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يادداشت مترجمان

عنوان	اصلي	این	كتاب،	در	زبان	فرانسه،	شرق	باستان	و	ما:	نوشتار،	عقل،	و	
خدایان	)L’Orient ancien et nous: L’écriture, la raison, les dieux(	است	و	
عنوان	و	ترجمة	فارسی	آن	از	روي	نسخة	انگلیسي	اثر	)برگردان	ترزا	الوندر	

فیگن(	انجام	گرفته	است.	
در	کنار	دیگر	علل	و	دالیل،	خصوصًا	ارزش	و	اعتبار	کتاب	و	مؤلفانش،	
علت	ویژه	ای	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.

پانوشت	های	کتاب	همه	از	مترجمان	فارسی	است	و	یادداشت	های	مؤلفان	
در	آخر	هر	بخش	آمده	و	در	متن	با	شماره	های	داخل	پرانتز	مشخص	شده	اند.	
همچنین	عبارت	هایی	که	در	متن	داخل	قالب	آمده	اند	اگر	از	متن	اصلی	باشد,	
از	مترجمان	 این	صورت	قالب	ها	 پانوشت	مشخص	شده	اند	و	در	غیر	 در	

فارسی	است.
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پیشگفتار

□ فرانسوا َزّبال
به	 دقیق	تر,	 عبارت	 به	 می	کند؛	 بررسی	 را	 بین	النهرین	 میراث	 حاضر	 كتاب	
بررسی	سه	مورد	از	نوآوری	های	مهمي	می	پردازد	كه	در	هزارة	چهارم	ق.م	از	
رویارویی	سومري	ها	و	اّكدي	ها	در	عراق	امروزی	پدید	آمد:	نوشتار،	عقالنیت	
و	دین.	در	این	کتاب	پیشرفت	نوشتار	را	در	بستر	نسبتش	با	اندیشه	و	تعصب	
دینی,1	یعنی	دو	مقوله	ای	که	به	محض	پدید	آمدن	نوشتار	از	دل	آن	زاده	شدند,	
و	چگونگی	پذیرش	آن	از	سوی	اقوام	دیگر	برمی	رسیم:	سامي	هاي	سوریه	كه	
خط	را	اصالح	كردند	و	یوناني	ها	كه	آن	را	كامل	ساختند.	در	نقطة	اوج	تكاملي	
طوالنی	مشخص	شد	كه	عقالنیت	ــ	یا	»عقالنیت	ها«	به	قول	ژان	پي	یر	ورنان	
ــ	و	ادیان	جهاني	دو	محصول	فرعي	خط	و	نوشتار	هستند,	دو	محصولي	كه	

قادرند	هنجارهایي	كلي	و	مستقل	از	شرایط	بیافرینند.)1(
جستجوي	سرآغازها	پژوهش	دربارة	جریان	هاي	انتقال	را	نیز	در	بر	می	گیرد,	
اما	در	این	كتاب	نویسندگان	مي	خواهند	به	بررسی	َاشكال	تاریخي	این	سه	
پدیده	در	میان	اقوامي	بپردازند	كه	دست	به	اخذ	و	اقتباس	این	پدیده	ها	زدند	
یا	آن	ها	را	دگرگون	ساختند.	هر	یك	از	این	تمدن	ها،	به	سبك	و	سیاق	خاص	
خود،	و	بسته	به	شرایط	مادي،	اجتماعي	و	فرهنگي	شان,	از	میراثي	مشترك 

1. religiosity
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بهره	مند	شدند.	در	اثر	حاضر	هدف	این	نیست	كه	مراحل	مختلف	تحولي	
تصویر	شود	كه	نهایتًا	در	عقالنیت	یوناني	و	یكتاپرستي	عبراني	به	كمال	خود	
رسید.	اگرچه	به	طور	قطع	ثابت	شده	كه	بین	النهرین،	دست	كم	در	بخش	هاي	
و	 متعدد	 شاخه	هاي	 است،	 بوده	 بشر	 تمدن	 سرچشمة	 قدیم،	 دنیاي	 غربي	
پایدار	این	سرچشمه	همگي	به	جریاني	یگانه	مبدل	نشدند.	بلكه	به	عكس،	این	
شاخه	هاي	متعدد	هرگز	از	دگرگوني	و	رشد	و	آمیزش	بازنایستادند.	این	گونه	
بود	كه	ایده	هاي	بین	النهریني	همانند	كاالهاي	مادي	و	فناوري	اش،	به	شرق	
یعني	به	سرزمین	های	ایراني	و	به	غرب	یعني	به	سوریه	و	دورتر	از	آن	به	یونان	
سرازیر	شدند.	این	ایده	ها	كه	تمدن	هاي	هخامنشي،	آرامي،	عبراني	و	یوناني	
آن	ها	را	اخذ	و	اصالح	مي	كردند	گاه	دچار	تغییرات	كمابیش	بنیادي	مي	شدند	
و	گاهي	نیز	بدون	تغییر	و	در	شكل	جریان	هاي	فكري،	مجموعة	اساطیر	و	

عقاید	از	این	جا	و	آن	جا	سر	برمي	آوردند.
از	این	واقعیت	كه	دو	موجودیت	با	نام	هاي	تصنعي	شرق	و	غرب	ایده	هاي	
درخت	 بر	 كه	 گرفت	 نتیجه	 نمي	توان	 وجه	 هیچ	 به	 بردند	 ارث	 به	 را	 فوق	
شش	هزارسالة	تمدن	بین	النهرین	فقط	همین	دو	شاخة	بزرگ	روییده	است.	
دیدگاه	 باشد	 كه	حاضر	 هر	كس	 براي	 مسئلة	سرآغازها	 تاریخ،	 در	 معمواًل	
ایدئولوژیكش	را	دربارة	هویت	فرهنگي	کنار	بگذارد	دربردارندة	نكاتي	جذاب	
خواهد	بود.	از	این	رو	در	پس	مفهوم	»غرب«	مي	توان	تأثیرات	اسالمي	بسیاري	
یافت.	اسالم	نیز	كه	معمواًل	می	کوشیم	آن	را	به	»شرق«	فروكاهیم	بسیاری	از	
تنش	هاي	موجود	میان	شرق	و	غرب	خود	را	پنهان	می	کند	و	همواره	ناگزیر	از	
روبه	رو	شدن	با	ملل	مهم	شرقي	ــ	یعني	چین	و	هند	ــ	در	آن	سوی	مرزهاي	
خود	بوده	است.	اكنون	باید	دید	آیا	می	خواهیم	با	تمركز	بر	مردم،	فرهنگ	ها	و	
امپراتوري	ها	به	فهم	تمدن	ها	نایل	آییم	و	زمان	دوپاره	شدن	تاریخ	این	تمدن	ها	
را	تعیین	كنیم؟	یا	به	عكس،	در	جستجوي	آن	هستیم	كه	عناصر	سازندة	»غرب«	
را	از	دورترین	اعصار	باستانی	بشناسیم	و	جدا	سازیم	و	مسیر	انتقال	این	عناصر	

را	تا	سپیده	دم	عصر	مدرن	بازسازي	كنیم؟
بین	النهرین	در	طول	تاریخ	چندهزارساله	اش	فرزندان	متعدد	و	گوناگوني	
داشته	است	و,	تا	جایي	كه	مدارك	ناقص	ما	نشان	مي	دهند،	به	نظر	مي	رسد	
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این	فرهنگ	هاي	گوناگون	در	حال	مبادله	و	تجارت	دایم	با	یكدیگر	بوده	اند.	
مردمان	سامي	نژاد	همواره	در	سراسر	هالل	حاصلخیز1	حضور	داشته	اند,	اما	
گروه	هایي	از	هندواروپاییان	یا	مردماني	با	منشأ	نژادي	نامعلوم	نیز	همواره	به	
این	منطقه	سرازیر	شده		یا	در	مرزهاي	آن	ظاهر	شده	اند.	برخي	از	این	گروه	ها	
بدون	این	که	از	خود	رّد	پایي	برجای	نهند	ناپدید	شدند؛	گروه	هایی	نیز,	بنا	
بر	اسناد	گوناگون,	پس	از	تأثیرپذیري	از	بین	النهرین	در	دیگر	گروه	ها	حل	
شدند:	مانند	ایالمي	ها	)كالریس	ِهِرنشمیت	در	بخش	دوم	به	بررسي	تمدنشان	
مي	پردازد(	كه	همسایگان	بین	النهرین	در	جنوب	شرقي	بودند	و	در	پایان	هزارة	
دوم	به	تدریج	مغلوب	ایرانیان	و	دیگر	قوم	هندواروپایی	یعنی	هیتي	هاي	آسیاي	
از	راه	مبادالت	تجاري،	سلطة	 این	مردمان	 این	حال،	همة	 با	 صغیر	شدند.	
نقش	 نوعي	 به	 مشترك	 تمدني	 در	ساختن	 فتوحات	 و	 یا	صلح	آمیز	 خشن	
داشتند	و	سهیم	بودند.	انتشار	خط	میخي,	كه	در	بین	النهرین	ابداع	شده	بود,	
شاهدي	بر	این	مدعاست,	و	قطعات	به	جامانده	از	اساطیر	غني	بین	النهریني	ها	
كه	الهام	بخش	نویسندگان	كتاب	مقدس	شد	و	یوناني	ها	نیز	با	آن	آشنا	بودند	

گواهي	دیگر	بر	همین	امر	است.
شد،	 نزدیك	 خود	 پایان	 به	 بین	النهرین	 عصر	 که	 ق.م	 اول	 هزارة	 در	
بازیگران	اصلي	منطقه	كه	تا	ظهور	اسالم	در	این	مكان	باقي	ماندند	این	ها	
بودند:	ایرانیان	)که	نخست	با	شاهنشاهی	هخامنشي,	كه	به	دست	اسكندر	
مقدونی	افتاد,	و	سپس	با	ساسانیان	شناخته	شدند(؛	یونانیان	)كه	پادشاهي	هاي	
ـ	رومي	موجب	حضور	پایدار	آن	ها	و	نفوذ	عمده	شان	بر	سراسر	 هلني	و	یوناني	
خاورمیانه	بود(؛	و	سرانجام	آرامي	ها,	مردمان	سامي	نژادی	كه	در	هزارة	دوم	
از	 که	 دمشق	 پادشاهی	 از	جمله	 نهادند،	 بنیان	 در	سوریه	 را	 پادشاهي	هایي	

رهگذر	توصیفش	در	کتاب	مقدس	به	خوبي	با	آن	آشناییم.
از	این	رو	پیش	از	سپیده	دم	اسالم،	سه	فرهنگ	هزارسالة	بزرگ	ــ	یك	
ـ	سراسر	منطقه	را	غنا	بخشیده	بودند	و,	با	این	حال،	 سامي	و	دو	هندواروپایيـ	

Fertile Crescent .1: هالل	حاصلخیز	یا	هالل	الخصیب	نامی	برای	قسمتی	از	خاورمیانه	که	روی	
نقشه	به	شکل	هالل	یا	داس	است	و	شامل	بخش	هایی	از	غرب	ایران،	شمال	عراق،	جنوب	ترکیه	و	

شرق	مدیترانه	است.	
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هویت	یگانه	و	خاص	هر	یك	از	آن	ها	همچنان	از	آنچه	از	امتزاجشان	پدید	
آمده	بود	متمایز	بود.	این	موضوع	در	رنسانس	فرهنگ	ایراني	در	عهد	اسالمی	
ـ	.ق	آغاز	مي	شود	مشهود	است,	همچنان	كه	وجود	 كه	از	قرن	دهم	م/	چهارم	ه
مستمر	تأثیرات	آرامي	تا	قرن	نهم	نیز	شاهدي	دیگر	بر	آن	است.	زبان	سریانِي	
آرامي,	كه	نسطوریان	و	یعقوبي	ها	آن	را	پذیرفتند,	محمل	این	نفوذ	و	تأثیر	بود؛	
زباني	كه	بخش	بزرگي	از	میراث	علم	و	فلسفة	یوناني	از	طریق	آن	به	عربي	
تأثیر	 منتقل	شد.	در	خالل	این	مدت،	تجربة	قرن	ها	هلني	شدن	خاورمیانه	
میراث	یوناني	ها	را	چنان	تضمین	كرده	بود	كه	كافي	است	نگاهي	به	مدارس	
فلسفه	و	الهیات	بیندازیم	كه	پس	از	پیروزي	اسالم	همچنان	به	تعلیم	اندیشة	

یوناني	ادامه	مي	دادند.
نكتة	درخور	توجه	این	كه	آرامي	ها,	و	به	شکل	عام	تر	اقوام	سامِي	غرب،	
مسیري	متفاوت	با	مسیر	سامي	هاي	شرقي	)که	ژان	بوترو	در	فصل	دوم	به	
آنان	پرداخته(	در	پیش	گرفتند.	چرا	که	از	منظر	بین	النهریني،	آرامی	ها	مهم	ترین	
ـ	اسالمي	 حلقة	واسط	میان	سامي	هاي	شبه	جزیرة	عربستان	و	فرهنگ	عربي	
ایراني	و	ترك	 امپراتوري	هاي	 به	دست	 از	آن	که	 شدند،	فرهنگی	كه	پیش	
سقوط	کند،	به	امپراتوري	فرهنگی	بزرگی	در	قرن	هشتم	م	تبدیل	شد.	در	واقع	
به	نظر	مي	رسد	زبان	عربي	وارث	عصر	طالیي	فرهنگ	آرامي	باشد،	زیرا	این	
زبان	به	همان	قالب	آرامی	ریخته	مي	شود	و	حتي	بخش	هایي	كامل	از	واژگان	
زبان	آرامي	را	در	خود	جذب	مي	كند.	فرهنگ	آرامي	بهترین	دوران	رشد	و	
پادشاهي	هاي	سوریه	به	دست	آشوري	ها،	 از	تصرف	 توسعة	خود	را	پس	
بابلي	ها	و	ایرانیان	هخامنشي	تجربه	كرد.	زبان	آرامي	پس	از	گرفتن	نظام	خط	
الفبایي	از	فنیقي	ها	به	زبان	بین	المللي	خاورمیانه	تبدیل	شد	و	این	جایگاهش	
در	خالل	فرمانروایي	ایرانیان	هخامنشي	نیز	تقویت	شد.	این	زبان	جایگزین	
همة	زبان	هاي	سامي	در	هالل	حاصلخیز	شد	و	زبان	هاي	سامي	شرقي،	یعني	
آشوري	و	بابلي	را	كنار	زد.	الفباي	آرامي	سرمنشأ	الفباي	مربع	شكل	عبري	

است	و	به	واسطة	خط	نََبطي	منشأ	نظام	الفباي	عربي	نیز	به	شمار	مي	رود.
پس	عربي	به	واسطة	الفبایش	به	زبان	آرامي	و	مهم	تر	از	آن	به	بین	النهرین	
دربارة	 تا	 هست	 بیشتری	 اطمینان	 ارتباط	 این	 دربارة	 مي	كند.	 پیدا	 ارتباط	
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ناچیزي	دربارة	اسطوره	و	 اسناد	 اقوام،	چرا	كه	 این	 ادیان	 اساطیر	و	 ارتباط	
دین	شبه	جزیرة	عربستان	پیش	از	اسالم	به	دست	آمده	است.	بنابراین،	آنچه	
اثر	حاضر	می	جوید	یعنی	پژوهش	در	باب	ارتباط	نوشتار،	عقالنیت	و	دین	را	
نمي	توان	در	جهان	عرب	پیش	از	اسالم	پی	گرفت,	در	حالی	که	تحقیق	در	این	
باب	در	دورة	اسالمي	كاماًل	مقبول	است.	براي	اطمینان	از	این	امر	كافي	است	
به	یاد	داشته	باشیم	كه	در	اسالم	خط	و	نوشتار	جایگاهي	محوری	دارد.	الهیات	
هیچ	یك	از	دیگر	»ادیان	صاحب	كتاب«	همچون	اسالم	بر	حول	ایدة	متن	ازلي	

و	باور	به	تحریف	در	وحي	هاي	پیشین	شكل	نگرفته	است.
حقیقت	این	است	كه	امروز	از	میان	دو	شاخة	تمدن	بین	النهرین،	شاخة	
غربي	در	بازیابی	گذشتة	خویش	وضع	بهتري	دارد.	قریب	به	دو	قرن	كشفیات	
باستان	شناختي،	رمزگشایي	و	تجزیه	و	تحلیل،	غرب	را	بر	حوزه	هایي	وسیع	تر	
از	تاریخش	مسلط	ساخته	است	و	در	این	میان	موجب	احیای	گذشتة	شرق	
نیز	شده	است.	بسیار	پیش	تر	از	آغاز	باستان	شناسي	بر	محور	كتاب	مقدس،	
سیاحان	اروپایي	با	سیاحت	در	خاورمیانه	به	بازسازي	چیزي	پرداختند	كه	
بعدها	در	قرن	نوزدهم	»جغرافیای	مقدس«	نامیده	شد.	مطالعه	دربارة	مکان	های	
انجام	 ـ	رومي	 یوناني	 تمدن	 مطالعة	 دنبال	 به	 كه	 مقدس،	 كتاب	 در	 یادشده	
مي	یافت,	به	تدریج	با	پژوهش	دربارة	اعراب	بدوي	همراه	شد	كه	محققاْن 

فرهنگ	آن	ها	را	تصویري	از	فرهنگ	عبرانیان	ماقبل	اسرائیلی	مي	دانستند.
نتیجة	ناخواستة	كاوش	هاي	باستان	شناسانه	این	بود	كه	تاریخ	گذشته	چند	
اسطوره	ای	كه	دو	سرچشمة	 فروریخت؛	 اسطوره	ای	 هزاره	عقب	تر	رفت	و	
نهایي	غرب	را	یونان	و	كتاب	مقدس	می	دانست.	ژان	بوترو	در	جایي	دیگر	
تأثیر	نتایج	مهم	یافته	هاي	آشورشناسي	بر	تصور	ما	از	گذشته	را	نشان	داده	
است	و	ژان	پي	یر	ورنان	نیز	نشان	داده	است	كه	استدالل	ورزي	عقالني	یونانیان	
نه	از	هیچ1	كه	از	دل	اسطوره	هاي	آفرینِش	وام	گرفته	شده	از	بین	النهرین	پدید	

آمده	اند.	)2(
زیادي	 مقاومت	هاي	 با	 هنوز	 اگرچه	 غرب	 تمدن	 »شرقي«	 منشأ	 ایدة	

1. ex nihilo



روبه	روست,	موافقانش	رو	به	افزایش	اند.	تا	زمانی	كه	ایدئولوژي	سرآغازها	
باقي	 نفوذناپذیر	 تاریخي	ُصلب	و	 از	دانش	 برآمده	 برابر	واقعیت	های	 در	
پرسید	 باید	 چه	بسا	 ندارد.	 وجود	 ایده	 این	 موفقیت	 به	 اطمیناني	 بماند,	
آیا	توفیق	عظیم	غرب	در	شناخت	گذشتة	خود	و	دیگر	تمدن	ها	نباید	با	

تحقیقات	خود	آن	تمدن	ها	دربارة	خاستگاه	هایشان	همراه	شود؟
در	مورد	شرق،	به	رغم	این	كه	در	خود	خاورمیانه	نشانه	هایی	انكارناپذیر	
كاوش	هاي	 رشد	 به	 رو	 روند	 وجود	 با	 و	 می	شود	 مشاهده	 امر	 این	 از	
پیش	 در	 درازی	 راه	 هنوز	 شرقي،	 دولت	های	 نظر	 تحت	 باستان	شناختی	
است.	در	واقع،	گذشته	های	دور,	که	بناهای	باشکوه	گواهشان	است،	اغلب	
در	خدمت	ایدئولوژی	های	ناسیونالیستی	قرار	دارند،	آن	هم	در	زمانه	ای	كه	
ظهور	اسالم	هنوز	هم	همچون	نقطة	عطفی	در	بنیان	گذاري	ملت	عرب	شمرده	
مي	شود.	با	این	همه,	نمي	توان	اطمینان	داشت	كه	تنها	عقیدة	دیني	سبب	ساز	
ـ	كه	وحي	قرآنی	 این	نگاه	فروکاستی	به	تاریخ	باشد.	این	عقیده]ی	اسالمی[ـ	
را	همچون	ُمهر	خاتمه	ای	بر	وحي	هاي	پیشین	مي	داند	ــ	هرگز	از	بررسی	
دیگر	فرهنگ	ها	و	تمدن	ها	جلوگیری	نکرده	است.	گذشته	از	این،	محققان	در	
اعصار	قدیم	مشتاقانه	به	استقبال	مواریث	فرهنگ	یوناني	و	ایراني	مي	رفتند	و	
در	تاریخ	و	دستاوردهاي	علمي	دیگر	مردمان	کاوش	می	کردند.	چنان	که	در	
بین	النهرین،	به	نظر	مي	رسد	متفكر	بزرگي	مانند	ابن	خلدون	به	خوبي	از	میراث	
دانش	 »كجاست	 مي	پرسد[:	 كه	 ]آن	جا	 است	 بوده	 آگاه	 فرهنگ	خود	 پربار	
ایرانیان	...؟	كجاست	دانش	كلدانیان،	آشوریان	و	بابلیان؟	كجاست	آثارشان	و	

ثمراتی	كه	به	دست	آوردند؟«	)3(

یادداشت ها

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.

14  نیاِی غرب
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□ بهمن رستاخیز
بوتِرو	در	مقالة	بلند	خود،	چنان	که	از	همان	آغاز	اعالم	می	کند،	درصدد	است	
ریشه	های	فرهنگ	غربی	را	در	تمدن	بین	النهرین	باستان	نشان	دهد.	غربیان	
دو	ریشة	کهن	برای	تمدنشان	قایل	اند:	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	می	کند	که	مردم	خاورمیانه	و	شمال	آفریقا	نیز	
کمابیش	در	این	دو	ریشه	با	غربیان	مشترک	اند	و	از	این	نظر	در	برابر	مردمی	با	
بنیادهای	فرهنگی	دیگر	)مثاًل	چینی	ها	و	ژاپنی	ها(	در	یک	گروه	قرار	می	گیرند	
و	سپس	می	کوشد	نشان	بدهد	که	با	توجه	به	شناختی	که	از	گذشته	های	کهن	تر	
به	دست	آمده	می	توان	عقب	تر	رفت	و	ریشه	های	دو	تمدن	یونانی	و	عبرانی	
را	در	تمدن	بین	النهرین	باستان	یافت.	در	چند	فصل	این	مقاله	نوشتار،	اساطیر،	
علم	اولیه	و	چگونگی	دین	ورزی	مردم	این	تمدن	توصیف	شده	تا	خواننده	
دریابد	این	عناصر	به	تمدن	غربی	و	نیز	آنچه	تمدن	اسالمی	خوانده	می	شود	

راه	یافته	است.
می	خواسته	 آنچه	 دادن	 نشان	 در	 نهایت	 در	 بوترو	 شاید	 همه،	 این	 با	
کامیاب	نشده	است.	اواًل	برخی	مقایسه	های	ضروری	انجام	نشده؛	مثاًل	برای	
اثباِت	اثرپذیری	دین	یهودی	از	دین	بین	النهرینی	باید	عناصر	مشترک	میان	
این	دو	نشان	داده	می	شد	و	بعد	با	مقایسه	هایی	با	ادیانی	غیر	از	این	دو	و	
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ذکر	تفاوت	ها،	خواننده	بیشتر	قانع	می	شد	که	شباهت	ها	تصادفی	نیست	و	
اقتباس	های	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	
پیشگویی.	 الواح	 نامناسبی	رفته	است:	 به	سراغ	مورد	 بین	النهرین	 در	تمدن	
دشوار	بتوان	پذیرفت	که	در	پیشگویی	های	این	الواح	چیزی	هست	که	در	
پیشگویی	های	فرهنگ	ها	و	تمدن	های	دیگر	یافت	نمی	شود	)تنها	نکته	ای	که	
بوترو	مطرح	کرده	این	است	که	بین	النهرینیان	باستان	فهرست	های	طویلی	در	
این	باره	مکتوب	کرده	اند(.	جای	تعجب	است	که	او	به	نجوم	بین	النهرینی	که	
تأثیر	آن	بر	نجوم	یونانی	بسیار	مستند	و	پذیرفته	شده	است	نپرداخته.	ثالثًا	او	به	
منظور	رسیدن	به	نتیجة	دلخواهش	تمدن	مصر	را	با	یک	استدالل	ساده	کنار	
گذاشته	است؛	این	که	سامیان	غربی	)که	یهودیان	هم	از	آن	زمره	اند(	بسیار	
از	 اما	»چندان	پذیرای	آنچه	ممکن	بود	 بین	النهرین	بوده	اند,	 از	تمدن	 متأثر	
فرهنگ	بیگانه	و	غریب	حوضة	رود	نیل	به	آنان	برسد	نبوده	اند«.	حال	آن	که	
نه	فقط	می	شود	تأثیرهای	بنیادی	تمدن	مصری	بر	این	سامیان	غربی	را	نشان	
داد،	بلکه	در	مورد	نیای	دیگر	غرب،	یعنی	یونانیان,	به	نظر	می	رسد	که	در	همة	
موارد	برشمردة	بوترو	در	مقاله	اش،	مصر	بیش	از	بین	النهرین	مهم	بوده	است.	
نوشتارهای	صامت	نگار	خاورمیانه	)آرامی،	سریانی،	پهلوی،	نبطی،	عربی	و	...(	
همه	از	خط	فنیقی	مشتق	شده	اند	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	می	توان	
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	مخالف	اند.	در	مورد	دین	نیز	اگرچه	
اشتراکات	متعدد	دین	بین	النهرینی	با	دین	یهودی	انکارنشدنی	است،	تأثیر	مصر	
نیز	درخور	توجه	به	نظر	می	رسد.	مثاًل	یهودیان	در	انجام	دادن	عمل	ختنه,	که	
آن	را	وجه	تمایز	مهم	خود	از	همسایگانشان	می	دانند،	همانند	مصریان	باستان	
هستند.	همچنین	در	آداِب	طهارِت	پرطول	و	تفصیل	و	به	ویژه	نجس	و	آلوده	
بین	النهرینی	ها,	 تا	 باستان	اند	 بیشتر	شبیه	مصریان	 نیز	 شمردن	مردمان	دیگر	
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بیابیم,	هیچ	 برای	دین	یهودی	سلفی	 اگر	بخواهیم	 نیز	 و	در	مسئلة	توحید	
مورد	بهتری	از	دین	فرعوِن	بدعت	گذار	مصری،	اخناتون،	وجود	ندارد.	از	
سوی	دیگر,	یونانیان	خود	به	تأثیر	دین	مصری	بر	دینشان	اشاره	کرده	اند؛	مثاًل	
هرودوت	گفته	است	که	بجز	در	مورد	چند	خدا,	یونانیان	پرستش	خدایان	
دیگرشان	را	از	مصریان	آموخته	اند.	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	بنیان	گذاران	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	جنبه	های	گوناگون	فرهنگ	
به	 بین	النهرین	 مورد	 در	 که	 کتاب	هایی	 اغلب	 در	 است.	 باستان	 بین	النهرین	
دایرةالمعارفی	و	 اطالعاتی	 نوشته	شده،	فقط	 احیانًا	 یا	 فارسی	ترجمه	شده	
کلی	عرضه	شده،	ولی	بوترو	که	به	دلیل	سال	ها	پژوهش	در	این	عرصه	با	
»روح	تمدن	بین	النهرینی«	آشناست،	جابه	جا	نکاتی	جالب	توجه	و	تازه	مطرح	
کرده	که	عمدتًا	هم	نظریات	خود	اوست:	مثاًل	دربارة	تفاوت	روحیة	سامیان	
بین	النهرین	با	روحیة	دیگر	اقوام	سامی،	به	دلیل	تأثیری	که	گروه	اول	از	سومریان	
پذیرفته	اند,	یا	تفاوت	نگاه	سومریان	با	نگاه	سامیان	دربارة	ویژگی	های	خدایان.
افزون	بر	این،	بوترو	انسانی	عمیق	و	به	اصطالح	»صاحب	حکمت«	است	
که	دربارة	پاره	ای	مسائل	کالن	انسانی،	همچون	اعتقاد	دینی،	به	نتایج	و	نظریات	
خاص	خودش	رسیده	و	در	این	مقاله	برخی	از	آن	ها	را	با	لحنی	گرم,	پرشور	

و	تأثیرگذار	عرضه	کرده	است.
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1

زايش تمدن

جوان	که	بودم	ــ	یعني	خیلي	سال	پیش!	ــ	زمان	زیادي	صرف	ارسطوي	پیر	
مي	كردم.	او	به	سبب	شیوة	نگرشش	به	جهان	و	پرسش	ها	و	پاسخ	هایش	دربارة	
مسائل	کلی	و	بنیادي	ــ	مسائلي	كه	امروزه	دیگر	توجه	كمتر	كسي	را	جلب	
ـ	تأثیري	ژرف	بر	من	 مي	كنند	ولي	به	یك	معني	همه	چیز	به	آن	ها	بستگي	داردـ	
داشت.	از	جمله	چیزهایي	كه	از	ارسطو	آموختم	این	بود	كه	براي	فهم	واقعي	
چیزها	باید	تولد	آن	ها	را	به	چشم	ببینم	و	رشدشان	را	نظاره	گر	باشم.	مثاًل،	اگر	
بخواهم	همه	چیز	را	دربارة	حشره	ای	بدانم،	باید	كاري	بیشتر	از	تشریح	صرف	
آن	انجام	بدهم،	زیرا	هنگام	تشریح	فقط	جسدی	در	برابرم	دارم،	مکانیسمی	
منجمد	و	بي	تحرك	كه	هر	چیزي	هست	جز	حشره	ای	واقعي:	براي	مشاهدة	
آن	نه	همچون	ساختاری	بي	تحرك،	ولو	شگفت	انگیز،	بلكه	همچون	مخلوقی	
پیش	بیني	ناپذیر،	كه	حركات	خاص	خود	را	دارد	و	تابع	قوانیني	حتی	پیچیده	تر	
از	قوانین	مكانیكي	است،	باید	آن	را	به	صورت	زنده	و	در	طول	زندگي	اش	
بررسي	كنم	ــ	یعني	تولد،	رشد	و	تحول،	و	نیز	كنش	هایش	را	ببینم.	ارسطو	

درست	مي	گفت.
ـ	یعني	روش	 هدف	و	مطلوب	این	مقاله	تبیین	دقیق	تولد	و	رشد	فرهنگـ	
تفكر	و	زیست	ما	ــ	است،	همان	چیزي	كه	نسل	هاست	در	آن	غوطه	وریم	تا	
بهتر	بشناسیم،	قدرش	را	بدانیم	و	آن	را	بفهمیم،	تا	آن	گاه	شاید	بهتر	بتوانیم	آن	
را	زندگي	كنیم.	این	فرهنگ	است	كه	ما	را	تعریف	مي	كند،	در	ما	حضور	دارد	
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و	ما	را	از	بسیاری	از	مردمان	دیگر	متمایز	مي	كند،	از	آن	هایي	كه	مسائل	وجودي	
را	كه	در	برابر	همة	نوع	بشر	قرار	دارد	به	گونه	اي	دیگر	پاسخ	مي	گویند	ــ	
مثاًل	چیني	ها	و	ژاپني	ها,	بگذریم	از	آن	دیگراني	كه	آن	ها	را	به	آسانی	»بْدوي«	
مي	خوانیم.	این	تمدن	كه	ما	از	آنِ	خود	مي	دانیم،	دلبخواهانه	»غربي«		نامیده	
شده،	اما	در	حقیقت	دامنة	آن	تا	خاورمیانه	گسترش	یافته	است.	اگر	تمدنمان	
را	نه	متعصبانه	بلكه	از	جایگاه	یك	مردم	شناس	یا،	به	ویژه،	مورخ	بررسي	كنیم،	
ـ	التیني	و	از	وارثان	مسیحیت	است،	 مي	بینیم	نه	فقط	دربردارندة	جهان	یوناني	
بلكه	دنیاي	اسالم	را	نیز	شامل	می	شود؛	به	عبارت	دیگر،	تقریبًا	تمام	جهان	
عرب	را.	در	این	جا	و	در	آن	جا،	كثیري	از	مردمان	زندگي	مي	كنند	كه،	فراتر	از	
اختالفات	فرعی	شان،	در	بسیاري	مفاهیم،	ارزش	ها،	اصول	و	واكنش	هاي	عقلي	
و	عاطفي	و,	در	یك	كالم،	در	بسیاري	از	مؤلفه	هاي	فرهنگي	اشتراك	دارند	و	
همه	ذیل	عنوان	تمدنی	واحد	قرار	مي	گیرند،	یعني	تمدن	ما:	البته	تمدن	آن	ها	
و	ما!	از	سوي	دیگر،	تمدن	ما،	آهسته	اما	با	گام	هاي	محكم،	و	به	خصوص	از	
طریق	نوآوري	هاي	فناوري	ــ	كه	دارد	حرف	آخر	را	مي	زند!	ــ	در	حال	فتح	
جهان	است.	این	البته	مسائلي	جدي	را	نه	فقط	براي	تمدن	هاي	دیگر،	بلكه	براي	
خودمان	نیز	پیش	مي	آورد؛	پس	دلیل	دیگري	هم	داریم	كه	تمدنمان	را	بار	دیگر	
موشكافانه	بررسي	كنیم	و	بكوشیم	با	مشاهدة	تولد	و	زایش	آن،	و	نظاره	كردن	

بر	راهي	كه	در	آن	رشد	كرد	و	بالید،	تصویري	دقیق	از	آن	بسازیم.
خیلي	ها	از	قدیم	بر	این	باور	بوده	اند،	و	هنوز	هم	هستند،	كه	اگر	در	جستجوي	
سرچشمه	های	تمدن	مشتركمان	در	دل	قرون	و	اعصار	به	عقب	برویم،	از	
یك	سو	به	یونان	و	یوناني	مآبي	]یا	هلنیسم[	مي	رسیم	ــ	با	روشنگري	هایش،	
با	 و	 فكري	اش،	 انضباط	 با	 انسان،	 مرتبت	 و	 مقام	 به	 بخشیدنش	 رفعت	 با	
ـ	و	از	دیگر	سو	به	كتاب	مقدس،	یعني	به	جهان	یهودیان	باستان	 فرزانگي	اشـ	
ــ	با	تعصب	دینی	اش،	با	توحید	مطلقش،	و	با	اخالق	گرایی	اش.	خوشمان	
بیاید	یا	نیاید،	واقعیت	این	است	كه	این	دو	رودخانه	در	آغاز	عصر	ما	]عصر	
پس	از	میالد	مسیح[،	سرانجام	آب	هایشان	را	در	مسیحیت	به	هم	آمیختند	و	
از	تركیب	آن	ها	فرهنگي	یكدست	و	غالب	بنیان	نهاده	شد.	اسالم	نیز،	كه	چند	
قرن	بعد	با	همان	توان	گسترش	ظاهر	شد،	در	ابتدا	بر	معتقدات,	ایده	ها	و	
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راهكارهایي	دیني	استوار	گشت	که	در	نهایت	ریشه	در	کتاب	مقدس	داشتند.	
این	تأثیرات	کتاب	مقدس،	دست	كم	در	برهه	هایي	و	در	میان	فرهیختگان،	كه	
همواره	بر	فرهنگ	تسلط	دارند،	به	همان	اندازه	ولو	نه	آن	چنان	منسجم،	با	
دیدگاه	هایي	كه	بر	اندیشة	یوناني	متمركز	بود	غنا	یافت.	پس	دلیل	استواري	
هست	كه	رّد	تمدن	مشتركمان	را	تا	این	خاستگاه	دوگانة	عبراني	ـ	یوناني	پي	
بگیریم؛	تمدن	ما،	به	باور	غالب،	از	این	دو	والد	زاده	شد،	و	زایش	و	بلوغش	

اندكي	بیش	از	هزارة	اول	ق.م	به	درازا	كشید.
امروزه	حتي	باید	بیشتر	در	تاریخ	عقب	برویم،	چرا	كه	طي	یك	قرن	اخیر،	
پس	از	سال	ها	فعالیت	دانشمندان	آزموده،	گنجینه	هاي	بسیاري	در	شرق	مدیترانه	
از	دل	زمین	ــ	و	از	نسیان	و	فراموشي	ــ	بیرون	آورده	شده	است.	در	مصر،	
نواحي	عربستان	 تا	جنوبي	ترین	 و	 ایران	 بین	النهرین،	 آسیاي	صغیر،	سوریه،	
مقادیر	عظیمي	یادگارهاي	باستاني	و	اسناد	كشف	كرده	ایم	كه	شاهدي	هستند	
بر	تمدن	هایي	كه	بسیار	كهن	تر	از	تمدن	هاي	یوناني	و	عبراني	اند،	و	در	خاك	
فراموشي	دوهزارساله	اي	مدفون	بوده	اند.	مهم	تر	این	كه،	به	تدریج	پي	برده	ایم	
كه	نمي	شود	نقش	این	تمدن	ها	را	در	آموزش	نیاكانمان	در	فلسطین	و	یونان	
نادیده	گرفت.	ما	به	این	درك	رسیده	ایم	كه	نه	هلنیسم	و	نه	فرهنگ	عبراني	
را	نمي	شود	نقطة	شروع	مطلقی	در	نظر	گرفت،	و	باید	به	همان	قانون	بنیادي	
تاریخ	بازگردیم:	همیشه	چیزي	قدیمي	تر	هست.	اكنون	پس	از	صد	و	پنجاه	سال	
ـ	كه	كشفیاتش	هنوز	كامل	تحلیل	و	بررسي	 اكتشافات	بي	وقفة	باستان	شناسيـ	
نشده	است	ــ	و	مهم	تر	از	آن،	رمزگشایي	از	صدها	هزار	متن،	كه	خوانده	و	
تحلیل	و	مقایسه	و	ارتباط	یابي	شده	اند	ــ	در	یك	كالم،	كلنجار	رفتن	با	كوهي	
از	منابع	و	متون،	كه	تا	مغز	استخوانش	را	كاویده	ایم	ــ	وقتي	به	تبارشناسي	
را	 تمدنمان	 والدینِ	 ببینیم.	 را	واضح	تر	 مي	توانیم	چیزها	 تمدنمان	مي	رسیم،	
پیش	تر	شناخته	بودیم،	و	اینك	مي	توانیم	امیدوار	باشیم	كه	كهن	ترین	نیاكان	
بالفصل	قابل	شناسایي	اش	را	نیز	تعیین	كنیم.	اما	كجا	باید	دنبال	آن	ها	بگردیم؟
هیتي	هاي1	آسیاي	صغیر،	كه	تأثیرا	تشان	از	محدودة	هزارة	دوم	ق.م	عقب	تر	

1. Hittite
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نمي	رود،	چیز	كمي	از	خود	در	دنیاي	اژه	اي	و	از	آن	طریق	در	یونان	باقي	
گذاشته	اند.	ولي	آن	ها	در	وهلة	نخست	فقط	واسطه	اند،	و	چیزهایي	را	انتقال	
داده	اند	كه	خودشان	از	منبعي	كهن	تر	ــ	از	جنوب	شرق	ــ	گرفته	اند.	مصر	
نیز	با	همة	اصالت	و	عظمتش،	تا	حوالي	آغاز	دورة	مسیحي	اساسًا	واحدي	
سربسته	]و	فاقد	تأثیرگذاري[	بود:	پنجره	اي	بود	از	آفریقا	به	سوي	مدیترانه.	
بعداً	 آنان	 دربارة	 ــ	 بودند	 مردم	سامي	 از	 همسایگان	شرقي	مصر	گروهي	
تا	 به	نظر	مي	رسد	كه	آن	ها	مصر	را	 بیشتري	خواهیم	گفت	ــ	و	 چیزهای	
پیش	از	نیمة	اول	هزارة	دوم	]پیش	از1500	ق.م[	چندان	خوب	نمي	شناختند،	
خودشان	از	نظر	فرهنگي	سامان	یافته	بودند	و	چندان	پذیرای	آنچه	ممكن	بود	
از	فرهنگ	بیگانه	و	غریب	حوضة	رود	نیل	به	آنان	برسد	نبودند.	این	سامیان	در	
فلسطین	و	از	آن	مهم	تر	در	سوریه،	دست	كم	از	میانة	هزارة	سوم	ق.م،	شماري	
آنان	 شدند,	 ناپدید	 سریع	 كم	و	بیش	 كه	 دادند	 تشكیل	 كوچك	 دولت	هاي	
به	رغم	چندپارگي	سیاسي،	فرهنگ	مشتركي	داشتند	كه	در	آن	هر	گروهي	سهم	
خود	را	داشت،	اما	ساختار	این	فرهنگ،	احتمااًل،	دست	كم	رشد	و	بالیدنش	را	
مدیون	تأثیر	فرهنگ	بسیار	پیشرفته	و	كمال	یافتة	بین	النهرینِ	هزارة	چهارم	بود.	
برای	مثالی	قاطع	از	تأثیر	دوران	ساز	بین	النهرین	در	این	منطقه،	مي	توان	به	مورد	
زیر	اشاره	كرد:	حوالي	سال	2500	ق.م،	درست	در	قلب	سوریه،	سرزمین	ابال1 
نه	فقط	نوشتار،	یعني	یکی	از	عناصر	اساسي	فرهنگ،	بلكه	فرهنگي	نوشتاري	

را	نیز	همراه	با	رسوم	و	مناسك	متعدد	از	بین	النهرین	فراگرفت.
با	در	نظر	گرفتن	منصفانة	همة	آنچه	از	اكتشافات	سراسر	منطقة	مدیترانة	
نیامده،	 به	دست	 تا	زماني	كه	شواهدي	برخالف	آن	 آمده،	 به	دست	 شرقي	
باید	سرچشمة	اصلي	را	بین	النهرین	بدانیم،	سرزمیني	كه	شش	هزار	سال	است	
زمین	هایش	و	تاریخش	بار	و	بر	مي	دهند.	این	سرچشمه	اي	است	كه،	مستقیم	
یا	غیرمستقیم،	آبشخوري	بود	براي	تمدن	هاي	یونانیان	و	عبرانیان،	پیش	از	آن	كه	
تمدن	ما	از	این	دو	متولد	شود.	اگر	بخواهیم	كهن	ترین	نیاي	تاكنون	شناخته	شدة	

تمدنمان	را	نشان	دهیم،	باید	انگشت	به	سوي	بین	النهرین	دراز	كنیم.
برخالف	 ظاهراً	 نه،	 و	 شناخته	شده«؛	 تاكنون	 نیاي	 »كهن	ترین	 مي	گویم	

1. Ebla
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وعده	ام	دربارة	زایش،	»خاستگاه	مطلق«.	براي	این	كار	دو	دلیل	دارم:	نخست	
این	كه	اعمال	انساني	بسیار	پیچیده	تر،	درهم	فرورفته	تر	و	با	ریسمان	هاي	مرئي	
یا	نامرئي	به	هم	پیوسته	تر	از	آن	است	كه	بتوان	آن	ها	را	چنان	دید	كه	گویي	
در	برهه	اي	از	زمان	به	ناگاه	جداگانه	پدید	آمده	اند.	بگذارید	تكرار	كنم	كه	در	
تاریخ	همیشه	چیزي	قدیمي	تر	هست؛	و	فراموش	نكنیم	كه	اجداد	باستاني	
و	هم	نژادان	اولیة	ما	صدها	هزار	سال	پیش	از	ما	در	این	جهان	قدم	مي	زدند.

یعني	 است«،	 مرده	 »گذشته	 مي	گوید	 عربي	 چنان	كه	ضرب	المثلي	 دوم،	
ناپدید	شده،	پاك	شده،	و	بنابراین	دیگر	آن	طور	كه	به	راستي	بوده	بازشناختنی	
نیست،	و	براي	اكتشاف	آن	به	شكل	غیرمستقیم	به	»شواهدي«	موثق	نیاز	داریم	
كه	مستقیمًا	از	آناني	كه	در	برهه	اي	خاص	مي	زیستند	بر	جا	مانده	باشد.	این	
چیزي	است	كه	آن	را	»آثار	باستاني«	مي	گوییم:	ابزارها،	ظرف	ها،	سكونتگاه	ها،	
اشیای	هنري	و	غیره،	كه	مانند	هر	مصنوعي	چیزهایي	از	صانع	خود	در	بر	
دارند	و	مي	توان	آن	چیزها	را	با	جستجوی	روشمند	و	هوشمندانه	استنباط	
كرد،	یعني	همان	كاري	كه	باستان	شناسان	مي	كنند.	مردمان	از	قدیم	االیام	حجم	
عظیمي	از	این	اشیا	را	به	جا	گذاشته	اند	و	كاوشگران	همه	روزه	تعدادي	از	
آن	ها	را	مي	یابند.	با	این	حال،	این	اشیا	چیزهاي	بسیار	اندكي	به	ما	مي	گویند،	
که	آن	هم	اغلب	مبهم	و	غیرقطعي	است؛	و	به	خصوص،	به	دلیل	ماهیت	تمامًا	
مادي	شان،	براي	پاسخ	به	پرسش	هاي	بنیادیني	كه	به	ذهن	و	دل	آدمیزاد	مربوط	
است	كاماًل	نامناسب	است،	چه	برسد	براي	شناخت	فراز	و	فرود	زندگي	هاي	
مردمان	اعصار	دور:	در	آن	ها،	در	بهترین	حالت،	فقط	مي	توان	بارقه	اي	از	نقاط	
عطف	را	یافت	و	بر	اساس	آن،	مراحل	تاریخ	را	به	ابهام	دریافت.	تنها	داده	هایي	
از	گذشته	كه	مي	تواند	مستقیم	به	پرسش	هاي	ما	پاسخ	دهد	اسناد	مكتوب،	
یعني	متون،	هستند.	آن	ها	دقیق،	داراي	جزئیات،	قاطع	و	اغلب	انكارناپذیرند,	
یعني	 عینیت	یافته،	 و	 ماّدیت	یافته	 گفتار	 یعني	 نوشتار	 و	 نوشتارند،	 كه	 چرا	
انتقال	 گفتاري	كه	ثبت	مي	شود	و	مي	تواند	به	دوردست	هاي	زمان	و	مكان	
ـ	زبان	كامل	ترین	ابزار	ارتباطي	انسان	است،	چون	قادر	است	تقریبًا	همة	 یابدـ	
اندیشه	ها،	بصیرت	ها،	خاطره	ها	و	حتي	احساسات	فرد	گوینده	را	بیان	كند.	
بنابراین،	اسناد	مطمئن	ترین،	كامل	ترین	و	حیاتي	ترین	منابع	ما	براي	کشف	
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گذشته	هستند.	حتي	اگر	سندي	به	تنهایي	روشنگر	چیزي	نباشد،	وقتي	در	كنار	
دیگر	اسناد	مي	نشیند،	یا	وقتي	در	كنار	یافته	هاي	ما	از	آثار	و	ابنیه	قرار	مي	گیرد،	
نه	فقط	آگاهي	هاي	مستقیم	به	ما	مي	دهد،	بلكه	به	منظور	پر	کردن	حفره	های	
اجتناب	ناپذیر	در	دانشمان	ما	را	قادر	به	برقراري	پیوندها	و	نیز	استنتاج	ها	و	
بهره	 آن	ها	 از	 مورخان	مي	دانند	چگونه	 كه	 حدس	هاي	محتاطانه	اي	مي	كند	

گیرند	و	به	ُیمن	همین	هاست	كه	مي	توانیم	بیشتر	دربارة	گذشته	بدانیم.
از	 با	حجم	بزرگي	 بین	النهرین،	فقط	 از	تمدن	 در	باب	تمدن	هاي	پیش	
آثار	و	ابنیة	باستاني	مواجهیم	ــ	كه	ما	را	در	تاریكِي	پرابهام	»ماقبل	تاریخ«	
سرگردان	رها	مي	كنند,	ولي	در	بین	النهرین،	نه	فقط	آثاري	از	همة	اعصار	داریم	
که	كهن	ترینشان	به	عصر	»انسان	غارنشین«	در	حدود	70	هزار	سال	پیش	از	
میالد	بازمي	گردد,	بلكه	صاحب	چیزي	هزاران	بار	ارزشمندتر	هستیم،	چیزي	
زندگي	 مراحل	 دربارة	 ما	 پرسش	هاي	 به	 سرراست	 و	 روشن	 زباني	 به	 كه	
و	اندیشه	و	تمدن	اعصار	گذشته	پاسخ	مي	دهد:	حدود	نیم	میلیون	سند	ــ	
ـ	كه	البته	سه	هزاره	را	پوشش	مي	دهند	و	طي	آن	 مجموعه	اي	به	راستي	عظیم!ـ	
تمدن	منطقه	زنده	بوده	است،	بنابراین	از	برخي	دوره	ها	اسناد	بیشتري	داریم	و	
از	برخي	كمتر،	و	از	برخي	هیچ.	به	عالوه،	این	اسناد	بالطبع	مكتوب	اند،	چون	
آشكار	است	كه	سند	با	خط	و	نوشتار	پدید	مي	آید،	و	نوشتار	در	این	سرزمین	
ـ	به	مثابة	ابزاری	كمك	حافظه	اي	براي	ضبط	 در	اواخر	هزارة	چهارم	ابداع	شدـ	
حساب	و	كتاب	مالي.	بعداً	دربارة	مراحل	این	ابداع	و	پیامدهاي	آن	بیشتر	

سخن	خواهیم	گفت.
	اطالعات	ما	دربارة	خاستگاه	هاي	تمدن	بین	النهرین	به	چهار	یا	پنج	هزار	
سند	محدود	مي	شود،	كه	به	دلیل	ساختار	ابتدایي	نوشتارشان،		كه	فقط	ابزار	
كمك	حافظه	اي	بوده		است،	تقریبًا	نمی	توان	چیزی	فهمید	)در	واقع	مانند	همان	
آثار	و	ابنیة	ساكت	یا	كم	گوي	باستاني	هستند	كه	ما	را	در	تاریكي	به	نقطة	
روشني	رهنمون	نمي	شوند(.	به	عالوه,	این	اسناد	هم	فقط	تا	زمان	ابداع	نوشتار	
ـ	بنابراین	كهن	ترین	خاستگاه	قابل	بررسي	تمدن	این	سرزمین	 عقب	مي	روندـ	
قدمتي	بیش	از	اواخر	هزارة	پنجم	نمي	تواند	داشته	باشد.	فكرش	را	كه	بكنیم	
مي	بینیم	چندان	هم	بد	نیست،	ولي	نباید	فریب	بخوریم!	در	واقع،	به	گمان	
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من،	چنان	كه	خواهیم	دید،	مي	توانیم	به	اندكي	عقب	تر	نیز	نگاهي،	هرچند	
كلي	و	در	نماي	دور،	بیفكنیم؛	یعني	به	مرحله	اي	كه	مي	توان	آن	را	كهن	ترین	
»تاریخ«	سرزمیني	نامید،	كه	تمدن	ما،	در	كهن	ترین	شكل	قابل	دركش،	در	

آن	جا	متولد	شد.
سبب	 به	 دست	كم	 همه,	 امروز	 بود؟	 كجا	 دلربا	 نمایش	 این	 اما	صحنة	
جنگ	هایي	كه	به	تازگی	در	آن	جا	رخ	داده،	تصوري	از	سرزمین	مورد	بحث	
دارند:	بین	النهرین	باستان	تقریبًا	همان	پهنه	اي	است	كه	امروزه	عراق	مي	نامیم.	
دو	سوم	خاك	آن	را	كه	پیش	برویم،	به	رشته	اي	از	تپه	هاي	كم	ارتفاع	مي	رسیم،	
كه	قسمت	شمالي	آن	یا	ناحیة	آشور	را	از	قسمت	جنوبي	آن	یا	ناحیة	بابل	جدا	
مي	كند.	در	سرزمین	بابل	بود	كه	پردة	اول	نمایش	تمدن	اجرا	شد.	در	هزارة	
سوم	ق.م	خود	این	منطقه	به	دو	قسمت	تقسیم	مي	شد؛	نیمه	اي	كه	در	كنار	

خلیج	فارس	بود،	به	نام	سومر،	و	نیمة	شمالي،	به	نام	اَّكد.
این	 بود.	 شده	 پوشانده	 عظیم	 رودی	 آب	هاي	 با	 آغاز	 در	 سرزمین	 كل	
رود	به	تدریج	كم	آب	و	كوچك	شد	و	در	اوایل	هزارة	هفتم	یا	ششم	ق.م،	
از	آب	هاي	آن	فقط	دجله	در	شرق	و	فرات	در	غرب	باقي	ماند.	این	دوره	
مصادف	با	آخرین	عصر	یخبندان	در	اروپاست،	زماني	كه	از	میزان	بارندگي	
مثاًل	در	 تبدیل	شدند،	 بیابان	 به	 از	سرزمین	هاي	سبز	 كاسته	شد	و	بسیاري	
همسایگي	بین	النهرین	شبه	جزیرة	عربستان	از	یك	ساواناي1	قابل	سكونت	به	
برهوتي	كه	امروزه	مي	شناسیم	تبدیل	شد	)درست	مانند	اتفاقي	كه	دورتر	از	آن	
در	صحراي	بزرگ	آفریقا	افتاد(.	بنابراین	در	هزارة	پنجم	یا	حداكثر	اوایل	هزارة	
چهارم	ق.م،	بین	النهرین	همین	گونه	شد	كه	امروزه	مي	بینیم:	سرزمیني	»میان	
دو	رود«	)چنان	كه	از	نامش	نیز	پیداست(،	زمیني	وسیع	و	پوشیده	از	خاك	
حاصلخیز	آبرفتي	كه	پیاپی	به	اشغال	گروه	هایي	درمی	آمد	كه	از	تپه	هاي	اطراف	
ــ	كردستان	در	شمال	و	ارتفاعات	فالت	ایران	در	شرق	ــ	سرازیر	مي	شدند.	
باستاني	شان	چیزي	نمي	دانیم	و	 آثار	 از	برخي	 اولیه	جز	 دربارة	این	ساكنان	
در	 مردم	 این	 بیفكنیم.	 آنان	 به	 نیم	نگاهي	 مي	توانیم	 فقط	 آثار	 این	 از	خالل	

.  savannah:	یا	جلگة	بی	درخت,	منطقه	ای	که	رستنی	طبیعی	آن	سبزه	و	علف	است	و	به	ندرت	 1
درخت	در	آن	می	روید.
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دهكده	هاي	كوچكي	كه	مدت	ها	جدا	از	هم	بودند	ساكن	شدند.	آن	ها	فرهنگي	
بدوي	داشتند،	ولي	تأثیر	كمابیش	عمیقي	بر	بین	النهرین	و	تمدن	آن	گذاشتند.	
مثاًل،	ابداع	شیوه	های	آبجوسازي	كه	در	آن	سرزمین	غّله	خیز	بسیار	مهم	بود	
دادن	 نسبت	 ماند.	 باقي	 اصلي	 نوشیدني	 دیرزماني	 تا	 آبجو	 است؛	 آنان	 كار	
این	ابداع	به	این	مردم	با	توجه	به	واژه	هاي	مرتبط	با	آبجوسازي	است	كه	
به	ظاهر	از	زبان	آنان	اخذ	شده	است.	اما	تكرار	مي	كنم:	به	سبب	فقدان	اسناد،	
دربارة	آنان	تقریبًا	هیچ	نمي	دانیم.	دو	گروه	نژادي	كه	اسناد	زیادي	از	خود	به	
جا	گذاشته	اند	و	كاماًل	به	چشم	مي	آیند	سومریان	و	اّكدیان	هستند	ــ	اینان	
فعال	ترین،	قابل	توجه	ترین	و	مستقیم	ترین	عامل	پیدایش	تمدن	در	منطقه	اند.

هیچ	 را	 خاستگاه	هایشان	 و	 مي	دانیم	 اندك	 بسیار	 سومریان	 دربارة	
نمي	شناسیم.	این	كه	سومریان	هم	به	عنوان	یك	گروه	قومي	و	هم	به	عنوان	
صاحبان	یك	فرهنِگ	متمایز	وجود	داشته	اند	به	گونه	اي	انكارناپذیر	از	زبان	
از	آن	جایي	كه	زبان	سومري	منحصربه	فرد	است	و	 اما	 اثبات	مي	شود.	 آنان	
به	كل	با	زبان	هاي	دیگر	خاورمیانه	و	مناطق	اطراف	آن	فرق	دارد،	نمي	توانیم	
سومریان	را	با	هیچ	گروه	زباني	و	قومي	مرتبط	كنیم	ــ	در	این	باره	حتي	یك	
فرضیة	پذیرفتني	هم	نمي	توان	مطرح	كرد.	اگر	كسي	به	اسطورة	بومي	»هفت	
از	 باید	 دارم،	سومریان	 باور	 من	 كه	 همان	طور	 باشد,	 داشته	 باور	 دانا«	 مرد	
جنوب	شرقي	ــ	از	»دریا«,	آن	چنان	كه	اسطوره	تأكید	دارد	ــ	و	شاید	با	دنبال	
كردن	خط	ساحل	ایران	در	كنار	خلیج	فارس	به	جنوب	بین	النهرین	رسیده	
باشند	)زمان	دقیق	آن	را	نمي	دانیم	ولي	باید	دست	كم	اوایل	هزارة	چهارم	بوده	
باشد(.	به	همین	دلیل	آن	ها	در	نزدیك	ترین	بخش	این	سرزمین	به	خلیج	ساكن	
شدند	و	بیشتر	در	این	نواحي	با	آثار	آن	ها	مواجهیم،	و	باز	به	همین	دلیل	است	

که	این	بخش	»سرزمین	سومر«	نامیده	مي	شود.
اندازه	اي	 تا	 نام،	 این	 بهتر	مي	شناسیم.	 بسیار	 را	 اّكدیان	 دیگر،	 در	سوي	
به	طور	قراردادي،	به	كهن	ترین	سامیاني	كه	در	منطقة	شمال	سومر	ساكن	شدند	
و	 است	 قدمت	حضور	سومریان	 همان	 به	 آنان	 ــ	حضور	 مي	شود	 اطالق	
شاید	حتي	كهن	تر.	در	واقع،	آن	ها	را	با	توجه	به	دیرینگي	تاریخشان	مي	توان	
كهن	ترین	سامیان	دانست.	چند	اسم	خاص	از	آنان	در	كهن	ترین	اسناد	موجود	
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یافت	شده	است،	اسنادي	به	قدمت	حدود	4800	سال.	الزم	مي	دانم	تأكیدي	
داشته	باشم	بر	اهمیت	نقش	این	شاخه	از	سامیان	هم	به	مثابة	یك	شاخة	زباني	
و	هم	به	مثابة	یك	شاخة	فرهنگي	در	رشد	فرهنگ	و	در	تاریخ	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	
اّكدیان	چیزي	نمي	دانیم,	در	موقعیتي	هستیم	كه	مي	توانیم	حدس	هایي	بزنیم.	
زبان	آن	ها،	كه	زبان	شناسان	تا	حد	رضایت	بخشی	آن	را	بازسازي	کرده	اند،	از	
یك	سو	با	زبان	مصري	باستان	مرتبط	است	و	از	سوي	دیگر	با	زبان	بربري	و،	
فراتر	از	آن،	با	گویش	هاي	باستاني	اتیوپیایي	در	ناحیة	حبشه.	بنابراین	مي	توانیم	
با	اطمیناني	نسبي	بگوییم	كه	دست	كم	در	دوراني	بسیار	كهن،	آن	ها	در	مناطقي	
نزدیك	به	زیستگاه	گویشوران	زبان	هاي	مذكور	مي	زیستند،	و	یقینًا	عاقالنه	است	
كه	آن	منطقه	را	جایي	در	كناره	هاي	شبه	جزیرة	عربستان	بدانیم،	چرا	كه	در	زمان	
گسترش	صحرا	در	هزارة	ششم،	تنها	مناطق	قابل	سكونت	در	این	گستره	بوده	
است.	بنابراین،	در	خالل	چندین	هزاره،	گروه	بزرگي	از	اّكدیان	حاشیة	شمالي	
شبه	جزیره	را	اشغال	كردند,	همان	جایي	كه	بعدها	صحراي	بزرگ	سوري	ـ	عربي	
اینان	در	آن	جا	به	شكل	نیمه	بدوي	مي	زیستند	و	 یا	همان	سوریه	نام	گرفت.	
شغل	اصلي	شان	پرورش	گوسفند	و	بز	بود.	براي	رسیدن	به	منطقة	سرسبز	و	
بود	كه	 بوده،	كافي	 برایشان	وسوسه	انگیز	 احتمااًل	 بین	النهرین،	كه	 حاصلخیز	
جریان	رود	فرات	را	دنبال	كنند.	برخي	از	آنان	به	احتمال	زیاد	این	حركت	را	
در	دوره	اي	بسیار	كهن	انجام	داده	باشند،	چون	مي	دانیم	آن	ها	در	هزارة	پنجم	به	
مجاورت	سرزمین	سومر،	یعني	به	اّكد،	رسیده	بودند.	این	همة	چیزي	است	

كه	دربارة	ادوار	اولیة	تاریخ	اّكدیان	و	كاًل	سامیان	مي	دانیم.
تاریخ	به	طور	عام،	و	تاریخ	تمدن	این	سرزمین	به	طور	خاص،	از	مواجهه	
و	آمیزش	این	دو	گروه،	سومریان	و	اّكدیان،	در	جنوب	بین	النهرین	در	اواسط	
هزارة	چهارم	آغاز	شد.	ما	دربارة	وضعیت	و	زمان	و	مكان	دقیق	این	برخورد	
ـ	همچون	برخورد	پدر	و	 هیچ	نمي	دانیم،	و	فقط	یقین	داریم	كه	رخ	داده	استـ	
مادر	كه	براي	تولد	فرزند	ضروري	است.	از	آمیزش	و	همزیستي	طوالني	مدت	
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این	دو	گروه،	تمدن	بین	النهرین،	نیاي	تمدن	ما،	بر	بقایاي	ساكنان	پیشین	این	
منطقه	شكل	گرفت.

این	تمدن	عمدتًا	حاصل	كار	 بگوییم	كه	 یقین	مي	توانیم	 با	 اندازه	اي	 تا	
هوش،	 سبب	 به	 آنان	 كه	 مي	دهد	 نشان	 شواهد	 همة	 است:	 بوده	 سومریان	
نوپا	 تمدن	 این	 روح	 و	 قهرمانان	 رهبران،	 كارداني	خود،	 و	 ابتكار	 فعالیت،	
دوره	های	 دربارة	 مفصل	 بسیار	 اسناد	 واسطة	 به	 ما	 كه	 چیزي	 هر	 بوده	اند.	
تاریخی	بعد،	كه	از	میانة	هزارة	سوم	آغاز	مي	شود،	مي	دانیم،	نه	فقط	بر	حضور	
سومریان	بلكه	بر	دست	باالي	آنان	داللت	دارد.	بسیاري	از	واژه	هایي	كه	به	
اندیشه،	نهادها	و	فناوري	مرتبط	است	از	زبان	سومري	وارد	اّكدي	شده	است،	
و	در	چنین	مواردي،	چنان	كه	مي	دانیم،	واژه	همیشه	همراه	با	آنچه	واژه	بر	آن	
داللت	مي	كند	وام	گرفته	مي	شود	)در	این	متن،	كلمات	سومري	را	با	حروف	
معمولي	و	كلمات	اّكدي	را	با	حروف	ایتالیك	نشان	مي	دهیم(.	در	زبان	اّكدي	
واژة	tuppu	براي	الواح	كوچكي	كه	مثل	كاغذ	امروزي	ابزار	نوشتار	بود	به	
كار	مي	رفت	و	استفاده	از	این	الواح	را	اّكدیان	بایستي	از	سومریان	كه	به	آن	
dub	مي	گفتند	آموخته	باشند.	همچنین،	چون	اّكدیان	هنر	و	تكنیك	باغداري	و	

جالیزكاري	را	از	سومریان	آموختند،	كلمة	سومري	nu.kiri به	معني	»باغبان«	را	
نیز	از	آنان	اخذ	كرده	و	به	صورت	nukaribbu	درآورده	اند.

به	راحتي	مي	توان	فهرست	بلندي	از	این	وامگیري	ها	ارائه	كرد	كه	بر	مقادیر	
شگفت	آور	و	متنوعي	از	عناصر	فرهنگي	داللت	مي	كند	كه	سومریان	در	تمدن	
بومی	تزریق	كردند.	اگر	نگاهي	به	عرصة	دین	بیندازیم،	مي	بینیم	كه	در	دین	
بین	النهریني	از	روزهاي	آغازینش،	اكثریت	مطلق	از	صدها	خدایي	كه	پرستش	
آن1	خداي	 بوده	اند:	 كنیم،	سومري	 قضاوت	 نامشان	 اساس	 بر	 اگر	 مي	شد،	
آسمان،	اینانّا2	)»بانوي	آسماني«(	که	یكي	از	مهم	ترین	خدایان	و	الهة	عشق	
به	شمار	مي	رفت،	و	نین	اورتا3	)»ارباب	سرزمین	اربل4«(	كه	خداي	كشاورزي	

بود،	و	بسیاري	دیگر.
صرف	 استفاده	كنندگان	 اّكدیان	 سومریان،	 فرهنگي	 موج	 برابر	 در	 البته	
را	 آن	 مي	كردند,	 همراهي	 مي	آموختند	 سومریان	 از	 آنچه	 با	 آنان	 نبودند.	
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