"رخشانه" را سنگسار کردند
سنگسارسنت عهدبرنز درتاریخ
دراوایل سللنت امن هوتب سللوقرنرن 14اق نبالزمیالد)وحوالی ظهورکیش یکتاپرسللتی بو واسللتو امن
هوتب چهارق یااخ اآتن آخرین فرعون سنسنو سوق فراع و مصر،نبایل شبان پیشو وصحراگردی دربین
امپراتوریهیتللایل ردرا للاتولی-ترکیللو امروزی) سلللللللنت ل آمورورسلللللللوریللو واردن ک و ی)بللو رهز ی
وچپاولرمو های سللللوریها،وغار کاروا های مصللللریوبابنی اشللللت ال داشلللل .این نبنیهدربین آسللللوری
هللللاوهللیللتللللایللتللهللللاب ل للللاق"خللبللیللری"هللللاودرکللریللتللللا
"هبیری"ودر مصلللر"عبیری" امیده میشلللد.رومی
هللاآ هللارا"عیبرو و بعللدهللاهیبرو"میگفت للدوواژه
امروزی"هیبرو" یزاز همین لللاق هلللااشلللللللت لللا
گردیده اس .
"خبیری"هاخدائی داشللللللت دکو آ راازچوب زیتون
تراشلللللللیلللده وب لللاق"یهوه""،یلللو هووا"یلللا"جیهووا،
جیهو فا" یاد میشللللللللد" .یهوه" خدای ت ماق خبیری
هابود.خبیری ها بو این اعت ادبود د کو "یهوه"
درروزهاوشلللللللب های خاصلللللللی ازهفتو باکاهن
بزرگ ررهبان یاکسیکو آ را حمل میکرد)،گفتگومیک دوبو اوراه رابو مراتع سرسبز،دره هاووادی های
شاداب شان میدهد،رمو های شان راازگرگان حفظ وز ان شان رادرچادرهای شوهران گو میدارد.بو
اراده اوز ان شلللان پسلللرمیزای د ومردان شلللان ت وم دونوی میشلللو د .ز ان خبیری و غیر خبیری اجازه
داشت د"یو هووا"رالمس ک د.
رهبا ان میگفت د"ز ان جس ا د"و جس بودن ز ان رادراین میدید دکو"هرماه خو ریزی دار د" .ز ی
کو پسرمیخواس بایددودس ونسمتی ازسی و بزیاگوسف دی راکو ازدوسال بیشترعمر داش ،کباب می
کردوبو"رهبان بزرگ"میبرد.اگرغذاوهدایای آن زن رضلای رهبان بزرگ راجنب میکرد،اوحاج او
زد"یهوه" درشللب مخصللوا شللفاع اورامیکردوازاومیخواس ل تاپسللری بو آن زن عتاک د.ز ان بو
ه گللللاق عبور"رهبللللان بزرگ"از میللللان چللللادرهللللا ویللللا جللللاهللللای دیگر بللللایسلللللللتی چهره شللللللللللان
رامیپوشا ید دتا"رهبان"وسوسو شده ورابتو روحی اش با"یهوه"نتع شود.
رهبا ان،رمو داران بزرگ وپهنوا ان تب ا حاکمو نبینو خبیری راتشلللللللکیل میداد د.رهبا ان مای ده
"یهوه"وآفریدگارکای ا بود د .آ ها ش"ام یدعون الی الخیر"رابرعهده داشلللللللت دو"ام "رابو سلللللللوی
"خیر"ره مائی میکرد د.ازتریق آ هابودکو"خالق عالق"بااین نبینو صلللللللحرا شلللللللین درتماس ورمو های
شا رابسوی مرغزارهای ک اره دریای اردن ره مائی میکرد .رمو داران بزرگ کو همیشو ما دتب ا
ثروتم للدجوامع دیگردرتللاریا م للافع خودرا"م للافع عمومی"می للام للد،ازم للافع عمومی نبینللو دق میزد للدو
مای ده "م افع کل،خیرکل وآرامی کل"بود د .پهنوا ان حافظ این ظقرحاکمی رهبا ان وثروتم دان)
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بود د.آ ه ابود دکو"کفار"و"مشرکین"بو"یهوه"رادستگیرمیکرد دودرآتشی کو ازچوب خشک زیتون برپا
میسلللللاخت ددرک اربرده هائیکو فرارکرده ویامرتکب جرق فرمان بردن ازارباب شلللللان شلللللده بود دز ده
میسوزا د د ،دزدان بره وبزغالو یامال ودارائی دیگرثروتم دان نبینو رامی یافت دودس راس شان را
نتع میکرد دویادختران وخواهران جوان شلللا رابو صلللاحب مال میبرد د .پهنوا ان درک ارحفظ این ظق
یک وظیفو ختیردیگر یزداشلللللت دکو عبار بودازحمنو بو کاروا هائیکو درمسلللللیربابل،آسلللللور ،متا ی،
هتوسا ،کریتا،هینیوپولیس تبس،غزا ،تا یس وازمیردرحرک بود د.

خبیری هاز ان شللا رابو دلیل پیو دهای خو ی باخا واده شللوهروخا واده پدری شللان ما دبرده ها وکفار
میسوزا د د .ز ا ی راکو بو ز امتهق میشد دیابرآ هااتهاق سرپیچی ازشوهرواردبودویابعدازمرگ شوهر
بو ز اشللوئی بابرادرشللوهرویاانارب دیگرش تن در میداد دبو شللکل دیگرب تل میرسللا ید د.شللکنی کو و
خا واده شلللللللوهرت صلللللللیررابرگردن خا واری پدرزن بیا دازدو و خا واری پدرزن برگردن خا واری
شلللوهر .درصلللور ارتکاب ز ی بو یکی ازآن"جرق"هاازهرخا واری نبینو یک مردمی آمد،گودالی را
در یک محوتو فراخ حفرمیکرد دوزن را درآن می شلللا د د .عمق این گودال بو ا دازه یک"ارش"بود
و ف ت آن نسم هایی ازبدن زن رامستورمیساخ کو ونتی بزمین می شس  ،شرمگاه اودیده میشد.
زن رامی آورد دودرآن گودال می شلللا د دومردا یکو ازخا واری های مختنم آمده بود دننوه سللل های
کوچک وبزرگ شلللللللا رابسلللللللوی اوپرتاب میکرد د .آ هابایدآ درسللللللل پرتاب میکرد دتابدن زن یک
"ارش"درزیرآن نرارمیگرف .
هیتای هاکو درتاریا بو خشلللن ترین وج گجوترین مردق مشلللهورا دوافتخارکشلللم آهن رادار د،باز ان
شان بااین بربری رفتار میکرد د.اگرز ی یکی ازهیتایتی هاعاشق مرددیگری میشد،مردعاشق مجبور
بودکو تماق مصارم شوهرسابق رابپردازدوباآن زن ز دگی ک د.باستان ش اسان ومورخین اعت اد دار د
کو درمصر،بابل وسوریو نبل ازاسالق رسق س گساروجود داشتو اس .درسوریو دلیل آن اهمی ز ان
برای معبدهای"ایشتار"رخدای عشق)بود.
2

دراواسللت نرن 13اق نبل ازمیالدامن هوتب چهارق فرعون مصللر،ژ رال هورق حب رابسللرکردگی یک
لژیون ازسللربازان"کوشللیرلیبی ک و ی)"و"مصللری"بسللرکوبی نبینو خبیری اعزاق کردتاام یتکاروا های
تجللارتی راتللامین ک للد.هورق حللب نبینللو خبیری رادرج لل شلللللللکسللللللللل داده و"یهوه"خللدای چوبین
شللللللا راشللللللکسللللللتا ده ودرآتش سللللللوزا ید.
ز ان،مردان ودختران وپسران آ هارابحیث
برده بو مصللللرم ت ل سللللاخ .بو این نسللللق
نبینلللو ایکلللو ز لللان شلللللللللا رادرعهلللد مس
والیاژباس ل گسللارمجازا میکردبو بردگان
فراع و مصرتبدیل وس گسار ابودگردید.

اخناآتن و انقالب یکتاپرستی
نبل ازآمن هوتب چارق مصلللری هاخدایان
زیادی داشلللللت دکو مشلللللهورترین آ ها"آمن"
بود.درزمللا للوم هوتللب سلللللللوق پللدراخ للاآتن
خدای رسللللمی مصللللری هاهق همان "آمن"
بود.آمن مللا للدهمللو خللدایللان دیگر،خللدای
خا واده فراع و،ثروتم دان وفاتحین بزرگ
بود".آمن" درهرشللهرده هامعبد و پرسللتش
گاه های مجنل داشلللل زیراتماق دارائیهای
مصللللربو فرعون ومعبدهای "آمن" وژ رال های بزرگ تعنق داشللللت د .پروسللللو تمرکز زمین دردسلللل
فراع و،معبد های"آمن" و سایراغ یای مصرازصده هانبل آغازشده بود،وبعدهاونتی معدن مس وتالدر
وبیا کشللللم شللللداین پروسللللو سللللرع یاف .صللللده ها نبل ازب در رسللللیدن آمن هوتب سللللوق کاه ان
معبدهای"آمن"عده زیادی ازخرده مالکین راباخریدن زمین شلللللان ازمالکی خنع ید کرده بود د .برخی
ازاین خرده مللالکین کللو مرتکللب ختللائی شلللللللللده بودزمین یللامزرعللو اش راازدسللللللللل داده بود للد،
شبا هاودامپروران بو زورویابو بها و ای ربوده شده ویا درهما جاب تل رسیده بود د .اما با کشم معدن
مس وتالتب ا حاکمو خرده مالکین رابو زورازمزارع شلان وشلبا ان ورمو داران راازصلحرا ربوده
وبو فتوای مالیان"آمن"گوشهاو وک بی ی شا رانتع کرده وبو وبیا میفرستاد دتادرمعادن کارک د .ن سم
اعظق محصللللوع معادن،زمین هاوباغا دراختیارمالی بزرگ"آمن"در تبس نرارمیگرف .ا باشلللل
ثرو دردس مالی بزرگ"آمن"ندر اوراباگذش زمان بو حدی رسا یده بودکو باندر فرعون آمن
هوتب سللوق همسللری میکرد.بعدازمرگ آمن هوتب سللوق"تو موسللیز"ولیعهدآمن هوتب سللوق برتخ
فرعو ی شللللللسلللللل  .اودرلشللللللکرکشللللللی بو"کوش"زخمی شللللللدوبو تبس بازگشلللللل .آمن هوتب چهارق
برادرکوچکتراوشللللللللب مخفیلا لو وارداتلا برادرزخمی اش شللللللللده وبلابلالشلللللللل اوراخفلو کرده ب تل
رسلللا ید.برادرکوچک کو بعدها درتاریا ب اق اخ اآتن شلللهر می یابد،آدق فو العاده مصلللمق،جاه تنب
وسرکش بود.جاه تنبی اوبادو یصو همراه بود ،خس ای کو جاه تنبی وسرکشی اش درم ابل عاتفو
واحساسا لتیم دوستی اش میشکس وموضعگیری اشرا کو ازح ایق عی ی م شامیگرف ،شکس
میداد.ثا یا؛ای کو ندر تفکرو بوغش اززما ش پی شی میگرف وازجامعو جدایش می ساخ .اوبعدازآ کو
ج ازه برادرش رادر"وادی سلللللللالتین"بخاک سلللللللپرد،برعنیو خدای"آمن"دسللللللل بو ا الب زد.مالیان
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ومجتهللدان آمن راازدربللاربیرون کرد،بللاغللا وزمین هللای معللابللدآمن راتصلللللللرم ودر زمره منکیل
سنت تی درآورد.تاجائیکو درآمدمعابد"آمن"درمحدوده تالومس معادن وبیامحصورشد.
اخ اتن عاشللللللق" فرتی تی"دختردائیی اش شللللللد .فرتی تی زیباترین دخترمصللللللربودوزیبائی،ت ازی و
فریبللائی اش بللو تمللاق مع ی بللو جللاه تنبی
آغشتو بو احساسا گرائی ولتاف پرستی
اخ ا آتن پاسلللللا میداد .اخ اآتن میگف تماق
کللللایلل للللا یللللک آفللریللللدگللللارداردوآن هللق
"آتن"میباشد.
اخنات

"آتن"ما دتماق ادیان یکتاپرسللللل جای خدا
رادرآسللللللما هاتعیین کرده بود.اومیگف کو
"آتن"همللان خللدائی اسلللللللل کللو هرروزاز
خللللاوربللرمللیللخللیللزدوزور زری ل للش رادر
دریای اخضلللربحرک درمی آوردوبسلللوی
باخترمیرود .بو ای تریق پ داروکرداراهل
جهان را ظار میک د.او فرتی تی مادی
ا دازمرحم "آتن".
تب ا حاکمو مصللرکو دین آمن یکی از سللتو های اسللاسللی ثرو ومک آ ها بو حسللاب میرف بادین
فرعون جدیدبو برد دسلللل زد د .بو زودی تبس پایتخ دوره سللللنت سللللوق فراع و مصللللربو میدان
تبدیل شللللللللد.فرعون وز ش تبس راترک کرد دوبسلللللللوی شلللللللمال درامتداددریای یل رفت د
ج
ودرچ دکینومتری شهریکو اک ون ب اق"لوکسور"رال صور)معروم اس شهر جدیدی راب اق"امر ک"ب ا
سللللللللاخت د.اخ اآتن و فرتی تی دراین شلللللللهردرک اررجال چا وچنو درباربو پرسلللللللتش وعباد آتن
پرداخت د.اداره امورسللنت بو دس ل "آئی"پدر فرتی تی افتاد".آئی"برای تصللرم معادن وبیابو اخ اآتن
پیشلللللل هادکردکو تماق برده هاراآزادک د .اخ اآتن فرمان آزادی برده هاراصللللللادرکرد کو در تیجو آخرین
مللدرک عللایللدمعللابللدآمن سللللللل وت مود.بللاآزادی برده هللا للاام ی ،سلللللللرن ل  ،تجللاوزبللو ز للان وام ی ل
شللهرهاوکاروا هابرهق خورد.دادوگرف تولیدی ایکو برشللا و برده هااسللتواربودیکمرتبو سل وت کرد.این
فرصلللتی بودبرای مالها ومجتهدان "آمن"کو دسللل بو یک ضلللدحمنو گسلللترده عنیو خدای جدید بز د.
حمنو مالهاومجتهدان آمن زما ی صلللللللور گرف کو امپراتوری هیتای سلللللللنت شلللللللین متا ی را
تصللللرم ومتا ی رابخاک هیتای منحق کرد.شللللوبنیولیوماامپراتورهیتای ،با"آزیرو"پادشللللاه سللللوریو
ائتالم موده وعنیو امپراتوری مصلللللللروارد ج شلللللللد .مجموع این عوامل داخنی وخارجی تب ا
حاکمو مصلللررامت اعدسلللاخ کو یگا و راه جا ازمخمصلللو کشلللتن اخ اآتن وبازگشللل بو خدای"آمن"
اس .
بو ای سللللللق بعدازشللللللکسلللللل ا الب یکتاپرسللللللتی اخ اآتن،اهالی نبینو خبیری کو دردره بوی اک وکثیم
"گوشن" بو حیث برده بسرمیبرد د،رهاشد د.برخی راه فراربسوی ج وب رادرپیش گرفت دودرصحاری
ایتوپیاسللللاکن شللللد د.نسللللم دیگرآن دسللللتو جمعی بسللللوی ک اره دریای اردن وک عان رفت دکو درتاریا
یهودب اق"عزیم بزرگ"یا"ایکسللودس"شللهر دارد.درتورا ،ا جیل ونرآن آمده اسلل کو رهبری این
دستو رامردی ب اق موسی ابن عمران بدس داش .
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