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 ا�������ن���������  
   ت���ر��ن از ��� ت��� روز��ر ت� دور

  

  

  

�� ��د �ور��  �  
  

ت� ���
 �  از ��ش�  ه�� ���  ���  در ر���  ه�� ��وه
 دا&' و &�رج ��ر، #�ف �!� از 
 � ���*، ت��  ز��د 

 �� ا����, �� م���� 
 ��ش��ر�، ش��*ار� ت/���� و م�*ان ه�� م.�ز� در ��ل ���ه

��د� 
  .ه��, ت�ر�1
 م�ن #�رت م

�: در م��ن روش��89ان ��ر ـ ا�67  �� ��ر��د و45 م� ـ � 
����; <���� =*� 
ا�� ام� ��ر� در ده  �

 �  ت6? ه�  �� را . ��: را�< ��د�*= ��د���� �� ���ر���
 ��ا�
، ز�� ت�@  �در �ن ��=، تBش ه��
 ��ا� ت��

  .ر ا�� م�*ان، م� ه> ���  داغ ت� از �ش ��د�*�>د. ��ا ����  ��د، ����ن ���,

 �ا�� دو7, م��G.'، �� ش�8, ه���F .  د�*= م
 ت�ا��>ا�.�� ت�ر�Eت�F6ر ا�� ام� را در ��ر ت�ر��D� Eر
  .و ��ا�?، از اوج �  ز�� ��ود �م*


 را �Jل، ��ر وارد دور �*�* د�����
 ش*= ا��� در ا�� را���، ���ه
 �  و��H =Iم
، ـ ه��زFم Kر� 
ا�� ه��ه� ه� �  م*ت ه� در . ا�� ام� را ���* �  ��ل �����D� .,��� L  ا�, ـ ��د��د� را �  را= ا�*ا&�  ا�,

*���� 
در ���Oن ا�, �  ����ر� م��7  ه� روش� م
 ��دد و �MN ه� . ��F ه� &9  ش*= ��د�*، را= ���ون ر�, م
*���� 
  .�  م��� در��? را= ��ز م

در ا�� د�* ه� ه� ��و= تBش م
 �����* . �ن، ��: ه�  &���� را در ���  ت�ر��D� E= م
 �����*در ا�� زم
*�����ن ا�* ت� ���
 در �ن ��ا� &�د &��? �� H* و . ت� ����D= &��? را در �ن � �� 
ا�� ��ر ���8�,، ام�، ��&

 QQAristide،           ار����* �����* �Hل � . ا�� ��، را م
 ت�ان ��= ��= ��Nان &�ا�*. �Hار= م��FP? ���ز�*

Briand*���ر� م�دم ت�ر�1
 م
 ا�*���  .،،*��� 
���ن ��> ز�*= �
 ش�ن را در ��ر���ن ه� �  �� م  

 �� Lد�:� *���O ار �*ه* و�H را در ��ا�� م� 
�ن ت�ر�1
 داش�  ��ش�> �  �O�? ه��  � �م� ���* رو
� ش���
، ��مG  ش���� �
 داش�  ��ش*دا�? ه����
 و ������.  

م� در ا�� ��ر���ن، ��? ت� �  ���.�� ا��Pر= ه�، ��, ه� و ا����  ه� ه���> ز��ا از م�م ���ن �  
<�
 را �*ار�>، ام�، م
 &�اه�> داش�  ��ش�>، ش8' م
 دهS ن� <�  .��د= �
 م
 ت�ا�

� م�*�H��ن ش*م ـ ا�67  �� د�*  �� =�D� ـ ت� �  ����دان ا@� م� �� در �!� داش, ا�� 
F��� =زاد �
�, ه� دو&�  ش*= ا�,،ت� ا��Pر= ه� و ��, ه�، GHاش �  وا =�D� م�ن �  ت��م Eدر م�رد ت�ر� 
�  �����������

  .د�, ���زم


 ا�������نQQم� در ����ن ��ر ه��
 �  در ا�� &T داش�>، �  ����
 ز�� ��م���از ��1, ت��� : ������
��در .  �� &�ردمArchaeology of Afghanistan: from aerialist to the Timurid period �ر��ن،،زم��  ت� دور ت

�*= ��دمS 
�? �' ه��F� از ، ���  ��� ��� ا�� . ��ش�  ه�V�8روش� ش*ن �  ��9  ش ��Jل �� �ن ش*م ت� ��ا
QQزم��  . ه��ه� ��ا�  ه�W،، �  ����دا�? د�, �

  �Sر د= ��Nان

 
�ن ���  �  م*�V� � م�گ و را= را ��ا� ��دت� ه�� ر&� �  .) خ.هـ ٢[١٣(���Yن ! دا��> �� ��دت�
�� ��و م
 ر�:�*، ��ز ���د، ��Nان ژر�
 �� ه�  ت�ر و �Oد &�ن و م�گ د��D �  ت� �Jل از �ن ��Bب وار &��

  .ز�*= �
 م�، K�S ا�*ا&�  ا�,

��5  ��? ت�� �� ��ه�K وار ،K�� اه����  � 
د م
 ����*، �1? ��ر ��وش ��ا� در���, از �ن ���
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���*= ��Vد، م��dH ش* �  .ه�� �eش�  ت� �� ات�8 �  �ن ���ان را= �  ��


 ــ �� و��د و9H  ه��
 در �ن، ــ ��زم�� ��O �Oُ م�رد ��ر�
 را ������ ��  ا�� ��� ، �� ��ر ��وش ه�
ن �  ش�ه�ا= �
 ��ا� د�*ار ت�*ن ه�� ���  ���   و ه> S��زاد��= م
 &�ا�*�*، �   �eر��=�  در�eش�  ه� ت���

� م��:� �*ل : �Sن������ و S ،*�ـ ��ات، روم ���، م/�، ه  F�د ،���م�، � ،*�� �م��ن رود &��  ه�
  .��د�*

 �  &�د ��ز�*= ��ن و ا�ــ��gل ده�*= �ـ�ن ��ه�K ��د�*، �  ت��= ه�� ���  ��ن�م�:ش م�دم�ن از 
�*�* ت� ا@� ه�� ��م��ا، ��������*ه��م�*ان، ��ه� ��زان، ��8 ت�اش�ن و �����*= ��ن ا��7م �1O.  

 ��Oدو 
����Dupree, Nancy دش �  ا�� .   ه��� ل��, �  �� ت��م و�ا 
�، ��ر ش��س ز��Oدو
i م
 ورزد; ،?D�ه�� =Iر، �  و��� . �او در ت��م ��ل ه�� ت����
 و ��Nان زد= �  ده  ا&��، ��ا


 ا�� ��زم�� تBش ���د= ا�,��D*ار� ا@�D�ه�� ��ور و �G* در ���' . ه�O �1, در� j6� ��او �  ه�
  .م��: ه��
 ��ا� ا�� ام�، ����د ���د= ا�,


 ش*= ��د، ت��� ه9*= ت� ) ١k٣(او �  ا�� ��ورا�, �  از م��ن ��� ،
���
 �  ��ا� ��وش ���������
  .= ا�*و �ن ه> �
 �  #�رت ه�  ���6 ، ��وش ��د�*

� ل�H� . 
� م��:� را �  رو� دا�? �����ن ش�������ش����، ��������س �  ��م �  درب �eش�  
�� ��د �ور م
 ش�د،�S ،ر�
 در ا�� ������� ��د، در م�رد �O�� و ژر��� ا@�ه��QQ ���ر�
 ه� م��ر= و ��

GF� 
��س را م������ L� ��; ت��م ،��  .)&T ت���* از م� ا�,(،، .*��ا� ��وش ������
 در ا�� ��زم

��وش ه�� �����ن ش���
 �  درده  ش/, �*= ����> �  او�? ر��*= ��د، �� ��lز ده   ه��9د ه��ن 

 ــ ��و�? ���د و در ده  ه��د �� �ن م�� ��8ت زد= ش*���ا�� ام� ت� ���ن . �Hن ــ �� د����ن ش*ن د�* �

�S <ش,، هe� :�  . �ن ادام  دارد�  �L د= از �*= ���, و �8> �

� ا�� ا@�، در ���ر دو دا���* ��د ش*=،س��67
،.ر.در &T ش8' ���S. R. Bowlby  6Gش �m; 
6  �� ش���
  ��R. S. Davies >F7داو�n،.س.�����ا�
 �� ���ا��  در دا��D= ر�*��K در ا����FDن، رGاز ش 

شd . ج. از دا�F7�� =�D<،دوره>، ا����FDن، ژ D.W. Mac DowallمL دوال، .و.د. ا.م.���� م�ور، �F��Oا���، ا
 ،��J. G. Shaffer7�*، اوه���،ا�F� ،ن رزرف���و n� =�D6  �� ش���
 دا�Gم.ا.م. از ش            ، .
»��. r« از دا��D= ش�ق در ��O'، ا���7�� و M. Taddei،  »ت�دد��« ،K. Fischer ه�� ش�ق  از =�Dدا�

�:  ��> ����  ا�*�» ��م�
«ش���
 در ��، .  
��  ا��دم
 . ع١٩٧٨ا�� ا@� در ��ل � � وا4H در 7�*ن، Academic Press Inc. (London) LTDاز ��

� ر��*= ا�,�  �.  
�  #*�i ره�Y �Vز

  
����� ،�	�
� � ���  

  .هـ خ١٣٨٠ ��� �٢
  .ع٢٠١١ ���ر� �١

  

  :و��ا���ران
��. ر.فwF7اF.R. Allchin ��دان$#�" !�ر � ه �   ��ق، دان$	�" �012ی.، ان	-,+�ن، ()

� �� �، ا ��Norman Hammondرم� ه�م���*
  .ا. م. ، 2�ل-. دو7س، دان$	�" رو�	�ز، ن

  

��9Dر�O  
   

ای�  �ز�
� در ن+
A: ر@�!� . ، !: ?�رت رو�� ی= و��د و ی� ه,+�  
� � دارد �� �>�ا;
: ی� ا�������ن         

�ن ��ه�$�ه� و ی� ا��Bا��ر� ه� �� ��اه� و !-�� پ�واز� �������� و رو�D د�D ،EدهFو ن EدهGن  �" ه�ی�پ HI! در ،

، 2: !: ای� !�ور !�دن� 2: ای� $2�ر راهH را از �
�ن د��ار� )�Kز� . ا�*ا7
 (درا�
دورن	�ان: D�ن�ان و دود��ن 

Q ی= �$#P، ادا�: داد" و در �
�ن دو ��ه�$�ه� !Fرگ �� �Nب ن�1 �دد، پR :!�ارد" ا �هN
�ان � :! �).��Oدو .

١٩٧٣.(  
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�« ه�U E�ن U�ر راه� ا�������ن W «� ان�" ��" ا�D .  "ر�Y1
�ن� ه�*ای� Nر�"، از ���ب و ��ق !: ن
 پ

�� ���F2 ا��اندارد، در ]�ب !: و 
-: ?�Zاه� و !
�!�ن ه��  W �!W ��ه "�، در �Z�?�" ا � و در �1�ل !: Nر

�م�� W!�، دری� ه�� در ای� �[0. �� ر �  Oxus و  ��� Jaxartes��!�ن �� ی�ن .  ��ی�در ��ی�ن �N+: ی�  :2�� �2
�د" ا �! Hی�D ��  ر�I$!W ،^دارا�  : ;�ه� �
�ن: . رو�� �دی�" ا �، ای�  �ز�در Wن ��1ن ه� در ز��ن: ه�� 

;� H
�;�ی� د � ی�;+:  و  B_ را" زوال را در پ	� :! Hی�D �@ن: در و�، !HI ا�������ناز ه1
�  �ز�
� . +: ان�
�< �Oرسزی�د ;�ه�^ ه� و !�زر�ن� و �A�رت، �
�ن F& ،*�ه ،��S ��
 ه� دو، ا�������ن. ، �N+: ان�م*���ا�  و دن

�ذ ;�ه�	� !�د" ا �aر" ذوب ن��یF! E�  Hرگ و ���1 در �#P . نbY: دی�ار و 2D از cری�� ��در درازن ،:A
در ن+
Nارد" ا �ده� ��1ن، ! ��� : . :2 �
�م�  @-W dن را �#P داد" ا �، از ا�������ن �F! :Rرگ �>�ا;
: ی� و ;�ه�	

�ا;� �,�1 و . ، ,+�ش �� ی�!�ت� ��*�
�ب دول� �[�?� �2�ن�، �� ��ان ن$�ن: ه�� رو�� �Uر�U در ،Eن هW �!
�ا;� ان,�ن� را در و��د 2�" ه�، د�� ه� و واد� ه�� ُپ� !�ر، ��
�ر و در �2�ر هE دی��-0+.  

��: ا?-� اش در ��رد !� +�ن$�� � در � :!� 2�2+ "�	g
 �+F2�1 ا�������ن!� �	a+� !�ی� !�ی� Wور �� 2: ه
�د" !���، ن��+: ن$�" ا �! . � در  �ل      Romodin روم�د�� و Masson م����ن!� Wن 2: در 2+�ب ه�ی� 2: !: ��ز" 

١٩hiلو . ع .��Oع١٩٧٣ دو .��ب نUر�U در ����ن  �نW ،�د" ان�، ا���+: ان� ���: !: ��ه� ه�� !� +�ن$�� �  ن1
�ان��" �ن. ��ری�I، ای� 2�ر را انA�م داد" ان� و !_D د ��" اول� در د +�س�ی �jدو ا
��FDو  ا� ��+,
 ز!�ن @�ار ن

�ان�ی� �[�;�  �د" ی� را هE در ��رد !� +�ن$� � � F�� !: ای� !�ور ه,+
E 2: !� . و"، ن�ارن� !�ا� ای� �ا�������نه�
E
�ان
E ه1
� ��� D�ل� را ُپ� ن1�ی+! �jن� !: . ای� ا�" ���	ن ،�
H �� ��" ا�������ناز پ�ی�ن ��^ ���ن� دوم !: ای�  ! 

$2�ر ه� 2: �و" ه�� 2�و�	� !� +�ن$�� � را !: ای� $2�ر ;� +�. ا � �� H
د" ای� ا�� را در و��د ا;FایH �[�اد !
�ن:، ز��ن Wن ;�ا ر 
�" ا � 2: ��2
�0 از 2�ر ه�� 2�و�	�ان: !� +�ن$�� � اول� و ��ز" را، . ان�، �� ��ان دی�!: ای� 

2: ��اد ��رد ن
�ز در د +�س ان�. ارای: ن1�د �aاز  �� دی	�، ���: در ای� ��رد . !�ا� !�ر اول ا � 2: �� ��ان 
�د D ا�������ندر��د �ر�� در  روز !: روز زی�D ر دان$��1ان�2 P?�R :2 نW �! ب�وارم 2: ای� 2+�
�دد، و �� ا� �� 

�د ��دم D :���ه� !
H �� از دانH !� +�ن$�� � در .  @�ار !	
�دا�������نWن �د Wور� ��" ان�، ��رد �W �در پ��
�� م��:����ان ی�د Wور �� 2: 2�ر !
H ��  در ��F2 ه1: ای�  : !HI @�ار دارد، �� ��ا�������ن 2: ه�*، ا��ان و 

�د $2�ر �� ا;Fای�D و HI! :  ه� Hدان ��!: ]� �در ای� �.  


 �� &�رد �� م��7  و ��&��ر ���بD��DS  
�ان�، زی�ا 2�وش ه�� D �	دی dن�ر از ��و ُپ� ا(+0 �ای� 2+�ب را �� ��ان هR E�P? 2�ر ���ن� از ی=  

�ردار !�د" ا � در ��ی�ن  : ده:،ا�������ن!� +�ن$�ن,� در D �! ن��وا@[� �� "�+,!� دی� در ای� دور" ز��ن�، .  از 

� !: نW �� �kی� 2: !: �U ،ارش ��" ان�F� ;�ه�	ِ� و ��ز" � !HI زی�د 2�ره� و 2�وش ه�� 2:  "�
g
�ب پUر�U

I� ��ن:  و دور" ه��ن: +-m 2�وش !� +�ن$�� �، �� ه,� �� !: ن�ی,��" �ن� ���: ن1�د ! :2�  �! �)� ��Yb: ه�� 

: ��" ا ��� �aدو ن �ی= و ی ���دی�" ان�، �� !� Fارش ه�� د � دو�� 2: از   ���W . E�  �jن� 2: در ای� ا�نW

 HI! ان�، !: ه� دو :+;� !: 2�وش ه�� �Z-� و ی� �
�ان� در ��U  �ل پ
H،  ا�������ن �[-n دارن� و درارو�O و ام���8
ه1: در . �د Wن�ن دارا� !�ن��: ه�� 2�و�� ��E 2: ه��ز در !�ا!� ��ن @�ار دارن�، �� !����!HI زی. د � زد" ان�

، !P در $2�ر ه�� دی	�، د � ا�������نای��ن !: 2�ر !� +�ن$�� � ن� ���� در . !HI 2�ر ��ن Wد��ن �0D" و ��ان��1 ان�
�ن �Z-� ران
F دری�;� �2
E!�ا� ای� 2: ای� اP#� �j 2�ر �1[� را !	
�د، �� ��ان,+. زد" ان� "�0D ر��ی �� E
در ه� . 

,+�د" و و 
p ا�������ن;Po و !�ب، ن�ی,��" ی� 2: در ��رد !� +�ن$+� � در  HI! :! ،و  �� پ�دازد �������ب 
�� م��:������: �� ن1�ی�� F
��: !: ی�;+: ه�� ن� ن1�ی�، !: ����ی� ن�1 ��ا.  ن� :�0" 2D =ان ی�. ن� !�Wی�ای� 2�ر، از �

ال0+: 2�ر ا � � و ��E ��ن در ��� دی	� .  زد" ان�ا�������نه�U E�ن ه�دو وی�ا +�ر د � !: 2�وش ه�ی� �Z-� در 
  .  �ل ه�� زی�د�، پ�داD+: ان� ا�������نا��، ه�دو، در 2�ر 2�وش ه�� !� +�ن$�� � در. !�د" ا �


Q وی�ا +�ران ��اE2 :-D ��� ـ �� ��ی� 2: ��#1R :! ��Eد" ای��د" ا � ـ در �+� ن��+: ه�� ه1#�ران ن1!  .
 �� �
�ن: ی� وارد �2د" ایE �� ا� �j��p �� و ه1: �ن� ه�� qز�� را !: ��رد ه� !� �$�ر"، د� �D�! ال0+: در


�� R+� �7ش ن�1�د" ایE �� از دی� ز!�ن. ��د��FDا� E
1
P ن1�یZ� �ه ���س 2�ر ا �. ، ه1	�ن� ن��+�ر� را !� ه1: ن
�ن�د
  .2+�ب را دی� ز��ن� ��  �زد، ا��، �ه� ��ض�ع ه� از پ
H از ��ریc ��وع و !: ��ریc �� پ

�ا;� ی� �>�ا;
�ی� پ
H و پ_ از دوران ��ری�I در �
� �k�� _#-�،  ا�������نپ� ��ه "�، هE از دی�
 �67
�,�1 و ان,�ن� در !HI اول !: و 
-:  !�ن��  ���� ،Sophia Bowlby� � داد" ��" ا s
�ض . HI! نW ل�دن0 :!

.  ر��wرد سدر !HI دوم W@�� . ه�ی� �� Wی� 2: از دی� ز��ن���0 !: ��ح دور" ه�� ��E پ
H ��ریc و ��ریc، �� پ�دازد
nدوا�   ، Richard S. Davis �� ،ان� "��W � ی� !: د�ه� ه�W ن�ر" ��ن در !��ن�  :2�� �2 "����! �
+,Iه� !: ن�	ن 


� ه�� ز�
� از دی� ز�
� . زدان�ا?�oD � ��$+D�  P#� ز" 2: در�� ��ن� ه��ه�U E�ن او !: ��E ��ی� د

� رخ داد" ا �، �� پ�دازدDل ا�gIن دوران ی�ی�، در پ� �2:. �� ��	دی :oR و HI! ن ای��
، ش�99.  ��> گدر �

Jim G. Shaffer[W �  ن� دوران  �^ و�ی�ر" دور" پ�در ! QZ! "درواز  HI! 2: در ای� �
�ل
� زرا(+� ��Wدر H
�ز و پ
�ن� ��	���^ درون� دی�" �� ��ن�

�ن�" @,1� !�@
1�ن�" دوران . ���ن رخ داد" ا �، را �� $�ی�، پای� !HI در !� 
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�ه� E2 ��� در ��ردش و��د W �0,رت ن�$2�ر را �� ��R-: هFار" دوم و W]�ز دوران Wه� 2: !: ? cری��از  H
پ

�ددارد، ��ن��ری0j c� ��" و ن��+: ��"  !� پ
�وز� ه�� . در !� ��  در  �" �$E پ
H از (
,�، ا]�ز �� ه�1م�
�دد . u�+$� ر�ان 2� Maurizio، م�ر�:�� ت�دد� David MacDowall  داو�* مL دووال!HI ه�� U�ر و پ�. را �� �

TaddiوردW ب�,R :!  .:! را �و  #: ه �ه :+��
�داول� �,�ل:  �	�او در ای� 2�ر ی= پ
$	a+�ر ��ری�I .  !�ر � �� 
2���ه� را ارای: �� ده� و پ_ �� !: !�ر � ن$�ن: ه�، ��ه� ه� و ن1�د ه�� ا #�ن، �[1�ر� و ��ریc ه��، د � �� 

��ن!U HI�رم،  �" ه�� �
�ن پ
�وز� . ی�زد
 و ��Wن ��د��ن 2��Uه�1م�S ـ =��  Yueh-Chi �� �! ل در�را در �1 

�ن����' و ��&�� و دود��ن ه�� ی�ن�ن� در ا�87�*ر �:رگدر Wن، ل$#� �$2 . 
�د�رد ���: @�ار �� � F
!HI .  ن

�ر ��ه�$�ه� و ا��Bا��ر� �v :! ،EAش�نپ�����![��  ��ن�ان ه�D :! ه��	ن �ن و ت���ن �� پ�دازد و !��، و  �7��9
ای� !HI، ه�U E�ن در .  ن$�ن� �� ن1�ی�، ادا�: �� ی�!������نا�� را در م�����Fن W :2]�ز ;���ن�وای� ;���ن�A�وز 


�ن�" ا��ر" ه�ی� !: �>�ر" ه��  را در !HI  م�����Fن!� +�ن$�� � دوران.  و ی�د �ر ه�� ��!�ط �� �دد��م��ن!�
 ،�aو ه H� ��ه��
�دB� Klaus Fischerوس � و   �"  $�یH �� ی�!�;���نای� !HI !� ی�رش .  !: !�ر � �� 
��ن، !: �1�ل دور"  م�Bنه�� ![�� �� ی�رش�  �:l ر��ن و�l ��� :2 ی��ن�ان ه�D :! �� _پ :+;� م�Bن را در !� 


�ن�، �� پ�دازد!�ر � ه� qی: !� m$2 ه�ی� 2: .  ادا�: �� ی�!� ت���ر��نای� ا��، �� ه�	�م ;���ن�وای�. را �� 
 در !� �� ا�������نای� ه� !E�� HI !� +�ن$�� � را در . �" ان�، ا +�ار ا �?�رت �;+: و ی�د �ر ه�ی� 2: !�@� ��ن


�د
�د. �رت �� ? ��� :��� F
!HI ه�� ;$�د" �[�;� ��ری�I 2: در . ال0+: !:  �� ه� و ��ه� ه�� دی	�� ن
، ه�	�م ��م��6< در �'S�S ا +�د دان$#�" ��O ،Peter Jackson ���8پ
$	a+�ر ای� !HI ه� �� Wی��، !: ا�j ���!�ن� 

�,

1�ر� ��@+� پ�و;!��  .   ، �W�د" ��" ان� �

�Iری�� �� Eرزی�! �
�� ه�7D :! :1 . در ,+�" و 
p 2+�ب، �� �7ش ن1�د" ای E�� HI! �! !� +�ن$�� � ��2
Eداری P��2 ه��W ،د دارن����ش م�ای� . ژر;� 2: �
�ن داد" ه�� !� +�ن$�� � و ��ری�I و�� Ghirshman :2 د�! 

�ب !�ر � ه�یH در ��رد Uر�Uرا در �Iری��و  � �ن$��+ �! ��-� از داد" ه��ر و 2�
  وا��ان��2
d �1�م (
�اه� !�د � :2� �U�ن F! EARر� از ��اد . ، !: د � دادا�������نD ان�، ای��D :
���ان Wن را �+! �
: ��، ا��ی	�ن: �

�U :! � د ��دی�ن� را ;�اهW Eورد" ایE 2: ا �� �� �a-2 و �� EAR �ُت پـ�� :! �jای� ا ،E�0 �� زدی
!�ا� . �ن ��2
�jن ا�

H ��� در ��د ��ریc دا�+: !���، !: 2+�!$�� � ه� و از Wن �! p��� اه��D �� :2 ان��" ی��D�F��  ���:رـ ت

Fraser-Tytler  ل�١٩در  h٧ ��ب ه�ن، 2+���م� Masson روم�د�� وRomodin   ل�١٩، در  hi ب�2+ ،��Oدو 
Dupree ل�١٩٧٣ در   cری�� ���1) HI! م !: ا�������ن و درB�م  ا��ت�ر�E ����6< در م�رد  و ه�U E�ن !: دا�
  .  ،  �� !Fن�ا��ان

�ب ن
�ز، �7ش ن1�د" ایE �� د +	�" ن��+�ر� ا E ه� را 2: از ی= ز!�ن !: Uر�U ران، در�وی�ا + Q
R :! ،��

�د، در ��رد ه1: ن�ی,��" �ن را ه1,�ن !,�زیE، ا��، �� دان
E 2: ه��ز هE در ای� ��رد ز!�ن دی	�� ?�رت �� 

�رد ه� . 012�د ه� و  2� +� ه�ی� و��د دارن�� �D�! ن ان�، در�ه1, �ه ��ن و ��م 2,�ن �D�! :+���" ن
!� Wن 2: �
�ر دا�+: !����(R ،:ن��ن: 
E 2: در ![)� R�ل� ه�ی� �D�! :!  :2 ای� را �� دان. ا��ز" داد" ایP#� :2 E ه�� 


� ه� د � زد" ایd0  ،E رنHA (�" ی� ��" ا �
<� . :���یH 2�ر �;+: ایE و �D ر��+����، در ای� را +� از نk�م ن
Eد" ای��ن، ن1 "�0D �+R ن و��ان��" D  :1و روان� !�ا� ه ��و" دو�� !� �� زی�د . !
H �� !:  �د"  �� Eواری�
ا�

�" . ن	
�ن��Dد" 
0
� ��" !: و 
-: 2�ر!�، 2: !: �y� cری��
� j�7 Libby * "د�  cری�� P#� :! �وف ا � و ی�]�

�� دی	� . ![�، ��ریc پ
H از (
,�، �1�ر" Wز��ی$	�" ی� ��ری0j c� ��" در �" ن��: �� Wی�. ن	�رش ی�;+: ا �ان�از" 

!HI زی�د ز��ن ه� در ن$�ی: رادی� 2�ر!� !: د � ن$�  �Bد" . ، !: �
�ن Wورد" ��١٩٧٣ه1�ن ��ول� ا � 2: در  �ل 
�ن� رخ داد" ان�. ��" ان� �!�ا� ز��ن ��ری�I ه1�ن پ
H . از ای� رو، در !��D داد" ه� اول� در D| د@� !
H ��، د

  .       از (
,� و (
,�ی�، Wورد" ��" ان�


 �  در روز     * � j�7 Lرد ��ا�BFو� ��� در ��yدور ام���8 ت�7* و �  روز ه�> �١٩٠٨  د���O١٧6و�
 �6��V� =د١٩٨٠م��� ������ و ���*= ���:= ���' در ���او �� . ، از ���ن �eش,، دا���* �:رگ در رش�  �:�L و �


 ا�:ار ��زم��*= ��� �  و��F  ��ر��، د�����
 ژر�
 در دا�? �����ش���
 �  م��ن ��� Eوردن روش ت�ر�� *�*O
�ورد).Y�  )�ز

  


 در ا�������ن ��������� �  ت�ر�E ��وش ه�
}}،�!�
  ه��" ه� ا�Y1R !: ای�  1�چ !-�� د � !

   پ
H از او در ای� �� !�د" ا �،،  �Sر7: م����ن�� دان� 2: 

 دو ه1,�ی: !FرH، 2: ه� دو �[0: ه�� دول+
� را !�ا� 2�وش ه�� رو��  و  ه�*، 7Dفا�������ن
FدهE پ�ی� Wوردن�، !: ?�رت 2��P !�ا� !� +�$� �ن ن� ���س !�@� ��ن�" و ادار" ی� در ای� ��رد !� +�ن$�� � در  �" ن


�،  � و  ���ن ن�اد" !�دDا ��ل ه�  ��دان و . را ��دی�، !: و 
-: ���ن  �0j Hری�
� !�ر� 2: ن1�د ه�� ی�د+,Iن
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��ن!�ر اول. �د�	�ان !�د��S  �]! ر د � زدن� و�ای� 2 :! �Fنم���� �DW ن و در����O. ارو��ه :+�� !HI زی�د ن
��ن��Sن���W �� ب�,R :! دای��Wن�ن در ��ی�ن  �a !�ا� زی�رت ��ی	�" ه�� .  !: 2,�ن� �[-n دارن� 2: زی�ر�	�ان !

� م��:� و ا�������ن، �م !:  �ز�
� ه�� پــُ� EoD و ن� Wرام  ه�*��Yس در �1�ل����
� !: نk.  ن��دن��U :2 ان �! �
�رت �;+: !���، �	�  �� ه�ی� 2: !: د � �� ر 
�" و از Fن�  ��ش�ن�� Wی� 2: ای� ر;� و E2 ��W از E2 در ز��ن? 

�رداران�، از D �! د�زی �
 i٠٠در �Rود   (Fa-Hsien �� ـ ه���!�د و !�ران روز�ر !: ا��ن ��ن�" ان�، و از اه1
�ن ـ  �ن=  �a ن��: �$�ح و ,+�د". W]�ز �� �دد) (
,�ی�
 2: ز��ن  �
�ن  �" هE+a را در !� �� Hiun-Tsang ه

�د و ه�1ا" !� ا�j ه�� وی�ان$�" دارد��
�د، ا��ر" ه�ی� !: ی�د �ر ه�� زن�" و � . p0�� ��ن�" ه�� �، ه�1ا" !�ای� ه
در .  ��W� ��  �زد، ه�* در��ش�نه�� ��2 �� د � دوم از ه1
�  �" هE+a، �� را !� !HI ه� و ی�د �ره��  دوران 


�ن ��� ه�ی� 2: در  �a ن��: �K��� ن ـ�� ی� W :! Nava Sangharamaن ه� ا��ر" ?�رت �;+: ا �، ن
�ی$	�" ن�   ه
Nau Bihar در EF����! ��  . ی� در�" ه�	ی$�
���او ه�U E�ن از نO�� ه�ر و�D�م �� !�د��ح پـُـ� !ـُ[�� 2:  او از.  ن�� 


�ر ��لd ا � 2:��م��ن ه� در ��دا,!  "Gد" ان�، �� ده� !: وی�! ��ه� �� ده� 2: .  در Wن روز ه� !,
�ر نW �� :!  او

�" ا �$D7 �� درK ن���� �
�ر�D ر��دا� !Fرگ در زی� ن!) . P
!Beal ل�١٩٠ در  h(  

�د �ر ��ن�"  ن��+: ه�ی� !: یا�������ن، در ��رد ;�باز  �" ه$+E !: ای�  � ���ن	�دان و �>�ا;
: ن	�ران 
در ای� را +�، در . در !��D از ای� ی�د دا�� ه�، !: ی�د �ره�  و ن$�ن: ه�� ��2، ا��ر" ه�ی� ?�رت �;+: ان�. ان� 

 ��دا و پ
#�" ه�� ���Dه�ر و ��م��ن، ه�U E�ن ������ر و W�$#�" زی0� و پ� �#�" �EFاز .)  ع٩٨٢   ( J*ود ا7�G7>2+�ب  
)
 ���Hتای� ه�، ���: ن�ی,��" �ن ![�� را از Wن �
�ن . ذ�2 !: �
�ن ��W" ا �.) ع١٩٣٧ �ل  در Minorsky م���ر�8
)١ihد" ا �.) ع١��د �-d ن1D :! ،رد�	ن�"، �� ن�1
��: ی� از ��� و ی�د �ر ه�ی� !�@� dل�2: ��ح � . ���Yاو از ن

�Dا Wن ه� را n-D ن1�د" ا �، !� Wن �� ��ان  نHY �1�م پ�ن�" �ن� 2: {{ � �� زن� و �� ا;Fای� ، ��م��نه�� دی�ار
  ،،.ی�;�

��ندر ن��+: ه�� ��Oارو F
 ن� ���� ��ح ه1: ��ن�a  :0 را �� ��ان دی�، !P در Wن ه� از �د Wور�  #: ه�، ن
��: ��� در ای� ز�
�: در. �Rف !: �
�ن �� Wی�� E
�ن: 2: �� دان�رت �;�رو��  و  ه�*Wن ? ، . �D��� �
ه1

او در �
�ن  �" دوم پ
H از (
,�، . ر !�د" ا � ��&,او �DWی� ��" ی�ن�ن� در  (Eukratides ا�� ��ات�*س��       #: ه
2�د��ی� @�رت را !: د � . !�  #: ه�یH واژ" !Fرگ، ن
F نHY ی�;+: ا �. در !�D+� ;���ن�اوی� �� ن1�د �jاو !: ا

�;� را !: د � �Oو�Oم�:اد و ��*ه�رااو . ، Nران�ه�*�ن ه1,�ی: در!HI زی�د ز��ن ;���ن روایH را در ��^ !� ��ه. 

H در #: ه�� . در را" !�ز$�، ی#� از پ,�انH او را 2$� و !�نH را �#: �#: ن1�د. Wورد�ی� 2��-� از زن�" o�

�F!: .  ع١٧٣٨َ !�دن� 2: در  �ل Theodotus  ت��دوت�سو) �Kز�. !�ز ��ن�" از او، نHY ی�;+: ا ���� �س ���� ت
Theophilus Bayer�
$I! :�
�ن: 2: �� دان
E در دوران پ_ از ��گ ال#,��ر �� . (  ��ان�ی� !�ر � را در ای� ز�Wن 

�ه� ه�ی� در ��رد ��ه�ن W ،:ن�
�دن���&�� در �����
�1�م  �" ه�� �! "�
�ا!D ،���ای� .  در ?��وق D�ن: ه�� ;�ا�

,�ی� دوام ) Eرده�U "�  ز�[W �� ر�;�2�ر اول. ی�م ����،.  ت!�ا� !�ن :!  �
�q ن�ی� !: ز!�ل: ه�در  ر  
ش�ه�ن �����

��&�� Historia Regni Graecorum Bactriani�����لd ا � 2: ای� ا�j !� ا �س دو  #: ی� 2: از ای� دوران .  را ن
�دن�، ا +�ار ا �! "��W � د :! .#  "Gدان$��1ان !:  وی :��� �jاز ای� پ_، !: ا PU "�
��: ��� �ن ��2، ا �ار پ

پ_ �� از Wن  #: ه�� !�D+��، را" درب ?��و@I�ن: ه�� ) �Yز�.  از پ�د" !: !
�ون ا;+�د��&�� در  �����
;���ن�وا�
�دWوران  #: را در��
Y� ا��، ه1
�  #: ه� !�دن� 2: درب !�D+� و ��ه�ن .  !�ز �2دن� ��ا�� ، �������� و ا���7YR در

�دن�ی�ن�ن
H را$�ن: !� +�ن$�� � ��ق .  !: رو� دان$��1ان اروپ�ی� �ن: ای� ا�� را" را !�ا� !�ر � ��D: ه�� 

 ���Dل$�یH . ا !�ز �2داورپ و ه�*در �������م ���: !: و 
-:  ��8F   درا�.�� FFو� �� Sir William Jones ل�در   

١٧٨iزد. ع ���� F
�ان. !� ای� 2�ر ��1 �A+,� ،وردن�!: زود�W رو� �!�ر � ه�� ��ن، را" !: .  زی�د !: ای�  
�د، !: !�ر �  �	���+: ه� و  #: ا�.�� 2+�!�ار  ،James Prinsep�����O :}.  !�ز ن1�دا�.��?Za: ه�� ن$�ی: D 

�ه� را !�ز ن1�دW �� H
�ی�  �ز�  #: ه�� ���O :! :2 ���2}. ه� د � ی�زی� و ای� 2�ر، درب !o� د � !: ن$� و ،
�د D ان از�	ان و دی�;�,� :-
�دی�" !�دن�، زدا�������ن  و ش��ل ش�ق ه�*و  m$2 ، . �� ان�;�,� �
در �
�ن اول

�L. گ  و W. Moorcroft م�ور��و�,.  و��ان از� � ��9 ه��
 در ��J  ه��  2: ا�j ��ن !: ن�مG. Trebeck، ت�
��ا�������ن  2: ا��j !: ن�م H.W. Bellew �' �7. و. هـ� و !: د � ن$�  �Bد" �.  ع١٨i١در  �ل )  ١٨١٩ - �٢ ( ه��7

�ن: �
�ن . �� ��ان ن�م !�د) ١٨٣٩(دارد، و ا�����ن �ن: �ور Wن�ن از ی�د �ر ه�� �+[�د و O' و���  ��ن و ![� �� و��م
،EFم !�د" ان���د،  � .  ن�م ن��
� در ای� �� $
 Sir                   ا�87�*ر ����n,�;� دی	�� 2: در Wن روز�ر پ

Alexander Burnes "را در را �
 2: دی� �� �	�ف و ذه� پـُـ� !�رش !�ر � ه�� پـُـ� ارزش ��ری�I و !� +�ن$�ن,
  ).١٨٣٩، ١٨٣٣. !�ن_. ( ن1�د" ا �، �� !���١٨٣١-٣٣ در ��1را �aش !: 

ا،  ������
ز�
�: ای� 2�ر را ن	�ان�. ��ه� انAa�ر ن���ن� 2�ره�� !� +�ن$�� � �دی�" !�دن�. ع١٨٣٠ �ل ه�� 
 ���� رو�� از ,+�ش ��ه�$�ه� و ا��Bا�  :! �� م��:����در �
�ن اول
� 2,�ن� 2: نHY ���1 در . ، ;�اهE ن1�د

 د � !: ١٨٣٧ و ١٨٣iاو در �
�ن  �ل ه�� .  !�د�Sر7: م����ن، !�ز� ن1�د ا�������ن,+�ش دانH !� +�ن$�ن,� 
Fار�� در ��رد ��� @�ی�1 و ��2:. در ای� $2�ر زد �a ه�� ,+�د" ی�  �
�د 2: اول! �او . ، ارای: ن1�د ��Dامه1

 !Fرگ Wن را !�
�د Nا�� و در  �U$1: ه�� ���2 از Wن !: ن�م ا�87�*رپ
$���د ن1�د 2: ای� ه1�ن ���� ا � 2: 
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او در ای� ��، .) الm و ب. ع١٨h٣، ١٨٣٣ن، �� ,�. (، ن�م !�د" ��" ا �ا�87�*ر�  �Oو�Oم�:اد و ی� ا�87�*ر�  �g9Hز

H از  � هFار  #:، !: �1�ل  #: ه�� !,
�ر� از��ه�ن ی�ن�ن� و 2���ن�، �د Wورد! ،"���. در ��ی�ن ��U  �ل 2

 !�ا� دری�;� و !�ر � ا�j ه�� !� +�ن$�� � @�ی�1، ا�������نه1
� ی�;+: ه�� !�دن� 2: !
H از ه1: ���: ���ن را !: 
�2 d-اف . دن���K��2 را در ا ��ر ه��دی� �� ن1�د و ی�د  n;�  ��a ن1�د ��م��ناو !: .  m$2 ن1�ی����'او ه�U E�ن �

1�ل � :! �
$
�L و م�ور��و�,و D| ه�ی� را 2: !: و 
-: ذ]�ل �� | �,�;�ان پ� � !� دی�ار ه�� Wن نHY ی�;+: ت�
�� :���دش ن��.).  پ، ت١٨٣h م����ن. (!�دن�، �+D ن� او�و !�ه�1 �� � Eدره �]� :! �� H
�� Wن (+: ی� را 2: !

Eورد" ایW HI! ز ای��[W ر ) را در��دا� !Fرگ، !: ی�د ! �  �q�! ، در � در���ی� 2: از د +�س !: دور !�در �

�H را �-d. ی=  �" ![�، Wن را ی= ()� ه
� !� +�ن$�� � ;�ان,: ی� m$2 ن1�د. ��ن�! F
� E$U :2 ��	دی ��� 

�د���'، در واد� دری�� �Bل ���دن1�د، در ا�Kاف !  . �0]� �� ��U �F
 را ��دا�
او در Wن �� !: ?�رت �	a� ان	

�ن	�  �D+1�ن ه�� @�ی�1 ان�، !�ر � ن1�د! :2 u�D ��ه P� �! "!�ر � اش را از . ه�1ا ��ه :A
 و ��� ��Dاماو ن+


 ��ه�� دی	� !�ا� !�ر اول در ن$�ی: �����![� در !I$� را در ن$�ی: . ، �-� ه�� ی= �� پ�.، ن$� ن1�د�Dلا�.�� 
�8��ر���� ا�� Ariana Antiqua رش را�هـ هـ 2: 2. ��Fو� H.H. Wilsomد�B  �$د، !: د � ن�! �� H
.) ع١٨i٠.( پ

�ن: د � زدم����ن�ن:  ?��وق در �
�ن ا�j ه�� ی�د�ر� ��2، �[�اد زی�د  #: و.  !: 2�وش ه�ی� در �[�0 ه�ی� 
�ه� ه�� ���ران� Eزی� از ای� !HI م����ندره1�ن ه�	�م 2: . ا �� !���، �� ��ان ن�م !�د������
 را 2: ا�2�ن در �

0
d �[�وف M. Honigberger، ه���K ����. مه� دی�ن �� ن1�د دا2+� K   
���� ���D ��8ن 2: در�د، درا" �! 
 :! �$او !: 2�وش ه�ی� پ�داD� .   �� زد���' و �Bل ���د
F !: ��� ه�ی� در او  ن.  Nر ن1�دا�������ن از ارو�O!�ز

�د Wور� ن1�د F
��ت�Lاو ن+
A: ه�� 2�رش را در ن$�ی: . و  #: ه�ی� را ن�� Asiatique ��ل ه�ن  �
� ١٨٣h �� 
�یH در! :2 n��� Burnes� J.G.Gerard، ��ارد. گ. ج. ، ن$� ن1�د١٨٣٩D ی� از "�K�D ،د��رد ه1�ن ���  ه�1ا" !� 

١٨٣�ارد، .(ه�، !: ی�د�ر ��ن�iع(.  

�ن: در ده:  �م  �" نFدهE، را" را !�ا� ن$�ی: ه�� ��E و زی�د� !�ز ن1�دن��ن: �� پ
H �� . 2�وش ه�� 
�ر���� ا����8ن��� از ن$�ی: �k2: زی� ن ��Fو� Eن$� �� ��، !�دی  . �;�ن�ی,��" دی	�� 2: از ��اد ��ی� !��" 

���������y �    C. Lassen Pاه �
-� .  2�ر �2د�� !�د 2: �1�م (�1ش را در دان$	�" ��روoZ� �)�;او در  �� د
ا ������
!� ی�رش . ن���. ع١٨٣٨ا در  �ل ��&��، ���' و ه�*، ��!�ط !: ه�* و ���8
اش را در !�ر" ��ریc ��ه�ن 


� را 2: !ا�������ن !� ١٨٣٩در  �ل  �

�ن�، و ن� Wرا�� ه��  #$D P
. �ر Wورد، EAR !�ر � ه� و 2�وش ه�� ا?
 Caraven،   ��9 ه�� ��روان��ن�� . از Wن پ_، Fارش ه�� �
� و پ�ا��" �,�;�ان ا � 2: دارا� ��اد ن� ان�

Journeys  �jر��           . پ. ج ا�� J.P. Ferrier ل�١٨ 2: در  �h� ور� اW �ی P!�@ ،�� �$.  ن ��ه "�K�D نW در
a  �١٨ihن� در. درج ��" ا �. ع�+ �ر� !� و ��� ه��  �H= ��غ، ��*ه�ردر Wن ه� ا��ر" ه�ی� !: ا�j ه�� ی�د


Y!  :! �F�ی�� ی= ��� ��2: در واد� �
�ن . دی	�� ��" ان��W ن�A
  ��Boodhiده
  و �� O'او ه�U E�ن ا��ر" ه�� ه

� ن��� در Wن !HI ه� و��د (�U د��1#� ای� ا�+0�ه� ا � 2: در ن��+: رخ داد" ا � و . ن�ارد�� ��ی� 2: دی�" �� �

�ی� ه�� ن
�D�1 2: در دل ?�I" ی� ��2" ��" !�دن�، در ا�jش ) �Yز�. ی� !�دای� !�د" !���o� :��2: در Wن �� �+
. �" ان�ای� ا�j ه� از دی� !� +�ن$�� �ن ![�� 2:  !�ی� !: m$2 دو!�ر" Wن ه� د � �� زدن�، !: دور ��ن. Wورد" ا �

�ن: 2: ��د�ورد= ه��
 از �8  ش�ه�ن �����
 و ���8
  در ا�jش !: ن�م P. Gardnerر ��ردن. پ�دWور�  #: ه� Wن 
���ا;� ��ن�� ا�j ه�� . ، ذ�2�2د" ا �، ه�g1�ن ادا�: دا��)١٨٨h (��&�� در م�ز�> �������
. ج. هـن	�رش ه�� �


 !� T. H. Holdich ه�ل�ی�   .هـ . تو  ) ١٨٧٨(ن،   ه��
 در ��ر= ا������� ��د داش,  زی� (��انH. J. Raverty راورت
�ه� ه�� ارز���1 !� +�ن$�� �، !� Wن 2: در ای� D| )١٩١٠(د درواز= ه�و ) ١٩٠١(د م�ز ه�(��ان W دارا� ،

  .ن��+: ن$�" ان�، �� !����

 :@7) �� م��:� !: رو����� :+��ن��� و ���: !: 2�ر ) ١٨٢١(  �ل  2: درF. Nazarov �!�وف،. ف در ن
�ه�� !� +�ن$�� � و ��ری�I در دی	� ا�j ه� ��ن�� !�ر �  .���w�� I. Bichrin��2 ��ه�jرد ا�� م��:� در�����  

)١٨�١(  :+�� .O، ت�م�شL. وو ن	�" ه�� ) ١٨h٧ (������Fن و �������ن !: ن�م K. Ritter ر�, ت�. r، در ن
Tomaschek � ر�! "Gن: ی� اش   !: وی�
� ��
 W ��ان�) ١٨٧٧(ه :��� P!�@.  

Eم !�دی�ن ن�2: از ای$ E
در ای� �
�ن �� ��ان از  : . در  �" !
,+E �� ��ه� !���W ن�م ه�� ن� در رد" Wن�ن� ه,+
،Eی�ور� ن1W د�ی "Gوی :! �aرت�7*  . و.  ون��V.V. Bartold  ��ل ه�ن  �
، �� زی,� و 2�ره�� ١٨h٩-2١٩٣٠: در �

�ن� نFدی= !� زی�

�� ���F2 پ W رد��ورل ش���� دارد، ا�������ندش در � ��  Sir Aurel Stien ��ل ه�ن  �
� :2 
١٩i١٨- ٣hدر ٢ ��� ��وش ه�را !�ا� 2 Hی�ن,�، پ�ن$�+ �زی,�، و (7@: ��ی�ش !: !�� م��:���� ا��ان و ه�*، 

�ا;��
-١٩�٢  2: در  �ل ه�� A .Foucher ��ش�.  ا،  و @�ار دارن�، 2$�ن� ا�������ن2: در دا��: ه�� ��ز �
١٨h� ^ذ دا��: ;�ه��aر و ن�(R :! 7@: ��ی��) ت دا��، و�
R

 و ������FFه �� در ��ق دا��، او را !:  


�د، 2$�ن�ا�������ن
�ر ��H1 !: ن�م.  2:  �ل ه�� �DW(�1ش را در !� �� ,! �jان در ا� ه�� �1�یP اول� او را �� �
 
ای� ا�� در ن$�ی: ه�� ��ن�0 . دی�) ١٩١٨ و �-� دوم پ�ری_، ��١٩٠-� اول، پ�ری_  (ـ ��دا�
 در ��*ه�را�����

 !� ای� ا�j ه�یH، ��� ی= E�� "��U را در �
�ن ��رD�ن ه��� در ای�  �R:، !: د � ��ش�،. دی	�� ن
F ادا�: ی�;�
  .، ادا�: ی�;������ن در !�ر" Tate) ١٩١٢ ( ت, ای� داد" ه�� اول� او !� 2�ر ه�� دی	�� ��ن��. Wورد
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، درواز" دوران ن�� !�ا� !�ر � ه� و 2�وش ه��  ا�������ن و ��ا�� !� ا�)�� ��ا;�Y��: ی� �
�ن
�و" 2�و�	�ان !� +�ن$�� � ;�ان,: ی� در .  W]�ز ی�;�١٩٢٢!� +�ن$�� � در  �ل  ،n;ا�، !: ا�������ندر ن+
A: ای� �

 HI! ر !�ر � در ای��زی�ن�2�د � ی ..�;��ن: 2�وش ه�� !� +�ن$�� � در انoZ�ر ای� �و" @�ار ای� . !: ای� 
ای� 2�ر را �� ��ان R�P? �7ش ��ق و . ا��، ن��د دای1
� را !�ا� 2�وش ه�� !� +�ن$�� � در $2�ر !�
�د Nا��

 � ای�  �D+�ر را �� ��ان,� !: او ی	�ن: ;�د� !�د 2: !: ?�رت 0K[� ری�.  در ای� ز��
: دان,�ُ ��ش�،ذوق ��ی�
�
در �
�ن . ، دی� ��دداش, ه�!�ر و �1j 2�ر او را �� ��ان در ?Za: ه�� ی=  -,-: Fارش ه�ی� زی� ن�م. دوش  !#$


H1 !: ن�م k) ر�ان از 2�
 �  ه�*Wن ه� �� ���*H =را ،B�در �2�ر . ن�م !�د) ١٩i٧ و ١٩i٢دو �-�،  (��&�� ت� ت���
 .J، ��رت�.  ژ !: و 
-:ه*د=ه�U E�ن 2�وش ه�ی� در .  -,-: ن��+: ه�� دی	�� از او ن
F @�ار دارن�ای� ا�j ، ی= 

Barthoux در �ان، ی=  -,-: !�ر � ه�	ن  و دی��� |  ��م� "Gژ، !: وی .��
Q  ��ش� � :2�� J.Hackin ه��R :! را 
�;�، 2�وش و !�ر � در  _

�: �	W �aو��DامریA� m$2 ل�1� :! ، :-
��ش��.  ر،ه����رش !: و � R. 

Ghirshman  دوران ��#: ه  ��ان، !�ر � ه�	ن و دی�� و �[�اد زی�د  #: ه�� ی�ن�ن�، m$2 و 2�وش �[7��9� �0
�0�، . ، !: و 
-: د��خ ��ت' در  ��ش�نD�ن�ان��-�D. Schlumberger       ��ل ه�ن  �
� hع، !�ر � ١٩�٢-٣

��نه�� 2�خ ه�� �:l , در��8 ��= و ��d م��ر و 7�:-
 و در �DW، 2�ر 2�وش A. Maricq م�ر�L.  ا ��م !: و 

F;ن در��د�����  :-
 ، J. M. Casal            ����ل. م. ژ �� | ��*ه�ر نFدی= م��*�LD، و ١٩٣٨، ���ش�� !: و 

��ز" ��ی� m$2 . �د Wور� ان� 2: ه� دو ��� !: پ
H از ��ری c�n-] دارن�، ��ی,+: ی١٩�٨ و ١٩�١در �
�ن  �ل ه�� 
 "�� &��> @�ار دا��، ��� ی�ن�ن� !: ن�م ��ش�،2: در D| دی��، و 2�وش ه�� ![�� !: و 
-: ١٩h٣  در  �ل 

  . ، ��ن$
�! �� H��������P. Bernardرد. پ و  ش�Fم���6

��+;�، ی= ١٩٣٨  �ل در. در  �ل ه�ی� �� W]�ز ��^ ���ن� دوم، $2�ر ه�� دی	�� ن
F !: �,�ل: (7@: 
�و" 2�و�	�ان !�ی+�ن
�ی�، !: �1�ل � ، !HI ه�ی� را در �1�ل، !: ویG" در P. Wright را�,. پ و E. Barger ��ر��. ا

�ال� Rن��	� ای� پ�ی�ن ��^ ���ن� دوم !�د 2: ���: ���ن� را !: 2�ره�� . ، ��رد 2�وش @�ار دادن���*ز و �*&

� رن^ ن�یا�������ن!� +�ن$�� � در $I! � .Eدی� �� ���W ن�ی$�ر ه�و 2 �م ه�ای� ن �! �، ��	دی ��ه HI! در ای� . در

Eل: �� ان�ازی�,� ��ر" ی� !: پ���ا� �� . ���#R*�ل ه�١٩ در  ih ��0وه� را !: ره� ،�F� Mortimerم�رت���� وه
Wheeler :! ،� ��$ن�+ �ادار" ! ���1) _
ار، !: !�ر � �
�ان ه��  ;� +�د �� در ��ی�ن دی�ا�������ن ، ری

 در ای� ز�
�: ادا�: ی�;� و در و��د  ی=  -,-: 2�وش ه�ی� 2: ه�*(7@: . !� +�ن$�� �، !: ویG" در �1�ل، د � !
�زن�
 ���#R :! ن�ن�ر� ر �ن یW : دار� ا�������نه�ف	ن !�ا� ن��Wن�ن در ��ی�ن ر 
�ن !: ای� .  !�د، �0-�ر �� ی�!���م

ی= ه
� . !�ی� ی�د Wور �� 2: در ای� را +�، 2�ر ه
� ;�ان,: ی� ادا�: �� ی�;�. �ی� هE زدن�ه�ف، د � !: 2�وش ه
�ن� نFدی= !� 
6
 در ش�ق!� +�ن$�� � ای+�ل
�ی� 2: پY ت���
. گ، دا�� و از دی��" ه�� ا���Sت� G. Tucci �� م�ال� ، 

.  ا" د � !: 2�ر 2�وش ژرف زی� ن�kای� �و.  !: 2�ر در ای� (�?: ��وع �2دن�١٩�٠�;�، از  �ل ه�� 

S�6م�� A. Bombaciرات.  و و�� 
�ال� U. Scerratoو �R در 
�:lدای� در� تV   و در !�ز��ن� ه�� ا�j ه�� !
، ١٩٧٢ا !HI زی�د در پ�ی	�" ه�� ���aد ?�رت �� �;� �� Wن 2: در  �ل ������
2�ر 2�وش . ، د � ی�زی�ن���دار

�� 
���2�ر .  د � زد��*ه�رای� ن��د !: 2�وش ه�ی� در .  !�
�د Nا�+: �����' در ر�
 ه�� ا���نا������ت ������
�ده�ات و �����ن در ا�Bم !: !HI !�ر � !�ز��ن�" ه�� ��ری�I دوران ��م��ن! F2�1+� ،.  

��+Dو�� پ�دا��1 2AR �ُر پـ�ن !: 2�
�� ��و�:. و.  ا��ی#�ی� W. Fairservisو���ری� 2���� �
 را در  اول
�.  ل![�،.  ره��0 ن1�د" !: 2�وش در ای�  �R: د � زد�����ن و ��*ه�ر �R: ه�� �Oدو L. Dupree ر � در�! :! ، 

 :B�
�،.  ادا�: داد�����ن !: 2�ر !
H �� در ��� ��و�:، پ�داD� و د= م�را��Oی� را دردو�ن !�ر � ه��U Eه  
�� �lر�دی� �� �EF !: 2�وش در !HI دی�ار د;�(�  Rodney Young رود�
 ���K. ، انA�م دادش� n;� پ�داD� و �

�ن: ی� در ]�ر Carleton Coon ��ر��7 ��ونداد" ه�ی� ز��ن وار !: د � Wورد، و ، �H= ��� ، !: 2�ره�� پ
W Hه�^ 

�" ه�ی� از دوران  �^ را m$2 ن1�د١٩�i، در  �ل ا�L6نFدی= Dو ذ �Dون،. (، پ�دا�� ای� ه� را �). 2١٩�٧

�ان�ا�������ن��ان اول
� m$2 ه�ی� در ��رد دوران پ
H از ��ریc در D  .��Oل دو�د � !: ١٩�٩ از   ،� !: ای�  
 و ��� ه�� دی	� در �*&�ن، وا@p در ]�ب �ق ���Oو2r�وش ه�� !
H ��� در ��رد دوران پ
H  از ��ریc در 


 و �����ند � !: !�ر � ه�ی� در ، ١٩٧٠ در  �ل George Dales ��رج داn7. �1�ل $2�ر زد" ا �F;زد��د ،.  

، !: ای�  � W]�ز ١٩٧١ا�Z�د ��رو� !: ��ز" � ه� در و��د 2�وش ه�� �$+�u ا;>�ن ـ ��رو� 2: از  �ل 
�دی�، در  wH�1�ل � :! 
F7  و داشK :B� ،���ن: 2: از . ، د � !: 2�وش ه�ی� زد" ا �تV  ا�7ای� 2�وش ه�، Wن 

�د، د � Wورد ه�� ���1 را !: ه�1ا" Wورد" ان�ن$�ی: ه�� ��!�ط� �� "�
  :! :2���Oن����ری� !� +�ن$�� � .  ;�1
�ن� دا�+: ان�، از  �ل ت����دان$	�" 
در W]�ز 2�ر، !� ره��0 .  !: 2�ر �$>�ل !�د" ان�ا�������ن !: ای�  � در ١٩h٠، پ

Wن�ن !: ��ز" � !� ه1#�ر� !� +�ن$�� �ن .  ��وع ��،ا�L6 ، 2�ر 2�وش در ��S. Mizuno :Yb           م�:و��. س
  . را 2�وش ن1�دن�ه*د=، !HI ه�� !�دای� در ا���ن

 ���#R | �، !: �١٩hاز  �ل .  !
��ازیEا�������ندر پ�ی�ن ن
�ز ا � �� ن	�ه� !: 2�ر 2�وش !� +���� � �
� م����*� و �G* ای�  �، دا2+� �� 
 ه*د= و  �R: ه�� ا�Kاف تV  ش��2�ر در ، د � !:  زم���7
 �Yز�دا2+�ش�ه

Nا�+: ��. زدن� �
!� ن	�ه� !: �[�اد ��� . !: ای� و 
-: 2�ر  �^ !��� �#+d 2�وش ه�� !� +�ن$�� � �Z-�، !: ز�
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ه�� ��2 و !� +�ن� 2: �� �2�ن !: و 
-: 2�ر و پ$+#�ر د@
n رو�� ��" ان�، �� ��ان !: 2�ر پــُ��#�ه� 2: ?�رت 
�;+: ا �،�� ��]! �;�$
  .  � اR+�ام ;�ود Wورد و دی�" !: را" پ

، �� !� Wن ه,+
E ��  ا�������ن!�ا� نbY: پ�ی�ن Nاردن !: ای� !�ر � 2���" ��ریc 2�وش ه�� !� +�ن$�� � در
E
 ن#+: اول !� �� �دد !: ��2� ���ن�. !: دو D| �1�یP 2: در  : ده: 2�ر، رو�� ��" ا �، ا��ر" ه�ی� دا�+: !��

�ر �و" ه�� !� +�ن$�� � D�ر�� ا��ز" 2�ر را در $2�ر داد، !P . در ای� �
�ان(R :! ���� ن، ن��ن,+�ا;> ���#R
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