
  دقیق  تھیھ و پژوھش از ظاھر

  

 
  ٣ قسمت

  

  دقیق ظاھر

  

  اقتصاد مالداری کشاورزی و -  ٣

و کمان، انسانھای اولیھ تغذیھ خویش را متنوع ساختند و آموختند نیزه برکت استعمال آتش و اختراع  از

زندگی ایشان مر حلھ بھ مرحلھ طوالنی تر . کھ از خود در مقابل سرما، گرما و غارتگران دفاع نمایند

  . میگردیدند کھ در نتیجھ آن در شمار نفوس جھان افزایش بعمل آمد

ملیون میرسید،  ١سھ ملیون سال قبل بھ  الوپیتکوسآسترباساس ارزیابی علما، اگر تعداد انسانھای 

شکارچی باستان . ملیون انسان میرسید ٥، ٥ھزار سال قبل تقریبآ بھ  ٨انسانھای مغاره نشین  تعداد

مجھز شده با کمان، تیر و نیزه میتوانستند زیادتر بھ شکار حیوانات بپردازند و در جھت تخریب طبیعت 

ز نایاب میگردید، سنگھای سودمند کھ برای تھیھ افزار کار استفاده عمل نمایند، حیوانات روز برو

  . میگردید بھ مشکل یافت می گردید و پرابلم موجودیت انسان اولیھ درمعرض خطر جدی قرار میگرفت



بااالخره، تجربھ ھزارسالھ و دانستنی ھای تعمیم یافتھ در مورد جھان ماحول راه خروج از حالت 

انسان اولیھ نھ تنھا از طبیعت بھره برداری نمود، بلکھ ثروت ھای آنرا . نمودپیچیده را پیش گوئی 

انسانھای اولیھ از بسیار سابق متوجھ شدند کھ دانھ نباتات کھ در زمین . دوباره احیاء و استقرار بخشید

 ھمچنان ایشان درک نمودند کھ حیوانات کوچک یافت. سست و نرم ریختھ بود، بعد ھا دوباره میروئید

انسانھا بطورآگاھانھ بھ کاشتن گندم، اھلی کردن . شده را درجریان شکار نبائیست بھ قتل رسانید

سگ رفیق خوب و وفادار انسان . درعصر میانھ سنگی سگ را اھلی ساختند. حیوانات آغاز نمودند

  . در ھنگام شکار و محافظ مطمئن مسکن بود

 

سگ اھلی شده تصویر انسانھای باستان و  

 

مثآل درچین، سگ، خوک، . در نقاط مختلف جھان، حیوانات و پرنده ھای متنوع اھلی گردیده است

مرغ، مرغابی و قاز، درھند گاو وحشی، پیشک و مرغ، در آسیای جنوب غربی گوسفند، بزغالھ، 

  . حیوانات خانگی برای انسانھا گوشت، شیر، پوست و پشم میداد. گاو، اسپ، شتر اھلی گردیده بود

  ارچیان کوچی و زمینداران مسکن گزینشک

  : دومرحلھ رادرایجاد اقتصاد زراعتی و مالداری تفکیک نمود توین بی. آ عالم بنام

 را و شکار بھ مزرعھ عبورنمودند شکار از) اجدادماقبل زراعتی( کوچیھا، درمرحلھءاول خشکسالی "

- تمدن پاتری ارخی، خشک سالیدوم بحران  درمرحلھءو صنعت کمکی تبدیل نمودند و  بھ یک ھنر



آن نھ  نمود کھ در زندگی با شرائیط عیار در را با شدت تمام وارد صحنھ شد و خود عشائیری

  ٢٨ص ". بودند حضورموجودیت نمایند نھ شکارچیان قادر زمینداران و

بنام ) ساختمان خانھءشمع( گزارازشکار بھ اقتصاد زراعتی و زندگی جمعی، اھلی ساختن حیوانات

  . مسماگردید» ینوسنگ قرن«و یا» انقالب سنگی«

گردید و محل اقامتگاه باعث گردید ) قریھ( گزاربشکل زندگی جمعی منجر بھ پیدایش اقامتگاه دائیمی(

اقتصاد تولید شده تا حدود مناسبات انسان را . کھ انسان برمحیط ماحول تاثر ثمربخش داشتھ باشد

اما . دررابطھ با کشتارحیوانات دلسوزی و غمخواری بوجود آمدمثآل . دررابطھ با طبیعت انسانی نمود

  . ) و بدون شک پا برجابود تغذیھ بمثابھء ھدف نھائیپرورش حیوانات بمنظور

ھا زندگی مینمودند و بکمک سالحھای  انسانھا درمغاره، سال قبل از میالد ٤٠٠٠٠حدود در. . . . آری

سال بھ جمع  ٣٠٠٠٠انسانھای اسکان شده تقریبآ بعد از ، درشرق نزدیک. سنگی دست بھ شکار میزدند

این انسانھا . حیوانات وحشی سست مھار اول اھلی گردید. آوری دانھ ھا آغارنمودند و گندم میکاشتند

خانھ ھای را ازگل اعمار مینمودند و دراین خانھ ھا مسکن گزین می گردیدند و بھ کشت و زرع 

  . تند و بافتن کتان را آموختندآنان ظروف گلی میساخ. میپرداختند

است " کشت وزرع کردن"ترجمھ  سرچشمھ میگیرد کھ معنایش در " نیولیت"فرھنگ ازکلمھءالتینی 

اما ، البتھ این فرھنگ مادی است. زمان کاشتن نباتات بمثابھ فرھنگ کشاورزی آغازگردید کھ درآن

  . بسزای داشت ثرآترشد او  فرھنگ معنوی در

 

  زنده گی کشاورزان مسکن گزین شدهتصاویری از 



و شکار بھ مزرعھ و ) زندگی جمعی(پس، در عصر نو سنگی، انسانھای اولیھ بتدریج از فراھم آوری 

) " ١٩٥٧- ١٨٩٢( سالھایگوردون چایلد ھمین گزار را باستان شناس انگلیسی . مالداری گزار نمودند

اقلیم : کشاورزی در زمینھای با شرائیطھای نسبتآ مساعد مروج گردید. نامیده است" انقالب نو سنگی

درآن نخود، گندم سیاه و . مسما گردیده بود" ھالل حاصلخیز"چنین زمینھا بنام . گرم و خاک حاصلخیز

، درچین ھفت ھزار سال قبل بھ کاشتن ارزن و لوبیا ) رود زرد(در سواحل دریایی . گندم میکاشتند

در قارهء امریکا پنج ھزار سال قبل زرع نمودن جواری، کدو، حبوبات و پنبھ . ویا آغاز کرده بودندس

  . را آموختھ بودند

روز  شمال بین النھرین و بعدھا بطور، فلسطین، آسیای صغیر، آسیای میانھ سال قبل در ھشت ھزار ٨

کشاورزی ابتدائی توسط . آمد فرھنگ کشاورزی بوجود و سومر مصر سال قبل در ھزار افزون شش

و  ده ھزارسال قبل١٠) کج بیل زدن( کشاورزی کولنگ. مالداری بوجود آمد اکمال گردید و بعدآ شکار

  . بھ عرصھ ای وجود نھاد قبل در شرق نزدیک پا پنج ھزارسال٥در حدود  بعدآ کشاورزی سیار

  :ن نتیجھ گیری نمودمیتوان چنی، یافت باال تذکر کھ درسنگی نو با بررسی موقعیت انقالب

  . و فرھنگ نموده است و تکامل انسان ماموتھا زندگی خویشراقربانی پیشرفت

  جالب است، کھ بدانیم؟؟؟

قلمرو فلسطین، لبنان، سوریھ، ترکیھ مرکزی و جنوبی، قسمت از بین النھرین،  - " ھالل حاصلخیز"

فقط در ھمینجا، برای اولین بارفرھنگھای محصوالت کشاورزی . ایران و آسیای میانھ را چنین مینامند

  . و مالداری شروع بھ رشد نمود

ازین بھ بعد . شخص نمودکشف کشاورزی و مالداری، طبق نظر علما آینده ای بشریت را تعین و م

کشاورزی یک مقدار . یک دورنمای پیشکی و بی نظیر برای افزایش غذا در زندگی انسان بوجود آمد

) روغن(مالداری نھ تنھا منبع گوشت، پوست و چربی . ضروری محصوالت تولیدی را تآمین مینمود

احشام ھمچنان درھنگام از . بود، بلکھ بعد ھا انسان دوشیدن احشام و محصوالت شیری را آموخت

فورمھای جدید اقتصادی زمینھ را برای زندگی . خیش زنی، انتقال بار و سواری استفاده میگردید

  . اسکانی مھیا نمود کھ در نتیجھ آن دھکدھھا با خانھ ھای مستحکم و ساختمانھای مزرعی بوجود آمد



  

  زمینداران از مالداران جدا گردیدند

انسان استفاده از سفال را . ندین کشفیات مھم و حیاتی تحقق پذیرفتھمچنان در عصر نوسنگی، چ

آموخت، در آغاز دیوار ھای خانھ ھارا می پوشاندند و بعد ھا ازآن خشت خام می ساختند و متعاقبآ 

دست آورد بسیار عمده، پیدائیش سرامیک بود، درعمل این اولین مواد فرعی . خشت پختھ را ساختند

این اختراع بطور فوق العاده جیره غذائی انسان . سط انسان کشف گردیده استبود کھ تو) مصنوعی(

از آن بھ بعد امکانات استفاده از غذای جوشانده شده، سرخ شده و پختھ شده بوجود آمد . را تغییر داد

  . یکی از دست آوردھای عمده این عصر رشد و اکمال تخنیک تولید و افزار کار است

  

  گی انسان باستان و افزار کار در عصر نو سنگیتصاویری از زنده 



  لباس انسانھای باستان

پوستھارا بوسیلھ ای سوزن ، آنھا لباس میساختند، انسانھای مغاره دوختن را آموختند، نخست ازھمھ

یا  دانھ ھای کھ ازسنگھای رنگھ و شانرا از مھره ھا و گاھی اوقات لباسھای آنھا، استخوانی میدوختند

کھ از دندانھای  آنھا گردنبندھا و دستانھ ھائی. دندنمو تزئین می، کھ سوراخی در وسط داشتصدف 

 اولین طراحان، درآنزمان. حمل مینمودندیش نھای فیل و سنگھا ساختھ شده بود با خواستخوا، حیوانات

  . بوجود آمدند و پیشن و تنظیم کنندگان مود

  

 

  نشین انسان مغاره پوستی ھایلباس ازنمونھ ای 

در دوره نو سنگی نخ ریسی کشف گردید، یکجا با نخ ریسی نساجی بوجود آمد کھ درنتیجھ ای آن، 

  . انسان یک مواد مصنوعی دیگر، یعنی کتانرا کشف نمود

 



 

در عصر نوسنگی ھای تکھ ایبا الیمنتنواع لباسھای چرمی ا  

 

 ھا تزئین مغاره

د و سنگھای خور رنگھا از، مینمودند دیوارھای مغاره ترسیم روی را در شکار انسانھای مغاره مناظر

سوزان کھ  ءھای باستان بخاطر روشنائی چراغھای از خزه این انسان. گردید تھیھ می) پودر(ریزه شده 

بسیارفربھ و یا زن سنگ تصویر یک زن  درایشان . ه میگرفت استفاده می نمودندچربی حیوانات ز از

 . میآوردھ بار ببرای شان  را و کامیابی نمودند و فکرمیکردند کھ او موفقیت کاری می حاملھ را کنده

 

ھا از تصاویر بر روی دیوار مغاره ینماد  

 



تنوع فورم فعالیت منجر بھ پیدائیش مناسبات جدید مالکیت گردید، کھ در نتیجھ آن بعوض کلکتیف 

سابقھ، خانواده ای جداگانھ قرار گیرفت، واین خانواده صاحب توتھ زمین، احشام و فھرست از 

خانواده ھا در اجتماعی طائیفوی متحد میگردیدند و . محصوالت تولید را دراختیار خویش داشت

بدینگونھ اشکال جدید روابطات متقابل بین انسانھا . قبیلھ را تشکل میدادند) خویشاوند(ژادھای مرتبط ن

  . بوجود آمد

اما ، اھلی نمودن حیوانات وحشی یکی ازدست آوردھای انقالب سنگی جدید است، بسیار جالب است

بین النھرینی ھا بھ بخصوص ، نفوس جنوب غرب آسیا. بعضی ازمحققین آنراعوامل مذھبی میشمارند

و شاخھای آھو بمثابھء حیوانات  ھای نیمھ ماه مانند ازفورمھای شاخ. سجده و عبادت مینمود خداوند یکتا

آنھا ، داشتھ باشند برای آنکھ دخائیر حیوانات قربانی شده را. متضررشده و قربانی شده استفاده مینمودند

) جنبی( بمثابھ ء موادفرعی حیوانات توسط انسانھاگوشت و پوست . نمود نداسارت نگھداری می را در

در مورد تدفین حیوانات  ءبدین گونھ مفکوره. مقاصد مذھبی بودھ میگردید و استفاده آنھا ب استفاده

  . در مذاھب باستان لمس میگردید بزرگ

رست شکارچیان و فراھم آورندگان از خویش و از طبیعت مواظبت مینمودند، اما ایشان بطور دائیم د

نیزه چندین ) عین(شکارچی توسط ھمان . درک نمی نمودند کھ در جھان ماحول ما چھ اتفاق می افتد

" شروع نمود و متوجھ شد کھ نیزه  بار، جانور وحشی را بھ قتل میرساند وبااالخره بھ فکر کردن

غیر  ھمین خاصیت ھای. نھفتھ است) مھربان(است و در جوھر نیزه قوت و نیروی نیکو " سعادت 

حتی نباتات . چنین اشیاء را مقدس می نامید. عادی و افسونگر را بھ ھر شئ عادی نسبت میداد

اجتماع قبیلوی » حمایھ گر«مثآل، درخت بسیار بلند و قوی میتوانست مقدس و. شمرده میشد» مقدس«

 . فکر مینمودند کھ روح این درخت انسانھا را کمک می نماید. منسوب گردد

  
  بی رحمی و دلسوزی: انسان متجسم گردیده است عمل دو البا تصویردر 



 

ان وحشی را در دیوار ھای مغاره ترسیم می نمودند قبل از شکار تصاویر جانور) انیونروح( فالگران

گویا، توسط این عمل شان، روح این جانور را . این تصاویر را با سر نیزه بھ کو بیدن می گیرفت و

   .کھ میتوانند جسد او را در روز شکار بھ بسیار سھولت از پا در آوردفکر میکردند  و "اند کشتھ"

 

  شکارچیان حین ضربھ زدن تصویر جانور وحشی

  

افسونگران ھندوستانی کھ طلب باران میگردیدند، دست بھ استدعا بلند می نمودند و بام خانھ را آب 

   .پاشی میکردند

نگران توسط دعاء و مناجات شان میتوانند ضربھ بر جامعھ قبائیل اولیھ عقیده بر آن بودند کھ افسو

افسونگران را احترام می نمودند و . دشمنان وارد نمایند و عمل نیک را برای دوستان شان انجام دھند

اما، آنھا بخاطر زحمات شان، دستمزد اضافھ تر از سائیر اعضای خانواده و . از آنان ھراس داشتند

   .قبیلھ کسب نمی کردند

  



  

 ھندوستانی حین استدعا) روحانیون(نگران افسو

  

شکارچیان جامعھ اولیھ . انسانھا درک آنرا نداشتند کھ چگونھ بشریت در روی زمین بوجود آمده است

ھرطائیفھ یک نوعی از جانور را بمثابھء اجداد . فرض مینمودند کھ اجداد و نیاکان آنھا حیوانات بودند

در صحرا  دینگوزمانیکھ شکارچی معاصر آسترالیائی از طائیفھ ای . خویش محسوب می نمودند

بھ او ضرربرساند، مردھا با این سگ وحشی رو برو شد او نمیتوانست ) جلگھ وسیع بی درخت(

را می پوشند و وجود شان را از رنگ پوست سگ رنگ آمیزی می  دینگودرھنگام جشنھا ماسک 

کلمھ ای برادر خطاب  دینگونمایند و بھ رقص می پردازند و حرکات او را تقلید می کنند، و بھ سگ 

   .می گردد

ایجاد و گذاشتھ  یر جانور مقدستصو چوب یا در پھلوی منازل برش درشت از سنگ و، گاھی اوقات

 در وجود خویشاش بنام او یاد میگردید  قبیلھ، تصویر آن جانور را کھ و شکارچیان جامعھ اولیھ. میشد

  .حمل می نمودند

  
  از جانوران مقدس یتصویر



 

وجود دارند   یانخدا ارواح و) = درھمھ جا موجود( کھ قدرت توانمند وفراگیر استعقیده انسانھا در آن 

   .استز مذھب و ھمین عبارت ا

اما، حریق وحشتناک . طبیعت مبارزه نمایند آگاھانھ آموختند کھ با و انسانھای جوامع قبیلوی عاقالنھ

نا کامی وشکست در ، زلزلھ ھا و امراض گوناگون انسانھا را بھ وحشت میانداختدرختان، سیالب، 

عدم . ھای زیاد را نمیدانستند راه نجات از تباھی آنھا و. گرسنگی مرگبار میگردید شکار باعث تھدید

ای  خوف طبیعت ارادهمقابل مرگ،  وحشت در. ترک نمی نمود انسانھا را بیم ھراس و، اطمینان

" دفاعگر "برای خود و، ستند ازین احساس ھا رھائی یابندااجداد ما میخو. را ضعیف ساختھ بودانسان

در مورد دنیای آخرت، جائیکھ نھ غم باشد و  تفکرات وتخیالت مذھبی، در. نمایند قدرتمندی را جستجو

   .کمک بودند تسلیت و دلداری و در سراغباشد، نھ رنج 

نھ آفتاب ھ چگونھ نباتات نمو مینماید، چگوآنھا میدیدند ک. انسانھا بھ رشد خویش ادامھ میدادشعور 

مگر واضحآ، آنھا نمیتوانستند توضیح نما یند . بدیل میگرددوب مینماید، چگونھ زمستان بھ بھار مغر

حاال بھ سادگی میتوان درک نمود کھ جھان چگونھ تشکل . کھ چرا این ھمھ و چھ گونھ اتفاق میافتد

درعصر . بعد ازین، برای ما آسان است کھ تجربھ ھزارھا سالھ ای بشریت را ورق زنیم. گردیده است

انسانھای اولیھ این چنین . یده است کھ مطیع انسانھا استما تخنیک و علم بھ نیروی قوی مبدل گرد

جائیکھ دانش وجود نداشتھ باشد، احساس عدم . تعمیم دانشھای بشری را در اختیار شان نداشتند

تمام چیزھائیکھ برای انسانھا روشن بودند، آنھا او را بمثابھ اراده . اطمینان بھ خویش بوجود میآید

  . دند و جرئت مباحثھ با این اراده را نداشتندخداوند قدرتمند توضیح میدا

برای  امادھند، محیط ماحول را تغییر  وقتیکھ انسانھا بسیار بخواھند جھان ومذھب زمانی بوجود میآید، 

درتصورات مذھبی خویش در فقط را  اوبھمین خاطر، انسانھا . باشندو توان  نیرو این تغییر فاقد

  . میآورد

  



  
  بیانگر ترس و بیم انسانھا از پدیده ھای طبیعیتصاویر باال 

 و سارھا در كنارھھای چشمھ ، ھای پراگنده گروه انسان، در افغانستان نیزھم زمان با این دوران

سازمان ، ھای آن شكاف كوه ھای گسترده و نیم گسترده و غارھا و ھای متعدد و جنگل ھا و دشت رودخانھ

ھای گیاھی و  ھا و ریشھ دانھ، ھا نھادند و از طریق گردآوری میوهابتدایی زندگی خود را بنیان 

با استفاده از ابزار سنگی و شاید چوبی یا استخوانی امرار معاش ، شكارجانوران و صید ماھی

 . كردند می

 تشک و آغاز حیوانات ساختن اھلی، » فروغ فرھنگ «کوھزاد دراثر خویش  شاد روان علی احمد

افغانستان  باشندگان درمورد زندگی و حجر معرفی نموده دوره مشخص املدوعرا بمثابھ  زمین

  :دردوران حجرچنین می نویسد

 ٥٠در» مندیگگ«، انی قدیم حجر را بھ ما معرفی نمودهگقره کمر مراتب زند طوریکھ ناھم( 

تحول زندگانی دوره جدید حجر را با مراتب  ھیرمند کیلومتری شمال غرب قندھار بین وادی ارغنداب و

دوره ایست از دورھھای جدید حجر کھ طی آن افزار سنگی (» کلکولیتیک«مختلفھ آن در طی دوره 

دوره برونز یا مفرغ را در مرور سھ ھزار  و) صیقلی وظروف سفالی یکجا مورد استعمال قرارداشت

ھ با شندگان پنج ھزار سال قبل از امروز کھ مندیگگ بما نشان میدھد ک. آشکار میسازد. م. سال ق

» اکسوس«و » اندوس« ھای بزرگ چون  حیوانات اھلی در اختیار خود داشتند بھ کرانھ ھای رودخانھ

فرود ، ھوای معتدل دارد است و درقسمتھای وسطی و سفلی خود) نیل افغانستان( منجملھ ھیرمند کھ

ایشان ھنوز . مالداری و زمینداری و شکار امرار حیات مینمودندو از  آمده و بھ گلھ داری مشغول بودند

ساختن سر پناه را از گل و خشت بلد نبودند بلکھ درچیزھای مرکب از ساقھ و شاخسار درختان زندگی 

چیزی در نقاط دایره شکل در زمین  ساقھ ھائی ازدرختان را بھ اصطالح امروز مانند دیرک. میکردند

ی سر ساقھ ھای درختان را بھم با شاخھ ھای دیگر می بستند و روی آن خس و گور میکردند و نوک ھا

  ) . خاشاک و برگ و بوتھ انبار میکردند و بدین ترتیب چیزی بدست می آمد کھ سر پناه و منزل آنھا بود



 در باره حیات آریائیھا» افغانستان قبل ازاسالم«خویشدیگر دراثر علی احمد کوھزادشاد روان 

  :آخیر عصر سنگی چنین مینویسد درمرحلۀ 

بدورۀ آخیرعصرسنگی اروپا مطابق  باخترمسکون بودند و کھ در. ق م. ٢۵٠٠حدود  در آریائیھا«

درین . تا درجھ ده نشین شده و بعالوه حیات مالداری و کوچی بزراعت ھم توجھ نموده اند، است

  . و سگ را اھلی نموده اند، دگوسفن، ماده گاو، بعضی حیوانات مفید دیگر مثل نرگاو و عصراسپ

درقرن مابعد منحصر بھ ساختن ظروف چوبی بود مانند قبائیل  صنعت نزد ایشان درین وقت و

از فلزات مس و حتی طال راھم . نورستانی امروزی ظروف چوبی خیلی مورد استعمال شان بود

و  ازاسلحھ عالوه برتیر .میشناختند و تیرھای شان یک نوع پیکان فلزی داشت کھ ممکن مسی بوده باشد

  . گرز و فلخمان نیز داشتند و حین محاربات بھ گادیھا سوارشده حملھ مینمودند، کمان

ٌ از . زن و مرد بھ آرایش عالقھ زیاد داشتند. وسفند و پوست حیوانات تھیھ میشدگپشم البسھ شان عموما

ٌ تغذیھ . گلوبندھای طال و مردھا بازوبند بستھ میکردند، آنھا کره مرکب ازلبنیات بوده بھ  شان عموما

  » . معمول بود میان شان بسیار اتن و رقص در، موسیقی. شکار اشتیاق زیاد داشتند

بھ  رامربوط شاھنامھ این مرحلھ از تکامل بشریت بحث جامعھ شناسی خویش در بزرگ در فردوسی

  :ن بیان میداردچنی، بر سریرسلطنت زد پدر تکیھ کھ پس از ھمورث پورھوشنگزمان سلطنت ط

  کنم آشکاراگشایم زبند —ھرآنچیزکاندرجھان سودمند 

  بریدو برشتن نھادند روی —پس ازپشت میش و بره پشم و موی 

  رھنمای بگردن ُبدھم او را —ازو پوشش برای بھ کوشش کرد

  خورش کرد شان سبزه و کاه و جو — رو تیز زپویندگان ھر ُبد

  ازمیان برگزید گوش و یوزسیاه  —را ھمھ بنگرید  رمنده د دان

  بھ بند آمدند آنکھ ُبد زان گروه —بچاره بیاوردش ازدشت و کوه 

  چو باز و چو شاھین گردن فراز —کھ ُبد نیک تاز  زمرغان مرآنرا

  فتگمانده اندرشجھانی بدو  —بیاورد و آموختن شان گیرفت

  



بھ جنگ دیوھا میرود زیرا  طھمورثطبق بیان فردوسی بزرگ ، بعد ازپرورش و اھلی نمودن حیوانات

دیوھا درتاریخ . کھ دیوھا نمیتوانستند با خوشبختی و سعادت مردم و ترقی و تعالی کشور موافق باشند

ھمیشھ در تقابل با نیکی و صلح و . اند) بیم رسانی( ادبیات اساطیری ما سمبول و نشانھ ای ازبدی و

قیام  طھمورثبھمین لحاظ علیھ . مردمان باشدسعادت مردمان قرارداشتند و نمیتوانستند شاھد خوشی 

  . نمودند

  کشیدن گردن زگفتار او —چون دیوان بدیدند کردار او

پندارنیک  و دیوبند مینامند زیرا پس ازآنکھ دیوھا علیھ کردار طھمورثتاریخ ھا بنام  را در طھمورث

  :طھمورث بھ نبرد ایشان میشتابد، قیام میکنند او

  بر آشفت و بشکست بازارشان —ارشانآگھ شد ازک طھمورث چو

بھ بھای کرداربدی خویش  و، سرمیگذارند ھمین جاست کھ دیوان پس ازقبول شکستھای پی ھم بھ عذر

  :بزرگ درین باره می وید فردوسی. آموزش دھند طھمورثبھ  وعده میدھند کھ ھنرنوشتن را

  ما کت آید ببر بیاموزی از —ھنر مکش تا یکی نو کھ مارا

  پیوند او بجستند ناچار —ازبند او گشتند چو آزاد

  دانش برافروختند دلش رابر —نبشتن بھ خسرو بیاموختند 

  چھ رومی چھ تازی و چھ پارسی —کھ نزدیک سی  نبشتن یکی نھ

  بشنوی زھرگونھ کان ھمی — چھ سعدی چھ چینی و چھ پھلوی

  چگونھ پدید آوریدی ھنر —سی سال از این بیشتر جھاندار

  یادگار ھمھ رنج او ماند ازو —مد برو روزگاربرفت و سرآ

عھد  در تاریخ ادبیات ما مربوط بھ عصرروستا نشینی یا فردوسیبدین گونھ ابتدای نوشتن را حضرت 

  . صیقل میرساند

زمینداری و مالداری بربریت با آن حقائیق کھ ، ) بربریت( وحشت - لقب عصرشکار و زندگی جمعی(

اینست  موجودات دیگر او از تمائیز. تضاد قرارنمیگیرد بود در مغائیرت وخلقت کنندهءآن انسان عاقل 

اما این بدان . تعمیمی و ادراکی میباشد، انتزاعی یعنی دارای استعداد تفکر، کھ او صاحب خرد است



از پیش شرطھای ) خرد( عقالنیت. ھمھء مسائیل ھمیشھ درست عمل مینماید در معنی نیست کھ او

وحدت  از: انسان) جھت( چنین است راه. نا شائیستھ اوست فرھنگی در تظاھر فقراما . فرھنگ است

) .بھ اقتصاد صنعتی بعد تر، شیوه ھای اقتصاد کشاورزی و مالداری بعدآ از، با طبیعت بخاطر شکار
  ) کلتورولوژی(مطالعات فرھنگی کتاب . ٢٩. ص
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