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Năm 5000 TCN, 
người Ai Cập bắt 
đầu trồng trọt, 
chăn nuôi.

>- Năm 500 TCN, 
đế quốc Ba Tư 
chinh phục Ai Cập.

r
Năm 4000 TCN, hình 
thành quốc gia tại lưu 
vực sông Nile, chữ 

hình xuất hiện.
Năm 3500 TCN, 
quốc gia của 
người Sumer hình 
thành. Họ sử 
dụng chữ tượng 
hình, xây dựng 
đền thờ thần.
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Năm 3000 
TCN, vua 
Narmer là 
người đầu 
tiên thống 
nhẩt Ai Cập.

Năm 2500 TCN, thời 
kì Cổ vương quốc bắt 
đầu, người Ai Cậpo— 
xây dựng kim tự tháp 
hình bậc thang. Vua 
Khufu xây dựng Đại 
kim tự tháp tại Giza.

Năm 1900 TCN, < 
người Sumer hoàn 
thành bộ luật cổ 
nhất thế giới.

Năm 1300 TCN, 
sau khi lên ngôi, 
vua Ramesses 
II xây dựng cơ 
nghiệp, giao 
chiến với người 
Hittite ở Kadesh.

Năm 1700 TCN, 
thời kì Trung vương
quốc kết thúc,o-----
người Hyksos xâm 
chiếm Ai Cập, thiết 
lập vương triều dị 
tộc đầu tiên.

Năm 1600 TCN, 
người Ai Cập đánh 
bại người Hyksos, o- 
bắt đầu thời kì Tân 
vương quốc.

Năm 1500 TCN, 
Ai Cập bắt đầu 
xây dựng lăng mộ 
của các pharaoh 
ở Thung lũng các 
vị Vua.
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Lời mở đầu
Bây giờ, chúng ta hãy bước vào cung điện của lịch sử th ế  giới nhé!

Lịch sử giúp con người tìm hiểu về bản thân mình, để biết rằng mình từ đâu 
tới và sẽ đi về đâu, lịch sử th ế  giới chính là quá trình phát triển của loài người. 
T hế  giới ngày nay đa sắc màu, người dân ở mỗi quốc gia lại dùng một ngôn ngữ 
riêng, sống trong một nền văn hóa riêng. Chúng ta muốn hiểu nhau thì trước 
hết phải am hiểu lịch sử th ế  giới. Chỉ khi hiểu bản thân sâu sắc thì chúng ta 
mới hiểu rõ hơn về đồng loại, từ đó th ế  giới được hòa bình và mọi người chung 
sống hạnh phúc với nhau. Sau đây, chúng ta hãy cùng mở cánh cửa thời gian, 
bước vào cung điện lịch sử và thưởng thức bữa tiệc kiến thức thịnh soạn nhé!



Trong cuốn sách này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu hình thái xã hội đầu tiên 
của loài người đó là xã hội nguyên thủy và những nền văn minh sớm nhất -  
nền văn minh Ai Cập, văn minh Lưỡng Hà, văn minh Aegean thần thoại. Trái 
Đất, người mẹ chung của nhân loại, có khoảng 4,6 tỉ năm lịch sử. Còn sự sống 
trên Trái Đất đã tồn tại suốt 3,8 tỉ năm, người hiện đại xuất hiện từ khoảng 
2 - 3  triệu năm trước, trong khi đó văn minh nhân loại mới chỉ có cách đây 
6.000 -  7.000 năm. Tuy vậy, chỉ trong khoảng thời gian tương đốì ngắn này, con 
người đã hoàn thành quá trình phát triển từ hoang dã đến văn minh hiện đại.

Vậy con người từ đâu tới? Trước th ế  kỉ 19, người phương Tây vẫn khăng 
khăng giữ quan niệm của Cơ Đốc giáo rằng “Con người do Thượng đế  tạo ra”. 
Năm 1859, Charles Darwin công bô' cuốn sách “Nguồn gốc các loài”, đặt nền 
móng cho thuyết tiến hóa sinh học. Sự phát triển của khoa học cũng giúp phát 
hiện ra con người do vượn người tiến hóa thành. Cách đây hơn 2 triệu năm, 
tổ tfên của chúng ta xuất hiện sớm nhất ở châu Phi, sau đó di cư tới khắp nơi 
trên địa lục Á Âu. Khoảng 30.000 năm trước, mực nước ở eo biển Bering vẫn 
còn thấp. Vào thời điểm lạnh nhất trong mùa đông, mặt biển bị đóng bănpí, 
khi đó ngưòi ở châu A đã di cư sang châu Mỹ. Ngoài ra, ở vùng Đông Nam Á, 
con người đi thuyền độc mộc tới các quần đảo phía Nam Thái Bình Dương, 
nhảy cóc đến châu Uc... Vậy nên, những vùng đất này đều có dấu chân của 
loài người.



Từ buổi hồng hoang trên Trái Đất, con người bắt đầu sáng tạo ra văn minh 
nhân loại. Khoảng 10.000 năm trước, loài người đã biết thuần hóa các loài động 
vật như chó, lợn, ngựa, bò, gà, lạc đà... từ đó ngành chăn nuôi dần dần xuất 
hiện. Vào thời điểm cách đây 8.000 năm, người dân ở khu vực Lưỡng Hà trồng 
vụ lúa đầu tiên trên th ế  giới, khai sáng ra ngành nông nghiệp. Sự xuất hiện của 
nền văn minh lúa nước đã thúc đẩy sự ra đời của thành thị. Chúng hình thành 
sớm nhất ở những nơi có mạng lưới giao thông thuận tiện. Thành thị xuất hiện 
thúc đẩy sự ra đời của thương mại và thủ công nghiệp.

Việc phát minh ra chữ viết cùng vói sự mài dũa trong tư duy chính là nhân 
tố  thúc đẩy phát triển khoa học kĩ thuật. Khoảng 5.000 năm trưóc, con người 
đã biết cách tính lịch dựa trên sự thay đổi của khí tượng và sự giao hoán giữa 
bốn mùa. Niềm đam mê cái đẹp giúp chúng ta sáng tạo ra các lĩnh vực nghệ 
thuật như hội họa, âm nhạc, điêu khắc, khiêu vũ... Nỗi sợ hãi trước những hiện 
tượng siêu nhiên và tâm lí sùng bái thiên nhiên thúc đẩy sự hình thành của 
tôn giáo. Tất cả những điều này đã làm phong phú thêm đời sống sinh hoạt và 
tinh thần của nhân loại.

Ai Cập và Lưỡng Hà là hai cái nôi sớm nhất của nền văn minh nhân loại, 
ý thức của con người đã được đánh thức tại nơi đây. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ 
bắt đầu hành trình khám phá con sông lịch sử của văn minh nhân loại!



Chương 1: cDCãyầậiftạû êềvtÂ(ỈỸ
Nội dung chính:
Bản đồ di CƯ của con người
Sơ đồ tiến hóa từ người vượn tới người hiện đại, bản đồ di cư của con 
người từ châu Phi tới các châu lục Á, Âu, Mỹ.
Công xã thị tộc
Giới thiệu toàn diện, đơn giản và rõ ràng về con người từ thị tộc quần 
hôn tới liên minh thị tộc, từ việc thuần dưỡng gia súc tới trồng lúa mạch, 
từ bộ lạc tới vương quốc...





cồng xả^hriọó

MỌI 
NGƯƠI ĐẢ 

TIN TƯỞNG 
BẦU TA 

LÀM TỘC 
TRƯỞNG.

V ì TƯƠNG 
LAI, CHÚNG 
TA NÊN THỚ 
K Ế T  HÔN VỚI 
NGƯỜI NGOẠI 

TỘC. Nh ư  Vậ y

W / ) Ầ

T Í L Ệ  SONG 1
Y £ AỂ y  SÓT CÙA TRẺ  v

’ J  1 CON S Ẻ  CAO 1 WW ̂ Ê Ế Ê  H r ị ' %
^ f . V y  HƠN. M

J t

\
J - A

THƯA 
TỘC TRƯỞNG^ 
THANH NIÊN 
TRONG TỘC 

ĐANG CHUẨN 
BỊ SANG TỘC 
BÊN KIA BỜ 
SÔNG K Ế T  
THÂN.

XIN t h ầ y  t ín h
GIÚP GIỜ LÀNH 
ĐỂ QUA SÔNG..

RỒI CHO 
HỌ MANG 
THEO GIA 
SÚC MỚI 

NUÔI.



KHÔNG, LÀ 
LỨA LỢN 

RỪNG ĐẨU 
TÊN CHÚNG 

TÔI NUÔI ĐẤY, 
XIN TẶNG CHO 

CÁC anh!

S au
NÀY 

CHÚNG 
TA Đều 

LÀ NGƯỜI 
MỘT NHÀI

ô  KÌA, 
ĐOÀN 

NGƯỜI K ẾT  
THÂN ĐÃ 
TỚI Rổl.



liên minh bó Igc, chú yèu hoai

'VÀI HÔM NỨA. 
NHIỀU THỊ TỘC 
LIÊN MINH VỚI 
NHAU S Ẻ  TRỎ 

NÊN HÙNG V MẠNH.

TA Đã  s ớ m  
CÓ Ý NÀY 

TU YỆT  QUÁ.

r  KHI N ÀỔ \ 
CHÚNG TA > 
BẮT ĐẦU 

BÀN BẠC VỚI 
TỘC TRƯỞNG 
VỀ VIỆC LIÊN 
MINH THỊ TỘC 

THÀNH BỌ , 
LẠC HẢ /  

MÌNH? /
5AUN ÀY ^  

VIỆC CAI TRỊ Bộ 
LẠC VẨN TRONG 
CẬY VÀO n g à i!

¥  CHO người > 
[NGOẠI TỘC VÀO 

ŜỐNG CUNG THÌ 
\ TỘC S Ề  ĐÔNG 1 
ằ  ĐẢO HƠN. Â

ĐÚNG
VẬYl

ĐÚNG
VẬY!

----- Bộ LẠC
CỦA CHÚNG TA 

NẰM ỏ  VEN SỐNG, 
VẬY HÃY GỌI TÊN 
LÀ 'Bộ LẠC VEN 
SÔNG NHÉ! /



' NHƯNG NHƯ 
VẬY SỐ LAO 

ĐỘNG SÈ  GIẢM, 
ẢNH HƯỎNG TỚI 
SvSẢN  XUẤT. À

Dược PẤYÍ
NHƯ VẬY SẺ  
T IẾT  KIỆM 
CÔNG sức 

TẬP HỢP ĐỘI 
NGỦ!

VÂY THÌ ^
'h ã y  b ắ t  t ù  n hân

LÀM VIỆC CHO 
CHÚNG TA, KHÔNG 
GIẾT CHÚNG Nứ a !

LÀM VIỆC m a u ! 
CẤM LƯỜI n h á c !

C húng ta\ ________
ĐẢ CHIẾN ^ A 0  N A yN t
t h ắ n g ! c h Ể n t r ậ n

LIÊN MIÊN, CHCING 
TA CÓ NÊN THÀNH 

V LẬP ĐỘI BẢO VỆ >
V  KHổNG Ạ ? y



HỌ ĐANG 
TRAO ĐỐI 
HÀNG HÓA

ĐẤY.
TỚI BỘ A  

Ỵ  LẠC VEN ' 
SÔNG SINH 
SỐNG QUÁ 

LÀ LỰA CHỌN
V đ ú n g  đ ắ n ! /

NHỨNG 
NGƯỜI KIA 

BỊ LÀM SAO
^  VẬY?

ở  ĐÂY NÁO 
NHIỆT QUÁ! 
MỌI NGƯỜI 
ĐANG LÀM 

GÌ THẾ?

CHÚNG l à  
TỜ BINH BỊ 

BẮT LÀM NỘ
LÊ  ĐẤY. .

NGƯỜI GIAll CO
MUỐN BAT CHUNG

LAM LỤNG CHO
GIẾTNHA

PHI QUA

GỐM TÔIĐI,
LAM BINH
GỐM ĐẸP

NHAT
VÙNG

NẾU KHÔNG TRỤ 
NỐI LIỆU CHÚNG TA 
CÓ BỊ BẮT LÀM NÔi 
 ̂ LẺ  KHỔNG... Jầ

YÊN 
TÂM Đl! 

CHÚNG TA 
S Ẻ  SỐNG 

SUNG 
MÀ.

7 '1



SAU KHI 
THÀNH CÔNG, 
NGƯƠI S Ẽ  TRỎ 

THÀNH QUÝ TỘC 
VÀ Được MIÊN 
GIẢM TÔ TH U Ế.,

Nhờ rà rn ĩl^ vcrlílía i fh( 
Irưởng vQ^ÙÌĨLÍỚnglranựí 
thành n b Ó TẼ S^ ro cw SS

NGƯƠI HÃY ĐI 
THU PHỤC MẤY VỊ 
TRƯỞNG LẢO ĐỂ 
HỌ TÔN TA LÊN 
LÀM VUA. Ả

H  TAMUỒN 
NẮM MỌI 

QUYỀN L ự c  
t r o n g

_ TAY.

TÕICAN Ý  NGÀI
LÀ...

VIÊC



M ____
Xí hội nguyên thảy

Xã hội nguyên thủy bắt đầu từ lúc con người 
xuất hiện đến nển văn minh sớm nhất duợc 
xây dựng, kéo dài hơn 2 triệu năm. Do sức sản 
xuất thấp, con người phải kết thành bầy để hỗ 
trợ lẫn nhau và tự vệ, họ chủ yếu sinh sống 
bằng cách hái lượm và săn bắt, phân phối đểu, 
không có bóc lột và giai cấp.

Thời kì đồ đá cũ xuất hiện công xã thị tộc 
với đặc điểm quan trọng nhất là thực hiện chế 
độ hôn nhân ngoại tộc. Thời k) đầu thị tộc theo 
chế độ mẫu hệ. Đến cuối thời kì đổ đá mới thì 
chuyển sang chế độ phụ hệ. Vài bộ lạc có huyết 
thống gẩn nhau hoặc sống gẩn nhau liên kết 
thành liên minh bộ lạc, đặt nền móng cho việc 
hlnh thành quốc gia và dân tộc.

Thời kì đổ đá mới xuất hiện người hiện đại 
với 3 chủng tộc chính là: người da đen ở châu 
Phi; người da trắng ở châu Âu; người da vàng 
ở Dông Á.

Đên cuối thời kì xã hội nguyên thủy, chiến 
tranh giữa các bộ lạc diễn ra liên miên. Nhưng

Ngttâi vượn Bắc Kỉnh

Năm 1929, nhà khảo cổ Trung Quốc Bùi Văn 
Trung đã phát hiện ra hóa thạch của người vượn 
Bắc Kinh tại Chu Khẩu Điếm. Các nhà khoa học 
tính được dung tích trung bình của bộ não người 
vượn Bắc Kinh là 1.088 ml (đung tích bộ não 
nguời hiện đại là 1.400 ml). Người vượn Bắc 
Kinh cao 156 cm (nam); 150 cm (nữ), xuất hiện 
cách đây 690.000 năm, họ sáng tạo ra nển vẩn 
hóa đổ đá cũ vô cùng đặc sắc.

Họ sử dụng công cụ bằng đá và xương khá 
thô sơ. Họ vẫn là loài người cổ nhất biết sử 
dụng lửa, sinh sống bằng cách hái luợm và săn 
bắt. Tuổi thọ của họ tương đối ngắn, theo thống 
kê thì có tới 68,2%  số người chết trước năm 
14 tuổi, những người thọ hơn 50 tuổi th) chưa 
chiếm tói 4 ,5% .

Người cận đại xuất hiện cách đây 300.000 
năm” sinh sống ở châu Âu và một số khu vực ở 
châu Á. Khoảng 280.000 năm trước, họ bị tuyệt 
diệt ở bán đảo Iberia (nay thuộc lãnh thổ của 
các nuớc Tây Ban Nha và Bổ Đào Nha).

Người cận đại có thể cẩm nắm linh hoạt 
công cụ, tạo ra nền văn hóa Mousterian. Người 
cận đại biết dùng đá để chế tạo ra công cụ sắc 
nhọn. Họ dùng những công cụ này để săn bắt 
và lột da thú. Ngoài ra, họ còn biết sử dụng 
giáo dài, gậy gộc và thòng lọng.

Người cận dại

người ta khô 
tù binh như 
đây nữa mà 
họ thành ní 
Vậy là giữa 
với người xuất hiện giai 
cấp, các quốc gia cũng theo đó mà hình thành.

Khi đó còn xuất hiện nghề nông và chăn 
nuôi gia súc, sản phẩm đã có dư thừa, giữa 
các bộ lạc có sự phân công và bất đẩu trao đổi 
hàng hóa. Trong các thị tộc manh nha chế độ 
tư hữu và quan hệ giai cấp. Cùng với sự phát 
triển của sức sản xuất, nghề thủ công và 
nghề nông tách rời nhau, việc sản xuất 
hàng hóa bắt đẩu phát đạt, 
chế độ tư hữu càng 
phát triển hơn, xã 
hội nguyên thủy 
dẩn dẩn tan rã và 
bị thay thế bởi 
chế độ nô lệ.

ig giết
trước
biến
I lệ.
người



Ngùừi hiện đại

Người hiện đại là một trong những đại diện 
chính của người hiện đại đầu tiên (Homo sa
piens), tên gọi của họ được đặt theo địa đanh 
Abri de Cro-Magnon, là một cái hang ở tỉnh 
Dordogne của Pháp, nơi phát hiện ra hóa thạch. 
Họ còn phân bố ở các nước Đức, Anh, Ý , Séc 
và Slovakia cùng một sô' nơi ở Bắc Phi. Hiện tại 
số di cốt được tìm thấy đại diện cho ít nhất 5 cá 
thể, có nam và nữ. Nam giới cao hơn 180 cm, 
nữ giới cao chừng 167 cm. Trong đó có một hóa 
thạch là hộp sọ của một nam giới lớn tuổi dược 
bảo tổn hoàn hảo, dung tích khoảng 1.600 ml. 
Từ các xương chi có thể thấy thân hình họ cao 
lớn, cơ bắp phát triển.

Về khởi nguồn của người hiện đại, hiện tại 
vẫn chưa có lời giải đáp.

J

Vản hóa nguyồn thảy

Trong quá trình săn bắn, trổng trọt và chăn 
nuôi, người nguyên thủy hiểu được rất nhiều tập 
tính của các loài động thực vật và quy luật sinh 
trưởng của chúng. Xuất phát từ nhu cẩu sản xuất 
và sinh hoạt, họ còn nắm được những kiến thức 
nhất định về địa lí, khí tượng, thiên văn, cách 
tính lịch. Họ có thể phân biệt địa hình xung 
quanh, dựa vào vị trí của Mặt Trời, Mặt Trăng 
và các ngôi sao để xác định phương hướng, dựa 
vào các hiện tượng khí hậu để dự đoán sự thay 
đổi của thời tiết, dựa vào thời điểm trăng tròn 
trăng khuyết để tính toán thời gian. Kiến thức 
toán học của người nguyên thủy tương đối kém, 
cho đến cuối thời kl xã hội nguyên thủy, họ mới 
phát minh ra các phương pháp khắc vạch, que 
tính hoặc thắt nút để tính toán.

Người nguyên thủy biết một số kiến thức y 
học. Họ phát hiện ra rất nhiều loài động thực 
vật và khoáng vật có thể chữa bệnh. Khoảng 
300.000-400.000 năm truớc, người hiện đại đã 
dùng công cụ bằng đá cuội để phẫu thuật, thậm 
chí có thể khoan lõ hộp sọ. Thế nhưng y học 
thời nguyên thủy thường bị gán ghép với các tà 
phép của phù thủy.

l i ft— _
Sùng bái tồ tem

Đây là hành vi sùng bái và coi một loài động 
vật hay thực vật nào đó có quan hệ đặc biệt 
với thị tộc, cũng là hình thức sớm nhất của tôn 
giáo, xuất hiện cuối thời kì đổ đá cũ. Tô tem 
tương đương với biểu tượng của cả bộ lạc hay 
thị tộc, rất nhiều thị tộc còn đặt tên theo chúng. 
Không được bắt và giết loài động vật được sùng 
bái, chỉ trong trường hợp đặc biệt hoặc khi tiến 
hành tê' lễ thì mới được giết chúng.



Chường 2 : Sư/tAcnA/suy/CUÍỈ/ s4i/ cêâf2/câ'đ(ỊÌ/
Nội dung chính:
Món quà của sông Nile
Sông Nile không chỉ cung cấp nguồn nước cần thiết cho người Ai Cập sinh hoạt 
và sản xuất, mà còn để lại lớp phù sa màu mỡ giúp ích cho trồng trọt.
Vua Khufu xây Đại kim tự tháp
Khufu là vị pharaoh thứ 2 của vương triều Ai Cập cổ đại thứ 4. Tên ông trong 
tiếng Hy Lạp cổ là “Kheops”. Kim tự tháp là lăng mộ của các vị vua Ai Cập 
c ổ  đại.
Công lớn của vua Harnesses II
Vua Ramesses II là vị pharaoh của vương triều Ai Cập cổ đại thứ 19. Ông là một 
trong những vị pharaoh quyền lực nhất, trong thời gian tại vị, ông đã làm cho 
quốc gia trở nên hùng mạnh.

11



3100 ĨCN.

Sông Nilc bõf 
nguồn lừ hồ Albcri 
vò hồ Vicioria 
nòm ỏ phía Bông 
châu Phi, chảy 
fheo hưóng Nam 
Bác với độ dài 
lên lới 6.670 km, 
là dòng sông dài 
nhốt fhế giói.

Cách đây khoảng 5.000 
X  nâm, bò sông Ni le đd bổi 

đầu nuôi dưỡng nền vỗ n '" ’-’̂  
minh Ai Cộp.

1  /P̂J

m ón

V
*  Thủ đô cùa Ai Cập hiện nay là Cairo, một trong những trung tâm chính trị, kinh tế,

thương mại cùa khu vực Trung Dông.
12





Hl VỌNG SÔNG NILE 
S Ê  ĐEM TỚI CHO NÔNG 

DÂN MỘT MẢNH ĐẤT 
MÀU MỠ. CHUẨN BỊ T Ế

L Ể  t h ô i! Ha  h a  h a !

s a ơ  t h iê n  
L a n g  đ a n g  
LÓE s á n g !

NÀY MỌI NGƯỜI 
ơl! MAU RA ĐÂY 

NGẮM s a o !

*  Vị vua đầu tiên của vương triều Ai Cập cổ đại thứ 4, trị vì từ năm 2613 tới năm 2589 TCN.
Ông là vị pharaoh đă tạo ra tiền lệ về thiết k ế  và xây dựng kim tự tháp.

NHÓC c o n , 
ĐI CHỔ KHÁC

c h ơ i!

ú



Thời gian gieo hạt 
«tí (tháng 10)̂

 ̂ Thời gian cây cối sinh trưởng # 
^ íth án g  11 đến tháng 2 năm s a u )^

rr-rr-x ỵ = = = = y

Thời gian thu hoạch

yyy

% Phù sa

(tháng 3 đến tháng 4 năm sau)

SÔNG NILE VÀ SINH HOẠT CỦA NGƯỜI AI CẬP



Ê  n h ó c ! 1
Đl VỚI ANH 

KHỐNG? Ả

ANH ĐỊNH ĐI 
NGẮM SÔNG
v Ni l e  à ? „

MỌI NGƯỜI 
NHÌN k ìa !

/  MẤY H Ổ M V ,  
TRƯỚC NƠI NÀY CÒN 
TRƠ TOÀN ĐẤT HÔM 
NAY ĐÃ BIẾN THÀNHJ

V  SÔNG Rồl!



¥  Dòng sõ n g  ^
VẪN CÒN MỞ RỘNG 
RA GẤP MẤY LẦN

V  NỨA ĐẤy L ^

j f G H Ê  TH Ậ TỈ 11

KHI N ước ”  
SÔNG RÚT Đ l PHÙ SA 
TỪ THƯỢNG NGUổN 

CHẢY XUỐNG SỀ  
w  ĐỌNG LẠI.

ĐẾN NGÀY 
GIEO TRỒNG 

Rổi[*
/  T r ư ớ c  t iê n
MỌI NGƯỜI HÃY 
CÀO BẰNG LỚP 
.Đ Ấ T  BỒI N HÉ!.

*  Người Ai Cập cổ  đại gieo lúa mạch và đậu trên lớp đất phù sa mà sông Nile đ ề  lại hằng năm,
họ không cần bón phân mà vẫn bội thu.





Trong đền thờ ^TẠ ơn n g ư ờ ìT  
ĐÃ CHO CHÚNG 

CON vộ  MÙA 
X ^ b ộ T t h u Ị

NGƯỜI AI CẬP VÀ CÓI
Cói sinh sôi nhiều ở bờ sông 

Nile. Người ta tách vỏ cói đã phơi 
khô thành sợi để đan lổng hoặc 
chiếu. Thân cây có thể kết thành 
thuyền nhỏ. Cùi cói có thể ăn, 
ngoài ra người ta còn dùng làm 
giấy cói.

Quy trình chế tạo giấy cói duợc 
mô tả như hình bên.

20

Dùng đá mài 
phẳng bề mặt.

bên trong.

Xếp ruột cói đã tách vỏ 
thành hàng ngang, sau 
đó phủ vải lên và dùng 

búa gỗ đập giập.
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LÀ  PHARAOH ĐANG 
BAN PHÚC CHO 

K C H Ú N G  ta  ạ ? /

PHẢI cám  ơn 
PHARAOH ĐÃ 

BAN PHÚC CHO 
k C H ÍIN G  TA. y

NĂM NAY LẠÍ 
LÀ MỘT NĂM 
.SU N G  T ú c !/

LÀ  PHARAOH ĐANG 
BAN PHÚC CHO 

K C H Ú N G  ta  ạ ? /

PHẢI cám  ơn 
PHARAOH ĐÃ 

BAN PHÚC CHO 
k C H ÍIN G  TA. y

NĂM NAY LẠÍ 
LÀ MỘT NĂM 
.SU N G  T ú c !/

-— -kggQÌhời ki nòv, người dôn nơi dây coi 
 p.b.af g Q n h hrờ rTỶ iTrTca rfK¥.

í  ĐÚNG VẬY \  
PHARAOH CHÍNH 
LÀ VỊ THẦN CỦA 
v CHÚNG TA. yĐƯỢC RỐI, 

NGƯƠI T Ế P
V t h e o ! V

Đ ư ợ c  Rồi! K ia  l à
PHẦN LƯƠNG THỰC 

CHIA CHO NHÀ <
V »  ô n g ! ____ _

ĐÂY LÀ  THU 
HOẠCH CẢ NĂM 
NAY CÚA ÔNG 
PHẢI KHÔNG?

ĩ  ĐÚNG ~ 
VẬY THƯA
< n g à i! .

Bay giò, ỏ fhủ dô Mempn
họp chợ tốpcung ngp

SỄ SB



Ổ! DAY  ̂
CHÍNH LÀ 
NHỊ HOÀNG
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ĐÚNG Rồi, 
THƯA HOÀNG TỬ

K h u p u !
C h ú n g  ta

THAM QUAN KIM 
T ự  THÁP Đl!

'  NẾU ĐẠI 
HOÀNG TỚ CŨNG 
KHỎE MẠNH NHƯ 

NGÀI THÌ HAY
V BIẾT MẤY... ^

HOÀNG HUYNH BỆNH 
TẬT TRIỂN MIÊN NÊN 

KHồNG ĐƯỢC RA NGOÀI 
CHƠI, THẬT TỘI n g h iệ p !

DÙ K Ẻ  ĐỊCH 
tấ n  Công

TỚI, TA CŨNG 
CHẲNG SỢ. TA p h ả i

CHINH PHỤC 
LẠI c h ú n g !
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HƠN NỨA, TRỰỚC KHI \
ĐƯỢC CHUYỂN KIẾP 1______ I

;0N NGƯỜI SẺ  BỊ THẦN K im 
OSIRIS PHÁN Tự  THÁP 

CHÍNH LÀ NƠI 
CHUẨN BỊ CHO 

PHARAOH.

sự IIU/ BỔI CỦA KIM TỰ THÁP

Lõng mộ của các vị vua Ai Cộp 
cổ dọi dời đàu hình bộc Ihang 
vuông, được gọi là ’kiến Irúc 
Masỉaba' (hình A). Khoảng nớm 
2650 ĨCN, vua Zoser dà xày dựng 
kim }ự tháp dọng bộc íhang (hình 
B), là khỏi nguồn của kiến Irúc kim 
tự Iháp về sau. Vua Sneferu từng 
định xây dựng kim }ự iháp có bề 
mộ} phổng nhưng do mội đá chênh 
lệch quá lớn, nèn khi xây xong fợo 
H iànHim  tự Hióp Bent có bề mộ} 
cong (hình 0 .  Sau này vua Sncferu 
lọi xây dựng thêm kim }ự fháp Đỏ 
có đương dốc phổng (hình D), là 
hình dọng hoàn chỉnh đầu tiên của 
kim tự Iháp bề mộl phổng.

A. Lăng Mastaba
B. Kim tự tháp bậc thang của vua Zoser 
c. Kim tự tháp Bent của vua Sneteru
D. Kim tự tháp Đỏ của vua Sneteru

28 li



HOÀNG HUYNHÍ

\ Jy ' HUYNH KHÔNG 
ĐƯỢC CHẾT BÂY G là  SANG 

THẾ GIỚI BÊN KIA HUYNH 
VẨN CHƯA ĐƯỢC LÀM J  

I^ T H Ầ N  0SIR I5  Đâu! y m







/  t r ờ i ! đ ổ n g  n
RUỘNG SẮP ĐẾN 
K Ì THU HOẠCH, 
VẬY MÀ GIỜ LẠI

MẤT t r ắ n g !  y

f  ĐƯỢC, KHANH X  \ \ R  \ 1
MAU ĐI THỊ SÁT ■

GẶP nạn ! HOÀn N |
Z _ Ị g p B H ^ / [ T H À N H  VIỆC CẢI TẠO 

Ẽ ỉ & i  Ằ jR Ư Ớ C  THÁNG 7 . J
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BẨM BỆ HẠ, ^ 
CHẲNG HAY NGƯỜI 

GỌI THẦN TỚI CHUYẾN 
NÀY LÀ CÓ ĐIỀU GÌ 

s. SAI BẢO? /

T VÙNG THƯỢNG LƯU 
SÔNG NlLE DO NGƠƠI 

CAI QUẢN CÓ THỂ 
KHAI THÁC ĐƯỢC LOẠI 

ĐÁ CHẤT LƯỢNG
V  TỐT KHÔNG? À

Dược Ạ,
ỏ  ĐÓ CÓ MỘT 
NGỌN NÚI ĐÁ 

L KHÔNG TỒI.

Cung điện của hoàng đế Khuíu





Ta  đ ã  c h ọ n  đ ư ợ c
NƠI XÂY THÁP RỒI.

/  HAY QUÁ!
CHUẨN b ị 

THUYỀN t h ô i!

V l à  v ù n g  G iz a \
' BÊN CẠNH KIM T ự  
THÁP CỦA TIÊN ĐẾ 
\  PHẢI KHỔNG Á
V

f \ÃY b â ỳ N  
GIỜ THẦN SẼ  

CHO NGƯỜI xứ  
L Í NỀN ĐẤT ỏ s VÙNG ĐÓ. y

/  TA phải đi th am  
'QUAN CÔNG TRƯỜNG 

KHAI THÁC ĐÁ ỏ 
V THƯỢNG NGUỒN 

V S Ô N G  NlLE!

■,ế





Khi vuo Khirfu đi vi hành fren sống Ni Te, 
■^ohừng người ihợ ở Giza đang làm cống tác 

chuan l)MÌi«ỳjytn lự Iháp.



HỌ ĐO DẠC 
MỈ VÀ GHI 
K Ế T  QUẢ

MẶT KHÁC, VUA 
KHUPU c ò n  Mộ t  

ĐI THUYỂN 
TRƯỜNG 

KHAI THÁC ĐÁ...

Kỉ THUẬT XẲy DỰNG KIMĨỰĨHÁP

Dầu tiên phải tím được vùng đốf đó 
cứng chác, sau đó đào hào ỏ bốn bên. 
ĩiếp theo, họ phải đổ nước vào hào 
như hình (1), lợi dụng lính châl của 
mộ} nước và mực nưóc ổể đánh dốu độ 
coo cố định của bề mọ} nền đốt, sau 
đó tan phổng mội đốt.

Ngoài ra, họ còn dùng dụng cụ đo 
đọc như hình (2) để kiểm Ira xem viên 
đó nền có íhổng không.

Công Irình kim fự íháp đồ sộ cần 
tói hàng triệu vièn đá nộng 2,5 lốn, 
bề một dược mòi phổng bàng các 
dụng cụ Irong hình (2).

(1) Dụng cụ đo đạc (3) Dổ nước vào hầp 
để căn chỉnh xerflitfá 
đã phầfìgh j^hưa. -

■ ý 42



43







TA S Ẻ  ĐI XÂY 
DỰNG ĐẠI KIM 

T ự  THÁP 
^  CÙNG 
m c  CHA.

IBI À, SAU NÀY TA 
KHÔNG THỂ ĐI SĂN 

CÙNG EM ĐƯỢC 
% % Nứ a ! /

Mỗi núm từ giữa tháng 7 đến cuối Iháng 10, vi sông Nile 
dóng lủ nên người dân không fhể Irồng trọt, công Ịrình kìm 
lự tháp được xây dựng Irong Ihời điểm này. Hàng nghìn nhân 
công lói to khổp đâl nưóí }ụ hội về đây, nhửng người thom 
gia xây dựng đều được quốc vưong phái lưong Ihực và chỏ ỏ.

CHUYẾN NÀY 
PHẢI ĐI MẤT VÀI 

NĂM đ ấ y !
NGHE N  

NÓI ỏ  CÔNG 
TRƯỜNG RẤT
V NGUY h iể m !/

NHƯNG TA 
NGUYỆN DỐC 
sức VÌ VUA 

K H u r u !



*Miếng gỗ cứng hoặc miếng kim loại mài nhọn một đầu thành hình chữ V.

Nơi khai Ihác đá ỏ Ihuọng iuu 
sòng Nile

Sau đó họ đổ nưóc lén nêm, khiến 
gỏ phồng lên, fgo áp lực tách 
khối đó ra.

NHỨNG ^  
VIÊN DÁ NÀY 

DÙNG DỂ XÂY 
TẨM CUNG CỦA 

QUỐC VƯƠNG VÀ 
V TƯỜNG BAO. V

WS Hãy 
kh a i t h á c
NHIỂU HƠN 

NứA VÀ DÙNG 
THUYỀN ĐƯA 

TỚI G iz a !













NƠI NÀY 
NGUY HIỂM 

QUÁ! CẬU GIÚP T ô r  
ĐI XEM NHỬNG 

NGƯỜI BỊ THƯƠNG
V  KHÁC NHÉ!

SỐ  CHÚNG TA 
MAY THẬT Ị

*Được làm từ ngũ cốc và hoa quả, ủ bằng phương pháp lên men. 
Ngoài bia, người Ai Cập cổ  đại còn uống rượu nho và rượu cam.







CÔNG TRÌNH NÀY 
NHẤT ĐỊNH S Ẽ  

v HOÀN THÀNH. /

Chỉ c ẩ n  nố  L ự c , 
KHÔNG CÓ GÌ LÀ  
V  KHỐNG THỂ. Ả

CHA HI VỌNG ĐƯỢC 
THẤY KIM Tự  THÁP 

HOÀN THÀNH KHI 
k. CÒN SỐNG, s i

Ịệ 58







MAU LẤY \  
'CỘT GỔ CHỐNG 
VÀO BỐN PHÍA 
XUNG quanh!

Thu dọn á 
GẠCH VỞ! ĐƯA ị 

NGƠỜI BỊ THƯƠNa 
ì  RA NGQÀ1Ỉ ị

TRẨN TẨM 
CUNGCÚA 

QUốC VƯƠNG 
CÓ VẤN ĐỀ Rổlỉ
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B Ệ  HẠ, THÂN KHÔNG 
THỂ ĐỢI NGẮM KIM 

Tự  THÁP HOÀN 
THÀNH CÙNG NGƯỜI 

DƯỢC RỒI. A

7  MONG \
NGƯỜI XÁ 

Ể R \  TỘI... y

K h an h  h ã y  
c ố  l ê n !

CÔNG TRÌNH 
NÀY ĐÃ CƯỚP ĐI 
MẠNG SỐNG CỦA 
KHÔNG BIẾT BAO 

\  NHIÊU NGƯỜI... A

ĐÚNG 
THẾ ạ !

^  TRỜI ơl! THÌ 
p p  RA ĐÃ CÓ VÔ 
i v  SỐ NGƯỜI Bỏ  
¡ ¿ i  MẠNG VÌ ta !

/'UỔN G TRÌNH Đ Ẩ^  
XÂY TRONG MƯỜI 
MẤY NĂM... NGƯỜI 

CHẾT NHIỀU KHÔNG
V  đếm  xuể. >4-

Sau đó lọi có rối nhiều sự cố pháf sinh và luôn có thưong VOI 
Nhưng mọi người vỗn liếp tục cô gểng hoàn Ihành kim }ự fháp.



K  CHA c ó  nhìn  t h ẩ y  > 
KHỐNG? K im Tự  THÁP ĐÃ 
HOÀN THÀNH ĐƯỢC QUÁ

V NỨA RỒI ĐẤY Ạ.

/ KHÔNG > 
'  PHẢI CHỈ VÌ 

TUÂN MỆNH 
QUỐC  VƯƠNG,

MÀ VIỆC XÂY KIM 
Tự  THÁP VĨ ĐẠI 
NAY CÒN LÀ Ý  

NGHĨA CUỘC SỐNG 
.  CỦA CON NỨA. y

r  CHA ơ l  
CON S Ề  CỐ  
GẮNG ĐẾN

V c ù n g ! .





SAU khi c h ế t  
LINH HỒN CON 

NGƯỜI s ẽ  NHANH 
CHÓNG QUAY 

MẾ, '

\ÄY NÊN TA 
PHAI b ả o  q u ả n  
C ơ  THỂ HỌ CẨN 

THẬN.

PHỤ
Vư ơ n g !CHỈ KHI BẾN  

THI THỂ THÀNH 
XÁC ƯỚP,

TA MỚI 
CÓ THỂ 

TRỞ 
THÀNH...

THẨN
Os ir is !





Quan loi cúa quốc vuong đuọc 
I  dộí giủa trung làm kim tụ tháp.

Như vgy, xác ưóp của vua Khufu sẻ được an nghỉ 
vinh hồng Irong công írình VI ểgi (ủa ngài.

4 P



Mộl nhà vua ĩhebes đõ thống nhốt Ai Cộp, 
dẹp yên lình Irqng hỗn loọn. Vị vua này mộ} 
một chú trọng công lác Ihủy lợi làm lâng lượng 
đâl phù sa, một mộ} thúc đây ihương mgi vói 
người đảo Crete. Khoảng núm 2040 ĨCN, nhà 
vua này đâ lốy ĩhcbes làm Irung ỉâm và thống 
nhôi Ai Cộp, bưóc vào Ihòi kì ĩrung vưong quốc.

Nhưng nhừng ngày bình yên chổng kéo dài 
được lâu, đến khoảng nâm 1/90 ĨCN, thời kì 
ĩrung vương quốc chốm dứl, Ai Cộp lọi roi vòo 
tình trọng hổn loọn. Người tíyksos đâ nhân cơ 
hội này xâm chiếm Ai Cộp. Đội quân tượng đất xuất hiện trong 

lãng mộ thời kì Trung vương quốc.

«|i



CHÚNG TA 
ĐÁNH KHÔNG 

LẠI CHÚNG ĐÂU, 
MAU CHẠY (

Đ l! / ---- -!

Đội QUẨN 
HYKSOS 

KÌAl

-— BỌN chúng/ 
) ĐANG XÔNG TÚI v 
ĐÂY TRÊN NHứNG 
CÁI d ỏ  KÌ QUẶC 

DO CON \ẶT QUÁI 
 ̂ LA KÉO kìa! r





r P H Ả l  L A Ù ^  
CHO CHIẾN XA 
V SẠCH b ó n g ! <

r  T rô n g  ch ừ n g  >
NHỨNG CON NGỰA 

NÀỴ CHO CẨN THẬN 
V ĐẤY BIẾT CHƯA V GHÊNHIN
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' Vuo ĩulankhamun lò 
vị vua thuộc fhời kì Ĩốn 
vương quốc, qua đời khi 
mới 18 tuổi.

NGAI VÀN6 CỦA VUA ĨUĨANKHAMUN
Nớm 1922, nhà khỏo cổ người Anh Howard Carter 

đở phái hiện ra lâng mộ vua ĩutankhamun ỏ ĩhung 
lùng cóc vị Vua. ĩrong lóng mộ có độ} chiếc ngai, 
giường, trang sức bồng vàng vò đá quỷ cùng vói xóc 
ưóp củo vua Mankhamun.

Xóc uớp của vua được bỏo vệ bởi bo lớp quan lài 
hình ngưòi, phồn đầu đeo tấm một nợ bàng vàng nổi 
tiếng khổp thế giới sau này.

,5i i



X ' V

Quốc vưong củo Ai Cộp 
thòi đó là Rameỉse* II.



-

ĐÂY LÀ KIM 
Tự  THÁP CÚA 

AI VẬY?
CÔNG TRÌNH 

T Ệ  HẠl!



a

78

XÔNG LÊN !
t ê u  d£ t  O01 
QUÂN AI CÂP! DÔIQUÂN

HITTITE

G É T V U A
R a m e s s e s  d!

K ÉM  SiXt  
CUACHUNG 

TA LÀ  VÔ y
I CHOHÎf- 71 £

X em  d a y !
CÔN MUÔN 

DÇ  KÉM  NtÏA 
KHÔNG? s—





*  Hiệp ước do vua Ramesses II kí với người Hittite có thể chính là hiệp ước quốc tế  đầu tiên trên thế  giới



Vị thần kết hợp giữa thẩn Amun và thần Ra (thần Mặt Trời), là tín ngưỡng hắt đầu phổ biến từ thời kì 
Trung vương quốc. Dền thờ Luxor ở Thebes cũng thờ vị thần này.



-------------------- / /  /  J  177Để fhể hiện quyền ụý cứa pharaoh, vua /
Rameíỉcs II ổâ xây dựr>g đền }Ịiộ AỊ)U Simbel i
tgi íhượng lưu íông Niỉẹ. /  •/;'! ệ  ^

Y  HỞI THẦN >  
A m un-Ra! Xin người

HÃY PHÙ HỘ CHO 
QUỐC GIA HÒA BÌNH, 

Sv THỊNH Vượng! a



—-____ °  ̂

*  Dược xây dựng ở vung Aswan thượng lưu sông Nile. Do chính phủ Ai Cập muốn xây dựng đập nước Aswan 
nên ngôi đền này đã chìm dưới đáy đập. Vậy nên từ năm 1964 đến năm 1967, tổ  chức UNESCO đã di chuyển
đền tới nơi cao hơn. 83



KẺ NÀO 
MUỐN LẬT ĐỐ 
RAMESSES II 
THÌ THEO TAĨ

'Xin bệ hạ mau
TRỎ VỂ HCÀNG 

CUNG ỉ THỐNG ĐỐC 
ay MEMPHIS tạo  

PHẤN Rồi!





HỠI ĐÚC VUA KHUFU? 
NỂN HÒA BÌNH THỜI 

XA XƯA LIỆU  CÓ 
QUAY TRỎ LẠ I?

Sau khi vua Ramesỉes II quo ểòi, 
Ai Cộp ngày mộ} suy tàn, và còn bị 
các dân lộc khác xâm chiếm.

Vua Ramesses II là mội 
vị pharaoh có fảm ánh 
hưởng ràì lón Irong lịch 
sử Ai Cộp cổ đợi. ĩriẻu đgi 
của ông lò những nủm 
huy hoàng cuối cùng củo 
thòi kì ĩân vuong quốc
Ai Cộp.

Bên phải là hình ► 
vẽ m iêu tả tư th ế  

oai phong của vua 
R a m e sse s  II khi 

bắn cung.

^ 8 6



«ĩ Lutíc sử AI Cập cổ dại

ở lưu vực sông Nile thuộc phía bắc châu Phi 
từng xuất hiện nền văn minh cổ đại sớm nhất 
trên thế giới -  nền văn minh Ai Cập. Khí hậu của 
Ai Cập vô cùng khô hạn, có nơi gần như quanh 
năm không có mưa. Sông Nile chảy xuyên qua 
toàn bộ lãnh thổ Ai Cập từ Nam tới Bấc, không 
chl cung cấp lượng nước cần thiết cho sản xuất 
và sinh hoạt, mà còn để lại phù sa làm phân 
bón cho nông nghiệp. Vì thế Herodotus, nhà sử 
học Hy Lạp cổ đại đã nói: “Ai Cập là món quà 
của sông Nile".

Vào năm 3100 TCN, từ khi Ai Cập là quốc gia 
thống nhất, lịch sử Ai Cập cổ đại đã duy trì tổng 
cộng hơn 3.000 năm.

Từ năm 2686 TCN đến năm 2181 TCN là thời 
kì Cổ vương quốc, phẩn lớn các kim tự tháp chủ 
yếu được xây dựng vào thời kì này, vì thê' đây 
được gọi là thời đại kim tự tháp.

Từ năm 2181 TCN đến năm 2040 TCN là thời 
đại chia cắt hỗn loạn, được gọi là thời kì chuyển 
tiếp đẩu tiên.

Từ năm 2040 TCN đến năm 1786 TCN là thời 
kl Trung vương quốc. Trong thời kì này, người Ai 
Cập bắt đầu xây dựng đền thờ Karnak (hay đền 
thờ thần Amun), sau đó hầu như vị vua nào cũng 
tiến hành mở rộng và tu sửa đền thờ này, cho 
tới vương triều thứ 18 thời kì Tân vương quốc 
mới có quy mô như hiện tại.

Năm 1786 TCN đến năm 1567 TCN, Ai Cập 
bước vào giai đoạn loạn lạc, được gọi là thời kl 
chuyển tiếp thứ hai.

Năm 1567 TCN đến năm 1085 TCN là thời 
kì Tân vương quốc, còn gọi là thời kì đê' quốc Ai 
Cập. Đây là thời kì Ai Cập cổ đại hùng mạnh 
nhất.

Năm 1085 TCN đến năm 30 TCN là thời 
kì Hậu Ai Cập. Trong thời kì này đất nước 
Ai Cập lần lượt bị Libya, Nubia, Assyria xâm 
chiếm . Năm 332 TCN, Alexandros Đại đê' của 
Macedonia xâm chiếm Ai Cập, xây dựng thành 
phố Alexandria. Cuối cùng, vào năm 30 TCN, 
Ai Cập bị La Mã chinh phục và trở thành một 
tỉnh của đế quốc La Mã.

Sống Nile Bổng báng sòng Nils

Sông Nile bắt nguồn từ vùng cao nguyên 
Ethiopia, chảy qua 10 quốc gia gổm: Tanzania, 
Kenya, Uganda, Burundi, Rwanda, Eritrea, Sudan,
Ai Cập.....tổng chiều dài khoảng 6.671*111, là
con sông lớn nhất châu Phi, cũng là dòng sông 
dài nhất trên thế giới, tuyến duỡng thủy có thể 
qua lại dài khoảng 3.000tan. Sông Nile có hai 
nhánh sông chính từ thượng nguổn, nhánh phía 
Tây bắt nguổn từ dãy núi Burundi, chảy qua hổ 
lớn nhất châu Phi - hổ Victoria hướng về phía 
Bắc và đuợc gọi lầ sông Nile Trắng; nhánh phía 
Đông bắt nguổn từ hổ Albert, được gọi là sông 
Nile Xanh. Hai nhánh sông Nile Xanh, Nile Trắng 
gặp nhau tại Khartoum của Sudan, sau đó chảy 
vào đất Ai.Cập. Đoạn sông Nile nằm trong lãnh 
thổ Ai Cập dài 1.530*ín, hai bên bờ sông hình 
thành lòng sông rộng từ 3.000-16.000 m, sau 
khi tới Cairo liền chia thành hai nhánh nhưng 
đều đổ vào Địa Trung Hải.

Đổng bằng sông Nile rộng hơn vùng núi gẩn 
kề ở phía Đông, giống như một “ lòng sông” 
thấp và lõm xuống, “ lòng sông” trong tiếng 
Hy Lạp là “nile” , vì thê' người ta gọi dòng sông 
chảy qua đổng bằng là “sông Nile” . Thực ra 
người Ai Cập cổ đại gọi con sông này là “sông 
Ar” nghĩa là “sông Đen” , bởi vì những hạt phù 
sa trong nước sông có màu đen, đây là lượng 
đất phù sa màu mỡ nhất, cũng là lí do mà năm 
5000 TCN, người Ai Cập cổ đại khi đến vùng 
đổng bằng này lại định cư luôn và không muốn 
rời đi. Họ trổng nhiểu loại cây nông nghiệp như 
lúa mì, nho, tỏi trên vùng đất phì nhiêu ven 
sông, đây là nển móng cho sự phát triển nển 
văn minh vật chất của Ai Cập cổ đại.



Việc khai thác tài nguyên niíức 
của sông Nile thời hiện dại

Diện tích lưu vực sông Nile đạt 2.900.00Ọftn2, 
là nguổn nước quý giá cho sản xuất và sinh hoạt 
của khoảng 250 triệu dân. Ai Cập đã xây dựng 
nhiều công trình thủy lợi lớn trên sông Nile, như 
đập Aswan nổi tiếng thế giới và hổ chứa nước 
Nasser. Sudan cũng xây dựng các đập Sennar, 
đập Khashm el-Girba trên sông Nile để dự trữ 
nước cho quốc gia. Còn các quốc gia khác thuộc 
lưu vực sông Nile thì lại tương đối ít khai thác và 
sử dụng nước sông Nile.

Nén nống nghiệp của Aỉ Cập
cổ dạt

Khoảng năm 3500 TCN, Ai Cập vẫn chựa 
thống nhất, được chia thành hai vương quốc 
độc lập ở phía Bắc và phía Nam. vương quốc 
ở phía Bắc gọi là vương triều Hạ Ai Cập, vương 
miện của quốc vương màu đỏ, lấy ong mật làm 
biểu tượng của quốc gia, vị thần bảo vệ là rắn 
hổ mang, vương quốc ở phía Nam gọi lầ vương 
triều Thượng Ai Cập, vương miện của quốc 
vương màu tráng, lấy biểu tượng quốc gia là hoa 
bách hợp, vị thẩn bảo vệ là chim ưng.

u Thương Ai Cập vả Hạ JU Cập

Nông nghiệp không hoàn toàn dựa vào lượng 
mưa mà dựa vào lượng nuớc của sông Nile. Mực 
nước sông Nile thấp nhất vào khoảng tháng 3 
đến tháng 5 hằng năm, đến tháng 6 th) mực 
nước sông bắt đẩu dâng lên, đến tháng 9 thì 
dâng lên mức cao nhất, tháng 10 lại bắt đầu 
rút xuống. Nhưng người Ai Cập chỉ canh tác một 
năm hai vụ. Vụ đẩu vào giữa mùa xuân và mùa 
hạ, đúng thời kì mực nước sông Nile thấp nhất, 
vì thế phải xây đập nước. Vụ thứ hai gieo trổng 
vào mùa thu, đúng thời kl mực nước sông Nile 
dâng cao, khi đó việc tưới tiêu nông nghiệp vô 
cùng thuận tiện.

Thành Thebes nằm bên bờ sông Nile ở phía 
Nam Ai Cập, từng là thủ đô của đế quốc Ai Cập 
cổ đại, cũng là một trong những thành phố lâu 
đời nhất trên thế giới.

Thành Thebes được xây dựng vào cuối thời 
kì CỔ vương quốc, phồn vinh nhất trong thời kì 
Trung vương quốc và Tân vưông quốc. Thành 
Thebes ở thời kì cực thịnh có quy mô rộng lớn, 
từng dúợc nhà thơ Homer của Hy Lạp ca tụng 
là “thành phố của trăm cánh cửa” ; là trung 
tâm chính trị, kinh tế, tôn giáo. Vị thần ngự 
trị thành phố này là Âmun, vị thẩn quan trọng 
nhất của Ai Cập cổ đại, vì vậy nơi đây cũng 
được gọi là “thành phố của thần Amun” . Nơi 
đây có hai quần thể kiến trúc đền thờ cực lớn là 
đền Karnak và đền Luxor, cùng với vô sô' lăng 
mộ của các pharaoh và hoàng hậu. Năm 1979, 
thành Thebes cổ đại và quần thể lăng mộ của 
các pharaoh tại đó duợc liệt vào di sản thế giới.



r  Bi f l t  ' : Cuộc cải cách của vua 
Akhenatan

ở Ai Cập cổ đại, quyền uy của thần có ảnh 
hưởng rất lớn tới chính trị. Một vị pharaoh của 
thời kì Tân vương quốc là Amenhotep IV đã 
phát động cuộc cải cách, cưỡng chế nhân dân 
chỉ tin và thờ phụng duy nhất thẩn Aten, không 
cho phép thờ vị thần v ĩ đại nhất thời đó -  thần 
Amun, đổng thời cho đóng cửa tất cả các đền 
thờ thẩn Amun trên toàn quốc, tịch thu tài sản 
của các đền thờ đó, xóa bỏ tên thẩn Amun trên 
tất cả những đồ vật lưu niệm. Vào năm thứ 5 
tại vị, ông đã sửa tên mình từ “Amenhotep” (nghĩa 
là “người mà thẩn Amun hài lòng” ) thành 
Akhenaten (nghĩa là “người có ích cho thần 
Aten"), ông còn triệu tập các văn nhân để ca 
tụng thần Aten, nền văn học Ai Cập cổ đại 
phát triển rực rỡ chưa từng có. Nhưng vì bị đội 
quân tư tế của thẩn Amun và những quý tộc địa 
phương phản đối mạnh mẽ, sau khi ông qua đời, 
cuộc cải cách đã dừng lại. Tuy nhiên ảnh huởng 
của cuộc cải cách đó rất sâu rộng, vừa đánh bại 
lực lượng quyền thế của thần thec truyền thống, 
lại vừa khơi gợi cho các tôn giáo khác ra đời, 
đổng thời làm cho nền văn học Ai Cập từ chỗ 
khô cứng trở nên tự nhiên, sống động...

■ j j l  T ỉ CMC »  hội theo ma kinh 
kim tự tháp

TỔ chức xã hội Ai Cập cổ đại giống y như 
một tòa kim tự tháp, ở trên cùng là vua, vua là 
sự hóa thân của thần, đại diện cho trung tâm 
vũ trụ và sau khi qua đời, vua sẽ trở thành thẩn. 
Khi con trai của vua kế vị thì lại tiếp tục vòng 
tuần hoàn như vậy. Những nguời trợ giúp cho 
sự thống trị của nhà vua gồm có tể tướng là 
nguởi đứng đẩu, hình thành một bộ máy quan 
lại khổng lồ, có những nguời chuyên phục vụ 
cho nhà vua, cũng có viên chức hành chính duy 
trì sự vận hành của chính phủ nói chung.

Dưới bộ máy quan lại lầ các thợ nghề. Họ là 
những nhân tà ícó  tay nghể thực hiện công việc 
xây dựng, chế tác.

ở phần đáy kim tự tháp là nông dân, họ là 
người làm ra của cải chủ yếu của quốc gia, cũng 
là nguổn cung cấp lao động lớn nhất nước.

Trái ngược với những công việc trẩn tục là 
việc tế lễ, do những quan tư tế đảm nhiệm. Sau 
thời kì Tân vương quốc, do các đền thờ thẩn dẩn 
dẩn kiểm soát phẩn lớn đất đai và của cải, dân 
số thuộc giai cấp tư tê' tăng lên nhanh chóng, 
hình thành một thế lực chính trị hùng mạnh. 
Địa vị của quan tư tế thậm chí còn có thể ngang 
ngửa với nhà vua.

f l h s  Bội hinh chiến xa của ngưừi 
Hyksos

Người Hyksos là dân du mục ở khu vực Tây 
Á, rất giỏi cưỡi ngựa, đi chiến xa. Vào khoảng 
năm 1720 TCN, họ đã xâm chiếm Ai Cập, lập 
nên các vương triều thứ 15 và 16 kéo dài hơn 
100 năm. Chế độ thống trị của họ với Ai Cập 
cực kì tàn khốc, những kẻ phản nghịch nhẹ thl 
bị bán làm nô lệ, nặng thì bị xử tử.

Khi xầm chiếm Ai Cập, binh khí mà người 
Hyksos sử dụng đều được đúc bằng đổng. Họ 
có những cỗ chiến xa do ngựa kéo mà người Ai 
Cập chua từng thấy bao giờ.

Chiến xa được làm bằng gỗ, da thuộc và 
cành liễu, có thể chở được hai người. Người 
đánh xe điều khiển cỗ xe do hai con ngựa kéo, 
đổng thời dùng khiên che bằng gỗ và da để 
bảo vệ chiến binh đứng bên cạnh. Còn chiến 
binh sử dụng cung và mũi tên bằng đổng làm 
vũ khí, có thể bắn trúng kẻ địch trong bán kính 
250-300 m. Ngoài ra, trên chiến xa còn có sẵn 
một cái hộp dài đựng khoảng một tá mũi lao 
để chiến binh dùng khi chiến đấu ở cự li gẩn.



■ S a i lw ClChức trách cảa pharaoh Biểu tưựng cho thần phận
pharaoh

ở Ai Cập và trong lòng dân chúng, pharaoh 
chính là vị thẩn sống, thường được thần Horus 
đẩu chim ưng mình người bảo vệ. Sau khi qua 
đời, pharaoh trở thành thẩn Osiris.

Pharaoh là đẩu não của vuơng quốc Ai Cập, 
là người cai trị dân chúng và tôn giáo, làm cho 
người dân Ai Cập được hưởng cuộc sống phồn 
vinh và bình an.

Pharaoh là bậc tư tế cao cấp của Ai Cập, 
phải đảm bảo rằng các vị thẩn đều nhận được 
sự tôn trọng, ông ta phải xây đền thờ, định kì 
hiến dâng vật tế. Là người chỉ huy cao nhất của 
quân đội, pharaoh cẩn phải chịu trách nhiệm 
đánh bại kẻ thù.

Có ý kịến cho rằng, ý nghĩa ban đầu của từ 
“pharaoh” là “cung điện lớn” , “ngôi nhà đẹp” 
hoặc “ hoàng cung” , vì kiêng kị nhắc đến tên 
của nhà vua nên người dân Ai Cập mới có từ 
tôn xưng này.

Thân phận của pharaoh là tối cao, ông ta 
thay mặt thẩn cai quản nhân gian. Khi sử dụng 
bất cứ vật gì, ông ta đều phải thể hiện cùng lúc 
quyển lực của vua và quyền lực của thần, ở Ai 
Cập cổ đại, có những thứ chỉ có pharaoh mới 
được mang trên người hoặc sử dụng.

Pharaoh có rất nhiều vương miện với tạo 
hình khác nhau, loại phổ biến nhất là đôi viidng 
miện đại diện cho Thượng Ai Cập và Hạ Ai 
Cập. Trong một nghi lễ đặc biệt, ông ta sẽ đội 
một loại vương miện màu trắng, trên đỉnh có 
đĩa Mặt Trời, hai bên trang trí lông vũ. Hlnh 
pharaoh mà chúng ta nhìn thấy trên các bức 
tranh tường nói chung đều cầm móc và néo, 
dưới cằm là bộ râu vừa dài vừa nhọn.

d l  Mối quan hậ c ả .  ngutti IU Cịp Quan w  lấ thửl AI Cập cổ dại
vởi các vị thần

Mối quan hệ có thể khái quát như sau: Các vị 
thẩn nói cho mọi người biết nên làm gì, không 
nên làm gì. Trên thê' gian xuất hiện tội ác là vì 
mọi người vi phạm ý chỉ của thẩn. Những kẻ 
gây ra oan nghiệt cuối cùng sẽ gặp phải báo 
ứng, những người làm điều thiện chấc chắn sẽ 
được tưởng thưởng.

Người Ai Cập cổ đại cho rằng, sự dẫn dắt 
của thẩn được thực hiện bởi chiếc lưỡi và trái 
tim. Hai cơ quan này có vai trò quyết định đối 
với hành vi của con người, trái tim là cơ quan 
đưa ra quyết định và lập kế hoạch, còn lưỡi thì 
công bố quyết định và kê' hoạch với mọi người.

Quan tư tế là công việc truyển đời của Ai Cập 
cổ đại nhưng không phải ai cũng có thể theo 
đuổi nghề này.

Nhiệm vụ của quan tư tế chính là thờ phụng 
thẩn linh, hằng ngày thực hiện nghi lễ cẩu 
nguyện để đánh thức thẩn linh. Họ mặc áo 
choàng màu trấng, cạo trọc đẩu, đổng thời phải 
luôn giữ cho mình chay tịnh, sạch sẽ.

Tư tế không phải là một công việc toàn thời 
gian. Thông thường cứ ba tháng, họ chỉ thờ 
phụng thần linh trong một tháng. Quan tư tế 
đuợc ăn học đẩy đủ, trong thời gian không đảm 
nhiệm công việc của thẩn linh thì họ có thể làm 
các công việc khác như nghể y hoặc công việc 
liên quan đến pháp luật.

Họ có quyển lực và danh vọng rất lớn, bởi 
vì nhiệm vụ của họ có liên quan chặt chẽ với 
vận mệnh quốc gia và tín nguỡng tôn giáo của
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Là vi pharaoh thứ 2 của vương triểu thứ 4 
thuộc thời kì CỔ vương quốc, tên Hy Lạp là 
“Kheops” , nghĩa là “được Khnum che chở” . Vua 
Khufu là con trai của vua Sneferu và hoàng hậu, 
tương truyển ông có ba người vợ. Vua Khufu lưu 
danh thiên cổ vì đã ra lệnh xây dựng đại kim 
tự tháp tại Giza. Đại kim tự tháp của vua Khufu 
vẫn là một trong bảy kì quan hàng đẩu thế giới 
cho đến tận ngày náy.

Là vị pharaoh của vương triểu thứ 19 thời 
kì Tân vương quốc, ông ta là một trong những 
pharaoh quyển lực nhất, quốc gia rất hùng mạnh 
trong thời gian ông tại vị. Thời gian trị vì của vua 
Ramesses II từ năm 1304 TCN đến năm 1237 
TCN, ông đã cai trị Ai Cập tới 66 năm và sinh 
hơn 100 người con. Đổng thời ông cũng là một 
vị quân vương v ĩ đại, dẫn dắt quân đội của minh 
đánh thắng kẻ thù xâm lược Hittite. ông còn cho 
xây dựng rất nhiều đền thờ và lăng mộ, giành 
duợc sự ủng hộ đa số của người Ai Cập.

«j |  Cảnh ngộ của vua 
Harnesses m

Sau khi vua Ramesses II băng hà, đất nuớc 
Ai Cập dần dẩn suy thoái, may mà người kê' 
nhiệm ững là vua Ramesses III cũng là một vị 
quân vương có tài năng.

Trong vòng 30 năm trị vì đất nuớc, vua 
Ramesses III dã nhiều lẩn đánh bại kẻ thù 
bên ngoài Ai Cập, bất được nhiểu tù binh. Thế 
nhưng, một nhân vật chủ chốt có công lao hiển 
hách như vậy lại trở thành mục tiêu mưu sát 
chốn hậu cung. Một phi tần muốn giết hại ông 
để lập con trai của bà ta làm thái tử thay thế 
đương kim thái tử. Bà ta đã câu kết với viên 
quan quản lí hậu cung và tay chân thân tín của 
vua Ramesses III cùng đủ thủ đoạn khác, kể 
cả ma thuật. Tuy cuối cùng âm mưu này bị bại 
lộ, nhưng vua Ramesses III đã đột ngột qua 
đời không rõ nguyên do truớc khi âm mưu bị 
vạch trẩn.

Các vỊ thẩn cáa Ai Cập cổ đại

Ai Cập CỔ đại có rất nhiểu vị thẩn, đa phẩn 
họ xuất hiện bằng biểu tượng loài vật, trong đó 
những vị thẩn khá nổi tiếng như:

Thẩn Osírís: Vj thẩn bóng tối, cai quản thế 
giới bên kia. Thẩn xuất hiện dưới hình dạng xác 
ướp, đẩu đội vương miện, tay phải cẩm chiếc 
néo, tay trái cẩm chiếc móc, hai tay đan chéo 
trước ngực.

Nơ thần Isis: Em gái đổng thời cũng là vợ 
của thẩn bóng tối Osiris, là mẹ của thắn Horus 
đẩu chim ưng. Trong chữ viết Ai Cập cổ đại, 
tên của thẩn Isis được biểu thi bằng kí hiệu 
ngai vàng.

Thần Horus: Con của thẩn Osiris và thẩn 
Isis. Trong tiếng Ai Cập, tẽn của thẩn nghĩa 
lầ “tối cao” và "xa không thể với tới” . Trong 
quan niệm của người Ai Cập cổ đại, pharaoh lúc 
còn sống là thẩn Horus và lúc qua dời chính là 
thắn Osiris.

Thần Anubis: Vị thẩn cai quản việc ướp xác 
và mộ táng, xuất hiện dưới hlnh dạng mình 
người đẩu chó rừng. Trên các bức bích họa
trong lăng mộ, thẩn thường quỳ mọp xử lí xác
ướp trôn linh sàng (giường thờ người mới chết). 
Thẩn Anubis cũng tham dự buổi phán xét cuối
cùng, phụ trách đưa người chết tới trước mặt
thẩn Osiris và các vi thẩn.
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Thẩn Nekhbet: Nữ thẩn đại diện cho Thuợng 
Ai Cập, hình dạng là chim kển kền xòe cánh, 
vòng tròn trên tay nữ thẩn tượng trưng cho sức 
mạnh thống trị vũ trụ.

Thần Wadjet: Nữ thẩn tuợng trưng cho Hạ Ai 
Cập, lầ nữ thẩn rắn. Thẩn và nữ thẩn Nekhbet 
được gọi là “hai nữ thần của pharaoh” .

Thẩn Thoth: Vị thẩn thông thái, cai quản về 
văn bản và kiến thức, bảo vệ thư kí và người 
ghi chép sử của các vị thẩn. Thẩn xuất hiện qua 
ba hình ảnh: con cò lớn; đẩu cò mình người; 
khỉ đột.

Nữ thần Sekhmet: Nữ thẩn tượng trưng cho 
quyển lực và chiến tranh. Hlnh ảnh của nữ thần 
là một phụ nữ đẩu sư tử, trên đỉnh đẩu đội đĩa 
Mặt Trời.

Nữ thần Maat: Nữ thẩn chính nghĩa và công 
lí, trên đẩu đội chiếc lông vũ của chim đà điểu 
tượng trưng cho chân lí, là một trong những vị 
thẩn quan trọng nhất của Ai Cập cổ đại.

Bùa hộ mệnh

Nữ thẩn Hathor: 
Thẩn tình yêu, là hóa 
thân của cái đẹp, niềm 
vui và âm nhạc. Nữ 
thẩn xuất hiện qua ba 
hình ảnh: con bò cái; 
cô gái đẩu đội cặp 
sừng bò, giữa cặp sừng 
là đĩa Mặt Trời; cô gái 
dội trang sức cài đẩu 
uốn cong.

Nữ thần Taweret: 
Hình dạng lầ một con 
hà mã cái. Thân hình 
mũm mĩm của hà mã 
khiến người Ai Cập liẽn 
hệ tới việc sinh nở, mọi 
người tin rằng nữ thẩn 
có thể bảo vệ thai phụ 
và trẻ sơ sinh.

Những đạl diện của kiến trácT  « m p c Í M i

Người Ai Cập CỔ đại thích đeo bùa hộ mệnh 
và tin rằng chỉ cẩn đeo bùa hộ mệnh của vị 
thẩn nào đó thì sẽ được vị thẩn đó bảo vệ. 
Có một loại bùa hộ mệnh liên quan đến thẩn 
Khepri, hình dáng của vị thẩn này là một con 
bọ cánh cứng. Do văn tự thể hiện bọ cánh cứng 
còn có một ý nghĩa nữa là “tổn tại” , cho nên 
nếu đeo loại bùa hộ mệnh có hình bọ cánh 
cứng thì sự tổn tại của bản thân người đeo nó 
sẽ được bảo đảm. Một loại bùa hộ mệnh phổ 
biến hơn nữa là "con mắt của Wadjet” , đố là 
mắt của thẩn Horus đẩu chim ưng, đại diện cho 
sức mạnh và quyển lực.
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Ai Cập CỔ đại íà nơi phát nguổn của văn minh 
thế giới, kiến trúc nơi đây lần lượt được chia làm 
ba thời k) chính:

Thời kì CỔ vương quốc: Đại diện cho kiến 
trúc thời này là các kim tự tháp nổi tiếng thẽ' 
giới. Các kiến trúc sư của Ai Cập cổ đại đã sử 
dụng vài loại hình khối gọn gàng vững chãi, 
trục đối xứng chính xác và bố cục không gian 
sâu theo chiểu dọc để thể hiện sự hùng vĩ, trang 
nghiêm và thẩn bí của kim tự tháp.

Thời kì Trung vương quốc: Đại diện cho kiến 
trúc thời này là các lăng mộ bằng đá khối. Thời 
kì này đã áp dụng kết cấu xà cột, người ta có 
thể xây dựng không gian bên trong tương đối 
rộng rãi. Lăng mộ vua Mentuhotep III xây vào 
năm 2000 TCN là ví dụ điển hình.

Thời ki Tản vương quốc: Kiến trúc thời k) này 
lầ các thần điện có hàng cột lớn bao quanh để 
đón thẩn dân tới lễ bái.



Ngọ ý cảa kim tự tháp

Tại sao phải xây kim tự tháp thành 
hình dáng ngọn đổi với đinh nhọn nhỉ? 

Có nhiều cách giải thích 
khác nhau, nhưng hai 
cách giải thích phổ biến 
nhất: Cách thứ nhất là 
kim tự tháp đại diện 
cho ngọn núi linh thiêng 
đẩu tiên của vũ trụ, tức là 

nhà của thần Mặt Trời Ra; 
cách giải thích khác là phẩn 

đỉnh nhọn của kim tự tháp 
tượng trưng cho những tia nắng mà Mặt 
Trời chiếu xuống, kim tự tháp là bậc thang 

để pharaoh leo lên trời.

flh Ễ : Bai giai đoạn phát triển càa 
kim tự thắp

Kiến trúc của kim tự tháp đại khái có thể chia 
thành hai giai đoạn phát triển: thời kì muộn và 
thời kì sớm. Kim tự tháp thời kì sớm có hình 
bậc thang, gồm những tảng đá xếp chồng lên 
nhau, giống như kim tự tháp mà kiến trúc sư 
Imhotep xây dựng cho vua Zoser vào vương triều 
thứ 3 thời kì Cổ'vương quốc. Kim tự tháp ở thời 
kì muộn có bề mặt phẳng, vật liệu xây dựng là 
những khối đá hình vuông, như kim tự tháp mà 
pharaoh Sneteru thời khai quốc ở vUdng triều 
thứ 4 đã xây dựng. Thông thường kim tự tháp 
là trung tâm của quẩn thể lăng mộ, xung quanh 
có thể là lăng mộ của những người hoàng thân 
quốc thích và cũng được xây dựng theo hình 
thức kim tự tháp.

■  '„ T n r r r - r r r n r  i .  I .I  j^ rjin rjg iin iirra u n LỂ m  _  _m  Bại kỉm tự thấp cảa vua Khufu

Kim tự tháp của vua Khufu là kim tự tháp lớn 
nhất trong số 60 kim tự tháp ở bờ Tây sông 
Nile. Lấy kim tự tháp của vua Khufu làm mốc 
thì những kim tự tháp được xây dựng sau này 
ngày càng nhỏ đi. Các cạnh của kim tự tháp 
của vua Khufu quay về bốn phía Đông Tây Nam 
Bắc. Mỗi cạnh dài 230,4 m, chiều cao ban đẩu 
là 146,5 m, hiện tại bị hạ thấp xuống còn 136,5 m, 
thể tích là 2,6 triệu m3. Theo kết quả khảo sát, 
cả tòa kim tự tháp được xây bởi hơn 2,3 triệu 
tảng đá, bên trong có 3 căn phòng và 1 hành 
lang lớn. Cho dù tính toán theo phương pháp 
thi công hiện đại thì kim tự tháp này cũng cần 
tới 3.500 người và mất 5 năm mới có thể hoàn 
thành. Kim tự tháp này đã từng bị bọn trộm 
mộ đột nhập ở thời cổ đại, xác ướp và đổ tùy 
táng của nhà vua cho đến ngày nay vẫn không 
rõ tung.ti.cb.

■■ ¡ T ị  I I 1
Gon thuya n Khnfu

Vào năm 1954, người ta đã phát hiện ra 3 âu 
thuyền* ở gần phía Dông của kim tự tháp Khuíu, 
về sau lại tìm thấy 2 âu thuyền nữa ở phía Nam. 
Sau khi di chuyển những tảng đá lớn phía sau 
âu thuyền, nguời ta phát hiện ra một con thuyền 
lớn duợc làm bằng gỗ tuyết tùng, trên thuyền có 
mái chèo và dây buộc. Mũi thuyền cao 6 m, phẩn 
đuôi thuyền cao 7 m, dài 9 m và rộng 4 m, tổng 
chiều dài thuyền 43,4 m. Khi đó con thuyền đã 
làm chấn động giới khảo cổ toàn thế giới và 
được gọi là “thuyền Mặt Trời” hay còn gọi là 
“thuyền Khưfu". Người Ai Cập cổ đại cho con 
thuyền lớn cập bến tại nơi đó để pharaoh cùng 
với thần Mặt Trời thực hiện hành trình ngày 
đêm trong thế giới bóng tối.

Người ta đã xây một viện bảo tàng thuyền 
trên di chỉ cũ của con thuyền đó. Viện bảo tàng 
có 3 tầng. Tầng 1 là di chỉ của hố đặt thuyền 
ban đẩu. Tầng 2 lưu giữ những tấm ảnh và tư 
liệu ghi chép về việc khai quật con thuyền đó, 
mô hình thuyền Mặt Trời và những mảnh vụn 
cũ trên con thuyền. Tầng 3 chính là nơi trưng 
bày thuyền Mặt Trời gẩn kim tự tháp Khufu.

*  Bộ phận giúp cho tàu thuyền qua lại những nơi mực nước có sự biến đổi đột ngột, thường đ  hạ lưu 
cửa các cống, độp. Tại âu thuyền có các thiết bị nâng tàu thuyền và các cửa van đề tạo ra mực nước 
thuận lợi cho sự di chuyển của tàu thuyền.



KIKim tự thắp lởn thứ hai

Kim tự tháp lớn thứ 2 là lăng mộ của pharaoh 
Khafra (con trai của vua Khufu), vị vua thứ 4 

thuộc vương triều thứ 4 (từ năm 2575 
TCN đến năm 2465 TCN) thời kì cổ 

vương quốc, vì thê' nó được gọi là 
kim tự tháp Khafra, cao tới 143,5 m. 
Mỗi cạnh ở phần đáy hình vuông 

dài 214 m và có thể tích 2,2 
triệu m3. ở phẩn đỉnh tháp, người 

ta đã sử dụng đá granite được mài 
nhẵn đặt lên, phía trước tháp đã 

xây dựng đền 
thờ thẩn để tổ 
chức tang lễ 
và tế lễ. Tượng 
nhân sư nổi 
tiếng thế giới 

nằm sát bên 
cạnh kim tự 
tháp Khaừa.

Tuông nhãn sú

Tượng nhân SƯ được người Hy Lạp gọi là 
“Sphinx” , là biểu tượng uy nghiêm của vua Ai 
Cập cổ đại. Tượng nhân sư bên cạnh kim tự 
tháp Khafra, gần khu vực Giza của Ai Cập, là 
bức tượng nổi tiếng nhất và đến nay dã có lịch 
sử 4.600 năm. Khuôn mặt bức tượng được chế 
tác dựa theo tướng mạo của pharaoh Khafra. 
Mặt bức tượng hướng về phía Đông, tượng cao 
21 m và dài chừng 73 m, một bên tai tượng dài 
tới 2 m, bộ râu dưới cằm dài 6 m. Trừ phẩn vuốt 
sư tử là dùng đá khối xây ra, những phẩn khác 
người ta dùng nguyên một khối đá tự nhiên còn 
lại sau khi xây dựng xong kim tự tháp để đẽo 
thành. Năm 1798, Napoleon (nhà chính trị, nhà 
quân sự, hoàng đế Pháp, khi dẫn quân viễn 
chinh muốn khai thông cửa ngõ vào sâu bên 
trong Ai Cập, vì thế đã cho phá hoại phần mặt 
của bức tượng, khiến mũi của tượng nhân sư 
rớt xuống, nét mặt mờ nhạt, tạo thành “khuôn 
mặt cười” rất kì quái. Mỗi khi bão cát mịt mù 
nổi lên, bóng Mặt Trời u tối, bức tượng tạo cho 
ngiội. ta cảm giác huyền bí, mông lung.

Bí ẩn vẩ sồ' người tham gia

Việc nghiên cứu về kim tự tháp được tiến 
hành từ xưa đến nay và người ta thấy rằng có 
rất nhiều điều bí ẩn. Có người còn cho rằng kim 
tự tháp không phải là tác phẩm của thời kì Ai 
Cập cổ đại, thậm chí còn không phải của con 
người. Trước hết chúng ta nói về số người tham 
gia đã nhé.

Lấy kim tự tháp Khutu là kim tự tháp lớn 
nhất làm ví dụ: Nó cao khoảng 146.5 m, hiện 
tại chiều cao là 136,5 m và tuơng đương với 
tòa nhà chọc trời hơn 40 tẩng, mỗi cạnh đáy 
dài chừng 230 m, chiếm diện tích đất khoảng 
52.900 m2, được xây nên bởi 2,3 triệu khối đá 
lớn nhỏ xếp chổng lên nhau, khối đá nhẹ nhất 
nặng 1,5 tấn, bình quân mỗi khối đá nặng hơn

2 tấn, tổng trọng lượng là khoảng 6 triệu tấn 
đá. Rất nhiều trong số những khối đá đó còn 
được vận chuyển từ nơi cách xa hàng trăm ngàn 
mét tới.

Có học giả đã tính toán rằng, việc xây dựng 
kim tự tháp không chỉ cần đến số luợng lớn 
nhân công, người vận chuyển, mà còn cẩn đến 
rất nhiều công trình sư và người quản lí, đổng 
thời còn cẩn quân đội để duy trì trật tự, thậm 
chí trấn áp nhân công nổi loạn. Theo thống kê, 
để huy động nhân lực cho công trình kiến trúc 
này th) quốc gia cần có dân số 50 triệu người. 
Hiện tại người ta cho rằng vào khoảng năm 
3000 TCN, dân số trên toàn thế giới không vuợt 
quá 20 triệu người, vậy th) người Ai Cập cổ đại 
làm thế nào mà làm được nhỉ?



■ ĩ
Bí ẩn vé việc thi công

Ngày nay có nghiên cứu phát hiện ra rằng, 
trong quá trinh thi công kim tự tháp, còn có rất 
nhiều tihiệm vụ dưỡng như bất khả thi, sau đây 
đơn cử vài ví dụ:

Việc vận chuyển: Làm thế nào để vận chuyển 
dược hàng triệu khối đá lớn trung binh nặng 
vài tấn? Hiện tại người ta nghĩ tới phương pháp 
“lăn” đá bằng ván trượt do cac thanh gỗ tròn kết 
thành, nguyên lí là buộc nhiểu thanh gỗ tròn lớn 
xung quanh khối đá, dùng nhiều sức người để 
đẩy” kéo và vận chuyển khối đá. Nhưng việc đó 
cần rất nhiều gỗ và các thanh gỗ cẩn dùng phải 
đủ cứng. Vào thời đó, cây cối cua Ai Cập chủ yếu 
là cọ, bất kể về số lượng, tốc độ sinh trưởng iíay 
độ cứng của gỗ đều không thể đáp ứng duợc nhu 
cầu vận chuyến...

Việc đo đạc: Phần móng của kim tự tháp có 
diện tích hơn 50.000 m2, trong hoàn cảnh không 
có thiết bị và máy móc hiện đại, họ đã làm the 
nào để san bằng phẩn móng? Ngoài ra, chiều 
dài của bốn cạnh đáy chênh lệch nhau chưa tới 
20 cm, tỉ lệ sai lệch chưa tới 1/1000. Cao độ của 
phẩn đỉnh tháp ở phía Đông Nam và phía Tây 
Bắc chênh lệch nhau chỉ 1,27 cm, tỉ lệ sai lệch 
chưa tới 1/10.000... Chất lượng công trình hầu 
nhự đều chính xác như vậy khiển người ta không 
thể tin nổi.

Những bí ẩn tntàng tồn VỚI 
thời gian

Việc xếp chồng các khối đá: Khi xây dựng 
kim tự tháp, người ta phải làm thê' nào dể xếp 
chổng từng lớp đá lên? Người thl nói là dựa vao 
nguyên lí đòn bẩy để đưa dẩn các khối đá lên 
cao, nhưng những giá đỡ và dây buộc chịu được 
sức nặng vài tấn hoặc vài chục tấn lấy ở đâu ra? 
Người thì nói là dùng phương pháp đố cát, tức là 
đõ thật nhiều cát xung quanh phẩn móng tháp để 
tạo thành dốc nghiêng đẩy những khối đá lên để 
xếp chổng, sau khi xây dựng xong thì dọn sạch 
cát đi. Thê nhưng kim tự tháp cao như vậy (như 
đại kim tự tháp cao hơn 140 m) còn độ nghiêng 
cua đống cát không lớn (nhìn chung độ doc phu 
hợp cho vận chuyển đá phải khoảng 25 độ hoặc 
30 độ), việc này cần tới số lượng cát rất lớn, nếu 
đổ cát trước rổi dọn dẹp sau thì tất nhiên lại tăng 
thêm quá nhiều khối lượng công việc ban đẩu...

Hệ thống chiếu sáng: Khi xây dựng, có những 
công việc phải hoàn thanh bên trong kim tự tháp 
như khác phù điêu, quét dọn trong hẩm mộ, vận 
chụỵển thi thể... nên cẩn có đổ chiếu sáng như 
đuốc chẳng hạn, nhưng các nhà khảo cổ học đã 
tiến hành rất nhiều cuộc khảo sát bên trong kim 
tự tháp, những thiết bị máy móc chính xác tinh 
vi đó (có thể phân tích được thành phần hóa học 
của 1/100 môi hạt bụi) đều không phát hiện ra 
dấu vết sử dụng đuốc.

A É  h ố c  c ộ n g  h ư ở n g  v i  s ó n g  
và sóng vũ b ạ

Trên thế giới vốn có rất nhiều công trình kiến 
trúc cổ xưa, nhưng đa phẩn đều bị thiên nhiên 
hủy hoại, nhưng kim tự tháp vẫn được bảo tổn 
khá hoàn hảo, đó là vl sao? Sau đây là hai lí 
do chính:

(1) Gốc 52 độ: Có một hiện tưụng rất thú vị 
là nếu đem đổ nghiêng các vật thê dạng hạt VỚI 
số lượng nhất định (như gạo, cát, đá vụn) thì sẽ 
tạo thành đống và góc đỉnh của chúng đếu là 52 
độ, đây là góc hình thành trong tự nhiên, cũng 
là góc Ổn định nhất. Mọi người gọi nó là “góc 
cực hạn và góc ổn định của hiện tượng sụt lở tự 
nhiên” . Góc đỉnh của kim tự tháp vừa vặn là 51 
độ 50 phút 9 giây.

(2) Hình chóp nhọn đáy vuông: Kim tự tháp 
có hình chóp nhọn, 4 góc thu hẹp dần từ dưới 
lên trên. Nêu có gió bão, luồng gió nhanh và 
mạnh sẽ chạy dọc theo mặt nghiêng của tháp 
hoặc từ từ đi lên theo các góc, sức tan phá của 
gió bão sẽ càng ngày càng nhỏ dần, kim tự tháp 
có thể biến nguy thành an.

Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, bên 
trong kim tự tháp có một sức mạnh rất thẩn kì, 
chẳng hạn như: Đăt một cốc sữa tươi vào_ trong 
kim tự tháp, 24 tiêng sáu lấy ra thì sữa vẫn tươi 
ngon như thường; hoặc bỏ một đổng xu kim loại 
da gỉ lốm đốm ỵào trong kim tự tháp, chẳng 
bao lâu sau nó liền trở nên sánq bóng; người bị 
đau đầu, nhức răng, tinh thẩn uế oải, nếu ở bên 
trong kim tự tháp một lát thì những triệu chứng 
đó sẽ giảm đi ro rệt hoặc mất hẳn... Thế nghĩa 
là sao nhỉ?

Có nhà khoa học đã đưa ra quan điểm thế 
nậy: Bất kì công trinh kiến trúc nào cũng có thể 
hấp thu những loại sóng vD trụ khác nhau. Kết 
cấu trong kim tự tháp là một hốc cộng hưởng 
vi sóng khá hoan hảo, hiệu ứng ỹiẵ nhiệt của 
năng lượng vi sóng có thể sát khuân. Đá granite 
trong kim tự tháp tương đương với ắc quy, có thể 
hấp thu các loại sóng vũ trụ đổng thời tích trữ 
lại, còn đá vôi bên ngoài kim tự tháp thì có thể 
ngăn chặn sự khuếch tán của sóng vũ trụ. Như 
vậy kim tự tháp liền trở thành một hốc tích trữ 
vi sóng khổng lổ~

Tuy nhiên, người Ai Cập thời đó làm sao có 
thể biết được kim tự tháp là nơi có thể hấp thu 
vi sóng cực tốt nhỉ?
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Vào thời kì Ai Cập CỔ đại, những công nhân 

xây dựng kim tự tháp Giza cứ làm việc 9 ngày 
lại được nghỉ 1 ngày. Họ làm việc vô cùng vất 
vả, thường bị muỗi đốt. Ngoài ra họ còn phải 
chịu các rủi ro như say nắng và gãy xương, 
thậm chí còn xảy ra sự cố nguy hiểm đến tính 
mạng. Thế nhưng họ cũng được đãi ngộ khá tốt. 
Khẩu phẩn bánh mì, bia và tỏi dược phân phát 
kịp thời mỗi ngày ba lẩn, ngoài ra họ còn được 
nhận hạt giống tiểu mạch và đại mạch. Dặc 
biệt khi kết thúc một kì lao động dài dằng dặc, 
họ sẽ được tham dự một buổi yến tiệc với rượu, 
cá nuớng hoặc thịt nướng.

Trong thời kì Tân vương quốc, các pharaoh 
không còn xây kim tự tháp nữa. Họ bắt đẩu xây 
dựng các tháp tưởng niệm để thể hiện quyền 
lực v ĩ đại và công lao chinh phục lãnh thổ, 
đổng thời thể hiện cả sự tôn sùng với thẩn Mặt 
Trời. Phần đỉnh nhọn của tháp tưởng niệm hình 
giống như kim tự tháp, là hình chóp nhọn và có 
phần đáy là hình vuông, tượng trưng cho những 
tia sáng của thần Mặt Trời. Bốn mặt của tháp 
tưởng niệm đều khắc những dòng chữ tượng 
hình, nội dung phẩn lớn là những lời ca tụng 
công trạng của các pharaoh.

Đền thờ thẩn Amun còn gọi là đền Karnak. 
Thẩn Amun lầ vị thẩn bảo vệ thành Thebes, về 
sau duợc tôn là thẩn Mặt Trời, trở thành vị thẩn 
tối cao của quốc gia. Vua Ai Cập cho rằng mình 
là con trai của thẩn Mặt Trời. Mỗi lần thắng 
trận, nhà vua cũng cho rằng nhờ thần Amun 
phù hộ. Sau khi chiến tranh kết thúc, nhà vua 
liền đem hàng loạt chiến lợi phẩm bao gồm đất 
đai, nô lệ, vàng bạc, châu báu... dâng cho thần 
Amun. Trải qua mấy trăm năm, do nhiều vị vua 
Ai Cập không ngừng xây dựng mở rộng thêm, 
cuối cùng đền thờ thẩn Amun đã trở thành một 
quần thể đền đài rộng lớn, diện tích 180.000 m2, 
những kiến trúc chính được sắp xếp theo một 
đường trục. Hai bên đền chính chia thành một 
loạt các kiến trúc phụ trợ và sân, tổng thể tựa 
như một tòa cung điện, xung quanh có 4 bức 
tượng các vị vua tham gia vào việc xây dựng 
đền thờ và 4 cột đá hình vuông đĩnh nhọn (tháp 
tưởng niệm) cao tới 25-35 m, trên cột đá khắc 
đầy chữ tượng hình, đỉnh nhọn của cột đá dược 
dát vầng.

Một con đường lớn dài 2.000 m, rộng 25 m 
nối liền với đền thờ, hai bên đường cộ 500 bức 
tượng nhân sư bằng đá. Phía trên lối vào đền 
thờ có hình Mặt Trời với đôi cánh tượng trưng 
cho Ai Cập, khắp nơi trong đển thờ đều có hình 
điêu khắc, tranh và các hình vẽ. Đền thờ có 
tất cả 10 cánh cửa tháp cao lớn, trong đó cửa 
tháp đầu tiên rộng 113 m, cao 46 m, dày 15 m. 
Trong điện chính có 134 cây cột tròn, 12 cây 
cột ở giữa to nhất, mỗi cột cao tới 21 m, trên 
đỉnh cột đủ chỗ cho 100 người đứng. Trên đẩu 
cột khắc hình đài sen và lá cọ, trẩn đền trang 
trí tựa như bầu trời, trên nền màu lam nhạt toàn 
là những ngôi sao màu vàng, ở giữa là Mặt Trời 
mang đôi cánh, cảnh tượng vô cùng nguy nga, 
tráng lệ.



Người Aỉ Cập CỔ dại làm thê 
nảo để an táng người chất?

Ngoài pharaoh và một số ít quý tộc ra, ở Ai 
Cập cổ đại, hlnh thức an táng của dân thường 
rất đơn giản. Họ để người chết nằm cuộn tròn, 
sau đó chôn trực tiếp dưới sa mạc. Nhiệt độ 
cùa sa mạc đủ để hút cạn lượng nước trong thi 
thể, như vậy thi thể sẽ không bị thối rữa. Nhìn 
chung dân thường chỉ có một ít đổ tùy táng, 
bao gổm đổ gốm, phiến đá, chuỗi hạt, tượng 
và lược ngà voi-

w ữ m  _
Cồng việc ưửp xác

« 1  Những dổ tày táng thường thấy

Canopic ỉ «  (Binh táng)

Người Ai Cập CỔ đại tin rằng có kiếp sau, các 
pharaoh lại càng mong muốn sau khi chết có 
thể bảo toàn thân thể để sẵn sàng tái sinh, vì 
vậy thi thể của họ đều được làm thành xác ướp.

Quá trình ướp xác đại khái như sau: Trước 
tiên nguời ta rửa sạch thi thể, moi toàn bộ nội 
tạng và não, khử trùng tiêu độc cho các khoang 
cơ thể, tiếp đó dùng muối để thi thể khô lại 
trong khoảng 40 ngày, sau đó đổ đẩy một số 
thuốc chống phân hủy vào, khâu các vết rạch 
trên thi thể lại, bôi dầu hoặc mỡ bên ngoài, tiếp 
đó bọc thi thể bằng cách quấn chặt nhiều dải 
vải lanh trắng...

Khi kĩ thuật ướp xác cực thịnh, quá trình ướp 
xác tốn chừng 70 ngày.

Người Ai Cập cổ đại cho rằng cuộc sống sau 
khi chết cũng giống như cuộc sống trước khi 
chết. Vì thế người ta đặt những mô hình dụng 
cụ và thức ăn trong các ngôi mộ để người chết 
có thể tiếp tục sử dụng ở thế giới bên kia. 
Những người giàu có thường đặt những tượng 
nông dân để giúp người chết làm những công 
việc nặng nhọc, chẳng hạn như cày ruộng, tuới 
cây, canh tác và thu hoạch.

Với các cơ quan nội tạng được lấy ra trong 
quá trình ướp xác, trước tiên người ta dùng muối 
để hút khô nước, tiếp đó ngâm trong dẩu ăn 
hoặc chất thơm dạng lỏng, sau đó đựng vào 
một cái bình kín đặc biệt. Khi mai táng, người 
ta đặt cái bình đó bên cạnh quan tài trong 
phẩn mộ. Thời đó, bình kín này được gọi là



m & m sm
. . .Nghi thức Gần trái Um

Người Ai Cập cổ đại cho rằng trái tim là trung 
tâm của cơ thể con người. Khi người chết sang 
thế giới bên kia, thẩn Maat sẽ biến thành chiếc 
lông vũ tượng trưng cho chính nghĩa. Thần sẽ 
mang quả tim của người chết đặt lên chiếc cân 
để cân, đổng thời thần trí tuệ phụ trách ghi 
chép kết quả. Khi cân, quả tim của người chết 
đặt một bên đẩu cân, chiếc lông vũ được đặt ở 
đầu cân bên kia, nếu cân không thăng bằng thì 
trái tim sẽ bị ăn mất, nguời chết sẽ không thể 
tái sinh trở lại thế gian.

Những bửc bích họa của 
Ai Cập cổ dại

Những bức bích họa của Ai Cập cổ đại không 
mô phỏng hiện tượng và sự vật để vẽ như nguời 
châu Âu, mà là dựa vào mục đích và cách dùng 
thực tế để sáng tác. Tranh của họ có thể không 
tỉ mỉ hay đẹp mắt nhưng tương đối hoàn chỉnh, 
trọn vẹn. Họa s ĩ cố gắng hết sức thể hiện tất cả 
mọi thứ thật rõ ràng và lâu bền. Vì thế, không 
phải là họ dựa vào bất kì thứ gì ngẫu nhiên thể 
hiện ra để mô tả thiên nhiên, mà dựa vào kí ức 
của mình để vẽ tranh, đổng thời tuân theo luật 
lệ nghiêm ngặt (bởi vì kiểu luật lệ này có thể 
bảo đảm rằng tất cả những gì cẩn đưa vào bức 
tranh đều được thể hiện hoàn toàn rõ ràng, nổi 
bật). Cách vẽ tranh này của họ tương tự như vẽ 
bản đổ, vẽ kí hiệu.
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Thung lông các vị Vua

Thung lũng các vị Vua là nơi có quần thể kiến 
trúc lăng mộ của các vị vua thời Ai Cập cổ đại 
trên vách đá của núi Thebes nằm bên bờ Tây 
sồng Nile.

ở thời kì Tân vương quốc, vì nạn trộm mộ quá 
nhiéu nên các pharaoh dần nhận ra kim tự tháp 
đã không còn có thể bảo đảm được sự an toàn 
cho mình ở thế giới bên kia sau khi chết nữa. 
VI vậy, họ đã lựa chọn việc đào những hang đá 
trên vách núi dốc đứng hiếm người lui tới để đặt 
thi thể tôn quý và phẩn lớn châu báu vào. Theo 
thống kê, bắt đẩu từ vị vua thứ 3 của vương triều 
thứ 18 thời kì Tân vương quốc là Thutmose I cho 
tới vj pharaoh cuối cùng của vương triều thứ 20 
là Ramesses XI, đa số các pharaoh đều chọn 
nơi này làm chốn yên nghỉ.

Tuy nhiên, những ngôi mộ đá này cũng 
không đem lại sự an toàn cho các vị vua. Từ 
năm 1817 trở đi, trong số 62 ngôi mộ mà các 
nhà khảo cổ học phát hiện được ở đây, trừ phẩn 
mộ của vua Tutankhamun ra, tất cả những ngôi 
mộ ăệi bí mật còn lại đều bị kẻ trộm khoắng 
sạch.

Chử tượng hinh của AI Cập 
cổ đại

Ai Cập cổ đại có nhiều loại chữ viết, trong 
đó loại chữ xuất hiện sớm và nổi tiếng nhất là 
chữ tượng hình, khoảng năm 3000 TCN đã có. 
Có cả thảy hàng ngàn kí hiệu, trong đó có hơn 
7.000 kí hiệu thường dùng nhất, về  sau, chúng 
dần dẩn mất đi, cho tới năm 1822 mới được 
nhận biết lại một lần nữa. Từ đó, nền văn hóa 
Ai Cập cổ đại huyền bí mới được người trên thế 
giới biết đến.



Chương 3: cl /lAíiHỸcuộc'/2ÁântM nÁ/ảuủnỶ
u ữ n ạ / c? ù /

Nội dung chính:
Vua Hammurabi và Babylon
Vua Hammurabi (tại vị từ năm 1792 TCN -  1750 TCN) là quốc vương thứ 6 của 
Babylon, là chính trị gia kiệt xuất trong lịch sử cổ đại. Sự cẩn thận chu đáo của 
ông đã nhanh chóng khiến cho đế qu()c Babylon trở nên hùng mạnh.
Tháp Babel và vườn treo Babylon
Để làm vui lòng hoàng hậu và giúp nàng vơi đi nỗi nhớ nhà, vua Nebuchadnezzar II 
đã triệu tập dân phu thành Babylon để xây dựng một khu vườn treo giữa không trung. 
Tháp Babel là ngôi đền thần của vương quốc Babylon.
Ba Tư thông nhất phương Đông
Đ ế quô"c Ba Tư dưới sự trị vì của vua Darius I càng trở nên hùng mạnh, dần dần 
trở thành quốc gia lớn nhất thời cổ đại ở phương Đông, thông trị phương Đông 
tới 200 năm.
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Khoảng nòm 1790 ỈCN, lợi mộf vưong 
lốc ỏ vùng Luõng H à .|f
- c F X  
(ng lẻ n U ,
NHÉ! y ~ ^

CHÚNG TA BẠI TRẬN Rổl, 
QUÂN ĐỘI BABYLON DO 

VUA HAMMURABI dẩn  
ĐẦU ĐANG ĐÁNH TỚI 

Đâ y !
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HẢ? Quân đội của
TA KHÔNG ĐỊCH Nổl 

CHÚNG ữ?

)<  BẤM QUỐC VƯƠNG, 
HIỆN NAY KHÔNG CÓ Q u ố c  
GIA NÀO CÓ THỂ ĐỊCH LẠI 

ĐỘI QUÂN B a b y lo n  do  
VUA HAMMURABI 

THỐNG LĨNH.

Xe m  r a  ^
CHÚNG TA CHỈ 

CÒN NƯỚC ĐẦa 
HÀNG th ô i! j



SAU n à y  t a  s ẽ  A  
XÂY DỢNG MỘT ĐẤT 

NƯỚC HÒA BÌNH, 
THỊNH VƯỢNG TRÊN  
MANH ĐẤT HOANG 

PHẾ n à y !
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*  Thành phố  lớn nhất khu vực Lưỡng Hà thời cổ  đại, bất đẩu xây dựng vào nãm 3000 TCN, 
nghĩa gốc của từ Babylon là “cánh cửa cùa thần 103

kinh vương quôc Babyli

QUÂN ăn cướpỊ 
TRẢ cửu LẠI 

CHOTAĨ

CÚT ngay! 
Cho mày
CHẾT NÈĨ

HÊ HÊ HÊ! có  
GIỎI THÌ CƯỚP 
LẠI XEM nào !

BÂY GIỜ 
LÀ THỜI ĐẠI 

CÁ LỚN NUỐT 
CÁ BÉ MÀ!

BẨM QUỐC VƯƠNG, 
NGÀY NGÀY NGƯỜI 

SAY MÊ NGHIÊN c ú u  
.  GÌ THẾ Ạ? >

r  TA ĐANG 
SOẠN THẢO 

MỘT BỘ l u ậ t !



maw
w  đ â y  l à
ỉ  CHÍNH LÀ Bộ  

LUẬT ĐƯỢC 
CÁC THẦN BAN

CHÍNH h ắ n  đ ả  
CƯỚP cừu CỦA TÔI, 
LẠI CÒN ĐÁNH TÔI 
NỨA. BÂY GIỜ TÔI

TRONG 
LUẬT CÓ 

GHI: 'NÊN Ăn 
MIẾNG TRÁ  

M IẾ N G * ^

Sau khi ban bố bộ luật mói, 
đúc vuo tíammurobi còn tích 
cục ểé xuóng phól triển nghệ 
Ihugl và học thugt.

Làm  đổ gốm

.»■

•sTOlỉĩS« T
• - 1 F  Ị

8 "r ỉ  1ỉ  ~ A

104 105
ấ

D Ể  QUỐC GIA ĐƯỢC ỔN 
ĐỊNH VÀ HÒA BÌNH CAN 
CÓ NHỨNG QUY ĐỊNH 

. NGHIÊM KHẮC. j /
Bộ  LUẬT  

Ạ?

TA MUỐN
'b iê n  s o ạ n  Bộ  l u ậ t

MỚI DựA TRÊN BỌ 
LUẬT CỦA NGƯỜI 

SUMER. ^



HAMMURABI 
KHÔNG CÒN NỨAĨ 
BABYLON CÓ GÌ 
ĐÁNGSỢCHỚĨ

TA KHÔNG CÒN 
NHIỂU THỜI GIAN 

NỨA RỒI.NĂM THÁNG 
VÙN VỤT TRÔI.

SAU KHI TA CHẾT  
CÁC KHANH PHẢI 

ĐỒNG TÂM HIỆP L ự c ,
GÌN GIƠ HÒA BĨNH 
CHO ĐẤT NƯỚC.

J |^ 1 0 6



Tháp Sabel và VưởnVreomatá.v,ÌQnl

I ĐÁNH ĐUỔI 
BỌN ASSYRIA. 

PHỤC HƯNG 
BABYLONĨ

-Nabopolassar - 
vua của đế quô'c 
—Tân Babylon

7 BỌN CHÚNG 
MẠNH QUÁĨ 

CHÜNG ta nên 
CHẠY THÌ HƠNĨ

Nõm 625 ĨCN, 
vua Nabopoiasỉar 
fan công chiếm 
Ihành Babylon và 
xây dựng đế quốc 
ĩân Babylon.





ĐÃ B Ế T  S ự  LỢI 
HẠI CỦA Đức VCJA 

NEBUCHADNEZZAR
c h ư a !

BẤ T SỐNG 
TÙ BINH VỀ 
LÀM NÔ L Ệ !

CHINH CHẾN  
BAO NHIÊU NẰM, 

CUỐI CÙNG 
CÕNG ĐƯỢC 

TRỎ VỀ KINH ĐÔ. 
B a b y l o n  r ổ i!



CỔNG THÀNH 
VĨ ĐẠI QUÁ!

1 LẦN ĐẦU 
TIÊN TÔI MỚI 
THẤY ĐẤYĨ

Để đề phòng ké Ihù, nguòi }a xởy nhùng búc 
tuòng thònh râf coo xung quanh kinh đó Babylon, 
ỏ phía Bóc chinh là (ổng Ishtar

IZ
HOAN NGHÊNH CÁC  
CHIẾN BINH TRỎ VỀ!

I _______I
HA HA h a ! Đâ y  
MỚI CHỈ LÀ BÊN 

NGOÀI THÔI.

VÀO BÊN 
TRONG CÒN 

CHOÁNG NGỢP 
HƠN NỨA Cơ!



NÓ NHU THỂ 
CHẠM TỚI 
TRỜI Vậ y !

ĩrong Ihành Babyỉon có mộ} ngôi Hiáp 
thiêng đứng íừng sửng.

CHÚNG TA ĐÃ 
KHAI CHÉN VỚI 

QUỐC GIA CÓ CÔNG 
TRÌNH KÉN TRÚC vĩ 
ĐẠI NHƯỜNG NÀY ư?



BẤM QUỐC VƯƠNG, 
CHÚC MỪNG NGƯỜI 
CHIẾN THẮNG KHẢI

h o à n !r  người hãy
BÁO CÁO CHIẾN 
TÍCH VÀ T Ế  BÁI 
TRƯỚC CÁC VỊ 

THẦN ĐI ạ !



r

ôl! TÔI KHÔNG 
DÁM TIN VÀO 
MẮT m ìn h !

Ha ha! 
ĐÙNG sợ!

TU YỆT VỜI 
QUÁ! THỂ

.DẨN CẲC NGƯƠI ĐI ^  
_  THAM QUAN VƯỜN TREO  
BABYLON -  NIỀM Tự  HÀO CỦA
V  DÂN CHÚNG NƠI ĐÂY NHÉ!

VƯỜN TREO  
LÀ G Ì?

C ứ  NHƯ LÀ  
ĐANG Mơ Vậ y !



VUA HAMMURABI

NGÀI l à  tấm  g ư ơ n g  Ai 
MÀ TA NOI THEO, TA MUốN 
HOÀN THÀNH LÍ TƯỞNG MÀ 

NGÀI CHƯA HOÀN THÀNH 
V  ĐƯỢC HỒI ĐÓ... ^

KHÔNG 
HAY Rồi!

K hi b ệ  hạ  r a  t r ậ n ,
THIẾP CHỈ BIẾT CỐ ĐƠN 
NGẮM NHÌN VƯỜN HOA 
NÀY DỂ  GIẢI SẦU THÔI.

/  ĐÚNG VẬY >  
TA MUỐN XÂY DỰNG 

MỘT VƯƠNG QUỐC L Í 
TƯỞNG GIỐNG NHƯ ĐÚC 

VUA Ham m urabi!

C h iến  t r a n h .

W  Qaôc VƯƠNG N 
HAMMURABI l à  vị v u a  
v ĩ  ĐẠI TÙ NGHÌN NĂM 
TRƯỚC PHÁI KHỐNG 

K  Ạ ? ^
*Vào thế  kỉ 11 TCN, nguời Do Thái đã xây dựng vương quốc Israel thống nhất. Khoảng năm 935 TCN, 
đất nước bị chia cắt thành hai miền Nam Bắc, miền Nam lấy tên là vương quốc Judah, nằm ở phía Tây 
của đ ế  quốc Tân Babylon.

W //

J& iv
'

’n ghe Ái phi nói v ậy
VIỆC XÂY DựNG VƯỜN HOA 

NÀY QUẢ LÀ ĐÚNG ĐAN.

B â m  q u ồ c  Vư ơ n g , \
THEO NGUỒN TIN TIN CẬY  

VƯƠNG QUỐC JUDAH* 
ĐÃ LIÊN K ẾT  VỚI Al CẬP 

XUẤT BINH TẤN CỐNG . 
CHÚNG t a !

CÁI G Ì? NGƯỜI 
DO THÁI DÁM 
PHẢN BỘI TA

Sv ư?
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Rai nhiều người Do ĩhái bị búi 
lòm tù binh sau Irgn chiến và bị 
đày tói Babylon.

V

ự

NHƯNG ta  k h ô n g  
MUỐN BẮT NGƯỜI 

DO THÁI l à m  
NÔ LỆ.

Ta  s ẽ  c h o  họ
XÂY DỰNG QUỐC GIA 

CỦA RIÊNG MÌNH, E>Ể HỌ 
CŨNG ĐƯỢC SỐNG HẠNH 

PHÚC NHƯ NGƯỜI DÂN 
BABYLON.
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’  ĐẤT NƯỚC DO 
THÁI c ủ a  ch ú n g  
TA CỦNG TÙNG 

RẤT PHỒN THỊNH, 
NHƯNG CHẲNG 

PHẢI BÂY GIỜ ĐÃ

NHƯNG
B a b y l o n  s ẽ
KHÔNG THỂ 

THỊNH VƯỢNG 
MÃI MÃI.

’  ĐẤT NƯỚC DO 
THÁI c ủ a  ch ú n g  
TA CỦNG TÙNG 

RẤT PHỒN THỊNH, 
NHƯNG CHẲNG 

PHẢI BÂY GIỜ ĐẢ 
k  TÀN LỤI RỒI 

SAO?

NHƯNG
B a b y l o n  s ẽ
KHÔNG THỂ 

THỊNH VƯỢNG 
MÃI MÃI.

Irong số những người Do ĩhái bị 
đưa lới Babylon, có rốt nhiều ttiợ 
nghề giỏi. Nhưng họ chỉ được phép 
làm nóng dàn hoộc Ihưong nhân, 
và bốt buộc phái sống ở Babylon.

ÔNG ƠI, ĐẤT NƯỚC 
NÀY THẬT THỊNH 
VƯỢNG, AI CŨNp 
RẤT HẠNH PH ýC

(  ĐÚNG, 
RẤT HẠNH 
k PHÚC.





ĐừNGSỢĨ 
THẦN5Ể 
c ứ u  VỚT  
CHÚNG TAl

T r ờ i! t r ư ớ c  l à
BỂN  Đ ó CHẤN 
NGANG, SAU LÀ  

ĐỘI QUÂN A I CẬP 
ĐANG TRU Y Đ uối, 
CHÚNG TA CÙNG 

ĐƯỜNG Rổl.



ĩheo Truyền thuyết, 
biến Đo lúc đó chợl rè 
nuóc sang hai bén, tạo 
íhành một con ổuòng 
cho nguòi Do ĩhái búng 
qua va Ihoáỉ ngn.

* Thượng đ ế  duy nhất trong tín ngưỡng của người Do Thái. Do Thái giáo do người Do Thái lập ra, 
có ảnh hưởng rất lớn đối với Cơ Đốc giáo và Hổi giáo sau này.
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Dội quàn Ai Cộp Iruy đuổi phía 
sau lợi bị biến Đỏ chôn vùi.

Sau này Mosei nhộn được 
điều rón" do ĩhièn Chu 
viết ỏ hai phiến đá ằên^



ĩổ tiên của chúng ta phải lang bgl 
tới 40 núm, khó khân lâm mới đến 
được vùng Canaan do Ihồn chỉ định, 
fọo dựng vương quốc Israel. Chuyện 
này đâ xảy ra lừ 500 núm írước.

5 ^ -





GIỐNG HỆT VUA 
SOLOMON t h ô i!

ỉau khi vua Nebuchadnezzar II 
qua đời, vương quốc Irỏ nên 
hỗn logn, thế lực của nhà vua 
dồn dàn suy yếu...



Ba Yu.Hiọnq nhaTphưẹmgiỊì

CÁC k h a n h  Tự  
xứ  L Í ĐI, TA PHÁI 

ĐI CHƠI ĐÃ!
BẤM QUỐC 

VƯƠNG, THẦN CÒN 
CÓ CHUYỆN XIN 

BẨM BÁO Ạ.

NẾU cứ T Ế P  
TỤC NHU NẬY 
TH Ì BABYLO N  
s ẽ  ĐẠI lo ạ n !

r  NHƯ
VẬY MÀ 
LA M ộ t  

QUỐC 
VƯƠNG 

ư ?  ,

S a ọ  c ó
THỂ THẾ 
Đ Ư Ợ C ? .

CÓ L Ề  PHẢI ĐI THEO 
C y r c is  Đại đ ế  c ủ a  đ ế  
k  QUỐC B a  t ư  th õ i! aH ẾT

CÁCH
Rồi!

ĐÀNH VẬY.



ậế- quốc Tẩn  Babylon

Ỵ  Đ Ể  DẸP YÊN  
TÌNH TRẠNG HổN 

LOẠN ỏ  BABYLON, 
BẢO ĐÁM CHO 

NHÂN DÂN ĐƯỢC 
5INH SỐNG YÊN  

^  ỔN Ạ.

f Đ úng  t h ế  ạ,
CHÚNG THẦN 

CÒN MONG NGÀI 
GIÚP SÚC,

CÁC NGƯỜI 
MUỐN DÂNG

B a b y l o n
CHO TA ư?

* Bắt đầu từ đời vua Darius 1, thủ đô của đ ế  quốc Ba Tư tổng cộng có bốn nơi là: Susa, Ecbatana, 
Babylon, Persepolis. Quốc vương Ba Tư và triều đình cứ mỗi mùa lại chuyển đến ở một nơi•

r  \ĐỂU NẰM T R O N G \  
K Ế HOẠCH CỦA TA CÁ, 
TIẾP THEO TA CÓ THÊ 
CHINH PHẠT PHƯƠNG 

V. ĐỐNG RỒI. ^

THỔI Đ ư ợ c !
TA CŨNG KHÔNG 

MUỐN RA TAY TÀN 
SÁT DÂN LÀNH.

Nâm 538 ICN, đội quán Ba ĨƯ do 
Cyrus Bọi đế dồn đồu vưọỉ qua sông 
ĩìgris, không phái lốn chúi mồ hòi nào 
đỏ chinh phục được vùng Babylon.



K h ô n g  n g ờ  n g ư ờ i 
DÂN BABYLON l ạ i 

CHÀO ĐÓN TA NỒNG 
NHIỆT ĐẾN THẾ...

TA NHẤT ĐỊNH 
S È  CHO HỌ ĐƯỢC 
SỐNG HẠNH PHUC.

Đ Ế QUỐC 
BA T ư  

VẠNTUẾĨ
Ihè là đế quốc ĩân Babylon bị diệỉ vong, 

uìng ngưòi Do ĩhái bị đày đến Babylon chừng 
) nâm ỉrươc cùng được phép trỏ về quê hương.

Đức VUA 
CYRUS 

VẠN TUẾ!

Nguòi Do ĩhái không fhể xây dựng lọi d ể  nuóc 
của mình nhưng Iqi sáng lộp ra Do ĩhái giáo.



Đến nởm 522 ICN. đòi vua fhú ba kế vị 
chính là vuo Darius I.

Sau khi ông qua đòi, người kế nhiệm là 
Cambyses II đò chinh phục Ai Cộp. B a b y l o n  đ ã  l à

MỘT KINH Đố c d

CẦN PHẢI XÂY ' I H  
DỰNG MỘT KINH Y

ĐỐ XỨNG TẦM VỚI 
VƯƠNG QUỐC VĨ 

ĐẠI CỦA TA.



Vua Darius ỉ và nhùng người kệ vị dd xây dựng mội cung diện 
nguy nga. Đây chính là phồiT còn sóf Iqi của cung điện Persepoliỉ.

Persepolis nghía là "kinh đô của Ba ĩu ' ,  là cung điện nguy nga 
Iráng lệ được xôy dựng qua bo đòi vua sau khi vua Darius I qua đời



L Ề  CHÚC 
MÙNG NĂM 

MỚI SẮP BẮT 
ĐẦU RỒI.

CỐNG PHẤM 
ĐẾN TỪ KHẮP 

MỌI NƠI.

TRÔNG THẬT 
TRÁNG LỆ!

CÁC k h a n h  đ ã  k h ô n g
QUÁN NẮNG MƯA ĐƯỜNG 
SÁ XA XÔI ĐẾN ĐÂY HÔM 

NAY HÃY THỎA sức 
v  ĂN MÙNG NHÉ! S





Hừ! CHÍNH LÀ 
TÊN ĐÓ ư?

NGHE NÓI NGƯƠI 
ĐANG ÂM MƯU 
PHẢN BỘI TA?

Ỵ Oan c h o  ^  
THẦN QUÁ ạ! Không  

c ó  CHỨNG c ú  THÌ 
KHÔNG THỂ ĐỔ OAN

V  CHO THẦN. A
/ C H Ẳ N G  P H Ả lX .  
NGƯƠI LÀ THƯƠNG V  

GIA BUÔN VÙ KHÍ ư? \ 
SAO LẠI... NGƯƠI ) 

L  THEO DÕI TA? Ẩ/

ỵ  Ta l ả  N ;
ĐẠI THẦN TIN 

CẨN CỦA QUỐC 
\  VƯƠNG, y



Vua Đarius I còn cho đào kênh nối liền sòng Nile VÓI biển Dỏ, 
mỏ một ' quốc lộ hoàng gia’' dài 2.500.000 m, dọc đưòng lộp 
cóc frọm chuyển công vân... Vộy nén đê quốc Ba ĩu ngày càng 
Irỏ nên giàu mgnh.

Hổi Gỉío
Hỏa giáo xuâì hiện vào thế kỉ 7 ĨCN, ỉùng bái thần Ahura Mazda, lù 

trước íhế kỉ 6 ĨCN đến thế kỉ 4, Hỏa giáo là quốc giáo của đế quốc Ba ĩư.
Hỏa giáo cho ràng írong cuộc đấu tranh giữa cói íhiện và cái ỏc, con 

người được lự do lựa chọn về ý chí, có quyền quyếf định số phộn. Sau khi 
chết, linh hồn cồn chịu sự phán xél cho ngày cuối (ùng, íhồn Ahura Mazda 
sẻ cún cứ vào lời nói vò hành động của người đó ỏ Iran thê để đưa anh 
la lên Ihiẽn đàng hoộc đày xuống địa ngục. Vì thế đòi hỏi mọi người phải 
fhco cói Ihiện, Iránh cói óc.

Hình thẩn Ahura Mazda 
được vẽ trên xà ngang của 

cung điện Persepolis.
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HỜI CÁC 
r  VỊ QUỐC VƯƠNG M ONG^  

MUỐN THỐNG NHAT 
PHƯƠNG Đổng, h ã y  mở to  

MẮT MÀ NGẮM NHÌN 
k  Đ Ế QUỐC CỦA TA. Jầ<

CHÍNH ta  đ â  
TH Ự C  HIỆN GIẤC Mơ m ạ ' 
CÁC NGƯỜI KHÔNG THỂ 

HOÀN THÀNH. CHỈ c ó  
BA T ư  MỚI LÀ ĐẾ QUỐC 
¡ V  h ù n g  m ạn h  n h ấ t . >

ƯỚC MƠ C Ú A ^ ^  
TA CÒN RẤT LỚN, ^  

Đ Ế QUỐC CÚA TA S É  
Mỏ RỘNG ĐẾN MỌI 
NGÓC NGÁCH CỦA 

THẾ GIỚI. >



Ci" Mesopotamia (Lưỡng Hà)

“Mesopotamia” trong tiếng Hy Lạp cổ có 
nghĩa là “vùng đất giữa hai con sông” , đó là 
sông Tigris và sông Euphrates, thuộc lãnh thổ 
Iraq và Đông Syria ngày nay. Nơi đây quanh 
năm khô hạn thiếu mưa, sản xuất nông nghiệp 
phải dựa vào hệ thống tưới tiêu của sông.

Vào khoảng năm 4000 TCN, phía Nam 
Mesopotamia xuất hiện rất nhiều quốc gia nhỏ, 
giữa các quốc gia này liên tục xảy ra chiến 
tranh, các nước nhỏ như Kish, Akkad, Ur lần 
lượt xưng bá ở vùng đó. Cho tới năm 1792 TCN, 
Hammurabi lên làm vua của đế quốc Babylon, 
ông phải mất hơn 30 năm mới thống nhất được 
vùng Mesopotamia. Vào khoảng năm 1600 TCN, 
người Hittite đã tấn công thành Babylon, đế 
quốc Babylon diệt vong. Sau đó, vương quốc 
Assyria ở phía Bắc của Mesopotamia trở nên 
hùng mạnh và không ngừng mở rộng lãnh 
thổ. Vào năm 689 TCN, họ thống nhất vùng 
Mesopotamia một lần nữa. Đến năm 669 TCN,

người Assyria lại 
chinh phục Ai 
Cập, trở thành đại 
đế quốc xuyên lục 
địa Á-Phi.

Chế độ cai trị của người 
Assyria cực kì tàn bạo. Vào năm 626 TCN, 
thống đốc thành Babylon là Nabopolassar cuối 
cùng đã giơ cao ngọn cờ khởi nghĩa, lập nên đế 
quốc Tân Babylon. Vào năm 612, đế quốc Tân 
Babylon và vương quốc Media trên cao nguyên 
Iran đã liên kết với nhau tiêu diệt đế quốc 
Assyria. Sau đó, vương quốc Ba Tư nổi lên ở cao 
nguyên Iran. Vào năm 538 TCN, Ba Tư đã chinh 
phục đế quốc Tân Babylon. Năm 330 TCN, Ba 
Tư lại bị vua Alexandras Đại đê' của Macedonia 
tiêu diệt.

1 ? Nền vẩn minh vòng Lúỡng Hà Sumer

Vùng LuOng Hà cổ đại là mảnh đất phì nhiêu 
do hai con sông Tigris và Euphrates bổi đắp. 
Nển văn minh của người Ai Cập, Hy Lạp và La 
Mã sau này đều chịu ảnh hưởng của nền văn 
minh Luỡng Hà. Ngày nay, chúng ta vẫn có thể 
nhln thấy hình bóng của nền văn minh xa xưa 
đó, chẳng hạn như: 1 tuẩn có 7 ngày, một năm 
có 12 tháng-.

Sumer chỉnh là vườn Eden trong Kinh 
Thánh. Đó là vùng đồng bằng ở phía Nam của 
Mesopotamia, đây là một trong những chiếc nôi 
sớm nhất của nền văn minh Luỡng Hà. Sumer 
có địa thế rất thấp, từ tháng 3 tới tháng 7 
hằng năm, nếu nước sông dâng lên thì nơi đó 
trở thành một lãnh thổ lẩy lội. Trong văn bản 
bằng đất sét được khai quật ở Nineveh có viết 
như thế này: “Để gột rửa tội lỗi của con người, 
các vị thần đã dâng nước lũ lên.” Vì thế, chính 
câu chuyện vể cơn dại hổng thủy và con thuyền 
Noah trong Kinh Thánh bắt nguồn từ truyển 
thuyết về nước lũ của người Sumer.
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Bế quốc Tần Babylon

Do người Chaldean xây dựng nên, vì thế còn 
gọi là vương quốc Chaldean (từ năm 626 TCN 
đến năm 538 TCN). Vị quân vương có công 
khai quốc là Nabopolassar, thế nhưng người đưa 
vương quốc bước vào thời kl huy hoàng lại là 
con trai của ông, Nebuchadnezzar II. Đế quốc 
Tân Babylon chiếm cứ phần lớn phía Nam vùng 
Lưỡng Hà, Syria, Israel và Phoenicia.

Palestine

Palestine nằm bên bờ Địa Trung Hải thuộc 
phía Tây châu Á, là mảnh đất giao thoa giữa Ai 
Cập, Syria vầ Mesopotamia, là nút giao thông 
giữa ba châu lục Á-Phi-Âu. Từ năm 3000 TCN, 
lãnh thổ Palestine đã có nguời Canaan định cư, 
về sau, người Philistine vốn sống ở các đảo 
của biển Aegean di cư tới Palestine. Nghĩa của 
từ “Palestine” chính là “mảnh đất của người 
Philistine” .

Vua Hammurabi

Vua Hammurabi (tại vị từ năm 1792 TCN đến 
năm 1750 TCN) là vị quốc vương đời thứ 6 của 
Babylon, cũng là nhà chính trị kiệt xuất của thời 
cổ đại. Trong thời gian trị vì đất nước, ông đích 
thân xử lí mọi việc lớn nhỏ, làm cho đất nuớc 
Babylon nhanh chóng lớn mạnh, ông còn thôn 
tính những quốc gia xung quanh và tự xưng là 
“vua của thiên hạ bốn phương” , cống hiến quan 
trọng nhất của vua Hammurabi chính là soạn 
thảo thành văn bản bộ luật đẩu tiên khá hoàn 
chỉnh trên thế giới, đó là “Bộ luật Hammurabi” .

■ E s s p i n  văn hóa thời kỉ sửm ở bờ 
Bâng của Địa Trung Hải

Bờ Đông của Địa Trung Hải là lãnh thổ của 
các nước Syria, Lebanon, Jordan; Israel ngày 
nay. về mặt địa lí, đó là một vùng đất do những 
dãy núi chạy từ Dông Bắc sang Tây Nam và 
đổng bằng ven biển nhỏ hẹp tạo thành, ở thời 
cổ đại, khu vực này là vùng đệm giữa Lưỡng Hà 
và Ai Cập, cũng là cây cầu giao thương nối giữa 
hai bên. Do địa hình gập ghềnh và bị chia cắt, 
đất đai lại không mấy màu mỡ, từ xưa đến nay 
đây chỉ là nơi dân bán du mục sinh sống, chỉ 
ở những nơi dọc bờ biển mới xuất hiện những 
thành bang buôn bán khá sẩm Lất.



Bộ luật Hammurabi Vna Nebuchadnezzar II

Bộ luật Hammurabi là bộ luật đẩu tiên khá 
hoàn chỉnh trên thế giới được viết thành văn 
bản. Bộ luật này có tổng cộng 8.000 chữ gổm 
ba phẩn: lời mở đầu, nội dung chính và phần 
kết luận. Trong đó phẩn nội dung chính có tổng 
cộng 282 điều, đề cập đến thủ tục tố tụng, 
quyền về tài sản, bổi thường tổn hại, quan hệ 
tô điền, quyền và nghĩa vụ vé vay nợ, thừa kê' 
và mua bán nô lệ... Nội dung bao quát rộng rãi, 
ý thức pháp luật rõ ràng. Ban đẩu, bộ luật được 
khắc trên những phiến đá, khi vua Hammurabi 
vể già, ông lại cho người khắc nội dung lên 
những cột đá với mong muốn truyển lại cho 
đời sau tuân theo mãi mãi. Vì thế bộ luật này 
còn được gọi là “Bộ luật trên cột đá". “ Bộ luật 
Hammurabi” thể hiện một cách toàn diện tình 
hình kinh tế, chính trị, quân sự phức tạp của 
vương quốc Babylon cổ. Cho đến ngày nay, nó 
vẫn là tài liệu cơ bản để nghiên cứu về lịch sử 
của vương quốc Babylon cổ đại.

Tà binh Babylon

Năm 597 TCN, vua Nebuchadnezzar II đánh 
chiếm thủ đô Jerusalem, biến nó thành nước 
chư hầu của minh, về sau vua vương quốc Judah 
phản bội lại đế quốc Tân Babylon và quay sang 
dựa vào Ai Cập.

Năm 588 TCN, vua Nebuchadnezzar II bắt 
đẩu bao vây tấn công Jerusalem tới 18 tháng, 
cuối cùng đã hạ được Jerusalem, phóng hỏa đốt 
đền thờ thẩn, phá hủy tường thành, tiêu diệt 
vương quốc Judah, đổng thời áp giải phẩn lớn 
người Do Thái tới Babylon làm nô lệ, lịch sử gọi 
là “tù binh Babylon".

Người Do Thái

Người Do Thái là dân tộc sống ở lãnh thổ 
Israel ngày nay. Tổ tiên của họ là dân du mục 
sinh sống ở vùng Luỡng Hà. Để tìm kiếm những 
đổng cỏ tươi tốt, họ đã từng đi qua rất nhiéu nơi, 
thậm chí từng đến Canaan, Ai Cập, hơn nữa còn 
suýt bị nguời Ai Cập coi là nô lệ. Cuối cùng, họ 
lại trở về Palestine.

Vua Nebuchadnezzar II tại vị trong 43 năm 
(từ năm 605 TCN đến năm 562 TCN). Trong 
thời gian đó, vì vua vương quốc Judah làm phản
nên vua Nebuchadnezzar II đã nổi giận và đặt
ra chế độ “tù binh Babylon” .

Công lao đáng kể nhất của 
ông là kiến thiết các thành 
phố. Để làm hoàng hậu xinh
đẹp được vui lòng, ông đã
triệu tập nhân công xây 
dựng “vườn treo Babylon” 
nổi tiếng, đổng thời còn tu 
bổ đền thờ thẩn Marduk, 
khiến nơi này trở thành 
công trình kiến trúc vĩ 
đại được cả thế giới 
biết đến.



Vua Sanl và vna David

Vua Saul (tại vị khoảng từ năm 1020 TCN 
đến năm 1000 TCN) là vị quân vương khai quốc 
của vương quốc Israel, ông lãnh đạo thẩn dân 
chinh chiến, thống nhất 72 bộ lạc của khu vực 
Palestine thành một đội quân hùng mạnh để 
chiến đấu với kẻ thù, do đó thê' lực của ông 
được mở rộng ra bên ngoài. Vua David tiếng 
tăm lừng lẫy trong lịch sử cũng chính là nguời 
kế vị của ông.

Vua David (tại vị từ năm 1000 TCN đến năm 
960 TCN) đã chiến thắng con trai của vua Saul 
và kế vị ngôi vua, hoàn thành sự nghiệp thống 
nhất, ồng không những chinh phục được các bộ 
lạc trên khắp lãnh thổ Do Thái mà còn SỪ dụng 
vũ lực để xây dựng một vương quốc Israel thống 
nhất và hùng mạnh, đóng đô tại Jerusalem.

Vna Solomon

Vua Solomon (tại vị từ năm 960 TCN đến 
năm 930 TCN) kế vị vua David, khai sáng “thời 
đại hoàng kim” của vương quốc Israel thống 
nhất. Đổng thời với việc tích cực triển khai hoạt 
động ngoại giao và mờ mang giao thương buôn 
bán, Ông còn phá vỡ giới hạn giữa các bộ lạc 
và dân tộc, chia đất nuớc thành 12 khu vực 
hành chính, trưng thu cống vật dựa theo khu 
vực hành chính. Vua Solomon không những xây 
dựng cung điện vàng son rực rỡ cho mình mà 
còn xây dựng cho Yahweh một tòa thánh điện 
vô cùng nguy nga.

Sau khi vua Solomon qua đời, vương quốc 
Israel thống nhất chia làm hai: phía bắc gọi là 
vương quốc Israel, thủ đô ở Samaria; phía Nam 
gọi là vương quốc Judah, vẫn lấy Jerusalem làm 
thủ đô. Về sau, hai vương quốc này lần lượt bị 
các đế quốc Assyria và Tân Babylon tiêu diệt 
vào năm 721 TCN và năm 586 TCN.

Tinh hỉnh hiện nay tại vùng Ltföfng Hà

Thượng lưu của hai con sông Euphrates và 
Tigris đều bắt nguồn từ Thổ Nhĩ Kỳ, chia nhánh 
chảy qua Syria và vùng núi phía Bấc Iraq, cuối 
cùng từ Kuwait đổ vào vịnh Ba Tư. Đồng bằng 
Mesopotamia do đất phù sa ở vùng trung du tạo 
thành nằm trong lãnh thổ Iraq ngày nay, nó đã 
từng nuôi dưỡng một trong những nền văn minh 
xa xưa nhất trong lịch sử loài người. Thời gian 
trôi đi, vùng Lưỡng Hà ngày nay đã có nhiều 
thay đổi, đặc biệt là khu vực thuộc Iraq.

Iraq có lịch sử rất lâu đời. Năm 1932, Iraq 
chính thức trở thành một quốc gia độc lập. 
Năm 1958 nước cộng hòa Iraq ra đời. Sau thời 
gian dựng nước, Iraq gẩn như luôn xảy ra chiến 
sự liên miên. Tháng 9 năm 1980, cuộc tranh 
chấp biên giới với Iran kéo dài đã lâu trong lịch 
sử trở nên căng thẳng hơn, Iraq đã xuất quân 
sang Iran, cuộc chiến tranh giữa hai nước nổ ra. 
Tháng 8 năm 1990, do tranh chấp dầu lửa với

Kuwait, Iraq huy động 100.000 quân xâm chiếm 
Kuwait. Việc này khiến cộng đổng quốc tê' phản 
ứng mạnh mẽ. Tháng 1 năm 1991, quân đội 
đa quốc gia do Mỹ cẩm đầu đã phát động Chiến 
dịch Bão táp sa mạc (tức Chiến tranh vùng 
Vịnh nổi tiếng). Tháng 3 năm 2003, các nuức 
Mỹ, Anh lấy lí do là Iraq sản xuất vũ khí hủy 
diệt hàng loạt để phát động cuộc chiến tranh 
tại Iraq. Ngày 9 tháng 4, quân Mỹ đã tấn công 
Baghdad, chính quyền Saddam Hussein sụp đổ. 
Iraq mang trên mình đẩy vết thương sau chiến 
tranh, bạo lực xảy ra liên miên. Tháng 4 năm 
2005, Iraq bầu ra chính phủ quá độ.

Dất nước Iraq giờ đây vẫn tổn tại rất nhiều 
tai họa tiểm ẩn với vô số yếu tố đan xen, khiến 
cho vùng Lưỡng Hà với nền văn minh rực rỡ huy 
hoàng ngày trước bị những lớp bụi trần dày bao 
phủ và người người bất an.
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vườn treo Babylon Di sản của người Phoenicia

Dể làm hoàng hậu nguôi ngoai nỗi nhớ quê 
nhà, vua Nebuchadnezzar II đã triệu tập dân phu 
cho xây dựng vườn treo Babylon tại Babylon. 
Vườn hoa tuyệt đẹp này nằm bên bờ sông Tigris, 
do những khối núi giả xây nên, bên trên trổng 
đẩy các loại hoa thơm cỏ lạ từ khắp mọi miền, 
đứng giữa vuừn hoa tựa như lạc vào tiên cảnh, 
do đó nó đuợc các nhà nghệ thuật và kiến trúc 
sư của đế quốc La Mã bình chọn là một trong 
bảy kì quan của thế giới cổ đại. Dáng tiếc là vườn 
treo Babylon đã bị hủy hoại vào thế kỉ 3 TCN.

Phoenicia là tên gọi chung của một loạt quốc 
gia nhỏ bên bờ Đông Địa Trung Hải từ năm 
3000 TCN đến thế kỉ 6 TCN, ở đó nghề thủ 
công và nghề hàng hải rất phát triển, là nơi sản 
xuất nhiều ruợu nho, dầu ô liu và chất nhuộm 
màu tím đắt tiền ( “ Phoenicia” trong tiếng Hy 
Lạp cổ có nghĩa lá “quốc gia màu tím ").

Di sản quan trọng nhất mà người Phoenicia 
để lại cho đời sau chính là chữ viết. 22 chữ cái 
mà họ sáng tạo ra một mặt trở thành nguồn 
gốc của chữ cái thuộc nhóm ngôn ngữ Semit 
(được sử dụng chủ yếu ở Trung Đông, Bắc Phi, 
Đông Bắc Phi) sau này, chẳng hạn như chữ 
Hebrew và chữ Ả Rập; mặt khác trở thành 
nguồn gốc của chữ cái Hy Lạp. Có thể nói, tất 
cả các loại chữ viết phiên âm của phương Tây 
đều bắt nguổn từ chữ viết của người Phoenicia



Người Assyria ưa gáy hấn 
và lạm dụng vũ lực

Người Assyria bẩm sinh đã hiếu chiến. Quân 
đội Assyria được huấn luyện bài bản, tác phong 
hung hãn. Đế quốc Assyria nổi tiếng về sự dã 
man tàn bạo, quốc vương của họ thích săn sư tử 
để mua vui. Quân đội lại càng quen với việc tàn 
sát, họ đem thi thể của kẻ thù chất đầy thung 
lũng, lấy đầu lâu của kẻ thù bêu trên tường 
thành, đóng người sống vào cọc nhọn, xẻo mũi 
của quý tộc bị bất làm tù binh... Vì thế, thủ đô 
Nineveh của đế quốc Assyria trong Kinh Thánh 
được gọi là “hang ổ của sư tử” .

Nân khoa học ki thuật của 
vần minh LƯững Hà G ổ đại

Vào năm 3000 TCN, người Sumer đã sáng 
tạo ra cách tính lịch. Họ tính thời gian theo 
lịch âm (tức là dựa theo chu kì tròn khuyết của 
Mặt Trăng). Họ đã biết lập tháng nhuận để bù 
vào số ngày tuẩn hoàn còn thiếu của một năm, 
đồng thời chia mỗi tháng thành 4 tuần, một 
tuẩn thành 7 ngày, mỗi ngày do một vị thần 
cai quản, đó chính là nguổn gốc của việc một 
tuần có 7 ngày.

Người Mesopotamia sử dụng hệ lục thập 
phân (hệ đếm cơ số 60) để tính thời gian và 
duỡng tròn. Phương pháp này vẫn được sử dụng 
cho đến ngày nay. Họ đã biết phân số, biết tính 
bình phương và căn bậc hai, lập phương và căn 
bậc ba, đổng thời suy đoán ra số pi bằng 3.
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sử  thi Gilgamash

Sử thi Gilgamesh là truyền thuyết kể về người 
anh hùng cổ đại trước thời đế quốc Babylon. 
Nhân vật chính của sử thi lầ Gilgamesh, người 
cai trị thành Uruk. Sự thống trị tàn bạo của 
Gilgamesh khiến thẩn linh phẫn nộ. Thẩn linh 
đã tạo ra một vị anh hùng nửa người nửa thú 
là Enkidu để đối phó với Gilgamesh. Do cuộc 
chiến đấu giữa hai người bất phân thắng bại 
nên họ khâm phục lẫn nhau và kết bạn. Từ 
đó Gilgamesh cải ác thành thiện, hợp sức với 
Enkidu đánh thắng con quái vật Humbaba trong 
rừng sâu, giết chết con bò thẩn hung dữ giết 
hại người dân thành Uruk, nhưng Enkidu không 
may bị chết trận. Để tìm kiếm thuốc trường 
sinh bất tử, Gilgamesh đã nỗ lực không ngừng. 
Cuối cùng sau cuộc nói chuyện với linh hổn của 
Enkidu, ông mới hiểu ra rằng người ta không 
thể nào sống bất tử được.

Tòn giáo của vòng Lưỡng Hà

Ma quỷ, những con vật thần thoại và thẩn 
linh là nội dung chính trong tôn giáo của vùng 
Lưỡng Hà. Đương nhiên còn có nam thần và nữ 
thần. Mọi hoạt động của con người đều đại diện 
cho sự chi phối của thẩn linh. Nếu người ta sử 
dụng nghi thức lễ bái thẩn linh không đúng thì 
bị coi là xúc phạm thẩn linh và phải chịu trừng 
phạt. Vào ngày lễ đặc biệt, người ta làm thủ tục 
mời thẩn linh từ trong đển thờ ra để mọi người 
dâng lễ và vái lạy.

Vật tấ Người cần nguyện vả quan tư tấ

Người dân vùng Lưỡng Hà cho rằng trong 
nhân gian có rất nhiều ma quỷ và thần linh, 
chẳng hạn như quái vật Lamassu sẽ tấn công 
trẻ sơ sinh, do đó phải tổ chức một buổi lễ đặc 
biệt để xua đuổi tà ma hoặc thu hút thẩn linh 
thân thiện. Khi tổ chức những buổi lễ này, người 
ta thuờng dùng động vật hoặc đổ vật khác làm 
vật tế, chỉ có quốc vương mới được dùng người 
làm vật tế.

Tất cả các vị thẩn đều cư trú trong thần điện, 
nhiệm vụ của quan tư tế là tổ chức các buổi tế 
lễ các thần và cung tiến đổ ăn. Nếu có người 
muốn cầu xin thẩn phù hộ hoặc là mong muốn 
hóa giải lời nguyền thì phải tới thần điện thực 
hiện nghi thức lễ bái. Khi chủ trì buổi lễ kiểu 
này, quan tư tế sẽ tính một số phí.



i n  XAy dựng tfấ qaấc Ba Tẩ

Trước khi đế quốc Ba Tư được xây dựng, ở 
phía Tây cao nguyên Iran đã lẩn lượt nổi lên 
hai quốc gia là Elam và Media. Sau khi Elam 
bị đế quốc Assyria tiêu diệt, vương quốc Media 
liên kết với đế quốc Tân Babylon tiêu diệt đế 
quốc Assyria.

Trong thời kì vương quốc Media thống trị, Ba 
Tư có tất cả 6 bộ lạc làm nghề nông và 4 bộ 
lạc du mục. Năm 553 TCN, dưới sự dân dắt của 
Cyrus Đại đế, họ bất đẩu phản kháng lại quốc 
vuơng Media. Năm 550 TCN, vương quốc Media 
bj tiêu diệt. Tiếp tục trải qua mấy chục năm mở 
rộng chiến tranh, Cyrus Đại đế đã chinh phục 
cả vùng Tây Á, xây dựng nên đế quốc Ba Tư.

H
Linh thổ cảa dể qnốc Ba Ttf

Đế quốc Ba Tư trong thời gian trị vì của vua 
Darius I đã đạt tới cực thịnh, lãnh thổ của họ 
cực kì rộng lớn: phía Đông từ Ân Độ kéo sang 
phía Tây đến tận Ai Cập, phía Bắc tận biển Đen 
và dải đất ven biển, phía Nam đến tận vịnh 
Ba Tư và bán đảo Ả Rập, gần nhự tất cả lãnh 
thổ và các dân tộc của vùng Tây Á và Trung Á 
cùng với Ai Cập và Ethiopia đều nằm trong sự 
kiểm soát của đế quốc Ba Tư.

Cyrus Bại dế Bế qoếc Ba Tof da dần tồc

Cyrus Đại đế (tại vị từ năm 558 TCN đến 
năm 529 TCN) là vị quốc vương xây dựng nên 
đế quốc Ba Tư. Sau khi thiết lập vương triều Ba 
Tư, Cyrus Đại đế liền bắt đẩu mở rộng ra bên 
ngoài, lẩn lượt thôn tính bán đảo Tiểu Á và đế 
quốc Tân Babylon. Năm 529 TCN, nhà vua qua 
đời khi bại trận trong cuộc chinh phạt tới phía 
Đông vùng Trung Á.
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Đế quốc Ba Tư là quốc gia do rất nhiều dân 
tộc hợp thành, như; Hy Lạp, Ai Cập, Lydia, 
Babylon, Syria, và Palestine... Để cai trị đất 
nước rộng lớn như vậy, vua Darius I đã chia 
nước thành 23 tỉnh, các quan hành chính địa 
phương đều có quyền tự chủ.



Da Thầi giảo

Do Thái giáo manh nha sớm nhất vào năm 
2000 TCN trong cộng đồng người Do Thái ở 
Tây Á. Họ tôn Yahweh là vị thần duy nhất. Vào 
khoảng năm 1000 TCN, vua David lấy Jerusalem 
là thủ đô và trung tâm tôn giáo của vương quốc 
Israel thống nhất"

Năm 586 TCN, Jerusalem bị đế quốc Tân 
Babylon tấn công và đánh bại. Năm 538 TCN, 
đế quốc Tân Babylon bị quân Ba Tư tiêu diệt.

Yua CambysM II

Vua Cambyses II (tại vị từ năm 529 TCN đến 
năm 522 TCN), là người kế vị của Cyrus Đại đế. 
Sau khi kế vị, nhà vua tiếp tục mở rộng lãnh thổ 
ra bên ngoài. Năm 525 TCN, ông dẫn quân tấn 
công Ai Cập. Năm 522 TCN, khi Cambyses II ờ 
Ai Cập, mọi miền thuộc Ba Tư và Media xảy ra 
bạo loạn, trên đường trở về để trấn áp thì ông 
qua đời đột ngột không rõ nguyên nhân.



Những cải cách của 
vua Darius I

Nội dung những cải cách của vua Darius chủ 
yếu gổm: Thực hiện cải cách quân sự, nhà vua 
trực tiếp chỉ huy quân đội; xây dựng chê' độ 
hành chính phân quyền một cách đầy đủ; thống 
nhất chế độ thuế; thống nhất quy định đúc tiền; 
xây dựng đường chuyển phát công văn; quy 
định Hỏa giáo là quốc giáo, là trụ cột tinh thần 
của việc thống trị. ông còn lập ra bốn kinh đô 
lớn là Susa, Ectabana, Babylon và Persepolis. 
Nhà vua và các thành viên cung đình luân phiên 
ở các kinh đô để thuận tiện cho việc chỉ huy, 
kiểm soát đất nước, đổng thời duy trì mối liên 
hệ mật thiết với các vùng của quốc gia.

Vua Darius I (tại vị từ năm 522 TCN đến 
năm 486 TCIM). Sau khi liên kết với các vị vua 
khác dập tắt những cuộc phản loạn ở Ba Tư và 
Media, ông được tôn lên làm quốc vương của 
đê' quốc Ba Tư mới. Khi tình hình trong nước 
Ổn định, ông Nền xuất binh sang Ấn Độ, chinh 
phục các vùng Punjab và Sindh, sau đó xuất 
binh sang Hy Lạp, phát động cuộc chiến tranh 
Hy Lạp -  Ba Tư nổi tiếng trong lịch sử. Trong 
thời gian trị vì, ông đã thực hiện một loạt cải 
cách, đồng thời cho đào kênh nối liền sông Nile 
với biển Đỏ, khơi thông đường thủy từ Địa Trung 
Hải đến biển Đỏ. Con kênh đào này là tiền thân 
của kênh đào Suez thời hiện đại.



Hỏa giáo Ba Tư

Người Ba Tư cổ đại sùng bái lửa. Vị thần tối 
cao trong Hỏa giáo Ba Tư là Ahuda Mazda. Đạo 
này cho rằng thần ác và thần thiện tổn tại trong 
trạng thái đối địch. Thẩn thiện chiến thắng sẽ
đpm la i  r h n  nnitfii ta VII mùa h ô i t h i l  c f f r  k h Â P

« Câu chuyện vế quyển cai tri 
của vua Darios I

Có một truyền thuyết thú vị như thế này về 
quyền cai trị của vua Darius I. Khi đế quốc Ba 
Tư xảy ra phản loạn, 7 vị vương công danh tiếng 
(gổm cả Darius) cùng liên kết với nhau dập tắt 
các cuộc phản loạn. Sau đó, về việc ai sẽ lên 
ngôi vua, 7 vị vương công quyết định nghe theo 
chỉ dẫn của thẩn. Họ hẹn nhau đến một địa 
điểm trước khi Mặt Trời lên. Khi đến nơi, con 
ngựa của aí cất tiếng hí trước thì người đó lên 
làm vua. Kết quả là con ngựa của Darius đã cất 
tiếng hí trước, vì thế ông được lên ngôi vua.



*
Bi vản Bahistun cảnh hitag thịnh cảa 

Hỏa giáo Ba W

Bi văn Behistun là bản tuyên ngôn đánh bại 
kẻ địch của vua Darius I. Nó được khắc trên 
vách đá lớn của núi Behistun gần với Bakhtaran 
thuộc phía Tây Iran ngày nay. Nội dung kể về 
toàn bộ quá trình vua Darius I dẹp yên các cuộc 
nổi loạn, đồng thời ca tụng chiến thắng và công 
trạng của Darius I. Toàn văn dùng ba loại chữ là 
chữ Ba Tư cổ, chữ Babylon và chữ Elam .

Năm 1835, Henry Rawlinson, một học giả 
nổi tiếng người Anh, được gọi là “Cha đẻ của 
Assyria học” , đã thuê người mạo hiểm tính 
mạng gỡ toàn bộ bản khắc trên vách đá xuống. 
Những bản khắc này có vai trò then chốt đối 
với việc giải mã thành công chữ viết hình nêm 
của Babylon.

Trên cao nguyên Iran có rất nhiều vùng đất 
xanh màu mỡ. Nơi đó các bộ lạc làm nông 
nghiệp và bộ lạc chăn nuôi sinh sống. Họ 
thường bị các bộ lạc du mục quấy nhiễu, vì thê' 
các tín đổ của Hỏa giáo Ba Tư coi vùng đất phì 
nhiêu này là vương quốc Thiện, còn nghề của 
họ là những nghề thiêng liêng. Trái lại, họ coi 
vùng đất hoang mạc cùng với những bộ lạc du 
mục đe dọa đến cuộc sống của họ là vuơng 
quốc Ác. Sự hưng thịnh của Hỏa giáo Ba Tư đã 
phản ánh lợi ích của nông nghiệp và chăn nuôi 
gia súc tại những vùng đất xanh.



Nộỉ dung chính:
Cuộc chiến thành Troy và phát hiện động trời
Hoàng tử Paris đến xứ Sparta của Hy Lạp và mang hoàng hậu Helen đi cùng rất 
nhiều châu báu. Vì thế, các thành bang của Hy Lạp quyết định liên kết lại để 
tấn công thành Troy, giành lại nàng Helen.
Nền văn minh Minos đảo Crete và nền văn minh M ycenae
Nền văn minh do người đảo Crete cổ đại sáng tạo ra được gọi là nền văn minh 
Minos. Nền văn minh này được chia làm hai thời kì là thời kì sớm và thời kì 
muộn. Thời kì Minos muộn là thời kì tương đôi phồn vinh, giao thương trên biển 
vô cùng phát đạt.
Nền văn minh Mycenae lại là một trong những nền văn minh ở phía Nam Hy Lạp 
cổ đại, gần như xuất hiện đồng thời với nền văn minh Minos nhưng kéo dài lâu 
hơn, tiến bộ hơn về một sô" phương diện, đồng thời sau này thay thê nền văn minh 
Minos.





Hoàng fử Paris của fhành ĩroy đâ cướp 
hoàng hqu Helen của xứ Sparta, Hy Lọp, 
dẩn đến việc liên quàn Hy Lqp kéo lới 
giành lợi hoàng hgu, fhế là chiến trộn xày 
ra liên miên giữa hoi bén...





THƯA TƯỚNG 1 
QUÂN, CỨA THÀNH 

TRO Y ĐÃ ĐUỢC 
Mỏ Rổl Ạ . K Ế  

DÙNG NGỰA G ỗ  
ĐÃ THÀNH CÔNGf

Ỵ  LẬP Tức ^  
MỚ CồNG THÀNH 

RA, T Ế P  ỨNG 
CHO ĐỘI QUÂN 
TRÊN BIỂN CỦA 

L  CHÚNG ta ! à

w  ĐÁNH ỉ 
TẤN CÔNG 

THÀNH TROYĨ





-

* Ban đầu, chỗ mà Heinrích khai quật không phải là di tích của thành Troy, nhưng ông văn tin 
vào phán đoán của mình. Khi đào đến tầng thứ 7 của di tích thành phố, thì thành Troy lộ ra. 155



Không sai mà 
ĐÂY CHÍNH LÀ 

DI CHỈ CỦA 
THÀNH TROYỈ

CÂU 1 
CHUYỆN CÙA 
HOMER LÀ 
CÓTHẬTĨ

'KHÔNG N G Ơ 1 
HẮN LẠI PHÁT 
HIỆN ĐƯỢC...

Sau này, Heinrich lọi đào 
được di chỉ của thành Mycenae, 
íhành ĩiryns của Hy Lọp. Nhò 
đó, nền vón minh Mycenae 
hưng Ihịnh fừ nâm 1500 ĨCN 
cho lới khoáng nâm 1200 ĨCN 
được fhế giới biết đến.

A  Di chỉ thành Troy
Mặt nạ bằng vàng khai 
quật được ở thành Troy
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TẠ Ơ N ^ \  
r  TRỜI ĐẤT CUỐI 

CÙNG TA DÃ PHÁT 
HIỆN RA CUNG ĐIỆN 

THẦN BÍ Rồl! yẦ

Nề n  Vă n  minh  
NÀY CHẮC CHẮN 

CÒN LÂU ĐỜI HƠN
. My c e n a e !



^ M ọ P^ n 
NGƯỜI ĐÃ 
y V Ể  Rồl[/



HOAN NGHÊNH CÁC 
VỊ TỚI THAM QUAN, 
MỌI NGƯỜI c ứ  Tự  

ằ- NHIÊN NHÉ! y
Ỵ  VÀNG. ^  
[th ư a  ngài!

H i '  1

f l r  \ , / H \ H  W-£>. ì  _ J1
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ố !  
ĐÚNG 

LÀ MỘT 
CUNG 
ĐIỆN 

TRANG 
L Ệ !

CHÚNG TA 
ĐI XEM Đl!

ĐÚNG THẾ, 
ĐÂY CHÍNH 
LÀ CUNG 
ĐIỆN CÚA 

CHỎNG Tôl! r  V ì DÂN CHÚNG 
ỏ  ĐÂY ĐƯỢC SỐNG 

MỘT CUỘC SỐNG 
AN NHAN, h ò a

V  B ìn h ! >

NHỨNG b ú c  HỌ/V 
TRÊN CỐNG TRINH 

KIẾN TRÚC ĐỀU VỀ VỀ 
CÁC LOÀI ĐỘNG THỰC 
VẬT CHẲNG CÓ CẢNH 
NÀO LIÊN QUAN ĐẾN 

CHIẾN TRANH CÁ! A

CÓ BAO NHIÊU 
KHÁCH NGOẠI 

QUỐC TỚI
t h ă m !

MỌI NGƯỜI 
MAU TỚI XEM

n à y !



~7^HANG n ă m ^ T  
Ĩ C HÚNG TÔI ĐỂU TỔ 
CHÚC L Ể  NGHI NHẢY 
V  BÒ ĐỂ ĂN m ùng! V

^  NẾU NHẢY > 
QUA LƯNG BÒ MỘT 
CÁCH SUÔN S Ẻ  THÌ 
VẬN MAY S Ẻ  đ ế n !

^  PHẦN l ớ n  
SẢN VẬT CỦA ĐẤT 
NƯỚC CHÚNG TÔI 

LÀ Ô LIU.

/  NƠI NÀY K H Ô N G V Í U  
CÓ TƯỜNG THÀNH 
VÀ ĐỀN THỜ THẦN, M V s  

ĐÚNG LÀ MỘT QUỐC 
¡►^GIA HÒA bình!

C hỉ m o n g  ị Được HÒA BÌNH
I \ v  VĨNH v iể n !

Truyền fhuyết về quái vội ỏ cung 
điện Minos: Vì quốc vưong Minos đở chọc 
gịộn Ihồn biển Poseidon nên hoàng hgu 
của ông fa đâ sinh ra mộí con quái vội 
đầu bò minh người. Để giam lỏng con 
quái vột này, quốc vuong Minos đủ cho 
xây dựng một mê cung chòng chị} lõt 
léo và còn ra lệnh cho dân chúng hàng 
nâm phải chọn ra vô sô thiếu nữ đưa 
vào mè cung để làm vội fế cho quái vột.

đầu ► 
người 
cung

Quái vật 
bò m ình 
trong mê



100 núm sau, nền vởn minh Minos bị nền vân minh Mycenae Ihay fhế. 
ĩường thành là một Irong những độc điểm khác biệt giữa nền vân minh 
Minos và nền võn minh Myccnae.

Hy LẠP

MyctNAt

AfGfAN
0

< ?

ứ .

BIỂN IONIAN
. d

Nhưng vào khoảng nõm 1200 ĨCN, nền vân minh Mycenae cũng bị diệt vong, 
cùng vói nền vồn minh Minos frỏ Ihành fruyen thuyêt

% I

/

Nhung do quá trình 
’ giao Ihưong trên biển 
phái triển nên nèạ vân 
minh Aegean vồn ánh 
hưởng sáu sõc tới nền 
vân minh Hy Lọp sau này.

t ổ



Văn minh Aegean

Văn minh Aegean là nển văn minh xuất hiện 
vào khoảng từ thế kỉ 20 TCN đến thế kỉ 12 TCN 
tại các đảo trên biển Aegean và khu vực xung
quanh, bao gổm văn minh Minos và văn minh
Mycenae. Đây đều là ánh rạng đông của nền 
văn minh Hy Lạp cổ đại.

Văn minh Minos trên 
đảo Crete khá phát
triển, kinh tế nơi đảy 
cũng tương đối sung 
túc nhưng lại thu hút 
kẻ thù bên ngoài đến 
xâm lược. Các thành
phố và cung điện xây 
dựng được bao nhiêu thì bị 
tàn phá bấy nhiêu.

Vào khoảng năm 1450 TCN, người Mycenae 
đã xâm chiếm nơi đây, văn minh Minos kết 
thúc. Sau khi chiếm ỉĩnh được đảo Crete, văn 
minh Mycenae phát triển càng nhanh. Nhưng 
vào đẩu thế kỉ 12 TCN, sau khi phất động cuộc 
chiến với thành Troy, do hao tổn quá lớn nên 
nền văn minh này bắt đẩu suy thoái, vể sau đã 
bị dân tộc khác tiêu diệt.

« M 3 m ___  _ _ JB  JL ,Văn mỉnh Minos trân dảo Crete Ván minh Mycenae

Nển văn minh Minos được chia thành hai 
thời kì: thời kì sớm và thời kì muộn. Thời kì 
sớm (từ năm 2000 TCN đến trước năm 1700 
TCN) đã xuất hiện chữ viết tượng hình. Thời 
kì muộn (từ khoảng năm 1700 TCN đến năm 
1400 TCN) là thời kì phồn vinh của nền văn 
minh đảo Crete, nghề nông, nghề thủ công và 
nghề đóng thuyền đều rất phát triển. Buôn bán 
với nước ngoài là huyết mạch kinh tê' của nền 
văn minh này.

Nền văn minh Mycenae (từ khoảng năm 
2000 TCN đến năm 1200 TCIM) là nền văn minh 
thành bang theo chê' độ nô lệ thời kì sớm của 
phía IMam Hy Lạp như Mycenae, Tiryns, Pylos 
mà Mycenae là đại diện. Khi đó kĩ thuật luyện 
kim và chế tác đổ thủ công đã vượt qua cả trình 
độ của thời kì nền văn minh Minos. Đổng thời, 
nghệ thuật kiến trúc cũng có bước phát triển rất 
dài. Cửa thành bằng đá của Mycenae là “cửa 
hình sư tử” nổi tiếng khắp thế giới về sự đổ sộ 
và kiên cố.



Các thành bang Hy Lạp Các vỊ thẩn của Hy Lạp

Mỗi thành bang Hy Lạp đều là một đô thị 
nhỏ có tường thành bảo vệ. Tất cả đô thị đều 
xây dựng đền thờ hoặc thành phòng thủ trên gò 
núi. Trong đô thị có những nơi để dân chúng tụ 
tập. Về cơ bản tất cả thành bang đều được xây 
dựng ở khu vực ven biển hoặc bên bờ sông để 
thuận tiện cho tàu thuyền ra vào.

Trong số các tín ngưỡng tôn giáo của Hy Lạp 
cổ đại, các vị thần trên đỉnh Olympus có ảnh 
hưởng lớn nhất. Trong đó bao gổm các vị thẩn: 
Thẩn Zeus đứng đầu các vị thẩn, nữ thần Hera,
thẩn Apollo, nữ thần trí tuệ Athena, nữ thần
sắc đẹp Aphrodite, thẩn biển Poseidon, nữ thần 
nông nghiệp Demeter... Có cả thẩn Hermes 
khéo léo là sứ giả của các vị thẩn, cũng là
thần bảo vệ người chăn cừu. Ngoài ra, còn có
các vị thần và anh hùng không thuộc về các vị 
thần trên đỉnh Olympus là Prometheus, Achilles, 
Oedipus... cũng được lưu truyền rộng rãi trong 
dân chúng Hy Lạp cổ đại.

Homer sống vào khoảng thế kỉ 9 TCN đến 
thế kỉ 8 TCN, là người đảo lonia. Cuối cùng ông 
mất tại đảo Cyclades, ông là một nhà thơ Hy 
Lạp cổ đại xuất sắc nhất. Đôi mắt của ông bị 
mù nhưng nhờ vào tài năng xuất chúng, trên 
cơ sở những sáng tác truyền miệng trong dân 
gian, ông đã biên soạn thành những tác phẩm 
văn học cổ đại với ngôn ngữ chắt lọc, tình tiết 
sinh động.

Đó là hai bộ sử thi của Hy Lạp cổ đại -  
“ Iliad” và “Odyssey” . Trong đó sử thi “ Iliad” 
gổm 24 khúc ca, 15.693 dòng, nội dung mô tả 
về Hy Lạp bao vây tấn công thành Troy. Sử thi 
“Odyssey” cũng gổm 24 khúc ca, 12.110 dòng, 
nội dung kể về câu chuyện Odyssey - vị anh 
hùng đa mưu túc trí của liên quân Hy Lạp, trong 
hành trình vượt biển trở về quê hương đã nếm 
trải đủ gian nan và nguy hiểm.
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Nguyên nhân bùng nổ 
cuộc chỉấn thành Troy

Trong thẩn thoại Hy Lạp, lúc tổ chức tiệc 
cưới, cha mẹ của anh hùng Achilles không mời 
nữ thần bất hòa Eris  tới. Nữ thẩn này đã tức giận 
ném một quả táo vàng xuống bàn tiệc, trên 
quả táo viết rằng “tặng cho nữ thẩn đẹp nhất” 
nhằm cố ý gây xích mích. Quả nhiên có ba nữ 
thần (nữ thần Hera, nữ thẩn trí tuệ Athena và 
nữ thần sắc đẹp Aphrodite) tranh nhau lấy quả 
táo đó. Thần Zeus, vua của các vị thẩn liền bảo 
họ đi gặp hoàng tử thành Troy là Paris để được 
phân xử. Cả ba nữ thẩn đều hứa hẹn ban cho 
hoàng tử Paris những đặc ân, thế nhưng hoàng 
tử Paris lại trao quả táo cho Aphrodite, bởi vì 
nữ thẩn này hứa hẹn sẽ ban cho chàng người 
phụ nữ đẹp nhất thê' gian làm vợ. Sau đó hoàng 
tử Paris đến thăm xứ Sparta của Hy Lạp rổi 
mang hoàng hậu Helen theo, ngoài ra còn lấy 
đi rất nhiều châu báu của cải. Vì thế, các thành 
bang của Hy Lạp quyết định liên kết với nhau 
để tấn công thành Troy, giành lại nàng Helen. 
Liên quân Hy Lạp đã tập trung được 10 vạn 
nguôi, 1.000 chiến thuyền và tôn Agamemnon 
làm thống soái. Anh hùng mọi miền đểu tới 
tham gia liên quân, cuối cùng cuộc chiến tranh 
thành Troy bùng nổ.

Cần chnyận về con ngựa gỗ

Cuộc chiến thành Troy kéo dài 10 năm. Cuối 
cùng, hai bên ỏ thế giằng co. Khi đó, vị tướng 
của quân Hy Lạp là Odyssey đã hiến một diệu 
kế. ổng ra lệnh cho binh s ĩ Hy Lạp làm một con 
ngựa gỗ lớn trong nhiều đêm liền, sau đó đốt 
hết doanh trại, bước lên thuyền, giả vờ lui binh, 
đổng thời bỏ lại con ngựa gỗ bên ngoài thành 
Troy. Quân của thành Troy hớn hở vui mừng 
kéo con ngựa gỗ vào trong thành làm chiến lợi 
phẩm, tổ chức tiệc rượu ăn mừng chiến thắng.

Dến đêm khuya, nhân lúc tất cả quân lính 
thành Troy đều uống say túy lúy, thì những binh 
s ĩ tinh nhuệ của Hy Lạp từ trong bụng con ngựa 
gỗ nhảy ra, mở toang cửa thành để đội quân Hy 
Lạp tiến vào và chiếm trọn thành Troy.

Về sau, chiến thuật nội ứng ngoại hợp được 
sử dụng rộng rãi trong các hoạt động quân sự, 
trở thành một sách lược rất có giá trị.



Sparta

Athens là một trong những thành bang lớn 
nhất, giàu có nhất, cũng là thành bang có quyền 
lực nhất của Hy Lạp cổ đại. Athens nằm ở bán 
đảo Attica, có cả cảng và vịnh, đồng bằng và 
núi non, khoáng sản phong phú, công thương 
nghiệp và nông nghiệp đều rất phát triển. Năm 
404 TCN, Athens bị xứ Sparta đánh bại, nhưng 
văn hóa Athens vẫn có địa vị quan trọng, ảnh 
hưởng sâu rộng đối với hậu thế.

Sparta nằm ở vùng đổng bằng Laconia thuộc 
phía Dông Nam bán đảo Peloponese, là thành 
bang có diện tích lớn nhất của Hy Lạp cổ đại. 
Thế kỉ 7 TCN, thể chế quốc gia của Sparta đã 
hình thành theo chế độ quân phiệt, toàn dân 
đi lính, trọng võ khinh văn. Do đó xứ Sparta 
không có công trình kiến trúc lớn nào, cũng 
không có tác phẩm nghệ thuật tinh xảo nào, 
bởi vì vũ lực và bá quyển là những thứ duy nhất 
mà họ theo đuổi.

Cuộc chiến banh 
Hy Lạp - Ba Tư

Bất đầu từ nửa sau của thế kỉ 6 TCN, đế quốc 
Ba Tư dẩn dần xâm lược về phía Tây. Năm 492 
TCN, đội quân Ba Tư lấy cớ là Hy Lạp đã viện 
trợ cho đội quân làm phản Ba Tư để tấn công 
Hy Lạp. Cuộc chiến tranh Hy Lạp -  Ba Tư chính 
thức nổ ra. Cuộc chiến tranh đã trải qua ba giai 
đoạn: người Ba Tư tấn công, người Hy Lạp phản 
công và hai bên giằng co, kéo dài gần nửa thế 
kỉ. Lần tấn công đẩu tiên của người Ba Tư thất 
bại vì gặp phải cơn cuồng phong. Lần thứ hai 
chính là trận Marathon nổi tiếng, Athens đã 
giành thấng lợi. Ngày 20 tháng 9 năm 480 TCN 
nổ ra trận hải chiến Salamis, hải quân Ba Tư 
đại bại. Sau đó, quân Hy Lạp lại giành được một 
số thắng lợi, cuộc chiến tranh Hy Lạp - Ba Tư 
cuối cùng kết thúc bằng thắng lợi của Hy Lạp.

Thành tựu của Hy Lạp cổ đại trước tiên thể 
hiện ở rỉnh vực văn hóa. Thần thoại Hy Lạp là 
cội nguồn của tất cả các tác phẩm văn học 
phuơng Tảy, thơ ca và kịch nghệ sau này đều 
lấy thẩn thoại làm đề tài, trong đó thành tựu nổi 
bật nhất chính là sự ra đời của sử thi Homer. 
Triết học của Hy Lạp cổ đại cũng là bộ phận 
cấu thành quan trọng của nền văn hóa Hy Lạp. 
Thời đó đã xuất hiện hàng loạt các nhà triết 
học có ảnh hưởng đến hậu thế, chẳng hạn 
như Heraclitus, Democritus, Socrates, Plato và 
Aristotle, về nghệ thuật, Hy Lạp cổ đại cũng có 
rất nhiều sáng tác v ĩ đại, đặc biệt là về kiến 
trúc có đền Parthenon và đền Erechtheion. về 
lĩnh vực điêu khắc có tượng thần Athena và 
tượng thần Zeus, đặc biệt bức tượng “Người đàn 
ông ném đĩa” (Discobolus) nổi tiếng thê' giới.



NIÊN BIỂU Sự KIỆN LỊCH 5Ử
THỜI
GIAN
(năm
TCN)

AI CẬP VÙNG LƯỠNG HÀ CÁC VÙNG KHÁC

5000
Người Ai Cập bắt đầu 
trổng trọt, chăn  nuôi gia 
súc.

Người dân vùng 
Lưũng Hà bắt đẩu trổng 
trọt, chăn nuôi gia súc.

4000
ở lưu vực sông Nile hình 
thành quốc gia, phát minh 
ra chữ viết tượng hlnh.

ở lưu vực sông Hoàng 
Hà bắt đẩu nền nông 
nghiệp thời kì đồ đá 
mới.

3500
Đô thị của người Sumer 
hình thành, người dân sử 
dụng chữ v iế t tượng h ình, 
xây dựng đền thờ.

3000 Vua Narmer là người đầu 
tiên thống nhất Ai Cập .

Nền văn minh Aegean 
xuất hiện.

2500

Thời kì Cổ vương quốc bắt 
đầu, kim tự tháp hình bậc 
thang được xây dựng. Vua 
Khufu xây dựng đại kim tự 
tháp tại Giza.

Bắt đầu vương triều  Uruk. 
Sau đó khoảng 500 năm, 
nền văn hóa Sumer trở 
nên hưng thịnh. Vương 
triểu Akkad bắt đầu.

Nền văn minh Ấn Độ 
xuất hiện.

2000 Thời kì Trung vương quốc 
bắt đầu từ năm 2040 TCN.

Người Aryan xâm 
chiếm phía Tây Bắc 
Ấn Độ.

1900__
Người Sumer hoàn thành 
bộ luật đẩu tiên trên  thế  
giới.

1700

Thời kì Trung vương quốc 
kết thúc. Sau khi xâm 
chiếm Ai Cập, người Hyksos 
thiết lập vương triểu dị tộc 
đầu tiên.

Vua Hammurabi của đế 
quốc Babylon thống nhất 
vùng Mesopotamia, hoàn 
thành “ Bộ luật Hammurabi” .

Vùng Tiểu Á xây dựng 
đế quốc Hittite.
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THỜI
GIAN
(n ăm
TC N )

AI C Ậ P VỪNG LƯỠNG HÀ CÁC VÙNG KHÁC

1600
Đánh bại người Hyksos, 
thời kì Tân  vương quốc 
bắt đầu.

Bị người Hittite xâm 
lược, đế quốc Babylon 
diệt vong.

Nền văn minh Minos đảo 
Crete hưng thịnh.

1500
Bắt đầu xây dựng lăng 
mộ của pharaoh ở 
Thung lũng các vị Vua.

Nền văn  m inh Ân Thương 
(nhà Thương) xuất hiện ở 
Trung Quốc. Nền văn  m inh 
M ycenae hưng thịnh vào 
khoảng năm 1400 TCN.

1300
Sau khi lên ngôi, vua 
Ramesses II xây dựng 
cơ nghiệp, giao chiến với 
người Hittite tại Kadesh.

1200
Đế quốc Assyria nổi 
lên, sử dụng vũ khí 
bằng sắt dê mở rộng 
lãnh thổ.

Moses ra khỏi Ai Cập.

1000 Nhà Thương diệt vong. Nhà 
Chu ra đời.

900 Hình thành quốc gia ở lưu 
vực sông Hằng của Ấn Độ.

800 Vương quốc Israel bị người 
Assyria tiêu diệt.

700
Ai Cập bi đế quốc 
Assyria thống trị. Sự 
thống trị của Assyria 
kết thúc.

Assyria thống nhất 
vùng Lưỡng Hà, tiếp đó 
thống trị toàn bộ khu 
vực phương Đông, trở 
thành đại đế quốc lớn 
chưa từng có. bế quốc 
Tân Babylon nổi lên.

La Mã hình thành quốc gia 
đô thị.

600 Bị đế quốc Tân Babylon 
đánh bại.

Assyria bị đế quốc 
Tân Babylon tiêu diệt. 
Sau khi vua 
Nebuchadnezzar II 
lên ngôi, Babylon 
càng hưng thịnh hơn.

Thích Ca ra đời tại Ấn Độ. 
Khổng Tử  ra đời tại Trung 
Quốc. Vương quốc Judah bị 
đế quốc Tân Babylon tiêu 
diệt, người dân trở thành 
“tù binh Babylon”.

500 Ai Cập bị đế quốc Ba 
Tư thống trị.

Đế quốc Tân Babylon bị 
đế quốc Ba Tư tiêu diệt.

Đế quốc Ba Tư chính thức 
thành lập.
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