
بخش نخست

  سرگذشت ملت یهود و سرزمین اسرائیل 
:بخش نخست

  

یهودیان شاید تنها ملت دنیا به عنوان ادامه دهندۀ فرهنگ پدری  :گفت و گوی دوم
 خویش باشند

 اقوام و ملت های دوران باستان

ها را از خانه و خاک خویش به مان دیری انتقال داده اند، تا آسان تر بتوانند در 
اند و آن  اند، از محل سونتشان به ی منطقه دور دست تبعید کرده خود در آورده

شما در گفتار پیشین سخنتان به این جا رسید که ملت یهود پس از آن که   –پرسش 

آیا در تاریخ بشری سابقه داشته است که ی ملت چهارصد و س سال  .است
و در ی دوره دیر مدت دو هزار سال، از وطن و خاستگاه  )هنگام غربت در مصر(

سال در اسارت مصر بودند، با قیام حضرت موس و رهبری او به سرزمین  430

در نتیجه این تبعید و دوری از زادگاه ، آن اقوام  .سرزمین اشغال شده حومت بنند
تبعیدی معموال مضمحل شده اند و فرهنگ و تمدن اکثر آن ها نیز از میان رفته 

تاریخ انسان هر بار که جنگ شده، فاتحان جنگ اقوام سرزمین را که به اشغال 
حاال در این جا م خواهم از شما بپرسم که معموال در   .پدری خویش بازگشتند

خود دور باشد، ول میهن خویش را هیچاه فراموش نکند، و پس از ی چنین دوران 
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پا کند؟  طوالن، به خاک اجدادی خود باز گردد و کشور خویش را از نو بر

خود دور باشد، ول میهن خویش را هیچاه فراموش نکند، و پس از ی چنین دوران 

ول ی موضوع را باید برای شما و شنوندگان شما توضیح دهم که اصوال تشل  .ندارد
همان گونه که پیشتر هم اشاره ای کردم، در تاریخ بشر چنین پدیده ای سابقه  –پاسخ 

  .هائ دارد

و تطور و تکامل قبائل و آحاد مردم در بسیاری سرزمین ها کم و بیش با یدیر شباهت 

یش به نقطه دیری مهاجرت و یا نقل مان کرده و در آنجا مانده اند و در همان جا  خو
در این مان جدید است که فرهنگ تازه ای را شل م دهند و  .تحلیل رفته اند

 .ذهنیت فرهنگ آن ها در همین مان جدید رشد م کند

یم باره تحول و تطور قبائل سخن م گو بسیاری قبائل بوده اند که به اختیار  .من در

 .بوئیم که در ایران نیز چنین پدیده ای وجود داشته است

من و شما هم باالخره  .من این پدیده را حت در فرهنگ ایران زمین نیز مشاهده م کنم
ایران هستیم و فارس با یدیر صحبت م کنیم و باید این نکته را نیز به صراحت 

 .منظورم در دوره مادها و هخامنشیان و غیره است

یاچۀ آرال و از آسیای میانه مهاجرت کردند به  چند دور کوچ نشین از اطراف در

یائ بودند و یا آریائ زبان بودند و متشل بودند از  منظورم افرادی ایران است که آر

که  –فالت ایران و در این سرزمین بود که هویت مل و فرهنگ آن ها شل گرفت 

ایران ها و هندی ها، آن ها نیز در طول دوره ای از تاریخ، و شاید شش هزار سال پیش، 

 .را کنار گذاشتند و راه دیری در پیش گرفتند

دارند تا درباره سرگذشت فرض کنیم کانادا، آمریا، اندونزی، آرژانتین و کشورهای دیر، 

 باره تاریخ ایران زمین نیست، ول باید تاکید کنم که مقصود ما در این گفتارها بحث در

در مورد یونان ها و دیران هم همین  –در مورد ایرانیان روی نداد  )تمدن باستان خود
بت رفته به فرهنگ و (چنین پدیده ای  یعن ادامه وابستگ و پیوستگ ی قوم به غر

در تاریخ مصر هم چنین امری اتفاق افتاد که آن ها تمدن و پیشینۀ فرهنگ گذشته  .طور

 یم چون ایرانیان از پیشینه خود بیشتر آگاه قصد من با این یادآوری آن است که بو

ین خود وفادار مانده باشند یعن (چنین پدیده ای  .جدید، همچنان به فرهنگ دیر

باره آن  یم که در تاریخ هیچ ملت و سرزمین دیری، که من در در مجموع م توانم بو
م دانم، چنین نبوده که قوم یا ملت پس از ی دوران غربت و استقرار در سرزمین 
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ین خود وفادار مانده باشند یعن (چنین پدیده ای  .جدید، همچنان به فرهنگ دیر

ین و باستان امری است که تنها به ملت یهود در پهنه تاریخ  )وفاداری به فرهنگ دیر
 .بشری اختصاص دارد

 .کردید که م گوئید چنین پدیده ای در مورد آن ها وجود نداشته است

شما به تاریخ مصر و یونان و بابل و دیر امپراتوری های بزرگ زمان اشاره  –پرسش 

  .تمدن دیر آن دوران، تمدن باشوه مصر بود .بود

ی تمدن سومری ها بود که برحسب اتفاق  :ها دو تمدن بزرگ وجود داشته است
در مجموع در آن دوران  .تمدن های بزرگ بوده اند که نم توان آن ها را نادیده گرفت

 بزرگ داشت که حضرت ابراهیم هم در آن تمدن رشد کرد و فرد بزرگ سومر تمدن
 .حضرت ابراهیم نیز در این تمدن زاده شد و سپس به سرزمین کنعان هجرت کرد

توجه کنید، در دوره هائ که من در این بخش از سخنانم به آن ها اشاره م کنم،  –پاسخ 

ول متقابال، یهودیان نیز تمدن بزرگ را به وجود آوردند و آن را به  .وجود داشته است
یت اعطا کردند که بعدها دیر ادیان یتاپرست از داخل این اندیشه و باور  همه بشر

 .یهودیان به وجود آمدند

یم یم تمدن های سرزمین های دیر را نادیده بیر چنین تمدن هائ  .ما هرگز حق ندار

پا و سرزمین های دیر رشد کرد، ارتباط تنگاتنگ با فرهنگ و  بدون ارتباط با دین، در ارو
 .اندیشه یهود دارد

یم، در هر حال باید بوئیم که تمدن و فرهنگ که  حت اگر نقش ادیان را نادیده بیر

همین  .در مورد مصر باستان در مقایسه با مصر دوران کنون نیز صدق م کند
این واقعیت  .صحبت کنند و نه قادرند کتاب های آن دوران را بخوانند و درک کنند

بان امروزی ایرانیان بیان کرد پرسش من آن است که آیا در تاریخ ملت های جهان،  .و ز
سخن را م توان در مورد تمدن دوران باستان ایران و زبان پهلوی در مقایسه با تمدن 

باره آن  –پرسش  من واقعا در این جا م خواهم نمونه های دیری را ذکر کنم و در

 ها به همان زبان سه هزار چهار هزار سال پیش نوشته شده باشد؟

یونانیان امروز نه زبان یونان باستان را م توانند  .بپرسم، مثال تمدن یونان باستان

باشند، یعن زبان امروز آن ها همان زبان دوران باستان باشد و کتاب های امروزی آن 
قوم مانند ملت یهود وجود دارد که زبان و تمدن و فرهنگشان را عینا حفظ کرده 

  .این پرسش بسیار به جائ است و خرسندم که آن را مطرح م کنید –پاسخ 
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که من یونان را نیز بخش از آن به حساب م آورم، سه ملت وجود دارند که کم و بیش 

 .ی ملت ایران، دیری ملت یهود و سوم ملت یونان .زندگ م کنند

یش را حفظ کرده بان و تمدن باستان خو اند و امروز نیز در همان سرزمین همچنان  ز

یم که در صحنه گسترده خاورمیانه،  :پاسخ من به این پرسش بسیار ساده است باید بو

هفتصد سال پیش به حساب م آورم، زیرا از دیدگاه من، تاریخ ایران از دوران مادها آغاز 
  .م شود

در مورد ایرانیان، من دوران مادها را نیز اضافه م کنم و تاریخ آن را از دو هزار و 

ین مباحث همین مساله تحول زبان است ایرانیان امروز در همان سرزمین  .مشل تر
فرصت باشد و پرسش کنید درباره آن سخن خواهیم گفت؛ زیرا در تاریخ ملت ها ی از 

 .اند م کرده

 کنند که دوهزار و هفتصد تا دوهزار و هشتصد سال پیش در آن جا زندگ م زندگ

ایرانیان به زبان ایران صحبت م کنند، البته تکامل در زبان به وجود آمده که اگر 

من در این جا به پیشینۀ پیشدادیان و کیانیان اشاره ای نم کنم که درباره آن دوران اسناد 

  .اوستا آمده است

یم و در مورد آن ها باید به شاهنامه مراجعه کنیم و یا اشارات که در کتاب  موثق ندار

در هر حال، ایرانیان امروز در همان سرزمین زندگ م کنند و با همان زبان ایران سخن 

 .زندگ بسیاری از افراد ی ملت را هدایت م کند

یند  دین  .ول، دینشان عوض شده است و دین ی از ارکان فرهنگ است –م گو

آن ها هم دین  .اند در مورد آن شرح خواهم داد، ول یونانیان هم دینشان را عوض کرده
ی ملت باستان دارد و در آن جا ملت یونان امروز همان زبان را تکلم م کند که بعدا 

یونان هم ی سرزمین باستان است که  .در مورد یونان نیز همین مورد صدق م کند

 .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

 .تحول پیدا کرده است

یم که خود زبان تغییر نکرده، یعن زبان دیری نشده،  بان ها، باید بو اما در مورد تغییر ز
بان فرانسه یا لهستان و مانند آن ها، بله  بان فرس قدیم نرفته بشود زبان آلمان یا ز ز
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 .تحول پیدا کرده است

در دوران هخامنش به آن تکلم م شده و در زمان اشانیان و ساسانیان به فارس میانه 

  .جزئیات آن شوم

بان فرس قدیم که  بان فارس که من امروز با شما صحبت م کنم، تکامل است از ز ز

بعدا هم تحوالت بیشتری در آن به وجود آمده، حاالت و مطالبی  .تغییر شل داده است
بوط به دستور زبان است تحول و تکامل پیدا کرده، ول من نم خواهم وارد  که مر

 کند که در آن جا نیز زبان همان زبان است، ول این مطلب در مورد یونان نیز صدق م
 .تغییرات پیدا کرده است

همان زبان تکلم م کنیم، در همان سرزمین زندگ م کنیم و به همان دین پای بند 
 .هستیم

در هر حال، در مورد ملت یهود و زبان عبری، گرچه دچار تغییرات شده، ول ما هنوز با 

 بوده و وقت این تطور بسیار جزئ در آن به وجود آمده، ول هائ گرچه تغییر و دگرگون
بان عبری امروز مقایسه م کنیم، م بینیم که  کتاب مقدس تورات یا عهد عتیق را با ز

هشتاد در صد از متن را م فهمد و اگر بیست درصد باقیمانده را هم درک نم کند، 

بان های باستان منطقه،  یم که زبان عبری در مقایسه با دیر ز این نکته را نیز باید بو

امروز ی اسرائیل که حت چهار کالس ابتدائ و یا شش  .تغییر چندان نکرده است

 .اگر تا کالس دوازده درس بخواند، آن را هم خواهد فهمید

کالس درس خوانده باشد، هر برگ از کتاب مقدس تورات را که باز کند، دست کم 

به عبارت دیر، زبان عبری که امروز من و شما به آن تکلم م کنیم همان زبان دوهزار و 
این ی فرق اساس  .پانصد سال پیش است که یهودیان باستان به آن تکلم م کردند

 .است

حاال برویم به سراغ مصر، م بینیم که به هیچوجه مصر امروز شبیه مصر باستان 
 .نیست

یرة العرب به آن سرزمین مهاجرت کردند و از آن هنگام زبان  یادی از افراد ساکن جز ز
هنگام که با پیدایش اسالم، اعراب به مصر حمله بردند و آن را اشغال کردند، شمار 

  .مردمان مصر به کل عوض شد

بان مصری"وقت ما م گوئیم  منظورمان آن زبان نیست که امروز مردمان مصر به آن  "ز
 .صحبت م کنند، بله زبان است که در دوران فراعنه مصری به آن سخن م گفتند
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  .تکامل زبان قدیم مصر در زبان امروزی آن ها باق مانده است

 .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 

فرهنگ و دین است، عوض شده و این پدیده در مورد فرهنگ امپراتوری بابل و 
نیز صدق  )که سوریه و لبنان و سرزمین های دیری را شامل م گردیده(امپراتوری آرام 

شده، دینشان تغییر کرده، و در مجموع همه ارکان تمدن آن ها ، که منظور ارکان مل و 
یان قدیم نیستند، زبانشان کامال عوض شده، فرهنگشان دگرگون  یان امروز مصر مصر

 .م کند

من م خواهم پرسش خود را این گونه مطرح کنم که سومری ها، بابل  –پرسش 

 چونه است این؟

ها قوم و صدها قبیله و تمدن و  ها، آشوری ها، فنیق ها، حیت ها، یبوس ها و ده
 .مردمان دیر از بین رفتند، ول تمدن و فرهنگ و ملیت و تاریخ قوم یهود باق ماند

 :گذاشته اند

یهود باق ماند و بسیاری از تمدن ها و فرهنگ های دیر صحنه تاریخ را ترک گفتند، آن 

همان گونه که بن گوریون گفت و بزرگان دیر نیز بر آن تاکید  –اهمیت م دهند 

ول به اختصار و به نظر من، علت این امر که تمدن و فرهنگ  .جلسه صحبت دارم
برای آن که بتوانم پاسخ این پرسش بسیار خوب شما را بدهم، نیاز به چند  –پاسخ 

بوده که ما به موازات مدن شدن و انسجام در سرزمین خودمان، تشیل مملت را 
 خیل و فرهنگ و ارزشهای حقوق دادیم که مردمان آن به موضوع های اخالق

ین خود پشت " ملت که زیرساخت اخالق و معنوی و فرهنگ ندارد، به سنت های دیر
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

 .نابود شده اند، به علت آن است که چیزی از خود به وجود نیاوردند

آن ملت هائ که نامشان را بردید و گفتید که اثری از آنان در تاریخ بشریت باق نمانده و 

یستند، واقعا چیزی و اثری باق نمانده است   .ز

 که در این منطقه م ر اقوامها و دی دومها و ا چون عامون ببینید، از اقوام

یرا هیچ ملت و قوم بدون تمدن نم شود  ول این ها چیزی از خود باق نگذاشتند  –ز
یم که این گونه اقوام دور از تمدن بودند یم که تمدن نداشتند،  .باید بو نم خواهم بو
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  .و فنا شدند

یرا هیچ ملت و قوم بدون تمدن نم شود  ول این ها چیزی از خود باق نگذاشتند  –ز

و این در حال که مردم امپراتوری آشور، زندگ  .یهودیان به بشریت دادند، دیران ندادند

  .فرهنگ از خود باق نگذاشتند

آن ها در جنگ و جدال و اسیر گرفتن و تصرف سرزمین های دیران سپری م شد و 

ول آن گنجینه علم و فرهنگ و دین که یهودیان به وجود آوردند و آن میراث را که 

باره آن بیشتر صحبت کنیم  .این تنها ی نمونه است که امیدوارم در بحث های آینده در
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