
  دقیق  تھیھ و پژوھش از ظاھر

  

 
  ۴ قسمت

  

  دقیق ظاھر

  

  برقراری تمدنھای اولیھ - ۴

داری، پیدائیش صنعت، اعمار قدیمی ترین شھرھا شھادت بر آن میدھد کھ انسان لرشد کشاورزی و ما

سازمان . او شروع بھ ایجاد زیستگاه مصنوعی نمود. بطور فعال و جدی طبیعت را دگرگون می سازد

را  انسانھای بوجود آمده بودند کھ انسانھای دیگر. میگردید پیش بغرنج تر از جامعھ بیش اجتماعی

  . رھبری مینمودند

. قبل از میالد عیسوی، گذار بشریت از بدویت بھ تمدن آغاز گردیده است ٤اوسط ھزاره  تقریبآ در

گی فرھنگی  هب و زندشاخص این گذار، پیدائیش اولین دولتھا، رشد شھرھا، خط، فورم ھای جدید مذھ

  . است

  . مظھر عالی ترین مرحلھ رشد جامعھ انسانی است کھ بعد از جامعھ اولیھ بوجود آمده است – تمدن



نشئت نموده است کھ معنی ھم وطن، ھم شھری  "цивилис"، "سویلیس"از لغت التینی  "تمدن" واژۀ

تمدن با مسائیل مانند، غیر رسمی، وضعیت وحشی و بربری جامعھ، رفتار . و ھم کشور را میدھد

  . غیر نیکو انسان با دیگران در مغائیرت کامل قرار دارد

یافتھ  انسانھای باستان در سرزمینھای شان جوامع عظیم سازمان یافتھ را با فرھنگ و مذاھب رشد

تاریخ جھان باستان را میتوان بمثابھ ای ھمزیستی . دنیاد میگرد "تمدن"ایجاد نموده بودند کھ، آنھا بنام 

  . و تعویض تمدنھای مختلف ارائھ نمود

ھای رودخانھ ھای بزرگ، در وادیھای  تحقیقات علما ثابت کرده است کھ قدیمی ترین تمدن در وادی

از مردم  یعیتوده ھای وس. بوجود آمده است ھ، سند و رودخانۀ زردنیل، فرات، دجل: حاصلخیر مانند

ھای را اعمار نمودند  آنھا در وادیھای رودخانھ ھای شان شھرھا و دھکده. سعی و تالش ورزیده اند

  . کھ بعد ھا در یک دولت متحد گردید

ھای زیاد و تفاوت ھای پیشرفت، تمدن باستان با ھم در ارتباط گسست نا پذیر قرار  فاصلھبا وجود 

داشت و مناسبات متقابل آنھا با وجود تمدنھا و فرھنگ ھای گوناگون بھ وحدت معین جھان باستان 

  . منجر گردید

انستان افغ. فصل دوم". افغانستان درمسیر تاریخ"مؤرخ مشھور کشور در اثر خویش  میر محمد غبار

  : روند تمدن بشریت را بھ بررسی گرفتھ و چنین می نویسد"قبل از میالد  ٦از گذشتھ دور تا قرن

  

رات بزرگ ابتدا با یزیرا تغی. ھزاران سال الزم بود تا انسان نیم برھنھ و متوحش بمرحلھ تمدن برسد(

ھمھ جا و در ھر زمان یکسان نی بلکھ در  نیز در بزرگرات یاین تغی. بطائت و کندی سیر میکند

این است کھ کانونھای تمدن : مراحل متفاوتی نظر بھ شرایط محیط طبیعی و اجتماعی بھ ظھور میرسد

ْ در آسیا  بین النھرین و سرزمین قدیم کھ نماینده سیر تکاملی مجامع بشریت از ھمدیگر متمائیز اند مثال

کھ تاریخ آن از پنج ھزار سال قبل از میالد شروع میشود و  قدیم ترین کا نون تمدن جھان است کلده

تمدن کشور مصر در افریقا است کھ کھ از کانون دوم . مبادی علم ریاضی، نجوم و طب از آنھا ست

سواحل  سوم کانون. سھ ھزار سال قبل از میالد معلومات حکمت، ریاضی و طب و نجوم داشتند

آن فنیقیھا و بنی اسرائیل از سھ ھزار تا دو ھزارسال قبل از مشرقی مدیترانھ و فلسطین است، کھ در

ً الفبای مشھور فنیقی و ھمچنین بنی  میالد در بحر پیمائی، تجارت، صناعت، نساجی مخصوصا

کشور چین است کھ تاریخ آن  کانون چھارم. اسرائیل در دیانت و توحید و تاسیس دولت پیشقدم بودند

چین دارای یک تمدن مستقل و در صنایع، نساجی، . خمین میشوداز سھ ھزار سال قبل از میالد ت



نقاشی، سنگ تراشی، رنگ سازی، کنده کاری، کاغذ و با روت سازی، ھمچنین موسیقی، ادبیات و 

فالت آریان و  کانون پنجم. فلسفھ، مترقی بود و فالسفھ، منجمین، مورخین و سیاحین عمده داشت

افغانستان از دو تا سھ ھزار سال قبل از میالد دارای . است) افغانستان و ایران(دوطرفھ ھندوکش 

درطی ھزار سال اول قبل از میالد صنایع . زراعت وآبیاری پیشرفتھ و شھر توانگر و پر نفوس بود

کشور ھند است کھ یکنیم کانون ششم . دستی، مسکوکات، طب و نجوم، نساجی و فلز کاری داشت

ُّالھی و فلسفھ، منطق و ریاضیات، طب و نجوم، ھزار سال قبل از میالد شریعت و ق انون، حکمت ا

در اروپا دوشبھ کانون ھفتم . میدانستند، و تمدن مستقل داشتند کھ درد کن و سیلون ھم منتشر گردید

جزیره یونان وایطالیا بود، کھ از یک ھزار سال قبل از میالد کشور یونان اساس عظیمی برای علوم 

. یاضی و ھندسھ، ھیئت و غیره گذاشتند، ومنبع نشراین تمدن در دنیا گردیدو فلسفھ، طب و نجوم، ر

. کھ پیرو و مقتبس از علوم یونان بودند مرکز و ناشر تمدن در قسمتی از جھان شدندروم قدیم  ھمچنین

این تمدنھا کھ با زحمت و کار کتلھ ھای بزرگ بشری بمیان آمد، ھمینکھ در طی زمان مانع سیر 

  )  ٣٢. ص. ) (ترقی جوامع میشد، با دستان مردم و یران و تمدن جدیدی ایجاد میگردید
 

خصوصیات برجستھ فرھنگ جامعھ اولیھ در آن است کھ او از عدم موجودیت فرھنگ رشد و 
  . پیدایش می یابد، چونکھ قبل آز آن کدام فرھنگ وجود نداشت

  

بیش از حد بدوی مورد بررسی قرار  نبائیست نسبت بھ فرھنگ جامعھ معاصرفرھنگ جامعھ اولیھ را 

اما . واقعآ، فرھنگ معاصر نھایت بغرنج و پیچیده بوده و حاوی ساختار پیشرفتھ تری میباشد. داد

انسانھای باستان قد م . بدوی بودن فرھنگ جامعھ اولیھ داللت بر دست کم گرفتن آن بشمار نمی رود

ماھیت این جھش . ر از اختراع کمپیوتر می بودھای بزرگ را برداشتند کھ ممکن بود اجرأ آن بعید ت

  . ل میدھدیار از حالت مطلق غیر فرھنگی بھ حالت فرھنگی تشکذرا گ

   

یکی از قدیمی ترین تظاھر فرھنگ انسانی، افزارھای اولیھ از سنگ چقماق بشمار میرود کھ در 
  . قلمرو افریقای شرقی کشف گردیده است

  
ھمانا، از ھمین زمان است کھ . یون سال تخمین گردیده استمل ٧، ٢قدامت عمر آنھا در حدود 

  . شمارش تاریخ فرھنگ جھانی آغاز گر دیده است

تقسیم بندی ) برنجی(بطور کلی قدیمی ترین عصر فرھنگ بشری، بھ اعصار سنگی، آھنی و مسی 

. نامھا مواداتی قرار دارند کھ از آنھا برای ساختن افزار استفاده میگردیدودر اساس این . میگردد



  
  

  :درعلم باستان شناسی و علوم دیگر اکثرآ بھ چندین مرحلھ دستھ بندی میگردد پارینھ سنگی

  ) . ھزار سال قبل از میالد مسیح  ١٠٠- ملیون  ١(پارینھ سنگی بدوی ) -١

  ) . ھزار سال قبل از میالد مسیح ٤٠ –ھزار ١٠٠(پارینھ سنگی متوسط ) -٢

  ) ھزار سال قبل از میالد مسیح  ٨ –ھزار  ٤٠( پارینھ سنگی جدید )  -٣

  

در این . اھمیت بھ سزای دارد» انقالب عصر حجر جدید«این تقسیم بندی در رابطھ ای اصطالح 

انسان باستان بوقوع پیوست، انقالب عصر حجر جدید  در زندگی) اساسی(مرحلھ تغییرات کاردینال 

دراین زمان انسان . ھزارسال قبل از میالد مسیح تاریخ گزاری میشود)  ٣٥ -٤٠(تخمینآ از زمان 

عالوه بر آن، در مدت و زمان بسیار کوتاه شمار ھنگفت . زندگی مینمود Homo Sapiesھوشمند 

چوب خمیده ای کھ پس از پرتاب شدن نزد پرتاب (ومرنگ افزار پیچیده مانند کمان و تیر، بعد ھا ب

انسان دیگر پوست را بگونھ ساده بتن نمی نمود، بلکھ او را بھ . کشف گردید) کننده دوباره بر میگردد

) برون ھمسری(بااآلخره، خاصتآ درھمین مرحلھ برون پیوندی . شکل خاص میدوخت و بعدآ میپوشید

ھ در آن عروسی بین افراد یک قوم منع قرار داده میشود، بوجود چنان یک ساختمان جامعھ بود ک -

  . آمد

بدرقھ ) روانی(رشد انسان و برقراری او بمثابھ موجود فرھنگی ھمراه با تغییرات فیزیو لوژیکی 

مبدل گردید و انگشت  مستقیم گشتارانسان درختم عصرحجر جدید بطور مکمل بھ انسان . میگردید

علت آن این بود کھ انسان از دستھا برای . ی از دیگر انگشتان جدا گردیدکالن بشکل کامل و نھائ

بااالخره، حجم مغز انسان . گرفتن افزار استفاده مینمود و با الی آن کنترول و تسلط کامل داشت

 ٥، ٢از  Australopithecus استرا لوپیتکوسمغز انسان باستان در مقائیسھ با مغز . افزائیش مییابد

  . افزاییش مییابد) کوبیک سانتی متر ١٧٠٠تا بھ (مرتبھ  ٣ –



  

عصرحجر را مورد "سھم افغانستان در انتقال فرھنگ آسیای میانھ "در اثر خویش  عبدالحی حبیبی

  : تحلیل قرار داده و چنین مینویسد

ی کوھھا طبق موازین علمی بشردر تمام روی زمین مراتب زندگانی عصرھای حجر را درغارھا(

سپری کرده و بعد دوره ھای سنگ صیقلی را با اختراع ظروف سفالی و بسط زراعت و زمینداری و 

اھلی ساختن حیوانات و مبادی دوره مفرغ را در دلتاھا و مصبھا و کنار رودخانھ ھای بزرگ ادامھ 

  . داده اند داده و در طول دره ھا و امتداد مسیر رودخانھ ھای طبیعی محسوب میشوند مھاجرت روی

موافق باھمین اساسات کلی، تحقیقات باستان شناسی نیزواضح ساختھ است کھ خاک افغانستان ( 

= خاک ماورای جیحون(وسرزمینھای مجاورآن ایران و جمھوریت ھای آسیای مرکزی اتحاد شوروی 

مدنیتھای و اراضی نیم قارهَ ھندوستان و خاک چین ھمگی دوره ھای قدیم حجر و ) ترانس اوکسیا نا

پری (و دوره ھای قبل ازتاریخ و اعصاری را کھ اروپایان باصطالح علمی )  نیو لیتیک(جدید حجر 
گویند و آنرا دروه مقدم برعصرتاریخی ترجمھ کرده میتوانیم ـ ھمھ را دیده و سپری کرده ) ھستوریک

  . ) اند

  

  : تاریخ اجتماعی ایران ازقول تامسن مینویسد کھ درمرتضی راوندی 

  

باستان شناس دنمارکی، درطبقھ بندی مکشوفات باستان شناسی برحسب ماده اساسی کھ برای تامسن " 

عصرسنگ، عصرمفرغ و : سھ گانھ رامطرح ساخت"اعصار "ساختن افزارھا بکارمیرفت نظریھ 

این تقسیم بندی درتعین مراحل ماقبل التاریخ بھ عنوان یک اصل پذیرفتھ شده سپس ھریک . عصر آھن

، عھد ھای )حجر(ازاین رو درعصرسنگ . ن اعصار بنوبھ خود بھ عھدھای مختلف تقسیم گردیدازی

این عھدھای سھ گانھ ھم بھ نسبت . کھن سنگی میان سنگی و نوسنگی ازیک دیگرمتمایزشد

طرزساختن و پرداختن سنگ و ھم با توجھ بھ ھدفی کھ کھ دربکاربردن آن تعقیب میشد بایک 

کھن سنگی دیرین، کھن سنگی پسین، و نیز (ریک بنوبھ خود بدورانھای مختلف دیگرتفاوت دارند و ھ

. تقسیم میشوند) بدوره ھای و یا تمدنھایی کھ باآن این مجموعھ آثار و بقایای مادی مشخص میباشد

طبقھ بندی دیگری پیشنھاد کردکھ برخالف )  جامعھ کھن(درکتاب خود  مورگانمیالدی ١٨٨٠درسال 

ین بھ ارزیابی تکنولوژیک اکتفا نمی کند بلکھ برپایھ خصلت عمومی فرھنگ مادی طبقھ بندی نخست

  . "ھر دوران قرار گیرفتھ است

 



کھ  نیز برپایھ عمومی فرھنگ جامعھ، براساس فرھنگ حوزه تمدنی خراسان استفردوسی بزرگ 

بررسی رادر وجود  این بحث و مراحل تکامل جامعھ را مورد بحث و بررسی قرارمیدھد و

شخصیتھای مطرح ازسوی فردوسی در . شخصیتھای مطرح دراسطوره و تاریخ خالصھ میدارد

شاھنامھ بھ ویژه در رابطھ بھ تاریخ تکامل جامعھ اکثرآ سمبولیک اند و فردوسی شاید از میان چند 

عین از تکامل گذشتھ باشد، کسی را کھ بانی یک مرحلھ مجمشید تا  طھمورثصدشاه کھ از زمان مثآل 

  . جامعھ بوده، انتخاب نموده و آنرابھ مثابھ یک سمبول یک دوره مشخص تاریخ مد نظرآورده است

 

ُ  شاھنامھ یا دایر در حوزه تمدنی خراسان، فردوسی آغازتمدن و مرحلھ مھم از  المعارف بزرگت

وقتی جمشیدبھ . ن میگیرددوران تکامل تاریخ و یا ذوب آھن رابا نام جمشید پادشاه پیشدادی بلخ بھ بیا

  : جای پدر بھ تخت شاھی تکیھ میزند، فردوسی بزرگ بھ بررسی این دوره پرداختھ میگوید

  

  بفرمان اودیو ومرغ وپری –زمانھ برآسود ازداوری 

  فروزان شده تخت شاھی بدوی -جھانرا فزوده بدو آبروی 

  شھر یاری و ھم موبدیھم  –ء ایزدی منم گفت با فره

  روان راسوی روشنی ره کنم - دست کوتھ کنم  بدان رازبد

  درنام جستن بگردان سپرد - نخست آلت جنگ را دست برد 

  چو خود وزره کرد و چون جوشنا -بفرکیی نرم کرد آھنا 

  قصب کرد پرمایھ دیبا و خز -زکتان و ابریشم و موی قز 

  بتاراندرون پود را بافتن - بیاموخت شان رستن و تافتن 

  گرفتند ازو یکسرآموختن -ن و دوختن چو شد بافتھ شست

  بدین اندرون نیز پنجاه خورد - زھرپیشھ ورانجمن گرد کرد 

  برسم پرستندگان دانیش –گروھی کھ کاتوزیان خوانیش 

  پرستنده راجایگھ کردکوه -جدا کرد شان ازمیان گروه 

  نوان پیش روشن جھان دارشان -بدان تا پرستش بودکارشان 

  

. نی سلطنت جمشید، بھ تقسیم و تحلیل جامعھ بھ طبقات معین نایل میایدجامعھ درھمین عصر یع

بنا برگزارش فردوسی، جمشید جامعھ را بھ . واینکار را جمشید ھزارھا سال پیش انجام میدھد

  . چھارطبقھ تقسیم مینماید و نقش ھرکدام رادراجتماع و روند تولید مشخص میسازد



طبقھ آھتو  - ۴طبقھ دھقان،  - ٣، )سربازویا سپاھی(نیساریان طبقھ - ٢، )مالھا(طبقھ کاتوزیان  -١

  ) کارگر= طبقھ صنعتگر(خوشی 

  

جماعات اولیھ » افغانستان درمسیر تاریخ «اثر خویش  مؤرخ مشھور کشورما در میرمحمد غبار

  : افغانستان را بھ بررسی گرفتھ و چنین بیان داشتھ است

  

اشتراکی دوره ھای قدیم افغانستان تا ھنوز اطالعاتی در گرچھ از جماعات اولیھ و بی طبقات و "

این سازمان  دست نیست، ولی از ساختمان اجتماعی بعدی آنان نسبتا معلومات بیشتری موجود است در

پدر رئیس خا نواده، ریش سفید و بزرگ، رئیس طائفھ بود، از اتحاد چند طائفھ، قبیلھ تشکل : اجتماعی

چنین معلوم . بود و گاھی از چند قبیلھ، اتحادیھ بزرگ تری تشکل میدادندمیشد کھ رئیس آن انتخابی 

میشود کھ افغانستان چندین ھزار سال قبل از میالد داخل یک تحول بزرگ اجتماعی شده، ودر نتیجھ 

آثار ویرانھ قصر ھای . انکشاف زراعت و آبیاری و وسائیل آن، بمرحلھ جامعھ طبقاتی رسیده است

  . "نیز یکی از نشانھای قدیم جامعھء طبقاتی افغانستان است) ی سیستاننادعل(قدیمھ در 

  

البتھ انکشاف زراعت و آبیاری، باعث بوجود آمدن وادیھای سرسبز و شھر ھای پر ثروت و نفوس 

شھر قدیم بلخ، کھ . این گونھ شھر ھای متمول مورد ھجوم قبلیل بدوی نیز قرار میگرفت. می گردید

سی صفحات باختر بود، ھمیشھ توریائی ھای سوار و چادرنشین آسیای مرکزی مرکز اقتصادی و سیا

لزوم دفاع در برابر یغمای تورانی ھا یکی از عوامل تشکل دولت پر قدرت . را بھ طرف خود میکشید

شرایط حیات اجتماعی طبقاتی، باعث تشکل دولت میشد تا این تشکل بتواند . در افغانستان قدیم گردید

کند ودر حالت خطر، جنگ را اداره نماید، زیرا این دو وظیفھ اساسی دولتھای ) میتحک(در داخل 

  . اولیھ بود، واین بعدھا بود کھ دولت قوی شد وبھ جزء وکل امور مردم پرداخت

  

پارینھ  –عصر سنگی بدوی : باستان شناسان عصر سنگ را بھ دو مرحلھ عمده تقسیم بندی مینمایند

نوسنگی . مدت عمر پارینھ سنگی صدھا ھزارسال ادامھ یافت. نوسنگی –سنگی و عصر سنگی جدید

پس . فقط چند ھزار سال طول کشید و درمقائیسھ با زمان پارینھ سنگی، او چند دقائیق شمرده میشود

  ؟؟؟. . . کدامین 

دوازده ھزار سال قبل، در جلگھ وسیع نزدیک و شرق میانھ کھ از بحر مدیترانھ تا بھ لبھ جنوبی 

، )کشاورزی(ای قره قروم و کوھھای ھندوکش امتداد داشت، تعدادکثیری قبائیل مجموعھ داران صحر



درینجا، حیوانات بزرگ نادر و کمیاب بود، اما مناطق . شکارچیان و ماھیگیران زندگی مینمودند

آنھا مجبوربودند با شرائیط جدید . کوھی را چمن زارھای ضخیم و درختھای میوه دار پوشانده بود

 آب و(اما، اقلیم . عذای نباتی مالداری و جمع آوری را عوض نمود ند. خویشرا سازگار وآماده سازند

برای آنکھ از گرسنگی تلف . خشک میگردید و بھ تعداد نفوس روز بروز افزائیش بعمل می آمد) ھوا

نمودند، آنھا نھ  انسانھا بھ کشاورزی و مالداری شروع. نگردند، مجبور بودند کھ تدابیری اتخاذ نمایند

در . تنھا ازآن استفاده مینمودند، بلکھ بھ کاشتن نباتات، اھلی نمودن و نسلگیری نژاد حیوانات پرداختند

بر حسب نام گذاری این دوره، . پیامد خویش درحقیقت یک انقالب واقعی در تاریخ تکامل بشریت بود

ا طبق معمول بنام نو سنگی مسما عصر حجر جدید و یا اور –زمانیکھ این انقالب بوقوع پیوست 

  . گردید

برای اولین بار انسانھا بھ تولید بیشتر جھت رفع نیازمندیھای ضروری شان پرداختند، سطح زندگی 

 . شان باال رفتھ بود و بسیار سریع تعداد نفوس رشد نمود

بل آغاز ملیون سال ق٥، ٢قرن سنگی را، آغاز استقرار انسان نامیده است، این پروسھ در حدود 

ملیون سال را در بر  ٢گردیده و درھزاره سوم قبل از میالد عیسوی بھ اتمام رسیده است کھ بیش از 

پارینھ سنگی بدوی، پارینھ سنگی : عصر سنگ بھ چند مرحلھ تقسیم بندی گردیده است. گیرفتھ است
  . میانسنگی و پارینھ سنگی جدید

   

) در تنگھ اولدو وایسکی(و در افریقای شرقی، در تانزانیا خاکستر قدیمی ترین انسان و ردپای فعالیت ا

از . ، انسان توانمند نامیده است)homo – habilis( ھابیلیس  –کشف گردیده بود کھ او را بنام انسان 

از آن سفت و سطح برش آراستھ . سنگریزه ھا برای ساختن مواد افزار کار استفاده می گردید

نامیده شده و از "اولدو وایسکی "فرھنگ  –شناسی قدیمی ترین فرھنگ باساس علم باستان . میگردید

، "شیل "بھ تعقیب آن فرھنگ . سال را در بر میگیرد) ملیون  ٥، ٢ -ھزار٧٠٠(نظر زمانی درحدود 

"Shel " آشیل "و" ،"ashel "شیل . "است" ،"Shel " آشیل "و" ،"ashel " نامھای شھر ھای

این فرھنگ ھا مربوط قرن . سال قبل را در بر میگیرد) ھزار ١٤٠ -ھزار٧٠٠( فرانسوی است کھ 

سال قبل زمان فرھنگ ) ھزار٤٠ -ھزار١٤٠(دوره  –عصر حجر متوسط . عصر حجر بدوی است

  . را در بر میگیرد) فرانسھ درمغارۀ( Mousterian" "و " ashel"، "آشیل "

واین اثرات، افزارھای . بل میرسداثرات اقامت انسان درمنطقھ ای قزاقستان بھ یک ملیون سال ق

درجھ . سنگی از قبیل چاقوھا، تبرھا و دشنھ ھا بود کھ بھ عصر حجر سنگی دیرین ارتباط میگیرد



او استعمال آتش، . داشت قرار "انسان مستقیم گشتار" homo erectusتکامل این انسان بھ مرحلھ 

  . زرع را میدانست جمع آوری و شکار کردن و

  

تبر و دشنھ بود کھ توسط حفاریان در دامنھ ھای وسیع جنوب غرب در محدوده  افزار کارقدیمی ترین 

کشف "کونیر د یک "در دھکده "آریستاندی "در تراسھای سیالبی در کنار رودخانھ ای " کاراتاو"

  . گردیده بود

  

دیگر کشف و افزار  اقامتگاه انسان پارینھ سنگی دیرین، جائیکھ ھزار ھا تبر، کاردھای نوک تیز 

والیت " کراتا وا"است کھ در شمال شرق شھر " بوری کز گان"و " تا نیرکز گان"گردیده است، 

. بناھای تاریخی آن دوره در قسمت ھای دیگر قزاقستان نیز وجو دارد. واقع گردیده است شامبیلسکی

و اقامتگاه "آرکی -ساری"است کھ در شمال شرق در لبۀ  "کودای کول"در قزاقستان مرکزی، اقامتگاه 

واقع  کراگاندینسکیدر والیت  "ژیز دینسکی"و  "اوبا لیسای"، "ژیزکیزگان"، "آیبات –ژامان "ھای 

در نزدیکی دھکده " کولگوتی"در قزاقستان جنوبی این اقامتگاه در سواحل رود خانھ . گردیده است

  . واقع گردیده است"کورچومسکی "در ناحیھ "کاراتوگای "

  

کراسو "این اقامتگاه در لولھ . ستان اثرات زیادی از پارینھ سنگی میانسنگی کشف گردیده استدرقزاق
درجنوب والیت قزاقستان و در قزاقستان مرکزی این کشفیات  "آریستاندی"درقسمت راست سواحل "

و در جنوب  "کراگاندی"در قسمت شمالی "باتپک "در لولھ  "ساری سوو"در اوسط رود خانھ 

  . واقع گردیده است "مانگیشال ک"در شبھھ جزیره ای  قزاقستان

  

درآن زمان، انسان در تمام . سال قبل را در بر میگیرد) ھزار٤٠- ھزار ١٠(پارینھ سنگی آخیر دوره 

مناطق اقلیمی کره خاکی ساکن گردیده بود، نژاد و گروھھای قومی شکل گیرفتھ بودند، مناسبات 

یلھ ای اجتماعی مشخص گردیده بود و خانواده بمثابھ فورم سازمان اجتماعی بوجود آمد و سازمان قب

زن نقش رھبری کننده را در اجتماع داشت، رول زن بمثابھ ادامھ دھنده نژاد . بود) اقتصادی(مادی 

تصورات انسان در . نیز یاد میگردد homo sapiensاین دوران استقرار انسان معاصر کھ بنام . بود

ش شکار سحر و  ساحھ معنوی بغرنج و پیچیده گردیده بود و اشکال مذھب باستانی و ھنر و ھمچنان کِ

و ) شکل(بخاطر کسب قدرت باالی حیوانات از طریق کسب روش  عقیدهجادو کھ دراساس آن 

انعکاس حیوانات، کنده  –موضوع عمده ھنر باستان . سمبول آن بود، مروج و معمول گردیده بود
ال مجسمھ زن کھ از استخوان، سنک و سفال برش و ساختھ میشد، تمث. کاری و مجسمھ سازی بود



باب انبارعظیم تصویر سنگی کشف  ١٣٠در قزاقستان بیش از . زمین محسوب میگردید حاصلخیزی

  . گردیده است

  

. تصورات در مورد روح، در مورد زندگی پس از مرگ در بر گزاری مراسم تد فین تظاھر مییافت

در قبر توتھ ای . جنازه با پودر قرمز آلوده میگردید، با دستبندھا و گردنبندھا آراستھ میگردیدند

ین از ھمان زمان بود کھ نورم ھای مربوط بھ مناسبات متقابل ب. استخوان و سنگ را میگذاشتند

  . انسانھا بوجود آمده است

  

پارینھ سنگی نو، عصر سنگی  –پارینھ سنگی و عصر سنگی جدید  -گزار بین عصر سنگی بدوی

. ھزاره قبل از میالد عیسوی را دربر میگیرد X-Vاو دوره ای . میانسنگی بشمار میرود –متوسط 

ماموتھا و کرگدنھای پشم دار منقرض . مشخصھ ای میانسنگی دراقلیم پارینھ سنگی تجسم مییابد

اسپھا، خرگوشھا، خرطوم فیل و تورھا و شماری از حیوانات . میگردید، تیر و کمان کشف گردیده بود

یانسنگی در سواحل رودخانھ ھا، دریاچھ ھا واقع اقامتگاه م. دیگر موضوع شکار را تشکل میداد

مشھورترین . بود" اورال"و " توبول"، " ایشیم"، " ایر تیش" - ) جای آبگیر(این استخرھا . گردیده بود

  . میباشد"کیزیلسو "و " ما گستا او"اقامتگاه میانسنگی در 

  

عصر مس بمثابھ  –icEneolithعصر جدید سنگی و  - مرحلھ بعدی تکامل عبارت از پارینھ سنگی

 ١١و ربع دوم ھزاره  Vپارینھ سنگی و نیولیت زمان ھزاره . گزار بھ عصر فلزات تلقی می گردد

چنین . این مرحلھ ترقی و تکامل فرآوری تخنیک سنگ است. قبل از میالد عیسوی را در بر میگیرد

ر، خمیاره، داس، کج بیل تب. مانند سنگ زنی، سفالی، اره کردن بکار برده میشد) روشھای(تکنیکھای 

صنعت بوجود آمد، اولین . استخراج معادن بدوی، نساجی و سفالگری کشف گردید. را می ساختند

سازمانھای اجتماعی پیچیده گردید، طائیفھ و اتحاد قبائیل بوجود . مواد فرعی ضد آتش کشف گردید

  . آمد

  

ر اقامتگاھای مختلف قرار داشتند کھ اثرات تاریخی آن دوره وجودارد کھ د ٦٠٠درقزاقستان بیش از 

  . در اینجا نامبردن آن بطور مفصل موضوع بحث ما نیست

 



و . بھ معرفی فلزات، بویژه افزار مسی در زندگی انسانھا می پردازد - eneothiceمشخصات اینوتیک 

تخت کف، آرائیش غنی سفالگری، : او در تمام انواع جدیدعلوم باستان شناسی انعکاس می گردد

  . پالستیک خورد و ریزه و مسکن

  

بھ موفقیت در مناطق جنوبی، جا ھائیکھ کشف افزار مسی برای زمینداران و مالداران امکان داد کھ 

درجلگھ ھای وسیع از برکت . شناختھ شد اینو لیتیکھای مزید در رشد تولید نائیل آیند، متمائیز ترین 

نھ تنھا با تنزل صنعت سنگی بلکھ با عالی ترین سطح رشد و تکامل خویش  اینولیترشد مالداری، 

  . ھمراھی و دنبال میگردید

  

قبل از میالد ) ٣٧٠٠-٣١٠٠( اقستان درسالھای جنوب قز –درشمال  -بوتا یسکی اینولیتفرھنگ 

در امتداد رودخانھ ھای جلگھ وسیع بی ) اسکان(شھرک  ٢٠درحدود . عیسوی موجودیت داشت

شغل . بود سنگ، استخوان و گلکشف گردید ه است و موادھای اساسی این دوره ) صحرا(درخت 

سورتاند ینسکی  فرھنگخود از این فرھنگ در ذات . بود مالداری، شکار و ماھیگیریھای عمده 
  . سرچشمھ و نشئت میگیرد) ماوراء اورال(

  

فرھنگ باستانشناسی اینولیت بدوی ماوراء جنوبی اورال  -) ماوراء اورال(فرھنگ سورتاند ینسکی 

درناحیھ  سورتاندیشھرک . قبل از میالد عیسوی است)  IV-III(وصحرای قزاقستان در ھزاره 

افزار وفور : مشخصھ آن. واقع گردیده است مگنیتورسکیلو متری  ٤٠در  آذربایجان باشکورتوستان

استخوانھای . سنگی از یشم و محصوالت مسی بدوی اورالی، سفالی و تزئینی در ظروف بوده است

حیوانات خانگی مانند گوسفند، گاو و حیوانات شاخدار دیگرنیز کشف گردیده و انسانھا حاکم بر اسپ 

  . بوده اند

  

  . . . ادامھ دارد 
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