
  دقیق  تھیھ و پژوھش از ظاھر

  

 

  
  

 

  معنویمعنوی  منشاء فرهنگ مادی ومنشاء فرهنگ مادی و  --١١

آمده است  باستان اولیھ بوجود عصر یک مقطع زمانی در در گکھ فرھن تاین نظراس عادی بھ شعور

گ، فرھن -اول :کھ آن میدھد علم شھادت بر، اما برعکس. مرحلھ بھ مرحلھ تکامل نموده است بعداَ  و

 در یرگپی متداوم و بلکھ بطور، ھیک مقطع زمانی ن ستمھا دریس ھا و پدیدهگ، فرھن فورمھای جدید

. رددگ و مشخص دقیق گاست مقولھ ھای مربوط بھ فرھن ضرور -دوم. جود آمده استجامعھ بو

متشکلھ  عمدهء عناصر آیا ؟گیردمینشئت فورمھای چھ  از او و بوجود آمد؟ گونھ فرھنگچ، ھمچنان

 ھء آنپای کھ برداشتھ  قبالَ وجود آن عناصر ازعدهء  یا و ه استآمد بوجود و ھمگام ھمزمان گفرھن

  است؟ دیگر تکامل نموده عناصر

  . مختلف جواب ارایھ میدارد ھای ھا فرضیھ ھا بھ این سواالت بگونھ تیوری، تعلیمات 

 گفرھنآنھا مودلھای مشخص پیدایش  داشت کھ در افسانھ ھای وجود، ھا پیدایش تیوری از قبل اما

قھرمانان بدست  خداوند و را از گانسانھا فرھن، یونان قدیم اساطیر باساس نظر. انعکاس گردیده است

 آن میدھد کھ انسانھا از افسانھ تیتان فرزند پاپتوس شھادت بر، ترین افسانھ ھا مشھور یکی از. آورده اند



ارد ذاین تیزس صحھ میگ بر نیزمذاھب ساختاری ھمھ  عناصر و، پی می بردند گقدیم بھ اھمیت فرھن

ّھی رابطھ دارد گکھ پیدایش فرھن ِل  و، خالق ساخت انسان یک موجود ، خداوند ازبا مداخالت مستقیم ا

ستم یبرای انسان س، اعطا نمود نورمھای اخالقی را پرنسیپھا و ھای بشری و قانون برای او حق تعاال

 در. مھربانی است مناسبات انسانھا شفقت و در اکھ واال ترین ارزشھ ھدیھ نمود ارزشھای انسانی را

  :اخالقی چنین آمده است و معنویباره ای ارزشھای  الشان در  قرآن عظیم

 نیکو کار، چھ این چیز بی اثری است یا مغرب کنید نیکوکاری بدان نیست کھ روی بجانب مشرق و

 و پیغمبران ایمان آرد آسمانی و کتاب ان آسمان وگفرشت قیامت و روز کسیست کھ بھ خدای عالم و

 ھم در و دایان بدھدگ ذران وگرھ فقیران و یتیمان و راه دوستی خدا بھ خویشاوندان و دارایی خود را در

کھ عھد بستھ  ھر با و زکوة مال بھ مستحق برساند و پا دارد بر نماز ان صرف کند وگکردن بند آزاد

 تعب صبر پیشھ کند وقت رنج و در شکیبا باشد و و صبورسختیھا  و کارزار در و بموقع خود وفا کند

سوره ای . ارانندگآنھا پرھیز ویان عالم وگبھ حقیقت راست آنھا کسانیکھ بدین اوصاف آراستھ اند

  ١٧٧  )٢(  بقره

بھ خدای خویش بھ ز بھ صاحب عشق ور وصف کن و :گردیده است درین باره ذکر تورات نیز در

 این است نخستین و عقل خویش؛ خدای ھمھ فھم و ی روح خویش وموجودات خویش خدا خدای ھمھ

این  در و )دوست داشتھ باش نزدیکان خویشرا ھمانند خود( است دومی مشابھ بھ او و، ترین حکمگبزر

  )۴٠-٢٢:٣٧(ماتفی. رددگپیامبران تصدیق می احکام تمام قوانین و ھردو

فرھنگ  در و حیاتی مسائیل مھمجامعھ بھ ایجاد  رقابل احترام د چنین ارزشھای معنوی مروج شده و

  . مساعدت ورزید

  . ش نمودکرا پیش گری پیدایش فرھنگدی گزینھ ھای، ھای مذھبی را قبول نداشتند تعلیماتیکھ ایده

ھمچنان فورمھای اساسی  کل و بطور گاه مارکس پیدایش فرھنگدید از -نمونھ ای کالسیک مارکسیزم

خوردن جھت  لباس و، غذا در اساس تقاضاء انسانھا بر :ن ارتباط مستقیم داردآن با فعالیت تولیدی انسا

ھم  بودند با نمودن مجبور شکار بخاطر. ایجاد نمودند را وساییل کار و ردیدندگ شکار بدورھم متحد

 با زبان ارتباط گسست ناپذیر ونھ زبان بمثابھء وسیلھ معاشرت بوجود آمد وگبدین . معاشرت نمایند

ری اجتماعی گاقتصادی ھمھء مناسبات دی اساس بر پایھ ای مناسبات تولیدی یعنی بر. دارد تفکر

 بمثابھء ادامھ و گفرھن، اه مارکسیزمگدید از، پس. بوجود آمد )ھنر، رواج رسم و، قوانین، مورال(

  . است پیامد تقاضای بیولوژیکی او طیبعت بیولوژیکی انسان و رشد

 و دربارهء پیدایش نژاد تکامل انسان و و بارهء منشاء علم در بمثابھء )شناسیعلم زبان ( انتروپولوژی

 از و، کشف کرد ریشھ ھای بیولوژیکی آنرا انسان مسائیل زیادی را تشریح نموده و گپیدایش فرھن

  . جامعھ اولیھ تشکل میدھد دیدگاه این علم منبع پیدایش بشریت را



  

   

  
  انسانھای اولیھتصاویر از روند تکامل 

  

 در کھ الشھء او انسان ھوشمند نام میبرد از، عنوان اولین نماینده بنی آدم بھ علم انسان شناسی معاصر

تعلق  یآن جسد بھ موجود و. کشف شد لوکی. لافریقای جنوبی توسط عالم انگلیسی بنام  در ١٩۶٠سال 

 ١٢٠ قد آن، ارتباط دارد "جنوبی شادی" یعنی Australopithecus ییتیکوس آسترالو میگیرد کھ با

انسان ھوشمند نامیده  چرا آنھا را. ھای انسان نما است شادی مغز از حجم مغز آن نھ کمتر سانتی و

قسمیکھ . گردیده است ھای دریائی کشف گردید کھ توسط رنده ھا تیز سنگریزه، ھمین الیھ ھا در است؟

ً ظاھر، رنده سنگریزه  مینمود و متصور را کار این خود اولین افزار و، این موجودات را ساختھ است ا

ق و سازندگان آنرا ّ   . نامیده است متفکر اولین انسان خال

دانشمندان  کشفیات اخیر و سال وجود دارد ھزار دھھا پیش از تمدن بشری در آثار موزیم کابل نیز در

با  دارای تمدنھای اولیھ بوده و انسانھا، امروز سال پیش ازھا ھزار کھ در فیسل ھایی حکایت دارند از

آوریل  ١٤سی بتاریخ . بی. مثآل خبرگزاری بی این ھم پیشتر از. تفکرات اجتماعی زندگی می کرده اند

ملیون سال قبل می  کھ چھار کھ دانشمندان بھ کشف بقایای انسانی نائیل آمده اند، گزارش داد ٢٠٠٦

اینکھ  بر مبنی داد انتشار خبری دیگری را ٢٠٠٧آگست  ھمچنان ھمین خبرگزاری در. زیستھ است

آسیا  ھم در و. ملیون سال دارد ٤٤/١ کشف کردند کھ قدامت فسیل ھومینید را دو "کنیا" دانشمندان در

 کھ قدامت چھل ھزار غارتیان یوان چین موفق بھ کشف استخوانھای انسان مدرن شده اند دانشمندان در



گی   دهستم زنیکھ س مین استخوانھا دانشمندان موفق گردیده اندروی ھ گفتھ میشود از. سالھ داشتھ است

  . آسیا حدس بزنند در را انسانھا

حیوان وجود  بین انسان و انسانھای اولیھ را انسان ھوشمند نامیده اند؟ چھ تمائیز، انسانھای فعلی چرا

  دارد؟

 را دست ھا او. محسوب میگرددحیوانات  سریع انسان از قاطع و تفاوتھای مھم و مستقیم یکی از گشتار

سریع و  بطور و افزارھای پیچیده ایجاد نمود انسان مستقیم گشتار. نمود اجرای عملیات آزاد باز بخاطر

طبیعت بھره برداری  خالق از و انسان ماھر مانند انسان مستقیم گشتار. داد ریتغی قوی محیط ماحول را

محیط ماحول را کمائی  آینده نام وحدت انسان و در وھم زندگی میکردند  صفا با صلح و در مینمود و

بمثابھ وحدت آنھا شمرده  متقابل اجزا نوع تآثر ھر. کلمھ وحدت خبری کمی را انعکاس میدھد اما. نمود

  . استرداد خود انسان دوباره بھ طبیعت پیدایش مییابد طبیعت از وحدت انسان و. میشود

استفاده یکی  اما، پاھا دارند دستھا و، توسط دندانھا را رشکل آنھایتغییا  و استفاده اشیا یحیوانات توانای

این فقط مخصوص  و ندارد کار بمثابھ ایجاد افزار اشیای دیگر ریاشیا طبیعی مثآل سنگ را برای تغی از

یعنی تولید ، نماید فرھنگ مادی را ایجاد، کار با تھیھء افزار گردید یعنی انسان قادر، ذات انسان است

جدی طبیعت  فعال و یریانسان خالقانھ تغ. فعالیت انسان است انسانی است کھ ویژهء حصول مادی وم

ملیون سال انسان ماھرانھ  ۵-٣ جریان در تھیھ افزار آغاز بعد از. کرد پالن مادی آغاز را بھ منظور

دارایی حجم  و رشد کرد سانتی متر ١۵٠ او تا بھ. ردیدگمبدل  بھ انسان مستقیم گشتار راست گردید و

 . بود )کوبیک( سانتی متر مربع ٩٠٠مغز او

 :آتش توضیح ساده ای پیدایش

انسانھای اولیھء . نمود اتصال دادن را آغاز شگافتن و، توتھ کردن توسط دستھا، چاقو انسان استفاده از

 دوکاک حتوسط اصط. آتش استفاده میکردند ظروف و از و گوشت تغذیھ میگردید از مستقیم گشتار

آتش بھ مثابھ . بھ حریق اشغالی گردد سنگ جرقھ ھای بوجود میآمد کھ این جرقھ ھا میتوانست منجر

کھ قھرمان افسانوی یونان  مان اندازه بزرگ بودھ اھمیت آتش بھ. نیروی تحوالت سریع مبدل گردید

ِالھھ عشق و( حامی آفرودایت و پیغمبر، رھنما، خداوند= قدیم آپولونوم  برای مردمان ماقبل  )زیبائیھا ا

 . بود او



  

  
  گی انسانھای اولیھ و افزار شکار تصاویری از زنده

  

در مورد کشف و استفاده آتش توسط ) فروغ فرھنگ(خویش  اثر در حمد کھزاداعلی شادروان 

   :غارنشینان چنین بیان میدارد

 یده بشرد چقماق پریده وھای سنگ  پرچھ ھای اولی از جرقھجھان دیده شده است،  تمام قراریکھ در(

سنگی را  افزار ھای ساختن وش دھیم یا قصھگھای اختراع آتش  ر بھ افسانھگا. را روشن کرده است

بیش ازینکھ . یا دوره ای حجر شروع میشود گدوره قدیم سن داستان از آغاز بخوانیم، ھمھ جا سر

 کار افزار برای بدست آوردن آلھ ویا  و آن برای تولید آتش از و را بشکند گخود سن با شعور انسان

  . نوک تیز ساختھ است تیز و، برنده، ھای لبھ دار پارچھ خود طبیعت آنرا شکستانده و، یردگب

 انسان با شعور را کرده و ھای کھساران، طبیعت این کار دامنھ نقاط دیگری در و »آق کپرک« در

رھای طبیعی غا آنھائی کھ در. گرفتھ اند کارکردن  خراوس برای بریدن و، طبیعی آن افزار ابتدایی از

جوائی قندھار بین در نزدیکی پن »غار شمشیر« ان یا درگسمن »قره کمر« غار یا در» آق کپرک« در

مراتب اولی آق کپرک کھ طبیعت با  از صرف نظر(ل قبل زندگی میکردند، سا ھزار ٣٠الی  ۵٠

ھای طبقات االرضی  اریخ تخمینی آن بھ دورهت را ترکانده و گعوامل طبیعی خود ھزاران پارچھ سن

عی ی طبیگسن افزار از رداشتھ ومنوال ب را بھ ھمین انی شعوری قدمھای اولگراه زند در) میرسد

. صیقلی کند ر بمالد وگدی گرا بھ سن گھزاران سال درک کرد کھ سن نھا بعد ازانسا. استفاده کرده اند

یا  ، مبدأ یک دوره جدید حجرپیش پا افتاده معلوم میشود ھمین کار بسیار کوچک کھ امروز خورد و

کارد، تبر، پیکان، (انسان دارای افزار سنگی صیقلی میشود،  کھ بھ مجردی. صیقلی مینامند گدوره سن



 بخصوص رودخانھگ، ھای غارھای بزر کرانھ در غارھا میبرآید و از )غیره اره سنگی و درفش و

حدی کھ از روی  غارنشینان ھندوکش تا. رددگمی یم داشت، مستقرھوای مال حل آن آب وي کھ سوا  ھا

حتی با  و را میشناختند آتش، معلوم میشود، مردمانی بودند شکاری قره کمر شواھد باقی مانده ایشان در

 و یقلی بودهصغیر  گای سن پرچھ آنھا افزار. قماق بھم، آتش می افروختندچ گھای سن زدن پرچھ

این چند  و کشتند را می بیشتر قوچھای کوھیرھای خشن سنگی برخی حیوانات وحشی، متحمآل با تب

زندگانی، آنھم زندگانی شعوری غارنشینان ھندوکش است کھ کوتاه شرح حال بسیار محدود  جملھ بسیار

  ). انی مینمودندگھای طبیعی سالسل افغانستان امروزی زند اهگپناھ در بیشتر

 :ایران در مورد آتش چنین نوشتھ است ملی داده ھای علوم زمین کشور اهگپایسایت انترنیتی، در 

 دانشمندان. ذوب آھن فرا میرسد کشف و ی عصرگسن نو، یگدوره پارینھ سن چنانکھ میدانیم پس از

میالد  سال پیش از ھزار ٧۵٠ پارینھ سنگی در عصر بشری در اشیای دست ساز :معتقد ھستند کھ"

شمال ایران  شرق و، مرکز، معدن کاری قدیمی اساس شواھد باستان شناسی و بر. مسیح آغاز شده است

  . "دارای کھن ترین پیشینھء فلزکاری است

 ی را تا زمان کشف وگخویش زمان پارینھ سن "اختراعات تاریخ صنایع و" کتاب در نیز پیرروسو

  :ذوب آھن مدت طوالنی دانستھ می نویسد

ونھ آتش را حفظ گکھ چ دریافتند و منابع بیشماری آتش پی بردندبھ ، انسان مدتھا طول کشید تا اجداد"

، مردم غارنشین. چخماق آنرا بوجود آوردند گضربات سن و رگمالش قطعات چوب بیک دی یا با و کنند

ھای مربوط بھ شش گھا نشان میدھد کھ قلوسن اھی بھ موزهگن. چخماق نداشتند گتراشیدن سن ھنری جز

 حجر عھد. ندارد ھزار سال قبل ساختھ شده ١۵٠ھای کھ گچندانی با قلوه سنسال قبل تفاوت  ھزار

چندین پیشرفت اساسی نصیب انسان  این صد قرن ولی در طول نکشید سال ده ھزار صیقلی پیش از

فن خانھ سازی جزو  و، ساختن انواع ظروف، ریگکوزه ، لھ داری، گزراعتگ، صیقل سن :ردیدگ

مدت معینی انجام  تمام سطح زمین در البتھ این پیروزیھا در. درین دوره استفعالیتھای اساسی انسان 

تولد دوباره . ننگ کتاب نام و( ."بوده است تکامل این کشفیات موثر رشد و رفت بلکھ مقتضیات محیط درگن

  )٢٩ .ص. مسعود میر شفاھی نوشتھ سلیمان راوش با مقدمھء دکتور نو ھزارهء خراسان کھن در

  



  

  
  تصاویر افزار کار و استفاده از نیروی آتش

  

خراسان از  = آنکھ مردمان بلخ سال پس از ھزار بگوئیم کھ چند کھ اگر اھد بودنخو موردبیبی  اینجا در

، ھدیھ خداوند گرامی شمردند بھ مثابھ این کشف را کشف نمودند و را سنگ آتش کاک دوحاصط

یا آھن با سنگ جرقھ تولید  سنگ و کاک دوحاصط کھ از نمیدانستند ھم ھنوز اعراب چندین قرن بعد

کھ وقتی میخواھد ، مالحظھ نمائیم "خندق" جنگ ما میتوانیم در را جھالت این بی عقلی و. میشود

دیدن این  اعراب از، کاک کلنگ با سنگ جرقھ تولید می شودحنماید از اصط خندقی با کلنگ حفر

 . میشمردندآنرا معجزه  مبھوت میگردد و جرقھ مات و

استعمال آتش  ١٣١٥سال » اسالم افغانستان قبل از« خویشدیگر  اثر در علی احمد کھزادشادروان 

  :نموده است توضیح چنینرا  توسط آریائیھا

مفید  بھ عنوان عنصر »Agniاگنی«بھ اسم  و قدیم میشناختند ھا از است کھ آریای عناصر آتش یکی از«

، )مشعل( »Samidaسمیدا «، )درخشان(»  Ritaریتا« قبیل صفات ازبرای آن  و آنرا دوست داشتند

رعد مسمی  آتش فلکی یا برقک و. غیره قائل بودند و )مالک تمام محاسن( »Dravamidas اومیداسدر«

  . شده بود » Indraاندرا«بھ 

حرارتی بواسطھ ، ای کوھی درست میکردندھ یاهگکھ زنھا از  کھ اصالْ مشروبی بود »Somaسوما «

 »سوما« و »نیگا«، »اندرا«این سھ االھھ  رفتھ بود وگنیز شکل االھھ بخود ، بدن تولید می کرد در کھ

طبیعی نیز بشکل االھھ رسمی  عناصر عالوه برین سایر. رفتھ اند زیاد تذکار ودا گھای ری در مناجات



 ماروت«. یاد میشد »Vishnu ویشنو« ،»Mitraمترا «، »Soryaسوریا«داشتھ مانند آفتاب کھ سھ اسم 
Marot« وارون« االھھ باد وVaruna « اسورا« بھ صفت را االھھ آسمان ستاره دار بود کھ اوAsura « 

اواخر  در. ارتباط است رب النوع باختری ھم در » Ahura Mazdaمزداھورا «کھ با  ده اندھم یاد نمو

زین شده گسمت مشرقی حالیھ جا  و )کابلرودخانھ ( »کوبھا« حوزهء رود ودیک کھ آریائیھا در عصر

اوائیل  کھ در » Indraاندرا«، ریبان بودندگ دست و، اھالی سیاه پوست اولیھ بومی ھند، ھا»داسیو« با و

رفت چنانچھ گتخیالت صورت می در گبشکل االھھ جن، را نمایش میداد »برق و رعد« آتش فلکی یعنی

  . استعانت خواستھ اند »سوما« از و او از بسا جاھا آریائیھا در

 یاهگبود یک ورق  طبیعی کھ از زمین چیزی بلند تر گفقط روی تختھ سن، ابنیھ مذھبی نداشتند آریاھا

. آن جمع میشدند مخصوصأ صبح دور شام و چاشت و، صبح: سھ دفعھ نمود روز ھموار ای سبز راھ

 ت تازه خود شروع میکردند وابیا بھ قرائت ترنم مناجات و شعر را بعد را نوشیده و »سوما« اول

  ».قربانی حیوانات نزد آریائیھا معمول بوده است. حظ میبردند و وش میکردندگران گدی

گی ھا بھ نشر  کھ بھ این تازه» افغانستان قبل از اسالم«شادروان احمد علی کھزاد در اثر خویش بنام 

  :است شتھاولیھ چنین نگا آریائیھایرسیده است، در مورد طرز زندگی و شکلگیری فرھنگ مذھبی 

ء سر دریا یا در جنگلھای فالت   یا در اراضی جلگھ ئی حوزه. م. ق ۴٠٠٠ - ٣٠٠٠ آریائیھا در حدود

پامیر و دامنھ ھای سر سبز و شاداب ھندوکش کھ از اشجار میوه دار و غیره نباتات مفید مملو است، 

قبایلی بودند در مراحل اولی . درین وقت ھنوز اسپ ھا را اھلی ننموده بودند. بود و باش داشتند

غرش رعد، . حیوانات و تغذیھ شان میوه ھای اشجار و محصول شکار بودحیات، پوشاک شان پوست 

برقک، الماسک، وزش باد، روشنی ماه، تابش آفتاب، ظھور ابر، طوفان، برف و باران و غیره 

مظاھر بدیع و مخوف طبیعت کھ در مناطق مرتفع ھندوکش و فالت پامیر تغییرات نا گھانی در سیمای 

ائیھا را تحت فشار و تاثیر گرفتھ در آنھا جذبات تولید نموده است کھ اگر فلک تولید میکند طبعآ آری

میتوان ترجمھ » احترام بھ عناصر«و » ترس از عناصر«تعبیر کرد » دین و پرستش«نمیتوان آنرا 

 . نمود

و یا فالت پامیر و » سردریا«آریاھای اولیھ در مھد تولدی و پرورشگاه اولیھ خود از مناطق شمال 

حایز دین بھ معنی کھ امروز از آن در نظر است نبوده، محض بھ حکم ترس و استفاده بھ  ھندوکش

را ) ذرات درخشان(»   Dyevosدئوس«عناصر طبیعی احترام میکردند و بر مجموعھ ایشان کلمھ 

االھھء تخیلی ) پدر آسمانی(»  Dyevos Paterئوسد«استعمال مینمودند و با کلمھ ساده و طبیعی 

یعنی زمان اجتماع ایشان در باختر و . م. ق ٢۵٠٠بعد از . مقتدری برای خود تصور نموده بودند

عصر مھاجرت و انتشار شان در سرزمین افغانستان، ھند و ایران امروزی احترام » ودیک«عصر 



ھ عناصر نزد ایشان طوریک. عناصر نزد ایشان محکمتر شده رنگ یک نوع پرستش بخود گرفت

  . آریائی بھ میان آمد» ارباب انواع«بشکل االھھ درآمده حایز نامی شدند و بدین منوال 

  معنویفرهنگ فرهنگ پیدائیش اولین نطفه های 

در  قوهء ناطقھ را پیدایش افزار. انسانھای غارنشین رواج تدفین اجساد شروع میگردد دوران فقط در

سال قبل یک حرکت مھم  ھزار ٣۵٠الی  ٢٠٠حدود  پس در. جریان چندین ملیون سال مشخص نمود

، درینجا بجا خواھد بود کھ اشاره گردد. بوجود آمده است) نطفھ ھای فرھنگ معنوی( در رشد انسان

میرچی الی نتیجھ گیریھای کلتورولوگ  بیکی از. میگذارد اصطالح شخصیت مفھوم اساسی فرھنگ را

 و. طریق سمبولیزم مرگ اظھار میگردد دسترسی بھ معنویات از جامعھ کھنھ در :اشاره مینمائیمآدی 

بین حیوانات  اجساد درتدفین . میگردد اجساد فرھنگ معنوی آغاز تدفین اعتراف مرگ و لیکن بعد از

 فرھنگ معنوی ھمین وظیفھ را اجرا. نماید عبور آن مرز برای آنھا مشکل است کھ از، وجود ندارد

  . را بھ شئ دیگری با فونکس دیگری تبدیل نمود او و کمان را درست نمودانسان توانمند . مینماید

  

  

  
  تصاویری از حیوانات مورد شکار و افزار شکار

  

 فرھنگ معنوی را کھ توانمندی ایجاد نمودن آثار بھ شئ تبدیل نمود انسان مغاره ادراک حیوانی را

برعکس آن فرھنگ مادی باالی فرھنگ  و، کار افزار فرھنگ معنوی باالی فرھنگ مادی و. داشت



. باعث سرعت تکامل میگردد خود انسان حد فاصل روابط متقابل قرارمیگیرد و. معنوی تاثر میگزارد

چنین حد فاصل . میگردد رفتن فعالیت عملی مثمر بھ باال مستقیم منجر طرح فعالیت سودمند ضروری و

  . انسان میگردد تکامل روابط متقابل جوابگوئی سرعت پروسھ تاریخی و

درینجا قابل یاد آوری است کھ تحقیقات علما در سرزمین آبائی نیز نشان داده است تدفین اجساد وجود 

ان باستان شناس افغانی ویکتور ساریانیدی کھ گروھی از پژوھشگران شوروی و ھمکار. داشتھ است

از دل  ف وکش ١٩٧٨در سال  نکردنی راھ، رھبری می نمود، این آثار باورحفریات طال تپ در خود را

ش بودند کاو برای مدت دھسال مشغول حفریات و منطقۀ در باستان شناسان مذکور. ون آوردخاک بر

باستان  ١٩٧٩فبروری سال  در. لطنت گم نام کوشانیان واقع بودس قلمرو سال قبل، در ٢٠٠٠کھ حدود 

شف کشش زن بھ چشم می خورد،  ایای یک مرد وآنھا بق شش عدد قبری را کھ در اسان مذکورشن

 طنت بادوران سل یا دیگر شخصیتھای عالی مقام در شھزاده ھا و، ھامرده گان داخل این قبر. نمودند

ھم ویژه  ھای قابل مالحظۀ مرده گان و مورد سرمایھ ھم در قبرھای مذکور. شکوه کوشانی ھا بودند

ارتی ابریشم برخورد نموده بودند، م تجراه مھ مسیر آنوقت، در در ی چندین فرھنگی کھ آن ھاھاگی

  .اندازندروشنی می

ر شماره قب، خود را برای ترک ساحھ مذکور آماده می ساختند رست زمانیکھ باستان شناسان مذکورد

علت وضع نا آرام منطقھ ، این قبر بپردازند ند کھ بھ حفرولی ایشان فرصت نیافت. ھفتم را نیز پیدا کردند

از چالشھا و  افغانستان درت بین جناح ھای مختلف سیاسی درکسب قبخاطر ادامۀ جنگ  و و آغاز

توانستھ بودند تا آثار طالیی  سانولی باستان شنا. موانع بزرگ در بازنمودن و بررسی این قبر یود

سوی باستان شناسان شامل  از ین آثاراکابل  در. شده را بھ کابل انتقال دھند بدست آمده از شش قبر یاد

 ھفتم چھ چیزھای وجود داشت، ما قبر اینکھ در. ه شدندبھ موزیم ملی افغانستان تحویل داد، حفریات

اینکھ باستان شناسان منطقۀ طال تپھ را ترک  اندکی بعد از این قبر. دربارۀ آن چیزی را نمیدانیم ھرگز

  . ه استتاراج گردید، گفتند

  :پس چنین استنتاج میگردد کھ

انسانھا بھ نیروی محرکھ خالق فرھنگ معنوی مبدل  پروسھ انسانی و عمدهء فرھنگ معنوی فاکتور

مراحل معین آن شرائیط  در، آغاز فرھنگ مادی رشد مینماید این شک وجود ندارد کھ در در. میگردد

چندین . ھمین لحظھ رشد انسان بسرعت تسریع میگردد از و برای پیدایش فرھنگ معنوی بوجود میآید

سال  ھزار ١۵٠ متعاقبآ و فرھنگ مادی بھ فرھنگ معنوی ضرورت بود از ارذملیون سال جھت گ

عزیمت بعدی شبیھ  رحلت و. بھ عرصھ ای وجود گذاشت پا )قوهء ناطقھ( زبان گذشت عرفان و دیگر

رشد  فیصلھ کننده در کھ مرحلھ مھم و زمانی میرسد. حیوانات بھ انسان مغاره مبدل گردید انسان از

قد  انسان عاقل است کھ از نگاه ساختمان خارجی و ظاھری و ھ آن عبارت ازک انسان شامل میگردد



مانند  –تکامل زندگی اجتماعی  و تکامل مادی بھ شکل مکمل آن ختم میگردد. مشابھ بھ ما میباشد

  . رشد تخنیک مشخص میگردد متعاقبآ تکامل زندگی اقتصادی و میگردد و غیره آغاز و. .  قبیلھ، طائیفھ

 کھ قبل از دوی آنھا چیزی را میدھد ھر، ممکن میگردد غیر زبان بدون یک دیگر عرفان وموجودیت 

  . ارث ھای اجتماعی سلب بوده است اثرات بدست آمده از زندگی انسانی بدست آمده و

  . بازی میکند) ذھن( تکامل روح تکلم نقش کلیدی را در متعاقبآ کلمھ و آغاز در

فرھنگ معنوی بمثابھ ای ایجاد یک کیفیت  با پیدایش زبان و. میکند تغییر ذھن مغز با پیدایش زبان و

  . پراکتیکی قابل مشاھده است بدون کدام وابستگی بھ فعالیت مادی و جدید

ویژه  انسان نیز کھ آن ھستی مادی در وجودی با، ھستی مادی نبوده حیوان در تفاوت عمده ای انسان از

ھستی معنوی . حیوان وجود ندارد قطع در بطور یعنی او، استھستی معنوی  بلکھ در، خاص است و

 مفھوم کامل سخن انسان را فقط زبان در. ذھن میباشد یعنی فرھنگ معنوی ساختھ شده ای زبان و

 شکل ھایبھ برقراری  منجر و ھای خطی ارتباط دارد پیدایش زبان بدون شک با ھنر. بوجود میآورد

  . میگردد در تکمیل رسم ھای سنگی ھنر جدید

  

  

  
  تصویری از خط میخی و رسم ھای سنگی

  



، بعدآ. را میداد مفھومی عالمت معنی و جائیکھ ھر، آغاز بشکل پیکتوگرافی در، شش ھزار سال قبل خط بوجود آمد

  . الفبا بوجود آمد و )روش خوش نویسی( ھجا، خط میخی، ھیروگلیف

یک نوع خط بوده کھ بھ جای نوشتن نام اشیاء شکل . از خطھای قدیمیکی . ۞ خط وحوش  )اِ ] (ی ِ رُگ ْ [.  ھیروگلیف

  . آنھا را میکشیدند

 ولی بعد از. ابتدا خیلی سخت مینمود خواندن آن در وان موسوم بوده و این خط در. خط کھن است نوعی از – خط میخی

  . کار خواندن آن آسان شدند آسوری یافتند خط وان و آنکھ نوشتھ ھا بھ دو

  . بھ آینده است امروز از و نسلھای گذشتھ بھ امروز فرھنگی از

ساده و  ھ نخستین نوشتارھای انسان، بسیاراین اندازه روشن است ک. معلوم نیست و دقیق بھ درستیتاریخ پیدایی خط، 

ود بھ این ترتیب مقصظرافت تصویر چیزھا را میکشــــــــــیدند و  ابتدایی بوده است؛بھ این معنی کھ با طرزی بھ دور از

  . میگویند  »خط تصویری«بھ این نوع خط . خود را بھ دیگران میفھماندند

بھ مرحلھ ی الفبایی قدم ) معنی نگاری(خط تصویری بھ تدریج تکامل پیدا کرد و پس از گذشتن از مرحلھ عالمت نویسی 

  . گذاشت

رواج پیدا کرد و ، سکونت داشتند) لبنان کنونی و حوالی آنفنیقی ( کھ در سرزمین، میان فنیقیھا برای اولین بار در الفبا

، مانند فنیقیھا عالمتھای میخی بابلی را اقتباس کردند و، دوره پادشاھی مادھا آریایان در. جاھا پراکنده شد رایآنجا بھ س از

  . آن الفبایی مســــــــــتقل ترتیب دادند از

این نام گذاری از آن جھت . بردند، خط میخی نام نھاده اند تان بھ کار میعھد باس الفبایی را کھ آریایان در: خط میخی

آھنی کوچک یا چوبی شبیھ بھ میخ استفاده می کردند و خطھایی کھ با آن بر لوحھ  میلھ است کھ برای نوشتن آن از بوده

  . ھای گلی نقش میکردند شبیھ بھ میخ بود

  . بود و از چپ بھ راست نوشتھ میشد) ھجا(ارای سی و شش حرف د، نامید» ھجایی«این خط کھ می توان آن را خط 

این خط برای نوشتن متون دینی مربوط  از. اند تاریخ اختراع خط اوستایی را اواخر دوره ساسانی دانستھ:خط اوستایی

حرف  چھاراین خط از راست بھ چپ نوشتھ می شد و چھل و . بھ ویژه کتاب اوستا استفاده شده است، بھ آیین زردشتی

  . داشت

اسالم ھم بھ کار میرفتھ  از چند قرن بعد تا میبرند و کار ساسانی بھ اشکانی و عصر آریایان در خطی را کھ :خط پھلوی

  . مینامند» پھلوی«، خط است

این . است) یکی از خطوط سامی(خط پھلوی کھ قسمت عمده ادبیات پارسی میانھ بدان نوشتھ شده دارای اصلی آرامی 

  . راست بھ چپ نوشتھ میشده است داشتھ و بھ مانند اوستایی از) ھجا(حرف  دو بیست وخط 

 و فضا این بمثابھء وسیلھ جدید حرکت فرھنگ در و اساسی توسعھ داد بطور امکانات معرفت با فرھنگ را، اختراع خط

 و فضا کھ خویشرا درداشت  تمدن نیاز. تمدن بود یک چیزی ضروری برای استقرار و محسوب گردیده است زمان

فعالیت متقابل با فرھنگھای  استفاده کننده آن محسوب میگردد و انتقال نماید و فرھنگ خودرا زمان گسترش دھد و

 در طول سھ روز پاسخ پرسش و): کلتورولوژی(مطالعات فرھنگی  گوریلوف. آ. آ) میم فورد -ل( " .شتھ باشددیگردا

  ٣٠ ص

  

. . . ادامھ دارد



  :منابع

  
علوم فدراتیف روسیھ برای  وزارت تحصیالت و )اساسات علوم(گ بگداساریان . کتاب درسی کلتورولوژی ن -

  ۶٠، ۵٩، ۵٨دینامیک فرھنگ ص فصل دوم، پیدایش و. (تحصیالت عالی توصیھ مینماید

Учебник"Культуролгия"Н. Г,Багдасарьян"Основы наук"министерство оразование и 

наук РФ рекомендует :Высшее Образование 

آغاز - ١. شکل گیری فرھنگ( بخش دوم )جوابات سواالت و کلتورولوژی در( گوریلوف. ای. کورس مکمل ای -

   ٢۶، ٢۵، ٢۴، ٢٣. ص). معنوی فرھنگ مادی و

Польный Курс. А. А. Горелов"Культурология В Вопросах и Ответах" 

  سایت آریائی »فروغ فرھنگ«علی احمد کھزاد  -

 ھا توسط بنیاد فرھنگی کھزاد بھ نشر گیه کھ بھ این تاز ١٣١٥ سال » اسالم افغانستان قبل از« علی احمد کھزاد اثر -

  سایت آریائی )ائیھاآریا ورتھ یا مھد پرورش آری( فصل اول. سپرده شده است

. مسعود میرشفاھی نوشتھ سلیمان راوش مقدمھء دکتور با نو ھزارهء تولد دوباره خراسان کھن در. ننگ کتاب نام و -

  ، ٢٥، ٢٩، ٢١. ص

  )تحقیق در بحش علوم اجتماعی" (علیزی"ویبالگ محمد رفیع میالد 

  . منابع انترنیتی از برداشت تصاویر -

  شناسی نوشتھ ای صاحب این قلمفرھنگ و علم فرھنگ  -

  :برقیآدرس 

bamyan_٧@hotmail. com  

zaherdaqiq@gmail. com  
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