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ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ:
ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﻣﻠﺖ ﯾﻬﻮد و ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﮔﻔﺖ و ﮔﻮی دوم :ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻠﺖ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اداﻣﻪ دﻫﻨﺪۀ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﺪری
ﺧﻮ ﯾﺶ ﺑﺎﺷﻨﺪ

اﻗﻮام و ﻣﻠﺖ ﻫﺎی دوران ﺑﺎﺳﺘﺎن

ﭘﺮﺳﺶ – ﺷﻤﺎ در ﮔﻔﺘﺎر ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺳﺨﻨﺘﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺎ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻠﺖ ﯾﻬﻮد ﭘﺲ از آن ﮐﻪ
 430ﺳﺎل در اﺳﺎرت ﻣﺼﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻗﯿﺎم ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳ و رﻫﺒﺮی او ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﭘﺪری ﺧﻮ ﯾﺶ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ .ﺣﺎﻻ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ از ﺷﻤﺎ ﺑﭙﺮﺳﻢ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ در
ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺴﺎﻧ ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﺷﺪه ،ﻓﺎﺗﺤﺎن ﺟﻨﮓ اﻗﻮام ﺳﺮزﻣﯿﻨ را ﮐﻪ ﺑﻪ اﺷﻐﺎل
ﺧﻮد در آوردهاﻧﺪ ،از ﻣﺤﻞ ﺳﻮﻧﺘﺸﺎن ﺑﻪ ﯾ ﻣﻨﻄﻘﻪ دور دﺳﺖ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ و آن
ﻫﺎ را از ﺧﺎﻧﻪ و ﺧﺎک ﺧﻮ ﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﺎن دﯾﺮی اﻧﺘﻘﺎل داده اﻧﺪ ،ﺗﺎ آﺳﺎن ﺗﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در
ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺷﻐﺎل ﺷﺪه ﺣﻮﻣﺖ ﺑﻨﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺗﺒﻌﯿﺪ و دوری از زادﮔﺎه  ،آن اﻗﻮام
ﺗﺒﻌﯿﺪی ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻀﻤﺤﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﻤﺪن اﮐﺜﺮ آن ﻫﺎ ﻧﯿﺰ از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .آﯾﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮی ﺳﺎﺑﻘﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾ ﻣﻠﺘ ﭼﻬﺎرﺻﺪ و ﺳ ﺳﺎل
)ﻫﻨﮕﺎم ﻏﺮ ﺑﺖ در ﻣﺼﺮ( و در ﯾ دوره دﯾﺮ ﻣﺪت دو ﻫﺰار ﺳﺎل ،از وﻃﻦ و ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه
ﺧﻮد دور ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟ ﻣﯿﻬﻦ ﺧﻮ ﯾﺶ را ﻫﯿﭽﺎه ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﺪ ،و ﭘﺲ از ﯾ ﭼﻨﯿﻦ دوران
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ﺧﻮد دور ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟ ﻣﯿﻬﻦ ﺧﻮ ﯾﺶ را ﻫﯿﭽﺎه ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﺪ ،و ﭘﺲ از ﯾ ﭼﻨﯿﻦ دوران
ﻃﻮﻻﻧ ،ﺑﻪ ﺧﺎک اﺟﺪادی ﺧﻮد ﺑﺎز ﮔﺮدد و ﮐﺸﻮر ﺧﻮﯾﺶ را از ﻧﻮ ﺑﺮ ﭘﺎ ﮐﻨﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦ – ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻫﻢ اﺷﺎره ای ﮐﺮدم ،در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪه ای ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﻧﺪارد .وﻟ ﯾ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ و ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﻢ ﮐﻪ اﺻﻮﻻ ﺗﺸﻞ
و ﺗﻄﻮر و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻗﺒﺎﺋﻞ و آﺣﺎد ﻣﺮدم در ﺑﺴﯿﺎری ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺎ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﺑﺎ ﯾﺪﯾﺮ ﺷﺒﺎﻫﺖ
ﻫﺎﺋ دارد.
ﻣﻦ در ﺑﺎره ﺗﺤﻮل و ﺗﻄﻮر ﻗﺒﺎﺋﻞ ﺳﺨﻦ ﻣ ﮔﻮ ﯾﻢ .ﺑﺴﯿﺎری ﻗﺒﺎﺋﻞ ﺑﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر
ﺧﻮ ﯾﺶ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ دﯾﺮی ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﯾﺎ ﻧﻘﻞ ﻣﺎن ﮐﺮده و در آﻧﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ و در ﻫﻤﺎن ﺟﺎ
ﺗﺤﻠﯿﻞ رﻓﺘﻪ اﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺎن ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺎزه ای را ﺷﻞ ﻣ دﻫﻨﺪ و
ذﻫﻨﯿﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕ آن ﻫﺎ در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺎن ﺟﺪﯾﺪ رﺷﺪ ﻣ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻦ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه را ﺣﺘ در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان زﻣﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣ ﮐﻨﻢ .ﻣﻦ و ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﻻﺧﺮه
اﯾﺮاﻧ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻓﺎرﺳ ﺑﺎ ﯾﺪﯾﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ
ﺑﻮﺋﯿﻢ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪه ای وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻨﻈﻮرم اﻓﺮادی اﯾﺮاﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ آر ﯾﺎﺋ ﺑﻮدﻧﺪ و ﯾﺎ آرﯾﺎﺋ زﺑﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺘﺸﻞ ﺑﻮدﻧﺪ از
اﯾﺮاﻧ ﻫﺎ و ﻫﻨﺪی ﻫﺎ ،آن ﻫﺎ ﻧﯿﺰ در ﻃﻮل دوره ای از ﺗﺎرﯾﺦ ،و ﺷﺎﯾﺪ ﺷﺶ ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ،
ﭼﻨﺪ دور ﮐﻮچ ﻧﺸﯿﻨ از اﻃﺮاف در ﯾﺎﭼﮥ آرال و از آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ
ﻓﻼت اﯾﺮان و در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻮ ﯾﺖ ﻣﻠ و ﻓﺮﻫﻨﮕ آن ﻫﺎ ﺷﻞ ﮔﺮﻓﺖ – ﮐﻪ
ﻣﻨﻈﻮرم در دوره ﻣﺎدﻫﺎ و ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن و ﻏﯿﺮه اﺳﺖ.
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﻣﺎ در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎ ﺑﺤﺚ در ﺑﺎره ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان زﻣﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،وﻟ
ﻗﺼﺪ ﻣﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﯾﺎدآوری آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮ ﯾﻢ ﭼﻮن اﯾﺮاﻧﯿﺎن از ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺧﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ آﮔﺎﻫ
دارﻧﺪ ﺗﺎ درﺑﺎره ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﮐﺎﻧﺎدا ،آﻣﺮﯾﺎ ،اﻧﺪوﻧﺰی ،آرژاﻧﺘﯿﻦ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﺮ،
ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪه ای )ﯾﻌﻨ اداﻣﻪ واﺑﺴﺘﮕ و ﭘﯿﻮﺳﺘﮕ ﯾ ﻗﻮم ﺑﻪ ﻏﺮ ﺑﺖ رﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و
ﺗﻤﺪن ﺑﺎﺳﺘﺎﻧ ﺧﻮد( در ﻣﻮرد اﯾﺮاﻧﯿﺎن روی ﻧﺪاد – در ﻣﻮرد ﯾﻮﻧﺎﻧ ﻫﺎ و دﯾﺮان ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ
ﻃﻮر .در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺼﺮ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮی اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﮐﻪ آن ﻫﺎ ﺗﻤﺪن و ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ ﻓﺮﻫﻨﮕ ﮔﺬﺷﺘﻪ
را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و راه دﯾﺮی در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
در ﻣﺠﻤﻮع ﻣ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻮ ﯾﻢ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﯿﭻ ﻣﻠﺖ و ﺳﺮزﻣﯿﻦ دﯾﺮی ،ﮐﻪ ﻣﻦ در ﺑﺎره آن
ﻣ داﻧﻢ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺒﻮده ﮐﻪ ﻗﻮﻣ ﯾﺎ ﻣﻠﺘ ﭘﺲ از ﯾ دوران ﻏﺮﺑﺖ و اﺳﺘﻘﺮار در ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﺟﺪﯾﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ دﯾﺮ ﯾﻦ ﺧﻮد وﻓﺎدار ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪه ای )ﯾﻌﻨ
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ﺟﺪﯾﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ دﯾﺮ ﯾﻦ ﺧﻮد وﻓﺎدار ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪه ای )ﯾﻌﻨ
وﻓﺎداری ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ دﯾﺮ ﯾﻦ و ﺑﺎﺳﺘﺎﻧ (اﻣﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻠﺖ ﯾﻬﻮد در ﭘﻬﻨﻪ ﺗﺎرﯾﺦ
ﺑﺸﺮی اﺧﺘﺼﺎص دارد.
ﭘﺮﺳﺶ – ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺼﺮ و ﯾﻮﻧﺎن و ﺑﺎﺑﻞ و دﯾﺮ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻫﺎی ﺑﺰرگ زﻣﺎن اﺷﺎره
ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻣ ﮔﻮﺋﯿﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪه ای در ﻣﻮرد آن ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﭘﺎﺳﺦ – ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،در دوره ﻫﺎﺋ ﮐﻪ ﻣﻦ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺳﺨﻨﺎﻧﻢ ﺑﻪ آن ﻫﺎ اﺷﺎره ﻣ ﮐﻨﻢ،
ﺗﻤﺪن ﻫﺎی ﺑﺰرﮔ ﺑﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤ ﺗﻮان آن ﻫﺎ را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ .در ﻣﺠﻤﻮع در آن دوران
ﻫﺎ دو ﺗﻤﺪن ﺑﺰرگ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ :ﯾ ﺗﻤﺪن ﺳﻮﻣﺮی ﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ اﺗﻔﺎق
ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺗﻤﺪن زاده ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن ﻫﺠﺮت ﮐﺮد.
ﺳﻮﻣﺮ ﺗﻤﺪﻧ ﺑﺰرگ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻫﻢ در آن ﺗﻤﺪن رﺷﺪ ﮐﺮد و ﻓﺮد ﺑﺰرﮔ
ﺑﻮد .ﺗﻤﺪن دﯾﺮ آن دوران ،ﺗﻤﺪن ﺑﺎﺷﻮه ﻣﺼﺮ ﺑﻮد.
ﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺣﻖ ﻧﺪار ﯾﻢ ﺗﻤﺪن ﻫﺎی ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺎی دﯾﺮ را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﯿﺮ ﯾﻢ .ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻤﺪن ﻫﺎﺋ
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .وﻟ ﻣﺘﻘﺎﺑﻼ ،ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺪن ﺑﺰرﮔ را ﺑﻪ وﺟﻮد آوردﻧﺪ و آن را ﺑﻪ
ﻫﻤﻪ ﺑﺸﺮ ﯾﺖ اﻋﻄﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ دﯾﺮ ادﯾﺎن ﯾﺘﺎﭘﺮﺳﺖ از داﺧﻞ اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺑﺎور
ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪﻧﺪ.
ﺣﺘ اﮔﺮ ﻧﻘﺶ ادﯾﺎن را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﯿﺮ ﯾﻢ ،در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮﺋﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺪن و ﻓﺮﻫﻨﮕ ﮐﻪ
ﺑﺪون ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﯾﻦ ،در ارو ﭘﺎ و ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺎی دﯾﺮ رﺷﺪ ﮐﺮد ،ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ و
اﻧﺪﯾﺸﻪ ﯾﻬﻮد دارد.
ﭘﺮﺳﺶ – ﻣﻦ واﻗﻌﺎ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی دﯾﺮی را ذﮐﺮ ﮐﻨﻢ و در ﺑﺎره آن
ﺑﭙﺮﺳﻢ ،ﻣﺜﻼ ﺗﻤﺪن ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن .ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن اﻣﺮوز ﻧﻪ زﺑﺎن ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن را ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻪ ﻗﺎدرﻧﺪ ﮐﺘﺎب ﻫﺎی آن دوران را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و درک ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ
در ﻣﻮرد ﻣﺼﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎن در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮ دوران ﮐﻨﻮﻧ ﻧﯿﺰ ﺻﺪق ﻣ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦ
ﺳﺨﻦ را ﻣ ﺗﻮان در ﻣﻮرد ﺗﻤﺪن دوران ﺑﺎﺳﺘﺎن اﯾﺮان و زﺑﺎن ﭘﻬﻠﻮی در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺪن
و ز ﺑﺎن اﻣﺮوزی اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﯿﺎن ﮐﺮد .ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻦ آن اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻠﺖ ﻫﺎی ﺟﻬﺎن،
ﻗﻮﻣ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻠﺖ ﯾﻬﻮد وﺟﻮد دارد ﮐﻪ زﺑﺎن و ﺗﻤﺪن و ﻓﺮﻫﻨﮕﺸﺎن را ﻋﯿﻨﺎ ﺣﻔﻆ ﮐﺮده
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﯾﻌﻨ زﺑﺎن اﻣﺮوز آن ﻫﺎ ﻫﻤﺎن زﺑﺎن دوران ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﺘﺎب ﻫﺎی اﻣﺮوزی آن
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن زﺑﺎن ﺳﻪ ﻫﺰار ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦ – اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﺟﺎﺋ اﺳﺖ و ﺧﺮﺳﻨﺪم ﮐﻪ آن را ﻣﻄﺮح ﻣ ﮐﻨﯿﺪ.
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ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده اﺳﺖ :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮ ﯾﻢ ﮐﻪ در ﺻﺤﻨﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ،
ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻮﻧﺎن را ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺸ از آن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣ آورم ،ﺳﻪ ﻣﻠﺖ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ
ز ﺑﺎن و ﺗﻤﺪن ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺧﻮ ﯾﺶ را ﺣﻔﻆ ﮐﺮدهاﻧﺪ و اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ در ﻫﻤﺎن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﻤﭽﻨﺎن
زﻧﺪﮔ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .ﯾ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ،دﯾﺮی ﻣﻠﺖ ﯾﻬﻮد و ﺳﻮﻣ ﻣﻠﺖ ﯾﻮﻧﺎن.
در ﻣﻮرد اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،ﻣﻦ دوران ﻣﺎدﻫﺎ را ﻧﯿﺰ اﺿﺎﻓﻪ ﻣ ﮐﻨﻢ و ﺗﺎرﯾﺦ آن را از دو ﻫﺰار و
ﻫﻔﺘﺼﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣ آورم ،زﯾﺮا از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻦ ،ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان از دوران ﻣﺎدﻫﺎ آﻏﺎز
ﻣ ﺷﻮد.
اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻪ زﺑﺎن اﯾﺮاﻧ ﺻﺤﺒﺖ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺗﮑﺎﻣﻠ در زﺑﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﮐﻪ اﮔﺮ
ﻓﺮﺻﺘ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻨﯿﺪ درﺑﺎره آن ﺳﺨﻦ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﻔﺖ؛ زﯾﺮا در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻠﺖ ﻫﺎ ﯾ از
ﻣﺸﻞ ﺗﺮ ﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺤﻮل زﺑﺎن اﺳﺖ .اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﻣﺮوز در ﻫﻤﺎن ﺳﺮزﻣﯿﻨ
زﻧﺪﮔ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ دوﻫﺰار و ﻫﻔﺘﺼﺪ ﺗﺎ دوﻫﺰار و ﻫﺸﺘﺼﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در آن ﺟﺎ زﻧﺪﮔ
ﻣ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﻣﻦ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ ﭘﯿﺸﺪادﯾﺎن و ﮐﯿﺎﻧﯿﺎن اﺷﺎره ای ﻧﻤ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ درﺑﺎره آن دوران اﺳﻨﺎد
ﻣﻮﺛﻘ ﻧﺪار ﯾﻢ و در ﻣﻮرد آن ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﻢ و ﯾﺎ اﺷﺎراﺗ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب
اوﺳﺘﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ.
در ﻫﺮ ﺣﺎل ،اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﻣﺮوز در ﻫﻤﺎن ﺳﺮزﻣﯿﻦ زﻧﺪﮔ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن زﺑﺎن اﯾﺮاﻧ ﺳﺨﻦ
ﻣ ﮔﻮ ﯾﻨﺪ – وﻟ ،دﯾﻨﺸﺎن ﻋﻮض ﺷﺪه اﺳﺖ و دﯾﻦ ﯾ از ارﮐﺎن ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺖ .دﯾﻦ
زﻧﺪﮔ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﯾ ﻣﻠﺖ را ﻫﺪاﯾﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ.
در ﻣﻮرد ﯾﻮﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮرد ﺻﺪق ﻣ ﮐﻨﺪ .ﯾﻮﻧﺎن ﻫﻢ ﯾ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﯾ ﻣﻠﺖ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧ دارد و در آن ﺟﺎ ﻣﻠﺖ ﯾﻮﻧﺎن اﻣﺮوز ﻫﻤﺎن زﺑﺎن را ﺗﮑﻠﻢ ﻣ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪا
در ﻣﻮرد آن ﺷﺮح ﺧﻮاﻫﻢ داد ،وﻟ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﻫﻢ دﯾﻨﺸﺎن را ﻋﻮض ﮐﺮدهاﻧﺪ .آن ﻫﺎ ﻫﻢ دﯾﻦ
ﻣﺴﯿﺢ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻣﻠﺖ ﯾﻬﻮد در ﻫﻤﺎن ﺳﺮزﻣﯿﻦ و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن دﯾﻦ و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻓﺮﻫﻨﮓ زﻧﺪﮔ ﻣ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺎ ﯾﻬﻮدﯾﺎن واﻗﻌﺎ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﯽ ﻫﻤﺘﺎ و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻫﺴﺘﯿﻢ.
اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺗﻐﯿﯿﺮ ز ﺑﺎن ﻫﺎ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮ ﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﻮد زﺑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﺮده ،ﯾﻌﻨ زﺑﺎن دﯾﺮی ﻧﺸﺪه،
ز ﺑﺎن ﻓﺮس ﻗﺪﯾﻢ ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﺸﻮد زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧ ﯾﺎ ز ﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﯾﺎ ﻟﻬﺴﺘﺎﻧ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﻫﺎ ،ﺑﻠﻪ
ﺗﺤﻮل ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
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ز ﺑﺎن ﻓﺎرﺳ ﮐﻪ ﻣﻦ اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣ ﮐﻨﻢ ،ﺗﮑﺎﻣﻠ اﺳﺖ از ز ﺑﺎن ﻓﺮس ﻗﺪﯾﻢ ﮐﻪ
در دوران ﻫﺨﺎﻣﻨﺸ ﺑﻪ آن ﺗﮑﻠﻢ ﻣ ﺷﺪه و در زﻣﺎن اﺷﺎﻧﯿﺎن و ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﻓﺎرﺳ ﻣﯿﺎﻧﻪ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﻞ داده اﺳﺖ .ﺑﻌﺪا ﻫﻢ ﺗﺤﻮﻻت ﺑﯿﺸﺘﺮی در آن ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ،ﺣﺎﻻت و ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ
ﮐﻪ ﻣﺮ ﺑﻮط ﺑﻪ دﺳﺘﻮر زﺑﺎن اﺳﺖ ﺗﺤﻮل و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ،وﻟ ﻣﻦ ﻧﻤ ﺧﻮاﻫﻢ وارد
ﺟﺰﺋﯿﺎت آن ﺷﻮم.
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ در ﻣﻮرد ﯾﻮﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺻﺪق ﻣ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﺟﺎ ﻧﯿﺰ زﺑﺎن ﻫﻤﺎن زﺑﺎن اﺳﺖ ،وﻟ
ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
در ﻫﺮ ﺣﺎل ،در ﻣﻮرد ﻣﻠﺖ ﯾﻬﻮد و زﺑﺎن ﻋﺒﺮی ،ﮔﺮﭼﻪ دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗ ﺷﺪه ،وﻟ ﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﺎ
ﻫﻤﺎن زﺑﺎن ﺗﮑﻠﻢ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ،در ﻫﻤﺎن ﺳﺮزﻣﯿﻦ زﻧﺪﮔ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن دﯾﻦ ﭘﺎی ﺑﻨﺪ
ﻫﺴﺘﯿﻢ.
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮ ﯾﻢ ﮐﻪ زﺑﺎن ﻋﺒﺮی در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﯾﺮ ز ﺑﺎن ﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧ ﻣﻨﻄﻘﻪ،
ﮔﺮﭼﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ و دﮔﺮﮔﻮﻧ ﻫﺎﺋ در آن ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ،وﻟ اﯾﻦ ﺗﻄﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺰﺋ ﺑﻮده و وﻗﺘ
ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﺗﻮرات ﯾﺎ ﻋﻬﺪ ﻋﺘﯿﻖ را ﺑﺎ ز ﺑﺎن ﻋﺒﺮی اﻣﺮوز ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭼﻨﺪاﻧ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .اﻣﺮوز ﯾ اﺳﺮاﺋﯿﻠ ﮐﻪ ﺣﺘ ﭼﻬﺎر ﮐﻼس اﺑﺘﺪاﺋ و ﯾﺎ ﺷﺶ
ﮐﻼس درس ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺮ ﺑﺮﮔ از ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﺗﻮرات را ﮐﻪ ﺑﺎز ﮐﻨﺪ ،دﺳﺖ ﮐﻢ
ﻫﺸﺘﺎد در ﺻﺪ از ﻣﺘﻦ را ﻣ ﻓﻬﻤﺪ و اﮔﺮ ﺑﯿﺴﺖ درﺻﺪ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه را ﻫﻢ درک ﻧﻤ ﮐﻨﺪ،
اﮔﺮ ﺗﺎ ﮐﻼس دوازده درس ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،آن را ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪ.
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗ دﯾﺮ ،زﺑﺎن ﻋﺒﺮی ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻣﻦ و ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آن ﺗﮑﻠﻢ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﻫﻤﺎن زﺑﺎن دوﻫﺰار و
ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﻪ آن ﺗﮑﻠﻢ ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﯾ ﻓﺮق اﺳﺎﺳ
اﺳﺖ.
ﺣﺎﻻ ﺑﺮوﯾﻢ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻣﺼﺮ ،ﻣ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭽﻮﺟﻪ ﻣﺼﺮ اﻣﺮوز ﺷﺒﯿﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎن
ﻧﯿﺴﺖ.
ﻫﻨﮕﺎﻣ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﺳﻼم ،اﻋﺮاب ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮدﻧﺪ و آن را اﺷﻐﺎل ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺷﻤﺎر
ز ﯾﺎدی از اﻓﺮاد ﺳﺎﮐﻦ ﺟﺰ ﯾﺮة اﻟﻌﺮب ﺑﻪ آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮدﻧﺪ و از آن ﻫﻨﮕﺎم زﺑﺎن
ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﮐﻠ ﻋﻮض ﺷﺪ.
وﻗﺘ ﻣﺎ ﻣ ﮔﻮﺋﯿﻢ "ز ﺑﺎن ﻣﺼﺮی" ﻣﻨﻈﻮرﻣﺎن آن زﺑﺎﻧ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﺼﺮ ﺑﻪ آن
ﺻﺤﺒﺖ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﻪ زﺑﺎﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ در دوران ﻓﺮاﻋﻨﻪ ﻣﺼﺮی ﺑﻪ آن ﺳﺨﻦ ﻣ ﮔﻔﺘﻨﺪ.
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ﺻﺤﺒﺖ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﻪ زﺑﺎﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ در دوران ﻓﺮاﻋﻨﻪ ﻣﺼﺮی ﺑﻪ آن ﺳﺨﻦ ﻣ ﮔﻔﺘﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﯿﺎن ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼ از ﻣﺮدم اﻣﺮوز ﻣﺼﺮ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻗُﺒﻄ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﺎ اﻧﺪازه ای
ﺗﮑﺎﻣﻞ زﺑﺎن ﻗﺪﯾﻢ ﻣﺼﺮ در زﺑﺎن اﻣﺮوزی آن ﻫﺎ ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺼﺮ ﯾﺎن اﻣﺮوز ﻣﺼﺮ ﯾﺎن ﻗﺪﯾﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،زﺑﺎﻧﺸﺎن ﮐﺎﻣﻼ ﻋﻮض ﺷﺪه ،ﻓﺮﻫﻨﮕﺸﺎن دﮔﺮﮔﻮن
ﺷﺪه ،دﯾﻨﺸﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده ،و در ﻣﺠﻤﻮع ﻫﻤﻪ ارﮐﺎن ﺗﻤﺪن آن ﻫﺎ  ،ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﮐﺎن ﻣﻠ و
ﻓﺮﻫﻨﮕ و دﯾﻨ اﺳﺖ ،ﻋﻮض ﺷﺪه و اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه در ﻣﻮرد ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺑﺎﺑﻞ و
اﻣﭙﺮاﺗﻮری آرام )ﮐﻪ ﺳﻮرﯾﻪ و ﻟﺒﻨﺎن و ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺎی دﯾﺮی را ﺷﺎﻣﻞ ﻣ ﮔﺮدﯾﺪه( ﻧﯿﺰ ﺻﺪق
ﻣ ﮐﻨﺪ.
ﭘﺮﺳﺶ – ﻣﻦ ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﭘﺮﺳﺶ ﺧﻮد را اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺳﻮﻣﺮی ﻫﺎ ،ﺑﺎﺑﻠ
ﻫﺎ ،آﺷﻮری ﻫﺎ ،ﻓﻨﯿﻘ ﻫﺎ ،ﺣﯿﺘ ﻫﺎ ،ﯾﺒﻮﺳ ﻫﺎ و دهﻫﺎ ﻗﻮم و ﺻﺪﻫﺎ ﻗﺒﯿﻠﻪ و ﺗﻤﺪن و
ﻣﺮدﻣﺎن دﯾﺮ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻨﺪ ،وﻟ ﺗﻤﺪن و ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻣﻠﯿﺖ و ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﻮم ﯾﻬﻮد ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪ.
ﭼﻮﻧﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ؟
ﭘﺎﺳﺦ – ﺑﺮای آن ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﺷﻤﺎ را ﺑﺪﻫﻢ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭼﻨﺪ
ﺟﻠﺴﻪ ﺻﺤﺒﺖ دارم .وﻟ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ،ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻪ ﺗﻤﺪن و ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﯾﻬﻮد ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﻤﺪن ﻫﺎ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎی دﯾﺮ ﺻﺤﻨﻪ ﺗﺎرﯾﺦ را ﺗﺮک ﮔﻔﺘﻨﺪ ،آن
ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻮازات ﻣﺪﻧ ﺷﺪن و اﻧﺴﺠﺎم در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮدﻣﺎن ،ﺗﺸﯿﻞ ﻣﻤﻠﺘ را
دادﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﺎن آن ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺎی اﺧﻼﻗ و ارزﺷﻬﺎی ﺣﻘﻮﻗ و ﻓﺮﻫﻨﮕ ﺧﯿﻠ
اﻫﻤﯿﺖ ﻣ دﻫﻨﺪ – ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻦ ﮔﻮرﯾﻮن ﮔﻔﺖ و ﺑﺰرﮔﺎن دﯾﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ آن ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ:
"ﻣﻠﺘ ﮐﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ اﺧﻼﻗ و ﻣﻌﻨﻮی و ﻓﺮﻫﻨﮕ ﻧﺪارد ،ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﻫﺎی دﯾﺮ ﯾﻦ ﺧﻮد ﭘﺸﺖ
ﭘﺎ ﻣ زﻧﺪ و ﻣﻠﺘ ﮐﻪ ﺑﻪ رﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨ ﺧﻮد آن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ و ﺷﺎﯾﺪ وﻓﺎدار ﻧﻤ ﻣﺎﻧﺪ،
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻠﺘ رو ﺑﻪ زوال ﻣ رود و ﻓﻨﺎ ﻣ ﺷﻮد".
آن ﻣﻠﺖ ﻫﺎﺋ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺸﺎن را ﺑﺮدﯾﺪ و ﮔﻔﺘﯿﺪ ﮐﻪ اﺛﺮی از آﻧﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﺎﻗ ﻧﻤﺎﻧﺪه و
ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی از ﺧﻮد ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﯿﺎوردﻧﺪ.
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ،از اﻗﻮاﻣ ﭼﻮن ﻋﺎﻣﻮﻧ ﻫﺎ و ادوﻣ ﻫﺎ و دﯾﺮ اﻗﻮاﻣ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣ
ز ﯾﺴﺘﻨﺪ ،واﻗﻌﺎ ﭼﯿﺰی و اﺛﺮی ﺑﺎﻗ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮ ﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻗﻮام دور از ﺗﻤﺪن ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﻤ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮ ﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺪﻧ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ،
ز ﯾﺮا ﻫﯿﭻ ﻣﻠﺖ و ﻗﻮﻣ ﺑﺪون ﺗﻤﺪن ﻧﻤ ﺷﻮد – وﻟ اﯾﻦ ﻫﺎ ﭼﯿﺰی از ﺧﻮد ﺑﺎﻗ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ
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ز ﯾﺮا ﻫﯿﭻ ﻣﻠﺖ و ﻗﻮﻣ ﺑﺪون ﺗﻤﺪن ﻧﻤ ﺷﻮد – وﻟ اﯾﻦ ﻫﺎ ﭼﯿﺰی از ﺧﻮد ﺑﺎﻗ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ
و ﻓﻨﺎ ﺷﺪﻧﺪ.
وﻟ آن ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ ﻋﻠﻤ و ﻓﺮﻫﻨﮕ و دﯾﻨ ﮐﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد آوردﻧﺪ و آن ﻣﯿﺮاﺛ را ﮐﻪ
ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﻪ ﺑﺸﺮ ﯾﺖ دادﻧﺪ ،دﯾﺮان ﻧﺪادﻧﺪ .و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﻣﺮدم اﻣﭙﺮاﺗﻮری آﺷﻮر ،زﻧﺪﮔ
آن ﻫﺎ در ﺟﻨﮓ و ﺟﺪال و اﺳﯿﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﺗﺼﺮف ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺎی دﯾﺮان ﺳﭙﺮی ﻣ ﺷﺪ و
ﻓﺮﻫﻨﮕ از ﺧﻮد ﺑﺎﻗ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﯾ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارم در ﺑﺤﺚ ﻫﺎی آﯾﻨﺪه در ﺑﺎره آن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
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