل گور شخصی بنام 

معاصر یوسف و حاکم یکی از ایاالت مصر بوده، شکافتھ شد، و کتیبھ ئی در آن بدست آمده کھ شامل شرح قحطی است کھ در 

با گندمی کھ در سالھای فراوانی ذخیره کرده بود قحطی زادگان را از گرسنگی زمان حکومت وی بر مردم عارض شده، و او 

روی داده، و شرحی کھ در اینباره نحوه مبارزه با آن در کتیبھ  ٣٤رھانیده است. ظاھراً، این قحطی در زمان شاھان ھیکسوس

عالوه، بطوری کھ از کتیبھ ھای دیگری شده شباھت تام دارد. ب مذکور آمده با آنچھ در سفر پیدایش راجع بھ یوسف روایت

برمیآید، اراضی مصر، کھ در گذشتھ اکثراً متعلق بھ برزگران بوده، در این زمان، باستثنای اراضی وابسھ بھ پرستشگاه ھا، 

ی )، مبنی بر اینکھ اھالی مصر چون پولی برا ٢٢ــ  ١٨:  ۴٧بملکیت پادشاھان در میآید. این نیز با روایت سفر پیدایش ( 

  خرید آذوقھ خود نداشتند اراضی خویش را برای تحصیل خوراک بھ فرعون واگذار کردند، مطابقت دارد.

از طرفی در این نیز تردید نمیتوان داشت آن کسی کھ داستان یوسف را در کتاب مقدس نوشتھ با وضع 

در کتیبھ ھای مصر مذکور » خبازان  رئیس« و » رئیس ساقیان « زندگی مصریان و زبان آنھا آشنا بوده است. القابی چون 

شده است و داستان ترقی یوسف کامال منطبق با تعبیر خوابھا است. در روز تولد فرعون بزمھائی برپا میشد، و اینکھ فرعون 

 پانان مکروه شمردهدر آن روز زندانیان را آزاد میساختھ کامال محتمل بنظر میرسد. ساحران در دربار او فراوان بودند و چو

میشدند. عمر مردمان متنعھ آن زمان چون عمر یوسف صد و ده سال نقل شده، و مومسائی کردن اجساد اشخاص مھم و 

  سرشناس در میان مصریان معمول بوده است.

در آخرین آیات سفر پیدایش میخوانیم کھ یوسف از خویشان خود تقاضا میکند کھ استخوانھای او را پس از 

« حمل گردیده، در کالحظھ میکنیم کھ طبق ھمان تقاضا جسد وی بھ فلسطین  ٣٢:  ٢۴مرگ بھ کنعان برند، و در یوشع 

بخاک سپرده میشود. از قرنھا پیش گوری در شکین وجود داشت کھ بقبر یوسف معروف بود. چند سال قبل این گور » شکین 

شکافتھ شد و جسدی در آن بدست آمد کھ برسم مصریان مومیائی شده بود. ھمراه این جسد اشیائی نیز در قبر موجود بود کھ 

  صاحبمنصبان مصری بکمر میبستند. یکی از آنھا شمشیری است کھ

  قرائنی کھ تا اینجا بدست آمده مؤید صحت و واقعیت تاریخی این روایت است.
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  خروج یھودیان از مصر

در میان حوادث بعدی تاریخ یھود، استخالص آنان از مصر، مساعدت معجز آسای خدا بر آنان در طی چھل 

م ترین وقایع شمرده میشود، و ضمناً نموداری از توجھ مداوم یھوه بر احوال سال سرگردانی در بیابان، و تسخیر کنعان، از مھ

) خداوند برای کمکی کھ باستخالص یھودیان از مظالم مصریان کرده مورد  ۴٣ــ  ٢۶( آیات  ١٠۵آنھا است. در مزمور 

اشاره میرود. پس از این واقعھ ) مکرر باین واقعھ  ۴:  ١٣، و ٩:  ١٢، ١:  ١١ستایش قرار میگیرد و در نبوت ھای ھوشع ( 

است کھ یھودیان با یھوه آشنا میشوند و در مییابند کھ خداوند آنانرا قوم برگزیده خود ساختھ است. ھمچنین پس از این واقعھ 

است کھ آنھا احکام خدا را توسط موسی دریافت میدارند، و بعد از آن است کھ وساطت شگفت انگیز خداوند برای نجات این 

  صورت میگیرد.قوم 

بموجب مدارک فراوانی کھ در دست میباشد، کنعان در ھزاره دوم قبل از میالد توسط یھودیان تسخیر شده. 

تعیین  ١۴۵٠اشکالی کھ در این مورد پیش میآید، اینجا است کھ برخی از اسناد موجود تاریخ این واقعھ را در حدود سال 

قرار میدھد. با توجھ بھ تسلسل وقایع کتاب مقدس،  ١٢٩٠ا در حدود سال میکند، در حالی کھ مالحظات دیگر آن تاریخ ر

سال پس از خروج، با تاریخ  ۴٨٠) راجع بھ بنای ھیکل اورشلیم ذکر شده، یعنی  ١:  ۶تاریخی کھ در کتاب اول پادشاھان ( 

ارم سلطنت او یا در حدود سال بھ تخت نشستھ و بنای ھیکل در سال چھ ٩۶۵مطابقت دارد. از آنجا کھ سلیمان در حدود سال 

ق . م . واقع شده باشد. باین حساب، توتمس سوم، کھ  ١۴۴٢آغاز گردیده، خروج یھودیان از مصر الزم میآید در سال  ٩۶٢

ق . م . در گذشتھ مقارن خروج یھودیان از مصر فرعون آن کشور بوده است. بگواھی کتیبھ ھائی کھ در مصر  ١۴٣۶بسال 

ناھای متعددی در مصر ایجاد کرده، و بشھادت کتیبھ جالب توجھی کھ از روزگار او بیادگار مانده، سامیان در بدست آمده، او ب

باید آھموس فرعون بوده باشد کھ شاھان ». شاھی کھ یوسف را نمیشناختھ « معبدی کھ او میساختھ بکار گماشتھ شده اند. 

مستلزم ھواخواھی از اشخاص تازه و بفراموشی سپرده شدن کسان  ھیکسوس را از مصر براند. استقرار سلطنت خاندان جدید

واقع شده و آنھا چھل سال را در بیابان گذرانده باشند، باید  ١۴٣۶سابق بود. در صورتی کھ خروج یھودیان از مصر در سال 

  ق . م . فلسطین را تسخیر نموده باشند. ١۴٠٠در حدود 

بھ مجموعھ ئی از کتیبھ ھائی بخط » طل عمرنا « وسوم بھ ، زن برزگر مصری در محلی م١٨٨٨در سال 

میخی برخورد کھ مضامین آنھا مؤید صحت تاریخ اولی است. این کتیبھ ھا عبارت از جھار صد مراسلھ ئی است کھ توسط 

اشاره رفتھ  »ھبیری « فرمانروایان مختلفی از فلسطین بفرعون مصر فرستاده شده و در آنھا مکرر بھ تاخت و تاز قومی بنام 

نام ، پادشاه اورشلیم بود کھ بیش از دیگران از ھجوم این قوم اظھار نگرانی  » ٣٥عبدھپا « یکی از فرمانروایان مزبور  است.

قوم ھبیری ھمھ ممالک شاه را غارت میکند و این « کرده و از فرعون تقاضا میکند کھ بیاری او بشتابد. وی مینویسد: 

با یانکھ فرعون قبال سوریھ را اشغال کرده، اکنون بسیاری از شھرھای گماشتگان او » « ط میکند. سرزمینھا بدست آنھا سقو

و در صورتی کھ نیروھائی فرستاده نشود، سقوط اراضی » « بدست ھبیری میافتد.  » ٣٧یاپتیک« و  » ٣٦زیمریدا« چون 

ن فرستاده، از فرعون خواستھ شده است نیروھائی جھت در نامھ دیگری کھ شاه کنعا» شاه بدست ھبیری قطعی بنظر میرسد. 
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کھ وحشیانی بیابانی نامیده شده اند و بھ گواھی اسناد دیگر کھ در این ھنگام  » ٣٨ساگاز« جلوگیری از تاخت و تاز طایفھ 

  ھبیری ) ( عبرانیان ) نام داشتند، بر فلسطین صورت میگرفت.« حمالت شدید مداومی از جانب مردمی کھ 

ق . م .  ١۴٠٠الوه، بگواھی اسنادی کھ از شھرھای ویران شده فلسطین بدست آمده، این کشور در حدود بع

و آزمایش قریب صد ھزار قطعھ سفال و در حدود صد و » اریحا « دچار تھاجم ویران کننده ئی گشتھ است. پس از حفر نقطھ 

ق . م . با حریق منھدم شده.  ١۴٠٠شھر در سال باین نتیجھ رسیده است کھ این  ٣٩شصت و پنج خزوک، گارستانک

ق . م . با حریق  ١۴٠٠حفاری کرد و دریافت کھ آن شھر ھم در حدود سال » ماھور « باستانشاس نامبرده در محل شھر 

) از جملھ شھرھای تسخیر شده خوانده نشده، نیز در ھمان تاریخ  ۵٨:  ١۵، کھ در کتاب یوشع ( »بیت صور « منھدم شده. 

شرح داده شده. در جای این » عای « ) انھدام کامل شھر  ٢٨و  ٢۴آیات  ٨چار انھدام گشتھ است. در کتاب یوشع ( باب د

ق . م . است. خالصھ اسنادی  ١۴٠٠شھر نیز اسناد فراوانی بدست آمده کھ حاکی از انھدام آن در اواسط عصر مفرغ، یا سال 

ق  ١۴٠٠انشناسان کشف شده، عموماً داللت میکند کھ این کشور در حدود سال کھ در ویرانھ ھای شھرھای فلسطین توسط باست

و تاریخی کھ کتاب مقدس ذکر » طل عمرنا « . م . دچار تھاجم شده و بکلی ویران گردیده است، و این بامضامین کتیبھ ھای 

  میکند، کامالً مطابقت دارد.

تر از آنچھ ذکر شده شواھد دیگری کھ درباره تاریخ خروج یھودیان از مصر موجود است این تاریخ را دیر

بعمل آمده. » جوشن « در زمین » فیتون « تعیین میکند. قسمتی از این شواھد متکی بحفریاتی است کھ در ویرانھ ھای شھر 

میخوانیم کھ یھودیان را مجبور ساختند کھ در بنای این شھر و شھر رامسس، کھ ھر دو شھرھای  ٩ ١١:  ١در سفر خروج ( 

برای اندوختن ذخایر » فیتون « د. ادوارد ناویال، باستانشناس، با تحقیقات خود ثابت کرده است شھر خزینھ بودند، شرکت کنن

پا در کمال استحکام بنا گردیده بود. مقداری  ٨ساختھ شده و مملو از اطاقھای خزینھ بوده است کھ با یوارھای آجری بضخامت 

)  ٧:  ۵الب گیری شده است، و این عیناً مطابق روایت سفر خروج ( از آجروھای نیم پز آن با کاه و مقداری نیز بدون کاه ق

است کھ میگوید ناظران از دادن کاه بھ اسرائلیان سر باز زدند. تقریباً سراسر این شھر را اطاقھای خزینھ پوشانیده است. ولی 

وس سلطنت میکرده، بنا گردیده بطوری کھ از کتیبھ ھا برمیآید، این شھر توسط رامسس، کھ قریب دویست سال بعد از تاتم

است. این را نیز باید در نظر داشت کھ بیشتر کارھای عمرانی این شاه در جنوب یا مصر علیا صورت گرفتھ است. لذا، 

 ١٣٠١محتمل است کھ ساختمان این شھرھا بدست عبرانیان آغاز شده و پس از خروج آنھا از مصر در زمان رامسس، کھ از 

  کشیده، باتمام رسیده است. طولق . م.  ١٢٣۴تا 

بعمل » ادوم « شاھد دیگری بر صحت تاریخ مؤخر حفریات فراوانی است کھ از طرف باستانشناسان در 

صورت گرفتھ، این دو کشور قبل از قرن سیزده وجود نداشتھ اند و » عمون « و » موآب « آمدھو بموجب تحقیقاتی کھ در 

خ تأسیس نیافتھ بود. کتاب یوشع وجود این دو کشور را در زمان یوشع تأئید میکند. در آنھا شھرھا و حکومتھائی تا آن تاری

محتمل است کھ تسخیر کنعان یک بار انجام نگرفتھ باشد. کتاب یوشع این را روشن میکند. ولی تاکنون تلفیق کلیھ حقایق و 

رتی کھ رامسس دوم فرعونی بوده باشد کھ مدارکی کھ در این باره بدست آمده، بنحو رضایتبخش میسر نگردیده است. در صو

ق .  ١٢٩٠در زمان خروج یھودیان از مصر سلطنت میکرده، میبایست اسرائلیان برای او کار کرده باشند، و سپس در حدود 

ق . م . بھ فلسطین ھجوم برده باشند. و ھرگاه طول مدت اقامت آنھا در مصر نیز باین  ١٢۵٠م . از آن کشور گریختھ و در 
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ق. م. بمصر وارد شده اند. و این مصادف خواھد بود با  ١٧٢٠اب عالوه شود، این نتیجھ بدست خواھد آمد کھ آنھا در حس

  زمانی کھ خاندان ھیکسوس مصر را بزیر سلطھ خود در آورد.

نکتھ شایان دقت اینجا است کھ از یگانھ کتیبھ حاوی نام اسرائیل کھ در سراسر مصر بدست آمده از جملھ 

« فرزند رامسس دوم است. این کتیبھ، کھ از سنگ سماق بزرگ ساختھ شده، در معبد قبر  » 40مرمپتاه« ھ ھای متعلق بھ کتیب

ق. م. ، وی دستور داد کھ شرح فتوحات او را در روی  ١٢٢٩بدست آمده است. در حدود سال  »41تبس « در » مرمپتاه 

وقتی شاھزادگان سخن از صلھ میگویند، بعالمت تسلیم بر زمین « ین است کھ نتیجھ اسنگی نقر کنند. در این کتیبھ مینویسد: 

دیار یکی ھم نیست کھ سر خود را برافرازد. لیبی ویران شده، خاطی آرام گشتھ، زمین کنعان از ھر  ٩افتاده اند. از میان 

ی ھرگز وجود نداشتھ است.فسادی پاک شده، اشقلون باسارت رفتھ، جزیر تسخیر شده، ینوعان بحالی افتاده کھ گوئ  

دیگر خلفی ندارند. فلسطین برای مصر بیوه ئی شده است. ھمھ ممالک متحد شده اند. مردم اسرائیل قلع و قمع شده اند، آنھا 

ق. م. اسرائیل بعنوان قدرت شناختھ شده ئی بحساب میآمده  ١٢٢٩پس پیدا است کھ در این تاریخ، یعنی » آنھا آرام گشتھ اند. 

ق. م.  ١٢۵٠نتسب میکند، زیرا اگر یوشع در است. از طرفی ھم این سند زمان خروج یھودیان را از مصر بتاریخ زودتری م

  حکومت مقتدری در آن تأسیس نماید.
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  فصل ششم

  موسی و قوانین عصر او

از راھی کھ اسرائیلیان پس از خروج از مصر پیمودند آگاھی درستی نداریم، ولی بیشھ ھا و چشمھ ھائی کھ 

ی کھ در سفر خروج دریای سرخ ( بحر قلزم ) ترجمھ شده در باقی است ما را با مراحل اولیھ آن راھروی آشنا میسازد. عبارت

اصل بقسمتی از کرانھ باتالقی دریای سرخ کھ نیزار بوده اتالق میشده و این باتالق با وزش بادھای سخت، ھمانگونھ کھ در 

ھر سال صدھا بشقھ سفر خروج بدان اشاره شده، تغییر مکان میداده است. آمدن کبک ھنوز از وقایع عادی این ناحیھ است و 

محتوی این پرنده کھ در بیابان سینا شکار شده از راه کانال سوئز بخارج صادر میشود. شبھ جزیره سینا، ھمانگونھ کھ در سفر 

  خروج توصیف شده، سرزمین خشک و لم یزرعی است کھ تنھا برای چرای چھار پایان از آن استفاده میشود.

ان بود کھ خدا قوانین خود را بر موسی نازل ساخت. در گذشتھ بسیاری ھنگام سرگردانی یھود، در ھمین بیاب

از ناقدان تند رو را عقیده بر این بوده است کھ کلیھ این قوانین، محتمال باستثنای احکام ده گانھ، در زمانھائی خیلی دیرتر از 

قی ھستند کھ یھودیان در زمان عیسی فاقد آن آنچھ از کتاب مقدس برمیآید تدوین گردیده اند، زیرا این قوانین مظھر تمدنی متر

  بودند. این مسألھ نیز اکتشافات باستانشناسی روشن ساختھ است.

در میان اسناد تاریخی مربوط بھ قوانین موسی کھ تاکنون بدست آمده، شاید آنچھ در شوش ( در ایران ) یافت 

در این ناحیھ بکاوش پرداخت و در ضمن آن  ١٨٨۴ی، بسال ، باستانشناس فرانسو٤٢شده از ھمھ مھم تر باشد. ج . د مورگان 

بر روی » استر « بقایای یکی از کاخھای باستانی ایران برخورد کھ ظاھر آن حکایت میکرد باید ھمان کاخی باشد کھ داستان 

  آن بنا گردیده.

آثاری کھ باستانشناس نامبرده در اینجا بدست آورد بقدری فراوان بود کھ دو اطاق کامل را در موزه لوور پاریس بنمایش آنھا 

باستانشناس تحقیقات خود را در ویرانھ ھای شوش بار دیگر از سرگرفت و این ، این ١٩٠٢ــ  ١٩٠٠تخصیص دادند. بسال 

بار بقطعات شکستھ لوحی دست یافت کھ پس از قرائت عبارات آن معلوم شد متضمن قوانین ھمورابی پادشاه بابل میباشد. قبل 

، کنار »ماری « ی اسنادی کھ در از آن تصور میشد ھمورابی در حدود دو ھزار سال پیش از میالد سلطنت میکرده است، ول

ق. م. قرار میدھد. از او کتیبھ ھای فراوانی مانده  ١۶٧۶ــ  ١٧٢٨فرات، بھ دست آمده. تاریخ فرمانروائی وی را در سالھای 

فر است کھ حکایت میکند فرمانروای بزرگی بوده و بابل را متحد ساختھ است. نام او با نام امرافل کھ ابراھیم با او جنگید ( س

) یکی است. قلمرو فرمانروائی او تا کنار مدیترانھ میرسیده و، بموجب مدارک متعددی کھ در دست ھست، ١۴پیدایش باب 

را با خیابانھای وسیع بنا کرد. این کار را او با گردآوری کلیھ  توانائی زیادی در ایجاد تشکیالت داشتھ است. او شھر بابل

ھای دیگر در قلمرو فرمانروائی وی مانده بود انجام داد و آنھا را بر روی لوحی منقوش قوانینی کھ از شاھان سومر و حکومت

  ساختھ، برای تماشای عموم در معبد مردوک نھاد.

سطر نوشتھ شده.  ٣۶٠٠قانون است کھ در  ٢۴٧این لوح از سنگ بشکل زیبائی ساختھ شده و مشتمل بر 

ست. نقش برجستھ ئی کھ بر باالی آن دیده میشود ھمورابی را در حالی کھ ارتفاع آن ھفت پا و طول محیط قاعده اش شش پا ا
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، الھھ قانون و عدالت ایستاده و از او قانون آسمانی و فرمان فرمانروائی را دریافت میدارد، مجسم »شماس « در برابر 

ھ ھمو.رابی میدھد عالمت قدرت میسازد. اشعھ ئی کھ از شانھ شماس میتابد نمودار جالل اوست، و انگشتر و عصائی کھ او ب

  و پادشاھی است.

در آغاز کتیبھ گفتھ میشود خدایان ھمورابی را خواندند کھ نور عدالت را فروزان دارد و تنگدستان و 

ستمکشان را در پناه خویش گیرد. سپس از قوانین و مراسم جاری زمان و مقرراتی کھ در بابل اعمال میشده اجماالً یاد میشود. 

ل شامل قوانین مالکیت در مورد افراد، مستغالت و معامالت و بازرگانی است، و در قسمت دوم قوانین مربوط بھ قسمت او

افراد در مورد امور خانوادگی و قوانین کار تشریح گردیده. برای اینکھ تشابھ قوانین ھمورابی با قوانین موسی معلوم شود، 

  : ذیالً قسمتی از آن دو را با ھم مقایسھ میکنیم

: اگر غالم عبری بخری، شش سال خدمت کند و در سال ھفتم بدون دریافت بھای  ٢آیھ  ٢١سفر خروج باب 

: اگر کسی بدھکار باشد و زن، پسر یا دختر خود را بفروشد یا آنھا را بغالمی بگمارد، سھ سال  ١١٧او آزاد شود. ھمورابی 

  م آزاد شوند.در خانھ خریدار یا صاحب خود خدمت کنند و در سال چھار

: اگر پسری پدر  ١٩۵: ھر کی پدر یا مادر خود را زند، کشتھ شود. ھمورابی  ١۵آیھ  ٢١سفر خروج باب 

  خود را مضروب سازد، دست او بریده شود.

: ھرکی آدمی را بدزدد و او را بفروشد یا در دستش یافت شود، کشتھ شود.  ١۶آیھ  ٢١سفر خروج باب 

  جوان دیگری را بدزدد، کشتھ شود. : اگر کسی پسر ١۴ھمورابی 

: چشم بعوض چشم، دندان بعوض دندان، دست بعوض دست و پا بعوض پا.  ٢۴آیھ  ٢١سفر خروج باب 

: ھرگاه کسی چشم دیگری را ضایع کند، چشم او را ضایع سازند، و اگر استخوان کسی را بشکند]  ٧و  ١٩۶ھمورابی 

  استخوانش شکستھ شود.

: اگر کسی چشم غالم یا کنیز خود را با ضربھ ضایع کند، او را بخاطر چشمش  ٢۶ آیھ ٢١سفر خروج باب 

: اگر کسی چشم غالم دیگری را ضایع کند یا استخوان او را بشکند، باید نیمی از بھای وی را  ١٩٠آزاد کنند. ھمورابی 

  بپردازد.

او بمیرد، گاو را سنگسار کنند و  : ھرگاه گاوی با شاخ خود بمرد یا زنی بزند کھ ٢٨آیھ  ٢١سفر خروج باب 

گوشتش را نخورند و صاحب گاو بیگناه باشد. ھمورابی : اگر گاوی در حین عبور از کوچھ کسی را شاخ زند و سبب مرگ 

  او گردد، بر آن تاوانی تعلق نمگیرد.

نگاه نداشت : لیکن اگر گاو قبل از آن شاخ زن میبود و صاحبش آگاه بود و آنرا  ٢٩ایھ  ٢١سفر خروج باب 

: اگر گاو کسی عادت بشاخ  ١۵١و آن مرد یا زنی را کشت، گاو را سنگسار کنند و صاحبش را نیز بقتل رسانند. ھمورابی 

زدن دارد و این باطالع صاحبش رسیده و او شاخ آنرا نبریده یا آنرا در بند ننھاده است، و آن گاو جوانی را شاخ زند و این 

  حب گاو ) باید نیم منا نقره بپردازد.سبب مرگ او گردد، او ( صا



: اگر کسی گاو یا گوسفندی بدزدد و آنرا بکشد یا بفروشد،  ٣و آخر آیھ  ۴و  ١آیات  ٢١سفر خروج باب 

بعوض گاو پنج گاو و بعوض گوسفند چھار گوسفند بدھد. اگر چیزی دزدیده از گاو یا گوسفند زنده در دست او یافت شود، دو 

... و اگر چیزی ندارد، بجای دزدی کھ کرده فروختھ شود. ھمورابی : اگر کسی گاو یا گوسفند یا االغ یا  برابر آنرا رد کند

گراز یا بزی بدزدد، ھرگاه آنچھ دزدیده شده از آن خدا ( معبد ) یا کاخ پادشاه باشد. سی برابر آنرا بپردازد، و اگر آن حیوان 

  ، و ھرگاه چیزی برای تأدیھ نداشتھ باشد، کشتھ شود.از آن شخص آزادی باشد، ده برابر آنرا رد کند

: اگر دزدی در رخنھ کردن گرفتھ شود و او را طوری بزنند کھ بمیرد،  ٢ایھ  ٢٢سفر خروج باب 

: اگر کسی برای دزدی بخانھ ئی درآید، وی را در برابر ھمان خانھ ھالک  ٢١بازخواست خون برای او نباشد. ھمورابی 

  را در ھمان روزنھ ئی کھ ایجاد کرده دفن کنند.سازند و جنازه او 

: رشوه مخور، زیرا رشوه بینایانرا کور میکند و سخن صدیقانرا کج میسازد.  ٨ایھ  ٢٣سفر خروج باب 

: اگر کسی در دادگاه بگواه غلھ یا پولی ( بعنوان رشوه ) دھد، خود وی باید متحمل مکافاتی شود کھ دادگاه تعیین  ۴ھمورابی 

  میکند.

قوانین ھمورابی در قیاس با قوانین چاری آن عصر بسیار خشن و ظالمانھ بنظر میرسد. در این قوانین سی و 

دو نوع جرم مجازات اعدام پیشبینی شده است. برای کاھن زن کھ میخانھ باز کند یا کسی کھ با محارم وصلت کند و دزدی کھ 

است. کسی کھ خریدار را در حین فروش مشروبات بفریبد، برای ھنگام آتش سوزی گرفتھ شود، مجازات سوختن تعیین شده 

کسی کھ مرتکب زنا شود، زنی کھ بی پروا و بی مالحظھ باشد یا ھنگام غیبت اجباری شوھر خانھ را ترک گوید، طبق این 

بدن او قانون باید غرق شود. این قانون جزای زنی را کھ سبب مرگ شوھرش شود، این قرار میداد کھ دیر کی را از 

بگذرانند. قطع اعضای بدن مجازاتی بود کھ بھ جرایم متعددی تعلق میگرفت. مفتری را داغ میزدند، گوش غالمی کھ پسر 

صاحبش را مصدوم کند بریده میشد، و چشم کسی را کھ چشم دیگری را معیوب کرده بود در میآوردند. دست جراحی را کھ 

  ، و زبان پسر مفتری را قطع میکردند.در حین عمل سبب مرگ مجروح میشد میبردیدند

باید در نظر داشت کھ قوانین ھمورابی و قوانین مشابھ دیگر قوانین مدنی محسوب میشدند کھ فقط در آغاز 

آنھا ذکری از خدا رفتھ است، در حالی کھ قوانین موسی اصوال قوانین الھی بودند و ھمھ از احکام مستقیم او سرچشمھ 

ین مفصل مشابھی حتی قبل از زمان موسی در خاور نزدیک وجود داشتھ، بھترین دلیل بر بطالن ادعای میگرفتند. اینکھ قوان

  آن عده از محققینی است کھ قوانین موسی را مخلوق اعصار متأخر میدانند.

در  ١٩٢٨کشف مھم و شایان توجھ دیگری کھ بروشن شدن تاریخ تودین قوانین موسی کمک نموده، بسال 

. زنی دھقان کھ در کشتزاری در حدود ده میلی شمال ھ رأس الشمرا، واقع در سوریھ، نصیب باستانشناسان شده محلی موسوم ب

و نیم میلی ساحل مشغول شخم زدن زمین بود، بھ آثار یک بنای قدیمی برخورد نمود. وقتی خبر این واقعھ بھ بیروت رسید، دو 

مصمم شدند محل مزبور را کاوش کنند. شھری کھ در  ١٩٢٩، در سال ٤٤نی و جرج ش ٤٣تن از باستانشناسان، بنام کالد شیفر 

است کھ در دو ھزار سال قبل از میالد از » او گاریت « نتیجھ حفریات آنھا از زیر خاک بیرون آمد معلوم شد شھر قدیمی 
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و تمدن بشمار میرفتھ شھرھای مھم جھان بوده و بسبب نزدیکی بھ قبرس و مراکز بازرگانی خاور نزدیک مرکز تجارت 

  است.

 ٩از جملھ آثار مھمی کھ در اینجا بدست آمد کتابخانھ ئی مملو از صدھا کتیبھ بخط میخی را کھ بھ ھشت یا 

زبان نوشتھ شده و ظاھراً برای استفاده کاھنان و کاتبان اختصاص داشتھ، میتوان نام برد. در این کتیبھ ھا نام حواریون، حیتی 

سال قبل از میالد یا مقارن ھجوم عبرانیان، کھ در کتیبھ ھای طل  ١۴٠٠گردیده. ظاھراً این شھر در حدود  ھا و عبرانیان ذکر

عمرنا بدان اشاره شده، منھدم گشتھ است. این کتیبھ ھا از یک و نیم تا ده اینچ طول دارند و بعضی بھ دو یا سھ زبان مختلف 

  گانی و بھترین دستور زبان و اشعار مذھبی میباشند.نوشتھ شده اند و حاوی متن عھود و مکتوبھای بازر

از ھمھ بزرگتر میباشد.  ٤٥مضامین دینی این کتیبھ ھا نمودار ایمان بخدایان متعدد است کھ در میان آنھا ئیل 

تاب نامی است کھ مکرراً در ک» ئیل « بوده است. » ئیل « کھ کیش آنھا در اصل یکتاپرستی و مبتنی بر پرستش  بنظر میرسد

، »پنوئیل « بمعنی خانھ خدا، و » بیت ئیل « ) بخدا داده شده یا بکلماتی چون  ٢٠:  ٣٣عھد عتیق ( از جملھ در سفر پیدایش 

است کھ » ئیل « بمعنی چھره خدا، ضمیمھ گردیده است. یکی از کتیبھ ھائی کھ در محل اخیر الذکر بدست آمده شامل تصویر 

  دیھ ئی بھ او تقدیم میدارد.بر تختی نشستھ و شاه اوگاریت ھ

نکتھ شایان توجھ دیگر آن است کھ بسیاری از قربانی ھای معمول زمان موسی یا قبل از آن کھ در این کتیبھ 

ھا مذکور شده بھمان عبارات اختصاصی کھ در متن عبری عھد عتیق آنده توصیف گردیده است. قربانی بی عیب، قربانی 

واقل و نوبر ھمھ بھمان نامی خوانده شده اند کھ در کتاب الویان آمده است. رسم جوشانیدن جرم، ھدیھ جنبانده شده، ھدیھ ت

 ١٩:  ٢٣بزغالھ در شیر مادرش در قالب فرمول جادوگری برای تولید باران بیان شده. ھمین رسم است کھ در سفر خروج ( 

  ). منع گردیده.

خوانده شده است، و این نیز شایان دقت »  اشیریم« و » ئیل « اشاره رفتھ و آن فرزند » بعل « در کتیبھ ھا مکرر بھ نام 

شده چندان موثق » اشیریم « ) بھ  ١٩:  ١٨میباشد، زیرا بسیاری از ناقدان گفتھ اند اشاره ئی کھ در کتاب اول پادشاھان ( 

تش آنرا مدتھا بعد از آن معمول گردیده است، در صورتی کھ این کتیبھ ھا تاریخ رواج پرس» اشیریم « نمیباشد، زیرا پرستش 

بقرن ھا قبا میرساند. نکتھ شایان توجھ دیگری کھ در این کتیبھ ھا بنظر میرسد اشاره ئی است بھ مردی دانیال نام کھ پھلوان 

احتمال قوی میرود این ھمان دانیالی باشد کھ در » برای بیوه زنان و یتیمان عدالت فراھم آورده است. « بوده و گفت شده 

) نام او برده شده، نھ دانیال کتاب دانیال کھ ھمزمان کتاب حزقیال بوده است. باید در نظر  ٢٠و  ١۴:  ١۴کتاب حزقیال ( 

داشت کھ این اکتشاف دارای نتایج مھمی بوده است. اوالً، معلوم شده عقیده آن عده از ناقدان کھ میگفتند چون در زمان موسی 

ستھ است در آن عصر و توسط او تدوین شده باشد مقرون بھ صحت کتابت در فلسطین معمول نبوده قوانین منتسب باو نمیتوان

زبان کھ دارای خط و کتابت بودند وجود  ٩نیست، زیرا طبق قرائن موجود در آن زمان در آن منطقھ جھان قریب ھشت یا 

بعد از راه تکامل  ھمچنین، عقیده مبنی بر اینکھ مراسمی کھ در سفر خروج و کتاب الویان توصیف شده باید قرنھاداشتھ است. 

تدریجی بوجود آمده باشند، در نتیجھ این اکتشافات از اعتبار افتاده و معلوم شده این مراسم مدتھا قبل از موسی در آن سرزمین 

شایع بوده است. قدر مسلم این است کھ موسی مراسم موجود و جاری روزگار خویش را گرفتھ، آنھا را از جنبھ ھای غیر 

  ھای زشت و مشرکانھ رھانید و برای استفاده جھت پرستش خدای واحد حقیقی شایسھ ساخت.اخالقی و پیرایھ 
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  فصل ھفتم

  تسخیر کنعان

، داستان شور انگیز تسخیر شھر عای را در نزدیکی اریحا با یک تر ٢٨ــ  ١٠آیات  ٨در کتاب یوشع باب 

تشخیص دھد کھ آیا در اینجا بدو شھر مختلف اشاره  دستی و حیلھ جنگی میخوانیم. کسی کھ این داستان را میخواند مشکل است

شده یا ھر دو نام عای و بیت ئیل بشھر واحدی اتالق گردیده است. بھرحال، از قرن پانزده قبل از میالد کھ این شھر منھدم 

ختھ، گزارش ، کھ در این محل بکاوش پردا» ٤٦گارستاند « گشتھ، در جای آن جز ویرانھ چیزی باقی نمانده ست. پروفسور 

میدھد از ھزاران قطعھ سفالین کھ در آنجا یافت شده ھیچیک متعلق بھ بعد از قرن پانزده قبل از میالد نیست. قرائن موجود 

شکی باقی نمیگذارد کھ انھدام شھر نتیجھ آتشسوزی بوده است. باستانشنای نامبرده میگوید وقتی انسان در محل قدیمی میایستد، 

  کتاب یوشع توصیف شده تشخیص میدھد. ٨لشکریان یوشع و نحوه تصرف شھر را، کھ در باب آشکارا محل اختفای 

در آنسوی قلعھ جاذر، ( کتاب » ایلون « کتاب یوشع، سپس داستان انھزام پنج تن از شاھان کنعان را در دره 

» الھ « را در انتھای دره » لبنھ « مقدس روایت میکند کھ این قلعھ سرانجام بدست سلیمان سقوط کرد ) و بعد تصرف قلعھ 

صورت گرفتھ تاریخ سقوط آنرا بقرن سیزده قبل از میالد میرساند. » بنھ ل« بدست یوشع نقل میکند. حفریات مختصری کھ در 

را گشود. در جای این قلعھ حفریات وسیعی بعمل آمده و در نتیجھ یک سلسلھ » الخیش « پس از آن، یوشع قلعھ محکم 

کھ در اینجا یافت شده  شھرھای قدیمی کھ تاریخ تأسیس آنھا بھ آغاز عصر مفرغ میرسد مکشوف گردیده است. از جملھ آثاری

بقایای پرستشگاه بزرگی است کھ مملو از استخوانھای گوسفند و گاو چھار پایان دیگر میباشد، و ظاھراً این جیوانات در این 

معبد قربانی گردیده اند. غالب این استخوانھا قطعات پای راست جلو حیوانات ھستند. نکتھ شایان توجھ تشابھی است کھ در بین 

) مکتوب است بچشم میخورد. مضمون آیات مزبور چنین  ٣٣و  ٣٢آیات  ٧خوانھا و رسمی کھ در کتاب الویان ( باب این است

ران راست را برای ھذدیھ افراشتنی از ذبایح سالمتی خود بھ کاھن بدھید. آن کس از پسران ھارون کھ خون ذبیحھ « است: 

یکی دیگر از آثار جالب توجھی کھ در اینجا بدست آمده » ود. سالمتی و پیھ را گذرانید، ران راست حصھ وی خواھد ب

، فرعون مصر مانده و حاوی شرح کشتھ شدن صد و دو رأس شیر بدست وی در ده »٤٧آمنھوتپ سوم « خزوکی است کھ از 

تھ ئی است کھ بر سال اول دوره سلطنت او است. از نظر تعیین تاریخ انھدام این قلعھ مھم ترین اثری کھ بدست آمده کاسۀ شکس

روی آن یک نفر باجگیر مصری شرح حمل گندم را بمصر در سال چھارم سلطنت فرعون بزبان مصری تقریر کرده است. 

ق. م.  ١٢٢۵باشد. اگر چنین باشد، سال چھارم سلطنت او » مرنپتاه « طرز تقریر آن نشان میدھد کھ باید متعلق بزمان 

ان خاکسترھای شھری سوختھ شده بدست آمده، بنظر میرسد کھ تاریخ صحیح انھدام شھر آنجا کھ این کاسھ در میمیشود، و از 

ق. م. توسط عبدھپا، پادشاه اورشلیم،  ١۴٠٠را تعیین میکند. از طرف دیگر، در یکی از کتیبھ ھای طلل عمرنا، کھ بسال 

باز ھم این اشکال پیش میآید کھ کدام بدست عبرانیان غارت شده است. باین جھت، » الخیش « نوشتھ شده، گفتھ میشود کھ 

یک از این دو تاریخ کھ با ھم دویست سال فاصلھ دارند تاریخ انھدام آن اینقلعھ را بدست یوشع تعیین میکند. در اینجا قلعھ 

 منھدم شده تردیدی نیست، ولی مسألھ اینجا است کھ آیا انھدام بدست یوشع صورت گرفتھ یا توسط شخص ١٢٢۵نامبرده بسال 

این » مردم اسرائیل پریشان گشتھ اند و فلسطین بیوه شده است. « کھ دیدیم بر خود میبالد کھ » مرنپتاه « دیگری چون خود 
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رفتھ در ھمان کتیبھ ھای طلل عمرنا است کھ عبدھپا در آن » ایلون « را نیز باید در نظر داشت کھ قدیم ترین اشاره ئی کھ بھ 

پیش میروند و یکی از کاروانھای او در نزدیک آنجا مورد غارت و چپاول قرار گرفتھ » ون ایل« مینوسید قوم ھبیری بسوی 

  است.

« را نیز بتصرف در آورده است. در » دبیر « و » حبرون » « الخیش « یوشع گزارش میدھد کھ پس از 

گرفتھ بقایای یک شھر اسرائلی، خوانده شد، در نتیجھ حفریات وسیعی کھ انجام  »٤٨قریھ سفر « ، کھ بعدھا بنام »دبیر 

ق. م. از زیر خاک بیرون آمده  ١٢٠٠یا حدود عصر مفرغ، یا حدود سال » آمنھوتپ سوم « خزوک زیبائی متعلق بھ زمان 

  است. وجود شھر اسرائلی در روی طبقھ خاکستر یکبار دیگر داللت میکند کھ انھدام آن بدست اسرائلیان صورت گرفتھ است.

  حیتی ھا :

ز نظر تاریخ بثبوت رسانیده، یکی دیگر از کشفیات باشتانشناسان کھ صحت مندرجات کتاب مقدس را ا

شناختھ شدن قوم حیتی و امپراتوریھائی است کھ بدست آنھا تأسیس گشتھ. در کتاب مقدس مکرر باین قوم اشاره شده، ولی از 

)  ١٠آیھ  ٢٣آنجا کھ تاریخ جھان بکلی آنھا را فراموش کرده بود، وجود آنھا مشکوش بنظر میرسید. در سفر پیدایش ( باب 

) میخوانیم کھ عیسو  ٣۴ایھ  ٢۶حیتی خرید. باز در سفر پیدایش ( باب » عفرون « کھ ابراھیم قطعھ زمینی از میخوانیم 

دختری از حیتیان را بزنی گرفت و این عمل مادر او را اندوھگین ساخت. در سفر خروج نام حیتیان بارھا در میان اسامی 

) میخوانیم کھ حیتی  ٩ــ  ١:  ١١د، ذکر شده است. در کتاب یوشع ( اقوامی کھ عبرانیان در صدد تسخیر اراضی آنھا برآمدن

ھا با اقوام دیگری کھ در صدد بودند در برابر تجاوزات یوشع ایستادگی کنند ائتالف کردند و آبھای مازون صفوف لشکریان 

ده بر میخوریم. در کتاب اول آنھا را در ھم شکست . در کتاب داوران بھ داستانھائی کھ از وصلت عبرانیان و حیتیان نقل ش

) حیتیان را میبینیم کھ در لشکر داود اسم نویسی میکنند، و در جای دیگر میخوانیم کھ چگونھ سلیمان حیتی  ٢۶سموئیل ( باب 

ھا را در قلمرو فرمانروائی خویش بغالمی کشید و دختران آنھا را بزنی گرفت. ولی قبل از آنکھ باستانشناسی جدید باین ھمھ 

  تشافات نائل شود، از این قوم جز نامی باقی نمانده بود و کسی آنھا را نمیشناخت.اک

نخستین اسنادی کھ حیتی ھا را مجدداً در زمره اقوام تاریخی باستانی جھان جای داد، الوحی است کھ در 

یش میدھد، و از این جھت مصر و آشور بدست آمده. نقاشان مصری از آنھا تصاویری ساختھ اند کھ آنانرا شبیھ ارمنیان نما

باحتمال قریب بیقین این مردم نیاکان ارمنیان یوده اند. یکی از کتیبھ ھای مصری مشحون از شرح جنگ وحشتناکی است کھ 

در بین لشکریان رامسس دوم و حیتیان در گرفت. در نخستین روز جنگ رامسس مغلوب » قارش « ق. م. در  ١٢٨٧بسال  

لی بر اثر رسیدن قوای تازه نفس در روز دوم جریان پیکار تغییر یافت، رامسس از اسارت رھائی شد و بچنگ دشمن افتاد، و

یافت و دشمن یکلی تار و مار گردید. تلفاتی کھ در این جنگ بھ حیتیان وارد شد بحدی سنگین بود کھ باز ماندگان آنھا علیھ 

  سران خود شوریده، آنھا را کشتند و بخانھ ھای خود بازگشتند. 

، ٥٠، باستانشناس، و رایت ٤٩با اینحال، کشف آثار و مدارکی کھ تاریخ حیتیان را روشن کند بدست سایش

  میسیونر مقیم دمشق سپرده شد.

                                                             
48

 Kirjath Sepher 
49 Sayce 



ن، داستان حینیا« این اسناد تماماً در آسیای صغیر و ترکیھ بدست آمده. کشفیات سایس در کتاب او موسوم بھ 

، کھ ٥٢، کھ باستانشناس دیگری بنام پروفسور وینکلر ١٩٠۶یح گردیده است. در سال تشر » ٥١یک امپراتوری فراموش شده

، واقع در نود میلی مشرق آنکارا مشغول حفاری بود، ٥٣در کنار رود قزل ابرمالک » بغار ــ کیو « در محلی موسوم بھ 

  بقایای پایتخت قبلی و گنجینھ کتیبھ ھای آنھا دست یافت.

این کتیبھ ھا، کھ بزبان ھای بابلی و حیتی ھستند، بر روی خشت خام نوشتھ شده اند. پس از کشف آثار مزبور آشنائی با زبان 

 «این مردم مدتی بطول انجامید، ولی سرانجام تحقیقات دانشمندان در این زمینھ بھ نتیجھ رسید. از آثار شایان توجھی کھ در 

بدست آمده کتیبھ حیتی است کھ جمالت آن در جھت مخالف یکدیگر نوشتھ شده اند، یعنی پس از اتمام جملھ ئی کھ » کر کمیش 

مثال از سمت راست بچپ نوشتھ شده جملھ دیگری از چپ براست شروع شده. اگر کتابھای ما ھم امروز بھمین ترتیب نوشتھ 

کھ چشم ناچار نمیشد پس از خواندن ندن آنھا میشود صرفھ جوئی میشد، چھ میشد، چھ قدر در وقتی کھ صرف نوشتن و خوا

یک جملھ باول سطر برگشتھ، بخواندن جملھ دیگر مشغول شود. انسان در شگفت میشود کھ چرا یک چنین اختراع سودمندی 

دھا بھ الرنس عربستان ، کھ دومی بعتانشناس بنامھای وولی و الرنس، دو تن باس١٩١١بدست فراموشی سپرده شده. در 

آغاز کردند و باسنادی دست یافتند کھ از امپراتوری وسیعی کھ سراسر آسیای » کر کمیش « معروف شد، حفریاتی را در 

  باختری را در آنسوی رود فرات در بر میگرفت حکایت میکنند.

شگرفی یافتھ است، در نتیجھ این کشفیات، معلوم شد امپراتوری حیتی دوبار در دوران حیات خود توسعھ 

ــ  ١۴٠٠ق. م. کھ مقارن سلطنت اولیھ سلسلھ شاھان بزرگ بابلی بوده، و دیگری در سالھای  ١٧٠٠یکی در حدود سال 

ق. م. و در کتیبھ ھای طل عمرنا نیز بآنھا اشاره رفتھ است. نخستین قرار داد بین المللی کھ تاکنون شناختھ شده پیمانی  ١٢٠٠

دوم، فرعون مصر، و ھاتوشیلیش دوم، پادشاه حیتی، منعقد گشتھ. طبق این پیمان کھ اساس آن با است کھ در بین رامسس 

وصلت رامسس دوم با دختر ھاتوشیلیش تحکیم شده، دو پادشاه متعھد شده اند با یکدیگر در صلح و ھماھنگی بسر برند. در 

ق. م. میبینیم کھ این امپراتوری  ٧١٧اطالع مییابیم، و در ، پادشاه ھمات، »توعی « زمان داود از انعقاد پیمانی در بین او و 

  بدست سارگون دوم، پادشاه آشور بکلی منھدم میگردد.

  دوره داوران :

ً نباید آثار تاریخی قابل توجھی باقی  از زمان داوران، کھ قوم اسرائیل در آن ناتوان و پراکنده بود، طبیعتا

ده با آنچھ در کتاب داوران راجع بھ زندگی اسرائیل در این عصر گفتھ شده مطابقت مانده باشد. ولی ھمان مقدار کھ باقی مان

عصر آھن  دارد. در ھمھ جا سیادت فلسطینیان و ناتوانی اسرائیل نماسان است. این دوره مقارن با پایان عصر مفرغ و آغاز

معموالً از مس ساختھ میشد و در اواخر  سال قبل از میالد، ادوات و سالحھای بشر ١٢٠٠تا حدود  ۴٠٠٠میباشد. از حدود 

ق. م. ، آھن چون نقره و طال در عصر  ١٢٠٠این دوره قلع نیز برای استحصال مفرغ مورد استفاده قرار گرفن. قبل از سال 

ا خودمان فلز کمیاب و گرانبھائی بود. ظاھراً حیتی ھا نخستین مردمی بودند کھ با طریقھ ذوب آھن آشنا شده و رموز آنرا ب

بخل و تنگنظری از دیگران پنھان میداشتند، زیرا سالحھای آھنین آنانرا بر دشمنانشان مزیت بخشیده بود. بگواھی آثار و 
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مدارکی کھ بدست باستانشناسان افتاده، فلسطینیان مدتھا با ساختن سلخ ھای آھنین و جواھرات آشنا بوده اند، ولی رموز آنرا از 

)، کھ اسرائیلیان از وجود ارابھ ھای آھنین در دست دشمنان اظھار  ١۶آیھ  ١٧کتاب یوشع ( باب یھودیان پنھان میداشتند. در 

)، کھ گفتھ میشود یھودیان فقط قادرند کوھستنھا را تسخیر کنند و  ١٩آیھ  ١نگرانی و تشویش میکنند، در کتاب داوران ( باب 

)، کھ حاکی از وجود  ٣آیھ  ۴و باز در کتاب داوران ( باب  وجود ارابھ ھای آھنین آنانرا از تصرف جلگھ ھا باز میدارد،

نھصد ارابھ آھنین در دست سیسرا است، باین موضوع اشاره رفتھ است. در برابر خانھ ھای فلسطینان، کھ مھارت و ھنرمندی 

 ھمھ این مزایا است، جلب در معماری آنھا بکار رفتھ و اثاثیھ و لوازم آھنین آنھا، خانھ ھای محقر و ویران یھودیان، کھ فاقد

توجھ میکند. در کتاب اول سموئیل آھنگری یافت نمیشد، زیرا کھ فلسطینیان میگفتند مبادا اسرائیلیان برای خود شمشیر یا نیزه 

مینویسد کھ تنھا شموئیل و یوناتان شمشیر و نیزه داشتند. بدینسان مالحظھ میشود کھ باز در بین  ٢٢بسازند. و رد آیھ 

  کتاب مقدس و کشفیات باستانشناسان توافق و ھماھنگی کامل موجود است. مندرجات

  

  

  

   



  فصل ھشتم

  دوره پادشاھان

در کتاب اول سموئیل میخوانیم، نخستین کسی کھ بر اسرائیل پادشاھی کرد شائول بود، و کھ  ھمانگونھ

. با این پیروزی، او فلسطینیان ) ١۴نصیب وی گشت ( اول سموئیل باب » مخماس « نخستین پیروزی در محلی موسوم بھ 

را عقب راند و برای وصول بھدف خویش کھ آزادی اسرائیل بود سربازان کثیری را در اختیار گرفت. مرکز فرماندھی او در 

قرار داشت. در این محل حفریات و تحقیقاتی صورت گرفتھ و در نتیجھ آقار قلعھ مستحکمی کھ یادگار دوره شائول » جبعھ « 

ت آمده. این قلعھ یطرز ساده و ابتدائی ساختھ شده، ولی بسیار مستحکم بوده است. سلطنت او با غلبھ فلسطینیان کھ است، بدس

 ١٠در جلبوع صورت گرفت و منجر بھ خودکشی وی در قتل فرزندش یوناتان گشت، بسر رسید. در کتاب تواریخ ایام ( باب 

بیتشان « در » داجون « ت پیروزی در میان خود گردانیدند و سپس بھ معبد )، میخوانیم کھ سر او را فلسطینیان بعالم ١٠آیھ 

واقع در بیتشان آویزان کردند و بدنش را بدیوار معبد میخکوب نمودند. در » عشتاروت « فرستادند. اسلحھ او را در شھر » 

کھ تاکنون در یک ناحیھ کشف شده از  بعمل آمده یکی از کامل ترین سلسلھ شھرھای باستانی» بیتشان « نتیجھ حفریاتی کھ در 

زیر خاک بیرون آمده است. در توده خاکی بارتفاع ھفتاد و نھ پا، کھ روی ھم انباشتھ بود، بیش از ھیجده طبقھ آثار معماری 

 سال قبل از میالد تا قرون وسطی میرسد. در میان آثاری کھ یادگار دوره داود است ویرانھ ۴٠٠کشف شده کھ قدمت آنھا از 

است، کھ راجع بآنھا در کتاب مقدس » عشتاروت « و » داجون « دو معبدی یافت شده کھ یقیناً ھمان پرستشگاه ھای 

کھ با بدن شائول میخوانیم. ھمچنین، معلوم شده این شھر در زمان داود، و احتماال بدست او جھت ستاندن انتقام از وحشیانی 

  پس از مرگ شائول و یوناتان، داود بر تخت پادشاھی اسرائیل نشست. آنگونھ رفتار کردند با آتش منھدم شده است.

بود. قرنھا این شھر از مھم ترین شھرھای عالم » یبوسیان « تا زمان داود پادشاه، شھر اورشلیم در دست 

ر، کھ در آن بشمار میرفت. ھمانگونھ کھ دیدیم، عبد ھیبا پادشاه کھ قسمتی از کتیبھ ھای طلل عمر نارا نوشتھ، در این شھ

نامیده میشد، و نام خود پادشاه، کھ بمعنی » او ــ رو ــ سالیم « روزگار پایتخت بوده، میزیستھ است. شھر در زمان این پادشاه 

از جملھ خدایان حیتیان بود. این نیز از خصوصیات » ھیبا « برده ھیبا است، گواھی میدھد کھ او حیتی بوده است، زیرا 

ق. م. است کھ مالحظھ میکنیم پادشاھی کھ در آن مسکن داشت بخط میخی بابلی بھ شاه مصر  ١۴٠٠ال پایتخت فلسطین در س

نامھ مینویسد. وقتی داود بھ پادشاھی رسید، در صدد برآمد پایتخت خود را ھرچھ بیشتر در شمال قرار دھد، تا بھ قبائلی کھ در 

ھاده بودند، نزدیک شود. باین جھت، اورشلیم ھم از لحاظ نزدیکی شمال میزیستند و از روی اکراه فرمانروائی او را گردن ن

بشمال و ھم از جھت استحکام طبیعی خود نظر او را بخود جلب کرد. این شھر بحدی مستحکم بود کھ در کتاب دوم سموئیل ( 

ز آن دفاع کنند. داود برای بر خود میبالیدند کھ حتی کران و لنگان بآسانی میتوانند ا» یبوسیان « ) میخوانیم  ۶آیھ  ۵باب 

رخنھ کردن در این شھر مستحکم و تسخیر آن از قنات شھر استفاده کرد و وعده داد فرماندھی ارتش خود را بکسی کھ از این 

راه خود را بشھر برساند، تفویض کند. قبل از آنکھ باستانشناسان در این باره تحقیق کنند، معلوم نبود منظور داود از این راه 

)، باستانشناس، ھنگامی کھ در شھر اورشلیم بحفاری اشتغال داشت، دریافت کھ ١چھ بوده است. ولی سر چارلز وارون (آب 

نخستین ساکنان این شھر کانالی بطول تقریباً پانصد پا احداث کرده بودند کھ از میان صحزه ئی گذشتھ، بغاری منتھی میشد، و 

نامیده میشود، شروع میشد. بر باالی غار حفره ئی بعمق تقریباً  مروز چشمھ باکره، کھ ا»قدرون « از کنار چشمھ ئی در دره 

چھلپا کنده بودند و در کنار آن سکوئی قرار داشت کھ زنان برای کشیدن آب بر آن جا میگرفتند. از این سکو راه شیب داری 



ا بداخل شھر اورشلیم رسانیده اند و ساکنان شھر بداخل قلعھ احداث شده بود. پیداست کھ سربازان داود با عبور از قنات خود ر

  را دچار بھت و حیرت ساختھ اند.

با در دست داشتن اورشلیم، کھ پایتخت و قلعھ داود بود، او توانست بسرعت کشور گشائی کند. با اینکھ 

کھ موجب گسترش سریع  ھیچگونھ قرینھ ئی از اقدامات تھور آمیز داود پادشاه در دست نیست، باستانشناسی از روی اسراری

کشور کوچک اسرائیل بدون مداخالت خارجی شد، پرده بکنار کشیده است. تا روزگار رامسس دوم حکومت مصر قدرت 

مایشاع در فلسطین بود و باین کشور فاقد استقالل اجازه داده نمیشد ترقی کند، ولی جانشینان رامسس دوم قدرت او را نداشتند 

ت بی اراده بشمار میرفتند. این فساد و فترت دستگاه حکومت مصر آنقدر ادامھ یافت کھ منجر و در دست کاھنان مصر آال

بناتانی آن گشت. با سقوط سلسلھ بیستم و روی کار آمدن سلسلھ بیست و یکم کاھنان حاک مطلق العنان مصر شدند و مداخلھ و 

داود در صدد گسترش قلمرو فرمانروائی خود بر آمد، کشور گشائی مصریان در خارج بپایان رسید. باین جھت، در زمانی کھ 

از طرف حکومت مصر ھیچگونھ نگرانی برای او موجود نبود. ھمچنین، بموجب اسناد و شواھد موجود بابل و آشور نیز کھ 

ان در آنسوی مرزھای خاوری فلستطین بودند در این ھنگام دوران سکون و آرامش را میگذرانیدند و دست از فشار بھمسایگ

غذبی خود کشیده بودند. باین جھت، وقتی داود سرگرم جنگھا و منازعات محلی متعدد شد، مجبور نبود با قدرت مصر، بابل یا 

آشور مواجھ شود. حیتیان نیز در این ھنگام نسبتاً ضعیف و ناتوان شده بودند، و ھمین امر نیز بھ داود اجازه میداد کھ آزادانھ 

بقلمرو حکومت داود منضم گشت » عمالیق « و » عمون » ، »ادوم « کشور گشائی کند. بتدریج در نواحی شمالی دره فرات 

« رسید کھ در تمام تاریخ بنی اسرائیل نظیر ندارد. شمالی ترین نقطھ ئی کھ داود تصرف کرد  و حدود فرمانروائی او بجائی

لذا داود با این فتح آشور را نیز از دست دشمنی بود کھ تا آن وقت پیوستھ مزاحم و معترض سرزمین آشور میشد. » صوبھ 

  سر سخت آسوده ساخت.
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)١(Sir Charles Warren    

  

ز داود فرزندش سلیمان جانشین او شد. این پادشاه، طبق روایت کتاب مقدس، آبادانی بسیار ایجاد کرده و پس ا

« ، »مجدو « بھمین دلیل آثار فراوانی از خود بیادگار نھاده است. قسمتی از بقایای بناھائی کھ در زمان او ایجاد شده در 

مجدو « رجوع شود. ) حفرایاتی کھ در  ١٩ــ  ١۵آیات  ٩شاھان باب کشف گردیده. ( بھ کتاب اول پاد» عجلون « و » جارز 

صورت گرفتھ، از نظر اینکھ وسیع ترین حفاری است کھ تاکنون در فلسطین بعمل آمده، شایان توجھ است. این حفریات » 

ی کھ تاریخ آنھا از طرف دانشگاه شیکاگو آغاز گشت و ده سال بطول انجامید. در طی این مدت چھار شھر کامل ١٩٢۵بسال 

بھ قرون ده تا چھار قبل از میالد میرسد، از زیر خاک بیرون آمد. شھر ویرانی کھ بر روی تل خاک قرار داشت از شھرھای 

بابلی و ایرانی است، و از سھ شھر دیگری کھ در زیر آن مدفون بودند اولی متعلق بھ آشوریان و سومی و چھارمی از آثار 

ن ویرانھ ھای شھر چھارم، کھ یادگار عصر سلیمان است، آثاری از اصطبل ھای وسیع سلطنتی و اسرائیلیان است. در میا

ھمچنین کاخی کھ مقر بعنا، گماشتھ سلیمان بود، دیده میشود. از آنجا کھ ھر یک از دوازده گماشتھ سلیمان موظف بود یک ماه 

و بھمین جھت کاخ تگان انبارھای وسیعی در اختیار میداشتند؛ از آذوقھ کاخ شاه را در سال تأمین کند، الزم میآید کھ این گماش

بعنا نیز دارای اطاقھای وسیعی بوده است. در طی حفریات بعدی کھ در این محل انجام گرفت گنجینۀ زیر زمینی متعلق بھ 



شف گردید. سال قبل از میالد، کھ حاوی دویست قطعھ عاج حکاکی شده بسیار زیبا است، ک ١٢٠٠زمان رامسس سوم، یا 

) منعکس  ١٧ــ  ١۴:  ١) و کتاب دوم تواریخ ایام (  ٢٩ــ  ١۶:  ١٠عالقھ وافر سلیمان باسب در کتاب اول پادشاھان ( 

گردیده است. اصطبلھائی کھ در مجدو دیده شده دارای قسمتھائی است کھ طبق نقشھ معمول آن زمان ساختھ شده. ستونھای 

ذی است ھم اسبھا را از ھم جدا میساختھ و ھم برای بستن اسبان بکار میرفتھ است. سنگی کھ گوشھ ھای آنھا دارای مناف

  اصطبل ھا دارای آخورھای سنگی است و کف آنھا نیز از سنگھای ناصاف پوشیده شده کھ مانع لغزش اسب ھا شود.

ایش بناھای ھیکل اورشلیم کھ مھم ترین اثر معماری او است، در سالخای بعد بکلی ویران شده و چون در ج

دیگری ساختھ شده اثری از آن باقی نمانده است. ھیکلی کھ در زمان سلیمان ساختھ شد بنای معظمی نبود و طول و عرض آن 

از صد پا و سی پا تجاوز نمیکرد. ولی در زیبائی کم نظیر بود و دیوارھای سنگی آن با چوب سرو آراستھ بزر پوشیده شده 

ی قرار داشت کھ یکی قدس و دیگری قدس االقدس خوانده میشد و در آنھا دو کروبی بالھای خود بود. در این بنا دو اطاق بزرگ

  را بطول پانزده پا روی صندوق تورات گسترده بودند.

پا و ارتفاع ھفت و نیم پا کھ از ربرونز بشکل کاسھ ساختھ  ١۵در خارج ھیکل حوض بزرگی بقطر قریب 

بطوری کھ میخوانیم، توسط کارگرانی کھ از طرف ھیرام، پادشاه صور، فرستاده شده  شده بود قرار داشت. این کاسھ برنجی،

بودند در کنار اردن قالب گیری شده است. این حوض و دو ستون برونزی عظیم، بگفتھ کتاب اول پادشاھان ( باب ھفت ) در 

  برابر ھیکل قرار داشتند.

ط سلیمان و با ھمکاری ھیرام پادشاه در عصیون کتاب مقدس عالوه بر این از ساختن کشتی ھای جنگی توس

جابر در کنار دریای احمر سخن میگوید. حفریاتی کھ در عصیون جابر بعمل آمده اقدام سلیمان را در این مورد روشن ساختھ 

دیده است. و در اینجا کوره ذوب مس و آھن کھ متعلق بزمان سلیمان است نظیر آن در عظمت تا آن روزگار در خاور نزدیک 

نشده، یافت شده است. در کنار این کوره اردوگاھھای محصور وسیعی برای کارگران، کھ بنظر میرسد از بردگان تشکیل 

میشدند، وجود داشتھ است. کوره را چنان ساختھ اند کھ از بادھائی کھ از عربھ میوزند حداکثر استفاده را کند، و ھمچنین 

) بھ  ٩ایھ  ٨زات امروزی در بنای آن رعایت گردیده است. در کتاب تثنیھ ( باب برخی از اصول ساختمان کوره ھای ذوب فل

اسرائیلیان وعده زمینی داده میشود کھ کوھھای آن دارای معادن فلزات فراوان است، ولی در قسمتھای دیگر کتاب مقدس کھ 

رای معادن فراوان میباشد و دوم و عربھ دادیرتر نوشتھ شده باین موضوع اشاره نرفتھ است. لذا شایان توجھ است کھ کوھھای ا

ویرانۀ بسیاری از آنھا کھ در روزگار قدیم مورد بھره برداری بوده ھنوز ھم باقی است. این ویرانھ ھا حکایت میکند این ناحیھ 

ھ از این کھ امروز بیابان متروکی است در روزگار سلیمان دارای صدھا شھر و قریھ و منطقھ پرجمعیتی بوده است. فلزاتی ک

  معادن استخراج میشد در ھمانجا یکبار تصفیھ میگردید و بعد برای تصفیھ کامل بھ عصیون جابر فرستاده میشد.

نکتھ شایان توجھ این است کھ ایجاد این ھمھ شھرھا و سفاین و استخراج معادن سلیمان را چنان گرفتار 

) میخوانیم،  ١٠آیھ  ٩نھ کھ در کتاب اول پادشاھان (باب تنگدستی ساخت کھ وی ناگزیر گشت بیست شھر جلیل را، ھمان گو

در ازای کاری کھ ھیرام پادشاه انجام داده بود بوی واگذار کند. از سوی دیگر، این پادشاه برای پیش بردن نقشھ ھای عمرانی 

« ز مرگ او مردم ار وسیع خود مجبور شد با رعایای خویش با خشونت رفتار کند و مالیات سنگین وضع نماید، چنانکھ پس ا

با مستشاران سالخورده » رحبعام « ، فرزند او، درخواست کردند کھ از سنگینی بار مالیات بکاھد. داستان مشورت »رحبعام 

و سپس با مشاورین جوان و قبول نظر دستھ اخیر و سرانجام رد درخواست کاھش مالیات، بنحو دلکشی در کتاب اول 

) آمده است. در نتیجھ این اشتباه ده طایفھ از دوازده طایفھ ئی کھ مطیع و فرمانبردار او  ٢٠ ــ ١آیات  ١٢پادشاھان ( باب 



بودند علم استقالل برافراشتند و برای خود پادشاھانی از میان خویش برگزیدند و از آن پس ھرگز با طوائف یھودا و بنیامین کھ 

زمان دوران طوالنی عدم مداخالت خارجی نیز با آغاز سلطنت وفادار ماندند متحد نشدند. در این » رحبعام « نسبت بھ 

) ، سر سلسلھ دوازدھمین خاندان سالطین مصری، تأسیس گردیده ١خاندان جدید و مداخلھ جوئی در مصر، کھ توسط شیشاک (

یم آمده، گنج ھای ) میخوانیم کھ این پادشاھان بھ اورشل ٢۶و  ٢۵آیات  ١۴بود، بپایان رسید. در کتاب اول پادشاھان ( باب 

کتیبھ ئی نھاده است » کرناک « فراوانی را توسط سلیمان در آن گرد آمده بود با خود بھ مصر برد. شیشاک ( ششونک ) در 

میشود کھ گروھی از بردگان دیده » امون « کھ در آن فتوحات خود را بر اسرائلیان شرح میدھد. در این کتیبھ تصویر الھھ 

نی ھستند با طناب پیش میراند. تعداد این بردگان کھ ھریک نماینده شھر یا قریھ ئی عبرانی است، کھ سامی را کھ بیشک عبرا

ششونک مدعی تسخیر آن است، از صد و پنجاه و شش کمتر نیست. برخی از اسامی کھ در این کتیبھ نوشتھ شده نام شھرھائی 

جھ اینجا است کھ یکی از نقاطی کھ بعنوان ناحیھ تسخیر شده از است کھ در کتاب مقدس نیز بدانھا اشاره شده، و نکتھ شایان تو

آن نام برده شده مزرعھ ابراھیم میباشد. بدینسان، کتاب مقدس نیز بھ ھجوم ششونک بھ فلسطین و فتوحات او در این سرزمین 

  گواھی میدھد.
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  فصل نھم

  حکومت شمالی

، »عمری « در قلمرو حکومت شمالی نخستین فرمانروائی کھ اثر جاودان در تاریخ از خود بیادگار نھاد 

) آمده است. گرچھ  ٢۴و  ١۵ایات  ١۶رسیدن او در کتاب اول پادشاھان ( باب افسر ارتش بود، کھ داستان بپادشاھی 

» خاندان عمری « فرمانروائی او بیش از دوازده یال نپائید، ولی صد سال پس از آن ھنوز آشوریان شاھان اسرائیل را 

باقی گذارد کھ از نظر باستانشناسی مینامیدند. وی پایتختی برای خود در سامره بنا نھاد و در آن آثاری از دوران قدرت خود 

  بسیار گرانبھا و شایان توجھ میباشد.

« است، و این شھر کھ در وسط کشور اسرائیل بر سر کوھی بنا شده، بدست » کوه باس « سامره بمعنای 

ر گردید. بصورت پایتخت بسیار مستحکمی درآمد و با قالع نظامی کھ در آن احداث گشت برای مھاجمین رخنھ ناپذی» عمری 

کسان  ١٠ــ  ١٩٠٨) آغاز گشت و سپس در سالھای ١» (ریز نر « حفریات باستانشناسان در بخش قدیم این شھر توسط 

  دیگری برای ادامھ این کار از طرف دانشگاه ھاروارد بدانجا فرستاده شدند.

شش طبقھ از آثار  این حفریات توسعھ یافت. در نتیجھ حفریات مزبور ١٩٣۵و  ٣ــ  ١٩٣١بعدھا در سالھای 

و بعدھا پسر او اخاب روی » عمری « تا قرن ھشت میباشد. » عمری « تاریخی از زمین بیرون آورده شد کھ متعلق بزمان 

پا از سطح جلگھ ھموار کردند و بر آن با اصول ھندسی دیوارھائی سنگی بنا نھادند. ابتدا در وسط  ٣٣٠کوه را در بلندی 

منھ ھای شیب دار کوه دیوارھائی ساختھ شد، و در نتیجھ شھر در بابر ھرگونھ تعرضی، مگر زمین ھموار و بعدھا در دا

)، میخوانیم سامره گرفتار چنان قحطی گشت کھ  ٣١ــ  ٢۴آیات  ۶گرسنگی، رخنھ ناپذیر گشت. در کتاب دوم پادشاھان ( باب 

ھمان کتاب مالحظھ میکنیم قبل از آنکھ  ۶و  ۵آیات  ١٧آدمخواری بر آن روی آورد و با اینحال شھر پایداری کرد؛ و در باب 

 این شھر بدست آشوریان سقوط کند سھ سال در محاصره آنھا پایداری کرد. از جملھ آثاری کھ در اینجا باقی مانده مخازن

ریای عظیم آب است کھ از سنگ ساختھ شده. قدیم ترین کاخ یھودی بر انتھای غربی کوه بشکل ساده ئی ساختھ شده و بر د

مدیترانھ مسلط بود. کاخھائی کھ بعدھا در اینجا بنا شدند از جھت معماری آن سادگی را نداشتند. در انتھای فضای بیرونی کاخ 

برج مستطیل شکل محکم و استخری از ساروج ساختھ شده و ظاھراً ھمان استخری است کھ در آن عرابۀ خون آلود اخاب، 

  ) آمده شستھ شد. ٣٨آیۀ  ٢٢اب ھمچنانکھ در کتاب اول پادشاھان ( ب
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در اینجا ھم الواح عاج کھ بدست باستانشناسان افتاده این روایت کتاب مقدس  آیۀ بعد از کاخی کھ اخاب ساختھ بود خبر میدھد.

را تأئید میکند. ظاھراً، این قطعات عاج بھ لوازم داخل کاخ و دیوارھای آن نصب شده بوده. اشکال مختلفی مانند تصویر 

مصر و نظیر آن بر عاج ھا ترسیم شده  نیلوفر، سوسن، پاپیروس، نخل، شیر، گاو نر، گوزن، اشکال بالدار، خدایان ابوالھول

  و نمودار نفوذ عمیق ھنر مصر است.

یکی از مدالھای عاج کھ در کاخ عمری بدست آمده از نمونھ ھای جالب این عاج ھا است. تصویری کھ بر آن 

ن نمودار خرد سال را کھ بر نیلوفری نشستھ و گندم کوبی بدست گرفتھ است، مجسم میکند. ای) خدای ١رسم شده ھروس (

ھمان تجمل پرستی و ھوسبازی است کھ عاموس، پیامبر قرن ھشتم، آنرا مذمت میکند و ھنگام صحبت از مردم سامره از آنھا 

خانھ ھای عاج « )، و پیشگوئی میکند کھ  ۴:  ۶یاد میکند ( عاموس » بر بسترھای عاج آرمیده اند « چون مردمی کھ 

). در سامره ھمچنین، کتیبھ ھای سفالین بدست آمده کھ ظاھراً متعلق بدوران  ١۵:  ٣عاموس » ( واژگون خواھد گشت. 

است کھ در آغاز قرن ھشتم سلطنت میکرد. این کتیبھ ھا شامل قبوض وصول باجھائی است کھ » یروبعام دوم « فرمانروائی 

ایزر بھ شماریو، خمره ئی از شراب کھنھ در سال ئوم از « برای پادشاه از مردم گرفتھ میشد. مثال بر یکی از آنھا نوشتھ شده: 

بی مناسبت نیست در اینجا گفتھ » در سال دھم از آزو بھ گادیو، خمره ئی روغن مطبوع. « و در دیگری گفتھ شده: » 

شراب را از کاسھ ھا مینوشید و خویشتن را بھترین عطریات تدھین میکنید، « ) بخاطر آورید:  ۶آیۀ  ۶عاموس را در ( باب 

نامھائی نیز کھ در این کتیبھ ھا آمده شایان توجھ است. در برخی از آنھا اسامی » جھت مصیبت یوسف غمگین نمیشوید. اما ب

است، و این حاکی از تضادی » یھوه « است، دیده میشود. و برخی شامل نام » بعل« ، کھ ترکیبی از نام »ماری بعل « چون 

  یامبران با تأثر و اعتراض ناظر آن بودند.است کھ در بین دو کیش مخالف جریان داشت و پ

است. نخستین » موآب « یکی از جالب توجھ ترین آثاری کھ از این زمان بدست آمده سنگ معروف بکتیبھ 

» دیبون « ) بود. این سنگ در محلی موسوم بھ ٢کسی کھ بوجود این کتیبھ پی برد یک نفر میسیونر آلمانی بنام ف. آ. کلین (

و مشرق دریای میت قرار داشت، و با اینکھ قسمتی از آن در خاک فر ورفتھ بود، میسیونر » آرنون « رود واقع در شمال 

دانشمندان و محققین غربی را از وجود آن آگاه سازد. این سنگ برنگ نامبرده توانست بعضی از کلمات آنرا استنساخ کرده، 

، و ضخامت چھارده اینچ و نیم است و باال و پائین آن نیم گرد تراشیده سیاه متمایل بھ آبی بپھنای دو، ارتفاع تقریباً چھار پا

شده. مضامین آن بخط فینیقی در سی و چھار سطر حک شده. پس از کشف این کتیبھ، کلین از طرف دولت بروس مأموریت 

بفروشند. در ھمین وقت یافت برای خرید آن وارد مذاکره شود، و اعراب حاضر شدند کھ آنرا بھ بھای چھل دوالر بنامبرده 

فرانسویان نیز کھ خبر کشف کتیبھ را شنیده بودند برای قالبگیری و خرید آن ھیئتی بدانجا گسیل داشتند. این ھیئت حاضر شد 

سنگ را بھ بھای ھزار و پانصد دوالر بخرد. رقابتی کھ برای بدست آوردن سنگ در گرفتھ بود، آن تازیان را برانگیخت و 

سنگ دارای خاصیت سحر و افسون است. از این روی آتشی برافروختھ، سنگ را گرم کردند، آب بر آن  گمان کردند این

پاشیده، قطعاتش را چون طلسم پخش نمودند. این سنگ بعدھا با گردآوری بیشتر قطعات آن ترمیم گردید و در موزه لوور نھاده 

  شد.
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شورشی را کھ در کتاب کتیبھ موآب مکمل داستانی است کھ در فصل سوم کتاب دوم پادشاھان روایت شده، و 

مقدس ذکری از آن نشده شرح میدھد، و در عوض بھ پیروزی اخاب، کھ در کتاب مقدس آمده، اشاره ئی نمیکند. ولی نامھا و 

شھرھا و مضمون کلی آن ھمان است کھ در کتاب مقدس میخوانیم. از طرف دیگر، زبان این کتیبھ فصلی از سلسلھ زبانھای 

بر موآب چیره گشت، فرزند او اخاب شروع » عمری « کتیبھ موآب حکایت میکند پس از آنکھ  سامی در حال تکامل است.

کرد سالی صد ھزار گوسالھ و صد ھزار قوچ بعنوان خراج گردآورد. پس از مرگ اخاب، میشع از پرداخت مالیات امتناع 

کموش « ندش را بر باالی دیوار شھر برای راند، و در آنجا او فرز» قیرھارست « ورزید. یھورام پادشاه وی را بقلعھ اش 

، خدای خویش، قربانی گذرانید. بعد روایت شده است کھ او پس از یک رشتھ جنگ بر یھورام غالب آمد و اسرائیل را از »

» سر ھمھ ساکنان ( اتاروت آ ) را تن جدا کردم و این مایۀ خشنودی کموش و موآب گشت. « موآب بیرون راند. وی میگوید: 

رھا و قلعھ ھا ترمیم و تحکیم شد. ھزیمت قبلی آنھا بھ خشم خدایان و پیروزی نھائیشان بکمک آنھا نسبت داده شده است. شھ

بنا کرده اند، و ھمچنین، بھ شھرھا و آبادیھای » نبو « ، کھ اسرائیل برای او معبدی در »یھوه « عالوه بر این، کتیبھ بنام 

ق آمده، اشاره میکند. روی ھم رفتھ، کتیبھ از ھمھ کتیبھ ھای نوشتھ شده بزبانی بسیاری کھ ذکرشان در کتاب عھد عتی

آن تقریباً ھمان است کھ در کتاب عھد  خویشاوند با زبان عبری کھ تاکنون بدست آمده، جالبت تر است. زبان و اصطالحات 

کرده بود گواھی میدھد و اشعار میدارد ( البتھ  قبل از میالد در تمدن ٩عتیق میخوانیم. این کتیبھ بھ پیشرفتی کھ موآب در قرن 

  »اسرائیل برای ھمیشھ معدوم گشتھ است. « باشتباه ) کھ در نتیجھ این موفقیت ھا 

دز زمان سلطنت اخاب، فرزند عمری، بود کھ اسرائیل برای نخستین بار با قدرت آشور کھ در مشرق در 

ره اخاب نسبت بھ سوریھ، کھ در فصل بیستم کتاب اول پادشاھان بدان حال رشد بود، روبرو گشت. مالیمت عجیب و غیر منتظ

اشاره شده، محتمال معلول درک ھمین خطری است کھ از جانب آشور اسرائیل را تھدید میکرد. در این فصل میخوانیم کھ 

م ساخت و نھ خود عمری بن حداد پادشاه دمشق را منکوب کرد، ولی بخالف رسم معمول آن روزگار نھ پایتخت او را منھد

وی را بقتل رسانید. بجای این، او با شاه دمشق پیمانی بست کھ طبق آن شھرھائی کھ قبال متعلق بھ اسرائیل بوده مسترد 

میگشت و چند خیابان در شھر دمشق نیز پادشاه اسرائیل تعلق میگرفت. چرا او میبایست چنین کرده باشد؟ باحتمال قریب بیقین 

با شعور سیاسی خود درک میکرده است کھ سوریھ آخرین سنگر بین آشور و اسرائیل است، و » ری عم« علت آن بود کھ 

اگر آن سقوط کند کشور اسرائیل در برابر تعرضات آشوریان بال دفاع خواھد ماند، و باینجھت نابودی سوریھ برای اسرائیل 

لشکریان خود را با دشمن متحد » عمری « ھی میدھد، در حکم خودکشی است. لذا، ھمانگونھ کھ اسناد و کتیبھ ھای آشور گوا

  ساخت کھ باین وسیلھ در برابر تعرضات آشوریان سدی ایجاد کند.

ق. م. سلطنت میکرده، شرحی درباره این ائتالف باقی گذارده است. وی  ٨٢۵تا  ٨۵٩شالمانصر سوم، کھ از 

گانھ خود بھ عبور از فرات و تسخیر حلب اشاره  در ضمن شرح نخستین مرحلھ از لشکر کشی ھا و فتوحات بیست و یک

میکند. او از ائتالفی کھ با شرکت دوازده پادشاه علیھ او بعمل آمده بود ذکری بمیان میآورد و از نیروھائی کھ ھریک از آنان 

، و اخاب شاه دمشق» بن حداد « بمیدان کارزار آورد سخن میگوید. از سخنان او پیداست کھ نیرومند ترین این شاھان 

 ٢٠٠٠سرباز پیاده، و قوای اخاب از  ٢٠٠٠٠سوار و  ١٢٠٠عرابھ،  ١٢٠٠اسرائیلی بوده اند. بروایت او، لشکر بن حداد از 

با قدرت رفیعی کھ آشور خداوند بمن تفویض « سرباز تشکیل یافتھ بود. شالمانصر، ھمچنین، روایت میکند:  ١٠٠٠٠عرابھ و 

گیلزو « تا » کالکار « ، کھ پیشاپیش من میخرامد، بمن داده، یا آنھا جنگیدم، از »نرکال « ھ نموده و با سالحھای نیرومندی ک

خدای ھوا « ، »عداد « آنانرا قلع و قمع کردم، و چھارده ھزار از مردان جنگی آنھا را با سالحھا بر زمین افکندم. و چون » 

در  »را از ھم پراکندم و با سالحھا خونشان را روان ساختم. سیلی ( از لشکریان ) بر سرشان روان ساختم. لشکرھای آنان» 



ذکر میکند.  ٢۵٠٠٠تن را بقتل رسانیده، و در کتیبھ دی دیگر این عدد را  ٢٠۵٠٠کتیبھ دیگری ادعا میکند کھ در ھمین جنگ 

ینوا باز میگردد و تا بھرحال، این لشکرکشی جز یک تصادم عادی بنظر نمیرسد، زیرا بالفاصلھ پس از آن پادشاه آشور بھ ن

  پنج سال بعد بناحیھ ئی کھ این پیکار در آن روی داده مراجعت نمیکند.

کتیبھ متأخرتری کھ داستان شانزدھمین لشکر کشی او را بتفصیل شرح میدھد برای محققین کتاب مقدس 

مین بار از فرات گذشتم. در ھیجدھمین سال سلطنت خویش برای شانزدھ« شایان توجھ است. وی در این کتیبھ مینویسد: 

بھ کثرت » باو اشاره رفتھ است.  ٨، و کتاب دوم پادشاھان باب  ١٧و  ١۵:  ١٩حزائیل دمشقی ( در کتاب اول پادشاھان 

ھرمون ) را کھ کوھی در » ( سنیر « سربازان خود اعتماد داشت و سرکردگی آنھا را با قدرت کامل در دست گرفتھ بود. او 

تن از  ١۶٠٠٠موضع مستحکمی برای خویش مبدل ساختھ بود. با او در افتادم و وی را از پای در آوردم. برابر لبنان است ب

سوار بغنیمت گرفتم. او برای رھانیدن جان خود  ۴٨٠عرابھ و  ١١٢١سربازان او را ھالک ساختم و اردوگاه وی را با 

ار ساختم. باغھای او را منھدم نمودم. من تا کوھھای بگریخت. او را تعقیب کردم. در دمشق، شھر سلطنتی او، وی را گرفت

حوران پیش راندم. شھرھای بیشماری را ویران و طعمۀ حریق ساختم. از آنھا غنایم فراوان گرفتم. در ھمان ھنگام از اھالی 

  »ھو، فرزند عمری، باج گرفتم. یصور و صیدون و 

« ، کھ در »ستون ھرم سیاه « در کتیبھ معروف بھ  شالمانصر، نھ تنھا داستان این پیکار را شرح داده، بلکھ

فرزند عمری، باقی گذارده است.  بدست الیارد افتاد، تصاویر مغلوب شدگان را کھ بدو خراج میداده اند، از جملھ یھو» کاال 

یده میشود کھ برای در این تصاویر شالمانصر با دو نفر ھمراه است کھ باو تعظیم میکنند. در برابر او یھو، یا نماینده او، د

ادای احترام تا بزمین خم شده است. چھار تن از مأموران عبرانی در پشت سر پادشاه قرار دارند و پس از آنھا نیز سیزده 

باج یھو، « باربر عبرانی مالحظھ میشوند کھ در حال حمل ھدایائی ھستند. شرح این تصویرھا در کتیبھ چنین آمده است: 

، یک کاسھ زرین، طال، جامھای طال، فنجان ھای طال، شمش سرب، عصای سلطنتی برای دست شاه فرزند عمری، تقره، طال

  این قدیم ترین تصویری است کھ تاکنون از عبرانیان در آشور بدست آمده.» و چوب بلسان کھ از او گرفتم. 

، خدمت با اینحال کمی پس از این آشور با منھدم ساختن سوریھ، دشمن خطرناک و سرسخت اسرائیل

)، شرح  ٧ــ  ٣:  ١٣)، و در کتاب دو پادشاھان (  ٣٣و  ٣٢:  ١٠گرانبھائی بھ کشور اخیر کرد. در کتاب دوم پادشاھان ( 

فتوحات دو تن از شاھان سوریھ، بنامھای حزائیل و بن حداد در اسرائیل، و سقوط شھرھا و آبادیھای بسیاری را بدست آنھا 

سلطنت کرد و سوریھ را  ٧٨٢تا  ٨١٢، پادشاه آشور، ظھور کرد کھ از سال »ری سوم عدد نیرا« میخوانیم. پس از آن 

بسرزمین دمشق پیش راندم. « مسخر و شھر دمشق را منھدم ساخت. خود او داستان غلبھ اش را بر سوریھ چنین شرح میدھد: 

فرا گرفت. او بر پایھای من افتاد و ماری شاه دمشق را، در شھر سلطنتی او ببند انداختم. ھیبت آشور، خدای من، وی را 

قنطار آھن، جامھ ھای رنگارنگ و اشیاء  ۵٠٠٠قنطار مس،  ٣٠٠٠قنطار طال،  ٢٠قنطار نقره،  ٢٣٠٠رعبت من گشت. من 

  »و امالک بیحسابی را تصاحب کرد. 

  

بر اسرائیل  پس از سلطنت او، سھ تن از شاھان ناتوان بر آشور فرمانروائی کردند. در زمان آنھا فشار آشور

از میان رفت و کشور اخیر فرصت یافت کھ بوضع خود سر و سامانی دھد. مقارن این زمان، اسرائیل و یھودا بھ کامیابی 

ھائی نائل آمدند و قلمرو فرمانروائی خویش را گسترش دادند. یربعام سوم اسرائیلی و سومین پادشاه خاندان یھو مرزھای 



ات و مشرق دریای میت بسط داد. در ھمان ھنگام، یھودا، تحت حکومت عزریا، کھ پادشاه تا بفر» حمت « کشور خود را از 

مقتدری بود، باوج ترقی خود رسید و نھ تنھا فلسطین را بھ قلمرو خود منظم ساخت بلکھ در زمینھ ھای کشاورزی و معماری 

  بھ پیشرفت ھای درخشانی نائل آمد.

مینامید، برتاج و تخت » تیگالت پلز « آشور، کھ خویشتن را  پس از این پادشاھان ناتوان، پل، پادشاه

اسرائیل دست یافت و یک رشتھ جنگھای تھاجمی را آغاز کرد. گفتھ میشود کھ ھجوم بھ کشور اسرائیل از دو جانب بعمل آمد. 

قنطار طال باو )، میخوانیم کھ مناھم در ازای حمایت پل از حکومت وی ھزار  ٢٠و  ١٩:  ١۵در کتاب دو پادشاھان ( 

زر، سیم، کتان، سرب، آھن، « ، مناھم سامری، حیرام صوری و دیگران میپردازد. خود پل روایت میکند کھ از رزون دمشقی

پوست، فیل، عاج، جامھ ھای الوان، ارغوان، گوسفندان فربھ کھ پوستشان برنگ سرخ آمیختھ بود، مرغان بالدار آسمان کھ 

صرف » ن، قاطھا، گوسفندان، شتران نر و ماده با کره ھای آنھا بعنوان باج دریافت داشتھ است. بالھایشان ارغوانی بود، اسبا

نظر از ھدایای دیگری کھ مناھم ممکن است داده باشد، تنھا ارزش نقره ئی کھ او بھ شاه آشور داد در حدود یک میلیون و نیم 

)، میخوانیم کھ ھوشع علیھ فقح، پادشاه اسرائیل، توطعھ چید و  ٣٠:  ١۵دالر بپول امروز بوده است. در کتاب دوم پادشاھان ( 

ھمین پل » چون آنھا پادشاه خود فقح را خلع کردند، من ھوشع را بپادشاھی آنھا گماردم. « وی را بقتل رسانید. پل میگوید: 

:  ١۵ھ دادند. کتاب دوم پادشاھان (پادشاه بود کھ کوچ دادن مردم را از جائی بجای دیگر متدوال ساخت و شاھان آینده آنرا ادام

  ) داستان انتقال اسیران را از جلیل و نفتالی توسط این پادشاه بشھر خود وی در آشور شرح میدھد. ٢٩

» تیگالت پلزر « )، میخوانیم کھ احاز، پادشاه یھودا، نماینده ئی نزد  ١٠ــ  ٧:  ١۶در کتاب دوم پادشاھان ( 

در جنگ با سوریھ بھ کمک او بشتابد، و مالحظھ میکنیم کھ او این تقاضا را پذیرفتھ، شھر فرستاد و از او خواھش کرد کھ 

دمش را تسخیر و پادشاه آن رزین را مقتول ساخت و ساکنان آنرا باسارت برد. بدینسان، او بفتحی نائل گشت کھ شاھان پیش 

میگوید دمشق بسرعت )  ١۶:  ٧کھ در کتاب اشعیا ( از او مدت صد سال برای نیل بدان تالش میکردند. و پیشگوئی اشعیا را 

مانده در میان اسامی کسانی کھ فرمانبرداری » تیگالت پلزر « بی پادشاه خواھد گشت، تحقق بخشید. در کتیبھ ھائی کھ از 

  اورا گردن نھاده بودند بنام احاز نیز برخورد میکنیم.

شالمانصر بپادشاھی رسید و ھمین » تیگالت پلزر  «)، پس از  ۶ــ  ٣:  ١٧بروایت کتاب دوم پادشاھان ( 

شاه بود کھ شھر ناصره را محاصره کرد. ولی، ظاھراً قبل از آنکھ بھ تصرف سامره توفیق یابد، مرگ او فرا رسید، و 

و  سارگون دوم بجای او نشست، زیرا در کتیبھ ھائی کھ باقی مانده مالحظھ میکنیم کھ او فتح سامره را بخود نسبت میدھد

تن را باسیری بردم، پنجاه عرابھ را انتخاب  ٢٧٢٩٠در آغاز پادشاھیم، در سال اول، سامره را محاصره کردم. « میگوید: 

کردم، ولی بقیھ ( مردم ) را اجازه دادم کھ مایملک خود را حفظ کنند. من حاکم خود را بر آنھا گماشتم و باج شاه قبلی را بر 

) این روایت را کامال تأئید میکند و اضافھ مینماید کھ او مردمی را  ۴١ــ  ٢۴:  ١٨پادشاھان (  کتاب دوم» آنھا تحمیل نمودم. 

از کشور خود بھ سامره کوچ داد کھ در آنجا مسکن گیرند و با سامریان در ھم آمیزند. نکتھ شایان توجھ اینجاست کھ اکثر ده 

ده « دی از آنھا کوچ کردند. باین جھت، تحقیق در سرنوشت طایفھ اسرائیل ھرگز موطن خود را ترک نگفتند و تنھا معدو

عملی بیھوده و مبتنی بر اندیشھ نادرست است. حقیقت امر این است کھ آنھا مفقود نشدند، بلکھ از راه مراوجت » طایفھ مفقود 

ارگون بھ تاریخ اسرائیل پایان با اقوامی کھ در گرداگرد اسرائیل میزیستند در ھم آمیختند. ولی باید در نظر داشت کھ این فتح س

داد. از آن پس دیگر اسرائیل چون ملتی مستقل سربلند نکرد. سامریان در زمان عیسی قومی مکروه بشمار میآمدند، و امروز 

  از این طایفھ مغرور و خودخواه جز چند صد نفری باقی نمانده اند.



 فصل دھم

  باز پسین روزھای فرمانروائی یھودا

نخریب کھ پادشاه توانائی بود، بجای وی نشست. او شرح پیکار خویش را با یھودا، کھ از پس از سارگون س

) نقل شده، باقی گذارده است. این پیکار را او  ٣۶:  ١٩تا  ١٣:  ١٨نظر یھودیان نیز بطور دیگری در کتاب دوم پادشاھان ( 

کھ گناه ورزیده بودند ھالک ساختم. و چوبھائی از بھ نزدیک عقرون تاختم. حکام و شاھزادگانی را « چنین توصیف میکند: 

اجساد آنان گذراندم. بقیھ را کھ مرتکب جنایت و خیانتی نشده بودند آزاد ساختم. افرادی را کھ جنایت کرده بودند باسارت 

ننھاد. از قالع و درآوردم، و باقی آنھا را کھ گناه و خطائی مرتکب نشده بودند آزاد کردم. حزقیا شاه یھودا، یوغ مرا گردن 

مواضع او چھل و شش قلعھ و نقطۀ مستحکم را با آبادیھای کوچک بیشماری کھ برگرد آنھا ھستند، باھجوم تیرھای کوبنده و 

نفر را، کوچک و بزرگ، اناث و  ٢٠٠١۵٠دستگاھھای قلعھ کوب و حمالت پیاده نظام و نیزه و تبر محاصره و تسخیر کردم. 

ان، شتران، گلھ ھای بزرگ، گلھ ھای کوچک بیشمار، از میان آنھا بیرون آورده، چون غنائم جنگی ذکور، اسبھا، قاطرھا، خر

برشمردم. او را ( حزقیا ) چون مرغی کھ در قفس گرفتار آمده باشد در وسط اورشلیم محبوس ساختم. برابر او را با تپھ ھای 

ن رود برگردانیم. شھرھائی را کھ گرفتھ بودم از خطھ او از دروازه ھای شھر خواست بیروگلی مسدود ساختم و ھرکس را کھ 

جدا ساختم و آنھا را بھ میتینتی، شاه اشدود، پادی، شاه عقرون، و سیلیبعل، شاه قزا، واگذار کردم. قلمرو فرمانروائی او را 

رین سربازان او، کھ وی تنگ تر ساختم. اما درباره خود حزقیا، ھیبت و عظمت پادشاھی من وی را فرا گرفت و اورابی و بھت

آنھا را برای تقویت شھر سلطنتی خود اورشلیم آورده بود، پا بفرار نھادند. او را وادار ساختم کھ سی قنطار طال، ھشتصد 

قنطار نقره سنگھای بھادار، مقدار معتنابھی جواھر، دختران خودش، زنان کاخ و زنان نوازنده را از بیم بشھر سلطنتی من 

ــ  ١٣:  ١٨در کتاب دوم پادشاھان ( » او برای دادن خراج و ادای مراتب بندگی سفیری ( نزد من ) فرستاد.  نینوا بفرستد.

  ) نیز میخواھم کھ جزقیا بھ سنخریب باج داده و مبلغ آن بر سیصد قنطار طال و ششصد قنطار نقره بالغ میشده است. ١۶

  

شده است فرشتھ خداوند در شب بر اردوگاه آشوریان ) روایت  ٣۵:  ١٩با اینحال در کتاب دوم پادشاھان ( 

تن از مردان آنان را ھالک ساخت و شاه آشور ناگزیر گشت بکشور خود بگریزد. ولی در شرحی کھ  ١٨۵٠٠٠گذر کرد و 

ر از آشوریان درباره این پیکار مانده باین موضوع ھیچگونھ اشاره ئی نرفتھ است. دلیل آن روشن است. فرمانروایان خود س

قدیم نیز مانند سالطین مستبد امروز فتوحات خود را برخ مردم میکشیدند و از شکست و ناکامی ھای خویش سخنی نمیگفتند. 

لذا، انتظار نداریم سنخریب نیز باین سر نوشت شوم و گریز عجوالنھ اش اشاره ئی کرده باشد. اذعان او باینکھ اورشلیم را 

محبوس ساختھ، خود اعتراف بھ ھزیمتی است کھ در این پیکار »ون مرغی در قفس چ« نتوانستھ تسخیر کند و حزقیا را 

 نصیب او شده. در اینجا این نکتھ را نیز نباید از نظر دور داشت کھ سنخریب با اینکھ تا بیست سال بعد از این واقعھ بفرمان

ی کھ باو دست داده بود تا پایان عمر روائی خود ادامھ داد، دیگر جرئت نکرد معترض یھودا گردد. پیداست ترس و وحشت

گریبان وی را رھا نساخت. ھرودوت در تاریخ خود مینویسد لشکر انبوھی از لشکریان آشور بھ مصر حملھ ور شد، و 

مصریان با قدرت تمام بمقابلھ برخاستھ، آنانرا مجبور بھ بازگشت ساختند. ھردوت اضافھ میکند کھ آشوریان گرفتار موشھائی 



زه ھای کمان ھا و یرقھای چرمی آنھا را خوردند، و آشوریان کھ سالحھای خود را از دست داده بودند ناچار شدند شدند کھ 

  بموطن خویش باز گردند. ممکن است این روایت دارای مبنائی باشد و سرنوشت شوم آشوریان را در این پیکار منعکس سازد.

وی داده و الیارد تصاویر حجاری شده آنرا بسال نیز، کھ کمی پس از این واقعھ ر» الخیش « محاصره 

در نینوا بدست آورده، داستان جالب و دلکشی است. این تصاویر کھ بر سیزده قطعھ سنگ حک شده اند جریان  ١٨۵٠

سنخریب، شاه توانا « محاصره شدن و سقوط این قلعۀ قدیمی را مجسم میسازند. روی سنگھا این عبارت جلب توجھ میکند: 

تصویر دیوارھای » بر تخت نشستھ است. من بر قتل عام آن فرمان داد. » الخیش « لک آشور، کھ در برابر شھر شاه مم

بر فراز تپۀ شیب داری در دو قسمت نمایان است. برجھا و برآمدگیھائی با پنجره ھای کوچک میلھ دار بر » الخیش « شھر 

ھای گرد میمانند از برجھا بیرون آمده است. در مجاورت مدخل آنھا دیده میشود. نرده ھای چوبین و اجسامی کھ بھ سپر

آب بوده جلب توجھ مینماید.  استحکاماتی دیده میشود و در دامن تپۀ چیزی کھ دریچھ ئی برای حملھ بھ بیرون شھر یا مخزن

ھا مدافعین بسوی محوطۀ اطراف بصورت سرزمین کوھستانی و پوشیده از بیشھ نمایان گردیده است. از روی دیوارھا و برج

مھاجمین سنگ و تیر پرتاب میکنند. دست کم، ده تپھ دیده میشود کھ توسط مھاجمین در برابر سنگرھائی کھ برای محافظت 

دیوارھا احداث گردیده ساختھ شده است. این تپھ ھا از خشت و سنگ و تنۀ درخت ساختھ شده اند. ھفت تیر کوبنده در این 

طانیده شده اند. ھریک از این تیرھای کوبنده بر چھار چرخ سواراند و دارای بدنھای پوشیده از گذرگاه ھا بسوی دیوارھا غل

چرم ھستند کھ در جلو سرپوشی بر آنھا نھاده شده. اینھا ھریک سھ مرد را در خود پناه میداده اند، یکی برای اینکھ تیر کوبنده 

یکی برای اینکھ تیر را از زیر سرپوش پرتاب کند، و سومی برای  را بکار اندازد یا با اھرمی سنگھا را از دیوار برچیند،

اینکھ آب را با مالقۀ دستھ بلندی روی آتش پاره ھائی کھ مدافعین بسوی این تانک ابتدائی میپاشیدند بریزد. در این نقش 

  برجستھ ھمھ چیز یکباره اتفاق میافتد، محاصره، حملھ و تسلیم ھمھ یکجا صورت میگیرد.

ازان در صف جلو زانو زده، در صف دوم بسوی جلو خم شده، و در صف بعد ایستاده اند، و ھمھ تیر اند

تیرھا را بسوی مدافعین شھر متوجھ ساختھ اند. سپرداران با شپرھای جگن کھ با پوست حیوانات پوشیده شده تیر اندازانی را 

داران و کسانی ھم کھ کارشان پرتاب کردن سنگ بوده دیده تانکھا موضع گرفتھ اند محافظت میکنند. نیزه  کھ آنھا نیز در پشت

میشوند. نردبانھائی کھ برای باال رفتن از آنھا استفاده میشده در حال پرتاب شدن از دیوارھا ھستند و محاصره شدگان برای 

و کتیبھ ھائی کھ از اینکھ از پیشرفت دشمن جلوگیری کنند عرابھ ھای خود را بسوی انھا پرتاب میکنند. روایت کتاب مقدس 

  سنخریب بمانده ھر دو بر سقوط شھر گواھی میدھند.

پا برخوردند  ٨۵و  ٧۴،٨۴، باستانشناسان بھ گودالی بعرض و طول و عمق »الخیش « ھنگام حفاری شھر 

آنھا با  کھ با مھارت تمام در میان سنگ آھکی کنده شده و نمودار کاردانی صنعتگران قدیم یھود است. شگفت اینجا است کھ

فقدان ماشینھا و مواد منفجره امروزی و با ابزارھای ساختھ شده از سنگ چخماق و مس و آھن نرم کھ در دست داشتند چگونھ 

توانستھ اند در آن روزگار پانصد ھزار پای مکعب از سنگ را بکنند. ظاھراً، این حفره برای ذخیره کردن آب ایجاد شده، ولی 

  ده است.این نکتھ ھنوز بثبوت نرسی

آغاز میشده. در » جیحون « یکی دیگر از آثار شگفت انگیز آن روزگار ترعۀ حزقیا است کھ از چشمھ 

با  ١٩١١ــ  ١٩٠٩) در سالھای ١)، باین ترعھ اجماال اشاره شده است. این ترعھ را پارکر ( ٢٠:  ٢٠کتاب دو پادشاھان ( 

پا  ١٩شش پا و طول آن بالغ بر ھزار و ھشتصد پا است. بفاصلھ چند جوی آب قدیمی دیگر الروبی کرد. عمق متوسط ترعھ 

از انتھای ترعھ، پسر خردسالی کھ از ترعھ میگذشتھ در آن میافتد و خراشھائی کھ بر دیوار ترعھ بوده توجھ او را جلب میکند 



واقع کتیبھ ئی است خوانده و مضمون و او آنرا بآنانی کھ در بیرون ایستاده اند خبر میدھد. باستانشناسان این خراشھا را کھ در 

نقب زدن و این بود طرز نقب زدن. ضمن آنکھ ( حفاران بلند میکردند ) کلنگ ھای خود را « آنرا اینگونھ ترجمھ کرده اند: 

ھر یک بسوی دیگری، و ضمن آنکھ ھنوز سھ ذراع باقی بود کھ نقب شود، ھریک از آنھا ( شنید ) آواز کسی را کھ دیگری 

میزد، زیرا شکافی در دیوار طرف جنوب وجود داشت. و در روز نقب زدن کلنگ حفاران بیکدیگر خورد و یکی  را صدا

بدیگری اصابت کرد، و آب از چشمھ بھ استخر ھزار و دویست ذراع جریان یافت، و صد ذراع ارتفاع صخره در باالی سر 

  »حفاران بود. 

اکنون در موزه شھر استانبول است. ھنگام احداث ترعھ، این کتیبھ توسط شخص ناصالحی از جا کنده شد و 

  شھر قرار داشت. روی آنرا صخره ھائی پوشانیده بود و آب از راه ترعھ بشھر سرازیر میشد.این چشمھ در خارج دیوارھای 

) و ھم در کتیبھ بدان اشاره شده، پسرش  ٣٧:  ١٩پس از قتل سنخریب، کھ ھم در کتاب دوم پادشاھان ( 

ادون بپادشاھی رسید. او بیش از سایر پادشاھان آشور کشور گشائی کرد و اراضی وسیعی را تا مصر تحت انقیاد خود ایسارھ

رد آورد. این پادشاه در کتیبھ ھائی کھ باقی گذارده شرح میدھد از شاھان کشورھای باختر، کھ منسھ پادشاه یھودا نیز یکی از 

  نینوا میگرفتھ است. آنھاست، چوب و سنگ برای بنای کاخ خود در

جانشین او آشور بانیبال از سرکوبی شورشس کھ در باختر روی داده بود سخن میگوید و از منسھ چون 

  شاھی کھ از وی فرمانبرداری میکرده یاد میکند.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١ (Parker  

  

)، میخوانیم کھ منسھ بھ اسیری بھ بابل برده شد و بعد تاج و  ١٣ــ  ١٠:  ٣٣در کتاب دوم تواریخ ایام ( 

عھ مشابھ دیگری در یکی از کتیبھ تختش بوی باز گردانیده شد. در کتیبھ ھای موجود باین موضوع اشاره ئی نشده، ولی از واق

، فرعون مصر، باسیری بھ یابل برده شد و چندی بعد اجازه یافت تاج و تختش را باز »نکو « ھا ذکر شده است کھ میگوید 

یابد. این آشور بانیبال ھمان پادشاھی است کھ سالھای آخر عمرش را صرف گردآوری کتیبھ ھای زمان خود ساخت و کتابخانۀ 

  توسط الیارد باستانشناس کشف شد. ١٧۴٩نکھ دیدیم، بسال بابل بوجود آورد کھ، چنا بزرگی در

ق. م. نینوا، پایتخت آشور، بدست  ۶١٢پس از آشور بانیپال قدرت آشور بسرعت رو بزوال گذاشت. در سال 

شده بودند بکلی منھزم  نیروھای مؤتلف بابل و مار سقوط کرد و سرانجام کمی پس از آن لشکریان آشور کھ با مصریان متحد

  گشتند.

  با این واقعھ، انھدام شھر نینوا، ھمچانکھ در کتاب نحمیا بابھای دو و سھ پیشگوئی شده بود، عیناً تحقق یافت.

  



  شکوه و عظمت بابل :

ً دیر شروع شد، و در سال  )، ١بود کھ رابرت کلدوی ( ١٨٩٨کاوش در ویرانھ ھای بابل قدیم نسبتا

، تحقیقا خود را در این نقطھ آغاز کرد. بر خالف الیار و بوتا، کھ نمیدانستند تحقیقاتشات بکجا خواھد باستانشناس آلمانی

انجامید، کلدوی از آغاز کار اطالعات جامعی از تاریخ و ابنیۀ قدیم بابل داشت و مطمئن بود بھ آثار زمان نبوکدنصر، کھ 

  کس گردیده، دست خواھد یافت.داستان کارھا و مفقیت ھای او در کتیبھ ھای آشور منع

ھنوز از آغاز حفریات او دیر وقتی نگذشتھ بود کھ دیوارھای عظیم این شھر باستانی از زیر خاک بیرون 

آورده شد. بیش از پانزده سال باستانشناس نامبرده با سیصد کارگر در اینجا کار کرد، و در این مدت ھزاران تن خاک و 

انباشتھ بود از جا کنده شد، و حفرھائی در زمین ایجاد گردید کھ در بعضی نقاط عمق آنھا بھ بقایای ابنیۀ قدیم کھ روی ھم 

ھفتاد و ھفت پا میرسید. در نتیجھ این حفریات معلوم شد محوطھ ئی بوسعت دوازده میل مربع با دو رشتھ دیواری کھ بیرونی 

داشتند، محصور بوده است. فضای وسط این دو دیوار پا از ھم قرار  ۴/٣٨پا ضخامت داشت و فاصلھ  ٢۵پا و درونی  ٢٢/۴

  را پر کرده، بر آن سکوئی ایجاد کرده بودند کھ چھار جفت اسب براحتی میتوانستند در کنار ھم از روی آن بگذرند.

   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١ (Robert Koldewey   

  

  

برجھای نگھبانی، کھ در فواصل منظم بر روی این سکوھا ساختھ شده بودند، نگھبانان اجازه میداد از ارتفاع 

ھ داشتند، و از آنھا سیصد و شصت برج بیشتری مراقب اطراف باشند. این برج ھا در حدود صد و شصت پا از یکدیگر فاصل

روی دیوار درونی و دویست و پنجاه برج روی دیوار بیرونی بنا گردیده بود.شرحی کھ خود نبودخدنصر درباره ساختمان این 

دیوار بزرگی احداث کردم کھ در مشرق بابل « قلعھ عظیم و مستحکم نگاشتھ بدست ما افتاده است و مضمون آن چنین است: 

صور سازد. خندقھای آن را کندم و شیب طرفین آنرا با زفت و آجر پختھ ساختم. در حاشیھ خندق دیوار مرتفعی را مح

برپاساختم کھ چون تپھ بلند است. در آن دروازه ھای پھن گذاشتم و درھائی از چوب سرو آزاد برای آن ساختم کھ با مس 

اند طرفین بابل را مورد تھدید قرار دھد، در جوانب شھر سیلی عظیم پوشیده شده. و برای اینکھ دشمنی کھ نیت پلید دارد نتو

  »روان ساختم. چون امواج دریا کھ بر زمین جاری شود قلعھ محیالنھ تحکیم کردم و بابل را بصورت قلعھ در آوردم. 

این حفریات نشان داد نبوخدنصر، بخالف اسالف خویش کھ از خشت خام استفاده میکردند، در ساختمان 

غلب بناھا آجر پختھ بکار برده است. اوبیش از بیست معبد را تعمیر کرد. مقدار آجرھائی کھ در زمان او ساختھ شده و مھر ا

) ساختھ شد و در ساختمان جدید سد فرات مقدار زیادی از آن آجرھا ١» (ھیلھ « او را در بر دارد بحدی است کھ با آنھا شھر 

ی کھ در اینجا بدست کلدوی افتاد میتوان طاقھای جنبان و ساختمانھای سنگی را نام برد بکار رفت. از جملھ آثار جالب توجھ

  کھ ظاھراً متعلق بباغھای معلق معروف بابل بوده اند. این باغھا از عجایب دنیای قدیم بشمار میرفتند.



« بوده. این باغ ھمچنین یک حفره سھ گانھ زیر زمینی بدست آمده است کھ گویا وسیلھ رسانیدن آب بھ باغھا 

  پھناور بر فراز تپھ بلندی کھ در وسط شھر قرار داشت احداث شده بود.» مصنوعی 

) بھ برج عظیم بابل اشاره رفتھ است. چنانکھ از آثار مکشوف برمیآید، برج  ۴و  ٣:  ١١در کتاب پیدایش ( 

)، یکی از شاھان بابل، اقدامات ٢پوالسر (اصلی در زمان ھمورابی ویران شده و بجای آن برج دیگری ساختھ شده است. نابا

در آن ھنگام مردوک ( خدای او ) مرا فرمان داد کھ برجھای « خود را جھت ساختن این برج در کتیبھ ای شرح داده است: 

ھای  بابل را کھ سست شده و بدون مرمت مانده بود از نو بسازم. او بمن فرمان داد کھ پایۀ آن را در سینھ زمین بنھم و کنگره

بعد نبودخدنصر، فرزند او، کھ کار پدرش را ادامھ داد و تکمیل کرد، شرحی باین مضمون باقی » آن سر بھ آسمان برافرازد. 

این برج پس از اتمام » ) باالتر برم، تا با آسمان برابری کند. ٣» (ا ــ تمن ــ آنکی « بر آن شدم کھ انتھای « گذارده است: 

پا بود. پنجاه و ھشت  ٢٨٨پا میرسید. طول و عرض مقطع آن نیز  ٢٨٨اس بود کھ ارتفاع آنھا بھ ساختمان آن دارای ھفت تر

میلیون آجر در ساختمان آن بکار رفتھ و ھمۀ کار این بنای عظیم بدست اسیران انجام گرفتھ است. برفراز برج، معبدی از 

  کاشی نیلگون ساختھ شده بود کھ تنھا یک تخت در آن دیده میشد.

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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باین اطاق درآمده، روی تخت استراحت خواھد کرد. از روی این برج  ھرودوت مینویسد: بابلیھا عقیده داشتند شبی مردوک

منظره شگفت آور جلگھ ھموار اطراف تا فاصلھ چند میل نمایان بود. در اطاق وسیعی در زیر برج پیکر بزرگ مردوک 

خروار طال، کھ بھای  ۵۴ببلندی ھیجده پا از طال قرار داشت. بروایت ھرودوت، این مجسمھ از معادل ھشتصد قنطار یا تقریباً 

  آن بپول امروز بیست و چھار میلیون دوالر میشود، ساختھ شده بود.

یکی دیگر از عجایب بابل قدیم دروازه بزرگی بنام دروازه ایشتار بود کھ بخیابان وسیعی کھ جھت دفیلھ 

ر طرفین بھ دیوارھائی بارتفاع بیست و ساختھ شده بود باز میشد. این خیابان باشکوه بھ پھنای ھفتاد و سھ پا و مستقیم بود و د

دو پا محدود میشد کھ تصویر الوان صد و بیست شیر بر آنھا نقش شده بود. این خیابان ھنگامی کھ دفیلھ در آن انجام میگرفت 

) میخوانیم نبوخدنصر از داشتن چنین شھری برخود  ٣٠ــ  ۴شکوھی خیره کننده داشت. پس، از اینکھ در کتاب دانیال ( 

آیا این بابل عظیم نیست کھ من آنرا برای خانھ سلطنت بتوانائی قوت و حشمت جالل خود بنا « یبالید، نباید در شگفت شویم: م

چون « در ھمان ھنگام وی وفاداری و سر سپردگی خود را بھ خدایانی کھ مورد پرستش او بودند ابراز میدارد: » نموده ام؟ 

ائی این زمین برگزید، و نام با رفعتی بمن داد کھ شھرھا را نگاه دارم و معبدھا را مرمت مردوک، خدای توانا، مرا بھ فرمانرو

  »کنم، من، پرستندۀ دعا گذار، خردمند و ملتمس خدای خویش، بیاد ساختن این خانھ افتاده ام. 

   



  صل یازدھمف

  خط و کتیبھ ھای کھن

است کھ خط و کتابت نخستین بار توسط سومریان تحقیقات باستانشناسی بسیاری از دانشمندان را معتقد ساختھ 

) بدست ١در ادوار ما قبل تاریخ در جنوب بین النھرین اختراع شده. نھ تنھا ابتدائی ترین نمونھ کتابت در محوطۀ معبد اروک (

تاریخ تکامل آمده، بلکھ در سایر شھرھای قدیمی نیز آثاری از خط و کتابت یافت شده است کھ ھر یک متعلق بدورۀ معینی از 

خط است. ظاھراً کتابت با ساختن مھرھای استوانھ ئی شکلی کھ سومریان آنھا را برای تعیین ھویت اشخاص و شھرھا و 

خدایان بکار میبردند آغاز گشتھ است. معلوم شده بود کھ از اینھا میتوان برای نمایاندن مقصود در روی الواح گلی استفاده 

، سپس خطی کھ در آن ھر عالمت نمایندۀ یک ھجا بوده و سرانجام خطی کھ برای صدائی کرد، و از ھمین جا خط تصویری

  حرف یا عالمت مخصوصی دارد، آغاز گشت.

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مصالحی کھ برای نوشتن مورد استفاده قرار میگرفتھ بمتضای محیط و اقلیم در ھر ناحیھ تفاوت میکرده 

است. در بین النھرین، کھ سر زمینی خشک با خاک رس فراوان است، از الواح گلی خام و پختھ برای نوشتن استفاده میشده 

بانیپال، کھ قبال بآن اشاره رفت، حاوی قریب شصت ھزار قطعھ از این الواح بوده است. در است. کتابخانھ بزرگ آشور 

ایران، کھ سنگ فراوانتر و ھوا مرطوب تر است، کتیبھ ھا را بر روی سنگ مینوشتند و گاھی نیز از فلزات گرانبھا چون زر 

لواح گلی معمول بوده، چنانکھ چند ھزار قطعھ آن در ویرانھ و سیم برای این کار استفاده میشد. با اینحال، در اینجا نیز ساختن ا

  ھای تخت جمشید بدست آمده است.

در مصر کھ گیاه پاپیروس بفراوانی در اراضی مردابی کنار رود نیل میروید، از ھمان ابتدا بشر در یافتھ 

س در آب کم عمق میروید و دارای ساقۀ است کھ از مغز ساقھ آن میتواند با دوام ترین مصالح را برای نوشتن بسازد. پاپیرو

ئی بقطر بازوی انسان است و ارتفاع آن تا پانزده پا میرسد. از مغز ساقۀ پاپیروس را درآورده، با سوزنی تیز آن را بقطعات 

نازک پھن میبریدند و این قطعات را پھلوی یکدیگر مینھادند. سپس یک ردیف دیگر از ھمان قطعات را روی ردیف زیر 

ھی نیز با ادند، بطوری کھ درز قطعات دو ردیف نسبت بھم زاویھ قائم تشکیل دھد، و بعد این دو ردیف را با صمغ و گامینھ

آب رود نیل بھم میچسبانیدند. قطعاتی کھ بدینسان ساختھ میشد بھم الصاق میگشت، تا قطعات بلندتری بھ دست آید. سپس، سطح 

برای مصارف بازرگانی معموالً بیست قطعھ پاپیروس را کھ پھنای ھر یک از دو  آنھا را با سمباده صاف و صیقلی میکردند.

تا پانزده اینچ بود بھم الصاق میکردند. طول طومارھای پاپیروس معموال سی تا سی و پنج پا بود. یک طومار نادر و غیر 

  فرعون مصر، نوشتھ شده. اینچ بدست آمده کھ بر آن شرح وقایع زمان رامس دوم ١٧پا و ارتفاع  ١٣٢عادی بطول 



معموال، یک روی پاپیروس را مینوشتند و نوشتھ ھا نیز موازی درزھای آن بود. ولی قطعاتی از پاپیروس 

)، دوباره طوماری از پاپیروس  ١:  ۵دیده شده کھ بر ھر دو روی آنھا مطالبی نوشتھ شده است. مثال، در مکاشفھ یوحنا ( 

بوده است. قلم کاتبین مصری از ساقھ نی ساختھ میشد و شبیھ قلم ھائی بود کھ تا چندی  میخوانیم کھ ھر دو روی آن مکتوب

قبل در ایران نیز متدوال بود. دو نوع مرکب در مصر قدیم بکار میرفت، یکی مرکبی کھ از اختالط دوده و صمغ و آب بدست 

بود. طومارھائی کھ در قرن اول میالدی میآمد، و دیگری مرکبی کھ مخلوطی از شیرۀ جوش درخت گردو، زاج سبز و آب 

) است. نام کتاب مقدس در زبانھای اروپائی از ھمین کلمھ ٢) نامیده میشد، و جمع آن کلمھ بیلبیا (١بکار میرفت بیبلیون (

  در اصل بمعنی مغز ساقھ درخت بوده است.گرفتھ شده، در صورتی کھ خود این کلمھ 

مغ کھ معموال بر نک سیاه بود میاندودند و ھنگام نوشتن روی در فلسطین قطعات چوب را با قشری از ص

) بدان اشاره شده از ھمین الواح چوبین بوده است. این کتیبھ ھا  ٣۶:  ١آنرا با آلتی میخراشیدند. تختھ ئی کھ در انجیل لوقا ( 

د محو میگشت. شاگردان مدارس در بسیار کم دوام بودند و با ذوب شدن صمغ یا سائیدگی آم مطالبی کھ بر آنھا نوشتھ شده بو

  آن روزھا این الواح را با خود حمل میکردند و معموال آنھا را بھ کمربند خود میبستند.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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معموال، ھر شاگردی دو قطعھ از این الواح را ھمراه داشت کھ حاشیھ ھای برجستھ آنھا مانع از اصطکاکشان با یکدیگر میشد 

روزگار قدیم در  و نمیگذاشت مطالبی کھ بر آنھا نوشتھ شده از بین برود. از این حیث این الواح شبیھ لوح ھائی بودند کھ در

آمریکا برای نوشتن بکار میرفت. قطعات مستطیل پاپیروس را روی ھم مینھادند و بھم میدوختند. مزیت این نوع کتیبھ ھا این 

بود کھ خواننده میتوانست بیدرنگ بوسط یا آخر کتیبھ مراجعھ کند، در صورتی کھ در طومار انسان ناگزیر بود برای یافتن 

ر آن ھمھ را بگشاید. اختراع این نوع کتیبھ را بمسیحیان اولیھ نسبت داده اند، ولی صحت آن بتحقیق مطلبی در وسط یا آخ

چھ آنرا مسیحیان اختراع کرده باشند و چھ دیگران، مسیحیان اولیھ نخستین کسانی بودند کھ از آن استفاده نپیوستھ است. ولی 

  میکردند.

ال کھ در سرزمین خود مییافتند برای نوشتن استفاده میکردند. مردم فقیر فلسطین معموال از قطعات شکستۀ سف

ھزاران قطعھ از این سفالھا، کھ شامل مطالب کوتاه و ساده است و شاگردان مدارس درسھای خود را بر آنھا تمرین کرده اند یا 

تھ شده یافت گردیده است کھ چون قبض رسید بوده، بدست آمده است. مقداری نیز کھ یک یا دو آیھ از کتاب مقدس بر آنھا نوش

بدست » الخیش « گفتھ میشود حکم تعویذ داشتھ است. ھمانگونھ کھ قبال دیدیم، مقداری از جالب توجھ ترین کتیبھ ھائی کھ در 

  آمده بر این گونھ قطعات سفال نوشتھ شده است.

ارد کنند، و از طرفی پاپیورس در فلسطین چندان معمول نبود، زیرا از یک طرف می بایست آنرا از خارج و

نیز پاپیروس در ھوای مرطوب این کشور نمیتوانست دوام کند. در دوره ھای قدیم در فلسطین از پوست گوسفند و پوست 

) بدان اشاره  ٢٣آیۀ  ٣۶گوسالھ برای ثبت اسناد مھم و گرانبھا استفاده میشد. محتمال طوماری کھ ارمیا در کتاب خود ( باب 

شاه آنرا بریده، در آتش رسول افکند، از پوست ساختھ شده بود. کتیبھ ھای پوستی کھ پولس رسول در میکند و میگوید پاد



دومین نامھ خود بھ تیموتاؤس خواھش میکند باو فرستاده شود محتمل است کھ شامل کتابھای عھد عتیق بوده باشد. در قرن 

 ٣٢٣راتوری روم متروک گشت. بھمین جھت است کھ بسال چھار میالدی با رواج کتیبھ ھای پوستی استعمال پاپیروس در امپ

قسطنطین امپراتور بھ یوسبیوس فرمان میدھد پنجاه نسخھ از ھمھ کتابھاب مقدس روی پوست تھیھ کند کھ در کلیساھای پایتخت 

 منظورش این است جدید او مورد استفاده قرار گیرند. یوسبیوس مینویسد این طومارھا سھ و چھار ال نوشتھ شده بود کھ احتماال

کھ ھر صفحھ ئی شامل سھ یا چھار ستون بوده است. این صفحات را چنان بھم متصل کرده بودند کھ آن روی پوست کھ صاف 

و خالی از پشم است روبروی ھم قرار میگرفت. از آن روی این اوراق پوستی کھ قبال دارای پشم بوده خطوطی کشیده میشد، 

  سوی آسان میساخت.د ایجاد شده بود در سوی دیگر پوست نمودار میگشت و نوشتن را در آن و چون این خطوط با فشار زیا

قدیم ترین نوع خط یونانی یک دوازدھم خوانده میشد. از این نام چنین استنباط میشود کھ ھر سطری از کتیبھ 

میالدی باین خط نوشتھ شده  ٩ر تا ھای یونانیان شامل فقط دوازده حرف بوده است. ھمھ نسخ قدیمی کتاب جدید در قرون چھا

است. بعدھا حروف کوچک، کھ حروف کوچک خوانده میشد، جانشین حروف مزبور گشت. این تغییرات یکی از خوانده 

میشد، جانشین حروف مزبور گشت. این تغییرات یکی از قرائنی است کھ از روی آن قدمت و تاریخ نگارش نسخ قدیمی بطور 

دیگر از این قرائن عالمت گذاری است. در ابتداء عالمت گذاری در جمالت معمول نبود و  تقریب مشخص میشود. یکی

کلمات بالفاصلھ پشت سر ھم نوشتھ میشد. تداول تدریجی عالمات تحریر، انفکاک کلمات از یکدیگر، و تقسیم مطالب بھ 

مائی میکند. قدیم ترین نسخھ ھای خطی انجیلھا بندھای مختلف یکی دیگر از قرائنی است کھ ما را بتاریخ تحریر نسخ قدیم راھن

کھ در دست داریم بھ قسمتھای مختلف منقسم اند، ولی فصل بندی نشده اند. تقسیم انجیل ھا بھ فصول نخستین بار در سال 

« بدست کسی بنام  ١۵۵١) عملی شد، و تقسیم فصول بآیات نیز در سال ١» (کاردینال ھوگو دوسکارو « توسط  ١٢٢٨

  ) انجام گرفت.٢» (ت اتیین رابر

  مھم ترین نسخھ ھای خطی کتاب مقدس :

از ھزاران نسخھ قدیمی کھ شامل قسمتی یا ھمھ کتاب مقدس است، چھار نسخھ از ھمھ قدیم تر و گرانبھاتر و 

  کامل تر شمرده میشود.

خوانده شده، » ن واتیکا« قدیمی تر از سھ نسخھ ھای دیگر است، نسخھ  یکی از این چھار نسخھ، کھ محتمال

زیرا بکتابخانۀ واتیکان تعلق دارد و بیشتر طول عمر معلوم خود را در آن گذرانده. نام و شرح آن در صدر فھرست کتابخانھ 

تا  ١٨۴٩تھیھ شده گنجانده شده است. ناپلئون این نسخھ را پس از تسخیر ایتالیا بھ پاریس انتقال داد، و از سال  ١٣٧۵کھ بسال 

)، محقق، کاتولیک، آنرا مطالعھ ٣» (توبیرژن « اب در پاریس ماند. ھنگامی کھ نسخۀ واتیکان در پاریس بود، این کت ١٨١۵

، از ھمھ صفحات این کتاب عکس برداری شد و نسخۀ ھائی کھ ٩٠ــ  ١٨٨٩کرد و قدمت و ارزش آنرا تأیید نمود. بسال 

ورق  ٨٢٠داشتن آن بودند فرستاده شد. نسخۀ واتیکان در آغاز شامل بدینسان تھیھ شد بھ موزه ھا و دانشگاه ھائی کھ عالقمند ب

ورق از آن در دست است. در تحریر جمالت این نسخھ عالمات تحریر بکار نرفتھ است. صفحات بھ سھ  ٧۵٩بوده کھ امروز 

ابت، عالمات سطر است. کارشناسان، با توجھ بھ قرائن موجود، مانند سبک کت ۴٢ستون تقسیم شده و ھر ستونی شامل 

میالدی،  ٣۵٠ــ  ٣٢۵تحریر، فقدان تصاویر و تزئینات و غیره، تاریخ تحریر آنرا باوایل یا اواسط قرن چھار، یعنی حدود 

  رسانده اند.



دومین نسخۀ مشھور بنام نسخۀ سینا معروف است، و سبب تسمیۀ آن این است کھ در کوه سینا بدست آمده. از 

مادر » ھلنا « ھی کھ بنام سینای عھد عتیق معروف است دیری وجود داشتھ. این دیر را ملکھ قرن چھار میالدی در دامنۀ کو

قسطنطین امپراتور، ساختھ، و گفتھ میشود در ھمان جائی کھ موسی بوتۀ فروزان را دید بنا گردیده است. این دیر بنام زنی 

نامیده شده. آنرا در جای مرتفعی » سان کاترین « ، امپراتور روم، شھید شد، صومعھ »ماکزیمینوس « مسیحی کھ در زمان 

نسبت بجلگھ اطراف ساختھ اند، و ھمین سبب گردیده است کھ در مدت ھزار و پانصد سال از ویرانی مصون ماند. شھرت این 

)، ۴(» کنستانیتن تیشندورف « از زمانی کھ نسخۀ مورد بحث ما در آن یافت شد افزایش یافتھ است. کاشف نسخۀ کوه سینا 

  دانشمند آلمانی است.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١(Cardinal Hugo de Scaro   

)٢(Robert Etienne   

)٣(Tubirgen   

)۴(Constantine Tischendorf   

برای تماشای آن بدان سو رھسپار گشت.  ١٨۴۴محقق نامبرده چون از وجود یک نسخۀ قدیمی در این دیر آگاه گشت، در سال 

در ھمان لحظۀ اول ورود بھ دیر، زنبیل بزرگی نظر او را جلب کرد کھ محتوی قطعات پوست بود. باو گفتھ شد کھ این 

آورده اند و قبال نیز دو زنبیل دیگر از آنھا را سوزانده اند. تیشندورف با کسب اجازه از پوستھا را برای سوزاندن گرد

متصدیان دیر ھمھ شب را در آنجا مانده، این اوراق را از نظر گذراند و دریافت کھ بگنجینھ گرانبھا و کمنظیری دست یافتھ 

، ١٨۵٩و  ١٨۵٣طالعھ بیشتر بخانھ خود برد. در سالھای است. سپس او این اوراق را، کھ جمعاً چھل و پنج ورق بود، برای م

او مجدداً بھ اینجا بازگشت، تا شاید اوراق بیشتری از آن نسخھ بدست آورد. در سفر دوم، شب قبل از مراجعتش بھ اروپا، یکی 

بود یافتھ  ر جستجویشاز راھبان بستۀ بزرگی را نزد او آورد کھ در پارچھ پیچیده بود، و تیشندورف متوجھ شد آنچھ را کھ د

شبان « است. این بستھ شامل قسمت اعظم عھد عتیق، عھد جدید، رسالۀ معروف بھ برنابا و ھمچنین، رسالھ موسوم بھ 

دوالر آنرا خریده، بھ پتروگراد بفرستد. در پتروگراد از  ۶٧۵٠بود. پس از مذاکرات ممتد، او توانست با پرداخت » ھرماس 

ھ شد و بعدھا از صفحاتش عکس برداری گردید. پس از انقالب روسیھ، دولت شوروی، کھ محتاج آن نسخھ ھای متعددی تھی

ارز خارجی بود و از طرفی نیز کتابھای دینی عالقھ ئی نداشت، نسخھ کوه سینا را ببھای صد ھزار لیره بھ انگلستان فروخت. 

صفحھ آن در دست است. مضامین این نسخھ،  ٣٩٠ گمان میرود این نسخھ در آغاز شامل ھفتصد و سی صفحھ بوده کھ امروز

بی آنکھ در بین کلماتش فاصلھ باشد یا عالمت کذاری در آن رعایت شده باشد، در چھار ستون نوشتھ شده. عقیده دانشمندان بر 

ست. گمان این است کھ تاریخ تحریر این نسخھ بزمان نگارش نسخۀ واتیکان میرسد، و شاید فقط چند سال دیرتر از آن بوده ا

  میرود این یکی از ھمان پنجاه نسخھ ئی است کھ قسطنطنین فرمان داد برای کلیساھا نوشتھ شود.

)، پاتریارخ قسطنطنیھ، بھ سفیر ١» (سیریل لوکار « از طرف  ١۶٢۴ھار نسخھ در سال سومین نسخھ از چ

) نامی معاصر پولس بوده است. ولی این ادعا کامال بی پایھ است. ٢» (تسال « انگلیس اھدا شد. گفتھ میشود کھ نویسنده آن 

ا خود از آنجا آورده باشد، زیرا عبارتی باین ، کھ قبال پاتریارخ اسکندریھ بود، این نسخھ را ب»سیریل « احتمال میرود 



بعنوان ھدیھ غیرقابل بیع بپاتریارخ شھر اسکندریھ تقدیم میشود. آنکھ آنرا جابجا کند ملعون و « مضمون بروی آن دیده میشود: 

سکندریھ بوده و بسال این آتاناسیوس احتماال ھمان کسی است کھ باین نام قبال پاتریارخ ا» مطرود گردد. بنده حقیر، آتاناسیوس 

صفحھ آن بھ دو ستون تقسیم شده و مختصر  ٨٢٠میالدی در گذشتھ است. گمان میرود این نسخھ در اصل شامل  ١٣٠٨

  تزئیناتی نیز در بردارد. تاریخ تحریرش را قرن پنجم میالدی میدانند.

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١(Cyril Lucar   

)٢(Thecla  

  

  

است، کھ تاریخ تحریرش بھ » افرایم « چھارمین نسخھ از نسخھ ھای چھار گانھ گفتھ شده نسخۀ معروف بھ 

ست کھ قبال وجود داشتھ. نسخۀ اصلی، کھ شامل کتابھای عھد عتیق و عھد جدید قرن پنج میالدی میرسد و نسخۀ ثانی کتابی ا

بوده، در قرن دوازده ضایع شده و از طومار چرمی آن برای نوشتن درسھای یکی از دانشمندان دین مسیح کھ در قرن چھار 

ر قرن شانزدھم توسط کاترین مدسی، میزیستھ استفاده شده است. این نسخھ سالھا در دست خانواده مدسی در فلورانس بوده و د

کھ زن ھنری دوم پادشاه فرانسھ شد، بھ پاریس آورده شد. چون معلوم شد آنچھ قبال بر روی آن نوشتھ شده بود از کتاب مقدس 

مشغول مطالعھ آن شد و نتیجھ مطالعاتش را در سال  ١٨۴٢بوده، ھیچ کس نتوانست آنرا بخواند، تا آنکھ تیشندورف بسال 

صفحھ این نسخھ حاوی مطالب کتاب عھد جدید بوده و در  ٢٠٩صفحھ از مجموع  ١۴۵منتشر ساخت. او دریافت کھ  ١٨۴٣

  یک ستون، بی آنکھ در بین کلمات فاصلھ باشد، نوشتھ شده بود.

کینگ جیمز « ، کھ ترجمھ معروف ١۶١١بدینسان، مالحظھ میشود کھ نسخھ ھای قدیم کتاب مقدس در سال 

  ی انتشار یافت، بر کسی معلوم نبوده است.بزبان انگلیس» 

بھمین جھت است کھ دانشمندان بعدھا تجدید نظر در ترجمھ کتاب مقدس را الزم شمردند. بھمین سبب، آخرین 

  بھ نسخھ ھای قدیمی نزدیکتر است. ١۶١١ترجمھ کتاب مقدس بزبان انگلیسی از ترجمھ 

دمت در مرتبۀ اول قرار دادند، صدھا نسخھ و قطعھ عالوه بر نسخھ ھای گفتھ شده، کھ از حیث اھمیت و ق

دیگر از کتاب مقدس بدست آمده است، چنانکھ اکنون بیش از صد و ھفتاد نسخھ یا قطعھ از کتاب مقدس بروی پاپیروس، 

، و بیش از دو ھزار و چھار نسخھ متأخر یونانی کھ شامل حروف »یک دوازدھم « متجاوز از دویست نسخھ بخط معروف بھ 

وچک نیز بوده، در دست است. مستنسخین این کتابھا ھنگام استنساخ آنھا ناچار مرتکب اشتباھاتی نیز گشتھ اند. این اشتباھات ک

امروز مشخص گردیده و شمارۀ آنھا بھزاران رسیده است. ولی بیشتر این اشتباھات بسیار ناچیز و قابل اغماض است. 

ھای قدیمی موجود است بیش از یک ھزارم مجموع مطالب کتاب مقدس نیست.  رویھمرفتھ، اختالفاتی کھ بین مضامین نسخھ



یک نکتھ جالب توجھ اینجا است کھ از نسخی کھ در قرنھای اول و دوم بزبانھای یونانی والتین نوشتھ شد فقط یک نسخھ 

مالحظۀ میشود نسخھ ھای تا یازده میالدی است. پس  ٩بدست ما رسیده است، و از این جھت استناد ما بھ نسخھ ھای قرون 

  قدیمی کتاب مقدس کھ امروز در دست ما است بیشتر و کاملتر از نسخ قدیمی ھر کتاب دیگر است.

   



  فصل دوازدھم

  عصر پیشرفت باستانشناسی

در طی سھ سال گذشتھ ھزاران سند و کتیبھ کھ در زیر شنزارھای مصر مدفون بود بدست باستانشناسان افتاد. 

ین اسناد مربوط بھ کتاب مقدس و بقیھ مدارکی است کھ تاریخ گذشتھ این منطقۀ جھان را روشن میکند. ارزش قسمتی از ا

، یک دالل اروپائی ١٧٧٨واقعی این کتیبھ ھا، کھ بر قطعات پاپیروس نوشتھ شده، تا چندی قبل بر کسی معلوم نبود. بسال 

دھقان قبال او پنجاه عدد از آنھا را برای بوی خوش آنھا سوزانده ورق پاپیروسی از یک دھقان مصری خرید کھ بنا بگفتھ آن 

بود. در قرن نوزده کشاورزان مصری، با آگاھی بھ اینکھ این کتیبھ ھا خریدارانی دارد، شروع کردند آنچھ را از اوراق 

وم شد در این کشور مکتوب پاپیروس بھ دستشان میرسید بشھرھا آوردند و برای فروش عرضھ دارند. در اندک زمانی، معل

، ١٨٧٧گنجینۀ عظیمی از کتیبھ ھای پاپیروس موجود است کھ تاریخ مصریان قدیم و معتقدات آنھا را روشن میسازد. بسال 

) مدفون بود. این ١» (کرو کودیلوپلیس « تودۀ عظیمی از کتیبھ ھای پاپیروس یافت شد کھ در جھائی نزدیک بشھر قدیمی 

بوده است. » کروکودیل « ی در بیابان، در ھشتاد میلی جنوب قاھره، واقع شده و محل پرستش شھر در مجاورت واحۀ متروک

) قرار داشت کھ در قرون چھار و پنج میالدی یکی از مراکز ٢» (اکسیرھینکوس « در جنوب واحۀ مزبور شھری بنام 

می کھ در این محل صورت گرفت مسیحیان و محل تمرکز کلیساھا و صومعھ ھای متعدد بوده است. پس از حفریات منظ

بقایای شھرھای قدیم کھ دارای گنجینھ ھائی از کتیبھ ھای پاپیروس بوده اند از زیر خاک بیرون آمد. در یکی از گورھای 

مقداری اوراق پاپیروس مستعمل یافت کھ با آنھا جدار داخلی تابوت جسد مومیائی شده ئی را  )٣قدیمی سرفلیندرز پتری (

  د. باستانشناس نامبرده سپس دریافت کھ این اوراق را میتوان از ھم جدا کرد و مضامین آنھا را خواند.پوشانده بودن

خشم کارگری سبب شد کھ یکی از غنی ترین کتیبھ ھای پاپیروس بدست این محقق باستانشناس بیفتد. این 

من حفر زمین بجای اینکھ پاپیروسی بدست کارگر میدانست کھ کارگران برای یافتن قطعات پاپیروس تالش میکنند. ولی در ض

آید او پیوستھ بھ کورکودیلھای مومیائی شده برمیخورد. سرانجام او خشمگین شد و یکی از این کروکودیلھا را بر زمین کوبید 

ند کھ با پاپیروس پیچیده است کھ آنھا را میتوان بھم الصاق نموده، خواند. پس از آن کروکودیلھای بسیار دیگری نیز بدست آمد

اوراق پاپیروسی در دھان داشتند یا در لفاف پاپیروس پیچیده شده بودند. با کشف این پاپیروسھا مقدار معتنابھی کتیبۀ پاپیروس 

  بر کتیبھ ھای سابق افزوده گشت.

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١(Crocodilopolis   

)٢(Oxyrhynchus   

)٣(Sir Flinders Petri   

  



دو برگ پاپیروس بدست آمد کھ حاوی عباراتی است کھ بھ مسیح نسبت » اکسیرھینکوس « در ویرانھ ھای 

تفاوت دارد. تشابھ و اختالف مضامین این پاپیروسھا با  ر کتاب عھد جدید میخوانیمداده شده، ولی بیشتر این سخنان با آنچھ د

  نکتھ شایان توجھی است. مضمون کتیبھ ھای مزبور چنین است :» عھد جدید « مطالب 

این عین ھمان گفتاری است کھ » و آنگاه نیک خواھی دید، تا خس را از چشم برادرت بیرون کنی. « ــ  ١

  ) از مسیح نقل میکند. ۵آیۀ  ٧ل متی باب متی ( در انجی

عیسی گفت: بی آنکھ نسبت بجھان روزه گیرید، ملکوت خدا را تحصیل نمیتواند کرد، و بی آنکھ روز « ــ  ٢

) آمده قسمت  ٢٨و  ٢٧:  ٢با توجھ بسایر تعلیمات عیسی کھ در انجیل مرقس ( » سبت را نگاھدارید، پدر را نمیتوانید دید. 

  باال موثق بنظر نمیرسد، گرچھ ممکن است قسمت اول آن موثق باشد. دوم عبارات

عیسی گفت : من در جھان ایستادم و جھانیان مرا در جسم دیدند، و ھمھ مردم را مست یافتم، و کسی « ــ  ٣

نا ھستند و را در میان آنان مشتاق و تشنھ ندیدم. روح من برای فرزندان انسان افسرده است، زیرا آنھا در دل خویش نابی

  این چند عبارت انعکاسی از تعلیمات انجیل است و میتواند صحیح تلقی شود.» فقیراند و از فقر خود آگاه نیستند. 

ھرجا کھ دو نفر حضور دارند خدا در آنجا است، و ھرگاه کسی در جائی تنھا باشد، من میگویم کھ در « ــ  ۴

این عبارت را میتوان » خواھی یافت، و ھیزم را بشکن و من در آنجا ھستم.  آنجا نیز ھستم. سنگ را در بردار و مرا در آنجا

  انجیل متی قیاس کرد. مطمئناً، این حقیقتی است کھ مسیحیان در ھمھ جا بدان باید گواھی دھند. ٢٠باب  ١٨با آیھ 

وی را عیسی گفت : پیغمبر در وطنش پذیرفتھ نیست، ھمانگونھ کھ پزشک نمیتواند کسی را کھ « ــ  ۵

انجیل لوقا است. و قسمت آخر آن ممکن است تعبیر نادرستی از آیھ  ۴بخش اول این عبارت شبیھ آیۀ باب » میشناسد شفا دھد. 

  باب چھار ھمان انجیل باشد. ٢٣

ــ عیسی گفت : شھری کھ بر فراز کوھی بلند ساختھ شده و محکم بنا گردیده است، نھ ویران میشود و نھ  ۶

  انجیل متی را بیاد میآورد. ۵باب  ١۴ارت نیز آیۀ این عب» پنھان 

این عبارت در انجیل نیست، ولی نموداری » تو با یک گوش میشنوی، ولی دیگری را فرو بستھ ئی. « ــ  ٧

  از حال کسانی است کھ مایل اند مواعید خدا را بشنوند، ولی حاضر نیستند سخنی دربارۀ وظایف خویش بشنوند.

« در ھمان محل یافت شده با دیباچھ ئی آغاز میگردد، باین مضمون:  ١٩٠۴ی کھ بسال کتیبۀ پاپیروس دیگر

اینھا سخنانی است کھ عیسای خداوند زنده بھ توما و ( شاگردانش ) گفت، و بآنھا گفت ھر کسی باین سخنان گوش فرا دارد 

  ده است. )کلماتی کھ در پرانتز آمده برای تکمیل جملھ افزوده ش» ( ھرگز مرگ را نچشد. 

  بعد چند عبارت نسبتاً بلندی بمسیح نسبت داده شده کھ نخستین آنھا این است :

عیسی گفت : نگذارید آن کھ میجوید از جستن دست کشد، تا وقتی کھ مطلوب خود را بیابد. وقتی یافت، در « 

این جمالت نیز بھ » آرمید ...  شگفت خواھد شد، با شگفت بھ ملکوت خدا داخل خواھد گشت، و چون داخل شد، در آن خواھد

  برخی از گفتھ ھای مسیح بی شباھت نیست.



  و عبارت دیگر این است :

عیسی گفت: ( بپرسید کیان اند آنان ) کھ ما را بھ ملکوت سوق دادند، اگر ملکوت در آسمان است. مرغان « 

ند آنھا کھ سوق دادند ) ترا، و ملکوت آسمان در ھوا و ھمۀ جانورانی کھ در زیر و روی زمین اند و ماھیان دریا ( اینھا ھست

وجود تو است، و ھرکسی خویشتن را بشناسد، آنرا دریابد. ( از این روی ) بکوش کھ خود را بشناسی، ولی درخواھی یافت 

کھ  کھ فرزند پدری ( و ) خواھی دانست کھ در ( شھر خدا ) ساکنی و تو ( خود آن شھر ھستی ). صرفنظر از آن قسمت جملھ

  میگوید ملکوت آسمان در وجود تو است، بقیۀ آن در انجیل یافت نمیشود.

  عبارت دیگر چنین است :

عیسی گفت: انسان نباید ھنگام تحقیق راجع بھ مقام و موقعیت خویش ( در ملکوت آسمان ) تردیدی بخود « 

  »ن خواھند گشت. راه دھد. شما خواھید دانست بسیاری کھ اول اند آخر خواھند شد، و آخرین اولی

  یکی دیگر از عبارات این است :

عیسی گفت ھرچیزی کھ پیش روی تو است و از تو پنھان است آشکار خواھد گشت، زیرا چیز پنھانی « 

باب ده انجیل متی است، ولی  ٢۶نیست کھ آشکار نگردد و مدفونی نیست کھ بر نخیزد. قسمت اول این عبارت ھمآھنگ آیۀ 

  بودن عبارات نامفھوم است. قسمت دوم بسبب ناقص

بھ مسیح نسبت داده شده موثق است یا نھ. قسمتی از ھیچگاه نخواھیم دانست آیا سخنانی کھ در این کتیبھ ھا 

آنھا ممکن است از گفتارھای عیسی باشد. لوقا در انجیل خود مینویسد کھ قبل از وی بسیاری بنوشتن زندگی عیسی و شرح 

نا مینویسد، اگر ھمھ سخنان و اعمال عیسی نوشتھ شود جھان گنجایش آنرا نخواھد داشت. ما سخنان وی دست بردند. و یوح

نیز معتقدیم کھ ھمۀ آنچھ عیسی گفت و بجا آورد نوشتھ نشده است. و آنچھ کتاب عھد جدید در این باره میگوید تنھا قسمتی از 

ست صحیح و موثق باشد، عقیدۀ دیگری ھم بدست آمده اعمال و گفتھ ھای اوست. لذا، جز آنکھ بگوئیم این روایات ممکن ا

  است کھ بروشن شدن اخالق و روحیات مصریان باستان کمک میکند.

یکی از اینھا نامھ ئی است کھ ظاھراً یک سال قبل از میالد نوشتھ شده، و نویسنده کھ مرد کمسوادی بنظر 

  سازد. قسمتی از مضمون آن نامھ چنین است :میرسد زنی را کھ گویا ھمسر او بوده بنام خواھر خود مخاطب می

از ھیالریون بھ خواھر او الیس، گرمترین سالمھا. ما ھنوز در اسکندریھ ھستیم. از تو خواھش میکنم کھ « 

از طفل خردسال توجھ و مواظبت نمائی. فوراً، پس از آنکھ مزد دریافت داشتیم، آنرا برای تو خواھم فرستاد. اگر کودکی کھ 

لدش ھستی پسر است، بگذار زنده بماند، و اگر دختر است، او را بدور افکن. بھ افرادیسیاس گفتھ ئی کھ ترا فراموش منتظر تو

نویسنده، ظاھراً مرد صمیمی و خونگرمی » نکنم. چگونھ میتوانم فراموشت کنم؟ لذا، از تو خواھش میکنم کھ نگران نباش. 

ایش او را تأمین کند. با اینحال، مصراً از او خواھش میکند کھ نوزادش را فکر میکند و میخواھد آس است کھ درباره ھمسرش

در صورتی کھ دختر است بھ دور اندازد. باید در نظر داشت کھ دور افکندن نوزادان دختر در آن روز عادت عمومی بود. با 

مصر بسر میبرد کھ مقدر بود اینحال، در ھمان وقت کودک دیگری چشم بجھان گشود، و شاید ھنگام تحریر این نامھ در 

  زندگی و تعلیمات او این رسم ستمگرانھ را از جھان براندازد.



نامھ دیگری کھ مضمون آن لحن تأثر انگیز و اندوھزائی دارد بدست آمده کھ ترجمان احساسات پسر مصرفی 

آنتونیست « مھ چنین است: است کھ سرگذشت او بحال پھلوان داستان معروف و جاویدان عیسی بیشباھت نیست. مضمون نا

لونگوس بھ مادرش نیلوس درود فراوان میرساند. پیوستھ برای تندرستی تو دعا میخوانم و ھر روز بھ سراپیس ( یکی از 

خدایان مصر ) تضرع میکنم. میخواھم بدانی کھ در من دیگر امیدی نمانده است کھ تو بپایتخت بیائی. از این جھت، من تا 

تھ ام. ولی شرم و حیا نگذاشتھ است بھ کارانیس ( دھکده ئی در مصر کھ ظاھراً موطن آنھا بوده ) بیایم، کنون داخل شھر نگش

زیرا جامھ ھای من مندرس شده. بتو مینویسم کھ برھنھ مانده ام. از تو نمنا میکنم، مادر، کھ با من آشتی کنی. ولی میدانم کھ 

م. میدانم کھ گناه ورزیده ام. از پستوموس کھ ترا مالقات کرده ... ال ینقطع بسر خود چھ آورده ام. از ھر لحاظ متنبھ گشتھ ا

واحد پول قدیم یونان ) بتو » ( او بول « راجع بتو میپرسم. آیا میدانی کھ من ترجیح میدھم شل باشم از اینکھ بدانم ھنوز یک 

ً میدیونم؟! خودت بیا ... من شنیده ام کھ .... از تو خواھش میکنم ... من  » .... از تو تمنا دارم ... جز این نخواھم کرد.  تقریبا

اتفاقاً برخی از عبارات این نامھ ــ مانند از تو میخواھم بدانی، و از تو تمنی دارم ــ عین ھمان عباراتی است کھ پولس نیز در 

  نامھ ھای خود بکار برده.

نامھ ھا بیشتر جلب توجھ میکند شباھت  نامھ ھای مطول متعدد دیگری نیز بدست آمده است. چیزی کھ در این

ترکیب آنھا با ترکیب نامھ ھای پولس است. این نامھ ھا معموال بادیباچھ ئی خطاب بطرف آغاز میگردد، و پس از آن متضمن 

شکر گذاری و دعا و مطلب اصلی نامھ است، و بھ درود و تودیع پایان میپذیرد. لذا پیدا است کھ پولس در تحریر نامھ ھای 

خویش از سبک و شیوۀ رایج زمان خود پیروی کرده است. ولی مضامین نامھ ھای او چقدر با مطالب نامھ ھای دیگران 

  تفاوت داشت !

یکی از حقایق شایان توجھی کھ بر اثر کشف این نامھ ھا دستگیر باستانشناسان شده این است کھ ھمھ آنھا بھ 

دان نوشتھ شده. آشنایان بزبان یونانی میدانند کھ زبان یونانی کھ کتاب عھد جدید ھمان زبانی نوشتھ شده اند کھ کتاب عھد جدید ب

بآن نوشتھ شد با یونانی کالسیک تفاوت دارد. این تفاوت سبب شده بود کھ از دیر زمانی محققین یونانی عھد جدید را وسیلھ 

) دریافت کھ این نامھ ھا عموماً ١دلف دیسمان (بنامند. ولی پرفسور آ» زبان روح القدس « ابراز الھامات بشمارند و آنرا 

بزبان یونانی کتاب عھد جدید نوشتھ شده اند. و بعد این موضوع نیز روشن گشت کھ در زمان نگارش این نامھ ھا این نوع 

خویش زبان یونانی زبان رایج مردمان یونانی زبان ساکن مشرق مدیترانھ بوده است. و شاگردان عیسی نیز بھمین جھت پیام 

را بزبان معمول خوانندگان خود نوشتھ اند. قبل از کشف این حقیقت مفھوم پانصد کلمھ از پنج ھزار کلمھ ئی کھ در نگارش 

کتاب عھد جدید بکار رفتھ برای آشنایان بزبان یونانی نامعلوم بود و معنی آنھا را میبایست از روی مفھوم کلی عبارت و جملھ 

  ل دیگر حل گشت.ھای پاپیروس مزبور، این معما نیز بموازات مسائدریابند. ولی با کشف کتیبھ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١ (Dolf Deissman   

   



  فصل سیزدھم

  نسخھ ھای کھن کتاب مقدس

« یکی از کوتاه ترین و در عین حال مھم ترین نسخھ ھای قدیمی کتاب مقدس کھ کشف شده نسخۀ موسوم بھ 

) است. این نسخھ از دو نظر شایان توجھ است. یکی از این جھت کھ کھن ترین نسخۀ کتاب عھد جدید است کھ تا ١» (ریلند 

میالدی نوشتھ شده است. دلیل دیگری کھ بر اھمیت آن افزوده این  ١٢۵در حدود سال کنون بدست آمده و بنظر کارشناسان 

است کھ گرچھ این کتاب در مصر یافت شده، بخشی از انجیل یوحنا است. در سالھای اخیر درباره انجیل یوحنا این انجیل را 

رتر از آن دانستھ اند، و حتی گروھی معتقد در سالھای کھولت نوشتھ است. ولی برخی از محققین زمان نگارش این کتاب را دی

  بوده اند کھ زودتر از قرن سوم میالدی نوشتھ نشده است.

حدود تحریر انجیل یوحنا را روشن میکند و معلوم میدارد کھ این کتاب » ریلند « از این روی، کشف نسخھ 

  میالدی و حتی از مدتھا قبل از آن در مصر بکار میرفتھ است. ١٢۵در سال 

تسخھ بتی « ی مھمترین نسخھ ھای قدیمی کھ تاکنون از کتاب عھد جدید بدست آمده نسخھ ھای موسوم بھ ول

این نسخھ ھا در بازار مصر بمعرض فروش نھاده شد، و قسمتھائی از آن توسط آقای چستر بتی،  ١٩٣١) است. سال ٢» (

ن نسخھ ھا عبارت از یازده کتاب اند کھ شامل قسمتی اھل لندن، و قسمتھائی نیز از طرف دانشگاه میشیگان خریداری شد. ای

 کتاب عھد عتیق و پانزده کتاب عھد جدید میباشند. قسمتی کھ رساالت پولس را در بردارد در حدود سال دویست میالدی ٩از 

« سخۀ نوشتھ و با در نظر گرفتن اینکھ ن ۵٠تا  ۵٠نوشتھ شده. پس با توجھ باینکھ پولس رساالت خود را در سالھای 

سابق الذکر کھ بعد از نسخ مورد بحث قدیم ترین نسخۀ موجود رساالت نامبرده است از سال تقریباً سیصد » واتیکانوس 

میالدی باقی مانده، فاصلھ زمانی تحریر این رساالت و تاریخ نگارش قدیم ترین نسخۀ موجود آن بنصف میرسد. ترتیب 

ان تا رسالۀ اول بھ تسالونیکیان ھمان است کھ در عھد جدید کنونی رعایت گردآوری رساالت پولس از رسالۀ اول بھ رومی

شده، و تنھا در دو مورد ترتیب آن تفاوت کرده است: یکی اینکھ رسالۀ بھ عبرانیان در بین رسالۀ بھ رومیان رسالۀ اول 

ه است. با سنجش متن این رساالت قرنتیان جا داده شده، و دیگر آنکھ جای رسالۀ بھ افسسیان با رسالۀ بھ غالطیان عوض شد

با تازه ترین ترجمھ ھای آنھا معلوم میشود کھ تفاوت قابل مالحظھ ئی در بین نیست و یک بار دیگر روشن میشود کھ 

  مستنسخین و مترجمین کتاب عھد جدید نھایت کوشش و دقت را جھت حفظ صحت و اصالت آنھا بکار برده اند.

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١(Ryland   

)٢(Beatty Papyri  

معھ نسخۀ دیگری کھ نسبت بھ نسخھ ھای مذکور دیرتر کشف شده نسخۀ سریانی چھار انجیل است کھ در صو

، واقع در کوه سینا بدست آمده. این نسخھ در قرون پنج و ھفت میالدی از انجیلی کھ در قرون دوم بھ زبان »سان کاترین « 



سریانی ترجمھ شده استنساخ گردیده است بھمین جھت، یکی از قدیم ترین و اصیل ترین نسخھ ھای چھار انجیل شمرده میشود. 

بوده است کھ بعداً شرح زندگانی زنان مؤمن و مقدس را بر روی آن نوشتھ اند. چون این نسخھ  حاوی ترجمھ چھار انجیل 

اوراق این نسخھ وقتی بدست آمد بر اثر مرور زمان بھم پیوستھ بود، با بخار آنھا را از ھم جدا ساختند و بعد بکمک مواد 

  کھ مفقود شده، در این نسخھ مندرج است. شیمیائی متن قدیم را ظاھر کردند. متن کامل چھار انجیل، باستثنای ھشت صفحھ

« نامیده میشود. نویسنده آن شخصی بنام » دیانسرون « در میان نسخھ ھای قدیم انجیل کتاب دیگری است کھ 

عضو کلیسای سریانی زبان در شمال بین النھرین بوده است. وی مضامین چھار انجیل را در ھم آمیختھ و از آن » تاتیان 

کھ گرچھ ترجمھ طابق النعل با النعل انجیل نیست، ولی ھمھ مطالب آنرا در بر دارد. از این کتاب در  کتابی ساختھ است

کلیسای اولیھ استقبال شایانی شد و سرانجام از ترس اینکھ مبادا جایگزین کتاب عھد جدید شود استعمال آنرا در کلیسا ممنوع 

ن شده، ولی بسیاری از محققین عقیده داشتھ اند کھ کتاب نامبرده در ساختند. گرچھ در اسناد قدیم باین کتاب اشارات فراوا

تاریخی کھ بآن نسبت داده شده نمیتوانستھ است موجود باشد، زیرا تانیان بسال صد و ھفتاد میالدی در گذشتھ، حال آنکھ بگمان 

سالھای اخیر نسخھ ھای قدیمی کھ حاوی  آنھا انجیل یوحنا در این ھنگام ھنوز نوشتھ نشده بود. نکتھ شایان توجھ اینست کھ در

، واقع »دورا « قسمت ھائی از این  کتاب است کشف شده. یکی از آنھا صفحھ ئی از متن یونانی کتاب است کھ در شھر قدیم 

 کھ مقارن انھدام شھر نامبرده است در آنجا مدفون شده. متن ٢۵٧و  ٢۵۴در درۀ فرات بدست آمدۀ و ظاھراً در فاصلھ سالھای 

عربی این کتاب در کتابخانۀ واتیکان موجود بوده کھ در قرن سیزده بزبان فارسی ترجمھ شده است. چون ترجیۀ فارسی آن 

از عالقمندان بھ زبان و ادبیات فارسی بخواندن آن نمونۀ ئی از سبک نگارش زبان فارسی در قرن سیزده است و گروھی 

د آن بدست کمیتھ ادبیات شورای کلیسائی ایران فراھم شده است. کشف نسخ ابراز تمایل کرده اند، اخیراً مقدمات چاپ مجد

مزبور ھرگونھ شک و شبھھ ئی را دربارۀ اصالت و قدمت کتاب دیاتسرون و مطالب منتسب بھ یوحنا کھ در فصل چھار کتاب 

  آمده از میان برده است.

است کھ چندی قبل در دامن تپھ ئی در ولی در میان نسخھ ھای قدیمی کتاب مقدس از ھمھ مھم تر طومارھائی 

باختر دریای میت در ھشت میلی شھر اریحا بدست آمد. داستان کشف این طومارھا چنین است : چند نفر چوپانی کھ از پی بز 

گمشده ئی در صحرا میگشتند بھ غاری رسیدند. از روزت باریکی کھ در مدخل غار بود سنگی را بداخل پرتاب کردند و 

ن سفالی بگوششان رسی. چوپانان، کھ صدای برخورد سنگ بخمره ھای سفالین حس کنجکاوی آنانرا برانگیختھ صداری شکست

مدخل غار را گشودند و در داخل آن بھ کتیبھ ھائی برخوردند کھ بر طومارھای چرمی نوشتھ شده است. این طومارھا را بود، 

ناسیوس، رئیس صومعھ مرقس مقدس، کھ از درھای کلیسای چوپانان برای فروش بشھر اورشلیم بردند و مطران مار آتا

یعقوبی سریانی است، آنھا را، چنانکھ شایع است، ببھای صدو چھل لیره از چوپانان خرید. پنج رشتھ از این طومارھا کھ 

تا چندی برخود بدست مطران نامبرده افتاده بزبانی نوشتھ بود کھ وی با آن آشنائی نداشت، و از ھمین روی ارزش واقعی آنھا 

  او نیز پوشیده ماند.

  

)، کھ رئیس بخش باستانشناسی دانشگاه اورشلیم بود، ١چندی بعد، سھ رشتھ دیگر از آنھا را آقای سوکینیک (

امروز قطعۀ طوماری بمن نشان داده « خریداری کرد. او از ھمان ابتدا ارزش آنھا را دریافت و در یادداشتھای خود نوشت: 

چندی بعد جنگ اعراب و. یھود در گرفت و سبب گشت کھ مطران » نم نظر خود را درباره آن بنویسم. شد. جرئت نمیک

آتاناسیوس و سوکینیک ھر یک تحقیقات و مطالعات خود را درباره این طومارھا بطور مجزا و بدون اصالع از کار یکدیگر 



نیده بود کھ این طومارھا فاقد ارزش است، با مدرسھ ، مارآتاناسیوس، چون از چند نفر ش١٩۴٨ادامھ دھند. در ماه فوریۀ 

)، باستانشناس آمریکائی، طومارھا را کتیبۀ قدیمی دیگری مقایسھ ٢باستانشناسی آمریکائی تماس گرفت. در اینجا آقای ترور (

طومارھا از  کرد و دریافت کھ این طومارھا نسخھ ئی از کتاب اشعیاء و بسیار قدیمی ھستند. وی با کسب اجازه از صاحب

کتاب  )، استاد مدرسۀ جان ھاپکینز، کھ میتوان گفت سر آمد باستانشناسان٣آنھا عکس گرفت و عکس ھا را بھ دکتر آلبرایت (

مقدس است، فرستاد. دکتر آلبرایت در پاسخ خود بیابندگان این طومارھا تحنیت گفت و آنھا را مھم تریت کتیبۀ باستانی شمرد 

مده. بعقیده این دانشمند، طومارھای مزبور در حدود صد سال قبل از میالد نوشتھ شده اند. چندی بعد کھ در این عصر بدست آ

خبر کشف این طومارھا بسراسر جھان فرستاده شد، و آقای سوکینیک نیز درباره نسخھ ھای دیگری کھ خود بدست آورده بود 

  ئی انتشار داد. و کمی دیرتر از طومارھای کتاب اشعیاء نوشتھ شده اند اعالمیھ

طومار کتاب اشعیاء فاقد عنوان است و از ھفده قطعۀ پوست کھ بھم دوختھ شده اند ساختھ شده. پھنای این 

قطعات از پانزده تا بیست و پنج اینچ است و طول آنھا رویھم بھ بیست و چھار پا میرسد. قدر مسلم ین است کھ طومارھا قبل 

ی شکل نھاده شوند مدتھا مورد استعمال بوده اند، زیرا آثار سائیدگی در پشت آنھا از آنکھ برای حفاظت در خمرۀ استوان

پیداست و حتی گوشھ ئی از آن پاره شده و سپس آنرا مرمت کرده اند. با مطالعھ دقیق مضامین طومار کتاب اشعیاء و با 

د تعیین کرده اند. در این صورت طومار مالحظۀ اسناد و قرائن مربوط بآن تاریخ نگارش آنرا در حدود صد سال قبل از میال

مزبور قریب ھزار سال قدیم تر از قدیمی ترین نسخھ ھائی است کھ تاکنون از نسخ عبری کتاب مقدس بھ دست آمده. البتھ از 

چھ از قرون سوم و چھارم میالدی نسخھ ھائی از این کتاب باقی مانده است، ولی اینھا عموماً بزبان یونانی ھستند نھ عبری. گر

نظر طرز امالء و قواعد زبان در بین این طومارھا و نسخھ ھای تازه تر تفاوت ھائی مالحظھ میشود، ولی از جھت مضمون 

  با نسخھ ئی کھ از قرن دھم بدست ما رسیده تفاوتی ندارد.

ده و یک قسمت دیگر از این طومارھا حاوی تفسیر کتاب حبقوق است. این نیز از قرن آخر قبل از میالد مان

احتماال در اواخر آن قرن نوشتھ شده است. این طومار بپھنای ھفت اینچ و بطول شش پا است. تفسیری کھ بر آن نوشتھ شده 

متضمن اشاراتی است بحوادثی کھ ظاھراً در آن عصر روی میداده است، ولی چون این اشارات مبھم است محققین نتوانستھ 

  . طومار دیگری کشف شده کھ حاوی مقرراتی برای یک فرقھ مذھبی است.اند آنھا را با حوادث زمان تطبیق دھند

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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است کھ یوسفوس در نوشتھ ھای خود بارھا » اسین « با احتمال قریب بھ یقین میتوان گفت این فرقھ ھمان دستھ معروف بھ 

بآن اشاره کرده است و در دیری نزدیک آن حدود میزیستھ اند. اخیراً محققین توانستند با تحمل زحمات فراوان این طومار را 

  شد شامل چھار فصول از کتاب پیدایش با تفسیر ھمان فصل ھا است. این طومار بزبان آرامی است.گشوده، بخوانند، و معلوم 

خبر کشف این طومارھا در محافل علمی ودینی جھان با عالقھ و ھیجان فراوان تلقی شد. نسخۀ ئی کھ بدست 

است و محتمال دویست سال تازه تر از سوکینک افتاده بود مربوط بھ کتاب اشعیاء است، ولی زمان تحریر آن بالنسبھ دیرتر 



طوماری است کھ از طرف مطران آتاناسیوس خریداری شده. یکی دیگر از نسخھ ھای سوکینیک از جنگ در بین فرزندان 

نظیر کتاب مزامیر است، ولی از نظر معنی » سرودھای حمد و ثنا « ظلمت و روشنائی سخن میگوید. یکی دیگر مضمن 

گروھی از دانشمندان دربارۀ قدمتی کھ باین طومارھا نسبت داده میشد تردید داشتند جھت تعیین تاریخ بپای آن نمیرسد. چون 

آنھا ازمایشھای متعددی بعمل آمد. دستھ ھائی از باستانشناسان از غاری کھ این طومارھا در ان کشف شده و ھمچنین از قطعی 

ھزاران قطعھ از نسخ بخش ھای دیگر کتاب مقدس و آثاری از  غارھای مجاور آن بازدید کردند و در نتیجۀ این بررسی ھا

کتابھای دیگری کھ تا آن تاریخ کسی از آنھا اطالع نداشت بدست آمد. مسکوکات و قطعات ظروف سفالین کھ در غارھا دیده 

ومارھا در آن شد ھمگی حکایت میکرد کھ این غارھا در قرن اول میالدی مسکون بوده ند. عالوه بر این، لفافی کھ این ط

میالدی با احتمال  ۶٧مورد آزمایش قرار گرفت و تاریخی کھ بدست آمد سال  ١۴پیچیده شده بود بطریق موسوم بھ کاربن 

  دویست سال اختالف بود.

، کھ در »ویرانۀ قمران « ولی از ھمۀ این تحقیقات اطمینان بخش تر حفریاتی است کھ در ویرانھ ھای 

د، بعمل آمد، و معلوم شد این ویرانھ بقایای دیری است کھ در سھ دورۀ مختلف مسکون و مورد حوالی غار مزبور قرار دار

ژان ھبر کانوس « استفاده بوده است. دورۀ اول بگواھی مسکوکاتی کھ در محل حفاری باقی مانده، مصادف با زمان پادشاھی 

ق. م. ، کھ در آن  ٣١دوره از مسکونیت غار تا سال قبل از میالد بوده است. این  ١٣٠، یا سال »اسکندر جانیوس « ، یا »

ق. م.، کھ  ٣۴تا  ٣٠ظاھراً زمین لرزۀ شدیدی قسمتی از بنا را ویران ساختھ، ادامھ یافتھ است. چنین مینماید کھ در سالھای 

رزند او ق. م. در زمان پادشاھی ف ۴مصادف با فرمانروائی ھیرودیس بزرگ بوده، این دیر متروک شده و باز از سال 

میالدی، در  ٧٠ــ  ۶٨میالدی بطول انجامیده. ظاھراً، در سالھای  ۶٨آرشالوس مسکون گشتھ است، و این دوره تا سال 

ۀ جنگھای روم و یھود، دیر مجدداً ویران گشتھ است. گویا در ھمین زمان بود کھ دیر نشینان برای اینکھ طومارھایشان بحبوب

ا در غارھای مجاور پنھان کردند. از آن پس، بگواھی مسکوکات دیگری کھ از زیر از گزند حوادث مصون ماند، آنھا ر

ویرانھ ھا بدست آمده، سربازان روم تا پایان قرن اول در آن اقامت گزیده اند. ادوات تحریر کھ در اینجا بدست آمده و اطاقھای 

بحث بدست ساکنان ھمین دیر نوشتھ شده اند مخصوص کاتبان کھ در آن ساختھ شده شکی باقی نمیگذارد کھ طومارھای مورد 

  و زمان تحریر آنھا بیشک مصادف با دوره ھائی است کھ دیر مسکون بوده.

غار آثاری از  ٣٩از آن زمان تا کنون غارھای مجاور بدقت مورد بررسی و کاوش قرار گرفتھ و در 

دارای ھزاران قطعھ از نسخ خطی بوده اند. و سکونت انسان و ھمچنین ظروف سفالین یافت شده است. برخی از این غارھا 

در یکی دو قطعۀ طومار مس بدست آمده کھ چون زنگ آنرا پوشانیده بود آنرا بقطعات کوچک بریده، مضامینش را خواندند. 

مجموع قطعات نسخھ ھای خطی کھ در این غارھا بدست آمده از پانصد متجاوز است، و اینھا شامل قسمت ھائی از کلیھ 

ای عھد عتیق اند. خواندن مضامین ھمۀ این کتیبھ ھا مستلزم اقال پنجاه سال وقت است. با کشف این کتیبھ ھا و نسخھ ھای کتابھ

نظیر و منحصر بفرد، پرتوی بر دین و زبان و مراسم آن روزگار تابیده است، و سالھا طول خواھد کشید تا ارزش واقعی  بی

  آنھا آشکار شود.

   



  صل چھاردھمف

  ل انجیل لوقافصول او

در پرتو کشفیات تازۀ باستانشناسی حوادثی را کھ در کتابھاب لوقا ــ اعمال رسوالن منعکس گردیده است 

دنبال میکنیم و در ضمن آن بھ برخی از اماکنی کھ در انجیل ھای دیگر نام برده شده رجوع می نمائیم. چوت انجیل لوقا را 

ق. م.  ۶٣شاه یھودیھ، مییابیم. برای آشنائی با او و سوابقش الزم است بھ سال میگشائیم، خود را در روزگار ھیرودیس پاد

برگردیم. در این سال، دو برادر ھیرکانوس و آریستو بولس برای تصاحب تخت و تاج یھودیھ با یکدیگر در جنگ و ستیز 

یھودیھ شد و حکومت خود را در آن بودند. ھردوی اینھا از پمپی، سردار رومی، استعانت کردند. پمپی بعنوان وساطت وارد 

) را بھ ١» (آنتیپاتر « مستقر ساخت. از آن پس یھودیھ روی آزادی ندید. پس از آنکھ ژولیوس قیصر پمپی را مغلوب ساخت، 

والیت یھودیھ گمارد. فرزند او ھیرودیس، کھ در آغاز بعنوان یکی از گماشتگان پدرش انجام وظیقھ میکرد، پس از اندک 

مانروای مطلق العنان یھودیھ گشت. پس از کشتھ شدن قیصر، برای تصاحب تخت و تاج در بین ھیرودیس، و زمانی فر

آنتیگونوس فرزند آریستوبولوس، جنگ در گرفت شخص اخیر بھ پارتھا متوسل شد و آنھا آمده، اورشلیم را تسخیر کردند. این 

 ۴٠بیرون رانده، ھیرودیس را بھ تخت پادشاھی نشادند. ( در سال  پیشآمد رومیان را بیدار ساخت. و آنھا پارتھا را از یھویھ

  ق. م. )

قبل از میالد، بطول انجامید. نخستین سالھای  ۴دوران سلطنت ھیرودیس سی و شش سال، یا تا سال 

و پنجھ نرم  فرمانروائی او توأم با مشکالت فراوان بود. او برای تحکیم پایھ ھای فرمانروائی خویش سھ سال با مخالفان دست

) بخشید. ٣» (کلوپاترا  «)، کھ در شرق حکومت میکرد، اریحا و شھرھای ساحلی را بھ ٢» (آنتونی « کرد. در آغاز امر 

) پس از غلبھ بر او این شھرھا را باضافھ نواحی دیگری بھ ھیرودیس باز گرداند. ھیرودیس حقاً یکی ۴» (کتابوس « ولی او 

« ی است. او شھر سامره را کھ ویران شده بود از نو بنیاد نھاد و آنرا بنام امپراتور روم، از بزرگترین شخصیتھای تاریخ

  نامید ( این کلمھ یونانی آکستوس است ).» سیاست « )، ۵» (آگستوس 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١(Anttipater                                  )٢(Antony                                  )٣(Cleopatra   

)۴(Octavius                                  )۵(Augustus  

کھ بھ فضائی با ستونھای متعدد منتھی میگشت. باستانشناسان در حین حفاری در پائین  در این شھر پلکان مرتفعی بنا شده بود

این پلکان بھ مذبحی برخوردند کھ در کنار آن پیکر آگستوس بر زمین افتاده بود. عالوه بر این، در بسیاری از شھرھای خاور 

  اشاره خواھد شد.نزدیک بھ آثار خیابانھا و پرستشگاھھائی بر میخوریم کھ توسط ھیرودیس 

از ھمۀ بناھائی کھ در زمان این پادشاه ساختھ شده بزرگتر بنای معبد اورشلیم است. از آنجا کھ ھیرودیس 

ادومی بود و در امور دینی بھ بی یند و باری شھرت داشت، جمعی با بنای معبد بدست او بنای مخالفت گذاردند. ولی او با 

د، تا از اختیارات کاھنان یھود کھ در حفظ آن وسواس داشتند کمترین انحرافی رخ ندھد. دقت و پشتکار بکار ساختمان ادامھ دا



خود او از دخول بھ محوطۀ معبد اجتناب میکرد و برای اینکھ دست ناپاکی ساختمان را آلوده نکند ھزار مفر از کاھنان را 

طۀ معبد را داشتھ باشند. ھمچنین، برای اینکھ بھ وادار ساخت بنائی و درودگری بیاموزند، تا فقط آنھا اجازۀ دخول بھ محو

سنت جاری یھود بی اعتنائی نشود، او این بنا را بر شالودۀ قدیم معبد نھاد، با این تفاوت کھ دیوارھای آنرا بلندتر و با شکوه تر 

شتند، از ورقھ ھای طال پا ارتفاع دا ١٧٢ساخت. ساختمان بنای اصلی در ھیجده ماه بپایان رسید. دیوارھای جلو و سقف، کھ 

تشبیھ کرده اند. بنای معبد اورشلیم اگر باقی میماند حتی امروز » کوه پر برف پوشیده از طال « پوشیده بودند. این بنا را بھ 

یکی از عجایب معماری روزگار باستان بشمار میرفت. ولی در سال ھفتاد میالدی، مقارن تسخیر اورشلیم بدست تیتوس، آنرا 

  .آتش زدند

ھیرودیس فرمانروای توانا و ھوشمند و در عین حال سنگدل بود. او، علی رغم دشمنی و کارشکنی مخالفان، 

مقام خود را حفظ کرد و بمقتضای مصالح سیاسی ھرگاه با یکی طرح دوستی و الفت ریخت. او ده زن گرفت کھ در میان آنھا 

بود، بیش از ھمھ محبت و دلبستگی داشت. ھنگامی کھ ناگزیر گشت » مکابی « )، کھ یکی از افراد خاندان ١» (ماریان « بھ 

برای دریافت حکم سلطنت بھ جزیرۀ رودس برود و بازگشتش قطعی نبود، فرمان سری صادر کرد کھ در صورت عدم 

 مراجعت او زنش را بکشند، زیرا نمیخواست مرد دیگری او را تصاحب کند. ولی زن از آن آگاه گشت، و چون شوھرش با

پیروزی و کامیابی بر میگشت، آنرا با خونسردی تلقی نمود. ولی ھیرودیس چون بعداً بر او بدگمان شد، وی را معدوم ساخت 

و پس از چندی از این عمل سخت پشیمان گشت. بدگمانی و واھمۀ او بعدھا بجاھائی کشید کھ مادر و برادر و مادر زن و دو 

رودیس قبل از مرگ فرمانی صادر کرد مبنی بر اینکھ ھنگام مرگ او گروھی از فرزندش را نیز بدیار نیستی فرستاد. ھی

فرانک « یھودیان سرشناس را گرد آورده، بقتل رسانند، تا یھودیھ در مرگ او ماتم واقعی بگیرد. بقایای قبر او ھنوز بر کوه 

  ، کھ در آن برجھای مدور و آپارتمانھای مجلل ساختھ است، دیده میشود.»

رمانروائی ھیرودیس مصادف با پایان اعصار قبل از میالد و آغاز عصر مسیحیت است. ھرگاه او دوران ف

سری از گور بر آورده، بشنود واقعھ ئی کھ در زمان او روی داده مبدء تحول تاریخ بشریت گردیده است، درباره آن و چگونھ 

تحول شگرف با تولد کودکی از یک دختر روستائی در فکر خواھد کرد؟ قدر مسلم اینست کھ او ھرگز باور نخواھد کرد این 

  )،٢» (آرکالئوس « ! ھیرو خانھ درودگری گمنام آغاز گشتھ است

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١(Marianne                                    )٢(Archelaus   

« ، و ماوراء اردن را بھ فیلیپ بخشید. آگستوس این وصیت را تأئید کرد، با این تفاوت کھ »آنتیپاتر « جلیل و پیریھ را 

نفر نامبرده پادشاه نامیده شدند. و ھیرودیس پادشاه کھ  و فیلیپ بجای پادشاه تیترارخ نامیده شوند. با اینحال، ھر سھ» آنتیپاتر 

بعدھا فرمان قتل یحیای تعمید دھنده را صادر کرد آنتیپاتر، فرزند ھیرودیس مورد بحث بود. توضیح آنکھ ھر سھ فرزند 

  ھیرودیس خویشتن را، بنام سر سلسلۀ خودشان ھیرودیس لقب داده بودند.

  ناصره :

نیم کھ خبر تولد عیسی در قریۀ ناصره از طرف فرشتھ اعالم میشود، و سپس در آغاز انجیل لوقا میخوا

داستان بازگشت یوسف و مریم را باین قریھ مالحظھ میکنیم. نام ناصره با دوران کودکی عیسی ھمراه است. ناصره در والیت 



کھ امروز چاه مریم خوانده میشود.  جلیل بر روی تپھ ئی در دره تی بھ شکل کاسھ بنا شده و در کنار آن چشمھ ئی قرار دارد

در کنار » کارمل « این دره از رویکوھی کھ در پشت شھر واقع است دورنمای بس زیبا و دلکشی دارد. در مغرب قریھ کوه 

کھ بیشتر ایام سال پوشیده از برف است واقع » ھرمون « آبھای نیلگون مدیترانھ سر بھ آسمان کشیده، در شمال شرق کوه 

لشکریان خود را برای مصاف دادن با سیسرا » باراک « قرار دارد کھ بر روی آن » تابور « ر مشرق کوه تاریخی شده، و د

منتھی میشد واقع شده بود » سیفوریس « بیاراست. در زمان مسیح ناصره در کنار راه اصلی شمال و جنوبی کھ بھ شھر مھم 

اشت. دامن کوھھای آن شیبدار ولی حاصلخیز است و در بھار از و در شش میلی جنوب آن شاھراه شرقی و غربی امتداد د

گلھای خودروی وحشی پوشیده میشود. چندی قبل کھ از این شھر میگذشتیم، در ظرف ده دقیقھ کھ در آنجا توقف کردیم بیش از 

میل از ناصره واقع  ، کھ بفاصلھ پنج»سیفوریس « سی نوع گل خودرو در دامن این کوه شمردیم. در ایام طفولیت عیسی شھر 

« شده بود، بزرگترین شھر جلیل بشمار میرفت و ھیرودیس بناھای عظیم با شکوه در آن ساختھ بود. در زمان کودکی عیسی 

« را تسخیر نمود. وی با ارتشی مرکب از ده ھزار یھودی بھ » سیفوریس « ی جلیلی علیھ روم قیام کرد و شھر » یھودا 

)، مھاجمین منھزم شدند و شھر ١» (واروس « ا را اشغال کرد. ولی در اثر حملۀ سردار رومی، حملھ برد و آنج» تیبریاس 

سرتا پا طعمۀ حریق گشت. دو ھزار تن از یھودیان را در کنار ابنیھ ئی کھ ھنوز از آنھا دود برمیخاست بصلیب کشیدند و بقیھ 

توأم با ترس از سنگدلی و توانائی رومیاندر خاطر اھالی را باسارت بروم بردند. این فاجعھ میبایست خاطرۀ ھراس انگیزی 

جلیل باقی گذارده باشد. پس برای عیسی کھ در این ھنگام دوران کودکی را در ناصره میگذرانید، مصلوبیت واقعیتی بود کھ 

بھ بقایای قلعھ و » سیفوریس « خود شاھد وقوع آن بوده است. ھیئت باستانشناسی دانشگاه میشیگان در زیر ویرانھ ھای شھر 

  ساختھ شد بنا گردیده اند.» آنتیپاس « تماشاخنھ ئی دست یافتھ است کھ گویا ھر دو در زمانی کھ شھر مجدداً بدست 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١(Varus   

  

  

  فصل دوم انجیل لوقا : ٣ــ  ١چند پرسش دربارۀ آیات 

فصل دوم انجیل لوقا را با نظر تحقیق می خوانند ممکن است از وقوف باین امر کھ  ٣ــ  ١آنانی کھ آیات 

ت شوند. در آیۀ اول گفتھ شده اگستس ( اغستس ) روایات این آیات در میان دانشمندان اختالف نظر پدید آورده دچار حیر

قیصر فرمان داد ھر شخصی در زادگاه خود برای سرشماری آماه شود. این روایت را بسیاری دور از حقیقت پنداشتھ اند، 

اد و زیرا با اینکھ تاریخ نویسان نامی آن عصر وقایع زمان را بتفصیل در نوشتھ ھای خود نقل کرده اند در ھیچ یک از اسن

مدارک موجود اشاره ئی باین سرشماری نرفتھ است. عبارت دیگر کھ میگوید ھر فردی ناچار بوده است برای شرکت در 

نظر گشتھ است. جمعی از مفسرین گفتھ اند ھرکسی ملزم  د اختالفخود برود، بیش از روایت قبلی موجسرشماری بھ زادگاه 

ماری شرکت کند و لوقا برای اینکھ بیت لحم را زادگاه عیسی قلمداد کند بوده است در ھمان جائی کھ مسکن داشتھ در سرش

تمام جھان را در جوش و خورش توصیف کرده است. و مضمون آیۀ دوم مبنی بر اینکھ کورینیوس در آن ھنگام والی سوریھ 



ائی سوریھ دریافت داشت بوده با روایت یوسفوس کھ میگوید نامبرده در سال ششم میالدی حکم انتصاب خود را بھ فرمانرو

  سازگار نمی باشد. لذا پاسخی کھ باستانشناسی باین پرسش ھا میدھد بسیار جالب و قابل مالحظھ است.

بدواً باید در نظر داشت بطوری کھ محقق شده سرشماری ھای مرتب متناوب از ملزمات حکومت رومیان 

نادی کھ باین موضوع گواھی میدھد پاپیروس بزرگ مصری بوده و ھر چھارده سال یک بار تکرار میشده است. از جملۀ اس

و دیگری در  ۶١ــ  ١۶٠میالدی گفتگو میکند و در ضمن بھ دو سرشماری قبلی کھ یکی در  ۵ــ  ١٧۴است کھ از سرشماری 

 واقع شده اشاره میکند. چنانکھ مالحظھ میشود فاصلۀ این سرشماری درست چھارده سال بوده است. پاپیروس ٧ــ  ١۴۶

میالدی اشاره میشود. پاپیروس دیگری از کسانی کھ در جھل و یکمین سال سلطنت اگستس از  ٣ــ  ۶٢دیگری بھ سرشماری 

ق. م. بسلطنت رسیده است. و از آنجا کھ این پادشاه  ٢٧پرداخت مالیات معاف شدند نام میبرد، و معلوم است کھ اگستس بسال 

امور امپراتوری را اصالح و مرتب کند، ممکن است سرشماری اول دوران مدعی است از آغاز سلطنتش در صدد برآمده 

ق. م. بعمل آمده باشد. بدینسان  ٨ــ  ٩ق. م.، یا چنانکھ لوقا روایت میکند، در سالھای  ٢٢ــ  ٢٣حکومت او در سالھای 

ائی بطور مرتب و متناوب مالحظھ میشود یکی از ایراداتی کھ بھ روایت لوقا میشود منتفی است، چھ کھ بیشک سرشماری ھ

  در امپراتوری روم اجرا میشده است.

و اما باین پرسش کھ آیا شرکت در این سرشماری ھا مستلزم حضور اشخاص در زادگاھشان بوده است، 

پاپیروسی کھ در مصر بدست آمده و متضمن دستورھائی درباره سرشماری آینده است پاسخی قانع کننده میدھد. مضمون این 

نظریھ سرشماری کھ در پیش است، الزم است کلیۀ کسانی کھ بجھتی دور از موطن خویش بسر « چنین است:  پاپیروس

میبرند بیدرنگ آماده بازگشت بھ موطنشان شوند تا با خانوادۀ خود در این احصاء و سرشماری شرکت کنند، و اراضی 

حظھ میشود روایت لوقا در این مورد ھم مقرون بحقیقت باین ترتیب مال» مزروعی و متعلقات و مایمالک آنانرا نگاه دارند. 

  است و شک و شبھھ ئی در آنباره جایز نیست.

ولی تاریخ صحیح و دقیق انتصاب کورینیوس بھ حکمرانی ھنوز معلوم نیست. با اینحال، در انطاکیھ، واقع 

کمک این نامھا تاریخ تحریر کتیبھ را در کتیبھ ئی بدست آمد کھ شامل نام اشخاصی است، و ب ١٩١٢در غالطیۀ جنوبی، بسال 

ق. م. تخمین میزنند. این کتیبھ از کورینیوس نیز بعنوان سرور نام میبرد و از انتصاب او بھ مقام  ٨تا  ١٠حدود سالھای 

ناحیھ سخن میراند. لذا، معلوم است کھ وی در این زمان در آن » ھامونود  «افتخاری فرمانداری در ازای غلبھ اش بر طایفۀ 

میالدی  ۶سمت فرماندھی داشتھ است. از این روی، یا کورینیوس دو بار باینجا آمده، یا یوسفوس کھ تاریخ ورود او را سال 

ذکر میکند در قول خود مرتکب خطا گشتھ است. در ھر حال، او از سالھا قبل در آن حدود مسکن داشتھ و مقارن سرشماری 

بوده است. در ضمن، لوقا مینویسد این سرشماری نخستین سرشماری دوران حکومت وی زمان تولد عیسی فرماندار آن ناحیھ 

بوده است، و تلویحاً اشاره میکند کھ سرشماری دیگری نیز در دوران فرمانداری او صورت گرفتھ است. پس ھرگونھ شکی 

  ا ادلھ محکم و قانع کننده مرتفع میسازد.را کھ ممکن است دربارۀ روایات این قسمت انجیل لوقا پیش آید تحقیقات باستانشناسی ب

  بیت لحم :

دربارۀ موقعیت بیت لحم، کھ در شش میلی جنوب شھر اورشلیم واقع است، تردیدی نیست. یکی از اماکن 

مورد توجھ مسیحیان کلیسائی است کھ در این قریھ در محلی کھ گمان میرود در آن مسیح چشم بجھان گشوده برپا شده است. 



این محل مفروض محل حقیقی تولد عیسی است یا نھ. گفتھ میشود کھ کلیسای اولیھ در اینجا از طرف ملکھ ھلنا، مادر باید دید 

  قسطنطین، کھ در ھشتاد سالگی از اراضی اقدس دیدن کرد، برغاری کھ محل تولد مسیح شناختھ میشد ساختھ شده است.

ولی محل و موقعیت آن تغییر نیافت. گفتھ میشود این بعدھا، بنای این کلیسا توسعھ یافت و با شکوه تر شد، 

قدیم ترین کلیسای دنیا است کھ الینقطع و مداوم مورد استفاده بوده است. حدیثی کھ اینجا را محل تولد عیسی معرفی میکند 

سکنی در بھنگام تولد طفل در بیت لحم، چون یوسف نتوانست م« نوشت:  ۶٠ــ  ١۵۵بسیار قدیمی است. جوستین شھید در 

در بیت لحم بھ غاری « نوشت:  ٨ــ  ٢۴۶اوریگن نیز در سالھای » دھکده فراھم کند، در غاری نزدیک ده مسکن گزید. 

راجع بھ » اشاره میکنند کھ او در آن چشم بجھان گشوده و در آن آخوری است کھ وی را در قنداق پیچانیده، در آن خوابانیدند. 

بت میکنند و گفتھ میشود در این غار ھمان عیسائی کھ مورد پرستش و احترام مسیحیان است این غار حتیدشمنان دین زیاد صح

) بیشۀ آدونی بر بیت لحم سایھ افکنده بود و در داخل  ١٣٨ــ  ١١٧) ( ١ژروم میگوید کھ از زمان ھادرین (» بجھان آمد. 

» ھادرین « سوگواری میکردند. از آنجا کھ غار آنجا کھ عیسای کودک نخستین گریۀ خود را سرداد برای معشوق و نوس 

پرستشگاھای مسیحیان را مورد بی حرمتی قرار میداد، از این عبارت بر میآید کھ از آغاز سلطنت او این محل جائی شناختھ 

  میشد کھ در آن این واقعۀ شگفت انگیز، یعنی تولد عیسی، صورت گرفتھ است.

ا ساختھ شده بود، در زمان ژوستینین، امپراتور روم، ویران شد و کلیسای اولیھ، کھ بفرمان قسطنطین در اینج

وی فرمان داد این بنا را چنان بسازند کھ حتی معبد اورشلیم   کلیسای بزرگتری ساختھ شد. ۵۶۵ــ  ۵٢٧بجای آن در سالھای 

چنان برآشفت و ناراحت شد کھ  در شکوه و عظمت نتواند با آن برابری کند. ھمچنین، گفتھ اند وی ھنگام بازدید از این کلیسا

  دستور داد سازندۀ آنرا بجرم اختالس مجازات کنند. بھرحال این بنا ھنوز باقی و پا برجا است. 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١(Hadrian   

بخاطر تصاویر موزائیک جلوی بنا کھ مغان را در جامۀ ایرانی  ۶١۴روایت کرده اند ایرانیان ھنگام اشغال فلسطین بسال 

 ١٠٠٩نشان میدھد از ویران ساختن آن خودداری کردند. اعراب مسلمان نیز، با اینکھ خلیفۀ حکیم از خلفای فاطمی بسال 

، یکی از ١٠٠١بسیاری از کلیساھای مسیحیان را در فلسطین ویران ساخت، از تخریب آن صرفنظر کردند. در میالد 

) در این کلیسا تاجگذاری کرد و از آن پس خود را پادشاه اورشلیم خواند. در قرون ١مجاھدین جنگھای صلیبی بنام بالدوین (

)، ٢، ھاروی (١٩٣۴با تصاویر موزائیک عالی و دلربا آراستند. بسال  دوازده میالدی مجاھدین دیگر جنگھای صلیبی آنرا

باستان شناس، قسمت کوچکی از داخل این کلیسا را حفر کرد و در زیر کف کنونی آن بقایای کلیسای قسطنطین برخورد. 

ائیکی است کھ در قسمتی از پلھ ھائی کھ وی از زیر خاک بیرون آورد پوشیده از موزائیک است، و این قدیم تریم مواز

) در روم موزائیکی است کھ از قرن چھار میالدی مانده و بعقیده ٣» (سانتا پودنزیانا « فلسطین بدست آمده. در کلیسای قدیمی 

باستانشناسان تصویر کلیسائی را کھ بر محل تولد عیسی ساختھ شده نمایش میدھد. در صورتی کھ این عقیده مقرون بحقیقت 

  کلیسائی کھ بفرمان قسطنطین در بیت لحم ساختھ شده دست مییابیم. باشد، بتصویر اصلی

  اورشلیم :



در فصل دوم انجیل لوقا میخوانیم کھ عیسی در دوازده سالگی بھ اورشلیم سفر کرد. در اینجا وضع آن روز 

انیم. شھر قدیم این شھر را کھ تماشای آن بیشک در ذھن کودک دوازده سالھ خاطرۀ جاویدان گذاشتھ است از نظر میگذر

اورشلیم در خالل تاریخ بعمق چھل تا ھفتاد پا در زیر انبوھی خاک مدفون شده و امروز جز قسمت کوچکی از شھر قدیمی 

)، کھ امروز جز شکاف کم عمقی نیست، شھر را بدو بخش تقسیم میکرده ۴» (تیروپی « نمانده است. در زمان عیسی درۀ 

میشد، میبایست از میان دو دیوار ھم مرکزی کھ شھر را در آن سو محصور کرده بود است. عیسی، کھ از شمال وارد شھر 

یا  ۶٩٨) دیوار دیگری بر این دیوار افزود، ولی در جائی کھ بدریاچۀ جلیل میریزد مجرای آن ۵گذشتھ باشد. ھرودیس آگریپا (

پیچ و خمی را طی میکند و در بین این دو پائین تر از سطح دریا است. پس از دریاچۀ جلیل تا دریای میت اردن مسیر پر

دریاچھ، کھ فاصلۀ آنھا بخط مستقیم شصت و پنج میل است، طول مسیر آن بھ دویست میل میرسد. از آنجا کھ اختالف سطح 

پا شیب دارد. نتیجتاً، سرعت جریان رود  ٩این دو دریاچھ پانصد و نود پا است، مسیر رود در این قسمت در ھر میل قریب 

شده است مسیر آن کھ از زمین خاکی میگذرد پیوستھ تغییر پذیرد. در مسیر رود گرداب ھا و آبشارھای کم ارتفاع  سبب

متعددی وجود دارد. پھنای متوسط رود نود تا صد پا و عمق متوسط آن سھ تا ده پا است. در نزدیک دریاچۀ جلیل آب رود 

ھ شدن بخاک زمین گل آلود و کدر میشود. از این روی، شگفت زالل و صاف است، ولی پس از طی مسافتی در اثر آغشت

دمشق پرورش یافتھ بود، بر رود اردن » فرپر « و » ابانا « نیست کھ نعمان سریانی کھ در کنار آبھای زالل رودھای 

ن نمیتوانم در آنھا آیا آبھای ابانا و فرپر بسی بھتر از ھمۀ نھرھای اسرائیل نیست، و آیا م« نگریستھ، با استھزاء میگوید: 

  »شستشو کرده، پاک شوم؟ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١(Baldwin               )٢(Harvey                )٣(Santa Pudenziana   

)۴( Tyropin              )۵(Herod Agripa   

در فاصلھ دریاچھ ھای جلیل و میت، اردن از زمینھائی میگذرد کھ از بیشھ ھای بید و خر زھره و نی و 

ل مینماید. پیش تبریزی و گیاھان دیگر پوشیده شده. این بیشھ ھا گاھی چنان انبوه و متراکم است کھ گذشتن از میان آنھا مشک

از آنکھ باستانشناسان اینجا را عرصۀ فعالیت پھناور خود سازند، بسیاری از جھانگردان با مالحظۀ گرما و ماالریا و خطر 

انسانھای وحشی و جاندران درنده عقیده داشتند این ناحیھ ھیچگاه ممکن نبود کھ مسکن جمعیت ھای متراکم انسانی شود. ولی 

ت حاکی است کھ این منطقۀ فلسطین در آن روزگار مسکون و آباد بوده است. تحقیقات باستانشناسان در داستان ابراھیم و لو

اینجا نیز گواه بر صحت مندرجات کتاب مقدس است و ثابت میکند روزی سر تا سر این منطقھ مسکن اجتماعات بزرگ و 

وجود تمدن پیشرفتھ ئی در این منطقھ است. از این  کوچک بشری بوده ظروف سفالینی کھ بدست باستانشناسان افتاده حاکی از

گذشتھ آثاری کھ سدھا و نھرھای ابیاری و قنات ھا بر جای مانده شکی نمیگذارد کھ کشاورزی نیز در میان ساکنان باستانی 

ج ھزار سال اینجا رونق داشتھ است. تنھا در ناحیۀ خاوری اردن بیش از ھفتاد جامعۀ مختلف قدیمی شناختھ شده کھ قریب پن

قبل وجود داشتھ اند. از این روی، اینجا یکی از آبادترین نواحی فلسطین بوده است. با اینکھ جمعیت کنونی ماورای اردن از 

)، باستانشناس، با استناد بھ نتیجھ تحقیقا خود، تخمین میزند کھ در زمان ١» (گلوئک « نفر تجاوز نمکند، سیصد و پنجاه ھزار 

یلیون و پانصد ھزار نفر در آنجا زندگی میکرده اند. پس جای شگفت نیست کھ یحیای تعمید دھنده چنین عیسی محتمال یک م

جای پرجمعیتی را برای موعظھ برگزیده بود. در این منطقھ اقال یازده نھر داریم جریان دارند کھ بھ دریاچھ ھای جلیل و میت 

یشسفیدان کنونی ابالت اینجا داستانھا نقل میکند. او میگوید جمعی از با شگفت از احادیث شایع درمیان ر» گلوئک « میریزند. 



پیرمردان قبائل اینجا احادیثی نقل میکنند کھ از چھل نسل گذشتھ یا ھزار سال قبل در میان آنھا شایع بوده است. و اضافھ میکند 

د، دیگران اشتباه او را اصالح میکنند. ھرگاه یکی از پیر مردان قبیلھ ئی در ضمن نقل داستان مرتکب کوچ ترین خطائی شو

باستانشناس نامبرده معتقد است این احادیث کھ ھزار سال دھان بدھان گشتھ اند میتوانند قابل استناد و مقرون بحقیقت شمرده 

  شوند.

  دریاچھ جلیل :

بھ ھشت دریاچۀ جلیل دریائی بشکل گالبی است کھ سیزده میل طول دارد و در عریض ترین قسمت پھنای آن 

میل میرسد. گودی آن از چند پا تا صد و پنجاه پا است. در روزھای آفتابی بھ کاسۀ زمردین میماند کھ از آب زالل بشقابی 

بلور انباشتھ است. بھنگام غروب آفتاب کھ ابرھای سرخ فام در افق پدیدار میشود، این دریاچھ، ھمانگونھ کھ در کتاب مکاشفۀ 

تجلی میکند. بسبب اختالف فاحش ارتفاع کوه ھرمون ( » دریائی مخلوط بھ آتش « ده، چون ) توصیف ش ٢:  ١۵یوحنا ( 

پا پائین تر از سطح دریا )، این دریاچھ در معرض بادھا و طوفانھای  ٧٠٠پا بلندتر از سطح دریا ) و دریاچۀ جلیل (  ١٠٠٠٠

 ٩ز نھرھای متعدد سیراب میشوند. در زمان مسیح ناگھانی سھمناک قرار دارد. تپھ ھای اطراف آن بسیار حاصلخیزاند و ا

شھر مھم در کنار دریاچۀ جلیل قرار داشتند کھ برخی از آنھا از آبادترین شھرھای خاور نزدیک بشمار میآمدند. این شھرھا 

بک معماری دارای پرستشگاه ھا، کنیسھ ھا، کاخ ھا، میدان ھای اسب دوانی و گرمابھ ھائی بودند کھ اکثراً از سنگ مرمر بس

  بودند. یونانی ساختھ شده 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١ (Glueck 

راوان بدست میآمد و ماھی کھ از دریاچۀ جلیل صید میشد بنقاط دور دستی از زمین ھای حاصلخیز این ناحیھ میوه و سبزی ف

و از نقاط تاریخی آن چون روم صادر میگشت. اکنون از جنوب غرب شروع کرده، در کنار این دریاچھ بھ گردش میپردازیم، 

  دیدن میکنیم

). این  ٢٣:  ۶یل یوحنا ) است ( انج١» (تیبریوس « نخستین جائی کھ در انجیل از آن ذکری بمیان آمده 

شھر بدست ھیرودیس بزرگ ساختھ شده و بزرگترین قلعۀ جلیل بود. ھیرودیس برای اینکھ بنای این شھر را با تمام رساند، 

ناگزیر بود یک گورستان قدیمی را محو کند. بھمین چھت در زمان مسیح یھودیان متعصب این شھر را ناپاک میشمردند و از 

داری میکردند. و ھرگاه احتیاج آنانرا ناگزیر میساخت بشھر وارد شوند، از نظر شریعت ناپاک میشدند و نزدیک شدن بآن خود

میبایست ھفت روز مراسم تطھیر را بجا آورند. از این روی، اکثر ساکنان شھر را در آن زمان ارازل واوباش تشکیل میدادند. 

ن مرکز فرھنگ و آموزش و محل دیوان عالی یھود گردید و تلمود با اینحال، پس از سقوط شھر اورشلیم، ھیبریوس مھم تری

فلسطین در آنجا تکمیل شد. ھیرودیس بزرگ بر تپھ ھای اطراف شھر کاخھای مجللی ساخت کھ ویرانھ ھای آنھا تا امروز 

رودیس، کمی قبل باقی است. سبب اشتھار دیگر این شھر چشمھ ھای آب گرم آن بود کھ معالج برخی بیماریھا شمرده میشد. ھی

از مرگش، بامید اینکھ بیماریش شفا یابد، باین شھر آمد. این چشمھ ھا ھنوز ھم وجود دارند و مورد استفادۀ بیماران و 

  رنجوران میباشند. ولی از اینکھ عیسی باین شھر آمده باشد، خبری در دست نیست.



نامیده میشوند و ارتفاعشان از » ھایتن شاخھ ھای « در شمال و مغرب تیبریوس دو قلۀ کوه قرار دارند کھ 

سطح دریا در حدود دو ھزار پا است. این قلھ ھا کوه ھای آتشفشان خاموش شده ئی ھستند و معموال محلی شمرده میشوند کھ 

عیسی وعظ معروف روی کوه خود را بر آن ایراد نمود. از روی این قلھ ھا دریاچۀ جلیل دورنمای بس دلکشی دارد. بر روی 

موضع گرفتند. اینان کھ رابطھ شان با دریاچۀ جلیل قطع شده  ١١٨٧ین کوه بود کھ مجاھیدن صلیبی برای آخرین بار بسال ھم

بود، با سرسختی آمیختھ بنومیدی پیکار کردند و سرانجام بجز معدودی ھمگی کشتھ شدند، و آنانی کھ بدست دشمن اسیر شده 

مسیحیتی زورگو و خون آشام، کھ « ) نوشتھ است، در اینجا ٢جرج ادم سمیت ( بودند بیدرنگ اعدام گردیدند. ھمانگونھ کھ

باندازۀ بقایای صلیب حقیقی مسیح کھ صلیبیون بدورش گرد آمده بودند دور از مسیحیت واقعی بود، در ھمان جائی کھ مسیح 

ھرکس « فتھ معروف او کھ ، و این گ»انجیل صلح را اعالم داشتھ بود، با سرنوشت طبیعی و منطقی خود مواجھ گشت 

  ، بتحقق پیوست.»شمشیر کشد بشمشیر نیز کشتھ شود 

بفاصلھ سھ میل در شمال تیبریوس، در کنار دریاچۀ جلیل، شھر مجدل واقع بود کھ مریم مجدلیھ لقب خود را 

شود. در زمان عیسی واقع شده، امروز مجدل نامیده می» جنسره « از آن گرفتھ است. این آبادی، کھ در حاشیۀ جنوبی جلگھ 

  مجدل چھل ھزار نفر جمعیت داشت و شھرتش مدیون کارگاھھای رنگرزی آن بود.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١(Tiberius   

)٢(George Adam Smith  

 

بحاصلخیزی معروف بوده است. یوسفوس این جلگھ را چنین توصیف » جنسره « از روزگار کھن جلگۀ 

طبیعت آن چون مناظر زیبایش شگفت انگیز است. خاک آن چنان حاصلخیز است کھ ھمھ نوع درخت در آن میروید، « میکند: 

اع درختان را میسر میسازد. بویژه، درخت گردو کھ درخت منطقۀ سرد سیر است در آن زیرا طرز اختالط ھوای آن رشد انو

بفراوانی میروید، درخت خرما کھ مخصوص مناطق گرمسیر است در آن بارور میشود، و در کنار اینھا درختان انجیر و 

یعت درختانی را کھ طبعاً مخالف یکدیگراند زیتون نیز کھ بھ ھوای مالیم تری احتیاج دارند دیده میشوند. در اینجا بلند ھمتی طب

در کنار ھم نھاده است. بر سر اینسرزمین در بین فصول سال نزاع و کشمکش مسالمت آمیز در گرفتھ است، چنانکھ گوئی 

ی ھریک اینجا را از آن خود میداند، زیرا نھ تنھا میوه ھای پائیزی بفراوانی در آن بدست میآید، بلکھ میوه ھای اصلی دیگر

با توجھ بھ وضع افسانھ انگیز این محیط میتوان حدس زد » چون انگور و انجیر نیز ده ماه از سال را در دسترس بشر است. 

کھ وقتی عیسی تعلیمات خود را با مثالھائی از بذرافشانان، دروگران، گندمی کھ در حال روئیدن است، اللھ ھای صحرا و 

شود توأم میساخت، سخنان او تا چھ اندازه بگوش مردم مأنوس میآمد و در دل آنھا بارانی کھ بر عادالن و ظالمان نازل می

  مینشست.

در گوشۀ شمال غربی دریاچۀ جلیل شھر کفرناحوم قرار داشت. این شھر مرکز اصلی خدمات مسیح در 

بخشید، تب مادر زن پطرس  ایاالت جلیل بود. در ھمین شھر بود کھ مسیح در روز سبت در کنیسھ تعلیم داد، دیوانھ ئی را شفا

را برید، و بیمارانی را کھ پس از غروب آفتاب باو پناه آورده بودند بھبودی بخشید. در ھمین جا بود کھ لنگی را از سوراخ 



سقف اطاق فرود آوردند تا مسیح او را شفا دھد، و در ھمین جا مسیح غالم یوزباشی را از بیماری شفا بخشید. و ھمین شھر 

، »طل ھورا « ) باستانشناسان برای دست یافتن بتاریخ کفرناحوم در  ١۵:  ١٠یح علیھ آن اعالم خطر کرد ( لوقا بود کھ مس

کھ محل این شھر باستانی شمرده میشود و بزرگ ترین ویرانھ ئی است کھ از روزگار باستان در کنار این دریاچھ مانده، 

ناسان در اینجا ویرانھ کنیسھئی است کھ توسط باستانشاسان آلمانی از بکاوش و حفاری پرداختھ اند. مھم ترین کشف باستانش

زیر خاک بیرون آورده شد و قسمتی از آن بدست راھیان فرانسیسکان مرمت گردید. این بنا از سنگ آھکی رو بھ اورشلیم 

در سراسر فلسطین  ساختھ شده است، و ساختن بناھای دینی رو بھ اورشلیم بتشخیص باستانشناسان سنت مذھبی بوده کھ

مراعات میشده است. با اینکھ گروھی از باستانشاسان این کنیسھ را یادگار قرن اول میالدی میدانند، با توجھ باینکھ تیتوس، 

میالدی امحای کنیسھ ھا را معمول ساختند، میتوان  ١٣٠، امپراتور روم، بسال »ھادرین « سردار رومی، در سال ھفتاد، و 

ین کنیسھ دیرتر از زمان آنھا یا در حدود سال دویست میالدی ساختھ شده است. آن دیوار کنیسھ کھ روبھ حدس زد کھ بنای ا

مذھبی  دریاچۀ جلیل ساختھ شده دارای سھ در ورودی و یک پنجرۀ بزرگ بوده است، و انسان میتواند پسران بیعالقھ بھ مراسم

  ریستند در نظر مجسم کند.را کھ از این پنجره قایق ھای سفید روی دریاچھ را مینگ

فضای داخل کنیسھ بطول ھفتاد و بعرض پنجاه پا بود، و از سھ طرف با ایوان ستوندارای محصور بود. در 

باال فضای دیگری قرار داشت کھ محتمال زنان از آن استفاده میکردند. نکتۀ جالب توجھ این است کھ قسمت ھائی از این بنا، 

تعبیھ شده، از طرف اشخاص مختلف اھداء و وقف شده اند. ھنوز بر روی قطعھ یکی از ستون بگواھی کتیبھ ھائی کھ در آن 

ھا کتیبھ ئی دیده میشود کھ نام زبدی، فرزند یوحنا، بر آن مکتوب است. در کتاب مقدس ما با یوحنا فرزند زبدی آشنا میشویم. 

استعمال میکردند. لذا، بعید نیست کھ این ستون در  رسم معمول اھالی فلسطین این بود کھ در ھر نسلی دو نام را بتناوب

سنوات بعد از طرف یکی از افراد خانوادۀ یوحنای رسول اھداء شده باشد. نکتۀ شگفت انگیز در ساختمان این بنا عقاب رومی 

ممکن نیست این  است کھ در تزئینات آن بکار رفتھ، در حالی کھ میدانیم یھودیان از رومیان نفرت داشتند. در اینصورت آیا

) بدان  ۵ــ  ٢:  ٧عقاب بدستور ھمان یوزباشی رومی، کھ بھ یھودیان مھر میورزید و کنیسھ کفرناحوم را کھ در انجیل لوقا ( 

  اشاره شده برای آنھا ساخت؛ تعبیھ شده باشد؟

میالدی  ، واقع در جنوب غربی کفرناحوم، ببقایای یک کلیسای قرن چھار»عین طبقھ « در محلی موسوم بھ 

این کلیسا آگاه نیست، و بظن قوی این کلیسا در معروف شده. کسی از تاریخ بنای » نان و ماھی « برمیخوریم کھ بنام کلیسای 

زمان رومیان ساختھ شده و بعداً بنای آن تجدید گردیده است. از این کلیسا امروز جز راھرو آن و پایۀ چند ستون شکستھ اثری 

دیدار خود را از این کلیسا چنین شرح » در جای گام ھای استاد « در کتاب خود موسوم بھ  مورتون  برجای نمانده است دکتر

عرب بادیھ نشین کھنسال، کھ این یادگار گرانبھا را محافظت میکند، جاروئی بدست گرفت و مشغول رفتن زمین شد. « میدھد: 

خورشید میدرخشید. زمین از موزائیک ھای ریزی کھ با با ھرجاروئی کھ بر زمین میکشید، تصویر زیبای کوچکی در نور 

سلیقھ و مھارت رنگ آمیزی شده اند پوشیده شده و در میان این رنگھا آبی و سبز بیش از رنگھای دیگر است. سازنده این 

نگ آمیزی موزائیک ھا، ھر کی بوده باشد، شیفتۀ پرندگان دریاچۀ جلیل بوده است، زیرا تصویر آنھا را در سنگ ھای ریز ر

شدۀ خود منعکس ساختھ است. کف اطاق بھ مربع ھای متعددی منقسم شده کھ ھریک باندازۀ یک قالیچۀ معمولی وسعت دارد. 

ھریک از این مربع ھا با تصویر پرندگان و جانوران نزئین شده است. ولی در ترسیم و رنگ آمیزی آنھا چنان ذوق و ھنر 

ندۀ این تصاویر بدیع را در ذھن خود مجسم کند کھ در پشت نیزارھای کنار دریاچھ پنھان بکار رفتھ است کھ انسان میتواند ساز

شده، در حالی کھ برحرکات اردک ھا و در ناھا مینگرد و بھ چھچھۀ مرغانی کھ از نی ھا آویزان اند گوش میدھد، تبسمی 



ل شاخۀ نیلوفری را بسوی خود میکشد بیش از حاکی از رضایت بر لب دارد. من تصویر قاز نر فوق العاده زیبای او را کھ گ

  ھمھ میپسندم.

یکی دیگر از مناظر جالب این تصویر نزاع یک حواصل با افعی است. تصویر بلدرچین فربھی نیز در « 

میان تصاویر جلب توجھ میکرد. و نت بھ استادی و مھارت سازندۀ این موزائیک کھ توانستھ است حالت نادر مرغابی را کھ 

  »آب ایستاده، بالھای خود را بھم میکوبد اینسان زنده مجسم کند، آفرین میگویم.  بر روی

) مسیح بر شھرھای خرزین، بیت صیدا و کفرناحوم اعالم خطر میکند، و از  ١۵ــ  ١٣:  ١٠در انجیل لوقا ( 

فرناحوم ویرانھ ئی واقع است کھ آنھا چنان یاد میکند کھ گوئی نزدیک ھم بوده اند. بفاصلھ کمتر از دو میل از ویرانھ ھای ک

  خوانده میشود و احتماال بقایای ھمان شھر خرزین است.» کرزه « امروز 

در اینجا نیز ویرانۀ اصلی متعلق بھ کنیسۀ یھود است. بنای کنیسھ با پیکر چھار پایان و تصاویری کھ 

ر مشرق رود اردن قرار داشت. فیلیپ آنرا از آب آنرا نمایش میدھد آراستھ است. شھر بیت صیدا دگردآوری انگور و گرفتن 

سر نو ساخت و بنام دختر امپراتور ژولیاس نامید. بیت صیدا با توجھات این پادشاه شھری با عظمت و با اھمیت گشت. تنھا 

سیح چھ یک ویرانۀ دیگری تپۀ صخره ئی است کھ برخی از باستانشناسان آنرا با بقایای این شھر اشتباه میکنند. اعالم خطر م

 سان مھیب و دھشتناک دربارۀ این شھرھا تحقق یافتھ است!

 

در آن واقع بوده است. » صور « در سمت شمال و در کنار دریای مدیترانھ بجائی میرسیم کھ شھر باستانی 

آن  بمعنی صخره است و این نان ھم از» صور « در کتاب مقدس و در کتیبھ ھای دیگر بارھا باین شھر اشاره شده است. 

« جھت کھ این شھر بر روی صخره ئی بنا شده بود وھم از این جھت کھ شھری مستحکم بوده نام مناسبی برای آن بوده است. 

« ) بوده و در کتیبھ ھای ١» (اوشو « در جزیرئی بفاصلھ تقریباً نیم میل از ساحل بنا شده بود. نام اولیھ این شھر » صور 

این شھر را بنا کرده، آنرا » صیدون « فتیم، بدان مکرر اشاره رفتھ است. ساکنان ، کھ قبال از آن سخن گ»طل عمرنا 

مستعمرۀ خود ساختند و بعدھا این شھر بزرگ ترین مرکز بازرگانی در خاور نزدیک شد. در سنوات بعد توسط ھیرام پادشاه، 

سرزمین اصلی شاھراھی احداث شد. در آن کھ در کارھای عمرانی سلیمان پادشاه دخالت فراوانی داشتھ، در بین این شھر و 

میدانی کھ « صور از نظر ھنر و صنعت سرآمد ھمۀ شھرھای جھان بود. از این روی، سلیمان بدو پیغام داد: روزگار شھر 

). این پادشاه در  ۶:  ۵اول پادشاھان » ( در میان ما کسی نسبت کھ چون صیدونیان در قطع نمودن درختان ماھر باشد 

، از »جزبیل « ی ماھرانھ و عظیم ھیکل اورشلیم از ھیرام و ھنرمندان او استفاده کرد. در تاریخ قرون بعد بنام برونزکار

بر میخوریم کھ برای منسوخ ساختن پرستش یھوه دست بھ حیلھ گری و شرارت زد. » اتبعل « اھالی شھر صور، و دختر 

از کتاب  ٢٧ای نقشھ ھای شیطانی خود وادار سازد. در باب وی، کھ زن و ملکۀ آھاب پادشاه بود، توانست وی را باجر

حزقیال با ثروت سرشار این شھر و کاالھائی کھ بملل دیگر صادر میکرده آشنا میشویم. این کاالھا عبارت بودند از : نقره، 

سنگھای بھادار. آھن، قلع، سرب، عاج، آبنوس، زمرد، منسوجات ارغوانی و زردوزی، کتان ظزیف، مرجان، عقیق، ادویھ و 

در این کتاب ویرانی و انھدام کامل شھر صور نیز پیشگوئی شده است. ولی مقعیت مستحکم این شھر کھ بر جزیره ئی قرار 

داشت تا چھار قرن آنرا از دستبرد حوادث مصون داشت. شلمانصر چھارم، پادشاه آشور، این شھر را پنج سال در حلقۀ 

وفیق نیافت. یکی دیگر از پادشاھان مقتدر بابل، بنام نبوخدنصر، نیز این شھر را سیزده محاصره گرفت، ولی بھ تسخیر آن ت



سال محاصره کرد، ولی نتوانست از عھده تسخیر آن برآید. شھر صور با پشتیبانی نیروی دریائی مقتدر خود و با دسترسی بھ 

ولی سرانجام کاری کھ مھاجمین دیگر از عھدۀ دخایر خارج از راه دریا، با سرسختی در برابر مھاجمین ایستادگی کرد. 

انجامش برنیامده بودند بدست اسکندر انجام گرفت. چون ساکنان صور، کھ در این ھنگام فرمانبردار پادشاه ایران بودند، از 

اه تسلیم شھر بھ اسکندر سرباز زدند، از طرف اسکندر حمالت وحشتناکی باین شھر صورت گرفت. اسکندر کھ میدانست از ر

دریا بگشودن شھر توفیق نخواھد یافت، قسمتی از شھر را کھ در خشکی قرار داشت ویران ساخت و در آن شاھراھی بعرض 

دویست پا احداث نمود کھ در کنار دریا بھ روبروی جزیره منتھی میشد. در این شاھراه او برجھای مرتفع و استحکامات جنگی 

لھای آغشتھ بھ نفت و گوگرد از دریا و با فرو ریختن ریگھای سرخ سوزان از احداث کرد. اھالی صور با پرتاپ کردن مشع

منجنیق ھای خود، برجھا را ویران ساختند. اسکندر، کھ دریافتھ بود تنھا از راه دریا ممکن است بھ تسخیر شھر توفیق یابد، 

نیروھای او منھزم گشتند. ولی غلبۀ او کشتی ھای جنگی گردآورد و با نیروی دریائی صور بپیکار برخاست. ولی این بار ھم 

در خشکی بر ایرانیان و وحشتی کھ قدرت دایم التزاید وی بر دلھا افکنده بود، سرانجام اوضاع را دیگرگون ساخت. پادشاه 

  قبرس بکمک اسکندر شتافت و نیروی دریائی خود را، کھ مرتکب از دویست کشتی جنگی بود، در اختیار وی نھاد.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١(Ushu   

  

ت. ده ھزار تن در بین نیروھای دریائی اسکندر و صور نبرد شدیدی در گرفت و پس از ھفت ماه مقاومت صور درھم شکس

  از ساکنان صور کشتھ شدند و سی ھزار تن باسارت رفتند.

از آن پس شھر صور بتدریج مرمت شد، ھیرودیس بزرگ معبدی در آن بنا کرد، و کشتی حامل پولس رسول 

در حین  برای باراندازی در بندرگاه آن لنگر انداخت. در قرن دوم میالدی این شھر اسقف نشین شد، ولی نخستین کلیسای آن

جفاھای بعدی ویران و نابود گشت. پس از آنکھ قسطنطین، امپراتور روم، بمسیحیت گروید، بازیلیک بزرگی در صور بنا شد 

و ھنگام تقدیس آن یوسبیوس، تاریخنویس تانی کلیسا، خطابھ ئی خواند. این کلیسا حیاط مسقفی داشت کھ فواره ئی در وسط آن 

زرگش آنرا بکلیسا مربوط میساخت. کف این درھا از مرمر ساختھ شده بود و سقف آنھا را جستن میکرد و درھای سھ گانۀ ب

معروف شده وضع این کلیسا و ترتیب و مراسم مجالس آن » بنیاد نامۀ رسوالن « چوب سر آزاد میپوشانید. در کتابی کھ بنام 

  بتفصیل توصیف گردیده است :

انھ ھایش در سمت مشرق در دو سوی آن قرار گرفتھ و این بنا کھ رویش بسوی شرق است و رختدارخ« 

آنرا شبیھ کشتی ساختھ است، مدت مدیدی پایدار بماند. در وسط تخت اسقف نھاده شود و در طرفین او پرزبیترھا بنشینند؛ و 

آنھا، جماعت  خدام با جامھ ھای تنگ در نزدیک ایستاده، آمادۀ خدمتگذاری باشند، زیرا آنان چون کشتیبان اند. براھنمائی

مؤمنان در دو سوی آرام و با نظم بنشینند و خاموش باشند. در وسط قارئی بر جای بلندی بایستد و کتابھای موسی ... و 

رساالت پولس و انجیلھا را بخواند ... در پشت سر آنھا پرزبیترھا، یکی یکی، نھ ال ھم، مردم را اندرز دھند، و اسقف در 

م وظیفھ کند. باربران در مدخل مخصوص مردان بایستند و از واردین مرافبت کنند، در حالی کھ جای خود چون فرمانده انجا

خدام زن چون کشتیبانان در مدخل زنان ایستاده اند. ولی ھرگاه کسی در خارج از جای مخصوص خود بایستد، خادمی او را 

است بلکھ مانند گلۀ گوسفند است. ھمانگونھ کھ چوپان  مؤاخذه کند و بجای مناسب ھدایت نماید، زیرا کلیسا نھ تنھا چون کشتی



گوسفندان سرکش را جدا نگاه میدارد، در کلیسا نیز باید چنین باشد. مردان جوان، در صورتی کھ جائی برای نشستن باشد، در 

ودکان در کنار مادران و کنار ھم بنشینند، و در غیر اینصورت برپا بایستند. آنان کھ از نظر سن بزرگتراند بترتیب نشینند، و ک

زنان جوان با ھم نشینند، و در صورتی کھ جائی برای نشستن نباشد، در پشت سر زنان بزرگتر بایستند.  پدرانشان بایستند.

زنان شوھردار و صاحب فرزند در کنار ھم بنشینند و زنان باکره، یا بیوه یا کھنسال در جلو ھمۀ حاضرین بنشینند یا بایستند. 

دین را بجای مخصوص آنھا راھنمائی کنند. ولی ھرکسی کھ وارد کلیسا میشود میتواند بجای مخصوص خود برود و خدام وار

در مدخل بنا ننشیند. خدام مراقب حاضران باشند کھ کسی نجوا مکند، بخواب نرود، نخندد، و اشاره نماید زیرا ھمۀ حاضران 

اوند گوش فرا دارند. پس از آن، ھمھ با ھم برخیزند، و در حالی کھ رو در کلیسا باید مؤدب و متین باشند و بدقت بکالم خد

بمشرق ایستاده اند، بعد از آنکھ منتظرین تعمید و آنان کھ برای توبھ آمده اند بیرون رفتند، بحضور خدا دعا بخوانند. پس از 

از خدام مراقب حاضران باشند و آنانرا  پایان دعا، گروھی از خدام با وقار و ترس تدارک عشای مقدس را بینند. گروھی دیگر

ساکت نگاه دارند. لیکن خادمی کھ در دسترس کاھن بزرگ است بھ جماعت گوید : کسی با دیگری نزاع نکند و احدی با ریا و 

ۀ تزویر باینجا نیاید. پس از آن، مردان بمردان و زنان بھ زنان بوسۀ خداوند دھند. سپس، ھمان خادم برای ھمۀ کلیسا و ھم

جھان دعا کند: اسقف برای مردم دعا بخواند. بعد مراسم عشای ربانی برپا شود، جماعت ایستاده، دعا کنند، و بعد از آنکھ نذر 

و نیاز پایان یافت ھر دستھ ئی جداگانھ و بترتیب در بدن خداوند و خون گرانبھای او شرکت کند، و این را با احترام و ترس 

بدن پادشاه خود میکنند. زنان با سرھای پوشیده، ھمچانکھ عادت آنھا میشود، در این کار شرکت  مقدس بجا آورند، چنانکھ با

  »کنند ولی متوجھ باشید کھ احدی بی ایمان بکلیسا وارد نشود. 

شکوه و رونق شھر صور تا عصر جنگھای صلیبی دوام یافت، و صلیبیون آنرا پایگاه نظامی خود ساختند. 

) و تسخیر مجدد فلسطین بدست مسلمین، شھر بکلی منھدم گشت و تا امروز ویران مانده است. ١» ( عکا« ولی پس از سقوط 

نکتھ جالب توجھ کثرت پیشگوئیھائی است کھ دربارۀ ویرانی و انھدام این شھر شده است، زیرا نھ تنھا حزقیال بلکھ اعیاء، 

از باب نھم کتاب او نمونھ  ۴رده ھند. پیشگوئی ذکریا در آیۀ ارمیاأ آموس و ذکریا نیز این انجام شوم را برای آن پیشگوئی ک

اینک، خداوند او را اخراج خواھد کرد، قوتش را کھ در دریا میباشد تلف خواھد ساخت و « ئی از این پیشگوئیھا است: 

چون حادثھ ئی ویرانی این شھر چنان وحشتناک است کھ در روزگار خودمان کیپلینگ آنرا » خودش بآتش سوختھ خواھد شد. 

  عبات انگیز بیاد ما میآورد.

  ماورای اردن و اورشلیم :

دو شھر « یا » دکاپولیس « یکی از آبادترین و جدیدترین نواحی فلسطین در زمان عیسی منطقھ ئی بود کھ 

ار داشتند. شھر نامیده میشد. ھمۀ آبادیھای این ناحیھ، کھ شھرھای یونانی نوسازی بودند، بجز یکی، در مشرق رود اردن قر» 

رضایتبخش ترین ویرانھ ئی کھ تاکنون « نمونۀ این شھرھا است کھ یکی از باستانشسان ویرانھ ھای آنرا با عبارت » جرسا « 

واقع بود و » یبوق « توصیف میکند. این شھر در پنجاه میلی جنوب خاوری دریای جلیل در کنار شاخھ ئی از رود » دیده ام 

ین و با شکوه ترین شھرھای ماورای اردن بوده است. این شھر دارای خیابانھای زیبا، میدان مدور، معابد ظاھراً یکی از آبادتر

)  ٢۶:  ٨باشکوه، تماشاخانھ ھا و گرمابھ ھای متعدد بوده است. این شھر را نباید با شھر جدریان، کھ در کتاب انجیل لوقا ( 

ئی را شفا داد، اشتباه کرد، چھ کھ این شھر احتماال در محلی قرار  نامش آمده و ھمان شھری است کھ عیسی در آن دیوانھ

نامیده میشود. این محل در مشرق دریای جلیل واقع است و در نزدیک آن کوھھای بلند دامن » کرسا « داشتھ است کھ امروز 

  خود را در آب دریاچھ فرو برده اند.



شیر زنی اختصاص داشتھ و بصورت گودالی بھ بقایای میدان وسیعی کھ بھ مسابقات شم» جرسا « در 

پا وجود داشتھ کھ در آن قایق  ٧٠٠و  ٣٠٠احداث شده بود برمیخوریم. در اینجا روی تپھ دریاچۀ مصنوعی بعرض و طول 

ھا با ھم نبرد میکردند. خیابان اصلی این شھر بیش از نیم میل طول داشتھ و چرخھای گاری ھا در آن خطوط گودی برجای 

د. در طرفین آن پیاده روھای مرتفعی قرار داشت. برای خروج فاضل آب مجاری ئی در زیر زمین احداث شده بود و نھاده بو

قرار داشت کھ ھنوز ھم میتوان تعداد ردیف صندلیھای آنرا برشمرد. در نیمی از آن  یک تماشاخانھ بسبک یونانی در آن

ھای محلی نھاده شده بود. پھنای صحن نمایش آن بیش از صد پا صندلیھای حکاکی شده ئی بشکل جعبھ ظاھراً برای شخصیت 

است، و این صحنھ قطعاً شاھد مناظر ھیجان انگیزی بوده است. معبد آرتیمس دارای ایوانی است کھ با ستونھائی از سنگ 

  آھکی سرخ فام بطول چھل و پنج و قطر پنچ پا ساختھ شده است.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١ (Acre 

در راه پرپیچ و خمی کھ اریحا را بھ اورشلیم میپیوندد، بھ جائی میرسیم کھ کاروانسرای سامری نیکو نامیده 

کاروانسرائی است کھ در این راه قرار دارد و از روی سنگھایش میتوان تشخیص داد کھ در زمان رومیان یا میشود. این تنھا 

حتی قبل از آن ساختھ شده است. قطعات موزائیک کھ در یک سوی آن دیده میشود ظاھراً آثار یک کلیسای مسیحی قدیمی 

دارای فضای روبازی است کھ بھ دیوارھای مستطیل شکلی است. این کاروانسرا نیز مانند ھمۀ کاروانسراھای خاور نزدیک 

در چھار طرف محدود میشود و در وسط آن چاه آبی قرار دارد. البتھ کسی نمیداند کھ داستان سامری نیکو کھ عیسی نقل کرد 

استان را صرفاً یک داستان خیالی است یا شرح واقعۀ حقیقی است. ولی، در ھرحال در این شکی نیست کھ وقتی عیسی آن د

  بر زبان راند ھمین کاروانسرا را در نظر داشت.

  بیت عنیا :

یا محل ایلعازر قرار دارد، » العازریھ « این شھر، بیشک، در خاور کوه زیتون، درجائی کھ امروز دھکدۀ 

ھراً مدفن واقع بود. در وسط آن مسجدی است کھ بر روی کلیسای مسیحی ساختھ شده و خود کلیسا نیز بر فراز غاری کھ ظا

ایلعازر بوده بنا گردیده است. پس از استیالی مسلمین بر فلسطین، مسیحیان تا چند قرن از نزدیک شدن باین غار ممنوع بودند. 

توانست اجازه دخول مجدد مسیحیان را بآن » کاستوس « و در نتیجھ دریچۀ آن مسدود گردید. در قرن ھفدۀ شخصی بنام 

دیدن این غار میروند پس از پیمودن بیست پلھ در قعر آن بھ فضای تاریک و غبار آلودی تحصیل کند. امروز کسانی کھ ب

میرسند کھ دو پلھ پائین تر از آن گوری منتسب بھ ایلعازر قرار دارد. این شھر امروز ویرانھ ئی بیش نیست و، ھمانگونھ کھ 

» و پر از ویرانھ ھائی است کھ بخانھ شباھت دارند. دارای خانھ ھائی است کھ چون ویرانھ میمانند « یکی از سیاحان گفتھ، 

در این شھر باماکنی اشاره میشود کھ گویا مسکن مریم و شمعون بوده است، ولی در صحت آن تردید است. ولی عیسی پس از 

نیز آنقدر  ترک موطن خویش اینجا را بھ اورشلیم چندان نزدیک بود کھ در اندک زمانی میشد فاصلۀ آنھا را پیمود و از طرفی

از آن شھر فاصلھ داشت کھ جای نسبتاً امن و آرامی بشمار میرفت و بسبب تسلط بر رود اردن و تپھ ھای موآب دارای چشم 

اندازھای دلکشی بود، مسک و مأوای خود ساخت. در اینجا مارتا، کھ زن عمل بود، کوشید حوایج جسمی عیسی را مرتفع 

د، با تلمذ در نزد وی او را خشنود میساخت. الزار برادر آنھا بود، و او ھمان کسی سازد، و مریم، کھ زنی صوفی مسلک بو



بیاد وی میآوردند. بنا بروایت یوحنا، زنده شدن او » آنکھ او را دوست میداری « است کھ شاگردان عیسی وی را عبارت 

  بدست مسیح خشم و کینۀ فرمانروایان یھود را علیھ مسیح برانگیخت.

 ٢١ی عمر عیسی بیشتر در کنار معبد زیبا و با شکوه ھیرودیس سپری شده، و در انجیل لوقا ( آخرین روزھا

ساختھ شده، توصیف گردیده است. از سنگھای آن بزرگترین » سنگ ھای خوب « ) این معبد چون پرستشگاھی کھ با  ۵: 

مینویسد سنگھای بزرگتر از این بابعاد پا، ولی یوسفوس  ١٣و عرض  ١۶و  ۵سنگی کھ تاکنون بدست آمده سنگی است بطول 

پا در ساختمان آن بکار رفتھ است. کھنھ و پیشوایان دین یھود این پرستشگاه باشکوه و با عظمت را چنین  ١٨و ١٢، ٣٧و ۵

آنکھ شھر اورشلیم را بزیبائی خود ندیده باشد، شھر قسنگی ھرگز ندیده است. کسی کھ بنای دوم ھیکل را « توصیف میکردند: 

  »ندیده باشد، در عمرش بنای باشکوھی ندیده است. 

و  ٧و ۵در برابر این پرستشگاه مذبحی بقاعدۀ چھل و ھشت پای مربع بنا شده بود. روی آن بنائی با ارتفاع 

پا قرار داشت. میزان کار و کوششی کھ صرف  ٣۶پا، روی آن دو پلیکان، و در باالی ھمھ مذبح دیگری بطول  ۴۵بطول 

پرستشگاه و بناھای متعلق بآن شده از اینجا معلوم میشود کھ ارتفاع بلندترین نقطۀ آن از قاعدۀ دیوار بیرونی، کھ در بنای این 

  دره ساختھ شده بود، قریب پانصد پا است.

جائی کھ این ھمھ سنگ از آن استخراج شده، بنا بروایت یوسفوس، بشاه تعلق داشتھ است. باگذشت زمان محل 

)، کھ با سگی در خارج ١» (بارسلی « شی سپرده شد، تا اینکھ بیش از صد سال پیش یک نفر انگلیسی بنام این معدن فرامو

دیوارھای اورشلیم نزدیک دروازه دمشق میگشت سگش را گم کرد. لحظھ ئی بعد متوجھ شد کھ سگ او از حفره ئی بیرون 

یشود کھ در زیر دیوار شھر قرار دارد. روز بعد او ھمراه نزدیک تر رفت و دید این حفره بھ غاری باز م» بارسلی « میجھد. 

چند نفر دیگر باینجا آمد. اینان حفره را گشوده، وارد غار شدند، و از مشاھدۀ غار بی پایان وحشتناکی کھ در برابر آنھا قرار 

د انگلیسی نامبرده بعد داشت برجای خود خشک شدند. وسعت غار بحدی بود کھ نور مشعل ھای آنھا بانتھای آن نمیرسید. مر

دریافت معدن پادشاھی را کھ از زمان سلیمان محل استخراج سنگھای ساختمانی بوده کشف کرده است. در این غار پھناور 

پرتگاه ھا و چاه ھای فراوان و ھمچنین داالنھائی قرار دارد کھ بسوی کوھستان کشیده شده. تخمین میزنند کھ سھ بار از ان 

عی سنگ سفید است کھ بآسانی تراشیده میشود، ولی در مجاورت ھوا سخت میگردد. ھم اکنون جای ادوات نو استخراج میشده

سنگتراشانی کھ دو ھزار و ھشتصد سال قبل بکندن سنگھای آن اشتغال داشتند بچشم میخورد، و کسانی کھ امروز از آن دیدن 

حت ترک گفتھ اند و بزودی باز خواھند گشت. گفتھ میشود در میکنند میپندارند سنگتراشان لحظھ ئی پیش آنجا را برای استرا

بین غار و معبد اورشلیم داالنی بوده است کھ تابوت معروف یھود را ھنگام انھدام اورشلیم ھمراه غنایم دیگر در آن پنھان 

رومی بھ روم برده شده  ساختھ اند. ولی چنانکھ از کتیبۀ طاق تیتوس در روم برمیآید، غنایم معبد اورشلیم توسط این سردار

  است.

  جلجتا و کلیسای قیامت :

واقع است » قیامت « مدت ھا عقیدۀ عمومی بر این بود کھ مرگ و قیام مسیح در جائی کھ امروز کلیسای 

صورت گرفتھ. باید بیاد داشت کھ شھر اورشلیم بسال ھفتاد میالدی بدست تیتوس، سردار رومی، بکلی منھدم گشت. یوسفوس 

در این فاجعھ یک میلیون و نھصد ھزار یھودی کشتھ شدند و قریب نود و ھفت ھزار تن بغالمی فروختھ شدند.  مینویسد

در ماورای اردن، گریختند و » پاال « مسیحیان قبل از وقوع حادثھ بتبعیت از اعالم خطر مسیح شھر را ترک گفتھ، بھ شھر 



ھ اشغالگران پس از تسخیر و انھدام شھر برای نمایاندن دالوری خود از بدینسان زنده ماندند. بجز دیوارھای غربی اورشلیم، ک

تخریب آنھا چشم پوشیدند، بقیۀ دیوارھای این شھر با خاک یکسان گردید و کوچکترین اثری از آن برجای نماند. رھگذری پس 

بعدھا » زیستھ بچشم نمیخورد. اثری کھ داللت کند روزی انسان در اینجا می« از تخریب شھر آنجا را دیده است، میگوید: 

اورشلیم بار دیگر ساختھ شد و آبادی را از سرگرفت. در زمانی کھ شھر روبھ آبادی میرفت، بیشک، جمعی از مسیحیان نیز 

بدانجا بازگشتند و در نقاطی کھ شاھد وقایع مھم تاریخ دین آنھا بوده است بناھائی بنیاد نھادند و در این میان جائی را کھ 

  در آن ساختھ شد ھمان جائی پنداشتند کھ مسیح در آن مدفون شده است.» قیامت « ی کلیسا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١ (Barclay 

) امپراتور روم، بھ اورشلیم آمد و فرمان داد این شھر از نو ساختھ شود. او ١» (ھادرین « ، ١٢٢در سال 

ً بصورت یک شھر رومی درآید. در این وقت یھودیان از ترس اینکھ مبادا بھ محل معبد آنھا بی  مایل بود اورشلیم مطلقا

نان بجائی کشید کھ ھادرین ناگزیر گشت برای خوابانیدن شوریدند. سرسختی و شدت مقاومت آ حرمتی شود، علیھ رومیان

انقالب الیق ترین سردار خود ژولیوس سوروس را بفلسطین بفرستد. این بار رومیان پس از تسخیر ششصد شھر و دھکده، کھ 

خاموش سازند.  بصورت دژ درآمده بودند، و با از پا درآوردن پانصد و ھشتاد ھزار تن از شورشیان، توانستند آتش انقالب را

از این پس تجدید بنای اورشلیم آغاز گشت. ھادرین فرمان داد برای تحقیر جلجتا پرستشگاھی برای بت پرستان در آن بنا شود. 

بدستور او، تپۀ جلجتا با دیوار محکمی بارتفاع بیست پا محصور شد و در میان آن برای معبد قرار گاھی بطول سیصد و 

در اینجا کھ با درختان متعدد تزئین شده بود، مجسمۀ ژوپیتر بر کلیسای قیامت و مجسمۀ ردید. بعرض صدو شصت پا احداث گ

ونوس بر جلجتا نصب گردید. این وضع تا دویست سال دوام یافت، تا مسیح بر روم غالب آمد و خود امپراتور روم بھ 

یافت داشت کھ کلیسائی کھ بر جلجتا بنا شده باید مسیحیت گردید. در این ھنگام ماکاریوس، اسقف اورشلیم، فرمانی از روم در

، معبد بت پرستان ویران گشت و گوری کھ در زیر آن بود بیرون آمد. ظاھراً یوسبیوس، کھ در آن ٣٣۶ترمیم شود. بسال 

تری کھ  ھنگام پسر بچھ ئی بیش نبود، شاھد این تحول بوده است. یکی از نویسندگان بعدی ترمیم بنای جلجتا را بزمان متأخر

مصادف با سفر ھلنا، مادر امپراتور روم، بھ اورشلیم است، منتسب میکند. در این تردیدی نیست کھ ھلنا بھ اورشلیم سفر کرده 

و در آنجا صلیبی یافتھ است کھ بتصور او صلیب حقیقی مسیح بوده. بدستور او بنائی کھ بر روی جلجتا ساختھ شده بود ویران 

ر صد و نھ پا بنا گردید. مساحت تپھ ئی کھ تصور میشود ھمان محلی است کھ مسیح بر آن مصلوب شد و بجای آن گنبدی بقط

پا است. در ازمنۀ متأخر تر این کلیسا را آتش زدند، بار دیگر بنا کردند و چندی بعد باز ویران شد. از  ١۵و  ١٨شده، بابعاد 

سمتھایش تجدید بنا گردیده است، ولی قسمتھائی از آن یادگار آن زمان تاکنون چند بار در آن تغییراتی داده شده و بعضی ق

  عصر جنگھای صلیبی است.

کلیسای مزبور امروز عبارت از بنای کھنھ و کثیف پرپیچ و خمی است کھ دارای نمازخانھ ھا و حرمھای 

ھ ھای مختلف مسیحی متعددی میباشد و برای تماشای ھمۀ آنھا انسان باید چند روز وقت صرف کند. در نتیجۀ رقابت فرق

ھرگوشۀ این کلیسا امروز نمایشگاھی از مراسم و سنن گوناگون گردیده و ھر تصویر و ھر نقطعۀ فرش آن بفرقھ و دستۀ 

خاصی تعلق دارد و کمترین تخطی بھ حقوق دیگران کافی است کھ آشوب خونینی برپا کند. در حال حاضر شش کلیسای 

نی کریگوری، کلیسای قطبی، کلیسای سوریھ، کلیسای ارتدکس، کلیسای جبشی و کلیسای مختلف، کھ عبارت اند از کلیسای ارم

کاتولیک رومی، در ادارۀ این کلیسا سھیم اند. در عصر جنگھای صلیبی ادارۀ کلیسا منحصراً در دست کلیسای روم بود. پس 



لیسا، آنجا کھ گمان میرود قبر مسیح بوده، از آن کلیساھای دیگری نیز تدریجاً در آن برای خود جائی باز کردند. در وسط ک

چراغ  ١٣حرمی است کھ اجازه داده شده چھل و سھ چراغ از سقف آن آویزان شود. از اینھا سیزده چراغ بھ کلیسای روم، 

  چراغ بکلیسای ارمنی، و چھار چراغ بھ کلیسای حبشھ تعلق دارد. ١٣بکلیسای ارتدکس، 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١(Hadrian   

  

این رسم ساالنۀ آتش مقدس از جملۀ موھومات ھراس انگیزی است کھ این پرستشگاه باستانی را در برگرفتھ. 

بود بخواب رفت و » قیامت « حدیثی است کھ میگوید قرنھا پیش راھبی کھ شغلش روشن داشتن چراغ در حرم  رسم مبتنی بر

در اثر غفلت او چراغ خاموش گشت. چون چشم گشود، از قصوری کھ مرتکب شده بود افسرده و ھراسان گشت و از خداوند 

غ روشن شد. از آن پس، ھرسال در ایام عید قیام طلب بخشش کرد. در این ھنگام آتش مقدس از آسمان نازل گشت و چرا

مسیح این معجزه تکرار میشود. کلیسا از ھزاران مؤمنی کھ ھر یک شمع خاموشی در دست دارد انباشتھ میشود. در میان 

مراسم مفصل با شکوه اسقف اعظم ارتدکس سھ بار بدور حرم طواف میکند. بعد گروھی از کشیشان کھ جامھ ھای آراستۀ 

بھا در بر و درفش ھای پرزق و برق در دست دارند و پیوستھ سرود میخوانند بمیان جمعیت روان میشوند. سپس، اشقف گران

اعظم، در حالی کھ توده ئی شمع خاموش در دست دارد، بتنھائی داخل حرم میشود. در این ھنگام ناکھان شعلھ ئی میدرخشد و 

روشن » آسمانی « ھ در کلیسا گردآمده اند پیش آمده، شمع خود را با آن آتش اسقف با شمعھای فروزان بیرون میآید. مؤمنین ک

میسازند. پس از آن، جماعت در کوچھ ھای باریک شھر پراکنده میشود و در حالی کھ ھرکس بدقت میکوشد شمع خود را از 

ود را از شعلۀ شمع دیگری خاموش شدن باز دارد، بخانھ ھای خود روان میشوند. ھریک از پیروان کلیسای ارتدکس شمع خ

  با کناف عالم ارتدکس برده میشود.» مقدس « روشن میکند، و بدینسان این آتش 

کینھ و حسد و مکر و تزویر چنان این کلیسای بزرگ را در گرفتھ است کھ انسان از دیدن آن پریشان و نومید 

تی باشد کھ بھ اسقف گور نسبت داده میشود. چون از میشود. شاید مساعدترین توصیفی کھ بتوان از این کلیسا کرد ھمان عبار

بنظر من، او با ھمان تبسم دلنشین خود خواھد « او پرسیدند بنظر وی عیسی این وضع را چگونھ تلقی خواھد کرد، پاسخ داد: 

  »گفت کودکان من محتاج بازیچھ اند. آیا ھمۀ کودکان گاھی بر سر بازیچھ نزاع نمیکنند؟ 

واقع است، وضعش از ھر جھت با » جلجتای گوردون « نزدیکی محلی موسوم بھ  کھ در» گور باغ « 

) معروف بود، بھ ١» (چاینز گوردون « تفاوت دارد. چند سال قبل یک سرلشکر انگلیسی کھ بنام » قیامت « وضع کلیسای 

ھ درآورده است. بنظر او اورشلیم آمد، و در خارج دیوارھای شھر متوجھ تپھ ئی شد کھ غارھای کوچکش آنرا بشکل جمجم

رسید کھ اینجا باید جلجتای حقیقی یا محل جمجمھ درآورده است. بنظر او رسید کھ اینجا باید جلجتای حقیقی یا محل جمجمھ 

باشد. افسر نامبرده در زیر تپھ غاری یافت کھ محل دفن اجساد بشری بوده، و از آن پی برد کھ این غار باید ھمان جائی باشد 

سیح را در ان نھادند. این غار کھ در باغی واقع شده جای وسیعی است ظاھراً مدفن شخص ثروتمندی بوده. دریچۀ کھ بدن م

آن با سنگ بزرگی کھ در برابرش نھاده بودند مسدود شده بود و از منفذی کھ در باال قرار داشت نور بداخل آن میتابید، 

میتوانست درون آنرا تماشا کرد. آثاری کھ از زیر  ست، بکمک این نورچنانکھ اگر کسی در مدخل آن ایستاده، بداخل مینگری

خاک این باغ پس از حفر آن بدست آمده عبارت است از یک منگنۀ قدیمی شرابسازی و سنگھای یک معبد بت پرستان. معلوم 



اک این غار، بخالف میخواندند. ھنگام تجزیۀ خ» تپۀ جمجمھ « شده است کسانی کھ در مجاورت این تپھ میزیستند آنرا 

  غارھای دیگر، اثری از استخوان در آن نیافتھ اند.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١( Chines Gordon  

 

اینحال کسانی ھستند کھ اینجا را جلجتای حقیقی میشماردند. البتھ این فرضیھ را نمیتوان اثبات کرد، ولی از آنجا کھ این  با

امکان کامال پاک و منزه و دست نخورده نگاھداری شده، کسی کھ سحرگاه روز عید قیام در آنجا حاضر میشود، ھمانگونھ کھ 

ت، در مییابد این غار باید چنان جائی باشد کھ مسیح در آن مدفون شد، و میتوان حالت نویسنده چند سال قبل در آن حضور یاف

در اینجا نیست، « زنی را کھ سحرگاه آن روز با بیتابی بسر قبر رفت در نظر مجسم سازد و صدای فرشتھ را کھ میگفت، 

  ، بگوش دل بشنود.»بلکھ برخاستھ است. بروید و این را بشاگردان بگوئید 

  

  

   



  ل شانزدھمفص

  کلیسای رشد کننده

از اورشلیم بھ شھر تاریخی دمشق انتقال یافت. این شھر، کھ در پس از پنتیکاست مرکز جنبش مسیحیت 

حاشیۀ دشت سوریھ واقع شده، عظمت و پایداری خود را مدیون دو رود ابانا و فرپر است کھ از کنار آن میگذرند. از این دو 

وی جنوب غرب، و دیگری از کوھھای لنان در شمال غرب روان است. ھر دو رود نامبرده رود یکی از دامن کوه ھرمون بس

دارای آب زالل و مناظر دلکش و دشت بارور پھناوری را سیراب کرده، باغھای سحرانگیز دمشق را بوجود آورده اند. 

ز حضرت دمحم، ھنگامی کھ لشکریان سخنوران عرب این باغھا را با باغھای فردوس برابر دانستھ اند و گفتھ اند کھ چون ا

اسالم شھر دمشق را تسخیر کردند، تقاضا شد وارد شھر شده، باغھای آنرا تماشای باغھای دلفریب دمشق شوق دیدار باغھای 

فردوس را از دلم بیرون کند. دمشق حتی امروز شھری زیبا و آباد با سقف سفید و مغازه ھا و باغھای سر سبز فریبنده است، 

جھان بشمار میرود کھ دایماً مسکون بوده. در کتاب مقدس، از زمان ابراھیم گرفتھ تا زمان تدوین کتاب عھد  ترین شھر و کھن

جدید و ھنگام گرایش پولس بھ مسیحیت، بنام این شھر مکرر اشاره رفتھ است. در روزگار پادشاھان اسرائیل دمشق پایتخت 

د بشمار میرفت. این شھر، کھ بنوبت استیالی سالطین آشور، یونان و روم را سوریھ بود و یکی از سرسخت ترین دشمنان یھو

میالدی از شھر پیترا  ۴٠ق. م. تا سنۀ  ٩تحمل کرده بود، در زمان مسیح بخشی از قلمرو حکومت آرتاس چھارم، کھ از سال 

ن برادرش را بنکاح خود رد آورد حکومت کرد، بشمار میرفت. ھیرودیس آنتپاس با دختر او ازدواج کرد، بعد برای اینکھ ز

وی را طالق داد، و این کار جنگ انتقامجویانھ ئی را دامن زد کھ در نتیجۀ آن قسمتی از قلمرو حکومت ھیرودیس از سلطۀ 

  وی خارج گشت.

پولس تنھا کسی است کھ در نوشتھ ھای خود اشاره کرده است آرتاس در آن زمان فرمانروای دمشق بود، 

زمان نیز بر صحت گفتۀ او گواھی میدھد. مسکوکات دمشق شامل تصویر تیبریوس امپراتور روم است کھ  ولی مسکوکات آن

سلطنت کرد، و  ۴١تا  ٣٧ق. م. سلطنت کرد. از آن پس اثری از امپراتوران روم ــ چون کالگوال، کھ از سال  ٣۴تا سال 

 ۶٢ا مشاھده نمیشود. از زمان سلطنت نرون، کھ از سال بطول انجامید ــ در این سکھ ھ ۵۴تا  ۴١کالدیوس، کھ حکومتش از 

میالدی آغاز میشود، تصاویر سایر امپراتوران روم بار دیگر بر سکھ ھای دمشق ظاھر میشود، و ھمین گواه بر این است  کھ 

  شاه دیگری بر دمشق حکومت میکرده است. ۶٢و  ٣۴در فاصلۀ سالھای 

از آن یادگار روزگار رومیان است، و خیابان مستقیمی کھ از آن  در مشرق دمشق دروازه ئی است کھ قسمتی

نامیده میشود، و در کتاب اعمال رسوالن بدان اشاره رفتھ است. در زمان پولس این » درب المستقیم « امتداد دارد ھنوز 

ن معابر جھان بشمار خیابان با یک میل طول و صد پا پھنا کھ در دو سو با ایوانھای مسقف احاطھ شده بود از مشھورتری

میرفت. بزرگترین مسجد شھر امروز مسجدی است کھ چنانکھ از ظاھر آن پیدا است در آغاز کلیسای مسیحی بوده و بعدھا در 

ترکیب آن تغییراتی داده اند. شھرت این مسجد بیشتر از این جھت است کھ گفتھ میشود سر یحیای تعمید دھنده در حرم مزینی 

ھاده شده. با توجھ با اینکھ کالوین مینوید تعداد کلیساھائی کھ در زمان وی مدعی بودند سر یحیای تعمید کھ در وسط آن است ن

دھنده را در اختیار دارند از بیست کمتر نبود، خوانندگان ما را معذور خواھند داشت ھرگاه ادعای کلیسای دمشق را نیز با 

سجد قبال کلیسای مسیحی بوده تقویت میکند سرستون سنگی است کھ بر روی تردید تلقی کنیم. آنچھ اعتقاد ما را باینکھ این م



نامیده. مضمون کتیبھ » شھامت آمیزترین کتیبۀ جھان « آنرا » ھنری وان دایک « مدخل آجری پیدا است، کتیبھ ئی است کھ 

  »ایدار خواھد ماند. فرمانروائی تو، ای مسیح، از آن ھمھ اعصار است، و حکومت تو تا ھمۀ نسلھا پ« چنین است: 

) با داستان انتشار مسحست بشھر اطاکیھ آشنا میشویم، و مالحظھ میکنیم  ٢۶:  ١١در کتاب اعمال رسوالن ( 

در ھمین جا بود کھ پیروان مسیح برای نخستین بار مسیحی خوانده شدند. در واقع، پس از سقوط روم، انطاکیھ مھم ترین مرکز 

نزدیک شد. از اینجا ھدایائی توسط پولس و برنابا بھ قحطی زدگان اورشلیم فرستاده شد، و از نفوذ و قدرت مسیحیت در خاور 

اینجا بود کھ ھمان دو رسول نخستین سفر بشارتی خود را آغاز کردند و گاھی از سفرھای خود بھمین  جا باز میگشتند. 

ختھ بود. انطاکیھ در کنار رود اورنتوس بفاصلۀ وسعت و موقعیت سوق الجیشی انطاکیھ آنرا کانون مناسبی برای مسیحیت سا

واقع است » تائوروس « بیست میل از دریا واقع شده، و در اینجا رود نامبرده یگانھ معبری را کھ در بین کوھھای لبنان و 

ھم بنا  بوجود آورده است. شھر انطاکیھ بامر شاه یونان، سلوکوس اول نیکاتور، ساختھ شد. این شاه شھرھای بسیار دیگری

نام داشتند، و نام اخیر بمناسبت نام مادر او » الئودیکیھ « ، و شش تا »انطاکیھ « ، شانزده تا »سلوکیھ « تا از آنھا  ٩کرد کھ 

باین شھرھا داده شده بود. در زمان پولس شھر انطاکیھ از چھار شھر مجاور و متوالی کھ ھر یک دیواری مخصوص بخود 

ر مشترک محصور بودند تشکیل شده بود. این شھر پس از سقوط بدست رومیان شھری آزاد داشت ولی ھمگی با یک دیوا

فواره ھای زیبا بر شکوه و جالل آن افزودند. ھیرودیس اعالم شد و پایتخت سوریھ گردید. امپراتوران تالی روم با ساختن 

ین آن از خود یادگاری جاودان بر جا نھاد. بزرگ با تسطیح یکی از خیابانھای پھناور شھر و ایجاد ایوانھای مسقف در طرف

  یکی از خیابانھای شھر، کھ چون شریانی شرقی و غربی آن بود، چھار میل طول داشت.

از وضع شھر در آن زمان آنچنانکھ ھر » بن ھور « لیواالس در داستان کالسیک شورانگیز خویش بنام 

در اینجا رودی بسوی باختر روان « شتھ است. وی میگوید: رھگذری ممکن بود بدوست خود گوید شرح شورانگیزی بیان دا

است و بیاد دارم روزی را کھ آب این رود تا بدیوارھای شھر میرسید. اکنون قسمت جلوی رود را لنگرگاه ھا و حوضچھ ھای 

کھ در » آمنوس « واقع است کھ در برابر برادرش » کاسبوس « تعمیر کشتی پوشانیده است. آنطرف تر، در جنوب، کوه 

واقع است کھ از » سیاه « شمال واقع است سر بآسمان کشیده، و در بین آنھا جلگۀ انطاکیھ قرار دارد. کمی دورتر، کوھھای 

« آب زاللی را برای خیابانھای خشک و مردم تشنھ ھمراه میآورد. دیوار این شھر شاھکار ھنر » نھر پادشاھان « آن 

اشد. این دیوار ایتوار مرتفع با زوایای تاھنجار خود در جنوب از نظر ناپدید میگردد. بر استاد معماری دیوار میب» کزرائوس 

روی این دیوار چھار صد برج و بارو قرار دارد کھ ھر یک منبع آب بوده است. بر آخرین نقطۀ مرتفع آن ارکی بنا شده کھ 

تشگاه ژوپیتر سر بآسمان کشیده و در زیر آن مقر در تمام سال توسط سربازان رومی نگھبانی میشده است. در سوی دیگر پرس

ن باشد. بر نایب السطنھ واقع است کھ مملو از اطاق ھای متعدد است، و با اینحال چنان ساختھ شده کھ از دستبرد اوباش مصو

« د کھ روی پلی کھ قدری دور تر قرار دارد عالمت محدودیت کشتی رانی دیده میشود. از باالی پل جزیره ئی شروع میشو

بر آن شھر تازۀ خود را با پنج پل بزرگی کھ بر روی دره ساختھ شده بنا کرد. این پلھا چنان محکم و استوار » کالینیکوس 

انطاکیھ در آن روزگار سومین شھر مھم » است کھ طول زمان و سیل و زمین لرزه نتوانستھ است بر آنھا گزندی وارد سازد. 

روم و اسکندریھ با آن میتوانستند رقابت کنند. این شھر کھ در زیبائی شھرۀ عالم بود مساحتی امپراتوری رئم بود و تنھا خود 

بیش از یک برابر و نیم شھر روم را در برداشت، ولی از نظر اخالق مردمش نیکنام نبود. انطاکیھ مرکز مھم بازرگانی و داد 

« میگوید موھوم پرستی و فساد اخالق شرق از » جوونال « و ستد و ھمچنین مرکز ادیان خاور زمین بشمار میرفت. 

سرایت کرد. گمان میرود در سراسر تاریخ بشری ھیچ مردمی بھ اندازۀ ساکنان این شھر رومی ــ » تیبر « بھ » اورنتوس 

  یونانی بفساد و موھوم پرستی آلوده نشده باشند.



ریتانیائی و فرانسوی آغاز گشت. از ، در این شھر حفریاتی بدست یک ھیئت مختلط آمریکائی و ب١٩٣٢بسال 

آنجا کھ شھر کنونی انطاکیھ کوچک تر از شھر قدیمی است، نقاط بسیاری در آن وجود داشت کھ نظر باستانشناسان را بخود 

جلب کرد. محل دیوارھای قدیمی شھر شناختھ شد، آکروپولیس کشف گردید، و بقایای تماشاخانۀ بزرگی کھ در قرن اول 

رومیان بنا شده و در زمان خود با گنجایش دویست ھزار نفر عظیم ترین تماشاخانۀ جھان بشمار میرفت از زیر میالدی توسط 

متعددی دیگری کشف شدند کھ یکی از آنھا کلیساھای مسیحی  خاک بیرون آورده شد. گرمابھ ھا، ویالھا، و بعد از آن بناھای

راوان مجسمھ و مقداری موزائیک کف اطاق، کھ متعلق بقرون اول تا ساختھ شده. عالوه بر این، قطعات ف ٣٨۴است کھ بسال 

ششم میالدی است، بدست باستانشناسان افتاد. این موزائیکھا دارای تصاویری از تاریخ و اساطیر یونان ــ روم و مناظر 

  طبیعت و صحنھ ھای شکاراند و از نظر ھنری ارزش فراوان دارند.

کھ در انطاکیھ کشف شده توسط کارگران عرب از زیر خاک بیرون آورده ولی گرانبھاترین یادگار تاریخی 

زمین را میکدند بھ پیالۀ مخصوص عشای ربانی  ١٩١٠شده است نھ باستانشناسان. گروھی از کارگران عرب کھ در سال 

ۀ برخوردنده اند امتناع معروف شد. این کارگران از افشای نام محلی کھ در آن باین پیال» پیالۀ انطاکیھ « بخوردند کھ بنام 

ورزیدند، ولی گفتند در زیر بنای یک کلیسای قدیمی آنرا یافتھ اند. عالوه بر این پیالھ، یک صلیب، چند جلد سیمین کتاب، و 

یک پیالۀ دیگر نیز در اینجا بدست آنھا افتاده بود. این پیالۀ در حقیقت، ظرفی است کھ ساغر کوچکتری در آن جا میگرفتھ و 

  تصاویری حک شده است کھ گمان میرود تصویر مسیح و رسوالن اوست. روی آن

دو تصویر از مسیح در طرفین آن دیده میشود. یکی از آنھا مسیح را در دوران جوانی و دیگری او را 

بصورت مردی بالغ نمایش میدھد. تصویر ده نفر دیگر نیز جلب توجھ میکند کھ با دستھای افراشتھ بر دو مسیح درود 

رستند. در دست راست مسیح بشقابی است کھ پنج قرص نان و دو ماھی در آن دیده میشود، و در کنار آنھا کبوتری جلب میف

توجھ میکند. در زیر پاھای مسیح تصویر عقاب رومی قرار دارد. طرح بوتۀ تاک با تصاویر دیگر درھم آمیختھ است. ایسین، 

، کتاب مصور جالب توجھی انتشار داد کھ مضامین آن ما حصل مطالعات الۀباستانشناس، پس از ده سال دقت و بررسی این پی

اوست. باستانشناس نامبرده تصاویر دور مسیح جوان را متی، مرقس، لوقا، یوحنا، یعقوب پسر زبدی، و آنانی را کھ بدور 

یک دو اینچ طول دارد و با ھم  مسیح بالغ گردآمده اند پطرس، پولس، یعقوب، یھودا و آندریاس تلقی میکند. این تصاویر ھر

متفاوت اند. ایسین با توجھ بشکل و ترکیب این پیالۀ آنرا متعلق بھ سال ھفتاد میالدی میداند. پیالۀ ھای دیگری کھ چون این 

 بپایان رسید، تاکنون بدست نیامده است. لذا، او ٣۴دارای قاعدۀ کوچک باشند پس از دوران تیبریوس کھ فرمانروائیش در سال 

تصاویر روی این پیالۀ را مستند میشمارد. مسیح در این تصویر فاقد ریش است و وقار و مالحت از چھره اش ھویدا است. از 

نظر ھنر، این پیلۀ بسبک یونانی ساختھ شده، و ظاھراً بآخرین مراحل ھنر یونان تعلق دارد پیالۀ منقور برونی ظرفی است کھ 

میداده است. قطعاتی از این پیالۀ کوچک تر را بمرور زمان از آن جدا کرده، با خود ساغر سادۀ کوچکتری را در خود جای 

برده اند. دکتر ایسین این فرضیھ را کھ پیالۀ درونی ممکن است ھمان پیالۀ ئی باشد کھ مسیح و شاگردانش در شب بازپسین از 

  ، ولی جالب توجھ و دلکشی است.آن شراب نوشیدند، محتمل تلقی میکند. این فرضیھ، گرچھ قابل اثبات نیست

پس از کشف این پیالۀ، دربارۀ آن و بخصوص قدمتش اختالف نظر شدیدی در میان باستانشناسان پدید آمد. 

دکتر بارتون معتقد است عقاید منعکس در تصاویر و تزئینات این پیالۀ بیشتر مربوط بھ اوائل قرن دوم میالدی، یعنی حدود 

کامبریچ، برعکس عقیده دارد کھ این تصاویر یا باید متعلق بعصر فالوین (  د. دکتر کوک، استادمیباش ١۴٠ــ  ١٢٠سالھای 

). فوکس جانسن آنرا کار قرن اول میالدی میداند. برخی دیگر معتقداند متعلق  ١١۶ــ  ٩٨) باشد یا بزمان تراژان (  ٩۶ــ  ٧٠



الدی تعلق دارد. با اینحال پرفسور بیکن گفتھ است آثار ھنری بقرن پنجم است و سبک ھنری آن بزمانی دیرتر از قرن اول می

ثابت کرده است ھنرمندان » دورتی « مشابھ این از معابدی کھ در قرن دوم میالدی در بعلبک بنا شده اند بدست آمده است، و 

یر االنتشار خود موسوم بھ خاور زمین از مدت ھا قبل این سبک را پیروی میکرده اند. توماس کوستین، داستانسرا، در اثر کث

، شرح خیالی دلکشی از نحوۀ تھیھ این اثر گرانبھا بیان داشتھ است. اکنون پیالۀ مورد بحث در یکی از موزه ھای »پیالۀ « 

نگاھداری میشود، و در میان آثار گرانبھای دیگری کھ از صنعت اولیۀ مسیحی در این موزه » دیرھا « شھر نیویورک بنام 

  تمال، از ھمھ زیباتر و شگفت انگیز تر است.گردآمده، مح

، کھ بندر »سلوکیھ پبریھ « دو کلیسای ویران نادر در مجاورت انطاکیھ کشف شده است. یکی از اینھا در 

)، سفر بشارتی خود را از آنجا آغاز کردند، واقع  ۴:  ١٣قدیم انطاکیھ است و پولس و برنابا، بروایت کتاب اعمال رسوالن ( 

میالدی بنا شده، و کلیسای بزرگی بوده است. کف متحرک آن با مجموعۀ موزائیک نادر  ۴٨٠ن کلیسا، ظاھراً در سال شده. ای

و خارق العاده ئی کھ صحنھ ھائی زنده از فردوس طبیعت را با جانوران، پرندگان، درختان و گلھا نمایش میدھد پوشیده شده 

میشوند کھ از دیدن مرغ عظیم الجثھ ئی از طایفۀ درنا، یک فیل خروشان،  است. در میان جانوران زرافھ و اسب کوھی دیده

شیران غران، اسبان لجام کسیختھ، یک دستھ آھو، گوسفندان، بزھا، یک کفتار و جانوران دیگر رم کرده اند. پرندگانی کھ در 

زند، یک مرغابی، کھ سرش را چنگ روی پیالھ منعکس شده اند عبارت اند از یک عقاب، در حالی کھ بالھای خود را بھم می

داستانھای کتاب عھد عتیق عبارت اند : از دانیال، موسی، بوتۀ میزند، چند طاوس و درنا و مرغابی و قاز. تصاویر مربوط بھ 

فروزان و یوسف و شائول. از داستانھای کتاب عھد جدید تصویر مجوسیان، مرد توانگر و ایلعازر و اطعام پنج ھزار نفر 

  یسی بر روی پیالۀ منعکس است.توسط ع

واقع است. سیمون مقدس در حدود » سیمون مقدس « در ھشتاد میلی شمال شرق انطاکیھ ویرانھ ھای کلیسای 

در شمال سوریھ متولد شد و سی سال آخر عمر خود را بر روی ستونھائی بسر برد کھ ارتفاع آنھا پیوستھ افزایش  ٣٩٠

آخر ثریب شصت پا ارتفاع داشت. بیشتر روزھا را او در دعا و مناجات بسر میبرد و در مییافت. ستون اول شش پا و ستون 

ضمن آن از کمر تا بزمین خم شده، دوباره راست میگردید. یک تماشاچی روزی بشمردن حرکات او پرداخت، و پس از آنکھ 

ھ سیمون مقدس خستھ نشده بود و ھنوز ھزار و دویست و چھل بار آنرا شمرد خستھ شد و از شمردن باز ایستاد، در حالی ک

باین حرکت شگفت انگیز ادامھ میداد. مشھور است کھ او یک سال تمام را روی یک پا ایستاد. از ھمھ جا زائران برای 

تماشای او ھجوم میآوردند، و گفتھ اند کھ ھزاران تن با دیدن او بھ مسیحیت گرویده اند. میگویند ستارۀ فروزانی بر فراز ستون 

او نور افشانی میکرد، و جماعتی از پیشوایان دین جسد او را تا گور مشایعت کرده اند. او نمونھ ئی فنا ناپذیر از قدوسین 

تأثر  مرتاض مسیحی شناختھ شده است. اندکی پس از مرگ وی، کلیسای بزرگی در محل ستون او ساختھ شد کھ ویرانھ ھای

ھار اطاق بزرگ تشکیل شده بود کھ بشکل صلیب در کنار ھم قرار داشتند. روی انگیز آن ھنوز بر جا است. این کلیسا از چ

این اطاق ھا را با سقف پوشانده بودند و ستون سیمون مقدس، کھ ھنوز قسمتی از آن پا برجا است، در وسط آنھا قرار داشت. 

ً بلندی را بر روی ستونھا صیق« این کلیسا را دیده، آنرا چنین توصیف میکند:  ۵۶٠اواگریوس، کھ بسال  لی زیبا سقف نسبتا

خود نگاھداشتھ اند. در وسط کلیسا صحنی است کھ در مرکز آن ستونی بارتفاع چھل ذراع قار دارد. بر روی این ستون 

صومعھ ھای متعددی در دور این کلیسا بنا شده بود، و از » فرشتۀ مجسم زندگی آسمانی خود را بر روی زمین بسر برده. 

ھای شھر میتوان دریافت برای پذیرائی از زائرانی کھ برای زیارت این کلیسا میآمدند چھ تدارکاتی مفصلی الزم  روی ویرانھ

  بود در این شھر بعمل آمده باشد.



  فصل پانزدھم

  راھھائی کھ پولس پیمود

ھ موطن برنابا ) با نخستین سفر بشارتی پولس و برنابا بھ قبرس، ک ۵و  ۴:  ١٣در کتاب اعمال رسوالن ( 

بود، آشنا میشویم. قبرس جزیره طویل و زیبا و باروری است کھ در مشرق مدیترانھ در مدخل خلیج انطاکیھ واقع شده و در و 

در روز روشن از این بندر دیده میشود. مبشران نامبرده در شھر سیالمیس، کھ در آن روزگار از بندرھای مھم مدیترانھ بود و 

بشمار میرفت، پیاده شدند. این شھر در کنار جلگھ ئی واقع است کھ وسیع ترین جلگۀ جزیره میباشد.  مرکز بازرگانی قبرس

چنانکھ کتاب اعمال رسوالن روایت میکند، در زمان پولس کنیسھ ھای متعددی در این شھر قرار داشت. با توجھ باینکھ 

ر بوده اند، وجود این کنیسھ ھا را در آنجا امری عادی سیالمیس در آن زمان مرکز مھم بازرگانی بود و یھود ھمواره سوداگ

خوانده میشود و در کنار آن گوری منتسب بھ » برنابای مقدس « باید تلقی کرد. امروز در این شھر صومعھ ئی ھست کھ بنام 

، مردی کھ پولس در کھ میگوید دومین باری کھ برنابا ھمراه مرقس بجزیره آمدبرنابا قرار دارد. راھبان صومعھ حدیثی دارند 

نخستین سقر خود وی را نابینا ساختھ بود، با وی بنای مخالفت نھاد و یھود را علیھ وی بشورانید و آنھا در میدان اسب دوانی 

  برنابا را سنگسار کرده، بقتل رسانیدند.

بعد  ھمان شب مرقس جسد وی را ربوده، در خارج شھر دور از دیدۀ بدخواھان بخاک سپرد. چھار صد سال

از این ماجرا، کلیسای قبرس در صدد برآمد خود را از سلطۀ و فرمانبرداری کلیسای انطاکیھ برھاند، و برای حصول این 

منظور استدالل کرد چون خود آن کلیسا نیز بدست یکی از رسوالن مسیح بنیانگذاری شده در شأن و منزلت کمتر از کلیسای 

گو در این باره جریان داشت، اسقف اعظم قبرس اعالم داشت برنابا در خواب بسراغ انطاکیھ نیست. در اثنائی کھ بحث و گفت

)، امپراتور ١وی آمده، او را بمحل گور خویش رھنمائی کرده است، و باو تکلیف نموده کھ مسألۀ مورد اختالف را بھ زنو (

ئی از انجیل متی را بسینۀ خود نھاده است.  قسطنسنیھ، احالھ کند. آنرا شکافت، و در داخل آن جسد برنابا را یافت کھ نسخۀ

وی آثاری را کھ در گور یافتھ بود برداشتھ، نزد امپراتور شتافت، و امپراتور از سخنان وی چنان بھیجان آمد کھ بیدرنگ 

داد کھ  شورای کلیسا را برای تأئید استقالل و خودمختاری کلیسای قبرس تشکیل داد. عالوه بر آن، شورا بھ اسقف اعظم اجازه

از آن پس نامش را با مرکب سرخ امضا کند، و این پیش از آن حق اختصاصی امپراتور بود. ھمچنین اسقف اعظم اجازه یافت 

سال گذشتھ تا روزگار خودمان  ١۴۵٠کاله ارغوانی بر سر نھد و عصای سلطنتی با خود حمل نماید. کلیسای قبرس در طی 

  نظری برای خویش محفوظ داشتھ است.این حقوق و مزایا را با سرسختی و تنگ

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١(Zeno   

  



کھنسال پنھان شده و از خالل درختان پایۀ ستونھای شھر سیالمیس در روزگار ما در زیر درختان انبوه 

مرمر و بقایای سھ بازار قدیمی با میدانھای وسیع کھ کف آنھا با سنگ مرمر پوشیده و با بناھای عظیم احاطھ شده بود، نمایان 

ھ دارای گرمابھ است. از جملۀ آثاری کھ از میان ویرانھ ھای شھر قدیمی بدست آمده ابنیھ ئی بسبک خانھ ھای رومی است ک

ھای متعدد و دستگاه حرارت مرکزی بوده اند. در بزگ ترین میدان شھر پلکانی است کھ باحتمال قریب بقین ھمان پلکانی 

  میباشد کھ رسوالن از آن گذشتھ اند. شھر سیالمیس و بندر آن در زمین لرزۀ شدیدی ویران شده است.

روزگار رومیان از آنھا بھره برداری میشد و آنھا را در وسط جزیره کانھای بزرگ مس قرار دارد کھ در 

ھیرودیس بزرگ از آگستوس قیصر کرایھ کرده بود. نکتۀ جالب توجھ اینجا است کھ معادل کلمۀ مس در زبان انگلیسی از 

ند. کلمھ قبرس گرفتھ شده است. امروز یک شرکت آمریکائی با وسائل و شیوه ھای نوین از این کان ھا بھره برداری میک

مبشران نامبرده از سیالمیس پافوس، کھ مقر فرمانروای رومی جزیره بود، در آمدند. در مجاورت پافوس دھکده ئی است. بنام 

، کھ درختان زیتون کھنسال در آن روئیده است، و ساکنان آن بر خود میبالند کھ تخم این درختان را پولس و برنا »ساالمیو « 

آن توقف کردند بر زمین افشانده اند. نزدیک تاماسوس گوری است کھ گفتھ میشود بھ  ھنگامی کھ برای صرف ناھار در

) نامش آمده. معروف است کھ این  ١۶:  ٢١شخصی است کھ در کتاب اعمال رسوالن (  مناسون تعلق دارد، و این ھمان

آن از پولس و لوقا پذیرائی کرده. و  شخص بدست یوحنا تعمید یافتھ و بھ فاصلۀ راه یکروز از اورشلیم خانھ ئی داشتھ کھ در

  بعدھا با خشکانیدن دست صرافی بی وجدان و ستمگر معجزه ئی از او سر زده است.

، کھ مردی دانا و ھوشمند بود و پس از سیسرو، »خلیفۀ والیت « در پافوس مبشران بھ سرجیوس پولس، 

ر ایاالت تابع روم بر دو گونھ بودند. برخی از آنھا تابع خطیب مشھور رومی، باین مقام گماشتھ شد، برخوردند. در آن روزگا

سپرده میشد، و گروھی دیگر را امپراتور توسط فرماندار خویش » خلیفھ والیت « مجلس عوام بودند و حکومت آنھا بدست 

خلیفۀ « س بعنوان اداره مینمود. نکتۀ جالب توجھ اینجا است کھ وقتی لوقا از پیالطوس، فیلکس و فستوس چون والی، و از پول

نام میبرد، در تعیین مقام و مسئولیت آنھا راه خطا نرفتھ است. زمانی گمان میرفت لوقا در جائی کھ از سرجیوس » والیت 

قبرس نام برده دچار خطا گشتھ است، زیرا آگستوس، امپراتور روم، این جزیره را مستقیماً » خلیفھ والیت « پولس چون 

یکرده است. ولی معلوم شد کھ ادارۀ امور این جزیره بعدھا از امپراتور بھ مجلس اعیان انتقال یافت. توسط والی خویش اداره م

قبرس منقوش است، و ھمچنین در سالھای اخیر کتیبھ ئی متعلق » خلفای والیت « سکھ ئی بدست آمده کھ بر آن نام یکی از 

پلینی نیز از سرجیوس پولس » مان پولس، خلیفھ والیت در ز« میالدی یافت شده کھ بر روی آن نوشتھ است:  ١۵۵بسال 

چون نویسندۀ رسالھ ئی دربارۀ دانش قبرس نام میبرد، و بدینسان یک گواه دیگر بر آنانی کھ حضور و مقام وی را در این 

  »جزیره تأئید کرده اند افزوده میشود. 

ین مغی بنام باریشوع علیمایا از در ھمین جا بود کھ در حضور سرجیوی پولس بحث و گفتگوی شدیدی در ب

انجامید. » خلیفھ والیت « یک طرف و پولس رسول از طرف دیگر در گرفت و بھ نابینائی اولی و قبول پیام پولس از طرف 

از اینجا دو تغییر در نحوۀ بیان داستان جلب توجھ میکند. نخست آنکھ، نام سولس از این بھ پولس بر میگردد، و دیگر آنکھ تا 

جا نام برنابا مقدم برنام پولس ذکر میشد، و از ظاھر امر برمیآید کھ او رھبری و ابتکار عمل را در دست داشتھ است. ولی این

از آنان یاد شده است، و این نشان میدھد کھ از آن » پولس و ھمراه او « از این پس ھرجا کھ از مبشران نامی بمیان آمده بنام 

تکار عمل را بدست گرفتھ است. چنانکھ پیداست، پولس رسول پس از آنکھ بجھان رومی گام پس رسولی کھ جوان تر بوده اب

  نھاد، ترجیح داد بجای سولس کھ نام عبری است بنام پولس خوانده شود.



مبشران پس از ترک قبرس بھ آسیا باز گشتند و در انطاکیۀ پامفلیا پیاده شدند. این شھر از جملۀ شانزده شھر 

کیھ است کھ بدست سلوکوس نیکاتور اول بنا شدند. شھر مورد بحث، چنانکھ ویرانھ ھای آن گروھی میدھد، موسوم بھ انطا

شھری یونانی ــ رومی بوده است. بقایای مجرای آب کھ بسبک رومی ساختھ شده ھنوز جلب توجھ میکند. پزستشگاه اصلی 

واح منقور بود و خاک زیر آن مملو از استخوانھای ، بنا شده دارای مذبح وسیعی با ال)١» (من « شھر کھ برای الھۀ 

چھارپایان است. شھر دارای دو میدان وسیع بوده کھ یکی از آنھا بنام اگستوس قیصر و دیگری بنام تیبریوس خوانده میشده 

دیگری بنام است، و در آنھا بنام اگستوس قیصر و دیگری بنام تیبریوس خوانده میشده است، و در آنھا بنام اگستوس قیصر و 

حاوی » من « تیبریوس خوانده میشده است، و در آنھا طاق ھائی بنا شده بود کھ کتیبھ ھائی یادبود در بر داشت. پرستشگاه 

من « تصاویر سر گاو نر است کھ در میان تاجھای بافتھ شده از شاخۀ درختان و میوه احاطھ شده اند. سرگاو نر عالمتی برای 

ت. این پرستشگاه نمونھ ئی برجستھ از ظرافت یونان و شکوه و عظمت ابنیۀ رومی است. آبی کھ از ، خدای باروری بوده اس»

مجری مخصوصی بشھر میآمد توسط لولھ ھائی در داخل شھر تقسیم میشد. اخیراً فرمانی کھ بخط التین از میان بقایای شھر 

جویان را از تجاوز و تخلف باز میدارد. پیداست کھ بدست آمده، بھای گندم را پس از یک زمستان سخت تثبیت میکند و سود

  انطاکیھ از شھرھای مترقی و با رونق آن روزگار بوده است. 

نخستین محققی کھ ویرانھ ھای انطاکیھ توجھ وی را بخود معطوف داشت کشیش نظامی انگلیسی مقیم ازمیر، 

)، کھ با نگارش کتاب حاجی بابای ٣ش جیمز موریر ()، است. این شخص در اثر تماس با برادر زن٢بنام فرانسیس اروندل (

اصفھانی در ایران شھرت یافتھ است، بھ باستانشناسی عالقمند شد. پولس، پس از ورود باین شھر، بعیادت دیرین خود، روز 

و بھمین جھت  شنبھ بھ کنیسھ یھود در آمد و پیام عیسی را بھ جماعت اعالم داشت. ظاھراً یھودیان ساکن این شھر اندک بودند،

تنھا یک کنیسھ در آن وجود داشت. این کنیسھ یقیناً بشکل کنیسھ ھای امروزی بوده و در وسط آن میزی برای قرائت کتاب 

عھد عتیق قرار داشتھ است. صندوق حاوی نسخۀ خطی کتاب عھد عتیق در کنار میز در آنسوئی کھ بھ اورشلیم نزدیکتر است 

دلی ھائی برای حاضرین چیده میشد، و زنان نیز در جای مخصوصی کھ معموال در پشت نھاده میشد و در اطراف میز صن

معجری مشبک یا راھرو کھ بآنان اختصاص داشت گرد میآمدند. لوقا شرح مبسوطی از بیانات پولس در این کنیسھ میدھد کھ 

است. از پیشگوئیھای پیامبران یھود آغاز ونھ ئی از مواعیظ او برای یھودیان است. سخن پولس در اینجا دوستانھ و دلنشین نم

میشود و بھ یحیای تعمید دھنده و عیسی میرسد. در نخستین ھفتۀ اقامت پولس در این شھر، یھودیان ساکن آنجا واکنش دوستانھ 

  ی آورد. ئی باو ابراز داشتند، ولی مخالفتی کھ بعداً از جانب آنان سر زد سبب گشت کھ پولس از یھود دل کند و بھ امتھا رو

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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را بھ خود » رسول برای امتھا « مشی فعالیت بشارتی پولس بود، زیرا از آن پس او نام  این ماجرا در حقیقت مبدء تحولی در

گرفت. بدیھی است کھ در شھری چون انطاکیھ، کھ در تحت نفوذ و سلطۀ رومیان بود، ھر تشبیثی بقانون علیھ پولس از جانب 

قتدر و متنفذی کھ بھ یھودیت گرویده بودند متوسل یھود بی ثمرو بال اثر میماند. از این روی، مخالفان و بدخواھان بزنان م



، بھ قونیھ، »خاک و غبار شھر را از پاھای خود افشانده « شدند و آنانرا علیھ مبشران برانگیختند و مبشران را ناگزیر ساختند 

  یا ایقونیھ، کھ در شصت میلی انطاکیھ واقع است، رھسپار شوند.

ھای پولس و تکال خوانده میشود. تکال جوانی از اھالی قونیھ بود کھ بھ نزدیک ایقونیھ دو تپھ ئی ھست کھ بنام

مسیحیت گروید، و داستان او در شرح جعلی کارھای پولس و تکال کھ در قرون اول میالدی در کلیساھا خوانده میشد، آمده 

  است.

دۀ کتاب میگوید تنھا توصیفی کھ از اندام و وضع ظاھری پولس در دست داریم در ھمین کتاب است. نویسن

مردی بود با اندام ریز، سرکم مو، پاھای کج، تندرست، ابروان بھم رسیده، بینی نسبتاً خمیده، و شخصی پر از فیض « پولس 

ایقونیھ مستعمرۀ رومیان نبود بلکھ بشیوۀ » و رحمت، زیرا گاھی چون انسان مینمود و زمانی چون فرشتگان بنظر میآمد. 

ز این روی، ھنگامی کھ ساکنان آن علیھ مبشران شوریدند، دموکراس آن بھ کریھ ترین صورتی دموکراسی اداره میشد. ا

نمایان گشت، و پولس و برنابا ناگزیر گشتند بھ لیستره بگریزند. تنھا بخش کوچکی از شھر قدیمی، کھ شاید ھمان باشد کھ 

  ده و از سر نو بنا گردیده است.پولس دیده، تا زمان ما باقی مانده است، زیرا این شھر بارھا ویران ش

توسط ج. ر.  ١٨٨۵لیستره بفاصلۀ بیست و پنج میل از ایفونیھ واقع است و ویرانھ ھای آن در سال 

)، محقق آمریکائی، کشف گردیده است. در میان بقایای شھر سنگ مذبحی بھ ارتفاع سھ و نیم اینچ بدست ١ستیلینگتون سترت (

تین حک شده و ضمناً اشاره گردیده است کھ شھر مستعمرۀ رومیان بوده. از آنجا کھ این سنگ آمده کھ بر آن نام شھر بخط ال

یادگار روزگار آگستوس است، یقیناً پولس و ھمراه او آنرا دیده اند. در ھمین شھر بود کھ چون پولس مرد لنگ را شفا داد 

، و مردم برنابا را چون الھۀ مشتری و پولس را چون کاھن معبد مشتری وی را خدا پنداشت و خواست برای او قربانی بگذارد

خدای عطارد سجده و پرستش کردند. درک اینکھ چرا در لیستره مردم این مبشران را چون خدایان مشتری و عطارد پنداشتند 

دیث میگوید نۀ کھن فیلمون و با ئوکیس در ذھن مردم این شھر ریشھ دوانده بود. این حمشکل نیست. سبب آن این بود کھ افسا

مشتری و عطارد بصورت انسان در شھر نمایان شدند و روستائیان نامھربان آنانرا بیرون راندند. تنھا فیلمون، مرد کھنسال 

نیک سیرت، و زن او بائوکیس با خودشروئی از آنان پذیرائی کردند. موجودی آذوقۀ آنان بطرز معجزآسائی افزایش یافت تا 

امداد فردا در جای شھر دریاچھ ئی ظاھر گشت کھ در آن روستائیان نامھربان بھ ماھی مبدل گشتھ کفاف مھمانان را بدھد، و ب

بودند. بسائق ھمین حدیث، وقتی مردم پنداشتند خدایان فرود آمده اند، آنانرا خدایان مشتری و عطارد شمردند. بنظر میرسد کھ 

شھائی کھ در میان ویرانھ ھای شھر صورت گرفتھ بقایای معبد مشتری و عطارد خدایان حامی این شھر بوده اند. بر اثر کاو

مشتری بھمان صورتی کھ در کتاب اعمال رسوالن توصیف شده کشف گردیده، و ھمچنین الواح فراوانی بدست آمده است کھ 

  از طرف پرستندگان مشتری و عطارد بآنان تقدیم گردیده است.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١(J. R. Stillington Sterret   

نکھ این بار لذا پیداست کھ شور و ھیجانی کھ از مشاھدۀ پولس و کارھای او بھ کاھن معبد مشتری دست داد و اعتقاد او بای

شھر دربھ، کھ مبشران از پذیرائی از این خدایان بجای شوربختی مایۀ برکت شھر خواھد گشت بی مبنا نبوده است. در محل 

لیستره بدان رھسپار شدند و آخرین نقطۀ خط سیر پولس در این سفر بود، تاکنون حفریاتی صورت نگرفتھ است. پولس و 

  بازگشتند. برنابا از اینجا بھ انطاکیۀ سوریھ



پولس و سیالس در دومین سفر بشارتی خود پس از عبور از برخی شھرھائی کھ در سفر قبلی دیده بودند بھ 

ترواس، در آسیای صغیر، رسیدند. در اینجا پولس رؤیای مرد مقدونی را کھ استعانت میکرد عالمتی از میل و ارادۀ خدا برای 

ین سفر تیموتائوس در لیستره و لوقا در ترواس بھ مبشران میپیوندند، و بدینسان عزیمت خود بھ قارۀ اروپا تلقی میکند. در ا

ق.  ۴٨٠، شاه ایران، بسال تسخیر اروپا با راھی کھ خشایارشاتعداد آنھا ظاھراً بچھار میرسد. تفاوت شیوۀ این مبشران برای 

ً از ھمان نقطھ باین منظور ب توجھ و آموزندھئی است. رگزیده بود، نکتۀ شایان م.، یا قریب پانصد سال قبل از آنان، تقریبا

، بگواھی اسناد تاریخی با اتکای بھ بزرگ ترین نیروی نظامی آن عصر تعرض خود را آغاز کرد. ھرودوت خشایار شا

و ترکیب نیروھای او باقی گذارده است. سربازان او از سراسر  ستند از کثرت سربازان خشاریارشاتوصیفی روشن و م

ی پھناور ایران، کھ از ھند تا حبشھ و از افغانستان تا شبھ جزیرۀ عربستان گسترش داشت، گردآوری شده بودند. امپراتور

او جمعی با کاله خود برنجین، نیروھای او از پیاده نظام، کھ بھ شمشیر و نیزه مجھز بود، تشکیل میشد و در میان سربازان 

عده ئی با کاله نمدی بودند و جامھ ھای رنگارنگ گوناگون برتن داشتند. گروھی با کاله خود ساختھ شده از جمجمۀ اسب و 

کثرت سربازان او بحدی بود کھ برای شمارش آنان ده ھزار تن را جدا ساختھ، حصاری برگرد آنان کشیدند، و چون گنجایش 

احصاء معلوم شد کھ تعداد  محوطۀ داخل حصار معلوم شد، از آن برای شمارش بقیۀ سربازان استفاده کردند. در نتیجۀ این

سربازان خشیارشا بر یک میلیون و ھفتصد ھزار تن بالغ است. ھزار و دویست و ھفت کشتی نیز کھ در تنگۀ داردانل گرد 

آمده بودند از سربازان او در خشکی حمایت میکردند. شاه ایران کھ بر تخت مرمر نشستھ بود از آنجا بر این سفاین نظر افکند 

یروی خویش خشنود گشت. فرمان حملھ صادر شد و سربازان شروع کردند از روی پلی کھ از اجتماع قایق ھا و از عظمت ن

  تشکیل شده بود خود را بکرانۀ اروپا برسانند.

تاریخ نتیجۀ این تعرض نیرومند را ثبت کرده است. میدانیم کھ ھجوم خشیایارشا با ایستادگی سخت یونانیان 

او منھدم گشت و تنھا گروه معدودی از سربازان او کھ ظاھراً شکست ناپذیر بودند بوطن خویش باز روبرو شد. نیروی دریائی 

گشتند. ھجوم خشایارشا را برای تسخیر اروپا با شیوه ئی کھ پولس بھمین منظور برگزیده مقایسھ کنید چھار مرد بر آن شدند 

اه توانای ایران بانجام آن گمنام و بیسالح کاری کردند کھ شکھ قارۀ اروپا را برای مسیح تسخیر کنند. چھار مبشر تھیدست 

توفیق نیافت. اینان دین و دل و شیوۀ زندگی مردم یونان و، با آلمال سراسر اروپا را دیگرگون ساختند. خشایارشا 

ان بود. ھیچ  بفرمانبرداری ظاھری مردم و بوصول باج از آنان دل خوشی داشتھ بود. ولی نیت و ھدف پولس بسی عالی تر از

فتحی، جز اینکھ مردم اروپا تن و روان و فکر خود را تسلیم مسیح سازند، این مبشر بزرگ را نمیتوانست از تالش باز دارد. 

با اینحال، میبینیم در ھمان جائی کھ خشایارشا با شکست مواجھ شد پولس شاھد پیروزی و موفقیت را بھ آغوش میکشد. 

  نھ تنھا بھ یونان بلکھ سراسر اروپا گسترش یافت. جنبشی کھ بدست او آغاز گشت،

  

فیلیپی نخستین شھر اروپائی است کھ پولس و ھمراھان او برای اعالم پیام مسیح در آن توقف کردند. این 

داد و شھر بنام فیلیپ مقدونی، کھ در قرن چھار قبل از میالد آنرا بنا نھاده، نامیده میشد. بعدھا با جنگ فیلیپی کھ در آن روی 

انجامید، بر شھرت این شھر افزوده گشت. مقارن » اوکتاوین « و » آنتونی « بدست » بروتوس « و » کاسیوس « بمغلوبیت 

جشنی کھ بمناسبت این پیروزی برپا شده بود، شھر فیلیپی مستعمرۀ رومیان شناختھ شد و سربازان رومی کھ در جنگ شرکت 

، کھ در کنار یکی از شاھراھای یونان بھ روم قرار داشت، »نیا پولیس « راھان در جستھ بودند اتباع آن گشتند. پولس و ھم



آن برداشتھ اند و در آن  توقف کردند. خاکی را کھ با گذشت زمان بر این شاھراه نشستھ است در نقاط متعددی از روی

  ای نھاده است.اینچ یافتھ اند کھ چرخ گاریھائی کھ از آن میگذشتھ اند برج ۴تا  ٣خراشھائی بعمق 

یک رشتھ کاوشھا و حفریات دامنھ داری توسط مدرسۀ فرانسوی آتن در  ١٩٣٨و  ١٩١۴در فاصلۀ سنوات 

ویرانھ ھای شھر فیلیپی صورت گرفت. حفاران مدرسۀ نامبرده در مرکز شھر میدانی بطول سیصد و بپھنای صد و پنجاه پا 

در سھ سمت آن ایوانھائی قرار داشت، و اننیۀ بسیاری در اطراف ان  یافتند کھ در ھمھ طرف بھ پرستشگاھھائی منتھی میشد،

ساختھ شده بود. در سمت شمال بنائی است کھ گویا مقر فرمانروای شھر بوده. نھرھای آب کھ توسط رومیان در شھر احداث 

تماشاخانھ، کلیساھائی کھ  شده بود ھنوز بصورت قابل استفاده ئی باقی مانده است. در نقطۀ دیگر تپیھ ئی با قلۀ مسطح، یک

تاریخ بنای آنھا خیلی دیرتر از زمان پولس است ساختھ شده. یکی از بناھائی کھ ظاھراً قبل از زمان پولس ساختھ شده ایوان 

ستونداری است کھ بقایای آن در انتھای غربی شھر قدیمی دیده میشود. با توجھ بعادت رومیان باستان، میتوان احتمال داد کھ 

نا پس از آنکھ شھر مستعمرۀ رومیان شد بنا گردیده و ظاھراً امتھای پومریم را، کھ خدایان بیگانھ را بدان راھی نبوده، این ب

میرسیم کھ از آن در کتاب » گنجاتیس « تعیین میکرده است. بفاصلۀ تقریباً یک میل از این شھر، در کنار شاھراه، بھ رود 

شده، و مبشران در کنار آن بگروھی از زنان دیندار برخوردارند کھ در روز سبت ) نام برده  ١٣:  ١۶اعمال رسوالن ( 

ن اروپائی است کھ مسیحیت را پذیرفت، یکی از مشغول بجا آوردن مراسم دینی خود بودند. لیدیا، دالل ارغوان، کھ نخستین ز

  ھمین زنان بود.

آن جاری است. این شھر چون پایگاه  یارد کھ آب زاللی در ١٢ــ  ١٠رودی است بھ پھنای » گنجاتیس « 

نظامی بود و چون از نظر سوداگری اھمیت چندانی نداشت، یھودیان آن بسیار اندک بودند. شھری نیز کھ دختری مال اندیش 

در آن شفا یافت، مبشران مضروب و زندانی شدند، ھنگام شب زمین لرزه ئی در آن حادث گشت و زندانبان بھ مسیحیت 

اھمین و مقعیت نظامی بھمین شھر شباھت داشت. احساسات گرم و آتشین پولس نسبت بھ مسیحیان این شھر از  گروید، از نظر

پیداست. این نامھ از آن جھت کھ از سخنان گلھ آمیز و تحذیر کننده خالی است با سایر نامھ ھای پولس » فیلیپیان « نامۀ او بھ 

  تفاوت دارد.

پار شدند. تسالونیکی نیز در آغاز ھمان شاھراه بفاصلۀ ھفتاد میل از شھر رسوالن از اینجا بھ تسالونیکی رھس

ساختھ شده، و بنام زن او کھ خواھر اسکندر کبیر است » کاساندر « ق. م. بفرمان  ٣١۵قبلی قرار داشت. این شھر، بسال 

اعالم شد. خیابان اصلی آن در  نامیده شده. در جنگ فیلیپی تسالونیکی از فاتحان پشتیبانی کرد و بھمین جھت شھری آزاد

نام دارد، این عبارت دیده میشود: » دروازۀ واردار « امتداد ھمان شاھراه معروف احداث شده است. بر دروازۀ ویران آن، کھ 

این کتیبھ از این جھت قابل مالحظھ است کھ قبل از کشف آن گروھی از ناقدان لوقا را، کھ در » در زمان پولتیارخ ھا « 

) از فرمانروایان این شھر بعنوان پولیتارخ نام برده، متھم باستعمال القابی میکردند کھ در  ۶:  ١٧اعمال رسوالن ( کتاب 

بر این، کتیبھ ھای متعدد دیگری کھ حاوی این لقب اند از زمان آکستوس بیادگار مانده. پس  تاریخ آنھا را بیاد ندارد. عالوه

سوالن میشد پایھ و مبنای صحیحی نداشتھ است. در ھمین شھر تسالونیکی بود کھ مخالفان با انتقادی کھ از این نظر بر اعمال ر

  »اینان جھان را زیر رو کرده اند. « اشاره بکارھای مبشران گفتند: 

کمی پس از آن در شھر آتن، کھ کانون فرھنگ و معماری و دانش یونان بود، بار دیگر بھ پولس بر 

و مشاھدۀ آثار و ابنیۀ شگفت انگیز آن در فکر و روح پولس چھ اثری بخشیده است؟ کھ او با میخوریم. تماشای این شھر 

مالحظۀ پیروزیھای درخشان مردم این شھر در زمینۀ فرھنگ و ھنر و معماری از خود پرسیده باشد آیا دین ساکنان آتن برای 



ون دست بشر در زیبائی و فریبندگی نظیر آنھا را ارشاد آنان کافی نیست؟ ھنوز در این شھر آثاری بچشم میخورد کھ تاکن

و. م. لیک در  ١٨۴١نیافریده است. بسیاری از نویسندگان و جھانگردان شکوه و زیبائی خیره کنندۀ آنرا ستوده اند. بسال 

دادند. ویرانھ ھای آتن بکاوش پرداخت، و سپس شش مؤسسۀ خارجی با ھمکاری دولت یونان این کار را بمیزان وسیعی ادامھ 

وستھ مسکون نام داشت بر صخرۀ بلندی بارتفاع پانصد و دوازده پا، کھ از عصر حجر جدید پی» آکروپولیس « مرکز شھر کھ 

بوده، بنا گردیده است. آتن شھرت خود را در قرن ھفتم ق. م. بدست آورد و مقارن جنگ با ایران خود را برھبری حکومت 

) باوج ترقی و ١» (پریکلسی « ق. م. این شھر برھبری و سرپرستی  ۴٢٩ــ  ۴۴٣ھای یونان رسانید. در فاصلۀ سالھای 

)، پیکر تراش نامی، خود را با ابنیۀ عمومی، پرستشگاه ھا و آثاری ھنری ٢» (فیدیاس « عظمت رسید و با استفاده از ھنر 

را از مفرغ » آتنا « پیکر عظیم » یدیاس ف« فراوان بیار است. با استفاده از مصالحی کھ در جنگ ماراتون بر جای مانده بود 

قرار داد. بلندی و عظمت این پیکر بحدی بود کھ کشتیبانانی کھ با صفاین » آکروپولیس « بارتفاع ھفتاد پا بساخت و آنرا در 

آنانرا خیره میگذشتند آنرا از دور میدیدند و اشعۀ خورشید کھ بر نیزه و کاله خود آن میتابید چشم » دانیوس « خود از دماغۀ 

ھل پا ساختھ میساخت. عالوه بر آن، پیکر دیگری برای آتسا در داخل معبد پارتنون برپا شد. این پیکر آتنا از چوب بارتفاع چ

شده بود و روی آنرا با عاج پوشانده بودند. چھره و دستھا از عاج، چشمھا از جواھرات گرانبھا، و گیسوان و کاله خود آن از 

در سراسر جھان ویرانھ ئی نیست کھ این ھمھ زیبائیھای شگفت انگیز « ) نوشتھ است: ٣» (مھافی « ود. طال ساختھ شده ب

تاریخی در خود گرد آورده باشد. فرھنگ و تمدن جھان در یونان، تمدن یونان در آتن، تمدن آتن در آکروپولیس، و تمدن 

فیدیاس « ق در یونان آن روزگار از اینجا معلوم میشود کھ میزای شیوع فساد اخال» آکروپولیس در پارتنون تجلی کرده است. 

طالئی را کھ در مجسمھ بکار برده بود چنان ساخت کھ از آن قابل تفکیک باشد. سپس ھنگامی کھ او را متھم باختالص » 

  طالی مزبور کردند، او قطعات طال را از پیکر جدا ساختھ، توزین نمود.

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١(Pericles   

)٢(Phidias   

)٣(Mahafy  

ً مرکز فرھنگی نیز بشمار م یرفت. لوقا در پس از آکروپولیس، مھم ترین محلۀ شھر بازار آن بود کھ ضمنا

) بھ کنجکاوی ساکنان آتن اشاره میکند، و گروھی از نویسندگان دنیای قدیم نیز آنرا تائید  ٢١:  ١٧کتاب اعمال رسوالن ( 

کرده اند. بروایت لوقا، در ھمین جا بود کھ پولس با یھودیان مردمان دیندار و دیگران مباحثھ کرد. مدرسۀ باستان شناسی 

  در حدود دویست و پنجاه ھزار تن خاک بخش وسیعی از این بازار بصورت اول در آورده است. آمریکائی با برداشتن

این بازار با بنھاھای شگفت انگیز ــ از جملھ ایوانھای ستوندار، معبد آپولو پتراس، طاالر شورای پانصد 

د. در چنین شھری بود کھ پولس پیام نفری، بنای مدور شورای اجرائیھ، معبد آریس، طاالر موسیقی و کتابخانھ ــ محصور بو

  مسیح را بگوش مردم زسانید.



) میخوانیم کھ پولس در آتن با مردمی کھ بر کوه مریخ گرد آمده  ٢٣و  ٢٢:  ١٧در کتاب اعمال رسوالن ( 

تھ. قرار گرف» آکروپولیس « بودند سخن گفت. این کوه صخره ئی بارتفاع سیصد و ھفتاد و ھفت پا است کھ در شمال غرب 

قریب پانزده یا شانزده پلھ کھ در روی صخره تراشیده شده بھ زمین ھمواری در باالی کوه منتھی میشود. در سھ طرف 

محوطۀ مزبور نیمکت ھای سنگی چیده شده است. اینجا محل انعقاد شورائی بود کھ از بزرگان شھر آتن تشکیل میشد و در 

اسی و دینی بشمار میرفت. نکتۀ شایان توجھ اینجاست کھ سخنان پولس در این نخستین ادوار تاریخ یونان عالی ترین مرجع سی

وی در آتن بھ کتاب عھد عتیق کھ مضامین آن بگوش  شھر با آنچھ وی بھ یھودیان انطاکیھ میگفتھ تفاوتی شگرف دارد.

و فیلسوفان یونان شاھد میآورد و بھ  یونانیان نا آشنا و نامفھوم بود اشاره ئی نمیکند، ولی در ضمن بیانات خود از گفتار شعرا

مذبح ھا و پرستشگاھھای ساختھ شده بدست انسان اشاره میکند. اشاره او بھ مذبح و خدای ناشناختھ بنظر باور نکردنی میآید، 

شھر ولی نویسندگان متعدد صحت آنرا تأئید کرده اند. شخصی بنام اپولونیوس، اھل تپانا کھ مقارن سفر پولس بھ آتن از این 

شرط حکمت و خردمندی این است کھ انسان از ھمۀ خدایان بھ نیکی یاد کند، بخصوص در آتن کھ « دیدن کرده، میگوید: 

جغرافیدانی بنام پائوسانیوس، در نیمھ قرن دوم بھ آتن سفر کرده، » مذبح ھائی باحترام خدایان ناشناختھ برپا گشتھ است. 

ھ مذبح ھای خدایان ناشناختھ برخورده است، و از مذبح خدایان ناشناختھ در اولومپیا مینویسد کھ در فاصلۀ بندر و شھر آتن ب

  »بھ خدایان ناشناختھ، کاپیترا، مشعلدار « نام میبرد. اخیراً در پرگاموم نیز کتیبھ ئی بدست آمده کھ در آن گفتھ میشود: 

شھر بھ مسیحیت گرویدند. با پولس مدت کوتاھی در آتن توقف کرد و در طی آن معدودی از ساکنان این 

اینحال، دربارۀ یکی از ایمان آورندگان آن شھر، بنام دیونیسیوس آریوپاغی، احادیث شنیدنی نقل کرده اند. گفتھ میشود کھ او 

ھمراه پولس و تا زمان شھادت او در روم بسر برد. بعدھا او از طرف کلمنت روم با سمت میسیونر بھ گال فرستاده شد. در 

ئی در رود سن رحل اقامت افکند، بسیاری را بھ مسیحیت کشانید و سر انجام بمقام اسقفی شھر پاریس ارتقا یافت. گفتھ جزیره 

کھ امروز کوه شھید نامیده میشود، شربت شھادت نوشیده است. او » مارتی « بر کوه » دومیتین « میشود کھ او ھنگام جفای 

م فرانسھ بنام دیانیسیوس مقدس یا دنیس مقدس شھرت یافتھ و قدیس خاص کھ در زمرۀ قدسیین مسیحی است، در نزد مرد

  فرانسھ بشمار است.

پولس و ھمراھان از شھر آتن بھ قرنتوس رھسپار شدند. این شھر، بخالف آتن اھمیت فرھنگی نداشت و 

یموتائوی و سیالس پس از اندکی مرکز بازرگانی و داد و ستد بشمار میرفت. از قرائن پیداست کھ لوقا در فیلیپی مانده، ولی ت

بھ پولس پیوستھ، در فعالیت مھم او در شھر قرنتوس شرکت کرده اند. این شھر در مغرب برزخ باریکی کھ پلپونزی را بھ 

سرزمین اصلی یونان میپیوندد قرار داشت. تقریباً رو بروی ان در سمت شرق بندر کنخریھ واقع بود. لذا، کشتی ھائی کھ از 

سیسیل و روم میآمدند در بندر قرنتوس لنگر میانداختند. بسبب کمی پھنای برزخ تنھا کشتی ھای کوچک میتوانستند در  اسپانیا،

آن از بندی بھ بندر دیگر حرکت کنند، و بار کشتی ھای بزرگ را تخلیھ کرده، با گاری یا چھار پایان حمل میکردند. بدینسان، 

» مالیا « پیمودن راه پر پیچ و خمی کھ از میان صخزه ھای خطرناک بر دور بندر کشتی ھا ھنگام طوفان و تالطم دریا از 

» وقتی مالیا را دور میزنی، امید بازگشت بھ وطن را از سر بیرون کن. « میگذشت، بی نیاز میگشتند. سترابو نوشتھ است: 

 ۶۶جھ قرار گرفت. این طرح در سال تعجب نباید کرد کھ در زمان اسکندر کبیر حفر کانالی از میان این برزخ مورد تو

میالدی وارد مرحلۀ عمل شد، بدینسان کھ نرون، امپراتور روم، با بیل زرین رمین را کند و شش ھزار تن از یھودیان را کھ 

در جنگ با یھود آنانرا باسارت آورده بود برای حفر کانال بکار واداشت. ولی در اثر تحذیر دانشمندی کھ » وسپاسین « 

سطح دریای غربی باالتر از سطح دریای شرقی است و حفراین کانال سبب خواھد شد کھ جزیره گرانبھائی بزیر آب  میگفت



بدان جامۀ  ١٨٩٣و  ١٨٨١رود، نرون از ادامۀ کار منصرف شد. لذا، این طرح بفراموشی سپرده شد، تا در فاصلۀ سنوات 

  پلی بارتفاع صد و ھفتاد پا ساختھ شده است. عمل پوشاندند. کانال جدید چھار میل طول دارد و روی آن

قرنتوس در نتیجۀ رونق یافتن بازرگانی و دادو ستدش با دو سوی مدیترانھ رو بھ پیشرفت و عظمت نھاد. از 

ق. م. قرنتوس یکی از مھم ترین مراکز  ۶٠٠بوده است. در حدود سال » افرودیت « روزگار باستان این شھر محل پرستش 

بشمار میرفت، و ظروف سفالین و برنجی کھ از آن صادر شده در شھرھای سراسر مدیترانھ بدست  بازرگانی جھان

ق. م. در جنگ بارومیان قرنتوس بکلی ویران گشت و ساکنان آن بغالمی فروختھ شدند.  ١۴۶باستانشناسان افتاده است. بسال 

کرد و گروھی از اھالی ایتالیا و یونانیان پراکنده را ق. م. ژولیوس قیصر شھر را از نو بنا  ۴۶صد سال بعد، یعنی در سال 

:  ١٨در آن جا داد. از آن پس شھر بسرعت توسعھ یافت و مقر حکومت ایالتی آگستوس، یا ھمانگونھ کھ در اعمال رسوالن ( 

قرنتوس در مرکز ) آمده مقر خلیفۀ والیت گشت. ترقی آن ادمھ، یافت تا در قرن پانزده بدست ترکان عثمانی سقوط کرد و  ١٢

سرزمینی واقع است کھ زرشک آن شھرت دارد و کلمۀ زرشک در زبان انگلیسی از نام ھمین شھر  گرفتھ شده. در قرون 

  ، زمین لرزه این شھر را ویران ساختھ.١٩٢٨و دیگری در  ١٨١۵بار، یکی در اخیر دو 

قرنتوس آغاز شده. در نتیجۀ یک رشتھ حفریاتی توسط مدرسۀ باستانشناسی آمریکائی در  ١٨٩۶از سال 

تحقیقات ھیئت ھای اعزامی این مؤسسھ، معلوم شده است کھ شھر قدیم قرنتوس در دو سطح مختلف کھ یکی صد پا بلندتر از 

دیگری است بنا شده. در پشت شھر کوھھائی قرار دارد کھ ارتفاع آنھا بھ ھزار و پانصد پا میرسد. شھر با دیواری بطول شش 

کشیده شده بود. بر » لکایوم « و ارتفاع چھل و یک پا بھ بندر  د و از آن یک دیوار مضاعف بطول دو میلمیل محصور بو

ق. م. معبدی برای اپولو بنا  ۶٠٠سر راه لکایوم در شمال شھر دروازۀ باشکوھی ساختھ شده بود. در شمال غرب شھر بسال 

بر این، پرستشگاھی برای افرودیت در آن ساختھ شده بود کھ  گردیده بود کھ از آن ھفت ستون ھنوز پا بر جا است. عالوه

ھزار تن کاھن زن بھ خدمتگذاری آن اشتغال داشتند. در زیر دکانھا قنات سر پوشیده ئی یافت شده کھ ظاھراً برای آوردن آب 

از دکانھای شھر با ھمان  آشامیدنی و، ھمچنین، خنک ساختن ھوا از آن استفاده میشده است. کتیبھ ئی کھ در اینجا بدست آمده

) از آن یاد شده است. کتیبۀ دیگری از شخصی بنام اراستوس نام میبرد.  ٢۵:  ١٠عنوان یاد میکند کھ در کتاب اول قرنتیان ( 

) از او نام برده شده؟ محتمل  ٢٣:  ١۶) و رومیان (  ٢٢:  ١٩آیا ممکن است این ھمان شخصی باشد کھ در اعمال رسوالن ( 

 ھمان شخص باشد، زیرا چون بروایت رسالھ بھ رومیان وی خزانھ دار شھر بوده و شخص برجستھ ئی بشمار میاست این 

و تاریخ آن از سال صد ق. » کنیسۀ یھود « ، لوحی در نزدیکی راه لگایوم بدست آمده کھ بر آن نوشتھ ١٨٩٨است. بسال مده آ

بنائی بوده باشد کھ پولس در آن موعظھ کرد. پولس در رسالۀ  م. تا دویست میالدی است. ممکن است این لوح سر در ھمان

این سنگ در کنار محلۀ » بسیاری از دعوت شدگان توانا نیستند. « ) از این ماجرا چنین یاد میکند:  ٢۶:  ١اول بھ قرنتیان ( 

دو اشاره رفتھ، در ) ب ٧:  ١٨مسکون شھر یافت شده و محتمل است خانۀ تیتوس یوستوس کھ در کتاب اعمال رسوالن ( 

مجاورت آن واقع بوده باشد. در این شھر سکوی بلندی دیده شده کھ محققاً مسند غالیون، والی شھر بوده، و ھمان جائی است 

  ) روایت میکند، در آن در برابر غالیون حاضر ساختند. ١٧ــ  ١١:  ١٨کھ کتاب اعمال رسوالن (  کھ پولس را، ھمانگونھ

) بنام وی اشاره کرده ٢) و دیوکاسیوس (١برادر سنکای فیلسوف میشناسد، و تاکیتوس (تاریخ غالیون را در 

میالدی، در کنار خلیج قرنتوس بفاصلۀ شش میل از ساحل یافت  ۵٢سلطنت کالدیوس یا سال  ٢۶اند. کتیبھ ئی متعلق بسال 

دریافت داشتھ اشاره » والیت اخائیھ  دوستم لوکیوس جونیوس غالیون، خلیفھ« شده کھ نویسنده در آن بھ گزارشی کھ از 

  میکند.



این کتیبھ، نھ تنھا گواه برحضور و مسئولیت غالیون در آن ناحیھ است، بلکھ تاریخ ورود پولس را بھ 

قرنتوس نیز تعیین میکند. با توجھ باینکھ ھنگام ورود غالیون بھ قرنتوس یک سال و نیم پولس در این شھر اقامت داشت و از 

ن باید قبل از تقریر گزارش یاد شده اقال چند ماھی در آنجا مقیم بوده باشد، معلوم میشود کھ پولس در حدود سال طرفی غالیو

  پنجاه میالدی باین شھر رسیده است.

شھر تازۀ قرنتوس ثروتمند بود، ولی شھر اشرافی بشمار نمیرفت. این شھر بسرعت توسعھ یافت و اوباش و 

ل بکار و فعالیت بدان روی آوردند. از این روی بعنوان مرکز شرارت و میگساری انگشت نما ارازل از ھمھ جا برای اشتغا

شد. در نمایشھای آن عصر معموال بازیگرانی کھ نقش میگسار را ایفا میکردند از اھالی قرنتوس بودند و قرنتوسی شدن مفھوم 

) برمیآید، کلیسای جوان و  ١١ــ  ٩:  ۶بھ قرنتیان ( آلودگی بفساد و انحطاط اخالق را در برداشت. چنانکھ از رسالۀ اول 

نوبنیاد این شھر از مردمی کھ باین مفاسد آلوده بودند تشکیل شده بود، و سایر مندرجات این رسالھ حاکی است کھ اینان افرادی 

مراه یھودیان دیگر در ھمین شھر بود کھ فرسکا و اکیال، کھ ھ سست، پرخاشگر، خودبین و دستخوش عقاید اشفتھ بوده اند.

بامر کالدیوس از روم اخراج شده بودند بھ پولس پیوستند. تاکیتوس اخراج آنانرا از روم تأئید میکند و میگوید اینان پیوستھ 

بتحریک شخصی بنام کزستوس آشوب برپا میساختند، و منظور او از این آشوبھا، بیگمان حمالتی است کھ از جانب یھودیان 

میشد. در ھشر قرنتوس پولس و فرسکا و اکیال بھ کار خیمھ دوزی و فروش آن پرداختند. ظاھراً شھری چون بھ مسیحیان تازه 

  قرنتس جای مناسبی برای این کار بوده است.

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١(Tacitus   

)٢(Dio Cassius  

است کھ ھر دو سال یکبار در » برزخی « یکی دیگراز خصوصیات شھر قدیم قرنتوس مسابقات موسوم بھ 

ال متوالی در این شھر از آنجا کھ پولس دو س این شھر برپا میشد و در میان آنھا مسابقات المپیک از ھمھ بیشتر شھرت داشت.

ھای او بھ مسیحیان شھر قرنتس مکرر باین  اقامت داشت، بگمان یکی از این مسابقات ھیجان انگیز را دیده است. در نامھ

رسالۀ اول بھ قرنتیان، پولس ھنگامی کھ از این مسابقات یاد میکند  ٩باب  ٢٧تا  ٢۴مسابقات اشاره رفتھ است. مثال، در آیات 

، جایزه ئی کھ بھ برندگان مسابقھ داده میشد، از تمرینات دشواری کھ ورزشکاران برای آماده شدن جھت شرکت از مسابقۀ دو

در مسابقھ میکردند و تاج پیروزی کھ بسر قھرمانان نھاده میشد، سخن میگوید. در قسمتھای دیگر رساالت پولس بھ اشارات 

و منادی مسابقھ شده بر میخوریم. ھمچنین چنانکھ از نوشتھ ھای  دیگری کھ بھ دورۀ مسابقات داوران، پیکار با جانوران

دیگران برمیآید، ورزشکارانی کھ خواھان شرکت در مسابقات و زور آزمائی بودند سوگند یاد میکردند کھ از ده ماه قبل از 

ان، مالحظھ میشود توصیفی آغاز مسابقات خویشتن را با انجام تمرینات دثیث و دشوار برای شرکت در آن آماده سازند. بدینس

کھ در کتاب اعمال رسوالن و رساالت پولس از وضع زندگی در شھر قرنتوس شده تماماً با آنچھ از این بابت در رسالھای 

  اخیر دستگیر باستانشناسان شده سازگار است.



ری اقامت پولس در شھر افسوس سھ سال طول کشید، و این از مدت اقامت وی در ھریک از شھرھای دیگ

کھ او در سفرھای بشارتی خود از آنھا دیدن کرده طوالنی تر است. در زمان پولس دیر زمانی از ھنگام تأسیس شھر افسوس 

میگذشت. این شھر در طول تاریخ خود حوادث فراوان دیده و متوالیاً بدست کروئسوس، کوروش، اسکندر و رومیان مسخر 

الت بود و در زمان پولس در ردیف انطاکیھ و اسکندریھ قرار داشت و یکی از شده بود. در زمان نامعلومی افسوس پایتخت ای

بفاصلۀ سھ میل از » کایستر « بزرگ ترین شھرھای امپراتوری روم شرقی بشمار میرفت. افسوس در ساحلی غربی رود 

و باراندازی کشتی ھا استفاده دریا بنا شده ، و در زمان پولس، چون رود نامبرده قابل کشتیرانی بوده، از آن برای بارگیری 

) ٢» (آگیوس تئولوگوس « ) نام دارد کھ مخفف ١» (آیاسالوک « میشده است. نزدیک ترین ایستگاه راه آھن بھ این شھر 

میباشد، و این لقبی است کھ بھ یوحنای حواری، کھ سالھای آخر عمرش را در این شھر گذراند، داده شده بود. ژوستین 

  کلیسای زیبائی بیادگار نھاده است. امپراتور در افسوس

افسوس بویژه برای پرستش آرتیمس شھرت داشت. آرتیمیس در اصل خدای محلی این شھر بود، ولی یونانیان 

در محلۀ  ١٨۶٣) بسال ٣آنرا معبود خویش ساختند و با دیانا خدایشان یکی گردانیدند. باستانشناس انگلیسی بنام ج. ت. وود (

وش پرداخت و امیدوار بود کھ بھ معبد دیانا دست یابد. شش سال مجاھدات او توأم با سختی ھا و متروک افسوس بھ کا

نامالیمات فراوان بدون اخذ نتیجھ ادامھ یافت، تا سرانجام لوحی بدستش افتاد کھ وی را بھ محل معبد دیانا راھنمائی کرد. در 

  بھ دیانا تقدیم شده و در معبد آن جای دارد اشاره رفتھ است.پوند، کھ  ٧ــ  ۶این لوح بھ پیکرھای ذرین و سیمین بوزن 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١(Ayasaluk  

)٢(Agios Theologos   

)٣(J. T. Wood  

برای  شستشوی این پیکرھا و مراقبت از آنھا اھالی افسوس ترتیب خاصی داشتند، بدینسان کھ در روز تولد دیانا پیکرھا را در 

) ٢» (کوریسین « ) بھ تماشاخانۀ شھر میبردند و از دروازۀ ١» (ماگنزین « طی مراسمی آمیختھ بوقار و شکوه از دروازۀ 

دانیدند. با تفحص در امتداد راھی کھ این دو دروازه را بھم میپیوندد، باستانشناس نامبرده سرانجام موفق شد بھ معبد باز میگر

  بھ ویرانۀ معبد کھ در حدود یک میلی شمال غرب شھر قرار دارد دست یابد.

گیز از حفریاتی کھ بعدھا بدست باستانشناسان انگلیسی و اطریشی در افسوس صورت گرفتھ نتایج شگفت ان

دیگری بدست آمده است. معبد اصلی در قرن ششم قبل از میالد حرم شاده ئی با سقف چوبی بوده است. بعدھا در جای این 

ق. م. وقف شد صد و بیست سال بطول  ۴٣١حرم پرستشگاه ھای دیگری ساختھ شد و ساختمان یکی از آنھا کھ در سال 

ق. م. بنای معبد یونانی آغاز گشت کھ اسکندر آنرا  ٣۵٠در حدود سال  انجامید. این پرستشگاه طعمۀ حریق شد و در جای آن

بپایان رساند. این بنا بپھنای صد و شصت و بلندی سیصد و چھل پا بود. در ان صد ستون مرمر بارتفاع پنجاه و پنج پا قرار 

این پرستشگاه را دیده مینویسد:  و طال پوشیده بود. مسافری کھداشت. سقف آن با تختھ سنگھای بزرگ مرمر آراستھ بھ نقوش 

من دیوارھا و باغھای معلق بابل قدیم، پیکر خدای المپیک، مجسمھ عظیم الجثھ رودس، رنج و تعبی را کھ صرف ساختن « 

اھرام مرتفع شده، و گور قدیمی موزولوس را دیده ام. ولی وقتی چشمم بھ معبد افسوس کھ سر در میان ابرھای آسمان فرو 



ً این معبد سزاوار آن بود کھ اھالی افسوس بگویند: » تاد، ھمۀ این خاطرات را فراموش کردم. برده است اف بزرگ « حقیقتا

  »است دینای افسوسیان! 

ساکنان افسوس را عقیده بر این بود کھ پیکر دیانا از آسمان افتاده است. در صورت صحت این ادعا، محتمل 

. یکی از ماھھای سال در افسوس بھ زیارت اختصاص داشت. در طول این ماه است کھ این سنگ از احجار سماوی بوده باشد

اھالی از کلیۀ فھالیتھا و شماغل عادی دست میکشیدند و برنامھ ھائی اجرا میکردند کھ شامل مسابقات پھلوانی، نمایش و 

وزھای جشن پیکر عظیم دیانا را حرکت دستھ ھای مذھبی بود. ھزارھا قبر سیمین بعنوان یادگار بھ زوار فروختھ میشد. در ر

روی گاری کھ با قاطر و گوزن و آھو کشیده میشد در شھر حرکت میدادند. در زیر مذبح پرستشگاه ھزاران قطعھ اشیاء 

ساختھ شده از زر و کھربا بدست حفاران افتاده است کھ در میان انھا پیکر ارتیمس نیز دیده میشود. ھویت این معبد از روی 

  ونھای منقوش معروف آن کھ اکنون در لندن بمعرض تماشای مردم نھاده شده، مشخص گردیده است.پایھ ھای ست

) آمده، در این شھر بھ کار و موعظھ پرداخت. بعد از  ٣١:  ٢٠پولس ھمچانکھ در کتاب اعمال رسوالن ( 

بسیاری از مردم با میل و  ) تدریس میکرد، و در اینجا چنان موفقیتی نصیب وی گشت کھ٣ظھر را در مدرسۀ تیرانوس (

طیب خاطر کتابھای سحر و افسون را بارزش پنجاه ھزار قطعۀ نقره آورده، آتش زدند. کار پولس چنان لطمھ ئی بھ رونق 

« فروشان زد کھ آنان مردم را علیھ پولس شوراندند و جماعتی از مردم بھ تماشاخانھ ریختھ، فریاد بر آوردند: بازار بت 

  تماشاخانھ ئی کھ این تظاھرات در آن روی داد کامال از زیر خاک بیرون آورده شده.»افسوسیان!  بزرگ است دیانای

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١(Magnesian                                 )٢(Corissian   

)٣(Tiranus  

این تماشاخانھ بروی تپھ ئی مشرف بشھر کھ گودی میان آن آنرا بصورت آمفی تآتر طبیعی در آورده و گنجایش بیست و پنج 

یبا تزئین کرده بودند. چنانکھ از بقایای ھزار تماشاچی را داشتھ است واقع بود. نمای جالب این تماشاخانھ را با مجسمھ ھای ز

آن برمیآید، پس از زمان پولس بنای تماشاخانھ تجدید شده، ولی محل آن تغییر نکرده است. راھی نیم میل و بپھنای سی و پنج 

ا مسقف و پا از تماشاخانھ بھ بندر کشیده شده است. در این شھر میدانی قرار داشت کھ در میان بناھا، پرستشگاه ھا، ایوانھ

  کتابخانھ ئی محصور بود. یک دروازۀ تاریخی بر سر راه بندر قرار داشت.

است کھ » مریم باکره « کھ از زمان نسبتاً متأخر در افسوس مانده ویرانۀ کلیسای مضاعف  یکی از آثاری

ی در این شھر قرار در آن تشکیل شده. عالوه بر این دخمھ ھای زیرزمینی وسیع ۴٣١شورای کلیسائی معروف افسوس بسال 

)، ھفت نفر ١» (دکیان « ، مقارن جفای ٢۵٠دارد کھ آنھا را بھ افسانۀ ھفت خفتھ ربط میدھند. افسانۀ نامبرده میگوید در سال 

مسحس بھ دخمھ ھای زیر زمینی پناه بردند. بفرمان امپراتور مدخل دخمھ ھا را مسدود کردند تا مسیحیان در درون آنھا جان 

اینھا بخواب طوالنی فرو رفتند و دویست سال بعد کھ درھا گشوده گشت زنده و تندرست از دخمھ خارج شدند،  بسپارند. ولی

میالدی بدرود  ۴۵٠) پایداری خود را در ایمانشان تأئید کردند و بسال ٣) دوم، امپراتور، و اسقف ماگزیم (٢نزد تئودوسیوس (

  زندگی گفتند.



ن اقامت گزید روم بود. در زمان پولس ھشتصد سال از زمان تأسیس آخرین شھری کھ میخوانیم پولس در آ

تیبر اشاره این شھر میگذشت. ھفت رشتھ تپھ ھای معروفی کھ شھر بروی آنھا بنا شده چون انگشتان دست بسوی رود 

د و سپس متدرجاً میکردند و ارتفاع آنھا بتفاوت از صد و پنجاه تا چھار صد و پنجاه پا بود. شھر روم نخست در جلگھ بنا ش

چون تھران کنونی وسعت یافت و دامنۀ آن بارتفاعات اطراف کشیده شد. این شھر از محالت فقیر نشین پراردحام، بناھای با 

شکوه دولتی، خانھ ھای مردم متوسط، ویالھای توانگران، و باغھا و اقامتگاه ھای زیبا بر روی تپھ ھا تشکیل شده بود و در 

گاه ھا و باراندازھائی داشت. شھر روم چون ھمۀ شھرھای باستانی با دیوار محصور بود. طول این کنار رود تیبر لنگر

دویوارھا در سھ سمت شھر در زمان پولس بھ پنج میل میرسید و در سمت دیگر رود تیبر آنرا محاصره کرده بود. در دور 

دیوار شھر با سی پا بلندی و صد پا ضخامت قرار  شھر خندقی بعمق سی و پھنای صد و سی پا احداث شده بود و در خارج آن

داشت و در آن انبارھای متعددی برای اسلحھ و سربازان ساختھ شده بود. رود تیبر با ھفت پل قطع میشد کھ وجود آنھا در 

  زمان جنگ مایۀ تشویش و نگرانی مدافعین شھر بود.

نده بودند از چشمھ ھا و جویبارھای واقع آب توسط مجاری معروفی کھ روی آنھا را با طاقھای محکمی پوشا

در کوھھای اطراف بشھر آورده میشد. اب پس از خروج تز ھفت دریچۀ بزرگ کھ در انتھای مجاری مزبور تعبیھ شده بود 

در صد مخزن بزرگ ذخیره میشد و از آنجا بھ ھفیصد استخر و پانصد فواره کھ در میدانھای عمومی شھر قرار داشت جریان 

  آب گرمابھ ھای مجلل عمومی نیز کھ محل اجتماع مردم عشرت طلب بود از ھمین مخازن تأمین میشد. مییافت.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١(Decian                                )٢(Theodosius   

)٣(Maxim  

روم نیز چون دیگر شھرھای قدیم دارای میدان مرکزی وسیعی بعرض و طول صد و پنجاه و سیصد پا بود و در انتھای آن 

این میدان مرکز دینی، سکوئی بارتفاع یازده و طول ھشتاد پا برای نشستن شخصیتھای برجستھ و ممتاز شھر قرار داشت. 

قانونی و بازرگانی شھر بشمار میرفت. در آن معبدی نیز برای خدایان مختلف بنا شده بود. گفتھ میشود کھ آگستوس ھشتاد و 

دو معبد از این معبدھا را مرمت کرده است. عالوه بر معابد مزبور، حرم ھا، مذبح ھا و پیکرھای متعددی در این میدان بچشم 

  میخورد.

روم درای دو تماشاخانۀ رو باز بزرگی بود کھ ھریک گنجایش بیست ھزار نفر را داشت. برای  شھر

مسابقات عمومی و مسابقات شمشیر زنی سھ میدان پھناور و بنامھای نرو، فالمینیوس و ماکزیوس در این شھر قرار داشت کھ 

دویست ھزار نفر را در خود جا میداده است. طول و عرض آخری بھ ھفتصد و صد و سی یارد میرسید. این میدان محتمال 

طاق ھائی بیاد آگستوس و تیبریوس در شھر ساختھ شده بود و در نقاط مختلف شھر پیکر سیصد تن از افراد مھم مشھور و 

گمنامی کھ امروز آنانرا نمیشناسیم قرار داشت. تازه ترین اسلوب تزئینی کھ در زمان پولس در این شھر رواج داشت عبارت 

شگاه ھای کوچک بود از تعبیۀ ستونھای آراستھ کھ مقدار آنھا در شھر بھ چھار صد میرسید. عالوه بر اینھا، باغھا و گرد

  متعدد در این شھر قرار داشت. خالصھ، این شھر از ھر جھت سزاوار آن بود کھ پایتخت جھان باشد.



نیز قرار داشت کھ از کوچھ ھای تنگ و  ولی در کنار ابنیۀ زیبا و باشکوه این شھر محالت وسیع فقیرنشین

پیچ در پیچ و خانھ ھای چھار یا پنج طبقۀ پرازدحام تشکیل میشد. در این محالت فرو ریختن ناگھانی دیوار یا کف اطاق و 

آتشسوزی مخرب از سوانح عادی بود. تنھا بوسیلۀ مبارزه با آتشسوزی سطلھای آب و پتوھای مرطوب بود. ھزینۀ ادارۀ 

نی با وجوه پرداخت شده از جانب مالکان خانھ ھائی کھ گرفتار آتشسوزی میشدند تأمین میگردید. ھنگام وقوع آتشسوزی آتشنشا

مأموران ادارۀ آتشنشانی بھ محل دربارۀ ھزینۀ آن گفتگو میکردند. ھرگاه دربارۀ میزان آن در بین آنھا تراضی و توافقی 

و میگذاشتند کھ آتش بنا را سر تا پا بھ خاکستر مبدل کند. چون وسیلھ ئی برای  حاصل نمیشد، آتشنشانان از آنجا دور میشدند

گردآوری زبالھ در شھر وجود نداشت، کوچھ ھای باریک از فضوالت انباشتھ میشد. آبھای راکد اطراف شھر نیز وسیلھ ئی 

تعجب کرد. کوچھ ھای شھر ھنگام شب برای پرورش پشھ بود. از این روی نباید از شدت شیوع بیماریھای واگیر در این شھر 

در تاریکی فرو میرفت و از این جھت، با اینکھ ھفت ھزار پاسبان بھ پاسداری آن مشغول بودند، دزدی در آن بشدت رواج 

داشت و امری عادی بشمار میآمد. ھنگام روز بوسائط نقلیھ جز گاریھای دولتی اجازه حرکت در شھر داده نمیشد، از این روی 

نوع مال  آن با صدای گوشخراش چرخ گاریھائی کھ مشغول برآوردن احتیاجات اھالی بودند بسیار ناراحت کننده بود.شبھای 

) توصیف شده. فھرست مفصلی کھ نویسندۀ کتاب از  ١٣ــ  ١٠:  ١٨التجارۀ آن بصورت روشنی در کتاب مکاشفۀ یوحنا ( 

  پایان مییابد.» د و نفوس مردم گلھ ھا، اسبان، عرابھ ھا اجسا« این کاالھا میدھد بھ 

ورود زبان مردم این بود کھ کلیۀ راھھا بھ روم منتھی میشوند و راھھائی کھ بدست رومیان ساختھ شده از 

کھ مشھور ترین راه آن روزگار بود، بھ روم وارد شد. این » آپین « ھمۀ راه ھا بھتر و کامل تر است. پولس از راه مسوم بھ 

امتداد یافت. و ھنوز قسمتھائی از آن مورد استفاده است. » بروندیسیوم « کشیده شده بود و بعداً تا » پوآ کا« راه از روم بھ 

راھھائی کھ رومیان میساختند معموال شامل چھار طبقھ بود. طبقۀ زیرین از تختھ سنگ تشکیل شده بود روی آنرا با قلوه سنگ 

کیل میداد، و روی این طبقات با سنگھای تخت کثیر االضالع پوشانده میپوشانیدند، طبقھ سوم را اندود سخت و محکمی تش

میشد. در بعضی نقاط ارتفاع این راھھا بھ سھ پا میرسید. میتوانین احساسات پولس را ھنگام عبور از این راه مشھور در 

تداد راھھا کشیده شده بود، برخورد بھ عرابھای فراوانی کھ بسوی روم در حرکت بودند، در حین تماشای مجاری آب کھ در ام

  و سرانجام ھنگامی کھ نمای پرستشگاھا و ویالھای این شھر از دور در برابر دیگانش نمایان شد در نظر مجسم سازیم.

   



  فصل ھفدھم

  ھفت کلیسای مکاشفھ

با پیامھائی با پیامھائی کھ بھ ھفت کلیسای واقع درذ مغرب آسیای صغیره  در نخستین فصول کتاب مکاشفھ

فرستاده شد آشنا میشویم. اکنون اجازه دھید چند لحظھ توجھ خودمان را باین شھرھا معطوف داریم و ببینیم باستانشناسی دربارۀ 

  این شھرھا و ارتباط و مناسبت پیامھای مزبور با حال ساکنان آنھا چھ میگوید.

ایم، در اینجا بیاد آوری این شھر بتفصیل بحث کرده  نخستین این شھرھا افسوس است. چون قبال دربارۀ

» چراغدانت را از مکانش نقل میکنم « اخطاری کھ در آیۀ پنج از فصول دوم کتاب مکاشفھ بھ این شھر شده و گفتھ شده است 

اکتفا مینمائیم. امروز در جای این شھر جز بیابان و در جای بندر آن جز مردابی بچشم نمیخورد. حتی رودی کھ در آن جاری 

ً چراغدان آن از جایش نقل بوده از گل  و الی انباشتھ شده و دیگر قابل کشتیرانی نیست. کلیساھای آن ویران شده و حقیقتا

  گردیده است.

اسمیرنا ( ازمیر ) در پنجاه میلی شمال افسوس واقع است، و در بین آن و شھر افسوس دربارۀ حق استفاده از 

ریان داشت. توصیف کتاب مکاشفھ از مسیح چون مردی کھ مرده بود و القاب نگھبان معبد و محافظ دین اختالف و کشمکش ج

زنده گشت، دربارۀ این شھر مصداق یافتھ است. زیرا این شھر در سال پانصد قبل از میالد بدست ساکنان لیدیھ ویران شد و 

قرار داشت و بقیھ شھر کھ  چھار صد سال بعد مجدداً بنا گردید. تپۀ سراشیب پاگوس با بناھای عمومی مجللی کھ بر فراز آن

را توصیف بجا و مناسبی از این شھر ساختھ است. این شھر بر سکھ ھای آن » تاج ازمیر « در دامن تپھ گسترده بود 

) بدان  ١٠:  ٢بصورت شخصی کھ تاج گل بر سر دارد مجسم گردیده است. از این روی، وعده ئی کھ در کتاب مکاشفھ ( 

مسابقات این شھر در جھان آن روز شھرت داشت و بسر » تاج حیات را بتو خواھم داد. « ست: داده شده مناسب و زیبنده ا

  کسانی کھ در مسابقات قھرمان شناختھ میشدند تاج نھاده میشد ولی تاج حیات کھ بآن وعده داده شده فنا ناپذیر و جاویدان است.

ت. اینجا مرکز مقامات رسمی و دلتی اس» پرغاموس « شھری دیگر کھ از آن مکاشفۀ یوحنا نا برده شده 

توصیف گردیده است. نخستین معبدی کھ در سراسر » آنکھ شمشیر دو دم در دست دارد « بود. از این رو مسیح در اینجا بنام 

جای « آسیا بھ پرستش امپراتور تخصیص داده شد در این شھر قرار داشت. لذا، از شھر پرغاموس در کتاب مکاشفھ بعنوان 

). منظور  ١٣:  ٢نام برده شده و بساکنان آن توصیھ شده کھ از نام امپراتور و مسیح یکی را برگزینند ( » طان تخت شی

نویسنده از سنگ سفید محل بحث و گفتگو است، نھ از آن جھت کھ قرینھ ئی برای آن یافت نشده، بلکھ از این روی کھ قرائن 

ه از آن سنگ سفیدی باشد کھ ھیئت منصفھ در دادگاه ھنگام صدور رأی بسیاری بدست آمده است. ممکن است منظور نویسند

ضیافت میشد، یا ممکن است اشاره ئی بھ  دربارۀ متھم بیگناه از آن استفاده میکرد، یا شاید لوحی بوده کھ بر در سالنھای

است بھ طلسمی کھ جادوگران  باشد کھ نام اشخاص بر آن مکتوب بود، یا محتمال اشاره ئی» توممیم « و » اوریم « سنگھای 

  برای دخول بغار گنج بدان متوسل میشدند.

قرار داشت. کتیبھ ھائی کھ از آن زمان مانده حاکی است » پرغامرس « تیاتیرا در چھل میلی جنوب باختر 

. در اجتماعات کھ این شھر مرکز تجارت و دادو ستد بوده است، و ھمین امر حیات و موجودیت کلیسای تیاتیرا را تھدید میکرد



اتحادیۀ اصناف با گوشتی کھ قبال بھ بت ھا تقدیم شده بود از مھمانان پذیرائی میکردند، مردم بھ خدایان بت پرستان تمسک 

میکردند. و ضیافت ھا غاالً با مستی و اعمال ننگین پایان مییافت. بھمین جھت اخالق مسیحیان این شھر پیوستھ در معرض 

، کھ در کمین مردان خدا نشستھ است و »جزبیل « تاب مکاشفھ مسیحیان مقیم این شھر را از خطر خطر بود. از این روی ک

آنانرا بخوردن گوشت ذبح شده برای بتھا ترغیب میکند میآگاھاند و از آن بر حذر میدارد. در بازار تیاتیرا اشیاء برنجین زیبا 

چشمان او چون شعلۀ آتش و پایھایش چون برنج صیقلی « ھ ساختھ میشد، و توصیف کتاب مکاشفۀ یوحنا از فرزند خدا، ک

  ، اشاره ئی است بھمین مطلب.»است 

ساردیس، پایتخت سابق لیدیھ، در سی و پنج میلی جنوب باختری تیاتیرا واقع بود. این شھر برای فساد و 

مسیح چون دزد در ساعت نامعلوم  آلودگی اخالق مردمش مشھور و انگشت نما بود. اخطار کتاب مکاشفھ بمردمان این بندر کھ

بسراغشان خواھد آمد، مبین روحیۀ آنھا است، زیرا بندر نامبرده دوبار در طول تاریخش در اثر بی ند و باری ساکنانش بدست 

کوروش بزرگ شھر را از دست کروئوس، کھ نتوانستھ بود بنحوی شایستھ وسائل دفاع آنرا فراھم سازد اجانب افتاده بود. 

خت، و آنتیوکوس کبیر با باالرفتن از ناحیۀ سراشیب قلعھ کھ مدافعین شھر آنرا غیر قابل عبور میپنداشتند و از ھمین خارج سا

بیدار و مواظب « روی در صدد دفاع از آن بر نیامدند، این بندر را مسخر ساخت. لذا، مسیح بھ کلیسای آن اخطار میکند کھ 

  »باشد. 

یلی جنوب غربی ساردس واقع بود. قریب پنجاه سال قبل از نگارش کتاب شھر فیالدلفیھ در بیست و ھشت م

مکاشفھ زمین لرزۀ مدھشی این شھر را ویران ساخت قبل از نگارش و ساکنان وحشت زدۀ آن در اطراف پراکنده شدند. از 

ناپذیر خواھند گشت.  این جھت کتاب مکاشفھ از قول مسیح وعده میدھد کھ مسیحیان این شھر چون ستونھای استوار و تزلزل

تبدیل یافت. با اشاره بھ ھمین پیشآمد » قیصریۀ نو « پس از حدوث زمین لرزه، نام شھر بعنوان قدردانی از کمک قیصر بھ 

نام خدای خود را بھ مؤمنان شھر خواھم داد و نام جدید خود « است کھ کتاب مکاشفۀ یوحنا ھنگام بحث از این شھر میگوید: 

  »نھاد. را بر وی خواھم 

نھ سرد و نھ گرم توصیف مناسبی از آب چشمھ ھای نزدیک شھر الودکیھ و ھمچنین کنایھ ئی از روحیۀ 

توانگری خویش میبالیدند سرزنش میکند، ولی  ساکنان آن است. مسیح در کتاب مکاشفھ ساکنان این شھر را کھ بھ ثروتمندی و

حساسات مردم آن تعجب کرد. شھر الودکیھ برای محصول پارچۀ سیاه با توجھ باینکھ این شھر مرکز صرافی بوده نباید از ا

زر « خود و ھمچنین برای مدرسۀ پزشکی با رونقش شھرت داشت. از این روی مسیح مردم این شھر را نصیحت میکند: 

ظاھر نشود، و  مصفص بھ آتش را از از من بخرید، تا دولتمند شوید، و رخت سفید را، تا پوشانیده شوید، و ننگ عریانی تو

  »سرمھ را، تا بچشمان خود کشیده، بینا شوید. 

   



 
  انتشارات نور جھان

  


