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  دیباچه

. با تجسم می دانیمو ایمان  معموالً نخستین روزهاي پس از استقالل آمریکا را عصر رواج دین

همه دیندار  ايپنداریم که در آن روزگار طال ، میمی روندکلیسا ه ب مهاجران اولیه، که تفنگ بر دوش گروه گروه

حقیقت که در آغاز قرن  ینا با آشناییبودند و کسی گرفتار شک و بی ایمانی نبود. از این روي، بسیاري از مردم، با 

می . می شوند، دچار شگفت و حیرت می کردفکار مردمان روشنفکر و تحصیل کرده حکومت نوزده شک و الحاد بر ا

همچنین،  ل دیندار و با ایمان بیرون داد ودر طی چهار سال تنها یک فارغ التحصی» دارتموت « که کالج  خوانیم

جمعیت کشور از یک انی که در آن روزگار در کلیسا عضویت داشتند در قیاس با آمریکاییکه مجموع  می دانیم

  .کرد هفتم جماعتی که امروز در کلیساهاي آمریکا عضویت دارند تجاوز نمی

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

مقدس  سه، کتابافکار نویسندگان شکاك فران تحت تاثیرمضامین کتاب مقدس بود. بسیاري از مردم تحصیل کرده، 

کردند روزگاري که این  و گمان می به حساب می آوردهاز اساطیر و افسانه هاي فاقد مبناي تاریخی  يارا مجموعه 

 )(عصر حکومت این کتاب بر افکار مردم به سر آمده است)( کرد سپري گشته است. کتاب بر افکار مردم حکومت می

ادیان مرده و منقرض سپرده خواهد شد مورد قبول عموم گورستان  هباین گفته ولتر که تا صد سال دیگر مسیحیت 

، و لذا روایات کتاب مقدس را از شکوه نبودهی بابل و نینوا و صور آگاه و دانشمندان از تمدن باستان آنانتاریخ دبود. 

  پنداشتند. افسانه می ،و عظمت تمدنهاي آن سرزمین ها

این دسته از مردم قرار گرفته  اداتانتقعرض حمالت و دس، نیز که در ممسیحیان و پیروان کتاب مق

که داراي عقیده راسخ و استوار به کتاب مقدس بودند اصرار میورزیدند  آناننداشتند.  بر آن ایراداتبودند، پاسخی 

 ، دانشمندان نیز معتقداز سوي دیگرو باید صحیح و مستند باشد.  ،که کتاب مقدس از آن روي که کالم خداست

تواند کالم خدا باشد. بدینسان، روابط این  از اساطیر و افسانه ها است، نمی مجموعه ايکه چون این کتاب     بودند

داشت که برخی جنبه هاي کتاب مقدس بدون  به یاددستخوش تضاد و تیرگی گشته بود. باید  سختیه بدو دسته 

، صرف نظر از » ايقانون طال«  باشد. میاعتبار آیا داراي مبناي تاریخی است یا نه داراي ارزش و  اینکهه بتوجه 



است. تعلیمات اخالقی مسیح و پولس، حتی در صورتی که این  اياعتبار روایات تاریخی این کتاب، قانون طال

را همه  به خداصله از تقرب و آموزنده است. ارزش دعا و برکات حابخش  الهاماشخاص وجود تاریخی نداشته باشند، 

 لزومه بو محبت به همسایه، در صورتی هم در عمل نادیده گرفته شود، اصلی است که همه مردم  د،یابن میدرمردم 

  آن اذعان دارند.

کشد،  خود می به سوياست و دلها را  گیراخود  به جايولی، با اینکه تعلیمات اخالقی مسیحیت 

خداي پدر، اهد گشت. ادراکات ما از اساس مسیحیت، در صورتی که روایات آن فاقد مبناي تاریخی باشد، متزلزل خو

براي نمایاندن خود ساخت، پیامبرانی براي ارشاد و رهبري مردم گسیل داشت، و سپس  يوسیله اکه قوم یهود را 

گناهان ما مصلوب شد، مرد و از مرگ  به خاطراکمل در وجود فرزند خود عیساي مسیح که  نحويه بخویشتن را 

در این صورت، این ه فاقد اعتبار تاریخی باشد، ارزش دینی نخواهد داشت. برخاست ظاهر ساخت، در صورتی ک

 يانگیزه ا نیرومند ترینتواند  نمی، دیگر »، زیرا او نخست ما را محبت نمود ... ورزیم او مهر میه ب« حقیقت که 

واهی خواهد  يافسانه ا دارد، بلکه رؤیایی تو خالی و به یادتاریخ جهان باشد که  یفداکاري ها و جانبازي هایبراي 

  بود.

  

پیشرفت باستانشناسی کتاب مقدس شکافی را که در بین دانشمندان و پیروان کتاب مقدس پدیدار 

 دسته بداشت  یاده بشهرها و تمدن هاي باستانی که تنها کتاب مقدس آنها را  به تدریجساخت.  پرشده بود 

و تاریخ آنها روشن گردید. در صفحات آینده این کتاب با  خاك بیرون آورده شد خروار هاباستان شناسان از زیر 

ان، آمده آشنا خواهیم شد. در نتیجه کوشش مداوم باستانشاسعمل ه بکه در این راه  یهای ها و کوشش تالش

آثار کار و کوشش ساکنان آنها نمایان گردید، آثار و قرائن  باز شناخته شدند،امشان از یاد رفته بود که ن یشهرهای

 بی همتایی، و برتري و ندشدادث تاریخی که داستان آنها در کتاب مقدس آمده از زیر خاك بیرون آورده حو

  مسیحیت در سنجش با ادیان باستانی آشکار و نمایان گشت.



پرده شده بود. بدست فراموشی س کلیه بالبته، نباید گمان کرد که تا روزگار خودمان باستانشناسی 

، شاه جنگجوي بزرگ آشور که در است که آشور بانی پال آن از حاکیت آمده در عراق بدسکه  کتیبه هاییالواح و 

دیمی را کشف کرده و که کتیبه هاي ق بر خود می بالید کرد، ) حکومت می 626ــ  668(  قرن هفتم قبل از میالد 

ناف امپراتوري خود فرستاده نسخ آنها به کتابخانه اش به اک اسناد مهم کهن و انتقال مکتوب نمودن کاتبانی براي

باستانشناسی در قرن نوزده  یکی از مهمترین وقایع تاریخ 1852در سال » راسام « کشف این کتابخانه توسط . است

نشان ، آخرین پادشاه بابل، عالقه و دلبستگی فراوانی به باستانشناسی  نبونیدوس. یک قرن پس از او، می رودبشمار 

و از نظر گذرانید،  را آن تأسیسه برا مورد کاوش و تفحص قرار داد، کتیبه هاي مربوط » اور « او برج قدیمی  .داد

نهاد و بدینسان منتهاي احترام را نسبت به اعقاب خود بجا آورد. دختر او، که  سپس به دقت آنها را در جاي خود

  مایش آثار عتیقه تأسیس کرد.و موزه کوچکی براي ن عالقمند بوددرش به باستانشناسی خواهر بلشاصر بود، چون پ

در مصر، ویژه ه ببا تاریخ کهن.  آشناییدریغا که انگیزه حفاران قدیم بیشتر چپاول آثار عتیقه بود، نه 

غیر مجاز گورها را شکافته، گنجهاي  غارت گرانسپرده شده بود،  گوره ببا صاحبان آنها  گران بهاییکه گنج هاي 

 باره اینحتی در زمان رامسس نهم کمیسیونی که از جانب وي براي تحقیق در  بردند. یغماه بگرانبهاي آنها را 

قدیم به یغما رفته، اجساد از درون آنها به بیرون انداخته  هاي گور تمامشده بود گزارش داد که محتویات تعیین 

  شده، و اشیاء گرانبها و ادوات آنها تاراج شده است.

ز نخستین کسانی است که براي آغاز تحقیق و کاوش در فرانسوي یکی ا ونناپلئدر اعصار اخیر 

صد تن از دانشمندان، محققین، و هنرمندان فرانسه را  1798 ساله بویرانه هاي کهن تسهیالتی فراهم ساخت. وي 

مصر باستان را همراه با طرحها و تصاویر آب رنگ برشته تحریر  شگفتی هاياینان  همراه خود به مصر برد، و

رانسه برپا ساخت و این نوشته ها و تصاویر توسط دولت فرانسه شور و هیجانی در محافل علمی ف کشیدند. نشر

که از آن پس در دانشمندان فرانسه نسبت به کشورهاي شرقی پدید آمد هرگز از میان نرفت. در میان  يعالقه ا

است که به زبان نوشته » روزنا  سنگ«  به ناممکاشفات زمان ناپلئون در مصر از همه مهم تر و گرانبها تر لوحی 

رفته بود از  مصره بکرد. ولی کار هیئتی که همراه ناپلئون  ايراهنماخط هیروگلیف  رموزه بشده و دانشمندان را 



مطالعه آثاري که روي زمین مانده بود تجاوز نکرد، و تحقیق درباره آثاري که در دل خاك مدفون بود بدست 

  آیندگان سپرده شد.

رن نوزده یکی از مأموران شرکت هند شرقی که ساکن بغداد بود، گزارش داد در بین در آغاز ق

النهرین تپه هاي مصنوعی وجود دارد که ظاهراً بقایاي شهرهاي قدیم اند. همین گزارش بود که توجه باستان 

این سرزمین نتایج در  آنانرا به آثار تاریخی بین النهرین معطوف داشت و کاوشهاي  شناسانی چون الیارد و بوتا

از نظر خواننده خواهد گذشت. قبل از آنکه وارد  یندهآفصل هاي داستان این کاوشها در  ورد.به بار آ هاییگران ب

شناسان ملل گوناگون در  که باستان شیوه ها و طریق هایی درباره  می خواهمبحث اصلی این کتاب شویم، اجازه 

  بنگارم. يشمه ای از آنها استفاده کرده اند نقاط تاریخ از صد سال گذشته هنگام کاوش در بیشطول 

حفاري بودند، زیرا کسانی که این  بدوي و مخرب ،اولیه در قیاس با شیوه هاي امروزي حفاري هاي

به  حفاري هاي موزه ها نداشتند. در این هدفی جز گردآوري اشیاء جالب توجه برا می گرفتشان انجام  بدست ها

کردند.  شد و حفاران از جریان کار خود یادداشتی تهیه نمی شکسته ظروف سفالین توجه نمیچون قطعات  اياشیا

اطالعات گرانبها و سودمندي که ممکن بود بدست ما برسد در اثر غفلت و سهل انگاري حفاران اولیه  ،از این روي

بقایاي شهرهاي متعددي  ند،اي شهرهاي باستانی ایجاد شده اکه در ج یتپه هایمعلوم گشت  زوديه ببرباد رفت. 

شده اند و گاهی در بین تأسیس قدیم ترین و آخرین شهر هزاران    ویرانه هاي یک دیگر بنا  بر رويهستند که 

سال فاصله بوده است. طبیعتاً، آخرین شهرها بر روي ویرانه شهرهاي سلف خود بنا گردیده اند، ولی بقایاي شهرهاي 

الی منظم روي یکدیگر قرار نگرفته اند. اغلب دیده شده است که شهري کوچک طبقات متو صورته بدیگر همیشه 

روي آن بنا گردیده است، و گرفته  شهر بزرگ تري که سراسر تپه را بر می ،در وسط تپه بنا شده و پس از ویرانی آن

نگام حفر این تپه ها دقت تر از ویرانه شهر قبلی قرار دارد. لذا ه پایینبقایاي آن در اطراف تپه در سطحی  در نتیجه

هم تفکیک  از ،و تمدن خاصی تعلق دارد عصره ب یک هرو هوشیاري فراوان الزم بود تا حفاران طبقات مختلف را که 

  کنند و قدمت آنها را تعیین نمایند.



فلیندرز پتري در طل الحسی،  سر دسته ب 1890که در سال  حفاري هاییباستانشناسی علمی با 

آغاز گشت. این باستانشناس بقایاي شهرهاي  ،انجامید طوله بهودیه، صورت گرفت و شش هفته واقع در جنوب ی

صورت طبقات تقریباً منظم روي هم قرار داشتند از یکدیگر تفکیک کرد و از روي اشیاء و آثار ه مختلفی را که ب

که با سنجش و تطبیق شکل و ظروف سفالین، تاریخ و قدمت آنها را تعیین نمود. وي ثابت کرد  ویژهه بمکشوف، 

تاریخ تمدنهاي متوالی آنها را تعیین نمود.  توان میکه در طبقات مختلف ویرانه هاي قدیم مانده  اينوع آالت و اشیا

و لوازم زندگی انسانهاي باستانی توسط باستانشاسان گردآوري  تادوااز آثار و  يمالحظه او پس از آنکه مقدار قابل 

معین بسیاري از  دوره هاي زمانیهر یک از انواع آنها را با قطعیت تقریبی تعیین نمایند. در شد، توانستند قدمت 

لشگر و ادوات نوع دیگري را  اشیاءبوده اند، و  متداولجهان رایج و  گوناگون در مناطق وسیعی از اشکاله باین اشیاء 

 به یاريو اکتشافات جدید  ختراعاتا به تدریجو تعرضات تمدنهاي دیگر به آن مناطق آورده است.  کشی ها

ه بباستانشناسان شتافت. اختراع دوربین عکاسی به باستانشناسان امکان داد وضع اشیاء مکشوف قبل از آنکه آنها را 

  صحیح و دقیق ثبت نمایند. به صورتادامه حفاري جابجا کنند  منظور

اشعه  میسر ساخت. بل رویت نبودند،قاو شهرهاي ویرانی را که از روي زمین  قلعه ها دیدن ،هواپیما

علت  ایکساشعه  کمکه بگاهی  مومیاییکند. در مورد اجساد  خود به باستانشناس کمک می نوبهه بنیز  ایکس

اشعه مادون قرمز توانسته اند کتیبه هاي قدیم را که  به کمکمرگ، سن و جنس صاحب جسد را تعیین کرده اند. 

نیز در این مورد استفاده شده است. یکی از تازه ترین و  شیمیاییاز ترکیبات خواندن آنها مشکل بود بخوانند و 

 طریقه بکه مورد استفاده باستانشناسان قرار گرفته آزمایش آثار و بقایاي انسانهاي باستانی  وسایلیترین  سودمند

 کربناست نه  14 نکربموجود در همه موجودات زنده  کربنگویند مقدار معینی از  است. می 14 کربنمعروف به 

مبدل  12 کربنذرات ریزي را از خود پراکنده، به  به تدریجچون رادیوم متغیر و بی ثبات است و  14 کربن. این 12

 می توانگرگونی . با تعیین میزان این دمی شودگرگونی و تحول پس از مرگ موجودات زنده آغاز شود. این د می

اخت. خالصه، آن جنبه هاي علوم جدید که در باستانشناسی قابل تاریخ مرگ آن موجود را با قاطعیت روشن س

ته است. باستانشناسان شتاف یاريه بترین زوایاي زندگی انسانهاي باستانی  استفاده بوده براي روشن ساختن تاریک

 که بدست ينشده ارسیده که بررسی مطالعه کامل بسیاري آثار تاریخی شناخته  یبه جایمیزان موفقیت حفاران 



خواهد انجامید. اکنون با برخی از برجسته ترین و مهم ترین ثمرات تالشها  به طولآنها افتاده است سالیان متمادي 

  .شویم زندگی انسانهاي باستانی آشنا می رموزه بو کوششهاي باستانشناسان در زمینه دست یافتن 

  

  

  

   



  فصل یک

  آغاز تحقیقات

بود که در  ١بوتا به نامو مطالعه پرداخت شخصی  یقتحقه بنخستین دانشمندي که در این زمینه 

  دولت فرانسه در موصل، در دره علیاي دجله، منصوب گردید. کنسولسمت ه ب 1842سال 

وي از بدو ورود خود به موصل اظهار داشت حاضر است هرگونه اشیاء عتیقه را که گاهی در نواحی 

ل کشف این آثار را مشخص سازد. مدتی در این کار کرد که مح بخرد، و در ضمن سعی می می شداطراف یافت 

مصنوعی در  يتپه اعرب بوجود  ايتوسط یک روستا هیچ گونه توفیقی نصیب او نگشت، تا روزي بر حسب تصادف

آوردند. بوتا دو نفر را  آجر مورد احتیاج خود را از آن بدست می ،آن نزدیکی پی برد که قرنهاي متمادي اهالی محل

فرستاد که زمین را حفر کنند و ببینند آیا چیزي بدست خواهد آمد. یک هفته بعد پیغام  آنجاه بزم با تعلیمات ال

هیجان انگیزي از آنها رسید مبنی بر اینکه پس از حفر زمین به دیوارهاي قدیمی برخورده اند که پوشیده از تصاویر 

پار شد و یقین حاصل کرده بود این مزبور رهس محله برنگی برجسته و حک شده حیوانات عجیب است. بوتا 

 ينقطه اویرانه ها در مشرق دجله در دیوارها بقایاي کاخ با شکوه باستانی است که بدست آشوریها ساخته شده. این 

شهر  قرار داشت، و بطوري که بعداً معلوم شد این ویرانه بقایاي ،شمال شهر موصل واقع است یلیامکه در دوازده 

  بود.  ٢»کین  دور شارو« باستانی 

محل، بوتا مالحظه نمود که دیوارها از تصاویر حک شده بر روي تخته سنگ  اینه بپس از رسیدن 

پوشیده شده و چند  می دهدها که مناظر جنگها و حرکت دسته ها و شکار حیوانات و زندگی درباري را نشان 

خی را که در اینجا یافت شد بخواند، ولی توانست خطوط می هکتار زمین را فرا گرفته است. در آن زمان کسی نمی

هکتار مساحت آن است، توسط سرگون دوم  25پس از آنکه کلید رمز این خطوط بدست آمد معلوم شد این کاخ که 

اشاره شده است، ساخته  اوه ب 1: 20از یادها رفته و تنها در اشعیا  به کلیق . م )، که نامش  705ــ  722پادشاه ( 
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ن، کاخ مزبور مجلل ترین و عظیم ترین قصري است که در تمام تاریخ یافت شده و مقر یکی از شده. با وجود ای

 در محافل علمی و باستانشناسی،بزرگترین سالطین جهان بوده است. وقتی خبر کشف این ویرانه ها به اروپا رسید، 

  .هیجان فراوانی ایجاد نمود

ر کشف قاره جدید اجعت کریستف کلمب با خبرمان هیجانی را بوجود آورد که انتشار این خبر هم

کشف دنیاي  منزلهه ب، این موفقیت فرانسوي ها خصوصه باز مردم اروپا،  ريابسیزیرا براي  ه بود،در اذهان برپا نمود

شد، ولی اکنون این افتخار از آن دره  بود. قبل از آن دره نیل مهد تمدن محسوب میي شده اجدید و فراموش 

براي ادامه اکتشافات تخصیص داد، و بوتا  يمالحظه ابودجه قابل  درنگ بیگشت. دولت فرانسه  یدجله و فرات م

و تحقیقات  حفاريهار صد تصویر درباره نتایج توانست با استفاده از این بودجه پنج جلد کتاب قطور با بیش از چ

ها، سالحها، لوازم خانه، و طرز شکار آشوریان ان توانستند با لباساروپاییخود انتشار دهد. با استفاده از این تصاویر، 

  آشنا شوند، و در نتیجه فصل مفصلی در تاریخ براي امپراتوري آشور گشوده شد.

نهاد، آستین هنري  یادگاره باز خود  هاییگران بدومین کسی که در باستانشناسی کتاب مقدس آثار 

بوتا در او پدید آمد بود، ولی تقریباً بدون  نتایج حفاري با آشنایییدي که از با اشتیاق شد ويالیارد انگلیسی است. 

رهسپار شد. او از  سو بدانهیچگونه کمک مالی، براي یافتن آثار بیشتري از تاریخ و تمدن باستانی بین النهرین 

بود متعجب گشت و با کمک مالی مختصري که بدست آورده  پوشاندهمشاهده تپه هاي مصنوعی بزرگی که آنجا را 

 شرق یایلمو نیم یک جنوب موصل و  یلیامیکی از آن تپه ها در محلی موسوم به نمرود در بیست  حفره ب بود

بدان اشاره  11:  10دجله شروع کرد. بعداً معلوم شد اینجا ویرانه هاي همان شهر کالح است که در سفر پیدایش 

و قصر از د یقسمتهایساعت او توانست ست و چهار ظرف بی تصور بود.شده. موفقیتی که نصیب او شد غیر قابل 

برخورد نمود  یه اطاق هایبجا که زمین را کند  هراز زیر خاك بیرون آورد. آشور را  امپراتورهايباشکوه متعلق به 

هفت پا، که در روي آنها تصویر شگفت انگیزي حک یا نقاشی شده  ارتفاعا بکه با تخته سنگهاي مرمري عظیمی 

سفر پیدایش در کتاب  9و  8 آیات 10نمرود اشاره شده باب  به نامکه در آن  جایییمی ترین بود، محصور بودند. قد

در دنیا شروع کرد. وي در  به جبار شدنو کوش نمرود را آورد، او « است: مقدس است. مضمون آیه مزبور چنین 

حال، خبر  هره ب   » اوند . : مثل نمرود جبار در حضور خد می گویندحضور خداوند صیادي جبار بود. از این جهت 



صورتی که از گنجینه  موفقیت هاي این باستانشناس طمع حاکم محلی ترك را تحریک نمود و او تصمیم گرفت در

 نبرد حفاري را متوقف سازد. يبهره ا می آمدهوي در این جا بدست  خود نظره بکه  یگرانبهایهاي 

و فشارهاي او  ستم ها، ولی خوشبختانه سایر وقف شداو کار مدتی مت هاي تراشی اشکالدر نتیجه 

چنان دشمنی و مخالفتی علیه او برپا ساخت که وي ناگزیر گشت محل مأموریت خود را ترك گوید. در  مردمه ب

  سرعت سابق ادامه یافت.ه نتیجه، حفاري ب

اد برخاست و کارگران فری يهلهله امجدداً آغاز گشت، ناگهان  یک شب، کمی پس از آنکه حفاري

! بعداً معلوم شد آنچه آنها یافته اند شیر  نداکرده کشان و رقص کنان نزد او آمده اطالع دادند که خود نمرود را پیدا 

مجموعه  به تدریجبالدار عظیم الجثه سنگی است که مجسمه یکی از چهار خداي سماوي آشوریان قدیم بوده است. 

هاي انسانی و الهه هاي دیگري با سرهاي عقاب بدست آمد که اکثراً انبوهی از مجسمه هاي گاو نر عظیم بالدار با سر

  به موزه هاي انگلستان فرستاده شد.

این ) از  12ــ  3آیات  31توصیف روشنی که حزقیال در کتاب خود ( باب  حفاري هابا ادامه این 

زیر سایه او فرود آمده، او را  هاي زمین از اینک آشور ... جمیع قوم. « یافت ي میتازه اسرزمین کرده است مفهوم 

آیات  2نیا درباره این ملت ( باب خوفناك صف پیشگوییفتند که چگونه و باستانشناسان دریا» ترك خواهند نمود. 

و دست خود را بر زمین شمال دراز کرده، آشور را هالك خواهد ساخت ... هر « ) تحقق کامل یافته است.  15ــ  13

شهر کالح کشف  حفاري هادر نتیجه این » د جنبانید. سخریه کرده، دست خود را خواهکسی از آن بگذرد، به آن 

ق . م .  859تا  885است که از  بوده آشور ناصیر پالبدست آمده متعلق به  گردید و معلوم شد قصري که بقایاي آن

  سلطنت کرد.

ي شهر نینوا در که ویرانه ها» نجیک کویو« رد در محل دیگري موسوم به ، الیا1849سال ه ب

حفاري کرد. در ظرف چهار هفته قصر سنحریب که در ه آنجاست و در دره دجله روبروي موصل واقع شده، شروع ب

 18و شرح محاصره اورشلیم  بدست او در کتاب دوم پادشاهان ( باب  می کردق . م . سلطنت  681ــ  704سالهاي 

  ) آمده، از زیر خاك بیرون آورده شد. 19آیه 



توان کتیبه هاي متعدد دیوارهاي  که در اینجا بدست آمد، می گرانبهاییمله آثار تاریخی از ج

میخی سفید روي  خطه بهاي بسیار زیبا را، که برروي آنها عبارتی  موزاییکساخته شده از آجرهاي لعاب دار، و 

  زمینه فیروزه نوشته شده، نام برد.

رفته، و بعضی از تصاویري که یافت  به کارو آبی سیر  در آثار نقاشی آنها بیشتر رنگهاي سیاه و زرد

، نمودار مهارت و ذوق سرشار می دهدنشان  نزعشده، و معروف ترین آنها تصویري است که شیري را در حال 

هنرمندان آنها است. نینوا فقط نود سال پایتخت بود، ولی در این مدت وسعت زیاد یافت و با دو دیوار آجري محصور 

 77 پهنايه بپا ارتفاع داشت. این شهر شگفت انگیز با خندق عمیقی  86پا و ضخامت و  32دیوار داخلی  گردید که

  شد. میمربوط  خارجه بپا محصور بود و بوسیله پانزده دروازه 

وجود این، مهمترین  این اکتشافات هر ابهامی را درباره تاریخ و عظمت آشور باستان از میان برد. با

صورت مرموز و مکتومی باقی ماند، زیرا ه بود، ب پوشاندهکه دیوارها را  يکتبه اآمد، یعنی هزاران که بدست  آثاري

شد که بتواند خط میخی را خوانده، مفهوم این کتیبه ها را درك کند. سرانجام این افتخار  هنوز کسی یافت نمی

یق رمز خط میخی توف کشفه بن نمود شد و او با مطالعاتی که در صفحات غربی ایرا ١هنري راولینسون نصیب سر

، توجه یکی از همسفران می کردسربازي داوطلب در کشتی به هندوستان سفر  به عنوانیافت نامبرده، هنگامی که 

با او، راولینسون به آثار  آشناییخود جلب کرد. بر اثر ه ب بود ايخود را که خاورشناس و سیاستمدار و حاکم بمب

سرگردي در ارتش انگلیس ارتقاء یافت و از طرف  درجهه بشد و در سالهاي بعد هنگامی که باستانی ایران عالقمند 

جامه عمل  این عالقهبه به کرمانشاه اعزام گردید، فرصت یافت که  کنسول نماینده و سمته بشرکت هند شرقی 

عطوف گشت و او خود را م خط میخی خواندنه ب، توجه راولینسون 1833 سالدر وشاند. پس از ورود به کرمانشاه، پ

سرگرم ساخت. هنگام مطالعه لوح  می شودهمدان واقع است و گنجنامه خوانده  مایلیلوحی که در شش  مطالعهبا 

داشته باشد و همچنین سه  بررا در » شاه«رفته باید مفهوم  به کارکه در آن مزبور، او حدس زد بعضی از کلماتی 

ه شده باید داریوش و خشایار شاه و ویشتاسب باشند. بر مبناي این حدس، او شاه نامبرد عنوانه بنفري که از آنها 

رفته تشخیص دهد. پس از آن، او توجه خود را به  به کاررا که در کتیبه  هاییتوانست معناي احتمالی یک سوم هجا
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ابعاد ه سینه کوه ب کرمانشاه واقع است، معطوف داشت. در اینجا یلیام 26کتیبه عظیم تر و کاملتر بیستون، که در 

میخی پا در ارتفاع چند صد پا از جلگه تراشیده شده و بر روي آن نقشهاي عظیمی همراه با خطوط  50و  25

و هرکس  می نمودجلب  به خودحک گردیده است. این نقش ها از مدتها قبل نظر سیاحان و مسافران را  برجسته

قرن دهم میالدي کتیبه را دیده نقش روي آن را معلمی  . مسافري که درمی کردبه نحوي تعبیر  آن رامعناي 

در دست دارد که با آن شاگردان را  ايو تصور کرده این معلم تازیانه  می دهددرس  به شاگردانشپنداشته است که 

 پا به زیرتصویر مسیح و حواریون شمرده و گمان کرده بود یهودا  آن را. مسافري دیگر در قرن نوزده می کنندتنبیه 

که در برابر دشمنان  می دهدانداخته شده واهورا مزدا نوعی صلیب است. در صورتی که این لوح داریوش را نشان 

پاي خود انداخته. و تصویري که در باال  به زیررا  آنانو یکی از  خود که با طناب بهم بسته شده اند ایستاده است

  اهورا مزدا است. می شوددیده 

با نهادن  آن رامستلزم شهامت و مداومت فراوان بود. البته قسمتی از این کتیبه  نسخه برداري

ترتیب راولینسون  به ایننمود.  نسخه برداري می تواننردیانی در روي تخته سنگ باریکی که در زیر لوح قرار دارد 

تیبه به سه زبان نمود و پس از مطالعه مداوم اطمینان یافت که این ک نسخه برداريهزار و دویست سطر از کتیبه را 

 در سالمختلف نوشته شده و سرانجام توانست چهار صد سطر از پارسی باستان را ترجمه کند. معلوم شد این کتیبه 

  داریوش ساخته شده، و شرح مبارزات و پیکارهاي او را با مدعیان تاج و تخت در بردارد. به فرمانق . م .  555

اور خود را شرح داده، لعنت خدا را براي همه کسانی که داریوش در این کتیبه حدود امپراتوري پهن

 2400 آن رالوح را با ماده براقی که استحکام کتیبه را چند برابر کرده و  رويدر صدد اخالل کار او برآیند میطلبد. 

  سال از گزند حوادث مصون داشته است، پوشانده اند.

شار داد و پس از آن با کمک دانشمندان انت 1847 در سالراولینسون ترجمه متن پارسی کتیبه را 

دیگر عبارت بابلی را نیز که روي کتیبه بیستون نوشته شده ترجمه کرده، منتشر ساخت. ناگفته نماند که خواندن 

خط بابلی مستلزم تحمل زحمات بیشتري بود، زیرا در این خط یک عالمت گاهی یک کلمه بود و حتی ممکن بود 

وشته شود. این مشکالت مدتی دانشمندان را از خواندن آن مأیوس کرده بود، تا لوحی بوسیله چند عالمت مختلف ن



بدست آمد که در آن فهرستی از حروف تصویري همراه با حروف مصوت نوشته شده بود. قریب صد لوح مختلف 

  .می دادبدست آمد که قاموس نسبتاً کاملی از خط و زبان بابلی را تشکیل 

که  می نمودمشکل  به حديو حل مسائلی که با کشف آنها پدید آمد  ها کتیبهدرك مفاهیم این 

به آنها دست یافته اند در اشتباه اند. موزه بریتانیا،  به مضامینگروهی پنداشتند آن عده از دانشمندانی که مدعی اند 

که هنوز مورد  ییها جهت، از میان کتیبه به این، تصمیم گرفت در این باره تحقیق کند. آنانآزمایش گفتار  منظور

از متخصصین  به یکیمطالعه قرار نگرفته بود، یکی را انتخاب نموده، چهار نسخه از آن تهیه کردند و هر نسخه را 

خط میخی دادند، تا متن آنها را ترجمه نموده، به موزه بریتانیا بفرستند. یکی از این دانشمندان راولینسون بود. 

یکدیگر آگاه باشند، کتیبه را ترجمه نموده، به موزه ارسال داشتند. از تطبیق و  متخصصین مزبور، بی آنکه از کار

شک و  هر گونهمقایسه ترجمه ها معلوم شد در مطالب مهم در بین آنها تفاوتی موجود نیست. پس از این آزمایش، 

ظر به نقش مهمی که لوح بیستون ن کتیبه ها مرتفع گشت. به ایندرباره صحت اظهارات دانشمندان راجع  ايشبهه 

. در نتیجه می شودمهم ترین اثر و یادگار تاریخی در آسیا شمرده  به حقدر جریان کشف رموز خط میخی داشته، 

با حقایقی که بر اثر کشف مضامین کتیبه بیستون بدست آمد معلوم شد داریوش، همانگونه که در کتابهاي  آشنایی

) روایت شده، وجود تاریخی  1آیه  1) و ذکریا ( باب  1:  1)، حجی نبی ( 7ــ  1آیات  6و باب  5آیه  5عذرا ( باب 

  بوده است. نیرومنديداشته و فرمانرواي امپراتوري پهناور و 

 نادانشمنداز اینکه پس از کشف این همه آثار و کتیبه هاي شگفت انگیز تاریخی تا مدتی تحقیقات 

رد، زیرا تا این زمان هزاران کتیبه از زیر خاك بیرون آورده شده پیشرفت نمود نباید تعجب ک به کنديدر این زمینه 

به ند. می کردمضامین آنها باشند از معدودي تجاوز ن به دركو به موزه هاي اروپا انتقال یافته بود و کسانی که قادر 

می ابراز  ري هاحفا. با اینحال، عالقه وافري به ادامه تحقیقات و می گرفتصورت  به کنديجهت ترجمه آنها  همین

  .شد



استخدام کرد که  ١»جرج سمیت «  به نامپس از سالها، موزه بریتانیا دانشمند جوان و با ذوقی را 

  کتیبه هاي خط میخی را تنظیم نماید.

کتبه جالب توجهی برخورد که در اصل شامل شش ستون بوده، ولی روزي که او مشغول کار بود، به 

در عبارات آن دقت نمود، معلوم شد کتیبه  سمیتاسه ستون آن در اثر شکستگی کتیبه از میان رفته بود. وقتی 

به بر خاك نشسته، و کبوتري که از آن » نزیر «  به ناماست که بر روي قله کوهی  ايی حاوي شرح داستان کشت

کشتی بازگشته است. ناگهان، دانشمند  به داخلبراي نشستن بیابد ناگزیر  جاییدرآمده چون نتوانسته است  پرواز

ف به سمیت دست داد، جوان متوجه شد مشغول خواندن متن کلدانی داستان نوح است. هیجانی که از این اکتشا

در اختیار او نهاد که وي به بین  ايبودجه قابل مالحظه » دیلی تلگراف « وي را از خود بیخود ساخت. روزنامه 

به نینوا رهسپار گشت و تحقیقات و  1872 در سالالنهرین رفته، براي کشف باقی این داستان کوشش کند. سمیت 

یع تري ادامه داد. در میان کشفیات او در بین النهرین از همه مهمتر وس با مقیاسدانشمندان قبلی را  حفاري ها

 آن را. اینها بقایاي کتابخانه بزرگی بودند که می کردمیخی بود که تعداد آنها از سی هزار تجاوز  به خط هایی کتیبه

نسخه قدیم بابل آشور بانیپال با گردآوري کتیبه هاي زمان خویش، که اغلب آنها از روي کتیبه هاي کتابخانه 

ه ب، اشتیاق وافري می زیستو هوشع  منسیر زمان شده بود، تأسیس نموده بود. آشور بانیپال، که د برداري

آورده شرح اقدامات  که در کتابخانه نینوا گرد هاییمتون و کتیبه هاي زمان خویش داشته، و در کتیبه  گردآوري

  آن عصر گنجانیده است.خود را جهت تهیه نسخ کتیبه ها و متون موجود در 

که داستان نوح را تکمیل نماید توفیق  هایی کتیبهسمیت در مجاهدات خویش جهت کشف اسناد و 

کامل یافت؛ و عالوه بر آن، اسنادي درباره داستان خلف بدست آورد و کتیبه هاي متعدد دیگري یافت که وضع 

وسیله درباره وضع زندگی و افکار آشوریان  ه اینب. اطالعاتی که می ساختزندگی آشوریان قدیم را کامال روشن 

  است که آنها بر احوال ساکنان اولیه انگلستان دارند. دانشیدستگیر دانشمندان گردید بیش از  ستاناب

   

                                                        
1 George Smith 



  فصل دوم

  کتاب پیدایش در پرتو کشفیات باستانشناسی

کتاب پیدایش ( یکی از اسفار  مقایسه متون کلدانی و آشوري داستان خلقت با آنچه در نخستین باب

هنگامی که بر باالي آسمان « است. داستان بابلی چنین است:  ايتورات ) آمده، بحث جالب و در عین حال آموزنده 

مغشوش و  ١نامی داده نشده بود، زمین نامی برخود نگرفته بود، اقیانوس بسیار باستانی بوجود آوردنده بود، تیامت

 ٣و لهامو ٢. بعد خدایان تولد یافتند، لهمومی گشتندد، آبهاي آنها در یکجا بهم ملحق در هم مادر همه آنها بو

، قهرمان خدایان، و ٦در کتیبه هاي دوم و چهارم از جنگ در میان مردوك»  ٥و خداي انو ٤بوجود آمدند، انسار

 روشناییاز آن غلبه ، و منظور می شوددر این جنگ پیروزي نصیب مردوك  تیامت، خداي آشوب، سخن رفته است.

سپس نیمی از بدن را . » می کندچون ماهی از میان دو نیم « بر تاریکی است. مردوك جسد تیامت را برگرفته، 

که نگذارد آبها از آن خارج شود. او  می دهدفرمان  به اوحائلی در برابر آسمان ساخته، نگهبانی بر آن میگمارد و 

، سالها می دارد، منطقه البروج را مقرر می سازد، که ستارگان باشند، هاییاه(یعنی مردوك) براي خدایان بزرگ پایگ

می ، و ماه را تابناك می دهد، و آن را به دوازده ماه تقسیم نموده، براي هر یک سه ستاره قرار می کندرا معین 

  »کند.  فرمانرواییتا بر شب  سازد

پیدایش به تشابهات و در عین حال تناقضات  در مقایسه داستان خلقت از نظر بابلیها و نویسنده سفر

  که در آن خالء و نیستی همه جا را فرا گرفته بود. می گویند. هر دو از زمانی سخن می نماییممتعددي برخورد 
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بر ظلمت چیره گشت و نظم و ترتیب جایگزین  روشناییکه چگونه  می خوانیمدر کتاب مقدس 

که مردوك، خداي نیکو، با تیامت، خداي آشوب جنگیده، او  می کنیمظه آشوب گردید. در داستان بابلیها هم مالح

  .به قتل می رساندرا 

. در داستان بابلی مردوك می سازداز دریا جدا  آن رادر کتاب مقدس خداوند خشکی را آفریده، 

  .می گسترانددر کنار آب  آن راخاك را بوجود آورده، 

که بر آسمانها  می کندماه و ستارگان را خلق که خدا خورشید و  می خوانیمدر کتاب مقدس 

  که پایگاه خدایان باشند. می سازدحکومت کنند. در داستان بابلی مردوك ستارگان را 

، در صورتی که داستان بابلی خلقت می آورددر سفر پیدایش آفریدگار جانوران و خزندگان را بوجود 

  .می دهدجانوران را به گروهی از خدایان نسبت 

حائز کمال اهمیت است. انسان ممکن  که در بین این دو داستان وجود دارد هاییاز نظر دینی، تضاد

که در زمینه علوم و هنر نصیب آن گشته بود، باید دینی مترقی  رشديور کند تمدن درخشان بابل، با همه است تص

واحد  ییاو آفریننده  به خدا. یهودیان خلقت را می کندثابت  آن رابوجود آورده باشد. ولی حقایق تاریخی خالف 

سیله جمعی از خدایان بوجود آمده است. در ند، در حالی است که بابلیها عقیده داشتند کائنات بومی دادنسبت 

تأمین  به منظورکه خلقت جهان بدست خدا توأم با یک رشته اقدامات خردمندانه بوده که  می خوانیمکتاب مقدس 

در افسانه بابلی خلقت جهان از نتایج فرعی و ضمنی جنگی است که در بین خدایان در سعادت انسان صورت گرفته. 

درآمد و آنها را آرام ساخت، در حالی که بابلی  جوالنه بکه روح خداوند بر فراز آبها  می گویدگرفته. سفر پیدایش 

وحشتناکی داشتند که در آن دیوان بر خدایان آشوب غالب آمده اند. سفر پیدایش خداي پاك و  به جنگها عقیده 

در جنگ و  یکدیگر باو شریر بودند که ، در صورتی که بابلیها معتقد بوجود خدایانی مکار می سازدمتعالی را مجسم 

، می کندنزاع بوده اند. خالصه، هرجا که افسانه بابلی مطالب غیر قابل قبول واز نظر دینی فاقد ارزشی را نقل 

و سادگی حاوي مضامین عالی دینی است. باستانشناسی در عین حال که ثابت  زیباییداستان کتاب مقدس در عین 



که معتقدات دینی آنها در جهان  می دهدچک و از نظر سیاسی بی اهمیت بودند، گواهی یهودیان قومی کو می کند

  بی همتا بوده است.

که ایا اعتقاد به وحدت خالق زودتر شروع شده یا پرستش خدایان  می آیددر اینجا این پرسش پیش 

ت کشیده، به عبادت از پرستش خالق یکتا دس به شکلی تدریجیمتعدد؟ کتاب مقدس تصویري از انسان را که 

و یهود مبتکرین فکر جدید  اسرائیل. طبق این تعبیر، پیامبران می دهد، نمایش می پردازد         خدایان متعدد 

دیرینشان، که مبتنی بر پرستش خداي واحد یعنی یهوه بوده،  به ایمانقوم خویش را  می خواستندنبودند، بلکه 

  .می انجامیدو گاهی مجاهدتشان به شکست و ناکامی  می یافتند       وفیقبرگردانند. آنها گاهی در منظور خویش ت

این جریان فکر بشر را  فرضیه تکامل خواسته اند متاثر ازبا اینحال در سالهاي اخیر دانشمندان 

ترین شکل دیانت بوده  ابتداییآنها شرك یا اعتقاد بوجود خدایان و دیوان متعدد  به عقیدهمعکوس جلوه دهند. 

بوجود خداي واحد پی برده، قوم  ته اندتوانسپیامبران یهود گشته است که  ست، و این موفقیت سرانجام نصیبا

، خود بحث می دهدمسأله چگونه پاسخ  به اینخویش را نیز با آن آشنا سازند. تحقیق در اینکه باستانشناسی 

  شیرین و جالبی است.

ثابت نموده است که پیشرفت و تکامل همیشه باید در نظر داشت باستانشناسی  پیش از هر چیز

حتمی و ضروري نیست و رشد و ترقی بشریت با انحطاط و تنزل توأم بوده است. تاکنون بارها آثار و بقایاي تمدن 

، ولی می ساختاز زیر خاك بیرون آورده شده است که شکوه و عظمت آنها روزگاري چشم جهانیان را خیره  هایی

به اصال وجود نداشته اند. در حقیقت  ايته و در زیر خاك مدفون گردیده اند، چنانکه گوپس از چندي معدوم گش

قاعده کلی تمدن این بوده است که با انحطاط اخالقی و دینی همراه شود. تاریخ ایران، یونان، روم و  می رسد نظر

ه صداقت و پاکی و وفاداري شاهد این حقیقت است. ساکنان این کشورها در نخستین ادوار تمدن خویش ب اسرائیل

که با وجود ثروت سرشار  می کنیمهاي عالی معروف بودند، ولی در ادوار بعد همین مردم را مالحظه  به هدفنسبت 

پیمایند.  و کامیابی هاي درخشانی که در علم و هنر بدست آورده اند، در اخالق و دیانت راه زوال و انحطاط می

ی ملتها و انهدام امپراتوري ها است. تفاوت شگرفی که در بین وضع زندگی چادر انحطاط اخالقی باعث ضعف و زبون



بر  زنده ايخورد، گواه  می         چشمه بنشینان کنونی عراق و تمدنهاي درخشانی که در کنار آنها مدفون شده 

تر از پرستش خدایان ، تصور اینکه یکتا پرستی چون عالی ترین شکل دیانت است دیربنابراین. می باشداین حقیقت 

  متعدد بوجود آمده، داراي مبناي علمی و تاریخی نیست.

بسیاري  به عقیدهمتوفی استاد سابق آشور شناسی در دانشگاه آکسفورد، که ، » ١النگدون« دکتر 

بزرگترین متخصص کتیبه هاي میخی بود، کتابی درباره افسانه هاي سامی نگاشته و نتیجه گرفته است یکتاپرستی 

شاید نتوانم ثابت کنم که در مذاهب سامی : « می نویسدیم ترین عقیده دینی بشر است. او در کتاب خود چنین قد

و سومري یکتاپرستی بر پرستش خدایان متعدد و اعتقاد بر ارواح نیک و پلید مقدم است. قرائن و شواهدي که براي 

ل شده متدوال مبانیت دارد، با دقت تمام و با در نظر مورد نیاز است و با آراء و نظریات قبو اياتخاذ چنین نتیجه 

من، این نظریه نتیجه تحقیقات علمی است، نه  به عقیدهگرفتن عقاید مخالفین این نظریه گردآوري شده است. 

  »تصورات گستاخانه. 

دانشمند نامبرده سپس درباره معتقدات تازیان جنوب عربستان و اکدي ها شرحی بیان دشته، نتیجه 

، من این فرضیه را که ادیان عبرانی و کنعانی مبتنی بر جانور پرستی بوده است، مطلقاً منکر بنابراین: « گیردمی 

بدست آوریم، با  آنانهستم. ادنان عبرانیان اولیه و کنعانیان، در روزگاري که توانسته ایم اطالعات صریح و موثقی از 

در میان آنها رایج بوده باشد ) فاصله زیاد داشته است.  ايیده جانور پرستی ( در صورتی که چنین عق ابتدایینوع 

آنها خالق سماوي  به عقیده، که ايعموم قبائل سامی، ظاهراً، خدا پرستی را با رعتقاد بوجود خداي واحد قبیله 

ست؛ و در بوده ا»  می باشدآنکه متعال « انسانهاي خود بوده، آغاز کرده اند. کلمه سامی براي خدا در اصل بمعنی 

 به عنوانرا » اهللا « اینجا هم من عقیده دارم که دینداري با یکتاپرستی شروع شده است. قبائل سامی، محتمالً، 

من، تاریخ قدیم ترین ادیان بشر نمودار تنزل سریع بشر از  به عقیدهنخستین خداي خویش میپرسیتیده اند. 

  .می باشداك و پلید یکتاپرستی به پرستش افراطی خدایان متعدد و ارواح پ

                                                        
1 Langdon 



  :می نویسددر اینباره » اموات « ، مترجم کتاب مصري ١سر پتر لوپاژ رنوف به نامدانشمندان دیگري 

از پنج هزار سال قبل در دره نیل اعتقاد به یگانگی خدا و ابدیت روح پدیدار گشت. اعتقاد به یگانگی خداي  بیش« 

از جمله معلومات اولیه بشر است که چون الماس فنا ناپذیر در میان  متعال و توصیف او چون آفریدگار و قانونگذار،

داشت که ظواهر  می توان. در این نیز تردید نمی درخشیده در طی قرون گرد آمده بود ک هاییاساطیر و افسانه 

. » می باشدن ابتداییادیان مصري نتایج نسبتاً اخیر یک سلسله اصالحات و ترقیات یا از میان برداشتن امور خشن و 

 متعدد پیدا شده است. خدایانرك یا اعتقاد بوجود در مصر نیز یکتاپرستی قبل از ش می شودپس معلوم 

 شباهت تام دارد. اروپاییهند و  به اصطالحاین نیز شایان توجه است که نام خدا میان همه ملتهاي 

« ند، و می کرداتالق  به خداباستانی که هندیان » ٣دیائوس پاتر« ، که یونانی خدا است، با ٢» زئوس پاتر« 

، که در السنه التین خدا را با آن میخوانند، ظاهراً از یک ریشه مشتق گردیده است. در میان قبائل شمال  »٤ژوپیتر

، این نظریه که کلیه این ملل بنابرایناست. » ژوپیتر « ، که احتماال این نیز مخفف می شدنامیده  ٥»تیر«اروپا خدا 

به شکلی پرستیده اند و داراي دین یکتا پرستی بوده اند که  ي واحدي را چون پدر سماوي خود میروزي خدا

  خدایان متعدد مبدل گشته، داراي مبناي محکمی است. به پرستش تدریجی

وین، در کتابی که تحت عنوان  ، اهل»شمیدت « پروفسور  به نامیکی دیگر از نویسندگان متأخر، 

که طبق  می گیردار داده، از مطالعات خود با تحقیقات باستانشناسی در سراسر جهان نتیجه رشد دیانت انتش یمبان

  خداي متعال و حیات جاودان عقیده داشته اند. به یک ابتداییقرائن موجود عموم انسانهاي 

که قرائن و شواهد روز افزون باستانشناسی مؤید این تعلیم کتاب  می شودترتیب، مالحظه  به این

خدایان متعدد  به پرستشاست که انسان اولیه در اثر انحطاط فکري و اخالقی از یکتاپرستی دست کشیده، مقدس 

و عقیده  به ایمانکه مردم را  می کوشیدندپرداخته است. پیامبران مبتکرین عقیده به وحدانیت خدا نبودند، بلکه 

  نیاکانشان باز گردانند.
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  فصل سوم

  سقوط آدم، مشایخ و سیل

انتظار داشت از باغ عدن، که در فصول دوم و سوم سفر پیدایش شرح آن آمده، اثري باقی  نباید

:  می خوانیممانده باشد. ولی کتاب مقدس براي تعیین محل آن راهنماي خوبی است. در باب دوم سفر پیدایش 

نام نهر اول فیشون بود . می شدنهر تقسیم  به چهارو در آنجا  می ساخترودي در عدن جاري بود که باغ را مشروب 

. نام نهر دوم جیحون است و تمام زمین کوش را می نمایدکه همه زمین حویله را، که در آنجا صال است، احاطه 

  .می باشدمشرق آشور جاري است. و نهر چهارم فرات  به سوي. نام نهر سوم حدقل است که می کنداحاطه 

که  می شدنهري اتالق  به همانحداقل  می دانیمدرباره وجود دو نهر اخیر تردیدي نداریم، زیرا 

. ولی درباره دو نهر نخست، یعنی می شودنام شناخته  به همانو فرات هم که هنوز  می شودامروز دجله خوانده 

ها و حدسهاي مختلف متوسل گردیده اند. برخی آنها را با نهرهاي ارس، نیل،  به فرضیهفیشون و جیحون، محققین 

کامال غیر قابل قیاس دیگري یکسان دانسته اند. ممکن است نهر فیشون همان کرخه باشد که در سند یا رودهاي 

. البته این احتمالی پیش نیست، می ریختهجنوب غربی ایران جاري است و روزگاري با دجله و فرات به خلیج فارس 

 به نامافته است که در میان آنها دو نام در اسناد بابلی فهرستی از نام کانالهاي آبیاري ی ١با اینحال، پروفسور دلتش

« همان فیشون بوده، و دیگري  می شوداست که تصور » پیسانو « این دو رود بی شباهت نیست. یکی از آنها 

است که شاید نام دیگري براي جیحون بوده باشد. لذا، محتمل است این دو نهر، که احتماال خیلی دیرتر » جوهانو 

همان باغ قدیمی عدن بوده باشند که شرح آن در سفر پیدایش آمده است. قرینه دیگري که احداث شده اند، حدود 

است که در اسناد قدیمی بجلگه واقع در جنوب و  ٢»ادین«ممکن است دلیلی بر صحت این موضوع تلقی شود، نام 

همین ناحیه واقع بوده، شکی  باختر بابل داده شده. لذا، در اینکه همان باغی که در سفر پیدایش بدان اشاره رفته در

  باقی نمیماند.
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 2همچنین در اسناد و آثار قدیم بابلی به درخت حیا، که آن هم شرحش در کتاب پیدایش ( باب 

) آمده، اشاره رفته و شکل آن در الوواح سنگی مکرر مجسم گردیده است. بابلیان عقیده داشتند هرکس میوه  9آیه 

وسوسه آدم و درخت گویا ، می شوداستوانه در لوح دیده  به شکلتصویري که این درخت را خورد هرگز نمیرد. 

  .می کندمجسم  را حیات

و آشوریها بدست ما همانگونه که در فوق گفته شده، راجع به طوفان نوح اسناد فراوانی از بابلیها 

» گیلگمش « موسوم به  که در میان آثار ادبی باستانی بابل مانده، شعري رزمی ايچکامه  تریننغزرسیده است. 

«  به نام. این چکامه مالقات گیلگمش، پهلوان بزرگ آشور را، با شخصی می باشداست که داراي دویست و پنج بیت 

  .می دهدارتقاء یافته بود، شرح  ايخدا مقامه ب، که »اوت ــ ناپیشتیم 

چگونه این موهبت بزرگ بهره او گشته است. او نیز در پاسخ  می پرسداز آن شخص » گیلگمش « 

ی بشر را از روي زمین چهار تن از خدایان بر آن شدند که هست می گویدو  می کندبه طوفان عظیمی اشاره 

اوت ــ « بوده با آگاهی از قصد خدایان مزبور، » اوت ــ ناپیشتیم « ، خداي زمین که معبود ١»ائو«براندازند. ولی 

جهت خود و خانواده  ايبا ساختن سفینه  می گوید به اوو  می سازدرا از طوفان قریب الوقوعی مطلع » ناپیشتیم 

براي جلوگیري از نفوذ  آن راو  می سازدکشتی » اوت ــ ناپیشتیم « ترتیب،  ه اینباش آماده استقبال سیل گردد. 

 می آورد، و از همه موجودات زنده در آن گرد می دهدو خوراك و آشامیدنی در آن جاي  می کندزفت اندود آب با 

اي خورشید، تاریخ خد» شماش . « می کندو افراد خانواده خود را با جمعی کارگر و یک نفر ناخدا سوار کشتی 

از بنیان  ايبامدادان هنگام فجر ابر تیره « ، و این مطلب در شعر چنین آمده است: می کندوقوع طوفان را تعیین 

ویرانی بوجود آورد. ارواح زمین  ٣»نینیپ « در میان آن رعدي ایجاد کرد. بعد »  ٢رمان« آسمان برخاست، و 

در آسمان  د،ییگراروشن به تاریکی  موجود هرمین را منور ساختند. مشعلهاي خود را برآوردند و با شعله آن ز

ها خزیدند  به النه) صعود کردند. خدایان چون سگان 4( ٤»آنو« به آسمانخدایان از سیل ترسان گشتند و گریخته، 
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ز هفتم و از وحشت برخود پیچیدند ... شش شب و روز باد وزید. سیل و طوفان زمین را فرا گرفته بود. و چون رو

رسید، طوفان فرو نشست، دریا عقب کشید و باد شوم پایان پذیرفت. چون پرچین بوریاهاي مردابی پیدا شدند. 

غلطیدم. بر زمین نشستم و گریستم. بر اطراف  به زمینبر چهره من تابید. خیره شدم و  ییپنجره را گشودم و روشنا

شسته بود. کبوتري را بیرون فرستادم و آن بیرون رفت. ولی ن ١»نسر«خود و کنار دریا نظر افکندم. کشتی بر زمین 

زد و صداي  به آبرا بیرون فرستادم. کالغی فرستادم و بیرون رفت و  ییچون جاي نشستن نبود، بازگشت. پرستو

هفت و هفت ظرف  گذراندمسمت روان کردم. بر قله کوه قربانی  به چهارقار قار درآورد و باز نگشت. جانورانی را 

  »قربانی گرد آمدند.  دوره بور در آنجا نهادم. خدایان بوي مطبوعی را استشمام کردند و چون مگسان بخ

ذیل  ترتیبه ب می توانتشابهاتی را که در بین داستان طوفان بابلیها و سفر پیدایش موجود است 

  خالصه کرد :

) پهلوان 4. می سازد ) او سفینه2. می شود) خبر سیل طوفان قریب الوقوعی به پهلوانی داده 1

) 6. می سازدو آنچه را در خارج کشتی است نابود  می شود) سیل جاري 5. می برد کشتیه بجانورانی را با خود 

 ) پهلوان پرندگانی را از کشتی بیرون می7. می گیردو کشتی بر قله کوهی قرار  می نشیندسیل و طوفان فرو 

) 9گذراند.  آن قربانی می به شکرانهیابد،  ن، چون زمین خشکی می) پهلوا8گردد.  فرستد و آخرین آنها بر نمی

  .می شوداطمینان داده  به او) از جهت آینده 10کنند.  خدایان قربانی را قبول می

می شگرفی برخورد  به تضادهايبا اینحال، بار دیگر در بین این دو روایت از نظر دینی و اخالقی 

ه سیل و طوفان براي تنبیه بشر گناهکار و نابودي شریران فرستاده شد. در ک می خوانیم. در سفر پیدایش نماییم

نویسنده سفر پیدایش، نوح چون  به نظر. می شودداستان بابلی این واقعه معلول هوي و هوس خدایان شمرده 

همدست  یکی از خدایان که به کمکشخص پاکدامنی بود، از خطر سیل در امان ماند. ولی در داستان بابلی پهلوان 

. داستان کتاب مقدس مبتنی بر یکتا پرستی می برد، از خطر جان سالم بدر می نموداو بود و نقش جاسوس را ایفا 

 به این، می باشدترین نوع شرك و اعتقاد بوجود خدایان متعدد متکی  ییاست، در حالی که افسانه بابلی به ابتدا
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می خدایان یکدیگر را وقتی جریان امور از مسیر عادي منحرف افتد،  معنی که در میان خدایان نفاق و اختالف می

قربانی  بوئیدنو چون مگسان براي  می شوندو گرسنه  چندیپ می، خدایان از ترس برخورد می کنندسرزنش  شود

نجات یافته  به آنکهرهاند، و  با وجود خشم و عدم رضایت دیگران شخصی را از خطر می آنان. یکی از می آیندگرد 

. بدینسان، یک بار دیگر تفاوت شگرفی که در بین نحوه استنباط مفهوم وقایع می شودواگذار  ییمیان خدایان جادر 

  .می شود یاننماتوسط نویسنده سفر پیدایش و معاصرین او در مهد مترقی ترین تمدنهاي زمان وجود داشته خود 

گذارد. یکی از آن باستانشناسان،  یاما درباره واقعیت این سیل تحقیقات باستانشناسان شکی باقی نم

و حفاري پرداخته، نتیجه تحقیقات خود را  به تحقیق، که در اورکلده، در جنوب بین النهرین، ١»وولی«دکتر  به نام

  : می دهدچنین شرح 

 به جايپس از آنکه بر عمق گودالی که کنده بودیم افزوده گشت، ناگهان نوع خاك تغییر یافت و « 

کامال خالصی رسیدیم. از وضع  خاكه بو ظروف سفالین، که در طبقات متعدد باال قرار داشت،  زبالهه بخاك آغشته 

رود قدیمی رسیده ایم ...  قعره بند می کردبر جاي نهاده است. کارگران تصور  آن رااین طبقه خاك پیدا بود که آب 

. پس از آن، دوباره یافتبیش از هشت پا ادامه زمین ادامه دهند. خاك رس خالص تا عمق  به حفرآنها را وادار کردم 

نوع خاك تغییر یافت و ما با طبقاتی که مملو از زباله و آالت سنگین و ظروف سفالین بود، مواجه گشتیم. طبقات 

یافت، ولی آثاري که  باالي خاك رس مملو از آثار تمدن سومري بود که طبق جریان عادي خود تدریجاً تکامل می

 ضخامت باقی نمی به اینین بدست آمد یادگار تمدنی مخلوط بود ... طغیان عادي رود رسوباتی در طبقات زیر

بوده. دلیل دیگر بر وقوع این  سابقه بیر طغیانی است که در تاریخ این ناحیه جهان این یادگا شک بیگذارد، و 

آنجا در حال رشد و تکامل بوده  معنی که تمدنی که در به ایناست که در جریان تمدن روي داده؛  ايحادثه وقفه 

می در زیر خاك مدفون شده و پس از آن تمدنی کامال متفاوت در جاي آن بوجود آمده است. و در این نیز تردید ن

نوح در سفر پیدایش ضبط شده و در افسانه هاي سومري نیز  به نامداشت که این سیل همان سیلی است که  توان

  منعکس گردیده است.
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، صورت گرفته، از این نوع خاك  ١»کیش«کمی باالتر، یعنی در  ايکه در نقطه  ییحفاري هادر 

   رس دو طبقه در ارتفاع متفاوتی مشاهده شده است.

» النگدن « ق . م. تخمین زده اند.  4000ق . م. و دیگري را  3300تاریخ یکی از این طبقات را 

 پااست که نوزده » کیش « دارد، دنباله رسوبات زیرین  ضخامت پاعقیده دارد رسوبات اور کاده، که پیش از هشت 

که سیل بزرگ تر در حدود سال  می شودن تر است. اگر این نظریه صحیح باشد، معلوم ییاز رسوبات فوقانی پا

تاریخ وقوع این سیل را از روي کتاب مقدس  اگرق . م . روي داده است.  3300ق . م. ، و سیل کوچکتر در  4000

ق . م.  300 در سال، و اگر از روي متن یونانی کتاب مقدس، که می آیدق . م . بدست  2400م، سال تعیین کنی

  ق . م . بدست خواهد آمد. 3200م، سال ییترجمه شده، تعیین نما
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  فصل چهارم

  اور و سومریها

موفقیت قبل از اینکه باستانشناسان خاك بین النهرین را زیر و رو کنند، خوانندگان کتاب مقدس از 

که روزگاري محل این شهر  یی، که مسکن ابراهیم بوده، هیچ گونه اطالعی نداشتند. در جا»اور « و وضع تمدن 

و » وولی « . ولی در نتیجه تحقیقات می شودبوده، امروز جز بیابانی بی آب و علف و خالی از سکنه دیده ن

روتمند و پایتخت ملتی بزرگ بوده است. زمین دانشمندان دیگر معلوم گردیده است که اور شهري با عظمت و ث

شناسان معتقدند خلیج فارس در ابتدا از شمال تا بغداد امروزي امتداد داشته است. در آن روزگاران کارون از سمت 

زمان، این دو نهر نواحی  مروره باست.  می ریخته به آنمشرق و رود دیگري که امروز خشکیده از صحراي عربستان 

ل خلیج فارس را با رسوبات خود پر ساختند و از دو سوي دلتاهاي وسیعی در آن بوجود آوردند. کم عمق شما

با رسوبات رودهاي  به شکلی تدریجیمرداب پهناوري که در شمال آن بوجود آمده بود، و آثار آن هنوز پیداست، 

بسبب گرماي هوا سالی سه  دجله و فرات انباشته گشت و زمینی که بدینسان بوجود آمد خاکی حاصلخیز داشت و

چهار بار قابل کشت بود. این ناحیه تدریجاً مسکن مردمی گشت که سومري خوانده شدند. تاریخ ورود این جماعت 

افغانستان و بلوچستان و دره سند  ساکنانه بروشن نیست. آنها از نظر جسمی شباهت تام  به طور دقیقجا به این

دارد که در کنار رود سند کشف شده، و  هاییمهره بنها شباهت فراوان داشتند. مهرهاي منقور مستطیل شکل آ

شباهت داشته است. شمال غرب هندوستان  تمدنه بکه تمدنشان  می دهدبقایاي آثار هنري و معماري آنها گواهی 

اند. ناحیه است که این مردم از جنوب ایران و شمال هند از راه دریا به بین النهرین کوچ کرده  ملمحتاز این روي، 

  که این جماعت براي سکناي خود برگزیدند به سومر موسوم گشت و شمال آن اکد نامیده شد. اي

یافت یکی از بزرگترین تمدنهاي باستانی جهان است. این تمدن  تنشأتمدن سومري که در اینجا 

 استفاده ازاري آنها شکوه و عظمت خود رسید. از مشخصات معم به اوجق . م .  2400ــ  2700در حدود سالهاي 

گشت. هنرمندان و  لوامتدچند هزار سال بعد در اروپا ستون و ساختن طاق و گنبد است، و این سبک معماري 



زینت بلکه ظروف و ادوات و سالح هاي آنها نیز  وسایلند و نه تنها می کردصنعتگران آنها از زر و سیم استفاده 

اینکه استعمال مس در میان آنها معمول بود، ادوات و ظروف فراوانی که  . بامی شدمعموال از فلزات گرانبها ساخته 

  به یادگار مانده است. آناناز سنگهاي گرانبها ساخته شده از 

( یا دام )، آثار هنري  1»مس ــ کلم ــ داگ« به نامدر مقبره یکی از نخستین شاهزادگان آنها، 

آنهاست، بدست آمده. یکی از آنها خود ساخته شده از طالي  که گواه بر ذوق سرشار هنرمندان ايبسیار برجسته 

است. گوشها و گونه ها و سر با مهارت و دقت تمام در این تصویر حک  افتهباست که تره هاي آن در هم  کوبیده

که نام شاهزاده بر آن حک شده، خنجر  صدفه بچراغ شبیه  گردیده است. در این مقبره، همچنین، ظروف متعدد،

مشیر زرین و کمربند سیمین بدست آمده است. عالوه بر اینها، دو تبر ساخته شده از نقره و صدها مهره طال، ش

صدفی کشف  منقوشه. در نقاط دیگر سومر الواح مقداري جواهر نیز در آن یافت شد به اضافهزرین و سنگ الجورد 

ی هنرمندان و صنعتگران ت. مهارت و کاردانشده که گواه بر ذوق سرشار و مهارت و کاردانی فراوان طراحان آنها اس

سرزمین کشاورزي بود و اشیاء دیگر کال از  کامالآوریم این ناحیه  که بخاطر می شودآنها هنگامی بیشتر نمایان 

. زفت از شمال، مس از عمان، سیم از قیلیقیه، زر از عیالم و انطاکیه و از خلیج فارس، و می شدآورده  به آنجاخارج 

رفته، طبق قرائن و  به کار. ولی علی رغم ظرافت و دقتی که در آثار هنري آنها می شدبرده  جا بدانایران مرمر از 

مدارك موجود، این تمدن متعلق به مردمی بسیار ستمگر و بیرحم بوده است. تدفین شاهان با قربانی جمع کثیري 

ه بها نهاده شده از زنان و مردانی که ظاهراً در همانجا که اجسادشان در آن هاییاز اتباع او همراه بود، زیرا، قعر گودال

رسیده اند، انباشته شده است. در مدخل یکی از مقبره ها اجساد سربازان محافظ با خنجرها و نیزه هاي مسی  قتل

 تن از زنان دربار با لباسهاي مرصع در انتهاي محفظه گور قرار داده شده. 9. در همین مقبره اجساد می شوددیده 

 بربزرگ چهار چرخه، هریک با سه گاو نر، که استخوانهاي مهتران و رانندگان آنها  رابها دودر جلو مدخل مقبره 

) اجساد زنان درباري در دو ردیف 2( 2»شوب ــ آد « . در مقبره ملکه می شوندسرشان نهاده شده، دیده  باالي

، در حالی که خم خدمتگزارزن با بربط مرصع، و دو تن موازي در برابر بدن ملکه قرار گرفته اند، و یک نفر بربط 
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می . تجسم ترس و وحشتی که هنگام مرگ شاه با ملکه بر مقربان او دست می شوندشده اند، بر انتهاي تابوت دیده 

  بسیار مشکل است. داد

 ياسیره بدر جنگ نیز سومریان اولیه مردم بسیار بیرحمی بودند. آنها غالب کسانی را که در جنگ 

ماندند تا پایان عمر محکوم به غالمی بودند.  رسانیدند، و آن عده از اسیران که زنده می می به قتلند می شدبرده 

، و می شد، بلکه با خاك یکسان می گرفتنه تنها مورد غارت و چپاول قرار  می شدکه بدست آنها تسخیر  هاییشهر

به ند. تقریباً محقق می شدنواحی اطراف پراکنده و سرگردان ند در می بردآن عده از اهالی آنها که جان سالم بدر 

   رسید که یکی از علل انهدام این تمدن ستمگري و بیرحمی صاحبان آن بوده است. می نظر

افراط مشرك بودند. در  حده بترقی خود رسیده بود،  به اوج، هنگامی که تمدنشان هاآن در دیانت نیز

هنگام فرار از » راحیل « از همان بتی هستند که  بی شکبدست آمده، و اینها بسیاري از خانه ها بتهاي متعددي 

روایت شده ) همراه خود برد. این  32ــ  27آیات  31یعقوب ( همانگونه که در سفر پیدایش باب اتفاق ه بخانه خود 

« ، پادشاه 1»اورو کاگینا « بتها کاهنان فراوان داشتند که همگی مردمی آزمند بودند. این امر از حکمی که از جانب 

زنان فقیر و چیدن میوه و گرفتن چوب منع نمود، معلوم  باغه ب، صادر شد و کاهنان بزرگ را از دخول 2»الکیش 

 به یکند می کردانجام مراسم تدفین از مردم مطالبه  ازاء. در ضمن شاه نامبرده پولی را که کاهنان در می شود

  معابد توسط کاهنان جلوگیري کرد. پنجم تقلیل داد و از تملک اراضی

معابد آنها، در عین حال، مرکز آموزش بود و در غالب آنها مدارسی براي تربیت کاتبان دایر گردیده 

، از می شدکه در آن روز نوشته  هاییبود. نوشتن خط میخی، که داراي صدها عالمت بود، کار مشکلی بود و نامه 

بدست آمده که بر یک  يدمتعدالواح  حفاري ها. در ضمن می دادتشکیل  جمله نامه هاي تجاري، رقم درشتی را

روي آنها شاگردان و بر روي دیگر معلمان نوشته اند. بر روي برخی از آنها معلم عالیم الفبا را نوشته و شاگرد همان 

از  هاییم نمونه تنظیم گردیده معل تر پیشترونموده است. در دروسی که براي شاگردان  رو نویسیرا در پشت لوح 

جهت استخراج جذر و کعب و همچنین  هاییصرف افعال و اشتقاق اسما عزا نوشته است. الواح ریاضی شامل جدول 
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فرمولی براي محاسبه مساحت اراضی فاقد شکل هندسی است. البته براي ما مشکل است تصور کنیم که ابراهیم در 

خراج کند، ولی محتمالً او با این کار آشنا بوده است. در این ه است ریشه اعداد مشکل را استمی کردآن روز سعی 

، خواص علفها و ییمعابد فهرست اوزان و اندازه ها، قاموس سومري ــ سامی، اطالعات پزشکی، چون جراحی ابتدا

ت سحر و جادو نیز بدست آمده است. در آن زمان پول وجود نداشت و معامالت بر پایه مبادله یا پرداخ هاي رمولف

  .می گرفتانجام  زر سیم و

هرم چهار جانبه بسیار مرتفعی، که داراي  شکله ببرجسته ترین یادگار دینی او برجی است که 

است که  هایی طبقات متعدد بود، ساخته شده. بعضی از محققین تصور کرده اند این اهرام تقلیدي از پرستشگاه

از این معابد چون  ها سومريند. همچنین، ممکن است کردمی سومریها در موطن خود آنها را بر روي کوهها بنا 

پا  150در  200 ابعاده ب ايسیل استفاده کرده باشند. برج مزبور داراي قاعده  ادث شدنحدر مواقع  هاییپناهگاه 

 8رسیده است. این بنا با خشت محکمی ساخته شده بود که اطراف آن به قطر  پا می 75بوده و ارتفاع آن به حدود 

از خشت پخته و جدار داخلی آن از خشت خام بود. تراسهاي فوقانی آن شکل نامنظم داشته و احتماال بر روي  پا

 خدمتگزارانده است. این برج داراي پلکانی بوده که صد پله داشته است. کارکنان از کاهنان، ییرو آنها درخت می

در  می شدکه به خدایان تقدیم  یی. هدایامی شدل حرم، وزیر جنگ، وزیر کشاورزي، وزیر نقلیه و وزیر مالیه تشکی

انبارهاي وسیعی که در آنها قبوض رسید جهت مواشی، گوسفند، انبارهاي جو، پنیر و روغن و پشم موجود بود، 

تحویل  به آنها. در داخل معبد کارگاههاي ریسندگی و بافندگی قرار داشت. پشم خام از روي وزن می شدنگاهداري 

. حساب سود و زیان در ستونهاي موازي می شدبدقت ثبت  می شدکه بافته  هاییل پارچه و طو می گردید

   .می شدنگاهداري 

بود و وسائط  مسطح نابود. کوچه هاي آن باریک و  مایل 5/1در  4در زمان ابراهیم مساحت شهر 

خانه هاي آن دو طبقه و  لباغ. می شد. بار بوسیله باربران و چهار پایان حمل می کردنقلیه در داخل شهر حرکت ن

اطاق بود. لذا، وقتی ابراهیم دعوت خدا را شنید و این شهر را ترك گفت، از همه راحت و آسایش  14تا  12داراي 

  تمدن آن روز چشم پوسید. این دعوت مستلزم ترك عالیق دیرین بشر و شتافتن به دیار نامأنوس و غریب بود.



تواریخی که از شاهان آن عصر مانده به شخصی چون ابراهیم  بدیهی است که نباید انتظار داشت در

«  به ناماشاره رفته باشد. با اینحال، نکته جالب توجه اینجاست که در بابل لوحی کشف شده که در آن از شخصی 

که  از این لوح استنباط کرد، این است می تواننام برده شده است. آنچه » کرایه خود را پرداخته « ، که »آباراما 

 زمینیمقدس به سر کتابیکی از نامهاي رایج آن عصر بوده است. در ضمن شرح داستان ابراهیم،  دست کمابراهیم 

جمعیت کثیر و شهرهاي آباد بوده، در حالی که امروز در آنجا جز  ارايدکه  می کنددر جنوب دریاي میت اشاره 

تحقیقات باستانشناسان بر صحت آنچه در کتاب  . ولی در اینجا نیزمی شودصحراي لم یزرع فاقد سکنه دیده ن

 اینباره در، »جان هاپکینز « ، استاد دانشگاه 1. دکتر آلبرایتمی دهدمقدس راجع به این ناحیه نوشته شده، گواهی 

می د ییاین تحقیقات و تحقیقات مکرر دیگري که بعمل آمده، روایات بسیار قدیمی کتاب مقدس را تأ: « می نویسد

رسید، سرزمینی بسیار آباد و فوق العاده پر جمعیت بوده  به آنجادره اردن، در زمانی که ابراهیم  می کندت و ثاب کند

ق . م . ) مصادف بوده است. بس از  2000ــ  2500است. درخشان ترین دوره تاریخ این دره با اوائل عصر مفرغ ( 

چاپ آمریکا، » دریدز دایجست « دي قبل مجله منهدم گشت و اثري از آن باقی نماند. چن به کلیآن این تمدن 

 کتابدر قرون اخیر از  لسطینفثروت  منابعه بکه مقامات استعمارگر جهت دست یافتن  ايدرباره استفاده  ايمقاله 

 ییراهنماه بزمین شناس،  2»کزل فدرمن«که چگونه  می دهدنموده اند انتشار داده بود. این مقاله شرح  مقدس

) دریافت که در ناحیه دریاي میت منابع گاز طبیعی و نفت موجود است.  28و  24آیات  19اب سفر پیدایش ( ب

رفته، قرائنی بدست آوردند که بر وجود چنین منابعی در آنجا  به آنجاحقیقت  به اینزمین شناسان پس از آگاهی 

که بوجود درختان  ايهمچنین اشاره نفت دست یافته اند.  به منابعدر اینجا  هایی. امروز با حفر چاهمی دادگواهی 

ند پیشه هاي این درخت را مجدداً در آنجا می تواناستعمارگران را مطمئن ساخت که در آن ناحیه رفته، » گز « 

کار توفیق یافتند. با اینکه هنوز ویرانه هاي شهرهاي صدوم و غموره کشف نشده، آثار گوگرد  به ایناحداث کنند، و 

. بطوري که امروز می آید. سطح آب دریاي میت تدریجاً باال می دهدر وقوع آتشفشان گواهی و رسوبات آتشفشانی ب

، ممکن است این دو شهر در نواحی کم بنابراینمدفون شده اند، مشاهده کرد.  بآرا که در زیر  هاییپیشه  می توان

  آب فرو رفته اند. به زیرارتفاع جنوب دریاي میت بوده باشند که بعدها 
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سال ق . م .، بطوري که باستانشناسان  2000، کلیه اوضاع و احوال این سرزمین در حدود خالصه

قوي مصادف با  به احتمالو  می کنددر زمان ابراهیم روایت  آنه بدهند، با آنچه در سفر پیدایش راجع  شرح می

  .می کندهمان تاریخ بوده است، کامال تطبیق 

   



  فصل پنجم

  یان در مصراسرائیلیوسف و 

قهرمان این داستان جوان بخت داستان یوسف یکی از دلکش ترین فصول کتاب مقدس است. 

، و سرانجام دومین شخصیت می گردد، ناحق محکوم می شودبه مصریان فروخته  غالمیه باست که  ايبرگشته 

از تمام  آن رااري در قرآن نیز آمده است، و بسی هایی. این داستان توأم با پیرایه می شودمصر  پر نفوذمقتدر و 

از کتیبه هاي فراوانی  یک هیچداستانهاي کوتاهی که تا کنون نوشته شده زیباتر و دلکش تر یافته اند. با اینحال در 

نرفته و سرگذشت وي منعکس  به او ايکه تا کنون توسط باستانشناسان در مصر بدست آمده، مستقیماً اشاره 

، که معاصر یوسف و حاکم یکی از ایاالت  1»ال ــ کاب «  به نامی نگردیده است. ولی چند سال قبل گور شخص

در آن بدست آمده که شامل شرح قحطی است که در زمان حکومت وي بر  ايمصر بوده، شکافته شد، و کتیبه 

مردم عارض شده، و او با گندمی که در سالهاي فراوانی ذخیره کرده بود قحطی زادگان را از گرسنگی رهانیده است. 

روي داده، و شرحی که در اینباره نحوه مبارزه با آن در کتیبه مذکور  2ظاهراً، این قحطی در زمان شاهان هیکسوس

شده شباهت تام دارد. بعالوه، بطوري که از کتیبه هاي دیگري  آمده با آنچه در سفر پیدایش راجع به یوسف روایت

به  هتوابس اراضی به استثنايرزگران بوده، در این زمان، ، اراضی مصر، که در گذشته اکثراً متعلق به بمی آید بر

)، مبنی بر اینکه  22ــ  18:  47. این نیز با روایت سفر پیدایش ( می آیدپادشاهان در  به ملکیتپرستشگاه ها، 

اهالی مصر چون پولی براي خرید آذوقه خود نداشتند اراضی خویش را براي تحصیل خوراك به فرعون واگذار 

  مطابقت دارد. کردند،

داشت آن کسی که داستان یوسف را در کتاب مقدس نوشته با  می تواناز طرفی در این نیز تردید ن

در کتیبه هاي » س خبازان ییر« و » س ساقیان ییر« وضع زندگی مصریان و زبان آنها آشنا بوده است. القابی چون 

برپا  هاییبیر خوابها است. در روز تولد فرعون بزممصر مذکور شده است و داستان ترقی یوسف کامال منطبق با تع
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. ساحران در دربار او می رسد به نظره کامال محتمل می ساخت، و اینکه فرعون در آن روز زندانیان را آزاد می شد

وسف صد و ده سال نقل ند. عمر مردمان متنعه آن زمان چون عمر یمی شدمکروه شمرده  چوپانانفراوان بودند و 

  کردن اجساد اشخاص مهم و سرشناس در میان مصریان معمول بوده است. یومیایمشده، و 

که استخوانهاي  می کندکه یوسف از خویشان خود تقاضا  می خوانیمدر آخرین آیات سفر پیدایش 

که طبق همان تقاضا جسد وي به فلسطین  می کنیم الحظهم 32:  24کنعان برند، و در یوشع  او را پس از مرگ به

یوسف  قبره ب. از قرنها پیش گوري در شکین وجود داشت که می شودسپرده خاك ه ب» شکین « ردیده، در حمل گ

شده بود.  ییمومیامصریان رسم ه بمعروف بود. چند سال قبل این گور شکافته شد و جسدي در آن بدست آمد که 

 می کمره بکه صاحبمنصبان مصري نیز در قبر موجود بود که یکی از آنها شمشیري است  ییاشیاهمراه این جسد 

  بستند.

  قرائنی که تا اینجا بدست آمده مؤید صحت و واقعیت تاریخی این روایت است.

  خروج یهودیان از مصر

 آنانخدا بر  آساي همعجزاز مصر، مساعدت  آنان خالصی یافتندر میان حوادث بعدي تاریخ یهود، 

، و ضمناً نموداري از می شودان، از مهم ترین وقایع شمرده در طی چهل سال سرگردانی در بیابان، و تسخیر کنع

 خالصی یافتنبراي کمکی که به  ) خداوند 43ــ  26( آیات  105توجه مداوم یهوه بر احوال آنها است. در مزمور 

 ) 4:  13، و 9:  12، 1:  11و در نبوت هاي هوشع (  می گیردیهودیان از مظالم مصریان کرده مورد ستایش قرار 

ابند که  و در میی می شوند. پس از این واقعه است که یهودیان با یهوه آشنا ودمی شواقعه اشاره  به اینمکرر 

قوم برگزیده خود ساخته است. همچنین پس از این واقعه است که آنها احکام خدا را توسط موسی  را آنانخداوند 

  .می گیردداوند براي نجات این قوم صورت دارند، و بعد از آن است که وساطت شگفت انگیز خ دریافت می

، کنعان در هزاره دوم قبل از میالد توسط یهودیان می باشدمدارك فراوانی که در دست  به موجب

، اینجا است که برخی از اسناد موجود تاریخ این واقعه را در می آیدتسخیر شده. اشکالی که در این مورد پیش 



. با می دهدقرار  1290الی که مالحظات دیگر آن تاریخ را در حدود سال ، در حمی کندتعیین  1450حدود سال 

) راجع به بناي هیکل اورشلیم ذکر  1:  6توجه به تسلسل وقایع کتاب مقدس، تاریخی که در کتاب اول پادشاهان ( 

تخت نشسته به  965سال پس از خروج، با تاریخ مطابقت دارد. از آنجا که سلیمان در حدود سال  480شده، یعنی 

در  می آیدآغاز گردیده، خروج یهودیان از مصر الزم  962و بناي هیکل در سال چهارم سلطنت او یا در حدود سال 

ق . م . در گذشته مقارن خروج  1436 در سالحساب، توتمس سوم، که  به اینق . م . واقع شده باشد.  1442سال 

که در مصر بدست آمده، او بناهاي متعددي در  هاییکتیبه  یگواهه بیهودیان از مصر فرعون آن کشور بوده است. 

می مانده، سامیان در معبدي که او  یادگاره بکتیبه جالب توجهی که از روزگار او  شهادته بمصر ایجاد کرده، و 

باید آهموس فرعون بوده باشد که شاهان ». شناخته  شاهی که یوسف را نمی« گماشته شده اند.  به کاره ساخت

سپرده فراموشی ه و باز اشخاص تازه  هوا خواهیسوس را از مصر براند. استقرار سلطنت خاندان جدید مستلزم هیک

واقع شده و آنها چهل سال را در بیابان  1436شدن کسان سابق بود. در صورتی که خروج یهودیان از مصر در سال 

  وده باشند.ق . م . فلسطین را تسخیر نم 1400گذرانده باشند، باید در حدود 

 هاییاز کتیبه  ايبه مجموعه » طل عمرنا « ، زن برزگر مصري در محلی موسوم به 1888در سال 

 ايمراسله  هارصدچی است. این کتیبه ها عبارت از میخی برخورد که مضامین آنها مؤید صحت تاریخ اول به خط

به ه و در آنها مکرر به تاخت و تاز قومی مصر فرستاده شد فرعونه باست که توسط فرمانروایان مختلفی از فلسطین 

نام ، پادشاه اورشلیم بود که بیش از  1» عبدهپا « یکی از فرمانروایان مزبور  اشاره رفته است.» هبیري «  نام

قوم هبیري : « می نویسداو بشتابد. وي  به یاريکه  می کنداز هجوم این قوم اظهار نگرانی کرده و از فرعون تقاضا 

نکه فرعون قبال سوریه را با آ. » « می کندو این سرزمینها بدست آنها سقوط  می کنده ممالک شاه را غارت هم

» بدست هبیري میافتد.  3»یاپتیک « و  2» زیمریدا « اشغال کرده، اکنون بسیاري از شهرهاي گماشتگان او چون 

در نامه . » می رسد به نظرهبیري قطعی فرستاده نشود، سقوط اراضی شاه بدست  هاییو در صورتی که نیرو« 

ساگاز « جهت جلوگیري از تاخت و تاز طایفه  هاییدیگري که شاه کنعان فرستاده، از فرعون خواسته شده است نیرو
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داومی از جانب که وحشیانی بیابانی نامیده شده اند و به گواهی اسناد دیگر که در این هنگام حمالت شدید م 1»

  .می گرفت( عبرانیان ) نام داشتند، بر فلسطین صورت  »هبیري « مردمی که 

اسنادي که از شهرهاي ویران شده فلسطین بدست آمده، این کشور در حدود  به گواهیبعالوه، 

و آزمایش قریب صد هزار قطعه » اریحا « گشته است. پس از حفر نقطه  ايق . م . دچار تهاجم ویران کننده  1400

ق  1400نتیجه رسیده است که این شهر در سال  به این 2و پنج خزوك، گارستانک سفال و در حدود صد و شصت

حفاري کرد و دریافت که آن شهر هم در » ماهور « نامبرده در محل شهر  اسنباستانش. م . با حریق منهدم شده. 

جمله شهرهاي ) از  58:  15، که در کتاب یوشع ( »بیت صور « ق . م . با حریق منهدم شده.  1400حدود سال 

)  28و  24آیات  8تسخیر شده خوانده نشده، نیز در همان تاریخ دچار انهدام گشته است. در کتاب یوشع ( باب 

شرح داده شده. در جاي این شهر نیز اسناد فراوانی بدست آمده که حاکی از انهدام آن » عاي « انهدام کامل شهر 

خالصه اسنادي که در ویرانه هاي شهرهاي فلسطین توسط  ق . م . است. 1400در اواسط عصر مفرغ، یا سال 

به ق . م . دچار تهاجم شده و  1400که این کشور در حدود سال  می کندباستانشناسان کشف شده، عموماً داللت 

، کامالً می کندو تاریخی که کتاب مقدس ذکر » طل عمرنا « کتیبه هاي  مضامین باویران گردیده است، و این  کلی

  ت دارد.مطابق

شواهد دیگري که درباره تاریخ خروج یهودیان از مصر موجود است این تاریخ را دیرتر از آنچه ذکر 

در زمین » فیتون « است که در ویرانه هاي شهر  حفاري هایی. قسمتی از این شواهد متکی به می کندشده تعیین 

هودیان را مجبور ساختند که در بناي این که ی می خوانیم )11-9:  1عمل آمده. در سفر خروج ( ه ب» جوشن « 

شهر و شهر رامسس، که هر دو شهرهاي خزینه بودند، شرکت کنند. ادوارد ناویال، باستانشناس، با تحقیقات خود 

براي اندوختن ذخایر ساخته شده و مملو از اطاقهاي خزینه بوده است که با » فیتون « ثابت کرده است شهر 

نیم پز آن با کاه و مقداري  هايآجرم بنا گردیده بود. مقداري از پا در کمال استحکا 8 به ضخامتآجري  یوارهايد

ناظران از  می گوید) است که  7:  5نیز بدون کاه قالب گیري شده است، و این عیناً مطابق روایت سفر خروج ( 
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وشانیده است. ولی بطوري که از سر باز زدند. تقریباً سراسر این شهر را اطاقهاي خزینه پ لیانیاسرائدادن کاه به 

ه، بنا گردیده می کرد، این شهر توسط رامسس، که قریب دویست سال بعد از تاتموس سلطنت می آید برکتیبه ها 

است. این را نیز باید در نظر داشت که بیشتر کارهاي عمرانی این شاه در جنوب یا مصر علیا صورت گرفته است. لذا، 

شهرها بدست عبرانیان آغاز شده و پس از خروج آنها از مصر در زمان رامسس، که از  محتمل است که ساختمان این

  رسیده است. به اتمامطول کشیده، ق . م.  1234تا  1301

» ادوم « فراوانی است که از طرف باستانشناسان در  حفاري هاشاهد دیگري بر صحت تاریخ مؤخر 

صورت گرفته، این دو کشور قبل از قرن سیزده » عمون « و » موآب « تحقیقاتی که در  به موجب و آمدهبعمل 

د این دو کشور را تا آن تاریخ تأسیس نیافته بود. کتاب یوشع وجو هاییوجود نداشته اند و در آنها شهرها و حکومت

. محتمل است که تسخیر کنعان یک بار انجام نگرفته باشد. کتاب یوشع این را روشن می کندد یدر زمان یوشع تای

رضایتبخش میسر نگردیده  نحوه ب. ولی تاکنون تلفیق کلیه حقایق و مدارکی که در این باره بدست آمده، می کند

 ه، میمی کرداست. در صورتی که رامسس دوم فرعونی بوده باشد که در زمان خروج یهودیان از مصر سلطنت 

ق . م .  1250م . از آن کشور گریخته و در  ق . 1290براي او کار کرده باشند، و سپس در حدود  لیانیاسرائبایست 

حساب عالوه شود، این نتیجه  به اینبه فلسطین هجوم برده باشند. و هرگاه طول مدت اقامت آنها در مصر نیز 

وارد شده اند. و این مصادف خواهد بود با زمانی که خاندان  مصره بق. م.  1720بدست خواهد آمد که آنها در 

  سلطه خود در آورد. یربه زهیکسوس مصر را 

ل که در سراسر مصر بدست آمده از یئاینجا است که از یگانه کتیبه حاوي نام اسرا توجهنکته شایان 

فرزند رامسس دوم است. این کتیبه، که از سنگ سماق بزرگ ساخته  1»مرمپتاه « جمله کتیبه هاي متعلق به 

ق. م. ، وي دستور داد که  1229است. در حدود سال بدست آمده  2»تبس« در » مرمپتاه « شده، در معبد قبر 

وقتی شاهزادگان « نتیجه این است که : می نویسدکنند. در این کتیبه  نقششرح فتوحات او را در روي سنگی 

دیار یکی هم نیست که سر خود را برافرازد.  9تسلیم بر زمین افتاده اند. از میان  عالمته ب، می گویندسخن از صله 
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رفته، جزیر تسخیر  سارتبه ان از هر فسادي پاك شده، اشقلون ان شده، خاطی آرام گشته، زمین کنعالیبی ویر

   هرگز وجود نداشته است. ییافتاده که گو حالیه بشده، ینوعان 

شده است.  ايل قلع و قمع شده اند، آنها دیگر خلفی ندارند. فلسطین براي مصر بیوه یئمردم اسرا

به  اسرائیلق. م.  1229پس پیدا است که در این تاریخ، یعنی » د. آنها آرام گشته اند. همه ممالک متحد شده ان

تاریخ ه باست. از طرفی هم این سند زمان خروج یهودیان را از مصر  می آمدهبحساب  ايقدرت شناخته شده  عنوان

   نماید. ق. م. حکومت مقتدري در آن تأسیس 1250، زیرا اگر یوشع در می کندمنتسب  نزدیکتري

   



  فصل ششم

  موسی و قوانین عصر او

یان پس از خروج از مصر پیمودند آگاهی درستی نداریم، ولی بیشه ها و چشمه اسرائیلاز راهی که 

. عبارتی که در سفر خروج دریاي سرخ ( بحر قلزم می سازدکه باقی است ما را با مراحل اولیه آن راهروي آشنا  هایی

ه و این باتالق با وزش می شداز کرانه باتالقی دریاي سرخ که نیزار بوده اتالق  متیقسه ب) ترجمه شده در اصل 

ه است. آمدن کبک هنوز از وقایع می دادبادهاي سخت، همانگونه که در سفر خروج بدان اشاره شده، تغییر مکان 

ه به از راه کانال سوئز محتوي این پرنده که در بیابان سینا شکار شد هبشکاین ناحیه است و هر سال صدها  عادي

. شبه جزیره سینا، همانگونه که در سفر خروج توصیف شده، سرزمین خشک و لم یزرعی است می شودصادر  خارج

  .می شودکه تنها براي چراي چهار پایان از آن استفاده 

ه هنگام سرگردانی یهود، در همین بیابان بود که خدا قوانین خود را بر موسی نازل ساخت. در گذشت

احکام ده گانه، در  به استثنايتند رو را عقیده بر این بوده است که کلیه این قوانین، محتمال  منتقدانبسیاري از 

تدوین گردیده اند، زیرا این قوانین مظهر تمدنی مترقی  می آید خیلی دیرتر از آنچه از کتاب مقدس بر هاییزمان

  ین مسأله نیز اکتشافات باستانشناسی روشن ساخته است.هستند که یهودیان در زمان عیسی فاقد آن بودند. ا

در میان اسناد تاریخی مربوط به قوانین موسی که تاکنون بدست آمده، شاید آنچه در شوش (در 

ه بدر این ناحیه  1884 در سال، باستانشناس فرانسوي، 1ایران) یافت شده از همه مهم تر باشد. ج . د مورگان 

باید همان  می کردن بقایاي یکی از کاخهاي باستانی ایران برخورد که ظاهر آن حکایت پرداخت و در ضمن آ کاوش

  بر روي آن بنا گردیده.» استر « کاخی باشد که داستان 

فراوان بود که دو اطاق کامل را در قدري ه بآثاري که باستانشناس نامبرده در اینجا بدست آورد 

، این باستانشناس تحقیقات خود را در 1902ــ  1900 در سالند. آنها تخصیص داد نمایشه بموزه لوور پاریس 
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شکسته لوحی دست یافت که پس از قرائت عبارات آن  قطعاته بویرانه هاي شوش بار دیگر از سرگرفت و این بار 

همورابی در حدود دو هزار سال  می شد. قبل از آن تصور می باشدمعلوم شد متضمن قوانین همورابی پادشاه بابل 

 یی، کنار فرات، به دست آمده. تاریخ فرمانروا»ماري « ه است، ولی اسنادي که در می کردپیش از میالد سلطنت 

 می کند. از او کتیبه هاي فراوانی مانده است که حکایت می دهدق. م. قرار  1676ــ  1728وي را در سالهاي 

ام امرافل که ابراهیم با او جنگید ( سفر پیدایش باب فرمانرواي بزرگی بوده و بابل را متحد ساخته است. نام او با ن

مدارك متعددي که در دست هست،  به موجباو تا کنار مدیترانه میرسیده و،  فرمانروایی) یکی است. قلمرو  14

 را با خیابانهاي وسیع بنا کرد. این کار را او با گردآوري زیادي در ایجاد تشکیالت داشته است. او شهر بابل توانایی

وي مانده بود انجام داد و آنها را بر روي  فرمانرواییکلیه قوانینی که از شاهان سومر و حکومتهاي دیگر در قلمرو 

  لوحی منقوش ساخته، براي تماشاي عموم در معبد مردوك نهاد.

سطر  3600قانون است که در  247ساخته شده و مشتمل بر  زیبایی به شکلاین لوح از سنگ 

می که بر باالي آن دیده  اياع آن هفت پا و طول محیط قاعده اش شش پا است. نقش برجسته نوشته شده. ارتف

، الهه قانون و عدالت ایستاده و از او قانون آسمانی و فرمان »شماس « همورابی را در حالی که در برابر  شود

نمودار جالل اوست، و انگشتر و  که از شانه شماس میتابد اي. اشعه می سازد، مجسم می داردرا دریافت  فرمانروایی

  عالمت قدرت و پادشاهی است. می دهدکه او به همو.رابی  عصایی

خدایان همورابی را خواندند که نور عدالت را فروزان دارد و تنگدستان  می شوددر آغاز کتیبه گفته 

ه می شدر بابل اعمال و ستمکشان را در پناه خویش گیرد. سپس از قوانین و مراسم جاري زمان و مقرراتی که د

. قسمت اول شامل قوانین مالکیت در مورد افراد، مستغالت و معامالت و بازرگانی است، و در می شود    اجماالً یاد 

قسمت دوم قوانین مربوط به افراد در مورد امور خانوادگی و قوانین کار تشریح گردیده. براي اینکه تشابه قوانین 

  : می کنیمقسمتی از آن دو را با هم مقایسه  در ادامهوم شود، با قوانین موسی معل همورابی



: اگر غالم عبري بخري، شش سال خدمت کند و در سال هفتم بدون  2آیه  21سفر خروج باب 

به : اگر کسی بدهکار باشد و زن، پسر یا دختر خود را بفروشد یا آنها را  117دریافت بهاي او آزاد شود. همورابی 

  سه سال در خانه خریدار یا صاحب خود خدمت کنند و در سال چهارم آزاد شوند.بگمارد،  غالمی

: اگر پسري  195: هر کی پدر یا مادر خود را زند، کشته شود. همورابی  15آیه  21سفر خروج باب 

  پدر خود را مضروب سازد، دست او بریده شود.

وشد یا در دستش یافت شود، کشته آدمی را بدزدد و او را بفر  هر که:  16آیه  21سفر خروج باب 

  : اگر کسی پسر جوان دیگري را بدزدد، کشته شود. 14شود. همورابی 

دست و پا  به عوضدندان، دست  به عوضچشم، دندان  به عوض: چشم  24آیه  21سفر خروج باب 

و اگر استخوان : هرگاه کسی چشم دیگري را ضایع کند، چشم او را ضایع سازند،  7و  196پا. همورابی  به عوض

  کسی را بشکند] استخوانش شکسته شود.

 به خاطر: اگر کسی چشم غالم یا کنیز خود را با ضربه ضایع کند، او را  26آیه  21سفر خروج باب 

: اگر کسی چشم غالم دیگري را ضایع کند یا استخوان او را بشکند، باید نیمی از  190چشمش آزاد کنند. همورابی 

  د.بهاي وي را بپرداز

یا زنی بزند که او بمیرد، گاو را  مرده ب: هرگاه گاوي با شاخ خود  28آیه  21سفر خروج باب 

سنگسار کنند و گوشتش را نخورند و صاحب گاو بیگناه باشد. همورابی : اگر گاوي در حین عبور از کوچه کسی را 

  .گیردی نمشاخ زند و سبب مرگ او گردد، بر آن تاوانی تعلق 

 آن رابود و صاحبش آگاه بود و  : لیکن اگر گاو قبل از آن شاخ زن می 29ایه  21 سفر خروج باب

: اگر گاو  151رسانند. همورابی  به قتلنگاه نداشت و آن مرد یا زنی را کشت، گاو را سنگسار کنند و صاحبش را نیز 

در بند ننهاده است، و  آن راا نبریده ی آن راصاحبش رسیده و او شاخ  به اطالعزدن دارد و این  شاخه بکسی عادت 

  آن گاو جوانی را شاخ زند و این سبب مرگ او گردد، او ( صاحب گاو ) باید نیم منا نقره بپردازد.



بکشد یا  آن را: اگر کسی گاو یا گوسفندي بدزدد و  3و آخر آیه  4و  1آیات  21سفر خروج باب 

فند بدهد. اگر چیزي دزدیده از گاو یا گوسفند زنده در گوسفند چهار گوس به عوضگاو پنج گاو و  به عوضبفروشد، 

دزدي که کرده فروخته شود. همورابی : اگر  به جايرد کند ... و اگر چیزي ندارد،  آن رادست او یافت شود، دو برابر 

دشاه باشد. کسی گاو یا گوسفند یا االغ یا گراز یا بزي بدزدد، هرگاه آنچه دزدیده شده از آن خدا ( معبد ) یا کاخ پا

رد کند، و هرگاه چیزي براي تأدیه  آن رابپردازد، و اگر آن حیوان از آن شخص آزادي باشد، ده برابر  آن راسی برابر 

  نداشته باشد، کشته شود.

: اگر دزدي در رخنه کردن گرفته شود و او را طوري بزنند که بمیرد،  2یه آ 22سفر خروج باب 

درآید، وي را در برابر همان خانه  ايخانه ه ب: اگر کسی براي دزدي  21مورابی بازخواست خون براي او نباشد. ه

  که ایجاد کرده دفن کنند. ايهالك سازند و جنازه او را در همان روزنه 

می کج  ن رااو سخن صدیق می کندکور  ن راا: رشوه مخور، زیرا رشوه بینای 8ایه  23سفر خروج باب 

رشوه ) دهد، خود وي باید متحمل مکافاتی  به عنوانغله یا پولی (  گواهه بدادگاه  : اگر کسی در 4. همورابی سازد

  .می کندشود که دادگاه تعیین 

. در این می رسد به نظرقوانین همورابی در قیاس با قوانین چاري آن عصر بسیار خشن و ظالمانه 

ن که میخانه باز کند یا کسی که با قوانین سی و دو نوع جرم مجازات اعدام پیشبینی شده است. براي کاهن ز

محارم وصلت کند و دزدي که هنگام آتش سوزي گرفته شود، مجازات سوختن تعیین شده است. کسی که خریدار 

را در حین فروش مشروبات بفریبد، براي کسی که مرتکب زنا شود، زنی که بی پروا و بی مالحظه باشد یا هنگام 

ید، طبق این قانون باید غرق شود. این قانون جزاي زنی را که سبب مرگ غیبت اجباري شوهر خانه را ترك گو

را از بدن او بگذرانند. قطع اعضاي بدن مجازاتی بود که به جرایم متعددي  کیتیرکه  می دادشوهرش شود، این قرار 

شم کسی را ، و چمی شد. مفتري را داغ میزدند، گوش غالمی که پسر صاحبش را مصدوم کند بریده می گرفتتعلق 

 می شدند. دست جراحی را که در حین عمل سبب مرگ مجروح می آوردکه چشم دیگري را معیوب کرده بود در 

  ند.می کرد، و زبان پسر مفتري را قطع یدندمی بر



ند که می شدباید در نظر داشت که قوانین همورابی و قوانین مشابه دیگر قوانین مدنی محسوب 

خدا رفته است، در حالی که قوانین موسی اصوال قوانین الهی بودند و همه از احکام فقط در آغاز آنها ذکري از 

ند. اینکه قوانین مفصل مشابهی حتی قبل از زمان موسی در خاور نزدیک وجود می گرفتمستقیم او سرچشمه 

  .می دانندتأخر است که قوانین موسی را مخلوق اعصار م محققانیداشته، بهترین دلیل بر بطالن ادعاي آن عده از 

در قوانین موسی کمک نموده،  ینه روشن شدن تاریخ تدوبکشف مهم و شایان توجه دیگري که 

. زنی دهقان که در در محلی موسوم به رأس الشمرا، واقع در سوریه، نصیب باستانشناسان شده  1928 سال

د، به آثار یک بناي قدیمی ساحل مشغول شخم زدن زمین بو مایلیشمال و نیم  مایلیکشتزاري در حدود ده 

، در 2و جرج شنی 1کالد شیفر به نامبرخورد نمود. وقتی خبر این واقعه به بیروت رسید، دو تن از باستانشناسان، 

آنها از زیر خاك بیرون آمد  حفاري هامصمم شدند محل مزبور را کاوش کنند. شهري که در نتیجه  1929سال 

ست که در دو هزار سال قبل از میالد از شهرهاي مهم جهان بوده و بسبب ا» او گاریت « معلوم شد شهر قدیمی 

  نزدیکی به قبرس و مراکز بازرگانی خاور نزدیک مرکز تجارت و تمدن بشمار میرفته است.

میخی را که به  به خطمملو از صدها کتیبه  اياز جمله آثار مهمی که در اینجا بدست آمد کتابخانه 

نام برد. در این کتیبه  می توانه و ظاهراً براي استفاده کاهنان و کاتبان اختصاص داشته، زبان نوشته شد 9هشت یا 

سال قبل از میالد یا مقارن هجوم  1400ها نام حواریون، حیتی ها و عبرانیان ذکر گردیده. ظاهراً این شهر در حدود 

این کتیبه ها از یک و نیم تا ده اینچ  عبرانیان، که در کتیبه هاي طل عمرنا بدان اشاره شده، منهدم گشته است.

طول دارند و بعضی به دو یا سه زبان مختلف نوشته شده اند و حاوي متن عهود و مکتوبهاي بازرگانی و بهترین 

  .می باشنددستور زبان و اشعار مذهبی 

 از همه 3لایمتعدد است که در میان آنها  خدایانه بمضامین دینی این کتیبه ها نمودار ایمان 

» ل ای« بوده است. » ل ای« که کیش آنها در اصل یکتاپرستی و مبتنی بر پرستش  می رسد به نظر. می باشدبزرگتر 

چون  به کلماتیداده شده یا  به خدا)  20:  33نامی است که مکرراً در کتاب عهد عتیق ( از جمله در سفر پیدایش 
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که در  هاییچهره خدا، ضمیمه گردیده است. یکی از کتیبه  یمعنه ب، »ل ایپنو« خانه خدا، و  معنیه ب» ل ایبیت « 

به او تقدیم  اياست که بر تختی نشسته و شاه اوگاریت هدیه » ل ای« محل اخیر الذکر بدست آمده شامل تصویر 

  .می دارد

نکته شایان توجه دیگر آن است که بسیاري از قربانی هاي معمول زمان موسی یا قبل از آن که در 

توصیف گردیده است.  دهآمتصاصی که در متن عبري عهد عتیق عبارات اخ به همانبه ها مذکور شده این کتی

نامی خوانده شده اند که در کتاب  به همانقربانی بی عیب، قربانی جرم، هدیه جنبانده شده، هدیه تواقل و نوبر همه 

جادوگري براي تولید باران بیان شده. الویان آمده است. رسم جوشانیدن بزغاله در شیر مادرش در قالب فرمول 

   ). منع گردیده. 19:  23همین رسم است که در سفر خروج ( 

خوانده شده است، و » اشیریم « و » ل ای« اشاره رفته و آن فرزند » بعل « در کتیبه ها مکرر به نام 

) به  19:  18کتاب اول پادشاهان ( که در  ايگفته اند اشاره  منتقدان، زیرا بسیاري از می باشداین نیز شایان دقت 

مدتها بعد از آن معمول گردیده است، در صورتی » اشیریم « ، زیرا پرستش می باشدشده چندان موثق ن» اشیریم « 

رساند. نکته شایان توجه دیگري که در این کتیبه ها  ها قبا می قرنه ب آن راکه این کتیبه ها تاریخ رواج پرستش 

براي بیوه زنان و یتیمان عدالت « است به مردي دانیال نام که پهلوان بوده و گفت شده  ايه اشار می رسد به نظر

) نام او برده  20و  14:  14این همان دانیالی باشد که در کتاب حزقیال (  می روداحتمال قوي » فراهم آورده است. 

ر نظر داشت که این اکتشاف داراي نتایج شده، نه دانیال کتاب دانیال که همزمان کتاب حزقیال بوده است. باید د

گفتند چون در زمان موسی کتابت در فلسطین  که می منتقدانمهمی بوده است. اوالً، معلوم شده عقیده آن عده از 

سته است در آن عصر و توسط او تدوین شده باشد مقرون به صحت می توانن به اومعمول نبوده قوانین منتسب 

زبان که داراي خط و کتابت بودند  9جود در آن زمان در آن منطقه جهان قریب هشت یا نیست، زیرا طبق قرائن مو

همچنین، عقیده مبنی بر اینکه مراسمی که در سفر خروج و کتاب الویان توصیف شده باید قرنها وجود داشته است. 

ده و معلوم شده این مراسم مدتها بعد از راه تکامل تدریجی بوجود آمده باشند، در نتیجه این اکتشافات از اعتبار افتا

قبل از موسی در آن سرزمین شایع بوده است. قدر مسلم این است که موسی مراسم موجود و جاري روزگار خویش 



را گرفته، آنها را از جنبه هاي غیر اخالقی و پیرایه هاي زشت و مشرکانه رهانید و براي استفاده جهت پرستش 

  ساخت.ه تشایسخداي واحد حقیقی 

   



  فصل هفتم

  تسخیر کنعان

عاي را در نزدیکی اریحا با ، داستان شور انگیز تسخیر شهر 28ــ  10آیات  8در کتاب یوشع باب 

مشکل است تشخیص دهد که آیا در  می خواند. کسی که این داستان را می خوانیمدستی و حیله جنگی یک تر

، از به هر حالواحدي اتالق گردیده است.  شهره بل ای شهر مختلف اشاره شده یا هر دو نام عاي و بیت دوه باینجا 

قرن پانزده قبل از میالد که این شهر منهدم گشته، در جاي آن جز ویرانه چیزي باقی نمانده ست. پروفسور 

از هزاران قطعه سفالین که در آنجا یافت شده  می دهدپرداخته، گزارش  به کاوش، که در این محل 1»گارستاند«

گذارد که انهدام شهر نتیجه  به بعد از قرن پانزده قبل از میالد نیست. قرائن موجود شکی باقی نمی هیچیک متعلق

ایستد، آشکارا محل اختفاي  وقتی انسان در محل قدیمی می می گویدنامبرده  باستانشناسبوده است.  سوزي آتش

   .می دهدشخیص کتاب یوشع توصیف شده ت 8لشکریان یوشع و نحوه تصرف شهر را، که در باب 

در آنسوي قلعه » ایلون « پنج تن از شاهان کنعان را در دره  امانهدکتاب یوشع، سپس داستان 

» لبنه « که این قلعه سرانجام بدست سلیمان سقوط کرد ) و بعد تصرف قلعه  می کندجاذر، ( کتاب مقدس روایت 

صورت گرفته تاریخ سقوط » لبنه « تصري که در مخ حفاري ها. می کندبدست یوشع نقل » اله « را در انتهاي دره 

را گشود. در جاي این قلعه » الخیش « پس از آن، یوشع قلعه محکم رساند.  سیزده قبل از میالد می به قرن آن را

می وسیعی بعمل آمده و در نتیجه یک سلسله شهرهاي قدیمی که تاریخ تأسیس آنها به آغاز عصر مفرغ  حفاري ها

ده است. از جمله آثاري که در اینجا یافت شده بقایاي پرستشگاه بزرگی است که مملو از مکشوف گردی رسد

در این معبد قربانی گردیده اند. غالب  یواناتح، و ظاهراً این می باشداستخوانهاي گوسفند و گاو چهار پایان دیگر 

است که در بین این استخوانها و  این استخوانها قطعات پاي راست جلو حیوانات هستند. نکته شایان توجه تشابهی

چنین  خورد. مضمون آیات مزبور می چشمه ب) مکتوب است  33و  32آیات  7رسمی که در کتاب الویان ( باب 
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افراشتنی از ذبایح سالمتی خود به کاهن بدهید. آن کس از پسران هارون که خون  دیههران راست را براي « است: 

یکی دیگر از آثار جالب توجهی که در اینجا » ران راست حصه وي خواهد بود.  ذبیحه سالمتی و پیه را گذرانید،

، فرعون مصر مانده و حاوي شرح کشته شدن صد و دو رأس 1»آمنهوتپ سوم « بدست آمده خزوکی است که از 

که بدست شیر بدست وي در ده سال اول دوره سلطنت او است. از نظر تعیین تاریخ انهدام این قلعه مهم ترین اثري 

در سال چهارم  به مصراست که بر روي آن یک نفر باجگیر مصري شرح حمل گندم را  ايآمده کاسۀ شکسته 

» مرنپتاه «  به زمانکه باید متعلق  می دهدآن نشان  بیان کرده است. طرز بیانمصري  زبانه بسلطنت فرعون 

آنجا که این کاسه در میان خاکسترهاي و از ، می شودق. م.  1225باشد. اگر چنین باشد، سال چهارم سلطنت او 

. از طرف دیگر، در می کندکه تاریخ صحیح انهدام شهر را تعیین  می رسد به نظرشهري سوخته شده بدست آمده، 

 می شودق. م. توسط عبدهپا، پادشاه اورشلیم، نوشته شده، گفته  1400 در سالیکی از کتیبه هاي طلل عمرنا، که 

که کدام یک از این  می آیدجهت، باز هم این اشکال پیش  به اینعبرانیان غارت شده است.  بدست» الخیش « که 

. در اینجا قلعه می کندرا بدست یوشع تعیین  قلعه ایندو تاریخ که با هم دویست سال فاصله دارند تاریخ انهدام آن 

ا انهدام بدست یوشع صورت گرفته منهدم شده تردیدي نیست، ولی مسأله اینجا است که آی 1225 در سالنامبرده 

پریشان گشته اند و  اسرائیلمردم « بالد که  که دیدیم بر خود می» مرنپتاه « یا توسط شخص دیگري چون خود 

رفته در همان » ایلون « که به  اياین را نیز باید در نظر داشت که قدیم ترین اشاره » فلسطین بیوه شده است. 

و یکی از  می روندپیش » ایلون «  به سويعبدهپا در آن مینوسید قوم هبیري  کتیبه هاي طلل عمرنا است که

  کاروانهاي او در نزدیک آنجا مورد غارت و چپاول قرار گرفته است.

را نیز بتصرف در آورده است. » دبیر « و » حبرون » « الخیش « که پس از  می دهدیوشع گزارش 

وسیعی که انجام گرفته بقایاي یک  حفاري هاخوانده شد، در نتیجه  2»قریه سفر«  به نام، که بعدها »دبیر « در 

ق. م. از  1200یا حدود عصر مفرغ، یا حدود سال » آمنهوتپ سوم « متعلق به زمان  زیبایی، خزوك اسرائیلیشهر 

آن  که انهدام می کنددر روي طبقه خاکستر یکبار دیگر داللت  اسرائیلیزیر خاك بیرون آمده است. وجود شهر 

  ان صورت گرفته است.اسرائیلیبدست 
                                                        
1 Amenhotep 
2 Kirjath Sepher 



  حیتی ها :

 ثبوته بیکی دیگر از کشفیات باشتانشناسان که صحت مندرجات کتاب مقدس را از نظر تاریخ 

 به ایناست که بدست آنها تأسیس گشته. در کتاب مقدس مکرر  هاییرسانیده، شناخته شدن قوم حیتی و امپراتوری

رسید.  می به نظرآنها را فراموش کرده بود، وجود آنها مشکوش  به کلیتاریخ جهان قوم اشاره شده، ولی از آنجا که 

حیتی خرید. باز در سفر » عفرون « که ابراهیم قطعه زمینی از  می خوانیم)  10آیه  23در سفر پیدایش ( باب 

مادر او را اندوهگین که عیسو دختري از حیتیان را بزنی گرفت و این عمل  می خوانیم)  34ایه  26پیدایش ( باب 

ساخت. در سفر خروج نام حیتیان بارها در میان اسامی اقوامی که عبرانیان در صدد تسخیر اراضی آنها برآمدند، ذکر 

که حیتی ها با اقوام دیگري که در صدد بودند در برابر  می خوانیم)  9ــ  1:  11شده است. در کتاب یوشع ( 

ف کردند و آبهاي مازون صفوف لشکریان آنها را در هم شکست . در کتاب تجاوزات یوشع ایستادگی کنند ائتال

)  26( باب  سموئیلخوریم. در کتاب اول  که از وصلت عبرانیان و حیتیان نقل شده بر می هاییداوران به داستان

ان حیتی که چگونه سلیم می خوانیم، و در جاي دیگر می کنندبینیم که در لشکر داود اسم نویسی  حیتیان را می

گرفت. ولی قبل از آنکه باستانشناسی  زنیه بکشید و دختران آنها را  به غالمیخویش  فرمانرواییها را در قلمرو 

  شناخت. همه اکتشافات نائل شود، از این قوم جز نامی باقی نمانده بود و کسی آنها را نمی به اینجدید 

اریخی باستانی جهان جاي داد، الوحی است نخستین اسنادي که حیتی ها را مجدداً در زمره اقوام ت

می شبیه ارمنیان نمایش  را آنانکه در مصر و آشور بدست آمده. نقاشان مصري از آنها تصاویري ساخته اند که 

این مردم نیاکان ارمنیان یوده اند. یکی از کتیبه هاي مصري مشحون  به یقینقریب  به احتمال، و از این جهت دهد

در بین لشکریان رامسس دوم و حیتیان در » قارش « ق. م. در  1287  در سالاکی است که از شرح جنگ وحشتن

دشمن افتاد، ولی بر اثر رسیدن قواي تازه نفس در روز  چنگه بگرفت. در نخستین روز جنگ رامسس مغلوب شد و 

ردید. تلفاتی که در این تار و مار گکلی به یافت و دشمن  هاییدوم جریان پیکار تغییر یافت، رامسس از اسارت ر

خانه ه بماندگان آنها علیه سران خود شوریده، آنها را کشتند و سنگین بود که باز به حديجنگ به حیتیان وارد شد 

  خود بازگشتند.  هاي



، باستانشناس، و  1سایسریخ حیتیان را روشن کند بدست با اینحال، کشف آثار و مدارکی که تا

  پرده شد.، میسیونر مقیم دمشق س2رایت

این اسناد تماماً در آسیاي صغیر و ترکیه بدست آمده. کشفیات سایس در کتاب او موسوم به 

به ، که باستانشناس دیگري 1906تشریح گردیده است. در سال  3»ن، داستان یک امپراتوري فراموش شدهحینیا«

مشرق  مایلی، واقع در نود 5قزل ابرمالک در کنار رود » بغار ــ کیو « ، که در محلی موسوم به 4پروفسور وینکلر نام

   آنکارا مشغول حفاري بود، بقایاي پایتخت قبلی و گنجینه کتیبه هاي آنها دست یافت.

هاي بابلی و حیتی هستند، بر روي خشت خام نوشته شده اند. پس از  به زباناین کتیبه ها، که 

مید، ولی سرانجام تحقیقات دانشمندان در این زمینه انجا به طولبا زبان این مردم مدتی  آشناییکشف آثار مزبور 

بدست آمده کتیبه حیتی است که جمالت آن در جهت » کر کمیش « به نتیجه رسید. از آثار شایان توجهی که در 

که مثال از سمت راست بچپ نوشته شده جمله دیگري  ايمخالف یکدیگر نوشته شده اند، یعنی پس از اتمام جمله 

، چه قدر در وقتی که صرف می شدترتیب نوشته  به همینشروع شده. اگر کتابهاي ما هم امروز  راسته چپ باز 

 اوله بپس از خواندن یک جمله  می شدکه چشم ناچار ن، چه می شد ییصرفه جو می شودنوشتن و خواندن آنها 

اختراع سودمندي که چرا یک چنین  می شودسطر برگشته، بخواندن جمله دیگر مشغول شود. انسان در شگفت 

هاي وولی و الرنس، که دومی بعدها به الرنس به نام، دو تن باستانشناس 1911بدست فراموشی سپرده شده. در 

دست یافتند که از امپراتوري  اسناديه بآغاز کردند و » کر کمیش « ي را در حفاري هاعربستان معروف شد، 

  .می کنندحکایت  می گرفتدر بر  وسیعی که سراسر آسیاي باختري را در آنسوي رود فرات

در نتیجه این کشفیات، معلوم شد امپراتوري حیتی دوبار در دوران حیات خود توسعه شگرفی یافته 

ق. م. که مقارن سلطنت اولیه سلسله شاهان بزرگ بابلی بوده، و دیگري در سالهاي  1700است، یکی در حدود سال 

اشاره رفته است. نخستین قرار داد بین المللی که  به آنهارنا نیز ق. م. و در کتیبه هاي طل عم 1200ــ  1400
                                                        
1 Sayce 
2 Wright 
3 The Hittites Story of a Forotten Empire 
4 Prof. Winckler 
5 Halys 



تاکنون شناخته شده پیمانی است که در بین رامسس دوم، فرعون مصر، و هاتوشیلیش دوم، پادشاه حیتی، منعقد 

 گشته. طبق این پیمان که اساس آن با وصلت رامسس دوم با دختر هاتوشیلیش تحکیم شده، دو پادشاه متعهد شده

، پادشاه همات، »توعی « برند. در زمان داود از انعقاد پیمانی در بین او و  به سراند با یکدیگر در صلح و هماهنگی 

 منهدم می به کلیبینیم که این امپراتوري بدست سارگون دوم، پادشاه آشور  ق. م. می 717یابیم، و در  اطالع می

  گردد.

  دوره داوران :

در آن ناتوان و پراکنده بود، طبیعتاً نباید آثار تاریخی قابل توجهی  رائیلاساز زمان داوران، که قوم 

در این عصر گفته  اسرائیلباقی مانده باشد. ولی همان مقدار که باقی مانده با آنچه در کتاب داوران راجع به زندگی 

وره مقارن با پایان عصر مفرغ است. این د اننمای اسرائیلشده مطابقت دارد. در همه جا سیادت فلسطینیان و ناتوانی 

سال قبل از میالد، ادوات و سالحهاي بشر معموالً از مس  1200تا حدود  4000. از حدود می باشدعصر آهن  و آغاز

ق. م.  1200و در اواخر این دوره قلع نیز براي استحصال مفرغ مورد استفاده قرار گرفن. قبل از سال  می شدساخته 

بود. ظاهراً حیتی ها نخستین مردمی بودند که با  هاییر عصر خودمان فلز کمیاب و گرانب، آهن چون نقره و طال د

، زیرا سالحهاي آهنین می داشتنداز دیگران پنهان  نظري تنگبا بخل و  آن راطریقه ذوب آهن آشنا شده و رموز 

ناسان افتاده، فلسطینیان مدتها آثار و مدارکی که بدست باستانش به گواهیبر دشمنانشان مزیت بخشیده بود.  را آنان

. در کتاب یوشع می داشتنداز یهودیان پنهان  آن راهاي آهنین و جواهرات آشنا بوده اند، ولی رموز  سالحبا ساختن 

، در می کنندیان از وجود ارابه هاي آهنین در دست دشمنان اظهار نگرانی و تشویش اسرائیل)، که  16آیه  17( باب 

یهودیان فقط قادرند کوهستنها را تسخیر کنند و وجود ارابه هاي  می شود)، که گفته  19آیه  1 کتاب داوران ( باب

)، که حاکی از وجود نهصد ارابه  3آیه  4، و باز در کتاب داوران ( باب می دارداز تصرف جلگه ها باز  را آنانآهنین 

خانه هاي فلسطینان، که مهارت و هنرمندي  موضوع اشاره رفته است. در برابر به اینآهنین در دست سیسرا است، 

رفته و اثاثیه و لوازم آهنین آنها، خانه هاي محقر و ویران یهودیان، که فاقد همه این مزایا  به کاردر معماري آنها 

مبادا  می گفتند، زیرا که فلسطینیان می شدآهنگري یافت ن سموئیل. در کتاب اول می کندتوجه  است، جلب



ل و یوناتان شمشیر و نیزه ایکه تنها شمو می نویسد 22ي خود شمشیر یا نیزه بسازند. و رد آیه یان برااسرائیل

که باز در بین مندرجات کتاب مقدس و کشفیات باستانشناسان توافق و  می شودداشتند. بدینسان مالحظه 

  هماهنگی کامل موجود است.

   



  فصل هشتم

  دوره پادشاهان

پادشاهی کرد شائول  اسرائیل، نخستین کسی که بر می خوانیم یلسموئدر کتاب اول همانگونه که 

). با این پیروزي،  14باب  سموئیلنصیب وي گشت ( اول » مخماس « بود، و نخستین پیروزي در محلی موسوم به 

. بود سربازان کثیري را در اختیار گرفت اسرائیلخویش که آزادي  به هدفاو فلسطینیان را عقب راند و براي وصول 

قلعه  ارآمحقیقاتی صورت گرفته و در نتیجه و ت حفاري هاقرار داشت. در این محل » جبعه « مرکز فرماندهی او در 

ساخته شده، ولی بسیار  ابتداییساده و  طرزبه مستحکمی که یادگار دوره شائول است، بدست آمده. این قلعه 

ع صورت گرفت و منجر به خودکشی وي در قتل مستحکم بوده است. سلطنت او با غلبه فلسطینیان که در جلبو

به که سر او را فلسطینیان  می خوانیم)،  10آیه  10رسید. در کتاب تواریخ ایام ( باب  به سرفرزندش یوناتان گشت، 

فرستادند. اسلحه او را در » بیتشان « در » داجون «        پیروزي در میان خود گردانیدند و سپس به معبد عالمت

ي حفاري هاواقع در بیتشان آویزان کردند و بدنش را بدیوار معبد میخکوب نمودند. در نتیجه » شتاروت ع« شهر 

بعمل آمده یکی از کامل ترین سلسله شهرهاي باستانی که تاکنون در یک ناحیه کشف شده از » بیتشان « که در 

روي هم انباشته بود، بیش از هیجده طبقه هفتاد و نه پا، که  به ارتفاعزیر خاك بیرون آمده است. در توده خاکی 

. در میان آثاري که یادگار می رسدسال قبل از میالد تا قرون وسطی  400آثار معماري کشف شده که قدمت آنها از 

است، که » عشتاروت « و » داجون « دوره داود است ویرانه دو معبدي یافت شده که یقیناً همان پرستشگاه هاي 

. همچنین، معلوم شده این شهر در زمان داود، و احتماال بدست او جهت می خوانیمتاب مقدس در ک به آنهاراجع 

که با بدن شائول آنگونه رفتار کردند با آتش منهدم شده است. پس از مرگ شائول و ستاندن انتقام از وحشیانی 

  نشست. اسرائیلیوناتان، داود بر تخت پادشاهی 

بود. قرنها این شهر از مهم ترین شهرهاي » یبوسیان « م در دست تا زمان داود پادشاه، شهر اورشلی

عالم بشمار میرفت. همانگونه که دیدیم، عبد هیبا پادشاه که قسمتی از کتیبه هاي طلل عمر نارا نوشته، در این 



می میده نا» او ــ رو ــ سالیم « ه است. شهر در زمان این پادشاه می زیستشهر، که در آن روزگار پایتخت بوده، 

از جمله » هیبا « که او حیتی بوده است، زیرا  می دهد، و نام خود پادشاه، که بمعنی برده هیبا است، گواهی شد

 می کنیمق. م. است که مالحظه  1400خدایان حیتیان بود. این نیز از خصوصیات پایتخت فلسطین در سال 

. وقتی داود به پادشاهی رسید، در می نویسدنامه  میخی بابلی به شاه مصر به خطپادشاهی که در آن مسکن داشت 

ند و از روي اکراه می زیستصدد برآمد پایتخت خود را هرچه بیشتر در شمال قرار دهد، تا به قبائلی که در شمال 

و هم از جهت  به شمالجهت، اورشلیم هم از لحاظ نزدیکی  به ایناو را گردن نهاده بودند، نزدیک شود.  فرمانروایی

( باب  سموئیلمستحکم بود که در کتاب دوم  به حديجلب کرد. این شهر  به خودکام طبیعی خود نظر او را استح

ند از آن دفاع کنند. می توان به آسانیکه حتی کران و لنگان  می بالندبر خود » یبوسیان «  می خوانیم)  6آیه  5

هر استفاده کرد و وعده داد فرماندهی ارتش داود براي رخنه کردن در این شهر مستحکم و تسخیر آن از قنات ش

برساند، تفویض کند. قبل از آنکه باستانشناسان در این باره تحقیق  به شهرکه از این راه خود را  به کسیخود را 

، باستانشناس، هنگامی که در 1کنند، معلوم نبود منظور داود از این راه آب چه بوده است. ولی سر چارلز وارون 

احداث کرده  تقریباً پانصد پا به طولاشتغال داشت، دریافت که نخستین ساکنان این شهر کانالی  به حفاريم اورشلی

، که امروز چشمه »قدرون « در دره  اي، و از کنار چشمه می شدگذشته، بغاري منتهی  ايه صخربودند که از میان 

 ايکنده بودند و در کنار آن سکو پا چهلتقریباً  عمقبه  اي. بر باالي غار حفره می شد، شروع می شودنامیده  باکره

قلعه احداث شده  به داخلند. از این سکو راه شیب داري می گرفتقرار داشت که زنان براي کشیدن آب بر آن جا 

شهر اورشلیم رسانیده اند و ساکنان شهر را دچار  به داخلبود. پیداست که سربازان داود با عبور از قنات خود را 

  و حیرت ساخته اند.بهت 

کند. با  گشاییکشور  به سرعتبا در دست داشتن اورشلیم، که پایتخت و قلعه داود بود، او توانست 

از اقدامات تهور آمیز داود پادشاه در دست نیست، باستانشناسی از روي اسراري که موجب  اياینکه هیچگونه قرینه 

کشیده است. تا روزگار رامسس دوم  به کناری شد، پرده بدون مداخالت خارج اسرائیلگسترش سریع کشور کوچک 

ترقی کند، ولی  می شدکشور فاقد استقالل اجازه داده ن به اینحکومت مصر قدرت مایشاع در فلسطین بود و 
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رفتند. این فساد و  جانشینان رامسس دوم قدرت او را نداشتند و در دست کاهنان مصر آالت بی اراده بشمار می

آن گشت. با سقوط سلسله بیستم و روي کار  انیوناته بحکومت مصر آنقدر ادامه یافت که منجر دستگاه رت فط

ه بمصریان در خارج  گشاییمطلق العنان مصر شدند و مداخله و کشور  حاکمآمدن سلسله بیست و یکم کاهنان 

آمد، از طرف حکومت مصر  خود بر فرمانرواییجهت، در زمانی که داود در صدد گسترش قلمرو  به اینرسید.  پایان

یز که در آنسوي اسناد و شواهد موجود بابل و آشور ن به موجبهیچگونه نگرانی براي او موجود نبود. همچنین، 

 به همسایگانگذرانیدند و دست از فشار  بودند در این هنگام دوران سکون و آرامش را می طینفلسمرزهاي خاوري 

وقتی داود سرگرم جنگها و منازعات محلی متعدد شد، مجبور نبود با قدرت جهت،  به اینغذبی خود کشیده بودند. 

مصر، بابل یا آشور مواجه شود. حیتیان نیز در این هنگام نسبتاً ضعیف و ناتوان شده بودند، و همین امر نیز به داود 

» عمالیق « و » عمون »  ،»ادوم «  به تدریجکند.  گشاییکه آزادانه در نواحی شمالی دره فرات کشور  می داداجازه 

نظیر ندارد.  اسرائیلرسید که در تمام تاریخ بنی  به جاییاو  فرمانرواییحکومت داود منضم گشت و حدود  به قلمرو

   بود که تا آن وقت پیوسته مزاحم و معترض سرزمین آشور » صوبه « که داود تصرف کرد  ايشمالی ترین نقطه 

   را نیز از دست دشمنی سر سخت آسوده ساخت. . لذا داود با این فتح آشورمی شد

پس از داود فرزندش سلیمان جانشین او شد. این پادشاه، طبق روایت کتاب مقدس، آبادانی بسیار 

که در زمان او ایجاد  هایینهاده است. قسمتی از بقایاي بنا به یادگاردلیل آثار فراوانی از خود  به همینایجاد کرده و 

رجوع  19ــ  15آیات  9کشف گردیده. ( به کتاب اول پادشاهان باب » عجلون « و » جارز  «، »مجدو « شده در 

صورت گرفته، از نظر اینکه وسیع ترین حفاري است که تاکنون در فلسطین » مجدو « که در  فاري هاییحشود. ) 

 به طولگشت و ده سال  از طرف دانشگاه شیکاگو آغاز 1925 در سال حفاري هابعمل آمده، شایان توجه است. این 

، از زیر خاك می رسدانجامید. در طی این مدت چهار شهر کاملی که تاریخ آنها به قرون ده تا چهار قبل از میالد 

بیرون آمد. شهر ویرانی که بر روي تل خاك قرار داشت از شهرهاي بابلی و ایرانی است، و از سه شهر دیگري که در 

یان است. در میان ویرانه هاي شهر اسرائیلبه آشوریان و سومی و چهارمی از آثار  زیر آن مدفون بودند اولی متعلق

چهارم، که یادگار عصر سلیمان است، آثاري از اصطبل هاي وسیع سلطنتی و همچنین کاخی که مقر بعنا، گماشته 

ز آذوقه کاخ شاه را در . از آنجا که هر یک از دوازده گماشته سلیمان موظف بود یک ماه امی شودسلیمان بود، دیده 



جهت کاخ بعنا  به همینو ؛ می داشتندکه این گماشتگان انبارهاي وسیعی در اختیار  می آیدسال تأمین کند، الزم 

بعدي که در این محل انجام گرفت گنجینۀ زیر زمینی  حفاري هانیز داراي اطاقهاي وسیعی بوده است. در طی 

قبل از میالد، که حاوي دویست قطعه عاج حکاکی شده بسیار زیبا  سال 1200متعلق به زمان رامسس سوم، یا 

: 1) و کتاب دوم تواریخ ایام ( 29ــ  16:  10است، کشف گردید. عالقه وافر سلیمان باسب در کتاب اول پادشاهان ( 

ول است که طبق نقشه معم هاییکه در مجدو دیده شده داراي قسمت هایی) منعکس گردیده است. اصطبل17ــ  14

ه و می ساختآن زمان ساخته شده. ستونهاي سنگی که گوشه هاي آنها داراي منافذي است هم اسبها را از هم جدا 

رفته است. اصطبل ها داراي آخورهاي سنگی است و کف آنها نیز از سنگهاي  می به کارهم براي بستن اسبان 

  ناصاف پوشیده شده که مانع لغزش اسب ها شود.

ویران شده و چون در  به کلیبعد  ايسالهترین اثر معماري او است، در  همهیکل اورشلیم که م

جایش بناهاي دیگري ساخته شده اثري از آن باقی نمانده است. هیکلی که در زمان سلیمان ساخته شد بناي 

سنگی کم نظیر بود و دیوارهاي  زیبایی. ولی در می کردنبود و طول و عرض آن از صد پا و سی پا تجاوز ن عظیمی

پوشیده شده بود. در این بنا دو اطاق بزرگی قرار داشت که یکی قدس و دیگري قدس زر ه بآن با چوب سرو آراسته 

  پانزده پا روي صندوق تورات گسترده بودند. به طولو در آنها دو کروبی بالهاي خود را  می شداالقدس خوانده 

کاسه  به شکل روبروهفت و نیم پا که از پا و ارتفاع  15قریب  به قطردر خارج هیکل حوض بزرگی 

، توسط کارگرانی که از طرف هیرام، پادشاه می خوانیمکه  طوريه بساخته شده بود قرار داشت. این کاسه برنجی، 

کتاب  گفتهه بصور، فرستاده شده بودند در کنار اردن قالب گیري شده است. این حوض و دو ستون برونزي عظیم، 

  هفت ) در برابر هیکل قرار داشتند.اول پادشاهان ( باب 

کتاب مقدس عالوه بر این از ساختن کشتی هاي جنگی توسط سلیمان و با همکاري هیرام پادشاه 

ي که در عصیون جابر بعمل آمده اقدام سلیمان را حفاري ها. می گویددر عصیون جابر در کنار دریاي احمر سخن 

سلیمان است نظیر آن در  به زمانره ذوب مس و آهن که متعلق در این مورد روشن ساخته است. و در اینجا کو

عظمت تا آن روزگار در خاور نزدیک دیده نشده، یافت شده است. در کنار این کوره اردوگاههاي محصور وسیعی 



ند، وجود داشته است. کوره را چنان ساخته اند که از می شداز بردگان تشکیل  می رسد به نظربراي کارگران، که 

وزند حداکثر استفاده را کند، و همچنین برخی از اصول ساختمان کوره هاي ذوب فلزات  که از عربه می هاییباد

 می شودیان وعده زمینی داده اسرائیل) به  9ایه  8امروزي در بناي آن رعایت گردیده است. در کتاب تثنیه ( باب 

 به ایندیگر کتاب مقدس که دیرتر نوشته شده  که کوههاي آن داراي معادن فلزات فراوان است، ولی در قسمتهاي

و ویرانۀ  می باشدراي معادن فراوان موضوع اشاره نرفته است. لذا شایان توجه است که کوههاي ادوم و عربه دا

این  می کندبسیاري از آنها که در روزگار قدیم مورد بهره برداري بوده هنوز هم باقی است. این ویرانه ها حکایت 

مروز بیابان متروکی است در روزگار سلیمان داراي صدها شهر و قریه و منطقه پرجمعیتی بوده است. ناحیه که ا

و بعد براي تصفیه کامل به عصیون  می گردیددر همانجا یکبار تصفیه  می شدفلزاتی که از این معادن استخراج 

  .می شدجابر فرستاده 

سفاین و استخراج معادن سلیمان را چنان  نکته شایان توجه این است که ایجاد این همه شهرها و

 9گرفتار تنگدستی ساخت که وي ناگزیر گشت بیست شهر جلیل را، همان گونه که در کتاب اول پادشاهان (باب 

واگذار کند. از سوي دیگر، این پادشاه  به وي، در ازاي کاري که هیرام پادشاه انجام داده بود می خوانیم)  10آیه 

شه هاي عمرانی وسیع خود مجبور شد با رعایاي خویش با خشونت رفتار کند و مالیات سنگین براي پیش بردن نق

، فرزند او، درخواست کردند که از سنگینی بار مالیات بکاهد. »رحبعام « وضع نماید، چنانکه پس از مرگ او مردم ار 

قبول نظر دسته اخیر و سرانجام رد با مستشاران سالخورده و سپس با مشاورین جوان و » رحبعام « داستان مشورت 

) آمده است. در نتیجه  20ــ  1آیات  12دلکشی در کتاب اول پادشاهان ( باب  نحوه بدرخواست کاهش مالیات، 

که مطیع و فرمانبردار او بودند علم استقالل برافراشتند و براي خود  اياین اشتباه ده طایفه از دوازده طایفه 

وفادار » رحبعام « برگزیدند و از آن پس هرگز با طوائف یهودا و بنیامین که نسبت به پادشاهانی از میان خویش 

ماندند متحد نشدند. در این زمان دوران طوالنی عدم مداخالت خارجی نیز با آغاز سلطنت خاندان جدید و مداخله 

 به پایانردیده بود، ، سر سلسله دوازدهمین خاندان سالطین مصري، تأسیس گ 1در مصر، که توسط شیشاك ییجو

که این پادشاهان به اورشلیم آمده، گنج هاي  می خوانیم)  26و  25آیات  14رسید. در کتاب اول پادشاهان ( باب 
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 ايکتیبه » کرناك « فراوانی را توسط سلیمان در آن گرد آمده بود با خود به مصر برد. شیشاك ( ششونک ) در 

 می شوددیده » امون « . در این کتیبه تصویر الهه می دهدان شرح اسرائیلی نهاده است که در آن فتوحات خود را بر

راند. تعداد این بردگان که هریک  عبرانی هستند با طناب پیش می بی شککه گروهی از بردگان سامی را که 

برخی  عبرانی است، که ششونک مدعی تسخیر آن است، از صد و پنجاه و شش کمتر نیست. اينماینده شهر یا قریه 

است که در کتاب مقدس نیز بدانها اشاره شده، و نکته شایان  هاییاز اسامی که در این کتیبه نوشته شده نام شهر

. می باشدناحیه تسخیر شده از آن نام برده شده مزرعه ابراهیم  به عنوانتوجه اینجا است که یکی از نقاطی که 

   .می دهدو فتوحات او در این سرزمین گواهی بدینسان، کتاب مقدس نیز به هجوم ششونک به فلسطین 

   



  فصل نهم

  حکومت شمالی

عمري « نهاد  به یادگارکه اثر جاودان در تاریخ از خود  فرمانرواییدر قلمرو حکومت شمالی نخستین 

 ) آمده است. 24و  15ایات  16رسیدن او در کتاب اول پادشاهان ( باب  به پادشاهی، افسر ارتش بود، که داستان »

خاندان « را  اسرائیل، ولی صد سال پس از آن هنوز آشوریان شاهان نپایید لسااو بیش از دوازده  فرمانرواییگرچه 

نامیدند. وي پایتختی براي خود در سامره بنا نهاد و در آن آثاري از دوران قدرت خود باقی گذارد که از  می» عمري 

  .باشد مینظر باستانشناسی بسیار گرانبها و شایان توجه 

بر سر کوهی بنا شده،  اسرائیلاست، و این شهر که در وسط کشور » کوه باس «  به معنايسامره 

نظامی که در آن احداث گشت براي  قلعه هايپایتخت بسیار مستحکمی درآمد و با  به صورت» عمري « بدست 

آغاز گشت و  1»ریز نر« سط باستانشناسان در بخش قدیم این شهر تو حفاري هامهاجمین رخنه ناپذیر گردید. 

  کسان دیگري براي ادامه این کار از طرف دانشگاه هاروارد بدانجا فرستاده شدند. 10ــ  1908سپس در سالهاي 

مزبور شش  حفاري هاتوسعه یافت. در نتیجه  حفاري هااین  1935و  3ــ  1931بعدها در سالهاي 

و » عمري . « می باشدتا قرن هشت » عمري «  به زمانتعلق طبقه از آثار تاریخی از زمین بیرون آورده شد که م

 هاییپا از سطح جلگه هموار کردند و بر آن با اصول هندسی دیوار 330بعدها پسر او اخاب روي کوه را در بلندي 

جه ساخته شد، و در نتی هاییسنگی بنا نهادند. ابتدا در وسط زمین هموار و بعدها در دامنه هاي شیب دار کوه دیوار

)،  31ــ  24آیات  6شهر در بابر هرگونه تعرضی، مگر گرسنگی، رخنه ناپذیر گشت. در کتاب دوم پادشاهان ( باب 

سامره گرفتار چنان قحطی گشت که آدمخواري بر آن روي آورد و با اینحال شهر پایداري کرد؛ و در باب  می خوانیم

این شهر بدست آشوریان سقوط کند سه سال در  قبل از آنکه می کنیمهمان کتاب مالحظه  6و  5آیات  17

عظیم آب است که از سنگ ساخته شده.  محاصره آنها پایداري کرد. از جمله آثاري که در اینجا باقی مانده مخازن
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 هاییساخته شده و بر دریاي مدیترانه مسلط بود. کاخ ايساده  به شکلقدیم ترین کاخ یهودي بر انتهاي غربی کوه 

اینجا بنا شدند از جهت معماري آن سادگی را نداشتند. در انتهاي فضاي بیرونی کاخ برج مستطیل که بعدها در 

خون آلود اخاب،  رابۀاشکل محکم و استخري از ساروج ساخته شده و ظاهراً همان استخري است که در آن 

   ) آمده شسته شد. 38آیۀ  22همچنانکه در کتاب اول پادشاهان ( باب 

. در اینجا هم الواح عاج که بدست باستانشناسان می دهدی که اخاب ساخته بود خبر آیۀ بعد از کاخ

. ظاهراً، این قطعات عاج به لوازم داخل کاخ و دیوارهاي آن نصب می کند تاییدافتاده این روایت کتاب مقدس را 

ن، اشکال بالدار، خدایان شده بوده. اشکال مختلفی مانند تصویر نیلوفر، سوسن، پاپیروس، نخل، شیر، گاو نر، گوز

  ابوالهول مصر و نظیر آن بر عاج ها ترسیم شده و نمودار نفوذ عمیق هنر مصر است.

یکی از مدالهاي عاج که در کاخ عمري بدست آمده از نمونه هاي جالب این عاج ها است. تصویري 

می دست گرفته است، مجسم خرد سال را که بر نیلوفري نشسته و گندم کوبی بخداي  1که بر آن رسم شده هروس

و هنگام  می کندمذمت  آن را. این نمودار همان تجمل پرستی و هوسبازي است که عاموس، پیامبر قرن هشتم، کند

)، و  4:  6( عاموس  می کندیاد » بر بسترهاي عاج آرمیده اند « صحبت از مردم سامره از آنها چون مردمی که 

). در سامره همچنین، کتیبه هاي  15:  3عاموس » ( اژگون خواهد گشت. خانه هاي عاج و« که  می کند پیشگویی

می است که در آغاز قرن هشتم سلطنت » یروبعام دوم «  فرمانروایی دورانه بسفالین بدست آمده که ظاهراً متعلق 

کی از آنها . مثال بر یمی شداست که براي پادشاه از مردم گرفته  هایی. این کتیبه ها شامل قبوض وصول باجکرد

در سال دهم از « و در دیگري گفته شده: » از شراب کهنه  اياز ایزر به شماریو، خمره  ومددر سال « نوشته شده: 

) بخاطر  6آیۀ  6بی مناسبت نیست در اینجا گفته عاموس را در ( باب » روغن مطبوع.  ايآزو به گادیو، خمره 

مصیبت یوسف  جهته بکنید، اما  تن را بهترین عطریات تدهین مینوشید و خویش شراب را از کاسه ها می« آورید: 

ماري « نیز که در این کتیبه ها آمده شایان توجه است. در برخی از آنها اسامی چون  هایینام» شوید.  غمگین نمی

دي است، و این حاکی از تضا» یهوه « . و برخی شامل نام می شوداست، دیده » بعل« ، که ترکیبی از نام »بعل 

  است که در بین دو کیش مخالف جریان داشت و پیامبران با تأثر و اعتراض ناظر آن بودند.
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است. » موآب «  به کتیبهیکی از جالب توجه ترین آثاري که از این زمان بدست آمده سنگ معروف 

این سنگ در ) بود. 2( 1ف. آ. کلین به نامنخستین کسی که بوجود این کتیبه پی برد یک نفر میسیونر آلمانی 

با اینکه قسمتی از آن و مشرق دریاي میت قرار داشت، و » آرنون « واقع در شمال رود » دیبون « محلی موسوم به 

دانشمندان و محققین کرده،  نسخه برداري آن رابود، میسیونر نامبرده توانست بعضی از کلمات  رفتهفرو در خاك 

دو، ارتفاع تقریباً چهار پا، و ضخامت  به پهنايسیاه متمایل به آبی  نگره بغربی را از وجود آن آگاه سازد. این سنگ 

فینیقی در سی و چهار سطر  به خطآن نیم گرد تراشیده شده. مضامین آن  پایینچهارده اینچ و نیم است و باال و 

شود، و  حک شده. پس از کشف این کتیبه، کلین از طرف دولت بروس مأموریت یافت براي خرید آن وارد مذاکره

برده بفروشند. در همین وقت فرانسویان نیز که خبر کشف به نام الردبه بهاي چهل  آن رااعراب حاضر شدند که 

د سنگ را به کتیبه را شنیده بودند براي قالبگیري و خرید آن هیئتی بدانجا گسیل داشتند. این هیئت حاضر ش

ردن سنگ در گرفته بود، آن تازیان را برانگیخت و گمان بخرد. رقابتی که براي بدست آو الردبهاي هزار و پانصد 

کردند این سنگ داراي خاصیت سحر و افسون است. از این روي آتشی برافروخته، سنگ را گرم کردند، آب بر آن 

پاشیده، قطعاتش را چون طلسم پخش نمودند. این سنگ بعدها با گردآوري بیشتر قطعات آن ترمیم گردید و در 

  اده شد.موزه لوور نه

ستانی است که در فصل سوم کتاب دوم پادشاهان روایت شده، و شورشی را کتیبه موآب مکمل دا

، و در عوض به پیروزي اخاب، که در کتاب مقدس آمده، اشاره می دهدکه در کتاب مقدس ذکري از آن نشده شرح 

بان . از طرف دیگر، زمی خوانیم. ولی نامها و شهرها و مضمون کلی آن همان است که در کتاب مقدس می کندن اي

» عمري « پس از آنکه  می کنداین کتیبه فصلی از سلسله زبانهاي سامی در حال تکامل است. کتیبه موآب حکایت 

خراج گردآورد. پس  به عنوانبر موآب چیره گشت، فرزند او اخاب شروع کرد سالی صد هزار گوساله و صد هزار قوچ 

راند، و در » قیرهارست «  قلعه اشه برام پادشاه وي را از مرگ اخاب، میشع از پرداخت مالیات امتناع ورزید. یهو

، خداي خویش، قربانی گذرانید. بعد روایت شده است که او »کموش « آنجا او فرزندش را بر باالي دیوار شهر براي 

سر همه ساکنان ( : « می گویدرا از موآب بیرون راند. وي  اسرائیلپس از یک رشته جنگ بر یهورام غالب آمد و 
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شهرها و قلعه ها ترمیم و تحکیم شد. » تاروت آ ) را تن جدا کردم و این مایۀ خشنودي کموش و موآب گشت. ا

به آنها نسبت داده شده است. عالوه بر این، کتیبه  به کمکشان هاییهزیمت قبلی آنها به خشم خدایان و پیروزي ن

اند، و همچنین، به شهرها و آبادیهاي بسیاري که  بنا کرده» نبو « براي او معبدي در  اسرائیل، که »یهوه «  نام

 زبانیه ب. روي هم رفته، کتیبه از همه کتیبه هاي نوشته شده می کندذکرشان در کتاب عهد عتیق آمده، اشاره 

آن تقریباً همان است که در  است. زبان و اصطالحات  تر جالبعبري که تاکنون بدست آمده،  خویشاوند با زبان

می قبل از میالد در تمدن کرده بود گواهی  9. این کتیبه به پیشرفتی که موآب در قرن می خوانیمق کتاب عهد عتی

  »براي همیشه معدوم گشته است.  اسرائیل« ) که در نتیجه این موفقیت ها  اشتباهه البته ب(  می دارد اشارهو  دهد

ر با قدرت آشور که در مشرق براي نخستین با اسرائیلزمان سلطنت اخاب، فرزند عمري، بود که  در

در حال رشد بود، روبرو گشت. مالیمت عجیب و غیر منتظره اخاب نسبت به سوریه، که در فصل بیستم کتاب اول 

. در می کردرا تهدید  اسرائیلپادشاهان بدان اشاره شده، محتمال معلول درك همین خطري است که از جانب آشور 

رسم معمول آن روزگار نه  خالفر بپادشاه دمشق را منکوب کرد، ولی  که عمري بن حداد می خوانیماین فصل 

این، او با شاه دمشق پیمانی بست که طبق آن  به جايرسانید.  به قتلپایتخت او را منهدم ساخت و نه خود وي را 

تعلق  یلاسرائگشت و چند خیابان در شهر دمشق نیز پادشاه  بوده مسترد می اسرائیلکه قبال متعلق به  هاییشهر

با شعور » عمري « علت آن بود که  به یقینقریب  به احتمالایست چنین کرده باشد؟  . چرا او میبمی گرفت

است، و اگر آن سقوط کند کشور  اسرائیله است که سوریه آخرین سنگر بین آشور و می کردسیاسی خود درك 

در حکم  اسرائیلنابودي سوریه براي  جهت نایبه در برابر تعرضات آشوریان بال دفاع خواهد ماند، و  اسرائیل

لشکریان خود را با دشمن » عمري « ، می دهدخودکشی است. لذا، همانگونه که اسناد و کتیبه هاي آشور گواهی 

  وسیله در برابر تعرضات آشوریان سدي ایجاد کند. به اینمتحد ساخت که 

حی درباره این ائتالف باقی گذارده ه، شرمی کردق. م. سلطنت  825تا  859شالمانصر سوم، که از 

است. وي در ضمن شرح نخستین مرحله از لشکر کشی ها و فتوحات بیست و یک گانه خود به عبور از فرات و 

 می آورد میانه ب. او از ائتالفی که با شرکت دوازده پادشاه علیه او بعمل آمده بود ذکري می کندتسخیر حلب اشاره 

. از سخنان او پیداست که نیرومند ترین این می گویدکارزار آورد سخن  به میدان آنان که هریک از هاییو از نیرو



سوار  1200 رابه،ا 1200او، لشکر بن حداد از  روایته بی بوده اند. اسرائیلشاه دمشق، و اخاب » بن حداد « شاهان 

بود. شالمانصر، همچنین، روایت  سرباز تشکیل یافته 10000و  رابها 2000باز پیاده، و قواي اخاب از سر 20000و 

، که »نرکال « تفویض نموده و با سالحهاي نیرومندي که  به منبا قدرت رفیعی که آشور خداوند : « می کند

قلع و قمع کردم، و چهارده  را آنان» گیلزو « تا » کالکار « داده، یا آنها جنگیدم، از  به منخرامد،  پیشاپیش من می

سیلی ( از لشکریان ) بر » خداي هوا « ، »عداد « ها را با سالحها بر زمین افکندم. و چون هزار از مردان جنگی آن

در کتیبه دیگري ادعا  »از هم پراکندم و با سالحها خونشان را روان ساختم.  را آنانسرشان روان ساختم. لشکرهاي 

. می کندذکر  25000این عدد را  دیگر يکتیبه ارسانیده، و در  به قتلتن را  20500که در همین جنگ  می کند

، زیرا بالفاصله پس از آن پادشاه آشور به نینوا باز می رسدن به نظر، این لشکرکشی جز یک تصادم عادي به هر حال

  .می کندکه این پیکار در آن روي داده مراجعت ن ايناحیه ه بگردد و تا پنج سال بعد  می

براي محققین  می دهدشرح  تفصیله بشی او را کتیبه متأخرتري که داستان شانزدهمین لشکر ک

در هیجدهمین سال سلطنت خویش براي : « می نویسدکتاب مقدس شایان توجه است. وي در این کتیبه 

، و کتاب دوم پادشاهان باب  17و  15:  19در کتاب اول پادشاهان ل دمشقی ییشانزدهمین بار از فرات گذشتم. حزا

به کثرت سربازان خود اعتماد داشت و سرکردگی آنها را با قدرت کامل در دست گرفته بود.  اشاره رفته است. به او 8

مستحکمی براي خویش مبدل ساخته بود. با او در  موضعه بهرمون ) را که کوهی در برابر لبنان است » ( سنیر « او 

 480و  ارابه 1121اردوگاه وي را با تن از سربازان او را هالك ساختم و  16000افتادم و وي را از پاي در آوردم. 

گرفتم. او براي رهانیدن جان خود بگریخت. او را تعقیب کردم. در دمشق، شهر سلطنتی او، وي را  به غنیمتسوار 

گرفتار ساختم. باغهاي او را منهدم نمودم. من تا کوههاي حوران پیش راندم. شهرهاي بیشماري را ویران و طعمۀ 

  »هو، فرزند عمري، باج گرفتم. یغنایم فراوان گرفتم. در همان هنگام از اهالی صور و صیدون و حریق ساختم. از آنها 

، که »ستون هرم سیاه « شالمانصر، نه تنها داستان این پیکار را شرح داده، بلکه در کتیبه معروف به 

فرزند عمري، باقی  ، از جمله یهوه اندمی دادبدست الیارد افتاد، تصاویر مغلوب شدگان را که بدو خراج » کاال « در 

. در برابر او یهو، یا نماینده او، می کنندتعظیم  به اوگذارده است. در این تصاویر شالمانصر با دو نفر همراه است که 

خم شده است. چهار تن از مأموران عبرانی در پشت سر پادشاه قرار  به زمینکه براي اداي احترام تا  می شوددیده 



هستند. شرح این تصویرها  ايکه در حال حمل هدایا می شونداز آنها نیز سیزده باربر عبرانی مالحظه دارند و پس 

باج یهو، فرزند عمري، تقره، طال، یک کاسه زرین، طال، جامهاي طال، فنجان هاي طال، « در کتیبه چنین آمده است: 

این قدیم ترین تصویري است که »  شمش سرب، عصاي سلطنتی براي دست شاه و چوب بلسان که از او گرفتم.

  تاکنون از عبرانیان در آشور بدست آمده.

، اسرائیلبا اینحال کمی پس از این آشور با منهدم ساختن سوریه، دشمن خطرناك و سرسخت 

 3:  13)، و در کتاب دو پادشاهان (  33و  32:  10به کشور اخیر کرد. در کتاب دوم پادشاهان (  هاییخدمت گرانب

، و سقوط شهرها و آبادیهاي اسرائیلل و بن حداد در ایهاي حزابه نام)، شرح فتوحات دو تن از شاهان سوریه،  7ــ 

 782تا  812، پادشاه آشور، ظهور کرد که از سال »عدد نیراري سوم « . پس از آن می خوانیمبسیاري را بدست آنها 

می ود او داستان غلبه اش را بر سوریه چنین شرح سلطنت کرد و سوریه را مسخر و شهر دمشق را منهدم ساخت. خ

دمشق پیش راندم. ماري شاه دمشق را، در شهر سلطنتی او ببند انداختم. هیبت آشور، خداي  به سرزمین: « دهد

قنطار  3000قنطار طال،  20قنطار نقره،  2300من گشت. من  ترعیمن، وي را فرا گرفت. او بر پایهاي من افتاد و 

  »را تصاحب کرد.  حسابی بیطار آهن، جامه هاي رنگارنگ و اشیاء و امالك قن 5000مس، 

کردند. در زمان آنها فشار آشور بر  فرمانرواییپس از سلطنت او، سه تن از شاهان ناتوان بر آشور 

 و اسرائیلخود سر و سامانی دهد. مقارن این زمان،  وضعه باز میان رفت و کشور اخیر فرصت یافت که  اسرائیل

ی و سومین اسرائیلخویش را گسترش دادند. یربعام سوم  فرمانروایینائل آمدند و قلمرو  هایییهودا به کامیابی 

و مشرق دریاي میت بسط داد. در همان هنگام،  فراته بتا » حمت « پادشاه خاندان یهو مرزهاي کشور خود را از 

رقی خود رسید و نه تنها فلسطین را به قلمرو خود ت به اوجیهودا، تحت حکومت عزریا، که پادشاه مقتدري بود، 

  منظم ساخت بلکه در زمینه هاي کشاورزي و معماري به پیشرفت هاي درخشانی نائل آمد.

نامید، برتاج و  می» تیگالت پلز « پس از این پادشاهان ناتوان، پل، پادشاه آشور، که خویشتن را 

از  اسرائیلکه هجوم به کشور  می شودی را آغاز کرد. گفته دست یافت و یک رشته جنگهاي تهاجم اسرائیلتخت 

که مناهم در ازاي حمایت پل از حکومت  می خوانیم)،  20و  19:  15دو جانب بعمل آمد. در کتاب دو پادشاهان ( 



، مناهم سامري، حیرام صوري و که از رزون دمشقی می کند. خود پل روایت می پردازد به اووي هزار قنطار طال 

ه بزر، سیم، کتان، سرب، آهن، پوست، فیل، عاج، جامه هاي الوان، ارغوان، گوسفندان فربه که پوستشان « گران دی

سرخ آمیخته بود، مرغان بالدار آسمان که بالهایشان ارغوانی بود، اسبان، قاطها، گوسفندان، شتران نر و ماده با  رنگ

ف نظر از هدایاي دیگري که مناهم ممکن است داده باشد، صر» باج دریافت داشته است.  به عنوانکره هاي آنها 

امروز بوده است. در کتاب دوم  به پولکه او به شاه آشور داد در حدود یک میلیون و نیم دالر  ايتنها ارزش نقره 

می  رسانید. پل به قتل، توطعه چید و وي را اسرائیلکه هوشع علیه فقح، پادشاه  می خوانیم)،  30:  15پادشاهان ( 

همین پل پادشاه بود که » آنها گماردم.  به پادشاهیچون آنها پادشاه خود فقح را خلع کردند، من هوشع را : « گوید

 15ادامه دادند. کتاب دوم پادشاهان ( آن رادیگر متدوال ساخت و شاهان آینده  به جاي ییکوچ دادن مردم را از جا

  .می دهدخود وي در آشور شرح  به شهرتالی توسط این پادشاه ) داستان انتقال اسیران را از جلیل و نف 29: 

« نزد  ايکه احاز، پادشاه یهودا، نماینده  می خوانیم)،  10ــ  7:  16در کتاب دوم پادشاهان ( 

که او این  می کنیمفرستاد و از او خواهش کرد که در جنگ با سوریه به کمک او بشتابد، و مالحظه » تیگالت پلزر 

برد. بدینسان،  به اسارت آن راپذیرفته، شهر دمش را تسخیر و پادشاه آن رزین را مقتول ساخت و ساکنان تقاضا را 

اشعیا را که  ییند. و پیشگومی کردنائل گشت که شاهان پیش از او مدت صد سال براي نیل بدان تالش  به فتحیاو 

که از  هایید گشت، تحقق بخشید. در کتیبه بی پادشاه خواه به سرعتدمشق  می گوید)  16:  7در کتاب اشعیا ( 

می احاز نیز برخورد  به ناممانده در میان اسامی کسانی که فرمانبرداري اورا گردن نهاده بودند » تیگالت پلزر « 

  .کنیم

رسید  به پادشاهیشالمانصر » تیگالت پلزر « )، پس از  6ــ  3:  17کتاب دوم پادشاهان (  روایته ب

که شهر ناصره را محاصره کرد. ولی، ظاهراً قبل از آنکه به تصرف سامره توفیق یابد، مرگ او فرا و همین شاه بود 

به که او فتح سامره را  می کنیمکه باقی مانده مالحظه  هاییاو نشست، زیرا در کتیبه  به جايرسید، و سارگون دوم 

 به اسیريتن را  27290ره را محاصره کردم. در آغاز پادشاهیم، در سال اول، سام: « می گویدو  می دهدنسبت  خود

را انتخاب کردم، ولی بقیه ( مردم ) را اجازه دادم که مایملک خود را حفظ کنند. من حاکم خود را  ارابهبردم، پنجاه 

) این روایت را  41ــ  24:  18کتاب دوم پادشاهان ( » بر آنها گماشتم و باج شاه قبلی را بر آنها تحمیل نمودم. 



که او مردمی را از کشور خود به سامره کوچ داد که در آنجا مسکن گیرند و با  می نمایدو اضافه  می کندد ییال تأکام

هرگز موطن خود را ترك نگفتند و  اسرائیلسامریان در هم آمیزند. نکته شایان توجه اینجاست که اکثر ده طایفه 

عملی بیهوده و مبتنی بر » ده طایفه مفقود « سرنوشت  جهت، تحقیق در به اینتنها معدودي از آنها کوچ کردند. 

اندیشه نادرست است. حقیقت امر این است که آنها مفقود نشدند، بلکه از راه مراوجت با اقوامی که در گرداگرد 

 پایان داد. از آن اسرائیلند در هم آمیختند. ولی باید در نظر داشت که این فتح سارگون به تاریخ می زیست اسرائیل

آمدند، و امروز  چون ملتی مستقل سربلند نکرد. سامریان در زمان عیسی قومی مکروه بشمار می اسرائیلپس دیگر 

  از این طایفه مغرور و خودخواه جز چند صد نفري باقی نمانده اند.

   



  فصل دهم

  یهودا فرمانرواییباز پسین روزهاي 

وي نشست. او شرح پیکار خویش را با  به جايبود،  تواناییپس از سارگون سنخریب که پادشاه 

) نقل شده، باقی گذارده  36:  19تا  13:  18یهودا، که از نظر یهودیان نیز بطور دیگري در کتاب دوم پادشاهان ( 

به نزدیک عقرون تاختم. حکام و شاهزادگانی را که گناه ورزیده : « می کنداست. این پیکار را او چنین توصیف 

گذراندم. بقیه را که مرتکب جنایت و خیانتی نشده بودند آزاد  آناناز اجساد  هاییو چوببودند هالك ساختم. 

مرتکب نشده بودند آزاد  ییدرآوردم، و باقی آنها را که گناه و خطا به اسارتساختم. افرادي را که جنایت کرده بودند 

شش قلعه و نقطۀ مستحکم را با آبادیهاي  کردم. حزقیا شاه یهودا، یوغ مرا گردن ننهاد. از قالع و مواضع او چهل و

تیرهاي کوبنده و دستگاههاي قلعه کوب و حمالت پیاده نظام و  هجوم باکه برگرد آنها هستند،  شماري بیکوچک 

نفر را، کوچک و بزرگ، اناث و ذکور، اسبها، قاطرها، خران، شتران، گله  200150نیزه و تبر محاصره و تسخیر کردم. 

هاي کوچک بیشمار، از میان آنها بیرون آورده، چون غنائم جنگی برشمردم. او را ( حزقیا ) چون هاي بزرگ، گله 

مرغی که در قفس گرفتار آمده باشد در وسط اورشلیم محبوس ساختم. برابر او را با تپه هاي گلی مسدود ساختم و 

ه گرفته بودم از خطه او جدا ساختم و را ک هاییاز دروازه هاي شهر خواست بیرون رود برگردانیم. شهرهرکس را که 

او را تنگ تر  فرمانرواییآنها را به میتینتی، شاه اشدود، پادي، شاه عقرون، و سیلیبعل، شاه قزا، واگذار کردم. قلمرو 

ساختم. اما درباره خود حزقیا، هیبت و عظمت پادشاهی من وي را فرا گرفت و اورابی و بهترین سربازان او، که وي 

نهادند. او را وادار ساختم که سی قنطار طال،  فراره ببراي تقویت شهر سلطنتی خود اورشلیم آورده بود، پا  آنها را

 به شهرجواهر، دختران خودش، زنان کاخ و زنان نوازنده را از بیم  تنابهیمطار نقره سنگهاي بهادار، مقدار هشتصد قن

در کتاب دوم » مراتب بندگی سفیري ( نزد من ) فرستاد. سلطنتی من نینوا بفرستد. او براي دادن خراج و اداي 

که جزقیا به سنخریب باج داده و مبلغ آن بر سیصد قنطار طال و  می خواهم) نیز  16ــ  13:  18پادشاهان ( 

  ه است.می شدششصد قنطار نقره بالغ 



شب بر اردوگاه ) روایت شده است فرشته خداوند در  35:  19با اینحال در کتاب دوم پادشاهان ( 

خود بگریزد. ولی  کشوره برا هالك ساخت و شاه آشور ناگزیر گشت  آنانتن از مردان  185000آشوریان گذر کرد و 

نرفته است. دلیل آن روشن است.  ايموضوع هیچگونه اشاره  به ایندر شرحی که از آشوریان درباره این پیکار مانده 

کشیدند و از شکست و  مردم می رخه بطین مستبد امروز فتوحات خود را فرمانروایان خود سر قدیم نیز مانند سال

سر نوشت شوم و گریز عجوالنه اش  به این. لذا، انتظار نداریم سنخریب نیز می گفتندناکامی هاي خویش سخنی ن

محبوس »فس چون مرغی در ق« اورشلیم را نتوانسته تسخیر کند و حزقیا را  به اینکهکرده باشد. اذعان او  اياشاره 

ساخته، خود اعتراف به هزیمتی است که در این پیکار نصیب او شده. در اینجا این نکته را نیز نباید از نظر دور 

خود ادامه داد، دیگر جرئت نکرد معترض  ییروا به فرمانداشت که سنخریب با اینکه تا بیست سال بعد از این واقعه 

دست داده بود تا پایان عمر گریبان وي را رها نساخت. هرودوت در  به اویهودا گردد. پیداست ترس و وحشتی که 

 به مقابلهلشکر انبوهی از لشکریان آشور به مصر حمله ور شد، و مصریان با قدرت تمام  می نویسدتاریخ خود 

هاي شدند که زه  هاییکه آشوریان گرفتار موش می کندمجبور به بازگشت ساختند. هردوت اضافه  را آنانبرخاسته، 

 موطنه بکمان ها و یرقهاي چرمی آنها را خوردند، و آشوریان که سالحهاي خود را از دست داده بودند ناچار شدند 

باشد و سرنوشت شوم آشوریان را در این پیکار منعکس  ییخویش باز گردند. ممکن است این روایت داراي مبنا

  سازد.

در  آن راي داده و الیارد تصاویر حجاري شده نیز، که کمی پس از این واقعه رو» الخیش « محاصره 

در نینوا بدست آورده، داستان جالب و دلکشی است. این تصاویر که بر سیزده قطعه سنگ حک شده اند  1850 سال

: « می کندسازند. روي سنگها این عبارت جلب توجه  جریان محاصره شدن و سقوط این قلعۀ قدیمی را مجسم می

بر تخت نشسته است. من بر قتل عام آن فرمان » الخیش « ه مملک آشور، که در برابر شهر سنخریب، شاه توانا شا

با  هاییبر فراز تپۀ شیب داري در دو قسمت نمایان است. برجها و برآمدگی» الخیش « تصویر دیوارهاي شهر » داد. 

مانند از  ه سپرهاي گرد می. نرده هاي چوبین و اجسامی که بمی شودپنجره هاي کوچک میله دار بر آنها دیده 

براي  ايو در دامن تپۀ چیزي که دریچه  می شودبرجها بیرون آمده است. در مجاورت مدخل استحکاماتی دیده 

سرزمین کوهستانی و پوشیده  به صورت. محوطۀ اطراف می نمایدآب بوده جلب توجه  حمله به بیرون شهر یا مخزن



. دست می کنندمهاجمین سنگ و تیر پرتاب  به سويارها و برجها مدافعین از بیشه نمایان گردیده است. از روي دیو

که براي محافظت دیوارها احداث گردیده ساخته  هاییکه توسط مهاجمین در برابر سنگر می شودکم، ده تپه دیده 

 ه سويبشده است. این تپه ها از خشت و سنگ و تنۀ درخت ساخته شده اند. هفت تیر کوبنده در این گذرگاه ها 

دیوارها غلطانیده شده اند. هریک از این تیرهاي کوبنده بر چهار چرخ سواراند و داراي بدنهاي پوشیده از چرم 

ه اند، یکی براي اینکه تیر می دادهستند که در جلو سرپوشی بر آنها نهاده شده. اینها هریک سه مرد را در خود پناه 

را از دیوار برچیند، یکی براي اینکه تیر را از زیر سرپوش پرتاب کند، و اندازد یا با اهرمی سنگها  به کارکوبنده را 

می  ییاین تانک ابتدا به سويکه مدافعین  هاییسومی براي اینکه آب را با مالقۀ دسته بلندي روي آتش پاره 

می جا صورت افتد، محاصره، حمله و تسلیم همه یک اشیدند بریزد. در این نقش برجسته همه چیز یکباره اتفاق میپ

  .گیرد

جلو خم شده، و در صف بعد ایستاده اند، و  به سويتیر اندازان در صف جلو زانو زده، در صف دوم 

جگن که با پوست حیوانات پوشیده  پرهايس ر متوجه ساخته اند. سپرداران بامدافعین شه به سويهمه تیرها را 

. نیزه داران و کسانی هم که می کنندفته اند محافظت تانکها موضع گر شده تیر اندازانی را که آنها نیز در پشت

ه در حال می شدکه براي باال رفتن از آنها استفاده  هایی. نردبانمی شوندکارشان پرتاب کردن سنگ بوده دیده 

به هاي خود را  ارابهپرتاب شدن از دیوارها هستند و محاصره شدگان براي اینکه از پیشرفت دشمن جلوگیري کنند 

هر دو بر سقوط شهر  ماندهاقی بکه از سنخریب  هایی. روایت کتاب مقدس و کتیبه می کنندها پرتاب ان سوي

  دهند. گواهی می

پا  85و  74،84و طول و عمق  به عرض، باستانشناسان به گودالی »الخیش « هنگام حفاري شهر 

صنعتگران قدیم یهود است. شگفت برخوردند که با مهارت تمام در میان سنگ آهکی کنده شده و نمودار کاردانی 

اینجا است که آنها با فقدان ماشینها و مواد منفجره امروزي و با ابزارهاي ساخته شده از سنگ چخماق و مس و آهن 

نرم که در دست داشتند چگونه توانسته اند در آن روزگار پانصد هزار پاي مکعب از سنگ را بکنند. ظاهراً، این حفره 

  نرسیده است. به اثباتب ایجاد شده، ولی این نکته هنوز براي ذخیره کردن آ



ه. می شدآغاز » جیحون « یکی دیگر از آثار شگفت انگیز آن روزگار ترعۀ حزقیا است که از چشمه 

ــ  1909در سالهاي  1ترعه اجماال اشاره شده است. این ترعه را پارکر به این)،  20:  20پادشاهان (  مدودر کتاب 

ند جوي آب قدیمی دیگر الروبی کرد. عمق متوسط ترعه شش پا و طول آن بالغ بر هزار و هشتصد پا با چ 1911

که بر دیوار  هاییافتد و خراش گذشته در آن می پا از انتهاي ترعه، پسر خردسالی که از ترعه می 19 به فاصلهاست. 

. باستانشناسان این می دهدایستاده اند خبر که در بیرون  یآنانه ب آن راو او  می کندترعه بوده توجه او را جلب 

نقب زدن و این بود طرز « اینگونه ترجمه کرده اند:  آن رااست خوانده و مضمون  ايخراشها را که در واقع کتیبه 

دیگري، و ضمن آنکه هنوز سه  به سويند ) کلنگ هاي خود را هر یک می کردنقب زدن. ضمن آنکه ( حفاران بلند 

زد، زیرا شکافی در دیوار  که نقب شود، هریک از آنها ( شنید ) آواز کسی را که دیگري را صدا میذراع باقی بود 

اصابت کرد، و آب از  دیگريه بخورد و یکی  یکدیگره بطرف جنوب وجود داشت. و در روز نقب زدن کلنگ حفاران 

  »باالي سر حفاران بود. چشمه به استخر هزار و دویست ذراع جریان یافت، و صد ذراع ارتفاع صخره در 

این کتیبه توسط شخص ناصالحی از جا کنده شد و اکنون در موزه شهر استانبول است. هنگام 

پوشانیده بود و آب از راه ترعه  هاییصخره  آن راشهر قرار داشت. روي احداث ترعه، این چشمه در خارج دیوارهاي 

  .می شدسرازیر  به شهر

) و هم در کتیبه بدان اشاره شده،  37:  19تاب دوم پادشاهان ( پس از قتل سنخریب، که هم در ک

کرد و اراضی وسیعی را تا مصر  گشاییرسید. او بیش از سایر پادشاهان آشور کشور  به پادشاهیپسرش ایسارهادون 

ر، که از شاهان کشورهاي باخت می دهدکه باقی گذارده شرح  هاییتحت انقیاد خود رد آورد. این پادشاه در کتیبه 

  ه است.می گرفتمنسه پادشاه یهودا نیز یکی از آنهاست، چوب و سنگ براي بناي کاخ خود در نینوا 

و از منسه  می گویدجانشین او آشور بانیبال از سرکوبی شورشس که در باختر روي داده بود سخن 

   .می کنده یاد می کردچون شاهی که از وي فرمانبرداري 

                                                        
1 Parker 



که منسه به اسیري به بابل برده شد و بعد  می خوانیم)،  13ــ  10:  33در کتاب دوم تواریخ ایام ( 

نشده، ولی از واقعه مشابه  ايموضوع اشاره  به اینباز گردانیده شد. در کتیبه هاي موجود  به وي تاج و تختش

برده شد و چندي  ابلببه  به اسیري، فرعون مصر، »نکو «  می گویددیگري در یکی از کتیبه ها ذکر شده است که 

هی است که سالهاي آخر عمرش را صرف بعد اجازه یافت تاج و تختش را باز یابد. این آشور بانیبال همان پادشا

 1749 در سالنکه دیدیم، گردآوري کتیبه هاي زمان خود ساخت و کتابخانۀ بزرگی در بابل بوجود آورد که، چنا

  توسط الیارد باستانشناس کشف شد.

ق. م. نینوا، پایتخت  612گذاشت. در سال  به زوالرو  به سرعتپس از آشور بانیپال قدرت آشور 

ست نیروهاي مؤتلف بابل و مار سقوط کرد و سرانجام کمی پس از آن لشکریان آشور که با مصریان متحد آشور، بد

  گشتند. ممنهد به کلیشده بودند 

شده بود، عیناً  ییبا این واقعه، انهدام شهر نینوا، همچانکه در کتاب نحمیا بابهاي دو و سه پیشگو

  تحقق یافت.

  شکوه و عظمت بابل :

، 1بود که رابرت کلدوي 1898نه هاي بابل قدیم نسبتاً دیر شروع شد، و در سال کاوش در ویرا

ه بدانستند تحقیقاتشات  خود را در این نقطه آغاز کرد. بر خالف الیار و بوتا، که نمی تتحقیقاباستانشناس آلمانی، 

ابل داشت و مطمئن بود به آثار زمان خواهد انجامید، کلدوي از آغاز کار اطالعات جامعی از تاریخ و ابنیۀ قدیم ب کجا

  او در کتیبه هاي آشور منعکس گردیده، دست خواهد یافت. فقیت هايومنبوکدنصر، که داستان کارها و 

او دیر وقتی نگذشته بود که دیوارهاي عظیم این شهر باستانی از زیر خاك  حفاري هاهنوز از آغاز 

س نامبرده با سیصد کارگر در اینجا کار کرد، و در این مدت هزاران بیرون آورده شد. بیش از پانزده سال باستانشنا

در زمین ایجاد گردید که در  هاییتن خاك و بقایاي ابنیۀ قدیم که روي هم انباشته بود از جا کنده شد، و حفر
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وازده د وسعته ب ايمعلوم شد محوطه  حفاري هابعضی نقاط عمق آنها به هفتاد و هفت پا میرسید. در نتیجه این 

پا از هم قرار  4/38پا ضخامت داشت و فاصله  25پا و درونی  4/22مربع با دو رشته دیواري که بیرونی  یلام

ایجاد کرده بودند که چهار جفت  ییداشتند، محصور بوده است. فضاي وسط این دو دیوار را پر کرده، بر آن سکو

   ستند در کنار هم از روي آن بگذرند.می توان راحتیه باسب 

می اجازه  نگهبانانبه ند، برجهاي نگهبانی، که در فواصل منظم بر روي این سکوها ساخته شده بود

از ارتفاع بیشتري مراقب اطراف باشند. این برج ها در حدود صد و شصت پا از یکدیگر فاصله داشتند، و از آنها  داد

بنا گردیده بود.شرحی که خود سیصد و شصت برج روي دیوار درونی و دویست و پنجاه برج روي دیوار بیرونی 

« ه عظیم و مستحکم نگاشته بدست ما افتاده است و مضمون آن چنین است: درباره ساختمان این قلع دنصرنبوک

با زفت و  آن رادیوار بزرگی احداث کردم که در مشرق بابل را محصور سازد. خندقهاي آن را کندم و شیب طرفین 

پهن آجر پخته ساختم. در حاشیه خندق دیوار مرتفعی برپاساختم که چون تپه بلند است. در آن دروازه هاي 

از چوب سرو آزاد براي آن ساختم که با مس پوشیده شده. و براي اینکه دشمنی که نیت پلید  هاییگذاشتم و در

دارد نتواند طرفین بابل را مورد تهدید قرار دهد، در جوانب شهر سیلی عظیم روان ساختم. چون امواج دریا که بر 

  »قلعه در آوردم.  صورتبه زمین جاري شود قلعه محیالنه تحکیم کردم و بابل را 

ند، در می کرداسالف خویش که از خشت خام استفاده  به خالف، دنصرنبوکنشان داد  حفاري هااین 

که در زمان  هاییاز بیست معبد را تعمیر کرد. مقدار آجربیش  اوبرده است.  به کارساختمان اغلب بناها آجر پخته 

ساخته شد و در ساختمان جدید سد  1»هیله « است که با آنها شهر  به حدي  او ساخته شده و مهر او را در بر دارد

 می توانرفت. از جمله آثار جالب توجهی که در اینجا بدست کلدوي افتاد  به کارفرات مقدار زیادي از آن آجرها 

. این باغها از معلق معروف بابل بوده اند باغهايه بطاقهاي جنبان و ساختمانهاي سنگی را نام برد که ظاهراً متعلق 

  عجایب دنیاي قدیم بشمار میرفتند.
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همچنین یک حفره سه گانه زیر زمینی بدست آمده است که گویا وسیله رسانیدن آب به باغها بوده. 

  پهناور بر فراز تپه بلندي که در وسط شهر قرار داشت احداث شده بود.» مصنوعی « این باغ 

می یم بابل اشاره رفته است. چنانکه از آثار مکشوف بر) به برج عظ 4و  3:  11در کتاب پیدایش ( 

، یکی از شاهان 1آن برج دیگري ساخته شده است. ناباپوالسر به جاي، برج اصلی در زمان همورابی ویران شده و آید

 در آن هنگام مردوك ( خداي او ) مرا« بابل، اقدامات خود را جهت ساختن این برج در کتیبه اي شرح داده است: 

فرمان داد که پایۀ آن را  به منفرمان داد که برجهاي بابل را که سست شده و بدون مرمت مانده بود از نو بسازم. او 

، فرزند او، که کار پدرش را ادامه داد و دنصرنبوکبعد » ر به آسمان برافرازد. در سینه زمین بنهم و کنگره هاي آن س

باالتر برم، تا  2» ا ــ تمن ــ آنکی « بر آن شدم که انتهاي « است:  مضمون باقی گذارده به اینتکمیل کرد، شرحی 

پا میرسید.  288این برج پس از اتمام ساختمان آن داراي هفت تراس بود که ارتفاع آنها به » با آسمان برابري کند. 

و همۀ کار این بناي  رفته به کارپا بود. پنجاه و هشت میلیون آجر در ساختمان آن  288طول و عرض مقطع آن نیز 

عظیم بدست اسیران انجام گرفته است. برفراز برج، معبدي از کاشی نیلگون ساخته شده بود که تنها یک تخت در 

   .می شدآن دیده 

اطاق درآمده، روي تخت استراحت  به این: بابلیها عقیده داشتند شبی مردوك می نویسدهرودوت 

بود. در اطاق وسیعی خواهد کرد. از روي این برج منظره شگفت آور جلگه هموار اطراف تا فاصله چند میل نمایان 

هرودوت، این مجسمه از معادل  روایته بدر زیر برج پیکر بزرگ مردوك ببلندي هیجده پا از طال قرار داشت. 

، ساخته شده می شود الردامروز بیست و چهار میلیون  به پولخروار طال، که بهاي آن  54هشتصد قنطار یا تقریباً 

  بود.

وسیعی که جهت  به خیاباندروازه ایشتار بود که  به نامزه بزرگی یکی دیگر از عجایب بابل قدیم دروا

. این خیابان باشکوه به پهناي هفتاد و سه پا و مستقیم بود و در طرفین به می شددفیله ساخته شده بود باز 

ن که تصویر الوان صد و بیست شیر بر آنها نقش شده بود. ای می شدبیست و دو پا محدود  به ارتفاع هاییدیوار
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ــ  4شکوهی خیره کننده داشت. پس، از اینکه در کتاب دانیال (  می گرفتخیابان هنگامی که دفیله در آن انجام 

آیا این بابل عظیم « بالید، نباید در شگفت شویم:  دنصر از داشتن چنین شهري برخود مینبوک می خوانیم)  30

در همان هنگام وي » جالل خود بنا نموده ام؟  قوت و حشمت تواناییه ببراي خانه سلطنت  آن رانیست که من 

چون مردوك، خداي توانا، مرا : « می داردوفاداري و سر سپردگی خود را به خدایانی که مورد پرستش او بودند ابراز 

داد که شهرها را نگاه دارم و معبدها را مرمت کنم، من،  به مناین زمین برگزید، و نام با رفعتی  فرمانرواییبه 

  »ساختن این خانه افتاده ام.  به یادندة دعا گذار، خردمند و ملتمس خداي خویش، پرست

   



  فصل یازدهم

  خط و کتیبه هاي کهن

تحقیقات باستانشناسی بسیاري از دانشمندان را معتقد ساخته است که خط و کتابت نخستین بار 

ترین نمونه کتابت در  ابتدایی. نه تنها توسط سومریان در ادوار ما قبل تاریخ در جنوب بین النهرین اختراع شده

بدست آمده، بلکه در سایر شهرهاي قدیمی نیز آثاري از خط و کتابت یافت شده است که هر  1محوطۀ معبد اروك

شکلی که سومریان  ايمعینی از تاریخ تکامل خط است. ظاهراً کتابت با ساختن مهرهاي استوانه  دورةه بیک متعلق 

ند آغاز گشته است. معلوم شده بود که از اینها می برد به کارین هویت اشخاص و شهرها و خدایان آنها را براي تعی

براي نمایاندن مقصود در روي الواح گلی استفاده کرد، و از همین جا خط تصویري، سپس خطی که در آن  می توان

   مخصوصی دارد، آغاز گشت.حرف یا عالمت  يهر عالمت نمایندة یک هجا بوده و سرانجام خطی که براي صدا

محیط و اقلیم در هر ناحیه تفاوت  به مقتضايه می گرفتمصالحی که براي نوشتن مورد استفاده قرار 

ه است. در بین النهرین، که سر زمینی خشک با خاك رس فراوان است، از الواح گلی خام و پخته براي می کرد

اشاره رفت، حاوي قریب شصت هزار  آنه به است. کتابخانه بزرگ آشور بانیپال، که قبال می شدنوشتن استفاده 

 ایران، که سنگ فراوانتر و هوا مرطوب تر است، کتیبه ها را بر روي سنگ میقطعه از این الواح بوده است. در 

. با اینحال، در اینجا نیز ساختن می شدنوشتند و گاهی نیز از فلزات گرانبها چون زر و سیم براي این کار استفاده 

  ست.الواح گلی معمول بوده، چنانکه چند هزار قطعه آن در ویرانه هاي تخت جمشید بدست آمده ا

روید، از همان ابتدا بشر در  در اراضی مردابی کنار رود نیل می به فراوانیدر مصر که گیاه پاپیروس 

 د با دوام ترین مصالح را براي نوشتن بسازد. پاپیروس در آب کم عمق میمی توانیافته است که از مغز ساقه آن 

مغز ساقۀ پاپیروس را درآورده، با  .می رسدپانزده پا  بازوي انسان است و ارتفاع آن تا به قطر ايروید و داراي ساقۀ 

نهادند. سپس یک ردیف دیگر  و این قطعات را پهلوي یکدیگر می بریدند مینازك پهن  قطعاته بسوزنی تیز آن را 
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طوري که درز قطعات دو ردیف نسبت بهم زاویه قائم تشکیل دهد، ه هادند، ب از همان قطعات را روي ردیف زیر مین

 می شدچسبانیدند. قطعاتی که بدینسان ساخته  هی نیز با آب رود نیل بهم مید این دو ردیف را با صمغ و گاو بع

ند. می کردگشت، تا قطعات بلندتري به دست آید. سپس، سطح آنها را با سمباده صاف و صیقلی  بهم الصاق می

می از دو تا پانزده اینچ بود بهم الصاق  براي مصارف بازرگانی معموالً بیست قطعه پاپیروس را که پهناي هر یک

پا و  132 به طولند. طول طومارهاي پاپیروس معموال سی تا سی و پنج پا بود. یک طومار نادر و غیر عادي کرد

  اینچ بدست آمده که بر آن شرح وقایع زمان رامس دوم فرعون مصر، نوشته شده. 17ارتفاع 

نوشته ها نیز موازي درزهاي آن بود. ولی قطعاتی از نوشتند و  معموال، یک روي پاپیروس را می

)، دوباره  1:  5پاپیروس دیده شده که بر هر دو روي آنها مطالبی نوشته شده است. مثال، در مکاشفه یوحنا ( 

 می شدکه هر دو روي آن مکتوب بوده است. قلم کاتبین مصري از ساقه نی ساخته  می خوانیمطوماري از پاپیروس 

رفت، یکی  می به کاربود که تا چندي قبل در ایران نیز متدوال بود. دو نوع مرکب در مصر قدیم  هاییم و شبیه قل

آمد، و دیگري مرکبی که مخلوطی از شیرة جوش درخت گردو،  مرکبی که از اختالط دوده و صمغ و آب بدست می

، و جمع آن کلمه می شدنامیده  1یونرفت بیبل می به کارکه در قرن اول میالدي  هاییزاج سبز و آب بود. طومار

در اصل از همین کلمه گرفته شده، در صورتی که خود این کلمه  ییاست. نام کتاب مقدس در زبانهاي اروپا 2بیلبیا

  مغز ساقه درخت بوده است. معنیه ب

و  آغشته می کردندسیاه بود  به رنگدر فلسطین قطعات چوب را با قشري از صمغ که معموال 

) بدان اشاره شده از همین  36:  1که در انجیل لوقا (  ايخراشیدند. تخته  با آلتی می آن راگام نوشتن روي هن

مطالبی که بر آنها  آندگی ییالواح چوبین بوده است. این کتیبه ها بسیار کم دوام بودند و با ذوب شدن صمغ یا سا

ند و معموال آنها را می کرداین الواح را با خود حمل گشت. شاگردان مدارس در آن روزها  نوشته شده بود محو می

  بستند. به کمربند خود می
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معموال، هر شاگردي دو قطعه از این الواح را همراه داشت که حاشیه هاي برجسته آنها مانع از 

گذاشت مطالبی که بر آنها نوشته شده از بین برود. از این حیث این الواح  و نمی می شداصطکاکشان با یکدیگر 

رفت. قطعات مستطیل پاپیروس را روي  می کار بهبودند که در روزگار قدیم در آمریکا براي نوشتن  هاییشبیه لوح 

یا آخر  وسطه بدرنگ  ست بیمی تواندوختند. مزیت این نوع کتیبه ها این بود که خواننده  نهادند و بهم می هم می

کتیبه مراجعه کند، در صورتی که در طومار انسان ناگزیر بود براي یافتن مطلبی در وسط یا آخر آن همه را بگشاید. 

 آن راچه نپیوسته است. ولی  به تحقیقاولیه نسبت داده اند، ولی صحت آن  مسیحیانه باین نوع کتیبه را اختراع 

  ند.می کردمسیحیان اختراع کرده باشند و چه دیگران، مسیحیان اولیه نخستین کسانی بودند که از آن استفاده 

براي نوشتن  ی یافتندممردم فقیر فلسطین معموال از قطعات شکستۀ سفال که در سرزمین خود 

ند. هزاران قطعه از این سفالها، که شامل مطالب کوتاه و ساده است و شاگردان مدارس درسهاي می کرداستفاده 

خود را بر آنها تمرین کرده اند یا چون قبض رسید بوده، بدست آمده است. مقداري نیز که یک یا دو آیه از کتاب 

حکم تعویذ داشته است. همانگونه که قبال دیدیم،  می شوداست که گفته مقدس بر آنها نوشته شده یافت گردیده 

بدست آمده بر این گونه قطعات سفال نوشته شده » الخیش « که در  هاییمقداري از جالب توجه ترین کتیبه 

  است.

از خارج وارد کنند، و  آن راپاپیورس در فلسطین چندان معمول نبود، زیرا از یک طرف می بایست 

ست دوام کند. در دوره هاي قدیم در فلسطین از پوست می توانفی نیز پاپیروس در هواي مرطوب این کشور ناز طر

. محتمال طوماري که ارمیا در کتاب خود ( می شدگوسفند و پوست گوساله براي ثبت اسناد مهم و گرانبها استفاده 

ده، در آتش رسول افکند، از پوست ساخته شده بری آن راپادشاه  می گویدو  می کند) بدان اشاره  23آیۀ  36باب 

فرستاده شود  به او می کندبود. کتیبه هاي پوستی که پولس رسول در دومین نامه خود به تیموتاؤس خواهش 

محتمل است که شامل کتابهاي عهد عتیق بوده باشد. در قرن چهار میالدي با رواج کتیبه هاي پوستی استعمال 

قسطنطین امپراتور به یوسبیوس  323 در سالجهت است که  به همینم متروك گشت. پاپیروس در امپراتوري رو

پنجاه نسخه از همه کتابهاب مقدس روي پوست تهیه کند که در کلیساهاي پایتخت جدید او مورد  می دهدفرمان 

نظورش این است این طومارها سه و چهار ال نوشته شده بود که احتماال م می نویسداستفاده قرار گیرند. یوسبیوس 



شامل سه یا چهار ستون بوده است. این صفحات را چنان بهم متصل کرده بودند که آن روي  ايکه هر صفحه 

. از آن روي این اوراق پوستی که قبال داراي پشم می گرفتپوست که صاف و خالی از پشم است روبروي هم قرار 

 ایجاد شده بود در سوي دیگر پوست نمودار می ، و چون این خطوط با فشار زیادمی شدبوده خطوطی کشیده 

  .می ساختسوي آسان گشت و نوشتن را در آن 

که هر  می شود. از این نام چنین استنباط می شدقدیم ترین نوع خط یونانی یک دوازدهم خوانده 

 9چهار تا سطري از کتیبه هاي یونانیان شامل فقط دوازده حرف بوده است. همه نسخ قدیمی کتاب جدید در قرون 

، جانشین حروف می شدخط نوشته شده است. بعدها حروف کوچک، که حروف کوچک خوانده  به اینمیالدي 

، جانشین حروف مزبور گشت. این تغییرات یکی از قرائنی است که می شدمزبور گشت. این تغییرات یکی از خوانده 

. یکی دیگر از این قرائن عالمت گذاري شودمی از روي آن قدمت و تاریخ نگارش نسخ قدیمی بطور تقریب مشخص 

. تداول می شداست. در ابتداء عالمت گذاري در جمالت معمول نبود و کلمات بالفاصله پشت سر هم نوشته 

تدریجی عالمات تحریر، انفکاك کلمات از یکدیگر، و تقسیم مطالب به بندهاي مختلف یکی دیگر از قرائنی است که 

. قدیم ترین نسخه هاي خطی انجیلها که در دست داریم به می کند ییخ قدیم راهنماتحریر نس تاریخه بما را 

 1228قسمتهاي مختلف منقسم اند، ولی فصل بندي نشده اند. تقسیم انجیل ها به فصول نخستین بار در سال 

 به نامی بدست کس 1551نیز در سال  آیاته بعملی شد، و تقسیم فصول  1»کاردینال هوگو دوسکارو«توسط 

  انجام گرفت. 2»رابرت اتیین«

  مهم ترین نسخه هاي خطی کتاب مقدس :

از هزاران نسخه قدیمی که شامل قسمتی یا همه کتاب مقدس است، چهار نسخه از همه قدیم تر و 

  .می شودگرانبهاتر و کامل تر شمرده 
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» واتیکان « ت، نسخه قدیمی تر از سه نسخه هاي دیگر اس یکی از این چهار نسخه، که محتمال

واتیکان تعلق دارد و بیشتر طول عمر معلوم خود را در آن گذرانده. نام و شرح آن در  کتابخانۀه بخوانده شده، زیرا 

تهیه شده گنجانده شده است. ناپلئون این نسخه را پس از تسخیر ایتالیا  1375 در سالصدر فهرست کتابخانه که 

این کتاب در پاریس ماند. هنگامی که نسخۀ واتیکان در پاریس بود،  1815تا  1849 به پاریس انتقال داد، و از سال

، از همه 90ــ  1889 در سالتأیید نمود.  آن رامطالعه کرد و قدمت و ارزش  آن را، محقق، کاتولیک، 1»توبیرژن«

ه بکه عالقمند  هاییانشگاه که بدینسان تهیه شد به موزه ها و د هاییصفحات این کتاب عکس برداري شد و نسخۀ 

ورق از آن در دست است.  759ورق بوده که امروز  820آن بودند فرستاده شد. نسخۀ واتیکان در آغاز شامل  داشتن

نرفته است. صفحات به سه ستون تقسیم شده و هر ستونی شامل  به کاردر تحریر جمالت این نسخه عالمات تحریر 

نات و ایبه قرائن موجود، مانند سبک کتابت، عالمات تحریر، فقدان تصاویر و تزسطر است. کارشناسان، با توجه  42

  میالدي، رسانده اند. 350ــ  325یا اواسط قرن چهار، یعنی حدود  به اوایل آن راغیره، تاریخ تحریر 

این است که در کوه  علت این نام گذارينسخۀ سینا معروف است، و  به نامدومین نسخۀ مشهور 

سیناي عهد عتیق معروف است دیري وجود  به نامت آمده. از قرن چهار میالدي در دامنۀ کوهی که سینا بدس

که موسی بوتۀ  ییدر همان جا می شودمادر قسطنطین امپراتور، ساخته، و گفته » هلنا « داشته. این دیر را ملکه 

، امپراتور روم، شهید شد، »ماکزیمینوس « زنی مسیحی که در زمان  به نامفروزان را دید بنا گردیده است. این دیر 

اطراف ساخته اند، و همین سبب  جلگهه بدر جاي مرتفعی نسبت  آن رانامیده شده. » سان کاترین « صومعه 

از زمانی که نسخۀ مورد بحث ما در آن  نآسال از ویرانی مصون ماند. شهرت گردیده است که در مدت هزار و پانصد 

  ، دانشمند آلمانی است.2»کنستانیتن تیشندورف«ت. کاشف نسخۀ کوه سینا یافت شد افزایش یافته اس

براي تماشاي  1844محقق نامبرده چون از وجود یک نسخۀ قدیمی در این دیر آگاه گشت، در سال 

آن بدان سو رهسپار گشت. در همان لحظۀ اول ورود به دیر، زنبیل بزرگی نظر او را جلب کرد که محتوي قطعات 

گفته شد که این پوستها را براي سوزاندن گردآورده اند و قبال نیز دو زنبیل دیگر از آنها را سوزانده  ه اوبپوست بود. 

                                                        
1 Tubirgen 
2 Constantine Tischendorf 



ه باند. تیشندورف با کسب اجازه از متصدیان دیر همه شب را در آنجا مانده، این اوراق را از نظر گذراند و دریافت که 

این اوراق را، که جمعاً چهل و پنج ورق بود، براي مطالعه  دست یافته است. سپس اونظیري  کمگرانبها و  گنجینه

، او مجدداً به اینجا بازگشت، تا شاید اوراق بیشتري از آن نسخه 1859و  1853خود برد. در سالهاي  خانهه ببیشتر 

پارچه  بدست آورد. در سفر دوم، شب قبل از مراجعتش به اروپا، یکی از راهبان بستۀ بزرگی را نزد او آورد که در

بود یافته است. این بسته شامل قسمت اعظم عهد  پیچیده بود، و تیشندورف متوجه شد آنچه را که در جستجویش

بود. پس از مذاکرات ممتد، » شبان هرماس « عتیق، عهد جدید، رسالۀ معروف به برنابا و همچنین، رساله موسوم به 

روگراد بفرستد. در پتروگراد از آن نسخه هاي متعددي تهیه خریده، به پت آن رادوالر  6750او توانست با پرداخت 

شد و بعدها از صفحاتش عکس برداري گردید. پس از انقالب روسیه، دولت شوروي، که محتاج ارز خارجی بود و از 

می صد هزار لیره به انگلستان فروخت. گمان  بهايه بنداشت، نسخه کوه سینا را  ايطرفی نیز کتابهاي دینی عالقه 

صفحه آن در دست است. مضامین این  390این نسخه در آغاز شامل هفتصد و سی صفحه بوده که امروز  رود

در آن رعایت شده باشد، در چهار ستون نوشته شده.  ذاريعالمت گبین کلماتش فاصله باشد یا نسخه، بی آنکه در 

، و شاید فقط چند می رسدنسخۀ واتیکان نگارش  به زمانعقیده دانشمندان بر این است که تاریخ تحریر این نسخه 

است که قسطنطنین فرمان داد براي  اياین یکی از همان پنجاه نسخه  می رودسال دیرتر از آن بوده است. گمان 

  کلیساها نوشته شود.

، پاتریارخ قسطنطنیه، به  1»سیریل لوکار«از طرف  1624سومین نسخه از چهار نسخه در سال 

نامی معاصر پولس بوده است. ولی این ادعا کامال  2»تسال«که نویسنده آن  می شودشد. گفته  سفیر انگلیس اهدا

، که قبال پاتریارخ اسکندریه بود، این نسخه را با خود از آنجا آورده باشد، زیرا »سیریل «  می رودپایه است. احتمال 

می هدیه غیرقابل بیع بپاتریارخ شهر اسکندریه تقدیم  به عنوان: « می شودآن دیده  بر رويمضمون  به اینعبارتی 

این آتاناسیوس احتماال همان کسی » جابجا کند ملعون و مطرود گردد. بنده حقیر، آتاناسیوس  آن را. آنکه شود

این نسخه  می رودمیالدي در گذشته است. گمان  1308 در سالنام قبال پاتریارخ اسکندریه بوده و  به ایناست که 
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ناتی نیز در بردارد. تاریخ تحریرش را قرن ییصفحه آن به دو ستون تقسیم شده و مختصر تز 820ل شامل در اص

  .می دانندپنجم میالدي 

است، که تاریخ » افرایم « چهارمین نسخه از نسخه هاي چهار گانه گفته شده نسخۀ معروف به 

و نسخۀ ثانی کتابی است که قبال وجود داشته. نسخۀ اصلی، که شامل  می رسدتحریرش به قرن پنج میالدي 

بوده، در قرن دوازده ضایع شده و از طومار چرمی آن براي نوشتن درسهاي یکی از کتابهاي عهد عتیق و عهد جدید 

ه استفاده شده است. این نسخه سالها در دست خانواده مدسی در می زیستدانشمندان دین مسیح که در قرن چهار 

اریس آورده شد. فلورانس بوده و در قرن شانزدهم توسط کاترین مدسی، که زن هنري دوم پادشاه فرانسه شد، به پ

بخواند، تا آنکه  آن راچون معلوم شد آنچه قبال بر روي آن نوشته شده بود از کتاب مقدس بوده، هیچ کس نتوانست 

منتشر ساخت. او دریافت  1843مشغول مطالعه آن شد و نتیجه مطالعاتش را در سال  1842 در سالتیشندورف 

مطالب کتاب عهد جدید بوده و در یک ستون، بی آنکه در صفحه این نسخه حاوي  209صفحه از مجموع  145که 

  بین کلمات فاصله باشد، نوشته شده بود.

« ، که ترجمه معروف 1611که نسخه هاي قدیم کتاب مقدس در سال  می شودبدینسان، مالحظه 

  انگلیسی انتشار یافت، بر کسی معلوم نبوده است. به زبان» کینگ جیمز 

به ندان بعدها تجدید نظر در ترجمه کتاب مقدس را الزم شمردند. جهت است که دانشم به همین

  به نسخه هاي قدیمی نزدیکتر است. 1611انگلیسی از ترجمه  به زبانسبب، آخرین ترجمه کتاب مقدس  همین

عالوه بر نسخه هاي گفته شده، که از حیث اهمیت و قدمت در مرتبۀ اول قرار دادند، صدها نسخه و 

بر ب مقدس بدست آمده است، چنانکه اکنون بیش از صد و هفتاد نسخه یا قطعه از کتاب مقدس قطعه دیگر از کتا

، و بیش از دو هزار و چهار نسخه متأخر »یک دوازدهم « معروف به  به خطاز دویست نسخه  بیشپاپیروس،  روي

آنها ناچار  نسخه بردارياین کتابها هنگام  نسخه بردارانیونانی که شامل حروف کوچک نیز بوده، در دست است. 

رسیده است. ولی  هزارانه بمرتکب اشتباهاتی نیز گشته اند. این اشتباهات امروز مشخص گردیده و شمارة آنها 

، اختالفاتی که بین مضامین نسخه هاي قدیمی رفته رویهمبیشتر این اشتباهات بسیار ناچیز و قابل اغماض است. 



موجود است بیش از یک هزارم مجموع مطالب کتاب مقدس نیست. یک نکته جالب توجه اینجا است که از نسخی 

یونانی والتین نوشته شد فقط یک نسخه بدست ما رسیده است، و از این جهت  زبانهايه بکه در قرنهاي اول و دوم 

نسخه هاي قدیمی کتاب مقدس که  می شودتا یازده میالدي است. پس مالحظۀ  9قرون  استناد ما به نسخه هاي

  امروز در دست ما است بیشتر و کاملتر از نسخ قدیمی هر کتاب دیگر است.

 

  فصل دوازدهم

  عصر پیشرفت باستانشناسی

ت در طی سه سال گذشته هزاران سند و کتیبه که در زیر شنزارهاي مصر مدفون بود بدس

باستانشناسان افتاد. قسمتی از این اسناد مربوط به کتاب مقدس و بقیه مدارکی است که تاریخ گذشته این منطقۀ 

. ارزش واقعی این کتیبه ها، که بر قطعات پاپیروس نوشته شده، تا چندي قبل بر کسی می کندجهان را روشن 

یک دهقان مصري خرید که بنا بگفته آن دهقان ورق پاپیروسی از  اروپایی، یک دالل 1778 در سالمعلوم نبود. 

قبال او پنجاه عدد از آنها را براي بوي خوش آنها سوزانده بود. در قرن نوزده کشاورزان مصري، با آگاهی به اینکه این 

ها آوردند و به شهررسید  کتیبه ها خریدارانی دارد، شروع کردند آنچه را از اوراق مکتوب پاپیروس به دستشان می

اي فروش عرضه دارند. در اندك زمانی، معلوم شد در این کشور گنجینۀ عظیمی از کتیبه هاي پاپیروس موجود بر

، تودة عظیمی از کتیبه هاي 1877 در سال. می سازداست که تاریخ مصریان قدیم و معتقدات آنها را روشن 

مدفون بود. این شهر در مجاورت  1»کرو کودیلوپلیس«قدیمی  به شهرنزدیک  هاییپاپیروس یافت شد که در ج

بوده است. در » کروکودیل « جنوب قاهره، واقع شده و محل پرستش  مایلیواحۀ متروکی در بیابان، در هشتاد 

قرار داشت که در قرون چهار و پنج میالدي یکی از مراکز  2»اکسیرهینکوس« به نامجنوب واحۀ مزبور شهري 

منظمی که در این محل صورت  حفاري هاا و صومعه هاي متعدد بوده است. پس از مسیحیان و محل تمرکز کلیساه
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از کتیبه هاي پاپیروس بوده اند از زیر خاك بیرون آمد. در  هاییگرفت بقایاي شهرهاي قدیم که داراي گنجینه 

ر داخلی تابوت مقداري اوراق پاپیروس مستعمل یافت که با آنها جدا 1یکی از گورهاي قدیمی سرفلیندرز پتري 

از هم جدا  می توانرا پوشانده بودند. باستانشناس نامبرده سپس دریافت که این اوراق را  ايشده  مومیاییجسد 

  کرد و مضامین آنها را خواند.

خشم کارگري سبب شد که یکی از غنی ترین کتیبه هاي پاپیروس بدست این محقق باستانشناس 

به . ولی در ضمن حفر زمین می کنندران براي یافتن قطعات پاپیروس تالش دانست که کارگ بیفتد. این کارگر می

خورد. سرانجام او خشمگین شد و  می شده بر مومیاییاینکه پاپیروسی بدست آید او پیوسته به کورکودیلهاي  جاي

، خواند. پس از دهبهم الصاق نمو می توانپاپیروس پیچیده است که آنها را یکی از این کروکودیلها را بر زمین کوبید 

آن کروکودیلهاي بسیار دیگري نیز بدست آمدند که با اوراق پاپیروسی در دهان داشتند یا در لفاف پاپیروس پیچیده 

   کتیبۀ پاپیروس بر کتیبه هاي سابق افزوده گشت. تنابهیمد. با کشف این پاپیروسها مقدار شده بودن

ه به دو برگ پاپیروس بدست آمد که حاوي عباراتی است ک» اکسیرهینکوس « در ویرانه هاي 

تفاوت دارد. تشابه و اختالف  می خوانیممسیح نسبت داده شده، ولی بیشتر این سخنان با آنچه در کتاب عهد جدید 

  نکته شایان توجهی است. مضمون کتیبه هاي مزبور چنین است :» عهد جدید « مضامین این پاپیروسها با مطالب 

این عین همان گفتاري » ت بیرون کنی. و آنگاه نیک خواهی دید، تا خس را از چشم برادر« ــ  1

  .می کند) از مسیح نقل  5آیۀ  7است که متی ( در انجیل متی باب 

د کرد، و می توانروزه گیرید، ملکوت خدا را تحصیل ن جهانه بعیسی گفت: بی آنکه نسبت « ــ  2

:  2مات عیسی که در انجیل مرقس ( تعلی سایره ببا توجه » ید دید. می توانبی آنکه روز سبت را نگاهدارید، پدر را ن

  ، گرچه ممکن است قسمت اول آن موثق باشد.می رسدن به نظر) آمده قسمت دوم عبارات باال موثق  28و  27

عیسی گفت : من در جهان ایستادم و جهانیان مرا در جسم دیدند، و همه مردم را مست « ــ  3

. روح من براي فرزندان انسان افسرده است، زیرا آنها در دل مشتاق و تشنه ندیدم آنانیافتم، و کسی را در میان 

                                                        
1 Sir Flinders Petri 



می این چند عبارت انعکاسی از تعلیمات انجیل است و » خویش نابینا هستند و فقیراند و از فقر خود آگاه نیستند. 

  د صحیح تلقی شود.توان

 باشد، من میتنها  ییهرجا که دو نفر حضور دارند خدا در آنجا است، و هرگاه کسی در جا« ــ  4

» گویم که در آنجا نیز هستم. سنگ را در بردار و مرا در آنجا خواهی یافت، و هیزم را بشکن و من در آنجا هستم. 

انجیل متی قیاس کرد. مطمئناً، این حقیقتی است که مسیحیان در همه  20باب  18با آیه  می تواناین عبارت را 

  جا بدان باید گواهی دهند.

د کسی را که می توان: پیغمبر در وطنش پذیرفته نیست، همانگونه که پزشک ن عیسی گفت« ــ  5

انجیل لوقا است. و قسمت آخر آن ممکن است  4بخش اول این عبارت شبیه آیۀ باب » شناسد شفا دهد.  وي را می

  باب چهار همان انجیل باشد. 23تعبیر نادرستی از آیه 

می ند ساخته شده و محکم بنا گردیده است، نه ویران ــ عیسی گفت : شهري که بر فراز کوهی بل 6

  .می آورد به یادانجیل متی را  5باب  14این عبارت نیز آیۀ » و نه پنهان  شود

این عبارت در انجیل نیست، ولی . » ايشنوي، ولی دیگري را فرو بسته  تو با یک گوش می« ــ  7

ا بشنوند، ولی حاضر نیستند سخنی دربارة وظایف خویش نموداري از حال کسانی است که مایل اند مواعید خدا ر

  بشنوند.

به گردد،  آغاز می ايدر همان محل یافت شده با دیباچه  1904 در سالکتیبۀ پاپیروس دیگري که 

گفت هر کسی  به آنهااینها سخنانی است که عیساي خداوند زنده به توما و ( شاگردانش ) گفت، و « مضمون:  این

کلماتی که در پرانتز آمده براي تکمیل جمله افزوده شده » ( گوش فرا دارد هرگز مرگ را نچشد. سخنان  به این

  است. )

  نسبت داده شده که نخستین آنها این است : مسیحه ببعد چند عبارت نسبتاً بلندي 



از جستن دست کشد، تا وقتی که مطلوب خود را بیابد.  دیجوی میعیسی گفت : نگذارید آن که « 

یافت، در شگفت خواهد شد، با شگفت به ملکوت خدا داخل خواهد گشت، و چون داخل شد، در آن خواهد  وقتی

  این جمالت نیز به برخی از گفته هاي مسیح بی شباهت نیست.» آرمید ... 

  و عبارت دیگر این است :

آسمان است.  ) که ما را به ملکوت سوق دادند، اگر ملکوت در آنانعیسی گفت: ( بپرسید کیان اند « 

مرغان هوا و همۀ جانورانی که در زیر و روي زمین اند و ماهیان دریا ( اینها هستند آنها که سوق دادند ) ترا، و 

دریابد. ( از این روي ) بکوش که خود را  آن راملکوت آسمان در وجود تو است، و هرکسی خویشتن را بشناسد، 

و ) خواهی دانست که در ( شهر خدا ) ساکنی و تو ( خود آن شهر بشناسی، ولی درخواهی یافت که فرزند پدري ( 

می ملکوت آسمان در وجود تو است، بقیۀ آن در انجیل یافت ن می گویدهستی ). صرفنظر از آن قسمت جمله که 

  .شود

  عبارت دیگر چنین است :

سمان ) عیسی گفت: انسان نباید هنگام تحقیق راجع به مقام و موقعیت خویش ( در ملکوت آ« 

  »راه دهد. شما خواهید دانست بسیاري که اول اند آخر خواهند شد، و آخرین اولین خواهند گشت.  به خودتردیدي 

  یکی دیگر از عبارات این است :

عیسی گفت هرچیزي که پیش روي تو است و از تو پنهان است آشکار خواهد گشت، زیرا چیز « 

باب ده انجیل  26ت که بر نخیزد. قسمت اول این عبارت همآهنگ آیۀ پنهانی نیست که آشکار نگردد و مدفونی نیس

  سبب ناقص بودن عبارات نامفهوم است.ه متی است، ولی قسمت دوم ب

به مسیح نسبت داده شده موثق است یا نه. هیچگاه نخواهیم دانست آیا سخنانی که در این کتیبه ها 

ه که قبل از وي بسیاري ب می نویسدوقا در انجیل خود قسمتی از آنها ممکن است از گفتارهاي عیسی باشد. ل

، اگر همه سخنان و اعمال عیسی نوشته می نویسدنوشتن زندگی عیسی و شرح سخنان وي دست بردند. و یوحنا 



نخواهد داشت. ما نیز معتقدیم که همۀ آنچه عیسی گفت و بجا آورد نوشته نشده است. و  آن راشود جهان گنجایش 

م این ییتنها قسمتی از اعمال و گفته هاي اوست. لذا، جز آنکه بگو می گویدجدید در این باره  آنچه کتاب عهد

روشن شدن اخالق و روحیات ه روایات ممکن است صحیح و موثق باشد، عقیدة دیگري هم بدست آمده است که ب

  .می کندمصریان باستان کمک 

 کمیالد نوشته شده، و نویسنده که مرد است که ظاهراً یک سال قبل از م ايیکی از اینها نامه 

. قسمتی از مضمون آن می سازدخواهر خود مخاطب  به نامزنی را که گویا همسر او بوده  می رسد به نظر سوادي

  نامه چنین است :

 از هیالریون به خواهر او الیس، گرمترین سالمها. ما هنوز در اسکندریه هستیم. از تو خواهش می« 

براي تو خواهم  آن را. فوراً، پس از آنکه مزد دریافت داشتیم، ییدسال توجه و مواظبت نماکنم که از طفل خر

فرستاد. اگر کودکی که منتظر تولدش هستی پسر است، بگذار زنده بماند، و اگر دختر است، او را بدور افکن. به 

که نگران  می کنماز تو خواهش م فراموشت کنم؟ لذا، می توانکه ترا فراموش نکنم. چگونه  ايافرادیسیاس گفته 

خواهد آسایش او را  و می می کندفکر  نویسنده، ظاهراً مرد صمیمی و خونگرمی است که درباره همسرش» نباش. 

که نوزادش را در صورتی که دختر است به دور اندازد. باید در نظر  می کندتأمین کند. با اینحال، مصراً از او خواهش 

ه ادان دختر در آن روز عادت عمومی بود. با اینحال، در همان وقت کودك دیگري چشم بداشت که دور افکندن نوز

که مقدر بود زندگی و تعلیمات او این رسم  می بردجهان گشود، و شاید هنگام تحریر این نامه در مصر بسر 

  ستمگرانه را از جهان براندازد.

رد بدست آمده که ترجمان احساسات پسر دا ییزا اندوهنامه دیگري که مضمون آن لحن تأثر انگیز و 

نیست. مضمون نامه چنین  شباهت بیمصرفی است که سرگذشت او بحال پهلوان داستان معروف و جاویدان عیسی 

خوانم و هر  رساند. پیوسته براي تندرستی تو دعا می آنتونیست لونگوس به مادرش نیلوس درود فراوان می« است: 

بدانی که در من دیگر امیدي نمانده است که تو  می خواهمکنم.  یان مصر ) تضرع میروز به سراپیس ( یکی از خدا

. از این جهت، من تا کنون داخل شهر نگشته ام. ولی شرم و حیا نگذاشته است به کارانیس ( ییبیا پایتخته ب



نویسم که برهنه  یدر مصر که ظاهراً موطن آنها بوده ) بیایم، زیرا جامه هاي من مندرس شده. بتو م ايدهکده 

خود چه آورده ام. از هر لحاظ متنبه  به سردانم که  کنم، مادر، که با من آشتی کنی. ولی می می تمنامانده ام. از تو 

دانی  پرسم. آیا می دانم که گناه ورزیده ام. از پستوموس که ترا مالقات کرده ... ال ینقطع راجع بتو می گشته ام. می

؟! دیونمم به توواحد پول قدیم یونان ) » ( او بول « باشم از اینکه بدانم هنوز یک  دهم شل که من ترجیح می

» .... از تو تمنا دارم ... جز این نخواهم کرد.  ... من تقریباً می کنمخودت بیا ... من شنیده ام که .... از تو خواهش 

دارم ــ عین همان عباراتی است که  تمنااز تو  بدانی، و می خواهماتفاقاً برخی از عبارات این نامه ــ مانند از تو 

  برده. به کارپولس نیز در نامه هاي خود 

متعدد دیگري نیز بدست آمده است. چیزي که در این نامه ها بیشتر جلب توجه  طوالنینامه هاي 

 به مخاطبخطاب  ايدیباچه  باشباهت ترکیب آنها با ترکیب نامه هاي پولس است. این نامه ها معموال  می کند

. می پذیرد، و پس از آن متضمن شکر گذاري و دعا و مطلب اصلی نامه است، و به درود و تودیع پایان می گرددآغاز 

لذا پیدا است که پولس در تحریر نامه هاي خویش از سبک و شیوة رایج زمان خود پیروي کرده است. ولی مضامین 

  !وت داشت نامه هاي او چقدر با مطالب نامه هاي دیگران تفا

یکی از حقایق شایان توجهی که بر اثر کشف این نامه ها دستگیر باستانشناسان شده این است که 

که  می دانندیونانی  به زبانهمه آنها به همان زبانی نوشته شده اند که کتاب عهد جدید بدان نوشته شده. آشنایان 

السیک تفاوت دارد. این تفاوت سبب شده بود که از نوشته شد با یونانی ک آنه بزبان یونانی که کتاب عهد جدید 

ند. ولی به نام» زبان روح القدس «  آن رادیر زمانی محققین یونانی عهد جدید را وسیله ابراز الهامات بشمارند و 

 یونانی کتاب عهد جدید نوشته شده اند. و بعد این به زباندریافت که این نامه ها عموماً  1پرفسور آدلف دیسمان

موضوع نیز روشن گشت که در زمان نگارش این نامه ها این نوع زبان یونانی زبان رایج مردمان یونانی زبان ساکن 

معمول خوانندگان خود  به زبانجهت پیام خویش را  به همینمشرق مدیترانه بوده است. و شاگردان عیسی نیز 

 به کارکه در نگارش کتاب عهد جدید  ايزار کلمه نوشته اند. قبل از کشف این حقیقت مفهوم پانصد کلمه از پنج ه

                                                        
1 Dolf Deissman 



بایست از روي مفهوم کلی عبارت و جمله دریابند.  یونانی نامعلوم بود و معنی آنها را می به زبانرفته براي آشنایان 

  ل دیگر حل گشت.مسائ موازاته بولی با کشف کتیبه هاي پاپیروس مزبور، این معما نیز 

   



  فصل سیزدهم

  نسخه هاي کهن کتاب مقدس

قدس که کشف شده نسخۀ یکی از کوتاه ترین و در عین حال مهم ترین نسخه هاي قدیمی کتاب م

است. این نسخه از دو نظر شایان توجه است. یکی از این جهت که کهن ترین نسخۀ کتاب عهد  1»ریلند«موسوم به 

میالدي نوشته شده است. دلیل  125کارشناسان در حدود سال  به نظرجدید است که تا کنون بدست آمده و 

رچه این کتاب در مصر یافت شده، بخشی از انجیل یوحنا است. در دیگري که بر اهمیت آن افزوده این است که گ

سالهاي اخیر درباره انجیل یوحنا این انجیل را در سالهاي کهولت نوشته است. ولی برخی از محققین زمان نگارش 

  شده است.این کتاب را دیرتر از آن دانسته اند، و حتی گروهی معتقد بوده اند که زودتر از قرن سوم میالدي نوشته ن

که  می داردو معلوم  می کندحدود تحریر انجیل یوحنا را روشن » ریلند « از این روي، کشف نسخه 

  رفته است. می به کارمیالدي و حتی از مدتها قبل از آن در مصر  125این کتاب در سال 

ه ولی مهمترین نسخه هاي قدیمی که تاکنون از کتاب عهد جدید بدست آمده نسخه هاي موسوم ب

از آن توسط  هاییفروش نهاده شد، و قسمت به معرضاین نسخه ها در بازار مصر  1931است. سال  2»تسخه بتی«

نیز از طرف دانشگاه میشیگان خریداري شد. این نسخه ها عبارت از یازده  هاییآقاي چستر بتی، اهل لندن، و قسمت

. قسمتی که رساالت پولس را می باشندکتاب عهد جدید کتاب عهد عتیق و پانزده  9کتاب اند که شامل قسمتی از 

تا  50پولس رساالت خود را در سالهاي  به اینکهنوشته شده. پس با توجه  در بردارد در حدود سال دویست میالدي

سابق الذکر که بعد از نسخ مورد بحث قدیم ترین نسخۀ » واتیکانوس « نوشته و با در نظر گرفتن اینکه نسخۀ  50

رساالت نامبرده است از سال تقریباً سیصد میالدي باقی مانده، فاصله زمانی تحریر این رساالت و تاریخ موجود 

. ترتیب گردآوري رساالت پولس از رسالۀ اول به رومیان تا می رسدنصف ه بنگارش قدیم ترین نسخۀ موجود آن 

، و تنها در دو مورد ترتیب آن تفاوت رسالۀ اول به تسالونیکیان همان است که در عهد جدید کنونی رعایت شده
                                                        
1 Ryland 
2 Beatty Papyri 



کرده است: یکی اینکه رسالۀ به عبرانیان در بین رسالۀ به رومیان رسالۀ اول قرنتیان جا داده شده، و دیگر آنکه جاي 

رسالۀ به افسسیان با رسالۀ به غالطیان عوض شده است. با سنجش متن این رساالت با تازه ترین ترجمه هاي آنها 

و نسخه برداران که  می شوددر بین نیست و یک بار دیگر روشن  ايکه تفاوت قابل مالحظه  می شودمعلوم 

  برده اند. به کارمترجمین کتاب عهد جدید نهایت کوشش و دقت را جهت حفظ صحت و اصالت آنها 

نسخۀ دیگري که نسبت به نسخه هاي مذکور دیرتر کشف شده نسخۀ سریانی چهار انجیل است که 

ن پنج و هفت میالدي از انجیلی که ، واقع در کوه سینا بدست آمده. این نسخه در قرو»سان کاترین « در صومعه 

جهت، یکی از قدیم ترین و اصیل  به همینگردیده است  نسخه بردارين سریانی ترجمه شده وم به زبادر قرون د

حاوي ترجمه چهار انجیل بوده است که بعداً شرح . این نسخه می شودترین نسخه هاي چهار انجیل شمرده 

آن نوشته اند. چون اوراق این نسخه وقتی بدست آمد بر اثر مرور زمان بهم زندگانی زنان مؤمن و مقدس را بر روي 

متن قدیم را ظاهر کردند. متن کامل  شیمیاییمواد  به کمکپیوسته بود، با بخار آنها را از هم جدا ساختند و بعد 

  هشت صفحه که مفقود شده، در این نسخه مندرج است. به استثنايچهار انجیل، 

. نویسنده آن می شودنامیده » دیانسرون « ي قدیم انجیل کتاب دیگري است که در میان نسخه ها

عضو کلیساي سریانی زبان در شمال بین النهرین بوده است. وي مضامین چهار انجیل را » تاتیان «  به نامشخصی 

در  آن راالب انجیل نیست، ولی همه مط کلمه به کلمهدر هم آمیخته و از آن کتابی ساخته است که گرچه ترجمه 

بر دارد. از این کتاب در کلیساي اولیه استقبال شایانی شد و سرانجام از ترس اینکه مبادا جایگزین کتاب عهد جدید 

کتاب اشارات فراوان شده، ولی بسیاري  به ایندر کلیسا ممنوع ساختند. گرچه در اسناد قدیم  آن راشود استعمال 

سته است موجود باشد، می تواننسبت داده شده ن به آنامبرده در تاریخی که از محققین عقیده داشته اند که کتاب ن

آنها انجیل یوحنا در این هنگام هنوز نوشته  به گمانصد و هفتاد میالدي در گذشته، حال آنکه  در سالزیرا تانیان 

از این  کتاب  هایینشده بود. نکته شایان توجه اینست که در سالهاي اخیر نسخه هاي قدیمی که حاوي قسمت 

، واقع در درة فرات »دورا « از متن یونانی کتاب است که در شهر قدیم  اياست کشف شده. یکی از آنها صفحه 

که مقارن انهدام شهر نامبرده است در آنجا مدفون شده. متن  257و  254بدست آمدة و ظاهراً در فاصله سالهاي 

 ۀترجم فارسی ترجمه شده است. چون به زبانکه در قرن سیزده عربی این کتاب در کتابخانۀ واتیکان موجود بوده 



از عالقمندان به زبان و ادبیات از سبک نگارش زبان فارسی در قرن سیزده است و گروهی  ايفارسی آن نمونۀ 

ایران  ییفارسی بخواندن آن ابراز تمایل کرده اند، اخیراً مقدمات چاپ مجدد آن بدست کمیته ادبیات شوراي کلیسا

را دربارة اصالت و قدمت کتاب دیاتسرون و مطالب  ايراهم شده است. کشف نسخ مزبور هرگونه شک و شبهه ف

  منتسب به یوحنا که در فصل چهار کتاب آمده از میان برده است.

است که چندي قبل در  هاییولی در میان نسخه هاي قدیمی کتاب مقدس از همه مهم تر طومار

شهر اریحا بدست آمد. داستان کشف این طومارها چنین است :  مایلیي میت در هشت در باختر دریا ايدامن تپه 

باریکی که در مدخل غار  روزن به غاري رسیدند. از می گشتنددر صحرا  ايچند نفر چوپانی که از پی بز گمشده 

ه بخورد سنگ ، که صداي برچوپانان .درسیشکستن سفالی بگوششان  يصداپرتاب کردند و  به داخلبود سنگی را 

 هاییمدخل غار را گشودند و در داخل آن به کتیبه برانگیخته بود،  را آنانسفالین حس کنجکاوي  خمره هاي

اورشلیم بردند و  به شهربراي فروش  چوپانانبرخوردند که بر طومارهاي چرمی نوشته شده است. این طومارها را 

درهاي کلیساي یعقوبی سریانی است، آنها را، چنانکه  صومعه مرقس مقدس، که از رئیسمطران مار آتاناسیوس، 

ه بخرید. پنج رشته از این طومارها که بدست مطران نامبرده افتاده  چوپانانو چهل لیره از  صد بهايه بشایع است، 

  ند.نداشت، و از همین روي ارزش واقعی آنها تا چندي برخود او نیز پوشیده ما آشنایینوشته بود که وي با آن  زبانی

  

بخش باستانشناسی دانشگاه  رئیس، که 1چندي بعد، سه رشته دیگر از آنها را آقاي سوکینیک

امروز قطعۀ « اورشلیم بود، خریداري کرد. او از همان ابتدا ارزش آنها را دریافت و در یادداشتهاي خود نوشت: 

چندي بعد جنگ اعراب و. یهود در » سم. نظر خود را درباره آن بنوی می کنمنشان داده شد. جرئت ن به منطوماري 

این طومارها  گرفت و سبب گشت که مطران آتاناسیوس و سوکینیک هر یک تحقیقات و مطالعات خود را درباره

، مارآتاناسیوس، چون از چند نفر شنیده بود 1948از کار یکدیگر ادامه دهند. در ماه فوریۀ  العاطبطور مجزا و بدون 

، باستانشناس  2تماس گرفت. در اینجا آقاي ترور آمریکاییارزش است، با مدرسه باستانشناسی  که این طومارها فاقد
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از کتاب اشعیاء و بسیار  اي، طومارها را کتیبۀ قدیمی دیگري مقایسه کرد و دریافت که این طومارها نسخه آمریکایی

، استاد  1عکس ها را به دکتر آلبرایتقدیمی هستند. وي با کسب اجازه از صاحب طومارها از آنها عکس گرفت و 

کتاب مقدس است، فرستاد. دکتر آلبرایت در پاسخ  گفت سر آمد باستانشناسان می توانمدرسۀ جان هاپکینز، که 

کتیبۀ باستانی شمرد که در این عصر بدست آمده.  مهم ترینرها تحنیت گفت و آنها را این طوما یابندگانه بخود 

، طومارهاي مزبور در حدود صد سال قبل از میالد نوشته شده اند. چندي بعد خبر کشف این این دانشمند به عقیده

جهان فرستاده شد، و آقاي سوکینیک نیز درباره نسخه هاي دیگري که خود بدست آورده بود و  سراسره بطومارها 

  انتشار داد. ايکمی دیرتر از طومارهاي کتاب اشعیاء نوشته شده اند اعالمیه 

کتاب اشعیاء فاقد عنوان است و از هفده قطعۀ پوست که بهم دوخته شده اند ساخته شده.  طومار

 ینا. قدر مسلم می رسدپهناي این قطعات از پانزده تا بیست و پنج اینچ است و طول آنها رویهم به بیست و چهار پا 

تها مورد استعمال بوده اند، زیرا است که طومارها قبل از آنکه براي حفاظت در خمرة استوانی شکل نهاده شوند مد

مرمت کرده اند. با مطالعه دقیق  آن رااز آن پاره شده و سپس  ايدگی در پشت آنها پیداست و حتی گوشه ایآثار سا

در حدود صد سال قبل از  آن راتاریخ نگارش  آنه بمضامین طومار کتاب اشعیاء و با مالحظۀ اسناد و قرائن مربوط 

است که  هاییند. در این صورت طومار مزبور قریب هزار سال قدیم تر از قدیمی ترین نسخه میالد تعیین کرده ا

از این کتاب باقی  هاییتاکنون از نسخ عبري کتاب مقدس به دست آمده. البته از قرون سوم و چهارم میالدي نسخه 

امالء و قواعد زبان در بین این  یونانی هستند نه عبري. گرچه از نظر طرز به زبانمانده است، ولی اینها عموماً 

که از قرن دهم  اي، ولی از جهت مضمون با نسخه می شودمالحظه  هاییطومارها و نسخه هاي تازه تر تفاوت 

  بدست ما رسیده تفاوتی ندارد.

یک قسمت دیگر از این طومارها حاوي تفسیر کتاب حبقوق است. این نیز از قرن آخر قبل از میالد 

شش پا است. تفسیري  به طولهفت اینچ و  به پهنايدر اواخر آن قرن نوشته شده است. این طومار  مانده و احتماال

ه است، ولی چون این می دادکه ظاهراً در آن عصر روي  حوادثیه بکه بر آن نوشته شده متضمن اشاراتی است 
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ار دیگري کشف شده که حاوي اشارات مبهم است محققین نتوانسته اند آنها را با حوادث زمان تطبیق دهند. طوم

  مقرراتی براي یک فرقه مذهبی است.

است که » اسین « گفت این فرقه همان دسته معروف به  می توانبا احتمال قریب به یقین 

ه اند. اخیراً می زیستاشاره کرده است و در دیري نزدیک آن حدود  به آنیوسفوس در نوشته هاي خود بارها 

شامل چهار فصول از کتاب  محققین توانستند با تحمل زحمات فراوان این طومار را گشوده، بخوانند، و معلوم شد

  آرامی است. به زبانپیدایش با تفسیر همان فصل ها است. این طومار 

شد. نسخۀ  همراهدینی جهان با عالقه و هیجان فراوان  خبر کشف این طومارها در محافل علمی و

ر است و محتمال دیرت به نسبتکه بدست سوکینک افتاده بود مربوط به کتاب اشعیاء است، ولی زمان تحریر آن  اي

دویست سال تازه تر از طوماري است که از طرف مطران آتاناسیوس خریداري شده. یکی دیگر از نسخه هاي 

» سرودهاي حمد و ثنا « . یکی دیگر مضمن می گویدسخن  روشناییسوکینیک از جنگ در بین فرزندان ظلمت و 

 به این. چون گروهی از دانشمندان دربارة قدمتی که می رسدآن ن پايه بنظیر کتاب مزامیر است، ولی از نظر معنی 

آنها ازمایشهاي متعددي بعمل آمد. دسته تردید داشتند جهت تعیین تاریخ قطعی  می شدطومارها نسبت داده 

از باستانشناسان از غاري که این طومارها در ان کشف شده و همچنین از غارهاي مجاور آن بازدید کردند و در  هایی

بررسی ها هزاران قطعه از نسخ بخش هاي دیگر کتاب مقدس و آثاري از کتابهاي دیگري که تا آن تاریخ  نتیجۀ این

می کسی از آنها اطالع نداشت بدست آمد. مسکوکات و قطعات ظروف سفالین که در غارها دیده شد همگی حکایت 

فی که این طومارها در آن پیچیده شده بود ند. عالوه بر این، لفااکه این غارها در قرن اول میالدي مسکون بوده  کرد

میالدي با احتمال دویست  67مورد آزمایش قرار گرفت و تاریخی که بدست آمد سال  14 کربنبطریق موسوم به 

  سال اختالف بود.

، »ویرانۀ قمران « ي است که در ویرانه هاي حفاري هاولی از همۀ این تحقیقات اطمینان بخش تر 

بور قرار دارد، بعمل آمد، و معلوم شد این ویرانه بقایاي دیري است که در سه دورة مختلف که در حوالی غار مز

مسکوکاتی که در محل حفاري باقی مانده، مصادف با زمان  به گواهیمسکون و مورد استفاده بوده است. دورة اول 



بوده است. این دوره از مسکونیت قبل از میالد  130، یا سال »اسکندر جانیوس « ، یا »ژان هبر کانوس « پادشاهی 

ق. م. ، که در آن ظاهراً زمین لرزة شدیدي قسمتی از بنا را ویران ساخته، ادامه یافته است. چنین  31غار تا سال 

هیرودیس بزرگ بوده، این دیر متروك شده و باز  فرمانرواییق. م.، که مصادف با  34تا  30که در سالهاي  می نماید

 به طولمیالدي  68زمان پادشاهی فرزند او آرشالوس مسکون گشته است، و این دوره تا سال  ق. م. در 4از سال 

ۀ جنگهاي روم و یهود، دیر مجدداً ویران گشته است. گویا میالدي، در بحبوب 70ــ  68انجامیده. ظاهراً، در سالهاي 

مصون ماند، آنها را در غارهاي مجاور در همین زمان بود که دیر نشینان براي اینکه طومارهایشان از گزند حوادث 

مسکوکات دیگري که از زیر ویرانه ها بدست آمده، سربازان روم تا پایان قرن اول  به گواهیپنهان کردند. از آن پس، 

در آن اقامت گزیده اند. ادوات تحریر که در اینجا بدست آمده و اطاقهاي مخصوص کاتبان که در آن ساخته شده 

بی رد که طومارهاي مورد بحث بدست ساکنان همین دیر نوشته شده اند و زمان تحریر آنها گذا شکی باقی نمی

  است که دیر مسکون بوده. هاییمصادف با دوره  شک

غار آثاري از  39از آن زمان تا کنون غارهاي مجاور بدقت مورد بررسی و کاوش قرار گرفته و در 

ت. برخی از این غارها داراي هزاران قطعه از نسخ خطی بوده سکونت انسان و همچنین ظروف سفالین یافت شده اس

کوچک بریده،  به قطعات آن راپوشانیده بود  آن رااند. و در یکی دو قطعۀ طومار مس بدست آمده که چون زنگ 

است، و اینها  بیشترمضامینش را خواندند. مجموع قطعات نسخه هاي خطی که در این غارها بدست آمده از پانصد 

پنجاه  دست کماز کلیه کتابهاي عهد عتیق اند. خواندن مضامین همۀ این کتیبه ها مستلزم  هاییقسمت  شامل

سال وقت است. با کشف این کتیبه ها و نسخه هاي بینظیر و منحصر بفرد، پرتوي بر دین و زبان و مراسم آن روزگار 

  ود.تابیده است، و سالها طول خواهد کشید تا ارزش واقعی آنها آشکار ش

   



  فصل چهاردهم

  فصول اول انجیل لوقا

لوقا ــ اعمال رسوالن منعکس گردیده  کتاب ردر پرتو کشفیات تازة باستانشناسی حوادثی را که د

نماییم. و در ضمن آن به برخی از اماکنی که در انجیل هاي دیگر نام برده شده رجوع می  می کنیماست دنبال 

با او و سوابقش  آشنایییابیم. براي  را در روزگار هیرودیس پادشاه یهودیه، میم، خود گشایی انجیل لوقا را می چون

ق. م. برگردیم. در این سال، دو برادر هیرکانوس و آریستو بولس براي تصاحب تخت و تاج  63الزم است به سال 

 به عنوان. پمپی یهودیه با یکدیگر در جنگ و ستیز بودند. هردوي اینها از پمپی، سردار رومی، استعانت کردند

وساطت وارد یهودیه شد و حکومت خود را در آن مستقر ساخت. از آن پس یهودیه روي آزادي ندید. پس از آنکه 

به را به والیت یهودیه گمارد. فرزند او هیرودیس، که در آغاز  1»آنتیپاتر«ژولیوس قیصر پمپی را مغلوب ساخت، 

، پس از اندك زمانی فرمانرواي مطلق العنان یهودیه گشت. می کرد هفوظییکی از گماشتگان پدرش انجام  عنوان

پس از کشته شدن قیصر، براي تصاحب تخت و تاج در بین هیرودیس، و آنتیگونوس فرزند آریستوبولوس، جنگ در 

اخت. گرفت شخص اخیر به پارتها متوسل شد و آنها آمده، اورشلیم را تسخیر کردند. این پیشآمد رومیان را بیدار س

  ق. م. ) 40و آنها پارتها را از یهویه بیرون رانده، هیرودیس را به تخت پادشاهی نشادند. ( در سال 

انجامید. نخستین  به طولقبل از میالد،  4دوران سلطنت هیرودیس سی و شش سال، یا تا سال 

خویش سه سال با مخالفان  رواییفرماناو توأم با مشکالت فراوان بود. او براي تحکیم پایه هاي  فرمانرواییسالهاي 

، اریحا و شهرهاي ساحلی را به می کرد، که در شرق حکومت  2»آنتونی « دست و پنجه نرم کرد. در آغاز امر 

نواحی دیگري به هیرودیس باز  به اضافهپس از غلبه بر او این شهرها را  » 4کتابوس« بخشید. ولی او  »3کلوپاترا«
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یکی از بزرگترین شخصیتهاي تاریخی است. او شهر سامره را که ویران شده بود از نو بنیاد  به حقگرداند. هیرودیس 

  نامید ( این کلمه یونانی آکستوس است ).» سیاست « ،  1»آگستوس«امپراتور روم،  به نام آن رانهاد و 

با ستونهاي متعدد منتهی میگشت.  ايدر این شهر پلکان مرتفعی بنا شده بود که به فضا

این پلکان به مذبحی برخوردند که در کنار آن پیکر آگستوس بر زمین  پایینباستانشناسان در حین حفاري در 

بر میخوریم که توسط  هاییستشگاهافتاده بود. عالوه بر این، در بسیاري از شهرهاي خاور نزدیک به آثار خیابانها و پر

  هیرودیس اشاره خواهد شد.

که در زمان این پادشاه ساخته شده بزرگتر بناي معبد اورشلیم است. از آنجا که  هاییاز همۀ بنا

هیرودیس ادومی بود و در امور دینی به بی یند و باري شهرت داشت، جمعی با بناي معبد بدست او بناي مخالفت 

ساختمان ادامه داد، تا از اختیارات کاهنان یهود که در حفظ آن وسواس  به کاربا دقت و پشتکار  گذاردند. ولی او

و براي اینکه دست ناپاکی  می کردداشتند کمترین انحرافی رخ ندهد. خود او از دخول به محوطۀ معبد اجتناب 

ي بیاموزند، تا فقط آنها اجازة دخول به و درودگر ايساختمان را آلوده نکند هزار مفر از کاهنان را وادار ساخت بنا

نشود، او این بنا را بر شالودة  ايمحوطۀ معبد را داشته باشند. همچنین، براي اینکه به سنت جاري یهود بی اعتنا

به بلندتر و با شکوه تر ساخت. ساختمان بناي اصلی در هیجده ماه  آن راقدیم معبد نهاد، با این تفاوت که دیوارهاي 

کوه پر « پا ارتفاع داشتند، از ورقه هاي طال پوشیده بودند. این بنا را به  172سید. دیوارهاي جلو و سقف، که ر پایان

تشبیه کرده اند. بناي معبد اورشلیم اگر باقی میماند حتی امروز یکی از عجایب معماري » برف پوشیده از طال 

  آتش زدند. آن راقارن تسخیر اورشلیم بدست تیتوس، روزگار باستان بشمار میرفت. ولی در سال هفتاد میالدي، م

هیرودیس فرمانرواي توانا و هوشمند و در عین حال سنگدل بود. او، علی رغم دشمنی و کارشکنی 

مخالفان، مقام خود را حفظ کرد و بمقتضاي مصالح سیاسی هرگاه با یکی طرح دوستی و الفت ریخت. او ده زن 

بود، بیش از همه محبت و دلبستگی » مکابی « ، که یکی از افراد خاندان 2»ریان ما« گرفت که در میان آنها به 

داشت. هنگامی که ناگزیر گشت براي دریافت حکم سلطنت به جزیرة رودس برود و بازگشتش قطعی نبود، فرمان 
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حب کند. ولی سري صادر کرد که در صورت عدم مراجعت او زنش را بکشند، زیرا نمیخواست مرد دیگري او را تصا

با خونسردي تلقی نمود. ولی  آن رازن از آن آگاه گشت، و چون شوهرش با پیروزي و کامیابی بر میگشت، 

هیرودیس چون بعداً بر او بدگمان شد، وي را معدوم ساخت و پس از چندي از این عمل سخت پشیمان گشت. 

ر زن و دو فرزندش را نیز بدیار نیستی فرستاد. کشید که مادر و برادر و ماد هاییبدگمانی و واهمۀ او بعدها بجا

هیرودیس قبل از مرگ فرمانی صادر کرد مبنی بر اینکه هنگام مرگ او گروهی از یهودیان سرشناس را گرد آورده، 

، که در آن برجهاي »فرانک « رسانند، تا یهودیه در مرگ او ماتم واقعی بگیرد. بقایاي قبر او هنوز بر کوه  به قتل

  .می شودآپارتمانهاي مجلل ساخته است، دیده  مدور و

هیرودیس مصادف با پایان اعصار قبل از میالد و آغاز عصر مسیحیت است. هرگاه  فرمانرواییدوران 

که در زمان او روي داده مبدء تحول تاریخ بشریت گردیده است، درباره آن  اياو سري از گور بر آورده، بشنود واقعه 

د؟ قدر مسلم اینست که او هرگز باور نخواهد کرد این تحول شگرف با تولد کودکی از یک و چگونه فکر خواهد کر

، و ماوراء »آنتیپاتر « جلیل و پیریه را  1»آرکالئوس«! هیرو در خانه درودگري گمنام آغاز گشته است ايدختر روستا

پادشاه  ه جايبو فیلیپ » آنتیپاتر « کرد، با این تفاوت که  تاییداردن را به فیلیپ بخشید. آگستوس این وصیت را 

تیترارخ نامیده شوند. با اینحال، هر سه نفر نامبرده پادشاه نامیده شدند. و هیرودیس پادشاه که بعدها فرمان قتل 

یحیاي تعمید دهنده را صادر کرد آنتیپاتر، فرزند هیرودیس مورد بحث بود. توضیح آنکه هر سه فرزند هیرودیس 

  دیس لقب داده بودند.سر سلسلۀ خودشان هیرو به نامخویشتن را، 

  ناصره :

، و می شودکه خبر تولد عیسی در قریۀ ناصره از طرف فرشته اعالم  می خوانیمدر آغاز انجیل لوقا 

. نام ناصره با دوران کودکی عیسی همراه می کنیمقریه مالحظه  به اینسپس داستان بازگشت یوسف و مریم را 

قرار دارد که  ايبه شکل کاسه بنا شده و در کنار آن چشمه  دره ايدر  اياست. ناصره در والیت جلیل بر روي تپه 

که در پشت شهر واقع است دورنماي بس زیبا و دلکشی  کوهی روي. این دره از می شودامروز چاه مریم خوانده 
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« در کنار آبهاي نیلگون مدیترانه سر به آسمان کشیده، در شمال شرق کوه » کارمل « دارد. در مغرب قریه کوه 

قرار دارد که بر روي » تابور « که بیشتر ایام سال پوشیده از برف است واقع شده، و در مشرق کوه تاریخی » هرمون 

ناصره در کنار راه اصلی شمال  ،لشکریان خود را براي مصاف دادن با سیسرا بیاراست. در زمان مسیح» باراك « آن 

جنوب آن شاهراه شرقی و  مایلیواقع شده بود و در شش  می شدمنتهی » سیفوریس « و جنوبی که به شهر مهم 

می غربی امتداد داشت. دامن کوههاي آن شیبدار ولی حاصلخیز است و در بهار از گلهاي خودروي وحشی پوشیده 

گذشتیم، در ظرف ده دقیقه که در آنجا توقف کردیم بیش از سی نوع گل  . چندي قبل که از این شهر میشود

یل از ناصره واقع اپنج م به فاصله، که »سیفوریس « ن کوه شمردیم. در ایام طفولیت عیسی شهر خودرو در دامن ای

شده بود، بزرگترین شهر جلیل بشمار میرفت و هیرودیس بناهاي عظیم با شکوه در آن ساخته بود. در زمان کودکی 

ود. وي با ارتشی مرکب از ده هزار را تسخیر نم» سیفوریس « ي جلیلی علیه روم قیام کرد و شهر » یهودا « عیسی 

 نابود، مهاجمین  1»واروس«ومی، حمله برد و آنجا را اشغال کرد. ولی در اثر حملۀ سردار ر» تیبریاس « یهودي به 

 که هنوز از آنها دود برمی ايشدند و شهر سرتا پا طعمۀ حریق گشت. دو هزار تن از یهودیان را در کنار ابنیه 

بایست خاطرة هراس انگیزي توأم با ترس  بردند. این فاجعه می رومه ب به اسارتیدند و بقیه را کش صلیبه بخاست 

خاطر اهالی جلیل باقی گذارده باشد. پس براي عیسی که در این هنگام دوران  در رومیان تواناییاز سنگدلی و 

بوده است. هیئت باستانشناسی  واقعیتی بود که خود شاهد وقوع آن مصلوب شدنی را در ناصره میگذرانید، کودک

دست یافته است که گویا  اي نهاتماشاخبه بقایاي قلعه و » سیفوریس « دانشگاه میشیگان در زیر ویرانه هاي شهر 

   ساخته شد بنا گردیده اند.» آنتیپاس « هر دو در زمانی که شهر مجدداً بدست 

  فصل دوم انجیل لوقا : 3ـ  1چند پرسش دربارة آیات 

امر  به این فصل دوم انجیل لوقا را با نظر تحقیق می خوانند ممکن است از وقوف 3ـ1ی که آیات آنان

که روایات این آیات در میان دانشمندان اختالف نظر پدید آورده دچار حیرت شوند. در آیۀ اول گفته شده اگستس 

( اغستس ) قیصر فرمان داد هر شخصی در زادگاه خود براي سرشماري آماه شود. این روایت را بسیاري دور از 
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در نوشته هاي خود نقل  به تفصیلنامی آن عصر وقایع زمان را حقیقت پنداشته اند، زیرا با اینکه تاریخ نویسان 

هر  می گویدسرشماري نرفته است. عبارت دیگر که  به این ايکرده اند در هیچ یک از اسناد و مدارك موجود اشاره 

ه نظر گشت د اختالفخود برود، بیش از روایت قبلی موجفردي ناچار بوده است براي شرکت در سرشماري به زادگاه 

که مسکن داشته در سرشماري شرکت  جاییاست. جمعی از مفسرین گفته اند هرکسی ملزم بوده است در همان 

کند و لوقا براي اینکه بیت لحم را زادگاه عیسی قلمداد کند تمام جهان را در جوش و خورش توصیف کرده است. و 

نامبرده در  می گویدوده با روایت یوسفوس که مضمون آیۀ دوم مبنی بر اینکه کورینیوس در آن هنگام والی سوریه ب

سوریه دریافت داشت سازگار نمی باشد. لذا پاسخی که  فرمانرواییسال ششم میالدي حکم انتصاب خود را به 

  بسیار جالب و قابل مالحظه است. می دهدپرسش ها  به اینباستانشناسی 

مرتب متناوب از ملزمات حکومت  باید در نظر داشت بطوري که محقق شده سرشماري هايدر ابتدا 

 می دهدموضوع گواهی  به اینه است. از جملۀ اسنادي که می شدرومیان بوده و هر چهارده سال یک بار تکرار 

و در ضمن به دو سرشماري قبلی  می کندمیالدي گفتگو  5ــ  174پاپیروس بزرگ مصري است که از سرشماري 

فاصلۀ این  می شود. چنانکه مالحظه می کندواقع شده اشاره  7 ــ 146و دیگري در  61ــ  160که یکی در 

. پاپیروس می شودمیالدي اشاره  3ــ  62سرشماري درست چهارده سال بوده است. پاپیروس دیگري به سرشماري 

، و معلوم می بردو یکمین سال سلطنت اگستس از پرداخت مالیات معاف شدند نام  هلچدیگري از کسانی که در 

رسیده است. و از آنجا که این پادشاه مدعی است از آغاز سلطنتش  سلطنته بق. م.  27 در سالاگستس است که 

 23در صدد برآمده امور امپراتوري را اصالح و مرتب کند، ممکن است سرشماري اول دوران حکومت او در سالهاي 

 می شودمل آمده باشد. بدینسان مالحظه ق. م. بع 8ــ  9، در سالهاي می کندق. م.، یا چنانکه لوقا روایت  22ــ 

بطور مرتب و متناوب در  هاییسرشماري  بی شکمنتفی است، چه که  می شودیکی از ایراداتی که به روایت لوقا 

  ه است.می شدامپراتوري روم اجرا 

پرسش که آیا شرکت در این سرشماري ها مستلزم حضور اشخاص در زادگاهشان بوده  به اینو اما 

می درباره سرشماري آینده است پاسخی قانع کننده  هاییپیروسی که در مصر بدست آمده و متضمن دستوراست، پا

 جهتیه بنظریه سرشماري که در پیش است، الزم است کلیۀ کسانی که « . مضمون این پاپیروس چنین است: دهد



با خانوادة خود در این احصاء و درنگ آماده بازگشت به موطنشان شوند تا  برند بی می به سردور از موطن خویش 

می ترتیب مالحظه  به این» نگاه دارند.  را آنانسرشماري شرکت کنند، و اراضی مزروعی و متعلقات و مایمالك 

  جایز نیست. باره آندر  اياست و شک و شبهه  حقیقته بروایت لوقا در این مورد هم مقرون  شود

حکمرانی هنوز معلوم نیست. با اینحال، در انطاکیه، ولی تاریخ صحیح و دقیق انتصاب کورینیوس به 

این نامها تاریخ  به کمکاست، و  مل نام اشخاصبدست آمد که شا ايکتیبه  1912 در سالواقع در غالطیۀ جنوبی، 

سرور نام  به عنوانزنند. این کتیبه از کورینیوس نیز  ق. م. تخمین می 8تا  10تحریر کتیبه را در حدود سالهاي 

راند. لذا، معلوم  سخن می» هامونود  «و از انتصاب او به مقام افتخاري فرمانداري در ازاي غلبه اش بر طایفۀ  دمی بر

جا آمده، به ایناست که وي در این زمان در آن ناحیه سمت فرماندهی داشته است. از این روي، یا کورینیوس دو بار 

در قول خود مرتکب خطا گشته است. در هر حال، او از  ی کندممیالدي ذکر  6یا یوسفوس که تاریخ ورود او را سال 

سالها قبل در آن حدود مسکن داشته و مقارن سرشماري زمان تولد عیسی فرماندار آن ناحیه بوده است. در ضمن، 

که  می کنداین سرشماري نخستین سرشماري دوران حکومت وي بوده است، و تلویحاً اشاره  می نویسدلوقا 

ري نیز در دوران فرمانداري او صورت گرفته است. پس هرگونه شکی را که ممکن است دربارة روایات سرشماري دیگ

  .می سازداین قسمت انجیل لوقا پیش آید تحقیقات باستانشناسی با ادله محکم و قانع کننده مرتفع 

  بیت لحم :

دي نیست. یکی از جنوب شهر اورشلیم واقع است، تردی مایلیدربارة موقعیت بیت لحم، که در شش 

 جهانه بدر آن مسیح چشم  می روداست که در این قریه در محلی که گمان  کلیساییاماکن مورد توجه مسیحیان 

که کلیساي  می شودگشوده برپا شده است. باید دید این محل مفروض محل حقیقی تولد عیسی است یا نه. گفته 

غاري که  که در هشتاد سالگی از اراضی اقدس دیدن کرد، براولیه در اینجا از طرف ملکه هلنا، مادر قسطنطین، 

  ساخته شده است. می شدمحل تولد مسیح شناخته 

بعدها، بناي این کلیسا توسعه یافت و با شکوه تر شد، ولی محل و موقعیت آن تغییر نیافت. گفته 

است. حدیثی که اینجا را محل  این قدیم ترین کلیساي دنیا است که الینقطع و مداوم مورد استفاده بوده می شود



تولد طفل در  هنگامه ب« نوشت:  60ــ  155بسیار قدیمی است. جوستین شهید در  می کندتولد عیسی معرفی 

اوریگن نیز در » بیت لحم، چون یوسف نتوانست مسکنی در دهکده فراهم کند، در غاري نزدیک ده مسکن گزید. 

گشوده و در آن  به جهانکه او در آن چشم  می کنندغاري اشاره در بیت لحم به « نوشت:  8ــ  246سالهاي 

می دین زیاد صحبت  دشمنان حتیراجع به این غار » آخوري است که وي را در قنداق پیچانیده، در آن خوابانیدند. 

ژروم » آمد.  به جهانکه مورد پرستش و احترام مسیحیان است  ییدر این غار همان عیسا می شودو گفته  کنند

) بیشۀ آدونی بر بیت لحم سایه افکنده بود و در داخل غار آنجا که  138ــ  117(  1که از زمان هادرین می گوید

» هادرین « ند. از آنجا که می کردنوس سوگواري گریۀ خود را سرداد براي معشوق و عیساي کودك نخستین

که از آغاز سلطنت او این محل  می آیدرت بر ، از این عبامی دادپرستشگاهاي مسیحیان را مورد بی حرمتی قرار 

  که در آن این واقعۀ شگفت انگیز، یعنی تولد عیسی، صورت گرفته است. می شدشناخته  جایی

قسطنطین در اینجا ساخته شده بود، در زمان ژوستینین، امپراتور روم،  به فرمانکلیساي اولیه، که 

وي فرمان داد این بنا را چنان   یساي بزرگتري ساخته شد.کل 565ــ  527آن در سالهاي  به جايویران شد و 

بسازند که حتی معبد اورشلیم در شکوه و عظمت نتواند با آن برابري کند. همچنین، گفته اند وي هنگام بازدید از 

 این به هر حالاختالس مجازات کنند.  جرمه ب آن رااین کلیسا چنان برآشفت و ناراحت شد که دستور داد سازندة 

  بنا هنوز باقی و پا برجا است. 

ک جلوي بنا که ییتصاویر موزا به خاطر 614 سال درروایت کرده اند ایرانیان هنگام اشغال فلسطین 

از ویران ساختن آن خودداري کردند. اعراب مسلمان نیز، با اینکه خلیفۀ  می دهدمغان را در جامۀ ایرانی نشان 

بسیاري از کلیساهاي مسیحیان را در فلسطین ویران ساخت، از تخریب آن  1009 در سالحکیم از خلفاي فاطمی 

در این کلیسا تاجگذاري کرد و  2بالدوین به نام، یکی از مجاهدین جنگهاي صلیبی 1001ر میالد صرفنظر کردند. د

با تصاویر  آن رااز آن پس خود را پادشاه اورشلیم خواند. در قرون دوازده میالدي مجاهدین دیگر جنگهاي صلیبی 

، قسمت کوچکی از داخل این کلیسا را حفر ، باستان شناس 3، هاروي1934 در سالک عالی و دلربا آراستند. ییموزا
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که وي از زیر خاك بیرون آورد  هاییکرد و در زیر کف کنونی آن بقایاي کلیساي قسطنطین برخورد. قسمتی از پله 

سانتا «است که در فلسطین بدست آمده. در کلیساي قدیمی  کیییزاموموزاییک است، و این قدیم تریم پوشیده از 

را که بر  کلیساییباستانشناسان تصویر  به عقیدهی است که از قرن چهار میالدي مانده و موزاییکر روم د 1»پودنزیانا

اصلی تصویر ه بباشد،  حقیقته ب. در صورتی که این عقیده مقرون می دهدمحل تولد عیسی ساخته شده نمایش 

  یابیم. قسطنطین در بیت لحم ساخته شده دست می به فرمانکه  کلیسایی

  لیم :اورش

که عیسی در دوازده سالگی به اورشلیم سفر کرد. در اینجا وضع  می خوانیمدر فصل دوم انجیل لوقا 

 در ذهن کودك دوازده ساله خاطرة جاویدان گذاشته است از نظر می بی شکآن روز این شهر را که تماشاي آن 

زیر انبوهی خاك مدفون شده و امروز جز  چهل تا هفتاد پا در به عمقگذرانیم. شهر قدیم اورشلیم در خالل تاریخ 

، که امروز جز شکاف کم عمقی نیست،  2»تیروپی«قسمت کوچکی از شهر قدیمی نمانده است. در زمان عیسی درة 

بایست از میان دو دیوار هم  ، میمی شده است. عیسی، که از شمال وارد شهر می کردبخش تقسیم  دوه بشهر را 

دیوار دیگري بر این دیوار افزود، ولی  3سو محصور کرده بود گذشته باشد. هرودیس آگریپا مرکزي که شهر را در آن

تر از سطح دریا است. پس از دریاچۀ جلیل تا  پایینیا  698ریزد مجراي آن  جلیل می دریاچۀه بکه  جاییدر 

مستقیم  به خطصلۀ آنها و در بین این دو دریاچه، که فا می کنددریاي میت اردن مسیر پرپیچ و خمی را طی 

. از آنجا که اختالف سطح این دو دریاچه پانصد و می رسد مایلاست، طول مسیر آن به دویست  مایلشصت و پنج 

پا شیب دارد. نتیجتاً، سرعت جریان رود سبب شده است  9قریب  مایلنود پا است، مسیر رود در این قسمت در هر 

ته تغییر پذیرد. در مسیر رود گرداب ها و آبشارهاي کم ارتفاع متعددي گذرد پیوس مسیر آن که از زمین خاکی می

وجود دارد. پهناي متوسط رود نود تا صد پا و عمق متوسط آن سه تا ده پا است. در نزدیک دریاچۀ جلیل آب رود 

ین روي، . از امی شودخاك زمین گل آلود و کدر ه زالل و صاف است، ولی پس از طی مسافتی در اثر آغشته شدن ب
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دمشق پرورش یافته بود، بر رود » فرپر « و » ابانا « شگفت نیست که نعمان سریانی که در کنار آبهاي زالل رودهاي 

می نیست، و آیا من ن اسرائیلآیا آبهاي ابانا و فرپر بسی بهتر از همۀ نهرهاي : « می گویداردن نگریسته، با استهزاء 

   » م در آنها شستشو کرده، پاك شوم؟توان

و  زهرهخرگذرد که از بیشه هاي بید و  می هاییدر فاصله دریاچه هاي جلیل و میت، اردن از زمین

نی و تبریزي و گیاهان دیگر پوشیده شده. این بیشه ها گاهی چنان انبوه و متراکم است که گذشتن از میان آنها 

جا را عرصۀ فعالیت پهناور خود سازند، بسیاري از جهانگردان با . پیش از آنکه باستانشناسان اینمی نمایدمشکل 

مالحظۀ گرما و ماالریا و خطر انسانهاي وحشی و جاندران درنده عقیده داشتند این ناحیه هیچگاه ممکن نبود که 

مسکن جمعیت هاي متراکم انسانی شود. ولی داستان ابراهیم و لوت حاکی است که این منطقۀ فلسطین در آن 

زگار مسکون و آباد بوده است. تحقیقات باستانشناسان در اینجا نیز گواه بر صحت مندرجات کتاب مقدس است و رو

روزي سر تا سر این منطقه مسکن اجتماعات بزرگ و کوچک بشري بوده ظروف سفالینی که بدست  می کندثابت 

ن گذشته آثاري که سدها و نهرهاي . از ایدر این منطقه است ايباستانشناسان افتاده حاکی از وجود تمدن پیشرفته 

گذارد که کشاورزي نیز در میان ساکنان باستانی اینجا رونق داشته است.  بیاري و قنات ها بر جاي مانده شکی نمیآ

تنها در ناحیۀ خاوري اردن بیش از هفتاد جامعۀ مختلف قدیمی شناخته شده که قریب پنج هزار سال قبل وجود 

روي، اینجا یکی از آبادترین نواحی فلسطین بوده است. با اینکه جمعیت کنونی ماوراي اردن از  داشته اند. از این

 خود، تخمین می تتحقیقا، باستانشناس، با استناد به نتیجه  1»گلوئک« کند،ی نمنفر تجاوز سیصد و پنجاه هزار 

ه اند. پس جاي شگفت نیست می کردندگی ند که در زمان عیسی محتمال یک میلیون و پانصد هزار نفر در آنجا زنز

 ر این منطقه دست کم یازده نهردکه یحیاي تعمید دهنده چنین جاي پرجمعیتی را براي موعظه برگزیده بود. 

 ریشبا شگفت از احادیث شایع درمیان » گلوئک « ریزند.  که به دریاچه هاي جلیل و میت می جریان دارند

می جمعی از پیرمردان قبائل اینجا احادیثی نقل  می گوید. او می کندها نقل کنونی ابالت اینجا داستان سفیدان

 هرگاه یکی از می کندکه از چهل نسل گذشته یا هزار سال قبل در میان آنها شایع بوده است. و اضافه  کنند

. ی کنندمشود، دیگران اشتباه او را اصالح  خطاییدر ضمن نقل داستان مرتکب کوچ ترین  ايقبیله  مردانپیر
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ند قابل استناد و مقرون می توانگشته اند دهان ه دهان بباستانشناس نامبرده معتقد است این احادیث که هزار سال 

  شمرده شوند. به حقیقت

  دریاچه جلیل :

طول دارد و در عریض ترین قسمت  مایلگالبی است که سیزده  به شکل دریاییدریاچۀ جلیل 

ودي آن از چند پا تا صد و پنجاه پا است. در روزهاي آفتابی به کاسۀ زمردین . گمی رسد مایلپهناي آن به هشت 

، می شودماند که از آب زالل بشقابی بلور انباشته است. بهنگام غروب آفتاب که ابرهاي سرخ فام در افق پدیدار  می

تجلی » مخلوط به آتش  ییدریا« ) توصیف شده، چون  2:  15این دریاچه، همانگونه که در کتاب مکاشفۀ یوحنا ( 

پا  700پا بلندتر از سطح دریا ) و دریاچۀ جلیل (  10000اختالف فاحش ارتفاع کوه هرمون (  سببه ب. می کند

تر از سطح دریا )، این دریاچه در معرض بادها و طوفانهاي ناگهانی سهمناك قرار دارد. تپه هاي اطراف آن  پایین

شهر مهم در کنار دریاچۀ جلیل قرار  9. در زمان مسیح می شوندسیراب  بسیار حاصلخیزاند و از نهرهاي متعدد

آمدند. این شهرها داراي پرستشگاه ها، کنیسه  داشتند که برخی از آنها از آبادترین شهرهاي خاور نزدیک بشمار می

یونانی ساخته معماري  به سبکبودند که اکثراً از سنگ مرمر  هاییها، کاخ ها، میدان هاي اسب دوانی و گرمابه 

  بودند.شده 

آمد و ماهی که از دریاچۀ جلیل  میاز زمین هاي حاصلخیز این ناحیه میوه و سبزي فراوان بدست 

گشت. اکنون از جنوب غرب شروع کرده، در کنار این دریاچه  چون روم صادر میدور دستی  نقاطه ب می شدصید 

  می کنیمو از نقاط تاریخی آن دیدن پردازیم،  به گردش می

).  23:  6یوحنا  است ( انجیل 1»تیبریوس«آمده  میانه بکه در انجیل از آن ذکري  جایینخستین 

 بهیس براي اینکه بناي این شهر را این شهر بدست هیرودیس بزرگ ساخته شده و بزرگترین قلعۀ جلیل بود. هیرود

در زمان مسیح یهودیان متعصب این شهر  هتج به همینرساند، ناگزیر بود یک گورستان قدیمی را محو کند.  تماما

 به شهر می ساختناگزیر  را آنانند. و هرگاه احتیاج می کردخودداري  آنه بشمردند و از نزدیک شدن  را ناپاك می
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ایست هفت روز مراسم تطهیر را بجا آورند. از این روي، اکثر  ند و میبمی شدوارد شوند، از نظر شریعت ناپاك 

ریوس مهم ند. با اینحال، پس از سقوط شهر اورشلیم، هیبمی دادساکنان شهر را در آن زمان ارازل واوباش تشکیل 

ترین مرکز فرهنگ و آموزش و محل دیوان عالی یهود گردید و تلمود فلسطین در آنجا تکمیل شد. هیرودیس بزرگ 

بر تپه هاي اطراف شهر کاخهاي مجللی ساخت که ویرانه هاي آنها تا امروز باقی است. سبب اشتهار دیگر این شهر 

اینکه  امیده ب. هیرودیس، کمی قبل از مرگش، می شدرده برخی بیماریها شم درمانچشمه هاي آب گرم آن بود که 

می شهر آمد. این چشمه ها هنوز هم وجود دارند و مورد استفادة بیماران و رنجوران  به اینبیماریش شفا یابد، 

  شهر آمده باشد، خبري در دست نیست. به این. ولی از اینکه عیسی باشند

و  می شوندنامیده » شاخه هاي هایتن « دارند که در شمال و مغرب تیبریوس دو قلۀ کوه قرار 

هستند و معموال  ايارتفاعشان از سطح دریا در حدود دو هزار پا است. این قله ها کوه هاي آتشفشان خاموش شده 

که عیسی وعظ معروف روي کوه خود را بر آن ایراد نمود. از روي این قله ها دریاچۀ جلیل  می شوندمحلی شمرده 

موضع  1187 در سالدلکشی دارد. بر روي همین کوه بود که مجاهیدن صلیبی براي آخرین بار  دورنماي بس

پیکار کردند و سرانجام  نومیديه بگرفتند. اینان که رابطه شان با دریاچۀ جلیل قطع شده بود، با سرسختی آمیخته 

اعدام گردیدند. همانگونه که  درنگ بیی که بدست دشمن اسیر شده بودند آنانبجز معدودي همگی کشته شدند، و 

بقایاي صلیب حقیقی مسیح  به اندازةمسیحیتی زورگو و خون آشام، که « نوشته است، در اینجا  1جرج ادم سمیت

که مسیح انجیل صلح را اعالم  جاییکه صلیبیون بدورش گرد آمده بودند دور از مسیحیت واقعی بود، در همان 

ه بهرکس شمشیر کشد « ، و این گفته معروف او که »نطقی خود مواجه گشت داشته بود، با سرنوشت طبیعی و م

  ، بتحقق پیوست.»نیز کشته شود  شمشیر

در شمال تیبریوس، در کنار دریاچۀ جلیل، شهر مجدل واقع بود که مریم مجدلیه  مایلسه  به فاصله

واقع شده، امروز مجدل نامیده » ه جنسر« لقب خود را از آن گرفته است. این آبادي، که در حاشیۀ جنوبی جلگه 

  . در زمان عیسی مجدل چهل هزار نفر جمعیت داشت و شهرتش مدیون کارگاههاي رنگرزي آن بود.می شود
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معروف بوده است. یوسفوس این جلگه را چنین  حاصلخیزيه ب» جنسره « از روزگار کهن جلگۀ 

طبیعت آن چون مناظر زیبایش شگفت انگیز است. خاك آن چنان حاصلخیز است که همه نوع : « می کندتوصیف 

، درخت گردو که به ویژه. می سازداختالط هواي آن رشد انواع درختان را میسر  میزانروید، زیرا  درخت در آن می

روید، درخت خرما که مخصوص مناطق گرمسیر است در آن  می به فراوانیدرخت منطقۀ سرد سیر است در آن 

. در می شونداحتیاج دارند دیده ، و در کنار اینها درختان انجیر و زیتون نیز که به هواي مالیم تري می شودبارور 

در بین  سرزمین ایناینجا بلند همتی طبیعت درختانی را که طبعاً مخالف یکدیگراند در کنار هم نهاده است. بر سر 

داند، زیرا نه  هریک اینجا را از آن خود می ییفصول سال نزاع و کشمکش مسالمت آمیز در گرفته است، چنانکه گو

، بلکه میوه هاي اصلی دیگري چون انگور و انجیر نیز ده ماه می آیددر آن بدست  به فراوانیزي ییتنها میوه هاي پا

حدس زد که وقتی عیسی  می تواناین محیط  افسانه ايبا توجه به وضع    » ت. از سال را در دسترس بشر اس

، الله هاي صحرا و بارانی که بر دن استیی، دروگران، گندمی که در حال رواناناز بذرافش هاییتعلیمات خود را با مثال

آمد و در دل آنها  ، سخنان او تا چه اندازه بگوش مردم مأنوس میمی ساختتوأم  می شودعادالن و ظالمان نازل 

  نشست. می

در گوشۀ شمال غربی دریاچۀ جلیل شهر کفرناحوم قرار داشت. این شهر مرکز اصلی خدمات مسیح 

را شفا بخشید، تب  ايود که مسیح در روز سبت در کنیسه تعلیم داد، دیوانه در ایاالت جلیل بود. در همین شهر ب

پناه آورده بودند بهبودي بخشید. در همین جا  به اومادر زن پطرس را برید، و بیمارانی را که پس از غروب آفتاب 

یح غالم یوزباشی را از بود که لنگی را از سوراخ سقف اطاق فرود آوردند تا مسیح او را شفا دهد، و در همین جا مس

) باستانشناسان براي دست  15:  10بیماري شفا بخشید. و همین شهر بود که مسیح علیه آن اعالم خطر کرد ( لوقا 

است  ايو بزرگ ترین ویرانه  می شود، که محل این شهر باستانی شمرده »طل هورا « کفرناحوم در  به تاریخیافتن 

و حفاري پرداخته اند. مهم ترین کشف باستانشناسان در  به کاوشن دریاچه مانده، که از روزگار باستان در کنار ای

است که توسط باستانشاسان آلمانی از زیر خاك بیرون آورده شد و قسمتی از آن بدست  اياینجا ویرانه کنیسه

ن بناهاي دینی راهیان فرانسیسکان مرمت گردید. این بنا از سنگ آهکی رو به اورشلیم ساخته شده است، و ساخت

ه است. با اینکه می شدباستانشناسان سنت مذهبی بوده که در سراسر فلسطین مراعات  تشخیصه برو به اورشلیم 



تیتوس، سردار رومی، در  به اینکه، با توجه می دانندگروهی از باستانشاسان این کنیسه را یادگار قرن اول میالدي 

حدس  می توانمیالدي امحاي کنیسه ها را معمول ساختند،  130 در سال، امپراتور روم، »هادرین « سال هفتاد، و 

زد که بناي این کنیسه دیرتر از زمان آنها یا در حدود سال دویست میالدي ساخته شده است. آن دیوار کنیسه که 

بی       د پسرانمی توانروبه دریاچۀ جلیل ساخته شده داراي سه در ورودي و یک پنجرة بزرگ بوده است، و انسان 

  نگریستند در نظر مجسم کند. مذهبی را که از این پنجره قایق هاي سفید روي دریاچه را می به مراسم عالقه

پنجاه پا بود، و از سه طرف با ایوان ستونداراي محصور  به عرضهفتاد و  به طولفضاي داخل کنیسه 

ند. نکتۀ جالب توجه این است که می کرده بود. در باال فضاي دیگري قرار داشت که محتمال زنان از آن استفاد

که در آن تعبیه شده، از طرف اشخاص مختلف اهداء و وقف شده اند.  هاییکتیبه  به گواهیاز این بنا،  هاییقسمت 

که نام زبدي، فرزند یوحنا، بر آن مکتوب است. در  می شوددیده  ايهنوز بر روي قطعه یکی از ستون ها کتیبه 

. رسم معمول اهالی فلسطین این بود که در هر نسلی دو نام را می شویموحنا فرزند زبدي آشنا کتاب مقدس ما با ی

ند. لذا، بعید نیست که این ستون در سنوات بعد از طرف یکی از افراد خانوادة یوحناي می کرداستعمال  تناوبه ب

رفته، در  به کارنات آن یئکه در تز رسول اهداء شده باشد. نکتۀ شگفت انگیز در ساختمان این بنا عقاب رومی است

همان  دستوره بیهودیان از رومیان نفرت داشتند. در اینصورت آیا ممکن نیست این عقاب  می دانیمحالی که 

) بدان اشاره  5ــ  2:  7ورزید و کنیسه کفرناحوم را که در انجیل لوقا (  یوزباشی رومی، که به یهودیان مهر می

  بیه شده باشد؟شده براي آنها ساخت؛ تع

یک کلیساي قرن چهار  قایايب، واقع در جنوب غربی کفرناحوم، »عین طبقه « در محلی موسوم به 

این کلیسا آگاه نیست، و معروف شده. کسی از تاریخ بناي » نان و ماهی « کلیساي  به نامخوریم که  میالدي برمی

آن تجدید گردیده است. از این کلیسا امروز جز راهرو  بظن قوي این کلیسا در زمان رومیان ساخته شده و بعداً بناي

در جاي گام هاي « در کتاب خود موسوم به  برجاي نمانده است دکتر مورتون آن و پایۀ چند ستون شکسته اثري 

عرب بادیه نشین کهنسال، که این یادگار گرانبها را : « می دهددیدار خود را از این کلیسا چنین شرح » استاد 

کشید، تصویر  که بر زمین می ییبدست گرفت و مشغول رفتن زمین شد. با هرجارو یی، جارومی کندمحافظت 

هاي ریزي که با سلیقه و مهارت رنگ آمیزي شده  موزاییک. زمین از می درخشیدزیباي کوچکی در نور خورشید 



ها، هر کی بوده  موزاییکاین  اند پوشیده شده و در میان این رنگها آبی و سبز بیش از رنگهاي دیگر است. سازنده

باشد، شیفتۀ پرندگان دریاچۀ جلیل بوده است، زیرا تصویر آنها را در سنگ هاي ریز رنگ آمیزي شدة خود منعکس 

یک قالیچۀ معمولی وسعت دارد.  به اندازةساخته است. کف اطاق به مربع هاي متعددي منقسم شده که هریک 

شده است. ولی در ترسیم و رنگ آمیزي آنها چنان ذوق و  تزیینان و جانوران هریک از این مربع ها با تصویر پرندگ

د سازندة این تصاویر بدیع را در ذهن خود مجسم کند که در پشت نیزارهاي می توانرفته است که انسان  به کارهنر 

ی که از نی ها آویزان نگرد و به چهچهۀ مرغان می ناهادر حرکات اردك ها و کنار دریاچه پنهان شده، در حالی که بر

نر فوق العاده زیباي او را که گل شاخۀ  ازغاز رضایت بر لب دارد. من تصویر  ، تبسمی حاکیمی دهداند گوش 

  پسندم. کشد بیش از همه می خود می به سوينیلوفري را 

ر یکی دیگر از مناظر جالب این تصویر نزاع یک حواصل با افعی است. تصویر بلدرچین فربهی نیز د« 

که توانسته است حالت نادر  موزاییکبه استادي و مهارت سازندة این  من. و می کردمیان تصاویر جلب توجه 

  »گویم.  کوبد اینسان زنده مجسم کند، آفرین می مرغابی را که بر روي آب ایستاده، بالهاي خود را بهم می

می ا و کفرناحوم اعالم خطر ) مسیح بر شهرهاي خرزین، بیت صید 15ــ  13:  10در انجیل لوقا ( 

از ویرانه هاي کفرناحوم  مایلکمتر از دو  به فاصلهنزدیک هم بوده اند.  ايکه گو می کند، و از آنها چنان یاد کند

  و احتماال بقایاي همان شهر خرزین است. می شودخوانده » کرزه « واقع است که امروز  ايویرانه 

یسۀ یهود است. بناي کنیسه با پیکر چهار پایان و تصاویري که در اینجا نیز ویرانۀ اصلی متعلق به کن

آراسته است. شهر بیت صیدا در مشرق رود اردن قرار داشت.  می دهدنمایش  آن راآب گردآوري انگور و گرفتن 

دختر امپراتور ژولیاس نامید. بیت صیدا با توجهات این پادشاه شهري با  به ناماز سر نو ساخت و  آن رافیلیپ 

با بقایاي این  آن رااست که برخی از باستانشناسان  ايظمت و با اهمیت گشت. تنها یک ویرانۀ دیگري تپۀ صخره ع

 . اعالم خطر مسیح چه سان مهیب و دهشتناك دربارة این شهرها تحقق یافته است!می کنندشهر اشتباه 

 



در آن واقع » صور « انی رسیم که شهر باست می به جاییدر سمت شمال و در کنار دریاي مدیترانه 

صخره است  معنیه ب» صور « شهر اشاره شده است.  به اینبوده است. در کتاب مقدس و در کتیبه هاي دیگر بارها 

بنا شده بود وهم از این جهت که شهري مستحکم بوده نام  ايهم از آن جهت که این شهر بر روي صخره  نامو این 

از ساحل بنا شده بود. نام اولیه این شهر  مایلتقریباً نیم  به فاصله ايدر جزیر» صور « مناسبی براي آن بوده است. 

« ، که قبال از آن سخن گفتیم، بدان مکرر اشاره رفته است. ساکنان »طل عمرنا « بوده و در کتیبه هاي  1»اوشو«

ترین مرکز بازرگانی در خاور  مستعمرة خود ساختند و بعدها این شهر بزرگ آن رااین شهر را بنا کرده، » صیدون 

نزدیک شد. در سنوات بعد توسط هیرام پادشاه، که در کارهاي عمرانی سلیمان پادشاه دخالت فراوانی داشته، در 

صور از نظر هنر و صنعت سرآمد همۀ بین این شهر و سرزمین اصلی شاهراهی احداث شد. در آن روزگار شهر 

دانی که در میان ما کسی نسبت که چون صیدونیان  می« بدو پیغام داد:  شهرهاي جهان بود. از این روي، سلیمان

). این پادشاه در برونزکاري ماهرانه و عظیم هیکل  6:  5اول پادشاهان » ( در قطع نمودن درختان ماهر باشد 

« ر صور، و دختر ، از اهالی شه»جزبیل «  به ناماورشلیم از هیرام و هنرمندان او استفاده کرد. در تاریخ قرون بعد 

خوریم که براي منسوخ ساختن پرستش یهوه دست به حیله گري و شرارت زد. وي، که زن و ملکۀ  بر می» اتبعل 

از کتاب حزقیال با ثروت  27نقشه هاي شیطانی خود وادار سازد. در باب  اجرايه بآهاب پادشاه بود، توانست وي را 

. این کاالها عبارت بودند از : نقره، آهن، می شویمه آشنا می کردصادر دیگر  ملله بکه  هاییسرشار این شهر و کاال

قلع، سرب، عاج، آبنوس، زمرد، منسوجات ارغوانی و زردوزي، کتان ظزیف، مرجان، عقیق، ادویه و سنگهاي بهادار. در 

 ايه بر جزیره مستحکم این شهر ک قعیتومشده است. ولی  پیشگوییاین کتاب ویرانی و انهدام کامل شهر صور نیز 

از دستبرد حوادث مصون داشت. شلمانصر چهارم، پادشاه آشور، این شهر را پنج سال  آن راقرار داشت تا چهار قرن 

نبوخدنصر، نیز  به نامدر حلقۀ محاصره گرفت، ولی به تسخیر آن توفیق نیافت. یکی دیگر از پادشاهان مقتدر بابل، 

 یینتوانست از عهده تسخیر آن برآید. شهر صور با پشتیبانی نیروي دریا این شهر را سیزده سال محاصره کرد، ولی

مقتدر خود و با دسترسی به دخایر خارج از راه دریا، با سرسختی در برابر مهاجمین ایستادگی کرد. ولی سرانجام 

ر، که در این انجامش برنیامده بودند بدست اسکندر انجام گرفت. چون ساکنان صوکاري که مهاجمین دیگر از عهدة 

                                                        
1 Ushu 



به هنگام فرمانبردار پادشاه ایران بودند، از تسلیم شهر به اسکندر سرباز زدند، از طرف اسکندر حمالت وحشتناکی 

شهر توفیق نخواهد یافت، قسمتی از شهر را که  گشودنه بدانست از راه دریا  شهر صورت گرفت. اسکندر که می این

دویست پا احداث نمود که در کنار دریا به روبروي  به عرضاهراهی در خشکی قرار داشت ویران ساخت و در آن ش

. در این شاهراه او برجهاي مرتفع و استحکامات جنگی احداث کرد. اهالی صور با پرتاپ کردن می شدجزیره منتهی 

ا ویران مشعلهاي آغشته به نفت و گوگرد از دریا و با فرو ریختن ریگهاي سرخ سوزان از منجنیق هاي خود، برجها ر

ساختند. اسکندر، که دریافته بود تنها از راه دریا ممکن است به تسخیر شهر توفیق یابد، کشتی هاي جنگی 

گشتند. ولی غلبۀ او در خشکی  نابودبرخاست. ولی این بار هم نیروهاي او  پیکاره بصور  ییگردآورد و با نیروي دریا

ها افکنده بود، سرانجام اوضاع را دیگرگون ساخت. پادشاه قبرس وي بر دل رو به رشدبر ایرانیان و وحشتی که قدرت 

   از دویست کشتی جنگی بود، در اختیار وي نهاد. کبمرخود را، که  ییاسکندر شتافت و نیروي دریا به کمک

اسکندر و صور نبرد شدیدي در گرفت و پس از هفت ماه مقاومت صور  دریاییدر بین نیروهاي 

  رفتند. به اسارتدرهم شکست. ده هزار تن از ساکنان صور کشته شدند و سی هزار تن 

مرمت شد، هیرودیس بزرگ معبدي در آن بنا کرد، و کشتی حامل  به تدریجاز آن پس شهر صور 

پولس رسول براي باراندازي در بندرگاه آن لنگر انداخت. در قرن دوم میالدي این شهر اسقف نشین شد، ولی 

 مسیحیته بنخستین کلیساي آن در حین جفاهاي بعدي ویران و نابود گشت. پس از آنکه قسطنطین، امپراتور روم، 

خواند.  ايتانی کلیسا، خطابه  نویس تاریخبازیلیک بزرگی در صور بنا شد و هنگام تقدیس آن یوسبیوس،  گروید،

کلیسا ه ب آن راو درهاي سه گانۀ بزرگش  می کرددر وسط آن جستن  اياین کلیسا حیاط مسقفی داشت که فواره 

به پوشانید. در کتابی که  ب سر آزاد می. کف این درها از مرمر ساخته شده بود و سقف آنها را چومی ساختمربوط 

توصیف گردیده  به تفصیلمعروف شده وضع این کلیسا و ترتیب و مراسم مجالس آن » بنیاد نامۀ رسوالن «  نام

  است :

شرق است و رختدارخانه هایش در سمت مشرق در دو سوي آن قرار  به سوياین بنا که رویش « 

مدت مدیدي پایدار بماند. در وسط تخت اسقف نهاده شود و در طرفین او شبیه کشتی ساخته است،  آن راگرفته و 



چون  آنانبنشینند؛ و خدام با جامه هاي تنگ در نزدیک ایستاده، آمادة خدمتگذاري باشند، زیرا کشیش ها 

 ايقار آنها، جماعت مؤمنان در دو سوي آرام و با نظم بنشینند و خاموش باشند. در وسط ییراهنماه بکشتیبان اند. 

، یکی کشیش هابر جاي بلندي بایستد و کتابهاي موسی ... و رساالت پولس و انجیلها را بخواند ... در پشت سر آنها 

یکی، نه ال هم، مردم را اندرز دهند، و اسقف در جاي خود چون فرمانده انجام وظیفه کند. باربران در مدخل 

در مدخل زنان ایستاده  انانر حالی که خدام زن چون کشتیبمخصوص مردان بایستند و از واردین مرافبت کنند، د

مناسب هدایت  به جاياند. ولی هرگاه کسی در خارج از جاي مخصوص خود بایستد، خادمی او را مؤاخذه کند و 

نماید، زیرا کلیسا نه تنها چون کشتی است بلکه مانند گلۀ گوسفند است. همانگونه که چوپان گوسفندان سرکش را 

براي نشستن باشد، در کنار هم  جایی، در کلیسا نیز باید چنین باشد. مردان جوان، در صورتی که می دارداه جدا نگ

نشینند، و کودکان در کنار مادران  ترتیبه بکه از نظر سن بزرگتراند  آنانبنشینند، و در غیر اینصورت برپا بایستند. 

براي نشستن نباشد، در پشت سر زنان بزرگتر  جاییصورتی که زنان جوان با هم نشینند، و در  و پدرانشان بایستند.

بایستند. زنان شوهردار و صاحب فرزند در کنار هم بنشینند و زنان باکره، یا بیوه یا کهنسال در جلو همۀ حاضرین 

می  می شودکنند. ولی هرکسی که وارد کلیسا  ییمخصوص آنها راهنما به جايبنشینند یا بایستند. خدام واردین را 

مخصوص خود برود و در مدخل بنا ننشیند. خدام مراقب حاضران باشند که کسی نجوا مکند، بخواب  به جايد توان

خداوند گوش فرا  کالمه بنرود، نخندد، و اشاره نماید زیرا همۀ حاضران در کلیسا باید مؤدب و متین باشند و بدقت 

که  آنانایستاده اند، بعد از آنکه منتظرین تعمید و  مشرقه برو دارند. پس از آن، همه با هم برخیزند، و در حالی که 

خدا دعا بخوانند. پس از پایان دعا، گروهی از خدام با وقار و ترس تدارك  حضوره ببراي توبه آمده اند بیرون رفتند، 

ن خادمی که در ساکت نگاه دارند. لیک را آنانعشاي مقدس را بینند. گروهی دیگر از خدام مراقب حاضران باشند و 

جا نیاید. پس از به ایندسترس کاهن بزرگ است به جماعت گوید : کسی با دیگري نزاع نکند و احدي با ریا و تزویر 

و زنان به زنان بوسۀ خداوند دهند. سپس، همان خادم براي همۀ کلیسا و همۀ جهان دعا کند:  مردانه بآن، مردان 

عشاي ربانی برپا شود، جماعت ایستاده، دعا کنند، و بعد از آنکه نذر و نیاز اسقف براي مردم دعا بخواند. بعد مراسم 

در بدن خداوند و خون گرانبهاي او شرکت کند، و این را با احترام و  به ترتیبجداگانه و  ايپایان یافت هر دسته 



، می شودعادت آنها  نکهانهمچ. زنان با سرهاي پوشیده، می کنندترس مقدس بجا آورند، چنانکه با بدن پادشاه خود 

  »وارد نشود.  به کلیسادر این کار شرکت کنند ولی متوجه باشید که احدي بی ایمان 

پایگاه نظامی خود  آن راشکوه و رونق شهر صور تا عصر جنگهاي صلیبی دوام یافت، و صلیبیون 

منهدم گشت و تا امروز  کلی بهو تسخیر مجدد فلسطین بدست مسلمین، شهر  1»عکا«ساختند. ولی پس از سقوط 

است که دربارة ویرانی و انهدام این شهر شده است، زیرا نه  هاییپیشگوییویران مانده است. نکته جالب توجه کثرت 

ذکریا در  پیشگویی. ندکرده اپیشگویی تنها حزقیال بلکه اعیاء، ارمیا آموس و ذکریا نیز این انجام شوم را براي آن 

اینک، خداوند او را اخراج خواهد کرد، قوتش را که در « ها است: پیشگوییاز این  اياب او نمونه از باب نهم کت 4آیۀ 

ویرانی این شهر چنان وحشتناك است که » سوخته خواهد شد.  به آتشتلف خواهد ساخت و خودش  می باشددریا 

  .دمی آورما  به یادانگیز  اعراب ايچون حادثه  آن رادر روزگار خودمان کیپلینگ 

  ماوراي اردن و اورشلیم :

« یا » دکاپولیس « بود که  ايیکی از آبادترین و جدیدترین نواحی فلسطین در زمان عیسی منطقه 

. همۀ آبادیهاي این ناحیه، که شهرهاي یونانی نوسازي بودند، بجز یکی، در مشرق رود اردن می شدنامیده » دو شهر 

« با عبارت  آن راویرانه هاي سان ناباستانشرها است که یکی از نمونۀ این شه» جرسا « قرار داشتند. شهر 

جنوب خاوري دریاي  مایلی. این شهر در پنجاه می کندتوصیف » که تاکنون دیده ام  ايرضایتبخش ترین ویرانه 

اردن  واقع بود و ظاهراً یکی از آبادترین و با شکوه ترین شهرهاي ماوراي» یبوق « از رود  ايجلیل در کنار شاخه 

بوده است. این شهر داراي خیابانهاي زیبا، میدان مدور، معابد باشکوه، تماشاخانه ها و گرمابه هاي متعدد بوده است. 

) نامش آمده و همان شهري است که عیسی در  26:  8این شهر را نباید با شهر جدریان، که در کتاب انجیل لوقا ( 

نامیده » کرسا « که این شهر احتماال در محلی قرار داشته است که امروز را شفا داد، اشتباه کرد، چه  ايآن دیوانه 

. این محل در مشرق دریاي جلیل واقع است و در نزدیک آن کوههاي بلند دامن خود را در آب دریاچه فرو می شود

  برده اند.
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 به صورتبه بقایاي میدان وسیعی که به مسابقات شمشیر زنی اختصاص داشته و » جرسا « در 

پا وجود  700و  300و طول  به عرضخوریم. در اینجا روي تپه دریاچۀ مصنوعی  گودالی احداث شده بود برمی

طول داشته و چرخهاي  مایلند. خیابان اصلی این شهر بیش از نیم می کردداشته که در آن قایق ها با هم نبرد 

هاي مرتفعی قرار داشت. براي خروج فاضل گاري ها در آن خطوط گودي برجاي نهاده بود. در طرفین آن پیاده رو

می قرار داشت که هنوز هم  یونانی در آن به سبکدر زیر زمین احداث شده بود و یک تماشاخانه  ايآب مجاري 

جعبه ظاهراً براي  به شکل ايبرشمرد. در نیمی از آن صندلیهاي حکاکی شده  آن راتعداد ردیف صندلیهاي  توان

ه بود. پهناي صحن نمایش آن بیش از صد پا است، و این صحنه قطعاً شاهد مناظر شخصیت هاي محلی نهاده شد

چهل و  به طولاز سنگ آهکی سرخ فام  هاییهیجان انگیزي بوده است. معبد آرتیمس داراي ایوانی است که با ستون

  پنج و قطر پنچ پا ساخته شده است.

که کاروانسراي سامري  می رسیم جاییپیوندد، به  در راه پرپیچ و خمی که اریحا را به اورشلیم می

تشخیص داد  می توانست که در این راه قرار دارد و از روي سنگهایش ا کاروانسرایی. این تنها می شودنیکو نامیده 

ظاهراً  می شودکه در یک سوي آن دیده  موزاییککه در زمان رومیان یا حتی قبل از آن ساخته شده است. قطعات 

روبازي آثار یک کلیساي مسیحی قدیمی است. این کاروانسرا نیز مانند همۀ کاروانسراهاي خاور نزدیک داراي فضاي 

و در وسط آن چاه آبی قرار دارد. البته کسی  می شوداست که به دیوارهاي مستطیل شکلی در چهار طرف محدود 

داند که داستان سامري نیکو که عیسی نقل کرد صرفاً یک داستان خیالی است یا شرح واقعۀ حقیقی است.  نمی

  بر زبان راند همین کاروانسرا را در نظر داشت.ولی، در هرحال در این شکی نیست که وقتی عیسی آن داستان را 

  بیت عنیا :

یا محل ایلعازر قرار » العازریه « که امروز دهکدة  جایی، در خاور کوه زیتون، دربی شکاین شهر، 

دارد، واقع بود. در وسط آن مسجدي است که بر روي کلیساي مسیحی ساخته شده و خود کلیسا نیز بر فراز غاري 

ن ایلعازر بوده بنا گردیده است. پس از استیالي مسلمین بر فلسطین، مسیحیان تا چند قرن از نزدیک که ظاهراً مدف

» کاستوس «  به نامغار ممنوع بودند. و در نتیجه دریچۀ آن مسدود گردید. در قرن هفدة شخصی  به اینشدن 



پس از  می رونداین غار  دیدنه بتحصیل کند. امروز کسانی که  آنه بتوانست اجازه دخول مجدد مسیحیان را 

تر از آن گوري منتسب به  پایینرسند که دو پله  پیمودن بیست پله در قعر آن به فضاي تاریک و غبار آلودي می

 هاییداراي خانه « بیش نیست و، همانگونه که یکی از سیاحان گفته،  ايایلعازر قرار دارد. این شهر امروز ویرانه 

می اشاره  اماکنیه بدر این شهر » شباهت دارند.  به خانهاست که  هاییند و پر از ویرانه مان است که چون ویرانه می

که گویا مسکن مریم و شمعون بوده است، ولی در صحت آن تردید است. ولی عیسی پس از ترك موطن  شود

و از طرفی نیز آنقدر از فاصلۀ آنها را پیمود  می شدخویش اینجا را به اورشلیم چندان نزدیک بود که در اندك زمانی 

رفت و بسبب تسلط بر رود اردن و تپه هاي موآب  آن شهر فاصله داشت که جاي نسبتاً امن و آرامی بشمار می

و مأواي خود ساخت. در اینجا مارتا، که زن عمل بود، کوشید حوایج  نمسکداراي چشم اندازهاي دلکشی بود، 

. الزار می ساختوفی مسلک بود، با تلمذ در نزد وي او را خشنود جسمی عیسی را مرتفع سازد، و مریم، که زنی ص

می وي  به یاد» داري  آنکه او را دوست می« برادر آنها بود، و او همان کسی است که شاگردان عیسی وي را عبارت 

  نگیخت.یوحنا، زنده شدن او بدست مسیح خشم و کینۀ فرمانروایان یهود را علیه مسیح برا روایته بند. بنا آورد

آخرین روزهاي عمر عیسی بیشتر در کنار معبد زیبا و با شکوه هیرودیس سپري شده، و در انجیل 

ساخته شده، توصیف گردیده است. از » سنگ هاي خوب « ) این معبد چون پرستشگاهی که با  5:  21لوقا ( 

می پا، ولی یوسفوس  13ض و عر 16و  5 به طولسنگهاي آن بزرگترین سنگی که تاکنون بدست آمده سنگی است 

رفته است. کهنه و پیشوایان دین  به کارپا در ساختمان آن  18و 12، 37و 5 ابعاده بسنگهاي بزرگتر از این  نویسد

خود ندیده  زیباییه بآنکه شهر اورشلیم را « ند: می کردیهود این پرستشگاه باشکوه و با عظمت را چنین توصیف 

ست. کسی که بناي دوم هیکل را ندیده باشد، در عمرش بناي باشکوهی ندیده هرگز ندیده ا نگیقشباشد، شهر 

  »است. 

با ارتفاع  ییچهل و هشت پاي مربع بنا شده بود. روي آن بنا به قاعدةدر برابر این پرستشگاه مذبحی 

یزان کار و پا قرار داشت. م 36 به طولپا، روي آن دو پلیکان، و در باالي همه مذبح دیگري  45 به طولو  7و 5

که ارتفاع بلندترین نقطۀ  می شودشده از اینجا معلوم  آنه بکوششی که صرف بناي این پرستشگاه و بناهاي متعلق 

  آن از قاعدة دیوار بیرونی، که در دره ساخته شده بود، قریب پانصد پا است.



 اشته است. باتعلق د شاهه بیوسفوس،  روایته بکه این همه سنگ از آن استخراج شده، بنا  جایی

 به نامسپرده شد، تا اینکه بیش از صد سال پیش یک نفر انگلیسی  فراموشیبه گذشت زمان محل این معدن 

 ايگشت سگش را گم کرد. لحظه  ، که با سگی در خارج دیوارهاي اورشلیم نزدیک دروازه دمشق می1»بارسلی«

می نزدیک تر رفت و دید این حفره به غاري باز » رسلی با« جهد.  بیرون می ايبعد متوجه شد که سگ او از حفره 

جا آمد. اینان حفره را گشوده، وارد غار به اینکه در زیر دیوار شهر قرار دارد. روز بعد او همراه چند نفر دیگر  شود

ه بشدند، و از مشاهدة غار بی پایان وحشتناکی که در برابر آنها قرار داشت برجاي خود خشک شدند. وسعت غار 

رسید. مرد انگلیسی نامبرده بعد دریافت معدن پادشاهی را که  انتهاي آن نمیه بود که نور مشعل هاي آنها ب حدي

از زمان سلیمان محل استخراج سنگهاي ساختمانی بوده کشف کرده است. در این غار پهناور پرتگاه ها و چاه هاي 

زنند که سه بار از ان استخراج  ن کشیده شده. تخمین میکوهستا به سويقرار دارد که  هاییفراوان و همچنین داالن

. هم اکنون می گردد، ولی در مجاورت هوا سخت می شودتراشیده  به آسانینوعی سنگ سفید است که  همی شد

خورد، و  می چشمه بجاي ادوات سنگتراشانی که دو هزار و هشتصد سال قبل بکندن سنگهاي آن اشتغال داشتند 

پیش آنجا را براي استراحت ترك گفته اند  ايپندارند سنگتراشان لحظه  می می کنندز آن دیدن کسانی که امروز ا

در بین غار و معبد اورشلیم داالنی بوده است که تابوت معروف یهود را  می شودو بزودي باز خواهند گشت. گفته 

می ه از کتیبۀ طاق تیتوس در روم برهنگام انهدام اورشلیم همراه غنایم دیگر در آن پنهان ساخته اند. ولی چنانک

  ، غنایم معبد اورشلیم توسط این سردار رومی به روم برده شده است.آید

  جلجتا و کلیساي قیامت :

واقع » قیامت « که امروز کلیساي  جاییمدت ها عقیدة عمومی بر این بود که مرگ و قیام مسیح در 

 به کلیهفتاد میالدي بدست تیتوس، سردار رومی،  در سال داشت که شهر اورشلیم به یاداست صورت گرفته. باید 

در این فاجعه یک میلیون و نهصد هزار یهودي کشته شدند و قریب نود و هفت  می نویسدمنهدم گشت. یوسفوس 

از اعالم خطر مسیح شهر را ترك گفته، به  تبعیته بفروخته شدند. مسیحیان قبل از وقوع حادثه  به غالمیهزار تن 
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در ماوراي اردن، گریختند و بدینسان زنده ماندند. بجز دیوارهاي غربی اورشلیم، که اشغالگران پس از » پاال « شهر 

تسخیر و انهدام شهر براي نمایاندن دالوري خود از تخریب آنها چشم پوشیدند، بقیۀ دیوارهاي این شهر با خاك 

: « می گویداز تخریب شهر آنجا را دیده است،  یکسان گردید و کوچکترین اثري از آن برجاي نماند. رهگذري پس

بعدها اورشلیم بار دیگر ساخته شد و » خورد.  ه بچشم نمیمی زیستاثري که داللت کند روزي انسان در اینجا 

، جمعی از مسیحیان نیز بدانجا بازگشتند و در بی شکرفت،  آبادي را از سرگرفت. در زمانی که شهر روبه آبادي می

« را که کلیساي  جاییبنیاد نهادند و در این میان  هایید وقایع مهم تاریخ دین آنها بوده است بنانقاطی که شاه

  پنداشتند که مسیح در آن مدفون شده است. جاییدر آن ساخته شد همان » قیامت 

امپراتور روم، به اورشلیم آمد و فرمان داد این شهر از نو ساخته شود. او  1»هادرین«، 122در سال 

رس اینکه مبادا به محل معبد آنها یک شهر رومی درآید. در این وقت یهودیان از ت به صورتمایل بود اورشلیم مطلقاً 

کشید که هادرین ناگزیر گشت  به جایی آنانشوریدند. سرسختی و شدت مقاومت  بی حرمتی شود، علیه رومیان

بفرستد. این بار رومیان پس از تسخیر  فلسطینه ببراي خوابانیدن انقالب الیق ترین سردار خود ژولیوس سوروس را 

دژ درآمده بودند، و با از پا درآوردن پانصد و هشتاد هزار تن از شورشیان،  تبه صورششصد شهر و دهکده، که 

توانستند آتش انقالب را خاموش سازند. از این پس تجدید بناي اورشلیم آغاز گشت. هادرین فرمان داد براي تحقیر 

بیست پا  به ارتفاعمی او، تپۀ جلجتا با دیوار محک دستوره بجلجتا پرستشگاهی براي بت پرستان در آن بنا شود. 

در اینجا صدو شصت پا احداث گردید.  به عرضسیصد و  به طولمحصور شد و در میان آن براي معبد قرار گاهی 

ن شده بود، مجسمۀ ژوپیتر بر کلیساي قیامت و مجسمۀ ونوس بر جلجتا نصب گردید. این ییکه با درختان متعدد تز

روم غالب آمد و خود امپراتور روم به مسیحیت گردید. در این هنگام وضع تا دویست سال دوام یافت، تا مسیح بر 

 در سالکه بر جلجتا بنا شده باید ترمیم شود.  کلیساییماکاریوس، اسقف اورشلیم، فرمانی از روم دریافت داشت که 

هنگام پسر ، معبد بت پرستان ویران گشت و گوري که در زیر آن بود بیرون آمد. ظاهراً یوسبیوس، که در آن 336

متأخر تري  به زمانبیش نبود، شاهد این تحول بوده است. یکی از نویسندگان بعدي ترمیم بناي جلجتا را  ايبچه 

. در این تردیدي نیست که هلنا به می کندکه مصادف با سفر هلنا، مادر امپراتور روم، به اورشلیم است، منتسب 
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که بر  ییاو بنا به دستوراو صلیب حقیقی مسیح بوده.  تصوره به اورشلیم سفر کرده و در آنجا صلیبی یافته است ک

که تصور  ايصد و نه پا بنا گردید. مساحت تپه  به قطرآن گنبدي  به جايروي جلجتا ساخته شده بود ویران شد و 

ن ای دوره هاي زمانی بعديپا است. در  15و  18 ابعاده بهمان محلی است که مسیح بر آن مصلوب شده،  می شود

کلیسا را آتش زدند، بار دیگر بنا کردند و چندي بعد باز ویران شد. از آن زمان تاکنون چند بار در آن تغییراتی داده 

  از آن یادگار عصر جنگهاي صلیبی است. هاییشده و بعضی قسمتهایش تجدید بنا گردیده است، ولی قسمت

ی است که داراي نمازخانه ها و کلیساي مزبور امروز عبارت از بناي کهنه و کثیف پرپیچ و خم

و براي تماشاي همۀ آنها انسان باید چند روز وقت صرف کند. در نتیجۀ رقابت فرقه هاي  می باشدحرمهاي متعددي 

 ۀنقط اگون گردیده و هر تصویر و هرمختلف مسیحی هرگوشۀ این کلیسا امروز نمایشگاهی از مراسم و سنن گون

ق دارد و کمترین تخطی به حقوق دیگران کافی است که آشوب خونینی برپا و دستۀ خاصی تعل فرقهه بفرش آن 

کند. در حال حاضر شش کلیساي مختلف، که عبارت اند از کلیساي ارمنی کریگوري، کلیساي قطبی، کلیساي 

سوریه، کلیساي ارتدکس، کلیساي جبشی و کلیساي کاتولیک رومی، در ادارة این کلیسا سهیم اند. در عصر 

صلیبی ادارة کلیسا منحصراً در دست کلیساي روم بود. پس از آن کلیساهاي دیگري نیز تدریجاً در آن  جنگهاي

قبر مسیح بوده، حرمی است که اجازه داده شده  می رودباز کردند. در وسط کلیسا، آنجا که گمان  جاییبراي خود 

 13ارتدکس،  به کلیسايچراغ  13اي روم، چهل و سه چراغ از سقف آن آویزان شود. از اینها سیزده چراغ به کلیس

   ارمنی، و چهار چراغ به کلیساي حبشه تعلق دارد. به کلیسايچراغ 

رسم ساالنۀ آتش مقدس از جملۀ موهومات هراس انگیزي است که این پرستشگاه باستانی را در 

« قرنها پیش راهبی که شغلش روشن داشتن چراغ در حرم  می گویداین رسم مبتنی بر حدیثی است که برگرفته. 

ون چشم گشود، از قصوري که مرتکب شده بود بود بخواب رفت و در اثر غفلت او چراغ خاموش گشت. چ» قیامت 

افسرده و هراسان گشت و از خداوند طلب بخشش کرد. در این هنگام آتش مقدس از آسمان نازل گشت و چراغ 

. کلیسا از هزاران مؤمنی که هر یک می شودروشن شد. از آن پس، هرسال در ایام عید قیام مسیح این معجزه تکرار 

. در میان مراسم مفصل با شکوه اسقف اعظم ارتدکس سه بار بدور می شودانباشته  شمع خاموشی در دست دارد

. بعد گروهی از کشیشان که جامه هاي آراستۀ گرانبها در بر و درفش هاي پرزق و برق در دست می کندحرم طواف 



شمع  ايتوده  اعظم، در حالی که قفاس. سپس، می شوندجمعیت روان  میانه بخوانند  دارند و پیوسته سرود می

میدرخشد و اسقف با  اي. در این هنگام ناکهان شعله می شودداخل حرم  هاییتنه خاموش در دست دارد، ب

» آسمانی « . مؤمنین که در کلیسا گردآمده اند پیش آمده، شمع خود را با آن آتش می آیدشمعهاي فروزان بیرون 

 و در حالی که هرکس بدقت می می شودهر پراکنده سازند. پس از آن، جماعت در کوچه هاي باریک ش روشن می

. هریک از پیروان کلیساي ارتدکس می شوندهاي خود روان  به خانهکوشد شمع خود را از خاموش شدن باز دارد، 

می عالم ارتدکس برده  کنافه اب» مقدس « ، و بدینسان این آتش می کندشمع خود را از شعلۀ شمع دیگري روشن 

  .شود

و مکر و تزویر چنان این کلیساي بزرگ را در گرفته است که انسان از دیدن آن کینه و حسد 

. شاید مساعدترین توصیفی که بتوان از این کلیسا کرد همان عبارتی باشد که به اسقف می شودپریشان و نومید 

به « ، پاسخ داد: وي عیسی این وضع را چگونه تلقی خواهد کرد به نظر. چون از او پرسیدند می شودگور نسبت داده 

من، او با همان تبسم دلنشین خود خواهد گفت کودکان من محتاج بازیچه اند. آیا همۀ کودکان گاهی بر سر  نظر

  »؟ می کنندبازیچه نزاع ن

واقع است، وضعش از هر جهت » جلجتاي گوردون « که در نزدیکی محلی موسوم به » گور باغ « 

معروف  1»چاینز گوردون« به نام. چند سال قبل یک سرلشکر انگلیسی که تفاوت دارد» قیامت « با وضع کلیساي 

جمجمه  به شکل آن راشد که غارهاي کوچکش  ايبود، به اورشلیم آمد، و در خارج دیوارهاي شهر متوجه تپه 

سید که او ر به نظراو رسید که اینجا باید جلجتاي حقیقی یا محل جمجمه درآورده است.  به نظردرآورده است. 

اینجا باید جلجتاي حقیقی یا محل جمجمه باشد. افسر نامبرده در زیر تپه غاري یافت که محل دفن اجساد بشري 

باشد که بدن مسیح را در ان نهادند. این غار که در باغی واقع شده  جاییبوده، و از آن پی برد که این غار باید همان 

ده. دریچۀ آن با سنگ بزرگی که در برابرش نهاده بودند مسدود جاي وسیعی است ظاهراً مدفن شخص ثروتمندي بو

به تابید، چنانکه اگر کسی در مدخل آن ایستاده،  آن می به داخلشده بود و از منفذي که در باال قرار داشت نور 

حفر  تماشا کرد. آثاري که از زیر خاك این باغ پس از آن راست درون می توان این نور به کمکنگریست،  می داخل
                                                        
1 Chines Gordon 



سازي و سنگهاي یک معبد بت پرستان. معلوم شده است  آن بدست آمده عبارت است از یک منگنۀ قدیمی شراب

به ند. هنگام تجزیۀ خاك این غار، می خواند» تپۀ جمجمه «  آن راند می زیستکسانی که در مجاورت این تپه 

  غارهاي دیگر، اثري از استخوان در آن نیافته اند. خالف

 می توانن شماردند. البته این فرضیه را با اینحال کسانی هستند که اینجا را جلجتاي حقیقی می

اثبات کرد، ولی از آنجا که این امکان کامال پاك و منزه و دست نخورده نگاهداري شده، کسی که سحرگاه روز عید 

یابد این غار باید چنان  ، همانگونه که نویسنده چند سال قبل در آن حضور یافت، در میمی شودقیام در آنجا حاضر 

قبر رفت در  به سرحالت زنی را که سحرگاه آن روز با بیتابی  وانمی تباشد که مسیح در آن مدفون شد، و  جایی

 شاگردانه بدر اینجا نیست، بلکه برخاسته است. بروید و این را « گفت،  نظر مجسم سازد و صداي فرشته را که می

  ، بگوش دل بشنود.»د ییبگو

   



  فصل شانزدهم

  کلیساي رشد کننده

شلیم به شهر تاریخی دمشق انتقال یافت. این شهر، از اورپس از پنتیکاست مرکز جنبش مسیحیت 

 که در حاشیۀ دشت سوریه واقع شده، عظمت و پایداري خود را مدیون دو رود ابانا و فرپر است که از کنار آن می

جنوب غرب، و دیگري از کوههاي لنان در شمال غرب روان  به سويگذرند. از این دو رود یکی از دامن کوه هرمون 

و رود نامبرده داراي آب زالل و مناظر دلکش و دشت بارور پهناوري را سیراب کرده، باغهاي سحرانگیز است. هر د

دمشق را بوجود آورده اند. سخنوران عرب این باغها را با باغهاي فردوس برابر دانسته اند و گفته اند که چون از 

 آن راتقاضا شد وارد شهر شده، باغهاي حضرت محمد، هنگامی که لشکریان اسالم شهر دمشق را تسخیر کردند، 

تماشاي باغهاي دلفریب دمشق شوق دیدار باغهاي فردوس را از دلم بیرون کند. دمشق حتی امروز شهري زیبا و آباد 

که دایماً مسکون  می رودجهان بشمار  با سقف سفید و مغازه ها و باغهاي سر سبز فریبنده است، و کهن ترین شهر

س، از زمان ابراهیم گرفته تا زمان تدوین کتاب عهد جدید و هنگام گرایش پولس به مسیحیت، بوده. در کتاب مقد

دمشق پایتخت سوریه بود و یکی از سرسخت  اسرائیلاین شهر مکرر اشاره رفته است. در روزگار پادشاهان  به نام

ونان و روم را تحمل کرده بود، استیالي سالطین آشور، ی نوبته برفت. این شهر، که  ترین دشمنان یهود بشمار می

میالدي از شهر پیترا حکومت  40 سالق. م. تا  9در زمان مسیح بخشی از قلمرو حکومت آرتاس چهارم، که از سال 

 آورد درخود  نکاحه برفت. هیرودیس آنتپاس با دختر او ازدواج کرد، بعد براي اینکه زن برادرش را  کرد، بشمار می

را دامن زد که در نتیجۀ آن قسمتی از قلمرو حکومت هیرودیس  ايکار جنگ انتقامجویانه وي را طالق داد، و این 

  از سلطۀ وي خارج گشت.

پولس تنها کسی است که در نوشته هاي خود اشاره کرده است آرتاس در آن زمان فرمانرواي دمشق 

شامل تصویر تیبریوس . مسکوکات دمشق می دهدبود، ولی مسکوکات آن زمان نیز بر صحت گفتۀ او گواهی 

ق. م. سلطنت کرد. از آن پس اثري از امپراتوران روم ــ چون کالگوال، که از سال  34امپراتور روم است که تا سال 



می انجامید ــ در این سکه ها مشاهده ن به طول 54تا  41سلطنت کرد، و کالدیوس، که حکومتش از  41تا  37

، تصاویر سایر امپراتوران روم بار دیگر بر سکه هاي می شودمیالدي آغاز  62. از زمان سلطنت نرون، که از سال شود

می شاه دیگري بر دمشق حکومت  62و  34، و همین گواه بر این است  که در فاصلۀ سالهاي می شوددمشق ظاهر 

  ه است.کرد

یمی است که قسمتی از آن یادگار روزگار رومیان است، و خیابان مستق ايدر مشرق دمشق دروازه 

، و در کتاب اعمال رسوالن بدان اشاره رفته است. در می شودنامیده » درب المستقیم « که از آن امتداد دارد هنوز 

طول و صد پا پهنا که در دو سو با ایوانهاي مسقف احاطه شده بود از  مایلزمان پولس این خیابان با یک 

امروز مسجدي است که چنانکه از ظاهر آن پیدا  رفت. بزرگترین مسجد شهر مشهورترین معابر جهان بشمار می

است در آغاز کلیساي مسیحی بوده و بعدها در ترکیب آن تغییراتی داده اند. شهرت این مسجد بیشتر از این جهت 

سر یحیاي تعمید دهنده در حرم مزینی که در وسط آن است نهاده شده. با توجه با اینکه  می شوداست که گفته 

که در زمان وي مدعی بودند سر یحیاي تعمید دهنده را در اختیار دارند از  هاییتعداد کلیسا دسنوی میکالوین 

بیست کمتر نبود، خوانندگان ما را معذور خواهند داشت هرگاه ادعاي کلیساي دمشق را نیز با تردید تلقی کنیم. 

سرستون سنگی است که بر روي  دمی کناین مسجد قبال کلیساي مسیحی بوده تقویت  به اینکهآنچه اعتقاد ما را 

نامیده. » شهامت آمیزترین کتیبۀ جهان «  آن را» هنري وان دایک « است که  ايمدخل آجري پیدا است، کتیبه 

تو، اي مسیح، از آن همه اعصار است، و حکومت تو تا همۀ نسلها پایدار  فرمانروایی« مضمون کتیبه چنین است: 

  »خواهد ماند. 

، و می شویمآشنا  طاکیهنا به شهرت مسیحی) با داستان انتشار  26:  11 والن (در کتاب اعمال رس

در همین جا بود که پیروان مسیح براي نخستین بار مسیحی خوانده شدند. در واقع، پس از  می کنیممالحظه 

ط پولس و توس ییسقوط روم، انطاکیه مهم ترین مرکز نفوذ و قدرت مسیحیت در خاور نزدیک شد. از اینجا هدایا

برنابا به قحطی زدگان اورشلیم فرستاده شد، و از اینجا بود که همان دو رسول نخستین سفر بشارتی خود را آغاز 

کانون  آن را. وسعت و موقعیت سوق الجیشی انطاکیه می گشتندجا باز   به همینکردند و گاهی از سفرهاي خود 

از دریا واقع شده، و در اینجا  مایلبیست  به فاصلهود اورنتوس مناسبی براي مسیحیت ساخته بود. انطاکیه در کنار ر



ه بواقع است بوجود آورده است. شهر انطاکیه » تائوروس « رود نامبرده یگانه معبري را که در بین کوههاي لبنان و 

« ز آنها تا ا 9شاه یونان، سلوکوس اول نیکاتور، ساخته شد. این شاه شهرهاي بسیار دیگري هم بنا کرد که  امر

 به ایننام مادر او  به مناسبتنام داشتند، و نام اخیر » الئودیکیه « ، و شش تا »انطاکیه « ، شانزده تا »سلوکیه 

 به خودشهرها داده شده بود. در زمان پولس شهر انطاکیه از چهار شهر مجاور و متوالی که هر یک دیواري مخصوص 

ودند تشکیل شده بود. این شهر پس از سقوط بدست رومیان داشت ولی همگی با یک دیوار مشترك محصور ب

فواره هاي زیبا بر شکوه و جالل آن شهري آزاد اعالم شد و پایتخت سوریه گردید. امپراتوران تالی روم با ساختن 

افزودند. هیرودیس بزرگ با تسطیح یکی از خیابانهاي پهناور شهر و ایجاد ایوانهاي مسقف در طرفین آن از خود 

  طول داشت. مایلدگاري جاودان بر جا نهاد. یکی از خیابانهاي شهر، که چون شریانی شرقی و غربی آن بود، چهار یا

از وضع شهر در آن زمان آنچنانکه » بن هور «  به ناملیواالس در داستان کالسیک شورانگیز خویش 

به در اینجا رودي : « می گویدي خود گوید شرح شورانگیزي بیان داشته است. و دوسته بهر رهگذري ممکن بود 

رسید. اکنون قسمت جلوي  شهر می دیوارهايه دارم روزي را که آب این رود تا ب به یادباختر روان است و  سوي

واقع است » کاسبوس « رود را لنگرگاه ها و حوضچه هاي تعمیر کشتی پوشانیده است. آنطرف تر، در جنوب، کوه 

کشیده، و در بین آنها جلگۀ انطاکیه قرار  به آسمانکه در شمال واقع است سر » آمنوس « که در برابر برادرش 

آب زاللی را براي خیابانهاي خشک و » نهر پادشاهان « واقع است که از آن » سیاه « دارد. کمی دورتر، کوههاي 

 مرتفع دیوار. این باشدمی استاد معماري دیوار » کزرائوس « . دیوار این شهر شاهکار هنر می آوردمردم تشنه همراه 

. بر روي این دیوار چهار صد برج و بارو قرار دارد که هر یک می گرددخود در جنوب از نظر ناپدید  اهنجارنبا زوایاي 

می منبع آب بوده است. بر آخرین نقطۀ مرتفع آن ارکی بنا شده که در تمام سال توسط سربازان رومی نگهبانی 

کشیده و در زیر آن مقر نایب السطنه واقع است که مملو  به آسمانه ژوپیتر سر ه است. در سوي دیگر پرستشگاشد

ن باشد. بر روي پلی که قدري از اطاق هاي متعدد است، و با اینحال چنان ساخته شده که از دستبرد اوباش مصو

« که  دمی شوشروع  اي. از باالي پل جزیره می شوددور تر قرار دارد عالمت محدودیت کشتی رانی دیده 

بر آن شهر تازة خود را با پنج پل بزرگی که بر روي دره ساخته شده بنا کرد. این پلها چنان محکم و » کالینیکوس 

وزگار انطاکیه در آن ر» استوار است که طول زمان و سیل و زمین لرزه نتوانسته است بر آنها گزندي وارد سازد. 



ستند رقابت کنند. این شهر که در می توانروم و اسکندریه با آن م بود و تنها خود سومین شهر مهم امپراتوري رو

شهرة عالم بود مساحتی بیش از یک برابر و نیم شهر روم را در برداشت، ولی از نظر اخالق مردمش نیکنام  زیبایی

می »  جوونال« نبود. انطاکیه مرکز مهم بازرگانی و داد و ستد و همچنین مرکز ادیان خاور زمین بشمار میرفت. 

در سراسر تاریخ  می رودسرایت کرد. گمان » تیبر « به » اورنتوس « موهوم پرستی و فساد اخالق شرق از  گوید

  و موهوم پرستی آلوده نشده باشند. فساده ببشري هیچ مردمی به اندازة ساکنان این شهر رومی ــ یونانی 

و  ییو بریتانیا ریکاییآمبدست یک هیئت مختلط  حفاري هایی، در این شهر 1932 در سال

فرانسوي آغاز گشت. از آنجا که شهر کنونی انطاکیه کوچک تر از شهر قدیمی است، نقاط بسیاري در آن وجود 

جلب کرد. محل دیوارهاي قدیمی شهر شناخته شد، آکروپولیس کشف  به خودداشت که نظر باستانشناسان را 

میالدي توسط رومیان بنا شده و در زمان خود با گنجایش گردید، و بقایاي تماشاخانۀ بزرگی که در قرن اول 

دویست هزار نفر عظیم ترین تماشاخانۀ جهان بشمار میرفت از زیر خاك بیرون آورده شد. گرمابه ها، ویالها، و بعد 

ساخته شده.  384 در سالمتعددي دیگري کشف شدند که یکی از آنها کلیساهاي مسیحی است که  از آن بناهاي

قرون اول تا ششم میالدي است، ه کف اطاق، که متعلق ب موزاییکر این، قطعات فراوان مجسمه و مقداري عالوه ب

ها داراي تصاویري از تاریخ و اساطیر یونان ــ روم و مناظر طبیعت و صحنه موزاییکبدست باستانشناسان افتاد. این 

  هاي شکاراند و از نظر هنري ارزش فراوان دارند.

ن یادگار تاریخی که در انطاکیه کشف شده توسط کارگران عرب از زیر خاك بیرون ولی گرانبهاتری

ند به پیالۀ مخصوص کند زمین را می 1910آورده شده است نه باستانشناسان. گروهی از کارگران عرب که در سال 

 به اینلی که در آن معروف شد. این کارگران از افشاي نام مح» پیالۀ انطاکیه «  به نامکه  خوردندربعشاي ربانی 

یافته اند. عالوه بر این پیاله،  آن راپیالۀ برخوردنده اند امتناع ورزیدند، ولی گفتند در زیر بناي یک کلیساي قدیمی 

یک صلیب، چند جلد سیمین کتاب، و یک پیالۀ دیگر نیز در اینجا بدست آنها افتاده بود. این پیالۀ در حقیقت، 

تصویر  می روده و روي آن تصاویري حک شده است که گمان می گرفتر آن جا ظرفی است که ساغر کوچکتري د

  مسیح و رسوالن اوست.



. یکی از آنها مسیح را در دوران جوانی و دیگري او را می شوددو تصویر از مسیح در طرفین آن دیده 

هاي افراشته بر دو که با دست می کند. تصویر ده نفر دیگر نیز جلب توجه می دهدمردي بالغ نمایش  به صورت

، و می شودفرستند. در دست راست مسیح بشقابی است که پنج قرص نان و دو ماهی در آن دیده  مسیح درود می

. در زیر پاهاي مسیح تصویر عقاب رومی قرار دارد. طرح بوتۀ تاك با تصاویر می کنددر کنار آنها کبوتري جلب توجه 

، کتاب مصور جالب توجهی س، پس از ده سال دقت و بررسی این پیالۀدیگر درهم آمیخته است. ایسین، باستانشنا

انتشار داد که مضامین آن ما حصل مطالعات اوست. باستانشناس نامبرده تصاویر دور مسیح جوان را متی، مرقس، 

آندریاس ی را که بدور مسیح بالغ گردآمده اند پطرس، پولس، یعقوب، یهودا و آنانلوقا، یوحنا، یعقوب پسر زبدي، و 

و ترکیب این پیالۀ  به شکل. این تصاویر هر یک دو اینچ طول دارد و با هم متفاوت اند. ایسین با توجه می کندتلقی 

داند. پیالۀ هاي دیگري که چون این داراي قاعدة کوچک باشند پس از  متعلق به سال هفتاد میالدي می آن را

رسید، تاکنون بدست نیامده است. لذا، او تصاویر روي این  انبه پای 34ش در سال فرمانرواییدوران تیبریوس که 

شمارد. مسیح در این تصویر فاقد ریش است و وقار و مالحت از چهره اش هویدا است. از نظر  پیالۀ را مستند می

ی ظرفی مراحل هنر یونان تعلق دارد پیالۀ منقور برون آخرینه بیونانی ساخته شده، و ظاهراً  به سبک الهپیهنر، این 

زمان از آن  مروره به است. قطعاتی از این پیالۀ کوچک تر را می داداست که ساغر سادة کوچکتري را در خود جاي 

باشد که مسیح و  ايجدا کرده، با خود برده اند. دکتر ایسین این فرضیه را که پیالۀ درونی ممکن است همان پیالۀ 

ثبات نیست، ولی . این فرضیه، گرچه قابل امی کندمحتمل تلقی شاگردانش در شب بازپسین از آن شراب نوشیدند، 

  است. جذابجالب توجه و 

پس از کشف این پیالۀ، دربارة آن و بخصوص قدمتش اختالف نظر شدیدي در میان باستانشناسان 

قرن دوم نات این پیالۀ بیشتر مربوط به اوائل ایپدید آمد. دکتر بارتون معتقد است عقاید منعکس در تصاویر و تز

کامبریچ، برعکس عقیده دارد که این  . دکتر کوك، استادمی باشد 140ــ  120میالدي، یعنی حدود سالهاي 

کار  آن را). فوکس جانسن  116ــ  98تراژان (  به زمان) باشد یا  96ــ  70فالوین (  عصره بتصاویر یا باید متعلق 

دیرتر از قرن  زمانیه بپنجم است و سبک هنري آن  به قرنق داند. برخی دیگر معتقداند متعل قرن اول میالدي می

اول میالدي تعلق دارد. با اینحال پرفسور بیکن گفته است آثار هنري مشابه این از معابدي که در قرن دوم میالدي 



 ثابت کرده است هنرمندان خاور زمین از مدت ها قبل این» دورتی « در بعلبک بنا شده اند بدست آمده است، و 

، شرح »پیالۀ « ه اند. توماس کوستین، داستانسرا، در اثر کثیر االنتشار خود موسوم به می کردسبک را پیروي 

خیالی دلکشی از نحوة تهیه این اثر گرانبها بیان داشته است. اکنون پیالۀ مورد بحث در یکی از موزه هاي شهر 

ار گرانبهاي دیگري که از صنعت اولیۀ مسیحی در این ، و در میان آثمی شودنگاهداري » دیرها «  به نامنیویورك 

  موزه گردآمده، محتمال، از همه زیباتر و شگفت انگیز تر است.

، که »سلوکیه پبریه « دو کلیساي ویران نادر در مجاورت انطاکیه کشف شده است. یکی از اینها در 

)، سفر بشارتی خود را از آنجا آغاز  4:  13الن ( کتاب اعمال رسو روایته ببندر قدیم انطاکیه است و پولس و برنابا، 

میالدي بنا شده، و کلیساي بزرگی بوده است. کف متحرك آن با  480کردند، واقع شده. این کلیسا، ظاهراً در سال 

زنده از فردوس طبیعت را با جانوران، پرندگان، درختان و  هاییکه صحنه  اينادر و خارق العاده  موزاییکمجموعۀ 

که از دیدن مرغ  می شوندپوشیده شده است. در میان جانوران زرافه و اسب کوهی دیده  می دهدنمایش  گلها

، یک دسته آهو، گوسفندان، سیختهگ خروشان، شیران غران، اسبان لجاماز طایفۀ درنا، یک فیل  ايعظیم الجثه 

منعکس شده اند عبارت اند از یک عقاب، در  بزها، یک کفتار و جانوران دیگر رم کرده اند. پرندگانی که در روي پیاله

. ازغو درنا و مرغابی و  سوطاوزند، چند  زند، یک مرغابی، که سرش را چنگ می حالی که بالهاي خود را بهم می

داستانهاي کتاب عهد عتیق عبارت اند : از دانیال، موسی، بوتۀ فروزان و یوسف و شائول. از تصاویر مربوط به 

هد جدید تصویر مجوسیان، مرد توانگر و ایلعازر و اطعام پنج هزار نفر توسط عیسی بر روي پیالۀ داستانهاي کتاب ع

  منعکس است.

واقع است. سیمون » سیمون مقدس « شمال شرق انطاکیه ویرانه هاي کلیساي  مایلیدر هشتاد 

برد که  به سر اییهدر شمال سوریه متولد شد و سی سال آخر عمر خود را بر روي ستون 390مقدس در حدود 

شصت پا ارتفاع داشت. بیشتر روزها را او  ریبق افت. ستون اول شش پا و ستون آخری ارتفاع آنها پیوسته افزایش می

. یک تماشاچی می گردیدخم شده، دوباره راست  به زمینو در ضمن آن از کمر تا  می برد به سردر دعا و مناجات 

شمرد خسته شد و از شمردن باز  آن راز آنکه هزار و دویست و چهل بار روزي بشمردن حرکات او پرداخت، و پس ا

. مشهور است می دادحرکت شگفت انگیز ادامه  به اینایستاد، در حالی که سیمون مقدس خسته نشده بود و هنوز 



اند که هزاران ند، و گفته می آوردکه او یک سال تمام را روي یک پا ایستاد. از همه جا زائران براي تماشاي او هجوم 

، و جماعتی از می کردستارة فروزانی بر فراز ستون او نور افشانی  می گویندتن با دیدن او به مسیحیت گرویده اند. 

فنا ناپذیر از قدوسین مرتاض مسیحی شناخته شده  ايپیشوایان دین جسد او را تا گور مشایعت کرده اند. او نمونه 

تأثر انگیز آن هنوز بر جا  زرگی در محل ستون او ساخته شد که ویرانه هاياست. اندکی پس از مرگ وي، کلیساي ب

صلیب در کنار هم قرار داشتند. روي این اطاق ها  به شکلاست. این کلیسا از چهار اطاق بزرگ تشکیل شده بود که 

ا قرار داشت. را با سقف پوشانده بودند و ستون سیمون مقدس، که هنوز قسمتی از آن پا برجا است، در وسط آنه

ستونها صیقلی زیبا سقف نسبتاً : « می کندچنین توصیف  آن رااین کلیسا را دیده،  560 در سالاواگریوس، که 

 قرارچهل ذراع  به ارتفاعبلندي را بر روي خود نگاهداشته اند. در وسط کلیسا صحنی است که در مرکز آن ستونی 

صومعه هاي متعددي در » برده.  به سرنی خود را بر روي زمین دارد. بر روي این ستون فرشتۀ مجسم زندگی آسما

از زائرانی که براي زیارت این  پذیراییدریافت براي  می تواندور این کلیسا بنا شده بود، و از روي ویرانه هاي شهر 

  آمدند چه تدارکاتی مفصلی الزم بود در این شهر بعمل آمده باشد. کلیسا می

   



  فصل پانزدهم

  که پولس پیمود هاییراه

 وطن) با نخستین سفر بشارتی پولس و برنابا به قبرس، که  5و  4:  13در کتاب اعمال رسوالن ( 

. قبرس جزیره طویل و زیبا و باروري است که در مشرق مدیترانه در مدخل خلیج انطاکیه می شویمبرنابا بود، آشنا 

مبشران نامبرده در شهر سیالمیس، که در آن روزگار از  .می شودواقع شده و در و در روز روشن از این بندر دیده 

واقع  ايرفت، پیاده شدند. این شهر در کنار جلگه  بندرهاي مهم مدیترانه بود و مرکز بازرگانی قبرس بشمار می

، در زمان پولس کنیسه می کند. چنانکه کتاب اعمال رسوالن روایت می باشد  است که وسیع ترین جلگۀ جزیره 

سیالمیس در آن زمان مرکز مهم بازرگانی بود و یهود  به اینکهددي در این شهر قرار داشت. با توجه هاي متع

صومعه اي د. امروز در این شهر همواره سوداگر بوده اند، وجود این کنیسه ها را در آنجا امري عادي باید تلقی کر

آن گوري منتسب به برنابا قرار دارد. راهبان و در کنار  می شودخوانده » برناباي مقدس «  به نامکه  قرار دارد

مردي که پولس در نخستین  آمد، به جزیرهدومین باري که برنابا همراه مرقس  می گویدکه صومعه حدیثی دارند 

خود وي را نابینا ساخته بود، با وي بناي مخالفت نهاد و یهود را علیه وي بشورانید و آنها در میدان اسب دوانی  سفر

  رسانیدند. به قتلا سنگسار کرده، برنابا ر

سپرد. چهار صد  خاكه بهمان شب مرقس جسد وي را ربوده، در خارج شهر دور از دیدة بدخواهان 

سال بعد از این ماجرا، کلیساي قبرس در صدد برآمد خود را از سلطۀ و فرمانبرداري کلیساي انطاکیه برهاند، و براي 

آن کلیسا نیز بدست یکی از رسوالن مسیح بنیانگذاري شده در شأن و  حصول این منظور استدالل کرد چون خود

که بحث و گفتگو در این باره جریان داشت، اسقف اعظم قبرس  ییمنزلت کمتر از کلیساي انطاکیه نیست. در اثنا

یف نموده تکل به اوکرده است، و  راهنماییگور خویش  محله بوي آمده، او را سراغ ه اعالم داشت برنابا در خواب ب

شکافت، و در داخل آن جسد برنابا را یافت  آن را. بفهماند، امپراتور قسطنسنیه،  1وکه مسألۀ مورد اختالف را به زن
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خود نهاده است. وي آثاري را که در گور یافته بود برداشته، نزد امپراتور  سینۀه باز انجیل متی را  ايکه نسخۀ 

استقالل و  تاییدشوراي کلیسا را براي  درنگ بیآمد که  هیجانه بن شتافت، و امپراتور از سخنان وي چنا

خودمختاري کلیساي قبرس تشکیل داد. عالوه بر آن، شورا به اسقف اعظم اجازه داد که از آن پس نامش را با مرکب 

بر سر  پیش از آن حق اختصاصی امپراتور بود. همچنین اسقف اعظم اجازه یافت کاله ارغوانی کهسرخ امضا کند، 

این حقوق و مزایا  ماسال گذشته تا روزگار  1450نهد و عصاي سلطنتی با خود حمل نماید. کلیساي قبرس در طی 

   براي خویش محفوظ داشته است. نظري تنگرا با سرسختی و 

شهر سیالمیس در روزگار ما در زیر درختان انبوه کهنسال پنهان شده و از خالل درختان پایۀ 

اي عظیم ستونهاي مرمر و بقایاي سه بازار قدیمی با میدانهاي وسیع که کف آنها با سنگ مرمر پوشیده و با بناه

خانه  به سبک اياحاطه شده بود، نمایان است. از جملۀ آثاري که از میان ویرانه هاي شهر قدیمی بدست آمده ابنیه 

میدان شهر پلکانی  گ ترینربزهاي رومی است که داراي گرمابه هاي متعدد و دستگاه حرارت مرکزي بوده اند. در 

که رسوالن از آن گذشته اند. شهر سیالمیس و بندر آن در  شدمی باقریب بقین همان پلکانی  به احتمالاست که 

  زمین لرزة شدیدي ویران شده است.

و آنها  می شدبزرگ مس قرار دارد که در روزگار رومیان از آنها بهره برداري  معادندر وسط جزیره 

کلمۀ مس در زبان  را هیرودیس بزرگ از آگستوس قیصر کرایه کرده بود. نکتۀ جالب توجه اینجا است که معادل

بهره  معادنبا وسائل و شیوه هاي نوین از این  آمریکاییانگلیسی از کلمه قبرس گرفته شده است. امروز یک شرکت 

. مبشران نامبرده از سیالمیس پافوس، که مقر فرمانرواي رومی جزیره بود، در آمدند. در مجاورت می کندبرداري 

ده است، و ساکنان آن بر خود ای، که درختان زیتون کهنسال در آن رو» ساالمیو«  به ناماست.  ايپافوس دهکده 

بالند که تخم این درختان را پولس و برنا هنگامی که براي صرف ناهار در آن توقف کردند بر زمین افشانده اند.  می

اب اعمال شخصی است که در کت به مناسون تعلق دارد، و این همان می شودنزدیک تاماسوس گوري است که گفته 

) نامش آمده. معروف است که این شخص بدست یوحنا تعمید یافته و به فاصلۀ راه یکروز از  16:  21رسوالن ( 

کرده. و بعدها با خشکانیدن دست صرافی بی وجدان و  پذیراییداشته که در آن از پولس و لوقا  اياورشلیم خانه 

  از او سر زده است. ايستمگر معجزه 



، که مردي دانا و هوشمند بود و پس از »خلیفۀ والیت « به سرجیوس پولس،  در پافوس مبشران

مقام گماشته شد، برخوردند. در آن روزگار ایاالت تابع روم بر دو گونه بودند.  به اینسیسرو، خطیب مشهور رومی، 

روهی دیگر را ، و گمی شدسپرده » خلیفه والیت « برخی از آنها تابع مجلس عوام بودند و حکومت آنها بدست 

. نکتۀ جالب توجه اینجا است که وقتی لوقا از پیالطوس، فیلکس و می نمودامپراتور توسط فرماندار خویش اداره 

، در تعیین مقام و مسئولیت آنها راه خطا می بردنام » خلیفۀ والیت «  به عنوانفستوس چون والی، و از پولس 

قبرس نام برده دچار » خلیفه والیت « ه از سرجیوس پولس چون ک یینرفته است. زمانی گمان میرفت لوقا در جا

ه است. ولی می کردخطا گشته است، زیرا آگستوس، امپراتور روم، این جزیره را مستقیماً توسط والی خویش اداره 

ر آن نام بدست آمده که ب ايمعلوم شد که ادارة امور این جزیره بعدها از امپراتور به مجلس اعیان انتقال یافت. سکه 

میالدي  155 در سالمتعلق  ايقبرس منقوش است، و همچنین در سالهاي اخیر کتیبه » خلفاي والیت « یکی از 

پلینی نیز از سرجیوس پولس چون » در زمان پولس، خلیفه والیت « یافت شده که بر روي آن نوشته است: 

ی که حضور و مقام وي را در این آنانگواه دیگر بر ، و بدینسان یک می برددربارة دانش قبرس نام  اينویسندة رساله 

  . »می شودکرده اند افزوده  تاییدجزیره 

باریشوع  به نامدر همین جا بود که در حضور سرجیوي پولس بحث و گفتگوي شدیدي در بین مغی 

خلیفه « طرف  اولی و قبول پیام پولس از ییعلیمایا از یک طرف و پولس رسول از طرف دیگر در گرفت و به نابینا

. نخست آنکه، نام سولس از این به می کندانجامید. از اینجا دو تغییر در نحوة بیان داستان جلب توجه » والیت 

که او  می آید، و از ظاهر امر برمی شد، و دیگر آنکه تا اینجا نام برنابا مقدم برنام پولس ذکر می گرددپولس بر 

پولس «  به نامآمده  میانه بست. ولی از این پس هرجا که از مبشران نامی رهبري و ابتکار عمل را در دست داشته ا

که از آن پس رسولی که جوان تر بوده ابتکار عمل را بدست  می دهدیاد شده است، و این نشان  آناناز » و همراه او 

سولس که نام  جايبه رومی گام نهاد، ترجیح داد  جهانه بگرفته است. چنانکه پیداست، پولس رسول پس از آنکه 

  پولس خوانده شود. به نامعبري است 

مبشران پس از ترك قبرس به آسیا باز گشتند و در انطاکیۀ پامفلیا پیاده شدند. این شهر از جملۀ 

شانزده شهر موسوم به انطاکیه است که بدست سلوکوس نیکاتور اول بنا شدند. شهر مورد بحث، چنانکه ویرانه هاي 



رومی ساخته شده هنوز جلب  به سبکشهري یونانی ــ رومی بوده است. بقایاي مجراي آب که ، می دهدآن گروهی 

، بنا شده داراي مذبح وسیعی با الواح منقور بود و خاك 1»من«اصلی شهر که براي الهۀ  ستشگاهپر. می کندتوجه 

اگستوس قیصر و  به نامکه یکی از آنها شهر داراي دو میدان وسیع بوده زیر آن مملو از استخوانهاي چهارپایان است. 

یادبود در بر داشت.  هاییبنا شده بود که کتیبه  هاییو در آنها طاق  ه است،می شدتیبریوس خوانده  به نامدیگري 

که در میان تاجهاي بافته شده از شاخۀ درختان و میوه احاطه حاوي تصاویر سر گاو نر است » من « پرستشگاه 

برجسته از ظرافت یونان  اي، خداي باروري بوده است. این پرستشگاه نمونه »من « عالمتی براي شده اند. سرگاو نر 

در داخل شهر  هاییآمد توسط لوله  می به شهرو شکوه و عظمت ابنیۀ رومی است. آبی که از مجري مخصوصی 

گندم را پس از یک زمستان التین از میان بقایاي شهر بدست آمده، بهاي  به خط. اخیراً فرمانی که می شدتقسیم 

. پیداست که انطاکیه از شهرهاي مترقی و با می داردو سودجویان را از تجاوز و تخلف باز  می کندسخت تثبیت 

  رونق آن روزگار بوده است. 

معطوف داشت کشیش نظامی انگلیسی  به خودنخستین محققی که ویرانه هاي انطاکیه توجه وي را 

، که با نگارش 3، است. این شخص در اثر تماس با برادر زنش جیمز موریر 2یس اروندلفرانس به ناممقیم ازمیر، 

 به اینکتاب حاجی باباي اصفهانی در ایران شهرت یافته است، به باستانشناسی عالقمند شد. پولس، پس از ورود 

عت اعالم داشت. ظاهراً یهودیان دیرین خود، روز شنبه به کنیسه یهود در آمد و پیام عیسی را به جما به عادتشهر، 

 به شکلجهت تنها یک کنیسه در آن وجود داشت. این کنیسه یقیناً  به همینساکن این شهر اندك بودند، و 

کنیسه هاي امروزي بوده و در وسط آن میزي براي قرائت کتاب عهد عتیق قرار داشته است. صندوق حاوي نسخۀ 

و در اطراف میز صندلی  می شدکه به اورشلیم نزدیکتر است نهاده  ايوخطی کتاب عهد عتیق در کنار میز در آنس

ه ب، و زنان نیز در جاي مخصوصی که معموال در پشت معجري مشبک یا راهرو که می شدبراي حاضرین چیده  هایی

 از ايونه که نم می دهدآمدند. لوقا شرح مبسوطی از بیانات پولس در این کنیسه  اختصاص داشت گرد می آنان

هاي پیامبران یهود آغاز پیشگوییمواعیظ او براي یهودیان است. سخن پولس در اینجا دوستانه و دلنشین است. از 
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. در نخستین هفتۀ اقامت پولس در این شهر، یهودیان ساکن می رسدو به یحیاي تعمید دهنده و عیسی  می شود

سر زد سبب گشت که پولس از یهود  آنانعداً از جانب ابراز داشتند، ولی مخالفتی که ب به او ايآنجا واکنش دوستانه 

  دل کند و به امتها روي آورد. 

رسول « تحولی در مشی فعالیت بشارتی پولس بود، زیرا از آن پس او نام  این ماجرا در حقیقت مبدا

را به خود گرفت. بدیهی است که در شهري چون انطاکیه، که در تحت نفوذ و سلطۀ رومیان بود، هر » براي امتها 

مقتدر زنان ه بماند. از این روي، مخالفان و بدخواهان  ب یهود بی ثمرو بال اثر میعلیه پولس از جان قانونه ب شکایتی

علیه مبشران برانگیختند و مبشران را ناگزیر  را آنانکه به یهودیت گرویده بودند متوسل شدند و  با نفوذيو 

انطاکیه واقع است،  مایلیشصت ، به قونیه، یا ایقونیه، که در »خاك و غبار شهر را از پاهاي خود افشانده « ساختند 

  رهسپار شوند.

. تکال جوانی از اهالی می شودهاي پولس و تکال خوانده به نامهست که  اينزدیک ایقونیه دو تپه 

قونیه بود که به مسیحیت گروید، و داستان او در شرح جعلی کارهاي پولس و تکال که در قرون اول میالدي در 

  ت.، آمده اسمی شدکلیساها خوانده 

تنها توصیفی که از اندام و وضع ظاهري پولس در دست داریم در همین کتاب است. نویسندة کتاب 

مردي بود با اندام ریز، سرکم مو، پاهاي کج، تندرست، ابروان بهم رسیده، بینی نسبتاً خمیده، و « پولس  می گوید

ایقونیه » آمد.  می به نظررشتگان و زمانی چون ف می نمودشخصی پر از فیض و رحمت، زیرا گاهی چون انسان 

. از این روي، هنگامی که ساکنان آن علیه مبشران می شددموکراسی اداره شیوة ه بمستعمرة رومیان نبود بلکه 

آن به کریه ترین صورتی نمایان گشت، و پولس و برنابا ناگزیر گشتند به لیستره بگریزند.  ی دردموکراسشوریدند، 

قدیمی، که شاید همان باشد که پولس دیده، تا زمان ما باقی مانده است، زیرا این شهر تنها بخش کوچکی از شهر 

  بارها ویران شده و از سر نو بنا گردیده است.



توسط ج. ر.  1885از ایفونیه واقع است و ویرانه هاي آن در سال  مایلبیست و پنج  فاصلۀه بلیستره 

یده است. در میان بقایاي شهر سنگ مذبحی به ارتفاع سه و نیم ، کشف گردآمریکایی، محقق 1ستیلینگتون سترت

التین حک شده و ضمناً اشاره گردیده است که شهر مستعمرة رومیان  به خطاینچ بدست آمده که بر آن نام شهر 

بود  دیده اند. در همین شهر آن رابوده. از آنجا که این سنگ یادگار روزگار آگستوس است، یقیناً پولس و همراه او 

که چون پولس مرد لنگ را شفا داد کاهن معبد مشتري وي را خدا پنداشت و خواست براي او قربانی بگذارد، و 

مردم برنابا را چون الهۀ مشتري و پولس را چون خداي عطارد سجده و پرستش کردند. درك اینکه چرا در لیستره 

نۀ کهن کل نیست. سبب آن این بود که افسامردم این مبشران را چون خدایان مشتري و عطارد پنداشتند مش

انسان  به صورتمشتري و عطارد  می گویدفیلمون و با ئوکیس در ذهن مردم این شهر ریشه دوانده بود. این حدیث 

بیرون راندند. تنها فیلمون، مرد کهنسال نیک سیرت، و زن او  را آنانان نامهربان ییدر شهر نمایان شدند و روستا

 مهمانانافزایش یافت تا کفاف  ییبطرز معجزآسا آنانکردند. موجودي آذوقۀ  پذیرایی آناناز  ايشروبائوکیس با خود

ان نامهربان به ماهی مبدل گشته ییظاهر گشت که در آن روستا ايرا بدهد، و بامداد فردا در جاي شهر دریاچه 

خدایان مشتري و عطارد  را آناناند، همین حدیث، وقتی مردم پنداشتند خدایان فرود آمده  با استناد بهبودند. 

که در میان ویرانه  هاییکه مشتري و عطارد خدایان حامی این شهر بوده اند. بر اثر کاوش می رسد به نظرشمردند. 

صورتی که در کتاب اعمال رسوالن توصیف شده کشف  به همانهاي شهر صورت گرفته بقایاي معبد مشتري 

تقدیم گردیده  آنانه ببدست آمده است که از طرف پرستندگان مشتري و عطارد  گردیده، و همچنین الواح فراوانی

   است.

لذا پیداست که شور و هیجانی که از مشاهدة پولس و کارهاي او به کاهن معبد مشتري دست داد و 

شوربختی مایۀ برکت شهر خواهد گشت بی مبنا نبوده  به جاياز این خدایان  پذیراییاین بار  به اینکهاعتقاد او 

ار شدند و آخرین نقطۀ خط سیر پولس در این سفر بود، شهر دربه، که مبشران از لیستره بدان رهسپاست. در محل 

  صورت نگرفته است. پولس و برنابا از اینجا به انطاکیۀ سوریه بازگشتند. حفاريتاکنون 
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که در سفر قبلی دیده  هاییپولس و سیالس در دومین سفر بشارتی خود پس از عبور از برخی شهر

عالمتی از  می کردینجا پولس رؤیاي مرد مقدونی را که استعانت بودند به ترواس، در آسیاي صغیر، رسیدند. در ا

. در این سفر تیموتائوس در لیستره و لوقا در ترواس به می کندمیل و ارادة خدا براي عزیمت خود به قارة اروپا تلقی 

تسخیر اروپا با . تفاوت شیوة این مبشران براي می رسد به چهارپیوندند، و بدینسان تعداد آنها ظاهراً  مبشران می

 به این، تقریباً از همان نقطه آنانق. م.، یا قریب پانصد سال قبل از  480 در سال، شاه ایران، راهی که خشایارشا

اسناد تاریخی با اتکاي به بزرگ  به گواهی، است. خشایار شا اي توجه و آموزندهمنظور برگزیده بود، نکتۀ شایان 

 ستند از کثرت سربازان خشاریارشارا آغاز کرد. هرودوت توصیفی روشن و م ترین نیروي نظامی آن عصر تعرض خود

و ترکیب نیروهاي او باقی گذارده است. سربازان او از سراسر امپراتوري پهناور ایران، که از هند تا حبشه و از 

، که به شمشیر و افغانستان تا شبه جزیرة عربستان گسترش داشت، گردآوري شده بودند. نیروهاي او از پیاده نظام

او جمعی با کاله خود برنجین، گروهی با کاله خود ساخته شده و در میان سربازان  می شدنیزه مجهز بود، تشکیل 

به با کاله نمدي بودند و جامه هاي رنگارنگ گوناگون برتن داشتند. کثرت سربازان او  اياز جمجمۀ اسب و عده 

کشیدند، و چون گنجایش محوطۀ  آنانا جدا ساخته، حصاري برگرد ده هزار تن ر آنانبود که براي شمارش  حدي

داخل حصار معلوم شد، از آن براي شمارش بقیۀ سربازان استفاده کردند. در نتیجۀ این احصاء معلوم شد که تعداد 

دانل سربازان خشیارشا بر یک میلیون و هفتصد هزار تن بالغ است. هزار و دویست و هفت کشتی نیز که در تنگۀ دار

ند. شاه ایران که بر تخت مرمر نشسته بود از آنجا بر این می کردگرد آمده بودند از سربازان او در خشکی حمایت 

سفاین نظر افکند و از عظمت نیروي خویش خشنود گشت. فرمان حمله صادر شد و سربازان شروع کردند از روي 

  اروپا برسانند.پلی که از اجتماع قایق ها تشکیل شده بود خود را بکرانۀ 

که هجوم خشیایارشا با ایستادگی  می دانیمتاریخ نتیجۀ این تعرض نیرومند را ثبت کرده است. 

او منهدم گشت و تنها گروه معدودي از سربازان او که ظاهراً شکست ناپذیر  ییسخت یونانیان روبرو شد. نیروي دریا

منظور  به همینکه پولس  ايسخیر اروپا با شیوه خویش باز گشتند. هجوم خشایارشا را براي ت وطنه ببودند 

برگزیده مقایسه کنید چهار مرد بر آن شدند که قارة اروپا را براي مسیح تسخیر کنند. چهار مبشر تهیدست گمنام و 

آن توفیق نیافت. اینان دین و دل و شیوة زندگی مردم یونان و،  به انجاماه تواناي ایران کاري کردند که شالح س بی



دل خوشی  آنانباج از  وصوله بظاهري مردم و  فرمانبرداريه بآلمال سراسر اروپا را دیگرگون ساختند. خشایارشا  با

داشته بود. ولی نیت و هدف پولس بسی عالی تر از ان بود. هیچ فتحی، جز اینکه مردم اروپا تن و روان و فکر خود را 

که  ییز تالش باز دارد. با اینحال، میبینیم در همان جاست امی توانتسلیم مسیح سازند، این مبشر بزرگ را ن

کشد. جنبشی که بدست او  می       خشایارشا با شکست مواجه شد پولس شاهد پیروزي و موفقیت را به آغوش 

  آغاز گشت، نه تنها به یونان بلکه سراسر اروپا گسترش یافت.

راي اعالم پیام مسیح در آن توقف است که پولس و همراهان او ب اروپاییفیلیپی نخستین شهر 

. بعدها با جنگ می شدبنا نهاده، نامیده  آن رافیلیپ مقدونی، که در قرن چهار قبل از میالد  به نامکردند. این شهر 

انجامید، بر » اوکتاوین « و » آنتونی « بدست » بروتوس « و » کاسیوس «  مغلوبیته بفیلیپی که در آن روي داد و 

این پیروزي برپا شده بود، شهر فیلیپی مستعمرة  به مناسبتافزوده گشت. مقارن جشنی که شهرت این شهر 

نیا « رومیان شناخته شد و سربازان رومی که در جنگ شرکت جسته بودند اتباع آن گشتند. پولس و همراهان در 

ا که با گذشت زمان بر این ، که در کنار یکی از شاهراهاي یونان به روم قرار داشت، توقف کردند. خاکی ر»پولیس 

اینچ یافته اند که  4تا  3 به عمق هاییآن برداشته اند و در آن خراش شاهراه نشسته است در نقاط متعددي از روي

  گذشته اند برجاي نهاده است. که از آن می هاییچرخ گاری

انسوي دامنه داري توسط مدرسۀ فر حفاريیک رشته کاوشها و  1938و  1914 سال هايدر فاصلۀ 

به سیصد و  به طولآتن در ویرانه هاي شهر فیلیپی صورت گرفت. حفاران مدرسۀ نامبرده در مرکز شهر میدانی 

قرار  هایی، در سه سمت آن ایوانمی شدمنتهی  هاییصد و پنجاه پا یافتند که در همه طرف به پرستشگاه پهناي

است که گویا مقر فرمانرواي شهر بوده.  ییشمال بنان ساخته شده بود. در سمت بسیاري در اطراف آ نیۀابداشت، و 

ت. در نقطۀ باقی مانده اس ايقابل استفاده  به صورتنهرهاي آب که توسط رومیان در شهر احداث شده بود هنوز 

که تاریخ بناي آنها خیلی دیرتر از زمان پولس است ساخته  هاییبا قلۀ مسطح، یک تماشاخانه، کلیسا ايه تپدیگر 

است که بقایاي آن در انتهاي  داري ستونکه ظاهراً قبل از زمان پولس ساخته شده ایوان  هاییاز بنا شده. یکی

احتمال داد که این بنا پس از آنکه شهر  می توانرومیان باستان،  عادته ب. با توجه می شودغربی شهر قدیمی دیده 

ه می کرددایان بیگانه را بدان راهی نبوده، تعیین مستعمرة رومیان شد بنا گردیده و ظاهراً امتهاي پومریم را، که خ



که از آن در کتاب  می رسیم   » گنجاتیس « از این شهر، در کنار شاهراه، به رود  مایلتقریباً یک  به فاصلهاست. 

ت که در روز سب ندبرخورداز زنان دیندار  گروهیه ب) نام برده شده، و مبشران در کنار آن 13: 16اعمال رسوالن (

است که مسیحیت را  اروپایین مشغول بجا آوردن مراسم دینی خود بودند. لیدیا، دالل ارغوان، که نخستین ز

  پذیرفت، یکی از همین زنان بود.

یارد که آب زاللی در آن جاري است. این شهر چون  12ــ  10رودي است به پهناي » گنجاتیس « 

چندانی نداشت، یهودیان آن بسیار اندك بودند. شهري نیز که پایگاه نظامی بود و چون از نظر سوداگري اهمیت 

در آن حادث  ايدختري مال اندیش در آن شفا یافت، مبشران مضروب و زندانی شدند، هنگام شب زمین لرزه 

شهر شباهت داشت. احساسات گرم  به همیننظامی  قعیتوو م اهمیتگروید، از نظر گشت و زندانبان به مسیحیت 

پیداست. این نامه از آن جهت که از سخنان » فیلیپیان « نسبت به مسیحیان این شهر از نامۀ او به  و آتشین پولس

  گله آمیز و تحذیر کننده خالی است با سایر نامه هاي پولس تفاوت دارد.

هفتاد  به فاصلهرسوالن از اینجا به تسالونیکی رهسپار شدند. تسالونیکی نیز در آغاز همان شاهراه 

زن او که  به نامساخته شده، و » کاساندر «  به فرمانق. م.  315 در سالشهر قبلی قرار داشت. این شهر، از  مایل

جهت  به همینخواهر اسکندر کبیر است نامیده شده. در جنگ فیلیپی تسالونیکی از فاتحان پشتیبانی کرد و 

« داث شده است. بر دروازة ویران آن، که شهري آزاد اعالم شد. خیابان اصلی آن در امتداد همان شاهراه معروف اح

این کتیبه از این جهت قابل مالحظه » در زمان پولتیارخ ها : « می شودنام دارد، این عبارت دیده » دروازة واردار 

به ) از فرمانروایان این شهر 6:  17لوقا را، که در کتاب اعمال رسوالن ( منتقداناست که قبل از کشف آن گروهی از 

بر این، کتیبه  ندارد. عالوه به یادند که در تاریخ آنها را می کردالقابی  استعماله بپولیتارخ نام برده، متهم  نعنوا

مانده. پس انتقادي که از این نظر بر اعمال  به یادگارهاي متعدد دیگري که حاوي این لقب اند از زمان آکستوس 

هاي به کارهمین شهر تسالونیکی بود که مخالفان با اشاره پایه و مبناي صحیحی نداشته است. در  می شدرسوالن 

  »اینان جهان را زیر رو کرده اند. « مبشران گفتند: 



        کمی پس از آن در شهر آتن، که کانون فرهنگ و معماري و دانش یونان بود، بار دیگر به پولس 

در فکر و روح پولس چه اثري بخشیده است؟  خوریم. تماشاي این شهر و مشاهدة آثار و ابنیۀ شگفت انگیز آن میبر

که او با مالحظۀ پیروزیهاي درخشان مردم این شهر در زمینۀ فرهنگ و هنر و معماري از خود پرسیده باشد آیا دین 

خورد که تاکنون دست بشر در  می چشمه بکافی نیست؟ هنوز در این شهر آثاري  آنانساکنان آتن براي ارشاد 

آن خیره کنندة  زیبایینظیر آنها را نیافریده است. بسیاري از نویسندگان و جهانگردان شکوه و و فریبندگی  زیبایی

پرداخت، و سپس شش مؤسسۀ خارجی با  به کاوشو. م. لیک در ویرانه هاي آتن  1841 در سالستوده اند.  را

نام داشت بر صخرة » پولیس آکرو« وسیعی ادامه دادند. مرکز شهر که  در ابعادهمکاري دولت یونان این کار را 

وسته مسکون بوده، بنا گردیده است. آتن شهرت خود را پانصد و دوازده پا، که از عصر حجر جدید پی به ارتفاعبلندي 

حکومت هاي یونان رسانید. در فاصلۀ رهبري ه بدر قرن هفتم ق. م. بدست آورد و مقارن جنگ با ایران خود را 

ترقی و عظمت رسید و با استفاده  به اوج 1»پریکلسی«و سرپرستی  رهبريه بشهر ق. م. این  429ــ  443سالهاي 

با  است. اه ها و آثاري هنري فراوان بیارشگپیکر تراش نامی، خود را با ابنیۀ عمومی، پرست، 2»فیدیاس«از هنر 

 به ارتفاعرا از مفرغ » آتنا «  پیکر عظیم» فیدیاس « استفاده از مصالحی که در جنگ ماراتون بر جاي مانده بود 

ی که با نانابود که کشتیب به حديقرار داد. بلندي و عظمت این پیکر » آکروپولیس « در  آن راهفتاد پا بساخت و 

دیدند و اشعۀ خورشید که بر نیزه و کاله خود آن  از دور می آن راگذشتند  می» دانیوس « صفاین خود از دماغۀ 

. عالوه بر آن، پیکر دیگري براي آتسا در داخل معبد پارتنون برپا شد. این می ساختخیره  را آنانتابید چشم  می

با عاج پوشانده بودند. چهره و دستها از عاج،  آن راچهل پا ساخته شده بود و روي  به ارتفاعپیکر آتنا از چوب 

در سراسر « نوشته است:  3»مهافی«چشمها از جواهرات گرانبها، و گیسوان و کاله خود آن از طال ساخته شده بود. 

هاي شگفت انگیز تاریخی در خود گرد آورده باشد. فرهنگ و تمدن جهان زیبایینیست که این همه  ايجهان ویرانه 

میزاي » در یونان، تمدن یونان در آتن، تمدن آتن در آکروپولیس، و تمدن آکروپولیس در پارتنون تجلی کرده است. 

برده  به کاررا که در مجسمه  ییطال» فیدیاس « که  می شودر یونان آن روزگار از اینجا معلوم شیوع فساد اخالق د
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طالي مزبور کردند، او  اختالصه ببود چنان ساخت که از آن قابل تفکیک باشد. سپس هنگامی که او را متهم 

  نمود. نو وزت طال را از پیکر جدا ساخته، قطعا

رفت.  یپس از آکروپولیس، مهم ترین محلۀ شهر بازار آن بود که ضمناً مرکز فرهنگی نیز بشمار م

، و گروهی از نویسندگان دنیاي می کند) به کنجکاوي ساکنان آتن اشاره  21:  17لوقا در کتاب اعمال رسوالن ( 

لوقا، در همین جا بود که پولس با یهودیان مردمان دیندار و دیگران مباحثه  روایته بکرده اند.  تایید آن راقدیم نیز 

 داشتن در حدود دویست و پنجاه هزار تن خاك بخش وسیعی از این بازاربا بر آمریکاییکرد. مدرسۀ باستان شناسی 

  اول در آورده است. به صورت را

شوراي پانصد  االرتهاي ستوندار، معبد آپولو پتراس، شگفت انگیز ــ از جمله ایوان اهايبناین بازار با 

که محصور بود. در چنین شهري بود  موسیقی و کتابخانه ــ االرته، معبد آریس، یینفري، بناي مدور شوراي اجرا

  سانید.رپولس پیام مسیح را بگوش مردم 

ا مردمی که بر کوه مریخ که پولس در آتن ب می خوانیم)  23و  22:  17در کتاب اعمال رسوالن ( 

« سیصد و هفتاد و هفت پا است که در شمال غرب  به ارتفاع ايبودند سخن گفت. این کوه صخره گرد آمده

قرار گرفته. قریب پانزده یا شانزده پله که در روي صخره تراشیده شده به زمین همواري در باالي کوه » س آکروپولی

بود که  یی. در سه طرف محوطۀ مزبور نیمکت هاي سنگی چیده شده است. اینجا محل انعقاد شورامی شودمنتهی 

 شمار میه ی ترین مرجع سیاسی و دینی بو در نخستین ادوار تاریخ یونان عال می شداز بزرگان شهر آتن تشکیل 

رفت. نکتۀ شایان توجه اینجاست که سخنان پولس در این شهر با آنچه وي به یهودیان انطاکیه میگفته تفاوتی 

می ن ايوي در آتن به کتاب عهد عتیق که مضامین آن بگوش یونانیان نا آشنا و نامفهوم بود اشاره  شگرف دارد.

و به مذبح ها و پرستشگاههاي  می آوردخود از گفتار شعرا و فیلسوفان یونان شاهد  ، ولی در ضمن بیاناتکند

، ولی می آیدباور نکردنی  به نظر. اشاره او به مذبح و خداي ناشناخته می کندساخته شده بدست انسان اشاره 

رن سفر پولس به آتن از اپولونیوس، اهل تپانا که مقا به نامکرده اند. شخصی  تایید آن رانویسندگان متعدد صحت 

شرط حکمت و خردمندي این است که انسان از همۀ خدایان به نیکی یاد کند، : « می گویداین شهر دیدن کرده، 



پائوسانیوس، در  به نام دانی جغرافی» خدایان ناشناخته برپا گشته است.  احترامه ب هاییبخصوص در آتن که مذبح 

که در فاصلۀ بندر و شهر آتن به مذبح هاي خدایان ناشناخته برخورده  ویسدمی ننیمه قرن دوم به آتن سفر کرده، 

بدست آمده که در آن  اي. اخیراً در پرگاموم نیز کتیبه می برداست، و از مذبح خدایان ناشناخته در اولومپیا نام 

  »به خدایان ناشناخته، کاپیترا، مشعلدار : « می شودگفته 

رد و در طی آن معدودي از ساکنان این شهر به مسیحیت پولس مدت کوتاهی در آتن توقف ک

دیونیسیوس آریوپاغی، احادیث شنیدنی نقل کرده  به نامگرویدند. با اینحال، دربارة یکی از ایمان آورندگان آن شهر، 

سمت برد. بعدها او از طرف کلمنت روم با  به سرکه او همراه پولس و تا زمان شهادت او در روم  می شوداند. گفته 

در رود سن رحل اقامت افکند، بسیاري را به مسیحیت کشانید و سر  ايمیسیونر به گال فرستاده شد. در جزیره 

که » مارتی « بر کوه » دومیتین « که او هنگام جفاي  می شوداسقفی شهر پاریس ارتقا یافت. گفته  مقامه بانجام 

مسیحی است، در نزد مردم  ینقدیس. او که در زمرة ت نوشیده است، شربت شهادمی شودامروز کوه شهید نامیده 

  دیانیسیوس مقدس یا دنیس مقدس شهرت یافته و قدیس خاص فرانسه بشمار است. به نامفرانسه 

آتن اهمیت فرهنگی  به خالفرهسپار شدند. این شهر،  سقرنتاز شهر آتن به  پولس و همراهان

. از قرائن پیداست که لوقا در فیلیپی مانده، ولی تیموتائوي و رفت نداشت و مرکز بازرگانی و داد و ستد بشمار می

 برزخ شرکت کرده اند. این شهر در مغرب قرنتسسیالس پس از اندکی به پولس پیوسته، در فعالیت مهم او در شهر 

 ن در سمت شرق بندرندد قرار داشت. تقریباً رو بروي آپیو باریکی که پلپونزي را به سرزمین اصلی یونان می

انداختند. بسبب  لنگر می قرنتسآمدند در بندر  که از اسپانیا، سیسیل و روم می هاییکنخریه واقع بود. لذا، کشتی 

به بندر دیگر حرکت کنند، و بار کشتی  يربندستند در آن از می توانکمی پهناي برزخ تنها کشتی هاي کوچک 

ند. بدینسان، کشتی ها هنگام طوفان و تالطم دریا از ردمی کهاي بزرگ را تخلیه کرده، با گاري یا چهار پایان حمل 

. می گشتندگذشت، بی نیاز  می» مالیا « خطرناك بر دور بندر  ه هايصخرراه پر پیچ و خمی که از میان  پیمودن

تعجب نباید کرد که » زنی، امید بازگشت به وطن را از سر بیرون کن.  وقتی مالیا را دور می« سترابو نوشته است: 

میالدي وارد مرحلۀ  66ر زمان اسکندر کبیر حفر کانالی از میان این برزخ مورد توجه قرار گرفت. این طرح در سال د

» وسپاسین « را کند و شش هزار تن از یهودیان را که  مینزبیل زرین  عمل شد، بدینسان که نرون، امپراتور روم، با



 واداشت. ولی در اثر تحذیر دانشمندي که می به کارحفر کانال آورده بود براي  به اسارت را آناندر جنگ با یهود 

به  هاییگفت سطح دریاي غربی باالتر از سطح دریاي شرقی است و حفراین کانال سبب خواهد شد که جزیره گرانب

و  1881 سال هايسپرده شد، تا در فاصلۀ  فراموشیه بآب رود، نرون از ادامۀ کار منصرف شد. لذا، این طرح  زیر

صد و هفتاد پا ساخته  به ارتفاعطول دارد و روي آن پلی  مایلبدان جامۀ عمل پوشاندند. کانال جدید چهار  1893

  شده است.

و ستدش با دو سوي مدیترانه رو به پیشرفت و عظمت  در نتیجۀ رونق یافتن بازرگانی و داد قرنتس

یکی از  قرنتسق. م.  600است. در حدود سال بوده » افرودیت « نهاد. از روزگار باستان این شهر محل پرستش 

مهم ترین مراکز بازرگانی جهان بشمار میرفت، و ظروف سفالین و برنجی که از آن صادر شده در شهرهاي سراسر 

ویران گشت و  به کلی قرنتسارومیان ا بق. م. در جنگ  146 در سالمدیترانه بدست باستانشناسان افتاده است. 

ق. م. ژولیوس قیصر شهر را از نو بنا کرد و  46فروخته شدند. صد سال بعد، یعنی در سال  به غالمیساکنان آن 

توسعه یافت و مقر حکومت  به سرعتگروهی از اهالی ایتالیا و یونانیان پراکنده را در آن جا داد. از آن پس شهر 

، یافت مهاادوالیت گشت. ترقی آن  ) آمده مقر خلیفۀ 12:  18ایالتی آگستوس، یا همانگونه که در اعمال رسوالن ( 

در مرکز سرزمینی واقع است که زرشک آن شهرت  قرنتسترکان عثمانی سقوط کرد و  دسته بتا در قرن پانزده 

و دیگري  1815بار، یکی در دارد و کلمۀ زرشک در زبان انگلیسی از نام همین شهر  گرفته شده. در قرون اخیر دو 

  را ویران ساخته.، زمین لرزه این شهر 1928در 

آغاز شده. در  قرنتسدر  آمریکاییتوسط مدرسۀ باستانشناسی  حفاريیک رشته  1896از سال 

در دو سطح مختلف که  قرنتسنتیجۀ تحقیقات هیئت هاي اعزامی این مؤسسه، معلوم شده است که شهر قدیم 

می که ارتفاع آنها به هزار و پانصد پا قرار دارد  هایییکی صد پا بلندتر از دیگري است بنا شده. در پشت شهر کوه

و ارتفاع چهل و یک  مایلدو  به طولمحصور بود و از آن یک دیوار مضاعف  مایلشش  به طول. شهر با دیواري رسد

کشیده شده بود. بر سر راه لکایوم در شمال شهر دروازة باشکوهی ساخته شده بود. در شمال » لکایوم « پا به بندر 

ق. م. معبدي براي اپولو بنا گردیده بود که از آن هفت ستون هنوز پا بر جا است. عالوه بر  600 در سالغرب شهر 

این، پرستشگاهی براي افرودیت در آن ساخته شده بود که هزار تن کاهن زن به خدمتگذاري آن اشتغال داشتند. در 



دنی و، همچنین، خنک ساختن هوا از آن یافت شده که ظاهراً براي آوردن آب آشامی ايزیر دکانها قنات سر پوشیده 

که در کتاب  می کندکه در اینجا بدست آمده از دکانهاي شهر با همان عنوان یاد  ايه است. کتیبه می شداستفاده 

. آیا ممکن است می برداراستوس نام  به نام) از آن یاد شده است. کتیبۀ دیگري از شخصی  25:  10اول قرنتیان ( 

) از او نام برده شده؟ محتمل است  23:  16) و رومیان (  22:  19شد که در اعمال رسوالن ( این همان شخصی با

بشمار  ايرساله به رومیان وي خزانه دار شهر بوده و شخص برجسته  روایته باین همان شخص باشد، زیرا چون 

و تاریخ » کنیسۀ یهود « ته ، لوحی در نزدیکی راه لگایوم بدست آمده که بر آن نوش1898 در سالاست.  می آمده

بوده باشد که پولس در آن  ییآن از سال صد ق. م. تا دویست میالدي است. ممکن است این لوح سر در همان بنا

بسیاري از دعوت شدگان : « می کند) از این ماجرا چنین یاد  26:  1موعظه کرد. پولس در رسالۀ اول به قرنتیان ( 

نار محلۀ مسکون شهر یافت شده و محتمل است خانۀ تیتوس یوستوس که در کتاب این سنگ در ک» توانا نیستند. 

) بدو اشاره رفته، در مجاورت آن واقع بوده باشد. در این شهر سکوي بلندي دیده شده که  7:  18اعمال رسوالن ( 

 11:  18ل رسوالن ( که کتاب اعما است که پولس را، همانگونه جاییمحققاً مسند غالیون، والی شهر بوده، و همان 

  ، در آن در برابر غالیون حاضر ساختند.می کند) روایت  17ــ 

وي اشاره  به نام 2و دیوکاسیوس 1شناسد، و تاکیتوس تاریخ غالیون را در برادر سنکاي فیلسوف می

شش  به فاصله قرنتسمیالدي، در کنار خلیج  52سلطنت کالدیوس یا سال  26 در سالمتعلق  ايکرده اند. کتیبه 

دوستم لوکیوس جونیوس غالیون، خلیفه والیت « از ساحل یافت شده که نویسنده در آن به گزارشی که از  مایل

  .می کنددریافت داشته اشاره » ه ایاخا

این کتیبه، نه تنها گواه برحضور و مسئولیت غالیون در آن ناحیه است، بلکه تاریخ ورود پولس را به 

یک سال و نیم پولس در این شهر اقامت  قرنتسهنگام ورود غالیون به  به اینکه. با توجه کندمی نیز تعیین  قرنتس

می چند ماهی در آنجا مقیم بوده باشد، معلوم  دست کمداشت و از طرفی غالیون باید قبل از تقریر گزارش یاد شده 

  شهر رسیده است. به اینکه پولس در حدود سال پنجاه میالدي  شود

                                                        
1 Tacitus 
2 Dio Cassius 



توسعه یافت و  به سرعترفت. این شهر  ثروتمند بود، ولی شهر اشرافی بشمار نمی رنتسقشهر تازة 

مرکز شرارت و  به عنوانو فعالیت بدان روي آوردند. از این روي  به کاراوباش و ارازل از همه جا براي اشتغال 

ند از اهالی می کردفا میگساري انگشت نما شد. در نمایشهاي آن عصر معموال بازیگرانی که نقش میگسار را ای

و انحطاط اخالق را در برداشت. چنانکه از رسالۀ اول به  فساده بشدن مفهوم آلودگی  قرنتسیبودند و  قرنتس

مفاسد آلوده بودند تشکیل  به این، کلیساي جوان و نوبنیاد این شهر از مردمی که می آید) بر11ــ  9:  6قرنتیان (

اله حاکی است که اینان افرادي سست، پرخاشگر، خودبین و دستخوش عقاید شده بود، و سایر مندرجات این رس

کالدیوس از روم اخراج شده  امره بدر همین شهر بود که فرسکا و اکیال، که همراه یهودیان دیگر  اشفته بوده اند.

شخصی تحریک ه ب اینان پیوسته می گویدو  می کند تاییداز روم  را آنانبودند به پولس پیوستند. تاکیتوس اخراج 

حمالتی است که از جانب یهودیان به  گمان بیند، و منظور او از این آشوبها، می ساختکزستوس آشوب برپا  به نام

پولس و فرسکا و اکیال به کار خیمه دوزي و فروش آن پرداختند. ظاهراً  قرنتس شهر. در می شدمسیحیان تازه 

  ده است.شهري چون قرنتس جاي مناسبی براي این کار بو

است که هر دو سال یکبار » برزخی « مسابقات موسوم به  قرنتسیکی دیگراز خصوصیات شهر قدیم 

از آنجا که پولس دو سال  و در میان آنها مسابقات المپیک از همه بیشتر شهرت داشت. می شددر این شهر برپا 

هاي او به  یکی از این مسابقات هیجان انگیز را دیده است. در نامه به گمانمتوالی در این شهر اقامت داشت، 

رسالۀ اول به قرنتیان،  9باب  27تا  24مسابقات اشاره رفته است. مثال، در آیات  ه اینبمسیحیان شهر قرنتس مکرر 

، از می شدکه به برندگان مسابقه داده  اياز مسابقۀ دو، جایزه  می کندپولس هنگامی که از این مسابقات یاد 

 به سرج پیروزي که ند و تامی کردتمرینات دشواري که ورزشکاران براي آماده شدن جهت شرکت در مسابقه 

. در قسمتهاي دیگر رساالت پولس به اشارات دیگري که به دورة مسابقات می گوید، سخن می شدنهاده  ناناقهرم

، می آیدخوریم. همچنین چنانکه از نوشته هاي دیگران بر داوران، پیکار با جانوران و منادي مسابقه شده بر می

ند که از ده ماه قبل از آغاز می کرد      بودند سوگند یاد  ییزور آزماورزشکارانی که خواهان شرکت در مسابقات و 

 می شودو دشوار براي شرکت در آن آماده سازند. بدینسان، مالحظه  دثیثمسابقات خویشتن را با انجام تمرینات 



از این بابت  شده تماماً با آنچه قرنتستوصیفی که در کتاب اعمال رسوالن و رساالت پولس از وضع زندگی در شهر 

  در رسالهاي اخیر دستگیر باستانشناسان شده سازگار است.

سه سال طول کشید، و این از مدت اقامت وي در هریک از شهرهاي  افسساقامت پولس در شهر 

دیگري که او در سفرهاي بشارتی خود از آنها دیدن کرده طوالنی تر است. در زمان پولس دیر زمانی از هنگام 

بدست  به طور متوالیگذشت. این شهر در طول تاریخ خود حوادث فراوان دیده و  می سافستأسیس شهر 

پایتخت ایالت بود و در زمان  افسسشده بود. در زمان نامعلومی  تسخیرکروئسوس، کوروش، اسکندر و رومیان 

ی بشمار میرفت. پولس در ردیف انطاکیه و اسکندریه قرار داشت و یکی از بزرگ ترین شهرهاي امپراتوري روم شرق

از دریا بنا شده ، و در زمان پولس، چون رود نامبرده  مایلسه  به فاصله» کایستر « در ساحلی غربی رود  افسس

ه است. نزدیک ترین ایستگاه راه آهن می شدقابل کشتیرانی بوده، از آن براي بارگیري و باراندازي کشتی ها استفاده 

، و این لقبی است که به یوحناي می باشد 2»آگیوس تئولوگوس«رد که مخفف نام دا 1»آیاسالوك«به این شهر 

به  زیباییکلیساي  افسسحواري، که سالهاي آخر عمرش را در این شهر گذراند، داده شده بود. ژوستین امپراتور در 

  نهاده است. یادگار

لی این شهر بود، براي پرستش آرتیمس شهرت داشت. آرتیمیس در اصل خداي مح به ویژه افسس

ج. ت.  به ناممعبود خویش ساختند و با دیانا خدایشان یکی گردانیدند. باستانشناس انگلیسی  آن راولی یونانیان 

به کاوش پرداخت و امیدوار بود که به معبد دیانا دست یابد. شش سال  افسسدر محلۀ متروك  1863 در سال 3وود

مات فراوان بدون اخذ نتیجه ادامه یافت، تا سرانجام لوحی بدستش افتاد که مجاهدات او توأم با سختی ها و نامالی

پوند، که به دیانا  7ــ  6 وزنه بکرد. در این لوح به پیکرهاي ذرین و سیمین  یپیاوي را به محل معبد دیانا راهنما

  تقدیم شده و در معبد آن جاي دارد اشاره رفته است.

                                                        
1 Ayasaluk 
2 Agios Theologos 
3 J. T. Wood 



ینسان که در ترتیب خاصی داشتند، بد افسسبراي  شستشوي این پیکرها و مراقبت از آنها اهالی 

ند می بردبه تماشاخانۀ شهر  1»ماگنزین«و شکوه از دروازة  وقاره بروز تولد دیانا پیکرها را در طی مراسمی آمیخته 

پیوندد،  ردانیدند. با تفحص در امتداد راهی که این دو دروازه را بهم می به معبد باز میگ 2»کوریسین«و از دروازة 

  شمال غرب شهر قرار دارد دست یابد. مایلیرانجام موفق شد به ویرانۀ معبد که در حدود یک باستانشناس نامبرده س

صورت گرفته نتایج  افسسکه بعدها بدست باستانشناسان انگلیسی و اطریشی در  حفاري هاییاز 

بوده با سقف چوبی  ايحرم شاده شگفت انگیز دیگري بدست آمده است. معبد اصلی در قرن ششم قبل از میالد 

ق. م.  431است. بعدها در جاي این حرم پرستشگاه هاي دیگري ساخته شد و ساختمان یکی از آنها که در سال 

ق.  350انجامید. این پرستشگاه طعمۀ حریق شد و در جاي آن در حدود سال  به طولوقف شد صد و بیست سال 

صد و شصت و بلندي سیصد و  به پهناياین بنا رساند.  به پایان آن رام. بناي معبد یونانی آغاز گشت که اسکندر 

پنجاه و پنج پا قرار داشت. سقف آن با تخته سنگهاي بزرگ مرمر  به ارتفاعچهل پا بود. در ان صد ستون مرمر 

من دیوارها و باغهاي معلق : « می نویسدو طال پوشیده بود. مسافري که این پرستشگاه را دیده آراسته به نقوش 

خداي المپیک، مجسمه عظیم الجثه رودس، رنج و تعبی را که صرف ساختن اهرام مرتفع شده، و  بابل قدیم، پیکر

که سر در میان ابرهاي آسمان فرو برده است  افسسگور قدیمی موزولوس را دیده ام. ولی وقتی چشمم به معبد 

بزرگ است « بگویند:  افسسالی حقیقتاً این معبد سزاوار آن بود که اه» افتاد، همۀ این خاطرات را فراموش کردم. 

  ! »افسسیان دیاناي

را عقیده بر این بود که پیکر دیانا از آسمان افتاده است. در صورت صحت این ادعا،  افسسساکنان 

 به زیارت اختصاص داشت. افسسمحتمل است که این سنگ از احجار سماوي بوده باشد. یکی از ماههاي سال در 

ند که می کرداجرا  هاییکشیدند و برنامه  عادي دست می مشغولت هايو  الیتهافعیۀ در طول این ماه اهالی از کل

یادگار به زوار فروخته  به عنوانشامل مسابقات پهلوانی، نمایش و حرکت دسته هاي مذهبی بود. هزارها قبر سیمین 

در شهر حرکت  می شد . در روزهاي جشن پیکر عظیم دیانا را روي گاري که با قاطر و گوزن و آهو کشیدهمی شد

                                                        
1 Magnesian 
2 Corissian 



ند. در زیر مذبح پرستشگاه هزاران قطعه اشیاء ساخته شده از زر و کهربا بدست حفاران افتاده است که در می داد

. هویت این معبد از روي پایه هاي ستونهاي منقوش معروف آن که اکنون می شودنها پیکر ارتیمس نیز دیده آمیان 

  شده، مشخص گردیده است.تماشاي مردم نهاده  به معرضدر لندن 

) آمده، در این شهر به کار و موعظه پرداخت.  31:  20در کتاب اعمال رسوالن (  انکهنهمچپولس 

، و در اینجا چنان موفقیتی نصیب وي گشت که بسیاري از می کردتدریس  1بعد از ظهر را در مدرسۀ تیرانوس

پنجاه هزار قطعۀ نقره آورده، آتش زدند. کار پولس  ارزشه بمردم با میل و طیب خاطر کتابهاي سحر و افسون را 

مردم را علیه پولس شوراندند و جماعتی از مردم به تماشاخانه  آنانفروشان زد که به رونق بازار بت  ايچنان لطمه 

از زیر  که این تظاهرات در آن روي داد کامال ايتماشاخانه ! »افسسیانبزرگ است دیاناي « ریخته، فریاد بر آوردند: 

  خاك بیرون آورده شده.

آمفی تآتر طبیعی  به صورت آن را ،که گودي میان آن به شهرمشرف  ايتپه  بر روياین تماشاخانه 

در آورده و گنجایش بیست و پنج هزار تماشاچی را داشته است واقع بود. نماي جالب این تماشاخانه را با مجسمه 

بناي تماشاخانه تجدید شده، ولی  ،پس از زمان پولس، می آیدن کرده بودند. چنانکه از بقایاي آن برییهاي زیبا تز

سی و پنج پا از تماشاخانه به بندر کشیده شده است. در این  به پهنايو  مایلمحل آن تغییر نکرده است. راهی نیم 

محصور بود. یک دروازة  ايشهر میدانی قرار داشت که در میان بناها، پرستشگاه ها، ایوانها مسقف و کتابخانه 

  ی بر سر راه بندر قرار داشت.تاریخ

است » مریم باکره « مانده ویرانۀ کلیساي مضاعف  افسسکه از زمان نسبتاً متأخر در  یکی از آثاري

در آن تشکیل شده. عالوه بر این دخمه هاي زیرزمینی وسیعی در  431 در سال افسسمعروف  کلیساییکه شوراي 

، مقارن 250در سال  می گویددهند. افسانۀ نامبرده  خفته ربط می این شهر قرار دارد که آنها را به افسانۀ هفت

امپراتور مدخل دخمه ها را  به فرمانبه دخمه هاي زیر زمینی پناه بردند.  مسیحی، هفت نفر  2»دکیان«جفاي 

بعد که مسدود کردند تا مسیحیان در درون آنها جان بسپارند. ولی اینها بخواب طوالنی فرو رفتند و دویست سال 

                                                        
1 Tiranus 
2 Decian 



 2دوم، امپراتور، و اسقف ماگزیم 1درها گشوده گشت زنده و تندرست از دخمه خارج شدند، نزد تئودوسیوس

  میالدي بدرود زندگی گفتند. 450 در سالکردند و  تاییدپایداري خود را در ایمانشان 

د سال از پولس در آن اقامت گزید روم بود. در زمان پولس هشتص می خوانیمآخرین شهري که 

آنها بنا شده چون انگشتان دست  بر رويگذشت. هفت رشته تپه هاي معروفی که شهر  زمان تأسیس این شهر می

ند و ارتفاع آنها بتفاوت از صد و پنجاه تا چهار صد و پنجاه پا بود. شهر روم نخست می کردتیبر اشاره رود  به سوي

اطراف کشیده  ارتفاعاته بکنونی وسعت یافت و دامنۀ آن چون تهران  به شکلی تدریجیدر جلگه بنا شد و سپس 

بناهاي با شکوه دولتی، خانه هاي مردم متوسط، ویالهاي توانگران، و  دحام،پرازاین شهر از محالت فقیر نشین  شد.

شت. شهر دا هاییباغها و اقامتگاه هاي زیبا بر روي تپه ها تشکیل شده بود و در کنار رود تیبر لنگرگاه ها و بارانداز

در سه سمت شهر در زمان پولس به پنج  یوارهادی با دیوار محصور بود. طول این روم چون همۀ شهرهاي باستان

سی و پهناي صد و  به عمقمحاصره کرده بود. در دور شهر خندقی  آن رارسید و در سمت دیگر رود تیبر  می مایل

بلندي و صد پا ضخامت قرار داشت و در آن انبارهاي سی پا احداث شده بود و در خارج آن دیوار شهر با سی پا 

که وجود آنها در زمان جنگ  می شدمتعددي براي اسلحه و سربازان ساخته شده بود. رود تیبر با هفت پل قطع 

  مایۀ تشویش و نگرانی مدافعین شهر بود.

ا و آب توسط مجاري معروفی که روي آنها را با طاقهاي محکمی پوشانده بودند از چشمه ه

هفت دریچۀ بزرگ که در انتهاي  زا. آب پس از خروج می شدآورده  به شهرجویبارهاي واقع در کوههاي اطراف 

استخر و پانصد فواره که در  صدهفتو از آنجا به  می شدمجاري مزبور تعبیه شده بود در صد مخزن بزرگ ذخیره 

مجلل عمومی نیز که محل اجتماع مردم عشرت  یافت. آب گرمابه هاي میدانهاي عمومی شهر قرار داشت جریان می

  .می شدطلب بود از همین مخازن تأمین 

و طول صد و پنجاه و  به عرضروم نیز چون دیگر شهرهاي قدیم داراي میدان مرکزي وسیعی 

یازده و طول هشتاد پا براي نشستن شخصیتهاي برجسته و ممتاز  به ارتفاع ايسیصد پا بود و در انتهاي آن سکو

                                                        
1 Theodosius 
2 Maxim 



رفت. در آن معبدي نیز براي خدایان  مرکز دینی، قانونی و بازرگانی شهر بشمار میشهر قرار داشت. این میدان 

که آگستوس هشتاد و دو معبد از این معبدها را مرمت کرده است. عالوه بر  می شودمختلف بنا شده بود. گفته 

  خورد. معابد مزبور، حرم ها، مذبح ها و پیکرهاي متعددي در این میدان بچشم می

یک گنجایش بیست هزار نفر را داشت. براي  دو تماشاخانۀ رو باز بزرگی بود که هر رايادشهر روم 

هاي نرو، فالمینیوس و ماکزیوس در این شهر قرار به ناممسابقات عمومی و مسابقات شمشیر زنی سه میدان پهناور و 

یست هزار نفر را در رسید. این میدان محتمال دو داشت که طول و عرض آخري به هفتصد و صد و سی یارد می

آگستوس و تیبریوس در شهر ساخته شده بود و در نقاط مختلف شهر پیکر  به یاد هاییه است. طاق می دادخود جا 

نی که در ییشناسیم قرار داشت. تازه ترین اسلوب تز نمی را آنانسیصد تن از افراد مهم مشهور و گمنامی که امروز 

 رت بود از تعبیۀ ستونهاي آراسته که مقدار آنها در شهر به چهار صد میزمان پولس در این شهر رواج داشت عبا

شگاه هاي کوچک متعدد در این شهر قرار داشت. خالصه، این شهر از هر جهت رسید. عالوه بر اینها، باغها و گرد

  سزاوار آن بود که پایتخت جهان باشد.

نشین نیز قرار داشت که از کوچه هاي ولی در کنار ابنیۀ زیبا و باشکوه این شهر محالت وسیع فقیر

. در این محالت فرو ریختن ناگهانی می شدتنگ و پیچ در پیچ و خانه هاي چهار یا پنج طبقۀ پرازدحام تشکیل 

سطلهاي آب و  سوزي آتشمخرب از سوانح عادي بود. تنها بوسیلۀ مبارزه با  سوزي آتشدیوار یا کف اطاق و 

 سوزي آتشکه گرفتار  هاییآتشنشانی با وجوه پرداخت شده از جانب مالکان خانه  پتوهاي مرطوب بود. هزینۀ ادارة

می مأموران ادارة آتشنشانی به محل دربارة هزینۀ آن گفتگو  سوزي آتش. هنگام وقوع می گردیدند تأمین می شد

 ند و میمی شدجا دور از آن نانا، آتشنشمی شدند. هرگاه دربارة میزان آن در بین آنها تراضی و توافقی حاصل نکرد

براي گردآوري زباله در شهر وجود نداشت،  ايگذاشتند که آتش بنا را سر تا پا به خاکستر مبدل کند. چون وسیله 

براي پرورش پشه بود. از این  اي. آبهاي راکد اطراف شهر نیز وسیله می شدکوچه هاي باریک از فضوالت انباشته 

 اگیر در این شهر تعجب کرد. کوچه هاي شهر هنگام شب در تاریکی فرو میروي نباید از شدت شیوع بیماریهاي و

رفت و از این جهت، با اینکه هفت هزار پاسبان به پاسداري آن مشغول بودند، دزدي در آن بشدت رواج داشت و 

، از شدمی نقلیه جز گاریهاي دولتی اجازه حرکت در شهر داده ن وسائطه بآمد. هنگام روز  امري عادي بشمار می



که مشغول برآوردن احتیاجات اهالی بودند بسیار ناراحت  هاییاین روي شبهاي آن با صداي گوشخراش چرخ گاری

) توصیف شده. فهرست  13ــ  10:  18روشنی در کتاب مکاشفۀ یوحنا (  به صورتنوع مال التجارة آن  کننده بود.

  یابد. پایان می» ها اجساد و نفوس مردم  ارابهها، اسبان، گله « به  می دهدمفصلی که نویسندة کتاب از این کاالها 

که بدست رومیان ساخته  هاییو راه می شوندورود زبان مردم این بود که کلیۀ راهها به روم منتهی 

که مشهور ترین راه آن روزگار بود، به روم » آپین « به سوم ومشده از همۀ راه ها بهتر و کامل تر است. پولس از راه 

از آن  هاییامتداد یافت. و هنوز قسمت» بروندیسیوم « کشیده شده بود و بعداً تا » کاپوآ « شد. این راه از روم به  وارد

ند معموال شامل چهار طبقه بود. طبقۀ زیرین از تخته سنگ می ساختکه رومیان  هاییمورد استفاده است. راه

، و می دادقه سوم را اندود سخت و محکمی تشکیل پوشانیدند، طب با قلوه سنگ می آن راتشکیل شده بود روي 

 . در بعضی نقاط ارتفاع این راهها به سه پا میمی شدروي این طبقات با سنگهاي تخت کثیر االضالع پوشانده 

روم در  به سوياي فراوانی که ارابهین احساسات پولس را هنگام عبور از این راه مشهور در برخورد به می توانرسید. 

ند، در حین تماشاي مجاري آب که در امتداد راهها کشیده شده بود، و سرانجام هنگامی که نماي حرکت بود

  نمایان شد در نظر مجسم سازیم گانشددیپرستشگاها و ویالهاي این شهر از دور در برابر 

  فصل هفدهم

  هفت کلیساي مکاشفه

 آسیاي صغیرمغرب  درقع به هفت کلیساي وا که هاییبا پیام در نخستین فصول کتاب مکاشفه

شهرها معطوف داریم و ببینیم  به این. اکنون اجازه دهید چند لحظه توجه خودمان را می شویمفرستاده شد آشنا 

  .می گویدباستانشناسی دربارة این شهرها و ارتباط و مناسبت پیامهاي مزبور با حال ساکنان آنها چه 

به بحث کرده ایم، در اینجا  به تفصیلاین شهر  است. چون قبال دربارة سافسنخستین این شهرها 

چراغدانت را از « آوري اخطاري که در آیۀ پنج از فصول دوم کتاب مکاشفه به این شهر شده و گفته شده است  یاد

 چشمه ب. امروز در جاي این شهر جز بیابان و در جاي بندر آن جز مردابی می نماییماکتفا »  می کنممکانش نقل 



حتی رودي که در آن جاري بوده از گل و الي انباشته شده و دیگر قابل کشتیرانی نیست. کلیساهاي آن خورد.  نمی

  ویران شده و حقیقتاً چراغدان آن از جایش نقل گردیده است.

دربارة حق  افسسواقع است، و در بین آن و شهر  سافسشمال  مایلی) در پنجاه ازمیراسمیرنا (

معبد و محافظ دین اختالف و کشمکش جریان داشت. توصیف کتاب مکاشفه از مسیح استفاده از القاب نگهبان 

چون مردي که مرده بود و زنده گشت، دربارة این شهر مصداق یافته است. زیرا این شهر در سال پانصد قبل از میالد 

بناهاي عمومی  بدست ساکنان لیدیه ویران شد و چهار صد سال بعد مجدداً بنا گردید. تپۀ سراشیب پاگوس با

را توصیف بجا و مناسبی از » تاج ازمیر « مجللی که بر فراز آن قرار داشت و بقیه شهر که در دامن تپه گسترده بود 

شخصی که تاج گل بر سر دارد مجسم گردیده است. از  به صورتاین شهر ساخته است. این شهر بر سکه هاي آن 

 توه بتاج حیات را « ) بدان داده شده مناسب و زیبنده است:  10:  2که در کتاب مکاشفه (  اياین روي، وعده 

می کسانی که در مسابقات قهرمان شناخته  به سرمسابقات این شهر در جهان آن روز شهرت داشت و » خواهم داد. 

  وعده داده شده فنا ناپذیر و جاویدان است. آنه بولی تاج حیات که  می شدند تاج نهاده شد

است. اینجا مرکز مقامات رسمی و » پرغاموس « شده  بردهنامآن مکاشفۀ یوحنا  ي دیگر که ازشهر

توصیف گردیده است. نخستین » آنکه شمشیر دو دم در دست دارد «  به نامبود. از این رو مسیح در اینجا  لتیود

شهر پرغاموس در معبدي که در سراسر آسیا به پرستش امپراتور تخصیص داده شد در این شهر قرار داشت. لذا، از 

آن توصیه شده که از نام امپراتور و مسیح  ساکنانه بنام برده شده و » جاي تخت شیطان «  به عنوانکتاب مکاشفه 

 اي). منظور نویسنده از سنگ سفید محل بحث و گفتگو است، نه از آن جهت که قرینه 13:  2یکی را برگزینند (

قرائن بسیاري بدست آمده است. ممکن است منظور نویسنده از آن سنگ براي آن یافت نشده، بلکه از این روي که 

، یا شاید می کرداز آن استفاده  گناه بیسفیدي باشد که هیئت منصفه در دادگاه هنگام صدور رأي دربارة متهم 

اشد که ب» توممیم « و » اوریم « به سنگهاي  اي، یا ممکن است اشاره می شدضیافت  لوحی بوده که بر در سالنهاي

گنج بدان  غاره باست به طلسمی که جادوگران براي دخول  اينام اشخاص بر آن مکتوب بود، یا محتمال اشاره 

  ند.می شدمتوسل 



که از آن زمان مانده  هاییقرار داشت. کتیبه » پرغامرس « جنوب باختر  مایلیتیاتیرا در چهل 

و همین امر حیات و موجودیت کلیساي تیاتیرا را  حاکی است که این شهر مرکز تجارت و دادو ستد بوده است،

می  پذیرایی مهمانان. در اجتماعات اتحادیۀ اصناف با گوشتی که قبال به بت ها تقدیم شده بود از می کردتهدید 

به یافت.  با مستی و اعمال ننگین پایان می غالباًند. و ضیافت ها می کردند، مردم به خدایان بت پرستان تمسک کرد

جهت اخالق مسیحیان این شهر پیوسته در معرض خطر بود. از این روي کتاب مکاشفه مسیحیان مقیم این  همین

گوشت ذبح شده براي بتها  خوردنه ب را آنان، که در کمین مردان خدا نشسته است و »جزبیل « شهر را از خطر 

، و توصیف می شداشیاء برنجین زیبا ساخته . در بازار تیاتیرا می داردو از آن بر حذر  آگاه می سازد می کندترغیب 

 اي، اشاره »چشمان او چون شعلۀ آتش و پایهایش چون برنج صیقلی است « کتاب مکاشفۀ یوحنا از فرزند خدا، که 

  مطلب. به همیناست 

جنوب باختري تیاتیرا واقع بود. این شهر براي  مایلیساردیس، پایتخت سابق لیدیه، در سی و پنج 

این بندر که مسیح چون  مردمانه بگی اخالق مردمش مشهور و انگشت نما بود. اخطار کتاب مکاشفه فساد و آلود

خواهد آمد، مبین روحیۀ آنها است، زیرا بندر نامبرده دوبار در طول تاریخش در  به سراغشاندزد در ساعت نامعلوم 

ه با از دست کروئوس، که نتوانسته بود کوروش بزرگ شهر رو باري ساکنانش بدست اجانب افتاده بود.  ندببی اثر 

فراهم سازد خارج ساخت، و آنتیوکوس کبیر با باالرفتن از ناحیۀ سراشیب قلعه که  آن راشایسته وسائل دفاع  نحوي

تسخیر پنداشتند و از همین روي در صدد دفاع از آن بر نیامدند، این بندر را  غیر قابل عبور می آن رامدافعین شهر 

  »بیدار و مواظب باشد. « که  می کندسیح به کلیساي آن اخطار . لذا، مکرد

جنوب غربی ساردس واقع بود. قریب پنجاه سال قبل از  مایلیشهر فیالدلفیه در بیست و هشت 

این شهر را ویران ساخت قبل از نگارش و ساکنان وحشت زدة آن در  موهشنگارش کتاب مکاشفه زمین لرزة 

که مسیحیان این شهر چون ستونهاي  می دهدن جهت کتاب مکاشفه از قول مسیح وعده اطراف پراکنده شدند. از ای

« قدردانی از کمک قیصر به  به عنواناستوار و تزلزل ناپذیر خواهند گشت. پس از حدوث زمین لرزه، نام شهر 

: می گویداین شهر  تبدیل یافت. با اشاره به همین پیشآمد است که کتاب مکاشفۀ یوحنا هنگام بحث از» قیصریۀ نو 

  »نام خداي خود را به مؤمنان شهر خواهم داد و نام جدید خود را بر وي خواهم نهاد. « 



از  کنایه اينه سرد و نه گرم توصیف مناسبی از آب چشمه هاي نزدیک شهر الودکیه و همچنین 

 می بالندتوانگري خویش  روحیۀ ساکنان آن است. مسیح در کتاب مکاشفه ساکنان این شهر را که به ثروتمندي و

این شهر مرکز صرافی بوده نباید از احساسات مردم آن تعجب کرد. شهر  به اینکه، ولی با توجه می کندسرزنش 

الودکیه براي محصول پارچۀ سیاه خود و همچنین براي مدرسۀ پزشکی با رونقش شهرت داشت. از این روي مسیح 

من بخرید، تا دولتمند شوید، و رخت سفید را، تا  به آتش را از مصفصزر : « می کندمردم این شهر را نصیحت 

  »خود کشیده، بینا شوید. چشمان ه بپوشانیده شوید، و ننگ عریانی تو ظاهر نشود، و سرمه را، تا 
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