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  دقیق ظاھر

  

  مزرعھ جمعی و شکار - ٢

نقش  اندازه معلومات درمورد بھ ھمان، تاریخ بشریت مالحظھ گردد نزدیک بھ آستانھء ھر قدریکھ از

کھ ، طبیعت زمانی شروع میشود نقض وحدت انسان و. ی جامعھ افزایش مییابدگزند در مھم شکار

ُشتار ایجاد افزارانسان بھ  آن کمانھای  کھ از پوست حیوانات تھیھ  انسانھای اولیھ با دست میزند و ک

  . بدنبال ماموتھا برآمدند، شده بود

 جدید حجر عصر در) میالد ھزار سال قبل از ١۵-۴٠(بودیکو . م. مبنام  یعالم طبق نظر

. ل میدادیتشک گحیوانات بزر ی جامعھ ای بشری را شکارگاساس اقتصادی زند، »کلکولیتیک«

ر مناسبات او با گحاال د. اف با طبیعت عمل مینمودگجھت ش در، شکارچی کھ دست بھ شکار میزد

ھای گو زوال فرھن گحاضر عواقب مر عصر ردیده بود و درگو منطقوی آلوده  خطرات محلی

 منطقوی گپرابلمھای بزر منجر بھ پیدایش و در نھایت دنبال مینمود عقب خویش انھ را درگجدا



 زارد و درگطبیعت ب ر جدی بریتاث میتوانست تولید انسان اجتماعیزه شدن و ابزار. ردیده استگ

محیط ( نتیجھ اولین بحران ایکالوژیکی در. ع خویش سازدطیآن را م یرد وگ آن قرار مخالفت با

انھدام حیوانات  شکار بھ پروسھ ای تخنیکی ابزار زمانیکھ، بھ اوج خود می رسد زمانی) زیست

  ٢۶. ص. ردیدگو غلیظ  تیره ابرھا خود انسانھا و باالی ردیدگمنجر  گبزر

تضادھای آشتی ناپذیر ": نمود و بھ این نتیجھ رسید استفاده مودل سازی ریاضی میتود ازعالم مذکور 

ایجاد حجر  توسط انسان عصر کھ حیوانات بزرگ بر شکار) عادی( و مردمی بین تخنیک گسترده

در ، بود گذشت زمان نایابی آن آشکارا با برای این شکار کھ گردیده بود و محدودیت منابع طبیعی

  ٢٧ص ."گردیده است اروپا حجر در زوال فرھنگ عصر حدود زیاد علت

با سرعت  مقائیسھ در تکامل سریع انسان باال را علت عمده ای بحران ایکالوژیکی، م بودیکو. آقای م

با بحران  تفاوت در بحران شکارچی. انسان میشمارد بوسیلھ حیوانات دنبال شدهتکامل 

 اگرچھ. بحران قدرت بود ایکالوژیکی بحران ضعیف نبود بلکھ مانند بحران معاصر، آسترالوپیتیکوس

زادگان مان بعد از گذشت  قسمیکھ ما و، جلوه نمی نماید نیرومند چندان گذشتھ شکارچی باستان در

 بلکھ در، است سرعت تکامل مورد در نھ تنھا مسئلھ. ر سال بعد چنین جلوه می نمائیمھزا ٤٠- ٣٠

ھمان مرحلھ ای تاریخ . و طبیعت است نیروھای انسانی وتخریب وحدت قبلی انسان جھت استعمال

در زمانھای دور سبک ، وھمین درست است، و یا بربریت مسمی گردیده است بنام وحشیگری بشریت

  ٢٧ص .مصرف کننده ای تھاجمی مسلط بودسبک  زندگی

و البتھ این بخاطر  را نشان میدھد تھاجمی مصرف کنندهء خطر روش، بودینکوتحقیقات آقای 

اقتصاد  جریان گزار از در کھ فرھنگی پیشرفتاما . ضروری بود "بخش مایحتاج در"موجودیت بقاء 

بائیست پشت  وجود داشت مرحلھء یاد شده و مالداری در زمینداری، عھ ایربھ اقتصاد مز اختصاصی

مبدل  را بھ واقعیت ضرورت آنھا و زمینھ ھای مساعد برایش اینبود کھ نیاز. گزرانده میشد سر

  . ساخت

این  و یا در آن در پس او، جایگاھی داشت اقعآ جدید و حجر عصر در زیست محیطیاگر بحران 

  .و شیوه ھای اقتصادی مساعدت نموده است فورم ھا بھ رشد داشت و تاثیر تکامل انساناز  سطح
 ٢٨. ص 



 شکار

  

  از شکارچیان باستان حین شکار ماموتھای تصاویر

  

 . بود )Magnon–Cro( میگنون - کرو شکارچیانبرای ، درآمد خوبیماموتھای پشم دار 

 تعقیب مینمودند و بعدآ آنھا ماموتھارا. مورد نیازشان را مرفوع مینمودندچون ماموتھا ھمھ چیزھای 

ماموتھا گاھی . بھ قتل میرساندند را توسط نیزه ھای خویش فرجام آنھا بھ محاصره درمیآوردند و در

پا در  بمقاومت بپردازد و از برای ماموت بعید بود کھ، رانده میشدند) لجن زار( باتالق اوقات در

  . میآمد

در انبارھای محل اقامت  توتھ ھای گوشت و استخوانھای آن را، پوست مینمودند شکارچیان ماموت را

صحن  در اورا، بین میرفت در ھنگام شکار از یک شکارچی زخمی اگر. انتقال میدادند دائیمی شان

 وان ماموتبین قبر او توتھء استخ و پاشیدن پودر قرمز دفن مینمود و در سالح، مغاره یکجا با زینت

   .و یا گل می گذاشتند

 شکلیانسانھای جدیدی پیدا گردیده بودند کھ از نگاه ، ختم پارینھء سنگی در میگنون -کرو شکارچیان

 . نئاندرتالیھا بود مدرن تر نسبت بھ سالحھای سنگی آنھا بسیار. انسان معاصر داشتند مشابھت بھ

  آمادگی برای شکار

برای آنھا فورمھای ضروری ، مینمودند سنگ چخماق تھیھ از نیزه ھا را چاقوھا و، تبرھا شکارچیان

و  نرم آنھا تا کھ فرو میبردند آب جوشان آنھا استخوانھای حیوانات را در. مینمودند میدادند و تیز



، مینمودند چاھھا حفر، کمین میشاندند بعضی اوقات ایشان. مینمودند درست نیزه راست شود و از آن

  . باال توسط شاخھ ھا پوش میگردید و از می بافتند نرده ھای تیز

. دست بھ شکار می زدند آب بوسیلھء قائیق و در) ادیگ( چرخھ ای ارابھ دار با خشکھ مصریھا در

. مینمودند شکار در ریسمان ملحق بودند مصریھای کھن اکثرا توسط گرکدن دریائی با نیشتریکھ

و  و استخوانھای کھ دارای رنگ عاج بودند سرگرمی اطفال با توپھای چرمی و بازیچھ ھای چوبی

  . شمشیربازی کنند و بوسیلھء شمشیرھای باستانی برزمند آنھا تمائیل داشتند کھ. ساعت تیری مینمودند

  

 ارابھ دار بمقصد شکار استفاده چرخھ ای تصویر شکارچی مصری و

  

  

  شکار و استعمال سنگ چقماق بمثابھ افزار نشین انسان مغاره تصویر



  Cro-magnon نشین انسانھای مغاره

 نشین ما انسانھای مغاره اجداد، مورد پیدایش انسان امروزی در تیوریھای مشھور طبق نظر یکی از

سال قبل ٣٥٠٠٠ - ١٢٠٠٠حدود  در آنھا و، است مشھور میگنون نیز –محسوب میگردد کھ بنام کرو

، حیوانات تغذیھ میگردیدند بوسیلھ شکار نشین مغارهانسانھای . ختم عصر یخبندان زندگی مینمودند در

، کلی بطور. توتھا عالقھ فراوان داشتند دانھ باب و، جمع آوری میوه ھای خشک، ماھی آنان بھ صید

سنگ چخماق  از شکار افزار و کار افزار، طبیعت برای آنھا میداد چیزھای تغذیھ میگردید کھ خود از

بخش  در یا اقتصاد و بخشھای دیگر برای آنکھ باقیمانده ای قبیلھ کھ در. استخوانھا تھیھ میگردید و

  . می نمودند شکار باید زیاد تر نشین انسانھای مغاره، رھایشی مشغول بودند تغذیھ میگردیدند

عمرانسان را تا ، پیكن و جاواباستان شناسان و انسان شناسان با حفریات و ارزیابي بقایاي انساني در 

از ، و آن دورانیست كھ انسان آن روز با ساختن افزار خشن سنگي. سال قبل پیش برده اندیك ملیون 

مغاره ھاي  شناسایي بقایاي انساني در با. زندگي مي کرد و استعمال آتش را مي دانست طریق شكار

 ٥٠ تا ٤٠٠باستان شناسان بھ این باور رسیدند كھ انسانھاي نئاندرتال بین ، ھاید لبرك و نئاندرتال

اي ھندوكش و كرانھ ھاي ھھمین راستا دانشمندان در دامنھ  و در. ھزار سال قبل زیست داشتھ اند

شناسایي مواضع باستاني قره كمر . نمودھاي فراواني زیست انسان نئاندرتال را شناسایي كرده اند، آمو

ارة ھزار مغ، كنجشكان در تخار شور توغي و چنار، آق كپروك در بلخ، و ھزارسم در سمنگان

تو پراك ، خالچیان، نسا، خوارزم جانباز قلعھ در، قلعة میر، بھ گونة مواضع مرو، بدخشان گوسفند در

مدنیت بھم ، قزقلعھ در باكو و، شیروانشاھان، پنجكنت تاجیكستان، و رخشار بخارا، قلعة خوارزم

بي مناسبت نیست كھ . است پیوستة را نشان مي دھد كھ از عھد انسان نئاندرتال تا امروز تداوم یافتھ

حفریات دو كرانھ آمو و شمال ھندوكش نشان داد كھ تمدن این مناطق قدیم ترین : دانشمندان گفتھ اند

 ٩یا  ٨دریافت اسكلیت كودك . بر چشم تاریخ نگاران ھویدا گردیده است مدنیتي است كھ تا امروز

نمود دیگریست كھ قدامت مدنیت ، داردسالھ از مغاره تیشك تاش ازبیكستان كھ یكصد ھزار سال عمر 

  ). این حوزه را بھ نمایش مي گذارد

 مرحلھ وارد) شكار( یا غذا آوري  جمع عصر از بشر، انساني جمعیت افزایش با ھندوکش شمال در

 گونھ و كرده اھلي را حیوانات از ھایي  نسل شان حیات ادامھ برای و شده) كشاورزي( یا غذا تولید

 آنکھ از بعد سرزمین این بومی ھای انسان این. اند گرفتھ خدمت بھ و نموده کشت را گیاھان از ھای

 چندین ثار آ و کرده ھا دھکده و ھا قریھ ساختن بھ شروع گردیدند دامداری و زراعت مرحلھ وارد

 تثبیت برای. میباشند نظریھ این بر دال است شده کشف کشور مختلف نقاط در کھ قدیمی بسیار دھکده

 رو کھ ھندوکش ھای کوه شمالی ھای دامنھ" کھ است آمده ١٩٨٢ آمریکانا انسیکلوپدیا در نظریھ این



 کشاورزی کار بھ کھ ھایی انسان زیست محل نخستین از یکی بعنوان، دارد ترکمنستان سوی بھ

 ۴ تا ١۶ در گندم كھ باوراند این بھ نیز شوروي باستانشناسان. است شده پذیرفتھ اند داشتھ اشتغال

 بعدا و است شده می کشت ھندوکش کوه شمال در آمو دریای ھاي  كناره در، میالد از پیش سال ھزار

 قسمت در بشری اولیھ تمدن پای جای وقتی. است رفتھ مندیگگ بھ جا آن از گندم کشت روش و دانش

 شامل کھ میرسد مشاھده بھ پیشرفتھ چنان آنھم، مسیح میالد از قبل سال ٩٠٠٠ از ھندوکش شمال

 ھم طبعا. است داده قرار استفاده مورد را برنز و طال و مس و بوده گندم انواع کشت و کشاورزی

 پروفیسر دلیل ھمین بھ. اند میکرده زندگی تمدن ازین متاثر مردمانی نیز ھندوکش جنوب در زمان

 ھای کوه سوی ھردو ھمگرایی و وحدت کھ است معتقد Asko Parpola» پرپوال اسکو«

 باستان دلیل ھمین بھ. است کرده باز سو ھردو در گسترده فرھنگی تبادلھ برای را راه» ھندوکش«

 سنگی ابزار و آالت بعضی بامیان مرکز در ستون چھل مغاره از باستانی ھای کاوش اثر در شناسان

 پارینھ عصر بھ متعلق دوره این کھ است آن بیانگر آثار قبیل این پیدایش کھ آورده بدست استخوانی و

 استفاده خویش از دفاع و شکار برای شده یاد ادوات و آالت از زمان آن انسانھای و بوده سنگی

  . میکردند

فصل . مسیر تاریخ افغانستان در"اثر خویش  درتاریخ نویس مشھور افغانستان  میر محمد غبارآقای 

مالداری و شکار  اقتصاد، کشاورزی مورد در" قبل از میالد ٦ گذشتھ دور تا قرن افغانستان از. دوم

 ٣۴، ٣٣ص: یردگتحلیل می بھ ذشتھ ھای دور افغانستان را چنینگ در

جز آنکھ از . دست نیست ی دوره ھای بسیار قدیم افغانستان ھنوز آثار و معلومات کافی درگزند از(

متعلق ردیده است کھ گسامان استخوانی مکشوف  چقماقی و گاسلحھ سن) ھیبک - تره کمر(مغاره 

اسپ  آھو و، وسفند کوھیگاین آالت برای ارتزاق انسانھا از شکار . بمردم دوره عتیق حجراست

این ھمان  و. یرفتگحبوبات مورد استفاده قرار  پسان برای جمع آوری میوه و و، وحشی بکار میرفت

مساکن اعمار  صنعت و، زراعت اما ھنوز از، دوره ایست کھ انسان از حالت حیوانی نجات یافتھ

 فعالیت این مردم. با حیوانات نداشتند گری جز جنگکار دی ھا پناه میبردند و بھ مغاره، جاھل بوده

ھای  مغاره یکی از. بود و بس –شکار  بغرض دفاع و –تیز کردن نوک سنگھای نا ھموار  کندن و

روی ھمرفتھ . است )سھ متری بامیان یک کیلومتری بت پنجاه و(» چھل ستون«قدیم ھم مغاره عظیم 

کھ (سال قبل از میالد موجود بوده و تا دوره حجر جدید  فت جامعھ افغانستان از بیست ھزارگمیتوان 

مراحل مختلف از تکامل را طی کرده و از یک جامعھ  )از نھ ھزار سال قبل از میالد شروع میشود

وقت مس جای آالت این . ردیده استگطائیفوی و مادر شاھی داخل مرحلھء فلزات ، بدوی اشتراکی

تبادلھ ، ری ترقی کردگصنعت کوزه ، غیره ساختھ شد بیل و کارد و دشنھ و تیر و و، رفتگی را گسن



 مقام مرد را با ال برد و، انکشاف زراعت ھم مالداری و، ردیدگمروج  )توسط مواشی(نقل  حمل و و

دریج جای مالکیت رچھ مالکیت خصوصی بتگ در زمان پدر شاھی. تقدم زن بر مرد از بین رفت

اما زمین کھ محتاج  )غیره ی وگتولیدات صنعتی خان، حیوانات، در مورد خانھ(رفت گاشتراکی را 

ری گاین ترتیب قرنھای دی و، باقیماند )ملک جمعی(از قدرت فرد خارج بودبشکل  آبیاری مصنوعی و

  ). دوام نمود

ھای  محل سکونت انسان، دور ھای بسیار زمان یاد میشود از افغانستانسرزمیني کھ امروز بھ نام (

این  انسان ھا در، سال قبل ھزار ٥٠حدود  دھد کھ از  نشان می، مکشوفھ آثار. اولیھ بوده است

 حیوانات و بھ شکار، این سرزمین زندگی می کردند اقوام بدوی کھ در. سرزمین زندگی داشتھ اند

بعد کم کم از این مرحلھ بھ . می گذرانیدند روزگار، کوھی رو و حبوبات خود گیاھان و استفاده از

بھ دامداری و زراعت آشنا ، بعضی حیوانا ت و سرانجام مرحلھ جدیدتری گام نھاده و بھ اھلی کردن

  . دھکده پرداختند شدند و بھ ساختن قریھ و

پیدا طرف دیگر انسانھا امکان  شد و از یک طرف محصوالت زیاد از با انکشاف طرق جدید شکار

بھ این اساس اھلی نمودن حیوانات کھ نمونھ . کردند کھ تعدادی از حیوانات را نگھداری و اھلی نمایند

امکان  زیاد شدن محصوالت شکار. اولین حیوان اھلی شده سگ است. ابتدائی مالداری است پیدا شد

جدید ابتدائی زراعتی کنند و بھ تولیدات  جمع نمودن میوه تا اندازه ئی صرف نظر کھ انسانھا از داد

 و مالداری اولتر دھقانی. یک وقت شروع نشده است ھمھ جا در و مالداری در دھقانی. شروع نمایند

) Microliths( مکرولیتھا از. ھمھ در آسیائی نزدیک بھ میان آمد کھ این وقت عصر سنگ میانھ بود از

انسانھا استخوان یا . ساده میساختندخیلی خوب و  سنگ میانھ استفاده میشد آالت و افزار عصر کھ در

آن استفاده  آن میگذاشتند و ھمچون تبر یا کارد از داخل آن سنگی را در چوب را شکاف کرد و در

  . میکردند

ً بھ مناطق مختلفھ نقل و انتقال میکردند این عصر انسانھا در  در و زیستگاھھای شانرا زیادتر غالبا

یافت  مغاره ھا در در بسیاری مناطق زیستگاھھای این عصر حفریات اثر در زیرا. ھا میساختند مغاره

  . شده اند

 والیت مرکز ایبك در كمر قره غار از شناسی باستان ھای کاوش اثر در کنونی افغانستان در

، )كر( كور دره، مندیگگ تپھ، ستون چھل،  شریف مزار در كپرگ آق، سمنگان سم ھزار،  سمنگان

 آمده دست بھ آثاري. . .  و غزني ناور دشت، بامیان مرکز در ستون چھل غار، اسپ غار و غارمار

 ھای انسان، سرزمین درین خیالی ھای آریائی ھجوم از قبل سال ھزاران کھ میکند ثابت کھ است



 این موجودیت. اند کرده گذاری پایھ را بشری اولیھ ھای مدنیت و میکرده زندگی مناطق این در بومی

 بھ ایشان مھاجرت و ھا آریائی ظھور از قبل کھ کند می روشن را امر این، کشورما در باستانی آثار

 حوزه در شگفتی ھای مدنیت خالق کھ بومی ھای انسان مناطق درین، ھندوستان و افغانستان، ایران

 شناس باستان و مورخ کھزاد علی احمد جناب بگفتھ بنا. میزیستند، بودند شان زیست محل ھای

 بھ آریانا از ایشان مھاجرت و ھا آریائی ظھور از قبل کھ است روشن نتیجھ این": کشور مشھور

 یک، دریا آمو ۀحوز در چھ و گنگا ۀحوز در چھ، سند ۀحوز در چھ، ھیرمند ۀحوز در چھ، ھندوستان

 ھیکل ساخت، گلی ظروف ساخت، منازل ساخت کلی اساسات در کھ داشت وجود داری دامنھ مدنیت

 اتحاد دانشمند تحقیقات از بخشی در. نداشت مغایرت ازھم غیره و حیوانات و انواع ارباب ھای

: کھ است آمده گرفتھ صورت ناورغزنی دشت در کھ کانکوفسکی. و. یو آقای سابق شوروی جماھیر

 کنون تا سرزمین این در انسان اسکان نخستین دقیق تاریخ اگرچھ. است باستانی کشور یک افغانستان"

 از آمده بدست ابزار و آالت ۀپای بر شناسان  باستان ھای  تحلیل و تحقیقات اما، است نگردیده تعیین

 سرزمین در، قبل سال ھزار ٢٠٠ -١٠٠ حدود در حداقل کھ دھد  می نشان غزنی والیت ناور دشت

  . داشتند زندگی، بودند مشغول شکار بھ کھ ھایی  انسان افغانستان امروزی

ن اولیھ امورد ساکن در» ھا پژوھشی در تاریخ ھزاره« اثر خویش در جناب حاج کاظمی یزدانی 

  : افغانستان چنین بیان میدارد

 ردیده کھ ازچھ نژادگی میکردند درست مشخص نگافغانستان زند آریایی ھا در انسانھایی کھ قبل از

لیھ کشورھای ن اوینشان داشتھ اند؟ آیا نسلی ھم از آن باقی مانده یا نھ؟ اما ساکن چھ نام و بوده و

ّپور«کلمھ  در لغتنامھ دھخدا ذیل. ھمجوار تا حدود مشخص شده اند آمده است کھ آنھا قومی بودند » تا

عبدالرفیع . از نام آنھا بجای مانده است طبرستاننام  می زیستھ اند و مازندرانکھ قبل از آریایی ھا در 

کھ نژاد آنھا " کاس سو"موسوم بھ قبل از آریایی ھا در مغرب ایران مردمان «: حقیقت می نویسد

 در" کادسیان"در گیالن  نامیده اند و" کوسیان"یا " کسی"مورخین یونانی آنھا را  محققآ معلوم نیست و

یا " حبشی ھا" عمان در سواحل خلیج فارس و، "عیالمی ھا"در جنوب غربی  "پور تا" مازندران

اسمعیل وکیلی . تمدن نسبتآ پیشرفتھ ای داشتندعیال می ھا . »مردان سیاه پوست زندگی می کرده اند

حدود آذربایجان فعلی سکونت داشتند  شمال غرب ایران در اقوامی کھ قبل از آریایی ھا در: می گوید

  . "غیره یاد می شدند و" خزری"، "ما نا نی"، "لولوبی"، "ارارتو"بھ نامھای 

و خوردھای  بودند کھ در زد» دراویدی«اقوام پر جمعیت ، قبل از آریا ن کشور پھناور ھندیساکن

کاستھ شد  از مھاجمین آریایی شکست سختی خوردند کھ از جمعیت شان در طی قرون متمادی بسیار

بھ این طریق نسلی از آنھا باقی ماند کھ  میان جنگلزارھای انبوه پناه بردند و باقی مانده شان در و



  . ملیون نفر می رسد ٤٠فعآل بھ مرز » راویدید«مجموع جمعیت . معروفند» نجسھا«امروزه بھ نام 

» داروید یھا« جنوب ھند با در را مطیع ساختند و» ناگا« آریایی ھا در سر راه خود اقوام

آریاییھای . برخوردھای سخت داشتھ و کشتارھای عظیم نمودند و اقوام مغلوب را بھ بردگی میگرفتند

ھیچ  و مردم را بھ چھار یا پنج طبقھ تقسیم کرده بودندمی باشند کھ » کاست«ھند پدید آورندگان نظام 

  . طبقھ ای نمی توانست پا از گلیم خویش دراز نموده بھ طبقھ باالتری ارتقا یابد

نژاد بوده اند؟ فقط عبدالحسین مسعودی  اما قبل از آریایی ھا در افغانستان معلوم نیست کھ چھ قوم و

مسعودی دلیلی . »بوده اند "دراویدی"قبایل  ل از آریایی ھاساکنن افغانستان قب«: انصاری نوشتھ است

این کشور ساکن  کھ اجداد مردم ھزاره قبل از آریایی ھا در احتمال دارد. بر این گفتھ اش ذکر نمیکند

چون تاب مقاومت نداشتھ اند بھ ، اثر ھجوم آریایی ھا و در طی برخوردھای بسیار و بعد در بوده

  . و دست نارسی می باشد پناه برده اند ستان کھ دارای کوھھای مرتفعتدریج بسوی مرکز افغان

 زیست محل افغانستان مرکزی مناطق ھای کوه کھ گردید ثابت شناسان باستان تحقیقات طبق بعدا

 است گردیده ھویدا شناسانی باستان تحقیقات روی از". است بوده سنگی پارینھ اولیھ ھای انسان

 بوده شکاری مردمان رھایشگاه قبل سال ھزار ٥٠ تا ٣٠ بین افغانستان مرکزی ھای کوه غارھای کھ

 امریکا شناسان باستان از یکنفر دوپری لویی مستر. آوردند بمیان حجررا قدیم ھای دوره مدنیت کھ

 دره بھ موسوم درمحلی ھندوکش شمال در خود مطالعات و سفر طی در قبل سالسھ  کھ است مدعی

 مشاھده را حجر قدیم دوره) M٠usterian( موستری عصر شواھد و ابزار، صوف دره شمال در راول

  . است کرده

 محقق دوبری لوئی داکتر میالدی١٩٥٦ سال در و آمریكایی كوون  كارلتن آقای میالدی١٩۵۴ سال در

 ھای تمدن از ھای نشانھ و اولیھ انسانھای پای رد کردن پیدا جھت امریکائی مشھور شناس باستان و

، تپھ آق، کمر قره درمناطق ھندوکش جنوب و شمال در باستانی ھای  كاوش بھ کشور درین باستانی

 باستان دو این باستانی ھای کاوش اثر در. پرداختند. . .  و بامیان ستون چھل غار، سمنگان ھزارسم

 کھ آمده دست  بھ استخوانی و سنگی ابزار و آالت دیگر نقاط بعضی و ستون چھل مغاره" از شناس

 ادوات و آالت از روز آن ھای  انسان، ابتدایی دوره این در کھ است آن بیانگر، آثار قبیل این پیدایش

 طول در و تدریج  بھ ابتدایی جامعھ این بعدھا. کردند  می استفاده خویش از دفاع و شکار برای یادشده

. گردیدند داخل فلزات عصر  بھ و نھاده قدم تری  متکامل مرحلھ بھ زندگی وضع نظر از، سال ھزاران

 کوزه صنعت. شد ساختھ غیره و بیل، کارد، دشنھ، تبر و گرفت را سنگی آالت جای مس زمان این در

  . دادند توسعھ را خود کشاورزی روز آن مردمان و یافت رواج شان  میان در سفالی ظروف و گری 



آمده است کھ متعلق بھ مردم دوره سنگ استخوانی بدست  اسلحھ چقماقی و ابزار مغاره قره کمر از

 حیوانات و جمع آوری میوه و حبوبات مورد استفاده قرار قدیم است کھ از این آالت برای شکار

  . میگرفت

بھ استناد . پرداخت كمر  قرهھاي علمي در منطقھ   بھ كاوش، آمریكایيكون   كارلتنم ١٩۵۴در 

این غار را مربوط بھ ، و ذغال ھایي كھ بھ دست آمدخاكستر ، استخوان حیوانات، چقماق ھا ارزیابي

  . ھزارسال پیش تعیین نمود ۴٠ تا ۵٠ عصر پارینھ سنگي میانھ دانستھ و عمر آن را از

ھزار  ١٢تا  ۴٠و قدامت آن را از  این مرحلھ را شناسایي كردند سمنگان ھزار سمایتالیایي ھا در 

 . سال قبل دانستند

واقع ھشت كیلو متري شمالي ، قره كمر غار از سنگي و استخواني را عدد افزار ٨٢، كارلتن

  . سمنگان بھ دست آورده است

مذكور در تمام طول عھد كھن  معلوم شد كھ غار ١٤از طریق كاربن  مذكور آثار روي تجزیھ از

 اي نیز  كھ بھ اسم انسان مغاره نئاندرتالھاي نوع   ھا با انسان  مسكون بوده و افزارھاي آن، سنگي

  . یاد میشود ارتباط دارد

دمت تاریخي قدیم ترین فوسیل جمجمھ انسان نئاندرتال آلمان بھ دست آمده است  دوسلدورفكھ از  قِ

 ٥٠تا  ٣٠بھ ، ترین انسان غار قره كمر  رسد و قدیم  امروز مي ھزار سال پیش از ١٥٠تا  ٣٥بھ 

  . ھزار سال قبل از امروز تخمین زده شده است

بھ  نیز آق كپروك در اسپ غارمار و غار بلكھ در، قره كمر غار ه میان سنگي نھ تنھا درآثار دور

معاش  دھد كھ امرار  پرندگان نشان مي و روباه، غزال، كشف بقایاي گوسفند وحشي. دست آمده است

 . یك اقتصاد تولیدی وجود داشتھ بھ سوي و حركتي است بوده شكار طریق از، آن دوره در

 در جنوب شھر آقکپرکھاي خود در   نتیجھ كاوش آمریکایي در داکترلوی دوپری )م١٩٦٥(  سال در

، ھای چقماقی اسلحھ، بند  دست انگشتر و، قبیل آیینھ برنجی دریای بلخ آثاری از و کنار مزار شریف

 بھ دست آورد کھ متعلق بھ دوره جدید حجر از دو و شواھدي دیگر قیزه اسپ و نگین الجورد انگشتر

  . است م. تا سھ ھزارسال ق

و زندگی  یک دوره قدیم زمین از عمق بیشتر از این آثار آمریکایی معتقد است کھ گر  این پژوھش

و  میانھ آسیای تا کنون از چنین آثار. کند  نمایندگی می م. ق سال از بیست ھزار ھا بیشتر  انسان

  . ھندوستان بھ دست نیامده است



سالح ابتدایي و ابزارھاي ، ددست بن، ا نگشتر، آیینھ برنجی: قبیل آثاری از آق کپرکھاي   كاوش در

 میالد را در سال قبل از ھزار) ٩تا  ٢( جدید است و از حجر بھ دست آمده کھ متعلق بھ عصر دیگر

و  شده  این ساحھ تربیت می در بعضی حیوانات دیگر ھمین زمان بز و گوسفند و در. برمیگیرد

 . کشت و زرع می گردیده است، حبوبات غذایی

ھایی   دھکده، ھزا ر سال پیش ٤حدود  دھد کھ در  شمال غربی بلوچستان نشان می آثار کشف شده در

   .کردند  وجود داشتھ کھ باشندگان آنھا کشاورزی می در این منطقھ

 كر و ھزاردره ، چنار گنجشكان تخار، كپروك بلخ  امریكایي در آق لویي دوپرياین دوره توسط  آثار

  . است گوسفند بدخشان شناسایي گردیده

 میانھ بھ دست آمد كھ آثار آن را پارینھ سنگي جمجمھ انسان نخستین دره كر بدخشان و ھمین گونھ در

 و پژوھش این تحقیقات از مطالعھ بعد دیوس با آن كھ. سال قبل تخمین زده اند ١٩٠٠تا  ٣٠٣٠٠از 

  . كند  ميتأیید  كر را  تنھا قدمت دره، ھا 

  . داند قبل مي ھزار سال ٢٠ عمر آن را، كپروك  ھا در آق  ھا و تیغھ با مطالعھ تراشھ  دوپري  لوي

 مغاره چھل ستون از. است بامیانستون در   مغاره عظیم چھل، مغاره ھای مھم افغانستان قدیم یکی از

آن  بیانگر، پیدایش این قبیل آثارو بعضی نقاط دیگر آالت و ابزار سنگی و استخوانی بھ دست آمده کھ 

آالت و ادوات یاد شده برای شکار و دفاع از  ھای آن روز از  انسان، است کھ در این دوره ابتدایي

  . کردند  خویش استفاده می

 وضع زندگی بھ مرحلھ متکامل از نظر، طول ھزاران سال در و بعدھا این جامعھ ابتدایي بھ تدریج

  . داخل گردیدند فلزاتبھ عصر  و تری قدم نھاده 

  صنعت کوزه. بیل و غیره ساختھ شد، کارد، دشنھ، و تبر را گرفت این زمان مس جای آالت سنگی در

  . توسعھ دادند را مردمان آن روز کشاورزی خود و میان شان رواج یافت ظروف سفالی در گری و

لویس دوپري و ھمكارانش توسط  ١٩٤٤سال  غرب بدخشان در در دره كور ھایي در  طي كاوش

موجودیت ، از این آثار. جمجمھ انسان بھ دست آمده است و پایان ھاي چھار  فوسیل، افزارھاي سنگي

افغانستان را مي توان بھ اثبات رساند كھ شرایط زندگي شان یكسان بوده  انسان ھاي كھن سنگي در

پناھگاھي بوده كھ از آن براي ، كور دره استنباط شده است كھ در، از روي شواھدِ بھ دست آمده. است

سطح وادي  این پناھگاه از. شده است  استفاده مي، حیوانات درنده و محافظت از شر نظارت وادي
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