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تَ ؿّی ًميَ تـؿمی . ػؿ ػمتـك ًثْػ. ع۱۹۵۱ػؿ افغاًنتاى، پیو اف مال  ُیچ آگاُیی ػؿ هْؿػ ػّؿاى کِي مٌگی

اف ایي ؿّ، ایي تاّؿ ّرْػ ػاىت کَ هوکي . ُا ّ کاّه ُای هـتْط تَ ػّؿاى کِي مٌگی، رایگاٍ ایي کيْؿ مپیِؼ میپؼ تْػ

اها، تـعی . ػٍ، ًاىٌاك تْػٍ تاىؼافغاًنتاى تـای هـػهاى ىکاؿ گـ ّ هیٍْ چیي یا گـػآّؿًؼٍ هْاػ غؾایی ػمت ًغْؿػٍ ّ آها

تـؿمیگـاى ػّؿاى پیو اف تاؿیظ ػؿ آمیا، ػیؼٍ تَ ؿاٍ ایي اهـ تْػًؼ کَ هوکي کن کن احـ ُایی ّ تالی هاًؼٍ گاًی اف کناًی کَ 

ػؿ رـیاى تینت مال پل اف آى، تَ ؿّىٌی . ػؿ ػّؿاى کِي مٌگی هیاى ّ یا فتـ مٌگی ػؿ ایي را هی فینتٌؼ، تَ ػمت آیؼ

صضْؿ رایگاٍ ُایی اف ػّؿاى کِي مٌگی هیاى ّ فتـی، ًياًی ىؼًؼ ّ تَ تافٍ گی ًوًَْ ُایی اف احـ ُای ػّؿاى کِي مٌگی 

تا آى ُن، تـؿمیگـاى ػّؿاى کِي مٌگی، ًوی تْاًنتٌؼ تا صال ّ ّضغ ُوغْاًی ّ تطاتك اًناًاى ؿا ػؿ . فیـی تَ ػمت آهؼًؼ

ایي پاؿٍ، تاب ّ یا فَل ػؿ ًظـ ػاؿػ تا تَ تـؿمی ىاُؼ ُا ّ مٌؼ . یو تیٌی ًوایٌؼتغو ُای گًَْ گًَْ  ػّؿاى کِي مٌگی، پ

 .ُای تَ ػمت آهؼٍ هـتْط تَ ػّؿاى کِي مٌگی کَ اف ایي  کيْؿ ّ هٌطمَ تَ ػمت آهؼٍ اًؼ، ػمت تقًؼ

 :ػؿ ایي تـؿمی  ػّؿاى کِي مٌگی تَ چاؿ هـصلَ فهاًی یکی پی ػیگـ چٌیي تمنین تٌؼی ىؼٍ اًؼ

 کِي ؼٌگی ظیطی،  -۱

 کِي ؼٌگی هیاًی،  -۲

 .کِي ؼٌگی ظبطی ّ پیؿ ـ ًْؼٌگی -۳

ایي . هی عْاًٌؼ زّضٍ اذیط کِي ؼٌگیؿا تَ ٍْؿت ػوْم ( ػّؿاى کِي مٌگی فتـی یا تاالیی ّ پیو ـ ًْمٌگی)ػّ ػّؿٍ آعـ  

َ کاّىگـاى پیو اف تاؿیظ ػؿ رٌْب آمیا، ؿا کَ گفتَ هثِن هی تاىؼ ّ تٌِا تَ ّمیل هیاى ؼٌگیگفتَ یا اٍطالس، ًیاف کاؿ تـػ 

هْؿعاى ها اف آى هیاى اصوؼ ػلی کِقاػ کَ ػؿ هْؿػ پیو تاؿیظ احـی ػاؿػ، ایي . )تَ کاؿ هی ؿفتَ امت، اف هیاى هی تـػ

ْتَ اتقاؿی کَ اف ت) گـچی ّاژٍ کِي مٌگی (. طـفی. اٍطالس ؿا تَ تملیؼ اف ُوتایاى آمیای رٌْتیو فـاّاى تَ کاؿ تـػٍ اًؼ

ؿیيَ ػؿ مؼٍ ًقػُن ػاؿػ ّ آى ؿا ػؿ عظ فٌی ّ صاػحَ ًگاؿی تَ کاؿ ( مٌگ ماعتَ ىؼٍ ّ ػؿ ػَـ یظ تَ کاؿ هی ؿفتَ امت

ایي گفتَ تَ ُـگًَْ ّمیلَ ّ صالت فینتی کَ اف ؿاٍ ىکاؿ ّ گـػّآؿی هْاػ . هی تـػًؼ، اها، ایي  را تیو تـ تاؿ التَاػی ػاؿػ

 .هی ؿّػغؾایی تاهیي هی گـػػ، تَ کاؿ 

اف ُویي اکٌْى تایؼ ایي هنالَ ؿّىي گـػػ کَ هـف ُای کًٌْیی افغاًنتاى کَ ُنتی میامی کيْؿ ؿا ػؿ تـ هی گیـػ، 

تَ ُویي ػلیل ها تایؼ ػؿ ایي ؿامتا، تغو ُایی اف . ُیچ پیًْؼ ّیژٍ ّ عاً هضؼّػ کٌٌؼٍ، تا ماکٌاى ػّؿاى کِي مٌگی ًؼاؿػ

اف ایي ؿّ تـؿمی گـاى پیو اف تاؿیظ، تایؼ اف اًکياف . آمیای رٌْتی ؿا ػؿ ًظـ تگیـینآمیای رٌْب غـتی، آمیای هـکقی ّ 

ػؿ تضج، رؼل ّ تـؿمی ػؿ هْؿػ ػّؿاى کِي مٌگی ػؿ . ُا ػؿ ػّؿاى کِي مٌگی ػؿ ایي مَ تغو، آگاُی  کاهل ػاىتَ تاىٌؼ

عاؿد اف هـف ُای کًٌْی افغاًنتاى، تَ ػمت افغاًنتاى، ضـّؿت امت تا تَ احـ ُایی کَ ػؿ ًتیزَ کاّه ُای تامتاًيٌامی 

 .آهؼٍ اًؼ تْرَ رؼی ًوْػ
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ػؿ صالت ّ ّضغ کًٌْی، تـؿمی ػّؿاى پیو اف تاؿیظ ػؿ افغاًنتاى تا هيکل ُا ّ ػؿػمـ ُای هتؼؼػ ماصَ ُا ّ 

ایي . عْاُؼ گـفتػؿیافت ؿاٍ صل ُای گًَْ گًَْ، ؿّ تَ ؿّمت ّ مال ُای فیاػی کاؿ کاّىگـاى احـ ُای تامتاًی ؿا ػؿ تـ 

ؿا ًثایؼ فـاهْه ًوْػ کَ کاؿ تـؿمی ّ هطالؼَ ػّؿاى کِي مٌگی ػؿ افغاًنتاى ػؿ هـصلَ ُای  تَ ىؼت اّلی عْیو لـاؿ 

کاؿ ُای آیٌؼٍ تایؼ تَ گًَْ یی مافهاى ػاػٍ ىْػ تا اف پُـــ کـػى تیِْػٍ گؼام ُا، ػؿ احـ کاّه ُای ًا ػلیك، رلْگیـی تَ . ػاؿػ

 .ػول آیؼ

 َ ُای ػىْاؿ ّ پیچیؼٍماص

اًناًاى اّلی ّ ) Hominidچی ّلت ّ ػؿ فیـ کؼام ىـط ُا ّ ػلیل ُا، ػؿ افغاًنتاى ػؿ آغاف، ُوْیٌیؼاى   -۱

 کَ کاؿ ىاى ىکاؿ ّ گـػآّؿی عْؿػًی ُای آهاػٍ تْػ، هی فینتٌؼ؟.( طـفی. پنتاًؼاؿاى

ٍ تـػاؿی لـاؿ گـفتٌؼ، ّ چگًَْ ػگـگًْی ُای کؼام رای ُا ّ ماصَ ُای هضیطی ػؿ ػّؿاى کِي مٌگی هْؿػ تِـ -۲

اف ػیؼ رغـافیَ ًگاؿاى ػّؿاًی ؿا هی گْیٌؼ کَ  آب ّ ُْا ػؿ آى  ػچاؿ ػگـگًْی )  Pleistocene آب ّ ُْا ػّؿاى پالینتْمي

یک ّ ًین ایي تغییـ ُای اللیوی اف . ایي صالت ّضغ، تا عْیو ػّؿاى یغچال ُا ؿا تَ هیاى آّؿػ. ُای تٌؼ ّ ىؼیؼی هی ىؼ

 تـ تاىٌؼٍ گاى ّ رای ُای ّیژٍ، احـ ّاؿػ کـػًؼ؟( طـفی.  هیللیْى تا ػٍ ُقاؿ مال ؿا ػؿ تـ گـفت

کؼام رای ُا ّ هٌطمَ ُای ّیژٍ ػؿ ػّؿاى کِي مٌگی، تَ هؼت ػیـتـ، اًناًاى ػؿ آى ُا هی فینتٌؼ ّ کؼام ػٌَـ  -۳

 فینت ؿط ػاػ، هياُؼٍ ًوْػ؟ُا ّ ػلت ُا ؿا هی تْاى ػؿ هْؿػ عال ُایی کَ هیاى هؼت 

چی ىاُؼ ُا ّ مٌؼ  . ػؿ ػّؿاى کِي مٌگی ػؿ افغاًناى کؼام هْاػ غؾایی ّ تا چی اتقاؿ کاؿی هْؿػ امتفاػٍ تْػٍ اًؼ -۴

 ُایی ّرْػ ػاؿًؼ کَ ایي ػگـگًْی ُا ؿا ػؿ پیًْؼ ّ ؿاتطَ تا تغییـ ُای هضیظ هضلی ًياى تؼٌُؼ؟

اى، ػؿ ػّؿاى پایاى کِي مٌگی ػؿ عظ اُلی مافی ّ ؿام کـػى گْمپٌؼ ّ تق ّ چی ًميی ؿا ىکاؿچیاى ّ گـػ آّؿ -۵

 کيت رْ، ػاىتَ اًؼ؟

 ًگاٍ ففطزٍ بَ تاضید کاّؾ ُا زض زّضاى کِي ؼٌگی زض افغاًؽتاى

ّ ػؿ اپـیل .( ع۱۹۵۳الچیي،  Allchin. )ع۱۹۵۱اّلیي کاّه ُای ػؿ هْؿػ ػّؿاى کِي مٌگی ػؿ افغاًنتاى، ػؿ مال 

ُفت  ٫٫اّ ػؿ احـه تَ ًام . ػضْ ػاًيگاٍ پٌنلْاًیا، ٍْؿت گـفت Carleton S. Coonکّْى، . َ ّمیلَ کاؿلتي كت. ع۱۹۵۴

کّْى، تا امتفاػٍ اف هْتـ ّ گؾؿ اف  . ىـس مفـُا ّ کاّه ُایو ؿا ػؿ ىوال افغاًنتاى، هی ًْینؼ.( ع۱۹۵۷کّْى، )هغاؿٍ،، 

ُوـاُاى فهیي ىٌامو، رای ُای گًَْ گًَْ مٌگ ُای آُکی . هی ؿمؼ کٍْ ُای ٌُؼّکو، تَ ایثک، هـکق ّالیتی ػؿ ىوال

ؿا ػؿ ایي را ًياًی هی ًوایٌؼ ّ تَ ًظـ ىاى چٌیي هی آیؼ کَ رای ُای هٌامثی تـای تْػ ّ ّرْػ هغاؿٍ ُای ػّؿاى کِي مٌگی 

اّ تَ فّػی ػمت تَ . تاىؼ هی لطٍ کوطکّْى، تَ فّػی هتْرَ پٌاٍ گاٍ کُْی هی گـػػ کَ ًاهو . ػؿ آى هضل ُا هی تاىٌؼ

کّْى، تَ کاّه ػؿ آى را اػاهَ هی ػُؼ ّ ػؿ هیاى کاؿ، مفـ ُایی ُن تَ کاتل هی ًوایؼ، تا احـ ُای . کاّه ػؿ ایي رای هی فًؼ

 .تَ ػمت آهؼٍ اف ػّؿاى کِي مٌگی ؿا تا هْفین کاتل تمنین ًوایؼ

اف ػّؿاى پیو اف تاؿیظ تا ػّؿ کًٌْی هی تاىؼ، ػؿ  ، کَ افغاًيٌاك پـُــاػتثاؿLouis B. Dupree ػّپـی. لْیل ب

اّ هْفك هی گـػػ تا رایگاٍ ُای هتؼؼػ هـتْط تَ ػّؿاى . ػمت تَ تـؿمی  ػوْهی ػؿ ىوال افغاًنتاى هی یافػ. ع۱۹۵۹عقاى 

یت تؼعياى، اّ ػؿ ّال.(. ع۱۹۶۳ػّپـی، ّ ُّْ، . )کِي مٌگی ؿا ًياًی ًوایؼ ّ مپل تَ کاّه ّ تـؿمی تَ آى ُا ػمت تقًؼ

اّ ػؿ . ػمت تَ کاّه هی فًؼ. ع۱۹۶۶ًام ػاؿػ، ػؿمال  زضٍ کْضتَ پٌاُگاٍ کُْی هـتْط تَ ػّؿاى کِي مٌگی هیاًی  کَ 

ایي تغو ػاؿای ػّ پٌاُگاٍ کُْی .  کيف هی ًوایؼ آق کْپطّکتؼعياى مَ رایگاٍ هـتْط تَ ػّؿاى پیو ـ ًْمٌگی ػؿ ًقػیکی 

ػّم، ّ ُن چٌاى هضل ؿّ تافی ػؿ کٌاؿ ػؿیای تلظ کَ آى ؿا آق کْپـّک مْم ًام گؾاؿی هی  تَ ًام ُای آق کْپـّک اّل ّ ّ

 .هْؿػ کاّه لـاؿ گـفتٌؼ. ع۱۹۶۵ّ . ع۱۹۶۲ایي رای ُا ػؿ مال ُای . ًوایؼ، هی تاىؼ

امی ، هؼیـ اًنتیتْت تـؿمی ُای کِي مٌگی ػؿ ػاًيگاٍ ؿّم، ّ ػضْ ُییت تامتاًيS. M. Puglisiٌپْگلینی . م. ك

اّ ػؿ . ایي را، ػؿ تینت کیلْهتـی رٌْب ىـق لـٍ کوـ ّالغ امت.  ایتالیا ػؿ افغاًنتاى، ػؿ پیـاهْى اییک، ػمت تَ کاّه فػ

ػؿ آى پـػاعت ّ تَ . ع۱۹۶۵اّ تَ آفهایو کْچکی ػؿ مال . آى را پٌاگاٍ کُْیی ؿا ػؿ تنتـ ّاػی ػؿٍ کالى، تَ ػمت آّؿػ

 .(ع۱۹۶۷اللل میْ ّ ػیگـاى، .)ٌگی، هْفك ىؼکيف ػّ رای هـتْط تَ پیو ـ ًْم

، Laurence Lattmanایي تاؿ الّؿًل لتتوي . تاؿ ػیگـ اف ایثک ػیؼى کـػین. ع۱۹۶۹ػّپـی ّ هي، ػؿ تاتنتاى مال 

، کَ ػؿ مَ کْکجاض ها ؿػ احـ پیو ـ ًْمٌگی ؿا ػؿ . ها ؿا ُوـاُی هی کـػ Cincinnati فهیي ىٌاك اف ػاًيگاٍ میي میي ًاتی

ػؿ ٌُگام ُواى تاتنتاى ّ تاتنتاى تؼؼی، اف ُوَ آى رای . کیلْهتـی رایی کَ پْگلینی آى ؿا تـؿمی کـػٍ تْػ، ًياًی کـػین

هي، توام ایي تغو ُای پیو ـ ًْمٌگی ؿا تـؿمی . ُای تامتاًی ػیؼى کـػین، ّ تَ هياُؼٍ ماصَ ُای پیـاهًْياى ًیق پـػاعتین

هي ُوچٌاى فـٍت آى ؿا تَ ػمت آّؿم تا .( ع۱۹۷۴ػاّیل، . )ژؿف تـی ؿا ًیق اًزام ػُنکـػم ّ تـ آى ىؼم تا هطالؼَ ُای 

احـ ُای هـتْط تَ ػّؿاى اعیـ کِي مٌگی کَ ػؿ ىِـ موـکٌؼ، تاىکٌت ّ ػّىٌثَ ػؿ آمیای هـکقی ىْؿّی، تَ ػمت آهؼٍ 

 .تْػًؼ، تـؿمی کٌن

یی ػؿ افغاًنتاى ػمت تَ تـؿمی ىوال ٌُؼّکو ػؿ ، ػضْ ُییت تامتاًيٌامی فـاًنَ Philippe Gouinفیلیپ گْیي 

اّ هضلی ؿا هـتْط تَ پیو ـ کِي مٌگی ؿا ًياًی ًوْػ ّ گقاؿه اّلیی ؿا اؿایَ . ػىت ُای مْفاى ىوال ّاصَ تاىمـغاى، فػ



 (.۱۹۷۲گْیي، .)کـػ

ػؿ آى را ػؿ . ، ٍْؿت گـفتًاّضتافٍ تـیي کيف تامتاًيٌامی تَ ّمیلَ ػّپـی، ػؿ رٌْب ٌُؼّکو ػؿ ماصَ ػىت 

ػّپـی، . )کٌاؿ ماصل ػؿیاچَ کِي، اّ  تْاًنت تَ تافهاًؼٍ گاى احـ هـتْط تَ کِي مٌگی هیاًی ّ هوکي فیـی، ػمت تیاتؼ

 .(.ع۱۹۷۴

ایي گپی ؿّىي امت کَ ُـ تامتاًيٌامی کَ . ، ػیؼٍ ىؼٍ هی تْاًٌؼ۲.۱ُوَ ایي رایگاٍ ُای تامتاًی ػؿ ىکل ىواؿٍ 

اها، ایي تـؿمی ُا ػؿ هـصلَ ُای تَ . مٌگی ػؿ افغاًنتاى فػٍ، ػمت عالی اف آى تـ ًگيتَ امتػمت تَ تـؿمی ُای کِي 

اهیؼّاؿین تا ػؿ آیٌؼٍ، ػؿ رـیاى ُوکاؿی ّ ُویاؿی عثـٍ گاى، تْرَ صکْهت ّ فـاُن آیی مـچيوَ . ىؼت اتتؼایی لـاؿ ػاؿًؼ

 .ؿّی ػمت گـفتَ ىْػُای هالی، کاؿ ػؿاف هؼت ّ ژؿف تـًاهَ ُای کاّه تامتاًيٌامی، 

 ًرؽتیي باـٌسگاى افغاًؽاى ـ 

 زّضاى کِي ؼٌگی ظیطی 

ػؿ صالت ّ ّضغ کًٌْی، ػاػٍ ُا ػؿ هْؿػ صضْؿ اًناًاى ػؿ فهاى پیو اف ػّؿاى کِي مٌگی هیاى، تَ کاّه ُا ّ 

کَ عْػ یک ػؿیاچَ  زـت ًاّضػؿ ماصل تامتاًی . ع۱۹۷۴ػؿ ًتیزَ کيف ُایی هضؼّػ هی گـػػ کَ لْیی ػّپـی ػؿ تاتنتاى 

ػّپـی، . )ژؿف ّ تقؿگ آب ىْؿ تْػٍ ّ ػؿ صْاىی کٍْ ُای ٌُؼّکو ػؿ ّالیت غقًی لـاؿ ػاؿػ، ارـا ًوْػٍ امت

. ًقػ ها تَ آب اینتاػٍ غقًی هؼـّف امت) ػّپـی، ػؿ تـؿمی کْتاُی کَ ػؿ ماصل ىـلی ّ ىوال ػؿیاچَ (. ع۱۹۷۴

تـکیثی اف . یک مٌگ هؼؼًی امت کَ ػاؿای ؿًگ مپیؼ ّ یا تی ؿًگ هی تاىؼ)  Quartzاًزام ػاػ تَ اتقاؿ کْاؿفی ( طـفی

ماتْؿ، تـاىگـُا، ّمیلَ ُای تـًؼٍ : تَ گًَْ ُای فیـ ػمت یافت( طـفی. ملیکاى ّ آکنیژى تْػٍ تَ فـاّاًی یافت هی گـػػ

تـای ػلگـهی . فیـی، تنتَ اًؼتـ اماك تـ ػاىت ػّپـی، ایي اتقاؿُا تَ ماعت ّ ٌٍؼت ػّؿاى کِي مٌگی . ّ ؿیگ هال ُا

اهیؼّاؿین تا . ّ اطویٌاى تیو تـ تاینت ػؿ ایي ماصَ کاّه ُا ّ تـؿمی ُای ػلیك ّ ژؿف فهیي ىٌامی ًیق ٍْؿت تگیـػ

ػؿ ایي ؿامتا، پیًْؼ آى ُا تا . کاّه ُای تؼؼی پـػٍ اف ؿّی اتقاؿُای تیو تـ هـتْط تَ ػّؿاى کِي مٌگی فیـی ؿا تـػاؿػ

تَ ُـ ؿّی، کيف ُای ػّپـی ّ تـؿمی ُای ًوًَْ . ُای چاؿپایاى پیيیي اف اُویت تقؿگی تـ عْؿػاؿ هی تاىؼصضْؿ هاًؼٍ 

ایي اهـ تَ ها ارافٍ هی ػُؼ تا ایي فـضیَ ؿا تَ هیاى تیاّؿین کَ ماصَ ُای ػىت ًاّؿ ػؿ غـًی، ػؿ . یی اه ػؿ ػمتـك هامت

 . ؿاى کِي مٌگی فیـی، هی تاىؼتـ گیـًؼٍ ىاُؼ ُا ّ مٌؼُایی اف تاىٌؼٍ گاى ػؿ ػّ

ًقػیک تـیي رایی ُایی کَ ػؿ آى تافهاًؼٍ گاى ػّؿاى کِي مٌگی فیـی ػؿ صْالی افغاًنتاى تَ ػمت آهؼٍ اًؼ، ػؿ 

، اتقاؿ ؿیگ .(۵۹. ، ۱۹۶۸ًالچیي ّ الچیي، )کیلْهتـی رٌْب ىـق امالم آتاػ، پایتغت پاکنتاى،  ۹۰ّالغ ػؿ   Soanمْاى 

ّ الػیقیاى ػؿ تلْچنتاى ایـاى .( ع۱۹۷۷الفایٌکْ ّ ؿاًْف، )ا تیق ػؿ آمیای هـکقی ىْؿّی هال ّ تْتَ مٌگ ُ

آى چی اف اُویت تقؿگ تـ . ُوَ ایي یافتَ گاى تنیاؿ ًقػیک تَ هـف ُای کًٌْی افغاًنتاى هی تاىٌؼ. هی تاىٌؼ.( ع۱۹۷۶ُْم،)

ًظـ هی ؿمؼ کَ اػاهَ ّ کيالَ فینتی امت کَ  ػؿ هـف  عْؿػاؿ هی تاىؼ، ایي اهـ امت کَ تنیاؿی اف ایي ماصَ ُا چٌیي تَ

رای ىگفتی ّ تؼزة ًینت اگـ ؿّفی ػؿ افغاًنتاى تافهاًؼٍ ُای تاىٌؼٍ گاى ػّؿاى کِي مٌگی . ُای کًٌْی افغاًنتاى تْػٍ اًؼ

ا تثـ ػمتی ّ یا ّرْػ ماعت ّ ٌٍؼت ت. ایي کَ چگًَْ اتقاؿمٌگیی تَ ػمت هی آیؼ، هنالَ ػیگـی امت. فیـی، تَ ػمت آیٌؼ

آى چی تنیاؿ اُویت ػاؿػ، ایي امت کَ تؼاًین کَ چگًَْ ایي ىکاؿ گـاى ّ . تؼّى تثـػمتی تَ ٍْؿت یمیي اهکاى ػاؿػ

 .گـػآّؿاى ػؿّاى کِي مٌگی فیـی، عْیيتي ؿا تا هضیظ ّ ّضغ پیـاهًْی، ُوغْاى ماعتَ ّ تطاتك ػاػٍ اًؼ

 زّضاى کِي ؼٌگی هیاى

 جایگاٍ ُای کاّؾ

 کْضزضٍ 

 غاض هطزٍ گْؼپٌس

 زضٍ ُعاض ؼن

 .۴ّ  ۲لطٍ کوط 

 زـت ًاّض

 .۱۴تعیي کاضبي 

 .(ع۱۹۶۸زّپطی، )زضٍ  کْض 

GX ا.پ ۱۹۰۰هثبت هٌفی  ۳۰۳۰۰= ۱۱۲۲.ا کػ.ج. 

 :یاززاـت

الظم زیسم تا بطای ذْاًٌسٍ گاى،  زض هْضز تاضید گصاضی ّ یا یابی یک اثط کِي، با بِطٍ بطزاضی اظ ـیٍْ  زض ایي جا 



 . ضّـٌی کْتاُی بیٌساظم. ۱۴اضبي ـ ک

بَ کفف اًساظٍ گیطی . ع ۱۹۵۰اؼتاز زاًفگاٍ ـیکاگْ، زض ؼال  William Libby   ۱۹۰۸ـ ۱۹۸۰ّیللیام لیببی 

ـیٍْ . زض ضـتَ کیویا، بطز. ع۱۹۶۰اّ زض ًتیجَ ایي کفف جایعٍ ًْبل ضا بَ ؼال . ظهاًی بَ ًام ؼٌجَ ضازیْ اکتیف، ًایل آهس

زض ایي اهط کاضبي . ؼٌجَ چٌاى اؼت کَ توام گیاٍ ُا ّ جاًساضاى بطای ظیؽت ـاى، کاضبي زای اّکؽایس هی ؼاظًسکاض زض ایي 

ُویي . پػ اظ آى کَ هْجْز ظًسٍ بیوطز، ایي کاضبي بط اؼاغ اًساظٍ هعیي ظهاًی آضام آضام کاُؿ هی یایس. ًیع جای زاضز. ۱۴ـ

باؼتاًفٌاؼاى . تاضید گصاضی ضا هی تْاى بط هْجْز هْضز آظهایؿ ثبت کطز جطیاى کاُؿ اؼت کَ ظهاى ضا بَ زؼت هی زُس ّ

ُط گاُی کَ هی ذْاٌُس تاضید زلیك ضا اضایَ کٌٌس اظ کاض بطز ظهاًی بط اؼاغ پیؿ اظ عیؽا ّ پػ اظ عیؽا ذْز زاضی هی 

بَ ایي زلیل، زض . اهاى زازًسؼال گصـتي اظ هطگ عیؽا، بَ صْضت فطضی ؼ ۴۰۰ًوایٌس، ظیطا ایي ظهاى ضا عیؽاییاى پػ اظ 

 پیؿ اظ اکٌْىُعاض ؼال  ۲۵ًْـتَ هی کٌٌس کَ بَ صْضت ًوًَْ . ،پصیطفتَ ـس ۴۰هثبت ـ هٌفی  ۵۷۳۰باؼتاًفٌاؼی ؼال 

ًکتَ هثبتی کَ زض ایي اهط  ًِفتَ اؼت ایي هی باـس کَ بَ . تا بتْاًٌس ظهاى ضا با ـست ُط چی بیؿ تط زلیك بیاى کٌٌس.  b.pیا 

هیاى زیي ُا ّ فطٌُگ ُای هرتلف، پایاى هی برفس ّ آى ضا بط ذط زیس زاًفی ّ علوی  جٌگ ُفتاز ّ زّ هلت، بَ حافظگفتَ 

ُن چٌاى بطای ایي کَ  هحاؼبَ اظ زلت زاًفی بط ذْزاض باـس، یک اًساظٍ ضلن هبثت ّ هٌفی ضا اضافَ هی . اؼتْاض هی ؼاظز

البتَ ؼال ُای . پصیطفتَ اًسضا . ع۱۹۵۰کَ بطای کاضبطز ایي ّاژٍ، اکٌْى ؼال  یاز هاى ًطّز.  ۲۲۱هاًٌس هثبت هٌفی . ًوایٌس

ضا . ا.، پ۷۲۰هثبت ـ هٌفی  ۱۰۵۸۰زض ُویي ًوًَْ لطٍ کوط، ؼطح اّل ضلن . ضابط آى هی تْاى اضافَ کطز. ع۱۹۵۰پػ اظ 

 .ططظی. شکط کطزٍ اًس. ع۱۹۵۵زض ؼال  Coonّ کّْى  Ralphایي ضلن ضا ضالف . شکط ًوْزٍ اًس

ُواى ػؿّاى کِي مٌگی هیاى امت کَ ػؿ ) Musterianتا آى کَ ػؿ افغاًنتاى تنیاؿی رای ُا ػؿ عظ هـصلَ هْمتـیاى 

ّ یا ػّؿاى کِي مٌگی هیاى، ًياًی ىؼٍ ( طـفی. اؿّپا هْؿػ تْرَ لـاؿ گـفتَ امت ّ پیًْؼ ًقػیک تا اًناى ًیاًؼؿتال ػاؿػ

تْاى تَ ٍْؿت یمیي ػؿ ایي ؿػٍ لـاؿ ػاؿػ ّ آى ؿا هـتْط ػّؿاى کِي مٌگی هیاى تَ  ؿا هی زضٍ کْضاًؼ، تٌِا یکی ؿا یؼٌی 

تٍْیَ هي ایي امت کَ ػؿ افغاًنتاى، اف کاؿ تـػ  گفتَ ّ اٍطالس هْمتـیاى، تایؼ ػّؿی ًوْػ، هگـ ایي کَ ًياًَ . صناب آّؿػ

کاؿ تـػ ػّؿاى کِي مٌگی هیاى کن تـ یاػ . مین تؼٌُؼُای ؿّىٌی تَ ػمت آیؼ کَ ؿاتطَ اه ؿا تا ّضغ رٌْب فـاًنَ، پیًْؼ هنت

. آّؿًؼٍ تغو ُای ػیگـ امت ّ ػؿب فـضیَ ُای گًَْ گْى ؿا ػؿ هْؿػ گـٍّ ُای فـٌُگی ػّؿاى کِي مٌگی هیاى هی تٌؼػ

کاؿ  ٌٍؼت تـاىَ یی ػّؿاى آغاف گـها، تا فٌی کَ ػؿ رـیاى: تیاى ػؿمت ػّؿاى کِي مٌگی هیاى ػؿ افغاًنتاى چٌیي امت

 .  تـػه مٌگ عاکنتـی ؿًگ مغتی ؿا گـػ تنافًؼ ّ ىکل کف ػمت تَ آى تؼٌُؼ

ػؿ ّالیت تؼعياى، لـاؿ  چٌاض گًْجْغ ذاىیک پٌاٍ گاٍ مٌگالعی طثمَ طثمَ یی امت کَ ػؿ ًقػیک لـیَ  زضٍ کْض

ػؿ ایي را، ػؿ . ؼٍ فـهاى هی ؿاًؼایي پٌاٍ گاٍ ػؿ تلٌؼی ػؿٍ لـاؿ ػاؿػ ّ تَ ٍْؿت ؿّىٌی تـ هٌظـ توام گْىَ ُای ػُک. ػاؿػ

ُویي اهـ، کاؿ کاّه ّ تـؿمی ؿا تا ػىْاؿی ؿّ تَ ؿّ هی . فهاى تامتاى، ؿیقه ُای مٌگالعی فیاػی ٍْؿت گـفتَ امت

ػؿ ماصل ػؿیا کَ گل ّ الی ُوـاٍ تا گچ ػؿ آى ؽعیـٍ ( ۲.۳ّ  ۲.۲ًگاٍ کٌیؼ تَ ىکل ُای )اتقاؿ ػّؿاى کِي مٌگی هیاى . مافػ

چٌیي تَ ًظـ هی آیؼ کَ ایي گل ّ الی، ػؿ ًتیزَ رـیاى رْی تقؿگ ّ کٌِی کَ  اف . ؿمْب کـػٍ تْػًؼ، کيف گـػیؼًؼىؼٍ ّ 

، کَ ػؿ تاال آهؼٍ امت، اف ؿّی آفهایو تـ تْتَ ۱۴اًؼافٍ فهاًی کاؿتي می ـ . کٌاؿ پٌاٍ گاٍ تیـ هی ىؼٍ، ؿمْب ًوْػٍ امت

چٌیي ىکی . ایي اراق تَ احـ کٌو ّ ّاکٌو آب، ػمت عْؿػٍ امت. تَ ىؼٍ امتُای ؽغالی کَ ػؿ یک اراق هاًؼٍ تْػٍ، گـف

ّرْػ ػاؿػ کَ هوکي تـعی ؽغال ُای هـتْط تَ ػؿّاى پنا ـ کِي مٌگی هیاى تا ًوًَْ ُایی کَ تاؿیظ ىاى هْؿػ آفهایو لـاؿ 

هوکي امت کَ ؽعیـٍ ُای اراق . تاىٌؼتَ ایي گًَْ، فهاى کوتـ ّ یا رْاى تـی ؿا ًياى ػاػٍ . گـفتَ امت، هغلْط ىؼٍ تاىؼ

هي ّ ػّپـی، تا کٌْى ىـس . ُای ػمت ًاعْؿػٍ ػؿ تغو پاییٌی کَ مٌگالط تـ آى ُا فـّػ آهؼٍ امت، گْؿ ّ پٌِاى ىؼٍ تاىٌؼ

.  ػ، اها، تایؼ چٌؼیي تـؿمی ػیگـی ؿا ُن اًزام ػا(ع۱۹۷۲ػّپـی ّ ػاّیل، )اتتؼایی ػؿ هْؿػ هْاػ مٌگی ؿا اؿایَ کـػٍ این، 

تَ ٍْؿت ؿّىي ػؿ ایي را في لی . ًوًَْ مٌگ تَ ػمت آهؼٍ اًؼ ۸۰۰اف الیَ ُای ػّؿاى کِي مٌگی هیاى، ػؿ صؼّػ 

ایي ّاژٍ ػؿ ػاًو تامتاًيٌامی تَ آى چٌاى فٌی ػؿ ػّؿاى مٌگ تَ کاؿ هی ؿّػ کَ ػؿ رـیاًو اف تْتَ ُای )  Levalloisّالْا

ًوًَْ ُایو . یی اًکياف ًوْػٍ امت.( طـفی. اًٌؼ کف ػمت هی ماعتٌؼمٌگ مغت عاکنتـی ؿًگ، مٌگ ُوْاؿ ػیگـی ه

اتقاؿ . ، اها، في هنلظ ُواًا ماعتاؿ گـػ گًَْ یا هؼّؿ هی تاىؼ.(۴، ىواؿٍ ۲. ۲ًگاٍ کٌیؼ تَ ىکل . )تیغَ ُای ًافک هی تاىٌؼ

، ۲.۲ىکل .ًگاٍ کٌیؼ. )ك ماعتَ ىؼٍ اًؼُایی تَ گًَْ گـػ ّ هؼّؿ تنیاؿ تْػٍ ّ تؼؼاػ فیاػ ىاى تَ ىؼت کْچک اًؼ، اها، ػلی

ّیژٍ گی ایي في ّ ٌٍؼت، صضْؿ تیغَ ُای فـاّاى هی .( ۱ىواؿٍ . ۲.۲ىکل . )مکْ ُای هتؼؼػ ًیق یافت گـػیؼًؼ.( ۲ىواؿٍ 

ٌاؿ ؿا ػؿ ایي را تَ تـاىگـ ُایی کَ ک. تی ًظوی یا کاؿ ػّتاؿٍ ؿّی اتقاؿ تنیاؿ فیاػ هی تاىؼ.( ۳، ىواؿٍ ۲. ۲. ىکل. )تاىٌؼ

هْػای . اتقاؿ ّیژٍ ػّؿاى کِي مٌگی فتـی یا تاالیی تَ تؼؼاػ کن تَ ػمت آهؼًؼ. اف تثـ ػمتی عثـی ًثْػ. تتـاىٌؼ، تـ ًغْؿػین

ایي یافتَ ُای مٌگی . کَ ایي اتقاؿ اف آى ُا ماعتَ ىؼٍ اًؼ، مٌگ مغت میاٍ آتيفياًی امت کَ تَ ماػٍ گی ّؿلَ ًوی گـػػ

 .تَ ُویي ػلیل مطش کیفی آى ُا ؿا ًوی تْاى مٌزیؼ ّ صناب کـػ. ّ کاهل تـؿمی ًيؼٍ اًؼٌُْف ُن تَ ٍْؿت ػلیك 

الّؿًل اًگل         . ایي ًوًَْ ؿا د. ػؿ کٌاؿ ایي اتقاؿ، تْتَ یی اف امتغْاى ىمیمَ اًناى اّلی ًیق تَ ػمت آهؼٍ امت

J. Lawrence Angel ػؿ اًنتیتْت مویتنًْیاى ،Smithsonian ایي ؿا هی تْاى تٌِا .(. ع۱۹۷۲اًگل، . )ی لـاؿ ػاػهْؿػ تـؿم

اًگل، آى ؿا تا هْاػ هـتْط تَ اًناى . ًوًَْ یی اف هْرْػ اًناى اّلی ػؿ چاؿچْب ػّؿاى کِي مٌگی ػؿ افغاًنتاى، عْاًؼ

ْاى تیو تـ اف ػیؼگاٍ ًیاًؼؿتال ّ اًناى هؼؿى یا ُْهْ ماپیي ماپیي، هماینَ ًوْػٍ ّ تَ ایي ًتیزَ ؿمیؼٍ امت کَ ایي تْتَ امتغ

اها، تغيی اف آى تَ اًناًاى ًیؼؿتال . ىکلی ّ ظاُـی ػاًو اًؼام ىٌامی تَ ّیژٍ کلَ، تَ اًناى هؼؿى ّ ًْ هی هاًؼ تا ًیٌؼؿتال

ػؿ . ، لـاؿ ػاؿػHaifaکیلْهتـی ىِـ صایفا ۲۰ػؿ . ایي هغاؿٍ هؼٌای کْػکاى ؿا هی ػُؼ)  Es-Skhulکَ اف هغاؿٍ اك ـ امغْل 



. طـفی. ػؿ آى آؿاهگاٍ هـػٍ گاى ّ اتقاؿ مٌگی ًیق تَ ػمت آهؼٍ امت. کيف گـػیؼ. ع۱۹۲۸کاّه تامتاًيٌاماى ػؿ مال احـ 

تَ ُـ ٍْؿت ًقػیکی اه ؿا تا اًناى هؼؿى ّ ًْ . ػؿ امـاییل، تَ ػمت آهؼٍ امت، هی هاًؼ Carmel ّالغ ػؿ کٍْ کاؿِهــل ( 

 (.۵۶.ً .ع۱۹۷۲اًگل، . )ًوی تْاى ًا ػیؼٍ اًگاىت

گْمپٌؼ، تق ّ هوکي : ػؿایي الیَ ُای کِي مٌگی هیاى، تافهاًؼٍ گاى چاؿپایاًی چْى Dexter Perkins ػکنتـ پـکیٌق

ایي ؿا هی تْاى کيف تقؿگ عْاًؼ فیـا توام گـٍّ ُای ىکاؿ گـ ّ گـػآّؿ  . گْفى یا آُْی هاؿکْپْلْ، ؿا ًياًی ًوْػٍ امت

تَ ایي گًَْ، هوکي امت کَ . ىکاؿ ُویي چاؿپایاى، تَ ّیژٍ گْمپٌؼ ّ تق، هی پـػاعتَ اًؼػؿ ػّؿآى پایاًی کِي مٌگی، ًیق تَ 

ایي کاؿ تـ اماك ُوغْاًی ّ تطاتك تَ ّضغ ّ صالت ّیژٍ یی کَ ػؿ ػّؿاى کِي مٌگی هیاى، ّرْػ ػاىتَ امت، مـ ّ ماهاى 

یي هْؿػ ًیاف امت تا یاػػاىت ًوایین کَ ػؿ رایگاٍ ػؿ ا. ایي صالت تا پایاى ػّؿاى کِي مٌگی، اػاهَ ػاىتَ امت.گـفتَ تاىؼ

، ّالغ ػؿ افتکنتاى، ًياى هی ػُؼ کَ اف هیاى امتغْاى ُای تَ Teshik Tashهـتْط تَ ػّؿاى کِي مٌگی هیاى ػؿ تیيک تاه 

 .(.۳۹۹. ً. ع۱۹۵۳هْیْك ،  Movius. )ػؿٍؼه تَ تق کُْی مایثـیایی، تؼلك ػاؿػ ۹۶ػمت آهؼٍ،  

تَ تاّؿم تایؼ ًام ػلیك ایي را غاؿ گْمپٌؼ )ىؼت هتفاّت ػؿ پٌاٍ گاٍ کُْی تَ ًام غاؿ هـػٍ گْمپٌؼ  صال ّ ّضغ تَ

فکـ هی ًواین کَ تاؿ مٌگیي . اف ایي ًاػؿمتی ُا تَ ٍْؿت فـّاى ػؿ حثت ًام ُا ػؿ عظ تامتاًيٌامی هی تْاى ػیؼ. هـػٍ تاىؼ

، ّالغ ػؿ زٍ هْضظی غٌسیایي اهـ ؿا تَ ؿّىٌی ػؿ . اؿری هی تاىؼایي اىتثاٍ ُای تَ گـػى یاؿاى هضلی تامتاًياًناى ع

ػؿ ایي را تـؿمی ُای اّلی کَ تْمظ ػّپـی . ّالغ ػؿ ىوال غـب افغاًنتاى، تَ هياُؼٍ ؿمیؼ( طـفی. کٌؼُاؿ هی تْاى ػیؼ

هیاى، اف مٌگ  ٍْؿت گـفت، ًياى ػاػ کَ في ّ ٌٍؼت ػؿ اتقاؿ مافی هـتْط تَ ػّؿاى کِي مٌگی. ع۱۹۶۹کَ ػؿ مال 

هتـ  ۳۰۰عْػ پٌاٍ گاٍ مٌگی تَ ؽات عْػه تقؿگ تْػٍ ػاؿای .( ع۱۹۷۰ػّپـی، . )ُاک  هغلْط تا ملیکاى کاؿ گـفتَ امت

. ػؿ ػؿّافٍ ّؿّػی هغاؿٍ، ؿیقه مٌگیي مٌگالعی ػیؼٍ هی ىْػ. هتـ ػوك ػاؿػ ۱۰۰ژؿفای ایي تغو . آتچکاى هی تاىؼ

پل اف ًيـ اّلیي گقاؿه، ػؿ تاتنتاى مال ! ي ٍغـٍ، ُوَ گْمپٌؼاى هـػٍ اًؼفـُ تـ ایي امت کَ ػؿ احـ ؿیقه ُوی

ًتیزَ ایي اکتياف ُا، تـ اٍالت ایي فـُ کَ اتقاؿ مٌگی تَ ػمت . یک ؿاٍ تقؿگ ػؿپيت پٌاگاٍ تاف گـػاًؼٍ ىؼ. ع۱۹۷۰

ی ُای فـٌُگی ػاىتٌؼ، اها، ّیژٍ گی تا آى کَ ایي اتقاؿ ّیژٍ گ. آهؼٍ، هـتْط تَ ػّؿاى کِي مٌگی هیاى هی تاىؼ، ىک اًؼاعت

اکٌْى ها هی تْاًین غاؿ هـػٍ . الیَ یی تْػًياى فهاى کِي ػّؿاى آغاف گـهای پل اف ػَـ یغچال ُا ؿا ًياى ًوی ػٌُؼ

 .گْمپٌؼ ؿا اف عظ هـتْط تَ ػّؿاى کِي مٌگی هیاى، تیـّى تکيین

تَ تافٍ گی ُای گقاؿه ػاػ کَ ػؿ ّالیت تلظ،  ػضْ ػاًيگاٍ کاهثـیذ،  C. B. M. McBurneyهک تـًی . م. ب. ك

اّ تـای ایي کاؿ تَ کاّىی ػؿ ؽعیـٍ گاٍ . ًقػیک آق کْپـّک، صضْؿ هْاػ هـتْط تَ ػّؿاى کِي مٌگی هیاى ػیؼٍ ىؼٍ امت

. ً. ع۱۹۷۲هک تـًی، .)، ػمت فػ ّ اف ّرْػ اتقاؿ فٌی هـتْط تَ ػّؿاى کِي مٌگی هیاى، گقاؿه ػاػظهیي ؼطخهغاؿٍ 

اها، ایي اتقاؿ تا تَ صال تَ ٍْؿت هفَل ّ ُوَ راًثَ تـؿمی ًيؼٍ اًؼ ّ اف ایي ؿّ ًوی تْاى ػؿ هْؿػ، ػمت تَ تثَـٍ (. ۲۵

 .      تیو تـ فػ

پْگلینی، هتْرَ صضْؿ اتقاؿی ىؼٍ امت کَ اّ آى . م. ، ًقػیک ىِـ ایثک، كزضٍ ُعاض ؼنػّؿ تـ تَ مْی ىـق، 

اّ تَ اتقاؿ مٌگیی ػمت یافت کَ اف .( ۳. ً. ع۱۹۶۳پْگلینی، . )ى، تَ صناب هی آّؿػُا هـتْط تَ ػؿّاى کِي مٌگی هیا

مٌگ ُای ؿمْتی عاکنتـی ؿًگ تـ اماك في ّ ٌٍؼت آعـیي ػّؿٍ کِي مٌگی،،ماعت اتقاؿ مٌگی گـػ ّ ػّؿاى کِي 

لَ في ّ ٌٍؼت ُای یاػ ىؼٍ، ماعتَ تا آى ُن، ُیچکؼام اف اتقاؿی کَ ػؿ گقاؿىو آهؼٍ اًؼ، تَ ّمی. مٌگی هیاى ماعتَ ىؼٍ اًؼ

الثتَ . هياُؼٍ ّ تـؿمی عْػ هي ػؿ ایي ماصَ ُیچ ًياًَ یی ؿا اف في ّ ٌٍؼت ػّؿاى کِي مٌگی هیاى ؿا ًياى ًؼاػًؼ. ًيؼٍ اًؼ

ػؿ ایي هضل یک همؼاؿ فیاػ مٌگ ُای عاکنتـی مغت کَ تـیيَ ىؼٍ اًؼ، ػؿ تغو ُای هغتلف تـآهؼٍ گی ُای ّاػی ػؿ ػؿٍ 

ػؿ ایي را، تالیواًؼٍ ُای فـاّاى احـ فینت هـػهاى ُـ ػّ ػّؿاى کِي مٌگی ّ پل ـ کِي مٌگی کَ اف . ؿمن، ػیؼٍ ىؼٍ اًؼُقا

تؼّى ىک ىکاؿگـاى ّ گـػآّؿاى ػّؿاى کِي مٌگی ّ کيتگـاى ػّؿاى . ایي گًَْ مٌگ ُا تِـٍ گـفتَ اًؼ، تـ رای هاًؼٍ اًؼ

ا ػؿ ؿفت ّ آهؼ تْػٍ اًؼ، اف ایي مٌگ ُا گـػ ّ هؼّؿ کَ ػؿ ایي ماصَ فـاّاى یافت ًْمٌگی، ّ کْچیاًی کَ ػؿ هنیـ چـاگاٍ ُ

 .ػٍ اًؼ، تِـٍ تـػاؿی ىایاى تْرَ ًوْػٍ اًؼcهی ه 

ّرْػ ػاؿػ کَ تَ ّمیلَ کّْى، ػؿ ( ۲.۸تا  ۲.۴ًگاٍ کٌیؼ تَ ىکل) لطٍ کوطػؿ کٌاؿ ػؿٍ ُقاؿمن، رایگاٍ ػیگـی تَ ًام 

 ۱۳۵لـٍ کوـ، یک  پٌاٍ گاٍ مٌگی ٍغـٍ یی کْچک  امت کَ ػؿ . کاّه لـاؿ گـفت هْؿػ تـؿمی ّ. ع۱۹۵۴مال 

الیَ ُای فـٌُگی اّل ّ مْم هـتْط تَ ػّؿاى اعیـ کِي مٌگی هی (. ۲.۴ًگاٍ کٌؼ تَ ىکل . )کیلْهتـی تنتـ ػؿٍ لـاؿ ػاؿػ

الیَ ُای ػّم ّ چاؿم تَ . عْاُن فػتاىؼ ّ ػؿ ایي هْؿػ ػؿ تغو ػیگـ ایي تاب، فَل ّ پاؿٍ، تَ ٍْؿت ُوَ راًثَ مغي 

تا آى ُن، کّْى، ُْیت . ّمیلَ تـعی ػاًيوٌؼاى ػّؿاى پیو اف تاؿیظ، هـتْط ػّؿاى کِي مٌگی هیاى، ػمتَ تٌؼی ىؼٍ امت

لْیل . اتقاؿ مٌگیی کَ تـای ُوْاؿ ماعتي اتقاؿ ػیگـ مٌگی تـای ماعتي رٌگ افقاؿ تَ کاؿ هی ؿّػ، فیـ پـمو تـػٍ امت

تَ ػمت . ع ۱۹۶۶ؿیيَ ُای ػّؿاى کِي مٌگی تـیي یا تاالیی،، کَ ػؿ مال  ٫٫ػؿ همالَ یی فیـ ػٌْاى Louis Pradel  پـاػل، 

ًيـ مپـػ، تَ ایي تاّؿ امت کَ لـٍ کوـ، هوکي هـصلَ گؾؿا ّ ػثْؿی هیاى ػّؿاى کِي مٌگی هیاى ّ ػّؿاى کِي مٌگی 

 :اّ ایي چٌیي هی گْیؼ. فتـی یا تاالیی تاىؼ

ایي ُا ػؿ هیاى . لـٍ کوـ افغاًنتاى، هْاػ هـتْط تَ ػّؿاى کِي مٌگی فتـی یا تاالیی، هوکي ّرْػ ػاىتَ تاىٌؼ ػؿ ٫٫

 ،،.تا آى ُن، ایي آگاُی، اف ًاػلتی تـ عْؿػاؿ امت... الیَ ُای ػّ ػّؿاى لـاؿ ػاؿًؼ

ؿّىي گـػیؼ کَ آعـیي گفتَ پـاػل، پل اف تـؿمی هْاػ تَ ػمت آهؼٍ اف الیَ ُای ػّم ّ چاؿم ػؿ هْفین کاتل، تـاین 



تَ ماػٍ گی هی تْاى گفت کَ ىاُؼ ؿّىٌی ّرْػ ًؼاؿػ کَ تتْاى ػاّؿی ًوْػ کَ ایي هْاػ تَ ػّؿاى . تَ ىؼت لاتل ػؿک امت

ػؿ تـگیـًؼٍ اتقاؿ  ۲.۵ّ ىکل  ۱میاَُ ّ تْضیش ٌٍؼت ُای هْؿػ تضج، ػؿ رؼّل ُای . کِي مٌگی هیاى، تؼلك ػاؿًؼ

 .َ ػّم هی تاىؼهـتْط تَ الی

ُنتَ امامی مطش ػّم ػؿ تـگیـًؼٍ ّؿلَ ُای گًَْ گْى اًؼ ّ ُیچ کؼام ؿا ًوی تْاى گفت کَ تا في گـػ مافی ّ 

ػؿ ایي گـػآّؿی مٌگ ًْکؼاؿ، ّؿلَ یی ّ یا تیغَ یی ؿا ًوی . هؼّؿ مافی مٌگ ّ ُن چٌاى ّؿلَ مافی مٌگ، ػؿ پیًْؼ اًؼ

تـ مٌگ تٌِایی کَ اف . تْػٍ ّ تْتَ ُای ػگـگْى ىؼٍ تَ ُیچ طثمَ تٌؼیی پیًْؼ ًؼاؿًؼ ایي هزوْػَ، تنیاؿ کْچک. تْاى یافت

، تِـٍ گـفتَ ىؼ، تا چٌاى فهاًَ ُای ػگـگًَْ یی ُوـاٍ تْػ  ّ تَ گًَْ یی  آلْػٍ ّ ًا هطویي ىؼٍ ۱۴ىیٍْ تاؿیظ ًوایی کاؿتي ـ 

   .تْػ کَ ًوی ىؼ آى ؿا اف ػیؼ فهاًی ػؿ ایي في ػمتَ تٌؼی کـػ

کٌاؿٍ یکی اف ایي ّؿلَ ُای مٌگی ػّتاؿٍ ػمت عْؿػٍ  ّ تـهین ىؼٍ . تٌِا ػٍ تْتَ مٌگ اف مطش چاؿم تَ ػمت آهؼًؼ

، ۱۹۵۶)کّْى، . تْػ، یک تا ػمت عْؿػٍ ّ هْؿػ امتفاػٍ، ػّ تا تیغَ، پٌذ تا تیغَ ّؿلَ یی ّ یک تا ُن ػاؿای هـکق ؿّىي

تـؿمی . ػّم ّ چاؿم اف ػیؼ ًوای ظاُـی ّ ىکلی مٌگ ّ في حثت ُواًٌؼ اًؼ ایي اهـ ؿا هياُؼٍ کـػ کَ مطش ُای( ۲۴۹.ً

تَ ایي گًَْ ًوی تْاى اتقاؿ گـػ آّؿی ىؼٍ اف مطش چاؿ ؿا تَ ػّؿاى کِي . هي ػؿ هْفین کاتل ًیق ایي ًتیزَ ؿا تَ ُوـاٍ ػاىت

 .ٌاك تالی هاًؼٍ امتتَ ماػٍ گی هی تْاى گفت کَ ایي اهـ ًاى. مٌگی هیاى، تا ُیچ ٍْؿتی پیًْؼ ػاػ

ػؿ کٌاؿ یافتَ ُای ػّؿاى کِي مٌگی فیـی ػؿػىت ًاّؿ کَ پیو تـ تَ آى اىاؿٍ ىؼ، ػؿ تغو ُای ماصلی ایي  

ػّپـی، ُواًٌؼی  هیاى هْاػ ىکل فهیي ػؿ ػىت ًاّؿ . ػؿیاچَ، اتقاؿ تافهاًؼٍ اف ػّؿاى کِي مٌگی هیاى، ًیق تَ ػمت آهؼٍ اًؼ

کاّه ُای تؼؼی تَ ٍْؿت ؿّىي پـػٍ اف اُویت تنقای ایي هٌطمَ ؿا (. ع۱۹۷۴ػّپـی، . )امتّ ػؿٍ کْؿ، ؿا ًياى ػاػٍ 

 .عْاُؼ تـػاىت

 جسل ّ بحث

ىـس تاال ػؿهْؿػ رایگاٍ ُای تامتاًيٌامی، هـتْط تَ ػّؿاى کِي مٌگی هیاى ػؿ افغاًنتاى، تـای تـعی اف عْاًٌؼٍ 

پـػٍ یی تَ ىؼت لـُــک اتِام پْىاًیؼٍ امت ّ ها ؿا تا ًثْػ احـ ُایی اف  گاى ایي اصناك ؿا تَ هیاى هی آّؿػ کَ ایي ماصَ ؿا

اها، ها هی تْاًین تَ ٍْؿت یمیي تگْیین کَ صضْؿ هـػم ػؿ ػّؿاى کِي مٌگی . ػّؿاى کِي مٌگی هیاى، ؿّ تَ ؿّ هی مافػ

ػؿ هْؿػ تغو ُای ػیگـی کَ ًام . متاتقاؿ تَ ػمت آهؼٍ اف ػؿٍ کْؿ، ىاُؼ اًکاؿ ًاپؾیـ ایي اهـ ا. هیاى، تخثیت ىؼٍ امت

تَ ٍْؿت رؼی هی تْاًین تگْین کَ هوکي تَ ػّؿاى کِي مٌگی هیاى تؼلك ًؼاىتَ تاىٌؼ ّ ( لـٍ کوـ ّ غاؿ گْمپٌؼ هـػٍ)تـػین 

ًاّؿ، ػىت . )یا ًیاف تَ تـؿمی ُای تیو تـ ّ ُوَ راًثَ تـ ػاؿًؼ تا حاتت ىْػ کَ تَ ػّؿاى کِي مٌگی هیاى تؼلك ػاؿًؼ یا ًی

 (.آق کْپـّک ّ ُقاؿمن

 .تـ پایَ ىاُؼ ُای تیـًّی تَ یمیي هی تْاى گفت کَ هـػهاًی ػؿ ػّؿٍ کِي مٌگی هیاى ػؿ افغاًنتاى هی فینتَ اًؼ

ّالغ ػؿ هـف ُای ػـاق ّ ایـاى، رایگاٍ ُای فیاػ ػّؿاى کِي مٌگی هیاى کَ هی   Zagrosػؿ کٍْ ُای فاگـّك 

ػؿ آمیای هـکقی ىْؿّی صضْؿ صالت فهیٌی هـتْط تَ ػّؿاى . فًؼٍ گی ػاًنت، کيف ىؼٍ اًؼ تْاى آى ُا ؿا لؼین تـیي رای

ُن چٌاى ػؿ پاکنتاى ًیق تؼّى ىک  صضْؿ ًياًَ ُای ػّؿاى کِي مٌگی هیاى، . کِي مٌگی هیاى تا ؿّىٌی حثت ىؼٍ امت

ػؿ چاؿ مْیو هـػهاى ّرْػ ػاىتَ اًؼ، ًاماکي ایي ػیگـ ًاهوکي امت کَ ػؿ افغاًنتاى ػؿایي ػّؿاى، ػؿ صالی کَ . ّرْػ ػاؿػ

 .ّ عالی اف هـػم تْػٍ تاىؼ

ػؿ ػیؼ گنتـػٍ ػگـگًْی ُای تؼؿیزی، چٌیي تَ ًظـ هی آیؼ کَ ماصَ ُای گنتـػٍ ػؿ رٌْب غـب ّ آمیای هـکقی  

، مثة تَ هیاى آهؼى ایي اهـ. ػّؿاًی کَ ها ىاُؼ ػگـگًْی ُای ىؼیؼ اللیوی تْػین)ىْؿّی هوکي تا ػّؿ آعـ پالینتْمي 

هیاًَ کَ هـػهاى هـتْط ( طـفی. ایي کاؿ، هؼت هیاى یک ّ ًین هیللیْى ّ ػٍ ُقاؿ مال ؿا ػؿ تـگـفت. ػّؿاى یغچال ُا گـػیؼ

 .تَ ػّؿاى کِي مٌگی فیـی، ىـّع تَ ؿاٍ افتاػى تَ مْی ماصَ ُای ػاعلی لاؿٍ ًوْػًؼ، تؼّى کل تْػٍ تاىؼ

ایي ماصَ . ًَْ ؿفتاؿ ّ في اهکاى ایي گنتـه ؿا هینـ ماعت، ٌُْف ًا ؿّىي امتایي اهـ کَ چی تـکیثی اف ًو 

تا اًؼٍّ تایؼ گفت کَ آگاُی ُا ػؿ هْؿػ صالت ّ ّضغ هضیظ فینت . تـای کاّه ّ تـؿمی تؼؼی ًمطَ رالثی تَ صناب هی آیؼ

ػلیل صالت ُوغْاًی تا هضیظ فینت ؿا ػؿ تَ ُویي . ػؿ هیاًَ  ػّؿاى پالینتْمي ػؿ افغاًنتاى  ّ پیـاهًْو تنیاؿ کن ُنتٌؼ

ایي اهـ ؿّىي . ػّؿاى کِي مٌگی فیـی کَ صـکت ّ رٌثو هـػم ؿا تَ ُوـاٍ ػاىتَ امت، ؿا ًوی تْاى تَ ؿّىٌی تیاى کـػ

امت کَ هـػهاى ػّؿاى کِي مٌگی هیاى ػؿ فالت ایـاى، ماصَ ُای  فهیي پنت ػؿ تْؿاى، ّ افغاًنتاى ىکاؿ گـاى هاُـ تْػٍ 

صضْؿ ًفْك ػؿ ػّؿاى کِي مٌگی هیاى . ىکاؿ اٍلی آًاى گْؿٍ عـ، گاّهیو، گْمپٌؼ، تق، گْفى مـط ّ آُْ تْػٍ اًؼ. ؼاً

فکـ هی ىْػ کَ عيکی ُوـاٍ تا کوثْػ هْاػ گیاُی . ػؿ ایي را، تا هماینَ ىـق هؼیتـاًَ ّ غـب اؿّپا، تنیاؿ کن تْػٍ امت

ػؿ ًتیزَ، هوکي امت کَ هـػهاى ػّؿاى کِي مٌگی هیاى، تا صالت . اّؿػٍ امتصالت ّ ّضغ ؿا تـای تـاکن ًفْك تَ هیاى ًی

 .کاُو ّ افقایو تٌؼ ّ مـیغ ًفْك، ؿّ تَ ؿّ تْػٍ اًؼ

تَ ٍْؿت گنتـػٍ ػؿ پٌِای گیتی، ُوغْاًی تا هضیظ ُای گًَْ گًَْ یی کَ کنی ػؿ آى ُا فًؼٍ گی ًوی کـػًؼ، 

ػؿ فهیي ُای عالی هٌطمَ ًقػیک تَ لطة، رٌگل ُای هٌطمَ صاؿٍ، ّ ػىت ُای ایي ُا ىاهل مطش هـتفغ . رـیاى ػاىتَ امت

تـؿمی ػؿ هْؿػ هضیظ فینت ػّؿاى اعیـ امت کَ هی تْاًؼ ػؿ هْؿػ ػّؿاى پیو تاؿیظ . رٌگلی ػؿ مطش ُای تاالیی هی ىؼًؼ

 . افغاًنتاى، آگاُی ُای اؿفىوٌؼی ؿا اؿایَ ًوایؼ



 زّضاى اذیط کِي ؼٌگی 

 جایگاٍ ُا

 ٍ کوـ یک ّ مْملـ

 ػؿٍ کالى

 .آق   کْپـّک ػّم، مْم الف ّ مْم ب

 .۴۰تاىمـغاى ىواؿٍ 

 .۱۴تعیي تاضید بَ ّؼیلَ کاضبي ـ

 لـٍ کوـ، مطش اّل

 .(ع۱۹۵۵کّْى ؿالف، .)پیو اف اکٌْى. ۷۲۰هخثت هٌفی  ۱۰۵۸۰

 .لـٍ کوـ، مطش مْم

  ع۱۹۵۵کّْى ؿالف، . )ا. پ. ُقاؿ مال ۳۵تا  ۲۵کِي تـ اف. 

 الى مطش مْمػؿٍ ک 

 .(ع۱۹۶۷. الل میْ، ّ ػیگـاى. ) ا. پ. ۱۰۰هخثت هٌفی  ۹۴۷۵

 .آق کْپـّک ػّم، مطش کْپـّکی

 .(ع۱۹۶۸ػّپـی، . )ا.پ. ۲۱۵هخثت ّ هٌفی  ۱۶۶۱۵

هی تْاى تَ ؿّىٌی تیاى ًوْػ کَ ػّؿاى اعیـ کِي مٌگی، هـصلَ گؾاؿ اف ػّؿاى ىکاؿ ّ گـػآّؿی ػؿ افغاًنتاى هی 

ایي را ػىت ُای . اٍ ُای تامتاىٌامی کَ کاّه ػؿ آى ُا ٍْؿت گـفتَ اًؼ، ػؿ ىوال ٌُؼّکو یافت ىؼٍ اًؼتوام رایگ. تاىؼ

هلی هتـ امت ّ ماصَ ؿّ تاف ّ فـاط ػىتی  ۲۵۰ػؿ ایي را ؿطْتت ماالًَ ُویي اکٌْى کن تـ اف . کیاٍ ػاؿ ًیوَ عيک اًؼ

تَ ّمیلَ گْیي، کيف گـػیؼًؼ، ّ ػؿ . ۴۰امتخٌای تاىمـغاى ىواؿٍ توام ایي رایگا ُای ىاعتَ ىؼٍ، تَ . ػلفقاؿ، ّرْػ ػاؿًؼ

ػؿ ػىت . ۴۰تاىمـغاى ىواؿٍ . )هتـ تاالتـ اف مطش تضـ لـاؿ ػاؿًؼ ۱۱۰۰ّ  ۷۰۰ػاهٌَ ُای ىوالی ٌُؼّکو ػؿ تلٌؼی هیاى 

ی کَ تا ىثکَ ُای آتیاؿی ػىت ّ ػهي گیاٍ فاؿ کًٌْی، ػؿ کٌاؿتاؽ ُای.( هتـ، ّالغ ىؼٍ امت ۳۷۰ُوْاؿ تـکنتاى ػؿ تلٌؼی 

مـّ ماهاى هی یاتٌؼ، ُوـاٍ تا ػؿعت ُای چٌاؿ کَ ایي را ّ آى را لؼ تلٌؼ کـػٍ اًؼ، تا تتَ ُای کْتاٍ ّ ػؿعت ُای پنتَ، 

ػؿ یک فاٍلَ ػٍ کیلْ هتـی آق کْپـّک، تلٌؼی اف . ایي ُا، ػؿ تغو پایاًی ػاهٌَ ُای  ٍغـٍ یی پِي ىؼٍ اًؼ. اصاطَ ىؼٍ اًؼ

ػؿ ایي را، ملنلَ کٍْ ُای تَ ُن پیچیؼٍ یی ؿا کَ تَ ّمیلَ ػؿٍ ُای پـُــ ػؿیا اف ُن رؼا . هتـ فـق هی ًوایؼ ۲۰۰۰تـ تا ه ۷۰۰

تـعی تَ ىؼت تٌگ ّ گـُّی تنیاؿ فـاط کَ ػاهٌَ ُای . ایي ػؿٍ ُا، ىکل ُای گًَْ گْى ػاؿًؼ. ىؼٍ اًؼ، هی تْاى هياُؼٍ کـػ

 . یي رای ُا تـای صضْؿ گْمپٌؼ ّ تق تَ ىؼت هٌامة اًؼا. ىاى ؿا میالب ُای هی پْىاًؼ

اگاُی ػؿ هْؿػ ػّؿاى پایاى یغچال ُا ّ آغاف ػّؿ گـها، تَ ىؼت ًاچیق اًؼ، فیـا تـؿمی ُای ُوَ راًثَ ػؿ هْؿػ 

ػ ّ هیاى یک ػّؿاًی کَ  ػؿ آى ػگـگًْی ُای تٌؼ اللیوی ؿط هی ػا)فهیي ىٌامی ّ گــَــَػٍ ىٌامی گل ُا ػؿ ػّؿاى پالمتْمي 

اها، تَ ٍْؿت ػوْم ایي ًاػؿمت امت کَ . ٍْؿت ًگـفتَ امت( طـفی. ّ ًین هیللیْى تا ػٍ ُقاؿ مال پیو ؿا ػؿ تـ گـفت

 .H. Eؿایت . ا. ُـ. تاّؿ ًواین کَ هضیظ فینت ػؿ تغو آعـی ػّؿاى پالمتْمي، ،مـػ تـ ّ عيک تـ اف اللین اهـّف تْػٍ امت

Wright  ػؿ تلٌؼی ُای ُواًٌؼ، اها کوی رٌْتی تـ اف ػاهٌَ ُای کٍْ ُا ػؿ ىوال افغاًنتاى،   تَ ؿلن ُا ّ ػؿ کٍْ ُای فاگـّك

ایي ػاػٍ ُا ًياى هی ػٌُؼ کَ ُْا کوی مـػ تْػٍ امت، هگـ، . ػاػٍ ُای  هـتْط تَ گـػٍ ُا ّ ؿمْب ُای کِي ػمت یافتَ امت

هوکي ػؿ (. ۳۳۸. ً. ۱۹۶۳ؿایت، . ) ػ یا امتیپ ُا ػاىتَ امتایي اللین ُواًٌؼی تا آب ّ ُْای ػىت ُای مـ. ًی یغثٌؼاى

 .ػؿ ًتیزَ صالتی ًقػیک تَ ُْای امتیپپی ىکل گـفتَ تْػٍ امت. افغاًنتاى آب ّ ُْا کوی مـػتـ  ّ یا عيک تـ تْػٍ تاىؼ

تْفاى کَ تَ فياؿ . مـچيوَ ًن ّ ؿطْتت ػؿ ىوال افغاًنتاى اهـّف، ُواًٌؼ تغو فیاػ ػّؿاى پالینْمي، تْػٍ امت

 .Hتْتک             . تـ اماك تـآّؿػ ُـ. مْی ىـق اف هؼیتـاًَ هی ّفیؼ تاؿاى ُای فهنتاًی ّ تِاؿی ؿا تَ ُوـاٍ هی آّؿػ

Bobek ػؿ پایاى ػّؿاى پالینتْمي، مثة ىؼ تا رلْ ًفْؽ فياؿ ( یک ّضغ ضؼ تْفاًی فهنتاًی) ، ًظام فياؿ تاالی مایثـیایی

ؿطْتت ػوْهی هوکي ػؿ ػّؿاى هـصلَ (. ۱۵۷. ً. ۱۹۶۱ؿایت، . )ت ایـاى ّ افغاًنتاى ؿا مؼ تنافػتْفاًی پاییي ػؿ فال

فیـا صـاؿت پاییي مثة کاُو تثغیـ ىؼٍ ّ ایي اهـ تـ تلٌؼ ؿفتي اًؼافٍ ؿطْتت . ُای مـػ پایاى پالینتْمي، تاال تـتْػٍ تاىؼ

ػؿرَ مـػی ٌُگام گـها ػؿ ىوال افغاًنتاى . یاچَ ُا ىؼٍ امتایي اهـ ػلیل افقایو مطش آب ػؿ تـعی ػؿ. یاؿی ؿماًؼٍ امت

ػؿ تـؿمی ُایو کاُو ػؿرَ ُْا ؿا ػؿ مـامـ گیتی هیاى  von Wissmanّاى ّینوي . تَ ٍْؿت  تنیاؿ ػلیك ًا هؼلْم امت

ُای ىوال  هتـ تـاکن تـف ػؿ ػاهٌَ ۱۰۰۰تا  ۷۰۰صضْؿ (  ۲۸۱. ، ۱۹۵۶ًّینوي، . )پٌذ تا ُفت ػؿرَ صناب ًوْػٍ امت

ایي عظ تـف ًوایيگـ (. ۶۵۲. ً. ۱۹۵۷چاؿلنْؿت، . )صناب ًوْػٍ امت Chalesworth کٍْ ُای ٌُؼّکو ؿا چاؿلل ّؿت

چٌیي تَ ًظـ هی آیؼ کَ تـؿمی ُای ػّؿاى . ؿّىي ػؿرَ مـػ هی تاىؼ، هگـ، ایي اهـ هوکي ًوایيگـ افقایو کوی تغاؿ تاىؼ



 .ضیظ فینت ػّؿاى پالینتْمي ػؿ افغاًنتاى، ػچاؿ ػگـگًْی کوی گـػػکِي مٌگی تا کاّه ّ تضمیك تیو تـ ػؿ ه

 لطٍ کوط ؼْم

هوکي یکی اف هِن تـیي کيف ُای ػؿّاى کِي مٌگی ػؿ افغاًنتاى تَ ىواؿ ( ۲.۸ -۲.۶.ىکل)الیَ مْم ػؿ لـٍ کوـ، 

اف ػیؼ فهاًی هی تْاى آى . ػاؿًؼ اف ػیؼ ًوًَْ  ىٌامی ٌٍؼت ّ کاؿکـػ مٌگی، ایي تغو تَ ػّؿاى کِي مٌگی فتـی، تؼلك. آیؼ

 .ُا ؿا هـتْط تَ آغاف ػّؿاى کِي مٌگی فتـی ػاًنت

ػؿ ایي الیَ، مٌگ ؿیقٍ ُای هؼؼًی فؿػ گًَْ کَ لؼؿت تاؿّؿی فهیي ؿا فیاػ هی ًوایٌؼ، ُوـاٍ تا تافهاًؼٍ ُایی اف 

هگـ هـف تاالیی . تَ تواك امت ًگ هغاضٍ ییظهیي ًصْاضی ضتـ اماك ػیؼ کّْى،  تغو پاییٌی آى تا . ماکٌاًو ػیؼٍ هی ىًْؼ

تزایو، کّْى، هـف هیاى الیَ ػّم ّ مْم ؿا تـاماك ىکل مٌگ ُا ّ تَ ّیژٍ ىکل . تَ کؼام الیَ تٌؼی ّیژٍ یی پیًْؼ ًؼاؿػ

وی پیًْؼ ؽعیـٍ  مٌگ ُای هؼؼًی فؿػ گًَْ ػؿ ىوال افغاًنتاى تَ کؼام ػلیل ُای عاً اللی. ظاُـ آى ُا، ػمتَ تٌؼی کـػٍ امت

تَ رایو ایي هؼؼى فؿػ ؿًگ ًتیزَ ماییيی امت کَ . ایي ُا ؿا ًوی تْاى پیاهؼ رـیاى ُای یغچالی، هاًٌؼ اؿّپا، ػاًنت. ًؼاؿًؼ

کاى مٌگـیقٍ فؿػ گًَْ . تؼؼُا، تاػ ُای تٌؼ ىوال آى ُا ؿا تَ ایي را اًتمال ػاػٍ امت. تَ ّمیلَ ػؿیای آهْ ٍْؿت گـفتَ امت

اى ؿا هی تْاى کن ّ تیو اػاهَ پؼیؼٍ یی ػاًنت کَ ػؿ ػّؿاى یغچال ُا ّ هـصلَ هیاى یغچالی رـیاى یافتَ ػؿ ىوال افغاًنت

 .امت

کَ تـ ؿّی تْتَ ُای ؽغال چْب ٍْؿت گـفت، فهاى تینت ّ پٌذ ّ صتا می ّ ػّ ُقاؿ .  ۱۴تـؿمی ُای کاؿتي ـ 

م امت، فیـا ػؿ هیاى مال ُای پٌزاٍ کَ ایي کاؿ ٍْؿت گـفت ایي کَ هوکي کِي تـ تاىؼ، ٌُْف ًا هؼلْ. مال ؿا ًياى هی ػُؼ

تَ ُـ ؿّی، افقاؿ ّ کاؿکـػ لـٍ کوـ مْم، ؿا هی تْاى ُوؼّؿاى تا هـصلَ اّل کِي مٌگی فتـی . اف ؿلن پیيیي رلْ تـ ؿفت

 .   ق ّالغ ىؼٍ امتایي را، ػؿ هـف اهـّف ایـاى ّ ػـا. هی تاىؼ ػاًنتفطٌُگ ظاگطّؼی ػؿ کٍْ ُای فاگـّك کَ هؼـّف تَ 

اتقاؿ مٌگی ػؿ لـٍ کوـ، اف پاؿچَ ُای اضافی کَ ػؿ ػؿّى مٌگ ّرْػ ػاىتَ ّ ػؿ هضل تَ ٍْؿت فـاّاى یافت 

کيف گـػیؼًؼ، اکٌْى ػؿ ػمتـك ًینتٌؼ، فیـا . ع۱۹۵۴تغو هِن ایي اتقاؿ مٌگی کَ ػؿ مال . هی ىؼٍ اًؼ، تیاؿ گـػیؼٍ اًؼ

ّؿلَ ُای مٌگی ّ تیغَ ُا کَ تـ آى ُا : تؼؼاػ کوی اف ایي اتقاؿ هاًٌؼ. اد اف هیاى ؿفتَ اًؼتنیاؿی اف آى ُا ػؿ رـیاى امتغـ

تا آى ُن هی تْاى اف تؼؼاػ فیاػ اتقاؿ گـػ آّؿی ىؼٍ ػؿ هْفین . ػّتاؿٍ کاؿ ٍْؿت گـفتَ تْػًؼ، ػؿ ایي هیاى ًینت گـػیؼٍ اًؼ

ـتیة ّ یا گـ فتَ ىؼٍ اًؼ، تَْیـ ؿّىٌی اف مطش فٌی ّ ىیٍْ کاؿ کاتل ّ ؿمن ُا ّ ػکل ُایی کَ اف آى ُا ػؿ ٌُگام کاّه ت

 .تـػ اتقاؿ کاؿ، اؿایَ ًوْػ

ایي اهـ، اف اًؼافٍ گیـی ػلیك پٌِا ّ . تیو تـیي تـهیوی کَ ؿّی اتقاؿ یاػ ىؼٍ ٍْؿت گـفتَ، تـ تیغَ ُا تْػٍ امت

ػؿ کٌاؿ ایي ُا، ػؿ . تْػٍ امت ۲.۳تـای ُوَ ایي اتقاؿ ُا ؿلن هیاًَ ّ اّمظ . ػؿافای تؼؼ ُای ایي اتقاؿ ُا، تَ ػمت آهؼٍ امت

 .هْفین کاتل، اتقاؿ ُای فیاػی کَ ػّتاؿٍ تـهین ىؼٍ اًؼ، ّرْػ ػاىتٌؼ

ًتیزَ ُای ایي ػمتَ تٌؼی ؿا هی تْاى ػؿ رؼّل ىواؿٍ . ایي اتقاؿ مٌگی تَ تغو ُای گًَْ گًَْ ػمتَ تٌؼی گـػیؼًؼ

 .یک، هياُؼٍ کـػ

اؿ تَ ػمت آهؼٍ، تْتَ اٍلی مٌگی کَ اف آى تیغَ ُا ّ یا تْتَ ُای مٌگی ماعتَ هی ىؼًؼ، ّرْػ ػؿ هیاى ایي اتق

ُن چٌاى تؼؼاػ فیاػ تیغَ گک ُایی کَ اف . ػیؼٍ هی ىْػ، تَ ػمت آهؼٍ امت ۲.۶اها، تیغَ گک گًَْ یی کَ ػؿ ىکل . ًؼاؿًؼ

ػؿ کٌاؿ ایي ُا، ها تیغَ گک ُای هٌضٌی گًَْ یی ؿا . ی ىًْؼُویي مٌگ ُای ُنتَ یی ماعتَ ىؼٍ اًؼ، ػؿ ایي یافتَ ُا ػیؼٍ ه

 ۳ّ  ۱ىواؿٍ  ۲.۶ىکل . ػیؼٍ هی تْاًین کَ تَ ّمیلَ تـاىگـی کَ اف امتغْاى چٌاؽ پـًؼٍ گاى ماعتَ ىؼٍ ، ىکل گـفتَ اًؼ

اف ایي تیغَ ُا ؿا کَ  رای ىگفتی امت کَ ُیچکؼام. کاؿػک ُای ؿا ًياى هی ػٌُؼ کَ  کَ تا کٌاؿٍ ُای مٌگ، ُوناًی ػاؿًؼ

 .هي آفهایو ًوْػم، تـهین ػّتاؿٍ ًيؼٍ ّ یا هوکي ایي ًياًَ ُا ماییؼٍ ىؼٍ تاىٌؼ

ػؿ تامتاًيٌامی   . ) یاػ هی کٌٌؼ Aurignacianاتقاؿ ُای تـهین ىؼٍ ؿا ػؿ فتاى اػتی هـتْط تَ فـٌُگ اّؿیژیٌی 

ُقاؿ مال پیو  ۲۹تا  ۳۴ایي اهـ، فهاى هیاى . یک هی تاىؼاىاؿٍ تَ فـٌُگ ػّؿاى کِي مٌگی فتـی ػؿ اؿّپا، ّ ىـق ًقػ

کَ ػؿ آى را تافهاًؼٍ ُای ایي  Aurignacایي ّاژٍ اف ًام هٌظمَ یی ػؿ رٌْب فـاًنَ تَ ًام اّؿیژًک . ؿاػؿ تـ هی گیـػ

. کالؿک. ۱۹۸.ً. ۱۹۶۸تْؿػك،) تـای ػؿک تیو تـ ًگاٍ کٌیؼ . ( طـفی. فـٌُگ یافت گـػیؼٍ اًؼ، گـفتَ ىؼٍ امت

ًياًَ هِن ػؿ ایي .(. ۱۶۱.ً. ۱۹۶۶، اّاکلی، ۴۱.ً. ۱۹۶۶گاؿؿّػ،. ۲۴۸.ً. ۱۹۵۷کّْى، . ۵۳ّ  ۵۲.ً. ۱۹۶۹

ػؿ صمیمت اهـ، ُواًٌؼیی هیاى تـاىگـی کَ اف . ؿامتا، صضْؿ تـاىگـی امت کَ اف امتغْاى چٌاؽ پـًؼٍ گاى ماعتَ ىؼٍ امت

مت آهؼٍ امت ّ اتقاؿی کَ هـتْط تَ فـٌُگ اّؿیژًی، ػؿ هؼیتـاًَ هی امتغْاى چٌاؽ هـؽ ماعتَ ىؼٍ ّ ػؿ لـٍ کوـ تَ ػ

)  Carmel ، ػؿ کٍْ کاؿِهــلهغاضٍ الْاز اتقاؿُای گًَْ گًَْ مٌگیی ؿا اف Garrodتَ ٍْؿت ًوًَْ گاؿؿّػ . تاىؼ، ّرْػ ػاؿًؼ

ػؿ ایي را هغاؿٍ ُای فیاػ کيف . Haifaملنلَ کٍْ ُایی امت ػؿ ىوال غـب امـاییل، ًقػیک ماصل هؼیتـاًَ ػؿ تٌؼؿ گاٍ صیفا 

ّ  ۱۹،۲۲،۲۵، ۲۷ىکل ُای . ) تَ ػمت آّؿػٍ امت کَ تا اتقاؿ کاؿ مٌگی یافت ىؼٍ اف لـٍ کوـ، ُواًٌؼ اًؼ.( طـفی. ىؼٍ اًؼ

تـاىگـ ُایی کَ اف چٌاؽ هـؽ ماعتَ ىؼٍ اًؼ ػؿ فـٌُگ .( ع۱۹۳۷الیَ ُای ت ّ ث، ػؿ موْچ هغاؿٍ الْاػ، گاؿؿّػ ّ تت، 

کثاؿاى ) Kebaranایي ُا ؿا هی تْاى ػؿ کثاؿاى . ای ػیگـی کَ تَ فـٌُگ اّؿیژًک ىثاُت ًؼاؿًؼ، ًیق ػمت یاب گـػیؼٍ اًؼُ

تافهاًؼٍ ُایی اف ایي . هـػم کْچیگـی تْػٍ اًؼ کَ هیاى ػٍ تا ُژػٍ ُقاؿ مال پیو اف ػینا، ػؿ هؼیتـاًَ ىـلی هی فینتٌؼ

ایٌاى هـػهاًی تْػًؼ کَ فًؼٍ گی ؿا تا ىکاؿ ّ . ا، ػؿ امـاییل تَ ػمت آهؼٍ امتفـٌُگ ػؿ هغاؿٍ کثاؿا، ػؿ رٌْب صیف



کَ تَ ػّؿاى پیو ـ کِي مٌگی  کَ ػٍ ُقاؿ مال رْاى تـ اف فـٌُگ .( طـفی. گـػآّؿی هْاػ غؾایی گؾؿاى هی کـػًؼ

ـغاى ماعتَ ىؼٍ اًؼ، تَ گًَْ یی اف تَ فتاى ػیگـ هی تْاى گفت کَ تـاىگـ ُایی کَ اف امتغْاى چٌاؽ ه. اّؿیژًی اًؼ، یافت

لطٍ کوط تغو ُای فیاػ تـاىگـ ُای امتغْاًی هـتْط تَ . مٌگْاؿٍ ُا تؼلك ػاؿًؼ کَ فهاى ّ هکاى فـاعی ؿا ػؿ تـ هی گیـًؼ

تَ ایي گًَْ مٌگک ُای تیغَ یی کَ اف آى ُا یاػ ىؼ ّ تـاىگـ ُای امتغْاًی ؿا هی . ًياى ػاػٍ ىؼٍ اًؼ ۲.۷ػؿ ىکل  ؼْم

تَ ایي ػلیل، هی تْاى اتقاؿی کَ اف لـٍ کوـ تَ ػمت آهؼٍ اًؼ، ػؿ ػمتَ اتقاؿ هـتْط تَ . تْاى تَ گـٍّ یگاًَ یی ػمتَ تٌؼی کـػ

 .فـٌُگ اّؿیژًی تيغیٌ ػاػ، هگـ، تَ تـؿمی تیو تـ ًیاف امت فیـا، ها تا گًَْ گًَْ گی فیاػی ؿّ تَ ؿّ ُنتین

ایي اهـ، تَ آغاف ػّؿٍ . ها تَ ُیچ ًْع اتقاؿ مٌگی ًْک تیق تـ ًغْؿػینػؿ اتقاؿ مافی مٌگی ػؿ لـٍ کوـ مْم، 

ػؿ ایي را هی . ػؿ صمیمت اهـ، لـٍ کوـ مْم، صالت ّیژٍ یی ػاؿػ. کِي مٌگی فتـی، تَ ّیژٍ فـٌُک اّؿیژًی تؼلك ًوی گیـػ

ٌگی هـهت ىؼٍ ّ یک تؼؼاػ کوی تْتَ تْاى تـاىگـ ُای امتغْاى چٌاؽ ؿا ػیؼ کَ تا صؼی ػّتاؿٍ تـهین ىؼٍ اًؼ، تیغَ ُای م

ایي اهـ ؿّىي امت کَ ًوی تْاى گقاؿه کاهل هـػهاى .( مَ تا تـاىگـ چٌاغی ؿا ًياى هی ػُؼ. ۲.۸ىکل . )ُای مْؿاط ػاؿ

. ػلیلو هوکي ایي تاىؼ  کَ اتقاؿ ػؿ لـٍ کوـ تَ ارـای کاؿ ُای کوی تؼلك ػاىتَ اًؼ. لـٍ کوـ ؿا ػؿ ایي تغو اؿایَ ػاىت

 .ل ىواؿٍ یک ػمتَ تٌؼی اتقاؿ هِن ؿا ػؿ لـٍ کوـ ًياى هی ػُؼرؼّ

کيف گـػیؼ، . ع۱۹۵۴اف آى گاُی کَ ػؿ مال . تَ ُـ ؿّی لـٍ کوـ ؿا هی تْاى یک یافتَ تنیاؿ هِن تَ صناب آّؿػ

طش ؿىؼ فٌی هـصلَ اتقاؿ کاؿ ػؿ لـٍ کوـ مْم تَ م. ُیچ ُواًٌؼی ؿا ػؿ عظ فهاى ّ ّیژٍ گی ُا، ػؿ افغاًنتاى ًوی تْاًؼ ػیؼ

ُواًٌؼ آى ؿا ًی ػؿ آمیای . آغاف ػّؿاى کِي مٌگی فتـی یا تاالیی کَ اماك ّ پایَ اه ؿا في تیغَ یی هی مافػ، تؼلك ػاؿػ

ػؿ صمیمت اهـ، ػّؿاى اللیوی پالینتْمي، في اتقاؿ مافی تیغَ یی یا کاؿػی . هـکقی ىْؿّی، ٌُؼ ّ یا پاکنتاى هی تْاى یافت

ػؿتوام آمیای هـکقی ىْؿّی، ػّ . فتـی ؿا ًوی تْاى ػؿ ُیچ یک اف رای ُایی کَ یاػ ًوْػین، یافت کـػ ػّؿاى کِي مٌگی

رایگاٍ تامتاًی  ػؿ پاؿک .  Shugnuموـکٌؼ ّ ىْگٌْ : الیَ رایگاٍ ُای هـتْط تَ ػّؿاى کِي مٌگی فتـی ىٌاصتَ ىؼٍ اًؼ

ؿاًْف   . الف. ىْگٌْ، تَ ّمیلَ ّ.( الف، ب ۱۹۶۵لیْ، .)ی امتایي را هضل ؿّ تاف. کْهنْهْل ػؿ ىِـ موـ کٌؼ، لـاؿ ػاؿػ

V.A.Ranove   ْػؿ کٌاؿ ػؿیای یاک ـ مYak-Su  ًیٌکًْف ّ ؿاًْف، . )ُقاؿ هتـی کيف ىؼ۲ػؿ افتکنتاى ػؿ تلٌؼی

هْمتـی  اتقاؿی کَ ػؿ ُـ ػّ رای تَ ػمت آهؼٍ اًؼ، تَ ػمتَ في مٌگی تؼلك ػاؿًؼ کَ ىثاُت فیاػی تَ اتقاؿ.( ع۱۹۷۱

Mousterian ( ُقاؿ مال پیو ّرْػ  ۳۵تا  ۸۰ایي ّاژٍ تَ فـٌُگ ػّؿاى کِي مٌگی هیاى تَ کاؿ هی ؿّػ کَ ػؿ اؿّپا هیاى

ایي اهـ ُیچ ؿتطی تَ ػّؿاى کِي مٌگی فتـی کَ ػؿ . ػاؿًؼ( طـفی. ایي فـٌُگ تَ اًناًاى ًیؼؿتال پیًْؼ ػاؿػ. ػاىتَ امت

 . ـب آمیا ػیؼٍ ىؼٍ، ًؼاؿػىوال افغاًنتاى ّ هٌطمَ رٌْب غ

تٌِا ػؿ غـب، ػؿ کٍْ ُای فاگـّك کَ ػؿ ایـاى ّ ػـاق ّالغ ىؼٍ اًؼ، هی تْاى تَ ماعتَ ُایی اف اتقاؿ کِي مٌگی 

( طـفی. ایي ّاژٍ تَ فـٌُگی تَ کاؿ هی ؿّػ کَ تا ػّؿاى کِي مٌگی فتـی تؼلك ػاؿػ)  Baradostianکَ تَ تـاػّمتی 

اف ػیؼ  ّیژٍ گی ُا، ػلیلی ّرْػ ًؼاؿػ کَ تَ ایي ًتیزَ تـمین کَ لـٍ کوـ مْم، پیًْؼ هنتمین تا . اًؼ هؼـّف اًؼ، کيف گـػیؼٍ

ایي ؿا ًثایؼ فـاهْه . الثتَ اف ػیؼ هضیظ فینت ّ صالت التَاػی ىثاُت ُایی تَ ُن هی ؿماًٌؼ. ػاىتَ تاىؼ بطازّؼتیفـٌُگ 

ّ فتـی یا تاالیی، اف ػیؼ ىکلی تَ ماػٍ گی ػؿ ُیچ کؼام اف ایي ماصَ ُا ًوْػ کَ اًتمال ّ گؾؿ هیاى ػّؿاى کِي مٌگی هیاى 

اف مْی ػیگـ اف ػیؼ عٍَْیت ُا ّ ّیژٍ گی ُا ًوی تْاى تَ ایي ًتیزَ ػمت یافت کَ اٍالت ماعتَ ّ . ٍْؿت ًگـفتَ امت

ـ هؼٌای ُواًٌؼی ّیژٍ گی ُا ّ اف مْی ػیگ. ٌٍؼت اتقاؿ مٌگی ػؿ ػّؿاى کِي مٌگی فتـی، تَ ایي ّ یا آى ماصَ تؼلك ػاؿػ

تَ ایي ػلیل، ایي صوالت ّ تی عـػی عْاُؼ تْػ تا ؿىؼ ّ اًکياف تـ ّ تْهی ّ یا . تفاّت ُا ػؿ تنیاؿی هْؿػ ُا ًاؿّىي اًؼ

 .  هضلی  ٌٍؼت تیغَ مافی ػؿ ػّؿاى کِي مٌگی فتـی یا تاالیی ؿا ػؿ فاگـّك ّ یا ٌُؼّکو، اف چين ػّؿ تؼاؿین

فینت ػؿ لـٍ کوـ مْم، یک عال گؾؿایی پیو اف کاّىگاٍ ػیگـی، ػؿ یاػػاىت ُای تامتاًيٌامی ّرْػ تَ ػًثال هضل 

ُقاؿ مال ؿاػیْ کاؿتي ؿا  ۱۵ػؿ تاال ػیؼٍ هی ىْػ، گننتگی تا اًؼافٍ . ۱۴ًگاُی تَ میاَُ یی کَ تَ ّمیلَ کاؿتي ـ . ػاؿػ

ُویي . ّؿاى کِي مٌگیی تاىؼ کَ ػؿ ایي را ٍْؿت گـفتَ امتهوکي ایي عال، ًاىی اف تـؿمی کوی ػؿ هْؿػ ػ. ًياى هی ػُؼ

ػؿ هْؿػ ػؼم ّرْػ ػّؿاى کِي مٌگی فتـی ػؿ آمیای . گًَْ گننتگی ّ عال ؿا هی تْاى ػؿ کٍْ ُای فاگـّك ًیق ػیؼ

ب ّ ُْا ایي فمؼاى گـٍّ اًناًی ؿا ًاىی اف ػگـگًْی آ  Ralph Soleckiؿالف مْلکی . هـکقی ىْؿّی، پیو تـ مغي فػٍ ىؼ

یاػ آّؿ  Kent Flanneryّ  کٌت فالًٌـی  Frank Holeتا آى کَ فـاًک ُْل (. ۱۹۶۳مْلکی، . )ػؿ رـیاى ػّؿاى گـها هی ػاًؼ

تَ ٍْؿت هنتمین اف هیاى فـٌُگ  ٫٫( طـفی. هغاؿٍ یی ػؿ کـػمتاى ػـاق) Zarzىؼٍ اًؼ کَ ؿىؼ ّ اًکياف فـٌُگ فاؿفی  

،، ػؿ کاّىگاٍ پامٌگـ، ػؿ ػؿٍ عـم آتاػ ّالغ ػؿ ایـاى، اػاهَ فینت تا .مـ تلٌؼ کـػٍ امتػّؿاى کِي مٌگی فتـی یا فْلاًی 

 (.۱۵۳. ً. ۱۹۶۷ُْل ّ فالًٌـی، . )صال تَ ٍْؿت ػلیك یاػػاىت ًيؼٍ امت

ایي اهـ ؿّىي امت کَ تٌِا فياؿ ػؿرَ گـها ًوی تْاًؼ گـٍّ  ىکاؿچیاى ّ گـػآّؿًؼٍ گاى ؿا اف ػاهٌَ کٍْ ُای 

ایي اهـ ؿّىي امت کَ ػؿ فهاى کِي مٌگی هیاى، . ك یا ٌُؼّ کو تَ تیـّى ؿاًؼٍ تاىؼ ّ آًاى ؿا تی رای کـػٍ تاىؼفاگـّ

مـفهیي گنتـػٍ ّ پــُـپٌِی تی ػؿعت ؿا ػؿهٌطمَ یغثٌؼاى ػؿ اؿّپا، آمیا ّ اهـیکای ىوالی ) Tundraمطش هیاًَ ػؿ تٌؼؿا

ماکٌاًی ػاىتَ ّ ٌُگام ػّؿاى کِي مٌگی فتـی، هضیظ پاییي تـ ( طـفی. اىؼگْیٌؼ کَ عاک فیـیٌو تـای ُویيَ یظ فػٍ هی ت

ػؿ ایي ٌُگام، اتقاؿ فٌیی کَ تتْاًٌؼ تْاًایی تطاتك ّ ُواًٌؼی . اف ایي مـفهیي یغثٌؼاى، هْؿػ تِـٍ تـػاؿی لـاؿ گـفتَ امت

آتو، پٌاٍ گاٍ گـم، لثاك گـم ّ : ٍْؿت ًوًَْ تَ. لالفم ؿا تا هضیظ فینت ػؿ چٌیي صالت ّ ّضؼی ػاىتَ تاىٌؼ، تَ هیاى آهؼًؼ

چٌیي فکـ هی ىْػ کَ تؼّى ىک ایي ّمیلَ ُا ػؿ ػمتـك هـػهاًی کَ ػؿ ػّؿاى کِي مٌگی فتـی . صتا ّمیلَ ُای ًْی ىکاؿ

ػؿ  ایي اهـ ؿّىي امت کَ آب ّ ُْای مـػ کُْنتاًی. ػؿ فهیي ُای تلٌؼ رٌْب آمیا ّ افغاًنتاى، هی فینتَ اًؼ، هینـ تْػ



هِن تـیي ًکتَ . ّضغ مـها ّ عيک ػىت ُای کن گیاٍ ػؿ ػّؿاى ػگـگًْی ُای اللیوی، صضْؿ تیو تـ هـػم ؿا تـ ًوی تاتیؼ

تـای اًناى ایي تْػ کَ گیاٍ عْؿاکی ػؿ ایي ػىت ُای مـها فػٍ تَ ىؼت کن تْػ ّ کفایت عْؿاک ىاى ؿا تـای اػاهَ فًؼٍ گی 

اف ایي ؿّ، تَ تغو ُای پاییٌی ؿّی آّؿػٍ ّ . اًاى تَ تاله ىؼًؼ تا تَ رای گـم تـی تکْچٌؼتَ ُویي ػلیل تْػ کَ اًن. ًوی کـػ

مثثو ُواًا همؼاؿ کن تـؿمی . ٌُْف ًياًَ ُایی اف عیوَ گاٍ ُایياى کيف ًگـػیؼٍ اًؼ. عْیيتي ؿا تَ ماصل ػؿیای آهْ ؿماًؼًؼ

ـگًْی هغتلف تاالیی فهیي، تافهاًؼٍ ُای ایي احـ ُا ؿا تَ ُن چٌاى فکـ هی ىْػ کَ  ػگ. تامتاًيٌامی ػؿ ایي را هی تاىؼ

 .ایي ُن هوکي امت کَ توام هٌطمَ ػؿ ػّؿاى ًمطَ اّد گـها، ًاهنکْى تْػٍ تاىؼ. ژؿفای فهیي تـػٍ تاىؼ

 .تـای ػؿیافت ؿاٍ صل ایي هيکل تایؼ تـؿمی ُای ُوَ راًثَ ٍْؿت تگیـػ

 Epi-Paleolithicپیؿ ـ ًْؼٌگی   

ًقػٍ ُقاؿ مال تؼؼ اف فینت ػؿ لـٍ کوـ مْم، ها تَ آگاُی فـاّاى ػؿ تَ تـیي ٍْؿتو اف ػّؿاى کِي ػؿ صؼّػ پا

ایي . تَ ٍْؿت ػوْم هی تْاى ایي کاّىگاٍ ُا ؿا ػؿ تغو پیو ـ ًْمٌگی ػمتَ تٌؼی کـػ. مٌگی ػؿ افغاًنتاى، تَ ػمت ػاؿین

تَ ٍْؿت ّالؼی ػؿ افاًنتاى ها تَ . گـها ّ آغاف ُْلْمياىاؿٍ یی امت تَ کيف ػٌَـ ُای ؿیقٍ مٌگی ػؿ آعـیي ػّؿاى 

ٍْؿت ّیژٍ یی تَ في تَ ىؼت ظـیف تیغَ ُای ؿیقٍ یی تـ هی عْؿین کَ ُواًٌؼ آى ُا ؿا ػؿ گؾىتَ ّ لؼین ػؿ ُیچ رای ػیگـ 

 .ػیؼٍ ًوی تْاًین

ی کيف ّ هْؿػ کاّه لـاؿ ًقػیک ىِـ آق کْپـّک، ػؿ ّالیت تلظ، چٌؼیي رایگاٍ ػّؿاى کِي مٌگی تَ ّمیلَ ػّپـ

رای ایي ىِـ ؿا ػؿ تغو فـاط ػؿیای تلظ ػؿ ُویي ػؿٍ ًياى هی ػُؼ، ّ ىکل  ۲.۹ىکل ( ۲.۱۷ـ ۲.۹ىکل ُای . )گـفتٌؼ

ػؿ ُـ ػّ مْی ىوالی ّ رٌْتی آق کْپـّک، ػؿیای تلظ ػؿ یک ػؿٍ تٌگ . ًوای ایي ػؿٍ ؿا اف مْی غـب هی ًوایاًؼ ۲.۱۰

کاّىگاٍ ُای ػّؿاى کِي مٌگی ػؿ ىوال ىِـ . اف ٍؼ هتـ ُن تلٌؼ هی تاىؼ، رـیاى هی یاتؼ کَ ػیْاؿُای گچی اه گاُی

آق کْپـّک مْم ػؿ یک رایگاٍ ؿّتاف لـاؿ . ًقػیک رایی کَ ػؿیای تلظ تاؿ ػیگـ تَ ػوْق ػؿٍ تاف هی گـػػ، ّرْػ ػاؿًؼ

یک پٌاگاٍ تقؿگ امت کَ ػؿ ًین ( ۲.۱۱.ىکل)ػّم  آق کْپـّک. ػاؿػ کَ ػّ مْی ىٌقاؿ ػؿ پاییي تـیي تغو تا ُن هی پیًْؼًؼ

اًؼافٍ ایي . صضْؿ ػاؿػ( ۲.۱۱.ًگاٍ کٌیؼ تَ ىکل)کیلْهتـی پاییي آب آق کْپـّک مْم، لـاؿ ػاؿػ ّ ػؿ ػؿّى ػؿٍ تٌگ 

امت هتـ اف ػؿیا ػّؿ  ۶۰ػمة پٌاُگاٍ، ًقػیک تَ . هتـ هی ؿمؼ ۱۴هتـ فـاعی ػاؿػ ّ ژؿفایو تَ  ۶۰پٌاُگاٍ ػؿ عظ چکک 

 .هتـ اف مطش آب تاالتـ هی تاىؼ ۱۲ّ ػؿ مطش، ػیْاؿ ػمثی  

ایي ؽعیقٍ گاٍ اف . اها، هی تْاى چٌیي فيـػٍ آى ؿا تیاى کـػ. مطش ّ طثمَ تٌؼی آق کْپـّک ػّم، تنیاؿ پیچیؼٍ امت

رـیاى آب آى ؿا ؿیقه ُای چتی اف گچ، تؼؼ ؿیگ ؿیقٍ ُای هؼؼًی فؿػ گًَْ ّ عاک پُـــتاؿی کَ  : مَ ػٌَـ هتيکل امت

ایي عاک پـ تاؿ تا هْاػ هؼؼًی فؿػ گًَْ کَ اف چت فـّػ آهؼٍ اًؼ، ػؿ ىیة تیـّى پٌاُگاٍ تَ ُن هی آهیقًؼ، هگـ، اف . هی آّؿػ

اًثاؿ عاک پـُــتاؿ تٌِا ػؿ تغو ُای پاییٌی یافت هی گـػًؼ تا مطش تاالیی . عظ چکک تَ مْی ػمة پٌاُگاٍ ؿا تاف ًوی ًوایٌؼ

ماًتی هتـ یافت ىؼ کَ ػاؿای ؽغال  ۴۰تا  ۲۵احـ ُای کِي مٌگی ػؿ یک الیَ ًافک، هگـ تا لکی هیاى . مٌگی ػّؿاى کِي

چیقی ُایی ؿا کَ ػّپـی، . ایي را، تا مـاىیثی تٌؼی تَ مْی ػؿیا ؿاٍ تاف کـػٍ امت. چْب، امتغْاى ّ اتقاؿ مٌگی هی تاىؼ

ـِ تغو ُوْاؿ ػؿ فیـ عظ چکک تایؼ تیو تـ تـؿمی گـػػ. ىؼتَ ػمت آّؿػ، هوکي ػٍ ػؿ ٍؼ مطش اىغالی هغاؿٍ تا ػؿ . هگ

تغو تاالیی احـ ُایی اف تامتاًی غیـمفالی  ّ مفالی هـتْط تَ الیَ ُای ػّؿاى ًْمٌگی ّ ػّؿاى تاؿیغی ػَـ آُي ػیؼٍ ىؼٍ 

 .ػؿ ایي تغو، تـؿمی ػؿ عظ ؿیقٍ ؿیگ ُا ّ ػگـگًْی ُای اللیوی ٌُْف ٍْؿت ًگـفتَ اًؼ. اًؼ

ایي احـ ُای ػّؿاى کِي مٌگی تَ ٍْؿت ػوْم، ػؿ تـ گیـًؼٍ اتقاؿ کاؿ مٌگچَ یی اًؼ کَ اف هْاػ هضلی کَ ػاؿای 

مٌگـیقٍ ُایی کَ ػؿ هیاى تْػٍ ُای گچ تْػٍ ّ ػؿ فاٍلَ کوی اف هغاؿٍ   ۲.۱۲ىکل . کیفیت ػالی هی تاىٌؼ، ماعتَ ىؼٍ اًؼ

 .یافت ىؼٍ اًؼ، ًياى هی ػُؼ

ػؿ الیَ ػّؿاى کِي مٌگی ػؿ آق کْپـّک ػّم، تـ یک تْتَ مغت ؽغال ٍْؿت گـفتَ . ۱۴ي ـ اًؼافٍ گیـی کاؿت

ایي تاؿیظ تـ اماك ػمتَ تٌؼی ُای ؿّىي . یا پیو اف اهـّف، ؿا ًياى هی ػُؼ. ا. پ ۲۱۵هخثت هٌفی  ۱۶۶۱۵امت ّ ؿلن 

ػوـ الیَ ػّؿاى کِي مٌگی تَ ٍْؿت ػلیك  تاینت آفهایو ُای تیو تـی ٍْؿت تگیـػ تا. ػملی ّ پؾیـفتٌی تَ ًظـ ًوی آیؼ

ؿا ػؿ هْؿػ هـصلَ آغاف ًْ مٌگی تا پیًْؼ تا آق کْپـّک ػّم، . ا.پ ۲۳۴هخثت هٌفی  ۱۰۲۱۰ىیٍْ ػیگـ ؿلن . تَ ػمت آیؼ

 .  ایي تفاّت فهاًی ؿا تایؼ پاییي تـیي ؿلن، ػؿ هْؿػ ػّؿاى کِي مٌگی ىوـػ. ًياى ػاػٍ امت

. کاؿػ اف مٌگ ماػٍ ّ یا چٌؼ الیَ هی تاىؼ/ مٌگ ػؿ آق کْپـّک مْم، ػؿ تـگیـًؼٍ تیغَ في اتتؼایی اتقاؿ مافی اف

ًوای ایي . ایي ُا ػؿ تغيی تَ ىؼت ظـیف ّ کْچک هی تاىٌؼ ّ تا ىیٍْ فياؿ اف تْتَ مٌگ ُای گلْلَ هاًٌؼ ماعتَ ىؼٍ اًؼ

ّ  ۳ّ ىواؿٍ  ۲.۱۳یی کَ کاؿػ گًَْ ُایی ػؿ ىکل ًوًَْ تْتَ مٌگ ُا. ػیؼ ۲.۱۳ّ  ۲.۱۲مٌک اتقاؿ ُا ؿا هی تْاى ػؿ ىکل 

 .، اف آى ُا ماعتَ ىؼٍ اًؼ، ّ یا ػیگـ اتقاؿ پیو ـ ًْ مٌگی ؿا ػؿ ایي را ّ ػؿ ُـ رای ػیگـ افغاًنتاى ًوی تْاى یافت ۴

. ؼتْتَ مٌگ ُای گًَْ گًَْ یی کَ اف آى کاؿػک ُا ماعتَ ىؼٍ اًؼ، ػاؿای هيغََ ُای ُواًٌؼ هی تاىٌ ۲.۱۴ىکل 

( رایگاٍ فياؿ)تغو ُایی کَ تـ آى ُا ضـتَ ّاؿػ ىؼٍ اًؼ . ایي تْتَ مٌگ ُا تَ گًَْ یی آهاػٍ ىؼٍ اًؼ کَ ػاؿای ًْک تیق تاىٌؼ

تـ عْػ هضل کاؿ کؼام احـی ّاؿػ ًيؼٍ امت، اها، ػاؿای عظ ُای هٌضٌی . ػؿرَ ؿا هی مافػ ۹۰تا هضْؿ ػؿافگًَْ، فاّیَ 

تْتَ مٌگ ُا ّ کاؿػک ُا، ًياًَ ُایی اف کاؿ تا آتو تـ آى ُا تـای ًـم مافی تَ چين هی تـ تنیاؿی اف . گًَْ هی تاىؼ

ُوَ تا ُن، . تَ ٍْؿت ؿّىي تـهین تنیاؿ ظـیف صاىیَ یی تـ کاؿػک ُا ؿا ًياى هی ػٌُؼ  ۹ّ  ۸، ىواؿٍ ۲.۱۴ىکل . ؿمٌؼ



ایي کاؿ اف فياؿ، اف کاؿ تـػ ػلیك کاؿ ّ یک گًَْ تـای . في ؿیقٍ کاؿی تـ کاؿػک ُا تَ ىؼت اف کیفیت تاالیی تـ عْؿػاؿًؼ

ایي اهـ ًوایيگـ، هِاؿت لاتل تْرَ ّ تزـتَ ػؿاف . اتقاؿ ػیگـی کَ مٌگ ؿا هضکن ًگَ ػاؿػ، امتفاػٍ تَ ػول هی آهؼٍ امت

 .هؼت مافًؼٍ گاى ٌُـهٌؼ ایي اتقاؿ هی تاىؼ

گواى فیاػ . اتقاؿ ُا تنیاؿ ًا ىٌاك تالی هاًؼٍ اًؼتا آى کَ في کاؿػک مافی ؿّىي امت، هگـ، کاؿتـػ ّ ّظیفَ ایي 

ُـ ػّ تغو . هی ؿّػ کَ هوکي ایي ُا تغيی اف یک ػمتگاٍ تْػٍ تاىؼ ّ ًمو عاؿکی ؿا تـ کؼام ػمتَ ّ یا آلَ یی ػاىتَ تاىؼ

ٌگی ػؿ افغاًنتاى، مٌگ تْتَ ُای ؿیق مٌگی ّ کاؿػک ُا ػؿ پٌاٍ گاٍ ُا ّ ُن چٌاى ػّ رای ؿّتاف هـتْط تَ ػّؿاى پیو ـ ًْم

اف هتي ػاػٍ ُای یاػ ىؼٍ هی تْاى تَ ایي ًتیزَ ػمت یافت کَ اف ایي کاؿػک ُا ًی تٌِا ػؿ عیوَ گاٍ ُا کاؿ . تَ ػمت آهؼٍ اًؼ

تـ کيف تْتَ ُای مٌگی . گـفتَ هی ىؼٍ اًؼ، تل تـای کٌؼى، کاّیؼى ّ عاؿد کـػى تـعی چیق ُای ًیق هْؿػ امتفاػٍ تْػٍ اًؼ

ؿ تَ ػمت آهؼٍ اًؼ ًوی تْاى مغٌی گفت فیـا تَ ًظـ ًوی آیؼ کَ ایي کْک جاُا کاؿػک ُا  ماعتَ هی ىؼٍ ّ ػؿ کَ اف آى 

 .کاؿػک ُا ػؿ عیوَ گاٍ ُای کْچک گؾؿی ّ هْلتی ماعتَ ىؼٍ تاىٌؼ

ؿًؼ، اف تَ ماػٍ گی هی تْاى گفت کَ تْتَ ُای مٌگ یاػ ىؼٍ ّ کاؿػک ُای مٌگی کَ تَ ػّؿاى پیو ـ ًْمٌگی تؼلك ػا

. اّل اف ُوَ ایي کَ ایي ُا ػؿ توام رایگاٍ ُای پیو ـ ًْمٌگی ػؿ ىوال افغاًنتاى تَ ػمت اهؼٍ اًؼ. اُویت تاالیی تـعْؿػاؿ اًؼ

آى چی . اؿتثاط ػاؿًؼ( ۱۹۶۹ُْل، )تْتَ مٌگ ُایی کاؿػک ُای مٌگی کَ ػؿ رٌْب ایـاى کيف ىؼٍ اًؼ، تَ ػّؿاى ًْمٌگی 

اها ػؿ ُیچ رای . تَ ػمت آهؼٍ ًیق تَ ایي ػّؿ هتؼلك امت( Huckriede 1961ُْکـیؼ،)اّه ُای ًقػیک کـهاى تَ ّمیلَ ک

ّ یا ػّؿ اعیـ کِي مٌگی ( ۱۹۶۷ُْل، ّ فالًٌـی، )ُای ػیگـ ایـاى، احـ ُایی کَ تَ ػّؿ آعـ کِي مٌگی فـٌُگ فاؿفی 

ػؿ آمیای . ػاىتَ تاىٌؼ، یافت ًيؼٍ اًؼ تؼلك( ۱۹۶۸ّ  ۱۹۶۴ّ هک تـًی،  ۱۹۵۲، کّْى ۱۹۵۲ػّپـی، )فـٌُگ کنپیٌی 

هیاى مٌگی،، هاًٌؼ صاىیَ ٫٫هـکقی ىْؿّی في اتقاؿ ؿیقٍ مٌگی تَ ٍْؿت ؿّىي ّرْػ ػاؿًؼ، هگـ، ایي ُا تَ ػّؿ پایاى 

ّ یا آغاف ًْ مٌگی ػؿ لقالنتاى ( ۹۶. ً. ۱۹۷۰تاػؿ، )هـتْط تَ ُقاؿٍ ُفتن تا چاؿم پیو اف ػینا  اّضالىـلی 

، ّ ُن چٌاى رایگاٍ ُای ػیگـ آق کْپطّک ؼْمّیژٍ گی ػّم ٌٍؼت ؿیقمٌگی ػؿ . تؼلك ػاؿًؼ.( ع۱۹۷۰، ّیٌْگـاػف)

هـتْط تَ ػّؿاى پیو ـ ًْمٌگی ػؿ افغاًنتاى ایي امت کَ ػؿ هیاى ایي اتقاؿُا، ها تَ ؿیقٍ مٌگی ٌُؼمی تَ ُـ گًَْ اه، 

کاؿػک ُایی کَ اف آق   ۵۲۰ػؿ هیاى . ك گًَْ، تـ ًوی عْؿینکاؿػک ُای پغتَ ىؼٍ ّ صتا کاؿػک ُای اؿیثی، ُاللی ّ یا ػا

تـهین تٌِا ػؿ یک . ػؿ ٍؼ آى ُا تغییـ ػاػٍ ىؼٍ ّ یا تـهین ىؼٍ اًؼ ۵.۷تایو یؼٌی  ۳۱کْپـّک ػّم تَ ػمت آهؼٍ اًؼ، تٌِا 

. ُا ًا هؼوْل امتًثْػ ػٌَـ ُای ٌُؼمی ػؿ في کاؿػک . هْؿػ ّ اى ُن ػؿ تغو صاىیَ یی اه، تَ ىؼت ظـیف تْػٍ امت

ػؿ . ایي اهـ هوکي ًاىی اف ایي صمیمت تاىؼ کَ ػگـگًْی تؼؿیزی في کاؿػک مافی مٌگی ػؿ آغاف هـصلَ لـاؿ ػاىتَ امت

، تاؿ یْمف، کاّىگـ هؼـّف، ًوًَْ تکاهل تؼؿیزی في ّ Oferتغو ىـلی هؼیتـاًَ، تَ ٍْؿت هخال ػؿ کاّىگاٍ یی اّفـ

 :اف اّ هی عْاًین. ًياًی ًوْػٍ امت کباضاىفـٌُگ ماف ؿیقٍ کاؿػ ؿا تَ ؿّىٌی ػؿ 

هی تْاى یک تساّم زایوی ضا اظ پیفَ ّ صٌعت ؼازٍ ابعاض ؼٌگی ضیع، تا ابعاض ُای زض بط گیطًسٍ کاضزک ُای  ٫٫

ط هی اظ ایي پػ، ها ـاُس پسیسایی آلَ ُای ٌُسؼی کَ آضام آضام بَ ؼْی زلت بیؿ تط ؼی. ُاللی یا زاغ گًَْ ّ ًْک ضیعٍ زیس

ًوایس ّ ضاٍ بَ ؼْی ؼاذت چاضضلعی ّ هؽتطیل، اگط چی ًاهٌظن، باظ هی ًوایس تا بَ تْلیس کاضزک ُای زاغ گًَْ ّ ُاللی هی 

 .( ۵۵- ۵۴. ، ق۱۹۷۰باض یْؼف، )،، .ضؼس

اٍ ایي هـصلَ ؿا کَ ها ػؿ ىـق هؼیتـاًَ ىاُؼین، ػؿ اٍل اهـ ػؿ  فلنطیي ػؿ پایاى ػّؿاى اّؿیژی، ؿىؼ ًوْػ ّ ؿ  

 .ایي ؿًّؼ هؼت ًقػیک تَ ػٍ ُقاؿ مال ؿا ػؿ تـ گـفت. گيْػ کباضاىتَ مْی ماعت اتقاؿ ُای ٌُؼمی ػؿ 

ایي گواى ّ ّمْمَ ػؿ ؽُي ؿاٍ تاف هی ًوایؼ کَ چٌیي ؿًّؼی ػؿ افغاًنتاى تا ماعت کاؿػک ُایی اف امتغْاى چٌاؽ   

، تاف ۴۰غاف ىؼٍ ّ ؿاٍ تَ مْی ماعت ؿیق کاؿػ ُای تاىمـغاى تا فػى ّ فياؿ تا تْتَ مٌگ ُای ًْک تیق ػؿ لـٍ کوـ مْم، آ

هيکل تقؿگ ایي امت کَ ؿًّؼ فهاًی کَ ػؿ هْؿػ اىاؿٍ ىؼ، تَ ىؼت فیاػ امت ّ تَ ُویي ػلیل ًوی تْاى تَ ُیذ . کـػٍ تاىؼ

 .ٍْؿت تـ تؼّام فٌی ایي ؿًّؼ صکن ػاػ

ػؿ ماصل رٌْتی ػؿیاچَ کنپیي کَ هک تـًـی  ّالغ تپَ علیمٌگک ُای ؿیقٍ ّ کاؿػک ػؿ کاّىگاُی تَ ًام 

McBurnery تا آى ُن کاؿػک ُای تپَ ػلی، تَ ىؼت تا آى ُایی .( ع۱۹۶۸هک تـًـی، . )ػؿ آى کاؿ هی کـػ، تَ ػمت آهؼٍ اًؼ

اًؼ، اف ػؿ تپَ ػلی، مٌگ ُایی کَ ایي کاؿػک ُا اف آى ُا ماعتَ ىؼٍ . کَ ػؿ ىوال افغاًناى تَ ػمت آهؼٍ اًؼ، تفاّت ػاؿًؼ

تَ ٍْؿت ػوْم ػؿ ایي را، کاؿػک ُایی کَ اف مٌگ غیـ ّؿلَ یی ماعتَ ىؼٍ . کٌاؿٍ ُای مٌگ ُای ّؿلَ یی رْؿ ىؼٍ اًؼ

 .تاىٌؼ، ػیؼٍ ًيؼٍ اًؼ

. تغو هِن ػیگـ تـکیة اتقاؿ ُای کاؿ ػؿ آق کْپـّک ػّم، تـاىگـ ُایی ػاؿای کٌاؿٍ ُای ىیة ػاؿ هی تاىٌؼ

وـ مْم، کَ ػؿ آى تـاىگـ ُا ػؿ تغو ًِایی اف امتغْاى چٌاؽ ماعتَ ىؼٍ اًؼ، ػؿ آق کْپـّک تـ ػکل لـٍ ک( ۲.۱۵.ىکل)

ىاُؼ ؿّىي ّرْػ . ػّم، هی تْاى کاؿػک ُای کْتاُی ؿا ػیؼ کَ تـ آى ُا ػاؽ ُایی تَ ًظـ هی ؿمٌؼ ّ ػاؿای فاّیَ ىیثؼاؿ اًؼ

. کاؿػک ُایی کَ اف ّؿلَ ُای مٌگی ماعتَ ىؼٍ اًؼ، ػاؿًؼ ػاؿػ کَ کاؿکـػ تـاىگـ ُای ىیثؼاؿ ُواًٌؼی ًقػیک تا ىیٍْ کاؿ

. چاؿ ًوًَْ ؿا هی تْاى ػؿ ىکل. ػؿکٌاؿ تـاىگـ ُای کَ ػؿ آعـ ىیثؼاؿ اًؼ، تؼؼاػ فیاػ تـاىگـ ُای هؼیاؿی تَ ػمت آهؼٍ اًؼ

 .ػیؼ ۲.۱۶

مَ . هین ىؼٍ ؿا هی مافًؼمٌگک ُای ًْک تیق، فاّیَ ػاؿ ّ تـهین ىؼٍ تغو ػّم اتقاؿ کاؿ مٌگی ػمت عْؿػٍ ّ تـ

اتقاؿی کَ صاىیَ ُای . ًياى ػاػٍ ىؼٍ اًؼ ۲.۱۷تا مٌکگ ُای فّایَ ػاؿ کَ ػاؿای ًْک تیق اًؼ ّ یکی تـیؼٍ گی ػاؿػ ػؿ ىکل 



ػؿ ػمتَ تٌؼی ایي اتقاؿ کاؿ، آى ُایی کَ تغو عالیگاٍ ىاى تـهین ىؼٍ . ىاى تـهین ىؼٍ اًؼ، تغو هِن ایي گـٍّ ؿا هی مافًؼ

 .ایي تغو ػؿ تـ گیـًؼٍ مٌگ ُای ّؿلَ یی تـاه ىؼٍ ّ کاؿػک ُای تا ًْک تـاىگـ هی تاىٌؼ. فیاػ اًؼ اًؼ،

یکی اف ّیژٍ ُایی کيف ػؿ آق کْپـّک ػّم، تـؿمی هاًؼٍ ُای راًؼاؿاى هی تاىؼ کَ تَ تغو ؽعیـٍ ُای ػّؿاى 

 :امتغْاى راًؼاؿاى فیـ ؿا ػمتَ تٌؼی کـػ. ع۱۹۷۲ػؿ مال  Dexter Perkinsػکنتـ پـکیٌق، . کِي مٌگی پیًْؼ ػاؿًؼ
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ایي هسالَ  (. صذ استخْاى ضٌاختَ ضذٍ  در ۸۹)در ایي جا دیذٍ هی ضْد کَ اکثزیت ایي چارپایاى را گْسپٌذ ّ تش  

رّضي هی ساسد کَ تخص سیاد سزچطوَ خزچ گْضت در دّراى پایاًی کِي سٌگی هزدم ضوال افغاًستاى، اس ُویي دّ چارپا 

 .  تاهیي هی ضذٍ است

. آهذٍ اًذ دّ طثمَ جذا اس ُن  ّجْد دارًذ کَ در آى ُا یافتَ ُای دّراى پیص ـ ًْسٌگی تَ دست در آق کْپزّک سْم،

اس دیذ ّیژٍ گی ُا ّ تُــؼذ ُا گًَْ گًَْ، تا اتشار کار در آق کْپزّک دّم ُواًٌذ  AK3-A( ـ الف ۳. ک. تَ ًام آ) طثمَ تاالیی 

ـ  ۳. ک. آ) تا آى ُن الیَ پاییي تز،     . ایي اهز، ها را اجاسٍ هی دُذ تا ایي دّ تخص را  تَ گًَْ یی ُن ػصز گواى ًوایین. اًذ

در آى جا، في ریشٍ کاردک دیذٍ ًوی ضْد ّ ُن چٌاى تزاضگز ُایی تا پایاى . تصْیز دیگزی را ارایَ هی دُذ AK3-B( ب



. ۲. ک. یا آ. ـ الف۳ک . تَ صْرت رّضي دراستز اس آ. ـ ب ۳.ک. دراسا ّ پٌِای اتشار تزهین ضذٍ در آ. ضیثذار ّجْد ًذارًذ

 .تاریخ یاتی ًطذٍ است. ۱۴َ کارتي ـ ٌُْس تَ ّسیل. آق کْپزّک سْم ـ ب. هی تاضذ

ًواد دّراى پیص ـ ًْسٌگی هی ( ۲.۱۸.ضکل)در ساحَ ایثک، کاّضگاٍ ُای لزٍ کوز اّل، کاک جار ّ درٍ کالى،

ُیچکذام ایي . ُوَ ایي کاّضگاٍ ُا اس دیذ فٌی ّ سهاًی پیًْذ ًشدیک تا آق کْپزّک، تا تزخی دگزگًْی ُای اًذک، دارًذ. تاضٌذ

تاستاًطٌاسی در دستَ تٌذی ُای جذاگاًَ یی  فرهنگس ًگاٍ فٌی ّ ضکلی تا ُن هتفاّت ًیستٌذ کَ تتْاى آى ُا را اس دیذ ُا چٌاى ا

ایثک، ًشدیک تَ صذ کیلْهتز اس آق کْپزّک، فاصلَ دارد ّ در ُواى ساحَ داهٌَ تپَ افتادٍ است ّ ُیچ  سذ ّ .  تمسین ًوْد

سطح . جایگاٍ ایي کاّضگاٍ ُا ًطاًَ ُایی اس اسکاى را تا خْیص دارًذ. ا ًوی ساسدهاًغ جیْگزافی آى را اس آق کْپزّک جذ

اس یک جایگاٍ یگاًَ یی تزکیة ضذٍ است کَ در آى اتشار کار، سز اس یک لطز ًاسک خاک (  ۲.۱۹.ضکل)کاّضگاٍ کْک جار، 

است کَ تَ ّسیلَ آب ضیزیي  ّ سٌگ گچی ًگَ ایي ُوْاری تمایای جای تزتاد رفتَ یی . در تخص ُوْار تاالیی تیزّى آّردٍ اًذ

. ُویي جا را هی ًوایذ ّ تیز، جای دلیك را ًطاى هی دُذ ۲.۱۹ضکل . هتزی ژرفای درٍ، لزار دارد ۳۰داری ضذٍ ّ در حذّد 

تزای  ایي را هی تْاى تَ تزیي تزصذ گاٍ، ًگاٍ جا ّ کویٌگاٍ. یک ساحَ گستزدٍ ػوك درٍ را هی تْاى اس ایي جا تزرسی ًوْد

 .رد سدى ضکار، تَ ضوار آّرد

هْرد تِزٍ تزداری لزار گزفت، در گذرگاٍ ّادی خطک . ع۱۹۶۵پٌاُگاٍ درٍ کالى، کَ تَ ّسیلَ پْگلیسی، در سال 

ایي پٌاُگاٍ تٌگ ّ دراس است ّ . هتز صْرت گزفتَ است ۳۰در ایي جا تز تستز سٌگ ُای گچی کاّضی تَ ژرفای . لزار دارد

پْگلیسی، . َ حیث جایگاٍ ّ یا ایستگاٍ گذرای گزٍّ کْچک ضکار چیاى، هْرد استفادٍ لزار هی گزفتَ استفکز هی ضْد کَ ت

 .هتْجَ حضْر اتشار اتتذایی در ایي  پٌاُگاٍ ضذٍ است کَ ُواًٌذی ُای سیادی تا آق کْپزّک سْم ـ ب، دارد

کاردک ُای ساختَ ضذٍ اس . ادٍ ضذٍ است، ًطاى د۲.۲۰تؼذاد اتشار ساختگی هزتْط سطح یک، در لزٍ کوز، تا ضکل 

لزٍ کوز، هاًٌذ کاک جار، دیذٍ تاى ّ کویٌگاٍ . ّرلَ ُای سٌگی، ُواًٌذی ًشدیک تا کاک جار، درٍ کالى ّ آق کْپزّک دارًذ

 .خْتی تزای گزٍّ ُای کْچک ضکار چی کَ ُز چٌذ ّلت تؼذ، اس آى تِزٍ هی گزفتٌذ، تْدٍ است

ٍّ ُای ضکارگز ّ هیٍْ چیي، در سهاى دگزگًْی ُای آب ّ ُْا در دّراى ُْلْسي، اس چٌیي تَ ًظز هی رسذ کَ گز 

تزرسی ُای اتتذایی کّْى، اس چارپایاى در سطح اّل لزٍ کوز، ًطاى . کٌار دریای سوٌگاى تِزٍ تزداری گستزدٍ یی ًوْدٍ اًذ

ػذم حضْر آُْ در آق کْپزّک، . ار هی رفتٌذهی دُذ کَ آُْ ّ گْسپٌذ ّحطی، اساسی تزیي ًْع چار پایاى تزای ضکار تَ ضو

ایي هسالَ تا ٌُْس رّضي ًیست کَ آیا کٌار ّ . هوکي ًاضی اس تفاّت ژرف هیاى خْد هحل، آى گًَْ کَ ضزحص آهذ، تْدٍ تاضذ

ّ گزد  تستز دریا درساحَ ایثک، هْرد تِزٍ تزداری لزار گزفتَ است یا ًی، ّ یا ایي کَ آیا گزٍّ ُای ضکار گز ّ هیٍْ چیي

آّراى تَ صْرت فصلی، ٌُگام فصل تاتستاى،  تا ٌُذّ کص پیص رفتَ ّ در ٌُگام تاتستاى تَ سهیي ُای ُوْار تزکستاى تاس 

 .گطتَ اًذ

کَ ػضْ ُییت تاستاًطٌاسی . ع۱۹۷۲گْیي، درسال . تاسٍ تزیي یافتَ ُا در هْرد دّراى پیص ـ ًْسٌگی تَ ّسیلَ پ

کاّضگاٍ اش در سهیي ُوْار سَ گْضَ هاًٌذ، در ضوال تاضمزغاى کَ آى را . گزفتَ است فزاًسَ در افغاًستاى تْد، صْرت

. در ایي جا تاسهاًذٍ ُای آى دّراى، در تلٌذی یک تپَ ریگی تَ دست آهذٍ اًذ. ، ًام ًِادٍ است، هی تاضذ ۴۰تاضمزغاى ضوارٍ 

جای هتوزکشی در ایي سهیٌَ رد یاتی ًطذٍ است ّ . اًذ اتشار ُای سٌگی در ساحَ یی تَ فزاخی ُشار ُا هتز هزتغ پزاکٌذٍ ضذٍ

اتشار سٌگی هزتْط . تَ تاّر گْیي، ایي اهز ًاضی اس آى است کَ اتشار یاد ضذٍ تَ ّسیلَ سیالب دریای سوٌگاى، پزاگٌذٍ ضذٍ اًذ

ایي ُا ُوَ . اهل هی گزدًذ، در تزگزیٌذٍ سَ ُشار پارچَ هی تاضٌذ کَ چارصذ تایص در دستَ تٌذی اتشار کار ض۴۰تَ تاضمزغاى 

ایي اتشار، تَ ضذت اس یافتَ ُای ُواًٌذ درّاى پیص ـ ًْسٌگی در آق کْپزّک . ًطاى هی دٌُذ کَ تَ اثز تاد ّ آب ساییذٍ ضذٍ اًذ

 :ایي ًتیجَ گیزی تز پایَ ُای ًکتَ ُای سیز استْار اًذ. ّ ایثک، تفاّت دارًذ ّ هوکي تَ دّراى پس تز، تؼلك داضتَ تاضٌذ

ایي اهز . سٌگک ُای ًْک تیش ًیش دیذٍ ضذٍ اًذ. اّل، دردستَ کاردک ُا، تؼذاد پختَ ضذٍ، سَ گْضَ ّ ُاللی هی تاضٌذ

 . ًوایطگز ایي حمیمت است کَ في، پیطَ ّ صٌؼت سٌگی رضذ یافتَ تزی ّجْد داضتَ است

در تاضمزغاى . ختَ هی ضذٍ استدّم، کاردک ُای سٌگی تَ ضیٍْ هتفاّتی تا همایسَ تا آق کْپزّک ّ یا ایثک، سا

. ّرلَ ُای سٌگی ریش تَ ضکل ُای هختلف ساختَ ضذٍ اًذ کَ ُواًٌذی سیادی تَ یافتَ ُایی اس کاّضگاٍ ػلی تپَ، در ایزاى دارًذ

 .ُیچکذام اسّرلَ ُای سٌگی ریش کَ ضکل گلْلَ را دارًذ، در ایي جا یافت ًطذٍ اًذ

تَ تاّر گْیي، ایي جا . سٌگی ًْک تیش تَ هؼٌای اصلص چیشی دیذٍ ًوی ضْد سْم، در هیاى ایي ساختَ ُا اس آلَ ُای

اّ پیص تیٌی هی ًوایذ کَ ًطاًَ ُای دیگز فزٌُگی، در داهٌَ ُای ضوالی تز . تیص تز تَ خیوَ گاٍ گذرای فصلی هی هاًذ

 .ٌُذّکص تَ دست خْاُذ آهذ

 ففطزٍ ایي پاضٍ
نتاى، تٌاتـ ػلیل ُای هتؼؼػ، تـای عْاًٌؼٍ گاى تیو تـ ّمْمَ اًگیق تـؿمی یاػ ىؼٍ اف ػؿّاى کِي مٌگی ػؿ افغاً

ایي اهـ ؿّىي امت کَ افغاًنتاى ماصَ . تَ تاّؿم عْاًٌؼٍ گاى صك ػاؿًؼ تا چٌیي تـػاىتی ػاىتَ تاىٌؼ. امت تا لٌاػت تغو

پیو اف تاؿیظ ّ  ػّؿاى کِي مٌگی، تـای ػؿیافت آگاُی ُای تیيتـ ػؿ هْؿػ . تنیاؿ پـُــاُویت اف ػیؼ ػّؿاى کِي مٌگی امت

تا کٌْى کاّه ُا ّ تـؿمی ُایی کَ اًزام ىؼٍ اًؼ، تَ ىؼت اتتؼایی ّ ػؿ اّل . تایؼ تـؿمی ُای تیو تـی ٍْؿت تگیـػ



 .ایي کاؿ، تیو تـ پـمو ُای ًْی ؿا تَ هیاى آّؿػٍ امت تا پامظ ُا. ٍّف لـاؿ ػاؿًؼ

ی ػؿ افغاًنتاى، رٌْب ٌُؼّکو، هوکي تغيی اف ػًیای رٌْب آمیا چٌیي فکـ هی ىْػ کَ ػؿ ػّؿاى کِي مٌگی فیـ

تا صال مٌؼ ُای پُـــاػتثاؿ ػؿ هْؿػ ػّؿاى کِي مٌگی فیـی، ػؿ . ىوال ػؿ ػایـٍ آمیای هـکقی لـاؿ هی گیـػ. تْػٍ تاىؼ

یکی اف ػىْاؿی ُای . ًؼافغاًنتاى تَ ػمت ًیاهؼٍ اًؼ، هگـ، تاله ُای لاتل تْرَ ّ هتوـکقی ُن ػؿ فهیٌَ ٍْؿت ًگـفتَ ا

ػؿ ایي . مـ ؿاٍ، ماییؼٍ گی ّ را تَ رایی امت کَ  ػؿ ليـ فهیي تَ ّمیلَ رٌثو ُا ّ صـکت ُای ػؿًّی، اًزام ىؼٍ امت

تا ُوَ ایي . ؿامتا ؿیقه ّ تـاکن ىؼیؼ مٌگـیقٍ ُای هؼؼًی فؿػ ؿًگ ػؿ ىوال کيْؿ ًیق ػىْاؿ ُایی ؿا مثة گـػیؼٍ امت

فغاًنتاى ؿا هی تْاى مـچيوَ اهیؼ تـای ػؿیافت هاًؼٍ ُای ػّؿاى کِي مٌگی فیـی ػؿ آمیا، ُن اف ػیؼ مؼ ُا ّ هاًغ ُا، ا

 . فـٌُگی ّ ُن اف ًگاٍ تاؿیغی ّ هِن تـ اف ُوَ ػؿ عظ ُواًٌؼ مافی ّ تطاتك، تَ صناب آّؿػ

ػؿ ایي . نتاى هی فینتٌؼایي اهـ تَ ىؼت ؿّىي گـػیؼٍ امت کَ هـػهاًی  ٌُگام ػّؿاى کِي مٌگی هیاى، ػؿ افغاً

ػؿ ایي ؿامتا هنالَ کْچ اًناًاى تَ مْی تغو ػاعلی لاؿٍ آمیا، . ٌُگام، ها ىاُؼ گنتـه ًفْك اًناًاى ػؿ مـامـ رِاى ُنتین

ایي کَ تَ افغاًنتاى هـػهاى اف رٌْب آمیا ّ یا رٌْب غـب آمیا ّاؿػ ىؼٍ اًِؼ، ٌُْؿ . تا مٌؼ ُای ؿّىي حثت گـػیؼٍ امت

تا آى  ُن، . ّیژٍ گی ُای اتقاؿ کاؿ ػؿ ػؿٍ کْؿ، ػؿ ىوال افغاًنتاى ػؿ ایي هْؿػ ًياًَ ُایی ؿا تَ ُوـاٍ ًؼاؿًؼ. تؿّىي ًین

ایي اهـ ؿّىي امت کَ گـُّی اف هـػم کَ ػاؿای هغق پیيـفتَ تْػٍ ّ تـ آى ُا هی تْاى ّاژٍ گاى اًناى ػالل ؿا تَ کاؿ تـػ، 

ایي ىیٍْ فینت ىکاؿ گـی ػؿ توام ػّؿاى ُْلني اػاهَ . ىکاؿ گْمپٌؼ هی پـػاعتٌؼ ػؿ ػّؿاى کِي مٌگی هیاى ػؿ ىوال تَ

 .ػاىت

چٌیي تَ ًظـ ًوی ؿمؼ کَ رـیاى گؾؿ اف ػّؿاى کِي مٌگی هیاى کَ ها اتقاؿ کاؿ ػؿٍ کْؿ ؿا اف ایي هـصلَ تَ ػمت  

ٍْؿت  آضاهی ّ ؼازٍ گی هی تاىٌؼ، تَػاؿین، تا ػّؿاى کِي مٌگی فتـی، کَ اتقاؿ ُای مٌگی لـٍ کوـ مْم، ًوًَْ اه 

تفاّت ایي ػّ ػمتَ اتقاؿ مٌگی تَ ها ایي ًتیزَ گیـی ؿا ًوی ػُؼ کَ ػؿ ایي هیاى  ایي ػّ هـصلَ، کنی ػؿ ایي را . گـفتَ تاىؼ

 فینت ًوی کـػٍ امت ّ یا ایي کَ افغاًنتاى ًمو هِوی ؿا ػؿ عظ ػگـگًْی تؼؿیزی، تا ػمت یافتي تَ ٌٍؼت اتقاؿ مافی

ػؿ ایي ػّ تغو، چٌاى . ۱۴تا صال تـؿمی ُای تؼیي فهاى تَ ّمیلَ کاؿتي ـ. مٌگی ػؿ ػّؿاى کِي مٌگی فتـی، ًؼاىتَ امت

 .ؿلن ُای ػلیك ؿا اؿایَ ًٌوْػٍ امت کَ تتْاى تَ صل ایي هنالَ پـػاعت

ـػهاى هـتْط تَ رٌْب ایي را هوکي ًياى تؼُؼ کَ ه. لـٍ کوـ مْم، ٌُْف ُن ػؿ پيت پـػٍ امـاؿ تالی هاًؼٍ امت

ایي اهـ ؿّىي امت کَ . غـب آمیا، اف ىوال ىـق تـیي تغو افغاًنتاى ػؿ ػّؿاى کِي مٌگی فتـی، ّاؿػ ایي را ىؼٍ تاىٌؼ

ایي را ؿا هی تْاى تا فـٌُگ تاؿاػّمی ػؿ کٍْ ُای . یافتَ ُای یاػ ىؼٍ ُیچ پیًْؼی تا رٌْب ّ یا آمیای هـکقی ًؼاؿػ

اگـ لـٍ کوـ ؿا تا فـٌُگ اّؿیژًکی . اى ػاًنت، هگـ، اف ػیؼ فٌی ّ ّیژٍ گی اف ُوؼیگـ هتفاّت اًؼفاگـّك تا صؼّػی ُوقه

ُوناى تؼاًین تَ ایي هی هاًؼ کَ ها ّاژٍ  راػّیی ّ چين تٌؼی ؿا ػؿ ایي ؿامتا تَ کاؿ هی تـین ّ ُیچ ؿاٍ صلی تـای ها تـای 

لـٍ کوـ اف ػیؼ ىکل ّ ىوایل یک پٌاُگاٍ کْچک . اؿایَ ًوی کٌؼػؿیافت اٍالت ّ یا پیًْؼه تا ػّؿاى کِي مٌگی فتـی، 

چٌیي تَ ًظـ هی آیؼ کَ ایي را کویٌگاٍ گؾؿا تـای ىکاؿ تْػٍ . امت کَ ػؿ آى چٌؼ تا اتقاؿ کَ تنیاؿ کن ُنتٌؼ، یافت ىؼٍ امت

 .  تـای تـؿمی عْاًؼ جایگاٍ ّیژٍ یی ایي را ؿا ًوی تْاى. امت

ػؿ کاّىگاٍ ُای هتؼؼػی هی تْاى ػیؼ کَ هِن تـیٌو ُواًا آق کْپـّک ػّم ّ مْم هی  ػّؿاى پیو ـ کِي مٌگی ؿا

ػؿ . چٌیي تَ ًظـ هی ؿمؼ کَ هـػهاى ایي را تَ ىؼت تَ ىکاؿ گْمپٌؼ ّ تق ػؿ ػاهٌَ ُای ىوال ٌُؼّکو، ّاتنتَ تْػًؼ. تاىٌؼ

ػؿ ػّؿاى پیو ـ کِي مٌگی اف ًوًَْ . تَ امتػاهٌَ ُای ؿّ تاف، هاًٌؼ ماصَ ایثک، آُْ هِن تـیي ًْع ىکاؿ ؿا هی ماع

رْ ّصيی  تا تـعی آلَ ُای هیؼٍ گـ اف کاّىگاٍ آق کْپـّک، تَ ػمت . غؾاُای ًثاتی ػؿ ماصَ ىوال افغاًنتاى عثـی ًینت

 . اهکاى ػاؿػ کَ اف ایي گیاٍ ُـ مال هْؿػ تِـ تـػاؿی هی گـفتَ امت. آهؼٍ اًؼ

مطش اىغال تَ . ػّؿاى پیو ـ کِي مٌگی، ًياًَ ُایی اف امکاى ػیؼٍ ًيؼٍ امتتا صال، ػؿ ُیچ کاّىگاٍ هـتْط تَ 

هی تْاى فـُ ًوْػ کَ ػؿ ػّؿاى پیو ـ کِي مٌگی تا هماینَ ػّؿاى کِي مٌگی . ىؼت ًافک امت ّ ُن چٌاى ماصَ اه تٌگ

ػهاى ػؿ ػّؿاى پیو ـ کِي مٌگی فتـی، تـ تؼؼاػ هـػم افقایو لاتل ػیؼ تَ هیاى آهؼٍ امت، اها، ایي اهـ ؿّىي امت کَ هـ

مٌؼی ّرْػ ًؼاؿػ کَ ًياى تؼُؼ کَ ىـّع اُلی مافی گْمپٌؼ ػؿ آق کْپـّک ػّم کَ . تزوغ کوی ػاىتَ ّ پـاگٌؼٍ هی فینتٌؼ

گْمپٌؼ اُلی ؿا هی تْاى ػؿ . ٍْؿت گـفتَ امت، ًاىی اف فياؿ ًفْك تْػٍ تاىؼ. ا.مال پ ۲۳۵هخثت هٌفی  ۱۰۲۱۰ػؿ 

کَ ػؿ آى را ًیق ًياًَ .( ع ۱۹۶۴پـکیٌق، )نا ػؿ کٍْ ُای فاگـّك ػؿ هضلی تَ ًام فاّی چوی ىاًیؼاؿ ػیؼ پیو اف ػی ۸۹۰۰

ایي هنالَ، اف یک ؿاتطَ تَ ىؼت پیچیؼٍ ّ تغـًذ کٌو ّ ّاکٌو هیاى . ُایی اف فياؿ ًاىی اف افػیاػ ًفْك ػیؼٍ ًوی ىْػ

. ػثْؿ کـػٍ ّ آؿام آؿام تَ اُلی ىؼى ایي ػّ چاؿ پای هٌزـ ىؼٍ امت اًناًاى، گْمپٌؼ ّ تق ّصيی ػؿ ػّؿاى پایاًی کِي مٌگی

ایي صمیمت ؿّىي امت کَ ّاتنتگی فیاػ ّ ػؿاف هؼت . تَ ٍْؿت ؿّىي، ىوال افغاًنتاى تغيی اف ُویي ؿًّؼ تْػٍ امت

ّ ُْا ػؿ ػّؿاى ُلْمي، ّ  اًناًاى ىکاؿگـ ّ گـػ آّؿ تا ایي چاؿ پایاى، ػگـگًْیی ػؿ ؿفتاؿ ایي راًؼاؿاى ػؿ احـ تغییـ آب

ایي . تـای ػؿک تیو تـ، تاینت ُوَ ایي پؼیؼٍ ُای ؿا تـؿمی ُوَ راًثَ ًوْػ. فـاّاًی ػؿ غؾا ُای گیاُی، تَ هیاى آّؿػٍ امت

 :اهـ، گفتَ کاؿلتي کّْى، ؿا تَ یاػ هی آّؿػ کَ تاؿی چٌیي تیاى ػاىتَ تْػ

 ،،.افغاًؽتاى ّجْز زاضز بطای کاّـگطاى جْاى، یک عوط کاض زض هغاضٍ ُای ٫٫

 یافتَ ُای تاظٍ



ػمت تَ تـؿمی تامتاًيٌامی ػؿ ػىت ًاّؿ، کَ یک ماعتاؿ هـتفغ ىکل . ع۱۹۷۶لْیی ػّپـی ّ هي  ػؿ هاٍ اگنت 

ایي ػىت، یک . کیلْهتـی ىِـ غقًی ػؿ افغاًنتاى هـکقی لـاؿ ػاؿػ، فػین ۶۰گـفتَ فیـ فياؿ اتو فياًی هی تاىؼ ّ ػؿ 

ػؿ . کیلْهتـ تـ ػاؿػ ۱۵کیلْهتـ ػؿافی  ّ  ۶۰ایي را، . هتـی لـاؿ ػاؿػ ۳۱۰۰گًَْ هی تاىؼ کَ ػؿ تلٌؼی  ُوْاؿی ػلفقاؿ

تغو ىوالی ػىت ػؿ ػاهٌَ ػّ تپَ کَ ػاؿای تلٌؼی کن هی تاىٌؼ، ػؿ احـ کاّه ػّ رایگاٍ ؿّ تاف اتقاؿ کاؿ کَ اف مٌگ ُای 

ایي ؿا هی تْاى اّلیي یافتَ ُا ػؿ . صمیمت اهـ هْاػ ؽعیـٍ یی اتتؼایی اًؼایي ُا ػؿ . آتيفياًی ماعتَ ىؼٍ اًؼ، کيف گـػیؼًؼ

مـچيوَ . افغاًنتاى، ػؿ چاؿچْب مٌگ ُای آتيفياًی کَ تَ ػّؿٍ ُای پیو اف تاؿیظ ّ یا تاؿیغی تؼلك ػاؿًؼ، تَ ىواؿ آّؿػ

، H. Michelهیچل         . ، ُـF. Asaroآماؿّ . تـؿمی احـ ُایی کَ تَ ّمیلَ ف. ایي مٌگ ُای آتيفياًی تؼّى ىک هضلی اًؼ

ٍْؿت گـفتَ  Berkeleyػؿ تـکلی   Lawrenceػؿ آفهایيگاٍ الّؿًل  N. Hammondُاهوًْؼ . ّ ى F. Stross متـّك. ف

تغو ُای رٌْتی ّ ىـلی ػىت ًاّؿ تَ ّمیلَ چٌؼیي ًْع آتيفياًی ىکل . امت، تـ تـکیة ّیژٍ آى ُا هِـ تاییؼ گؾاىتَ اًؼ

تَ ایي ّمیلَ هی تْاى . فهیي ىٌاماى فـاًنَ یی هؼت ُا پیو اف ّرْػ مٌگ ُای آتيفياًی ػؿ ایي را گقاؿه ػاػًؼ. ًؼگـفتَ ا

ػؿ غـب، ًقػیک تـیي رایگاٍ  ىٌاعتَ . ػىت ًاّؿ ؿا ػؿ میاَُ مـچيوَ ُای مٌگ ُای آتيفياًی ػؿ رٌْب آمیا اضافَ ًوْػ

 .تـکیَ، هی تاىؼػؿ  Vanىؼٍ مٌگ ُای آتيفياًی ػؿ ػؿیاچَ ّاى 

تـ اماك تـؿمی ُا، ؿّىي ىؼٍ امت کَ . یؼٌی  ّالیت غقًی، گؾاىتَ ىؼ ۴.ؽ.ّ ّ ۲.ؽ.تـ ایي ػّ تغو، ًام ُای ّ

ایي ُا تَ ػمتَ یی اف في، پیيَ ّ  ٌٍؼت کاؿػک ُا ّ ؿیقٍ . اف ػیؼ في ّ ّیژٍ گی، تَ ػّؿاى پیو ـ کِي مٌگی تؼلك ػاؿًؼ

ؿیقٍ کاؿػ ُا اف مٌگ ُای . ُای پغتَ، ٌُؼمی ّ مٌگ ُای ًْک تیق هی تاىٌؼ، ًؼلك ػاؿًؼکاؿػ ُا کَ ػاؿای کوی اف ػٌَـ 

(  ۷)ػؿ ایي هیاى تٌِا . کْچک امتْاًَ یی کَ آى ُا ؿا مٌگ ُای پٌنل گًَْ ّ یا گلْلَ گًَْ هی عْاًٌؼ، ماعتَ ىؼٍ اًؼ

کِي مٌگی هی تاىؼ کَ ػؿ رٌْب ٌُؼّکو کيف ىؼٍ  اّلیي رایگاٍ. ۴.ؽ.ّ ّ. ۲.ؽ.ّ. ػؿٍؼه تـهین ىؼٍ ّ یا پغتَ گـػیؼٍ اًؼ

 .تـؿمی ُا ّ کاّه ُای تؼؼی تؼؼاػ تیو تـ ؿا آىکاؿ عْاُؼ کـػ. اًؼ

. ع۱۹۷۴ػؿ ػىت ًاّؿ، ًتْاًنتین هْاػ ًْ تـی ؿا اف ػّؿاى کِي مٌگی فیـی، ًنثت تَ آى چی ػّپـی ػؿ مال 

 .َ تَ تـؿمی ُای تیيتـی ًیاف امتهگـ هی تْاى تیاى کـػ ک. کيف ًوْػٍ تْػ، تَ ػمت تیاّؿین

کاّه ُای تافٍ یی کَ  تَ ّمیلَ تامتاًياًناى ىْؿّی ٍْؿت گـفتَ امت، ًياًَ ُایی اف رایگاٍ ُای اٍلی ؿا 

هـتْط تَ ػّؿاى کِي مٌگی فیـی کَ ػوـ ىاى تَ ػّؿاى پالینتْمي هیاى هی ؿمؼ، ػؿ رٌْب تاریکنتاى کَ تٌِا ٍؼ کیلْهتـ 

کاّه ُای ؿاًْف، ػؿ .(. ع۱۹۷۷)ؿاًْف،  Lazarenko  ّRanovالفاؿًکْ.فاٍلَ ػاؿػ، تَ ػمت آّؿػٍ اًؼاف هـف افغاًنتاى 

، اتقاؿ ؿیقٍ ّ تْتَ مٌگی ؿا تا اتقاؿ تـیيَ گـ ّ مٌگ ُای Lakhuti1ّ العْتی یک  Karakau 1رایگاٍ ُایی کاؿاکاّ یک 

اٍ ُا ػؿ ػوك ؿمْتی ؽعیـٍ ُای ؿیگ هـػٍ فؿػ گًَْ یی کَ تَ ایي کاّه گ. ًاهٌظوی کَ تؼؼ ُا تـهین ىؼٍ اًؼ، تَ ػمت آّؿػ

ایي گًَْ ؽعیـٍ گاٍ ُا ػؿ ىوال افغاًنتاى ىٌاعتَ ىؼٍ اًؼ ّ اهکاى آى ؿا هینـ . ىؼت فهیي ؿا پُـــتاؿ هی مافػ، یافت ىؼٍ اًؼ

 .هی مافػ کَ تا یمیي تَ رنتزْی احـ ُایی اف ػّؿاى کِي مٌگی فیـی، ػؿ ایي را هْفك گـػین

تَ صیج ػضْ ُییت تامتاًيٌامی افغاى ـ ىْؿّی تؼؼاػ فیاػ رایگاٍ . ع۱۹۷۶ػؿ مال  Vinogradovّیٌْ گـاػف، . ّ. ا

عْاًؼٍ هی ىْػ، ( ػّؿاى هیاًَ مٌگی)ُایی ؿا کَ هـتْط تَ ػّؿاى پیو ـ کِي مٌگی کَ تَ اٍطالس ىْؿّیاى هینْلیتیک 

تغو فیاػ ایي رایگاٍ ُا . وْاؿ ّ ػىت گًَْ پـُـــ ؿیگ تـکنتاى ًياًی ًوْػتؼلك ػاؿًؼ، هیاى تاىمـغاى ّ اًؼعْی ػؿ هیؼاى ُ

. ػؿ عظ تواك  تا ػىت ُای ؿیگی ّ ؽعیـٍ ُای گل ّ ؿیگی کَ تَ ّمیلَ ػؿیا ُا اف کٍْ ٌُؼّکو، آّؿػٍ ىؼٍ اًؼ، لـاؿ ػاؿًؼ

 .    ػؿ ایي را ُا، اتقاؿ مٌگی ٌُؼمی ّ کاؿػک ُا تَ ٍْؿت فـاّاى یافت ىؼٍ اًؼ
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