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پیشگفتار

در کودکی یکی از باارزش ترین داشته هایم نقشه ای بزرگ از جهان بود که روی دیوار کنار 
تختخوابم آویزان بود و هر شب پیش از آن که بخوابم به آن خیره می شدم. چیزی نگذشت 
که اسم ها و موقعیت جغرافیایی همة کشورها را به خاطر سپردم و نام پایتخت هایشان را 
یاد گرفتم و می دانستم کنار چه اقیانوس ها یا دریاهایی جای دارند، آب چه رودخانه هایی 
در آن جا روان است، و کویرها و رشته کوه های مهمشان کدام اند و از تصور ماجراجویی ها 

و خطرهایی که آن سرزمین ها در بر داشتند به هیجان می آمدم.
بزرگ تر که شدم، از دید تنگ نظرانة درس های جغرافیا در مدرسه که فقط بر اروپای غربی 
و ایاالت متحدة آمریکا تمرکز داشت و بیشتر کشورهای دیگر جهان را نادیده می گرفت آشفته 
می شدم. در کالس به ما دربارة رومی ها در بریتانیا، فتح بریتانیا به دست نورمان ها در سال 
1066 م، هنری هشتم و خاندان تودور، جنگ استقالل آمریکا، صنعتی شدن کشور در زمان 
ملکه ویکتوریا، نبرد ُسم در جنگ جهانی اول, و فراز و فرود آلمان نازی آموزش می دادند. به 

نقشه ام نگاه می کردم و می دیدم چه بخش های بزرگی از جهان نادیده گرفته شده اند.
برای زادروز چهارده سالگی ام پدر و مادرم کتابی نوشتة مردم شناسی به نام اریک وولف 
به من دادند که در واقع جرقه ای بود که آتش را شعله ور کرد. وولف نوشته بود که بنا به 
تاریخ سرسری تمدن که در اروپا پذیرفته شده است, »روم از یونان کهن زاده شد،  اروپای 
مسیحی از روم زاده شد، رنسانس از اروپای مسیحی زاده شد، دوران روشنگری از رنسانس 
زاده شد، دموکراسی سیاسی و انقالب صنعتی از دوران روشنگری زاده شد, و با گذر از 
صنعْت دموکراسی ایاالت متحدة آمریکا بر پایة حق زندگی، حق آزادی و حق دستیابی به 
نیک بختی«)1( زاده شد. بی درنگ دریافتم که این همان داستانی است که به من گفته شده 
بود: روایت تکراری پیروزی های سیاسی و فرهنگی و برتری اخالقی غرب. اما این داستان 
چندان درست نبود؛ روش های دیگری هم برای نگاه به تاریخ وجود داشت ــ راه هایی که 

برای گذر از آن نیاز به نگریستن به گذشته از دید پیروزمندان تاریخ اخیر نبود.
از همین زمان به تاریخ عالقه مند شدم. برای من ناگهان روشن شده بود که سرزمین هایی 
که جزء درس ما نبودند بی نشان مانده و زیر فشار گویش های سمج فراز اروپا خفه شده 
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بودند. از پدرم خواستم مرا به کلیسای اعظم ِهرفورد مکان نگهداری »نقشة جهان«1 ببرد. 
در این نقشة قرون وسطایی بیت المقدس کانون توجه و مرکز جهان نشان داده می شود و 
انگلستان و دیگر کشورهای غربی در گوشه ای در یک طرف آن کشیده شده و بی ربط به 
چشم می آید. وقتی دربارة جغرافیدانان عرب خواندم که کارشان با نقشه هایی انجام می شد 
که به نظر وارونه بود و دریای خزر در مرکز آن جا داشت, در شگفت ماندم ــ همین 
احساس دوباره به من دست داد هنگامی که از وجود نقشه ای ترکی از دورة قرون وسطی 
در استانبول آگاه شدم که شهری به نام بالساغون در کانون آن قرار داشت، شهری که 
نامش را نشنیده بودم و در هیچ نقشة دیگری ندیده بودم و حتی موقعیت جغرافیایی آن 
تا این اواخر برایم روشن نبود در حالی که روزگاری آن شهر مرکز دنیا به شمار می آمد.)2(
مایل بودم بیشتر دربارة روسیه و آسیای مرکزی، ایران و میانرودان بدانم. می خواستم 
دربارة پیدایش مسیحیت از نگاه آسیایی ها آگاه شوم و این که از دید مردمان شهرهای بزرگ 
ـ جنگ های صلیبی چگونه بود.  ـ قسطنطنیه، بیت المقدس، بغداد و قاهرهـ  قرون وسطاییـ 
می خواستم دربارة امپراتوری های بزرگ شرقی، دربارة مغول ها و کشورگشایی هایشان، 
بیشتر بدانم؛ یا دریابم که دو جنگ جهانی نه از نگاه فالندر و جبهة شرق، بلکه از نگاه 

افغانستان و هندوستان چگونه بوده است.
از این رو نیک بختی بزرگی بود که توانسته بودم در مدرسه زبان روسی یاد بگیرم. دیک  
هادون،  آموزگار بسیار خوبم که در گذشته افسر اطالعاتی نیروی دریایی بود، معتقد بود که 
درک زبان و روحیة روس ها با خواندن ادبیات درخشان روسی و گوش کردن به موسیقی 
روستایی آن سرزمین به دست می آید، و هنگامی که گفت به آن هایی که مایل اند زبان عربی هم 
آموزش می دهد، بیشتر شادمان شدم. آموزگارم این گونه شش نفر از ما را با فرهنگ و تاریخ 
ـ روسی  اسالمی آشنا کرد و زیبایی زبان عربی کالسیک را به ما شناساند. دانستن این دو زبانـ 
و عربی ــ کلید باز کردن درها به روی جهانی ناشناخته بود که در انتظار کشف شدن بود، یا 
این که، همچنان که خیلی  زود دریافتم، در انتظار این بود که ما در غرب دوباره کشفش کنیم.

امروزه تالش زیادی در ارزیابی آثار احتمالی رشد سریع اقتصادی چین انجام می شود، 
کشوری که بنا بر پیش بینی ها تقاضا برای خرید کاالهای تجملی در ده سال آینده را 
چهار برابر خواهد کرد، یا دگرگونی های اجتماعی در هند بررسی می شود، کشوری که 
مردمش بیشتر به تلفن همراه دسترسی دارند تا توالت های بهداشتی.)3( اما هیچ کدام از این 
بررسی ها چشم اندازی دقیق از گذشته و امروز جهان ارائه نمی دهند، زیرا به مدت هزار 

ـ م.( Mappa Mundi .1، بزرگ ترین نقشة جهان برجامانده از قرون وسطی حدود سال 1300 م. )همة پانوشت ها از مترجم است.ـ 
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سال محوری که جهان به دور آن در گردش بود منطقه ای بود که بین شرق و غرب  جای 
داشت و اروپا را به اقیانوس آرام پیوند می داد.

ممکن است میانة راه شرق و غرب، گستره ای میان کناره های شرقی دریای مدیترانه و دریای 
سیاه تا کوه های هیمالیا، مکان جغرافیایی مناسبی برای ارزیایی جهان به نظر نرسد. این منطقه 
امروزه کشورهایی را در بر می گیرد که دوردست و عجیب به نظر می رسند, مانند قزاقستان، 
ازبکستان، قرقیزستان، ترکمنستان، تاجیکستان و سرزمین های قفقاز، یا دارای حکومت های 
یا  افغانستان, عراق, سوریه و...,  امنیت جهان اند, مانند  بی ثبات، ستیزه جو و خطرناک برای 
کشورهایی مانند روسیه و آذربایجان که نظام حکومتی دموکراتیک ندارند. به طور کلی این 
منطقه از شماری از کشورهایی تشکیل می شود که دولت هایشان شکست خورده اند یا به سوی 
شکست می روند، کشورهایی که در چنگ دیکتاتورهایی قرار دارند که در انتخابات عمومی 
از رأی اکثریت غیرممکنی برخوردار می شوند, خانواده و دوستانشان کنترل بیشتر فعالیت های 
اقتصادی را در دست دارند، صاحب دارایی های هنگفت اند و از نفوذ سیاسی برخوردارند. 
در این منطقه حقوق بشر نادیده گرفته می شود، آزادی بیان در امور دینی، عقیدتی و جنسیتی 

محدود است و کنترل رسانه ها تعیین می کند چه موضوع هایی به  آگاهی مردم برسد.)4(
به هر روی, اگرچه این کشورها از دید غربی ها عقب افتاده به نظر می رسند، نه تنها 
گمنام و عقب مانده نیستند بلکه پل بین شرق و غرب و میعادگاه تمدن ها هستند و در 
رابطه با آنچه در جهان می گذرد نه در حاشیه که در کانون آن جای دارند ــ همان طور 
که از آغاز تاریخ بوده اند. زادگاه تمدن ها همین منطقه است و به باور بسیاری انسان نیز 
ـ باغ عدن، »که خدا با درختان چشم نواز و میوه های گوارا آفرید«, که  همین جا خلق شدـ 

همان دشت های بارور بین دو رود دجله و فرات است.)5(
در این سرزمین  بین شرق و غرب بود که نزدیک به 5000 سال پیش شهرهای بزرگی بنا 
شد, شهرهایی مانند هاراپا و موهنجودارو در درة سند ]در پنجاب امروز[1 که از شگفتی های 
جهان کهن بودند، ده ها هزار نفر جمعیت داشتند و خیابان هایشان به شبکة پیشرفتة فاضالب 
وصل بود. هزاران سال گذشت تا شهرهایی همانند آن ها در اروپا برپا شود.)6( کانون های 
میانرودان به خاطر شکوهشان و  َاکد در  نینوا، اوروک و  بابل،  مانند  بزرگ دیگر تمدن 
نوآوری در هنر معماری نامدار بودند. آن سوتر، جغرافیدانی چینی، بیش از دوهزار سال 
پیش، دریافت که مردم باکتریا،2 کنار رود آمودریا )در شمال افغانستان امروز(، از توانایی 

1. قالب هایی که در متن آمده اگر از نویسنده باشد، در پانوشت مشخص شده؛ در غیر این صورت، قالب از مترجم است.
2. باکتریا نام قدیمی سرزمین میان رشته کوه های هندوکش و آمودریا، که مرکز آن باکترا )بلخ کنونی( بود؛ در کتیبه های ایرانی 

نام آن »باختری« ثبت شده است. دایره المعارف فارسی، به سرپرستی غالمحسین مصاحب، ج 1: باکتریا.
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شگفت انگیزی در مذاکره و داد و ستد برخوردار بودند و در بازار پایتختش کاالهای گوناگون 
فراوانی که از نقاط دوردست آورده می شد به فروش می رسید.)7(

در همین منطقه بود که دین های بزرگ دنیا، یهودیت، مسیحیت، اسالم، آیین های 
بودایی و هندو پدیدار گشت و به رقابت با یکدیگر برخاست، گروه زبان های گوناگون 
ـ اروپایی، سامی و چینی ـ تبتی در کنار زبان های آلتایی، ترکی  پیدا شد و زبان های هندو 
و قفقازی رواج یافت. در این منطقه بود که امپراتوری های بزرگ برپا و سرنگون شد و 
تأثیر برخورد فرهنگ ها و رقابت ورزی ها هزاران فرسخ آن سوتر احساس شد. نگریستن 
به جهان از این منطقه راه های جدید را برای بررسی گذشته گشود و چشم اندازی از 
سرزمین هایی را پیِش رو گذاشت که آن چنان به یکدیگر وابسته بودند که رویدادها در 
یک قاره بر قارة دیگر تأثیر می گذاشت. آنچه در استپ های آسیای مرکزی روی می داد در 
آفریقای شمالی احساس می شد؛ رخدادهای بغداد در اسکاندیناوی بازتاب داشت؛ کشف 
سرزمین های جدید در قارة آمریکا بهای کاالها در چین را تغییر می داد و سبب افزایش 

تقاضا برای خرید اسب در بازارهای شمال هند می شد.
آمدوشدها از شبکة راه هایی انجام می شد که به هر سو گسترده بود،  از این راه بود که 
زایران و جنگاوران، چادرنشینان و بازرگانان گذر می کردند، کاالها و فراورده ها داد و ستد 
می شد و دیدگاه های تازه رد و بدل، گزیده و پیراسته می شد. اما این راه ها نه تنها گذرگاه 
نیز بود. فردیناند فون ریشتهوفن,  بیماری و سیاه بختی  نیک بختی که مرگ، خشونت، 
زمین شناس نامور آلمانی، در اواخر قرن نوزدهم این شبکة بزرگ ارتباطی را »راه های 

ابریشم« خواند، نامی که از آن زمان تاکنون باقی مانده است.)8(
کار این گذرگاه های ارتباطی که مردم و مکان ها را به یکدیگر پیوند می دهد مانند 
عملکرد سیستم اعصاب بدن است که زیر پوست قرار دارد و با چشم دیده نمی شود و 
همان طور که کالبدشناسی نشان می دهد که بدن چگونه کار می کند، درک این ارتباط ها 
به ما فرصت می دهد دریابیم کارکرد جهان چگونه است. اما با وجود اهمیت فراوان این 
بخش از جهاْن تاریخ رایج آن را از یاد برده است. یکی از دلیل ها »ویژگی های شرقی« 
نامیده شده که از برداشت ناخوشایند و به شدت منفی از شرق، سرزمین هایی پس افتاده 
و دون مایه، سرچشمه می گیرد که ارزش بررسی و ارزیابی جدی ندارد.)9( دلیل دیگر این 
واقعیت است که روایت از گذشته آن چنان چیر گی یافته و جایگاهی محکم پیدا کرده که 
جایی برای منطقه ای که زمانی طوالنی در حاشیة داستان فراز اروپا و جامعة غربی بی ربط 

شمرده می شد نگذاشته است.
امروزه جالل آباد و هرات در افغانستان، فلوجه و موصل در عراق، حمص و حلب در 
سوریه مترادف با افراط گرایی های دینی و فرقه گرایی های خشونت بار است. آنچه امروز 
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می گذرد گذشته را از یادها برده است, گذشت آن زمان که نام کابل باغ هایی را به خاطر 
می آورد که یادبود باُبر بزرگ، بنیان گذار امپراتوری تیموریان هند، بود که این باغ ها را 
احداث و از آن ها مواظبت  کرد. باغ وفا برکه ای داشت که وسط درختان نارنج و انار، در 
میان دشت شبدر، که باُبر بسیار به آن می بالید، قرار داشت. باُبر می گفت: »این جا بهترین 
نقطة باغ است و چشم انداز نارنج ها هنگامی که رنگ می گیرند بسیار زیباست. واقعًا که 

باغ در بهترین جا احداث شده است!«)10(
به همین  شکل، گمان امروز از ایران تاریخ شکوهمند گذشتة آن را از دیدها پنهان 
کرده است؛ دورانی که ایران در خوش ذوقی در هر موردی، از گذاردن ظرف میوه سر شام 
تا مینیاتور های بسیار زیبا به قلم نقاشان بی همتای کشور تا کاغذهایی که دانشوران استفاده 
می کردند, زبانزد بود. از کتابداری از مشهد با نام سیمی نیشابوری که حدود سال 1400 م 
زندگی می کرد نوشته ای ارزشمند به جا مانده که در آن با دقت زیاد توصیه های شخصی 
آورده شده که مانند خودش به کتاب بسیار عالقه داشت. آن شخص مصّرانه راهنمایی 
می کند که هر کس مایل به نوشتن است باید بداند که بهترین کاغذ برای خوشنویسی 
در دمشق، بغداد یا سمرقند تولید می شود. کاغذهایی که در جاهای دیگر ساخته می شود 
»در کل زمخت است، مرکب را پخش می کند و ناپایدار است«. او توصیه می کند که بهتر 
است پیش از نوشتن با رنگدانه های کمرنگ کاغذ را رنگی کرد، »زیرا کاغذ سفید چشم را 
می زند و نمونه های خوشنویسی های استادانه ای که دیده شده همه روی کاغذهای رنگی 

نوشته شده است«.)11(
شهرهایی که اکنون فقط نامی از آن ها باقی مانده روزگاری از مهم ترین شهرها بودند، 
مانند مرو که به گفتة یک جغرافیدان قرن دهم م/ چهارم ه .ق  جایی بود »دلپسند، شگرف، 
زیبا، درخشان، پهناور و خوشایند« و »ُام القرا«؛ یا ری که به گفتة نویسندة دیگری در همان 
دوران آن چنان شکوهمند بود که »داماد زمین« و »زیباترین آفرینش« در جهان به شمار 
می آمد.)12( این شهرها که یکی پس از دیگری روی ستون فقرات آسیا بنا شده بود مانند 

رشته ای مروارید اقیانوس آرام را به دریای مدیترانه پیوند می داد.
شهرها یکدیگر را به تالش برای پیشی گرفتن از هم وامی داشتند. رقابت بین فرمانروایان 
کتابخانه ها،  بود.  تماشایی  بناهای  برپایی  و  بلندپروازانه  معماری های  سبب  بزرگان  و 
اثرگذاری فرهنگی در سراسر  با توانایی  پرستشگاه ها، کلیساها و رصدخانه هایی عظیم 
منطقه پراکنده بود و قسطنطنیه را به دمشق، اصفهان،  سمرقند، کابل و کاشغر پیوند می داد. 
این شهرها محل زندگی دانشورانی بودند که پیوسته زمینة موضوع های تخصصی خود 
را گسترده تر می کردند. امروزه فقط نام بعضی از آن ها به یاد مانده است، دانشورانی مانند 
ابن سینا، بیرونی، خوارزمی که نوابغی در حوزه های تخصصی شان مانند ستاره شناسی و 
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پزشکی و غیره بودند، اما بسیاری دیگر هم بودند که امروزه فراموش شده اند. قرن ها پیش 
از آغاز دوران مدرن و پیدایش دانشگاه های آکسفورد و کمبریج، هاروارد و ییل، کانون های 
روشنفکری و آموزش عالی نه در غرب که در شرق، در بغداد، بلخ، بخارا و سمرقند بود.
دلیل آشکاری وجود دارد که چرا شهرها،  مردمان و فرهنگ های سرزمین های واقع 
در راه های ابریشم پیشرفت کردند و گسترش یافتند: آن ها همراه با داد و ستد کاالها و 
رد و بدل کردن دیدگاه ها از یکدیگر می آموختند و ایده های همدیگر را به کار می گرفتند 
که سبب خیزش در فلسفه و دانش و گسترش زبان ها و دین ها می شد. پیشرفت ضروری 
بود، واقعیتی که دوهزار سال پیش یکی از پادشاهان دودمان جو/ چو در شمال شرق چین، 
ـ  لینگ در سال 307 ق.م  یکی از دورافتاده ترین نقاط آسیا, به خوبی از آن آگاه بود. وو 
اعالم کرد: »توانایی دنبال کردن راه گذشته برای پیشبرد دنیای امروز کافی نیست.«)13( 

فرمانروایان در گذشته از اهمیت همگام شدن با شرایط روز آگاه بودند.
اکتشافی دریایی بزرگ در اواخر قرن  اوایل دوران مدرن، به دنبال دو سفر  اما در 
پانزدهم میالدی، ورق برگشت: در فقط شش سال، در دهة 1490 م، پایه های دگرگونی 
شیوة کهن مبادله های مالی گذاشته شد. ابتدا کریستف کلمب از اقیانوس اطلس گذر کرد 
و راه را برای کشف دو سرزمین بزرگ ناشناخته تا آن زمان ]آمریکای شمالی و جنوبی[ 
و ارتباط آن با اروپا و سرزمین های فراتر را هموار ساخت و به دنبال آن و تنها چند سال 
بعد واسکو دو گاما توانست با کشتی جنوبی ترین بخش قارة آفریقا را با موفقیت دور 
بزند و از آن سو به هند برسد و این گونه راه دریایی جدیدی ]دماغة امید نیک[1 پیدا کند. 
این کشف ها الگوی همکاری دوجانبه و شیوة داد و ستدها را تغییر داد و تأثیر شگرفی در 
میانگاه سیاست و اقتصاد جهان به جا گذاشت. ناگهان اروپای غربی از سرزمینی دورافتاده 
در گوشه ای از جهان به کانون ارتباطی ترابری و بازرگانی گسترده بدل شد و در جایگاه 

نقطة میانی جدید بین راه شرق و غرب قرار گرفت.
ـ و کنترل گذشته  برخاستن اروپا آتش مبارزة خشونت بار برای به دست آوردن قدرتـ 
ــ را شعله ور ساخت. همچنان که دولت های رقیب با یکدیگر شاخ به شاخ می شدند، 
تاریخ دگرگون می شد تا رویدادها، موضوع ها و اندیشه هایی برجسته شود که بتوان در 
برخوردهای شدید ایدئولوژیک در کنار تالش برای دست یافتن به منابع و چیر گی بر 
راه های آبی از آن ها بهره گیری کرد. سردیس سیاستمداران ارشد و فرماندهان، توگا به 
تن، ساخته شد تا به قهرمانان روم مانند شوند و بناهای باشکوهی به سبک معماری 
پرابهت کالسیک برپا گردید تا وارثان مستقیم شکوه دنیای کهن شناخته شوند. تاریخ 

1. دماغة امید نیک در جنوبی ترین نقطة  شبه جزیرة کیپ, در تقریبًا 50 کیلومتری کیپ تاون یکی از سه پایتخت آفریقای 
جنوبی، قرار دارد.
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دستکاری شد و از انحراف آن گفتاری سمج پا گرفت بر این که فراز غرب نه تنها طبیعی 
و اجتناب ناپذیر، بلکه ادامة آنچه بود که در گذشته ]در اروپا[ روی داده بود.

داستان های زیادی سبب شد که از دیدی دیگر به گذشتة جهان بنگرم، اما یکی از آن ها 
به ویژه مهم ترین انگیزة من بود. بنا به اسطورة یونانی، زئوس خدای خدایان دو عقاب را 
از دو سر جهان به هوا رها کرد و به آن دو فرمان داد که به طرف یکدیگر پرواز کنند. در 
نقطه ای که این دو عقاب به هم رسیدند سنگ مقدس اُمفالوس1 )ناف جهان( نهاده شد تا 
از آن جا بتوان با خدایان ارتباط برقرار کرد. بعدها دریافتم که فیلسوف ها و روانکاو های 

زیادی مجذوب مفهوم این سنگ شده اند.)14(
به یاد می آورم که وقتی برای اولین بار این داستان را شنیدم به نقشه ام خیره شدم و 
کنجکاو شدم بدانم آن دو عقاب در پروازشان کجا به هم رسیدند. مجسم  کردم که یکی 
از آن ها از کنارة غربی اقیانوس اطلس و دیگری از ساحل اقیانوس آرام در چین از راه 
سرزمین های داخلی به طرف هم  پرواز کردند. هر کجا که انگشتانم را برای اندازه گیری 
فاصلة برابر از شرق و غرب روی نقشه می گذاشتم، اگرچه نقطة دقیق رسیدن دو عقاب 
به یکدیگر جابه جا می شد، پیوسته جایی بین دریای سیاه و کوه های هیمالیا پیدا می شد. 
شب های زیادی بیدار ماندم، به نقشة روی دیوار اتاقم نگاه کردم و دربارة عقاب های 
زئوس و نیز تاریخ آن بخش از جهان فکر کردم که هیچ گاه در کتاب هایی که خوانده بودم 

چیزی دربارة  آن نوشته نشده بود ــ و حتی نامی از آن ها برده نمی شد.
اروپایی ها آسیا را به سه بخش گسترده تقسیم کردند:  در گذشته ای نه چندان دور 
اما بزرگ تر که  شدم، هر بار که دربارة مسائل  خاور نزدیک، خاورمیانه و خاور دور. 
جاری می  خواندم یا می شنیدم، به نظرم می رسید که معنی و حتی موقعیت جغرافیایی 
دومین بخش از این تقسیم بندی، یعنی خاورمیانه، تغییر کرده است، زیرا اکنون خاورمیانه 
منطقه ای است که فقط اسرائیل، فلسطین و کشورهای همجوار و گاهی خلیج فارس را 
در بر می گیرد. از سوی دیگر, درک نمی کردم چرا پیوسته گفته می شد خاستگاه تمدن 
کناره های دریای مدیترانه است، در حالی که به خوبی روشن بود که زادگاه واقعی تمدن 
آن منطقه نبود. مدیترانه، به معنی وسط زمین, دریایی که اروپا را از آفریقای شمالی جدا 
می کرد، ممکن نبود مرکز جهان باشد. مرکز جهان مکانی بود که در قلب آسیا جای داشت.
امید من این است که بتوانم دیگران را ترغیب کنم دربارة مردم و مکان هایی که دانشوران 
نسل های پی درپی نادیده گرفته بودند مطالعه کنند و در پی آن راه را برای پرسش های نو 
و زمینه های جدید پژوهش باز کنند. امیدوارم سبب پیش کشیدن پرسش های تازه دربارة 

1. omphalos
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گذشته شوم و باعث شوم شواهد کهنة تاریخی که نادرست بودن آن آشکار شده است 
به چالش کشیده شود و مورد بررسی دقیق قرار گیرد. اما مهم تر از همه، امیدوارم به 

خوانندگان این کتاب این انگیزه را بدهم که با نگاهی نو به تاریخ بنگرند.

دانشگاه آکسفورد، کالج ووستر
آوریل 2015
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1

از زمان های بسیار دور مرکز آسیا خاستگاه امپراتوری های گوناگون بود. زمین های آبرفتی 
میانرودان ]بین النهرین[ که از دجله و فرات آبیاری می شد گستر ه های مناسبی برای برداشتن 
نخستین گام ها به سوی تمدن بود ــ در این منطقه بود که اولین آبادی ها و پس از آن 
شهرها به وجود آمدند. کشاورزی روشمند در سراسر میانرودان و در »هالل حاصلخیز« 
شکل گرفت و توسعه یافت. هالل حاصلخیز با خاک بسیار غنی و دسترسی به آب فراواْن 
سرزمین های ساحلی خلیج فارس تا کرانة دریای مدیترانه را در بر می گرفت. در همین جا 
بود که حدود چهارهزار سال پیش حمورابی،  پادشاه بابل، برای اولین بار در تاریخ فرمان 
به نوشتن قانونی داد که وظایف شهروندان را روشن می کرد و مجازات های سختی برای 

سرپیچی از قوانین مقرر می داشت.)1(
پادشاهی ها و امپراتوری های گوناگونی در این منطقه به پا خاستند، اما بزرگ ترین آن ها 
امپراتوری هخامنشی بود. در قرن ششم پیش از میالد پارس ها از زادبومشان در جنوب 
تا  بر همسایگان خود چیره شدند،  با شتاب گسترش دادند،  امروز قلمروشان را  ایراِن 
کرانه های دریای اژه پیشروی کردند، مصر را گرفتند و در شرق تا دامنه های هیمالیا پیش 
رفتند. بنا به گفتة  هرودوت، تاریخ نویس یونانی، پیروزی های پارسیان بیشتر وامدار فراخی 
دیدگاهشان بود. هرودوت می نویسد: »پارس ها بسیار آمادة پذیرش راه و روش زندگی 
بیگانگان اند.« پارس ها چنانچه درمی یافتند که سبک پوشش دشمن شکست خورده شان 
بهتر از آن هاست، شیوة لباس پوشیدنشان را رها می کردند, و به این ترتیب زمانی پوشش 

مادها و زمانی هم پوشش مصری ها را برگزیدند.)2(
پذیرش ایده ها و شیوه های نو از مهم ترین دلیل های توانایی پارسیان در برپایی نظامی بود 
که با به  کار گرفتن آن می توانستند امپراتوری شان را که از ملت های گوناگون تشکیل شده بود 
به آسانی اداره کنند. دیوانساالرهای فرهیخته با شایستگی ادارة امور روزانة امپراتوری را در دست 
داشتند. همه چیز از پرداخت دستمزد به خدمتگزاران دربار تا ارزیابی کیفیت و کمیت کاالها که 
در بازار خرید و فروش می شد نوشته می شد. نگهداری و بازسازی راه های سراسر امپراتوری 

هخامنشی که سبب رشک دیگر کشورهای جهان باستان بود نیز به عهدة همین دبیران بود.)3(
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شبکة راه هایی که کرانه های آسیای صغیر را به بابل، شوش و پارسه ]تخت جمشید[ 
می رساند چنان بود که چاپارها می توانستند فاصلة بیش از 2500 کیلومتر را فقط در یک 
هفته طی کنند، دستاوردی که سبب شگفتی هرودوت بود. تاریخ نویس یونانی نوشت که 
نه برف, نه باران, نه گرما و نه تاریکی نمی توانست سبب کندی رساندن پیام ها شود.)4( 
سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و پیشرفت در روش های جدید آبیاری برای بهبود و 
افزایش فراورده های کشاورزی باعث بزرگ تر شدن شهرها و افزایش جمعیت شد. نیاز 
مردم به خواربار نه تنها از کشتزارهای دو سوی رودهای دجله و فرات بلکه از دره های 
پیرامون رودهای آمودریا و سیر دریا، و پس از فتح مصر در سال 525 ق.م از دلتای رود نیل 
تأمین می شد. ایران سرزمیِن فراوانی ها بود که دریای مدیترانه را به قلب آسیا پیوند می داد.

همچنان که سنگ نوشته های بیستون به سه زبان بیان می کند، امپراتوری هخامنشی خود را 
چراغ  راهنمای استواری و دادگری می دانست. داریوش بزرگ, یکی از نامدارترین فرمانروایان 
ایران، به سه زبان فارسی، ایالمی و اکدی در سنگ نوشته می گوید که چگونه شورش ها و 
قیام ها را سرکوب کرد، یورش بیگانگان را پس زد، و به ناتوان و نیرومند ستم نکرد. داریوش 
در سنگ نوشته فرمان می دهد کشور را در امان داشته باشید، با مردم به راستی رفتار کنید که 
دادگری سنگ بنای هر پادشاهی ای است.)5( مدارای هخامنشیان  با اقلیت ها پرآوازه بود،  یک 
فرمانروای ایرانی ]کوروش[ »منجی« خوانده شد، کسی که به سبب سیاست هایش از جمله 

آزاد کردن یهودیان از تبعید در بابل برگزیدة خداوند و آمرزیده نامیده شد.)6(
می آمد  دست  به  داد  و  ستد  از  که  درآمدی  شد،  شکوفا  باستان  ایران  در  بازرگانی 
فرمانروایان را قادر می ساخت هزینة جنگ های تازه را بپردازند و با گرفتن سرزمین های 
توانگر همچنین می توانستند  افزایش دهند. فرمانروایان  امپراتوری را  منابع درآمد  بیشتر 
بناهای باشکوه در شهرهای  عالقة فراوان و زبانزدشان به زیبایی و شکوه را اغنا کنند. 
بزرگ بابل، تخت جمشید، پاسارگاد و شوش برپا شد. داریوش در شوش کاخی ساخت 
که در تزیین آن بهترین نوع نقره و آبنوس از مصر، چوب سرو آزاد از لبنان، طالی خالص 
از باکتریا، الجورد و شنگرف از سغد، فیروزه از خوارزم و عاج از هند به کار رفته بود.)7( 
ایرانیان به عالقه به شادمانی معروف بودند و به گفتة هرودوت فقط کافی بود دربارة یک 

تجمل جدید بشنوند تا از ته دل خواستار آن شوند.)8(
پیامد این رفاه مالی همگانی ارتشی پرتکاپو بود که نه تنها مرزهای کشور را گسترش 
همیشگی  مشکل  با  شمال  سوی  از  ایران  بود.  هم  مرزها  همان  پاسدار  بلکه  می داد 
که  استپ ها  یا  نیمه خشک  علفزارهای  در  دام هایشان  با  که  بود  روبه رو  چادرنشینان 
این  تا آسیای مرکزی و سرزمین مغول ها گسترش داشت می زیستند.  از دریای سیاه 
را  دشمنانشان  خون  آن ها  می شد  گفته  بودند،  مشهور  درنده خویی  به  چادرنشینان 
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می نوشند و از پوست سرشان لباس درست می کنند، و گاهی گوشت تن پدران مردة 
خود را می خورند. رابطه با این چادرنشینان پیچیده بود، زیرا با این که آن ها به بی نظمی 
و پیش بینی ناپذیری معروف بودند، طرف معاملة مهمی در تجارت چهار پایان به ویژه 
اسب های خوب به شمار می آمدند. در همان حال این مردم می توانستند فاجعه آفرین 
باشند، مانند زمانی که کوروش کبیر, بنیان گذار شاهنشاهی هخامنشی در قرن ششم پیش 
از میالد، در جنگ برای مطیع کردن سکاها کشته شد، آن ها سر بریده اش را در مشکی پر 
از خون نهادند و گرداندند تا, به گفتة نویسنده ای، تشنگی اش برای قدرت که الهام بخش 

او در کشورگشایی بود سیراب شود.)9(
به هر روی, این شکستی نادر بود که مانع گسترش قلمرو شاهنشاهی هخامنشیان نشد. 
جنگاوران یونانی با نگاهی آمیخته به ترس و ستایش به شرق چشم دوخته بودند تا از 
ایرانیان رزم آرایی بیاموزند و از فناوری جنگی آن ها بهره گیرند. نمایشنامه نویسانی مانند 
آیسخولوس پیروزی بر پارسیان را شایستة جشن گرفتن و نشانة توانایی رزمی یونانیان 
و مهِر خدایان می پنداشتند و ایستادگی پهلوانانة یونانیان در برابر تجاوز به سرزمینشان را 

در ادبیات و نمایشنامه های حماسی یونانی ارج می نهادند.)10(
نوشتة  باکانت ها 1  نمایشنامة  سرآغاز  در  باروری[  و  شراب  ]خدای  دیونوسوس 
ائوریپیدس می گوید: »به یونان آمده ام، از شرق با ثروت افسانه ای اش«، جایی که خورشید 
در دشت های پارس می درخشد، جایی که شهرهای باکتریا با باروهایش در امان است، 
جایی که برج های دیده بانی زیبا و خوش ساخت بر سرزمین های ساحلی مشرف است. 
نمایش  در  را  توانایی اش  دیونوسوس  یونان،  در  خدایان  با  »رقصیدن«  از  پیش  حتی 

رمز و رازهای آسیا، و شرق، نشان داده بود.)11(

هیچ کس به اندازة اسکندر مقدونی شیفتة چنین داستان هایی نبود. او پس از کشته شدن 
پدرش فیلیپ، پادشاه باکیاست مقدونیه، در سال 336 ق.م به پادشاهی آن کشور رسید و 
از همان ابتدای کار شک نبود که جنگاور جوان در جستجوی ناموری به کدام سو روی 
می آورد. اسکندر حتی لحظه ای به اروپا ننگریست, که چیزی برای گرفتن نداشت: نه 
شهری، نه تمدنی، نه ارجی، و نه پاداشی. از دید اسکندر و از دید همة  یونانیان باستان، 
فرهنگ، نوآوری، فرصت ــ و نیز خطر ــ در شرق بود. جای شگفتی نیست که چشم 

اسکندر به سوی بزرگ ترین قدرت در جهان باستان خیره شده بود: ایران.
پس از کنار زدن فرمانداران ایرانِی مصر در یورشی برق آسا در سال 331 ق.م، اسکندر برای 
حمله به قلب امپراتوری ایران به راه افتاد. مقابلة  سرنوشت ساز در پاییز 331 ق.م در دشت 

1. Bacchae
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گوگمل )نزدیک شهر اربیل در کردستان عراق امروز( رخ داد که طی آن اسکندر توانست 
ــ شاید  کند  وارد  داریوش سوم  فرماندهی  به  ایران  پرشمارتر  به سپاهیان  شکست سختی 
پیروزی اسکندر یک دلیلش آن بود که پس از خواب عمیق شبانه کاماًل استراحت کرده بود. به 
گفتة پلوتارک، اسکندر همواره به استراحت پیش از درگیری با دشمن اصرار داشت و ظاهراً آن  
شب چنان خوابش سنگین بود که فرماندهان نگرانش مجبور شدند تکانش دهند تا بیدار شود. 
اسکندر زره دلخواهش را به تن و کالهخودی فاخر به سر کرد که آن چنان پرداخت شده بود که 
»مانند نقرة پالوده می درخشید«، سپس با شمشیری مورد اطمینان در دست راستش نیروهایش را 

به سوی پیروزی ای پیش برد که دروازه های یک امپراتوری را به رویش باز کرد.)12(
اسکندر نزد ارسطو درس خوانده بود و از همان آغاز چشم امید همگان به فرمانروایی او 
دوخته شده بود. اسکندر اطرافیانش را دلسرد نکرد. پس از شکست سخت ایرانیان در گوگمل، 
فرمانده مقدونی به سوی شرق پیشروی کرد و همچنان  که سرزمین های رقیبان شکست خورده اش 
را می گرفت، شهرها یکی پس از دیگری تسلیم او می شدند. قلمروهای پهناور با ثروت و زیبایی 
افسانه ای به دست قهرمان جوان افتاد. بابل تسلیم شد، اهالی شهر مسیر ورود اسکندر را با گل 
و تاج گل فرش کردند، ظرف های نقره پر از عطر و بخور در دو طرف جاده گذاشتند و شیر و 
پلنگ برای پیشکش به او آوردند.)13( چندی نگذشت که همة نقاط در درازای »راه شاهی« که 
شهرهای اصلی امپراتوری ایران را به یکدیگر پیوند می داد و شبکه های ارتباطاتی که کرانه های 

آسیای صغیر را به آسیای مرکزی وصل می کرد به دست اسکندر و سپاهیانش افتاد.
گروهی از تاریخ پژوهان امروزی اسکندر را »جوانی مست و الابالی« می خوانند و رد 
می کنند, اما ظاهراً شیوة برخورد او با مردمان شکست خورده و قلمروهای فتح شده تا حد 
شگفت انگیزی بامالحظه بود.)14( اسکندر در برابر باورهای دینی و شیوة دینداری مردم بومی 
با مدارا و احترام رفتار می کرد: برای نمونه, هنگامی که به او خبر دادند به آرامگاه کوروش 
آسیب رسانده اند و به آن بی حرمتی کرده اند, برآشفت و دستور داد نه تنها آن جایگاه پرارج 
بازسازی شود بلکه کسانی  که به این کار زشت دست زده بودند تنبیه شوند.)15( داریوش سوم 
سرانجام به دست یکی از سردارانش ]بسوس، والی بلخ[ کشته شد، پس از پیدا شدن جسد 
که در ارابه ای انداخته شده بود، اسکندر فرمان داد آیین سوگواری در شأن جایگاهش برای 

او برگزار شود و کنار آرامگاه نیاکانش به خاک سپرده شود.)16(
اسکندر به پشتوانة بزرگان محلی توانست سرزمین های بیشتری زیر فرمان خود بیاورد. 
ظاهرًا او گفته بود: »اگر نخواهیم فقط از آسیا گذر کنیم بلکه آن را نگه داریم، باید به این 
مردمان مهربانی و بخشایش نشان دهیم. وفاداری آن هاست که امپراتوری ما را باثبات و 
پایدار می کند.«)17( دبیران و مقامات محلی سر کارهای خود ماندند تا سرزمین های فتح شده 
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را اداره کنند. اسکندر عنوان های پارسی برای خودش برگزید و لباس ایرانی پوشید تا نشان 
دهد آداب و رسوم ایرانیان را پذیرفته است. او مشتاق بود خود را نه یک فاتح مهاجم بلکه 
ـ کارهای اسکندر با ریشخند کسانی همراه  وارث فرمانروایی سرزمینی باستانی جلوه دهدـ 
ایران را به خون های  بود که می گفتند سردار مقدونی باعث بدبختی مردم شده و خاک 

فراوانی که ریخته آغشته است.)18(
نکتة بسیار مهم و درخور توجه این است که بیشتر اطالعات ما دربارة جنگ های 
اسکندر، پیروزی ها و سیاستش از تاریخ  نگارانی است که پس از دوران او این رویدادها را 
نوشته اند و برداشتشان از دستاوردهای سردار جوان بسیار آرمان گرایانه و همراه با شور و 
هیجان نفسگیر است.)19( به هر روی، حتی اگر به این نوشته ها دربارة سرنگونی شاهنشاهی 
ایران با احتیاط نگریسته شود، سرعت پیشروی اسکندر در شرق به خودی خود گویاست. 
اسکندر شهرسازی پرتوان بود و معموالً  این شهرها را به نام خود می خواند, مانند هرات 
)اسکندریة آریا(، قندهار )اسکندریة آراخوسیا( و بگرام )اسکندریة قفقاز(. این شهرها که 
ایستگاه های بین راهی بود ــ و در تقویت شهرهای دیگر در بخش های شمالی تر تا درة 

َفرغانه نقش مهمی داشت ــ روی ستون فقرات آسیا بنا شده بود.
شهرهای جدید با توان دفاعی و پایگاه ها و دژهای مستقل در درجة اول برای پس 
زدن یورش های قبیله های چادرنشین استپ ها بنا شده بودند که در حمله های ویرانگر به 
آبادی ها و حومة شهرها مهارت داشتند. هدف اسکندر از ساخت پایگاه های نظامی دفاع 
از سرزمین های تازه فتح شده بود. همین طرح و به همین منظور و دقیقًا در همین زمان در 
شرق از سوی چینی ها برای دفاع از دنیای متمدن )هواکسیا(1 در برابر تهاجم استپ نشین ها 
به اجرا گذاشته شده بود. طرح فشردة ساخت و سازها شبکه ای از استحکامات نظامی را در 
بر می گرفت که سرانجام به نام دیوار بزرگ چین شناخته شد, اصل دفاعی ای که اسکندر 

هم پذیرفته بود: گسترش بدون برج و باروی دفاعی بی فایده است.)20(
در قرن چهارم ق.م اسکندر همچنان بدون درنگ به لشکرکشی هایش ادامه می داد و 
در گذر از هندوکش و درة سند پیوسته پادگان های نظامی جدید برپا می کرد ــ اگرچه 
بود.  روبه رو  دلتنِگ وطن و خسته اش  نیروهای  اعتراض آمیز  هیاهوی  با  زمان  این  در 
دستاوردهای نظامی اسکندر، تا زمانی که در سال 323 ق.م در بابل در سی  و دوسالگی در 
شرایطی مبهم درگذشت، بسیار هیجان انگیز, و سرعت و گسترة پیروزی هایش شگفتی آور 
ـ ولی معمواًل نادیده گرفته  بود.)21( اما چیزی که به اندازة موفقیت های نظامی اش مهم بودـ 

1. huaxia



22 / راه های ابریشم

ـ میراثی بود که برجا گذاشت, و این که چگونه تمدن یونانی با تمدن های ایرانی،  می شدـ 
هندی، آسیای مرکزی و سرانجام تمدن چینی آمیخته شد.

پس از درگذشت ناگهانی اسکندر مدتی بین سرداران ارشدش کشمکش های سخت 
درگرفت، اما چیزی نگذشت که از نیمة شرقی قلمرو جدید, رهبری به نام سلوکوس 
برخاست که در شمال مقدونیه زاده شده بود و در همة جنگ های مهم اسکندر را همراهی 
کرده بود. فقط چند سال پس از مرگ اسکندر، سلوکوس فرمانروای سرزمین های بین 
رود دجله تا رود سند شد، قلمروی آن چنان وسیع که بیشتر به امپراتوری شبیه بود تا 
کشور پادشاهی. سلوکوس سرانجام سلسله ای بنیان  گذارد که سلوکیان خوانده شد و 
اما  اغلب درخشان  را  اسکندر  میراث  و  پیروزی ها  یافت.)22(  ادامه  قرن  به سه  نزدیک 
زودگذر می دانند. اما دستاوردهای اسکندر گذرا نبود، آنچه از او به جا ماند آغاز فصلی 
تازه در تاریخ سرزمین هایی بود که از دریای مدیترانه تا کوه های هیمالیا گسترش داشت.
اما بی وقفه  ده ها سال پس از مرگ اسکندر، برنامة هلنیستی کردن منطقه به تدریج 
ادامه یافت و افکار، فرهنگ و هنر, و نمادهای یونان باستان وارد شرق شد. نسل های 
بعدی سرداران سپاه اسکندر هرگز سرزمین نیاکان خود را از یاد نبردند و پیوسته بر 
یونانی بودنشان تأکید داشتند، برای نمونه می توان از طرح های روی سکه هایی یاد کرد 
که در شهرهای بزرگ در نقاط استراتژیک و مهم سر راه های بازرگانی یا در کانون های 
پرتکاپوی کشاورزی ضرب می شد. نقش روی این سکه ها یکسان شده بود، در یک روی 
سکه نقش نیم رخ فرمانروای یونانی با نیم تاج روی جعد مو دیده می شد که مانند اسکندر 
]از خدایان  آپولون/آپولو  چهرة  دیگر سکه  در طرف  و  می نگریست  راست  به طرف 

یونانی[ نقش شده بود که با حروف یونانی شناسایی می شد.)23(
زبان و خط یونانی در همة نقاط آسیای مرکزی و درة سند شنیده و دیده می شد. 
در آی خانم در شمال افغانستان ــ شهری جدید که سلوکی ها بنیان گذاشته بودند ــ 

اندرزهایی از دلفی1 روی بنای یادبودی حک شده بود:

در کودکی خوش رفتار باش،
در نوجوانی خودمهار باش،

در بزرگسالی دادگر باش،
در سالخوردگی خردمند باش،
در حال مرگ رنجور نباش.)24(

و  مالیاتی  رسیدهای  ق.م,  سال 200  اسکندر، حدود  مرگ  از  پس  سال  از صد  بیش 

Delphi .1، در اسطورة یونانی نشستگاه مهم ترین پیشگوی دوران باستان که در تصمیم گیری های مهم با او مشورت می شد.



برپایی راه ابریشم / 23

باکتریا نشان می دهد که یونانی هنوز زبان  به دستمزد سربازان در  دستک های مربوط 
روزمرة دیوانساالران بود.)25( در واقع این زبان به عمق شبه قارة هند رخنه کرده بود. بعضی 
از فرمان های آشوکا، بزرگ ترین فرمانروای دودمان ماوریا و از اولین فرمانروایان هندی 

شبه قاره، برای درک مردم یونانی زبان قلمروش به یونانی ترجمه شده بود.)26(
جنب و جوش تبادالت فرهنگی همزمان با نزدیکی آسیا و اروپا به یکدیگر شگفت انگیز 
بود. مجسمه های بودا فقط زمانی ساخته و پدیدار شد که پرستش آپولون در درة َگنداره1 
و در غرب هند رواج گرفت. بوداییان که از استقبال مردم از کیش آپولون نگران شده 
بودند شروع به پدید  آوردن تمثال هایی از دینشان کردند. در واقع نه تنها تاریخ پیدایش 
از  بوداییان  بین مردم نشان می دهد که  بلکه ظاهر شدن آن ها  بودا  اولین مجسمه های 
تندیس های آپولون الهام گرفته بودند و این که تا چه اندازه شیوة زندگی یونانی ها در 
منطقه رخنه کرده بود. تا آن زمان بودایی ها تمثال هایی از آیینشان نداشتند و اما رقابت با 
کیش آپولون بود که آن ها را ناچار کرده بود واکنش نشان دهند و شیوة دینداری یونانی ها 

را به کار گیرند و نوآوری کنند.)27(
محراب های سنگی آراسته به نوشتار یونانی، نقش هایی از آپولون و مجسمه های بسیار 
کوچک زیبای عاج از اسکندر که در جنوب تاجیکستان امروز پیدا شده نشان می دهد نفوذ 
غرب تا کجا پیش رفته بود.)28( گمان برتری فرهنگی غرب نیز در همان زمان پا گرفت. برای 
نمونه، در هند از یونانی هایی که در آسیا زندگی می کردند به سبب توانایی های علمی شان 
ستایش می شد: در گارگی َسمهیتا 2 آمده است: »آن ها بربرند، اما دانش ستاره شناسی را آن ها 

آورده اند و به همین دلیل باید آن ها را مانند خدایان گرامی  داشت.«)29(
پلوتارک می نویسد به دستور اسکندر خدایان شناسی یونانی حتی در دورترین نقاط، 
مانند هند، آموزش داده می شد، و در نتیجه خدایان در ُالمپیا در سراسر آسیا ارج داشتند. 
جوانان در ایران و جاهای دیگر با خواندن شعرهای هومر و »سرودهای تراژیک سوفوکلس 
و ائوریپیدس« پرورش می یافتند، و مردم در درة سند زبان یونانی یاد می گرفتند.)30( شاید 
به همین دلیل است که وام گیری از زبان یونانی در آثار بزرگ ادبی هند دیده می شود 
و گفته می شود که در رامایانا،3 شعر بلند حماسی که به سانسکریت نوشته شده، ربوده 
شدن بانو سیتا به دست راوانا از ایلیاد و ُادیسه هومر و یکسره از داستان فرار هلن با 
معشوقش پاریس به تروا الهام گرفته شده است. اثرگذاری و الهام بخشی دوسویه بود؛ 

Gundhara .1، گنداره یا گاندهارا، شهر یا ایالتی باستانی در منطقة شمالی پاکستان و هند. این ایالت در فاصلة قرن های دوم و 
سوم میالدی برچیده شد. آن را نباید با قندهار اشتباه کرد. دانشنامة دانش گستر، ویراست دوم، ج 14: َگنداره.

Gārgī Samhitā .2، دو جزوه به زبان سانسکریت دربارة زندگی کریشنا.
3. Rāmāyaṇa
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گرفته  الهام  مهابهاراتا 2  از جمله  هندی  متون  از  اِنِئید1  که  مدعی اند  پژوهشگران  برخی 
شده است.)31( مسافران، بازرگانان و زایران در رفت و آمدهایشان در شاهراه ها اندیشه ها، 
فرهنگ ها و داستان ها را از این سو به آن سو می بردند: کشورگشایی های اسکندر راه را 
برای باز شدن فکر مردم سرزمین های فتح شده هموار کرد، مردمی هم که در سرزمین های 
پیرامون و آن سوتر زندگی می کردند و با اندیشه ها و نقش ها و ایده های تازه در تماس 

بودند از این آزادی فکری بی بهره نماندند.
حتی روش و سنت زندگی در استپ های وحشی از این نفوذ برکنار نماند. اشیای 
زیبایی که در گورهای مردان عالی مرتبه در طالتپه در شمال افغانستان پیدا شده نفوذ هنر 
یونانی, سیبریایی، هندی و سرزمین های فراتر را نشان می دهد. کاالهای زینتی با دام ها و 
اسب های چادرنشین ها معاملة پایاپای می شد و گاهی برای برقراری صلح به جای خراج 

به آن ها داده می شد.)32(

آوردن استپ ها به درون جهان درهم تنیده و به هم پیوسته با بلندپروازی های روزافزون 
چین شتاب گرفت. در دوران فرمانروایی دودمان  هان )206 ق.م-220  م( کشورگشایی ها 
)»منطقة غربی«(  بعدها شی یو3  که  ناحیه ای شد  به  مرزها و رسیدن  راندن  سبب پس  
خوانده شد، اما امروز شین جیانگ/ سین کیانگ4 )»سرزمین مرزی نو«( نام دارد. این منطقه 
نواحی  که  کیلومتر  درازای حدود هزار  به  راهی  دارد،  قرار  گانسو  داالن  آن سوی  در 
داخلی چین را به واحة دون هوانگ، شهری در حاشیة بیابان تاکالماکان, پیوند می دهد. 
در این نقطه راه به دو سو، شمال و جنوب، می رفت که هر دو ناهموار و خطرناک بود 
و در کاشغر محل تالقی رشته کوه های هیمالیا، کوهستان پامیر، رشته کوه های تین شان و 

هندوکش بار دیگر به هم می پیوست.)33(
گسترش افق های چین سبب پیوستن سرزمین های آسیایی به یکدیگر شد. پیش از آن، 
شبکه های راه های ارتباطی را قبیله های کوچ نشینی مانند یوئه چی و به ویژه شیونگ نو بسته 
بودند، آن ها نیز مانند سکا ها در آسیای مرکزی پیوسته سبب نگرانی بودند, اما از طرف های 
مهم داد  و  ستد چهارپایان و اسب ها هم بودند. تاریخ نگاران دوران فرمانروایی  دودمان هان، 
در قرن دوم پیش از میالد، از خرید ده ها هزار رأس دام از استپ نشینان گزارش می دهند.)34( 
تقاضای چینی ها برای اسب به منظور آماده نگه  داشتن دایمی نیروهای نظامی کارآمد برای 
حفظ نظم در داخل کشور و رویارویی با یورش ها و شبیخون های قبیلة شیونگ نو یا قبیله های 
دیگر تمامی نداشت. اسب های منطقة غربی شین جیانگ بسیار گرانبها بودند و سران قبیله ها 

Aeneid .1  , انئید شعر حماسی 9,896 خطی از ویرژیل، شاعر روم باستان، بین سال های 29 تا 19 ق. م به التین سروده شد.
2. Mahabharata  3. Xiyu  4. Xinjiang



برپایی راه ابریشم / 25

رئیس  معامله ای یک  در  آورند.  به دست  ثروت های هنگفتی  آن ها  فروش  با  می توانستند 
یوئه چی اسب هایی را با مقدار زیادی کاال مبادله کرد، بعد آن  کاالها را فروخت و سرمایه  اش 

را ده برابر کرد.)35(
اما مشهورترین و پربها ترین اسب ها در درة َفرغانه در دورترین نقطة رشته کوه های باشکوه 
پامیر، بین شرق تاجیکستان و شمال شرق افغانستان امروز، پرورش می یافت. این اسب ها 
به ویژه به سبب استقامتشان معروف بودند. نویسندگان چینی آن ها را از نسل اژدها می دانستند 
و هانکسوما1 یا »خون عرق« می نامیدند، دلیل این نام رنگ سرخ عرق بدن این اسب ها بود که 
یا به علت وجود انگل بومی در بدنشان یا به دلیل پوست بسیار نازکشان بود که باعث می شد 
هنگام تاختن مویرگ های زیر پوست پاره شود و خونریزی کند. شماری از بهترین گونة این 
اسب ها پرآوازه شدند و برایشان شعر سروده شد, مجسمه شان ساخته شد و فرمشان نقاشی 
شد. این اسب ها معمواًل تیان ما2 ــ مینوی یا آسمانی ــ خوانده می شدند)36( و گاهی همراه 
صاحب درگذشته شان به آن دنیا فرستاده می شدند: امپراتوری همراه با هشتاد اسب محبوبش 

دفن شد ــ مجسمة دو اسب  نر و یک جنگاور سفالی نگهبانان این آرامگاه بودند.)37(
رابطه با قبیلة شیونگ نو که استپ های مغولستان و چمنزارهای شمال چین جوالنگاهشان 
بود همیشه آسان نبود. تاریخ نگاران آن دوره دربارة این قبیله نوشته اند که آن ها وحشی اند و 
از خوردن گوشت خام و نوشیدن خون ابا ندارند؛ یکی از این تاریخ نگاران نوشت به درستی 
که این ها مردمی اند که »آفریدگار آن ها را به حال خود رها کرده است«.)38( چینی ها ترجیح 
پی در پی  آن ها  بدهند.  باج  به شهرهایشان  مردمان  این  از حملة  پیشگیری  برای  می دادند 
نمایندگانی برای دیدار با این چادرنشینان )کسانی که از کودکی یاد می گرفتند موش و پرنده 
و سپس روباه و خرگوش شکار کنند( روانه می کردند تا به نمایندگی از امپراتور مؤدبانه 
جویای حال رئیس بزرگ قبیله شوند.)39( نوعی سیستم رسمی پرداخت خراج شکل گرفت 
که به موجب آن در ازای صلح به چادرنشینان پیشکش های گرانبها مانند برنج، شراب و 
پارچه داده می شد. مهم ترین کاالیی که چینی ها به قبیله نشینان می دادند پارچه های ابریشمی 
بود که به خاطر بافت و سبکی اش در دوخت آستر لحاف و لباس به کار برده می شد و برای 
آن ها بسیار باارزش بود. پارچه های ابریشمی همچنین نماد قدرت سیاسی و اجتماعی بود: 
روی هم پوشیدن لباس های ابریشمی گرانبها نه تنها نشان از اهمیت جایگاه چانیو3 )رئیس 

بزرگ قبیله ها( داشت، بلکه از پاداش هایی بود که او به اطرافیانش می داد.)40(
خراجی که برای حفظ صلح پرداخت می شد سنگین بود. برای نمونه, در سال اول 
پیش از میالد, چینی ها 000‚30 طاقه پارچة ابریشم و تقریبًا به همین اندازه مواد خام به 
اضافة 370 دست لباس به شیونگ نو پیشکش کردند.)41( بعضی از مقام های چینی باور 

1. hanxue ma  2. tianma  3. chanyu
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داشتند که عالقة زیاد چادرنشینان به کاالهای تجملی سرانجام باعث نابودی شان می شود. 
یک فرستادة چینی بی پروا به رئیس قبیلة شیونگ نو گفت که این دلبستگی به کاالهای 
چینی باعث دگرگونی روش زندگی آن ها می شود. او با اطمینان پیش بینی کرد که چین 

»سرانجام خواهد توانست بر همة مردم شیونگ نو چیره شود«.)42(
البته این فقط خوش بینی بود. در واقع سیاستی که باعث حفظ صلح و رابطة خوب 
بین دو طرف بود هزینة سنگین سیاسی و اقتصادی برای چین داشت: باج دهی باری 
مناسب  زمانی  در  هان  فرمانروایان  سرانجام  بود.  سیاسی  ضعف  از  نشانه ای  و  گران 
تصمیم گرفتند برای همیشه تکلیف خود را با قبیلة شیونگ نو معلوم کنند. در ابتدای 
کار چینی ها در تالشی هماهنگ کوشیدند سرزمین های حاصلخیز مناطق غربی شی یو 
متمادی در سال 119 ق.م  از ده سال جنگ های  توانستند پس  آن ها  کنند؛  را تصرف 
سرانجام داالن گانسو را بگیرند و چادرنشینان را مجبور به عقب نشینی از آن ناحیه کنند. 
در غرب رشته کوه های پامیر و فراسوی آن دنیایی جدید وجود داشت. چین در را به 
سوی شبکة راه های میان قاره ای باز کرد و در این لحظه اندیشة »راه های ابریشم« پا گرفت.
مرزها می گذشت  از  بیرون  آنچه  فهم  برای  کنجکاوی  افزایش  باعث  توسعة چین 
این  از  تهیة گزارش دربارة آن سوی کوه ها شدند. یکی  شد. کسانی مأمور بررسی و 
گزارش های برجای مانده با عنوان شیجی )سند های تاریخی(  نوشتة سیما چیان ]سایما 
چیئن[ پسر تایشی تاریخ نویس ارشد دربار امپراتوری است. این شخص پس از آن که 
جرئت کرد از جنگ ساالر جواِن بی باکی که نیروهایش در جنگ شکست  خورده بودند 
دفاع کند با خواری از کار برکنار و عقیم شد، اما همچنان به کار نوشتن ادامه داد.)43( او 
با دقت آنچه دربارة تاریخ، اقتصاد و سپاهیگری مردم درة سند، ایران و آسیای مرکزی 
دریافته بود نوشت. بنا به نوشتة او، کشورهای پادشاهی آسیای مرکزی ضعیف بودند و 
دلیل آن هم فشار چادرنشینان بر آن ها بود, مردمی که به دنبال جنگ هایشان با چین از 
سرزمین خود بیرون رانده شده و آواره شده بودند. سیما چیان می نویسد که مردمان این 
سرزمین ها »در به کارگیری سالح  ضعیف اند، اما در بازرگانی توانا و باهوش اند«. بازار 
در پایتخت، باکترا ]بلخ در افغانستان امروز[، غنی است و »هر گونه کاالیی در آن جا 

داد  و  ستد می شود«.)44(
به کندی پیش می رفت. سفر در  بیرون  بین چین و جهان  بازرگانی  برقراری رابطة 
حاشیة صحرای ُگبی به ویژه پس از گذر از ایستگاه مرزی دروازة جید1 بر ای کاروان هایی 
که به سوی غرب می رفتند آسان نبود. کاروان ها چند راه خطرناک پیش رو داشتند: گذر 

Jade Gate .1، دروازة جید یا »یشم« نام گذرگاهی در دیوار بزرگ چین بود که جادة ابریشم از آن می گذشت و چین را به 
آسیای مرکزی وصل می کرد.
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از واحه ای به واحة دیگر در بیابان تاکالماکان یا عبور از گذرگاه های کوهستانی تین شان 
یا از گذرگاه های پامیر. مسافران ناچار به تحمل گرمای طاقت فرسا بودند ــ یکی از 
دلیل های پربها بودن شترهای باکتریایی یا باختری توانشان برای گذر از بیابان بود. بنا به 
نوشته ای این شترها نه تنها تحمل شرایط سخت بیابان را دارند بلکه می توانند کاروان را از 
بروز طوفان های مرگبار آگاه کنند، شترها »فوراً کنار یکدیگر می ایستادند و با هم خرناس 
می کشیدند« و این گونه بازرگانان و کاروان ساالران را از وقوع طوفان شن باخبر می کردند 
را تشخیص  باد  البته شترها جهت جریان  بپوشانند«.  نمد  با  را  »بینی و دهان خود  تا 
نمی دادند. نوشته هایی از پیدا شدن الشه های حیوانات و اسکلت های زیادی سر راه گذر 
کاروان ها به دست آمده است.)45( با وجود شرایط سخت سفر، سودی که بازرگانان به 
بامبو  با خطرها را داشته است. اگرچه  دست می آوردند بی گمان ارزش روبه رو شدن 
]خیزران[ و پارچه های سیچوان هزاران کیلومتر آن سوتر در بازارهای باکتریا پیدا می شد، 
در درجة نخست کاروان ها برای حمل کاالهای گرانبها و کمیاب این فاصله های طوالنی 

را طی می کردند.)46(
مهم ترین کاالیی که خرید و فروش می شد ابریشم بود. گذشته از عالقة چادرنشینان به 
پارچه های ابریشمی، ابریشم در جهان باستان استفادة مهم دیگری هم داشت. در دوران 
پرداخت دستمزد  برای  ابریشم هم  از  کنار سکه و غالت  فرمانروایی خاندان هان ، در 
سپاهیان استفاده می شد. از دید بسیاری، ابریشم بیشتر از سکه یا هر کاالی دیگری اعتبار 
داشت, زیرا امکان ضرب سکه به اندازة کافی وجود نداشت، و افزون بر آن پول رایج در 
بعضی از نقاط کشور به کار نمی رفت؛ این مشکل به ویژه هنگام پرداخت دستمزد سپاهیان 
بروز می کرد که معمواًل محل خدمتشان نقاط دوردستی بود که سکة رایج کاربرد نداشت. 
غالت هم  پس از مدتی خراب می شد. از این رو پیوسته از طاقه های ابریشم برای پرداخت 
از  بودایی  از صومعه های  استفاده می شد. یکی  برای جریمه کردن  یا گاهی  دستمزد و 
راهبانی که قوانین صومعه را زیر پا می گذاشتند پارچة ابریشم کفاره می گرفت.)47( ابریشم 

در همان حال که کاالیی تجملی بود به ارز بین المللی هم بدل شده بود.
در همین زمان چین با وضع مقرراتی رسمی برای نظارت بر کار بازرگانانی که از 
بیرون چین می آمدند به تجارت در کشور سروسامان داد. مجموعة چشمگیری از 000‚35 
نوشته از شهر پادگانی شوان کوان، در نزدیکی دون هوانگ، گزارش دقیقی از فعالیت های 
نوشته ها که روی  این  ارائه می دهد.  داالن گانسو  باالیی  روزانه در شهری در قسمت 
لوح هایی از بامبو یا چوب به جا مانده نشان می دهد که بیگانگانی که به چین می آمدند 
ناگزیر بودند از راه هایی که برای آن ها تعیین شده بود گذر کنند، برایشان گذرنامه صادر 
می شد و دایم سرشماری می شدند تا معلوم شود همة کسانی که وارد کشور شده اند 
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سرانجام به سرزمین های خود بازگشته اند. مانند دفترهای پذیرش در هتل های امروزی، در 
آن زمان در چین هم همة مشخصات مسافران ثبت می شد: چقدر خرج خوراک کردند، 

از کجا آمدند، عنوانشان چه بود و مقصد بعدی شان کجا بود.)48(
جمع آوری این اطالعات برای این نبود که بیگانگان مورد سوءظن و زیر نظر بودند، 
بلکه به این دلیل بود که دقیقًا معلوم شود چه کسانی به چین می آمدند و چه کسانی خارج 
می شدند، در آن جا چه می کردند، و مهم تر از همه آن که ارزش کاالیی که برای فروش به 
چین می آوردند برای دریافت مالیات گمرکی معلوم شود. قانون های پیشرفته برای کنترل 
رفت وآمد خارجی ها و اجرای آن نشان می دهد رفتار دربار امپراتوری چین در پایتخت،  
چانگ آن )شیان امروز( و پس از آن در قرن اول میالدی در لویانگ، با جهانی که هر آن 
جلو چشم هایش کوچک تر می شد چگونه بود.)49( گمان بر این است که جهانی شدن 
پدیده ای امروزی است، اما دوهزار سال پیش نیز جهانی شدن واقعیتی در زندگی مردم 

بود که با خود فرصت و دردسر به همراه داشت، و به پیشبرد فناوری هم کمک کرد.

جهانی شدن به این معنی بود که دگرگونی ها در یک نقطه از جهان سبب شده بود که 
هزاران کیلومتر آن سوتر تقاضا برای کاالهای گرانبها ــ و توانایی پرداخت بهای آن ها 
ارشک،  دست  به  ق.م   247 سال  در  سلوکوس  بازماندگان  ایران  در  یابد.  افزایش  ــ 
و  به دست گرفت  را  اشکانی قدرت  است، سرنگون شدند. دودمان  مبهم  تبارش  که 
شروع به گسترش قلمرو فرمانروایی اش کرد. اشکانیان با بهره گیری هوشمندانه از تاریخ، 
اندیشه های ایرانی و یونانی را در هم آمیختند و از ترکیب آن هویتی جدید و پرمایه و 

یکپارچه به وجود آوردند که پیامدش ثبات و کامروایی ایران بود.)50(
اما آنچه در کنار دریای مدیترانه می گذشت اکنون انگیزه آفرین بود. شهری کوچک 
در جایی نه چندان قابل توجه در میانة ساحل غربی ایتالیا توانسته بود آهسته خود را از 
آبادی پس افتاده به قدرتی منطقه ای بدل کند و دولت شهرهای ساحلی را یکی پس از 
دیگری بگیرد و سرانجام بر تمام غرب دریای مدیترانه چیره شود. تا میانة قرن اول پیش 
از میالد بلندپروازی های فرمانروایان روم به طور چشمگیری گسترش یافت و توجهشان 

سرسختانه روی شرق متمرکز شد.
رم دولتی شده بود که به دنبال چیر گی بر قدرت های دیگر بود، سپاهیگری و خشونت 
و کشتار را ستایش می کرد، مسابقه های گالدیاتورها سرگرمی اصلی همگان بود, و چیرگی 
که  پیروزی  طاق های  می شد.  گرفته  با خشونت جشن  بیگانه  سرزمین های  و  مردم  بر 
در سراسر شهر برپا می شد فتوحات نظامی روم را روزانه به شهروندان پرجنب و جوش 
افتخار، سرسختانه به عنوان  یادآوری می کرد. سپاهیگری، بی باکی و عشق به شکوه و 
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ویژگی های شهری بلندپرواز که دامنة قدرتش پیوسته رو به گسترش بود ترویج می شد.)51(
ستون فقرات قدرت روم سپاهش بود که با آموزش های نظامی سخت در جنگاوری 
بی همتا بود. از سربازان انتظار می رفت سی کیلومتر راه را در پنج ساعت بپیمایند و در 
همان حال دست کم بیست و پنج کیلو جنگ افزار با خود حمل کنند. ازدواج برای سربازان 
نه  تنها پذیرفتنی نبود بلکه ممنوع بود تا آن ها فقط به یکدیگر وابسته باشند. سپاه رم با 
توانایی هایشان و  به  اعتماد کامل  با  مردان جواِن قوی، مشتاق و سخت  آموزش دیده، 

مطمئن از سرنوشتشان، تخته سنگی بود که روم روی آن استوار شده بود.)52(
فتح ُگل )منطقه ای شامل فرانسه، فروبومان1 و بخش هایی از غرب آلمان امروز( در سال 
52 ق.م آن چنان غنیمتی برای روم به همراه داشت که بهای طال در امپراتوری دستخوش 
نوسان شد.)53( سرانجام در اروپا سرزمینی برای گرفتن نمانده بود و آنچه فتح شده بود 
ارزش اقتصادی چندانی نداشت. آنچه امپراتوری ها را قدرتمند می ساخت داشتن شهرهای 
زیاد و به دست آوردن درآمد از راه گرفتن مالیات بود؛ آنچه آن ها را از نظر فرهنگی متمایز 
می کرد وجود صنعتگران و هنرمندان بود که شهروندان ثروتمند، که در رقابت با یکدیگر 
بودند، از نوآوری هایشان استقبال و از خود آن ها نیز حمایت می کردند. به نظر نمی رسید 
که فتح سرزمین هایی مانند بریتانیا برای امپراتوری روم سودآور باشد. پلمه هایی ]لوح های 
سنگی[ که سربازان از پادگان هایشان در بریتانیا برای خانواده هایشان در روم می فرستادند 

گواهی می دهد که این ایالت دورافتادة امپراتوری بی ثمر و کسل کننده بوده است.)54(
تبدیل روم از شهری کوچک به امپراتوری ای بزرگ ربطی به تسلط بر سرزمین  های قارة 
اروپا نداشت که فاقد منابع و شهرهای درآمدزا و جمعیت مصرف کننده و مالیات دهنده 
بود. آنچه روم را به دورانی نو کشاند تغییر جهت به سوی مدیترانة شرقی و سرزمین های 
آن سوی دریا بود. کامروایی و شکوه روم نخست به دنبال گرفتن مصر و سپس رخنه به 

شرق ــ آسیا ــ امکان پذیر شد.
نزدیک به سیصد سال جانشینان بطلمیوس، از محافظان شخصی اسکندر مقدونی، 
بر مصر فرمانروایی کردند، مصر ثروت هنگفتی از کشت گستردة غله در سرزمین های 
اطراف نیل، که از باال آمدن سالیانة آب رودخانه سیراب می شد، به دست می آورد. مقدار 
غله ای که برداشت می شد نه تنها برای مصرف داخلی کافی بود بلکه فروش مازاد فراوانش 
سبب شد که به گفتة یکی از نویسندگاِن آن دوره اسکندریه، در دهانة  نیل، با جمعیتی 
حدود 000‚300 نفر در قرن اول پیش از میالد بزرگ ترین شهر جهان آن روز شود.)55( 
کشتی های ویژة حمل غله با دقت زیر نظر بودند، ناخداها وظیفه داشتند پیش از بار زدن 

Low Countries .1، کشورهای سفال یا فروبومان سرزمین پیرامون دلتای رود راین که امروز کشورهای هلند, بلژیک و 
لوکزامبورگ است.
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دوبه هایشان سوگند امانتداری بخورند. پس از آن  مأموری از دربار برگة مجوز به آن ها 
می داد و تنها پس از انجام دادن این تشریفات بود که بارگیری انجام می شد.)56(

مدت ها بود که چشم آزمند روم به مصر دوخته شده بود. پس از کشته شدن ژولیوس 
سزار، کلئوپاترا ملکة مصر درگیر کشمکش های سیاسی پیچیده ای بر سر قدرت شد و 
روم توانست از این وضع بهره گیری کند. پس از همکاری سرنوشت ساز با مارک آنتونی 
در جنگ با روم در آکتیوم در سال 30 ق.م و شکست سردار روم، کلئوپاترا خود را با 
سپاهیان روم روبه رو دید که به فرماندهی اوکتاویوس، سرآمد همة سیاست بازان، به سوی 
اسکندریه پیشروی می  کردند. پس از یک رشته تدبیرهای پدافندی بسیار کوته بینانه و 
ناکارآمدی های شرم آور، کلئوپاترا با خوردن زهر یا با نیش مار خودکشی کرد. مصر مانند 
میوه ای رسیده در دامان روم افتاد.)57( اوکتاویوس هنگام ترک روم برای لشکرکشی به 
مصر سردار جنگ اما در بازگشت فرمانروای بی چون و چرای روم بود. سنای روم کمی 

بعد برای قدردانی به او لقب جدید آوگوستوس داد و روم به امپراتوری بدل شد.
پیروزی بر مصر سرنوشت روم را دگرگون کرد. اکنون که روم کشتزارهای پهناور درة 
نیل را در چنگ داشت، بهای غله سقوط کرد و خانوارها که پول کمتری برای غلة ارزان 
می پرداختند قدرت خرید بیشتری پیدا کردند. بهرة پول از 12 درصد به 4 درصد کاهش یافت 
که باعث دسترسی مردم به پول ارزان و رشد شتابان اقتصاد و افزایش بهای خانه و زمین شد.)58( 
میزان درآمد خالص مردم چنان افزایش یافت که آوگوستوس توانست سطح توانایی مالی، از 
شرط های عضویت در سنا، را تا چهل درصد باال ببرد.)59( آوگوستوس در تعریف از خودش 

می گفت وقتی آمد رم از آجر ساخته  شده بود، هنگامی که می رفت شهر از مرمر بود.)60(
ثروت روز افزون روم به دنبال مصادرة درآمدهای مالیاتی و منابع غنی مصر به دست 
می آمد. گروه هایی از بازرسان مالیاتی در سراسر مصر پراکنده بودند تا سیستم جدید 
مالیات سرانه را بر مردم، از شانزده تا شصت ساله،  تحمیل کنند. فقط در مواردی ویژه 
برخی از مردم، مانند کاهنان، از پرداخت این مالیات، آن هم پس از آن که نامشان با دقت 
در دفتر معبد ثبت می شد، معاف بودند.)61( این معافیت بخشی از سیستمی بود که یک 
دانشور آن را »آپارتاید دوران باستان« خوانده است؛ به هر روی هدف از برقراری این 

سیستم مالیاتی فرستادن هرچه بیشتر پول به روم بود.)62(
همچنان  که بازوچه های اختاپوس نظامی و اقتصادی روم درازتر می شد و به جاهای 
دورتر می رسید این روش دریافت مالیات هم به کار گرفته می شد. کمی پس از الحاق 
مصر، روم مأمورانی برای آمارگیری به یهودیه فرستاد تا مطمئن شود که گرفتن مالیات بر 
اساس بررسی های دقیق انجام می شود. اگر گمان شود که از روشی که در مصر به کار گرفته 
می شد در یهودیه هم استفاده می شد، می توان گفت همة تولدها و مرگ ها و نیز نام همة 




