
 نادانسته ايرانيان قبل اسالم را بی فرهنگ نخوانيم 

 

آشور و  بابل، کلده، روم،  مصر، روزگارانی( در مرز هزار سال پيش) کشورهای با فرهنگ آن دوران چون : يونان،

 منات، الت، شيوا، )، Shintoشينتو( مردوک، آشور، بعل، سراسر جزيره العرب به خدايان دست ساز خويش چون :

شناخت را از آبشخور  تشنگان دانش و خدا شناس بودند و ل روی می آوردند، نياکان فرزانه ما يکتا پرست وهب عزی و

 انديشه ی واالی خوش سيراب می ساختند. در همه کارهای خود به سه ريشه : خرد و

 کردار نيک گفتار نيک، انديشه ی نيک،

 يشه انجام ميدادند.روی اين سه ر کارهای خودرا از به درستی باور داشتند و 

 

پيامبر ايرانی،  پرورش و ملتی خداشناسی در بين نبود، ايرانيان هوشمند با آموزش و روزگاری که در بين هيچ کشور و

با نام خداوند يکتا کارهای خود را  بر زبان می راندند و بهترين جمله خشنه تزه اهورا مزدا (بنام خداوند بخشنده مهربان )

آب  جهانيان را به شگفتی وا می داشتند. از برکت های همين آموزش ها بهداشت را رعايت می کردند و آغاز می نمودند و

نوشتن نمی دانستند،  خواندن و را به هيچ وجه آلوده نمی ساختند. در همان دوران که هيچ يک از کشور های جهان،

آ   هزار سال پيش پديد ١٠تا  ١٢مرز  شمار را دربا آن می نوشت. گاه  دبيره را پديد آورده و حرف دين و ٣٢ايرانيان 

زمستان   بخش کردن سال به دو پاره (تابستان بزرگ از آغاز فروردين تا پسين روز مهر ماه و  وردند و روزهای هفته و

 آغاز آبان ماه تا واپسين روز اسفند ماه .) بزرگ از

 

هيچ ملتی چون  تاريخ نگاری دلبستگی نداشته و گاهشماری وتيره ای به اندازه ی ايرانيان به  در سراسر گيتی هيچ توده و

 قمری گوناگون سالها، سالها خورشيدی و هزاره ها و ايرانيان دارای آن همه سنجش های اندازه گيری زمان از سده ها و

  نشان های جداگانه نبوده است. ... با نام و دقيقه و ماه ها، هفته ها، روز، ساعت،

  

شناسی وبه ويژه کرنولوژی وتاريخ گذاری در ايران باستان وروشن ساختن درازی سال خورشيدی با پيشرفت دانش اختر  

چنان ژرف نگری وباريک بينی انجام شده که به راستی شگفت آور است در حالی که بيشتر توده ها وتيره ها بخش کردن 

و چند دسته نام برای ماه های دوازده گانه و سال ،ماه ،هفته رانمی دانستند؛ در ايران چندين گونه دستگاه گاهشماری 

هوش و انديشمندی  سالل پيش با ٨۵٠٠برای هرروز ماه نامی و برای هر روز هفته نامی ديگر داشته و کبيسه در 

  زرتشت ساخته شد.

  

ان؛ روز يکشنبه برای نمونه در ايران باست روزهای هفته آمريکائيان و اروپائيان از نام روزهای هفته ايرانيان گرفته شد؛ 

و...  مان دی؛ سان دیو ... می گفتند که غربی ها از ايرانيان گرفته و به نام های:  روز_ماهدوشنبه را  روز_خورشيدرا 

 ناميدند.

 

ايرانيان هوشمند از ده هزارسال پيش به دانش پزشکی و داروهای گياهی پی برده بودند و شکافتن و دوختن زخمها و 

  به خوبی آموخته بودند. برای نمونه: پهلوی مادر را بيرون آوردن بچه از



و دانشمند بزرگ ديگر  thrit  هنگامی که مادر رستم (رودابه) درد زايمان گرفتبه وسيله پزشک دانشمند ايرانی به نام 

؛ خنجری را گند زدايی کرده و  Haoma) با به کاربردن شيره هئوم saena-mareghaايرانی به نام (شئن مرغ 

در جهان آن روز  وی رودابه را شکافتند و بچه را بيرون آورده و پارگی را دوختند که اين کار هم انگيزه شگفتی بسيارپهل

  شد.

زيرا هم بچه تندرست بيرون آورده شد و هم زخم پهلوی رودابه به زودی خوب شد. بايد دانست که پس از گذشت هزاران   

پزشکان رومی بويی از شکافتن و دوختن زخم ها  و تا آن روز روم پيش آمدژول سزار قيصر  سال اين دشواری برای مادر

نبرده بودند؛ ناگزير از پزشکان ايران ياری خواستند و اين پزشکان نامی ايران بودند که بچه را (ژول سزار را ) از شکم  

در حالی که بايستی اين کار  مبردار شد؛استادانه پزشکان ايرانی به نام (سزاريون) نا مادر بيرون آوردند و بدبختانه اين کار

 (تاريخ طب در ايران پيش از اسالم نوشته دکتر نامور ايران به نام دکتر نجم آبادی). ناميده می شد. به نام (رستميون)

 

در مرز ده هزارسال پيش سرودن شعر را به خوبی می دانستند و آشو زرتشت کتاب مقدس گات ها را به  ايرانيان هوشمند

ن شعر سروده و شاعرانی بزرگ نيز در ايران بوده اند که به خوبی و روانی شعر می سرودند. (کتاب هشت هزار سال زبا

جلد ) و نيز به فلزکاری بيش از ده هزار سال پيش آشنا  نوشته دکتر رکن الدين همايونفر در دو شعر پارسی در ايران ؛

؛ فلزات ديگری پديد می آوردند (کتاب هفت هزار  گون را در هم آميختهٍ بوده و کوره های ذوب فلزات داشتند و فلزهای گونا

 .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  

برجا ايستاده و از آموختن و  و فرودهايش ؛ روی پای خود چون کوهی استوار و پا ن آموخته و با همه فرازجهانيا

  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  

ه آبکاری کرده و فلزات را آب طال و آب نقره می دادند (برای آگاهی بيشتر به کتاب گنجينه تاريخ ايران ؛جلد سوم دستگا

نگاه کنيد.) برای نخستين بار يک باستان شناس آلمانی به نام ويلهم کونيک؛ يک پيل  ۵۶٨و  ۵۶٧ص   بخش مادها؛

عراق در دهکده ای در پيرامون بغداد در کلبه يک کاهن يا کيمياگر  الکتريکی اشکانيان را پنجاه سال پيش در مرز ايران و 

شخصی به نام لوئجی  ايرانی به دست آورد. پس از سه هزار سال که ايرانيان به ساختن پيل الکتريکی پی برده بودند؛

ه شده در ايران سه هزار  ميالدی پديد آورد که از هر ديدگاه همانند پيل های ساخت ١٧٨۶گالوانی دانشمند ايتاليايی در سال 

   سال پيش بود.

                                                



دست سازهای پارسی و مادی چون: سنگ تراشی؛ معماری؛ اسلحه سازی؛ زرگری تا پارچه بافی؛ فلزکاری ؛ کاشی  

ها و پيکرهای فلزی و بافتن  سازی و ساختن ابزار خانگی چون :صندلی و تختخواب و ميز و گلدان های مرمری و ظرف

 گرانبها زبانزد همه مردمان کشورهای آن روزگار بوده است. بايد دانست که برخی از اين صنايع راقالی های رنگارنگ و 

گرفته و تکميل می   ازکشورهايی که زير فرمان شاهان ايران بوده چون: بابلی ها؛ فنيقی ها؛ مصری ها و يونانی ها فرا

و تنبور می ساخته و از   يقی دلبستگی داشته و تاريرانيان هوشمند از هزاران سال پيش به موسديگر ا از سويی کردند.

نا گفته نماند از پيل مزبور که درباال گفته شده ضبط   آنها سود می جسته اند تا آنکه باربدها و نکيساها را پرورش دادند.

ادانسته  خواهد آمد. پس چه جای آن است که نن سخن به ميان شماره بعد از آ پخش صوت پديد آورده بودند که در صوت و

 بی تمدن و بی فرهنگ بدانيم؟ و تاريخ نخوانده ؛ ايرانيان پيش از اسالم را نادان و

 

صدور تمدن و دانش و فرهنگ ايران به همه جهان همه دانشمندان باستان شناس و مردم شناس و پژوهشگران و 

:هرودوت؛ پلوتارک؛ افالطون؛ ارسطو؛ پروفسورهرتسفلد؛ سرآرتورکيث؛ گيرسمش؛ تاريخنگاران نامدار جهان چون 

مدن و فرهنگ و هنر از کرانه خاورميانه دهند که ت کريستن سن؛ اردشير خبر داد و... هم رای و هم صدا نظر می

سرچشمه گرفته که ايران سهمی بزرگ به اندازه هفت دهم آن راپديد آورده است. اگر بيگانگان نادان چون اسکندر مقدونی 

و و ديگران در يورش های خود ؛ کتابخانه های ايران را که در بر دارنده آگاهی های گسترده از پيشرفت های علمی 

و از بين نمی بردند ؛ امروز نيازی به کاوش ها و کند و کاوهای پرهزينه   فنی و هنر بود به آتش نمی کشيدند فرهنگی و

همه کتابهای پر ارج پزشکی؛ علمی؛ فنی و هنری را از کتابخانه های  نبود. اسکندر پس از گشودن ايران ؛ دستور داد

تش کشيده. از برکت همان کتابهای پر ارج ايرانی؛ ارسطوها؛ افالطون ايران برداشته و به يونان فرستاده و بازمانده را به آ

ها؛ اديسه ها؛ پديدار گشتند و تمدن و فرهنگ ما به نام آنها نگاشته شد و غربی ها تمدن جهان را از يونان دانستند؛ در 

 حالی که همه فرهنگ و تمدن يونان از ايرانيان است.

 

ان را مرکز تمدن و فرهنگ پيش از تاريخ می دانند و در اين باره چنين می گويند : پروفسور هرتسفلد و سرآرتورکيث؛ اير

{از اين که فالت ايران در واپسين مرحله عصر حجر (در واپسين هزاره پنجم پيش از ميالد ) تمدنی بسيار پيشرفته بوده 

فالت ايران اهلی شده است " در غاری " اسب برای نخستين بار در  هيچ ترديدی نيست }. پروفسور گردن چايلو می گويد:

به وسيله فرانک هول استاد دانشگاه وراين تگزاس پيداشده؛ استخوانهای اسب در   که در اين پسين نزديک کرمانشاه

سال پيش يافت شده است (بررسی های تاريخی شماره   ٢٠٫٠٠٠پيدايش کند و کاو با بازمانده های انسان های 

 سال پيش از ميالد پديد آوردن گونه های دهنه و زين و ٨٠٠٠روستائيان ايران )   ادیتاريخ زندگی اقتص مخصوص؛

 بادام؛ رکاب از ايرانيان است. برای نخستين بار ايرانيان تخم يونجه؛ گل الله؛ گل سرخ؛ ياسمين و درختان ميوه ای چون:

 در وسمه را مازو؛ تيغال؛ بازريچه؛ بارزرد؛ شکر؛ ترنجبين؛ انگور و داروهای ارزنده مانند: هلو؛ گردو؛ انجير؛ انار؛

و کتاب نقش ايران در تمدن اسالمی  ١٣٨ سال پيش ايرانيان به اروپا و جاهای ديگر جهان بردند (مجله دانشمند ۶٠٠٠

کيلومتری انديمشک؛ کاوش های علمی  ١٣٠نوشته دکتر علی سامی ) در جنوب کوه های زاگرس و شمال خوزستان در 

نباتات مربوط  نشان هايی از گندم و اين کاوش ها؛ پيوستگی بين کشاورزی کهن و نوين ايران انجام شده در که در زمينه

سال پيش به دست آمده است. در همين کرانه سنگ آسياب نيز برای خرد کردن و آرد نمودن غالت و حبوبات و  ٨٠٠٠به 

سال  ٧۵٠٠تا  ٩٠٠٠لمی به دست آمده بيشتر مربوط به ع برخی از نباتات پيداشده است. نشانه هايی که در اين بررسی



 و ١٢٢انتشارات اقبال ص   و کتاب تاريخ تمدن و فرهنگ ايران؛ ١٣٨(مجله دانشمند شماره  پيش از ميالد بوده است

١٢٣ (. 

 

ان به ترکستان (قنات) پيشگام تر از همه ملتهای جهان هستند و اين فن نخست از اير ايرانيان در فن آبياری و کندن کاريز

و آفريقا برده شد. دانشمندان با هم هم رای هستند که سرچشمه آسياب بادی از ايران می باشد بنا به نوشته هرودوت و 

ايرانيان نخستين ملتی هستند که از نيروی باد برای بدست آوردن انرژی و باال کشيدن آب از چاه و آرد  تاريخنگاران کهن؛

بررسی های تاريخی شماره مخصوص؛ سهم ايران درتمدن جهان ) پروفسور پوپ در کتاب کردن گندم سود جسته اند (

(شاهکارهای هنری ايران می نويسد): "مدارک موجود انگيزه اثبات فرضيه های چندين سال پسين است بر اين که  

(  ايران آغاز شده است" کشاورزی و صنايع پيوسته به آ ن يعنی کوزه گری و بافندگی و قالی بافی و فن پزشکی از فالت

 .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 

سال از چين  ٢٠٠٠ از هند وسال  ١٠٠٠ سال از مصر و ۵٠٠از چند راه روشن می سازد که تمدن ايران دست کم  بودند

 .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  

در غار کمربندی در  ١٩۵٠کاوی که در سال  د. کند وکه روح کنجکاوی و پيشرفته و تازه جو و پيشرفت خواه ايرانی را دي

روشن می سازد که ايرانيان پشم گوسفند و بز را در   نزديکی دريای خزر به وسيله پروفسور کارلتون کون انجام شده

 ۶۵٠٠چيزی در مرز  ١۴همان دوره غارنشينی به صورت پارچه می بافتند و ديرينگی اين پارچه را با آزمايش با کربن 

 سال کم و بيش تعيين شده است.   ٢٠٠با  ال پيش از ميالدس

 

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  

پس از آن قالی بافی وجود کارگاه های نساجی در ايران آن زمان می باشد. ايرانيان نخستين مردمی هستند که نمد و گليم و 

را آغاز کردند. اکنون که قالی های روزگار هخامنشی در( پازيريک ) به دست آمده پيشگام بودن ايران را دراين صنعت به 

گونه ای کامل روشن می سازد همه هنرمندان جهان هم رای هستند که قالی های ايرانی به عنوان زيباترين چيزی که 

فرش (بهارستان) گسترده  ه به خوبی مورد پزيرش است. در يکی از تاالرهای کاخ کسری؛تاکنون به دست بشر ساخته شد

بودند که برگ  متر پهنا داشت و با گوهر های گرانبها انواع گل ها را روی آن بکار برده ٢۴متر درازا و  ٢۶شده بود که 

 ه شده بود.گل ها از زمرد؛ غنچه ها از مرواريد و ياقوت و ديگر گوهر ها ساخته و بافت

 

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 

 .يران در تمدن جهان و بررسی های تاريخی شماره مخصوص )تاريخ تمدن و فرهنگ ايران و سهم ا

 



مينا کاری که يک رشته از صنعت لعاب دادن روی ظروف سفالين است به گفته همه پژوهشگران در اير ان پديد آمده و به  

تن از  کشورهای جهان برده شده است و همين ايرانيان بودند که روشن درست کردن رنگهای ثابت و زيبا را با سود جس

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 طال و نقره و برنج نيز از ايرانيان است که از اين ايران به مياندورود و مصر و سوريه برده شد و عرب ها اين   

می نامند. وقتی که اين صنعت را ايرانيان به ونيس بردند و در آنجا رواج دادند؛ شناخته شد که در واقع از فن را عجمی 

  تيره ايرانيان گرفته شده است.
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