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جدیدپ عقیده  ژوهشی  خالف  عمومیدیدگاهی    در   ی 

به    کسانیرا    ما  نوشتاری  نظام  :کندمی  بیان  تاریخ  یحوزه

 .دانستندنمی خواندن  که اندوجود آورده

 

آندهسَ از  پیش  موسی  ها  خشن  که  و  بزرگ  صحرای  در 

های  صخره  یشیفته سودجویان  دان شود،  رسینا سرگ  یجزیرهشبه 

 در 1هاثوردیوارهای زیارتگاه ایزدبانو بر روی هایی که هیروگلیف

 )با تشکر از لیدیا ویلسون(. اندنقش بسته 1الخادمسرابیط
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شکل بین آفریقا و آسیا مثلثیسرشار از مواد معدنی این سرزمین  

بودند. سفرها  4000حدود    شده  این  از  یکی  در  پیش،  ی سال 

گامی جسورانه برداشتند که   شخص یا اشخاصی ناشناس   اکتشافی

انقالبی بود.  کاری    واقعاً  نگریمها به آن میاکنون که از پس سال

بوده  نخستین تالش برای چیزی    ی دیوار یک معدنور  هایتراش

 : الفبا.بریمرا به کار میآن  هر روزما که است 

و    بررسی  از کشف آن دوباره  سسال پ   116که    مدرکاین  

نام سرابیط   یشود در فالتمی  بازنگری به    الخادمبادگیر در مصر 

دارد نظر گرفتن شرایط    قرار  در  با   مکانیسینا    صحرایکه حتا 

  دهد نشان می  ،آن  یمعبدی درست در قله  وجود.  است  دورافتاده

حتاکه   مکان  این  به  باستان    دسترسی  دوران  مصریان  هم برای 

است.   نبوده  که  دشوار  بازدید  این    2019سال  زمانی  را  مکان 

از   آنکردم  این چشم  چکاد  و به  نگریستم  زیبا  و  متروک  انداز 

می را  چیزی  همان  شدم  روز  متوجه  هر  الفبا  مخترعین  که  بینم 

که هنوز پابرجاست ساخته شده ای معبد درون صخرهاند. دیدهمی
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ایزدبانوی چیزهای دیگر نیز  که  فیروزه )  ایزدبانوی ،  هاثورو به  

است  پیشکش(  هست هیروگلیف سنگی    یهاستون   .شده 

رویشان  شدهکنده زیارتگاه  بر  ورودی  می  یمسیر  مزین   کندرا 

از معابد    گستردهای  زمانی مجموعهشناختی  باستانشواهد  که بنابر  

در است.  یک    بوده  کیلومتری  حدود  نیم  معبد و  غربی  جنوب 

این منطقه را  دلبستگی    یریشهتوان  می به  های  : تکهدیدباستانی 

که نماد تجدید  ، سنگی  اندجای گرفتهای  فیروزه که درون صخره

یعنی   مصر  بنیادین   یمایهدرونحیات  رنگ  است  یفرهنگ   و 

میکه    ایفیروزه تزئین  را  آنان  باشکوه  معابد  د.  کندیوارهای 

اعزامیگروه  فرستادندلیل   اینجا    های  به  اصلی  سرزمین  از از 

 که در   ایبرنامه  ؛استبوده  فیروزه  همین    مصری  توانگران  سوی

زار سال به  هنزدیک  از میالد مسیح آغاز شد و    پیش  2800حدود  

کشید.   امید    فرستادگاندرازا  گرانبها به  غنائمی  به  یافتن    دست 

   .کردندتقدیم می  هاثورهایی به یشکش، پ برای بردن به خانه
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فلیندِ  1905در   هیلدا  و  ویلیام  ِپسر  شوهر1تریرز  و  زن   ، 

هزاران قطعه   کرده،بار معبد را حفاری    نخستین رای  ب   مصرشناس،

ثبت   یافته و  نذری را آنجا  همچنین این زوج  .  کردندپیشکش و 

کمیاب  های  نشانه و  در  ناآشنا  معدنرا  یک  از  کشف   سمتی 

و   و  آن  سپس کردند  دیوارها  همچون  دیگر  جاهای  در  را  ها 

کوچکهامجسمه یافتند.    ی  نشانهنیز  خط  آشکارا    هابرخی  با 

 
1 Sir William and Hilda Flinders Petrie 

“ نامیده 1را”سنگ الفبای روزتاسرابیط شده در کشف ابوالهولِر لدواسِگُ

 بریتانیا( یاست. )موزه
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امامرتبط هیروگلیف   نوشته  ،  روی  از  مصری  تصویری  های 

ها را آقای پتری این نشانهخانم و  .  ندتر بوددیوارهای معبد ساده

دادند، تشخیص  الفبا  ده    حروف  این حروف  رمزگشایی  اگرچه 

زمانی  به  را  الفبا  اختراع  ردپای خاستگاه  و  ُبرد  زمان  دیگر  سال 

 . کشاندتر قدیمبسیار 

  آمده راخاک بیرونبسیاری از اشیای از دل    آقا و خانم پتری

سنگی کوچک  ماسهابوالهول  یک  از جمله    ،با خود به لندن بردند

انگشت تعداد  با  آن  قرمز  کنار  در  حروف  از  شبیه  که  شماری 

چیزی   که همان  دیده    بود  معادن   1گاردینر آلِن  ر  سِ  .بودنددر 

از    1916در سال    ،مصرشناس مطالعه   10و پس  ها، کتیبه  یسال 

روی   یکتیبه ها را منتشر کرد:  آن   یحروف و ترجمه  آوانویسی

خوانده  طور  این نوشته شده و  سامی    گویشکوچک به    ابوالهول

، 3به ایزدبانوی کنعانی، همسر بعل که    “2بعالتمحبوبِ  ”:  شودمی

 .ندکمیخدای قدرتمند کنعان اشاره 

 
1 Sir Alan Gardiner 
2 Ba’alat 
3 Ba’al 
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سال    رد ُگلدواسر  2018اواخر  اُرلی  مصرشناس    ،1خانم 

برنامهکه    ،اسراییلی »تاریخ   یای مستند دربارهبرای مصاحبه در 

شبکهنوشتن  در  بود  سیبیبی  ی«  آمده  لندن  دیدن    ،به  این  با 

کوچک موزه  ابوالهول  این بریتانیا    یدر  من،  ”برای  گفت: 

اندازه  به  ارزش    یمجسمه  مصر  طالهای  اتاق  داردتمام  در   .“

قفسه  یمطالعه از  و  داشت  بلندی  سقف  که  سودان  و  های  مصر 

 
1 Orly Goldwasser 

ای مصر الخادم: پایتخت فیروزهانداز گسترده از فالت سرابیطچشم

 باستان )با تشکر از لیدیا ویلسون(
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های آهنی از جمعیت پله شده و راهکتاب ُپر شده و با درهای قفل

موزه بود،  شده  جدا  عمومی  گالری  از    ابوالهولدار  داخل  را 

واسر با شگفتی و  و در حالی که من و گلد  اش بیرون آوردجعبه

به آن می  واژهتحسین  قرار داد. ”هر  میز  ای که  نگریستیم، روی 

با  می   خوانیم ومی او    این مجسمهنویسیم  و دوستانش آغاز شد“. 

معدنچی که  داد  نگاره  صحرایهای  توضیح  چگونه   ی سینا 

کردند: ”نام نگاره را بخوان،  تبدیل  هیروگلیف را به یک حرف  

را  صدای  تنها   نام  آن  پاک و  بردار  اول  خود  ذهن  از  را  نگاره 

بنابراین  گاو    هیروگلیف  شکل  کن“.  سامی  نگارش  زبان  به  ]که 

می  الفغربی   حرف  کرد  کمک    شود[خوانده  شکل  به    aتا 

بیاید ترتیب  و    دست  همین  الفبابه  از    bحرف    مخترعین  را 

می  خانه  هیروگلیف خوانده  ِبت  سامی  در    و   گرفتند  شود[]که 

نشانههمین   نام    یدو  دادنظام  نخستین،  تشکیل  را  برخی الفبا   .

بقیه  و  شده  اقتباس  هیروگلیف  از  زندگی   یحروف  از  حروف 

شد کشیده  بیرون  که    روزمره  زبانی  صداهای  تمام  که  این  تا 

 . نوشتار درآمدبه شکل  کردندصحبت می
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افرادی    معابد  مجموعه در  را  مشخصات  های  حفاریاین  که 

حضور   صحرایدر    مصری  یفیروزه جزییات   ،داشتند  سینا  با 

است. روی ستوندقیق   یادبود  هایبیان کرده  مسیر،  در    ،سنگی 

ثبت   های گروه  مشخصات شخص  هر  شغل  و  نام  شامل  اعزامی 

است.   مصرشده  دولت  اداری  نهاد  از    امروز  شفاف  تصویری 

مهاجر کار  به    4000که    ،نیروهای  کار  جستجوی  در  پیش  سال 

شدندمصر   می،  سرازیر  اختیار  گفته  .گذارددر    ،واسرگلد  یبه 

قدیم”  مصر دنیای  میبود  “آمریکای  این    ی دربارهتوانیم  . 

سِ  اقدامات بخوانیم    یدایشپ فر  در  که در ”که یعقوب    زمانی نیز 

به مصر    “ساکن بود”  در شرق مصر شام  در امتداد ساحل    “کنعان

تا کرد  کار  سفر  دنبال  بیازماید  به  آنجا  در  را  نهایت  .بختش   در 

نیز کنعانیان  چوپانسایر  همراه  به  یعقوب،  ،  چون  کار به  هایی 
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اشراف برای  سرابیمصری    حفاری  که  ط در  شدند  در    مشغول 

 مرکز قدرت  ،ممفیسشهر  جنوب شرقی  کیلومتری    340حدود  

  .قرار داشت ،فراعنه

خارجی  کارگران    برایبخشی  الهام  نقش اصلیمراسم مذهبی  

پس از    ،کارگران کنعانی  احتماالًاست.  داشته  یادگیری نوشتن  در  

کاری روز  ایزدبانو    ،یک  برای  را  خود  مصری  همتایان  مراسم 

مشاهده    هاثور معابد  مجموعه  ه  کردندمیدر  از  اران زو 

که  هیروگلیف پیشکشی  کار  دبانو  زای  این   بههدایا    برای  به 

میشگفت  رفتمی دید.  شدندزده  در گلدواسر،    از  ناتوانی 

هیروگلیف احاطهخواندن  که  آنهایی  بودند  کرده  به  شان  را  ها 

آغاز  به روش خودشان  را  نوشتن  در عوض    ،انداختوحشت نمی 

سادهکانظامی  و  کردند   و  پیشکش  رآمدتر  برای  های نیایشتر 

کردند  مذهبی اختراع  الفبا    .خود  قراین  در    نتا شش  بیشتر،  یا 

باقی ماندفرهنگی مدیترانه  یوزهح روی حکاکی  در    تنهاو    های 

و خنجر  مانند  سفالی  کوزه  اشیایی  در    هشد  مشاهدههای  و 

ادبیات  دیوان  یا  نمیساالری  اما  شوددیده  در حدود از آن    پس . 
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میالد، تحوالت عظیم سیاسی معروف به فروپاشی  پیش از    1200

 های اصلی در شرق نزدیکاواخر عصر مفرع رخ داد. امپراتوری

در ترکیه و امپراتوری   2ها ، هیتیدر یونان  1هامیسِنی امپراتوری  -

باستان درگیری  -مصر  میان  و    بیگانگان   یحمله،  داخلیهای  در 

ب از هم  ،  خشکسالی ،  ترشهرهای کوچکپیدایش دولتا  پاشیدند. 

زبان    رهبران از  برای    بومیمحلی   استفاده   فرمانرواییخودشان 

الفبای  عدر سرزمین کن  و  کردند  آمده از دست بهان زبان سامی و 

  . به کار رفتسینا برای نوشتن  صحرایمعادن 

دولت شداین  کنعانی شکوفا  دریایی   دادوستدو    ندشهرهای 

را  الفبای آن  ُپر رفت و آمد با کاالهایشان پخش کرد. ها      همراه 

گوناگونالفبا اکنون-  های  واسطه   ،که  کنعانبه  یونانیِ  نامِ   ،ی 

 به امروز    تا اسپانیا پیدا شده و تااز ترکیه    -شودنامیده می  فنیقی

زنده مانده   هاها و رومییونانی از سویشده استفاده حروفِشکل 

   است.

 
1 The Mycenaean Empire 
2 The Hittite Empire 
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 ایزدبانو هاثور 

کشف  یک قرن پس ازتا  

حکاکی در حروف  شده 

اجماع   صحرایمعادن   سینا، 

که    علمیِ بود  این   البدحاکم 

عالی تحصیالت  با   افرادی 

را   اما  کردهخلق  الفبا  اند. 

این  لدواسُِگ  پژوهش  تصورر 

 . وارونه ساخته استرا 

می  معدنچی  گوید  او  گروه  یک  واقع  در    کنعانی سواد  بیکه 

  باکه  رغم آنعلی  ؛موفقیت بزرگ دست یافتنداین  به  بودند که  

نمی  ندبود   ناآشناهیروگلیف   مصری صحبت و  زبان  به  توانستند 

از    ،کنند این اطراف خود  تصویری    نوشتاراما  از  الهام گرفتند. 

انقالبیاز عمیقنظر، یکی    ،های خردمندانهنوآوریترین  ترین و 

  به یسوادبلکه از کارگران بی ،کردهتحصیل گاننخبوی ــسنه از 
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 آیند.در تاریخ به حساب نمی که معموالًوجود آمده 

تالِت  انجمن  1پیر  پیشین  رییس  از    که  ،هفرانسمصرشناسی  ، 

میگلدواسر    ینظریه این  ]  گمانبی”:  گویدمی  کندحمایت 

ها را در  هر کس آن کتبیهروشن است  است، چون    موجه  [نظریه

اند که نوشته  و کلماتیته  سدان هیروگلیف نمی  نوشتهسینا    صحرای

باشند   بایستمیها  پس آن  .به زمان سامی است بوده  اهل کنعان 

 کنعانیان]دانیم که  های خود مصریان در معبد میکه ما از نوشته

 . “اندآنجا بوده [نیز

تردیدهایی رولستون  البته  کریستوفر  دارد.  ، 2وجود 

واشنگتن،  عزبان    پژوهشگر جرج  دانشگاه  میبری  کند  استدالل 

نویسندگان میه  احتماالً  ناشناس  که  بعید ”اند.  دانسته یروگلیف 

  و مخترعان آن   اختراع الفبابه  سواد قادر  های بیکه معدنچی  است

در مقایسه با نظر گلدواسر، کمتر ما    دیدگاه. اما این  “بوده باشند

می متقاعد  اگر  را  کرده    مصری  کاتبانکند.  اختراع  را  الفبا 

 
1 Pierre Tallet 
2 Christopher Rollston 
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از ادبیاتشان ناپدید  سال  600حدود  درنگ به مدتبیباشند، چرا 

  ؟شودمی

این  از  آنگذشته  گلدواسر  ،  که  ارتباط  می  اشاره گونه  کند 

بین   مادر    نوشتارو    تصویرنگاشتنزدیک  در   ، پیرامون  حتا 

  مالً کا  1هاشکلکاز    استفاده  در قالبکنونی    باسوادبسیار    یدوره

است پیام  2ها رایانامهدر  او  .  مشهود  آو  خود  از های  زادانه 

 ینیازها  شکلکاین  که    مدعی استکند و  استفاده می   هاشکلک

میاجتماعی   پاسخ  باستان  د  ندهرا  مصریان  کرده    ش درککه 

به  ها  شکلک”بودند.   را  مهم  چیز  یک  واقع  نوین    یجامعهدر 

ما   را  اتص  فقدانفهماند:  ها آرزوی داشتن آن  ،کنیممی  حسویر 

های مصر باستان را به ، کمی از بازیهاشکلکاین  با  و    را داریم

 “ایم.زندگی خودمان وارد کرده

 
1 Emoji 
2 E-Mails 


