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يادداشت مترجمان
عنوان اصلي اين كتاب ،در زبان فرانسه ،شرق باستان و ما :نوشتار ،عقل ،و
خدايان ( )L’Orient ancien et nous: L’écriture, la raison, les dieuxاست و
عنوان و ترجمة فارسی آن از روي نسخة انگليسي اثر (برگردان ترزا الوندر
فیگن) انجام گرفته است.
در کنار دیگر علل و دالیل ،خصوصًا ارزش و اعتبار کتاب و مؤلفانش،
علت ویژهای که ما را به ترجمة آن ترغیب کرد ،وجود سه مقاله در یک کتاب
واحد در سه حوزه بود هر یک متناظر با عالقة شخصی یکی از ما سه نفر.
پانوشتهای کتاب همه از مترجمان فارسی است و یادداشتهای مؤلفان
در آخر هر بخش آمده و در متن با شمارههای داخل پرانتز مشخص شدهاند.
همچنین عبارتهایی که در متن داخل قالب آمدهاند اگر از متن اصلی باشد,
در پانوشت مشخص شدهاند و در غیر این صورت قالبها از مترجمان
فارسی است.

7

پيشگفتار
□ فرانسوا َزبّال

كتاب حاضر ميراث بينالنهرين را بررسی میکند؛ به عبارت دقیقتر ,به
بررسی سه مورد از نوآوریهای مهمي میپردازد كه در هزارة چهارم ق.م از
رویارویی سومريها و اكّديها در عراق امروزی پدید آمد :نوشتار ،عقالنيت
و دين .در این کتاب پیشرفت نوشتار را در بستر نسبتش با اندیشه و تعصب
دینی 1,یعنی دو مقولهای که به محض پدید آمدن نوشتار از دل آن زاده شدند,
و چگونگی پذيرش آن از سوی اقوام ديگر برمیرسیم :ساميهاي سوريه كه
خط را اصالح كردند و يونانيها كه آن را كامل ساختند .در نقطة اوج تكاملي
طوالنی مشخص شد كه عقالنيت ــ يا «عقالنيتها» به قول ژانپيير ورنان
ــ و اديان جهاني دو محصول فرعي خط و نوشتار هستند ,دو محصولي كه
()1
قادرند هنجارهايي كلي و مستقل از شرايط بیافرینند.
جستجوي سرآغازها پژوهش دربارة جريانهاي انتقال را نيز در بر میگیرد,
اما در اين كتاب نويسندگان ميخواهند به بررسی اَشكال تاريخي اين سه
پديده در ميان اقوامي بپردازند كه دست به اخذ و اقتباس اين پديدهها زدند
یا آنها را دگرگون ساختند .هر يك از اين تمدنها ،به سبك و سياق خاص
خود ،و بسته به شرايط مادي ،اجتماعي و فرهنگيشان ,از ميراثي مشترك
1. religiosity
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بهرهمند شدند .در اثر حاضر هدف اين نيست كه مراحل مختلف تحولي
تصویر شود كه نهایتًا در عقالنيت يوناني و يكتاپرستي عبراني به كمال خود
رسید .اگرچه به طور قطع ثابت شده كه بينالنهرين ،دستكم در بخشهاي
غربي دنياي قديم ،سرچشمة تمدن بشر بوده است ،شاخههاي متعدد و
پايدار اين سرچشمه همگي به جرياني یگانه مبدل نشدند .بلكه بهعكس ،اين
شاخههاي متعدد هرگز از دگرگوني و رشد و آميزش بازنايستادند .اينگونه
بود كه ايدههاي بينالنهريني همانند كاالهاي مادي و فناورياش ،به شرق
يعني به سرزمینهای ايراني و به غرب يعني به سوريه و دورتر از آن به يونان
سرازير شدند .اين ايدهها كه تمدنهاي هخامنشي ،آرامي ،عبراني و يوناني
آنها را اخذ و اصالح ميكردند گاه دچار تغييرات كمابيش بنيادي ميشدند
و گاهي نيز بدون تغییر و در شكل جريانهاي فكري ،مجموعة اساطير و
عقايد از اینجا و آنجا سر برميآوردند.
از اين واقعيت كه دو موجوديت با نامهاي تصنعي شرق و غرب ايدههاي
فوق را به ارث بردند به هيچ وجه نميتوان نتيجه گرفت كه بر درخت
ششهزارسالة تمدن بينالنهرين فقط همين دو شاخة بزرگ رویيده است.
معموالً در تاريخ ،مسئلة سرآغازها براي هر كس كه حاضر باشد ديدگاه
ايدئولوژيكش را دربارة هويت فرهنگي کنار بگذارد دربردارندة نكاتي جذاب
خواهد بود .از این رو در پس مفهوم «غرب» ميتوان تأثيرات اسالمي بسياري
یافت .اسالم نيز كه معموالً میکوشیم آن را به «شرق» فروكاهيم بسیاری از
تنشهاي موجود میان شرق و غرب خود را پنهان میکند و همواره ناگزیر از
روبهرو شدن با ملل مهم شرقي ــ يعني چين و هند ــ در آن سوی مرزهاي
خود بوده است .اكنون بايد ديد آيا میخواهیم با تمركز بر مردم ،فرهنگها و
امپراتوريها به فهم تمدنها نایل آیيم و زمان دوپاره شدن تاريخ اين تمدنها
را تعيين كنيم؟ يا بهعكس ،در جستجوي آن هستيم كه عناصر سازندة «غرب»
را از دورترين اعصار باستانی بشناسیم و جدا سازيم و مسير انتقال اين عناصر
را تا سپيدهدم عصر مدرن بازسازي كنيم؟
بينالنهرين در طول تاريخ چندهزارسالهاش فرزندان متعدد و گوناگوني
داشته است و ,تا جايي كه مدارك ناقص ما نشان ميدهند ،به نظر ميرسد
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این فرهنگهاي گوناگون در حال مبادله و تجارت دایم با يكديگر بودهاند.
مردمان سامينژاد همواره در سراسر هالل حاصلخیز 1حضور داشتهاند ,اما
گروههایي از هندواروپاييان يا مردماني با منشأ نژادي نامعلوم نیز همواره به
اين منطقه سرازير شده يا در مرزهاي آن ظاهر شدهاند .برخي از اين گروهها
بدون اینکه از خود ر ّد پایي برجای نهند ناپديد شدند؛ گروههایی نیز ,بنا
بر اسناد گوناگون ,پس از تأثيرپذيري از بينالنهرين در ديگر گروهها حل
شدند :مانند ايالميها (كالريس ِه ِرنشميت در بخش دوم به بررسي تمدنشان
ميپردازد) كه همسايگان بينالنهرين در جنوبشرقي بودند و در پايان هزارة
دوم بهتدريج مغلوب ايرانيان و دیگر قوم هندواروپایی یعنی هيتيهاي آسياي
صغير شدند .با این حال ،همة اين مردمان از راه مبادالت تجاري ،سلطة
خشن يا صلحآميز و فتوحات در ساختن تمدني مشترك به نوعي نقش
داشتند و سهيم بودند .انتشار خط ميخي ,كه در بينالنهرين ابداع شده بود,
شاهدي بر اين مدعاست ,و قطعات بهجامانده از اساطیر غني بينالنهرينيها
كه الهامبخش نويسندگان كتاب مقدس شد و يونانيها نيز با آن آشنا بودند
گواهي ديگر بر همين امر است.
در هزارة اول ق.م که عصر بينالنهرين به پايان خود نزديك شد،
بازيگران اصلي منطقه كه تا ظهور اسالم در اين مكان باقي ماندند اينها
بودند :ايرانيان (که نخست با شاهنشاهی هخامنشي ,كه به دست اسكندر
مقدونی افتاد ,و سپس با ساسانيان شناخته شدند)؛ يونانيان (كه پادشاهيهاي
هلني و يونانيـ رومي موجب حضور پايدار آنها و نفوذ عمدهشان بر سراسر
خاورميانه بود)؛ و سرانجام آراميها ,مردمان سامينژادی كه در هزارة دوم
پادشاهيهايي را در سوريه بنیان نهادند ،از جمله پادشاهی دمشق که از
رهگذر توصیفش در کتاب مقدس بهخوبي با آن آشناییم.
از این رو پیش از سپيدهدم اسالم ،سه فرهنگ هزارسالة بزرگ ــ يك
سامي و دو هندواروپايي ــ سراسر منطقه را غنا بخشيده بودند و ,با اين حال،
 :Fertile Crescent .1هالل حاصلخیز یا هالل الخصیب نامی برای قسمتی از خاورمیانه که روی
نقشه به شکل هالل یا داس است و شامل بخشهایی از غرب ایران ،شمال عراق ،جنوب ترکیه و
شرق مدیترانه است.
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هويت يگانه و خاص هر يك از آنها همچنان از آنچه از امتزاجشان پديد
آمده بود متمایز بود .اين موضوع در رنسانس فرهنگ ايراني در عهد اسالمی
كه از قرن دهم م /چهارم هـ .ق آغاز ميشود مشهود است ,همچنان كه وجود
ِ
سرياني
مستمر تأثيرات آرامي تا قرن نهم نيز شاهدي ديگر بر آن است .زبان
آرامي ,كه نسطوريان و يعقوبيها آن را پذيرفتند ,محمل اين نفوذ و تأثير بود؛
زباني كه بخش بزرگي از ميراث علم و فلسفة يوناني از طريق آن به عربي
منتقل شد .در خالل اين مدت ،تجربة قرنها هلني شدن خاورميانه تأثير
ميراث يونانيها را چنان تضمین كرده بود كه كافي است نگاهي به مدارس
فلسفه و الهيات بيندازيم كه پس از پيروزي اسالم همچنان به تعليم انديشة
يوناني ادامه ميدادند.
ِ
سامي غرب،
نكتة درخور توجه اینكه آراميها ,و به شکل عامتر اقوام
مسيري متفاوت با مسير ساميهاي شرقي (که ژان بوترو در فصل دوم به
آنان پرداخته) در پيش گرفتند .چرا که از منظر بينالنهريني ،آرامیها مهمترین
حلقة واسط ميان ساميهاي شبهجزيرة عربستان و فرهنگ عربيـ اسالمي
شدند ،فرهنگی كه پيش از آنکه به دست امپراتوريهاي ايراني و ترك
سقوط کند ،به امپراتوري فرهنگی بزرگی در قرن هشتم م تبدیل شد .در واقع
به نظر ميرسد زبان عربي وارث عصر طاليي فرهنگ آرامي باشد ،زيرا اين
زبان به همان قالب آرامی ريخته ميشود و حتي بخشهايي كامل از واژگان
زبان آرامي را در خود جذب ميكند .فرهنگ آرامي بهترين دوران رشد و
توسعة خود را پس از تصرف پادشاهيهاي سوريه به دست آشوريها،
بابليها و ايرانيان هخامنشي تجربه كرد .زبان آرامي پس از گرفتن نظام خط
الفبايي از فنيقيها به زبان بينالمللي خاورميانه تبديل شد و اين جایگاهش
در خالل فرمانروايي ايرانيان هخامنشي نیز تقويت شد .اين زبان جايگزين
همة زبانهاي سامي در هالل حاصلخیز شد و زبانهاي سامي شرقي ،يعني
آشوري و بابلي را كنار زد .الفباي آرامي سرمنشأ الفباي مربعشكل عبري
است و به واسطة خط نَبَطي منشأ نظام الفباي عربي نیز به شمار ميرود.
پس عربي به واسطة الفبایش به زبان آرامي و مهمتر از آن به بينالنهرين
ارتباط پيدا ميكند .دربارة این ارتباط اطمينان بيشتری هست تا دربارة

راتفگشيپ

13

ارتباط اساطير و ادیان اين اقوام ،چرا كه اسناد ناچيزي دربارة اسطوره و
دين شبهجزيرة عربستان پيش از اسالم به دست آمده است .بنابراين ،آنچه
اثر حاضر میجوید یعنی پژوهش در باب ارتباط نوشتار ،عقالنيت و دين را
نميتوان در جهان عرب پيش از اسالم پی گرفت ,در حالی که تحقیق در این
باب در دورة اسالمي كام ً
ال مقبول است .براي اطمينان از اين امر كافي است
به ياد داشته باشيم كه در اسالم خط و نوشتار جايگاهي محوری دارد .الهيات
هيچيك از دیگر «اديان صاحب كتاب» همچون اسالم بر حول ايدة متن ازلي
و باور به تحریف در وحيهاي پيشين شكل نگرفته است.
حقيقت اين است كه امروز از میان دو شاخة تمدن بينالنهرين ،شاخة
غربي در بازیابی گذشتة خویش وضع بهتري دارد .قریب به دو قرن كشفيات
باستانشناختي ،رمزگشايي و تجزيه و تحليل ،غرب را بر حوزههايي وسيعتر
از تاريخش مسلط ساخته است و در اين ميان موجب احيای گذشتة شرق
نيز شده است .بسیار پيشتر از آغاز باستانشناسي بر محور كتاب مقدس،
سياحان اروپايي با سياحت در خاورميانه به بازسازي چيزي پرداختند كه
بعدها در قرن نوزدهم «جغرافیای مقدس» ناميده شد .مطالعه دربارة مکانهای
یادشده در كتاب مقدس ،كه به دنبال مطالعة تمدن يونانيـ رومي انجام
مييافت ,بهتدريج با پژوهش دربارة اعراب بدوي همراه شد كه محققانْ
فرهنگ آنها را تصويري از فرهنگ عبرانيان ماقبل اسرائيلی ميدانستند.
نتيجة ناخواستة كاوشهاي باستانشناسانه اين بود كه تاريخ گذشته چند
هزاره عقبتر رفت و اسطورهای فروریخت؛ اسطورهای كه دو سرچشمة
نهايي غرب را يونان و كتاب مقدس میدانست .ژان بوترو در جايي ديگر
تأثیر نتایج مهم يافتههاي آشورشناسي بر تصور ما از گذشته را نشان داده
است و ژانپيير ورنان نیز نشان داده است كه استداللورزي عقالني يونانيان
نه از هيچ 1كه از دل اسطورههاي آفرين ِ
ش وام گرفتهشده از بينالنهرين پديد
()2
آمدهاند.
ايدة منشأ «شرقي» تمدن غرب اگرچه هنوز با مقاومتهاي زيادي
1. ex nihilo
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ِ
نیای غرب

روبهروست ,موافقانش رو به افزایشاند .تا زمانی كه ايدئولوژي سرآغازها
در برابر واقعيتهای برآمده از دانش تاريخي ُصلب و نفوذناپذیر باقي
بماند ,اطميناني به موفقيت اين ايده وجود ندارد .چهبسا بايد پرسيد
آيا توفيق عظيم غرب در شناخت گذشتة خود و دیگر تمدنها نبايد با
تحقيقات خود آن تمدنها دربارة خاستگاههايشان همراه شود؟
در مورد شرق ،بهرغم اينكه در خود خاورميانه نشانههایی انكارناپذیر
از این امر مشاهده میشود و با وجود روند رو به رشد كاوشهاي
باستانشناختی تحت نظر دولتهای شرقي ،هنوز راه درازی در پیش
است .در واقع ،گذشتههای دور ,که بناهای باشکوه گواهشان است ،اغلب
در خدمت ایدئولوژیهای ناسیونالیستی قرار دارند ،آن هم در زمانهای كه
ظهور اسالم هنوز هم همچون نقطة عطفی در بنيانگذاري ملت عرب شمرده
ميشود .با اين همه ,نميتوان اطمينان داشت كه تنها عقیدة ديني سببساز
اين نگاه فروکاستی به تاريخ باشد .این عقيده[ی اسالمی] ــ كه وحي قرآنی
را همچون ُمهر خاتمهای بر وحيهاي پيشين ميداند ــ هرگز از بررسی
ديگر فرهنگها و تمدنها جلوگیری نکرده است .گذشته از این ،محققان در
اعصار قديم مشتاقانه به استقبال مواريث فرهنگ يوناني و ايراني ميرفتند و
در تاريخ و دستاوردهاي علمي ديگر مردمان کاوش میکردند .چنانکه در
بينالنهرين ،به نظر ميرسد متفكر بزرگي مانند ابنخلدون بهخوبي از ميراث
پربار فرهنگ خود آگاه بوده است [آنجا كه ميپرسد]« :كجاست دانش
ايرانيان ...؟ كجاست دانش كلدانيان ،آشوريان و بابليان؟ كجاست آثارشان و
()3
ثمراتی كه به دست آوردند؟»
یادداشتها
1. Compare Jack Goody, La Logique de l’écriture, p. 24.
2. Jean Bottéro, Mesopotamia: Writing, Reasoning, and the Gods, p. 23.
3. Ibn Khaldun, Peuples et nations du monde, 1:109.

دين و عقالنيت در بينالنهرين
ژان بوترو

پیشگفتار مترجم
□ بهمن رستاخیز

بوتِرو در مقالة بلند خود ،چنانکه از همان آغاز اعالم میکند ،درصدد است
ریشههای فرهنگ غربی را در تمدن بینالنهرین باستان نشان دهد .غربیان
دو ریشة کهن برای تمدنشان قایلاند :یکی تمدن یونان باستان و دیگری
فرهنگ کهن عبری که از طریق کتاب مقدس به اخالقیات و دین آنان شکل
داده است .نویسنده ابتدا تأکید میکند که مردم خاورمیانه و شمال آفریقا نیز
کمابیش در این دو ریشه با غربیان مشترکاند و از این نظر در برابر مردمی با
بنیادهای فرهنگی دیگر (مث ً
ال چینیها و ژاپنیها) در یک گروه قرار میگیرند
و سپس میکوشد نشان بدهد که با توجه به شناختی که از گذشتههای کهنتر
به دست آمده میتوان عقبتر رفت و ریشههای دو تمدن یونانی و عبرانی
را در تمدن بینالنهرین باستان یافت .در چند فصل این مقاله نوشتار ،اساطیر،
علم اولیه و چگونگی دینورزی مردم این تمدن توصیف شده تا خواننده
دریابد این عناصر به تمدن غربی و نیز آنچه تمدن اسالمی خوانده میشود
راه یافته است.
با این همه ،شاید بوترو در نهایت در نشان دادن آنچه میخواسته
کامیاب نشده است .اوالً برخی مقایسههای ضروری انجام نشده؛ مث ً
ال برای
ِ
اثبات اثرپذیری دین یهودی از دین بینالنهرینی باید عناصر مشترک میان
این دو نشان داده میشد و بعد با مقایسههایی با ادیانی غیر از این دو و
17
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ذکر تفاوتها ،خواننده بیشتر قانع میشد که شباهتها تصادفی نیست و
اقتباسهای درخور توجهی در کار است (ظاهراً بوترو در کتابی به نام تولد
یک خدا به این کار پرداخته است) .ثانیًا برای نشان دادن ریشة علم یونانی
در تمدن بینالنهرین به سراغ مورد نامناسبی رفته است :الواح پیشگویی.
دشوار بتوان پذیرفت که در پیشگوییهای این الواح چیزی هست که در
پیشگوییهای فرهنگها و تمدنهای دیگر یافت نمیشود (تنها نکتهای که
بوترو مطرح کرده این است که بینالنهرینیان باستان فهرستهای طویلی در
این باره مکتوب کردهاند) .جای تعجب است که او به نجوم بینالنهرینی که
تأثیر آن بر نجوم یونانی بسیار مستند و پذیرفتهشده است نپرداخته .ثالثًا او به
منظور رسیدن به نتیجة دلخواهش تمدن مصر را با یک استدالل ساده کنار
گذاشته است؛ اینکه سامیان غربی (که یهودیان هم از آن زمرهاند) بسیار
متأثر از تمدن بینالنهرین بودهاند ,اما «چندان پذیرای آنچه ممکن بود از
فرهنگ بیگانه و غریب حوضة رود نیل به آنان برسد نبودهاند» .حال آنکه
نهفقط میشود تأثیرهای بنیادی تمدن مصری بر این سامیان غربی را نشان
داد ،بلکه در مورد نیای دیگر غرب ،یعنی یونانیان ,به نظر میرسد که در همة
موارد برشمردة بوترو در مقالهاش ،مصر بیش از بینالنهرین مهم بوده است.
نوشتارهای صامتنگار خاورمیانه (آرامی ،سریانی ،پهلوی ،نبطی ،عربی و )...
همه از خط فنیقی مشتق شدهاند و خط فنیقی به احتمال زیاد از خط سینایی
و خط سینایی در نهایت از هیروگلیف مصری ریشه گرفته است (به این نکته
در مقالة هرنشمیت نیز اشاره شده است) .بنابراین فقط در صورتی میتوان
خط سومری را نیای خطوط امروز خاورمیانه و غرب به شمار آورد که قایل
باشیم ابداع خط مصری با ایده گرفتن از خط سومری بوده است و این چیزی
است که اغلب مصرشناسان کنونی با آن مخالفاند .در مورد دین نیز اگرچه
اشتراکات متعدد دین بینالنهرینی با دین یهودی انکارنشدنی است ،تأثیر مصر
نیز درخور توجه به نظر میرسد .مث ً
ال یهودیان در انجام دادن عمل ختنه ,که
آن را وجه تمایز مهم خود از همسایگانشان میدانند ،همانند مصریان باستان
هستند .همچنین در ِ
آداب طهارتِ پرطول و تفصیل و بهویژه نجس و آلوده
شمردن مردمان دیگر نیز بیشتر شبیه مصریان باستاناند تا بینالنهرینیها,
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و در مسئلة توحید نیز اگر بخواهیم برای دین یهودی سلفی بیابیم ,هیچ
ِ
فرعون بدعتگذار مصری ،اخناتون ،وجود ندارد .از
مورد بهتری از دین
سوی دیگر ,یونانیان خود به تأثیر دین مصری بر دینشان اشاره کردهاند؛ مث ً
ال
هرودوت گفته است که بجز در مورد چند خدا ,یونانیان پرستش خدایان
دیگرشان را از مصریان آموختهاند .در زمینة علم هم شواهد چشمگیری از
تأثیر مصر در یونان وجود دارد :ارسطو از آغاز هندسه در مصر گفته است و
دربارة برخی از بنیانگذاران علم و فلسفة یونانی ،همچون تالس و افالطون،
از سفرهای آنان به مصر سخن به میان آمده است.
نقطة قوت این مقاله تسلط ژرف نویسنده بر جنبههای گوناگون فرهنگ
بینالنهرین باستان است .در اغلب کتابهایی که در مورد بینالنهرین به
فارسی ترجمه شده یا احیانًا نوشته شده ،فقط اطالعاتی دایرةالمعارفی و
کلی عرضه شده ،ولی بوترو که به دلیل سالها پژوهش در این عرصه با
«روح تمدن بینالنهرینی» آشناست ،جابهجا نکاتی جالب توجه و تازه مطرح
کرده که عمدتًا هم نظریات خود اوست :مث ً
ال دربارة تفاوت روحیة سامیان
بینالنهرین با روحیة دیگر اقوام سامی ،به دلیل تأثیری که گروه اول از سومریان
پذیرفتهاند ,یا تفاوت نگاه سومریان با نگاه سامیان دربارة ویژگیهای خدایان.
افزون بر این ،بوترو انسانی عمیق و بهاصطالح «صاحب حکمت» است
که دربارة پارهای مسائل کالن انسانی ،همچون اعتقاد دینی ،به نتایج و نظریات
خاص خودش رسیده و در این مقاله برخی از آنها را با لحنی گرم ,پرشور
و تأثیرگذار عرضه کرده است.

1
زايش تمدن
جوان که بودم ــ يعني خيلي سال پيش! ــ زمان زيادي صرف ارسطوي پير
ميكردم .او به سبب شيوة نگرشش به جهان و پرسشها و پاسخهايش دربارة
مسائل کلی و بنيادي ــ مسائلي كه امروزه ديگر توجه كمتر كسي را جلب
ميكنند ولي به يك معني همهچيز به آنها بستگي دارد ــ تأثيري ژرف بر من
داشت .از جمله چيزهايي كه از ارسطو آموختم اين بود كه براي فهم واقعي
چيزها بايد تولد آنها را به چشم ببينم و رشدشان را نظارهگر باشم .مث ً
ال ،اگر
بخواهم همهچيز را دربارة حشرهای بدانم ،بايد كاري بيشتر از تشريح صرف
آن انجام بدهم ،زيرا هنگام تشريح فقط جسدی در برابرم دارم ،مکانیسمی
منجمد و بيتحرك كه هر چيزي هست جز حشرهای واقعي :براي مشاهدة
آن نه همچون ساختاری بيتحرك ،ولو شگفتانگيز ،بلكه همچون مخلوقی
پيشبينيناپذير ،كه حركات خاص خود را دارد و تابع قوانيني حتی پيچيدهتر
از قوانين مكانيكي است ،بايد آن را به صورت زنده و در طول زندگياش
بررسي كنم ــ يعني تولد ،رشد و تحول ،و نيز كنشهايش را ببينم .ارسطو
درست ميگفت.
هدف و مطلوب اين مقاله تبيين دقيق تولد و رشد فرهنگ ــ يعني روش
تفكر و زيست ما ــ است ،همان چيزي كه نسلهاست در آن غوطهوریم تا
بهتر بشناسيم ،قدرش را بدانيم و آن را بفهميم ،تا آنگاه شايد بهتر بتوانيم آن
را زندگي كنيم .اين فرهنگ است كه ما را تعريف ميكند ،در ما حضور دارد
21
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و ما را از بسیاری از مردمان ديگر متمايز ميكند ،از آنهايي كه مسائل وجودي
را كه در برابر همة نوع بشر قرار دارد به گونهاي ديگر پاسخ ميگويند ــ
مث ً
«بدوي»
ال چينيها و ژاپنيها ,بگذريم از آن ديگراني كه آنها را بهآسانی ْ
ميخوانيم .این تمدن كه ما از آنِ خود ميدانيم ،دلبخواهانه «غربي» ناميده
شده ،اما در حقيقت دامنة آن تا خاورميانه گسترش یافته است .اگر تمدنمان
را نه متعصبانه بلكه از جایگاه يك مردمشناس يا ،بهويژه ،مورخ بررسي كنيم،
ميبينيم نهفقط دربردارندة جهان يونانيـ التيني و از وارثان مسيحيت است،
بلكه دنياي اسالم را نيز شامل میشود؛ به عبارت ديگر ،تقريبًا تمام جهان
عرب را .در اینجا و در آنجا ،كثيري از مردمان زندگي ميكنند كه ،فراتر از
اختالفات فرعیشان ،در بسياري مفاهيم ،ارزشها ،اصول و واكنشهاي عقلي
و عاطفي و ,در يك كالم ،در بسياري از مؤلفههاي فرهنگي اشتراك دارند و
همه ذيل عنوان تمدنی واحد قرار ميگيرند ،يعني تمدن ما :البته تمدن آنها
و ما! از سوي ديگر ،تمدن ما ،آهسته اما با گامهاي محكم ،و بهخصوص از
طريق نوآوريهاي فناوري ــ كه دارد حرف آخر را ميزند! ــ در حال فتح
جهان است .اين البته مسائلي جدي را نهفقط براي تمدنهاي ديگر ،بلكه براي
خودمان نيز پيش ميآورد؛ پس دليل ديگري هم داريم كه تمدنمان را بار ديگر
موشكافانه بررسي كنيم و بكوشيم با مشاهدة تولد و زايش آن ،و نظاره كردن
بر راهي كه در آن رشد كرد و باليد ،تصويري دقيق از آن بسازيم.
خيليها از قديم بر اين باور بودهاند ،و هنوز هم هستند ،كه اگر در جستجوي
سرچشمههای تمدن مشتركمان در دل قرون و اعصار به عقب برويم ،از
يك سو به يونان و يونانيمآبي [یا هلنيسم] ميرسيم ــ با روشنگريهايش،
با رفعت بخشيدنش به مقام و مرتبت انسان ،با انضباط فكرياش ،و با
فرزانگياش ــ و از ديگر سو به كتاب مقدس ،يعني به جهان يهوديان باستان
ــ با تعصب دينیاش ،با توحيد مطلقش ،و با اخالقگراییاش .خوشمان
بيايد يا نيايد ،واقعيت اين است كه اين دو رودخانه در آغاز عصر ما [عصر
پس از ميالد مسيح] ،سرانجام آبهايشان را در مسيحيت به هم آميختند و
از تركيب آنها فرهنگي يكدست و غالب بنيان نهاده شد .اسالم نيز ،كه چند
قرن بعد با همان توان گسترش ظاهر شد ،در ابتدا بر معتقدات ,ايدهها و
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راهكارهايي ديني استوار گشت که در نهایت ریشه در کتاب مقدس داشتند.
این تأثیرات کتاب مقدس ،دستكم در برهههايي و در ميان فرهيختگان ،كه
همواره بر فرهنگ تسلط دارند ،به همان اندازه ولو نه آنچنان منسجم ،با
ديدگاههايي كه بر انديشة يوناني متمركز بود غنا يافت .پس دليل استواري
هست كه ر ّد تمدن مشتركمان را تا اين خاستگاه دوگانة عبرانيـ يوناني پي
بگيريم؛ تمدن ما ،به باور غالب ،از اين دو والد زاده شد ،و زايش و بلوغش
اندكي بيش از هزارة اول ق.م به درازا كشيد.
امروزه حتي بايد بيشتر در تاريخ عقب برويم ،چرا كه طي يك قرن اخير،
پس از سالها فعاليت دانشمندان آزموده ،گنجينههاي بسياري در شرق مديترانه
از دل زمين ــ و از نسيان و فراموشي ــ بيرون آورده شده است .در مصر،
آسياي صغير ،سوريه ،بينالنهرين ،ايران و تا جنوبيترين نواحي عربستان
مقادير عظيمي يادگارهاي باستاني و اسناد كشف كردهايم كه شاهدي هستند
بر تمدنهايي كه بسيار كهنتر از تمدنهاي يوناني و عبرانياند ،و در خاك
فراموشي دوهزارسالهاي مدفون بودهاند .مهمتر اينكه ،بهتدريج پي بردهايم
كه نميشود نقش اين تمدنها را در آموزش نياكانمان در فلسطين و يونان
ناديده گرفت .ما به اين درك رسيدهايم كه نه هلنيسم و نه فرهنگ عبراني
را نميشود نقطة شروع مطلقی در نظر گرفت ،و بايد به همان قانون بنيادي
تاريخ بازگرديم :هميشه چيزي قديميتر هست .اكنون پس از ص دوپنجاه سال
اكتشافات بيوقفة باستانشناسي ــ كه كشفياتش هنوز كامل تحليل و بررسي
نشده است ــ و مهمتر از آن ،رمزگشايي از صدها هزار متن ،كه خوانده و
تحليل و مقايسه و ارتباطيابي شدهاند ــ در يك كالم ،كلنجار رفتن با كوهي
از منابع و متون ،كه تا مغز استخوانش را كاويدهايم ــ وقتي به تبارشناسي
تمدنمان ميرسيم ،ميتوانيم چيزها را واضحتر ببينيم .والدينِ تمدنمان را
پيشتر شناخته بوديم ،و اينك ميتوانيم اميدوار باشيم كه كهنترين نياكان
بالفصل قابلشناسايياش را نيز تعيين كنيم .اما كجا بايد دنبال آنها بگرديم؟
هيتيهاي 1آسياي صغير ،كه تأثيراتشان از محدودة هزارة دوم ق.م عقبتر
1. Hittite
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نميرود ،چيز كمي از خود در دنياي اژهاي و از آن طريق در يونان باقي
گذاشتهاند .ولي آنها در وهلة نخست فقط واسطهاند ،و چيزهايي را انتقال
دادهاند كه خودشان از منبعي كهنتر ــ از جنوبشرق ــ گرفتهاند .مصر
نيز با همة اصالت و عظمتش ،تا حوالي آغاز دورة مسيحي اساسًا واحدي
سربسته [و فاقد تأثيرگذاري] بود :پنجرهاي بود از آفريقا به سوي مديترانه.
همسايگان شرقي مصر گروهي از مردم سامي بودند ــ دربارة آنان بعداً
چیزهای بيشتري خواهيم گفت ــ و به نظر ميرسد كه آنها مصر را تا
پيش از نیمة اول هزارة دوم [پيش از 1500ق.م] چندان خوب نميشناختند،
خودشان از نظر فرهنگي سامانيافته بودند و چندان پذیرای آنچه ممكن بود
از فرهنگ بيگانه و غريب حوضة رود نيل به آنان برسد نبودند .اين ساميان در
فلسطين و از آن مهمتر در سوريه ،دستكم از ميانة هزارة سوم ق.م ،شماري
دولتهاي كوچك تشكيل دادند كه كم و بيش سريع ناپديد شدند ,آنان
بهرغم چندپارگي سياسي ،فرهنگ مشتركي داشتند كه در آن هر گروهي سهم
خود را داشت ،اما ساختار اين فرهنگ ،احتماالً ،دستكم رشد و باليدنش را
مديون تأثير فرهنگ بسيار پيشرفته و كماليافتة بينالنهرينِ هزارة چهارم بود.
برای مثالی قاطع از تأثير دورانساز بينالنهرين در اين منطقه ،ميتوان به مورد
1
زير اشاره كرد :حوالي سال  2500ق.م ،درست در قلب سوريه ،سرزمين ابال
نهفقط نوشتار ،يعني یکی از عناصر اساسي فرهنگ ،بلكه فرهنگي نوشتاري
را نيز همراه با رسوم و مناسك متعدد از بينالنهرين فراگرفت.
با در نظر گرفتن منصفانة همة آنچه از اكتشافات سراسر منطقة مديترانة
شرقي به دست آمده ،تا زماني كه شواهدي برخالف آن به دست نيامده،
بايد سرچشمة اصلي را بينالنهرين بدانيم ،سرزميني كه ششهزار سال است
زمينهايش و تاريخش بار و بر ميدهند .اين سرچشمهاي است كه ،مستقيم
يا غيرمستقيم ،آبشخوري بود براي تمدنهاي يونانيان و عبرانيان ،پيش از آنكه
تمدن ما از اين دو متولد شود .اگر بخواهیم كهنترين نياي تاكنون شناختهشدة
تمدنمان را نشان دهيم ،بايد انگشت به سوي بينالنهرين دراز كنيم.
ميگويم «كهنترين نياي تاكنون شناختهشده»؛ و نه ،ظاهراً برخالف
1. Ebla
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وعدهام دربارة زايش« ،خاستگاه مطلق» .براي اين كار دو دليل دارم :نخست
اينكه اعمال انساني بسيار پيچيدهتر ،درهم فرورفتهتر و با ريسمانهاي مرئي
يا نامرئي به هم پيوستهتر از آن است كه بتوان آنها را چنان ديد كه گويي
در برههاي از زمان بهناگاه جداگانه پديد آمدهاند .بگذاريد تكرار كنم كه در
تاريخ هميشه چيزي قديميتر هست؛ و فراموش نكنيم كه اجداد باستاني
و همنژادان اولية ما صدها هزار سال پيش از ما در اين جهان قدم ميزدند.
دوم ،چنانكه ضربالمثلي عربي ميگويد «گذشته مرده است» ،يعني
ناپديد شده ،پاك شده ،و بنابراين ديگر آنطور كه بهراستي بوده بازشناختنی
نيست ،و براي اكتشاف آن به شكل غيرمستقيم به «شواهدي» موثق نياز داريم
كه مستقيمًا از آناني كه در برههاي خاص ميزيستند بر جا مانده باشد .اين
چيزي است كه آن را «آثار باستاني» ميگوييم :ابزارها ،ظرفها ،سكونتگاهها،
اشيای هنري و غيره ،كه مانند هر مصنوعي چيزهايي از صانع خود در بر
دارند و ميتوان آن چيزها را با جستجوی روشمند و هوشمندانه استنباط
كرد ،يعني همان كاري كه باستانشناسان ميكنند .مردمان از قديمااليام حجم
عظيمي از اين اشيا را به جا گذاشتهاند و كاوشگران همهروزه تعدادي از
آنها را مييابند .با اين حال ،اين اشيا چيزهاي بسيار اندكي به ما ميگويند،
که آن هم اغلب مبهم و غيرقطعي است؛ و بهخصوص ،به دليل ماهيت تمامًا
ماديشان ،براي پاسخ به پرسشهاي بنياديني كه به ذهن و دل آدميزاد مربوط
است كام ً
ال نامناسب است ،چه برسد براي شناخت فراز و فرود زندگيهاي
مردمان اعصار دور :در آنها ،در بهترين حالت ،فقط ميتوان بارقهاي از نقاط
عطف را يافت و بر اساس آن ،مراحل تاريخ را بهابهام دريافت .تنها دادههايي
از گذشته كه ميتواند مستقيم به پرسشهاي ما پاسخ دهد اسناد مكتوب،
يعني متون ،هستند .آنها دقيق ،داراي جزئيات ،قاطع و اغلب انكارناپذیرند,
چرا كه نوشتارند ،و نوشتار يعني گفتار ما ّديتيافته و عينيتيافته ،يعني
گفتاري كه ثبت ميشود و ميتواند به دوردستهاي زمان و مكان انتقال
يابد ــ زبان كاملترين ابزار ارتباطي انسان است ،چون قادر است تقريبًا همة
انديشهها ،بصيرتها ،خاطرهها و حتي احساسات فرد گوينده را بيان كند.
بنابراين ،اسناد مطمئنترين ،كاملترين و حياتيترين منابع ما براي کشف
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گذشته هستند .حتي اگر سندي بهتنهايي روشنگر چيزي نباشد ،وقتي در كنار
ديگر اسناد مينشيند ،يا وقتي در كنار يافتههاي ما از آثار و ابنيه قرار ميگيرد،
نهفقط آگاهيهاي مستقيم به ما ميدهد ،بلكه به منظور پر کردن حفرههای
اجتنابناپذیر در دانشمان ما را قادر به برقراري پيوندها و نيز استنتاجها و
حدسهاي محتاطانهاي ميكند كه مورخان ميدانند چگونه از آنها بهره
گيرند و به يُمن همينهاست كه ميتوانيم بيشتر دربارة گذشته بدانيم.
در باب تمدنهاي پيش از تمدن بينالنهرين ،فقط با حجم بزرگي از
ِ
تاريكي پرابهام «ماقبل تاريخ»
آثار و ابنية باستاني مواجهيم ــ كه ما را در
سرگردان رها ميكنند ,ولي در بينالنهرين ،نهفقط آثاري از همة اعصار داريم
که كهنترينشان به عصر «انسان غارنشين» در حدود  70هزار سال پيش از
میالد بازميگردد ,بلكه صاحب چيزي هزاران بار ارزشمندتر هستيم ،چيزي
كه به زباني روشن و سرراست به پرسشهاي ما دربارة مراحل زندگي
و انديشه و تمدن اعصار گذشته پاسخ ميدهد :حدود نيم ميليون سند ــ
مجموعهاي بهراستي عظيم! ــ كه البته سه هزاره را پوشش ميدهند و طي آن
تمدن منطقه زنده بوده است ،بنابراین از برخي دورهها اسناد بيشتري داريم و
از برخي كمتر ،و از برخي هيچ .بهعالوه ،اين اسناد بالطبع مكتوباند ،چون
آشكار است كه سند با خط و نوشتار پديد ميآيد ،و نوشتار در اين سرزمين
در اواخر هزارة چهارم ابداع شد ــ به مثابة ابزاری كمكحافظهاي براي ضبط
حساب و كتاب مالي .بعداً دربارة مراحل اين ابداع و پيامدهاي آن بيشتر
سخن خواهيم گفت.
اطالعات ما دربارة خاستگاههاي تمدن بينالنهرين به چهار يا پنجهزار
سند محدود ميشود ،كه به دلیل ساختار ابتدايي نوشتارشان ،كه فقط ابزار
كمكحافظهاي بوده است ،تقريبًا نمیتوان چیزی فهمید (در واقع مانند همان
آثار و ابنية ساكت يا كمگوي باستاني هستند كه ما را در تاريكي به نقطة
روشني رهنمون نميشوند) .به عالوه ,اين اسناد هم فقط تا زمان ابداع نوشتار
عقب ميروند ــ بنابراين كهنترين خاستگاه قابل بررسي تمدن اين سرزمين
قدمتي بيش از اواخر هزارة پنجم نميتواند داشته باشد .فكرش را كه بكنيم
ميبينيم چندان هم بد نيست ،ولي نبايد فريب بخوريم! در واقع ،به گمان

ندمت شياز

27

من ،چنانكه خواهيم ديد ،ميتوانيم به اندكي عقبتر نيز نگاهي ،هرچند
كلي و در نماي دور ،بيفكنيم؛ يعني به مرحلهاي كه ميتوان آن را كهنترين
«تاريخ» سرزميني ناميد ،كه تمدن ما ،در كهنترين شكل قابل دركش ،در
آنجا متولد شد.
اما صحنة اين نمايش دلربا كجا بود؟ امروز همه ,دستكم به سبب
جنگهايي كه بهتازگی در آنجا رخ داده ،تصوري از سرزمين مورد بحث
دارند :بينالنهرين باستان تقريبًا همان پهنهاي است كه امروزه عراق ميناميم.
دوسوم خاك آن را كه پيش برويم ،به رشتهاي از تپههاي كمارتفاع ميرسيم،
كه قسمت شمالي آن يا ناحية آشور را از قسمت جنوبي آن يا ناحية بابل جدا
ميكند .در سرزمين بابل بود كه پردة اول نمایش تمدن اجرا شد .در هزارة
سوم ق.م خود اين منطقه به دو قسمت تقسيم ميشد؛ نيمهاي كه در كنار
خليج فارس بود ،به نام سومر ،و نیمة شمالي ،به نام اَكّد.
كل سرزمين در آغاز با آبهاي رودی عظيم پوشانده شده بود .اين
رود بهتدريج كمآب و كوچك شد و در اوايل هزارة هفتم يا ششم ق.م،
از آبهاي آن فقط دجله در شرق و فرات در غرب باقي ماند .اين دوره
مصادف با آخرين عصر يخبندان در اروپاست ،زماني كه از ميزان بارندگي
كاسته شد و بسياري از سرزمينهاي سبز به بيابان تبديل شدند ،مث ً
ال در
همسايگي بينالنهرين شبهجزيرة عربستان از يك ساواناي 1قابل سكونت به
برهوتي كه امروزه ميشناسيم تبديل شد (درست مانند اتفاقي كه دورتر از آن
در صحراي بزرگ آفريقا افتاد) .بنابراين در هزارة پنجم يا حداكثر اوايل هزارة
چهارم ق.م ،بينالنهرين همينگونه شد كه امروزه ميبينيم :سرزميني «ميان
دو رود» (چنانكه از نامش نيز پيداست) ،زميني وسيع و پوشيده از خاك
حاصلخيز آبرفتي كه پیاپی به اشغال گروههايي درمیآمد كه از تپههاي اطراف
ــ كردستان در شمال و ارتفاعات فالت ايران در شرق ــ سرازير ميشدند.
دربارة اين ساكنان اوليه جز از برخي آثار باستانيشان چيزي نميدانيم و
از خالل اين آثار فقط ميتوانيم نيمنگاهي به آنان بيفكنيم .اين مردم در
 :savannah. 1یا جلگة بیدرخت ,منطقهای که رستنی طبیعی آن سبزه و علف است و بهندرت
درخت در آن میروید.
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دهكدههاي كوچكي كه مدتها جدا از هم بودند ساكن شدند .آنها فرهنگي
بدوي داشتند ،ولي تأثير كمابيش عميقي بر بينالنهرين و تمدن آن گذاشتند.
مث ً
ال ،ابداع شیوههای آبجوسازي كه در آن سرزمين غلّهخيز بسيار مهم بود
كار آنان است؛ آبجو تا ديرزماني نوشيدني اصلي باقي ماند .نسبت دادن
اين ابداع به اين مردم با توجه به واژههاي مرتبط با آبجوسازي است كه
بهظاهر از زبان آنان اخذ شده است .اما تكرار ميكنم :به سبب فقدان اسناد،
دربارة آنان تقريبًا هيچ نميدانيم .دو گروه نژادي كه اسناد زيادي از خود به
جا گذاشتهاند و كام ً
ال به چشم ميآيند سومريان و اكّديان هستند ــ اينان
فعالترين ،قابلتوجهترين و مستقيمترين عامل پيدايش تمدن در منطقهاند.
دربارة سومريان بسيار اندك ميدانيم و خاستگاههايشان را هيچ
نميشناسيم .اينكه سومريان هم به عنوان يك گروه قومي و هم به عنوان
ِ
فرهنگ متمايز وجود داشتهاند به گونهاي انكارناپذير از زبان
صاحبان يك
آنان اثبات ميشود .اما از آنجايي كه زبان سومري منحصربهفرد است و
بهكل با زبانهاي ديگر خاورميانه و مناطق اطراف آن فرق دارد ،نميتوانيم
سومريان را با هيچ گروه زباني و قومي مرتبط كنيم ــ در اين باره حتي يك
فرضية پذيرفتني هم نميتوان مطرح كرد .اگر كسي به اسطورة بومي «هفت
مرد دانا» باور داشته باشد ,همانطور كه من باور دارم ،سومريان بايد از
جنوبشرقي ــ از «دريا» ,آنچنان كه اسطوره تأكيد دارد ــ و شايد با دنبال
كردن خط ساحل ايران در كنار خليج فارس به جنوب بينالنهرين رسيده
باشند (زمان دقيق آن را نميدانيم ولي بايد دستكم اوايل هزارة چهارم بوده
باشد) .به همين دليل آنها در نزديكترين بخش اين سرزمين به خليج ساكن
شدند و بيشتر در اين نواحي با آثار آنها مواجهيم ،و باز به همين دليل است
که اين بخش «سرزمين سومر» ناميده ميشود.
در سوي ديگر ،اكّديان را بسيار بهتر ميشناسيم .اين نام ،تا اندازهاي
بهطور قراردادي ،به كهنترين سامياني كه در منطقة شمال سومر ساكن شدند
اطالق ميشود ــ حضور آنان به همان قدمت حضور سومريان است و
شايد حتي كهنتر .در واقع ،آنها را با توجه به ديرينگي تاريخشان ميتوان
كهنترين ساميان دانست .چند اسم خاص از آنان در كهنترين اسناد موجود

ندمت شياز
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يافت شده است ،اسنادي به قدمت حدود  4800سال .الزم ميدانم تأكيدي
داشته باشم بر اهميت نقش اين شاخه از ساميان هم به مثابة يك شاخة زباني
و هم به مثابة يك شاخة فرهنگي در رشد فرهنگ و در تاريخ ما كه ,خدا را
شکر ،هنوز در خاورمیانه و در سراسر جهان در رشد و شکوفایی است ،زیرا به
گمان من ،به قدر كافي به این نقش توجه نشده است .اگرچه دربارة خاستگاه
اكّديان چيزي نميدانيم ,در موقعيتي هستيم كه ميتوانيم حدسهايي بزنيم.
زبان آنها ،كه زبانشناسان تا حد رضایتبخشی آن را بازسازي کردهاند ،از
يك سو با زبان مصري باستان مرتبط است و از سوي ديگر با زبان بربري و،
فراتر از آن ،با گويشهاي باستاني اتيوپيايي در ناحية حبشه .بنابراين ميتوانيم
با اطميناني نسبي بگوييم كه دستكم در دوراني بسيار كهن ،آنها در مناطقي
نزديك به زيستگاه گویشوران زبانهاي مذكور ميزيستند ،و يقينًا عاقالنه است
كه آن منطقه را جايي در كنارههاي شبهجزيرة عربستان بدانيم ،چرا كه در زمان
گسترش صحرا در هزارة ششم ،تنها مناطق قابل سكونت در اين گستره بوده
است .بنابراين ،در خالل چندين هزاره ،گروه بزرگي از اكّديان حاشية شمالي
يـعربي
شبهجزيره را اشغال كردند ,همان جايي كه بعدها صحراي بزرگ سور 
يا همان سوريه نام گرفت .اينان در آنجا به شكل نيمهبدوي ميزيستند و
شغل اصليشان پرورش گوسفند و بز بود .براي رسيدن به منطقة سرسبز و
حاصلخيز بينالنهرين ،كه احتماالً برايشان وسوسهانگيز بوده ،كافي بود كه
جريان رود فرات را دنبال كنند .برخي از آنان به احتمال زیاد اين حركت را
در دورهاي بسيار كهن انجام داده باشند ،چون ميدانيم آنها در هزارة پنجم به
مجاورت سرزمين سومر ،يعني به اكّد ،رسيده بودند .اين همة چيزي است
كه دربارة ادوار اولية تاريخ اكّديان و ك ً
ال ساميان ميدانيم.
تاريخ به طور عام ،و تاريخ تمدن اين سرزمين به طور خاص ،از مواجهه
و آميزش اين دو گروه ،سومريان و اكّديان ،در جنوب بينالنهرين در اواسط
هزارة چهارم آغاز شد .ما دربارة وضعیت و زمان و مكان دقيق اين برخورد
هيچ نميدانيم ،و فقط يقين داريم كه رخ داده است ــ همچون برخورد پدر و
مادر كه براي تولد فرزند ضروري است .از آميزش و همزيستي طوالنيمدت
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دین و عقالنیت در بینالنهرین

اين دو گروه ،تمدن بينالنهرين ،نياي تمدن ما ،بر بقاياي ساكنان پيشين اين
منطقه شكل گرفت.
تا اندازهاي با يقين ميتوانيم بگوييم كه اين تمدن عمدتًا حاصل كار
سومريان بوده است :همة شواهد نشان ميدهد كه آنان به سبب هوش،
فعاليت ،ابتكار و كارداني خود ،رهبران ،قهرمانان و روح اين تمدن نوپا
بودهاند .هر چيزي كه ما به واسطة اسناد بسیار مفصل دربارة دورههای
تاريخی بعد ،كه از ميانة هزارة سوم آغاز ميشود ،ميدانيم ،نهفقط بر حضور
سومريان بلكه بر دست باالي آنان داللت دارد .بسياري از واژههايي كه به
انديشه ،نهادها و فناوري مرتبط است از زبان سومري وارد اكّدي شده است،
و در چنين مواردي ،چنانكه ميدانيم ،واژه هميشه همراه با آنچه واژه بر آن
داللت ميكند وام گرفته ميشود (در اين متن ،كلمات سومري را با حروف
معمولي و كلمات اكّدي را با حروف ايتاليك نشان ميدهيم) .در زبان اكّدي
واژة  tuppuبراي الواح كوچكي كه مثل كاغذ امروزي ابزار نوشتار بود به
كار ميرفت و استفاده از اين الواح را اكّديان بايستي از سومريان كه به آن
 dubميگفتند آموخته باشند .همچنین ،چون اكّديان هنر و تكنيك باغداري و
جاليزكاري را از سومريان آموختند ،كلمة سومري  nu.kiriبه معني «باغبان» را
نيز از آنان اخذ كرده و به صورت  nukaribbuدرآوردهاند.
بهراحتي ميتوان فهرست بلندي از اين وامگيريها ارائه كرد كه بر مقادير
شگفتآور و متنوعي از عناصر فرهنگي داللت ميكند كه سومريان در تمدن
بومی تزريق كردند .اگر نگاهي به عرصة دين بيندازيم ،ميبينيم كه در دين
بينالنهريني از روزهاي آغازينش ،اكثريت مطلق از صدها خدايي كه پرستش
ميشد ،اگر بر اساس نامشان قضاوت كنيم ،سومري بودهاند :آن 1خداي
آسمان ،اينانّا«( 2بانوي آسماني») که يكي از مهمترين خدايان و الهة عشق
به شمار ميرفت ،و نيناورتا«( 3ارباب سرزمين اربل )»4كه خداي كشاورزي
بود ،و بسياري ديگر.
البته در برابر موج فرهنگي سومريان ،اكّديان استفادهكنندگان صرف
نبودند .آنان با آنچه از سومريان ميآموختند همراهي ميكردند ,آن را
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