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 بابل زیبا

 نگین جهان باستان

 

 مهشید ابوالحسنی مترجم:

 

 طلبآرایی: بهنوش عافیتصفحهویرایش و 

 ی خورشیدکاری از گروه ترجمه

 انتشارات داخلی خورشید

 1399بهمن  17

 

 برگرفته از: 

https://www.nationalgeographic.org/article/beautiful-

babylon-jewel-ancient-world/ 
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  کنندهنبوکدنَصَر بازسازی فرمانروا، حمورابی

 آن فاتح کوروش و

ی مایه هم گرفته قرار رودانمیان قلب در که شهر این

 کانون در آن را امر همین و نفرتتحسین است و هم 

 دهد.قرار می تاریخ دمدر سپیده توجه

 

 شیمحل زا -دو رودخانه نیب نیسرزم- رودانانیم

. شهر استیبزرگ دن یشهرها نیاز نخست یاریبس

 97دجله و فرات در حدود  هایآب انیباشکوه بابِل، م

ها بود. برخالف از آن یکیجنوب بغداد،  یلومتریک

رفتند،  نیکه سقوط کردند و از ب ییاز شهرها یاریبس

 ریو تسخ دیفاتحان جد یلهبابِل مقاوم بود و حتا با حم

است. برخ شیها، بارها و بارها از خاکستر خوآن یاز سو
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 یادیز یبها دند،بریکه اشغالگران از آن بهره م یلذت

که  یکس یبرا یهمه، بابِل خواستن نیداشت با ا

  داشت. زهیحکم جا شهیهم کرد،یم رشیتسخ

 یحیمس-یهودی فرهنگ در که هاستبابِل سَده یصدا

به  انیهودی دیاز تبع قیاست. کتاب عهد عت اندازنیطن

که کنار  نیو ا کندیم تیحکا میبابِل پس از غارت اورشل

عهد  یتا دوره «.ستندگری و نشستند» اشرودخانه

شده بود:  لینماد قدرتمند تبد کیشهر بابِل به  د،یجد

  .یپاک آسمان میاورشل یبرا ینیهمزاد فاسد زم

و  یونانی سندگانیکتاب مقدس، بابِل نو راثیفراتر از م

باشکوه  ینهیها به گنجخود کرد و آن یفتهیرا ش یروم

افزودند. هرودوت  انددهیکه امروز به ما رس هاییاسطوره

بابِل نوشت.  یدرباره پ.م.پنجم  یدر سده یونانیمورخ 

سبب شده  ،یدر گزارش و یمورد ناهماهنگ نیچند

باور برسند که او هرگز به آنجا  نیاز محققان به ا یاریبس
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 ترکینزد عاتیسفر نکرده و ممکن است متن او به شا

 یمشهور بناها های. داستانیخیتار ایقباشد تا به حق

ممکن  زیمعلق ن هایبابِل همچون برج بابل و باغ یالیخ

حال،  نای با. باشد اشتباهات و هااست محصول اسطوره

 پر فرهنگ مرکز در شناسان،مورخان و باستان راز نظ

با خشت و  یواقع یبابِل مکان رودان،انمی جوش و جنب

 کرده است. فرماییحکم آن بر هاساروج است و قرن
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 جدول زمانی انتقال قدرت

 پ.م.  16تا  19های سده 

کردند، آموریان، از جمله پادشاه حمورابی، فرمانروایی 

 ها شهر را فتح کردند.سپس هیتی

 پ.م.  11تا  16های سده 

ها و تر َکلدانیها بابِل را فتح کردند. سپسکاسی

 ها برای کنترل شهر با یکدیگر پیکار کردند.آرامی

 پ.م.  7تا  11های سده 

ی حکومت آشوریان که اوج شکوفایی آن مربوط به دوره

 از سوی کلدانیان پایاننبوکدنَصَر دوم )بخت نصر( است، 

 پذیرفت.

 پ.م.  6تا  7های سده 

دوران طالیی بابِل تحت فرمانروایی کلدانیان از سوی 

 پایان یافت. پ.م. 539کوروش پادشاه ایرانی در سال 
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 م.  7ی تا سده 

ها و ساسانیان تا زمان ورود اسالم ها، سلوکیمقدونی

 بابِل را تحت فرمان داشتند.

 

 

 شهرِ شهرها

 یدر عراق کنون 1800 یبابِل در دهه یباستان یطهمحو

شده توسط انجام یبعد هایشد. کاوش ییشناسا

 19 یسدهدر اواخر  1یرابرت کلدو آلمانی شناسباستان

شهر بارها و  نی، مشخص کرد که ا20 یسده لیو اوا

ها در آن نیشده و بارزتر یبارها ساخته و بازساز

تا  605: یی)فرمانروا صَرنبوکدنَ یباشکوه از سو یاسیمق

 هایحفار نی( انجام شده است. االدیاز م شیپ 561

شده توسط نبوکدنَصَر دوم را آشکار ساخته یسازه
                                                             
1 Robert Koldewey 
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بابِل  یدنید یبناها نیترساخت که قرار بود از باشکوه

 رهخی را هاکه چشم شتاریا رنگیآب یباشد: دروازه

 2پرگامون یشده، در موزه یو حاال که بازساز کندیم

  گذاشته شده است. شیبه نما نیبرل

بابِل پس  دوم پ.م. یعصر مفرغ و آغاز هزاره یدر انتها

به  بارنینخست یبرا یمردمان آمور یاز اشغال از سو

- یاز پادشاهان قدرتمند آمور ای. سلسلهدیشهرت رس

قانون جهان  نینگارش نخست یکه برا یاز جمله حموراب

ابِل بتواند شهر اور، باعث شدند ب -مشهور است

را از  ان،یسومر تختیو پا نطقهشهر م نیقدرتمندتر

شهر رو به  ی. اگرچه پس از مرگ حمورابندازدیرونق ب

جنوب  تختیبه عنوان پا تشیافول نهاد، اما اهم

که حاال به بابِل مشهور بود، هزاران سال  رودانانیم

  ادامه داشت.

                                                             
2 Pergamon 
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  یعکاس: بابک تفرش - منشور کورش

 

: یخیمنشور کوروش است به خط م ،یگِل ایسند استوانه نیا

گل  یگوش رونگارش با حک اشکال سه یهاروش نیاز اول

و  رودانانیدر م پ.م.ششم  یسدهسندِ متعلق به  نیرُس. ا

 نیاز نخست یکیشده و از آن به عنوان  دایدر شهر بابِل پ

 .شودیم ادیحقوق بشر  هایهیاعالم
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ئمی برای های دای دوم پ.م. کشمکشدر طول هزاره

ها و کنترل شهر بابِل رخ داد. نخست از سوی هیتی

تر مردمان کلدانی برای ها اشغال شد. سپسسپس کاسی

های ی دیگر یعنی آرامیفرمانروایی بر بابِل با قبیله

. سوریه )که با اسراییل نیز درگیر بود( جنگیدند

رمانروایی قدرتمندی در شمال ها که فآشوری

پ.م. آن را تصرف  1000رودان داشتند در سال میان

های فرمانروایی پابرجا، بابِل کردند اما با وجود دوره

شد. همین الگوی همواره به دست دیگری تسخیر می

ی ششم چیرگی پایدار بود که به کوروش بزرگ در سده

دویست سال پس از آن پ.م. و اسکندر مقدونی در 

رسید. شاید بهتر باشد این شهر را نه یک شهرِ بابل، 

بلکه چندین شهر بابِل دانست، میراثی که طی هزاران 

 سال ساخته شده است.
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آگاه  شیتمدن بزرگ خو ینگیریکامالً به د هایخود بابِل

ه بنبوکدنَصَر امروزه  نانیاز جانش یکی دیبودند و نَبونع

 شناخته مورخان نزد «شناسباستان یپادشاه»عنوان 

 راثیو م یباستان یکه معمار ختهیفره ی. فردشودمی

 اکد در یامپراتور یهاسنت ژهیومنطقه را، به یفرهنگ

دورتر از  اریه بسک-سوم پ.م.  یرا در هزاره رودانانیم

 کرد.  ینیازآفرب -خودِ او بود یزندگ یدوره

 

 عصر طالیی بابِل

ترین ششم پ.م.، زمانی که بابِل بزرگهای هفتم و سده

ی سرخوشی و شد، دورهشهر جهان پنداشته می

ای به پ.م. قبلیه 600ی شکوفایی بابِل بود. در آغاز دهه

ی نام کلدانیان، پس از چیرگی بر آشوریان، سلسله

ی جدیدی را بر پا کردند. دومین فرمانروای سلسله

ی مشهور بود: رحمی و هم به توانگرکلدانی هم به بی
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نبوکدنصر دوم پادشاهی که اورشلیم را غارت کرد و 

اسرای یهودی را به پایتخت امپراتوری جدیدش فرستاد 

که به طور روز افزون در حال قدرت گرفتن در منطقه 

 بود. 

موفق بود بابِل را با ثروت  یِارتش کینبوکدنصر که 

نموده و به  یبازساز گرید هاینیآورده از سرزمدستبه

شهر شامل حفر  ی. او استحکامات دفاعدیشکوه رسان

کرد.  لیشهر را تکم دیجد یدفاع واریخندق و ساخت د

در دستور کار قرار گرفت.  زین یباسازیز هایطرح

سنگ آهک سنگفرش شد،  اب نیبزرگ زائر یجاده

شهر،  یورود یشدند. دروازه یو بازساز یمعابد نوساز

و با لعاب  رنگیآب یبا آجرها شتار،یا یبایز یدروازه

شاخدار و اژدها برپا شد. در  یبه گاوها نیو مز یکبالت

منسوب به نبوکدنصر حک شده که  ایبهیدروازه کت نیا

خشن را  یو مارها یوحش یگاوها نیمن ا»: دگوییم
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فاخر آراستم  هاینتزی با و گذاشتم هادر دروازه نجایا

به آن  یبا شگفت کنندیعبور م نجایکه از ا یتا مردم

  «بمانند. رهیخ

. مرکز پنداشتندیشهروندان بابِل شهر خود را بهشت م

 یخدا مردوک یکه وقت یهانیک یو نماد هماهنگ ایدن

بر  یهرج و مرج را شکست داد پا یروهایبزرگ جهان، ن

مردوک در  نییآ یوجود نهاد. توسعه یعرصه

در  یشهر چیبر نفوذ بابِل بود. ه یلیدل رودان،انیم

شده و در و ستوده یخواستن ازهاند نیدوران باستان به ا

  .ستیهمان حال ترسناک و بدنام ن

نبوکدنصر ظالم و بابِل محل شکنجه  ،یاما در سنت عبر

را فتح  میپادشاه اورشل ششم پ.م. یبود. در آغاز سده

او  دگوییکرد. کتاب مقدس م دیرا به بابِل تبع انیهودیو 

 دهیدزد انیدهویشده را از معبد مقدس وقف یایحتا اش

  و به بابِل برد تا در معبد مردوک بگذارد.
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ر. بازول  کتوریعکاس: و – ریدر حال کشتن ش پالیآشوربان

  3وریجون

 

از هنر آشور است،  ییبایز یکه نمونه بهیکت نیا در

 کندیرا شکار م ریش کی پال،یآشوربان رودانانیم یفرمانروا

 .کُشدیو م

                                                             
3 Victor R. Boswell, Jr. 
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 ،احترامییب نیدر کتاب مقدس در پاسخ ا الیکتاب دان

کرده تا  انینبوکدنصر را ب نانیسقوط جانش یچگونگ

وارث  داستان، بِلشازار نیآنان باشد. در ا یبرا یهیتنب

مقدس  هایرا با ظرف یبزرگ یهمانیسلطنت، م

 ،. در زمان جشنکندیبرگزار م میشده از اورشلغارت

 ,Mene مرموز کلمات و شده آشکار گونشبح دستی

Mene, Tekel, Upharisin انینما وارید یرا رو 

 یتا برا دهدی. پادشاه وحشت زده، دستور مسازدیم

. اورندیرا ب دشدهیتبع الیدان وارید یرو ینوشته ریتفس

 یخداوند روزها»: خواندیم گونهنیآن را ا الیدان

مادها  به[ یپادشاه نیشما را شمرده است... ]ا یپادشاه

  «.شد خواهد داده هاو پارس

. وستیپ قتیپ.م. به حق 539در سال  الیدان ییشگویپ

بابِل به دست کوروش بزرگ، پادشاه پارس، سقوط کرد و 

به خانه بازگشتند. دو سده بعد، در  دیاز تبع انیهودی
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شهر را فتح کرد.  یپ.م. اسکندر مقدون 331سال 

 یامپراتور تختیاگرچه اسکندر قصد داشت بابِل را پا

 ت،یاز تحقق آن درگذشت. در نها شیخود کند، اما پ

اسکندر رها شد و  نانیجانش یشهر بزرگ از سو نیا

  .وستپی هاشکوه و جالل بابِل به افسانه

 

 قیو حقا هایسردرگم

بابِل  یدرباره هاداستان نیاز مشهورتر یکیبابِل  برج

که پژوهشگران کتاب مقدس معتقدند  یداستان ؛است

باشد.  یابتکار یشوخ ایغلط  یترجمه کیممکن است 

 میعظ لیآمده که چگونه بازماندگان س شیدایدر سِفر پ

ها برسد، اما بسازند که به آسمان یبرج خواستندیم

و غرورشان  ینیخودب یرا برا نخداوند سازندگان آ

پراکنده کرد تا مجبور شوند با  نیزم یه و روکرد هیتنب

 .گوناگون گفتگو کنند هایزبان
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 دگوییدارد که م یعبر یدر باور شهیداستان ر نیا

و در هم  یسردرگم یو به معن یاز عبر Babelکلمه 

 یسیانگل یگرفته )و از آنجا واژه شهیر یختگیآم

babble نامفهوم سخن گفتن به وجود آمده  یعنی

 یسردرگم یخود نشانه زآمیهیکنا رِیتفس نیاست(. ا

و  Babylonکلمات  شهیر ،اکدی زبان در. هاستزبان

Babel یبلکه به معن دهد،ینم ختنیدر هم آم یمعن 

  است. انیخدا یدروازه

 داستان در شدهاشاره برج که معتقدند شناسانباستان

 گوراتیهمان ز 4اِتمِنانکی است ممکن مقدس کتاب

 یبابِل باشد که وقف مردوک شد. معنا کرپیغول

 «نیآسمان و زم یمعبد سازنده»نام  نیا یشنهادیپ

دارد. در  یخوانآمده در داستان هم یاست که با اسام

، آشکار شد 1913سال  در یاِتمِنانک بررسی وکاوش 

                                                             
4 Etemenanki 
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حدود  قتیدر حق دهرسییکه ظاهرًا به آسمان م یبرج

  متر ارتفاع داشته است. 61

سر  یکه از شهر باستان یگرید یدنیشنداستان 

 باستان بود، یایدن یهفتگانه بیاز عجا یکیبرآورده، و 

 یدرباره یادیز هایهیمعلق بابِل است. نظر هایباغ

ها، وجود سازندگان آن تیتا هو قدقی محل از ها،باغ

از کاخ  بخشی هاباورند که باغ نیبر ا یدارد. برخ

معتقدند  گرانیکه د یدر حال دهدر بابِل بو یسلطنت

 یشهیساخته شده بودند. ر یگردی شهر در کالً هاباغ

که نبوکدنصر دستور  کندیداستان ادعا م نیا نیآغاز

  داده است. سیتیهمسرش آم یها را براساخت آن

کاوش  میت ،یدر شهر باستان یکلدو هاییهنگام حفار

بابِل  یاز کاخ جنوب ایدر گوشه یزیساختمان اسرارآم

 هایبا سقف دهیاتاق کش 14بنا از  نیکردند. ا ییشناسا

از  ایدار در دو طرف ساخته شده است. مجموعهطاق
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 یشد. حتا در فضا داپی محوطه در هاکانال و هاچاه

باور  یبرا یخاص لیتما وژه،پر نیا یدانشگاه

همان  نیا ایبابِل بروز کرد. آ یالیخ هایداستان

بابِل را  ایمعلق افسانه هایاست که باغ یرساختیز

 یپژوهشگران درباره یاتفاق نظر همه کرد؟یم هیتغذ

ارائه  یگرید لیاز تخ یعار یهیسازه، نظر نینقش ا

خرما  الت،روغن کنجد، غ عیتوز یبرا یکرده است: انبار

  .هاهیو ادو

شهر  یدر کجاممکن بود مشهور  هایباغ نیپس ا

 یاز دوره اینوشته چیجا. ه چیاصالً ه دیباشند؟ شا

اشاره ندارد.  هاییباغ نینبوکدنصر دوم به ساخت چن

ها نکرده به آن ایاشاره زین یونانیحتا هرودوت مورخ 

 یاز پژوهشگران یبعدتر، منابع نوشتار یلیاست. تنها خ

، 6وسیکورت نتوسی، کو5کولوسیس ودوروسیچون د

                                                             
5 Diodorus Siculus 
6 Quintus Curtius 



19 

 

 یبه دست آمده و همه 8ژوزفوس وسیو فالو 7استرابون

 افتاده رونق از بابِل شهر که اندشدهنوشته  یها زمانآن

  .بود

در  کهنیدرخصوص بابِل، ا یهمه سردگم نیبا ا

 یرا به اشتباه به جا هایآشور یو روم یونانی هاینوشته

تعجب  یهیکمتر ما دیشا گرفتندیم در نظر هایبابِل

 الدیاز م شینخست پ یسده یسندهینو یباشد. وقت

 فیشهر بابِل را توض یوارهاید کولوسیس ودوروسید

 تختیپا نوا،یشهر ن یوارهایدر واقع د کند،یم

 یکرده است. او صحنه فیآشور را توص یامپراتور

 شدهافتهی یِاثر هنر چیکه به ه دهدیرا شرح م یشکار

حال با  نیندارد و در ع یبابِل شباهت هایدر کاخ

 هایشده در کاخشکار کشف ریتصاو هایهبرجستنقش

  دارد. یهمخوان نوایدر ن یآشور

                                                             
7 Strabo 
8 Flavius Josephus 
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  9عکاس: هـ.م. هرگرت - سپهساالرِ سارگون

 

ان که از ثروت فراو دهدیرا نشان م یخارج یرینگاره سف نیا

 سپهساالرِ سارگون در شگفت است.

 

 

                                                             
9 H. M. Herget 
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 قتیحق نیاز ا یناش ایتا اندازه دیشا یسردرگم نیا

 بیمانند سناخر یپادشاهان آشور یباشد که بعض

پ.م.( عنوان پادشاه بابِل را  681تا  704از  ی)پادشاه

 کی ینگاره ها،نیا یهمه از ترکنندهداشتند. گمراه

 ستنوایدر ن داشدهیپ یبرجستهدر نقش یپادشاه آشور

 یاریکه با کانال آب دهدیرا نشان م یپربرگ هایکه باغ

 هایمدت باغ نیممکن است در تمام ا ای. پس آشوندیم

  ؟اندبوده نوایمشهور در ن

باعث نشده تا  چگاهیدردسرساز ه یخیتار قیحقا

بابِل مطابق نگاه خودشان و  خیتار ینیحاکمان از بازآفر

از  یکیشوند.  وسیرهگذر، مأ نای در هااسطوره جادیا

 مربوط بلکه باستان، دوران از نه هانمونه نتریگستاخانه

- نیکه صدام حس ی. زمانباشدیم 1980 یدهه به

 یکاخ سلطنت یبه بازساز میتصم -اقوقتِ عر کتاتورید

در  ایخود، سنگ نبشته انینیشیخود گرفت و مانند پ
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 یبعض یرو اوگذاشت.  یخود بر جا یساختمان یپروژه

صدام، پسر  یساختهنوشته است:  یاز آجرها به عرب

  .عراق شیشکوه و ستا ینبوکدنصر برا

 

 


