ﻧﺎداﻧﺴﺘﻪ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻗﺒﻞ اﺳﻼم را ﺑﯽ ﻓﺮهﻨﮓ ﻧﺨﻮاﻧﻴﻢ

روزﮔﺎراﻧﯽ) در ﻣﺮز هﺰار ﺳﺎل ﭘﻴﺶ( ﮐﺸﻮرهﺎﯼ ﺑﺎ ﻓﺮهﻨﮓ ﺁن دوران ﭼﻮن  :ﻳﻮﻧﺎن،
ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﺰﻳﺮﻩ اﻟﻌﺮب ﺑﻪ ﺧﺪاﻳﺎن دﺳﺖ ﺳﺎز ﺧﻮﻳﺶ ﭼﻮن :

ﺑﻌﻞ،

ﻣﺮدوﮎ ،ﺁﺷﻮر،

ﻣﺼﺮ،

روم،

ﺑﺎﺑﻞ ،ﮐﻠﺪﻩ،

ﺷﻴﻨﺘﻮ) ،( Shinto

ﺷﻴﻮا،

ﺁﺷﻮر و
ﻻت،

ﻣﻨﺎت ،ﻋﺰﯼ و هﺒﻞ روﯼ ﻣﯽ ﺁوردﻧﺪ ،ﻧﻴﺎﮐﺎن ﻓﺮزاﻧﻪ ﻣﺎ ﻳﮑﺘﺎ ﭘﺮﺳﺖ و ﺧﺪا ﺷﻨﺎس ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﺸﻨﮕﺎن داﻧﺶ و ﺷﻨﺎﺧﺖ را از
ﺁﺑﺸﺨﻮر ﺧﺮد و اﻧﺪﻳﺸﻪ ﯼ واﻻﯼ ﺧﻮش ﺳﻴﺮاب ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .در هﻤﻪ ﮐﺎرهﺎﯼ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻪ رﻳﺸﻪ  :اﻧﺪﻳﺸﻪ ﯼ ﻧﻴﮏ ،ﮔﻔﺘﺎر ﻧﻴﮏ،
ﮐﺮدار ﻧﻴﮏ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﺎور داﺷﺘﻨﺪ و ﮐﺎرهﺎﯼ ﺧﻮدرا از روﯼ اﻳﻦ ﺳﻪ رﻳﺸﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺪادﻧﺪ.
روزﮔﺎرﯼ ﮐﻪ در ﺑﻴﻦ هﻴﭻ ﮐﺸﻮر و

ﻣﻠﺘﯽ ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ در ﺑﻴﻦ ﻧﺒﻮد ،اﻳﺮاﻧﻴﺎن هﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﺁﻣﻮزش و

ﭘﺮورش و

ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﻳﺮاﻧﯽ،

ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺸﻨﻪ ﺗﺰﻩ اهﻮرا ﻣﺰدا )ﺑﻨﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﺸﻨﺪﻩ ﻣﻬﺮﺑﺎن ( ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﯽ راﻧﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻳﮑﺘﺎ ﮐﺎرهﺎﯼ ﺧﻮد را ﺁﻏﺎز
ﻣﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن را ﺑﻪ ﺷﮕﻔﺘﯽ وا ﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ .از ﺑﺮﮐﺖ هﺎﯼ هﻤﻴﻦ ﺁﻣﻮزش هﺎ ﺑﻬﺪاﺷﺖ را رﻋﺎﻳﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺁب را ﺑﻪ هﻴﭻ
وﺟﻪ ﺁﻟﻮدﻩ ﻧﻤﯽ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .در هﻤﺎن دوران ﮐﻪ هﻴﭻ ﻳﮏ از ﮐﺸﻮر هﺎﯼ ﺟﻬﺎن ،ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ،اﻳﺮاﻧﻴﺎن  32ﺣﺮف
دﻳﻦ و دﺑﻴﺮﻩ را ﭘﺪﻳﺪ ﺁوردﻩ و ﺑﺎ ﺁن ﻣﯽ ﻧﻮﺷﺖ .ﮔﺎﻩ ﺷﻤﺎر را در ﻣﺮز  ١٢ﺗﺎ  ١٠هﺰار ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﭘﺪﻳﺪ ﺁ وردﻧﺪ و روزهﺎﯼ هﻔﺘﻪ
و ﺑﺨﺶ ﮐﺮدن ﺳﺎل ﺑﻪ دو ﭘﺎرﻩ )ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺰرگ از ﺁﻏﺎز ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﺎ ﭘﺴﻴﻦ روز ﻣﻬﺮ ﻣﺎﻩ و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺰرگ از ﺁﻏﺎز ﺁﺑﺎن ﻣﺎﻩ ﺗﺎ
واﭘﺴﻴﻦ روز اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎﻩ (.
در ﺳﺮاﺳﺮ ﮔﻴﺘﯽ هﻴﭻ ﺗﻮدﻩ و ﺗﻴﺮﻩ اﯼ ﺑﻪ اﻧﺪازﻩ ﯼ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﻪ ﮔﺎهﺸﻤﺎرﯼ و ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﮕﺎرﯼ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و هﻴﭻ ﻣﻠﺘﯽ ﭼﻮن
اﻳﺮاﻧﻴﺎن داراﯼ ﺁن هﻤﻪ ﺳﻨﺠﺶ هﺎﯼ اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮﯼ زﻣﺎن از ﺳﺪﻩ هﺎ و هﺰارﻩ هﺎ و ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺧﻮرﺷﻴﺪﯼ و ﻗﻤﺮﯼ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﺎﻟﻬﺎ،
ﻣﺎﻩ هﺎ ،هﻔﺘﻪ هﺎ ،روز ،ﺳﺎﻋﺖ،

دﻗﻴﻘﻪ و

 ...ﺑﺎ ﻧﺎم و

ﻧﺸﺎن هﺎﯼ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮدﻩ اﺳﺖ .ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ داﻧﺶ اﺧﺘﺮ ﺷﻨﺎﺳﯽ وﺑﻪ وﻳﮋﻩ

ﮐﺮﻧﻮﻟﻮژﯼ وﺗﺎرﻳﺦ ﮔﺬارﯼ در اﻳﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن وروﺷﻦ ﺳﺎﺧﺘﻦ درازﯼ ﺳﺎل ﺧﻮرﺷﻴﺪﯼ ﺑﺎ ﭼﻨﺎن ژرف ﻧﮕﺮﯼ وﺑﺎرﻳﮏ ﺑﻴﻨﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ ﮐﻪ
ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﺷﮕﻔﺖ ﺁور اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻮدﻩ هﺎ وﺗﻴﺮﻩ هﺎ ﺑﺨﺶ ﮐﺮدن ﺳﺎل ،ﻣﺎﻩ ،هﻔﺘﻪ راﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ؛ در اﻳﺮان ﭼﻨﺪﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ
دﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﺎهﺸﻤﺎرﯼ و ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻪ ﻧﺎم ﺑﺮاﯼ ﻣﺎﻩ هﺎﯼ دوازدﻩ ﮔﺎﻧﻪ و ﺑﺮاﯼ هﺮروز ﻣﺎﻩ ﻧﺎﻣﯽ و ﺑﺮاﯼ هﺮ روز هﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﯽ دﻳﮕﺮ داﺷﺘﻪ و
ﮐﺒﻴﺴﻪ در  ٨۵٠٠ﺳﺎﻟﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﺎ هﻮش و اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪﯼ زرﺗﺸﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .روزهﺎﯼ هﻔﺘﻪ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎﺋﻴﺎن و اروﭘﺎﺋﻴﺎن از ﻧﺎم روزهﺎﯼ هﻔﺘﻪ
اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ؛ ﺑﺮاﯼ ﻧﻤﻮﻧﻪ در اﻳﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن؛ روز ﻳﮑﺸﻨﺒﻪ را ﺧﻮرﺷﻴﺪ _روز دوﺷﻨﺒﻪ را ﻣﺎﻩ _روز و  ...ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻏﺮﺑﯽ
هﺎ از اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻧﺎم هﺎﯼ :ﺳﺎن دﯼ؛ ﻣﺎن دﯼ و ...ﻧﺎﻣﻴﺪﻧﺪ.
اﻳﺮاﻧﻴﺎن هﻮﺷﻤﻨﺪ از دﻩ هﺰارﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﻪ داﻧﺶ ﭘﺰﺷﮑﯽ و داروهﺎﯼ ﮔﻴﺎهﯽ ﭘﯽ ﺑﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺷﮑﺎﻓﺘﻦ و دوﺧﺘﻦ زﺧﻤﻬﺎ و ﺑﻴﺮون
ﺁوردن ﺑﭽﻪ از ﭘﻬﻠﻮﯼ ﻣﺎدر را
ﭘﺰﺷﮏ داﻧﺸﻤﻨﺪ اﻳﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم

ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺮاﯼ ﻧﻤﻮﻧﻪ :هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺎدر رﺳﺘﻢ )روداﺑﻪ( درد زاﻳﻤﺎن ﮔﺮﻓﺘﺒﻪ وﺳﻴﻠﻪ
 thritو داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺑﺰرگ دﻳﮕﺮ اﻳﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم )ﺷﺌﻦ ﻣﺮغ  (saena-mareghaﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮدن

ﺷﻴﺮﻩ هﺌﻮم  Haoma؛ ﺧﻨﺠﺮﯼ را ﮔﻨﺪ زداﻳﯽ ﮐﺮدﻩ و ﭘﻬﻠﻮﯼ روداﺑﻪ را ﺷﮑﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺑﭽﻪ را ﺑﻴﺮون ﺁوردﻩ و ﭘﺎرﮔﯽ را دوﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ
ﮐﺎر هﻢ اﻧﮕﻴﺰﻩ ﺷﮕﻔﺘﯽ ﺑﺴﻴﺎر

در ﺟﻬﺎن ﺁن روز ﺷﺪ .زﻳﺮا هﻢ ﺑﭽﻪ ﺗﻨﺪرﺳﺖ ﺑﻴﺮون ﺁوردﻩ ﺷﺪ و هﻢ زﺧﻢ ﭘﻬﻠﻮﯼ روداﺑﻪ ﺑﻪ زودﯼ

ﺧﻮب ﺷﺪ .ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ هﺰاران ﺳﺎل اﻳﻦ دﺷﻮارﯼ ﺑﺮاﯼ ﻣﺎدر ژول ﺳﺰار ﻗﻴﺼﺮ روم ﭘﻴﺶ ﺁﻣﺪ و ﺗﺎ ﺁن روز
ﭘﺰﺷﮑﺎن روﻣﯽ ﺑﻮﻳﯽ از ﺷﮑﺎﻓﺘﻦ و دوﺧﺘﻦ زﺧﻢ هﺎ ﻧﺒﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ از ﭘﺰﺷﮑﺎن اﻳﺮان ﻳﺎرﯼ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ و اﻳﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻧﺎﻣﯽ اﻳﺮان

اﺳﺘﺎداﻧﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن اﻳﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم )ﺳﺰارﻳﻮن(
ﻧﺎﻣﺒﺮدار ﺷﺪ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﯽ اﻳﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻧﺎم )رﺳﺘﻤﻴﻮن( ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﺪ) .ﺗﺎرﻳﺦ ﻃﺐ در اﻳﺮان ﭘﻴﺶ از اﺳﻼم ﻧﻮﺷﺘﻪ دﮐﺘﺮ
ﻧﺎﻣﻮر اﻳﺮان ﺑﻪ ﻧﺎم دﮐﺘﺮ ﻧﺠﻢ ﺁﺑﺎدﯼ(.
اﻳﺮاﻧﻴﺎن هﻮﺷﻤﻨﺪ در ﻣﺮز دﻩ هﺰارﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺳﺮودن ﺷﻌﺮ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺁﺷﻮ زرﺗﺸﺖ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﮔﺎت هﺎ را ﺑﻪ زﺑﺎن
ﺷﻌﺮ ﺳﺮودﻩ و ﺷﺎﻋﺮاﻧﯽ ﺑﺰرگ ﻧﻴﺰ در اﻳﺮان ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ و رواﻧﯽ ﺷﻌﺮ ﻣﯽ ﺳﺮودﻧﺪ) .ﮐﺘﺎب هﺸﺖ هﺰار ﺳﺎل ﺷﻌﺮ ﭘﺎرﺳﯽ در
اﻳﺮان ؛ ﻧﻮﺷﺘﻪ دﮐﺘﺮ رﮐﻦ اﻟﺪﻳﻦ هﻤﺎﻳﻮﻧﻔﺮ در دو ﺟﻠﺪ ( و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻓﻠﺰﮐﺎرﯼ ﺑﻴﺶ از دﻩ هﺰار ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺁﺷﻨﺎ ﺑﻮدﻩ و ﮐﻮرﻩ هﺎﯼ ذوب
ﻓﻠﺰات داﺷﺘﻨﺪ و ﻓﻠﺰهﺎﯼ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را در هﻢ ﺁﻣﻴﺨﺘ ٍﻪ

؛ ﻓﻠﺰات دﻳﮕﺮﯼ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﯽ ﺁوردﻧﺪ )ﮐﺘﺎب هﻔﺖ هﺰار ﺳﺎل ﻓﻠﺰ ﮐﺎرﯼ در اﻳﺮان ؛

ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ اﺣﺴﺎن ؛ اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮهﻨﮕﯽ ( .
ﻣﻠﺖ ﻓﺮزاﻧﻪ اﻳﺮان هﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ از هﺰاران ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ؛ دﻳﻦ؛ ﻓﺮهﻨﮓ؛ داﻧﺶ و هﻨﺮ و ﺻﻨﻌﺖ هﺎﯼ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن
ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ و ﺑﺎ هﻤﻪ ﻓﺮاز و ﻓﺮودهﺎﻳﺶ ؛ روﯼ ﭘﺎﯼ ﺧﻮد ﭼﻮن ﮐﻮهﯽ اﺳﺘﻮار و ﭘﺎ ﺑﺮﺟﺎ اﻳﺴﺘﺎدﻩ و از ﺁﻣﻮﺧﺘﻦ و ﺁﻣﻮزاﻧﺪن ﺑﻪ ﻣﻠﺖ
هﺎﯼ دﻳﮕﺮ درﻳﻎ ﻧﮑﺮدﻩ اﻧﺪ .اﻳﺮاﻧﻴﺎن از روزﮔﺎر ﻣﺎدهﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭘﻴﻞ اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ و از ﺑﻪ هﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮق ﭘﺪﻳﺪ ﺁوردﻩ و ﺁن را
ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دو ﺳﻴﻢ وارد دﺳﺘﮕﺎﻩ ﺁﺑﮑﺎرﯼ ﮐﺮدﻩ و ﻓﻠﺰات را ﺁب ﻃﻼ و ﺁب ﻧﻘﺮﻩ ﻣﯽ دادﻧﺪ )ﺑﺮاﯼ ﺁﮔﺎهﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﮔﻨﺠﻴﻨﻪ ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﺮان
؛ﺟﻠﺪ ﺳﻮم ﺑﺨﺶ ﻣﺎدهﺎ؛ ص  ۵۶٧و  ۵۶٨ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻴﺪ (.ﺑﺮاﯼ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر ﻳﮏ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎس ﺁﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم وﻳﻠﻬﻢ ﮐﻮﻧﻴﮏ؛ ﻳﮏ ﭘﻴﻞ
اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ اﺷﮑﺎﻧﻴﺎن را ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ در ﻣﺮز اﻳﺮان و ﻋﺮاق در دهﮑﺪﻩ اﯼ در ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺑﻐﺪاد در ﮐﻠﺒﻪ ﻳﮏ ﮐﺎهﻦ ﻳﺎ ﮐﻴﻤﻴﺎﮔﺮ اﻳﺮاﻧﯽ ﺑﻪ
دﺳﺖ ﺁورد .ﭘﺲ از ﺳﻪ هﺰار ﺳﺎل ﮐﻪ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭘﻴﻞ اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ﭘﯽ ﺑﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ؛

ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻟﻮﺋﺠﯽ ﮔﺎﻟﻮاﻧﯽ داﻧﺸﻤﻨﺪ

اﻳﺘﺎﻟﻴﺎﻳﯽ در ﺳﺎل  1786ﻣﻴﻼدﯼ ﭘﺪﻳﺪ ﺁورد ﮐﻪ از هﺮ دﻳﺪﮔﺎﻩ هﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﻴﻞ هﺎﯼ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ در اﻳﺮان ﺳﻪ هﺰار ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﻮد .دﺳﺖ
ﺳﺎزهﺎﯼ ﭘﺎرﺳﯽ و ﻣﺎدﯼ ﭼﻮن :ﺳﻨﮓ ﺗﺮاﺷﯽ؛ ﻣﻌﻤﺎرﯼ؛ اﺳﻠﺤﻪ ﺳﺎزﯼ؛ زرﮔﺮﯼ ﺗﺎ ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﺎﻓﯽ؛ ﻓﻠﺰﮐﺎرﯼ ؛ ﮐﺎﺷﯽ ﺳﺎزﯼ و ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺑﺰار
ﺧﺎﻧﮕﯽ ﭼﻮن :ﺻﻨﺪﻟﯽ و ﺗﺨﺘﺨﻮاب و ﻣﻴﺰ و ﮔﻠﺪان هﺎﯼ ﻣﺮﻣﺮﯼ و ﻇﺮف هﺎ و ﭘﻴﮑﺮهﺎﯼ ﻓﻠﺰﯼ و ﺑﺎﻓﺘﻦ ﻗﺎﻟﯽ هﺎﯼ رﻧﮕﺎرﻧﮓ و ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ
زﺑﺎﻧﺰد هﻤﻪ ﻣﺮدﻣﺎن ﮐﺸﻮرهﺎﯼ ﺁن روزﮔﺎر ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﻳﻦ ﺻﻨﺎﻳﻊ را ازﮐﺸﻮرهﺎﻳﯽ ﮐﻪ زﻳﺮ ﻓﺮﻣﺎن ﺷﺎهﺎن
اﻳﺮان ﺑﻮدﻩ ﭼﻮن :ﺑﺎﺑﻠﯽ هﺎ؛ ﻓﻨﻴﻘﯽ هﺎ؛ ﻣﺼﺮﯼ هﺎ و ﻳﻮﻧﺎﻧﯽ هﺎ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﮑﻤﻴﻞ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .از ﺳﻮﻳﯽ دﻳﮕﺮ اﻳﺮاﻧﻴﺎن هﻮﺷﻤﻨﺪ از
هﺰاران ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ داﺷﺘﻪ و ﺗﺎر و ﺗﻨﺒﻮر ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ و از ﺁﻧﻬﺎ ﺳﻮد ﻣﯽ ﺟﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﺎ ﺁﻧﮑﻪ ﺑﺎرﺑﺪهﺎ و ﻧﮑﻴﺴﺎهﺎ را
ﭘﺮورش دادﻧﺪ .ﻧﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ از ﭘﻴﻞ ﻣﺰﺑﻮر ﮐﻪ درﺑﺎﻻ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺿﺒﻂ ﺻﻮت و ﭘﺨﺶ ﺻﻮت ﭘﺪﻳﺪ ﺁوردﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺷﻤﺎرﻩ ﺑﻌﺪ از
ﺁن ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﺧﻮاهﺪ ﺁﻣﺪ .ﭘﺲ ﭼﻪ ﺟﺎﯼ ﺁن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎداﻧﺴﺘﻪ و ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺨﻮاﻧﺪﻩ ؛ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﭘﻴﺶ از اﺳﻼم را ﻧﺎدان و ﺑﯽ ﺗﻤﺪن و
ﺑﯽ ﻓﺮهﻨﮓ ﺑﺪاﻧﻴﻢ؟
ﺻﺪور ﺗﻤﺪن و داﻧﺶ و ﻓﺮهﻨﮓ اﻳﺮان ﺑﻪ هﻤﻪ ﺟﻬﺎن هﻤﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎس و ﻣﺮدم ﺷﻨﺎس و ﭘﮋوهﺸﮕﺮان و ﺗﺎرﻳﺨﻨﮕﺎران
ﻧﺎﻣﺪار ﺟﻬﺎن ﭼﻮن :هﺮودوت؛ ﭘﻠﻮﺗﺎرﮎ؛ اﻓﻼﻃﻮن؛ ارﺳﻄﻮ؛ ﭘﺮوﻓﺴﻮرهﺮﺗﺴﻔﻠﺪ؛ ﺳﺮﺁرﺗﻮرﮐﻴﺚ؛ ﮔﻴﺮﺳﻤﺶ؛ ﮐﺮﻳﺴﺘﻦ ﺳﻦ؛ اردﺷﻴﺮ ﺧﺒﺮ
داد و ...هﻢ راﯼ و هﻢ ﺻﺪا ﻧﻈﺮ ﻣﯽ دهﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺪن و ﻓﺮهﻨﮓ و هﻨﺮ از ﮐﺮاﻧﻪ ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ اﻳﺮان ﺳﻬﻤﯽ ﺑﺰرگ ﺑﻪ
اﻧﺪازﻩ هﻔﺖ دهﻢ ﺁن راﭘﺪﻳﺪ ﺁوردﻩ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎن ﻧﺎدان ﭼﻮن اﺳﮑﻨﺪر ﻣﻘﺪوﻧﯽ و دﻳﮕﺮان در ﻳﻮرش هﺎﯼ ﺧﻮد ؛ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ هﺎﯼ
اﻳﺮان را ﮐﻪ در ﺑﺮ دارﻧﺪﻩ ﺁﮔﺎهﯽ هﺎﯼ ﮔﺴﺘﺮدﻩ از ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ هﺎﯼ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮهﻨﮕﯽ و ﻓﻨﯽ و هﻨﺮ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺁﺗﺶ ﻧﻤﯽ ﮐﺸﻴﺪﻧﺪ و از ﺑﻴﻦ
ﻧﻤﯽ ﺑﺮدﻧﺪ ؛ اﻣﺮوز ﻧﻴﺎزﯼ ﺑﻪ ﮐﺎوش هﺎ و ﮐﻨﺪ و ﮐﺎوهﺎﯼ ﭘﺮهﺰﻳﻨﻪ ﻧﺒﻮد .اﺳﮑﻨﺪر ﭘﺲ از ﮔﺸﻮدن اﻳﺮان ؛ دﺳﺘﻮر داد هﻤﻪ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎﯼ ﭘﺮ
ارج ﭘﺰﺷﮑﯽ؛ ﻋﻠﻤﯽ؛ ﻓﻨﯽ و هﻨﺮﯼ را از ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ هﺎﯼ اﻳﺮان ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻳﻮﻧﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﻩ را ﺑﻪ ﺁﺗﺶ ﮐﺸﻴﺪﻩ .از ﺑﺮﮐﺖ

ﭘﺮوﻓﺴﻮر هﺮﺗﺴﻔﻠﺪ و ﺳﺮﺁرﺗﻮرﮐﻴﺚ؛ اﻳﺮان را ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻤﺪن و ﻓﺮهﻨﮓ ﭘﻴﺶ از ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و در اﻳﻦ ﺑﺎرﻩ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ } :از اﻳﻦ
ﮐﻪ ﻓﻼت اﻳﺮان در واﭘﺴﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﺼﺮ ﺣﺠﺮ )در واﭘﺴﻴﻦ هﺰارﻩ ﭘﻨﺠﻢ ﭘﻴﺶ از ﻣﻴﻼد ( ﺗﻤﺪﻧﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻩ هﻴﭻ ﺗﺮدﻳﺪﯼ ﻧﻴﺴﺖ
{ .ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﮔﺮدن ﭼﺎﻳﻠﻮ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ " :اﺳﺐ ﺑﺮاﯼ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر در ﻓﻼت اﻳﺮان اهﻠﯽ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ " در ﻏﺎرﯼ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﭘﺴﻴﻦ ﻧﺰدﻳﮏ
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻓﺮاﻧﮏ هﻮل اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎﻩ وراﻳﻦ ﺗﮕﺰاس ﭘﻴﺪاﺷﺪﻩ؛ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎﯼ اﺳﺐ در ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﮐﻨﺪ و ﮐﺎو ﺑﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﻩ هﺎﯼ
اﻧﺴﺎن هﺎﯼ  ٢٠٫٠٠٠ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ )ﺑﺮرﺳﯽ هﺎﯼ ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﺷﻤﺎرﻩ ﻣﺨﺼﻮص؛ ﺗﺎرﻳﺦ زﻧﺪﮔﯽ اﻗﺘﺼﺎدﯼ روﺳﺘﺎﺋﻴﺎن اﻳﺮان
(  ٨٠٠٠ﺳﺎل ﭘﻴﺶ از ﻣﻴﻼد ﭘﺪﻳﺪ ﺁوردن ﮔﻮﻧﻪ هﺎﯼ دهﻨﻪ و زﻳﻦ و رﮐﺎب از اﻳﺮاﻧﻴﺎن اﺳﺖ .ﺑﺮاﯼ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺗﺨﻢ ﻳﻮﻧﺠﻪ؛
ﮔﻞ ﻻﻟﻪ؛ ﮔﻞ ﺳﺮخ؛ ﻳﺎﺳﻤﻴﻦ و درﺧﺘﺎن ﻣﻴﻮﻩ اﯼ ﭼﻮن:

ﺑﺎدام؛

ﮔﺮدو؛ اﻧﺠﻴﺮ؛ اﻧﺎر؛

هﻠﻮ؛

اﻧﮕﻮر و داروهﺎﯼ ارزﻧﺪﻩ ﻣﺎﻧﻨﺪ:

ﺗﺮﻧﺠﺒﻴﻦ؛ ﺷﮑﺮ؛ ﺗﻴﻐﺎل؛ ﺑﺎزرﻳﭽﻪ؛ ﺑﺎرزرد؛ ﻣﺎزو؛ وﺳﻤﻪ را در  ۶٠٠٠ﺳﺎل ﭘﻴﺶ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﻪ اروﭘﺎ و ﺟﺎهﺎﯼ دﻳﮕﺮ ﺟﻬﺎن
ﺑﺮدﻧﺪ )ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪ

 ١٣٨و ﮐﺘﺎب ﻧﻘﺶ اﻳﺮان در ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺳﺎﻣﯽ ( در ﺟﻨﻮب ﮐﻮﻩ هﺎﯼ زاﮔﺮس و ﺷﻤﺎل

ﺧﻮزﺳﺘﺎن در  130ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮﯼ اﻧﺪﻳﻤﺸﮏ؛ ﮐﺎوش هﺎﯼ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﯽ ﺑﻴﻦ ﮐﺸﺎورزﯼ ﮐﻬﻦ و ﻧﻮﻳﻦ اﻳﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ در
اﻳﻦ ﮐﺎوش هﺎ؛ ﻧﺸﺎن هﺎﻳﯽ از ﮔﻨﺪم و ﻧﺒﺎﺗﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ٨٠٠٠ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ .در هﻤﻴﻦ ﮐﺮاﻧﻪ ﺳﻨﮓ ﺁﺳﻴﺎب ﻧﻴﺰ
ﺑﺮاﯼ ﺧﺮد ﮐﺮدن و ﺁرد ﻧﻤﻮدن ﻏﻼت و ﺣﺒﻮﺑﺎت و ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﺒﺎﺗﺎت ﭘﻴﺪاﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﻧﺸﺎﻧﻪ هﺎﻳﯽ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ٩٠٠٠ﺗﺎ  ٧۵٠٠ﺳﺎل ﭘﻴﺶ از ﻣﻴﻼد ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ
اﻳﺮان؛

)ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺷﻤﺎرﻩ  ١٣٨و ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻤﺪن و ﻓﺮهﻨﮓ

اﻧﺘﺸﺎرات اﻗﺒﺎل ص  ١٢٢و . ( ١٢٣

اﻳﺮاﻧﻴﺎن در ﻓﻦ ﺁﺑﻴﺎرﯼ و ﮐﻨﺪن ﮐﺎرﻳﺰ )ﻗﻨﺎت( ﭘﻴﺸﮕﺎم ﺗﺮ از هﻤﻪ ﻣﻠﺘﻬﺎﯼ ﺟﻬﺎن هﺴﺘﻨﺪ و اﻳﻦ ﻓﻦ ﻧﺨﺴﺖ از اﻳﺮان ﺑﻪ ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن و
ﺁﻓﺮﻳﻘﺎ ﺑﺮدﻩ ﺷﺪ .داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺎ هﻢ هﻢ راﯼ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺁﺳﻴﺎب ﺑﺎدﯼ از اﻳﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ هﺮودوت و ﺗﺎرﻳﺨﻨﮕﺎران
ﮐﻬﻦ؛

اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﻠﺘﯽ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻧﻴﺮوﯼ ﺑﺎد ﺑﺮاﯼ ﺑﺪﺳﺖ ﺁوردن اﻧﺮژﯼ و ﺑﺎﻻ ﮐﺸﻴﺪن ﺁب از ﭼﺎﻩ و ﺁرد ﮐﺮدن ﮔﻨﺪم ﺳﻮد

ﺟﺴﺘﻪ اﻧﺪ )ﺑﺮرﺳﯽ هﺎﯼ ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﺷﻤﺎرﻩ ﻣﺨﺼﻮص؛ ﺳﻬﻢ اﻳﺮان درﺗﻤﺪن ﺟﻬﺎن ( ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﭘﻮپ در ﮐﺘﺎب )ﺷﺎهﮑﺎرهﺎﯼ هﻨﺮﯼ اﻳﺮان ﻣﯽ
ﻧﻮﻳﺴﺪ(" :ﻣﺪارﮎ ﻣﻮﺟﻮد اﻧﮕﻴﺰﻩ اﺛﺒﺎت ﻓﺮﺿﻴﻪ هﺎﯼ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎل ﭘﺴﻴﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ ﮐﻪ ﮐﺸﺎورزﯼ و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺁ ن ﻳﻌﻨﯽ ﮐﻮزﻩ
ﮔﺮﯼ و ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﯽ و ﻗﺎﻟﯽ ﺑﺎﻓﯽ و ﻓﻦ ﭘﺰﺷﮑﯽ از ﻓﻼت اﻳﺮان ﺁﻏﺎز ﺷﺪﻩ اﺳﺖ" ) ﺑﺮرﺳﯽ هﺎﯼ ﺗﺎرﻳﺨﯽ و ﺳﻬﻢ اﻳﺮان درﺗﻤﺪن ﺟﻬﺎن ( .
ﻳﺎﻓﺘﻪ هﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﻗﻠﻌﻪ ﺟﺮﻣﻮ و ﺗﭙﻪ ﮔﻮرﻩ و ﺗﭙﻪ ﺣﺴﻨﻠﻮ و دﻳﮕﺮ ﺟﺎهﺎﯼ اﻳﺮان ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ در ﮐﻮهﺴﺘﺎن هﺎﯼ اﻳﺮان ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ
از ﭼﻨﺪ راﻩ روﺷﻦ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﻪ ﺗﻤﺪن اﻳﺮان دﺳﺖ ﮐﻢ  ۵٠٠ﺳﺎل از ﻣﺼﺮ و  ١٠٠٠ﺳﺎل از هﻨﺪ و  ٢٠٠٠ﺳﺎل از ﭼﻴﻦ ﭘﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدﻩ
اﺳﺖ )ﺑﺮرﺳﯽ هﺎﯼ ﺗﺎرﻳﺨﯽ وﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻤﺪن و ﻓﺮهﻨﮓ اﻳﺮان ( .
اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﻠﺘﯽ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺴﺎﺟﯽ )ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﺎﻓﯽ ( ﭘﯽ ﺑﺮدﻧﺪ و در هﻴﭻ ﺟﺎ ﺑﻬﺘﺮ از ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺴﺎﺟﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﮐﻪ روح
ﮐﻨﺠﮑﺎوﯼ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺎزﻩ ﺟﻮ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮاﻩ اﻳﺮاﻧﯽ را دﻳﺪ .ﮐﻨﺪ و ﮐﺎوﯼ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ١٩۵٠در ﻏﺎر ﮐﻤﺮﺑﻨﺪﯼ در ﻧﺰدﻳﮑﯽ درﻳﺎﯼ
ﺧﺰر ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﮐﺎرﻟﺘﻮن ﮐﻮن اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ روﺷﻦ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﻪ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﭘﺸﻢ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﺑﺰ را در هﻤﺎن دورﻩ ﻏﺎرﻧﺸﻴﻨﯽ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﭘﺎرﭼﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﻓﺘﻨﺪ و دﻳﺮﻳﻨﮕﯽ اﻳﻦ ﭘﺎرﭼﻪ را ﺑﺎ ﺁزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎ ﮐﺮﺑﻦ  ١۴ﭼﻴﺰﯼ در ﻣﺮز  ۶۵٠٠ﺳﺎل ﭘﻴﺶ از ﻣﻴﻼد ﺑﺎ  ٢٠٠ﺳﺎل ﮐﻢ
و ﺑﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
در ﮐﻨﺪ و ﮐﺎوهﺎﯼ ﭘﺴﻴﻦ ﮐﻪ در ﮐﺮاﻧﻪ هﺎﯼ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﻳﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ؛ ﻟﻨﮕﺮ هﺎ و دوﮎ هﺎﯼ ﻧﺦ ﺗﺎﺑﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﮐﻪ ﮔﻮاﻩ ﺑﺮ وﺟﻮد
ﮐﺎرﮔﺎﻩ هﺎﯼ ﻧﺴﺎﺟﯽ در اﻳﺮان ﺁن زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﺮدﻣﯽ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺪ و ﮔﻠﻴﻢ و ﭘﺲ از ﺁن ﻗﺎﻟﯽ ﺑﺎﻓﯽ را ﺁﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ.

ﻓﺮش )ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن( ﮔﺴﺘﺮدﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ  26ﻣﺘﺮ درازا و  ٢۴ﻣﺘﺮ ﭘﻬﻨﺎ
داﺷﺖ و ﺑﺎ ﮔﻮهﺮ هﺎﯼ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ اﻧﻮاع ﮔﻞ هﺎ را روﯼ ﺁن ﺑﮑﺎر ﺑﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮگ ﮔﻞ هﺎ از زﻣﺮد؛ ﻏﻨﭽﻪ هﺎ از ﻣﺮوارﻳﺪ و ﻳﺎﻗﻮت و
دﻳﮕﺮ ﮔﻮهﺮ هﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد.
اﻳﺮاﻧﻴﺎن در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻓﻦ رﻧﮕﺮزﯼ؛ ﺻﺒﺎﻏﯽ رﻧﮕﺮزﯼ ﭘﺎرﭼﻪ هﺎ؛ ﺳﺮاﻣﻴﮏ و ﻟﻌﺎب و در ﻓﻦ ﺑﻮﺟﻮد ﺁوردن رﻧﮓ هﺎﯼ زﻳﺒﺎ ﺑﺮ
ﺳﻔﺎل و ﮐﺎﺷﯽ ﭘﻴﺸﮕﺎم و اﺳﺘﺎد و ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪﻩ اﻳﻦ ﺻﻨﺎﻳﻊ و هﻨﺮ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ )ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﺮان از ﻣﺎد ﺗﺎ ﭘﻬﻠﻮﯼ و ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻤﺪن و
ﻓﺮهﻨﮓ اﻳﺮان و ﺳﻬﻢ اﻳﺮان در ﺗﻤﺪن ﺟﻬﺎن و ﺑﺮرﺳﯽ هﺎﯼ ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﺷﻤﺎرﻩ ﻣﺨﺼﻮص ( .
ﻣﻴﻨﺎ ﮐﺎرﯼ ﮐﻪ ﻳﮏ رﺷﺘﻪ از ﺻﻨﻌﺖ ﻟﻌﺎب دادن روﯼ ﻇﺮوف ﺳﻔﺎﻟﻴﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ هﻤﻪ ﭘﮋوهﺸﮕﺮان در اﻳﺮ ان ﭘﺪﻳﺪ ﺁﻣﺪﻩ و ﺑﻪ
ﮐﺸﻮرهﺎﯼ ﺟﻬﺎن ﺑﺮدﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ و هﻤﻴﻦ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ روﺷﻦ درﺳﺖ ﮐﺮدن رﻧﮕﻬﺎﯼ ﺛﺎﺑﺖ و زﻳﺒﺎ را ﺑﺎ ﺳﻮد ﺟﺴﺘﻦ از رﻧﮓ هﺎﯼ
ﻓﻠﺰﯼ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺳﻮد ﺟﺴﺘﻦ از ﮐﻮرﻩ را ﺑﺎ درﺟﻪ ﮔﺮﻣﺎهﺎﯼ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺁﻣﻮﺧﺘﻨﺪ و هﻤﻴﻦ ﮐﺎر را روﯼ ﻇﺮوف ﻓﻠﺰﯼ ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم
دادﻧﺪ.
ﺁراﺳﺘﻦ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮﻩ و ﺑﺮﻧﺞ ﻧﻴﺰ از اﻳﺮاﻧﻴﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ از اﻳﻦ اﻳﺮان ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﺪورود و ﻣﺼﺮ و ﺳﻮرﻳﻪ ﺑﺮدﻩ ﺷﺪ و ﻋﺮب هﺎ اﻳﻦ ﻓﻦ را
ﻋﺠﻤﯽ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ را اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﻪ وﻧﻴﺲ ﺑﺮدﻧﺪ و در ﺁﻧﺠﺎ رواج دادﻧﺪ؛ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ در واﻗﻊ از ﺗﻴﺮﻩ اﻳﺮاﻧﻴﺎن
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
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