
  دقیق  تھیھ و پژوھش از ظاھر

  

 
  ۵ قسمت

  

  دقیق ظاھر

  

  عصر فلزات  -٥

مساعد جھت تھیھ افزار باندازۀ کافی وجود نداشت و نا یابی ) چقماق(سنگ فندک ، درعصر نوسنگی

متر میشکافتند و سنگ فندک را از  ٨انسانھا معدن را تا بھ عمق ، بدین لحاظ. آن عمآل محسوس بود

باستان شناسان درھنگام کاوش یکی ازین . و این یک عمل مخوف بود. میآوردند عمق زمین بیرون

اثرات اجساد یک کارشناس و فرزند او را کشف نمودند کھ در اثنای فروپاشی معدن بھ ، معدنھا

  .شھادت رسیده بود ند

  

. دصنعتگران بدوی در جستجوی انواع جدید سنگ بودند کھ برای تھیۀ افزار مفید و ثمربخش میبو

باالی شعلھ آتش درتنوری می  او را. ایشان بعضی اوقات با سنگھای سخت و سبز بر میخوردند

سنگھای شگفت انگیز درآتش قوی ، اما. رونما گردد شکاف و یا انشعاب درسنگ گذاشتند تا اینکھ



سخت  این سنگھا دوباره، خاموش میگردید زمانیکھ آتش. وشدید نمی ترکید بلکھ ذوب میگردید

  .توتھ ھای صیقلی و جالدار مس را استخراج مینمودند، از خاکستر آنھا، دیدمیگر

  

  
  

  
  از انواع سنگھای مخلوط با مس یتصاویر

  

طالی بومی  با او برخورد نمود اولین فلزی کھ انسان درعصر نو سنگی، وجود دارد چنین فرضیھ ای 

در شروع استحصال . آھن را اختراع نمودند متعاقبآسرب و ، نقره، حلبی: انسانھا فلزات مانند، بعدآ. بود

  .فلز نرم را آموختند کھ در حرارت بسیار کم ذوب میگردد –مس 

بوجود آمد و انسان )فلز کاری (در ھزاره ششم قبل از میالد در شرق نزدیک میتا لورژی ، تخمینآ

زمان قرن سنگی مس آغاز از ھمین . وسائیل ترئینی و سالح را از فلز آموخت، ساختن افزار عادی

بھ تسخیر و بھره برداری آھن ، در اقتصاد انسان در پھلوی استفاده ای گسترده سنگ چقماق. میگردد

قبل  اولین محصوالت مسی قبل از ھزاره سوم. ترویج فلز کاری ابتدایی بسیار بطی بود، اما. میپردازد

  . مسیح بوجود آمد از میالد

  



چاقوھا و افزار دیگر ، انھا بطور فعال از مس برای ساختن تبرھاانس، ھفت ھزار سال قبل٧٠٠٠ 

قبل از میالد  ٤-٣دوره ھزاره ، عصر مس را. مس مرحلھ بمرحلھ جاگزین سنگ شد. استفاده نمودند

  . عیسوی مینامند

، بدین گونھ صنعت آھنگری. طال ونقره را استحصال نمودند –انسانھا فلزات قیمتی ، در پھلوی مس

  .ھرات بوجود آمدطال و جو

، از اثر ضربت شدید. او خیلی راحت تر و مناسبتر نسبت بھ سنگ است. عبارت از فلز است – مس

افزار سنگی . تبر و کارد مسی صرف خمیده و قات میگردید، اما. تبر و یا کارد سنگی می شکست

خرده ھا . ذوب مینمودند راست و یا دوباره اشیای مسی خمیده شده را، اما. بدور انداختھ میشد شکستھ

او ، زمانیکھ مس سرد میگردید. و در بین یک قالب گلی از قبل ساختھ شده میریختند ی فلز را ذوب

کیفت افزار ھای . یک قالب افزار فراوا ن را میساختند ھمان توسط. می آوردند بیرون را از قالب

سوزنھا وسنجاقھا نسبت بھ . ودبھتر و عالیتر ب مسی نسبت بھ افزارھای سنگی و استخوانی نھایت

از ، حتی. تیز میگردید تیغھ ھای چاقو مسی بشدت. بود و مقاوم بسیار مد ا وم سوزنھای استخوانی

  .را میساختند کھ تھیۀ آن از سنگ غیر ممکن بود چکش و اره، انبر دست، مقراض، مس وسائیل مانند

  

مالداران و صنعت گران بوجود ، زمیندارانبا رشد زندگی زراعتی ضرورت تبادلھ محصوالت کار بین 

، بھ عنوان پول قدیمی صدف. بوجود آمد نخستین پول، بعد ھا. آمد کھ منجر بھ رونق تجارت گردید

وسیلۀ تبادلھ  بھ عنوان پول مناسب ترین، اما. عمل مینمود و غلھ جات، نرگاوھا، پوستھای حیوانات

  . بودنقره و طال، مس –توتھ ھای فلزات  سکھ ھا ویا

  

  گران بدوی نقشھ کوره ای ذوب مس و تصویر از ذوب

  



  افزار کار قرن مس

  

تجربھ ای را مورد آزمایش قرار داد کھ کاپی دقیق تبرھای سنگی  سیمیونوف. آ.عالم مشھور بنام س 

را ) صنوبر(دقیقھ درخت کاج ١٥در ظرف  تبر سنگی موفق گردید کھ. و مسی باستان را آماده ساخت

قطع آن  دقیقھ موفق بھ ٥قطع نماید و تبر مس صرف درظرف  سانتی متر بود ٢٥دارای ضخامت کھ 

  .و این آزمائیش چندین بار عین نتائیج را ببار آورد. گردید

  

  
  و چگونگی ذوب مس از پروسھ ساختن افزار مسیی تصویر

  

. نگھداری مینمایندانسانھا ھر گرام مس را ، بھمین لحاظ. است در روی زمین نادر و کمیابمس 

شماری قلیل از افزارھای مسی نمیتوانستند تا بھ آخر افزار ھای سنگی را عوض نماید و آنرا ، واضحآ

، اما.چاقوھا و نوک پیکانھا تھیھ می گردید ، کما فی السابق از سنگھای محکم. از ریشھ محو نماید

  .بازھم رول عمده را افزارھای مسی اجرا مینمود

  

ساکنان محلی مرحلھ بمرحلھ بھ ماھران خوبی ، ئیکھ سنک معدن مس کشف میگردیدجا، در کوھھا

ایشان در زمینھای غیر حاصلخیز کمتر مصروف میگردیدند و بندرت بھ . آھنگری مبدل میگردید

سنگھای معدنی گوناگون و  آنھا، اما. چراھگاھھا از حد تھی بود، زیرا. نسلگیری حیوانات میپرداختند

قبائیل ھمجوار با میل و عالقھ . و بھ ذوب آنھا میپرداختند حلبی و سرب را اختراع، سم: غنی مانند

استاد (صنعتگران . حیوانات و سائیر کاالھا با میلھ ھای آھن میپرداختند، وافر بھ تبادلھ گندم

آھنگری این اسرار و دانش را در نزد شان مخفی نگھمیداشتند و برای بیگانگان افشاء )کاران

  .و کسانیکھ نزدیک بروح بودند مسمی بودند) جادو گران(بنام ساحران  آنھا، بھمین جھت. یدنمیگرد

  



  

  )کشفیات باستان شناسان( .فزار کار معدنچیان معدن مس ا

 

  )سپار(اختراع گاو آهن

ایشان قدیمی ترین سپار را اختراع نمودند کھ مشابھ بھ . انسانھا عمران زراعت را بھبود می بخشیدند

و شخم کاری  نرم بکمک او زمینھای سر سخت، سپار مھار مینمود گاونر را بھ، بیل بزرگ بودکج 

در حا صالت افزائیش ، مساحت زمینھای زراعتی روز بروز رو بوسعت بود کھ درنتیجھ آن. میگردید

  .را می ساختند بعمل میآمد و انسانھا از گندم ذخائیر بزرگ

   تقسیم کار

  

قبآل کارگران عمده و  .باعث تغییرات جدی گردید، زندگی نیاکان اولیھ مادر فلزات  ازاستفاده  و اختراع

بسیار  برای زنان، اما. اساسی زمینھای زراعتی را زنان تشکل میدادند کھ کج بیل ھارا در دست داشتند

این مقام . یندسنگین مقابلھ نمایند و از عھده این شغل کنار آ) یوغ و سوقمھ(کھ با بلوس و اسپار  بعید بود

مزرعھ . کشت و زرع نمودن بھ شغل مردانھ ای مبدل گردید. مردھا عوض نمودند و شغل زنھا را

آنھا سعی مینمودند کھ نرگاوھا و . و اسپار بھ آن مھار گردد چرخھ داران بھ احشام ضرورت داشتند کھ

ی" از، ی کرداگر خوراک برای احشام کفایت نم، اسپھای قوی را انتخاب و با خود بگیرند زمینھای " نَ

  .زراعتی تغذی می گردید

  

. و مھیا ساختن زمینھای زراعتی و چراه گاھھا و مواضبت از رمھ ھا کار دشواری بود مرتب، ولی

دیگری ھم در کشت  صرف در مالد اری و شماری شماری از اعضای جوامع اشتراکی، بھمین منظور

  . و جدائی زمینداران از مالداری بوقوع پیوستبدین گونھ تقسیم کار . اشتغال داشتند و زرع



  
 عصر مس درانگلستان) تپھ(تصویر ماھور

  

، کشاورزان در آنجا. دھکدھھای را درلب رودخانھ ھا و دریاچھ ھا اعمار مینمود، انجمن کشاورزان

زمینھای زراعتی تھی میگردید و از بازدھی غنی و . دریک محل دھھا سال زندگانی می نمودند

انسانھا تغیر مکان مینمودند و دھکدھھایی را در محل جدید ساختمان می ، سپس. بازمیماند ثمربخش

  . و کشت و زرع می نمودند زمینھای جدید زراعتی را تفکیک نموده، کردند

  

. جستجو مینمودند و ھمیشھ در گردش بودند جوامع گلھ داران علفچرھای تازه و آبرا برای رمھ ھا

خیمھ ھای چادری و خیمھ ھای کروی :ھای روشن و از قبل تھیھ دیده شده مانند خانھشوبانان در 

پشم و چرم را برای ، آنھا برای ھمسایھ ھای شان احشام تفویض می نمودند. بودوباش می نمودند

کوچیھا و زمینداران با ، درآغاز. مس و ترکاری میدادند، مبادلھ می بردند و زمینداران درعوض گندم

. بعدھا بین آنھا عداوت و خصومت بر میافروخت، اما. مناسبات حسنھ و دوستانھ داشتند ھمدیگر

داشتن  و برای مالداران، چونکھ زمینداران بھ میدانھای زراعتی برای محصوالت اشد ضرورت داشت

 .مناقشھ و جدل سر زمین آغار میگردید. چراھگاھھا از نیازمندیھای مبرم بود

 
 جتماع قبیلوینقشھ از ساحۀ تسلط ا



کارشناسان  .نیاز بھ تجربھ و دانش بود، برای آنکھ معدن مس را کشف نمود و فلز را ذوب نمود 

ھای جدید قالبگیری بودند و میاندیشیدند کھ چگونھ افزار کار  بطور متواتر در فکر اختراع فورم

زمانیکھ ظروف را . مقدارمس کمتر مصرف گردد مستحکم تر و مناسب تر تھیھ گردد کھ در آن

اگر از . بدقت ناظر آن بودند کھ کدام سفال را آسانتر خمیر نمود و چگونھ او را طبخ کرد، میساختند

  .برای انسانھا فائیده میرساند و برای زندگی تسھیالت بوجود میآورد، او درست استفاده گردد

  

  
  ).р. Дунайدونای .کشفیات باستان شناسان در شھر پ. (افزار کار مسی 

  

با طبرھای مسی بوتھ ھا و درختان قطع . زحمت و کار انسانھا نسبت بھ قبل نتائیج مثمر را ببار آورد

ٌی و علفزارھا درو میگردید، و خرد میگردید زمینھای زراعتی جدید ، باالی زمینھا آزاد. با داسھا ن

زرع  بسیار اندک و زمان این زمینھا بوسیلھ کج بیلھای نوکدارمسی بزودی در مدت. مرتب میگردید

یک نفر او را کش مینمود و نفر دیگر او را ، کج بیلھای بزرگ ساختھ شد، بعد ھا. و پردازش مییافت

گاو (بدین گونھ افزار جدید کار بوجود آمد کھ بنام . خوب شل و سست گردد تا اینکھ زمین فشار میداد

زمین را نھ ، حاال دیگھ. را مھار می نمودندبعدآ در گاو آھن نرگاوھا . یاد میگردید) آھنھای چوبی 

نوک تیزھای "و " یوغ " وزن و شدت ، نیروی نرگاوھا. بلکھ او را شخم میزدند، تنھا شل می نمودند

  .مبادرت میورزید بھ محافظت و ذخائیر قوت و نیروی کشاورزان" مسی

  



 
  تصویر از نقاش معاصر . Сохаاسپار 

زراعتی ھم مساحت را با کاپی دقیق کج بیل بدوی و بلوس  سمیونوف و ھمکاران وی زمین.آ.س

زمین ، و نرگاو نسبت بھ کج بیل) اسپار(ثابت ساختند کھ بھ کمک بلوس. و کشت نمودند زرع) اسپار(

گرسنگی ، در حاصالت افزائیش بعمل آمد. مرتبھ سریعتر کشت و زرع نمود ٥٠زراعتی را میتوان 

  .قرار میداد و فقر اجتماع را کمتر مورد تھدید

  

  جنوبی ایییبریاس دامداران 

 

 Altaeالتایی و  Yeniseiھای اینیسی  در سواحل رودخانھ، عیسوی در ھزاره سوم قبل از میالد

در کوه آفانا سیفسکی واضح  در اثر حفاری باستان شناسان. مالداران عصر مس جا گزین گردیده بودند

از سیاھھ ھا ) کاشانھ(جائیکھ مانند کلبھ ، بسیار عمیقگردید کھ شبانان مرده ھای شانرا درچاه ھای 

یا کاشانھ را از ورقھ ھای سنگ و یا چوب می " کلبھ"بام چنین . تدفین می نمودند، اعمار گردیده بود

یک ، خورشید را نشان میداد و از تختھ سنگھا کھ عالمت بعد آز آنکھ قبر را پر میکردند. ساختند

  . بعدآ در صدرآن یک تپھ گگ می ساختند. درست میکردند) حلقھ(دائیره

 

ھای مخملی و  این دھکدھھا از کلبھ. غریب بودند ی سایبریائی جنوبی بیسار فقیر ویمالداران روستاھا

رمھ ھا اکثر اوقات از یک محل بھ محل دیگر ، زیرا .یستناین قابل تعجب  و .گلی اعمار گردیده بود 

افزار کار ھنوز از استخوان و  مقدار زیاد از .بودوباش می نمودندھا  چوپانان درخیمھ رانده می شد و

  .و تبر میساختند) خنجر(دشنھ، چاقو، ازمس سوزن، اما. سنگ تھیھ می گردید

  

  شگفت انگیز است؟؟؟ بسیار جالب و



را  رھبری زنان مقام. مردھا، یعنی. چوپانان و آھنگران بودند، مردم نھایت قال احترام در اجتماع

و رواج مروج گردیده بود کھ  رسم. اھمیت کمتر قائیل بودند و بھ آنان، آھستھ از دست داده بودند آھستھ

را باالی قبر  زن. می فرستاد"برزخ یا عالم مرده ھا "را یکجا با شوھرش در  زن، مردبعد از مرگ 

رحلھ زمینداری ساکنان سایبریا مرحلھ بم. مرده بھ شھادت میرساند و یکجا با شوھرش تدفین مینمودند

   .پا بر جا بود، اما مالداری کما فی السابق بحیث شغل عمده و اصلی آنھا. را آموختند 
 

 

  )کشفیات باستانشناسی( .ظروف قبائیل فرھنگ افاناسیفسکی
 

  
 مقبره ھای عصر مسی در قفقاز

.  

  تصویرمقبره عصر مسی در پر تگال



     

  شھر مایکوپ ۀتپاشیای کشف شده از مقبره ای عصر مس در 
  

  

  )تصویر از باستان شناسان ( .جزیره یک قرن مس در خانھ روستائی
  

  
  )انگلیسی دانشمندان عکاسی( .داشتھ استعصر مس استقرار  دھکده، درینجا

  



  
  . دوران مس) گاری(چرخ 

  

 ی تختھ ھا. مینمودای دستی مناسب را بھ سھولت اعمار ھ و چرخھ دھکدھھا، لوازمات جدید بوسیلھ

ین تختھ ھا ا میگردید و آموختھ بودند کھ ازبرش  اره ھای ضخیم وسیلھ ایپذیر ب مستحکم و انعطاف

 .گردد استفادهدر بحر نیز و  در رودخانھ ھا از آن کھ را درست نماید قائیق ھای بزرگ

  

  

  تصویر از نقاش معاصر .Ладья)( قائیق



  

  )شوروی باستان شناسان یاتکشف (.عبد در قفقازم

  
  قفقازس در تزئین تبرھای عصر م

  
  



  
  قفقازدر محصوالت کارشناسان عصر مس 

  

» دانوب« جنوبی بنام مرکزی و اروپایاروپائی از بزرگترین رودخانھ  و زمانیکھ انسانھای ھند

آنھا درھزاره سوم قبل ، ی بطرف شرق حرکت نمودندییل آریائقبا، گردیدندمی درسراسر جھان سرازیر

. کوچیھا نھ، اما ایشان مالداران بودند .اقامت داشتنداز میالد عیسوی بین صحرا اولگا و دینیپر 

و از  نمودند می بجاجا ) جای ھموار(درقرق ، نزدیک رودخانھ ھا یدرعلفچرھا را گوسفندان و گاوھا

. گر دیدمیاعمار )یین(گلی با بامھای ریددھکدھھا از خانھ ھای . ھا میراندند طرف شب در طبیلھ خانھ

یا بھ  ھم میگذاشتند و متر سر ٣سنگھا را الی ارتفاع  و خندق حفر مینمودند راچھار اطراف دھکده 

  .نمود ند اصالح دیگر دیوار سنگی بلند می
 

در  اکثرآرا  مرده ھا. نامیده اند" اجداد من آبا و"را بنام  ی ھایفرھنگ اجداد آریا، باستان شناسان

باالی مقبره یک تپھ گگ . پاش میدادندرنگ قرمیز ضخیم را ، گودالھای عظیم بخاک می سپردند

اجداد آریائیھا . العاده را ترسیم مینمودند یا حیوانات خارق عنکبوت و، میساختند و تصویر از مار

 انسانھا قربانی ھا واسپ . ی بودندیاروپا مذھب آنھا ھندو و و قوانین، دارای عنعنات باستانی بودند

دردناک را کشف  و اسرار آمیز باستان شناسان محل، چندی قبل .قوانین بی رحمانھ مذھب می گردیدند

  .در آنجا قربانی گردیده اند، نمودند کھ انسانھا

  

 پرداختند و بھ کشاورزی می بندرتآنھا ، اجداد آریائیھا سواری بر اسپ را درست آموختند، زمانیکھ

و  صحرا ی آسیا توسعھ اجتماع آنھا بطرف شرق و. داشتندتوجھ زیاد را بھ مالداری مبذول می 

بطرف  دیگر گروپ بطرف ھند و گروپیک . تقسیم گردیدند گروپآنھا بدو ، آنجا. مییافت گسترش

  .ایران اسکان گزین شدند در یعنی، ه استمسمی گردید" یھاایسرزمین آری"کشور کھ بنام 

  



  نز به آهن از عصر بر

برنز نسبت بھ مس . انسانھا برنز را اختراع کردند، بعد ھا. قدیمی ترین تمدن درعصر مس بوجود آمد

و دیگر ابزارھای کار را می  گاو آھن، داس، تیغھ، سپر، چاقو، از آن سالح، قویتر وسختتر بود

دیکاراسیون برای کاخھا و مجسمھ ھا و ، گلدانھا، ھمچنان از برنز برای ساختن ظروف لوکس. ساختند

و تخمینآ تا بھ اوسط  شروع قبل از میالد عیسوی ٤عصر برنز ازختم ھزاره . معابد استفاده مینمودند

  .ھزاره اول قبل از میالدی ادامھ می یابد

انسانھا ازاین کشف جدید میتال بگونھ . آھن جا گزین برنز گردید، قبل از میالد ١از نیمھ اول ھزاره

  .تقبال نمودندشائیستھ اس

  
  )باستان شناسان کشف ( ".فرھنگ سفالی" اسباب کار شناس

   
  



  
  باستان شناسان یاتکشف ".فرھنگ سفالی" اسباب کار شناس

  

  
  ترکمنستان در شفیات باستان شناسان شورویک از

  
  فرھنگ گودالی باستان) سوزنی( ظروف گیلی و پینی 

   



  
  "دالی فرھنگ گو" باستانی ایین تدفین 

  

  : مادی راچنین تقسیم بندی نموده است درسایت دانشنامھ آریانا مراحل تکامل اقتصادی و

و بھ زراعت  حیوانات را اھلی نموده کھ بزودی میآموزند مردم، پس از پایان آخرین عصریخ(

جات  انواع غلھ، درنیمۀ ھزارۀ ششم ق م.  اینرا بصورت عام بنام انقالب نوسنگی مینامند. بپردازند

سنگ ھنوزمادۀ عمدۀ تولید ، دراینوقت. دراکثرمناطق فالت ایران بشمول افغانستان کنونی کشت میشود

ترتیب باستان شناسان  تغیرخورده و باین) برنج(برونز  کھ با معرفی فلزات یعنی مس و وسایل است

ره بندی تا با وجودیکھ چنین دو، غالبا بین عصر مس و متعاقبا عصربرونز تفاوت قایل میشوند

ق م  ٣٠٠٠و  ٥٥٠٠عصرمس در فالت ایران شامل دورۀ بین . است) انتخابی(حدودی دلخواھانھ 

   .)عصر برونز تا نیمۀ دوم ھزارۀ دوم ق م ادامھ مییابد کھ آغازعصر آھن است .تخمین میشود

 ساحھ این. است افغانستان درجنوب مندیگک، کنون تا شده شناختھ برونز و عصرمس ساحۀ ترین مھم

 دریای شاخۀ یک( نخود و کشک دریای بامتداد، کندھارفعلی غرب شمال کیلومتربطرف ٣٥ حدود

 ساحھ این. میشود کشف فرانسوی شناس باستان یک توسط ١٩٥١در و بوده واقع) ارغنداب

 را شمال کوھستانی سرزمینھای کھ است ازمسیرھای یکی بامتداد ستراتژیک موقعیت یک دربرگیرندۀ

 یک ایجادگر زارکندھار مرغ خود. میسازد وصل کندھاردرجنوب وسیع خیزو حاصل ھای جلگھ بھ

 و مرکزی افغانستان کوھھای توسط درشمال چون، است غرب و شرق بین مسیرھای برای گرھگاه

). میشود نامیده دھلیزاراکوزیا بنام کھ( است شده محدود ریگستان سوزان دشت بواسطۀ درجنوب

 یکجا ارغنداب دریای با) ارغستان و ترنک بشمول( شرق و شرق ازشمال متعددی دریاھای دراینجا

 و آب ذخایرفراوان. میشود یکجا ھلمند دریای با غرب کیلومتربطرف ١٣٠ ازحدود پس و شده



 مندیگک ساحۀ و نموده کشورتبدیل نواحی ازمھمترین بیکی مرغزارکندھاررا، ستراتژیک موقعیت

  .است کنون تا شده شناختھ دایمی مسکونۀ ترین کھن نشاندھندۀ

مربوط  ٤الی  ١ھفت دورۀ عمده را درآنجا تشخیص کرده اند کھ دوره ھای  گکاوشگران مندیگ

مربوط  نشاندھندۀ یک کاھش سریع در وسعت مسکونھ ھا بوده و ٥دورۀ بعدی . برونزاند عصرمس و

دربرگیرندۀ  و آھن بوده) پیشرفتھ(عصرمربوط بھ  ٧و  ٦دوره ھای . اوایل ھزارۀ دوم ق م است بھ

 مربوط بھ اوایل(است کھ با کاشی ھای یافت شده درمراحل پائینی نزدیک کندھارکھنھ ) سفالی(کاللی 

  ).قابل مقایسھ است) نیمۀ ھزارۀ اول ق م و

  

 چنین )مفرغ( دوره برونز درمورد» گفروغ فرھن«  اثرخویش روان علی احمد کھزاد در شاد 

  :مینویسد 

  

 شبھھ ئی نیست کھ در سوز(شروع شد  گگپخثھ درمندی ل وگخانھ سازی با .م.درآغازھزاره سوم ق( 

-۵بھ  و حتی خشت خام قدامت دارد ل وگھ بین النھرین عراق مراتب ساختن سر پناه از گایران وجل

ونیم از حوالی د .خشن ایجاد کردند کلفت و لی بسیار بسیط وگیکنوع ظروف )میرسد.م.ھزار سال ق۴

 .شروع شد، در مرحلھ سوم اشغال تپھ آبادی با خشت خام کھ در آفتاب خشک میکردند.م.ھزار ق

 گافزار سن ادوات و .خمیره آن بھتر شد و لی نازک ترگظروف ، ردیدگدیوارھای خشتی نمودار 

چقماق کھ در کوھھای  گھای سن صیقلی بخصوص سرھای پیکان دندانھ دار بسیار ظریف از پارچھ

با این  .میساختند، سرخ موجوداست و بھ رنگھای قشنگ زرد »کشک نخود« و »ه مقصودشا«

بسھولت ، چوبی می بستند ی صیقلی شده کھ بر سر تیرھای نیی وگسرھای پیکان دندانھ دارسن

 و درھمین وقت افزار مفرغی ھم نمودارشد .انرا شکار میکردندگپرند مرغھای دشتی و حیوانات و

ردید بھ نحوی کھ از مرحلھ گجوال دوز استخوانی ھویدا و تبر ، درفش، چاقو، کاردھای مانند  نمونھ

 شواھد آن مشھود است و انی آثار وگبھ بعد تا مرحلھ سیزدھم در تمام طبقات زندگگ سوم اشغال مندی

درحدود سھ ھزار  درسر زمین ما بسیار طوالنی و)مفرغ (فت کھ دوره برونز گبھ استناد آن میتوان 

قبرغھ حیوانات برای  پا و از مرحلھ چھارم آبادی بھ بعد ازاستخوان تولھ دست و .دوام کرده استسال 

از نظر معماری  .کھ شواھد آن درموزه کابل موجود است مفرغی خود دستھ می ساختند ی وگافزارسن

تحول  ھیر مند انی مردم در وادی ارغنداب وگدر زند.م.ھزاره اول ق ھنری درجریان ھزاره دوم و و

  .)یک دست با فیل پایھ نماھا ظاھر شده است و گاز نظر آبادی نسبتآ بزر .نمودارشد شایستھ
  



  کشاورزی آسیای میانه

  

و در نتیجھ . درجنوب آسیای میانھ قدیمی ترین دھکدھھای زمینداران را حفاری نمودند، باستان شناسان

زبان و مذھب ، ھر کدام دارای عنعنات. دو نوع مردم زندگی داشتند، واضح گردید کھ درآنجا، آن

اما طوفانھای بھاری سوزان . شغل اساسی ساکنن این کشورھای گرم سیر بود زمینداری. جداگانھ بود

مزارعین با کج بیل ھا از رود ، بھ ھمین جھت. بسیار سریع زمینھای حاصلخیز را خشک و می سوزاند

در زمینھای زراعتی . انال ھا حفر مینمودندخانھ ھا بطرف زمینھای زراعتی و گیاھھای زراعتی ک

 شترھا و گوسفندان انبار، درصحرا و نیمھ صحرا اسپھا. حاصالت خوبی جو و گندم نمو می نمود

  .میگردید

  

اما مردم . و سنگ مساعد و کافی وجود نداشت برای ساختمان نمودن آنھا چوب، روستاھا کوچک بودند

خشت را در ، مردم بھ جحاری نمودن خشتھای گلی آغازنمودند. بودند محل راه حل مشکالت را یافتھ

. در جاھای کم باران خدمت بزرگ را برای انسانھا انجام میداد، کلبھ گلی. آفتاب خشک میکردند

. حجاری می کردند) گاری(مودل محل اقامت بازی و دوچرخھ  اکثرآ برای بچھ ھا زمینداران باستان

  . فتند کھ کدام تیپ از منازل و چرخ ھای دستی وجود داشتھ استدریا علما از روی اسباب و لوازم

  

درھنگام حفاری ، بخصوص اشیای بسیار جالب. انواع گوناگون ا فزار کار می ساختند از مس

اشیای ذیل . سترس باستان شناسان قرار گیرفتددر Намазга )ا(حمازگ و )Анау(دھکدھھای آنای 

 ).خنجر( و دشنھ) سوزنھا(ھاپین ، تبرھا، کاردھا :بودند
   

کارشناسان بطور مشترک دریک دھکده جداگانھ ، بعضی اوقات، و آرام کارنمود مناسب برای آنکھ

 Аркаим "آرکائیم "چندی قبل باستان شناسان یک قریھ را در اورال بنام  .ندمسکن گزین میگردید

دھکده ومساحت  اندازه. میرودبحساب بمثابھ یک کشف بزرگ باستان شناسی این حفاری نمودند و 

  .آموزشی تشکل گردیده بود مراکز تحقیقاتی و وروستا او از دھھا  .باعث شگفت و حیرت علما گردید 

  



  
  Аркаим" آرکائیم"تصویر از شھر 

  

و  ھای دور بخاطر آھن صنعتگران از راه، درینجا .سالھای طوالنی کار جریان داشت، ردرین شھ

بھ ذخائیر معدنی  مربوطتعالی این صنعتگران روستاھا  ترقی و، اما ثروت. مینمودندسفر  محصوالت

 ساکنن مرحلھ بمرحلھ دھکده را ترک نمودند و، زمانیکھ این ذخائیر ازھستھ ای کوھھا تخلیھ گردید .بود

یک زمانی آھنگران در آنجا زحمت کشیده ، قصبھ ھا تخریب گردید و حتی نام محل .پاشان گردیدند

  . از خاطره ھا پاک گردید، بودند

  

علما ثابت ساختند کھ راھھای خاص تجارتی کشف گردیده است کھ درآن زمینداران و مالداران آسیا 

مس را از ، کھ قبآل درباره آنھا اشاره گردید" فرھنگ آفاناسیفسکی"مثآل قبائیل . آھن را انتقال میدادند

  .در ایران او را تبادلھ می نمودند محنت کش آسیای میانھکوھھای آلتایی بدست میآوردند و زمینداران 

  

برعالوه . نایاب تر است اجداد و نیاکان ما فلزات دیگری مانند طال و نقره را نیز اختراع نمودند کھ 

  .این فلزات برای ساختن افزار کار مساعد نیست، بھمین لحاظ. است و نرم این فلزات بسیار سنگین

  

  مینمودند؟ چگونھ زمین را اندازه گیری.. نھایت جالب است

  

قدمھای انسانھا یک سان ، اما .ھا اندازه گیری مینمود قدم عرض بوسیلھ زمین را بھ طول و انسانھا

و برای آنھا واحد ، در آنزمان عده زیادی از قبائیل درازی را با دستھا اندازه گیری میکردند. نیستند

انگلستان تا بھ اکنون مسافھ را توسط فوت اندازه گیری می در . بشمار میرفت" آرنج"اندازه گیری 

  .است متر سانتی ٢٥کلمھ فوت درازی پاھای انسان بالغ را معنی میدھد کھ تقریبآ . نماید



  

آنھا درک میکردند کھ یک جنس کامل  .انسانھای نیآندرتالیھا میتوانستند حاصالت را تقسیم نمایند 

آنھا ، تقسیم میکردند )قطعھ ھا( ھا بھ قسمترا ) تولید(حاصل. وجود دارد بخشوجودارد و جنس از 

 .وجود دارد" چیزیھیچ "، "زیاد"، "یک" اما درک می نمودند کھ، شمار کردن را نیاموختھ بودند

آنھا از سنگچیل ، در ھنگام حساب کردن کھ حساب را ایجاد کرده بودندو صاحب عقل  انسانھای فھمیده

 انگشتان با، این ارقام .را بخاطر داریم I,II,IIIما ارقامھای بدوی رومی . کار میگیرفتند ھا و انگشتان

بھ ھمین دلیل است کھ بشریت از عمق . در دو دست ده انگشت وجو دارد. ال شده را انعکاس میدھد

 .انسانھا بعدآ تفریق کردن و جمع کردن را آموختند. را می شناسند "ده"باستان شمار 

در باستان برای . نمودندرا نیز اندازه گیری می از قدیم نھ تنھا زمین را بلکھ ستاره ھای آسمان انسانھا

. کھکشان، )خرس بزرگ(دب اکبر: را گذاشتھ بودند نامھاییگروپھای از ستاره گان  ستارھھای زیاد و

 درلحظھ حاضر. حلقۀ عظیمی را اعمار نموده بودند، ساکنان اولیھ انگلستان از بلوک ھای بزرگ سنگ

  .مینامند ) Стоунхендж(این ساختمان رابنام استون ھنج

میتواند با دقت قابل مالحظھ ، سنگی استاد ه شود و بھ طرف آسمان ترسط نماید اوسط حلقۀ ھر کی در

از )ستاره شناسان(کشیشان. اگر اسرار و سحر این ساختمان را بداند. تاریخ ھر روز را حساب نماید

یک  روز است و ٣٦٥کھ یک سال  ندمیشمرد، ترسط مینمودند ه گانمھتاب و ستار، آفتابآنجا بطرف 

آنھا از دقت ، اسرار شگفت انگیز این ساختمان پی بردندبھ  زمانیکھ باستان شناسان. ماه است ١٢سال 

 .مات و مبھوت ماندند) بدوی(درستی دانشھای اولیھ  و

 

 



 
  

  
 

  
  

  

  )تصاویر از نقاشان معاصر. (استون خنج تصویرھای از ساختمان

  

در صحرای نازکا چنان تقویم عظیم را از سنگ ساختھ بودند کھ ، ھمچنان سرخ پوستان امریکایی

  .نامیده بودند" بر خاستگاه میدان ھوائی" او را  از مزاق ومسخره، دانشمندان حیرت زده



  
  عکاسی ھوائی .از صحرای نازکا تصویر

 دانش و اسطوره

 

اما نمی دانستندکھ ، روز است ٣٦٥انسانھا محاسبھ مینمودند کھ یک سال  .ولیھ کامل نبودا آگاھی انسان

اما برای ، میگردید هخرد یا زمینداران درک مینمودند زمانیکھ رودخانھ کم آب و. زیاد است چرا کم و

  از ارادهء، بود آشکاراتمام چیزھائیکھ برای ایشان . کھ چرا آب جاری میگردد نبودنددرک  قابلآنھا 

تیر کمان خداوند می  باران را اشکھای خداوند و رعد وبرق را، آفتاب راچشم خداوند. خدایان میدانستند

دانستنی ھای مفید دراسطوره با افسانھ ھا و داستانھا ارتباط بسیار نزدیک داشت و با ھم خلط . نامیدند

کشور " نقشھ ای، ھ ھا در پھلوی کشورھای موجودهدرنقش. تفکیک آن بسیار بعید بود گردیده بود کھ

کاھنان مناجاتھای عاری از . را ترسیم مینمودند" تصاحب روح شیطان"ویا " کوه خدایان" ، "مردھھا

  . یکجا با دواھای طبابت بر ضد امراض مورد اجرا قرار میدادند فائیده را در مورد صحتمندی مریض

  

ترانھ و ، را نوشتھ نمایند و آنھارا بشکل شفاھی در قیافھ ای افسانھ انسانھا نمی توانستند دانشھای خویش

  .قصھ ھا میآموختند

  .دانشھای بشری پا بر جا باقی مانده بود اسطوره کما فی السابق بمثابھ ای یکی ازا نواع، درعصر مس

  



  
  .توسط باستان شناسان انگلیسی حل وفصل نگردیده است اسرار این ساختمانھا ھنوز ھم

  

در مورد اسطوره "  فغانستان در مسیر تاریخا " میر محمد غبار مورخ مشھور کشور در اثر خویش

    :چنین بیان می نماید

درھر حال قصھ ھا واسطوره ھا از یک گذشتھ بسیار دور افغانستان حکایت می کند کھ در تاریخ (

) زی دھاکا یا ضحاک مارانا(قصھء مشھورتر آنھا داستان. ھای ماضی و شھنامھ از آن ذکر شده است

، یعنی پادشاه چند ھزار سال پیشتر سامی بین النھرین است کھ گویا از راه ایران بھ افغانستان تاختھ

) یا ما(ودولت پیشدادی یا پارادات ھای افغانستان را در پایتختش بلخ سقوط داده است و جمشید یا 

قیام کرد و در بین ) فریدون یاتری تونا(تا شاه دیگرپیشدادی ، پادشاه بلخ تاج خود را ازدست داد

  . النھرین عسکر کشید و ضحاک را بکوفت

  

( پادشاه آثوری حاکی ان است کھ او از راه ایران و ارمنستان بھ افغانستان)نینوس (ھمچنین داستان 

لھ دولت ھای قدیم شھنامھ ھا از سلس. تاختھ و بلخ را فتح کرده است) درھزاره اول قبل از میالد

درھر . و اسپھ ھا داستانھای بزرگ رزمی را بوجود آوردند) کوانی(افغانستان بنام پیشدادی و کیانی 

حال در طی ھمین تحوالت اجتماعی بود کھ مردم افغانستان از مرحلھ اساطیری و عناصر پرستی و 

تکامل درھزاره اول قبل از  نتیجھ این. میتا لوژی عبور کرده و بمرحلھ ء مذھبی تکامل نموده است

  .)بظھور رسید)اویستا(دریکی از قدیمترین کتابھای جھان ، میالد
 



  اسطوره چیست؟؟؟؟

انعکاس این واقعیتھااز نسل  این حقایق واقعیت داشتند و، اسطوره انعکاس حقایقی است کھ قرنھاپیش

ابعاد مختلف  در عالقھ ھا عاطفھ ھا و، یاد آن واقعیتھا با اضافات احساسھا .نسلی انتقال یافتھ استبھ 

ی دوران ازدانش گنماد از زند ھم اسطوره و درادبیات بنام اسطوره یاد میشود سوی نسل ھا خویش از

، یگتحول اساطیری ھرقوم معرف تحول شکل زند .اران باستان استگوصفت ونشان مشخص روز

ونی بنیادی گرگریک دگدرواقع اسطوره نشان .دانش است تحول اندیشھ و ونی ساختار اجتماعی وگرگد

اساطیرروایات است کھ از طبیعت ذھن انسان بدوی ریشھ .درپوشش باال رونده ذھن بشری است

   .یردوبرآمده از رابط دوسویھ این دو استگمی

  

  :استآمده اسطوره چنین  ۀدر بار »اصالت«سایت  در 

  

است  ینظام فكر یرسد نوعی م یبھ ذھن آدم یكھ در یك عقل عرف یاولین معنای واژه اسطوره در(

 یھا ھاي اولیھ و تمدن انسان. كردند یھاي خود بھ آن رجوع م یافتن پاسخ یبرا یكھ جوامع اولیھ انسان

ی بھ ھرآنچھ حالت رمزگونھ داشت رجوع م یو خصوصا طبیع یانسان یھا  براي فھمیدن علت یابتدای

توانستند  یگذاشتند و م یساختند و در پرتو این نوع نگاه بر اطراف خود نام م یكردند و برایش قصھ م

آنان بھ خورشید و ماه و ستارگان و آتش و سنگ و بت و . دست و پا كنند یخود امنیت فكر یبرا

تنھا   ساختند و این نھی براي آنھا رابطھ م. دادندی ملقب خدا ... چوب و آب و جن و فرشتھ و پري و

  .آوردیدست م  و ذكر بھ یخود را نیز در قالب دعا و نیایش و قربان یكھ نمود عین ینمود ذھن
   

و جایگاه آنھا در دنیای امروز می ، ھا شناسی دانشی است کھ بھ بررسی روابط میان افسانھ اسطوره  

. دانش و صفت و نشان مشخص روزگاران باستان است دوران پیش ازاسطوره نماد زندگی . پردازد 

دگرگونی ساختارھای اجتماعی و تحول اندیشھ و ، معرف تحول شکل زندگی، تحول اساطیرھر قوم

ٔ ذھن بشری است، اسطوره، در واقع. دانش است . نشانگر یک دگرگونی بنیادی در پویش باال رونده

ٔ دو سویھ ، گیرد و ذھن انسان بدوی ریشھ می  روایاتی است کھ از طبیعت، اساطیر و برآمده از رابطھ

  .این دو است

 



  

ً بھ بحث درباره  پردازد و  ی آغاز یا فرجام آفرینش یا تاریخ می  اسطوره داستانی است كھن كھ معموال

بسیاری . سازند یک ملت را می » فرھنگ اساطیری«ھا  ای از این داستان  ی بھ ھم پیوستھ  مجموعھ

حماسھ اما برخالف اسطوره . ھای باستانی ھستند ی ادیان یا آیین  از اساطیر بیانگر اشكال دگرگون شده

ً درباره ماوراء  ھیی آغاز تاریخ آفرینش یا فرجام آن نیست و قھرمانان آن گرچھ گاھی از وج  لزوما

كنند و پس از انجام   دگی میآنھا مدت محدودی زن. خدا یا فرزند خدایان نیستند، طبیعی برخوردارند

ھا ریشھ در اساطیر دارند   البتھ بسیاری از حماسھ. رسد آور سرانجام مرگشان فرا می  اعمال شگفت 

 ). گردند  می بھ دوران متاخرتر بر ھا معموالً  لذا حماسھ. اند كھ بھ نوعی عرفی و دنیوی شده

  

  . . .ادامھ دارد 
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