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؛ خواندچیزی در اعماق روح آدمی است که کنعان را فرا می 

مدتی تالش کرد تا با آن خو بگیرد.    کند؛اش نمیمصر راضی

به راحتی رهایش  منافعشان در مصر است و  بسیاری کسان 

شوند.  از آن منتفع می کنند. مصر برایشان منفعت دارد و  نمی

برند ای از مصر نمی گاه بهرهاکثر قریب به اتفاق مردم هیچولی  

کند و سرانجام رضایت خاطرشان را جلب نمیاین سرزمین  و  

 دهند.خیزند و ندای سرزمین کنعان سر میبرمی

 تی جدید«مارتین لوتر کینگ جونیور، »تولد ملّ

 

طور  همان  او،دانست.  ای از آزادی میمارتین لوتر کینگ کنعان را استعاره

کند که در به داستانی از سِفر خروج از کتاب مقدس اشاره می   ،دانیدکه می

موسی   بنآن  کنعان  لیاسرائیقوم  به  مصر  از  برد.  می  ،وعودم   نیسرزم   ،را 

  « کنعان»بار هم که شده نام    کی   یبرا  کایطبعاً مردم آمر   شیصد سال پکی

آن    دهیرا شن از  بعد  اما  مقدس    یدرباره  یآگاهچون  بودند،  به  کتاب  رو 

شود که بداند کنعان چیست و کمتر کسی پیدا می امروزه    کاهش گذاشت،

  ی نهیری د  خیاز تار  یتوجهکنعان بخش قابل  این،  با وجودکنعانیان که بودند.  

  قت یرو بر خود دانستم که ده حق  نیرا در بر گرفته است. از ا  کیخاورنزد

  کنم.  انیشما ب یاز آن را برا  زیانگشگفت

 



در    گردد.ی هجدهم پ.م برمیاولین ارجاعات به کنعانیان به سده.  1

ماری  در  که  شده    1متنی  بنای  سرکرده  (.3552A)یافت  با  به  که  بستی 

می اشاره  بود  رسیده  قطنا  در حوالی  کنعانیان«  و  بیشتر  »مهاجمان  کند. 

 ارجاعات پس از آن از منابع مصری است.  

 

سرزمین کنعان از چندین   ها هرگز تمدن بزرگی بنا نکردند.کنعانی.  2

شهر مستقل تشکیل شده بود که به لحاظ سیاسی و اقتصادی تحت  دولت

قسلطه دیگر  اتحاد  درتی  توانست  منطقه  این  که  زمانی  تنها  بودند.  ها 

ها آن را فتح  سیاسی خود را به دست آورد اواخر عصر برنز بود که مصری

های شمالی بود( و  هایی از آن تحت نفوذ هیتیکردند )اگرچه هنوز  بخش

رفته بر این سرزمین چیره  که پادشاهی اسرائیل رفتهنیز در عصر آهن زمانی

 . بر آن فرمانروایی کرد. کنعان هرگز مرکز قدرت سیاسی بزرگی نشدگشت و  

 

از ی کلمهریشه.  3 اما احتماالً  ناشناخته و مبهم است،    ی »کنعان« 

مبنی بر دیدگاه قبلی    ی فعلی به معنی »خم شدن« آمده باشد.ریشه

شده پذیرفتهدیگر عموماً  رنگ آمده است،  ی آبیااز نام پارچه  این واژه  کهاین

 
 و.  - امروز واقع شده است شهر باستانی سومریان که در سوریه 1



ی  نام نهادند و در ترجمه  « نیقیف»های شمالی را  کنعانی  یونانیان.  نیست

 . ترجمه شده است «نیقیهف»به  «کنعان »یونانی کتاب مقدس گاهی 

 قبل از میالد مسیح  می چهاردهکنعان سده 

کنعانی به ی جغرافیایی است، نه قومی و زبانی.  »کنعانی« یک واژه.  4

)بهشخصی گفته می  باستان  اوایل  شود که در دوران  و  برنز  ویژه در عصر 

های مختلف از ها با گویشزیسته است. اگرچه آنعصر آهن( در کنعان می

خانواده می یک  صحبت  زبانی  الگوهای  ی  جهت  به  اساساً  اما  کردند، 



دانیم و قومیت واحدی برایشان ها را متمایز از دیگر اقوام نمیشان آنیگفتار

کردند. کنعانی قائل نیستیم، زیرا اقوام مختلفی در این سرزمین زندگی می 

می  اطالق  کسی  هرچند به  داشت،  سکونت  سرزمین  این  در  که  شد 

از ها و اسرائیلیفلسطینی ها به جهت حضور دیرهنگامشان در آن منطقه 

  . پ.م(13ی  اند )سده به تصویر کشیده   ها را ها« آن دروازه ها« که مصریان در متن »کتاب  »آسیایی

 خواندند. مصریان اغلب کنعانیان را »آسیایی« می 



شرقی ای ساحل  امتداد  در  جغرافیایی  نظر  از  کنعان  بودند.  مستثنا  امر  ن 

ی شمالی به دمشق و از شرق به رود اردن دریای مدیترانه بود و از حاشیه

ی جنوبی دریای مرده )یا بحرالمیّت( و رسید و مرز جنوبی آن از حاشیهمی

 باورند کهیافت. گروهی بر این  از راه قادش برنیع به ساحل آن امتداد می

»کنعانی« بیشتر معرف یک هویت اجتماعی است، هر چند این توصیف تا  

 کند.ی »کنعان« و »کنعانی« را از هم تفکیک می حدی دو واژه

 

به گویشوران را    «سامی»ی  پژوهشگران کلمه  تبار بودند.ها سامی آن.  5

می  اطالق  سامی  کنعانیکنندزبان  زبان  غربی  یشاخه  .  ی خانواده  شمال 

عبریِ کتاب   زبانند با  کرد ها صحبت می هایی که آنسامی است. گویش  زبان

 ، آرامی، موآبی، آمونی و ادومی ارتباط نزدیکی داشت.مقدس

 

ی همگون یا ها را به عنوان یک جامعهنباید آنها متنوع بودند.  کنعانی-6

که    بودند  ها از مجموعه جوامعی تشکیل شدهیکپارچه در نظر بگیریم. آن

  های متمایزشان دارای صفات مشترک بسیاری از قبیل زبان، ویژگی  در کنار

 .  بودنددین و ساختار اجتماعی 

 



نیقی« را برای  فها اصطالح »یونانی  ها هستند.کنعانیهمان  ها  نیقیف-7

ی ساحلی شمالی دریای شام )که امروز  ساکنان شهرهای واقع در منطقه

 ی ها در طول هزارهاگرچه کنعانیبردند، شود( به کار میلبنان نامیده می

 دهد.ها را در جنگ نشان می پ.م( که شکست کنعانی 1400ی مصری )برجستهنقش 

 

ها قبل از دست های جنوبی سرزمین خود را مدتاول پیش از میالد بخش

اما  بودند،  اطراف    در  داده  شهرهای  دگر  و  جبیل  و  صیدا  صور،  شهرهای 



شکوف اوج  به  و  یافتند  رسیدند.  ایحضور  و    هافنیقیی  کشتی  ساخت  در 

به مهارت  تولیددریانوردی  و  داشتند  و   کنعانی  اتسزایی  تجارت  راه  از  را 

 گستراندند.  میی دریای مدیترانه بازرگانی به سایر نقاط حوزه

 

فرهنگ   ترین سهم کنعانیان درمهم ها  الفبا را اختراع کردند.کنعانی.  8

تا حدی از نظام نوشتاری مصر اقتباس   آن را  ؛ گرچهاختراع الفباستجهانی  

این خط فقط   بود. و میخی    ایزنجیرهی  دارای دو نسخه  هاخط آنکردند.  

  یادگیری آسانِ اما  شد.  از راست به چپ نوشته می  بود و   2شامل همخوان 

 ؛ در نتیجهشدموجب محبوبیت آن    ی میخیی خطی نسبت به نسخهنسخه

از جمله   جوامع دیگر نیز آن را گرفتند و با تغییراتی آن را از آنِ خود کردند،

ن افزودند که بر الفبای التین تأثیر گذاشت و آن  را به آ  3واکهها که  یونانی

 شد.   ما ی خود موجب پیدایش الفبای امروزیبه نوبههم 

 

اصلیلوح.  9 بیبلوسی  فیلون  و  مقدس  کتاب  اوگاریتی،  ترین های 

 ها تاریخ فنیقی کتاب  ی دین کنعانیان است.  منابع اطالعاتی ما درباره

ی آداب  ترین کتاب دربارهی دوم م.( کامل)در اوایل سده  4از فیلون بیبلوسی

 
 صدایحروف ب  2
 حروف صدادار  3
4 Philo of Byblos  



های  آید.  این کتاب ظاهراً برگرفته از نوشتهکهن دین کنعان به شمار می

ها بوده است؛ هر چند متن نیقیمورخ پیشین ف   5یاتون )سانچونیاتون(ساکون

  سازی آماده هایی از آن در کتاب  کامل کتاب فیلون موجود نیست، اما بخش

کتابِ مقدس عبری   ،آمده است. از دیگر منابع مهم  6اثر اوزیبیوس   انجیل 

اغلب درباره از ها سخن میی کنعانی است که  تقریباً همواره  گوید، گرچه 

آن بُ به  منفی  میعد  لوحها  محوطهنگرد.  در  که  اوگاریت  هایی  باستانی  ی 

اساطیری 12- 14ی  )سده متون  شامل  شد  کنعان کشف  در شمال    پ.م( 

درباره را  حقایقی  که  بود  کنعانیفراوانی  عقاید  بر ی  که  روشن ساخت  ها 

کردند ها چندخدایی بودند و حیوان قربانی میاساس آن مشخص شد کنعانی

 شان عبارت بودند از:و ایزدان اصلی 

ها )که فیلون آن را همتای ی جهان و پدر خدایان و انسان. اِل، آفریننده1

 داند( کرونوس می

 شد( داد، )که معموالً بعل ]»سَروَر«[ خوانده می. ه2َ

 ی باروری . آشره، بانوی دریا، مادر خدایان و الهه3

 نیقیان ف رت، ایزد صور، شهر مشهورلقا. ِم4

 
5 Sanchuniathon)yaton (-Sakun  

6  Eusebius 



از معابد عصر آهن کشف شده که همهویرانه ها دارای  ی آنهای بسیاری 

اتاق اصلی    های مشترکی هستند، از جمله حیاط بیرونی، داالن، یکویژگی

 و یک اتاق داخلی با یک صحن یا طاقچه برای خدایان

 

کردندپایهکنعانیان  را  کارتاژ  .  10 میان  .ریزی  بازرگانی  پایگاه  از  های 

شان بنا نهادند، مشهورتر  بسیاری که فنیقیان در نخستین روزهای کاوشگری

قا در نزدیکی  یشود و در شمال آفر از همه همان است که کارتاژ نامیده می

ای  ی افسانهتوسط ملکه  پ.م.   800کارتاژ حدود  سیسیلی واقع شده است.  

شهر کالن بهسرعت  تأسیس شد و به  ، دیدو(الیسا)  اِلیشات  شهر صور به نام

مدیترانه  ،شدتبدیل   بر  و سیاسی  اقتصادی  به جهت  که  ی شرقی طوری 

چیره گشت. مردم کارتاژ با جمعیت شمال آفریقا در هم آمیختند و از این 

ها به گویشی از زبان کنعانی  دادند. آن  نیقیف-ها لقب لیبیها به آنرو یونانی

ها شکوفایی سرانجام در د. کارتاژها پس از قرنگفتنسخن می  به نام »پونی«

 . به زانو درآمدند رومیان  یبا غلبه .می سوم پسده


