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����� رو� �45 ��ر�� . در د�*�س �2د. ع١٩/١ در ا,+�	*�ن، �
) از ��ل ه
& %��ه
� در $�رد دوران ! � �
� ��د�
� �ِ
از ای� رو، ای� ��ور و�8د دا�= !� $>;� . ه� و !�وش ه�� $���ط �� دوران ! � ����، �8ی��7 ای� !�4ر ��

�7 $�اد @?ای� د�= <�رد7 و %$�
� ی� ��د%ورA 7�
��س ��د7 ����ا,+�	*�ن ��ا� $�د$�ن �;�ر �� و $��ا$�، ��خ� . د7، 
 �! �7 ��� از !	���$ �C�� ه�ی� و �Dا E! E! �;<$ �! ���ر�
��ان دوران �
) از ت�ریF در %�
�، دی�7 �� را7 ای� ا$� ��د

��، �� د�= %ی�
�ن و ی� ز�� ���� در ای� �8 $� زی	*$ ���در �8ی�ن �
	= ��ل �H از %ن، �� رو��� . در دوران ! � �
 ���� ه�ی� از ا�D ه�� دوران ! � ��<� و �� ت�ز7 �� �� ��4
�ن و ز���، $ ����IJر �8ی��7 ه�ی� از دوران ! � �

���ن را در . زی�� �� د�= %$�	� ت� �Jل و وضL ه><�ا� و ت���K ا�*	>� ت�ا ،����� %ن هE، ��ر�
��ان دوران ! � �
� ،����  دوران ! � ��� ���<) ه�� ���>�ی ��
� (
 . ��ای� ��ر7، ��ب و ی� ,OP در �N دارد ت� �� ��ر�� ��ه� ه� و �

��، د�= ��  .ه�� �� د�= %$�7 $���ط �� دوران ! � ���� !� از ای�  !�4ر و $��5K �� د�= %$�7 ا

��7 ا� ���� E

� ت5	�A ��ی;� �� دی �  :در ای� ��ر��  دوران ! � ���� �� �Aر $�J�� ز$�


 ز��)،  -١ �� ���  

٢- ،

 م��� �� ���   

٣-

 ز��) و ��- ـ ����  �� ��� .  

���( دو دور7 %خ� ��
را �� ��رت X>�م ) دوران ! � ���� ز��� ی� ��Uی� و �
) ـ  �� ����دور� ا.�� �ای� .  $� خ�ا

�ز !�ر ��د � و ت� � �� و�
�م��ن �� 
�\*� ی� ا�K]ح، ��� �$ E 2$ �*\� �! را  ،�
� !�و���ان �
) از ت�ریF در 8��ب %�

� X�� ! �اد !� در $�رد �
) ت�ریF ا��D دارد، ای� . (�� !�ر $� ر,*� ا�=، از $
�ن $� ��د<Jن ا�
$�رخ�ن $� از %ن $
�
) ,�اوان �� !�ر ��د7 ا���8 ��
� از ه>*�ی�ن %�
�ت� ا��ار� !� از ت( ���A واژ7 ! � ���� ). ��ز�. ا�K]ح را �� ت5�

��ر� �� !�ر ) ��^ ��خ*� ��7 و در �PX یF �� !�ر $� ر,*� ا�= �Dد�J و ���دهE دارد و %ن را در خ_ , 7�ری�4 در �
�، ا$�، ای�  �8 �
) ت� ��ر ا�P*Cد� داردای� �\*� �� ه���� و�
�� و �Jل= زی	*� !� از را7 �;�ر و ��دو%ر� $�اد . $� ��د

  .$� رود@?ای� ت�$
� $� ��دد، �� !�ر 


� ا,+�	*�ن !� ه	*� �
��� !�4ر را در �� $� �
�د، ��از ه>
� ا!��ن ��ی� ای� $	�ل� رو�� ��دد !� $�ز ه�� !
�ارد �����ن دوران ! � �!�� �� ،7����ود !a$ 7 و خ�صcوی ��
� &
�� ه>
� دل
O $� ��ی� در ای� را�*�، �<) ه�ی� از . ه

8��ب @���، %�
�� $�!�� و  ��
�%Eی�
�� �N8���� را در  ��
از ای� رو ��ر�� ��ان �
) از ت�ریF، ��ی� از ا;�4ف . %�
��8�ل و ��ر�� در $�رد دوران ! � ���� در . ه� در دوران ! � ���� در ای� �� �<)، %��ه�  !�$O دا�*� ��� ،ea� در

 ����4
�f !�وش ه�� ���*�*� ا,+�	*�ن، �� د�= ا,+�	*�ن، ض�ورت ا�= ت� �� ا�D ه�ی� !� در ��خ�رج از $�ز ه�� !
>�د ��� ت�8 �8�7 ا$%.  



 

 

www.goftaman.com 

2 

�د ���J ه� و h*$ ه� و درد�� ه�� O;4$ �� ن�*	�، ��ر�� دوران �
) از ت�ریF در ا,+���! Lل= و وض�J در
�، رو �� رو�= و ��ل ه�� زی�د� !�ر !�و���ان ا�D ه�� ���*�� را در �� �� �ای� . خ�اه� ��,=دری�,= راOJ 7 ه�� ��

را �2ی� ,�ا$�ش >�د !� !�ر ��ر�� و $�Kل�h دوران ! � ���� در ا,+�	*�ن در $�J�� ه��  �� ��ت اول� خ�ی) �Cار 

�� �� . دارد���8 ،�
Cد �� ی� ��ز$�ن داد7 ��د ت� از ُ�ــ� !�دن �
 �د7 ��ام ه�، در ا�D !�وش ه�� �� �� ��7 ��ی�!�ر ه�� %ی

�  .O<X %ی

J��7�
j
  � ه�� د��ار و �

�ان  -١
��ن اول� و  (�A Hominid وC= و در زی� !�ام ��ط ه� و دل
O ه�، در ا,+�	*�ن در %@�ز، ه>�ی�	ا
�اران�؟.) ��ز�. �	*��  !� !�ر ��ن �;�ر و ��د%ور� خ�رد� ه�� %$�د7 ��د، $� زی	*


�K در دوران ! � ���� $�رد � �-٢a$ ه�� �J�� ام ��8 ه� و�� د����� ه��  !��A و ،��7 ��دار� �Cار ��,*
� !�  %ب و ه�ا در %ن  د�Aر د�����  ( Pleistocene %ب و ه�ا دوران �]ی	*������ران دورا� را $� ��ی �
از دی� 8+�ا,

�� �$ ��� و ��ی�
>� از . ای� �Jل= وضL، �� خ�ی) دوران ی<�jل ه� را �� $
�ن %ورد. ه�� ت�Cه�� ا �


E ای� ت+یn و 

�ن ت� د7 ه�ار ��ل را در �� ��,=��
�؟) ��ز�.  $�7 ��ن و ��8 ه�� وی7c، ا�D وارد !�د���� ��  

٣- �P�X ام�� و !��ن در %ن ه� $� زی	*�	�ت دی�ت�، ا$ �� ،����ام ��8 ه� و $��5K ه�� وی7c در دوران ! � �! 
>�د؟ه� و X�= ه� را $� ت�ان در $�رد خ] ه�ی� !� $
�ن $�ت  7�  زی	= رخ داد، $�4ه

q-��  .  در دوران ! � ���� در ا,+�	�ن !�ام $�اد @?ای� و �� �A ا��ار !�ر� $�رد ا�*\�د7 ��د7 ا��A ��ه� ه� و �
�؟��4ن ��ه ��a$ _
a$ ه�� �

� و را��K �� ت+�
� !� ای� د����� ه� را در �  ه�ی� و�8د دار


�ن و ��د %ور-/A�45 را �;�ر �A  و �� و ��ان، در دوران ��ی�ن ! � ���� در خ_ اه�� ��ز� و رام !�دن ����
�؟  !4= �8، دا�*� ا


 در ا�������ن �� ����د� �2 ت�ر�1 ��وش ه� در دوران � �� �  

�، Allchin. (ع١٩/١اول
� !�وش ه�� در $�رد دوران ! � ���� در ا,+�	*�ن، در ��ل jع١٩/٣ ال (. Oو در ا��ی

١٩/qس�. ع �رل*�! ��
��رت ��,=Carleton S. Coon!�ون، . � و� ،�
4��7 ��	��ا ه\= rrاو در ا�Dش �� �م .  �IX دا
!�ون، �� ا�*\�د7 از $�ت� و �?ر از  . ��ح �\�ه� و !�وش ه�ی) را در �>�ل ا,+�	*�ن، $� �ی	�.) ع١٩/٧!�ون، ($+�ر7،، 

�و!)، �� ایn2، $�!� وUی*� در �>�ل��^ ه�� %ه;� .  $� ر��!�7 ه�� ه� ��� ����)، ��8 ه�� ��� �
ه>�اه�ن ز$
 ���
� $� %ی� !� ��8 ه�� $����2 ��ا� ��د و و�8د $+�ر7 ه�� دوران ! � ��A ن�� �N� و �� �>�ی �$ ��4را در ای� �8 

�����!�ون، �� زود� $*��8 ���7 ��7 !�ه� $� ��دد !� �$) . در %ن $Oa ه� $� ��� ��3�$ �او �� زود� د�= �� .  ���
�>�ی�، ت� ا�D ه�� . !�وش در ای� ��8 $� ز �$ O��! �� Eن !�ر، �\� ه�ی� ه�
!�ون، �� !�وش در %ن �8 ادا$� $� ده� و در $

�>�ی E
  .�� د�= %$�7 از دوران ! � ���� را �� $�زیO��! E ت5	

4��س �ـُـ�اX*�2رLouis B. Dupree دو���. ل�یH ب�، در ، !� ا,+���� �$ ��� از دوران �
) از ت�ریF ت� دور !
�د $���ط �� دوران . د�= �� ��ر��  X>�$� در �>�ل ا,+�	*�ن $� ی�زد. ع١٩/٩خ�ان h*$ او $�,� $� ��دد ت� �8ی��7 ه��

�>�ی� و ��H �� !�وش و ��ر�� �� %ن ه� د�= �� ��4ی= ��خ�4ن، او در وU.). ع١٩t٣دو���، و ه�و، . (! � ���� را 
 �!  ��
$ �����ر�� ���ه��7 !�ه� $���ط �� دوران ! � � ��م دارد، در��ل در ١٩ttع .�او در . د�= �� !�وش $� ز

��� در �دی;� ��>�ی�6ق ����و�4�خ�4ن �� �8ی��7 $���ط �� دوران �
) ـ  �$ u4!   . ه��7 !�ه���ای� �<) دارا� دو �
��ن $Oa رو ��ز� در !��ر دری�� ��F !� %ن را %ق !���وv ��م �م �?ار� $� �� �م ه�� %ق !���وv اول و وA Eدوم، و ه 

���� �$ ،��. ع/١٩tو . ع١٩t٢ای� ��8 ه� در ��ل ه�� . >�ی�  .$�رد !�وش �Cار ��,*


	� . م. س����S. M. Puglisi�4�*��� =


*�ت ��ر�� ه�� ! � ���� در دا4��7 روم، و �IX ه*	�ی� ا$ ، ���
8��ب ��ق 7�C !>� واLC ا�=.  ای*�ل
� در ا,+�	*�ن، در �
�ا$�ن ای
n، د�= �� !�وش زد ��*$��
! =	
او در . ای� �8، در �

در %ن ��داخ= و �� . ع/١٩tاو �� %ز$�ی) !�A;� در ��ل . %ن �8 �����7 !�ه
� را در �	*� واد� در7 !]ن، �� د�= %ورد
���!u4 دو ��8 $���ط �� �
) ـ � �,�$ ،���
� و دی��ان، .(� H�١٩الtع٧(.  

، Laurence Lattmanای� ��ر UورH ل**>� . ��ر دی�� از ایn2 دی�ن !�دیE. ع١٩t٩دو��� و $�، در ت��	*�ن ��ل 
�ت� �
� �
� 7��4��س از دا� �
��� را در .  $� را ه>�اه� $� !�دCincinnati ز$��
) ـ � �D�7ر$� رد ا���، !� در ��  

Eدی�! ��4��، از ه>� %ن ��8 . !
��$*�� �8ی� !� ����
	� %ن را ��ر�� !�د7 ��د، h� *�ن	*�ن و ت��	م ه>�ن ت�����در ه
E

� ��داخ*��� را ��ر�� . ه�� ���*�� دی�ن !�دیE، و �� $�4ه��J�� 7 ه�� �
�ا$��4ن ��$�، ت>�م ای� �<) ه�� �
) ـ 


� ا�fم دهE!�دم و �� %ن ��م ت� $�Kل�h ه�� ��ن ,��= %ن را �� د�= %ورم ت� .) ع١٩٧qداویH، . (ژرف ت�� را j<ه �$
 7��، ت��;�= و دو���2 در %�
�� $�!�� ��رو�، �� د�= %$���� !� در � � �>�!� � ! �
ا�D ه�� $���ط �� دوران اخ

E��، ��ر�� !  .��د


x ��ی� �
,Philippe Gouin �	4���� ,�ا�*��� =

�و!) در ، �IX ه�ی� در ا,+�	*�ن د�= �� ��ر�� �>�ل ه
>�د و ��ارش اول
� را ارای� . د�= ه�� ��زان �>�ل وا�J ت���5@�ن، زد ��4او $a�� را $���ط �� �
) ـ ! � ���� را 
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  ).��١٩٧٢ی�، .(!�د

�و!) در ���J د�= �4���� �� و�
�� دو���، در 8��ب ه�*��� u4! �رت ��,=��ورت�ز7 ت�ی��در %ن �8 در . ، 
���
� و $>;� زی��، د�= ��
$ ����7 ��ن ا�D $���ط �� ! � �دو���، . (!��ر ��OJ دری��A ! �، او  ت�ا	= �� ��ز$�

١٩٧qع.(.  

�٢.١ه>� ای� �8ی��7 ه�� ���*�� در �;O �>�ر7 �7 ��7 $� ت�ا�4���� !� . ، دیای� ��� رو�� ا�= !� ه� ���*�
ا$�، ای� ��ر�� ه� در $�J�� ه�� �� . ���� در ا,+�	*�ن زد7، د�= خ�ل� از %ن �� �4*� ا�=د�= �� ��ر�� ه�� ! � 

�4>� . ��ت ا�*�ای� �Cار دارA�� ی�% Eو ,�اه =$�;J �8ر� خ7�2 ��ن، ت��
�7، در �8ی�ن ه>;�ر� و ه>��واریE ت� در %ی
ا$
 ،����4  .رو� د�= ��,*� ��ده�� $�ل�، !�ر دراز $�ت و ژرف ���$� ه�� !�وش ���*�

  �:���� ��ش���8ن ا������ن ـ 

 ز��) �� ���   دوران 


�ن، �� !�وش ه� و $ ����ن در ز$�ن �
) از دوران ! � ��	�، داد7 ه� در $�رد �IJر ا��! Lل= و وض�J در
�ود $� ��دد !� ل�ی� دو��� در ت��	*�ن a$ ه�ی� u4! �f
*� . ع١٩٧qدر �*��� OJ�� دش; ��وردر  �Aدری� nخ�د ی �!

�و!) در وUی= @�� �Cار دارد، ا�8ا >�د7 ا�=�دو���، . (ژرف و ��رگ %ب ��ر ��د7 و در �Jا�� !�7 ه�� ه
١٩٧qع .( �Aو �>�ل دری� �C�� OJ�� دو���، در ��ر�� !�ت�ه� !� در )=وف ا��h$ ��د $� �� %ب ای	*�د7 @� .
� ( Quartzا�fم داد �� ا��ار !�ارز� ) ��ز���� �$ ^� و ی� �� ر
�� ^� ا�= !� دارا� ر�h$ ^�� n�2 از . ی
ت�!

7 : �� ��� ه�� زی� د�= ی�,=) ��ز�. ��
;�ن و %!	
cن ��د7 �� ,�اوا� ی�,= $� ��دد���ت�ر، ت�ا���ه�، و�
�� ه�� ��
�h= دوران ! � ���� . و ری^ $�ل ه����� ا��س �� دا�= دو���، ای� ا��اره� �� ��خ= و ��ا� دل��$� . زی��، �	*� ا

��رت ��
�د �
 ����� �

� و ژرف ز$Cوش ه� و ��ر�� ه�� د�! �J�� �= در ای	ت� ��ی (
��ن �
�واریE ت� . و ا�>
ا$
�� ��د7 از رو� ا��اره�� �
) ت� $���ط �� دوران ! � ���� زی�� را ��داردh� ن ه� �� . !�وش ه��% ��
در ای� را�*�، �

 7�4
� از اه>
= ��ر�� �� خ�ردار $� �����IJر $�
� . ه�� �Aر��ی�ن ��<�� ه� رو�، !u4 ه�� دو��� و ��ر�� ه�� 
ای� ا$� �� $� ا�8ز7 $� ده� ت� ای� ,�ض
� را �� $
�ن �
�وری�J�� �! E ه�� د�= �ور در @��، در . ی� اش در د�*�س $��=

�7 ��ن در دو��ه�ی� از �����7 ��ه� ه� و ��
� ���  . ران ! � ���� زی��، $� ���

�، در �7 ��ن دوران ! � ���� زی�� در �Jال� ا,+�	*�ن �� د�= %$�7 ا�دیn ت�ی� �8ی� ه�ی� !� در %ن ��ز$�
8��ب ��ق ا�]م %��د، ��ی*<= ��!	*�ن، ٩٠  واLC در ��Soanان  ��*$��
! ) ،�
jو ال �
j١٩الtا��ار ری^ .)٩/. ، ص٨ ،

و Uدی�ی�ن در ���A	*�ن ای�ان .) عU١٩٧٧زای�;� و را�ف، (� ت
� در %�
�� $�!�� ��رو� $�ل و ت�ت� ��^ ه
�.) ع١٩٧tه�م،(���� �$ .��� ا,+�	*�ن $� �����%ن �A از اه>
= ��رگ �� . ه>� ای� ی�,*� ��ن �	
�ر �دیn �� $�ز ه�� !

�� �
�A ه� �J�� �ر� از ای�
�N $� ر�� !� ادا$� و !�4ل� زی	*� ا�= !�  در $�ز خ�ردار $� ����، ای� ا$� ا�= !� �	 
�� ا,+�	*�ن ��د7 ا���7 ��ن دوران ! � ���� . ه�� !��7 ه�� ���
	= ا�� روز� در ا,+�	*�ن ��ز$� |fh��8 ��\*� و ت

��
� �� د�= $� %ی�، $	�ل� دی��� ا�=. زی��، �� د�= %ی��� ا��ار���A �! �ای .� =h��� ت�2 د�*� و ی� و�8د ��خ= و 
� ای� �;�ر ��ان و . ��ون ت�2د�*� �� ��رت ی5
� ا$;�ن دارد��A �! E

�ر اه>
= دارد، ای� ا�= !� ��ا	� �A ن%

�
�ا$��، ه><�ان ��خ*� و ت���K داد7 ا� Lو وض _
a$ �� را �زی��، خ�ی4* ���  .��د%وران دروان ! � �


 م��ن �� ���  دوران 

  ج�� �� ه�) ��وش

 ���ردر  

8�=��� �  <�ر م�د

  در� ه@ار �?

 ��� �  .A و �3٢

  دش; ��ور

��ر��  ��B١تA.  

��ر   �  .)ع١٩E٨دو��)، (در

GXج .$�
 ٣٠٣٠٠= ١١٢٢.ا L�م ;MNا. پ١٩٠٠ م.  

  :��دداش;

 �� ��دار) از ش����� �� ،��� در ا�� ج� Tزم د�8م ت� ��ا) .�ا��8� ��ن،  در م�رد ت�ر�S� 1ار) و �� ���
 �R اث� 
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���ت�ه
 ���8ازم. �١Aر�� ـ  
  . روش�

 
MM�U م��VVـ ١٩٨٠و�William Libby   ل ١٩٠٨��در  ،���Xش� �� Z ا�8از� ���) .  ع١٩Y٠ ا���د دا�� 2�
Z ج��@� ���] را �2 ��ل . زم��
 �2 ��م ��27 راد�� ا���Z، ���] 6م8�ش��� . در رش�2 �����، ��د. ع١٩E٠او در ���27 ا�� 

در ا�� ام� ��ر�� . ��27 چ��ن ا�; �2 ت��م ���� ه� و ج��8اران ��ا) ز��; ش�ن، ��ر�� دا) او����8 م
 ��ز�8��ر در ا�� 
ه��� . �$ از 6ن �2 م�ج�د ز�8� ����د، ا�� ��ر�� �� ا��س ا�8از� م��B زم��
 6رام 6رام ��ه- م
 ���8. ��@ ج�) دارد. ١Aـ

��دج���ن ��ه- ا�; �2 زم�ن را �2 د�; م
 ده8 و ;Mت�ان �� م�ج�د م�رد 6زم��- ث 
����ن .  ت�ر�S� 1ار) را م������
 
�2 م
 .�اه�8 ت�ر�1 د�3^ را ارا�2 ���8 از ��ر ��د زم��
 �� ا��س ��- از [��� و �$ از [��� .�د دار) م 
ه� ��ه

�2 ا�� د�U]، در . �م�ن داد�8 ��ل �Sش�� از م�گ [���، ��a 2رت ��_
 �����A٠٠�8، ز��ا ا�� زم�ن را [������ن �$ از 

 ��ل ���������Y٧٣٠ 
L�ـ م ;MNم A٠82 ش����S�،  . 2���� رت�a 2� 2� 8��� 
 ��- از ا���ن ه@ار ��ل ��٢Yش�2 م

 ��b.p  .8����2 در ا�� ام�  ��2�L ا�; ا�� م
 ��ش8 �2 �2 . ت� ���ا��8 زم�ن را �� ش8ت ه� چ
 ��- ت� د�3^ ���ن  
�MN2 م�X�
 2�L�d��e 2� ،;Vد و دو م��Lه f�ج 
�V] و 
8 و 6ن را �� .g د�8 دا�:� 
 م��ن د�� ه� و ��ه�f ه�) م:�ZV، ����ن م


 را ا_��2 م
 . ا���ار م
 ��زدL�و م ;NMر3? م �
 �� .�دار ��شR� ،8 ا�8ازه? چ��ن ��ا) ا�� �2  م�h�2M از د3; دا�
8����� . 
L�م ;MNل ��د م�ن ��ود.  ٢٢١م���8 م��ن ����2 ��ا) ��ر��د ا�� واژ�، ا ١٩Y2 ا�8. ع٠����S� ل ه�) . را��2 �MUا
���، �jk اول ر3? . را�� 6ن م
 ت�ان ا_��2 ��د. ع١٩Y٠�$ از  �
 ١٠Y٨٠در ه��� �����3 2L�ـ م ;MNرا . ا.، پ٧٢٠ م

��د� ا�8. ع١٩YY در ��ل Coon و ��ون Ralphا�� ر3? را راZU . ذ�� ���د� ا�8 ��  .�mز). ذ


�ن ا�= !� در  (��Musterian %ن !� در ا,+�	*�ن �	
�ر� ��8 ه� در خ_ $�J�� $��*�ی�ن $ ���ه>�ن دروان ! � �
�رت�ل دارد�
�دیn �� ا	�ن  ��
�7 ) ��ز�. ارو�� $�رد ت��C �8ار ��,*� ا�= و �� ��4
�ن، $ ���و ی� دوران ! � �

 ��hی;� را ی � ��، ت��را �
�ن ��  را $�در$ ��� ت�ان �� ��رت ی5
� در ای� رد�C 7ار دارد و %ن را $���ط دوران ! � �
�4� . J	�ب %ورد
� $� ای� ا�= !� در ا,+�	*�ن، از !�ر ��د  �\*� و ا�K]ح $��*�ی�ن، ��ی� دور� >�د، $�� ای� !� �ت�

*	$ ��
� ،�	8��ب ,�ا Lاش را �� وض �Kرا� �! ��ه�� رو��� �� د�= %ی��ه� E

�ن !E ت� ی�د . 5$ ���!�ر ��د دوران ! � �
�د�
�ن $� �$ ����7 �<) ه�� دی�� ا�= و درب ,�ض
� ه�� ��� ��ن را در $�رد ��و7 ه�� ,�ه��� دوران ! � �. %ور


� ا�=�A ن�*	
�ن در ا,+�$ ����h= ت�ا�� ی� دوران %@�ز ��$�، �� ,�� !� در �8ی�ن: �
�ن در�= دوران ! � �� !�ر 
��� و �;u! O د�= �� %ن ��ه  .  ��دش ��^ خ�!	*�� ر^ �<*� را ��د �	�ز

��ر �7 ��7 ���]خ� ��52 ��52 ی� ا�= !� در �دی�C nی� در��� nار چ��ر ����7س .�ن ی�C ،خ�4ن� در وUی= �
��N ت>�م ���� ه�� ده;. دارد$ �� ���� در�C 7ار دارد و �� ��رت رو���ای� ���7 ��7 در ��در ای� �8، در . �7 ,�$�ن $� را

ه>
� ا$�، !�ر !�وش و ��ر�� را �� د��ار� رو �� رو $� . ز$�ن ���*�ن، ری�ش ه�� ���]خ� زی�د� ��رت ��,*� ا�=

�ن . ��زد$ ���� �� �;O ه�� (ا��ار دوران ! � �
�! 7��در ��OJ دری� !� �O و �U ه>�ا7 �� �& در %ن ذخ
�7 ) ٢.٣ و ٢.٢

�7 و ����، !u4 ��دی
�f �8ی�ن ��8 ��رگ و ! �� !�  از . ر��ب !�د7 ��د*�N $� %ی� !� ای� �O و �U، در  �� �
�A
�7، ر��ب >�د7 ا�=� �$ �
�از7 ز$�� !�ر�� �� ـ . !��ر ���7 ��7 ت�7 ا�=، از رو� %ز$�ی) �� ت�ت� ١qا$% U�� در �! ،
�7 ��د7، ��,�) و وا!�) %ب، د�= خ�رد7 ا�=. *� ��7 ا�=ه�� ذ@�ل� !� در یn ا�8ق $�! �Dا�8ق �� ا �ای . �;� �
�A

� ه�ی� !� ت�ریF ��ن $�رد %ز$�ی) �Cار �<
�ن �� $ ���و�8د دارد !� $>;� ��خ� ذ@�ل ه�� $���ط �� دروان �	� ـ ! � �
���� 7���� ای� ���، ز$�ن !>*� و ی� �8ان ت�� را �4ن داد7 . ��,*� ا�=، $<��ط ��$>;� ا�= !� ذخ
�7 ه�� ا�8ق . ���

����� 7���]خ �� %ن ه� ,�ود %$�7 ا�=، ��ر و �� �ن �� �! ��
$� و دو���، ت� !��ن ��ح . ه�� د�= �خ�رد7 در �<) ��ی
 ،Eرا ارای� !�د7 ای ����ی� ��ر�� دی��� را هE ا�fم دا)ع١٩٧٢دو��� و داویH، (ا�*�ای� در $�رد $�اد ��A �.  د، ا$�، ��ی
�ود J ن، در�
$ ����٨٠٠از Uی� ه�� دوران ! � ��^ �� د�= %$�7 ا� ��<��رت رو�� در ای� �8 ,� ل� .   ��

��ن ,�� در دوران ��^ �� !�ر $� رود !� در �8ی�) از ت�ت� ه�� (  Levalloisوال�اA ن% �� ����4�*��� (ای� واژ7 در دا
�^ ه>�ار دی��� $� ،^�^ �<= خ�!	*�� ر���� !u د�= $� ��خ*�� ه�ی) . ی� ا;�4ف >�د7 ا�=.) ��ز�. ��<

����� �$ vز�� �� �;O . (ت
+� ه�� 
�! 7��ا��ار . ، ا$�، ,� $	�_ ه>�� ��خ*�ر ��د ��� ی� $�ور $� ����.)q، �>�ر7 ٢. ٢

Cا$�، د ،��اد زی�د ��ن �� ��ت !�nA اhر ��د7 و ت�
�ه�ی� �� ��� ��د و $�ور �	�. (� ��خ*� ��7 ا
�! 7��. O;�٢.٢ ،

�.) �٢>�ر7 �
� ی�,= ��دی�د h*$ ه�� �;�) . O;�٢.٢ . 7ه�� ,�اوان $� .) �١>�ر �+
��IJ ،=hر ت�وی7c �� ای� ,� و 
�����) .O;� .٢. ٢ 7٣، �>�ر (.���ر را در ای� �8 �� ت�ا��� ه�ی� !� !. �� N>� ی� !�ر دو��ر7 رو� ا��ار �	
�ر زی�د $� ���

Eردی�> �� ،���. از ت�2 د�*� خ��2 �2د. �*�ا���اد !E �� د�= %$hی� �� تU�� ز��� ی� ���$�دا� . ا��ار وی7c دوران ! � �
>� ��دد �Cا�= !� �� ��د7 �� ور �
�7 %ت�4\4� =>� ^�� ،�ای� ی�,*� ه�� ���� . !� ای� ا��ار از %ن ه� ��خ*� ��7 ا

 �
Cرت د�� �� Eز ه���ه4�7 ا� و J	�ب !�د. و !�$O ��ر�� 
f�
\� %ن ه� را >� ت�ان �! ~K� O
  .�� ه>
� دل


� �� د�= %$�7 ا�=� را ج. در !��ر ای� ا��ار، ت�ت� ی� از ا�*<�ان �5
�5 ا	�ن اول� �<UورH ا�O         . ای� 
J. Lawrence Angel ن�
�	*

*�ت �>*	ای� را $� ت�ان ت� � .). ع١٩٧٢ا��C �) . ،Oار داد $�رد ��ر�Smithsonian، در ا

�� ی� از $��8د ا	�ن اول� در �Aر�Aب دوران ! � ���� در ا,+�	*�ن، خ�ا�<ا�O، %ن را �� $�اد $���ط �� ا	�ن . 
�7 ا�= !� ای� ت�ت� ا�*<

�f ر�*
�، $�5ی	� >�د7 و �� ای� ��� �
�رت�ل و ا	�ن $�رن ی� ه�$� ����
 7����ان �
) ت� از دی

�رت�ل�
� ت� �$ �$ ��ام ����� �� وی7c !��، �� ا	�ن $�رن و �رت�ل . �;�� و ��ه�� دا) ا
�ن �	ا$�، �<�4 از %ن �� ا
��� !�د!�ن را $� ده� ( Es-Skhul!� از $+�ر7 اس ـ ا�<�ل h$ 7$+�ر �ی\�٢٠در . ای�J � � ��*$��
! Haifaار دارد�C ، . در
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 �Dن در ��ل ا����4
� �� د�= %$�7 ا�=. !u4 ��دی�. ع١٩٢٨!�وش ���*� ���. ��ز�. در %ن %را$��7 $�د7 ��ن و ا��ار �
 ( Oدر !�7 !�رِ$ــ LCوا Carmel��� ه� ��رت �دی;� اش را �� ا	�ن $�رن و � .  در ا��ای
O، �� د�= %$�7 ا�=، $� $�

=���>� ت�ان � دی�7 ا) . ،O�  ).t/. ص.ع١٩٧٢ا

��
�7 ��ن �Aر��ی�� �Aن Dexter Perkins د!	*� ��!
�ن، ��ز$�$ ����، �� و $>;� : درای� Uی� ه�� ! � ������
>�د7 ا�= ��4� زی�ا ت>�م ��و7 ه�� �;�ر �� و ��د%ور  . ��زن ی� %ه�� $�ر!���ل�، را ای� را $� ت�ان !u4 ��رگ خ�ا

 �� �
 ،���� � ! ��در دور%ن ��ی�� و ��، $� ��داخ*� ا����� 7cر��ی�ن، �� وی�A �
�� ای� ���، $>;� ا�= !� . �;�ر ه>

�ن، و�8د دا�*� ا�=، �� و ��$�ن $ ���ای� !�ر �� ا��س ه><�ا� و ت���K �� وضL و �Jل= وی7c ی� !� در دوران ! � �

�
�ز ا�= ت� ی�ددا�= >�ی
E !� در �8ی��7 در ا. ای� �Jل= ت� ��ی�ن دوران ! � ����، ادا$� دا�*� ا�=.��,*� ���ی� $�رد 

�ن در ت
n4 ت�ش $ ���، واLC در از�;	*�ن، �4ن $� ده� !� از $
�ن ا�*<�ان ه�� �� Teshik Tash$���ط �� دوران ! � �

  ،7��ش �� �� !�ه� ��ی�2ی�ی�، تh�� دارد٩tد�= %$�  .).٣٩٩. ص. ع١٩/٣$�ی�س ،  Movius. ( در

�� Lل و وض�J ���ت $*\�وت در ���7 ��7 !�ه� �� �م @�ر $�د7 ����� ) ��
� ای� �8 @�ر ����Cم د� ��� ��ورم ��ی
�4���� $� ت�ان دی�. $�د7 ����م ه� در خ_ ���*� =2D رت ,�وان در��
� . از ای� �در�*� ه� �� ��>�یE !� ��ر � �$ �;,

�4	�ن خ�*��� ��a$ ا�*7�2 ه�� �� ��دن ی�ران �ای�، واLC در د� م�رز) <�8)ای� ا$� را �� رو��� در . �ر�8 $� ���
��ه�ر $� ت�ان دی��) ��ز�. !
در ای� �8 ��ر�� ه�� اول� !� ت��_ دو��� . واLC در �>�ل @�ب ا,+�	*�ن، �� $�4ه�7 ر�

�h= در ا��ار ��ز� $���ط �� دوران ! � ����. ع١٩t٩!� در ��ل ���رت ��,=، �4ن داد !� ,� و  ^�
�ن، از �$ 
7 ��7 ���� �� ذات خ�دش ��رگ ��د7 دارا� .) ع١٩٧٠دو���، . (ه�v  $<��ط �� ��
;�ن !�ر ��,*� ا�=�� $*� ٣٠٠خ�د �

���]خ� دی�7 $� ��د.  $*� X>� دارد١٠٠ژر,�� ای� �<) . %�j;�ن $� ���� �
��. در درواز7 ورود� $+�ر7، ری�ش �

�,�ض �� ای� ا�= !� در ا�D ری�ش ه>�ان $�د7 ا��H از �4 اول
� ��ارش، در ت��	*�ن ��ل ! � �<�7، ه>� ����

7 ��. ع١٩٧٠�
�f ای� ا!*�4ف ه�، �� ا��ل= ای� ,�ض !� ا��ار ���� �� د�= . یn را7 ��رگ در�4= �����7 ��ز ��دا*
�اخ=
�ن $� ����، �n ا$ ����7، $���ط �� دوران ! � �$% .� 7cا��ار وی �7 �� �� %ن !� ایcا$�، وی ،��� ه�� ,�ه��� دا�*

��
E @�ر $�دU . 7ی� ی� ��د�4ن ز$�ن ! � دوران %@�ز ��$�� �H از �PX ی<�jل ه� را �4ن >� دها!��ن $� $� ت�ا
E

�ن، �
�ون �;4$ ���� را از خ_ $���ط �� دوران ! � ������.  

� . م. ب. س�� n$C. B. M. McBurney ،4��7 !�$�2ی� �� ت�ز7 �� ه�� ��ارش داد !� در وUی= ���IX  ،F دا
7 ��7 ا�=�
�ن دی$ ����دیn %ق !���و�IJ ،vر $�اد $���ط �� دوران ! � � . 7 ��7�
او ��ا� ای� !�ر �� !�و�� در ذخ


�ن، ��ارش دادزم�� ��خ$+�ر7 $ ����، .(، د�= زد و از و�8د ا��ار ,�� $���ط �� دوران ! � ��� n$ص. ع١٩٧٢ .
٢/ .( 7�P2ت�ان در $�رد، د�= �� ت �<� و از ای� رو 4�7 اا$�، ای� ا��ار ت� �� �Jل �� ��رت $\OP و ه>� �8�2 ��ر�� 


) ت� زد�      .  


	�، $*��IJ �8ر ا��ار� ��7 ا�= !� او %ن . م. ، �دیn � � ایn2، سدر� ه@ار �?دور ت� �� ��� ��ق، ����
�
$ ���
	�، . (ن، �� J	�ب $� %ورده� $���ط �� دروان ! � �����١٩tد�= ی�,= !� از .) ٣. ص. ع٣ �
��او �� ا��ار �

�h= %خ�ی� دور7 ! � ����،،��خ= ا��ار ���� ��د و دوران ! � ��^ ه�� ر���� خ�!	*�� ر^ �� ا��س ,� و �
�
�ن ��خ*� ��7 ا$ ���� .
�، �� و��ام از ا��ار� !� در ��ار�) %$�7 ا;j
�h= ه�� ی�د ��7، ��خ*� �� %ن هE، ه��� ,� و 

�4�7 ا .��اد
�ن را �4ن $ ����h= دوران ! � ���4� ی� را از ,� و  &
ال2*� . $�4ه�7 و ��ر�� خ�د $� در ای� ���J ه
�7 �� ه�� واد� در در7 $%�� u�*>$ در �<) ه�� ،�5$�ار زی�د ��^ ه�� خ�!	*�� �<= !� ت�ی�4 ��7 ا nی Oa$ �در ای

�ه�ا7 ��7 ا��7 ه�� ,�اوان ا�D زی	= $�د$�ن ه� دو دوران ! � ���� و �H ـ ! � ���� !� از . ر�E، دی�<
C�� ،�8 �در ای
��7 ا�$ ��8 �� ،��^ ه� � �7 ��,*� ا� ��ون �n �;�ر��ان و ��د%وران دوران ! � ���� و !4*��ان دوران . ای� ���

� !� در $	
� �Aا��7 ه�
A�! و ،������، از ای� ��^ ه� ��د و $�ور !� در ای� ���J ,�اوان ی�,= � در ر,= و %$� ��د7 ا
�c$� ش �، � �7 ��دار� ��ی�ن ت��8 >�د7 ا  .د7 ا

���در !��ر در7 ه�ار�E، �8ی��7 دی��� �� �م  ��3) O;� �� �
�! 7��٢.q ون، در ) ٢.٨ ت��! ��
و�8د دارد !� �� و�
�<�7 ی� !�nA  ا�= !� در .  !�وش �Cار ��,=$�رد ��ر�� و. عq/��١٩ل  ���� 7�� 7���  n7 !>�، ی�C١٣/ 


��$*�� �	*� در�C 7ار دارد!) . O;� �� ��! 7��٢.q .( �$ ���� � ! �
Uی� ه�� ,�ه��� اول و ��م $���ط �� دوران اخ
 �>� �2Uی� ه�� دوم و �Aرم �� . خ�اهE زد���� و در ای� $�رد در �<) دی�� ای� ��ب، ,OP و ��ر7، �� ��رت ه>� �8

�7 ا�=� ���
�ن، د�*� �$ ����ان دوران �
) از ت�ریF، $���ط دوران ! � ��<4�� %ن هE، !�ون، ه�ی= . و�
�� ��خ� دا

� !� ��ا� ه>�ار ��خ*� ا��ار دی�� ���� ��ا� ��خ*� 8�^ ا,�ار �� !�ر $� رود، زی� ���) ��د7 ا�=��ل�یH . ا��ار �

��انLouis Pradel  ��ادل، X در $�5ل� ی� زی� rr ی�،، !� در ��لU�� ی� �ی�� ����� د�= .  ع١٩tt ری�4 ه�� دوران ! � �
 ���
�ن و دوران ! � �$ ����4 ���د، �� ای� ��ور ا�= !� ;<$ ،�<! 7�C� J�$�� �?را و �2Xر� $
�ن دوران ! � �

�
� $� ��ی�. ز��� ی� ��Uی� ����A �او ای:  

rrدر ��ای� ه� در $
�ن .  7�C !>� ا,+�	*�ن، $�اد $���ط �� دوران ! � ���� ز��� ی� ��Uی�، $>;� و�8د دا�*� ���
�  ،،.�� %ن هE، ای� %��ه�، از �دC*� �� خ�ردار ا�=... Uی� ه�� دو دوران �Cار دار

 Eای�� ،O��! Eرم در $�زی�A ی� ه�� دوم وU 7 از�رو�� ��دی� !� %خ�ی� �\*� ��ادل، �H از ��ر�� $�اد �� د�= %$
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�ارد !� �*�ان داور� >�د !� ای� $�اد �� دوران . �� ��ت O��C درv ا�=�� ��د7 �� $� ت�ان �\= !� ��ه� رو��� و�8د 
�
�ن، تh�� دار$ ����h= ه�� $�رد �ea، در 8�ول ه�� . ! � �� ~
�١
�ه� و ت�ض O;� 7 ا��ار /.٢ و��
 در ���

  .� دوم $� ����$���ط �� Uی

�ام را >� ت�ان �\= !� �� ,� ��د ��ز� و ! &
� و ه�7 ور�C ه�� ��� ��ن ا�
ه	*� ا���� �K~ دوم در ���
�� ا�
��ن ور�C ��ز� ��^، در �A Eو ه ^��ور ��ز� �$ . �<�ار، ور�C ی� و ی� ت
+� ی� را !� ^�در ای� ��د%ور� �


�ر !�nA. ت�ان ی�,=	� ،�X�<f$ �ای��ار ��
�ی� ��� �52� &
�^ ت� �ی� !� از .  ��د7 و ت�ت� ه�� د����ن ��7 �� ه� ��
>�ی� !�ر�� ـ  F7 ت�ری�
�١q 7�� �
<K$ ���ن ز$�� ه�� د����� ی� ه>�ا7 ��د  و �� ��� ی�  %ل�د7 و A �� ،�� �*,�� 7� � ،

�� !�د�� %ن را از دی� ز$�� در ای� ,� د�*� �� �<    .��د !� 

���7 . ت� � د7 ت�ت� ��^ از ��A ~Kرم �� د�= %$� E
��ر7 ی;� از ای� ور�C ه�� ���� دو��ر7 د�= خ�رد7  و ت�$!
�� ت� ت
+� ور�C ی� و یn ت� هE دارا� $�!� رو��� ،�+
، t/١٩(!�ون، . ��د، یn ت� د�= خ�رد7 و $�رد ا�*\�د7، دو ت� ت

�ای� ا$� را $�4ه�7 !�د !� �K~ ه��) ٢q٩.ص� ا�>�� ��ه�� و �;�� ��^ و ,� 2D= ه>� ���ر�� .  دوم و �Aرم از دی

�f را �� ه>�ا7 دا�=*
� ای�  O��! Eدر $�زی �. $ �ر را �� دوران ! �A ~K� 7 از�>� ت�ان ا��ار ��د %ور� � ��� ای� ��

� داد�
��رت� � &

�ن، �� ه$ ���� .���7 ا�=�� ��د7 �� $� ت�ان �\= !� ای� ا$� �$ �C�� س��.  

 در !��ر ی�,*� ه�� دوران ! � ���� زی�� درد�= �ور !� �
) ت� �� %ن ا��ر7 ��، در �<) ه�� ��J�� ای� 
�
� �� د�= %$�7 ا
�ن، $ ����7 از دوران ! � �
�ن $�اد �;O ز$
� در د�= �ور . دری��A، ا��ار ��ز$�$  ���دو���، ه>�

��رت رو�� ��د7 از اه>
= �	�ا� ای� $��5K را ). ع١٩٧qدو���، . (ا�=و در7 !�ر، را �4ن داد7  �� ��h� وش ه���!
  .خ�اه� ��دا�=

oh� ج8ل و  
 7��
�ن در ا,+�	*�ن، ��ا� ��خ� از خ�ا$ ���4����، $���ط �� دوران ! � ���ح ��U در$�رد �8ی��7 ه�� ���*�

�7 ا�= و $� را �� �2د ا�D ه�ی� از ��ن ای� اJ	�س را �� $
�ن $� %ورد !� ای� ���J را
 ��د7 ی� �� ��ت لـُــn ا� �م ����

�ن، رو �� رو $� ��زد$ �����رت ی5
� ���ی
�IJ �! Eر $�دم در دوران ! � ���� . دوران ! � � �� E
ا$�، $� $� ت�ا

�7 ا�=� =
در $�رد �<) ه�� دی��� !� �م . �=ا��ار �� د�= %$�7 از در7 !�ر، ��ه� ا;�ر ��?ی� ای� ا$� ا. $
�ن، ت�2
 Eد7(��دی�$ ��� و ) 7�C !>� و @�ر ������ا�*� ��� ��hن ت�
$ ���
E ���یE !� $>;� �� دوران ! � ���رت 8�� $� ت�ا ��

�� ی� 
�ن تh�� دار$ ���� ت� ��D= ��د !� �� دوران ! � �
�ز �� ��ر�� ه�� �
) ت� و ه>� �8�2 ت� دار�ور، د�= . (ی� 
Eو ه�ار� vق !���و%.(  

�
�ن در ا,+�	*�ن $� زی	*� ا$ ���  .�� ��ی� ��ه� ه�� �
�و� �� ی5
� $� ت�ان �\= !� $�د$�� در دور7 ! � �


�ن !� $� Zagrosدر !�7 ه�� زا��وس $ ���  واLC در $�ز ه�� �Xاق و ای�ان، �8ی��7 ه�� زی�د دوران ! � �
�یE ت�ی� ��8C ت�ان %ن ه� را��7 ا� u4! ،=	�7 �� دا�� $���ط �� دوران .  ز
در %�
�� $�!�� ��رو� �IJر �Jل= ز$

2= ��7 ا�=D ��
�ن �� رو�$ ���
�ن، . ! � �$ ����4� ه�� دوران ! � ��ون ��IJ  nر � �
��ن در ��!	*�ن A Eه
���!� ای� دی�� �$>;� ا�= !� در ا,+�	*�ن درای� دوران، در �Jل� !� . و�8د دارد ،�در �Aر ��ی) $�د$�ن و�8د دا�*� ا

�  .و خ�ل� از $�دم ��د7 ���

  ��!�$ ��
�N $� %ی� !� ���J ه�� �	*�د7 در 8��ب @�ب و %� �� �
�A ،�fری�در دی� �	*�د7 د����� ه�� ت

>� ��دیE(��رو� $>;� ت� دور %خ� �]ی	*��� �Cا �
�ن %$�ن ای� ا$�. دورا� !� $� ��ه� د����� ه�� ��ی$ �� |2� ،

�
�ن و د7 ه�ار ��ل را در ����,=. دوران ی<�jل ه� ��دی��
$ E
� !� $�د$�ن $���ط ) ��ز�. ای� !�ر، $�ت $
�ن یn و �
$
��ون !H ��د7 ���� ،�  .�� دوران ! � ���� زی��، ��وع �� را7 ا,*�دن �� ��� ���J ه�� داخ�� �Cر7 >�د

<� ر,*�ر و ,� ا$;�ن ای� �	*�ش را $
	� ��خ=، ه��ز � رو�� ا�= ای� ا$� !� �A ت�!
�2 از � . �J�� �ای
��K5 �8لJ �� �2	�ب $� %ی ��h� = . ��ا� !�وش و ��ر��	زی _
a$ Lل= و وض�J ه� ه� در $�رد��% �! =\� ��و7 ��ی�� ا

��
�ر !E ه	*	� (�  دوران �]ی	*��� در ا,+�	*�ن  و �
�ا$��

_ زی	= را در �� ه>
� . در $a$ �� �دل
�J Oل= ه><�ا

�ن !�د� ��ای� ا$� رو�� . دوران ! � ���� زی�� !� �J!= و 8�2) $�دم را �� ه>�ا7 دا�*� ا�=، را >� ت�ان �� رو�


�ن در ,]ت ای�ان، ���J ه��  ز$
� �	= در ت�ران، و ا,+�	*�ن �;�ر ��ان $�ه� ��د7 $ ���ا�= !� $�د$�ن دوران ! � �
�ا .��، ��، ��زن ��خ و %ه� ��د7 ا����� ،(
�ن ��ر7 خ�، ��و$% ���
�ن . �;�ر ا$ ����IJر \�س در دوران ! � �

,;� $� ��د !� خ4;� ه>�ا7 �� !>�2د $�اد �
�ه� . در ای� �8، �� $�5ی	� ��ق $�ی*�ا� و @�ب ارو��، �	
�ر !E ��د7 ا�=

\�س �� $
�ن  E!را ��ا� ت�ا Lل= و وض�J=ل= . �ورد7 ا��J �� ،ن�
$ ���
�f، $>;� ا�= !� $�د$�ن دوران ! � �*در 

�\�س، رو �� رو ��د7 ا Lو ��ی ��  .!�ه) و ا,�ای) ت

 ،�>� !�د �� 7�� ی� !� !	� در %ن ه� ز�� �
_ ه�� ��a$ �� �
*�، ه><�ا� �����رت �	*�د7 در �  ��
8��O ه�� $��J �5Kر7، و د�= ه�� ای� ه� ��$K� O~ $�ت\L . �8ی�ن دا�*� ا�= ،|KC �� nدی� �5K�در ز$
� ه�� خ�ل� $

��8���� در �K~ ه�� ��Uی� $� � . Fت�ری (
� در $�رد دوران �
_ زی	= دوران اخ
� ا�= !� $� ت�اa$ ر�� در $�رد��
��� را ارای� >�ی�  . ا,+�	*�ن، %��ه� ه�� ارز�>
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 �� ���  دوران ا.�� 

  ج�� �� ه�

�Cو ��م n7 !>� ی  

  در7 !]ن

  .%ق   !���وv دوم، ��م الu و ��م ب

  .q٠ت���5@�ن �>�ر7 

��ر�� ـ 2V��ت�ر�1 �2 و ��B١تA.  

  K� ،�<! 7�C~ اول

١٠/٨٠ �\�
) از ا!��ن. ٧٢٠ 2�$= $�). ،uع//١٩!�ون رال(.  

  .K� ،�<! 7�C~ ��م

  .ع//١٩!�ون رالu، . (ا. پ.  ه�ار ��ل/٣ ت� /٢! � ت� از  •

  ]ن �K~ ��مدر7 ! •

٩q٧/ �\�
�، و دی��ان. ( ا. پ. ١٠٠ 2�$= $� H١٩. الtع٧(.  

  .%ق !���وv دوم، �K~ !���و!�

١tt١/ �\�  .)ع١٩t٨دو���، . (ا.پ. /٢١ $�2= و $

���، $�J�� �?ار از دوران �;�ر و ��د%ور� در ا,+�	*�ن $� � � ! �

�ن >�د !� دوران اخ� ��$� ت�ان �� رو�
��ت>�م �8ی�. ����و!) ی�,= ��7 ا��، در �>�ل های� �8 د�= ه�� . �7 ه�� ���*������ !� !�وش در %ن ه� ��رت ��,*� ا

�
>� خn4 ا� ه>
� ا!��ن !E ت� از . !
�7 دار U�� =�8 ر��� �رو ��ز و ,�اخ د�*� ٢/٠در ای �J�� ا�= و �*$ ��$ 
��، و در . q٠ا�*���� ت���5@�ن �>�ر7 ت>�م ای� �8ی�� ه�� ��خ*� ��X . �� ،7�\�ار، و�8د دار��� و�
�� ��ی�، !u4 ��دی


�ن $ ����و!) در ����١١٠٠ و ٧٠٠دا$�� ه�� �>�ل� هدر د�= . q٠ت���5@�ن �>�رU�� �*$ ) . 7ت� از ��C �a� ~Kار دار
 ����7 ا�=٣٧٠ه>�ار ت�!	*�ن در ��� LCر��غ ه�ی.)  $*�، وا���، در !��� !� �� �2;� ه�� %�
�ر� د�= و د$� �
�7 زار !

�، �� �*� ه�� !�ت�7 و درخ= ه�� �	*�، � !�د7 ا��� �C �8 �8 و %ن �ر !� ای��A ه>�ا7 �� درخ= ه�� ،����و ��$�ن $� ی��
��7 ا� ���Jا .��� از . ای� ه�، در �<) ��ی�� دا$�� ه��  �<�7 ی� � � ��7 ا��� ،vق !���و% ��*$ ��
��� د7 !�, nدر ی

8�ا .  $*� ,�ق $� >�ی�٢٠٠٠*� ت�  $٧٠٠ Eدر7 ه�� �ـُـ� دری� از ه ��
�7 ی� را !� �� و�
j
� E!�7 ه�� �� ه ��	��8، � �در ای
�، $� ت�ان $�4ه�7 !�د�7 ا� .���خ� �� ��ت ت�^ و ��وه� �	
�ر ,�اخ !� دا$�� ه�� . ای� در7 ه�، �;O ه�� ��� ��ن دار
��ا. ��ن را �
]ب ه�� $� ����� و �� �� ��ت $���| ا�  . ی� ��8 ه� ��ا� �IJر ����

�، زی�ا ��ر�� ه�� ه>� �8�2 در $�رد 
� اA�ا��ه� در $�رد دوران ��ی�ن ی<�jل ه� و %@�ز دور ��$�، �� ��ت 
���� و �ــَـ�َد7 ����� �O ه� در دوران �]�*��� � �

>� رخ $� دا(ز$�Cا ��د و $
�ن یn دورا� !�  در %ن د����� ه�� ت


�ن ت� د7 ه�ار ��ل �
) را در �� ��,=��
$ E
ا$�، �� ��رت X>�م ای� �در�= ا�= !� . ��رت ��,*� ا�=) ��ز�. و 

E ا$�وز ��د7 ا�=�Cت� از ا n4، ،��د ت� و خ�= در �<) %خ�� دوران �]�*��	زی _
a$ �! Eی�< .H. Eرای= . ا. هـ. ��ور 

Wright ه� و  در !�7 ه�� زا��وس ECن،   �� ر�*	�، ا$� !>� 8���� ت� از دا$�� ه�� !�7 ه� در �>�ل ا,+���� ه�� ه>��در ��
� !� ه�ا !>� ��د ��د7 ا�=، $��، . داد7 ه��  $���ط �� ��د7 ه� و ر��ب ه�� ! � د�= ی�,*� ا�=�ای� داد7 ه� �4ن $� ده

�ان��� �� %ب و ه�ا� د�= ه�� ��. � ی<2�
E ه>��Cا �ه� دا�*� ا�=ای x
$>;� در ). ٣٣٨. ص. ١٩t٣رای=، . ( د ی� ا�*
�
�J �fل*� �دیn �� ه�ا� ا�*
��� �;O ��,*� ��د7 ا�=. ا,+�	*�ن %ب و ه�ا !>� ��دت�  و ی� خn4 ت� ��د7 ���*  .در 

� �<) زی�د دوران �]ی	���، ��د7 ا�=�E و ر���= در �>�ل ا,+�	*�ن ا$�وز، ه>� �<4A�� . ت�,�ن !� �� ,�4ر
 .n���H             . �� ا��س ��%ورد هـ. ��� ��ق از $�ی*�ا� $� وزی� ��ران ه�� ز$	*�� و � �ر� را �� ه>�ا7 $� %ورد

Bobek ی�2ی�ی��� �U�� م ,�4ر�N ، )�در ��ی�ن دوران �]ی	*���، �2| �� ت� 8�� \�ذ ,�4ر ) یn وضL ض� ت�,�� ز$	*�
ر���= X>�$� $>;� در دوران $�J�� ). ١/٧. ص. ١٩t١رای=، . (ت ای�ان و ا,+�	*�ن را �� �	�زدت�,�� ��ی
� در ,]

��از7 ر���= . ه�� ��د ��ی�ن �]ی	*���، ��U ت���د7 ���� ر,*� ا��7 و ای� ا$� �� ��� �
زی�ا �Jارت ��ی
� �2| !�ه) ت2<
�7 ا�=در�8 ��د� ه���م ��$� در �>�ل ا,+�	*�ن . ی��A ه� ��7 ا�=ای� ا$� دل
O ا,�ای) �K~ %ب در ��خ� در. ی�ر� ر��

� $h��م ا�= �
Cر د�

�ن von Wissmanوان وی	>� . �� ��رت  �	$ �*
 در ��ر�� ه�ی) !�ه) در�8 ه�ا را در ��ا�� �
 ه�� �>�ل  $*� ت�ا!E ��ف در دا$��١٠٠٠ ت� �IJ٧٠٠ر )  ٢٨١. ، صt/١٩وی	>�، . (��� ت� ه\= درJ �8	�ب >�د7 ا�=
�و!) را �AرلH ورت�ای� خ_ ��ف >�ی4�� ). ٢/t. ص. �A١٩/٧رل	�رت، . ( J	�ب >�د7 ا�=Chalesworth !�7 ه�� ه

��N $� %ی� !� ��ر�� ه�� دوران . رو�� در�8 ��د $� ����، $��، ای� ا$� $>;� >�ی4�� ا,�ای) !>� �<�ر ��� �� �
�A
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) ت� در $� �
5aوش و ت�! �� ���
_ زی	= دوران �]ی	*��� در ا,+�	*�ن، د�Aر د����� !>� ��دد! � �a.  

��� ��م ��3  
 ،�<! 7�C ی� ��م درU)O;�.٢.t- ن �� �>�ر ) ٢.٨�*	$>;� ی;� از $ E ت�ی� !u4 ه�� دروان ! � ���� در ا,+�

��h= و !�ر!�د ����، ای� �<) �� دوران ! � ���� ز���، تh��. %ی� �����  ��< ��از دیاز دی� ز$�� $� ت�ان %ن .  دار
=	  .ه� را $���ط �� %@�ز دوران ! � ���� ز��� دا

�7 ه�ی� از �، ه>�ا7 �� ��ز$���رت ��رور� ز$
� را زی�د $� >�یC �! �� زرد ���h$ ری�7 ه�� ^�در ای� Uی�، �
��� �$ 7�) دی���� %ن �� . ��!

زم�� ��pار) ر�� ا��س دی� !�ون،  �<) ��ی� �$�� $�ز ��Uی� .  �� ت>�س ا�=�f م��ر

�ارد ��
�� وی7c ی� ���ام Uی� �! �� . O;� 7cه� و �� وی ^�� O;� ی� دوم و ��م را ��ا��سU ن�
��fی)، !�ون، $�ز $
�� !�د7 ا�=�
. ��ه� %ن ه�، د�*� ��Cه�� خ�ص ا O
� زرد ��� در �>�ل ا,+�	*�ن �� !�ام دل�h$ ه�� ^��  7�
� ذخ�
� �<

��ار .=	� ارو��، دا�� �8ی�ن ه�� ی<�jل�، $�$�

�f ��ی
�4 ا�= !� . ای� ه� را >� ت�ان �* ^�ن زرد رh$ ��8ی) ای ��
� �>�ل %ن ه� را �� ای� �8 ا*�5ل داد7 ا�=. �� و�
�� دری�� %$� ��رت ��,*� ا�=��ه�، ��د ه�� تh� . �!�ن ����ی�7 زرد ��

*	
�ن ی<�jل� �8ی�ن ی�,*� در �>�ل ا,+�$ ��J�$ ل ه� و�j>در دوران ی �! =	�ن را $� ت�ان !E و �
) ادا$� ��ی�7 ی� دا
  .ا�=

!� �� رو� ت�ت� ه�� ذ@�ل �Aب ��رت ��,=، ز$�ن �
	= و ��� و J*� �� و دو ه�ار .  ��١qر�� ه�� !�ر�� ـ 
�م ا�=، زی�ا در $
�ن ��ل ه�� ��7�f !� ای� !�ر ��رت ��,= ای� !� $>;� ! � ت� ����، ه��ز � $h��. ��ل را �4ن $� ده

4
� 8�� ت� ر,=
� ECز��� . از ر ����� ه� رو�، ا,�ار و !�ر!�د 7�C !>� ��م، را $� ت�ان ه>�وران �� $�J�� اول ! � �
�7 ا�=ای� �8، در $�ز ا$�وز ای�ان و �Xا. $� ���� دا	=��ه�f زا��و�
 در !�7 ه�� زا��وس !� $�hوف �� � LCق وا   .  

��رت ,�اوان ی�,=  �� Oa$ و�8د دا�*� و در ^�ا��ار ���� در 7�C !>�، از ��ر�A ه�� اض�,� !� در درون �
��، ت
�ر ��دی�7 ا�، زی�ا . عq/�١٩<) $ E ای� ا��ار ���� !� در ��ل . $� ��7 ا�*	
�، ا!��ن در د�*�س �!u4 ��دی


�ر� از %ن ه� در �8ی�ن ا�*<�	���. اج از $
�ن ر,*� ا��اد !>� از ای� ا��ار $�hه� !� �� %ن ه� : ت �+
ور�C ه�� ���� و ت
�
	= ��دی�7 ا�، در ای� $
�ن �اد زی�د ا��ار ��د %ور� ��7 در $�زیE . دو��ر7 !�ر ��رت ��,*� ��دhت�ان از ت �$ Eن ه% ��

�� و �
�7 !�ر !��O و ر�E ه� و H;X ه�ی� !� از %ن ه� در ه���م !�وش ت, ~K� از ���، ت�Pی� رو��ت
| و ی� �� ,*� ��7 ا
  .��د ا��ار !�ر، ارای� >�د

��رت ��,*�، �� ت
+� ه� ��د7 ا�= 7��� و . �
) ت�ی� ت�$
>� !� رو� ا��ار ی�د � � �
Cد ��
�از7 �ای� ا$�، از ا
� ه�� ای� ا��ار ه�، �� د�= %$�7 ا�=h� و او�_ . درازا� ��
$ ECا��ار ه� ر �ه�، در .  ��د7 ا�=��٢.٣ا� ه>� ای �ر ای��در !

���، و�8د دا�*�7 ا� E
  .$�زیO��! E، ا��ار ه�� زی�د� !� دو��ر7 ت�$

���� ��دی�� د�*� ��� ��� را $� ت�ان در 8�ول �>�ر7 . ای� ا��ار ���� �� �<) ه�� ���
�f ه�� ای� د�*� �*
  .یn، $�4ه�7 !�د

�، و�8د در $
�ن ای� ا������ !� از %ن ت
+� ه� و ی� ت�ت� ه�� ���� ��خ*� $� �� ���ار �� د�= %$�7، ت�ت� ا
��ار . O;� ی� !� در ��� n� �+
�اد زی�د ت
+� �n ه�ی� !� از .  دی�7 $� ��د، �� د�= %$�7 ا�=t.٢ا$�، تhن ت��A Eه

$ 7��، در ای� ی�,*� ه� دی�^ ه�� ه	*� ی� ��خ*� ��7 ا� �
�ه>� ی� را . � ���� ��a�در !��ر ای� ه�، $� ت
+� �n ه�� $
��7 ��ن ��خ*� ��O;� ، 7 ��,*� ا��غ ��A ت�ا���� !� از ا�*<�ان ��

E !� �� و� ٣ و ١ �>�رt 7.�٢;O . دی�7 $� ت�ا

���ر7 ه�� ��^، ه>	�� دار! �� �!  �! ���ام. !�ردv ه�� را �4ن $� ده;j
 از ای� ت
+� ه� را !� ��8 ��\*� ا�= !� ه
����� 7�� 7�
�4� ه� ��ی4�7 و ی� $>;� ای�   .$� %ز$�ی) >�دم، ت�$
E دو��ر7 

 ���7 را در ز��ن اد�� $���ط �� ,�ه�^ اوریcی� E
�Aurignacianا��ار ه�� ت�$��4����   . (  ی�د $� !در ���*�
�ا��ر7 �� ,�ه�^ دوران ! � ���� ز��� در ارو��، و ��ق �د��� �$ nن . ی�
 ه�ار ��ل �
) ٢٩ ت� ٣qای� ا$�، ز$�ن $

n . رادر �� $� �
�دcم اوری� �� �	�7 ه�� ای� Aurignacای� واژ7 از �م $��5N ی� در 8��ب ,�ا !� در %ن �8 ��ز$�
�7 ا�=� �*,�� ،�� . ) ��ز�. ,�ه�^ ی�,= ��دی�7 ا
�! 7��
) ت� � v��١٩ردس،( ��ا� درt١٩٨.ص. ٨ .vر[! .

١٩t٢.ص. ١٩/٧!�ون، . ٣/ و ٢/.ص. ٩q��١٩ررود،. ٨tt .ص.q، ١��١٩، اوا!tt .١.صt.). ١ �در ای E $ ��4
�7 ��ن ��خ*� ��7 ا�=��غ ��A ر ت�ا���� ا�= !� از ا�*<�ان�IJ ،�*ن ت�ا���� !� از . را��
�ی� $�5
5= ا$�، ه>�J در

��غ $�غ ��خ*� ��7 و در 7�C !>� �� دA ا�*<�ان �$ ��، در $�ی*�اcاوری ^��7 ا�= و ا��ار� !� $���ط �� ,�ه$% =�
�� ��ررود . ����، و�8د دار�<��رت  ��Garrodرا از �
��� ��� � ( Carmel ، در !�7 !�رِ$ــO م��ر� ا�Uاد ا��اره�� ��

 �\
J 7�� ر���ی*�ا� در �$ OJ�� nدی� ،O
در ای� �8 $+�ر7 ه�� زی�د !�Haifa . u4�	�� !�7 ه�ی� ا�= در �>�ل @�ب ا��ای
��.) ��ز�. ��7 ا� ا� و /١٩،٢٢،٢، �٢٧;O ه�� . ( �� د�= %ورد7 ا�= !� �� ا��ار !�ر ���� ی�,= ��7 از 7�C !>�، ه>�

� در ,�ه�^ .) عU١٩٣٧ی� ه�� ت و ث، در �>�چ $+�ر7 ال�اد، ��ررود و �=، ��غ $�غ ��خ*� ��7 اA ت�ا��� ه�ی� !� از
�ه
� د�= ی�ب ��دی�7 ا ،��ارn ��2ه= cاوری ^�!�2ران  (Kebaranای� ه� را $� ت�ان در !�2ران . �� دی��� !� �� ,�ه

��
	�، در $�ی*�ا� ���C $� زی	*X از (

�ن د7 ت� هcد7 ه�ار ��ل �$ �! �
��� ��د7 اA�! . $�دم �7 ه�ی� از ای���ز$�
\
J ب���7 �� را �� �;�ر و . �، در ا��ای
O �� د�= %$�7 ا�=,�ه�^ در $+�ر7 !�2را، در 8� !� زای��ن $�د$�� ��د
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�!� �� دوران �
) ـ ! � ����  !� د7 ه�ار ��ل �8ان ت� از ,�ه�^ .) ��ز�. ��د%ور� $�اد @?ای� �?ران $� !�د
�، ی�,=� اcغ $. اوری��A ی� از �� ز��ن دی�� $� ت�ان �\= !� ت�ا��� ه�ی� !� از ا�*<�ان ��� �� ،��@�ن ��خ*� ��7 ا

��
� !� ز$�ن و $;�ن ,�اخ� را در �� $� ���� �<) ه�� زی�د ت�ا��� ه�� ا�*<�ا� $���ط �� . ����ار7 ه� تh�� دار ��3
�٢.٧ در �;O ��م��n ه�� ت
+� ی� !� از %ن ه� ی�د �� و ت�ا��� ه�� ا�*<�ا� را $� .  �4ن داد7 ��7 ا� ��� ای� ��

�� !�د��، در د�*� ا��ار $���ط �� . ت�ان �� ��و7 ی��� ی� د�*� ��� ای� دل
O، $� ت�ان ا��ار� !� از 7�C !>� �� د�= %$�7 ا
E
� �� زی�د� رو �� رو ه	*�� �
�ز ا�= زی�ا، $� �� ��� ت4<
� داد، $��، �� ��ر�� �
) ت� cاوری ^�  .,�ه

<�ردیEدر ا��ار ��ز� ���� در 7�C !>� ��م،  �� �
�v ت ����ع ا��ار � &
ای� ا$�، �� %@�ز دور7 . $� �� ه

�د� �< ��hت �cاوری n�5
5= ا$�، 7�C !>� ��م، �Jل= وی7c ی� دارد. ! � ���� ز���، �� وی7c ,�هJ �8 $� . در �در ای

�، ت
+� ه�� ��7 ا� E
�� دو��ر7 ت�$J ت� �! ���غ را دیA اد !>� ت�ت� ت�ان ت�ا��� ه�� ا�*<�ان�hت n7 و ی�� =$�$ ���
��@� را �4ن $� ده�. �٢.٨;O . (ه�� ��راخ دارA ��د$�ن .) �� ت� ت�ا��$ O$�! ت�ان ��ارش �<ای� ا$� رو�� ا�= !� 

�. 7�C !>� را در ای� �<) ارای� دا�=. دل
�) $>;� ای� ����  !� ا��ار در 7�C !>� �� ا�8ا� !�ر ه�� !>� تh�� دا�*� ا
8�و��4ن $� ده �<! 7�C را در E $ ا��ار ���  .ل �>�ر7 یn د�*� �

!u4 ��دی�، . عq/١٩از %ن ��ه� !� در ��ل . �� ه� رو� 7�C !>� را $� ت�ان یn ی�,*� �	
�ر $ J �� E	�ب %ورد
�� دی�� را در خ_ ز$�ن و وی7c �� ه�، در ا,+�	*�ن >� ت�ا��� $�J�� ا��ار !�ر در 7�C !>� ��م �� �. ه
& ه>�, �K~ ر�

� %ن را � در %�
�� . %@�ز دوران ! � ���� ز��� ی� ��Uی� !� ا��س و ��ی� اش را ,� ت
+� ی� $� ��زد، تh�� دارد�ه>�
� و ی� ��!	*�ن $� ت�ان ی�,=�
>� �]ی	*���، ,� ا��ار ��ز� ت
+� ی� ی� !�رد� . $�!�� ��رو�، ه�C5= ا$�، دوران ا
5J در

���درت>�م %�
�� $�!�� ��رو�، دو .  ز��� را >� ت�ان در ه
& یn از ��8 ه�ی� !� ی�د >�دیE، ی�,= !�ددوران ! � �
��7 ا� �*J��� و ����� : Uی� �8ی��7 ه�� $���ط �� دوران ! � ���� ز��� ��!�<�Shugnu  . vدر ��ر  ��8ی��7 ���*�

�، �Cار دارد���، �� و�
�� و.)  الu، ب/١٩tل
�، .(� ا�=ای� Oa$ �8 رو ��ز. !�$	�$�ل در � � �>� !��� .uف   . ال�را
V.A.Ranove   �� ـ vر دری�� ی����� Yak-Suدر !��٢ در از�;	*�ن در ��� u4! ��*$ ف، . (ه�ار�u و را�;�


� !� ��2ه= زی�د� �� ا��ار.) ع١٩٧١�، �� د�*� ,� ���� تh�� دار $��*�� ا��ار� !� در ه� دو ��8 �� د�= %$�7 ا
Mousterian)  ن�

�ن �� !�ر $� رود !� در ارو�� $$ ��� ه�ار ��ل �
) و�8د /٣ ت� ٨٠ای� واژ7 �� ,�ه�^ دوران ! � �
� دارد. دا�*� ا�=�
�رت�ل �
�ن �	�) ��ز�. ای� ,�ه�^ �� اای� ا$� ه
& ر��K �� دوران ! � ���� ز��� !� در . دار

�5 8��ب @K��ارد�>�ل ا,+�	*�ن و $ ،7�� 7�  . �ب %�
� دی

 ����، $� ت�ان �� ��خ*� ه�ی� از ا��ار ! � ��7 ا� LCاق وا�X در @�ب، در !�7 ه�� زا��وس !� در ای�ان و � �ت
) ��ز�. ای� واژ7 �� ,�ه��� �� !�ر $� رود !� �� دوران ! � ���� ز��� تh�� دارد ( Baradostian!� �� ��ادو�*� 

7��، !u4 ��دی�$�hوف ا5
E �� .  ا*	$ ��

7�C �! E !>� ��م، ���� �f
*�ارد !� �� ای� از دی�  وی7c �� ه�، دل
�� و�8د 
 ^��.  دا�*� ������ادو��
,�ه�
_ زی	= و �Jل= ا�P*Cد� ��2ه= ه�ی� �� هE $� ر��a$ �ای� را �2ی� ,�ا$�ش . ال2*� از دی


�ن $ ����ام از ای� ���J ه� >�د !� ا*�5ل و �?ر $
�ن دوران ! � �! &
و ز��� ی� ��Uی�، از دی� �;�� �� ��د7 �� در ه

�f د�= ی�,= !� ا��ل= ��خ*� و . ��رت ��,*� ا�=*
= ه� و وی7c �� ه� >� ت�ان �� ای� ��Pخ �از ��� دی�� از دی

�h= ا��ار ���� در دوران ! � ���� ز���، �� ای� و ی� %ن ���J تh�� دارد��� وی7c �� ه� و از ��� دی�. ���� ه>�h$ �
��� ای� دل
O، ای� C�<J= و �� خ�د� خ�اه� ��د ت� ر�� و ا;�4ف �� و ��$� و ی� . ت\�وت ه� در �	
�ر� $�رد ه� �رو�� ا

Eاری��و!)، از E4A دور ���h= ت
+� ��ز� در دوران ! � ���� ز��� ی� ��Uی� را در زا��وس و ی� ه�  ��a$  .  

 Oa$ �2ل4���� و�8د �� دزی	= در 7�C !>� ��م، یn خ] �?رای� �
) از !�و���7 دی���، در ی�ددا�= ه�� ���*�
١��ه� �� �
�ه� ی� !� �� و�
�� !�ر�� ـ . داردq . 7از� ه�ار ��ل رادی� !�ر�� را /١در ��U دی�7 $� ��د، �		*�� ت� ا

�� !� در ای� �8 ��رت ��,*� ا�=$>;� ای� خ]، ��� از ��ر�� !>� در $�رد د. �4ن $� ده��� �
��ه>
� . وران ! � �
�
� دی� �		*�� و خ] را $� ت�ان در !�7 ه�� زا��وس �� . ��
�م و�8د دوران ! � ���� ز��� در %�X در $�رد

�� را ��� از د����� %Ralph Soleckiرالu ��ل;� . $�!�� ��رو�، �
) ت� �<� زد7 ��	ب و ه�ا   ای� ,5�ان ��و7 ا
���� ��Frank Hole %ن !� ,�اn ه�ل ). ��١٩t٣ل;�، . (در �8ی�ن دوران ��$� $� دا[, =� ی�د %ور Kent Flannery و  !

� !� ر�� و ا;�4ف ,�ه�^ زارز�  �7 ا�Zarz) اق�X ز�. $+�ر7 ی� در !�د�*�ن�� (rr ^���رت $	*5
E از $
�ن ,�ه �� 
 ��C�, ز��� ی� ���� !�د7 ا�=دوران ! � ��،، در !�و���7 ������، در در7 خ�م %��د واLC در ای�ان، ادا$� زی	= ت� .�� ��

4�7 ا�=
� ی�ددا�= Cرت د�����، . (�Jل ��   ).١/٣. ص. ١٩t٧ه�ل و ,]

�7 ��ن را از دا$�� !�7 ه�� 
�ن و ��د%ورAو7  �;�ر�� �ای� ا$� رو�� ا�= !� ت� � ,�4ر در�8 ��$� >� ت�ا
7 ���� و %�ن را �� ��8 !�د7 ����زا��و��و !) �� �
�ون را�
�ن، . س ی� ه$ ���ای� ا$� رو�� ا�= !� در ز$�ن ! � �

�را�� در ت�
$ ~K�Tundra)  و ا$�ی;�� �>�ل� �
�ان در ارو��، %����ز$
� �	*�د7 و �ــُ�� �� �� درخ= را در$��5K ی<2
� !� خ�v زی�ی�) ��ا� ه>
�4 یF زد7 $� ��
_ ��ی
� ت� ) ��ز�. �����یa$ ،ز��� ���� دا�*� و ه���م دوران ! � ���!��

�ان، $�رد � �7 ��دار� �Cار ��,*� ا�=��� . از ای� ��ز$
� ی<2�� ت�ا�ی� ت���K و ه>��
� !� �*�ا�در ای� ه���م، ا��ار ,
��
�ن %$$ �� ،��
� �Jل= و وض�h دا�*� ����A = در	زی _
a$ �� ل]زم را .����<%ت)، ���7 ��7 ��م، ل�2س ��م و :  ��رت 


� ,;� $� ��د !� ��ون �n ای� و�
�� ه� در د�*�س $�د$�� !� در دوران ! � ���� ز��� . J*� و�
�� ه�� �� �;�ر�A

	� ��د$ ،�8��ب %�
� و ا,+�	*�ن، $� زی	*� ا �� در ای� ا$� رو�� ا�= !� %ب و ه�ا� ��د !�ه	*��. در ز$
� ه�� ��
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�

>�، �IJر �
) ت� $�دم را �� >� ت���Cه�� ا �
�7 در دوران د����� E! د�= ه�� n4و خ �$�� Lوض . �*;$ E ت�ی� 
 �� 7���ا� ا	�ن ای� ��د !� �
�7 خ�را!� در ای� د�= ه�� ��$� زد7 �� ��ت !E ��د و !\�ی= خ�راv ��ن را ��ا� ادا$� ز

>� !�د .	��� ه>
� دل
O ��د !� ا�A�;� ت� �� ��8 ��م ت�� ���� رو� %ورد7 و . ��ن �� ت]ش �
از ای� رو، �� �<) ه�� ��ی
���. خ�ی4*� را �� ��OJ دری�� %$� ر����دی�7 ا u4! 7 ه�ی�4ن�� �<
�4� ه�ی� از خ5$�ار !E ��ر�� . ه��ز  ��22) ه>�

�4���� در ای� �8 $� �����ن ,;� $� ��د !�  د�. ���*�A Eه� را �� ه �Dا �7 ه�� ای�� $<*�U�� uی� ز$
�، ��ز$����
�  .ای� هE $>;� ا�= !� ت>�م $��5K در دوران �K5 اوج ��$�، �$	;�ن ��د7 ����. ژر,�� ز$
� ��د7 ���

��رت ��
�د �2  .��ا� دری�,= راOJ 7 ای� O;4$ ��ی� ��ر�� ه�� ه>� �8

  
 Epi-Paleolithic ��- ـ ���� 

�ود ��J در �رت) از دوران ! ��� از زی	= در 7�C !>� ��م، $� �� %��ه� ,�اوان در �� ت�ی� h� د7 ه�ار ��ل�
Eن، �� د�= داری�*	�� !�د. ���� در ا,+����� د�*� ���ای� . �� ��رت X>�م $� ت�ان ای� !�و���7 ه� را در �<) �
) ـ 

��P ه�� ری�7 ���� در %خ�ی� دوران X u4! �� =ا��ر7 ی� ا��ن $� �� . ��$� و %@�ز ه�ل���*	��رت وا�hC در ا,� ��
�یE در ه
& ��8 دی�� C ن ه� را در �?�*� و% ����رت وی7c ی� �� ,� �� ��ت ��یu ت
+� ه�� ری�7 ی� �� $� خ�ریE !� ه>�

E
>� ت�ا 7�  .دی

�ی� �8ی��7 دوران ! � ���� �� و�
�� دو���A ،F�� =یUدر و ،vق !���و% � � nدی�� !u4 و $�رد !�وش �Cار 
�� ��8 ای� � � را در �<) ,�اخ دری�� ��F در ه>
� در7 �4ن $� ده�، و �;O �٢.٩;O ) ٢.١٧ـ �٢.٩;O ه�� . (��,*
٢.١٠�>�� ای� در7 را از ��� @�ب $� >�ی�  . ^�در ه� دو ��� �>�ل� و 8���� %ق !���وv، دری�� ��F در یn در7 ت

�، �8ی�ن $� ی���!� دی�اره�� ��j اش ��ه���� �$ ���� Eه �*$ ��!�و���7 ه�� دوران ! � ���� در �>�ل � � .  از 
�%ق !���وv ��م در یn �8ی��7 رو��ز �Cار . �دیn �8ی� !� دری�� ��F ��ر دی�� �� X>�ق در7 ��ز $� ��دد، و�8د دار

���
� �$ E<) �� ه� �ت�ی �

E ) ٢.١١.�;O( دوم %ق !���وv. دارد !� دو ��� ���ار در ��ی����7 ��رگ ا�= !� در � nی
 ^�
��$*�� ��ی
� %ب %ق !���وv ��م، �Cار دارد و در درون در7 ت!)O;� �� �
�! 7���از7 ای� . �IJر دارد) ٢.١١.ا

 n;A _ه��7 در خ���t١ $*� ,�اخ� دارد و ژر,�ی) �� ٠q�5| ���ه��7، �دیn �� .  $*� $� ر�Xtا�=  $*� از دری� دور ٠
  �25X دی�ار ،~K� ١٢و در�  . $*� از �K~ %ب ��Uت� $� ���

�7 ا�=
j
�� %ق !���وv دوم، �	
�ر ��
� ,�4د7 %ن را �
�ن !�د. �K~ و ��52 ��A 7 ��7 از . ا$�، $� ت�ان�
ای� ذخ
�O;4*$ �P ا�=X �� :  �! ُ�ــ���ر� vو خ� �� زرد ���h$ ری^ ری�7 ه�� �h� ،&� از �*A �8ی�ن %ب %ن را ری�ش ه��

�، $��، از . $� %ورد�
$% �$ Eه��7 �� ه��
�ون �� |
�، در �� زرد ��� !� از A= ,�ود %$�7 ا�h$ ر �� $�اد�� �� vخ� �ای
��>�ی �<5| ���ه��7 را ��ز X ��� �� n;A _ی� . خU�� ~K� ت� ��� ی�,= $� ��د
ا�2ر خ�v �ـُـ���ر ت� � در �<) ه�� ��ی

*� $*� ی�,= �� !� دارا� ذ@�ل q٠ ت� /٢ا�D ه�� ! � ���� در یU nی� �زv، $�� �� ل;� $
�ن .  ����دوران ! ��� 
���� �$ ����� �� ��� دری� را7 ��ز !�د7 ا�=. �Aب، ا�*<�ان و ا��ار ��
�� ه�ی� را !� دو���، . ای� �8، �� ��ا�
�2 تA

� �K~ ا�+�ل� $+�ر7 ���
) ت� ��ر�� ��دد. ���� د�= %ورد، $>;� د7 در � �در . $�ِ� �<) ه>�ار در زی� خ_ n;A ��ی
 7�� 7���� و دوران ت�ری<� �PX %ه� دی��
��\�ل�  و �\�ل� $���ط �� Uی� ه�� دوران @ ��<) ��Uی� ا�D ه�ی� از ���*�

��. ا
>� ه��ز ��رت ��,*� ا�Cه�� ا �  .در ای� �<)، ��ر�� در خ_ ری�7 ری^ ه� و د����

� !� از $�اد $a�� !� دارا� �7 ا��ار !�ر ����j ی� ا�
��رت X>�م، در �� � �� ���ای� ا�D ه�� دوران ! � �
��، ��خ*� ��7 ا�
= �Xل� $� ���\
! . O;�٢.١٢ 7از $+�ر �<! ������ی�7 ه�ی� !� در $
�ن ت�د7 ه�� �& ��د7 و در ,��  

��4ن $� ده ،�  .ی�,= ��7 ا

�از7 �
�� !�ر�در Uی� دوران ! � ���� در %ق !���وv دوم، �� یn ت�ت� �<= ذ@�ل ��رت ��,*� . ١q� ـ ا
 EC١ا�= و رtt١/ �\��� ه�� رو�� . ی� �
) از ا$�وز، را �4ن $� ده�. ا.  پ/٢١ 2�$= $�ای� ت�ریF �� ا��س د�*� �

�>� %ی �N �� ��
� ��ی	= %ز$�ی) ه�� �
) ت�� ��رت ��
�د ت�. 5X�� و �?ی�,*Cرت د�� �� ��� U �<Xی� دوران ! � �
��١٠٢١٠
�7 دی�� رEC . �� د�= %ی �\�$ =2�$ ٢٣qدوم، . ا. پ vق !���و% �� ��
� �� ���� �را در $�رد $�J�� %@�ز 

  .  ای� ت\�وت ز$�� را ��ی� ��ی
� ت�ی� رEC، در $�رد دوران ! � ���� �>�د. �4ن داد7 ا�=

�7 ت
+�,� ا�*�ای� ا��ار ��ز� از�
�^ در %ق !���وv ��م، در ����  /�� Uی� $� ����A د7 و ی��� ^�. !�رد از �
�� ��خ*� ��7 ا�� و �� �
�7 ,�4ر از ت�ت� ��^ ه�� ���ل� $����� �$ nA�! و uت ��ی�>�� ای� . ای� ه� در �<�4 �� �

 O;� ا��ار ه� را $� ت�ان در n�� ت�ت� ��^ ه�.  دی�٢.١٣ و �٢.١٢�< O;� ه�ی� در � و ٣ و �>�ر7 ٢.١٣ی� !� !�رد ��
q=,ت�ان ی� �<��� را در ای� �8 و در ه� ��8 دی�� ا,+�	*�ن � ��، و ی� دی�� ا��ار �
) ـ   . ، از %ن ه� ��خ*� ��7 ا

 O;�٢.١q���� �$ ���، دارا� �P>4$ ه�� ه>�� ی� !� از %ن !�ردv ه� ��خ*� ��7 ا�� �� ت�ت� ��^ ه�� �� .
����� �
� !� دارا� �v ت� . ای� ت�ت� ��^ ه� �� ��� ی� %$�د7 ��7 ا) �8ی��7 ,�4ر(�<) ه�ی� !� �� %ن ه� ض��� وارد ��7 ا

�� .  در�8 را $� ��زد��٩٠ $�aر دراز���، زاوی� a�4�7 ا�=، ا$�، دارا� خ_ ه�� $�� خ�د $Oa !�ر !�ام ا��D وارد 
���� �$ �
�ر� از . ��	� �� �$ E4A �� م ��ز���4� ه�ی� از !�ر �� %ت) �� %ن ه� ��ا� ت�ت� ��^ ه� و !�ردv ه�، 

���٩ و ٨، �>�ر�٢.١q 7;O . ر��
� ی� �� !�ردv ه� را �4ن $� ده��J uر ��ی�
	� E
��رت رو�� ت�$ ��   . ،Eه>� �� ه
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�
= ��Uی� �� خ�ردار\
� ��ا� . ,� ری�7 !�ر� �� !�ردv ه� �� ��ت از !�� nر و ی�! �
C!�ر از ,�4ر، از !�ر ��د د �ای
�7 ا�=$% �$ O<X �� 7دارد، ا�*\�د �� E;a$ را ^�ای� ا$� >�ی4��، $ �رت O��C ت��8 و ت���f دراز . ا��ار دی��� !� �

�� ای� ا��ار $� ����$���7 ��ن ه�ت ��ز$.  

��� %ن !� ,� !�ردv ��ز� رو�� ا�=، $��، !�ر��د و و�
\� ای� �7 ا�$ �C�� س��� ��>�ن زی�د . ا��ار ه� �	
�ر 
�ه� دو �<) . $� رود !� $>;� ای� ه� �<�4 از یn د�*��7 ��د7 ���� و 5) خ�ر!� را �� !�ام د�*� و ی� %ل� ی� دا�*� ���
����ن دو ��8 رو��ز $���ط �� دوران �
) ـ A E7 ��7 ه� و ه����� در ا,+�	*�ن، ��^ ت�ت� ه�� ری� ���� و !�ردv ه� در �

�
�f د�= ی�,= !� از ای� !�ردv ه� � ت� � در خ
>� ��7 ه� !�ر . �� د�= %$�7 ا*از $*� داد7 ه�� ی�د ��7 $� ت�ان �� ای� 
�
� $�رد ا�*\�د7 ��د7 ا
� ه�� A ن و خ�رج !�دن ��خ���ن، !�وی��، �O ��ا� !�7 ا� �$ �*,�� . ����� !u4 ت�ت� ه�� �

>� %ی� !� ای� ��4 ج�ه� !�ردv ه�  ��خ*� $� ��7 و در !� از %ن  �N>� ت�ان �<�� �\= زی�ا ��  �ر �� د�= %$�7 ا
����� 7�  .!�ردv ه� در خ
>� ��7 ه�� !�nA �?ر� و $�C*� ��خ*� �

��� تh�� دا���، از �� ��د7 �� $� ت�ان �\= !� ت�ت� ه�� ��^ ی�د ��7 و !�ردv ه�� ���� !� �� دوران �
) ـ ر
��. اه>
= ��Uی� ��خ�ردار ا��� در �>�ل ا,+�	*�ن �� د�= ا$�7 ا��. اول از ه>� ای� !� ای� ه� در ت>�م �8ی��7 ه�� �
) ـ 

 ������، �� دوران �7 ا� u4! ب ای�ان���) ١٩t٩ه�ل، (ت�ت� ��^ ه�ی� !�ردv ه�� ���� !� در 8%ن �A . ارت�2ط دار
! ��

� �� ای� دور $*h�� ا�=) Huckriede 1961ه�!�ی�،(�وش ه�� �دیn !�$�ن �� و� 7�ا$� در ه
& ��8 . �� د�= %$

���، (ه�� دی�� ای�ان، ا�D ه�ی� !� �� دور %خ� ! � ���� ,�ه�^ زارز� ��� ) ١٩t٧ه�ل، و ,]� � ! �
و ی� دور اخ
 ��
�	! ^��، ١٩/٢، !�ون ١٩/٢دو���، (,�ه�� n$ ١٩ وtq ١٩ وt٨ (��hت�4�7 ا�، ی�,= �در %�
�� .  دا�*� ���

�، $��، ای� ه� �� دور ��ی�ن ��رت رو�� و�8د دار �� ���
� rr$�!�� ��رو� ,� ا��ار ری�7 ���J ���$ ،،���
�ن �$
 �Cاورال�� �	
X از (
��� در �CاC	*�ن ) ٩t. ص. ��١٩٧٠در، ( $���ط �� ه�ار7 ه\*E ت� �Aرم �� �و ی� %@�ز 

�.) ع١٩٧٠، وی����ادف(�h= ری����� در . تh�� دار���ن �8ی��7 ه�� دی�� 6ق ����و4 ��موی7c �� دوم A Eو ه ،
��� �� ه� ��� اش، ���� در ا,+�	*�ن ای� ا�= !� در $
�ن ای� ا��اره�، $� �� ری�7 ���� ه��$���ط �� دوران �
) ـ 

>� خ�ریE!�ردv ه�� �<*� ��7 و J*� !�ردv ه�� اری�2، ه]ل� و ی� دا �� ،� !�ردv ه�ی� !� از %ق  ٢٠/در $
�ن . س ��
 � ��، ت�� ٣١!���وv دوم �� د�= %$�7 اh٧./ ت�ی) ی��7 ا� E

� داد7 ��7 و ی� ت�$
� %ن ه� ت+�ت�$
E ت� � در یn .  در 


� ی� اش، �� ��ت ��یu ��د7 ا�=��J (>� در Eرد و ان ه�$ . v!�رد �در , ������P ه�� هX �2د. ه� � $h>�ل ا�=
5= ���� !� د����� ت�ری�f ,� !�ردv ��ز� ���� در %@�ز $�J�� �Cار دا�*� ا�=
5J �از ای ���در . ای� ا$� $>;� 

��رت $��ل در !�و���7 ی� او,� �� ،��ی*�ا$ �C�� (>�Ofer و �, �fری�� ت;�$O ت�<، ��ر ی��u، !�و��� $�hوف، 
>�د7 ا�=��Mران,�ه�^ ��ز ری�7 !�رد را �� رو��� در  ��4  .E
  :از او $� خ�ا

qq (رد4 ه��� � م
 ت�ان �R ت8اوم دا��
 را از ��2 و B�a; ��د� ا�@ار �� 
 ر�@، ت� ا�@ار ه�) در �� ����8

 �� داس ���2 و ��4 ر�@� د�8Ur. ه��) د3; ��- ت� ��2 6رام 6رام �2 � 
� م
 از ا�� �$، م� ش�ه8 �8�8ا�
 2U6 ه�) ه�8�

 

 مUrرد4 ه�) داس ���2 و ه�� 8�U8 ت� �2 ت����� 

 و م���k]، ا�� چ
 ��م�s?، ��ز مBV_.; چ�ر��) ��2 � �����8 و را
  .) YA -YY. ، ص��١٩٧٠ر ���Z، (،، .ر�8

>�د و ر �
� در ��ی�ن دوران اوری�c، ر�K	�,  ا$� در O�ا7   ای� $�J�� را !� $� در ��ق $�ی*�ا� ��ه�یE، در ا
��� در ��ت �دیn �� د7 ه�ار ��ل را در �� ��,=.  ��4د��Mران�� ��� ��خ= ا��ار ه�� ه$ �  .ای� رو

��غ  A ه�ی� از ا�*<�ان vن �� ��خ= !�رد�*	�� در ا,+�
� رو�A �! � ای� �>�ن و و���� در ذه� را7 ��ز $� >�ی
، ��ز q٠@�ز ��7 و را7 �� ��� ��خ= ری� !�رد ه�� ت���5@�ن �� زدن و ,�4ر �� ت�ت� ��^ ه�� �v ت
� در 7�C !>� ��م، %

�>� ت�ان �� ه
� . !�د7 ��� O
�ت زی�د ا�= و �� ه>
� دل� �� ،�� ز$�� !� در $�رد ا��ر7 �O;4$ ��رگ ای� ا�= !� رو
� E;J داد��رت �� ت�وام ,�� ای� رو.  

��n ه�� ری�7 و !�ردv در !�و���ه� �� �م �
V] 2=تLCوا  ���� n$ �! �
�	! �Aدری� ����8 OJ�� در 
McBurnery���، . ( در %ن !�ر $� !�د، �� د�= %$�7 ا�� n$١٩tت �� %ن ه�ی� .) ع٨�� �� ،��X ه�� ت�� vرد�! Eن ه% ��

��، ت\�وت دار�^ ه�ی� !� ای� !�ردv ه� از %ن ه� ��خ*� ��7 . !� در �>�ل ا,+�	�ن �� د�= %$�7 ا� ،��X از در ت�� ،�ا
���ر7 ه�� ��^ ه�� ور�C ی� �8ر ��7 ا! . 7�
� ور�C ی� ��خ*� �@ ^���رت X>�م در ای� �8، !�ردv ه�ی� !� از � ��

�4�7 ا 7��، دی����.  

��. �<) $ E دی�� ت�!
| ا��ار ه�� !�ر در %ق !���وv دوم، ت�ا��� ه�ی� دارا� !��ر7 ه�� �
| دار $� ���
)O;�.٢.١/ (! 7�C H;X �� vدر %ق !���و ،���غ ��خ*� ��7 اA ی� از ا�*<�ان� >� ��م، !� در %ن ت�ا��� ه� در �<) 

�2�ار ا
� و دارا� زاوی� ����ه� رو�� و�8د . دوم، $� ت�ان !�ردv ه�� !�ت�ه� را دی� !� �� %ن ه� داغ ه�ی� �� �N $� ر�

�7 !�ر� �� nدی� ���2�ار ه>�
�دارد !� !�ر!�د ت�ا��� ه�� ��، دار.  !�ردv ه�ی� !� از ور�C ه�� ���� ��خ*� ��7 ا

�
�ر� �� د�= %$�7 اh$ اد زی�د ت�ا��� ه���hت ،�2�ار ا
� را $� ت�ان در �;O. در!��ر ت�ا��� ه�� !� در %خ� ��<. �Aر 
٢.١t�  . دی

�7 �<) دوم ا��ار !�ر ���� د�= خ�رد7 و ت�� E
��n ه�� �v ت
�، زاوی� دار و ت�$���7 را $� ��ز� E
$ . ��
 O;� 7 �� دارد در�� و ی;� ��ی�٢.١٧ت� ��;^ ه�� زوای� دار !� دارا� �v ت
� ا
� ه�� .  �4ن داد7 ��7 ا��J �! ا��ار�
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��، �<) $ E ای� ��و7 را $� ��ز�7 ا� E
�7 . ��ن ت�$� E
�� ای� ا��ار !�ر، %ن ه�ی� !� �<) خ�ل
��7 ��ن ت�$�در د�*� �
،��ا�.  زی�د ا�7 ��^ ه�� ور�C ی� ت�اش ��7 و !�ردv ه�� �� �v ت�ا��� $� �����
  .ای� �<) در �� �

�اران $� ���� !� �� �<) ذخ
�7 ه�� دوران �7 ه�� �8ی;� از وی7c ه�ی� !u4 در %ق !���وv دوم، ��ر�� $�
�� دار�
� ���� � ! . ،��
�� !�د. ع١٩٧٢ در ��ل Dexter Perkinsد!	*� ��!��اران زی� را د�*� �  :ا�*<�ان �8

                         --- ---- --- --- ---- ---- -- ---- --- --- ---- --- --- ---- ---- --- ---- ----  

  ج8ول دوم
 8a8اد                                                  درBت                            ��ع چ�ر��  

 ٩                                                                     ٨                             �� !�ه�            

                                                 ��       ١٠                                                                    ٩     

              �� ٧٠                                                                     t٣                     �� ـ ����

 ١                                                                        ��١زن                                            

 t                                                                        /        ��و ـ ��زن                            

 ١                                                                       ��١ر7 خ�                                        

 ٢                                                                        �٢^ ـ ��گ                                   

 ١                                                                       ١رو��7                                           

                                                                                                                                  ١٠٠                                                                    ٩٠       ه>�                                           

� و �� �� ا�*<�ان ���خ*� ��7  در٨٩( در ای� �8 دی�7 $� ��د !� ا!��ی= ای� �Aر��ی�ن را �����ای� $	�ل�  ).  
��� $�دم �>�ل ا,+�	*�ن، از ه>
� دو �Aر�� � � ! �رو�� $� ��زد !� �<) زی�د ��4A>� خ�چ ���= در دوران ��ی�

�7 ا�=� �$ �
  .  ت�$

��� �� د�=��� !� در %ن ه� ی�,*� ه�� دوران �
) ـ �در %ق !���وv ��م، دو ��52 8�ا از هE  و�8د دار�7 ا$%  .
�م %( �U�� �52ی�  �� .v .٣uـ ال  (AK3-A ���، �� ا��ار !�ر در %ق !���وv دوم ه>��� �� ه� ��h7 �� ه� و ُ�ــcوی � از دی

� ـ ٣. v. %( �� %ن هU Eی� ��ی
� ت�،     . ای� ا$�، $� را ا�8ز7 $� ده� ت� ای� دو �<) را  �� ��� ی� ه�PX E �>�ن >�ی
E. ا
��ن ت�ا��� ه�ی� �� ��ی�ن .  ت�Pی� دی��� را ارای� $� ده�AK3-B) بA Eد و ه�� �< 7�در %ن �8، ,� ری�7 !�ردv دی

��ار2�ار و�8د 
�7 در %. �� E
��رت رو�� درازت� از %.  ـ ب٣.v. درازا و � ��� ا��ار ت�$ �� . v٣uی� %. ـ ال .v .٢ .
�4�7 ا�=. �١q !�ر�� ـ ه��ز �� و�
�. %ق !���وv ��م ـ ب. $� ���  .ت�ریF ی��� 

��� $� ) ٢.١٨.�;O(در ���J ایn2، !�و���7 ه�� 7�C !>� اول، !�v �8ر و در7 !]ن،��>�د دوران �
) ـ 
����� .��v، دار�دیn �� %ق !���وv، �� ��خ� د����� ه�� ا ��
� ��� و ز$�, ��ام ای� . ه>� ای� !�و���7 ه� از دی;j
ه

��ن اA ه� �� !� �*�ان %ن ه� را از دی�*	
�� و �;�� �� هE $*\�وت , 7���� ه�� 8�ا��� ی� ��ه�fز �4���� در د�*� ��*��� 
>�د E
� و .  ت5	�  &
��� دارد و در ه>�ن ���J دا$�� ت�� ا,*�د7 ا�= و ه�, ،vاز %ق !���و �*$��
! �� �� nدی� ،n2ای

�8 vا,� %ن را از %ق !���و���
8 L�. ا >� ��زد$��4� ه�ی� از ا�;�ن را �� خ�ی) دار�K~ . �8ی��7 ای� !�و���7 ه� 
�زv خ�v )  ٢.١٩.�;O(!�و���v�! 7 �8ر،  �4C n7 ا�= !� در %ن ا��ار !�ر، �� از ی�� |
از یn �8ی��7 ی��� ی� ت�!

��� ای� ه>�ار� ��5ی�� ��8 ����د ر,*� ی� . در �<) ه>�ار ��Uی� �
�ون %ورد7 ا �j� ^�ا�= !� �� و�
�� %ب �
�ی�  و �
�ود J 7 و در�
� را �4ن $� ده��٢.١٩;O .  $*�� ژر,�� در�C ،7ار دارد٣٠دار� �C��8 د ،�
.  ه>
� �8 را $� >�ی� و ت

���7. ی�J�� n �	*�دX 7>� در7 را $� ت�ان از ای� �8 ��ر�� >�د
��7 �8 و !> ،7�� �� ��ا� ای� را $� ت�ان �� ت�ی� ت�
  .رد زدن �;�ر، �� �>�ر %ورد


	�، در ��ل ���� ��
�١٩��ه��7 در7 !]ن، !� �� و�t/ع . n4ار ��,=، در �?ر��7 واد� خ�C رد � �7 ��دار��$
ای� ���ه��7 ت�^ و دراز ا�= و .  $*� ��رت ��,*� ا�=٣٠در ای� �8 �� �	*� ��^ ه�� ��j !�و�� �� ژر,�� . �Cار دارد


�ن، $�رد ا�*\�د�C 7ار $� ��,*� ا�=,;� $� ��د !� �A ر�;� nA�! 7*��7 �?را� ��و	�8ی��7 و ی� ای e
J � . ،�	
����
�� ه�� زی�د� �� %ق !���وv ��م ـ ب، دارد�  .$*��IJ �8ر ا��ار ا�*�ای� در ای�  ���ه��7 ��7 ا�= !� ه>�

 O;� �� ،�<! 7�C در ،nی ~K� اد ا��ار ��خ*�� $���ط�h�4ن د٢.٢٠ت!�ردv ه�� ��خ*� ��7 از . اد7 ��7 ا�=، 
��دیv�! �� n �8ر، در7 !]ن و %ق !���وv دار ������7 . ور�C ه�� ����، ه>�
� !�v �8ر، دی�7 ��ن و !>��$ ،�<! 7�C

�، ��د7 ا�=��، از %ن � �7 $� ��,*h� =Cو ��A ه� �! �A ر�;� nA�! خ��� ��ا� ��و7 ه��.  

�� �! ��N $� ر� �� �
�A  ، از�ه�� %ب و ه�ا در دوران ه�ل�� �
�، در ز$�ن د����A 7�
و7 ه�� �;�ر�� و $
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��4ن . !��ر دری�� �>���ن � �7 ��دار� �	*�د7 ی� >�د7 ا ،�<! 7�C اول ~K� ر��ی�ن در�A ای� !�ون، از���ر�� ه�� ا�*
� و�4J، ا���� ت�ی� �ع �Aر ��ی�ن ��ا� �;�ر �� �>��$� ده� !� %ه� و ������م �IJر %ه� در %ق !���وv، . �ر $� ر,*X
��، ��د7 ���$% (J�� �! �
	= !� %ی� !��ر و . $>;� ��� از ت\�وت ژرف $
�ن خ�د $Oa، %ن ��ای� $	�ل� ت� ه��ز رو�� 

�
A 7�
 و ��د �	*� دری� در���J ایn2، $�رد � �7 ��دار� �Cار ��,*� ا�= ی� �، و ی� ای� !� %ی� ��و7 ه�� �;�ر �� و $
�و !) �
) ر,*� و در ه���م ت��	*�ن �� ز$
� ه�� ه>�ار ت�!	*�ن ��ز �%وران �� ��رت ,P��، ه���م ,OP ت��	*�ن،  ت� ه

�  .�4*� ا

��� �� و�
�� پ��4���� . ع��١٩٧٢ی�، در��ل . ت�ز7 ت�ی� ی�,*� ه� در $�رد دوران �
) ـ �*��� =

!� �IX ه
�، در �>�ل ت���5@�ن !� %ن را .  ��,*� ا�=,�ا	� در ا,+�	*�ن ��د، ��رت�!�و���7 اش در ز$
� ه>�ار �� ���� $�

�م  �د7 ا�=، $� ����q٠ت���5@�ن �>�ر7  ،  .��� یn ت�� ری�� �� د�= %$�7 ا��7 ه�� %ن دوران، در ��. در ای� �8 ��ز$�
7�� 7���ا��ار ه�� ���� در ���J ی� �� ,�اخ� ه�ار ه� $*� $��L ��ا!4�7 ا�= و .  ا�� رد ی��� 
��8 $*>�!�� در ای� ز$

�7 ��7 ا��
]ب دری�� �>���ن، ��ا�� ��
ا��ار ���� $���ط . �� ��ور ��ی�، ای� ا$� ��� از %ن ا�= !� ا��ار ی�د ��7 �� و�
�� ا��ار !�ر ���q٠ ت���5@�ن �� ت�ی) در د�*� ��� !� �Aر���� �$ �A7 �� ه�ار ��ر���، در ����یای� ه� ه>� . �$O $� ��د

�7 ��7 ا�
� !� �� ا�D ��د و %ب ��ی��4ن $� ده . vدر %ق !���و ������ دروان �
) ـ �ای� ا��ار، �� ��ت از ی�,*� ه�� ه>�
��� و $>;� �� دوران �H ت�، تh�� دا�*� ����. و ایn2، ت\�وت دار
�� �� ��ی� ه�� ;*� ه�� زی� ا�*�ار ا� �f
*  :ای� 

���اد �<*� ��7، �� ���� و ه]ل� $� ���hه�، ت vاول، درد�*� !�رد .�7 ��7 ا�
� دی �
ای� ا$� . ���n ه�� �v ت
��� ر�� ی�,*� ت�� و�8د دا�*� ا�=� =h��5
5= ا�= !� ,�، �
�4 و J �ی4�� ای�< .  

�� ،n2و ی� ای v%ق !���و �� �	7 $*\�وت� �� $�5ی�
� �� ���در ت���5@�ن . خ*� $� ��7 ا�=دوم، !�ردv ه�� �
��� زی�د� �� ی�,*� ه�ی� از !�و���X 7�� ت��، در ای�ان دار�� !� ه>�. ور�C ه�� ���� ری� �� �;O ه�� $<*�u ��خ*� ��7 ا

�4�7 ا�، در ای� �8 ی�,= �ام ازور�C ه�� ���� ری� !� �;O ���ل� را دار;j
  .ه

>� ��د��م، در $
�ن ای� ��خ*� ه� از %ل� ه�� 7�
�� دیA (����� اh$ �� �
�v ت ����� ��ور ��ی�، ای� �8 .  �
��$ �$ ��P, 7 �?را��� �<
�4� ه�� دی�� ,�ه���، در دا$�� ه�� �>�ل� ت� . �
) ت� �� خ �! �>�ی �$ ��
� (
او �

�$% ��و!) �� د�= خ�اه�  .ه

��د� ا�� ��ر�  

� ��ر�� ی�د ��7 از دروان ! � ���� در ا,+���7 ��ن �
) ت� و���� ا��د، ��ا� خ�اh*$ ه�� O
	*�ن، ����� دل

(>� =X��C ا�= ت� .��
� ��دا�*� دا�*� ����A ت� ��7 ��ن �J دار�ای� ا$� رو�� ا�= !� ا,+�	*�ن ���J . �� ��ورم خ�ا

) از ت�ریF و  دوران ! � ����، ��ا� دری�,= %��ه� ه�� �
4*� در $�رد . �	
�ر �ـُـ�اه>
= از دی� دوران ! � ���� ا�=�

�ت ا�*�ای� و در اول . ��ی� ��ر�� ه�� �
) ت�� ��رت ��
�د� �� ،�ت� !��ن !�وش ه� و ��ر�� ه�ی� !� ا�fم ��7 ا
�  .ای� !�ر، �
) ت� ���) ه�� �� را �� $
�ن %ورد7 ا�= ت� ���F ه�. و��C uار دار


� ,;� $� ��د !� در دوران ! � ���� زی��A �
8��ب %� ��
�و!)، $>;� �<�4 از د�� در ا,+�	*�ن، 8��ب ه
�� ه�� ُ�ــ�اX*�2ر در $�رد دوران ! � ���� زی��، در . �>�ل در دای�7 %�
�� $�!�� �Cار $� �
�د. ��د7 ����ت� �Jل �

��رت ��,*� ا ��
�، $��، ت]ش ه�� O��C ت��8 و $*>�!�� هE در ز$�7 ا$�
�ا,+�	*�ن �� د�= ی;� از د��ار� ه�� . 
8�2) ه� و �J!= ه�� درو�، ا�fم ��7 ا�= ��
�7 �� و �8 �� �8ی� ا�= !�  در �4C ز$
� �� و�
در ای� . �� را7، ��ی

� د��ار ه�ی� را �2| ��دی�7 ا�=� زرد ر^ در �>�ل !�4ر �h$ ی�7 ه������ ��ی� E!. را�*� ری�ش و ت�ا �ه>� ای ��

� ه� و $�L ه�، ا� ��7 ه�� دوران ! � ���� زی�� در %�
�، هE از دی� ��ا� دری�,= $�
	*�ن را $� ت�ان ��4A>� ا$�+,
� ��ز� و تJ �� ،���K	�ب %ورد�  . ,�ه��� و هE از ��7 ت�ری<� و $ E ت� از ه>� در خ_ ه>�


�ن، در ا,+�$ ����ای� ا$� �� ��ت رو�� ��دی�7 ا�= !� $�د$��  ه���م دوران ! � ��در ای� . 	*�ن $� زی	*
E
�ن در ��ا�� 8 �ن ه	*�	�ن �� ��� �<) داخ�� �Cر7 %�
�، . ه���م، $� ��ه� �	*�ش \�س ا�	در ای� را�*� $	�ل� !�چ ا

� ه�� رو�� 2D= ��دی�7 ا�=��، ه��ر . �� �ِای� !� �� ا,+�	*�ن $�د$�ن از 8��ب %�
� و ی� 8��ب @�ب %�
� وارد ��7 ا
	
�. =رو�� �ار�4� ه�ی� را �� ه>�ا7 �� %ن  هE، . وی7c �� ه�� ا��ار !�ر در در7 !�ر، در �>�ل ا,+�	*�ن در ای� $�رد 

ای� ا$� رو�� ا�= !� ��وه� از $�دم !� دارا� $+� �
�4,*� ��د7 و �� %ن ه� $� ت�ان واژ7 ��ن ا	�ن OC�X را �� !�ر ��د، 

�ن در �>�ل ��$ ����در دوران ! � ��� $� ��داخ*�ای� �
�7 زی	= �;�ر ��� در ت>�م دوران ه�ل	� ادا$� .  �;�ر ����

  .دا�=


�ن !� $� ا��ار !�ر در7 !�ر را از ای� $�J�� �� د�=  $ ���>� ر�� !� �8ی�ن �?ر از دوران ! � � �N �� �
�A
� اش �<�، ��داریE، ت� دوران ! � ���� ز���، !� ا��ار ه�� ���� 7�C !>� ��م، ���� �$
� ���رت  6رام
 و ��د 

�
�� را >� ده� !� در ای� $
�ن  ای� دو $�J��، !	� در ای� �8 . ��,*� ���� �f
*ت\�وت ای� دو د�*� ا��ار ���� �� $� ای� 
�h= ا��ار ��ز�� زی	= >� !�د7 ا�= و ی� ای� !� ا,+�	*�ن 5) $ >� را در خ_ د����� ت�ری�f، ت� د�= ی�,*� �� 

�ا�*� ا�=
� ز$�ن �� و�
�� !�ر�� ـ. ���� در دوران ! � ���� ز���، hل ��ر�� ه�� ت�J ١ت�q . ن��A ،(>� دو �در ای
�>�د7 ا�= !� �*�ان �� OJ ای� $	�ل� ��داخ=
� را ارای� Cه�� د ECر.  
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�7 ا�=�$ �C�� در �4= ��د7 ا��ار Eز ه���د$�ن $���ط �� 8��ب ای� �8 $>;� �4ن ��ه� !� $. 7�C !>� ��م، ه
����� 7�ای� ا$� رو�� ا�= !� . @�ب %�
�، از �>�ل ��ق ت�ی� �<) ا,+�	*�ن در دوران ! � ���� ز���، وارد ای� �8 �

�ارد ��!�$ ��
8��ب و ی� %� �� ���
� &
ای� �8 را $� ت�ان �� ,�ه�^ ��رادو�� در !�7 ه�� . ی�,*� ه�� ی�د ��7 ه
�ود� ه>�$J زا��وس ت���� و وی7c �� از ه>�ی�� $*\�وت ا, �;� . �ن دا	=، $��، از دیcاوری ^�ا�� 7�C !>� را �� ,�ه

�� را در ای� را�*� �� !�ر $� ��یE و ه
& راJ 7�� ��ا� $� ��ا� �� E4A واژ7  �8دوی� و �$ �! �
E �� ای� $� $�ه>	�ن ��ا
�ش �� دوران ! � ���� ز���، �
�دری�,= ا��ل= و ی� ��! �<��ه��nA�! 7 . ارای� � nی Oو �>�ی O;� �7�C !>� از دی

�، ی�,= ��7 ا�=�� ت� ا��ار !� �	
�ر !E ه	*�A 7 �?را ��ا� �;�ر ��د7 . ا�= !� در %ن���
�N $� %ی� !� ای� �8 !> �� �
�A

ای� �8 را >� ت�ان. ا�=� �uو� �� ج�� �  .   ��ا� ��ر�� خ�ا

�د� $� ت�ان دی� !� $ E ت�ی�) ه>�� %ق !���وv دوم و ��م $� دوران �
) ـ ! � ���� راh*$ در !�و���7 ه�� 
����� .��و!)، وا�	*� ��د�� و �� در دا$�� ه�� �>�ل ه��N $� ر�� !� $�د$�ن ای� �8 �� ��ت �� �;�ر ���� �� �
�A . در

� ���J ایn2، %ه� $ E ت�ی� �ع �;�ر را $� ��خ�� . *� ا�=دا$�� ه�� رو ��ز، $��<در دوران �
) ـ ! � ���� از 
=	
�7 �� از !�و���7 %ق !���وv، �� د�= . @?اه�� �2ت� در ���J �>�ل ا,+�	*�ن خ��2 
�8 و�4J  �� ��خ� %ل� ه�� $

�  . ا$;�ن دارد !� از ای� �
�7 ه� ��ل $�رد � � ��دار� $� ��,*� ا�=. %$�7 ا

4�7 ا�=ت� �Jل، در ه
& !�و���7 $���ط ��  7��4� ه�ی� از ا�;�ن دی ،����K~ ا�+�ل �� . دوران �
) ـ ! � �
^���ن ���J اش تA Eا�= و ه vز��ت � . ���$� ت�ان ,�ض >�د !� در دوران �
) ـ ! � ���� �� $�5ی	� دوران ! � �


�ن %$�7 ا�=، ا$�، ای� ا$� رو�� ا�= !� $�$ �� ��اد $�دم ا,�ای) O��C دیhز���، �� ت ���د$�ن در دوران �
) ـ ! � �
���7 $� زی	*�� در %ق !���وv دوم !� . تL<f !>� دا�*� و ��ا���ارد !� �4ن ��ه� !� ��وع اه�� ��ز� ������ و�8د ��

� اه�� را $� ت�ان در . ��رت ��,*� ا�=، ��� از ,�4ر \�س ��د7 ����. ا. ��ل پ/٢٣ 2�$= $�\� ١٠٢١٠در �����
٨٩٠٠
X از (
�  ��ار دی
�� �<A م زاو�� �� ��a$ در !�7 ه�� زا��وس در �	) ،��
!��١٩tqع  (. ��4 �
!� در %ن �8 

>� ��د 7�
�ن . ه�ی� از ,�4ر ��� از ازدی�د \�س دی$ (��) و وا!! ��7 و �+�
j
�ت �� �� �Kرا� nل�، از ی�	$ �ای
���� � ! �� و �� و�4J در دوران ��ی���ن، �����	�7 ا�=ا� �f�.  �2Xر !�د7 و %رام %رام �� اه�� ��ن ای� دو �Aر ��� $

� ��د7 ا�=5
5= رو�� ا�= !� وا�	*�� زی�د و دراز $�ت . �� ��رت رو��، �>�ل ا,+�	*�ن �<�4 از ه>
� روJ �ای

� %ب
�اران در ا�D ت+
� در ر,*�ر ای� �8�ن �;�ر�� و ��د %ور �� ای� �Aر ��ی�ن، د�����	 و ه�ا در دوران ه����، و ا

>�د. ,�اوا� در @?ا ه�� �
�ه�، �� $
�ن %ورد7 ا�= �2
) ت�، ��ی	= ه>� ای� ��ی�7 ه�� را ��ر�� ه>� �8� v. ��ا� در �ای

�ن دا�*� ��د� �
�A !�ون، را �� ی�د $� %ورد !� ��ر� �ا$�، �\*� !�رل*:  

qq(ه� ���ر در م��ر ��] R� ،وش �ان ج�ان��  ،،. ا�������ن وج�د دارد ��ا) 

�  ����2 ه�) ت�ز
4���� در د�= �ور، !� یn ��خ*�ر $�ت\O;� L . ع١٩٧tل�ی� دو��� و $�  در $�7 ا�	= د�= �� ��ر�� ���*�
� و در ��� �$ �� در ا,+�	*�ن $�!�� �Cار دارد، زدی��t٠E,*� زی� ,�4ر ات) ,�4�@ � � ��*$��
!  . nد�=، ی �ای

�� ه>�ار� X�\�ار�� !� در ����� �$ �در .  !
��$*� �� دارد/١ !
��$*� دراز�  و t٠ای� �C ��*$  . ،�8ار دارد٣١٠٠ ��
�، در ا�D !�وش دو �8ی��7 رو ��ز ا��ار !�ر !� از ��^ ه�� ���� �$ E! ����<) �>�ل� د�= در دا$�� دو ت�� !� دارا� ��

���، !u4 ��دی�ای� ه� در . %ت4\�4� ��خ*� ��7 ا5
5= ا$� $�اد ذخ
�7 ی� ا�*�ای� اJ . ی�,*� ه� در �
ای� را $� ت�ان اول
�، �� �>�ر %ورد��4A>� . ا,+�	*�ن، در �Aر�Aب ��^ ه�� %ت4\�4� !� �� دور7 ه�� �
) از ت�ریF و ی� ت�ری<� تh�� دار

��ون �a$ n�� ا� �
Oj         . ، هـF. Asaro%��رو . ��ر�� ا�D ه�ی� !� �� و�
�� ف. ای� ��^ ه�� %ت�4\4$H. Michel ،
� .  و نF. Stross �*�وس. ف��رت ��,*� Berkeley در ��!��  Lawrence در %ز$�یU 7��4ورN. Hammond Hه�$>� 

�� �?ا�*� ا
�ی� �ع %ت4\�4� �;O . ا�=، �� ت�!
| وی7c %ن ه� $ � ت�ی�A ��
�<) ه�� 8���� و ���C د�= �ور �� و�
���,*� ا .�����ن ,�ا	� ی� $�ت ه� �
) از و�8د ��^ ه�� %ت4\�4� در ای� �8 ��ارش داد� �
�� ای� و�
�� $� ت�ان . ز$

در @�ب، �دیn ت�ی� �8ی��7  ���خ*� . د�= �ور را در �
�ه� ��4A>� ه�� ��^ ه�� %ت4\�4� در 8��ب %�
� اض�,� >�د
7 ��^ ه�� %ت4\�4� در دری��A وان ��Van در ���� �$ ،�
  .ت�!

��  وUی= @��، �?ا�*� ��q.غ. و و٢.غ.�� ای� دو �<)، �م ه�� وh7 ا�= !� .  ی��� ا��س ��ر�� ه�، رو�� �
��h= !�ردv ه� و ری�7 . از دی� ,� و وی7c ��، �� دوران �
) ـ ! � ���� تh�� دار�ای� ه� �� د�*� ی� از ,�، �
�4 و  

 �P�X رد ه� !� دارا� !>� از�!�h�� دار ،����� �$ �
��� و ��^ ه�� �v ت�ری�7 !�رد ه� از ��^ ه�� . ه�� �<*�، ه
��، ��خ*� ��7 ا�� و ی� ���ل� ��� $� خ�ا�� O	� ) ٧(در ای� $
�ن ت� � . !�nA ا�*�ا� ی� !� %ن ه� را ��^ ه�� �

��7 و ی� �<*� ��دی�7 ا� E
�ش ت�$��7 اول
� �8ی��q .7.غ.و و. ٢.غ.و. در� u4! (!و��� !� در 8��ب ه��� �$ ���� � ! 
��اد �
) ت� را %�;�ر خ�اه� !�د. اhت ��h� ر�� ه� و !�وش ه����.  


E $�اد � ت�� را از دوران ! � ���� زی��، 	2= �� %ن �A دو��� در ��ل *	. ع١٩٧qدر د�= �ور، *�ا
Eوری�
>�د7 ��د، �� د�= � u4! .! ن !�د�

�ز ا�=$�� $� ت�ان � ��*4
  .� �� ��ر�� ه�� �

�4� ه�ی� از �8ی��7 ه�� ا��� را �4	�ن ��رو� ��رت ��,*� ا�=، �*��� ��
!�وش ه�� ت�ز7 ی� !�  �� و�
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 �*$��
! �� � �$���ط �� دوران ! � ���� زی�� !� X>� ��ن �� دوران �]ی	*��� $
�ن $� ر��، در 8��ب ت�8
;	*�ن !� ت
�از $�ز ا,+�	*�ن ��� دارد، �� د�= %ورد7 ا�,.�;!�وش ه�� را�ف، در .). ع١٩٧٧( را�ف، Ranov و ULazarenkoزار

 n�8ی��7 ه�ی� !�را!�و یKarakau 1 nخ�ت� یU و Lakhuti1 ه�� ^�، ا��ار ری�7 و ت�ت� ���� را �� ا��ار ت�ی�4 �� و �
�، �� د�= %ورد�7 ا� E
� ه� ت�$h� �! �<N�$��7 ه� در X>� ر���� ذخ
�7 ه�� ری^ $�د7 زرد ��� ی� !� �� ای� !�وش �. 
��ت ز$
� را ُ�ــ���ر $� ��زد، ی�,= ��7 ا� . �	
� و ا$;�ن %ن را $ای� ��� ذخ
�7 ��7 ه� در �>�ل ا,+�	*�ن ���خ*� ��7 ا

E�8 $�,� ��دی �زی��، در ای ���  .$� ��زد !� �� ی5
� �� 8	��f* ا�D ه�ی� از دوران ! � �

�اد زی�د �8ی��7 . ع١٩٧t در ��ل Vinogradovوی�� ��ادف، . و. اhا,+�ن ـ ��رو� ت ����4�*��� =


�IX e هJ ��
 n
*
���(ه�ی� را !� $���ط �� دوران �
) ـ ! � ���� !� �� ا�K]ح ��روی�ن $
	�ل� ��
�7 $� ��د، ) دوران $خ�ا

�ان ه
�خ�� در $
�ن ت���5@�ن و ا$ ،�>�دتh�� دار ��4�<) زی�د ای� �8ی��7 ه� . >�ار و د�= ��� �ـُــ� ری^ ت�!	*�ن 
��، �Cار دار�و!)، %ورد7 ��7 ا�. در خ_ ت>�س  �� د�= ه�� ری�� و ذخ
�7 ه�� �O و ری�� !� �� و�
�� دری� ه� از !�7 ه

���� و !�ردv ه� �� ��رت ,�اوان ی�,= ��7 ا� .   در ای� �8 ه�، ا��ار ���� ه
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 ����ن ��ر� دوم

 

  
   ادا$� دارد


