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ی فناور  یدارا  ان ینخست ن ی در ب ی رفتار ی تفاوتها، انسان ی تکامل  ر یدر  س ی سنگ ی ابزارها  

 

ها از استفاده   انسان وش  یفن آور یها  ی سال گذشته استراتژ  ونیلیکه در طول سه م در این کتاب اظهار می کند   یجان ش 

در    ی منحصر به فرد انسان  ی الگو  ک یشود، به    ی م  ده ی د  ی انسان  ر ی غ  ی ها ینخست   ن یمانند آنچه در ب  قا  ی گاه به گاه از ابزار ، دق

و مقایسه  در طول تکامل انسان    ابزارهای سنگی   ریی تغ  ی چگونگ  ی با بررس  ی شکل داده است. و  ر ییتغ  یابزار اجبار   ز استفاده ا

،  یانسان   یرفتارها  ز یکند که با تکامل متما  ی م  ین یب  شی پ  ،انسان   ریغ  انیو نخست  امروزین   ی استفاده از ابزار توسط انسانها

، زبان و  (لی )حمل وسا  یکی برش، تحرک لجست  ی رفتارها شامل استفاده از ابزارها  ن ید. انکن  ر ییتغ  دی با  ی نیز سنگ  های ابزار

( است.  ی مدت طوالن  ی مکان برا  کیدر    ی )زندگ   نیمه یکجا نشینی، و  مهاجرتو    یی ایجغراف  پراکندگی ،  ن یمصنوعات نماد

  شی پ نی، اشیسال پ  ون یلیم 3.5تا   ش یسال پ  6500از   یختشنا   نباستا  یسنگ   ابزار های  لی لو تح   هیسپس با تجز  جان شی

 کند.  یم  شی ها را آزما ینیب

 

 

و    یسنگ   نه یپار  یسنگ   ی ابزارها  ی راهنماکتاب    سنده ینو   یبروک است. و   ی در دانشگاه استون  ی شناسانساناستاد    ی ش  جان 

  ی شجان  .  است  (2010)  ایاوراس  نخستین پراکنش انسانوشان در:  1  قایآفر   ج ازرو(، و کتاب خ2013)  کیدر خاور نزد  ینوسنگ

ابزار سنگی   خصص مت  کی  نی همچن   ی از مستندها  ی اری در بسرا    "ما  اجداد   فناوری "  ی مهارت هاو  است    تراش و ساخت 

در شهر    کا یآمر   یع یطب  خ یو در موزه تار  ی س  ی متحده در واشنگتن د  االت یا  ی عی طب  خی تار  یدر موزه مل همچنین  و    یون یزی تلو

 .به نمایش گذاشته است ورک یوین

 

 



 

  از گرومک  یس امیلیو نوشته "یفناور  یدارا انینخست نیدر ب یرفتار یانسان، تفاوتها یتکامل ریدر  س یسنگ یابزارها " کتاب ترجمه ای از نقد

 . اسکاتلند در و علوم اعصاب دانشگاه سنت اندروز یدانشکده روانشناس

 

 نقد کتاب: 

انسان را    ریغ  یهاینخست  ییابتدا  یآورکه فن  یکس  ژهیوتوجه کند، به   به کتاب  کندی را وادار م  شناسیهر نخست  یکتاب جان ش  ی ن فرععنوا

به عموزاده    یقی، به طور عمدر سالهای اخیر  ها  ینخست  یباستان شناس  رشدبا    یحت  ،یاصل  انیاز باستان شناسان جر  ی. تعداد کمکندیمطالعه م

در این کار    یشجان    تیموفق  زانیکار را انجام دهد. م  نیدهد که ا  یقول م   یشجان  اما  ،  (2009)هسلم و همکاران    پردازند  یما م  ینخست  یها

 .مکن یواگذار م گرانی را به د یسنگدست ساخته های  ریو تفس لیتحل ف،یو موضوع استاندارد توصهدف این نوشتار است 

استفاده    یتکامل  یپاسخ به پرسش ها  ی برا  ی باستان شناس  یکند که از روش ها  ی م  یسان شناس معرفان  ن یرید  کیخود را به عنوان    ی شجان  

از    یم استفاده  او  هدف  نخستانسان  نیب  ،یقیتطب  یلیتحل  کردیرو  کیکند.  و  شده(  منقرض  و  )زنده  برا  رانسانیغ  یهایها  درک   ی)زنده( 

(، به نام  یسنگ  انی)مانند م  دوره های باستان شناسیاو از    یاصالح  کردی ه است. روسال گذشت  ونیلیم  3.5در طول    ها  نینیهوم  یهای استراتژ

بوده اند، اجتناب    ی سنگ  نهیپار  قاتیماده تحق  ی(، که به طور سنتساتور)مثال     یانواع مصنوعات سنگ  شتری(، و ب ی)مانند آشول  یابزار سنگ  عیصنا

 ،یصنعتشیپ   ،یرا با استفاده از سه مدل )صنعت  ییهاسپس روش   کند،یم  انیب  یتفصل مقدما  کیرا در    د یجد   رویکرد  نیکند. او منطق ا  یم

برارانسانیغ  یهاینخست مچارچوب    ی(  ادهدی طرح خود شرح  در  نخست  ند،یفرآ  نی.  به  را  متن  دو صفحه  تنها   اختصاص   رانسانیغ  یهایاو 

  یها  شیوهانواع مصنوعات و    ،یمواد خام سنگ   یاتیاست و به طور عمل  دیباستان شناس مف  ریافراد غ  یبرا  ی . فصل سوم او از نظر آموزش دهدیم

است.   (I) هیتا ابزار سنگ پا (A) ساده  یا، از کوبه A-I یهااز حالت  وی   آن ارائه مدل خود  یکند. اما هدف اصل  یم  فیو تعر  فیرا توص  دیتول

 .رسد یمعنوان  26به  دیجد یس گونه شنا نیها گنجانده شوند، تعداد گونه ها در ا رگروهیز یوقت

و سکونت متمرکز است.    یزبان و نماد، پراکندگ  ، یکیبرش، تحرک لجست  یبر ابزارها  ب یاست که به ترت  عمده آنکتاب پنج فصل    بخش اصلی

کنار   اقوام بدوی چند سده اخیرآنها و    نیب  سهیسپس پس از مقا  شوند،یانسان مطرح م  ریغ  یهای: نخستکندیم  یرویقالب پ  کیهر فصل از  

م  هاینیبش ی. پشوندی گذاشته م باستان شناس  شیآزما  یشناسباستان   مواردتا در    شوندیطرح  از   یجدول  سیماتر  کیابتدا در    ، یشوند. شواهد 

  ی واضح  ریفراوان، تصاو  یخط  ی. نقشه ها رندیگ ی( مورد استناد قرار مییدودو  یاسم  یعدم حضور )داده ها ای، در حضور  X  یمجموعه حالت ها

  شود، ی و از آن بحث م  شودیانجام م  یکه بر اساس آن آزمون آمار  شودیخالصه م  یاسهی و مقا  یجدول کم  کیدر    جینتا نیدهند. ا  یا ارائه مر

 . شوندیم دییتا هاهیکه فرض یتا حد

معموال  از ابزار    نخستی  سه گونه  است!  دهکنن  دیناامباید گفت  چگونه است؟    رانسانیغ  یهای با نخست  یبا استفاده از ابزار سنگ  یرفتار ش  ن،یبنابرا

  بررسی استاندارد  یهابا استفاده از روش یسنگ یابزارها یعنیاند، مورد مطالعه قرار گرفته یشناساز نظر باستان آنها کنند. همه  یاستفاده م یسنگ

به طور    یکیلوژنتیو ف  ییایاگرچه از نظر جغرافسه گونه    این.  کندیمها اشاره  درباره شامپانزه  یتریمیفقط به مطالعات قد  یشجان  اند، اما  شده

همگرا شده    گر یکدیچکش و سندان با    یاز کوبه ها  یکسانی   یاستخراج  یسنگ   یاز هم جدا شده اند، اما هر سه گونه بر اساس فناور  یگسترده ا

استفاده    ینیرزمیز  هایطعمه    درآوردن  یها و برا  دانهشکستن    یها از سنگ برا  نیدهند: کاپوچ  یرا نشان م  یجه اند، اما هر کدام انواع قابل تو

کنند.    یاستفاده م  خشکبار  نیمهرگان و همچن  ی مختلف ب  یگونه ها  یبرا  ی از انواع مختلف ابزار سنگ  یدم دراز برمه ا   یکنند. ماکاک ها   یم

مقاله    یادیتعداد ز  یحیتوض  رقابلیبه طور غ  ی ش  جانکنند.    یهر دو منتقل م  ایرا به مهره ها، مهره ها را به سندان    یسنگچکش  شامپانزه ها  

  ی دهد رو یم حیمرجع وجود دارد( و ترج کیآنها و فقط  نی)که فقط دو جمله ب ردیگ یم دهیرا ناد مونیدو گونه م یدر مورد استفاده از ابزار سنگ



  تراشه کنند و    یسنگ را از رخنمون ها استخراج م  دیجد  یایدن  یها  مونی)به عنوان مثال( م  رایتاسف است، ز  هیما  نیکند. ا  کزشامپانزه ها تمر

اولدوان  یها لبه ها  را  نوع  استفاده نم  یمنده  بر   یبا  )اما هنوز  بنابرا2016پروفیت و همکاران  کنند( )  یسازند  آنها مسلما    یسنگ  یفناور  نی(، 

   است.ها  مونیاز م رتریچشمگ

از نوزادان    یها به صورت مشارکتکه فقط انسان   کندی م  انیعنوان مثال، او ب  به  است،   انهناآگاه  ز ین  جان شی   ی سنگ  یفراتر از فناورهای    سهیمقا

  م یتقس  شاوندانیخو  ریغذا را با غ  رانسانیغ  یهای(، نخستدهندیکار را انجام م  نیا  زین  دیش یتریکال  یها، اما خانواده59)ص    کنندیم  پرستاری

  ی قایآفر  یها، اما شامپانزه61)ص.    کنندیم  رهیها را ذخها سنگ (. انسانکنندی م  میدان خود تقسنر با متح  یها، اما شامپانزه 59)ص.    کنندینم

ابزار  سازندیم  یتجمع  یسنگ  یهاحفره   یغرب از  استفاده  فقط  اجباردر  (،  )ص.    یانسان  طوالن183است  مطالعات  همه  اما  مورد    مدتی،  در 

، اما  187است )ص    یانسان استفاده از ابزار فقط گهگاه  ریغ  یهاینخست  در میان(،  دهندی شان ماستفاده از ابزار مرسوم را ن  یوحش  یهاشامپانزه

 رندیگ  یم  ده یرا ناد  ینیرزمیز  یساز  رهیذخ  یاندام ها  یانسان  ریغ  یها  یکنند(، نخست  یاستفاده م  یها روزانه از ابزار سنگ  ن یماکاک ها و کاپوچ

، اما ائتالف نر و نر  148)ص.    بطور کوتاه همکار می شوندانسان فقط    ریغ  یها  یکنند(، نخست  یحفر مها روزانه آنها را    نی، اما کاپوچ181)ص.  

شود )ص.    ی م  یناش  یکیولوژیغذا از تفاوت ب  یانسان در جستجو  ریدر پستانداران غ  یجنس  یکشد(، تفاوت ها  یسال ها طول م  یشامپانزه گاه

کار را   نی که ماده ها ا  یکنند، در حال  یسازند و از آنها استفاده م  یشده م  یجاساز   یعمه هاط  یشاخه ساده را برا  ن،یکاپوچ  ی، اما نرها147

(،    یانجام م اما ز147)ص.    است  محدودشامپانزه ها    یکیاکولوژ  قلمرودهند.  از ساوانا تا جنگل ها  ستگاهی،  است،    ریمتغ  یباران  یشامپانزه ها 

خوابند(. و   یصخره م  یمعموال  رو  اسی، اما بابون هامادر146کنند )ص.    یف استراحت ممختل  یمکان ها  درانسان هر شب    ریغ  یها  ینخست

 همچنان ادامه دارد. موارد 

 کند رییخاص با آنها تغ یهاسه یدر مقابل مقا رانسان یپستانداران غ یعموم یهاسهیمقا نیب  دیها؟ شا یسردرگم نیچرا ا

سنگ در مقابل  تراشه برداری    یبرا   دهیآموزش د  ر یاس  یمانند بونوبوها  عت، یمقابل طب  در   ر اسارتپستانداران د  نیب  قینادق  سهیمقا  ایها    شامپانزه

انواع استفاده از ابزار   ریدر مقابل سا یاستفاده از ابزار سنگ نیب  ینوسان یها  سهیمقا ایکنند.  یاستفاده نم یابزار چیکه معموال  از ه آزاد یبونوبوها

  از   دیشا  ایاست.    اوردهیبه دست ن  یکاف  تیهنوز جذاب  رانسانیغ  ماتیدر مورد استفاده از ابزار پر  یژورنال  قاالتم  ریاخ  ش یافزا  دیشا  ای.  ی سنگ  ریغ

 زنده را مطالعه نکرده اند.  یها یکدام رفتار نخست چیها ذکر شده است، ه یکه نامشان در قدردان یمحقق 17

که قدمت    ایاز کن  یصنعت ابزار سنگ   کی  د، یریرا در نظر بگ  لومکوی شوند؟    یرست معرفانسان ناد  ریغ  یهایدارد که نخست  یتیاهم  ایآ  ن، یبنابرا

شناخته شده از آن دوره،    یها(. تنها انسان2015هارماند و همکاران  )  است صدها هزار سال قبل از اولدوان  یعنی    ش، یسال پ  ون یلیم  3.3آن به  

  ی لومکو  یکه برا  یاساخت ضربه   کیدو تکن  ن،یتر نبود. عالوه بر ابزرگ  ییقایآفر  نامروزی  یهامونیبودند که مغزشان از م  هانیستیاسترالوپ

توسط  چکش و سندان    شکستن با  هیشب  بیاعمال به ترت  نیا  ک،یزیهستند. از نظر شکل و ف   رفعالیو غ  ی دوقطب  تراشه برداریاند،  فرض شده

از    شتریب  یفناور  یتکامل  یهاشهی ر   یسازدر مدل  رانسانیغ  یهایستنخ   دیپوسته سخت است. شا  یها  وهی م  دنیکوبانسان و    ریغنخستی های  

 تا کنون اعطا کرده است، داشته باشند؟  یشجان  آنچه 

 برای سایر نقدهای این کتاب منابع زیر را مالحظه کنید 

• John J. Shea. Stone tools in human evolution: behavioral differences among technological primates. 2016. 

xviii+236 pages, 51 b&w illustrations, 26 tables. New York: Cambridge University Press; 978-1-107-12309-

0 hardback £64.99. Walker, Michael J. Antiquity 2017 

• Stone Tools in Human Evolution: Behavioral Differences among Technological Primates, written by John J. 

Shea. Willoughby, Pamela R. Journal of African Archaeology 2017 



• Human Evolution and Modes in Lithic Technology Stone Tools in Human Evolution: Behavioral Differences 

among Technological Primates. By John J. Shea. New York: Cambridge University Press, 2017. Shott, 

Michael J. Current Anthropology 2017 

• STONE TOOLS IN HUMAN EVOLUTION: BEHAVIORAL DIFFERENCES AMONG TECHNOLOGICAL PRIMATES 

John J. Shea New York, Cambridge University Press, 2017. 236 pp. ISBN 978-1-107-55493-1. £22.99 

(paper). McGrew, William C.  American Journal of Physical Anthropology   2017 

• Stone Tools in Human Evolution: Behavioral differences among technological primates, by John J. Shea, 

2017. New York (NY): Cambridge University Press; ISBN 978-1-107-55493-1 paperback £22.99. 236 pp., 51 

b/w figs, 26 tables. Coward, Fiona, Cambridge Archaeological Journal 2018 

• Stone Tools in Human Evolution: Behavioral Differences among Technological Primates. John J. Shea. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2017, 236 pp. $34.99, paper. ISBN 978-1-107-55493-1. Straus, 

Lawrence Guy, Journal of Anthropological Research 2018 
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انسان یتکامل ریدر  س یسنگ ی ابزارها جان شی   

 

 درآمد

  ی را هدر م  امکان  نیدرباره تکامل رفتار انسان هستند، اما باستان شناسان ا  یاطالعات   یبه طور بالقوه منابع غن  یابزار سنگ

  اهمیت   انسان شناسان نسبت به  ر ی در متقاعد ساختن سا  یاز کتابها و مقاالت سع   ی شماریتعداد بباستان شناسان در  دهند.  

باستان شناسان مقاالت مربوط به ابزار    یوقت  اغلب اوقات  اام  .ت مهم در تکامل انسان دارندموضوعا در فهم   یسنگ   یابزارها

را مطالعه    نشستبرنامه  یا  کنند،    ی م  چک   ل ی میایا  آنها    انسان شناس  ، همکاران ارایه می کنند   یرا در جلسات علم   ی سنگ

به شواهد    ی در مورد تکامل انسان به سخت  ده هادانشک  یدرس  ی. در کتابهامی روند  بار  ای   یبهداشت   س یسرو  یا به  کنند  یم

  صحبت را صرف    ی، هر ساله زمان کمتر نگارنده  یباستان شناس  ی در کالس هاحتی  ( اشاره شده است.  ی نگ)ابزار س  یسنگ

 کنم.  یدرباره ابزار سنگ م 

را ارایه  ول رفتار انسان  در مورد تح   ی چشم انداز گسترده ا  نی چن  ی گریشواهد د   چیهاما این بی توجهی تاسف آور است زیرا  

کنند ننمی  سا  اکانی.  و  جاپیشین    یانسانها  ری ما  هر  زندگ  یی در  آنجا که    یابزار سنگ   ، کردند  یم   ی که  از  گذاشتند.  جا  به 

ابزارها   ر یپستانداران غ از  ابزارها  ی استفاده م  ز ین  ی سنگ   یانسان  از    ی برا  ی منطق  ی نقطه کانون  کی   ی سنگ   ی کنند، استفاده 

  ر یاز سا   شیمتفاوت است و رفتار انسان بنخستی ها    انسان است. رفتار    ری غنخستی های  و    ه یاول  یانسان ها رفتار    سه یمقا

  ی را برا  ی شواهد  لی ها هستند. هر فس  لیفس  شمار از    شیب  در مکانهای کهن  ی سنگ  ی ابزارهاشمار  متفاوت است.    واناتیح

به طور متوسط   العمر  در    ی ری تصو  ی سنگ   ساخته دست  هر  اما  کند.    می   حفظ رفتار مادام  انسان  رفتار  خاص  لحظه    کیاز 

رفتار انسان   ریی در مورد تکامل تغ ق یتحق  ی برا  ی به طور منحصر به فرد  با  ی، آنها را تقر یسنگ ی است. دوام و گسترش ابزارها

 . کرده استمناسب 

در    ی هنگام ابزار   یجلسه علم   کیکه  پ  هزار  40  تا   30قدمت حدود    با  ایاروپا و آس  یسنگ   هایدر مورد  شرکت    شی سال 

  "اوریناسی "بنام  واحد  صنعت ک یابزارها را با هم در   ن یا  پیشین. باستان شناسان سمیبنو  کتاب را ن یگرفتم ا  میتصم   ،کردم

بندی کرده  بود  طبقه  در حال بحث  آ  ند بودند. همکاران من  ها  ا یکه  ا  ی تفاوت  ب   ی منطقه  برا   نی ا  نیدر    ه یتوج  یابزارها 

ن  دن ینام به  هاآنها  کاف  ی ام  فراخوان  ی مختلف   ، شناسان  باستان  نظر  از  ابزارها  یی گروهها   ی است.  نامها  ی سنگ   ی از    ی با 

ا به  گروهها  یمعن   ن یمختلف  آنها  که  م   ی مختلف   یاست  نشان  را  مردم  مدتهاس  یاز  شناسان  باستان  صنعت    ت دهند. 

  ی حت   ا ی، دو  کی  صنعت   ن یا  ا یآ   نکه ی، دانستن انی ا  دانند. بنابر   ی در اروپا مرتبط م  انسان خردمند  یرا با پراکندگ اوریگناسی  

را روشن    ایبه اوراس  قا یپراکنده شدن انسانها از آفر   ی تواند چگونگ  ی دهد، م  یاز مردم را نشان م   یشتریب  ز یمتما  یگروهها

 کند. 

  ی رفتار م  ی نه ابه گو  یسنگ  ی. ما با ابزارهامیکن  یوقت خود را تلف م که    دمی فهمطول کشید و نهایتا  جلسه ساعت ها    نیا

. تنها  میداشته گردن  که ب  ی کی پالست  بجهای هستند، مانند    خی تار   پیش از   ی اجتماع   ی ها  تیاز هو   یی آرم ها  یی که گو  م یکرد

  ی ها را اثبات کرد. ابزار سنگ   تیمربوط به آن هو  ی ها  هینادرست بودن فرض  نتوا   ی منقرض شده م  ی با مصاحبه با انسانها
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زورانه    از ین  رفع  یبرا  نیاکان ما   یها یموجود در انسان و استراتژ  یرفتار هستند. تنوع آنها از تفاوتها  یا یآنها بقا  ستند؛ین  انسان

از   استفاده   ابزار سوراخزی ت  ندهبر  یلبه هابا  ا  شیب  ی زیشود. هر چ  یم  یناش   چکشو    ندهی، سطوح ساکننده  ،  ، هر  نی از 

  ان یم"  ینظر  هاتیتوج  نیا  نیاست. معتبرتر   ینظر   هیم توج، مستلزیبر اساس شواهد ابزار سنگ   شتر یدانش ب  ی برا  ییادعا

  ی ا بر  کردیرو   نی بشر معاصر استوار است. ا  ری غنخستی های  انسان و    هیاست که در مشاهدات رفتار اول  ییها  هیفرض  "برد

اما اکنون    یشناس   ن یاز زم  "ییگرا  یکنواخت ی"گذشته ،    نییتب   ی خ یار اصل راهنما در تمام علوم ت  کینشأت گرفته است، 

  هیآزمون فرض  یگرفته شده است. برا  یباستان شناس   شواهداست که از خود    ییها  هیمعتبر فرض  یها  هیاست. حداقل فرض

از شواهد  ینم ا  ی توان  وهله  در  ا  ه یفرض  ول استفاده کرد که  با  است.  گرفته  الهام  و   نی را  به  و  اوقات،  اغلب  در    ژه یحال، 

کالم ، باستان    کیابزار سنگ است. در    ر ییمربوط به تغ  ی ها  ه یاثبات فرض  ه نیزم  ی باستان شناس  مدارک ،  اوریناسی صنعت  

 کنند  یشده، اشتباه م  جاد ی ا یندهایبا فرآ ی شواهد ابزار سنگ یالگو ی شناسان با برابر ساز

پیش    ی انسان ها  ن ی در ب  ی و فرهنگ   ی اجتماع  ی تفاوت هانتیجه  را    ی ابزار سنگ  ع یصنا   ر یو سا   اوریناسی راحت خواهد بود اگر  

  ن ی اول  اوریناسی  . کلمهستین   آنها متصور  یبرا  یقانع کننده ا  لی وجود ندارد و دال  اینکار  یبرا  یل یدل  چی. اما هبدانیم  خی تار  از

آن را در    گر یاصطالح و اصطالحات د   ن ی. باستان شناسان اپدیدار شد  شی قرن پ  ک یاز    شیب  ی باستان شناس  ات یبار در ادب

به کار بردند. باستان    ی غرب  ا یدر سراسر اوراس  گری د  یو مکان ها  ی سنگ  یارها، پناهگاه هاغ  کشف شده در  یمورد ابزار سنگ 

اول تصم  هیشناسان  چگونگ   یر یگ  میدر  مورد  گروهها   ن یا  یه سازماند   یدر  در  انواع    یمصنوعات  مانند   ، باالتر  مرتبه 

  ل ی دل  ن یکند ، فقط به ا  ی م  جاد یرا ا  ی ادیمشکالت ز   ی شهود  کرد یرو   ن یبودند. ا   ی ، به شهود آنها متک   ع یمصنوعات و صنا 

جمع شده بودند    گریکدیکه با فاصله چند دهه از    یی از همان سطوح مکانها   یسنگ   ی ابزارها  سهیکه شهود متفاوت است. مقا 

داد که در آنها مصنوعات    یرا نشان م   یباستان شناسان قبل   ی شهود  یاز تفاوت در انتخاب ها  ی، به طور معمول تنوع ناش 

تازه    یل یتحل   ی با روش ها  یم یقد   یمجموعه ها   یبررس   یمهم بودند. بدتر از همه ، تالش برا  ی به اندازه کاف  یهدار نگ  یبرا

چن  افتهیتوسعه   گرفتن  نظر  در  انتخاب"  نیاغلب  ماهستین  "ینظارت  درباره  گفتگو  و  انواع مصنوعات خاص و    تی . بحث 

شدن  حجیم  شده ، باعث    سی موارد تأس  ی بازساز  یتالش برا   و  د ی شناختن موارد جد  تیبه رسم  ه یابزار سنگ ، توص  عیصنا

 شود.  ی م ر یخا ی تا دوره ها خ یاز تار  شی مراحل پ ن یتر  ی می تمام قاره ها از قد یباستان شناس  اتیادب

انسان را با استفاده از    ی و فرهنگ  یک یولوژیکند تا تکامل ب  یبه باستان شناسان کمک م   ی تئور  در سنگ    "کیستماتیس"  نیا

مفاه  یمی مفاه برا  میمشابه  چناما  دهند.    حیتوض  یخ یتار  عیوقا  ح یتوض  یاستفاده شده  آنها  کنند.    ینم   یکار  نیدر عمل، 

تواند    ی م   "خیتار  پیش از "  شود( و  ی ارائه م   ت یتکامل انسان به عنوان روا  ره دربا یی ها هی)فرض  "انسان شناسانه"  ی ها تیروا

فاقد قدرت    یی شده به صورت استقرا  ارایه   حات ی. اما توضمیدان   ی م  باشد که هر لحظه   ی ق یاز حقا  ی بخش  ت یرضا   حات یتوض

ها و عناصر    تیروا  نی ، باستان شناسان دائما  با ا  جه یدر نت  . تعجب است  کیهمراه با    د یهستند. هر کشف جد  ین یب  شیپ

شود که    ی مداوم باعث متقلب    ن یداشته باشند. چن  ار یدهنده آنها سر و کار دارند تا شواهد تازه کشف شده را در اخت  ل یتشک

 تر و قابل درک نباشد.  ده یچیافراد باستان شناس پ ی ها برا تیروا  نیا
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در مورد چشم    ن یاست، اما همچن  ق ی عم  ی سنگ   ی ابزارها  لی و تحل  ه یدر تجز  ی باستان شناس   یسنت   ی کردهایاز رو  ی ت ینارضا

از    ی اریکه بس  ی ، محقق فرانسو  هیدو مورت  لی گابر  وجود دارد. با استناد به   یی رگرایتقد  ی کم  ی راحت، حت  اری ، بسریی انداز تغ

شد و    دیناام  را ی ، الرنس استراوس باستان شناس اخ  میکن  ی م   ییشناسا   زین  امروزهکرده و    ییرا شناسا  یابزار سنگ   عیصنا

شواهد    میتنظ  یوجود دارد که روشها   ی گریدانش د   ا یاست؟ آ  یمنطق   نی ا  ای اما آ  "!میهست  له یمورت  انیما همه زندان"گفت:  

کنند تا    ی م  ل ی و تحل  هیرا تجز  DNA جسمانیانسان شناسان    ا یمانده باشد؟ آ   ی قرن به همان شکل باق  ک یاز    ش یاساسا  ب

نژادها بازساز  یانسان  ی بتوانند  دوباره  آ  ی را  فرهنگ  ا یکنند؟  در جستجو   ی مردم شناسان  هستند؟    یبدو   یفرهنگها  یهنوز 

به    خ یتار  پیش از از دوران    افتهی توسعه    م یرا در مفاه  م یمفاه  ن یا  ی ، اما وقتمی کنندیاد    احترامبا  باستان شناسان از گذشته  

 .خواهند آزاد باشند  ی م ان ی. همه زندانمیآور ی ، احترام خود را به جا ممیبر ی کار م

  ی م  یاگر کس "در تکامل انسان هستم ،    یسنگ   یدر مورد نقش ابزارها   یاز همکاران گفت که من در حال نوشتن کتاب   یکی

  ی من مورد هجوم قرار گرفتم. من ابزار سنگ   ".  دی هست  ر ی... دزدگ  ک ی؛ به هر حال، شما    اید، شما  سدیتواند آن کتاب را بنو

پرسد    ی کتاب م   ن یکه ا   ی االتوکنم. اما س   ی م  ن ی اجداد را تمر  ی مهارت ها  ر ی کنم و سا  ی کنم و از آنها استفاده م  ی درست م

انسان  دیرین    کیکتاب را به عنوان    نی . من استین  یاخت من و استفاده از ابزار سنگاز س  ی مطرح شده ناش   یها  هیو فرض

  ی ، که به درست  یکند. ابزار سنگ  یاستفاده م  یاملاالت تکوپاسخ به س   یبرا  یباستان شناس   یشناس نوشتم که از روش ها

باستان    یسنت   یکردهایامل انسان دارد. روما در مورد تک  یها   دگاهی د  رییتغ  یبرا  یفوق العاده ا  یی مطالعه شده است ، توانا 

 .شوند یم  لی پتانس  نی مانع از درک ا یدر مورد شواهد سنگ   یشناس

با  باستان  ابزار سنگ به مسائل مهم در تکامل انسان مشاهده کنند.    ی را برا  ن یگز یجا  یرها ی مس  دی شناسان  اتصال شواهد 

کنند که    یاز آنها فکر م   یار یرا مشاهده کنند. بس  گرید   یاره یمس  نی ا  دی با  زین  کیو متخصصان ژنت  ی کی زیانسان شناسان ف

تار  شیپ تجز   تیروا  خ یاز  تحل  هیتمام  تحق  ی برا  یسنگ   رابزا   لیو  ر  قاتی انجام  مورد  ابزارها   یانسان   یها  شهیدر    ی است. 

  ی چگونگ   ی ابیارز   ی برا  ی لیتحل  ی ا  سه یمقا  کرد یرو  ک یمقاله از    ن یکند. ا   ی را کشف م ید یجد  ر یمس  ی در تکامل انسان  ی سنگ

  ی مختلف عملکرد ط  نقاط در    یدر اثبات شواهد ابزار سنگ  ی انسان   ریغ  ی ها  ی انسانها و نخست  نی ب  یرفتار  ی تحول تفاوتها

م  ون یلیم  3.5 استفاده  گذشته  ابزارها  ی سال  انسان  یسنگ   ی کند.  تکامل  چگونگ  یا  ه یفرض  ی در  مورد  در    ر یی تغ  ی را 

  با ی، تقر  ی استفاده گاه به گاه از ابزار سنگ  یاجداد  یاز الگو   ی سنگ   یه از ابزارها ساخت و استفاد  یز براانسانوش  ی هایاستراتژ

از عادت گاه به گاه و استفاده از    ی تیموقع  ریمتغ  یشود ، به مخلوط   ی م  ده یانسان د   ر یپستانداران زنده غ  نیمشابه آنچه در ب

 .کردند  یم  یدگ اواخر در آن زن  ن یکه همه انسانها تا هم ی ط ی، شرا  یاجبار ی ابزار سنگ

به    کتاب  کنند.    یم   افتیدر  یکتاب مطالب متفاوت   نیو باستان شناسان هرکدام از ا  جسمانیشناسان    انسان ،    انی دانشجو

و درک    ییشناسا را  ،  درگیر آنیمانسان    شه یردرباره  که همه ما    یالتیعنی سوا  "االت بزرگ وس"  کند  یکمک م  جویاندانش

در مناطق    قات ی نادر که تحق  تی کنند، آن موقع  یم   دای را پ  "یدار ی پا"  ی ممکن برا  ر یمس  در آن   جسمانی . انسان شناسان  دیکن

مربوط به منشأ تفاوت   یها  هیفرض ش ی. آزما باشدآنها   یاز مجموع قسمتها ش یشود که ب ید ی جد یجداگانه منجر به سنتزها 

شود بهتر از    یم   یها و رفتار ناش   لی ، فسژن ها    ل یو تحل  هیانسان که از تجز   ریغ یها یانسان ها و نخست  نیب  ی رفتار یها
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وازگان مرسوم    از این کتاب  کنند که    ی باستان شناسان تعجب م  ست؟ ین  ر یپذ  ب یتخر  با  یتقر  ی باستان شناس   ی سابقه سنگ

  ی نامگذار  یاز انواع مصنوعات سنگ   ی کند و فقط تعداد معدود  یاستفاده نم   یسنگ   ی ابزارها  ا ی  گسن   دی مراحل تول  مرتبط با

چنان در روش و    میاصطالحات و مفاه  نی . اندک  انینکته مهم را ب  کیهدف کتاب این است که  برد.    یبه کار م   شده را

  ی ابزارها  شتریب  ل یو تحل  هیبزرگ در برابر تجز   ی، خود مانعکه عدم امکان اصالح آنها  ریشه دوانده اند  ی باستان شناس  یتئور

  اج ی احت  اصطالحات قدیمی  نی دهد که ما به ا   ی نه تنها نشان م  کتابهستند.    ر یدرگ  یاست که به لحاظ انسان شناخت  یسنگ

 است.  موفقتر ی انسان شناس ز ی، بلکه بدون آن ها ن میندار
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 1فصل 

 

 

 .است که در معرض روش پرسش ما قرار دارد  یعت یبلکه طب ،ستین عتی خود طب میکن ی مشاهده م آنچه

 و فلسفه: انقالب در علم مدرن   ک یزی( ف1958) زنبرگیها ورنر

 

در مورد    ی سنگ   های پرسند که ابزار   یم   ی و مقاالت علم  یباستان شناس  یاز کتابها   یاریاالت است. بسسوکتاب درباره    نیا

  ی مچه چیزی    ی پرسند که شواهد تکامل انسان در مورد ابزار سنگ  یم   گرانی. دچه اطالعاتی می دهند تکامل انسان به ما  

استنباط    اتیخواهند از خصوص  یدارند. آنها م   ی کسانی آنها ضعف    دو، اما هر  اندهر دو سوال خوب    ن ی. ادی بگوتواند به ما  

  ی کتاب انواع مختلف   ن یاستفاده کنند. ا  گر یناشناخته د   ز یچ  کی استنباط شده    ات یخصوص  ح یتوض  ی ناشناخته برا  ز یچ  ک یشده 

  ی را که امروز م   ی گری د  زیچ  میمشاهده کن  م یتوان  ی که امروز م   ی زی که چگونه چسواالت    نی کند. ا  یاز سواالت را مطرح م 

ها    ی نخست  ر ی انسانها و سا  نی ب  یرفتار   ی ل که چگونه تفاوتهاواس  ن یدهد. به طور خاص ، ا   ی م   ح یتوض  میمشاهده کن  میتوان

  سان باستان شنا  متفاوت از سواالت   ار یبس  وال س  ک ی  ن یدهد. ا  ی م   حیرا توض   ی در شواهد ابزار سنگ باستان شناس  رات ییتغ

  ی از دشوار  ی اریکند که بس  ی فصل استدالل م  ن یپاسخ دادن به آنها هستند. ا  ی در تالش برا  ی است که با شواهد ابزار سنگ 

ابزار سنگ   یها ارتباط با شواهد  از طرح سواالت غلط و    یدر تکامل انسان، ناش   ی به موضوعات اصل  یباستان شناسان در 

 .به دوران باستان است های امروزین و بسط آن انسان در میانابزار   استفاده از چگونگی طرح نادرست 
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 کوچک در مقابل سواالت بزرگ  سواالت

فراتر از آنچه که    یشواهد سنگ   ن ی پر کردند. ا  یرا با ابزار سنگ   ن یسال گذشته انسانها )پستانداران دو پا( زم  ون یلی سه م  در 

ها    لی . فسدی افزا  ی را به درک ما از تکامل انسان م  ات یو جزئ  ی ، غنا  ند یتوانند به ما بگو   یم   ییها و ژن ها به تنها  لیفس

و    ستندین  ریپذ   بیتخر  با یمعموال  تقر  یسنگ   یکنند. ابزارها  ی در مورد نژاد صحبت م   مدتا نادر و شکننده هستند و ژن ها ع

 .شوند ی، حفظ م گانشانسازند بدون توجه به 

که    سواالتی،    میرا بپرس  "یبزرگ"الت  سوا  دی در تکامل انسان ، با یسنگ   یهاابزار  گاهیدرک جا  ی برا  یتکامل   ی ها  سرنوشت

  ی خی شبه تار  سواالت کوچکدارند. اغلب اوقات ، باستان شناسان    ی نقش اساس  یانسان  یها   شهیمربوط به ر  قاتیدر تحق

پیش    یزندگان ابزارها را ساخته و چگونه سا  یاز مصنوعات سنگ   یی مجموعه ها  یچه کس  نکهیپرسند، از جمله ا  یم   "یکم"

  ی بررس   ی ندارد. اگر به درست  ی مشکل   ی نیاز نظر ع  ی االت کمسو  نی ارتباط داشته اند. چن  گری کدیبا    یاز نظر فرهنگ  خی تار  از

  خ ی. اما سواالت تارستیما کمتر از انگشت مخالف ما ن  یتکامل  راثیاز م  یفرهنگ بخش   خی توجه هستند. تار   ستهیشوند، شا

  ی کنند و افراد کم  یرا مطرح م  ی االتوس  ن یهستند که چن  ی . باستان شناسان تنها افرادستندین  "یبزرگ "  واالتفرهنگ س 

، باستان  ی فرهنگ  خ یتار  واالتس   یما بر رو  ی از انرژ  یاریدهند. با تمرکز بس  ی م   تیاز باستان شناسان به جواب آنها اهم  ریغ

 . شوند  یغافل م ی شناسان از موضوعات مهم تر و جالب توجه انسان شناخت 

تفاوت    گر یکد ی ( چرا انسانها با  2دارند و )   گر ید   وانات یبا ح  ی( انسانها چه تفاوت1عبارتند از:    ی انسان شناسسوال بزرگ    دو

  ن یا   شهیانسان ر  یدو سوال است. باستان شناس  نی در خدمت ا  تیدهند در نها  یشناسان انجام م  انسانکه    یدارند؟ هر کار

  ی انسان  ری غ  ی ها  ی با هر دو آنها دارد. انسان ها و نخست   ی می ارتباط مستق  ی سنگ  ابزار واهد  کند و ش  یم   یتفاوت ها را بررس 

م ابزارها  زانیدر  از  استفاده  و  ابزارها  یسنگ   یساخت  انواع  در  و  آنها  از  استفاده  نحوه  با    ی،  دارند.    گریکد یما  اختالف 

اول  نیماهرتر  ابزار  ، شامپانزه ها  یانسان  ر یاقوام غ  نی کترینزد  یانسان   ریغ  ی انسان ها  هیاستفاده کنندگان  ما   Pan) زنده 

troglo-dytes) و بونوبوها (P. paniscus) ی نقطه شروع آشکار  مونهایم  ن یانسانها و ا  نیب  یرفتار   یهستند. تفاوتها  

کننده ابزار  استفاده    شی است. همه انسانها تا چند هزار سال پ  "هیاول  یها  ی نخست"  ن یرفتار در ب  ر ییدر مورد تغ  قیتحق   یبرا

بودند   مق  روز ید   -سنگ  اصول عمی تکامل  ی زمان   اس ی در  اگر  متعال  قی .  فرهنگ  ی و  تنوع  بر  رفتار  ی حاکم  انسان وجود    ی و 

 .کشف شود  ی در شواهد ابزار سنگ  دی داشته باشد ، با

  دگاه یرا در د  یسانان ر یغ یها  یانسانها و نخست  نی ب یاثبات تحوالت رفتار نیدر تکامل انسان ، شواهد سنگ   یسنگ یابزارها

  ر یشود شامل موارد ز  یآنها تمرکز م  یکه بر رو  ی کند. اختالفات رفتار  یم   یبررس   کیو استراتژ  یل ی، تحل  ی ا  سهیمقا  یها

 :است

نخست4)فصل    نده بر  ی ابزارها • ابزارها  ر یغ  ی ها  ی (:  از  ضربه    ی سنگ   ی انسان  عنوان  م  زن به  انسانها    ی استفاده  کنند. 

 .کنند  ی استفاده م زهایچ م ی، سوراخ کردن و تقس دن ی بر  یبرا ی از ابزار سنگ نی همچن
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 آورد   یانسان مصرف کنندگان را به ارمغان م  ر یغ ان ی(: نخست5)فصل  ی ک یتحرک لجست •

 .کند ی منابع را به مصرف کنندگان منتقل م نی)خودشان( به منابع. انسان همچن 

از    نی کنند. انسان همچن  یبا اشاره و صدا ارتباط برقرار مانسان    ری غ  یها  ی(: نخست 6)فصل    نی زبان و مصنوعات نماد •

 .کند یاستفاده م نی زبان و مصنوعات نماد

کنند.   یم  یمعتدل زندگ  ییایجغراف یو عرض ها ییانسان در مناطق استوا ری غ انی(: نخست7)فصل   یو پراکندگ یپراکندگ •

 .کنند  یم  یزندگ  یجهان ی اسپوراید  کیانسان ها در 

 .کنند  ی انسان روزانه حرکت م ر یغ ی ها  ی(: نخست 8)فصل  یمسکون  یکم تحرک •

 کنند.  یم  یخود در همان مکان ها زندگ  ی تا کل زندگ ییدوره ها ی ها برا انسان

  ی اب یانسان امروزه ارز  یانسان  ر یو غ   ه یاول  یتفاوت ها در استفاده از ابزار سنگها   ن یاستفاده از ا  چگونگی  8–4  یدر فصل ها

کرده باشد. هر    رییتغ دیانسان ، شواهد ابزار سنگ با  زیمتما  ی رفتار یکنند که با تکامل الگو یم   ینیب  شی پشده است و آنها  

  ی نشان م   یسنگ   ریشواهد غ  ری و سا  کی، ژنت  لیکه فس  یاز دوره ا  یسنگ   یها  جموعهم  یرا با بررس   شاتیآزما  نی فصل ا

  ی انسانها و نخست  ن یمهم ب  یرفتار   یتنها تفاوتها  نها ی. ا کند   یم   شی دهد ، آزما  ی به طور مشخص نشان م  ی دهد رفتار انسان

برا  ستند ین  ی انسان  ر یغ  ی ها اما  راه  ی،  دادن  شواهد    یبرا  دی جد  ی نشان  بهتر  تحق  یسنگ   ابزارادغام    ی ها  شه یر   قات ی در 

 .هستند ی کاف یانسان

مربوط به    یسنگ   ی مجموعه ها  یهاکتاب از داده    ن ی، ا  یشواهد ابزار سنگ  رات یی مربوط به تغ  ی ها  ی نیب  ش یپ شی آزما  یبرا

  مجموعه  نی کند.  در انتخاب ا  یاستفاده م   شی سال پ  3  000، 000از    شی×( تا ب  1000کا ، کا =    6)  شیسال پ   6000حدود  

مشخص هستند.   یزمان  یشواهد مربوط به مناطق و دوره ها  ندهیرا انتخاب کردم که معموال  به عنوان نما  ییهامکانها ، من 

خاص و از مکاتبه با همکاران    ی زمان  ی منتشر شده از دوره ها  ر یاخ   یآنها در سنتزها   ی ودن آنها را از نامگذارب   ندهیمن نما

  طالبقابل کنترل بردم. م  250از چند صد مجموعه را به    یست ی، ل  گری انتخاب د  اری کردم. من با استفاده از چهار مع  ی ابیارز

،    ی سیشد )انگل  یکه من در آن حضور دارم منتشر م   یی ان و به زبانهاهمکار  ی مجالت مورد بررس  ای در کتابها    ست یبا  یم

آنها در مورد شواهد    حاتیبرخوردار باشد ، و توض  یبمناس  خی از تار   دیآنها با  یباستان شناس   یها  نهی(. زمیو آلمان  یفرانسو

تنوع در    ف یتوص  یکتاب برا  نیکه ا   یشود تا به من اجازه دهد آن را در چارچوب  یداده م   ح یتوض  یکاف  ات یبا جزئ  یسنگ

به    ی ابی دست  ی کمتر شناخته شده برا  ی مجموعه ها  ی کنم. برخ   ی کند ، دوباره سازمان ده  یاستفاده م  ی سنگ   ی ساخت ابزارها

  ای   یآمار  ش یهر گونه آزما   ج ی نتا  ر ییتغ  ی برا  یمجموعه ا  چی ه  تیانتخاب شدند. پس از واقع  ییایجغراف  ییاز بازنما  ی درجه ا

 .نشده بودند ، اضافه نشد یبانیکه قبال  پشت ییها  ین یب شی از پ ی بانیپشت

 .و تکامل انسان است یسنگ  ی در مورد ابزارها  یقبل  ی روش مهم در مورد کتابها ن یکتاب از چند نیا
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 درباره انسان ندارد  ی داستان تی در روا  یسع کتاب ،  نکهیا اول

تر.    ی می قد  ار یبس  ار یو احتماال  بس  خ ید به قدمت خود تارهستن  یفرهنگ   یجهان  "یی روا  حاتی توض"  ای. داستانها  ی تکامل  ریس

تا به امروز    ه یرو  ن یکردند و ا   ان یب  یی روا  یخود را در مورد تکامل انسان در چارچوب ها   یها   ه یفرض  ه یانسان شناسان اول

اده علت و منشعب  و س  یخط یها  ره یرا به زنج دهی چیپ  ی تکامل  ی ندهایکند که فرا  ی را وادار م خصها ش  ت یروا . ادامه دارد

به    یشناخت   ن یزم  ش یکه فرسا  یشود ، شواهد  ی شواهد آغاز م  نی تر  ی می منشأ انسان با قد  یتکامل   ی ها  تیکند. تمام روا

شود که همه    یباعث م   یتیروا  ن یچن  ی ابتدا  ر انجام شده د  یر یکند. اشتباهات تفس  ی م   نیدانش ما را تضم  ن یکمتر  یی تنها

  ی / تکامل   ی شناس  نیزم یزمان ی که در بازه ها  ییدادهای رو  یبرا   یی روا حاتیتباه باشد. توضاش  زی ن  تیدر آن روا  ی بعد  ر یتفاس

 .رخ داده اند ، ذاتا  احتماال  اشتباه است

زند.    ی حدس نم   ی مختلف مرتبط با ابزار سنگ   ی انسانها  نیب   یدر مورد روابط تکامل   ی در تکامل انسان  ی سنگ  ی، ابزارها  دوم

 کند  یرا رد نم   انیم ی تکامل ییواگرا یها ه یکتاب فرض نیا

ابزار سنگ   انسانوش اثبات  تأث  یها  )فول   ر یرا تحت  اما ه1996  تنی، م  1987  یقرار دادند   ، ا  کی  چ ی(  برا  ن یاز    ی روابط را 

از نظر    خیاز تار   شیپ   یسنگ  رییتغ  یبرا  یحات یکند. در عوض ، به دنبال توض  ینم   یفراخوان  یدر پرونده سنگ   رییتغ  حیتوض

تأثاس  ی رفتار که  تول  رات یت  بر  اس  د یآن  سنگ   تفاده و  ابزار  م  ی از  تجرب   ی را  بصورت  نگار  یتوان  قوم  فرهنگ    ی توسط   ،

 .کرد دیی تأ شاتیو آزما یشناس

ابزارها   سوم انسان  ی سنگ  ی،  ممکن است در    انسانوشدر تکامل    یشناخت   راتییزنند که چگونه تغ  یحدس م   یدر تکامل 

ارتباطات مهم   با  ید. تقر داشته باش  رگذار یتأث  ی سنگ  رات ییتغ ابزار    ریی/ تغ  رییانسان و تغ  ی رشد شناخت  ن یب  یقطعا   در شواهد 

دارد    رات یی تغ  ن یا  ت یدر مورد ماه  یگوناگون   یها   دگاه یامروزه د   "یشناخت  یباستان شناس "حال ،    نی سنگ وجود دارد. با ا

در شناخت همجنس گرا وجود دارد که    ر یی رد تغدر مو  ی ادی ز   ار یبس  ی ها  هی، فرض   یلوژنیهمانند ف   ( ،1996 استیون میثن)

انسانها و    ن یب  زیکمتر بحث برانگ  یرفتار   ی از کتاب را که به تفاوتها  یی از آنها بخشها   یکسر  یحت   ا یبحث در مورد همه  

 هد. د  ی اختصاص دارد تحت الشعاع قرار م نخستی  ی ها  ینخست

  ی مصنوعات سنگ  ل ی و تحل  ه یتجز  ی در مورد چگونگ  ی فن  یما کتابچه راهن  ک ینه    ی در تکامل انسان   ی سنگ  یچهارم ، ابزارها 

 وایتکر ، به  یآثار  نیچن  یبرا) یسنگ   ینحوه ساخت و استفاده از ابزارها  یاست و نه راهنما  یباستان شناس  یها  مکاناز  

عنوان    کتاب به  نیا (2015 جان شی،    2005 اندروفسکی،    2004 اودل،    1999.(د یو همکاران مراجعه کن اینیزان،    1994

، کتاب  "انشگاهیکتاب د" برا  ی است که متن اصل  ی در نظر گرفته شده است  انسان    ی دانشگاه   ی دوره ها  ی را  تکامل  در 

ام  یم   یهمراه  گرچه  ا  دوارمیکند.  شناسان  ا  نیباستان  اما   ، بدانند  جالب  را  بی موضوع  واقعا   شناسان    شترین  انسان  به 

 .دارند   دی ترد یانسان  یها شه یدر مورد ر ق یدر تحق ی سنگ یزارهاشود که در مورد ارزش اب ی گفته م  یک یولوژیب

  ع ی، صنا  ی زمان  ی دوره ها   یبرا  ی باستان شناس  ی از اصطالحات سنت   ی اریاز بس  ، همانطور که در مقدمه ذکر شد ،    سرانجام

از    ی بخش   ی انسان  ر یغ  ی ها  ی انسانها و نخست   ن یب  ی رفتار  یکند. تکامل تفاوتها   ی انواع مصنوعات استفاده نم   ا یابزار سنگ  
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آنها در    ی که روشها  میانتظار داشته باش  د ی نبود. ما نبا  ستمیقرن ب  ل یباستان شناسان قرن نوزدهم و اوا  یقات ی تحق  ی برنامه ها

قرن    لیباشد. باستان شناسان اواخر قرن نوزدهم و اوا  دیموضوع مف  نیا  یدر بررس   یباستان شناس  یثبت سنگ  یسازمانده 

مفاهاصطالحا  نیا  ستمیب و  وس  میت  عنوان  به  ساز   یبرا  یا  لهی را  ابزارها  یمرتب  زمان    یسنگ   ی مجموعه    ا یدر 

آنها را به عنوان    گریدهه بعد ، باستان شناسان د  ن ی(. چند1883  لهیابداع کردند )به عنوان مثال ، د مورت  "ی کرونوستراگراف"

، دوباره مورد    ند( ، که عمدتا  اصالح نشده بود1968)به عنوان مثال ، بوردز    سنگعصر    "فرهنگ   خی تار"کمک به نوشتن  

است که    یزی چ  نی کار کنند. اما ، ا  ی خود به خوب  د ی نوع مصنوعات در اهداف جد  ن یاست که ا  رممکن یاستفاده قرار دادند. غ

  ی ها  شرفتیاز پ  یاریبس .(2014 جان شی) دانند درست است  ی که آنها م  ی زیدرست باشد ، نه چ دوارندیباستان شناسان ام

سنگ شواهد  درک  در  شناسان  تغ  ن ی باستان  به  رفتار  ر ییمربوط  پل  یرفتار  دوستانه  عل  ستوسنیانسان  آنها  ا  ی که    ن ی رغم 

،     1983 بینفوردبه عنوان مثال ،  ) استفاده از آنها  یبه دست آورده اند ، به جا  ی شواهد ابزار سنگ  فیتوص  یسنت   یروشها

و    یابزار سنگ   دی تول  فیتوص  ی برا(  2014 مک کال  به  دی، نگاه کن  ریاخ  یبررس  کی  ی؛ برا 2010 جان شی،    1993 کوهن

 یکند. حالت ها  ی م   یرا معرف A – I یحالت ها  3منظور فصل    ن یا  ی . برامیدار  از ین  ی به اصطالحات  ی سنگ  ی خود ابزارها

A – I چارچوب است کی 

ا استفاده از  ب     .(2013a جان شیانسان )  ریغ   یها  یانسانها و نخست  نیمشاهده شده ساخت ابزار در ب  یرفتارها  براساس

ها  از مناطق مختلف و دوره ها  میساده و مستق  سهیمقا  A – I  یحالت  امکان پذ   یزمان   یشواهد  برا   ریمختلف    ی است. 

  ی ثبت سنگ است ، در بخش بعد  نه یدر زم  یباستان شناس   ی سنت  ی کردهایکتاب مستلزم استناد به رو  ن یچرا ا  نکه یا  ح یتوض

 . ردیگ  یمکان مورد بحث قرار م   نیدر اول  یور مصائب باستان شناسان با ابزار سنگ ظه ی چگونگ

 

 رندیگ  یرا اشتباه م یسنگ  یچرا باستان شناسان ابزارها

؟ اگر از فلز ساخته شده باشد، به طور قطع  مینی داشته باشد چه می کندمنشأ فرازیک باستان شناس با دست ساخته ای که  

خود    ی ها  ی با فن آور  اسیبر ق  یمبتن   یها هیکنترل شده اند ، استنباط کرد ، اما فرض  شیعث گرمارا که با  ی توان کسان  یم

  ی ش   کی  ن یسالح است. اما ممکن است ا  ن یگرفت که ا   جهی توان نت  ی باشد ، م  ده یسر کش  ک ی، خطرناک تر هستند. اگر از  

  ی ت یعدم قطع  نی ، چن  ستاد یهمچنان ا  ن یکه زم  ی، روز   1951در سال  ی نباشد؟ )اطالعات علم  یمخابرات   له یوس  ک ی  ا ی  ی هنر

  ی قبل   ی ها  ک یبا تکن  انها شود.( ما انس  ی م   مینی فرستاده فراز  ک یفاجعه بار با    با یتقر  "تماس  ن ی اول"را نشان داد که منجر به  

  ی د ابزارها، تصورات ما در مور   ن ی. بنابرا میدار  ی شتریتحول ب  خ ی، تار  م یکن  ی م  ی زندگ   ریز موجود فراز   ک یاز آنچه با    شیب

از    ی اریوجود ، بس  نیعالمت گسترده باشد. با ا   نی ، از ا  گانهیب  یمربوط به فناور  لیبه اندازه وسا  دینبا   خیتار   پیش از   یسنگ

را    خیاز تار   شی پ  ی آثار سنگ  ه یباستان شناسان اول  را یبوجود آمد و همچنان پابرجاست ز  یسنگ  یسوتفاهم ها در مورد ابزارها

 .کردند  ی م  ری نا تفسآش  یفناور چه یاز در
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اروپا  باستان اوا  ییشناسان  و  قرن هجدهم  اواخر  ابزارها  لی در  نوزدهم  آثار    یسنگ   یقرن  عنوان  به  از را  به    خیتار   پیش 

اول  ن یری شناسان و د  ن یمانند زم . شناختند  تیرسم باستان شناسان   ، نمونه    نی ا  زین  هیشناسان  از  استفاده  با  را  مصنوعات 

  ی زندگ  ی صنعت  یها  التیدر ا  ه یکردند. باستان شناسان اول  ری کردند ، تفس  یم   یکه در آن زندگ   یانکه از مشاهده جه   ییها

داد.   ی را بازتاب م  ی عصر صنعت  ی با فناور  یی ها  اس ی، ق  خ یتار  پیش از  ی سنگ  ی آنها در مورد ابزارها یها   ه یکردند و فرض  یم

کل  "knapper" ای "Flintknapper" اصطالحات به طور  اکنون  سنگ   دکنندگان یلتو   ی برا  ی که  م  ی ابزار    ی استفاده 

که    ییم هانا کنند  یم  دی اسلحه تول  یشود که به طور انبوه گلوله ها  یگفته م   یدست   عیشود ، در اصل به متخصصان صنا

مربوط    حاتو سوهان، در اصل اصطال  دنیقلم( ، چ  یبرا  ی)فرانسو   اسکنهدادند ، مانند    یم   ی باستان شناسان به ابزار سنگ

م   ی فلز  ل یوسابه   فکر  شناسان  باستان  فناور  یبود.  که  تار   ش یپ  یسنگ   یکردند  عنوان    خیاز  خط   کیبه  ساده    ی روند 

، دق  یسازمانده  اول  ای انبوه ناخن، سفال    دی تول  ند یمانند فرآ   قا یشده است  شده و به    یجمع آور  "معادن "از    هیاسلحه. مواد 

مصرف کنندگان    ی را که برا  "ییمصنوعات نها "که صنعتگران    یی ا شد ، ج  یم   نتقلم  "کارخانه  ی مکانها"صورت عمده به  

  ی سنگ   ی ابزارها  ن یب  ی زمان   ب یاز نظر ترت  یب یترت  رات یی(. آنها تغ1.1( )شکل  1935دادند )کالرک    ی شد ، شکل م   ی پخش م 

  ی کردند ، با فناور  ی، تصور م افتد  یاتفاق م  یدر جوامع صنعت یکه در فن آور  ی به همان روش  با یتقر  ین یگزیرا به عنوان جا

شده    دهی اسب کش  یها  نیشوند )به عنوان مثال ، ماش  ی م  ن یگز یجا   "افتهی و بهبود    دی جد"و منسوخ شده با    یم یقد  یها

ساخت و    یو چگونگ   "یمدل صنعت"  نی ا  ن یتطابق ب  عدم  .( یکی الکتر  ی، روغن نهنگ شمع توسط چراغ ها  لی توسط اتومب

 مشهود است. ی ا ندهیبه طور فزا یرصنعتی و غ ی صنعت  ش یامع پجو یاز سو  یسنگ  ی استفاده از ابزارها
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به دوره صنعت )در باال(    یابی. صنعت دست ی ابزار سنگ   دیتول   یانسان   ریو غ  یقبل از صنعت   یو صنعت  هیاول  یمدل ها  1.1شکل  

  د ی شد. تول  یانجام م   گریکدی   ابزار ، استفاده و دور انداختن آنها جدا از  دی ، تول  هیمواد اول   هیبود که در آن ته  ی خط  یندیفرآ

ابزار ، استفاده و    د ی، تول   هیمواد اول  هی(. تهر یبود )در ز  ی خط  ر ی و غ  ده یچی متحرک پ  ت یتوسط جمع  ی صنعت   ش یپ  یابزار سنگ 

  ر ی انسان غ  هیاول  یمخلوط شود. استفاده از ابزار سنگها  گریکد ی با    ای تواند به طور جداگانه انجام شود    یدور انداختن آنها م 

 شوند.  یمنتقل م  از یمورد ن ی افتد به مکانها ی اتفاق م که  یی است که در آن مواد ابزار از مکانها  یخط  ی ندیفرا  زین یانانس
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پ دل  شی جوامع  به  صنعت  ها   یپراکندگ   ل یاز  تول  یرخط ی غ  یشبکه   ، مناظر  را    دی در  سنگ  ابزار  انداختن  دور  و  استفاده   ،

گولد    ی سازمانده   ، مثال  عنوان  )به  هولدو  1980کردند  داگالس    ی ،  ا2012و  و  ن ی (.  به  ها  م  ژه یشبکه    ت یجمع  انیدر 

 بود  دهی چیکنند ، پ ی نقل مکان م راکه به طور مکرر محل سکونت خود ، گروه ها   یان یشکارچ

و    ی ابزار سنگ  یمصنوعات ، عملکردها  یطرحها  نیساکن ساکن ، روابط ب  یانسانها  ن یا  انیباال در م  "یتحرک مسکون"  با

پ  یرهنگ ف  ات ی خصوص   ی قبل  یها  انسانوشدهد که    ی شواهد نشان م  نیو مشروط بود. چند   دهیچی در طول زمان و مکان 

  ت یفی توان انتظار داشت که ک ی رو م ن یاز آن. از ا شتریب ی ، حت  دانسان تازه جمع شده بودن-یحداقل به اندازه ساکنان شکارچ 

ها برخوردار    انسانوش آن    نی سنگ  ی در پرونده باستان شناس   یو عملکرد   ی ک یآنها از تنوع تکنولوژ  شتریب  یمشابه و حت   ی ها

 .باشد

تنها نخست   انسان ن  هی اول  ی ها  یها  ابزار  نزد  ی نشان م  ی ش یآزما  قات ی و تحق  یدانی. مطالعات مستند یسنگ    ن ی کتری دهد که 

استفاده از ابزار سنگ را    یها  ت یاز فعال  یگسترده ا  ف ی، شامپانزه ها و بونوبوها ، ط  یبشر  ر ی غ  یافراد وابسته به خاندان ها 

  ی باستان شناس"  ا ی  ی انسان  ری غ  یانسان ها  ه یاول  یدر مورد استفاده از ابزارها  ی شناسباستان    قاتی گذارند. تحق  یم   شی به نما

، اول  قیبه عبارت دق  ای)  "هیاول از    نیا . محبوب است   یا  ندهی( به طور فزایباستان شناس   یشناس  هیتر  مطالعات درک ما 

 .استفاده کرد اطیاز آنها با احت دی کند ، اما با یم  یرا غن   تحول انسان

  یباز را با ابزار سنگ م   یکه شامپانزه ها مهره ها  نی. ا ستندین  ی اجداد  انسانوشانسان ،    ر ی ، پستانداران زنده غ  نکهیا  اول

 .کرده بودند یکار  ن یچن ز ین یقبل  ی که انسان ها ست ین نی ا یترکانند ، به معنا

توص  دوم ،    یانسان   یابزارها  یبرا  استفاده .  ردیگ  یرا قرض م   یاصطالحات مشترک  ی انسان  ری انسان غ  هیاول  ی بزارهاا  فی، 

،    یشناس   ختی از نظر ر  یانسان  ری مورد استفاده پستانداران غ  ی. تمام ابزارها "زهین"و    "سندان"  "چکش ،  یسنگها"مانند  

 .هستند  ز یتوسط انسان متما ساخته شده و بکار رفته یو عملکرد از ابزارها  یری اندازه گ

بر شباهت ها با رفتار انسان دارد. شباهت ها    دی به تأک  لی تما  ی انسان   ری مربوط به استفاده از ابزار غ  ی ، گزارش ها  سرانجام

تشابهات ساده درک شده را بازتاب دهند. در تکامل   ایتوانند جالب باشند ، اما ممکن است نسب مشترک ، تکامل همگرا   یم

 .از شباهتها هستند شتریها ب، تفاوت

مردم    یبا استفاده از ابزار سنگ سنگ   ا یانسان    ه یاول  یبا استفاده از ابزار سنگها  ای احتماال     یاستفاده از ابزار سنگ سنگ   لیاوا

ابزارها  ی وحش  ی ها  ینبود. نخست   کسانی نگار   تار   شی پ  ی باستان شناس  ی ها  مکان که در    ییمانند  ،    یم   افتی  خ یاز  شوند 

شود ، فقط    یم   دهید یسنگ نگار  یابزارها   ان یمانند آنچه در م  ی ا  دهیچی پ  یالگو   تنوعسازند.    یتراش سنگ را نم   یهاابزار

)به عنوان مثال    "یبدو"  یاحتماال  رفتارها   خی تار  پیش از   انسانوش بخشد. ابزار سنگ    یرا م  خی از تار  ش یمراحل پ  نی آخر

همچنیقبل و  شده"  یرفتارها   ن ی(  تکا  "مشتق  ترکافتهیمل  )تازه  هم  با  را  تع  ه کرد  بی(  ا  ی بیترک  نکهیا   نییاست.    ن یاز 

  ن یوجود تفاوت ب  لی کند دال یو مشتق شده در هر مرحله از تکامل انسان وجود داشته است ، ما را ملزم م   ی اجداد  یرفتارها 

ابزار    ا را به عنوان مثال ، انسانها بکه چ  میکن  نییتع  می. اگر بتوانمیکن  یرا بررس   یانسان  ریو غ  هیاول  یاستفاده از ابزار سنگها
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به دسته    ی دهند ، مانند اتصال ابزار سنگ  یانجام نم   یکار  نی چن  انینخست  ری که سا  یدهند در حال  یرا انجام م  یکار  یسنگ

  پیش از از    یزمان و در چه دوره ا  ی کرد که در کجا  ش یرا آزما   یی ها   هیکرد و فرض  ی نیب  شی توان پ  ی صورت م  نی ا  درها  

  ی زنده انجام نم   یانسان ها  گر یباشد که د   ییها  تیهفتم. مسلما  ، هفتفت ممکن است در فعال  ارکشواهد و مد  دی با  خ یتار

مشاهده    ما یمستق  میتوان  یهستند که م  یدست منابع   ن یمنابع از ا  ن یو بهتر   ند یبرآ   یی از جا   د یما با   ی ها  هیدهند ، اما فرض

 .میکن

کند که چرا باستان    یرا به ذهن متبادر م   وال س  ن یرسد و ا   ی واضح به نظر م  ار یبس  ی ل یتحل  ی ا  سه یمقا  کرد یرو  ک یمحاسن  

استفاده    یها  هیبه عنوان منابع فرض  نخستی  انیزنده و نخست  ی سنگ  یاز مطالعات مربوط به استفاده از ابزارها   هیشناسان اول

ابزار سنگ  تار  شی پ  یاز  برخ  فاده است  خی از  نوزد   ی نکردند.  باستان شناسان قرن  اوااز  و  ب  لی هم  به دنبال    ستمیقرن  در واقع 

 .( 1865داشتند )لوبوک   ار یدر اخت ی الهام گرفتن بودند ، اما منابع محدود یبرا  یشواهد قوم نگار

شده بود ، در آن قرار داشت ، اما تعداد    یجمع آور  یکه توسط کاوشگران و مقامات استعمار  یموزه ، آثار  یمجموعه ها  در

ا  یکم ا  نی از  با  دق آثار  اروپا    قیطالعات  در  افراد مسلح  از  نفر  بود. هنوز چند  آنها همراه  استفاده  و  نحوه ساخت  مورد  در 

هنرها م  ی دست  یمشغول  اما   ، بودند  تول  یبرا  سافرتخود  مح  دی مشاهده  در  استفاده  و  سنگ    ی رصنعتیغ  یها  طی ابزار 

نو ،   نه ی، گ ای ، استرال  ای، آس قای هنوز در آفر ی سنگ یها، ابزار  ستمیقرن ب ل یخطرناک و مشکل بود. در اواخر قرن نوزدهم و اوا

  ن یاز ا  ی اریدر بس  یبوم   ی ها  ت ی، جمع  مانشد. در آن زمان ، در آن ز  یساخته و استفاده م   کا یو در قاره آمر پاسیفیک ریجزا

 کردند  یمبارزه م کا یاروپا و آمر هیمناطق عل

  ی ادی راه احتمال ز  ن ی ه به دنبال سازندگان ابزار سنگ بود ، در اکننده ک  دی باستان شناس بازد  کی.  ی استعمار  یها   قدرت 

کردند    ی که از ابزار سنگ استفاده م  ی( با افرادی )مردم شناسان فرهنگ  هیاز مردم شناسان اول  یکشته شدن داشت. برخ   یبرا

شناسان آن عصر عمدتا  به ضبط    بردند. انسان  ن یرا از ب  عیسر  یفناور  نیا  قی دق  لعاتاز آنها مطا  یروبرو شدند ، اما تعداد کم 

  ین یب  شی در رفتار انسان را پ  ر ییکردند تغ  ی عالقه داشتند که فکر م  یی ها   ده یپد   ری و سا  یشاوندیخو   ی ها  ستمیزبان ها ، س

ها  ی کم  تعداد   .کند   یم آموزش  نگاران  مردم  ا  ی از  زم  ی ادیز   ی حرفه  توص   ای  یباستان شناس   نه یدر  آور   فیتجربه    ی فن 

 .داشتند   یسنگ

استعمار نوشته    ران ی و مد  نیتوسط کاوشگران ، مبلغ  یو استفاده از ابزار سنگ   دی درباره تول  یمردم نگار   ی گزارش ها  شتریب

گزارش ها خوب هستند و    ن ی از ا  یباستان شناسان نوشته شده است. برخ   ایشده است ، اما به ندرت توسط مردم شناسان  

و استفاده از    د یتول  "یمعمول "  ی معنا که آنها بر الگوها  ن یهستند. بد  "یجارهن "همه آنها    با یهستند ، اما تقر   د ی همچنان مف

  ی فهای توص  ن ی. چن ر ییابعاد تنوع و منابع تغ  ر یکنند ، نه بر سا  ی تمرکز م  یمرکز  یها و روش ها   ش ی، بر گرا  یابزار سنگ 

  ش ی پ  ی ابزار سنگ  فی توص  یا برکه باستان شناسان    ی اصطالحات  شتر ینبود. ب  یمختص مردم نگار  یاز شواهد سنگ   ی هنجار

تار م   خ یاز  ، شواهد هنجار  یاستفاده  )ت  ز ین  ی کردند  ب  1948  لوری بودند  باق1962  نفورد ی،  امروز  به  تا  آنها  و   ، اند    ی (  مانده 

ر و  دهه  2006سالواتور  -لی )کالرک  طول  در  مطالعات    1970(.  به  شروع  شناسان  باستان  مورد    "اتنواراکولوژیک"،  در 

انسان و فرآیندهای تشکیل محوطه کردند ، اما تا این زمان ، هنوز تعداد کمی از گروه های قوم شناسی    یر فرهنگ مادی اخ
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که    ی درست زمان  ی کیگراف  یسنگ نگار   ی به طور معمول ابزارهای سنگی را می ساختند و استفاده می کردند. از قضا ، فناور

 استاد و وایتکر) روپا شروع به رشد کرد ، رو به افول گذاشتو ا یشمال یکایدر آمر  "ی... دستکار ی/ سرگرم  یدست  عیصنا"

1999). 

  انسانوش   یرفتارها  یبرا  یانسان ها را بعنوان الگوئ  هیاول  یسنگ  یمطالعات مربوط به استفاده از ابزارها   ه یشناسان اول  باستان

ز ندادند  قرار  استفاده  مورد  غ  را ی زودتر  پستانداران  از  نکر  ی انسان  ر یآنها  سنگ استفاده  ابزار  از  و  نم  ی دند  کردند.    ی استفاده 

توان به آنها آموزش داد که از ابزار استفاده کنند و    یدربند نشان داده است که م  ی شامپانزه ها  اانجام شده ب  یها  شی آزما

  یی استوا  یها  ستگاهیحال ، سفر به ز  نی(. با ا 1925مشکالت را حل کنند )کوهلر    تیتوانند با استفاده از ابزار با خالق  یم

مردم نگار با    یسنگ   یاز انسان ها  دیخطرناک تر از بازد   یحت  ستمیقرن ب  لی در اواخر قرن نوزدهم و اوا  قای آفر  یها  مونیم

 .استفاده از آن بود

  را  یاخ  ی و استفاده از ابزار سنگ  1960در دهه    یانسان زنده وحش   ری غ  انیفقط استفاده از ابزار توسط نخست  هیاول  متخصصان 

  ی انسان   ریغ  گانیاستفاده از نخست  ی ابزارها  ریدر مورد شامپانزه و سا   قیمطالعات دق  ن یشتری آن را گزارش کردند. ب  از  شتریب

و    هیاول  ی در مورد استفاده از ابزار سنگها  میکن  یهنوز هم آنچنان که آرزو م   ما.    ستفقط در چند دهه گذشته منتشر شده ا

  ک یساختن    ی برا  میدان  یاز آنچه م  میتوان  ی دهد ، ما م  ینشان م  2طور که فصل  . اما ، همانمیدان  ی نم   یصنعت   ری انسان و غ

  ش یتوان از آن پ   ی که م   میکن  ستفاده ا  "ی صنعت  ش یمدل پ  کی "،    ی سنگ  ی فناور  ی مدل صنعت   ی تر برا  نانه یواقع ب  ن یگز یجا

 اط کرد. را استنب خ یاز تار  شی پ  یو استفاده از ابزار سنگ  دی در مورد تول ش یقابل آزما  یها ینیب
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 2صل ف

 میکن ی فکر م  میدان ی م ی سنگ  یدرباره آنچه در مورد ابزارها میدان  ی چگونه م

 

 

چه    ا یو چگونه بوجود آمده است؟ در دن  ست یماده و ماده آن چ  ست؟ یخودش چ  ی در قانون اساس  ن یکه ا   د ی، بپرس  ز یهر چ  از

 ( 167 الد یبعد از م 8.11 ی )مراقبت ها وس یآنتون وس یلدهد و چه مدت ادامه دارد؟ مارکوس اور   یانجام م  یکار

 

فعل   ن یا دانش  منابع  ابزارها  ی فصل  به  راجع  نگار  ی عن ی،    ی سنگ  ی ما  مردم  مردم شناس   ی مشاهدات  باستان شناس   ی و    ی ، 

ا  ی م   یرا بررس   ی از سوابق باستان شناس  ی متن  ی و سرنخ ها  ی تجرب   ش ی مدل پ"  کیدهد    ی منابع به ما امکان م  نی کند. 

و مشاهدات استفاده از ابزار   یصنعت  شی مدل پ نی ا نی . تضادها بمیدهاستفاده از ابزار سنگ انسان / انسان را توسعه  "ینعتص

تنوع تول  رات ییها( در مورد تغ  هی)فرض  ش ی قابل آزما  ی ها  ین یب  شی انسانها ، پ  هیاول ابزار سنگ سنگ   د ی و  از  را    ی و استفاده 

 .کند ی م ر یامکان پذ 
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 ی سنگ ی درباره فناور  یاطالعات  منابع

  ا ی   ی بر اطالعات واقع  یمبتن میدان  ی م  خ یتار  پیش ازابزار سنگ    ی کنند ما در مورد فناور  یآنچه باستان شناسان فکر م  شتریب

، استفاده و دور    دی که در آن تول  یط یو هر شرا  یتجرب  ی، باستان شناس  یاز قوم نگارشناس  انهیاست. اطالعات واقع گرا  یمتن

اب م انداختن  ، حاصل  باستان شناس   ی شود. اطالعات متن  یزار سنگ مشاهده شده است  براساس اصول    یشواهد  است که 

 .شود  یم  ریتفس ی علم ی رشته ها ر یو سا  ی می ، ش ی شناس ستی، ز  یشناس  ن یشده زم رفتهی پذ

 

 ی واقع اطالعات 

شناسی   باستان  م قوم  ها   یمشاهده  انسان  چگونه  که  باستان    کی  امروزین  ی کند  ب  یم  جاد ی ا  یشناسسابقه    شتر یکنند. 

  ی فلز  یصورت از ابزارها  نیا   ری است که در غ  یابزار سنگ شامل افراد  ی در مورد فن آور  یمطالعات منظم باستان شناس

د  کنن  یم  دی تول اب ی آس ی ، تبرها و سنگ ها یسنگ  ی هستند و چاقوها  یدست  ع یناکه متخصص ص یافراد ایکنند   ی استفاده م

ابزارهای سنگی را به عنوان بخش  ،مطال(  1986 بینفورد) افرادی که به طور معمول  عات قوم شناسی نسبتا  کمی در مورد 

و استفاده    دی در مورد تول یقوم نگار  یاستفاده می کنند ، وجود دارد. گزارش ها   وهای معمولی از زندگی روزمره خود ساخته  

  ان ی توسط شکارچ  یگزارش استفاده از ابزار سنگ نی تر قیقنشده است. د عیدر سراسر جهان توز   کسانیبه طور  یاز ابزار سنگ

،    قای سابق در آفر انیتوسط باغداران ، دامداران و شکارچ یستفاده از ابزار سنگ. ا است ایاطالعات مربوط به استرال یجمع آور

  نا یالرک و کوراش، ک  1979  لر ی، م  1977، گاالگر    1968  تی ، وا  1916مستندتر است )نلسون    کا یو آمر  ایآس  یجنوب شرق

 ( 2006 دمن ی، و  1997 دمن ی ، برانت و و 1981

از آزما   تیاز فعال  یگسترده ا  ف یط  "یتجرب   ی باستان شناس":  ی تجرب  یشناس  باستان تا    ی ساختگ  یک یمکان  ی ها  ش یها را 

دهند )ارن و    را نشان  ی ریرپذ یی تغ  ی توانند منابع احتمال  ی اغلب م  شات یکند. آزما   ی م  ف یجامع تر توص  "یتجرب "  ی ها  تیفعال

حال2016همکاران   در   ، فعال  ی (  احتمال   معموال   یتجرب   ی تهایکه  پ  یمنابع  را   .(2015a جان شی) کنند  ی م  شنهاد ی تنوع 

  ن ی ا  یک یمکان  ات یشدند ، و تجرب  ی شکسته م   ی به طور همزمان  رهی دستگ  ن یسنگ  یاز سنگها که در ساخت ابزارها  یاریبس

  ف یط  ل یقرار گرفته است ، احتماال  به دل  قیکمتر مورد تحق  ریز رز یز   یسنگها  یآور فن    کیمکان  .کرده اند  ی را بررس  یژگ یو

  ی بررس یرا برا  یتجرب یکردهای رو یدست   عی/ صنا یسرقت کنندگان سرگرم  . شیشکل گرفته توسط سا یاز سنگها یعیوس

  د یتول  ی اصطالحات خود براکه باستان شناسان از   ی ( تا حد1994  تاکر ی، و   1978سنگ مستند کرده اند )جانسون    ی شکستگ

  ی تهایفعال  ری سا .(1999و همکاران   اینیزان،    1972 کربتری) یشکستگ   کیکنند تا اصطالحات مکان  یابزار سنگ استفاده م 

 جان شی) اهداف مختلف است  یبرا  یو استفاده از ابزار سنگ  گرانیبه د  یو استفاده از ابزار سنگ   دی شامل آموزش تول  یتجرب

2015b). ی م  صیخاص تشخ  یتهایفعال  یرا برا شیسا   زیر   یالگوها  یی ، شناسا  شاتیابزارها با استفاده از آزما  نیا  از  یبرخ  

د  .(1981 اودل،  1980 کیلی) دهند ابزارها  یاز چگونگ   ی ذهن  ی ها   ی ابی ارز  گرانیهدف    ی ها  تیفیبا ک  ی سنگ   ی عملکرد 

و براون    س ی وی، د   شی   ،   186–147  :1993توت    و   کی، اسک  1981است )به عنوان مثال ، جونز    گر یکار د  ک یمختلف در  
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آنها در پرونده باستان    راتیتأث  یی شناسا  یبرا  یی ارهایمع  جاد ی ا  ی برا  گرید  شاتی(. آزما2002  سی وی ، براون و د  ی ، ش  2001

 . کند   ی م یساز  هیرا شب بیآس  یشناس  نیکردن و منابع زم مالی ، پا  یشناس

 

 زمینه ای اطالعات 

ای    اطالعات سزمینه  شناس از  باستان  م  یوابق  ا  ی استنباط  چ  نی شود.  ارتباطات  شامل  الگوها   ی نگار  نهیاطالعات    ی ، 

سنگ   ی بازساز ابزار  دار  برش  عالئم   ، بقا  ریزساییدگی ،    ی مصنوعات  متن  ی ایو  اطالعات  که  آنجا  از  است.  از    ش ی ب  ی آن 

 .شود  ستفادها اط ی با احت د یبر استنباط است ، با  یمبتن  م یمشاهدات مستق

انجمن ها   نی جود دارند و او  یعیطب ایشا یا امصنوعات و اکوفاکت ه ریهمراه با سا   یسنگ ی: ابزارها ینگار  نهیچ یها  انجمن

فرض  یم انگ  یی ها   ه یتوانند  درباره  ابزارها  یها  زهیرا  از  یسازندگان  بگ  خ یتار  پیش  ارند ی الهام  با  چن  نی .   ،   است   ن یحال 

چ  یی فضا   ارتباطات  ،  تواند    یم   زین  ی نگار   نه یو  باشد  کننده  تفس  ای گمراه  نظر  از  )دانشمند    دهیچی پ  ری حداقل  (.  1987باشد 

دفن شده اند ،    عیوس  یزمان به معنا  کیرسوب در    کیمعتقد است که مصنوعات محصور در    ی شناس  ن یزم  "یاصل تداع"

موجود در همان مجموعه    یها دفن شده اند. ابزار  ت یهمان فعال  جه یا در نتیکه آنها به طور همزمان    ست یبدان معنا ن  نی اما ا

اهداف    ن یقرن ها از هم جدا شده باشند. متداول تر  یممکن است روزها ، هفته ها ، ماه ها ، سال ها ، حت   یباستان شناس 

چند ساله    ی آهن رباها  -  بدر مجاورت منابع آ   ریز ز  ی و فرم ها  یسنگ   ی غارها / پناهگاه ها  -  یباستان شناس   یکاوش ها 

  ی ها احتماال  ردپا مکان   نیاز ا  یی کند. مجموعه ها  ی ست. اگر انسان در مجاورت باشد ، در آنجا اقامت ماشغال انسان ا  یبرا

است که رسوبات به سرعت در آنها    یکوچک  یهامکاناز    نشیکنند. منابع ارزشمندتر ب  یم  بی مشاغل متعدد را به موقع ترک

ها از نظر    "مکان  ریز"  نیکم است. از آنجا که چن  اریبس  ی/ انسان  یکند و در آنها احتمال مشاغل مختلف انسان  یرسوب م 

را    یاستفاده از ابزار سنگ سنگ   ی از سابقه جهان  ی، آنها بخش کوچک   ستند یبزرگتر برخوردار ن  یسنگ   یتجمع سنگها   یباستان

 .دهند   یم  لیتشک

و جدا    یری تا نحوه شکل گ  تواند به فرد اجازه دهد   یم   یسنگ  یابزارها  یبر رو  ی سطوح شکستگ  قیمصنوع: تطب  یبازساز

  ی ناش  یها یدهند. شکستگ  ی را ارائه نم   یکسانیکند ، اما همه موارد مشابه اطالعات  یرا بازساز گر یکد ی شدن مصنوعات از 

  ی ابزار را روشن م   ی و نگهدار  دی شکل لبه )اصالحات( تول  ریی غمصنوع )واکنش ها( و ت  یریو شکل گ   سنگ مادراز کاهش  

،    ی رسوب  یندهای فرا  ریخاک و سا  یپا گذاشتن ، فشردگ   ری)وقفه ها( ممکن است ز  گرید  لیتوسط دال کند. قطعات جدا شده  

در مورد   ینش یتواند ب  یمصنوع م   یبازخوان   یالگوها  ییفضا  لی و تحل  هیرا نشان دهد. تجز  یمربوط به حفار   یها بیآس یحت

 . فراهم کند  مکان  جادیا ی ندهایدر مورد فرا   نیساخت ابزار و همچن ی ها  یاستراتژ

به    کیسنگ خاص گرفته شده است به موقع نزد   کیکه از    ی کند که تمام عواقب  ی مطالعات مربوط به تکرار غالبا  فرض م 

. سوابق قوم  ستیلزوما درست ن  نی جدا شده اند. ا  ی همان جامعه مسکون  یحداقل توسط اعضا   ای، توسط همان فرد    گری کدی
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  ی از سکونتگاه ها   شیشده در حال فرسا  افتیساخته شده از مصنوعات    ی سنگ  ی هادرباره ابزار  یادیز  یگزارش ها  ینگار

 .است ی باستان ی ها  مکانمتروکه و 

  مکان است که در    یج یرا  زیچ  ن یمهره داران دوم  ل ی، فس  ی : پس از ابزار سنگیضربه ا  بیو آس  ی برش دار ابزار سنگ  عالئم

تار  ش یپ  یباستان شناس   یها برخ   یم   افتی  خ یاز  ا ا  ی شود.  از    یناش   یها   ی ها عالئم برش خورده و شکستگ   ل یفس  نی ز 

که    ییهامکان .(Pobiner 2007و    Shipman 1981   ،Blumenschineکنند )   یاستفاده از ابزار سنگ را حفظ م 

استثنا   یدارا همچن  ییحفاظت  سا   یم   نی هستند  از  استفاده  با  را  چوب  چن  ش یتوانند  کنند  حفظ  ابزار سنگ  از    ن یاستفاده 

استراتژ  دگاهید   یاتاکتشاف مورد  در  شناسان  آور  یها یباستان  م  یقبل   یفن  متحول  را  ،    یانسان  مثال  عنوان  )به  کند 

Conard    دارد.    ت یحکا  "کاذب  ی منف"  یها   افتهی از مسئله    یشواهد  ن ی ، اما چن  ستیبه گفتن ن  یازی(. ن 2015و همکاران

مواد به    نیاز ارزش بالقوه ا  انسانوشگرفتن    دهی ناد  یبه معنالزوما     یمصنوعات آل   ریفقدان استخوان، چوب ، بند ناف و سا

 . ستیعنوان ابزار ن

ابزار سنگ   ی دادن رو  قل ی و ص  شی ، سا   ی شکستگریز ساییدگی:   ابزارها  ی ، سرنخ  یلبه ها و سطوح  از    ی در مورد استفاده 

 ه مواد کار شد ت یمورد استفاده ، حرکات به کار رفته و ماه ی از ابزارها یی خاص ، درباره قسمتها یسنگ

  ی روهایکه شامل ن ییتها یفعال .(152 :2004 اودل، 1992 جان شی، Semenov 1964 به د یها ، مراجعه کن  یبررس یبرا 

مربوط    فینسبت به وظا  یزتری متما  ش یمواد نسبتا  سخت است ، آثار سا   یمدت و کار بر رو  ی، استفاده طوالن   ادی ز  ی ریبارگ

  یی ها دهی پد کروسافتیما یگذارد. رد پا   یم یاده کوتاه مدت و برش مواد نرم تر از خود برجا ، استف یری کم بارگ یروهایبه ن

پا گذاشتن    ری کند ، مانند آب ، حرکت خاک ، ز  ر ییپس از رسوب تغ  یک یمکان  شی تواند با سا  یکوچک است که م   اس یدر مق

 . عوامل ر یو سا

باقماندهیباق ، ذرا  یآل   یها  ماندهی:  ، مو  ، گاه   دیقرمز )اکس  اخرا، مانند    یآل   ریت نشاسته و مواد غ، از جمله خون    ی آهن( 

مانده    یباق  ن یشواهد در تفاوت ب  ن یا   ریدر تفس  یهستند. چالش اصل   صیقابل تشخ  یاوقات در لبه ها و سطوح ابزار سنگ

ابزار به دسته ها    اتصال  یبرا  ک یها و ماست  شهیها ، ش  رهیدستگ   ماندهی. باقتبرش اس  جهیمتصل به سطح ابزار در نت   یها

م  باق  یاستفاده  و  در شناسا   ی شود.  باستان شناسان  اگرچه  ابزار.  رسوبات محصور  از    مانده یباق  ی بصر  اتی خصوص  یی مانده 

قابل توجه  ، بس  یتخصص  اند  ا  یاریکسب کرده  تفس  نی از  به تجز  یآنها م   ری مانده ها مبهم هستند و    ل یو تحل  هیتواند 

   دین یرا بب  2012و پورتر   گ ی، الدوری، مونری اخ یبررس  ک ی یبرا  .باشد داشته  از ین ییای میش ا ی ی کیزیف
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 ی سنگ شناس یمدل قبل از صنعت فن آور  کی

واقع گرا  نشیب منابع  زم  انهی از  م   ی ا  نهیو  اجازه  فرد  مدل  یبه  تا  متفاوت   ی سنگ  ی فناور  یبرا   ی دهد  از مدل    ی بسازد، مدل 

، استفاده و دور انداختن ابزار    دی تنوع در تول  شتریدامنه ب  صیدر تشخ  "یصنعت   ش یمدل پ "  نی . ا هیباستان شناسان اول  ی صنعت

  ی و امروز  یخ یرا از هر دو منبع تار  ی مدل شواهد  نی(. از آنجا که ا2.1خود در تضاد است )جدول    یبا نمونه صنعت   یسنگ

 .شود  یبحث م  "یقوم نگار"با استفاده از زمان حال  ریکند، در ز ی( جمع م ی)مردم نگار 

 ابزار سنگ  یصنعت  د ی تول ش یپ

اول  انتخاب صنعت  کیتیل  هیمواد  از  قبل  انسان  ترک   ی توسط  مکان  یبیبا  مالحظات  دسترس   یعمل   یک یاز  سهولت  ،    ی مانند 

  ی ژگ ی وجود ، و  نیبا ا   .(Gould 1980  ،  1980 بینفوردشود )  یکنترل م  سی لیس  یو محتوا  ی، سخت  یخواص شکستگ

  ی غالبا  در کارها   ی سنگ  هیمواد اول  هینقش دارند. ته  ز ین  ،درک شده   نی نماد  یانجمن ها  ای   یشناس   ییبای، مانند ز  یذهن  یها

  ی سنگ ه یمواد اول نی شود. معمول تر یسکونت انجام م ی مکان ها یلومتریشود که در چند ک  یغذا انجام م  ی روزانه جستجو

  مکان   یلومتریک  30-10در شعاع    ای  نزدیک  یس شنا  نیمعموال  موارد موجود در بستر زم  یدر هر مکان باستان شناس  یسنگ

  فرادی ا  ا ی  ی کوچک کار  دسته هایمعموال  شامل    ن یافتد ، اما ا  ی اتفاق م  زی( ن"میمستق  هیته ")  کاوی معدن    ات ی است. عمل

 کنند.  یم  دی بازد یشناس  نی منبع زم ک یاست که از 
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اده از ابزار سنگ استف یانسان  ریو غ ی صنعت  شی و پ ی، صنعت ه یاول ی. مدل ها2.1جدول   

 

  ت یکوچک و با قابل  ی خام را به بسته ها  یکنند و سنگ ها   یم   ن ی گزیفرسوده را درجا جا   ی، مردم ابزارها   ی منابع   ن یدر چن

  ات یکنند ، بعضا  عمل  ی م   نیمدت را تأم  ی طوالن   ی مسکون  یکم تحرک که مکانها   ی کنند. گروهها  ی م   ل یحمل و نقل تبد 

به عنوان منابع مواد ابزار استفاده    زی ن  یباستان  ی ها  مکانو    تروک م  ی مسکون  یها  مکان  دهند.  یرا انجام م  نیمعدن سنگ

ب  قیاز طر   ز ین  یشود. مواد سنگ   یم ا  یم   هیته  ی افراد به صورت اجتماع  نیمبادله  از معامالت تجار  ن یشوند.    ی مبادالت 

تول  میمستق م  دکنندگان یشامل  مردان  و  کنندگان  مصرف  پ  یانی ،  معامالت  انگ  ی تر  هدی چیتا  با  /    ن ینماد   ی ها   زه یکه 

، متغ  ی م  ت یهدا  عه یماورالطب ب  ی اری است. بس  ریشوند  افراد همزمان  اول  هیته   ی استراتژ  ک یاز    ش یاز  به کار م  ه یمواد    ی را 

 .رند یگ

ها  برخالف نگار  یصنعت   یدوره صنعت  یکارخانه  اطالعات مردم  م  کیدر    ی، کشف  انجام  نامنظم  ،    یبرنامه  به    ایشود 

روش    ک یاز    شی ب  یسازندگان ابزار مردم نگار  شتری. بگری د  ی ها   ت یفعال  ن یب  "زمان کم"در طول    ای و    از یابزار مورد ن  عنوان 

همچنان ادامه داشت و هزاران    ی کنند. در واقع ، ساخت ابزار سنگ   ی مبرش استفاده    یبه دست آوردن لبه ها   ی مشخص برا
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تا به   .(Rosen 1997  ،Mitchell 2002) مورد استفاده قرار گرفت  اقی و آفر  کیدر خاور نزد  یسال پس از ظهور متالورژ

 .کنند یاستفاده م  ی فلز یرها در کنار ابزا ی سنگ یهمچنان از ابزارها  ایو استرال ا ی، آس قا یآفر ی بوم ی تهایاز جمع یامروز برخ 

شامل    ی سنگ  ی از ابزارها  ی اریبس   د یوجود دارد ، تول  ی در سوابق مردم نگار  ی دست   ع یاز تخصص صنا  یکه موارد   ی حال   در 

ممکن    ن یدهند ، اما ا   یابزار ساخت را انجام م   ن یشتر ی، مردان بزرگسال ب  یمردم نگار   ات یمتخصص است. در ادب   ری افراد غ

وجود ندارد که    ی لی دل  چ ی(. ه1980به گولد   دی نشان دهد )اما نگاه کن  داست تعصب گزارش را توسط مردشناسان بزرگسال مر

 Gero) است  افتهیسازمان    تیاستفاده از آن به طور متناوب بر اساس جنس  ا ی  خ یقبل از تار  ی ابزار سنگ  دی تول  میتصور کن

1991  ،Arthur 2010). از    شتر یب  ی زیکه چ  ستینتوسط زنان ، الزم    خی از تار  شیپ   یشواهد استفاده از ابزار سنگ   ی برا

 ( 26–25: 4خروج 

را گرفت  چخماق    پورای ( و خواست او را بکشد. سپس زیقات کرد )موسواقع شد که خداوند مال  ی ریاکنون در مسکن در مس

بر  را  پسرش  گاه  پوست ختنه  پا   دیو  به  را  آن  در حق  یموس   یو  ”تو  گفت:  او  و   ، داماد خون    کیمن    یبرا  قتی انداخت 

 .او را تنها گذاشت نی .” بنابرای هست

 

  م یاست که تصور کن  ی از کودکان وجود دارد ، اما منطق  ینگاستفاده از ابزار س  ا یدرباره ساخت    ی مفصل   ی قوم نگار  گزارشات

از کودکان   ،    ن یا  خ یتار   پیش  اند  داده  انجام  را  خود    ی ازهاین  ی برا  ا یکار  تقل  یر ی ادگی  ی برا  ا یابزار  فعال  د یبا    ی ها  ت یاز 

  ز یتند و ت  یارهاکودکان را از ک  کیستماتیبه طور س  یساز   یپس از صنعت  ری اخ  نیفقط والد  .(2006a جان شی) بزرگساالن

 .کنند  ی دور م "منافع خود یبرا"

افراد    یوقت   یوجود دارد. حت   ی کم   ی، اما استاندارد ساز   ریمتغ  ار یبس  ا یباشد    یا  شهیکل   اریتواند بس  یم  ی به قوم نگار  ی ابیدست

  ی ها ظاهر م  از شباهت ها و تفاوت   ی ا  دهی چیپ  یکنند ، الگوها  یمصنوعات مشابه تالش م   د یتول  ی برا  ی ناشناس قوم نگار

،    ی/ سرگرم   ی دست   عیتوان در کار صنا   یتنوع را م   ن یهم .(Toth et al. 1992،  1986 بینفورد) شود ها مشاهده کرد 

 2004 وایتکر) کنند ییرا شناسا گر یکد ی ساده از مصنوعات ، کار  ی بصر یتوانند با بازرس  یاز آنها م  یبرخ

 ی صنعت  شی پ  یاز ابزار سنگ  استفاده 

  ی ، نجار  ل ی پودر و آج  ی ، بذرها  ی قصاب  ی برا  یبه عنوان آرماتور گلوله ، به عنوان ابزار  ی نگار از ابزار سنگ  مردم   ی ها  انسان

استخوان و سا   ی خلع سالح ، کنده کار k،    ی کار  ی ، مخف   ، برا  ر یسنگ  و  نماد   ی مواد سخت  )به    ی فات ی / تشر  ن یاهداف 

  ن یاز ا   یاستفاده از ابزار سنگ در برخ   یبرا  یه اسناد مردم نگارکنند. . اگرچ  ی( استفاده میز یعنوان مثال ترساندن ، خونر 

شود با استفاده از    ی انجام م  ی فلز  ی که امروزه با ابزارها  یی از کارها  یار یها در واقع پراکنده است ، اما بدون شک بس  تیفعال

استفاده    یفلز  یاز ابزارها  یقوم  ی که انسانها  ردوجود دا  تیگفته ، حداقل سه فعال  ن یشده است. با ا  یانجام م  یابزار سنگ

ها شامل پردازش    تیفعال  نیآنها کم است. ا   یبرا  ی استفاده از ابزار سنگ  یباستان شناس   ا ی  ینگار   یکنند که شواهد قوم   یم
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  عنوان غذا به قطعات کوچک بالفاصله قبل از خوردن آنها( ، حفر در خاک و به    دن ی)بر  ی قبل از خوراک  یی مواد غذا  یفور

قطع    ی )اولوس( برا  دهیی برش لبه سا  ی مردم قطب شمال از چاقوها  گریو د  تینو یبرش زدن است. ا  ی سالح برا  یاآرماتوره 

 غذا استفاده کردند 

در واقع فلزات( به طور    ا ی)  ی سنگ   ی از ابزارها  گر ی نمونه د  نی چند  ی ، گزارش قوم نگار  ن ی از ا  ر ی از مصرف آن ، اما به غ  قبل

ا   ی اختصاص  ردپا  اختصاص   ت یفعال  ن یبه  است.  شده  ها  ساییدگی   ی داده  بافت  رو  ی وانیو ح  ی اه یگ  ی و  ابزار سنگ    ی که 

استفاده شده باشد ، اما    ی کارها از اقدامات ساده ا  ن یا   یاز آن است که ممکن است برا  یحفظ شده اند ، حاک  ی باستان شناس

آنقدر کوتاه بوده است که شواهد    ی ار سنگقبل از دهان با ابز  یی غذا  ی ها  ی از فرآور  ی اریوجود دارد که بس  ز یاحتمال ن  نیا

الک  "شود    یباعث م   ی شمال  یکا یآمر  ی ها  نه یاز زم  یمانده است. چند ابزار سنگ  یباق   یکم  ییقابل شناسا  ی باستان شناس

  ی تعداد کم  نکهینادر است. ا شی از سا  یاثر  نیصورت چن  نی ا   ریدر برابر رسوبات لجن زباله محافظت نشود ، اما در غ  "ناخن

  ت یواقع  نیا   ، احتماال   ردیگ  ی مورد استفاده قرار م   زهین  جاد یا  یبرا  ییبه عنوان راهنما   ا یدر خاک    یحفار  یبرا  یابزار سنگ از  

  ی را شامل م  یشناس   ن یبرخورد با سنگ در بستر زم  ل یاز شکستن ابزار به دل   ی ادیکارها خطرات ز  ن یدهد که ا  یرا نشان م 

 شود. 

ابزار    با یتقر از  اند    یای بقا  ایو /    یکروسکوپ یما   شیکه تحت آزما   یسنگهر دسته عمده  آنها    ایمواد قرار گرفته  از  استفاده 

از نظر قوم نگار از روابط شکل و    نی (. تحرک همچن2004دهد )اودل    یرا نشان م  یتنوع عملکرد  یمشاهده شده است 

از    ی ع یوس  فی که در ط  یهستند ، ابزار  ی ححمل شده معموال  مصالحه در طرا  یسنگ   ی ابزارهاگذارد.   گذارد  ی م  ر یعملکرد تأث

کم تحرک    ت یکنند. جمع  یعمل م   ی که ممکن است صاحبانشان هنگام حرکت با آنها روبرو شوند ، به اندازه کاف  فیوظا

 .را حفظ کردند  یشتریب  یی کارا ی بزرگتر و دارا ی ابزارها

شناس  یها  افته یاز    ی برخ پ  یباستان  با  ها   ش ی،  شناس  ج یرا  یفرض  سنگ   ی باستان  ابزار  و  روتوش  از  استفاده  مورد    ی در 

رتوش )شکستگ  رت یمغا اغلب  باستان شناسان  مثال،  عنوان  به  ها  ی ها  ی دارد.  لبه  امتداد  در  با شواهد    ی کوچک  را  ابزار( 

وارد    ب یبه لبه آنها آس  نکهیکنند بدون ا  ی استفاده م  یی معمول از ابزارها   طور به  اقوام بدوی امروزین  دانند.    ی م  ی ک یاستفاده  

از    یاری، بسینیب  شی کنند. به طور قابل پ  یاز آنها استفاده نم  تیکنند که در نها  یرا روتوش م  ییابزارها   نیکنند. آنها همچن

کنند. اکثر باستان شناسان تصور    یحفظ نم   اآن ر  یای بقا  ای  ریز ساییدگی از    یاثر  چی رتوش شده ه  ی باستان  ی سنگ  یابزارها

برش    یکوچک بوده و به عنوان ابزارها   یل یمتر خ  ی سانت  3-2کوتاهتر از    یدر هر ابعاد   کنند که قطعات بدون روتوش  یم

 کوچک و بدون روتوش است. قطعات نی از ا یاریبرش شامل بس ی استفاده نشده اند ، اما ابزارها

 

   یصنعت ش یپ  یدور انداختن ابزار سنگ 

  ی هابه دور از مناطق پر تردد در مکان   ینگارقوم   ی سنگ  ابزار  دی از تول  ی اریهستند. قابل درک است که بس  ز یت  ی سنگ  ابزار

تول  ی. هنگامردیگی صورت م   یمسکون انبوه و رسوب    تواندی م  افتد،ی اتفاق م   یمسکون   یها در مکان   یسنگ   د یکه  با حذف 
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ها  در آن که    یشناسباستان   یها مکان   ن،ی بنابرا .(1977  باشد )گاالگر  راههم  یزندگ   یدور از فضاها  یمجدد مصنوعات سنگ

  ی هامحل  ایها ممکن است اصال  محل سکونت نبوده باشند، بلکه کارگاه  دهد،ی رخ م  ادی ز ریدر مقاد  یابزار سنگ  دی تول یایبقا

و آثار سکونت    چخماق   ی هاکنار هم از زباله   ی هااند. غلظت مردم در آن زمان واقع شده   ی از محل زندگ  یادر فاصله   ه یتخل

از مکان ست منعکس ( ممکن ای)جوشگاه، معمار    د ی تول/ هیته  یهامکان سابق به عنوان    یمسکون   ی هاکننده استفاده مجدد 

 .بداهه باشد ی ابزار سنگ

که مواد خام   ییمختلف متفاوت است. در جاها  طیبه طور گسترده و در پاسخ به شرا یدور انداختن ابزار سنگ قوم نگار رفتار

کردن مجدد    ز یت  ا یروتوش    یابزارها با حداقل تالش برا   یعنیاست.    ن ییبتا  پا آنها اغلب نس  ختن ی فراوان است، آستانه دور ر

تواند    ی م  ز ین  نی شوند، اما ا  ی م   زیهستند، ابزارها اغلب به شدت ت  ابیکه مواد خام کم  ییشوند. در جاها  ی آنها دور انداخته م

ها الزم    ره یمتصل به دستگ  یابزارها   ی نیگز یابرداشتن و ج   یکه برا   یقابل توجه   ی زمان و انرژ  ل یمتفاوت باشد. به دل  اریبس

اغلب به    یدست   ی(. ابزارها1982  یل ی، ک1979  نفوردیشوند )ب  یم   زیمصنوعات اغلب به شدت روتوش و دوباره ت  نیاست، ا

 شوند.  ی شود دور انداخته م ی م کند برش آن ها به طور محسوس  ی لبه ها نکه یمحض ا

 

 ها نوشانساتوسط   هیاستفاده از ابزار سنگ اول

گور  ها، شامپانزه ماکاک اورانگوتان   ها،ل ی بونوبوها،  و  همچنها  و  )ماکاکا(،  ف  یهامون یم  نی ها  نظر  از  مانند  ی  کیلوژنتیدورتر 

ابزارها  نیکاپوچ  ی هامون یم ،  2009،  2009، هاسلم و همکاران  2003)پانگر و همکاران    کنندی استفاده م   عتی در طب  ییاز 

ا      .  2009   کیش سنگ  ق یتحق  ی برا  حال،  ن یبا  ابزار  شواهد  مورد  دل  ،ی در  به  بونوبوها  و  ها  شباهت    لی شامپانزه 

  ن ی توسط ا  ی را که استفاده از ابزار سنگ  ییهااز روش   ی برخ  2.1مرتبط هستند. جدول    ما  یآنها به انسان، مستق  ی کیمورفولوژ

 .کندی متفاوت است، خالصه م یانسان ی از ابزار سنگ  استفاده یصنعت  ش یو پ ی از هر دو مدل صنعت نخستی یهای نخست

 

 ی انسان ر یغ مات ی پر  یابزار سنگ  د یمواد خام و تول هیته

است که در سطح موجود هستند به مکان    یی شامل انتقال سنگ ها از محل ها  ها انسانوشپستانداران  توسط  مواد خام    هیته

  ش ی حمل و نقل از پ  یشوند و نه برا  ی ستخراج مشود. مواد ابزار نه از رسوبات سنگ بستر ا  یکه در آنها استفاده م   ییها

اند استفاده م  ی عیاز سنگ به شکل طبانسانما    یهای نخست   .شکل داده شده  براکنندی آن  آنها سنگ ها را  به    ی .  استفاده 

مع و  شکل  اندازه،  اساس  بر  ابزار  م  یب یترک  یارها یعنوان  زم  یانتخاب  بستر  توسط  عمدتا   خام  مواد  انتخاب  اما    ن یکنند، 

م   یمحل   یشناس شام  یکنترل  که  است  شده  مشاهده  چندسنگ   ها پانزهشود.  را  م  لومتریک  ن ی ها  ا کنندی حمل  اما    نها ی، 

 .کنند یاز چند صد متر حمل م  ش یب یآن گونه هستند. آنها به ندرت سنگ ها   یبرا ی دی شد ی هانمونه



 

24 

 

انسان یتکامل ریدر  س یسنگ ی ابزارها جان شی   

آموزش داده شده است )توث و    ی شگاه یآزما ی ها ط یبرش سنگ در مح  ی ساخت و استفاده از ابزارها  یبرا  ری دو بونوبو اس  به

اما تول1993همکاران   که در    یی ها  مون یم  ان یدر م  ک یستماتیو س  ی شده خود به خود  تراشه   تراشه ابزار برش سنگ    د ی (، 

 کنند مشاهده نشده است.  یم  یخارج از اسارت زندگ 

 

 در میان نخستی ها استفاده از ابزار سنگ 

مشاه   بیقر  تیاکثر اتفاق  سنگ به  ابزار  به  مربوط  م  های نخست   یدات  کوبه  دهندی گزارش  از    ی برا  ی دست  یسنگ   یهاکه 

که انسان    ی سنگ   ی با اندازه بدن کاربرانشان نسبت به ابزارها  سه یمصنوعات در مقا  ن. ای  شودی ا استفاده م دانه هشکستن  

م   ی کارها  یبرا استفاده  م  یمشابه  است.  بزرگتر  نسبتا   ابزارهاا   نی همچن  ها  مون ی کند،    تراشهشکستن    یبرا  یسنگ  ی ز 

اصالح    ی برا  ندهی. نه لبه ها و نه سطوح سنگ سادی در رسوب استفاده کن  یحفار  ی برا  نیخرچنگ ها و نرم تنان و همچن 

قرار دهند، اما آنها را    گریکدی را در کنار    ی سنگ  یممکن است ابزارها  یانسان  ر یغ  یهای شود. نخست  یاستفاده نم   گریمواد د

  گر ید   یکارها  ی خشک کن به ندرت برا  ی. سنگ هاکنندی متصل نم   یسنگ   ری مواد غ  ریبه سا  یچند جزئ  ین ابزارهابه عنوا

  ی استفاده م یبالغ از ابزار سنگ یاز نرها شتریماده بالغ و فرزندان وابسته به آنها ب یها شامپانزه .رند یگ  یمورد استفاده قرار م

ابزار سنگ  لی شکستن آج  یها  کی ان تکننوجوان .(Boesch and Boesch 1984b) کنند با مشاهده و    ی با  را عمدتا  

 .رندی گ ی م اد ی مدت )به عنوان مثال، سال ها(  ی طوالن ی از بزرگساالن در دوره ها دی تقل

 

 

 

   نخستی ها  در میان   سنگ ابزارمصرف و دور انداختن 

ها  ممکن است به استفاده از آن   ی انسان  ریغ  یهای نخست   شوند،ی استفاده شکسته م  ن یدر ح  یسنگ   یکه ابزارها  یموارد  در

نم اما تالش  دهند،  ف  کنند ی ادامه  با اصالح  را  عملکرد خود  نخست  یاب یباز  شتریب  یک یزیتا  معموال    ی انسان  ر یغ  یهای کنند. 

رد از حمل و  منف  یزودهایاز اپ  یاریپس از بس  جه،ی. در نتکنندی رها م   شودی م   تفادهکه از آنها اس  ییرا در جا  ی سنگ  یابزارها

  ی انسان   ریغ  یهای استفاده از ابزار نخست  یهادر مکان   توانندی ها م سنگ   یش یبرافزا  یهانقل سنگ، استفاده، و رسوب انباشته

 . ظاهر شوند 

 

 م؟یکن سه یرا مقا  ها  یانسان و نخست یسنگ  ی چرا فناور
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(، اما انجام  1986 )کینزی  دانندی اجداد انسان م رفتار    یبرا  ییرا الگو  نخستی هاست که رفتار پستانداران  مدت   شناسانانسان 

ناد  نیا خطر  تفاوت   ده یکار  ب  یتکامل  یهاگرفتن  انسان   یهای نخست  نیمهم  و  همچن  ی هاموجود  و  شده    ن یمنقرض 

  ه یفرض  رانسان ی انسان و پستانداران غ  ی آناتوم  سه ی( . درست همانطور که مقا897دارد )  یآنها را در پ   یستگاه یز  ی هاتفاوت 

تنوع مورفولوژ  یی ها منابع  ب  یک یرا در مورد  ابزار    سهیکند، مقا  ی م  جادیا  انسانوش  یها  لیفس  ن یدر  از  استفاده  تفاوت در 

ا  ی م  نخستی انسان و    ی سنگ ا   یی ها  ه یفرض  جاد ی تواند به ما در  از تکامل بر    ی انسان  ی رفتارها  نه چگو  نکه یدر مورد  مشتق 

  جاد یرا ا  یی ها  هیو فرض  میها را انجام ده  سه یمقا  نی ا  میبتوان  نکهیار قبل از اگذارد کمک کند. رکورد ابز  ی م  ر یتنوع سنگ تأث

  اهد را که باستان شناسان آن شو  یی از روش ها   ی برخ   د یشوند، با  ش یآزما   خی تار  پیش از  ی توانند با شواهد سنگ  ی که م  میکن

 شده است.  ان یب ی در فصل بعد رات یی تغ نی. ام یده  ریی کنند تغ یم  فی را توص

 

 

 

 

 

 

 



 

26 

 

انسان یتکامل ریدر  س یسنگ ی ابزارها جان شی   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3صل ف

 توصیف ابزار سنگی 

 

 .شود ی ابیشما ارز  ی تواند جدا از استنباط ها ی که مشاهدات شما م دی مطمئن شو شهیهم

 ( 1980  ، یشخص  مکالمه) نکیجل آرتور

 

از    ی اریکند. بس  ی م  ی کنند، بررس  ی م  ف یرا توص  یرا که باستان شناسان ابزار سنگ   یی روش ها   یفصل به طور انتقاد  نیا

را    ی از اصطالحات ضرور  یکنند. برخ   ی م  نه یرا نهاد  ی مفروضات مدل صنعت  ، یابزار سنگ   یحات باستان شناسان برااصطال

  ی از آنچه که در مورد تنوع رفتار  شتر یکه ب  یی و آنها   ی رضروریغ   ات توان حفظ کرد، اگر با دقت استفاده شود. اصطالح  یم

که    ی کند، چارچوب  ی م  ی را معرف A-I یفصل حالت ها   نی آنها، ا  ی جاگرفت. به    ده یتوان ناد   ی کنند را م  ی پنهان م  انسانوش

 .ابداع شده است انسانوشعمده در تکامل  راتییمرتبط با تغ یدر شواهد ابزار سنگ   راتیی تغ فی توص ی به طور خاص برا
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 ی ضرور م یو مفاه اصطالحات 

  م یمفاه  یاز مصنوعات، و برخ   ییگروه هامصنوعات،    ، یمواد خام سنگ  ی برا  یسنت   یاز اصطالحات باستان شناس  یاریبس

  ی که معان  یی. از آنجامیحفظ کن  یجزئ   راتییبا تغ  میتوان  یرا م  نهایمانند. ا  یم   یباق  دی مف  یدر مورد تنوع ابزار سنگ   یانتزاع

  نجا یدر ا   در ابتدا   د یبا   یمعان   ن ی حال، ا  ن ی نشده است، با ا  ان یب  ی باستان شناس   یا حرفه    ات یآنها متفاوت است و اغلب در ادب

به    ی کتاب برا  ن یرا که ا  یکرد یرو  1متفاوت است. کادر    اریبس  ز ین  یسنگ   ی ابزارها  یرسازیتصو   یروشن شوند. قراردادها

 .دهد   یم ح یکند، توض ی استفاده م ی ابزار سنگ دن ی کش ری تصو

 

 سنگ خام  مواد

اند، با استفاده از همان اصطالحات استفاده    از آنها ساخته شده   یرا که ابزار سنگ  ییموارد، باستان شناسان سنگ ها  شتریب  در

را بر اساس    یخاص   یسنگ ها  یاوقات به طور ذهن  ی(. آنها گاه 1. 3کنند )جدول    یم  فی شناسان توص  نیشده توسط زم

  ن یکنند. چن  ی م  ی اب یارز  "نیی پا  ت یفیبا ک"  ا ی  "باال  ت یفیبا ک"درک شده آنها به عنوان    س یلی س  ی و محتوا  ی خواص شکستگ 

  رقابل یغ  یتا حد   یخواص شکستگ  لیبه دل  یستال ی تواند مشکل ساز باشد. به عنوان مثال، کوارتز کر  یم  ییها  یرتبه بند

 شود.  ی م ی رتبه بند نیی پا تیفیآن، اغلب به عنوان ک  ی نیب ش یپ

ا سازندگان    نیبا  ازوجود،  برا  خی تار  پیش  کوارتز  از  معمول  طور  ابزارها  یبه  ب  یسنگ  یساختن  مشابه  جهات  همه  ا  از 

به    ی در سطح جهان   با  ی( تقریآتشفشان  شه ی)ش  ن یدی کردند. ابس  ی استفاده م   گرید  ی مصنوعات ساخته شده از انواع سنگ ها

است    یی ابزارها  ی برا  ی شکننده بودن آن، انتخاب نامناسب  ل ی اما به دل  ، شود  ی باال در نظر گرفته م  ت یفیماده با ک  ک یعنوان  

کارها در  نجار  یاجبار  یکه  م  نی سنگ  یمانند  غ  یکار  مواد  سنگ  رمعمول ی کنند.  مجموعه  عنوان    یگاه   یدر  به  اوقات 

. منابع ابزار  باشد سنگ ناشناخته    ی اگر منبع واقع  ی دور داللت دارند، حت   ی به منشأها  جه یشوند، در نت  ی م  ف ی توص  "بیعج"

ب  یسنگ و  هستند  ثابت  فضا  محلستند ین  تینها   یدر  مواد  نظر  به  است  ممکن  آنچه  مجموعه د   رمعمول یغ  ی .    ی هار 

م  یشناسباستان  نزد  ییهاسنگ  تواندی باشد،  معرض  در  گرفتن  قرار  که  آن   کیباشد  سطح  فرآ به  توسط    ی ندهایها 

 .  پنهان شده است  ای  هیتخل  ر یاخ یشناسن یزم

 

 

 



 

28 

 

انسان یتکامل ریدر  س یسنگ ی ابزارها جان شی   

 

 

 

 از مصنوعات یو گروه  مصنوعات

و/  ییایاش  مصنوعات  شکل  که  نت  ب یترک  ا یهستند  عمدتا   اشانسان    تیفعال   جهیآنها  ها  فکت  اکو  که    یی ایاست.  هستند 

رسوب   ی انسان یها تیآثار فعال  ریشود و همراه با مصنوعات و سا  یم  نیی تع نخستی یآن ها توسط سازمان ها بیشکل/ترک

  مکان   کیدارند، مثال  از    یمشترک  یشناسنه یهستند که ارتباط چ  هاوفاکتاز مصنوعات و اک  ییهاها گروه کرده اند. مجموعه 

از    همان  ای جزئ   مکان  کیسطح  سنگ  ها،  تراشه   یحاو  یسنگ  ی هامجموعه   شتریب .(Clarke 1978) اندآمده   یچند 

)شکل    ند شده هست  ی گذاراز انواع مصنوعات نام  ی ری تعداد متغ  ن ی چکش، و همچن  ی هاشده، و سنگها، قطعات روتوش مادر 

 .نامه(و واژه 3.1

شوند. طبق قرارداد، سطح   یاز سنگ جدا م  یهستند که در اثر شکستگ  ز یت یاها اجسام نسبتا  صاف و لبه ه  تراشهها:  تراشه

،  برجستگی   کی  یها دارا  تراشه  یسطوح شکم   شتریآن است. ب  "یشکم"، سطح  تراشه  کینسبتا  صاف و تازه شکسته شده  

که قبال  سطح  است  تراشهاز  یطرف  "یپشت "قرار دارد. سطح  یاست که در مجاورت نقطه شروع شکستگ  "یضربه ا  حباب"

 . بود ی خارج

  ن ی( و همچن"قشر") تراشه تراشههوازده قبل از جدا شدن   ینواح  ی معموال  محدب هستند و دارا یسطوح پشت در سنگ مادر 

  ی نقطه شروع شکستگ  نیب تراشهاز  یبخش  یضربه ا یهستند. سکو  یقبل  یها تراشهاز برداشتن  یناش و آثار ها   یبرجستگ

 .کند یم  میتقس یرا از سطح پشت  یضربه ا یکمتر در مقطع، سکو  ای درجه   90ه، معموال   لب کیاست.   ی و سطح پشت
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ها، تکه    غهی دهند. ت  ی م  صی ها تشخ  تراشه  ر یها را از سا  غهیت  ز یها و ر  غهیت  ، یمنشور  یها  غهی ها، ت  غه یشناسان ت  باستان

ها  ی لی مستط  یها تکه  بزرگتر    کشیده  یمثلث  ی و  آنها  طول  که  ت  ی مساو  ا یهستند  است.  آنها  عرض  برابر    ی ها  غهیدو 

  ی منشور   ی ها  غه یت  ریز ها /    غه یهستند. ت  ی پشت   تراشه   ی مواز  ی هاجایو    م یمستق  یجانب   ی لبه ها  ی دارا  نی همچن  "منشوری"

از   بار  ی لی م  50با طول کمتر  از آن هستند  کیمتر و  ت  .  شود  ی متر تصور م  ی لی م  12  عرض .  تر    ی ها تا حدود  غهیساخت 

ساختدشوارتر   است  از  هم  ، تراشه  به  بباستان   یبرخ   ل، یدل  ن یو  تنوع  ب  هاغه یت  ن یشناسان،  توانا  شتریرا  مورد    یهایی در 

م م  دانند ی ابزارساز  در  تنوع  عنوان  عاتی)ضا débitage یفرانسو  اصطالح  .هاتکه   گر ید   انیتا  به  اغلب  اصطالح    کی( 

از  کوتاه   یمتر. مصنوعات سنگ   ی سانت  3-2از  بلندتر    تراشه  تراشه قطعات    و   شود  ی استفاده م  تراشه  یبرا  ی جمع   3تا    2تر 

 .شوندی م  دهی « نامدورریز » متری سانت

  20از    شی نسبتا  بزرگ )طول ب  ی شکستگ   جای   ی هستند که دارا  یی ها سنگ ها   سنگ مادر:  تراش سنگ مادر،  سنگ مادرها

استفاده به    ی ایاز استفاده و بقا   ی ناش   یاهب یاز آس  ن یهمچن  سنگ مادرها از    یاریسطوح خود هستند. بس  یمتر( بر رو  ی لیم

اشاره    سنگ مادر  یرو  یها  ی به برجستگ  "کار شده  لبه".  استفاده می شوندبه عنوان سنگ چکش    ا یعنوان ابزار برش و/

، لبه کار به دو سطح  تراشههر حذف    ی شوند. برا  ی ها از آن جدا م  تراشهشود و    یآن شروع م   یها رو  یدارد که شکستگ 

شود. سطح    ی آغاز م  ر ی ضربه گ  ک یدر آن توسط    ی از لبه است که شکستگ  ی سمت   ی ود. سطح شروع شکستگش  ی م   میتقس

ا  یتگ انتشار شکس لبه  که شکستگ  یطرف  ب  ی است  از  )  رونی قبل  به سطح  ز"انیپا"آمدن  در  م   ری (  گسترش    ابد ی  یآن 

 .است سنگ مادر  کیها از    تراشهاز  یسر  ک یعمل جدا کردن  "سنگ مادرکاهش "شود.  ی م "انتشار")

اثر از    ن یاستفاده شده اند. ا  سنگ مادر دارد که به عنوان    قطعاتی   ی برا  ی اریبس  ن یگزیاصطالحات جا  ی باستان شناس  ات یادب

 .کند یم  ادی "تراشه  یرو سنگ مادر "آنها به عنوان 

ها/مصنوعات شده:    ی قطعه  شده "روتوش  روتوش  شده"  ا ی   "مصنوعات  روتوش  قطعات  تراشه  "قطعات  و    یا  تراشه   ها 

روتوش شده    ی هاکه لبه  ییهاسنگ مادر کوچکتر از لبه خود جدا شده اند )رتوش(.    ی ها  ی شکستگ  یسر   کیهستند که  

»ابزار   اغلب  مادردارند  نامسنگ  اشوندی م  ده ی«  چقدر    ی شکستگ  ن یا  نکه ی.  امتداد    د یبا ها  عنوان    ک یدر  به  تا  باشند  لبه 

مداوم که به مدت    ب یمتفاوت است. آس  ی باستان شناس  یقات یتحق   یان و سنت هاباستان شناس  نی روتوش شناخته شوند، در ب

ا  متری سانت   کی لبه  امتداد  ب  شود ی م  جاد ی در  م   متری لیم  3تا    2از    ش یو  گسترش  لبه  دو طرف  عنوان    با  یتقر  ابد، یی در  به 

 .کنند  ی م ر یتفس یطور متفاوترا به  ی و کمتر تهاجم وسته ی ناپ ی لبه ها  بی. باستان شناسان آسشودی شناخته م  روتوش

ا  سنگ / کوبه  برا  ییسنگ ها  "کوبنده"  ا ی: سنگ چکش  یچکش  مادر   تراششروع    ی هستند که  ابزارها  سنگ  و    ی ها 

از    خیتار   پیش ازهستند، اما سازندگان    تخت  ایمدور    قلوه سنگهایچکش،    یهاسنگ   شتریشوند. ب  یروتوش شده استفاده م

مادر   دار، ه یزاو  ی هاسنگ روتتراشه ها،  سنگ  مصنوعات  و  ن  وشها  سازها   ز یشده  عنوان  م  یاکوبه   یبه  .  کردندی استفاده 

 متفاوت است.  « ی»تعداد یاکوبه  یهانوازنده  ن یا فیدر نحوه توص   یسنت  یشناسگونه 
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 ی انتزاع م یمفاه

برا  یانتزاع   م یمفاه استفاده  مورد  سنگ   فی توص  ی تر  زنج  ی تنوع  انواع مصنوعات،  ده   ، یات یملع  یها   ره یشامل  در    ی شکل 

و عملکرد در مقابل    ،یدر مقابل فناور  ی ، مراقبت، آستانه حذف، گونه شناستراش یک رویه  در مقابل  دو رویه  دی مقابل تول

 .دارند   حیبه توض ازی وجود، آنها ن ن یکند، اما با ا  ی استفاده م الحاتاصط ن یکتاب حداقل از ا ن یسبک است. ا

مشترک روتوش، اندازه و شکل آنها به آنها اجازه    یکه الگوها  کندی م  ف یابزارها را توص  از  یمصنوع: نوع مصنوع گروه   نوع

د   دهد یم از  برده شده    شتریب .(Clarke 1978) شوند  ز یمصنوعات متما  گر یتا  نام  مادر انواع مصنوعات  قطعات    ای   سنگ 

است    ی( و اصطالح27ص    ر،ی به ز  د یکن  )نگاه  یصنعت ابزار سنگ  ای   مکان  کیروتوش شده هستند. نام آنها معموال  شامل  

هولوسن    یهانه یمصنوع موجود در زم  س،ی فلوت کلوو  تیزه  . به عنوان مثالدهدی آن را نشان م  یاز مورفولوژ  یاکه جنبه
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  ف یآن را توص  یاست که مورفولوژ ی( و اصطالحات کویومکزی ن س،ی )کلوو مکاننام  یدارا ،یو مرکز  ی شمال ی کایدر آمر  هیاول

)  کند، یم مادر »نقطه«  وجه تراشهو    کشیده   یاسنگ  دو  لبه   یدار  انتها  ی هابا  آن.  در  و  ستالید   ی همگرا  ش "(    "دهفلوت 

در داخل و    ی، به طور گسترده ا "یشناس  پیت"  ا ی از انواع مصنوعات شناخته شده،    ی (. مجموعه ایتهاجم  ه ی)نازک شدن پا

 .فاوت استمت  یباستان شناس  یقات ی تحق ی سنت ها نی مناطق و در ب نیب

زنج  ی توال /ی اتی عمل  رهیزنج چ  یفرانسو  chaîne opératoire از) یاتی عمل  رهیکاهش:  دو  )  ز یبه  دارد:  توال 1اشاره    ی ( 

  ی ( رخ مهی)لمون  ختنیساخت و استفاده، تا دور ر  قی مواد خام، از طر  ه یاز ته  گر،یموارد د  ای که در مواد، سنگ    یی ها یدگرگون 

)1992دهد.   و  مدل 2(،  ابزارها  ی چگونگ  ی برا  ییاستقرا  ی تشناخستان با  ی ها(  انسان   ی سنگ   ی ساخت  از   ی هاتوسط    پیش 

با زنج  با  یتقر  "کاهش   ی توال"اصطالح   .(Sellet 1993) خیتار تا حدود   ی ات یعمل  ره یمترادف  کاهش    ی برا  ی است، اگرچه 

  ابزار خاص تر است دی تول/سنگ مادر

تول  ی ده   شکل مقابل  رویه:تراشه  د یدر  دو  دبدر   تراش  توص :(تاژیمقابل  مادرکاهش    یها   ی استراتژ  فی در  برخ سنگ    ی ، 

ده  شناسان شکل  به) یباستان  رویه معروف  دو  فرانسو تراش  تول (یدر  از  کنند    یم   زیمتما (débitage) تراشه  دیرا 

ن  آ  یکند که ذات   ی م  ل یرا بر مصنوع تحم  ی است که شکل خاص   سنگ مادرکاهش    ی(. شکل ده 1999و همکاران    زانینی)ا

ها  اند و اندازه/شکل آن عنوان ابزار در نظر گرفته شدهاستفاده به   یکه برا  کندی م  دی را تول  ییها تراشه  تراشه  دی. تول ستیماده ن

  ی انتا زم  کنندی نم  جادیا   یقی عم  یمشکل نظر  چیه  میمفاه  ن ی است. ا  ینیبش یخواص مواد خام قابل پ  یاز رو  یادیتا حد ز

به طور همزمان رخ    توانند یهستند و م  وستار یپ  کیدر    یانینقاط پا   یاتراشه   د یو تول  ی دهدهد که شکل   صیکه فرد تشخ 

ابزار در نظر گرفت.    ی توان برا  ی را م   یابزار اصل   کیشکل دادن به    نی جدا شده در ح   یدهند. تکه ها  استفاده به عنوان 

ها در نظر گرفته شده است.    تراشه  دیتول  یاست که برا  ییها  سنگ مادر  یدر آماده ساز  ی مرحله ضرور  کی  یشکل ده 

  ی ها  رهیزنج  یطبقه بند  یدوگانه برا  ی کند که باستان شناسان از آنها به عنوان روش  یم   جادیمشکل ا  ی تنها زمان  تاژ ینما/دب

 .استفاده کنند  سنگ مادر کاهش  یها ی و استراتژ یات یعمل

Curation  ،Expedient Tools, and Discard Thresholds: "Curation"  برا  ییها  یاستراتژ   ی را 

 ,1996 اودل ,Nash 1996)دهد    ی م  ح یکردن مجدد توض  ز ی ت  ای کردن کاربرد ابزار با حمل و نقل، استفاده مجدد و/  یطوالن

Shott 1996). Curation    آن مقابل  نقطه  ابزا/ دی تول  یعن یو  از  اصطالحات    ن ی)کمتر  زیآممصلحت   ر استفاده  تالش(، 

دسته    فیتوص یاصطالحات برا نی باستان شناسان از ا یهستند. وقت یک یتکنولوژ یهای راتژاست  تیفیک ف یتوص یبرا ی دیمف

  یمراتبسلسله   یهاسنگ مادر شوند. مصنوعات روتوش شده و    یکنند، مشکل ساز م   یاستفاده م  ی سنگ  ی از ابزارها  ییها

به  »اغلب  تکه   شوندی م   فیتوص  شده« ه یتصفعنوان  با  و    ی هاو  نشده  مادر روتوش  مراتب   ریغ  یهاسنگ  تضاد    ی سلسله  در 

حالت استفاده خاص،    ک ی  یبه ابزار، شکل دادن به لبه ابزار برا   ی شکل   ل ی تحم  ی توان برا  یحال، روتوش را م   نی هستند. با ا

  ی کرد. ابزارها را م  ز یرا که کدر شده است دوباره ت  ی توان لبه ا  ی م  ن ی هفت کردن انجام داد. همچن  ا یکمک به جلوه دادن   ا ی

 ن بدون روتوش حمل کرد و بالعکس. توا
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است.    شتریانجام آن ب  یایمصنوع از مزا  کی  ینگهدار  یها  نهیاشاره دارد که در آن هز   یبه نقطه ا   "آستانه دور انداختن"

مفهوم انداختن  دور  ادب  د یمف   ی آستانه  در  اما  شناس   ات یاست،  م  ی باستان  استفاده  آن  از  متناقض  طور  پ  ی به    یر یگیشود. 

  ی، آستانه دور انداختن کم به حداقل اصالح / رها شدن زود هنگام مصنوع اشاره دارد، در حال "آستانه درد"  ممفهو  یپزشک 

 .اشاره دارد ری/ رها شدن با تاخ  دست ساختهمدت   ی طوالن ی که آستانه دور انداختن باال به نگهدار

و عملکرد    ی در مقابل نوع شناس  ی تضاد، فناورمتضاد م  میو کارکرد/سبک: باستان شناسان اغلب از مفاه  ی نوع شناس /یفناور

و    خ یتار  پیش ازابزار ساز    یها   تیکه منعکس کننده تنوع در فعال  یابزار سنگ   انی تفاوت م  فیتوص  یدر مقابل سبک، برا

است و تصور    د ی تول  یها   کیمنعکس کننده تفاوت در تکن   یتنوع فن آور  کندد.  یهستند، استفاده م   ی اجتماع   ی ها  ت یهو

سازگارشود    یم کننده  منعکس  عمدتا   گونه   ی اقتصاد/ی کیاکولوژ  ی که  تنوع  مورفولوژ  یی هاتفاوت   ی شناختاست.  در    ی را 

  ی فرهنگ یها منعکس کننده تفاوت ها یژگ ی و نیشود که ا ی. تصور م کندی روتوش ثبت م  عی و توز بزارمصنوع، مانند شکل ا

کند. سبک،    ی را منعکس م  یواقع   ای دارد که استفاده از ابزار مورد نظر  اشاره    ی راتیی سازندگان ابزار هستند. تابع به تغ  ان ی در م

 .کند یم  فی شود، توص ی م ی سازندگان ابزار ناش یماع اجت تیرا که از تفاوت در هو  ی مصنوعات سنگ  ی تنوع طراح

 

 ی ضرور م یو مفاه اصطالحات 

سنگ  شتریب ابزار  شواهد  انسان،  تکامل  مورد  در  شده  منتشر  حسب   ی آثار  بر  صنا  را  سن،  مجتمع  عیمراحل  تکنو    ی هاو 

ا3.2)شکل    کنندی م   یسازمانده  ابزار سنگ  یاریسرچشمه مشکالت بس  میمفاه  ن ی(.  تنوع  به شواهد د  ی هستند که    گر یرا 

 .کند ی تکامل انسان مرتبط م یبرا
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 اعصار -مراحل

انواع خاص   یطوالن  ی زمان  ی دوره ها  یسن   مراحل با وقوع  ابزار سنگ   یهستند که  (  1865شوند. لوبوک )  یخص ممش  یاز 

انجام داد که در    «ی سنگ  نهی»پار  تری م یبود را به دوره قد   افتهین   زیکه قبال  تما   یعصر سنگ   کی را از   یبندمیتقس  نی چن  نیاول

  ی سنگ  یآن ابزارها  یتر، که در طجوان   «یدوره »نوسنگ   کی و    گرفتند، ی مشکل    یتنها با شکستگ  یسنگ   ی آن ابزارها  یط

سا  زین م  شی با  بعد گرفتند ی شکل  باستان شناسان   . پار  ی.  ها  یسنگ   نهیدوره  به دوره  و    یانیم  ،زیرین   ی سنگ  نهیپار   یرا 

اضافه کردند )به    ی نگو نوس  ییباال  ی سنگ  نهیپار   نیب  "میان سنگی یا فراپارینه سنگی"دوره    ک یکردند و    میتقس  یفوقان

بسته به سرعت    گر یبه مرحله د  یمرحله سن  کیاز    راتییتغ (.  دی مراجعه کن  یسنت   یباستان شناس  عی: مراحل و صناوستیپ

 . شوندی م فی»انقالب« توص  ا یصورت »انتقال«  به  رات،ییدرک شده و دامنه تغ

ابتدا مراحل سن به عنوان کمک   یباستان شناسان در  تقر   ی گرافیکرونوسترات  ی نگارنهیچ  یبرا   یرا  اما  تمام    با  یتوسعه دادند، 

رخ    یمرحله سن کیاز   شیاند که در باکنون شناخته شده  کنند،ی خاص را مشخص م ی راحل سنکه م یانواع مصنوعات سنگ 

  ، یو فوقان  ،ی انیم  ن، ییپا   یسنگ  نهیآنها )پار   نی شوند، اما پرکاربردتر  یم   یلق ت   یاغلب به عنوان جهان   ی. مراحل سن دهندیم

نوسنگ  ی انسنگیم مدیو  حوزه  و  اروپا  از  شواهد  اساس  بر  ب  ترانهی(  باست.  فاصله  ا   شتریا  سازمانده   نی از  سوابق    یمناطق، 

شناس ا   ی باستان  سن   ن یبر حسب  تعر   ، یمراحل  ابتدا  در  که  ط   ف یهمانطور  به  بودند،  م  یا   ندهیفزا  ورشده  شود.    یدشوار 

آفر  افته یتوسعه   ن یگزیجا  ی مرحله سن  یهاچارچوب  آمر   ا، یاسترال  ا، یجنوب صحرا، آس  ی قای در  قاره    از مشکالت مشابه   کا یو 

 .برندی رنج م ی شناسدر شواهد باستان   ییا یاز تنوع جغراف ی عدم تطابق ناش

تا حد    ،یشناس   نی در زم  شرفتیپ  لی بودند، اما به دل  دی مف  یباستان شناس   یمجموعه ها   هیاول   یزمان   بیدر ترت  یسن   مراحل

ا  یاد یز ا  ن یاز  اند.  از نظر دوره   نینقش جابجا شده  اشار  یشناسن یزم  یهاکتاب  زمان    ی دوره هولوسن کنون  کند،یه مبه 

دوره    ، ی . بر خالف مراحل سنشوند ی م  م ی( که در صورت لزوم تقسلی ما  2.5کا تا    5. 12  <)   ستوسن یکا( و دوره پل  5. 12>)

  ییایجغراف  راتییتغ  ر یدارند. آنها تحت تأث   ی رسم   ف یها، تعار  ل ی سنگ و فس  ب یدر ترک  راتییبر اساس تغ  ی شناس   ن یزم  ی ها

 .قرار نگرفته اند ین شناس در پرونده باستا 

 

 ی ابزار سنگ  عیصنا

  ع یشده هستند. صنا   ی مشابه از انواع مصنوعات نامگذار  ی ها یمصنوع با موجود   ی از مجموعه ها  ی گروه  ی ابزار سنگ   عیصنا

استقرا نام   شوندی م  یی شناسا  یی به صورت  معموال   از    یرسم   یهاو  کل  ای   مکان  ک یپس  خوب   ی دیمنطقه  به  آن  در    ی که 

داده م   مستند اور  به.  شودی شده است،  پ   یناس یعنوان مثال، صنعت  از شهر د یمراجعه کن  شگفتاری)به  را  نام خود  نام    ی(  به 

ا  زی متما  یابزار سنگ  یحاو  یبار غارها  نیاول  ی که برا  یی فرانسه گرفته است، جا   گرون در منطقه    اکینیاور   ن ی منتسب به 

شناسا  صنا  یی صنعت  سنگ   ع یشدند.  پل  یابزار  هولو  ستوسنیاواخر  عنوان    ی گاه  سن و  به    "مجموعه"  ای  "فرهنگ"اوقات 

باشد. باستان   ز یهنر متما  ای ی معمار ،سفالمانند  ،یسنگ  ریآنها شامل شواهد غ  یص یتشخ یها  یژگ ی شوند، اگر و یم  فیتوص
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  پیش از   یانسان ها خودآگاه    ی اجتماع   یبا گروه ها  ییکنند که گو  یرفتار م   یبه گونه ا  یابزار سنگ  عیشناسان اغلب با صنا

  ی ها  اسی در مق  عیاز صنا  یاریکار وجود دارد. اول، بس  ن یانجام ندادن ا  یخوب برا  لی مطابقت دارد، اما حداقل سه دل  خیتار

  یهال ی با فس  تری میقد   عیشده اند. دوم، صنا  عیتوز   یانسان  یت یقوم  ا ی  یخ یبزرگتر از هر فرهنگ تار   اریبس  یو زمان   یی ایجغراف

و    یمعمار   ،سفالاغلب با تنوع در    ر ی اخ  یزمان   ی هامربوط به دوره   عیصنا   ت، یهستند. در نها  تبط مر  انسانوش  متعدد   یهاگونه 

 تر هستند. حساس  یفرهنگ ی هابه تفاوت  ی سنگ یکه عموما  نسبت به ابزارها ی دارند، شواهد ی فی ضع ی هنر همبستگ 

 

 فناوری های ترکیبی 
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مشابه  فناوری های ترکیبی با  ییها( مجموعه شوندی شناخته م «ی صنعت یهاهگروبه عنوان » نی )همچنفناوری های ترکیبی 

فناوری های  از باستان شناسان،    یبرخ  .(Clarke 1978) دهندی را در کنار هم قرار م   ریمتغ   ی شناختگونه  ی های ژگیاما و

  ی دره اولدووادر  ، صنعت اولدووان  برند. به عنوان مثال   ینام م  ی ابزار سنگ  عیهمان صنا   یدر راستا  شی ها را کم و بترکیبی  

  قا یشرق آفر   ا ی   ی مشابه در خارج از دره اولدووا  ی آورفن   ی های ژگ ی با قدمت مشابه و و  ی سنگ  ی هابه مجموعه   ی( وقت ای)تانزان

 .شود ی م ل ی اولدووان تبد یفن  گروه مرکببه  کند،ی اشاره م

سطح    راتیی تغ  فی توص  یبرا ی( به عنوان راه 1977الرک )گراهام ک  6-1 مراحلاز باستان شناسان از    ی اریبس  1970دهه    از

  ی ها  سنگ مادر به    1(. حالت  2013، گمبل  2008  چل ی، برهام و م1997و الهر    ی تکنومپلکس استفاده کرده اند )مانند فول

رگ است.  بز   یدو وجه  سنگ مادر  ی ابزارها  گریها و د  تبردستی  ی دارا  2شده اشاره دارد. حالت    تراشه  یو ابزارها  قلوه سنگ 

  غه یاز ت  یشواهد  4اند. حالت  زده شده  لوالوا شدهآماده  یهاسنگ مادر هستند که از    ییهاتکه  یحاو   3حالت    یهامجموعه 

م   یمنشور   ی ها نشان  را  خورده  رو  ی ضربه  که  بر  ی دهد  ها،  ت  ن یخراش  ش   ی پشت   ی ها  غه یها،  روتوش  نقاط  اند.    دهو 

اگرچه کم    6هستند. حالت    ترکیبی   یابزارها  ی سنگ  یاجزا  ر ی ش شده و ساروتو  ی ها  ریز ابزار   ی حاو  5حالت    ی مجموعه ها

تول است،  شده  پا  دی استفاده  م  ه یابزار سنگ  نشان  مجموعه   ی را  صنادهد.  و  ا  ی ک یبه    ع یها  داده  حالت   نیاز  اختصاص  ها 

  ا یآ   نکه یائه شده است. اآنها ار  ن یدر ب  یساخت ابزار سنگ   یها روش   "نی ترشرفتهیپ"از    ک یاساس کدام    ن ی که بر ا  شوند یم

است که    ی زمان بی( بر اساس ترتیبرگرفته از اصطالحات تکامل   ی عنیاست )   "شرفتهیپ"  یروش خاص ساخت ابزار سنگ  کی

آن روش ها ابزار سنگ  یدر  باستان شناس  یمختلف ساخت  پرونده  م   یدر  حال  یاروپا ظاهر    ی واقعا  کم  6-1  یهات شود. 

 .شوندی م  انی هستند که به صورت اعداد ب  ییاروپا  ی سنت ی از مراحل سن شتریب

  ی باستان شناسان قرار م  ار یدر اخت   انسانوش   ی درشت از تنوع رفتار  ی ر یتصو  ، ی تنها با تمرکز بر فناورفناوری های ترکیبی  

گروه  مثال،  عنوان  به  مجموعه   ی دهند.  دارااز  که  تول  یشواهد   یها  ب  ی منشور  غه یت  د یاز  تنوع  از  نظر  صرف    ن یهستند، 

که    شودی . تصور م شوند یم  یبند« طبقه 4به عنوان »حالت    ها، موعه در همان مج   3-1  یهانوعات قابل ارجاع به حالت مص

از آنها به مدت صدها    یاریحال، بس  ن یمطابقت دارند. با ا  یسنگ   یانطباق شامل ابزارها   عیوس   یتکنو با الگوها  ی هامجتمع

  انسانوش   یل یسابقه فس  ای   یک یژاکولو  نهیر ید  یرهایبا متغ   یکم   ی رند، و همبستگدر سراسر قاره ها قرار دا   شتریب  ا یهزار سال  

 .دهند  ینشان م 

 

 آنها بهتر است؟   بدون

که تنوع    ی قبل   ی برند. آنها بر اساس تئور  ی از چهار مشکل مشابه رنج م   ی تکنو همگ   ی و مجتمع ها  ع، یصنا  ، یسن  مراحل 

  ی زمان یبا نگاه کردن به الگوها  ییو استقرا  ی. آنها به صورت شهودستینکند،    یدر رفتار انسان مرتبط م  ر ییرا به تغ  یسنگ

کرده است، فرمول    جاد یکه آن را ا  ی ندیآن الگو با فرآ   یو سپس معادل ساز  ی باستان شناس  یشواهد ابزار سنگ   ییایو جغراف

از    یم  یبند آنها  برا  کیشوند.  سنگ   یاصطالح  ابزار  تنوع  کردن  متغ  یخالصه  م استفاد  رهیچند  )   یه  هم  "  ی عنیکنند 
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عدم وجود انواع    ا ی  وجود بر حسب    ی شوند. برخ  ی م   ف یتعر  ر ی متغ  ی ارهایآنها با استفاده از مع  ت، یهستند(. در نها  "یمحور

  ره ی استنباط شده، مانند زنج  ی ها  ت یفیبر اساس ک  گر ید  یمصنوع، برخ   ینسب   یبر اساس فرکانس ها  گرید  یمصنوع، برخ 

ها  تکنو مجتمع   ، ی . مراحل سنرندی گ  ی را در نظر م   ی و زمان  یی ایجغراف  ی رها ی متغ  گر ید   ی د. برخ شون  ی م   ف یتعر  ، یات یعمل  ی ها

تغ  ر از آنچه د  ش یب  ع یو صنا  باستان شناسان تالش هاکنندی پنهان م   کنند ی آشکار م  ی سنگ   رات یی مورد    ی برا  ی متعدد  ی . 

ارزش زحمت را    یتالش ها به سخت   نیرسد که ا  یانجام داده اند، اما به نظر م  میمفاه  نیا  فیمجدد و بازتعر   یفرمول بند

ا باشند. همانطور که  به خوب  ینگ توان شواهد س  یکتاب نشان خواهد داد، م  نی داشته  آنها  بدون  به مسائل عمده در    یرا 

 تکامل انسان مرتبط کرد. 
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 د ی جد یف یچارچوب توص کی

مختلف    یبر روش ها  د یبا  د ی هر چارچوب جد  م؟یکن  ن یگزی و تکنو مجتمع ها را جا  عیصنا  ، یمراحل سن  دی با  یز یچه چ  با

  یی دشوار است تا مبنا  اریرد کردن آن بس  ی برا  ی تمرکز کند. استنباط در مورد عملکرد ابزار سنگ  یساخت مصنوعات سنگ 

بند   ن یچن  یبرا طبقه  )بورد    یچارچوب  ا1969باشد  نم ی(.  شناس   ین  باستان  سوابق  اساس  بر  منطقه    ک یفقط    ی تواند 

سال    ون ی لیها در طول سه ماست که انسان   ییاز کارها  یعیوس   فیاز ط  یرکورد کامل   یحاو  یامنطقه   چ یباشد. ه  یی ایجغراف

است   یا دهی پد  یسنگ  رابزا دی باشد. تول الیکل نگر و همتاکس  دی چارچوب نبا نی اند. اانجام داده  یبا ابزار سنگ  شتریب ای گذشته 

قابل    یقبل   هیاز نظر نظر  دیبا  کندی م   جادیچارچوب ا  نیکه ا  ی زات یود. تما ش   یبه طور همزمان مشخص م   ریمتغ  نی که با چند

 .شده باشد  جاد ی ا یشناختباستان  ل یاز تخ ی و نه به طور شهود یشناساز سوابق باستان  ییباشد، نه به صورت استقرا  هیتوج

 

 A–I یها حالت

مختلف    ی هابه روش  A-I یها حالت  . کندی ده م را برآور   ارهای مع  ن ی، تمام اA-I یهاحالت   ،ی شنهادیپ  د ی چارچوب جد  کی

مشاهده  سنگ  باصالح  در  نخست انسان   ن یشده  و  همچن  رانسان، یغ  یهای ها  شواهد    شدهی بازساز  یها راه  ن یو  از 

  ش یشامل سا  I و H یهاکنترل شده است. حالت  دال یکنکوئ  ی شامل شکستگ  A-G یهااشاره دارد. حالت   ی شناسباستان 

تما3.4-3. 3  یهاهستند )شکل  ا  شی و سا  یشکستگ   نی ب  زی(.  توج  نیاز  قابل  فرآ  هیجهت  آنها    ی ک یمکان  یندهایاست که 

هز با  متفاوت  مزا   ها نه یاساسا   م  یانرژ  ی ایو  ثان  ک یتوان    ی متضاد هستند.  چند  در عرض  را  برش سنگ  از سنگ    ه یلبه 

تواند ساعت ها طول بکشد، اما    ی شده م  دهیی شود. ساخت ابزار برش لبه سا  ی شکننده جدا کرد، اما لبه آن به سرعت کدر م

 .بماند  د یتواند سال ها مف یابزار م  ن یکرد و ا زی توان با حداقل از دست دادن جرم دوباره ت یلبه آن را م 

ا  یهاحالت   ان یم  در به شکست،  ب  ن یمربوط  مادر کاهش    یهای استراتژ  ن یچارچوب  مراتب   سنگ  غ  یسلسله  سلسله    ر یو 

به    یکار  یهامقابل لبه   یها، طرف (E و A-C یهاحالت) سنگ مادر   ی. در کاهش سلسله مراتب شود ی قائل م  زیتما  یمراتب

 یهاحالت ) سنگ مادر  ی. در کاهش سلسله مراتبخورندیها ضربه مبه صورت متقابل از آن   ای و/  کسان ی  ش یصورت کم و ب

F-G)  سلسله    یهاسنگ مادر   نیب  ز ی وجود دارد. تما  نکسا ی  یهادر نحوه برخورد با طرف مقابل لبه  ک یستماتیس  ی هاتفاوت

مادر و    ی مراتب توج  ی سلسله مراتب  ر ی غ  یهاسنگ  ز   ه یقابل  از  تراشه جدا کردن    را یاست،  مادر   کی ها    ی سلسله مراتب   سنگ 

،  باشد   بند یاستفاده از آنها پا   یبرا  یاه یرو   ی الگو  کیو    سنگ مادرسطوح    شدهن ییتع  ش ی از پ  بیبه ترت  همستلزم آن است ک

حال  کاهش    ی در  مادر  ک یکه  مراتب   ر یغ  سنگ  نم  ن یا  ی سلسله  انجام  را  .  دهدی کار  مادر .  توسط    یها   سنگ  شده  بسته 

  ی شروع م   یسلسله مراتب  ریغ   یها  سنگ مادرتازه کار با ساخت    نانیهستند. اکثر کارآفر  یسلسله مراتب   ری غ  ریاس  یبونوبوها 

مشاهدات نشان    ن یا  .(2015a جان شی) کنند  ی ه کارنامه خود اضافه م را ب  ی سلسله مراتب  سنگ مادر کنند و بعدا  کاهش  

مادر که کاهش    دهدیم ب  یسلسله مراتب   یهاسنگ  ب  ا ی  شتری به مهارت  به کاهش    شتری حداقل کنترل ضربه  سنگ  نسبت 

 . رددا از ین ی سلسله مراتب ریغ  یهامادر 
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  ی دهنده تنوع نشان   هان یشوند. ا  یم  می( تقسشوند  یمشخص م  ی )که با اعداد عرب "submode" از حالت ها به  یبرخ

(.  3.2است )جدول  یابزارساز یهای استراتژ نیمهم ب یرفتار  یهاکننده تفاوت منعکس  کنندی شناسان فکر م است که باستان 

ا  یبرا حالت  ن ی وضوح،  به  حالت  A-I یهاکتاب  را  یفرع   یهاو  عبارات  با  عمدتا   ادب  ج یآنها  ه  اشار  ی شناسباستان   ات یدر 

  کوبه  .اندشده   ی معرف  یو مختصرتر   دی ساز هستند، اصطالحات جدمشکل   تری م یکه اصطالحات قد   ی. در موارد معدود کندیم

  ن یکه ا  یبستر سخت است. زمان   کیبه    سنگ مادرضربه زدن به    ایبا پرتاب    یشکستگ   جادی( شامل اAسندان )حالت    یا

  ی م دهی نام "شده ش یسنگ آزما"متر طول(، مصنوع متحرک  یسانت 3ز ا شی بزرگتر )ب یها  تراشه ای کیمنجر به   یاستراتژ

  ا یو/  سنگ مادر و ناقص منتشر شده )خراش( در    ی متعدد، همپوشان   ی ها  یکه ضربات مکرر منجر به شکستگ   ی شود. هنگام

باستان   جیرا  ی. مترادف هادنامن ی« مکوبه» ا ی « یرا »سنگ چکش  سنگ مادرکه به آن زده شده است،  یدر سنگ   یشکستگ

 .است یکرو نیمهو   ی کرو ده،ی حفره دار، قطعات کوب ی شامل سندان، سنگ ها فشاریسنگ چکش/ ی برا یشناس

بستر سخت قرار    کی  یکه رو  یا  تراشه  ای  سنگ مادرسطح    نی( با برخورد به باالتر B)حالت    یدوقطب  تراش سنگ مادر 

شود.    ی بزرگ و خرد شدن م  اسیدر مق  ی برش  ی ها  ی تگمنجر به شکس  ی استراتژ  ن ی کند. ا  ی م   جاد ی ا  ی گرفته است، شکستگ

  ی هاقابل مشاهده هستند( »تکه   یاتراشه   یهاو )اگر نشانه   یدوقطب  یهاسنگ مادر شامل    Bحالت    یص ی محصوالت تشخ

 کند.  یمصنوعات استفاده م ن یهر دو ا یبرا "یدوقطب  سنگ مادر"اثر از عبارت  نی هستند. ا  شده«اس یمق

گرد(،    ی از کالسه ها )سنگ ها  ی سلسله مراتب  ریغ یها  تراشه  یشامل حذف متوال  (C حالت) زهیرسنگ   سنگ مادر کاهش  

/ قطعات   ا  یا  ه یزاو  یقطعات سنگ   ای  ،یا  تراشهتکه ها  از اصطالح    نی است. در  معنا   "قلوه سنگ   سنگ مادر"اثر    ی به 

  ج یرا   یساخت. مترادف ها   زیتخته سنگ ن  ا یسنگفرش    یتوان رو  ی ها را م  سنگ مادر   نیا   را یشود، ز  ی گسترده استفاده م

 .کشیده  یها دیسکی /شرو یو پ ،ی چند وجه ، دیسکیعبارتند از: خردکن،  قلوه سنگ یها سنگ مادر یبرا

  ا ی  ی تواند سلسله مراتب  یروتوش م  نی کند. ا  ی تکه تکه جدا م  ایتکه    ک یتکه ها را از لبه   (D حالت) تراشه  تراشه  روتوش

اما هفت    دهند،ی شده با نام را نشان م روتوش   یها اثر هنر ده  یسنت  یشناسباستان   یهای شناسونه باشد. گ  یسلسله مراتب  ریغ

 .هستند  یکتاب کاف  ن یاهداف ا ی برا یحالت فرع 

متعامد بهتراشهاز    یامجموعه  (Submode D1) روتوش  را  پها  لبه    وستهی طور  امتداد  حذف  تراشهقطعه    کیدر  دار 

اثر به محصوالت مشخصه روتوش متعامد    ن یدرجه(. ا  70>ه حاصل از نظر مقطع نسبتا  حاد باشد )که لب  یابه گونه   کند، یم

 .اشاره دارد (SNDs) و دندانه یدگ ی در مجموع به عنوان خراش، بر 

با سطح    ییهاکه منجر به لبه   یااشاره دارند، روتوش در امتداد لبه   دن ی بر  / یبندهر دو به پشت D3 و D2 یفرع   یهاحالت 

  3مصنوعات بلندتر از    جاد یباعث ا (Submode D2) بزرگ ابزاربرش    / ی. پشت شود ی درجه( م  70>)  بداریطع نسبتا  شمق

پ  ی م  "قطع شده/یقطعات پشت "  ایمتر    یسانت با    یمنجر به مصنوعات  (Submode D3) یسنگ  ز یبرش ر   /شتوانهشود. 

 .کند  یاشاره م  «ریز ابزار به آنها » کتاب  ن یکه ا  یشود، مصنوعات  ی متر م ی سانت 3 ی مساو ا یطول کمتر 
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شود و در واقع    ی پخش م  تراشه  ی عمود بر سطح شکم  با ی کند که تقر  یم   جاد یا  یی ها   یشکستگ  (D4 حالت  ری ز) اسکنه

طوالن  لبه    یبخش  ب  تراشهاز  از  مصنوعات   یم  ن یرا  رو  یبرد.  بر  چن  ی که  است  جاد ی ا  ییها  یشکستگ   ن یآنها   شده 

"burins" ی . وقتند یگوی اسپال« م   ن ی»بر  شود، ی جدا م   ضربهبا    که  یاتراشه شود. به    یم   دهی ( نام"کنهاس"  ی )به فرانسو  

به    ی به صورت عرض  ایو/  تراشه  سنگ مادر  یکم نسبت به سطح شکم   هیکه با زاو  شودی جدا م  یااسپال به گونه   ن یبر  کی

 .نامندی م ن یشانفر  ا یترانشه  ی صطالحات فرانسوحاصل را با ا تیغک اسکنهشناسان باستان  ابد، یی آن انتشار م ی محور طوالن

  تراشه   کی  فوقانی   ای   ستالید   ی را بر انتها  یکه شکل خاص   کنندی اشاره م  یهر دو به روتوش D6 و D5 یفرع  یهاحالت 

  ی م   جاد یا  ه یال  ک ی ستال ید یروتوش شده را در انتها   ی لبه ها (Submode D5) همگرا  ستال ی. روتوش دکندی م   ل یتحم

ب که  با  کند  شدت  م  گر یکد یه  شنا  ی همگرا  باستان  د  سان شوند.  روتوش  محصوالت  عنوان    ستالی به  به  ،  "نقطه"همگرا 

  ک ی (Submode D6) تحتانینامد. روتوش مقعر    یم  "تیزه"اثر آنها را    ن یکنند. ا  ی اشاره م  "درفش "  ای   "سوراخ کننده"

فرورفتگ  ای نزد  ی چند  در  به عنوان کمک  کند،ی م  اد جیا  تراشه  کی  تحتانی  یانتها  یک یمتقارن    کردن هفت به    یکه ظاهرا  

 اثر به محصوالت  ن یشود، ا یم   ف یتوص  "تنگ"به عنوان    ی ها به طور سنت یفرورفتگ   ن یاطراف ا  هیکه ناح  یی است. از آنجا 

Submode D6   کند  ی اشاره م "درهم  یتکه ها "به عنوان. 

  تراشه متر( را از قطعات    یسانت  2از    شیگ )طول بنسبتا  بزر   ی تکه ها (Submode D7) یا  تراشه  سنگ مادر   کاهش

م  ا  ی جدا  اغلب  مادر /یاتراشه قطعات    ن ی کند.  پشتتراشه   ی رو  یهاسنگ  لبه کوتاه شده  ا ی و/  بان یها  و  شده  روتوش   ی هااند 

 .شوند ی استفاده م ریگضربه ی هاسکویی عنوان ها به آن 

  ک یاز    یسلسله مراتب   ر یغ  یها  تراشهشامل جدا شدن   (E حالت) کشیده  یسلسله مراتب   ریغ ی دو وجه  سنگ مادر ابزار    د یتول

مادر  ا  <)طول    کشیده   سنگ  گونه  به  است  تقر  تراشهکه    ی عرض(  بر محور طوالن  با  یها  مادر   یعمود  م   سنگ    ی منتشر 

اند.  ح شده« اصالکشیده  ی دو وجه  یاسنگ مادر   زار عنوان »ابروش به   ن یکه به ا  کند ی اشاره م  ی اثر به مصنوعات  نی شوند. ا

طول    اد ی است که ازد  نی ا  قلوه سنگ  سنگ مادراز کاهش    دهی کش  ی دو وجه  سنگ مادر کاهش    صیتشخ  یبرا  ی نظر  هیتوج

ها  ده   یسنت   یشناسباستان   یهای شناس. گونه دهد ی م   شیعمود بر محور بلند( را افزا  ی شکستگ  ی عن ی)  ی جانب  ی خطر شکستگ 

 .است  یکاف ی کار، چهار حالت فرع نی ا یاما برا کنند،ی را ارائه م  کشیده یاسنگ مادر   ی شده از ابزارها ی گذارنوع نام 

با نسبت عرض/ضخامت معموال     ی دو وجه  ی ها  سنگ مادر (  E1حالت    ر ی( )ز ابزار برنده بزرگ)  ابزار برنده بزرگ ابزار    د یتول

کوچکتر و بزرگتر    ی ارند، اما نمونه هامتر طول د  یسانت   20تا    10ها    ابزار برنده بزرگ  شتریکند. ب   یم   جادیا   1به    3کمتر از  

از: دست،    ابزار برنده بزرگ   یمتداول برا  یشود. اصطالحات باستان شناس  یم  ده ی از مجموعه ها د  یاریدر بس ها عبارتند 

  ها« آت ی »رو  ا ی   « فرم اولیهمصنوعات اغلب »   ن یا  ر، یاخ  یها نه یدو صورت و ابزار برش بزرگ. در زم  ی چنگال، چاقو، چاقو

ا  ییهانام   شوند،ی م   هدینام به  اوا  یمعن   ن یکه  در  آنها  ابزار    ی هاشکل   یبه جا  تری طوالن   ی اتی عمل  ره یزنج  کی  لی است که 

 اند. شده انداختهمورد نظر دور 
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نسبتا  در سراسر سطح    سنگ مادر  یشده از لبه ها  دهیکوب  یها   تراشه،  (Submode E2) نازک شده  ی دو وجه  دی در تول

  ی هاتراشه  ی دهند. دو وجه  یآن کاهش م   ط یرا با حداقل کاهش در مح   سنگ مادر ند و ضخامت  شو  ی منتشر م   سنگ مادر 

ا   یاکننده نازک به  م   ن یکه  جدا  نامنظم هستند. سکوها   شوند،ی روش  اشکال  با  نازک  و  به    یپهن  نسبت  آنها  توجه  قابل 

است. سکوها نسبتا  گسترده  آنها  توجه و سطوح شکم  ی ضخامت  زوا  ی قابل  در  )  ی ایآنها  باال  درجه(    100تا    90  <نسبتا  

   ی برا ج یرا ی هستند. مترادف ها  1به   3از   شتر ینسبت عرض/ضخامت ب ی دارا کنند. دو صورت نازک شده معموال   یم  یتالق

 که عمدتا در قاره   ی)اصطالح "کش غه یت"نقطه برگ، و  ،ی ا زهیدو صورت، نقطه ن  ینازک شده عبارتند از چاقو یدو وجه 
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 .شود( ی ستفاده ما کایآمر

بار   د یتول نزد (Submode E3) کیدو صورت  تقعر  روتوش  نگاه کنSubmode D6) کیاساسا  مشابه  باال   د ی،   (به 

رو اما  مادر   ک ی  ی است،  وجه  سنگ  م  ده یکش  ی دو  باستان   ی اعمال  اصطالحات  وجه  یبرا  ی سنت  ی شناسشود.    ی های دو 

  ده یکش  ی دو وجه  ی هاسنگ مادر از    یار یبسدارند.    ی همپوشان  گر یکدیبا    ده یچی پ  ی هادرهم، قطعات و نقاط درهم به روش

 .نامدی مصنوعات را »نقاط درهم« م  ن یاثر ا نی همگرا هستند. ا ستالیروتوش د ی دارا  زین کشیده

 .است  کشیده   ی دو وجه   سنگ مادر   کی  ستالید  یدر انتها   ز یلبه برش ت  کی  دنیشامل کوب (Submode E4) تبر  د یتول

ها به    تبردار روتوش شده    بی ش  یجانب   ی است. لبه ها  ی اصل  یابزارها   ن یا  ی برا  یاصطالح باستان شناس   نی تر  ج یرا "تبر"

،  "تبر"ها عبارتند از    تبر   یبرا  ج یرا  ی دهد. مترادف ها  ی م   رکمت   ا ی  1به    2آثار نسبت عرض/ضخامت نسبتا  کم، معموال     ن یا

"adzes" و "chisels". ی قائل م  زی دو تما  نیا   نیکار ب  ن یشوند، اما ا   ی م  ده ینام  رتب  زین  ش یلبه سا   یاز ابزارها  یبرخ  

 .شود

طرف لبه و    کینسبتا  کوتاه را از    یها  تراشه(  F( )حالت  BHC)   یدو وجه   ی سلسله مراتب  سنگ مادرکاهش    یها  یاستراتژ

سنگ    ی رویکه ن  نندکی م   جادیرا ا  یی هاتر محدب کوتاه  یهاکند. تکه   یهمان لبه جدا م   گریبلندتر را از طرف د   یتکه ها

  ر ی نسبت به آنچه که در غ  یتر ی طوالن  ی هاتراشه  یجداشدگ و از سطح    کندی منطقه کوچک متمرکز م  کی  یچکش را رو

  د ی تول  ی ها  تراشه ها و    سنگ مادر   یبرا  ی . باستان شناسان از اصطالحات مختلف کندی م  جاد یا  شود، ی صورت حاصل م   نیا

مراتب سلسله  کاهش  توسط  مادر   ی شده  م  سنگ  متداول   ی استفاده  برا  ی صفت  ن یترکنند.  مآن   یکه  کار  به    رود ی ها 

«Levalloisاز حومه پار  یا« است، پس  نمونه   س یدر  نوزدهم کاوش و    ن یاول  ی برا  ی آثار  نی از چن  ییهاکه  در قرن  بار 

  ک ی  BHC (Submode F1) یح یکند. کاهش ترج  ی م  زی را متما   BHCکاهش    ی کار سه حالت فرع  نی شدند. ا  یی شناسا

  ی سر  کی  BHC (Submode F2)  ی اکند. در کاهش دوره    ی جدا م  یتکه تکه نسبتا  بزرگ را از سطح انتشار شکستگ 

ها  ی همپوشان  تکه  موازات    ی از  به  شکستگ   گریکدیبزرگ  انتشار  سطح  م  ی از  مکرر    ی جدا  کاهش  در    BHCشوند. 

مح  از   یاتراشه   ی هاجایاز    ی همپوشان   ی سر  ک ی(  Submode F3)  ی مرکز/ی شعاع اطراف  در  متعدد  سطح    طی نقاط 

 . شوندی همگرا م  گریکدیبا  تراشه ی جداشدگ 

پا G)حالت    ی وجه  ک ی  ی سلسله مراتب   سنگ مادر کاهش   انتشار    یدار ی( مستلزم سلسله مراتب  از سطوح شروع شکست و 

برداشتن    ا ی  یدگ یی کوچک، سا  اس ی مسطح است و با روتوش در مق  با یتقر  ی است که در آن سطح شروع شکستگ  ی شکستگ

قابل توجه    سکوکه سطوح    یی کنند. از آنجا   یپا م   ری را ز  یکه سطح شروع شکستگ   "قرص"بزرگتر    یها  تراشهگاه به گاه  

  ی تواند ابزارها  یم   رویه   کی  ی سلسله مراتب   سنگ مادر دارد، کاهش    ی متوال   ی ها  ه یحذف ال  نی ب  راتییبه حداقل تغ  از ی آنها ن

خوب  ی سنگ گاه   ی عکاس  ی به  شفافاو  ی نکنند.  مشکل  د  تیقات  موارد  در  عوض،    ی توپوگراف  ی دگیچی پ  گر ی است.  در  آنها. 

ابزارها   شناسانباستان   ها  یسنگ  ی اغلب  نقشه  از  استفاده  با  تصو  یخط   یرا  قبل   یم  ر یبه  کار  در  که  همانطور    یکشند. 

 ی (، ابزار سنگ 2013b: 25-27  ی)ش سنده ینو
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( )به  1986  نگتون یکند )اد  یم  ی رویپ  یو نشان دادن مصنوعات سنگ  یجهت ده  یبرا  جیرا  ی تکامل انسان از قراردادها  در

 (. دیمراجعه کن 3.5شکل  

با    ا ی  ی نقطه شروع شکستگ  تحتانی  تیموقع  قابل توجه در  ی سکو  ، یروتوش شده در نقاش  یتکه ها و تکه ها  دمانی چ  در

قسمت است.    نی باالتر  یمت پشتشود. س  یآن مشخص م   هیدر پا   یا  لهی فلش کوتاه با م  کی با    ا ی  یضربه ا  یسکو  میترس

سمت   یهابا نمونه  جای یالگوها نیآن باشد و اگر ا   یروتوش رو ی هااثر  ی جا نکه یمگر ا شودی نشان داده نم  یسمت شکم 

ت  فاوت مت   ی پشت نما  ینقاش   نیب   ره یباشد. خط  از    ی نماها  انگر یها  از طرح ها  ک یمختلف  باستان شناسان    ی مصنوع است. 

  « ییکایکتاب از قرارداد »آمر  نی ا  یهای کنند. نقاش   یاستفاده م   گری کدیدر کنار   یش  کی  ین نقشه هاقرار داد   یبرا  یمختلف 

)  ی قرارداد  کنند، ی م  ی رویپ .    ی نما  یعن یکه شامل حداقل حرکت جسم  است  راست مصنوع(  در سمت  واقع  راست  سمت 

قرار گرفته اند    ینقشه ابزار اصل   ی به هاکه در اطراف ل  ی دار هستند و خطوط کوتاه  ه یسا  یمقطع به رنگ خاکستر   ی نماها

روتوش شده و    ی ها، ابزارهاتراشه  ی را بر رو  یاتراشه   جای   ی مرزها  ی زنه یساده و سا  خطوط   دهد.   ی مکان آنها را نشان م

دار استفاده  تراشه  جاینشان دادن کانتور و جهت    ی برا  یاز هنرمندان از خطوط شعاع  یاری . بسدهدی ها نشان مسنگ مادر 

  ، ی انتقال شکل سه بعد  ی. براستین  ی واقع  یابزار سنگ   کی  هیکند که شب  یم  جاد یدرهم و برهم ا  ینقاش  کی  ن ی. اکنندیم

( فلش ها جهت دار بودن  سنگ مادرکند. در صورت لزوم )عمدتا  با    یاستفاده م   ه ینما  ی کتاب از بخش ها و نقشه ها  نیا

ها را در  کوچک هستند، فلش   یل یها خآن   ی قرار دادن فلش رو  ی برا  یاتراشه  یها جایدهند. اگر    یرا نشان م   تراشه  جای

  جای   ک یآن نشان دهنده    هی در پا   یفلش با حلقه ا   ک ی.  می دهی قرار م   یدر کنار نقطه منشاء شکستگ   فکت، یآرت  ت مجاور

است که از    ی جا  ی ریگدهنده جهتحلقه نشان   ن یفاقد ا  ی هاقابل مشاهده است. فلش   ی با نقطه شروع شکستگ  تراشه   تراشه

)  یهای ژگ یو  ریسا فرسوده  است. سطوح  استنباط شده    تراشه   یدار هستند. سطوح مصنوعات سنگ  هیسا   ی( کمقشرسطح 

و    ل ی به صورت منقطع در پالن/پروفا  ه یسنگ پا  ی هستند. ابزارها یداده شده اند به رنگ مشک   قل یو ص  اب یکه آس  ی ا  تراشه

 کنند.  ی استفاده م سفالنشان دادن  ی از همان قراردادها برا ش یبدر مقطع نشان داده شده اند که کم و   یمشک

بردار بهره  از حجم    ی امکان  مادر کارآمدتر  به  تراشه  تراشه  د یتول   ی برا  سنگ  م BHC نسبت  فراهم  را  ارن،    یها  )اما  کند 

ا دینیرا بب  2008و سامپسون    نسپنیگر با  افزا  نی(.    ی دادن شکستگ   خطر رخ  شی افزا  متیبه ق  ،یبازده   شیحال، هر گونه 

را   یانه یقابل توجه و پرهز   یها تالش   دی چاقو با  کی  افتد،یاتفاق م  نیکه ا  ی است. هنگام  یدر طول انتشار شکستگ   یخمش

ها با    نهیهز   ن یکه ا   یی انجام دهد. از آنجا   سنگ مادر  ی بازگرداندن عملکرد( سطح انتشار شکستگ  ی عن ی)  « یساز»جوان   یبرا

  ی ها  سنگ مادر نسبتا  کوتاه را از    سکو   ی ها  سنگ مادر کار کاهش    ن یا   ابد،ی  یم   ش یافزا  طول سطح انتشار شکست  شیافزا

  مکره ین  ش یکم و ب (Submode G1) سکو  سنگ مادر   کی کند.    یم   زی مختلف متما  یبا اندازه ها  دهی نسبتا  کش  یا  غهیت

 Submode) یا  غه یت  یها   سنگ مادر عرض(.   × 2>  .جدا شده از آن نسبتا کوتاه )طول( هستند   ی است و تکه ها  یا

G2)  مادر ب  یکشیده   ی ها  سنگ  طول  ت  ی سانت  5از    شی به  که  هستند  موازات    غهیمتر  به  م  گری کدیها   .شوند   ی جدا 

Bladelet/   ریز تیغه  یهاسنگ مادر   طول (Submode G3) 5 با    ییهاغه یها، تکمتر است، و با کاهش آن   ای   متری سانت

  ی رو  کند  ی م  جاد یا  ی لبه برش  ش یبا سا (H حالت) شده  دهیی ابزار لبه سا  د یتول  .ودشی م   جادیا  متری سانت   1عرض کمتر از  
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لبه برش مکانتبر شده،    ده یی سا  ی هاابزار لبه   ن یترو گسترده   ن یترجی هر دو سطح متقاطع را  ا ی   کی با    شده« قل ی »ص  یک یها 

را    گر ید   یسالح و ابزارها   یآرماتورها   ده،یی سابهل   یچاقوها  کنند،ی استفاده م   ی از ابزار سنگ  را  یکه اخ  یی هاهستند، اما انسان 

 .سازندی م زین

و   یاضربه  ی هامصنوعات با چرخه  یرا بر رو  ییهاسوراخ  ایمقعر و/ ای سطوح محدب، مسطح  (I حالت) هیابزار سنگ پا  د یتول

ها هستند،  پودر کردن دانه   یابزارها   ریززابزار سنگ   نیترو گسترده   نیترج ی(. را"دن یی نوک زدن و سا")  کندی م  جادی ا  شیسا

  یی . از آنجاشوندی م  ده ید  یشناسو باستان   یشناسقوم   یهانهیاز زم  یاریمصنوعات در بس  ری دار و سا اما ظروف، ابزار سوراخ 

  ن یا  ر ی در غ  شود، ی نم   اب« یآس  ی هاشامل »سنگ  I حالت  کنند، ی ابزار تمرکز م  د یاستفاده بر تول  ی به جا A–I یهاکه حالت 

مص اصالح صورت  سا نوعات  اساس  بر  صرفا   که  خط   ی دگ یینشده  )براق،  استفاده  با    ییشناسا  یاضربه   ا ی(  یکشمرتبط 

 .شوند یم

کنند.    ی م   بیرا با هم ترک  ی مختلف   ی حالت ها  ی ساخت ابزار سنگ   ی ها برا  ی از استراتژ  ی . برخستندیجامع ن  A–I  یهاحالت 

.  کندی م  ب یرا ترک  Gو    B  یها حالت   ی هاپانچ( جنبه   ک ی)  می رمستق یغ  ریگضربه   کیبا استفاده از    غه یت   دی به عنوان مثال، تول

مانند قرار گرفتن در معرض    کنند،ی ثبت نم   A-I  یهاوجود دارد که حالت   یسنگ   ر اصالح ابزا  یبرا  یی های استراتژ   نی همچن

)به عنوان   شودی قائل نم  زیاتم  ی شروع شکستگ یبرا ی خاص  یهاک یتکن نیچارچوب ب ن یگرما(. رفتار(. ا/ یحرارت   رییآتش )تغ

که    کندی نم   یبندرا فهرست  ی اری بس  یاتی عمل  یهاره یزنج  نی فشار(. همچن  زشی مثال، ضربه چکش سخت در مقابل نرم، ر

کار را قبل از    نی . اکندی استفاده م  A–I  یهااز حالت   لی کتاب به دو دل  نی انجام داد. ا  توانی را م  A-I  یهااز حالت   کیهر  

از    ی سنت   ی باستان شناس  ی کرد. گزارش ها  یاب یارز  گر یکد ی آن را بتوان جدا از    ر ی دهد تا مشاهدات و تفاس  ی م  انجام   ز یهر چ

استفاده    یسازگار  ی برا  A-I  ی کنند. دوم، از حالت ها  یصرف نظر م   یضرور   ی عمل علم   ن ی اغلب از ا  یابزار سنگ   د شواه

و چن  یم توجه   یای مزا  یسازگار  نیکند،  جا  یقابل  به  براا  ی دارد.  در تالش  تفاوت   یآشت  یتالف وقت    ی آشت   یهادادن 

به شواهد ابزار    ما  یمستق   تواندی م   ، یهمان مصنوعات سنگ   یشناسباستان   قاتی مختلف تحق  یها سنت  ف یدر نحوه توص  ری ناپذ

 . دهدی انجام م یتکامل انسان حرکت کند، همانطور که در فصل بعد ی برا یسنگ
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 4 فصل

 برنده  ابزارهای سنگی 

 

 

 

 ی دار  یدرشت   یمادربزرگ چه دندان ها 

 ها  ی پرقصه   ی آب  کتاب در   "کوچک یکاله قرمز "(  1891النگ ) اندرو

 

  ی انسان  ر یغ  ی های (. نخست1993 شیک و تاثهستند )  ی دست مصنوع  یاساسا  دندان ها و ناخن ها   ی انسان، ابزار سنگ   یبرا

مواد به ابزار،    ر یشکل دادن به چوب و سا   ی . براکنندی به غذا استفاده م   ی دسترس  یبرا  یابه عنوان کوبه  یسنگ   یاز ابزارها

و شکل دادن به    ای اش  دنیبر  یبرا  یاز ابزار سنگ   ن یکنند. انسان ها همچن  یم   استفادهدست خود    ی از دندان ها و ناخن ها

ها از رسانه  م   گری د  ی ابزارها  ا  یاستفاده  بررس   ن یکنند.  استفاده    یم  یفصل  ابزارهاکند که چگونه  عنوان    کیتیل  یاز  به 

مصنوع  تول   ی دندان/ناخن  سنگ   د یبر  ابزار  از  استفاده  ابزارها رد گذا  ی م   ر یتأث  انسانوش  یو  داشتن    ی سنگ  ی.  نظر  از  انسان 

برش    یابزارها  نی چن  نیمتفاوت است. اول  یانسان  ر یغ  یهای و تنوع گسترده در اندازه/شکل با ابزار نخست   ز یبرش ت  یهالبه

به   یابزارها برا ن یاز ا هیاول یها  انسانوش . د یآ  ی سال به وجود م ونیلی م 3.5با وسعت کمتر از  یی قا یآفر  ی ها  سنگ در مکان

 کردند.  ی استفاده م گری ساختن ابزار از مواد د یو برا  یقبل از خوراک ییپردازش مواد غذا  یدست آوردن غذا، برا
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 ی به عنوان دندان/ناخن مصنوع  ی سنگ ابزار

  وهی هستند. هر گونه از دانه ها، م  یعموم   کنندگان ه یو تغذ   زخوارانیچپستانداران ما همه   شاوندان یخو   ن یترک ینزدو    هاانسان 

آج ر  لی ها،  ها،  برگ  همچن  شهیها،  و  ب   واناتیح  ن یها  و  داران  م  یمهره  انسان   ی مهرگان  ما  اگرچه  بسخورد.  از    ی اریها 

پردازش    ی به عنوان کمک برا  یسنگ   ی اما در نحوه استفاده از ابزارها  م،یکنی مصرف م   ار  نخستیمشابه پستانداران    ی غذاها

جدا کردن ذرات غذا از منابعشان و شکل دادن به    ی خود برا  یهااز دندان   ی انسان  ر یغ  ی های . نخست میغذا با آنها تفاوت دار

 کنند.  ی استفاده م گر یف د اهداف و اهدا نی ا یبرا ی . انسان ها از ابزار سنگکنندی ها به شکل ابزار استفاده م چوب 

 

 ی دندان/ناخن مصنوع   یآناتوم 

تفاوت   یاریبس ابزارهااز  از  استفاده  انسان   یسنگ  یها در نحوه ساخت و  کننده  منعکس   رانسان،یغ  یهای ها و نخستتوسط 

 ما است.  یها ها و دست ها در دندان تفاوت 

با    فیظر   یهاروش   ریو سا  نا یتاج، ضخامت م  یتوپوگرافاز نظر    رانسانی انسان و غ  یهای نخست   آسیا   یها: دندان هادندان 

(. شکل  2011  برمن یما آشکار است )ل  « ی»قدام   ی هادندان   ش، ی و ن  ا یثنا   ی هاها در دندان در تضاد هستند، اما تفاوت  گر ی کدی

ن  ا یثنا  ی (. دندانها4.1 صفحه اکلوزال    کیدر    نییفک باال و فک پا   شی ن  یاندازه هستند. دندانها  کیبا   یانسان تقر   شی و 

از صفحه اکلوزال به سمت جلو و دندان    یانسان   ریپستانداران غ یایثنا   ی . دندانهارندی گ  یتماس م  گری کدینسبتا  هم سطح با  

پا  شین   نی ا  ش ین  ی هاش و پرمولر آنها به دندان ی دندان ن  نی ( باستمای شکاف )د  کیزند.    ی م   رونی آن ب  نیی آنها در باال و 

 شوند.  ز یخود ت لغزند،ی هم م   یرو  یقفل شوند و وقت گر یکد ی با  شود ی دهانشان بسته م  یکه وقت دهد ی امکان را م 

م  در  ماه  ی جگاهی گ  ی هاچه یماه  ها، مون یسر  جو   یاچه یو  تقو  دن یکه  رو  کنند،ی م   ت یرا  و  هستند  بزرگ    ی نسبتا  

کناره  یهای برجستگ و  باال  در  م   یهابرجسته  محکم  اشوندی جمجمه  دندان همراه    ها،ی ژگیو  ن ی.  و    ی قدام  یهابا  بزرگ 

ها  آن   یی غذا   م یرژ  ی را که جزء اصل  ییاستوا  یهاوه یسخت م  ستتا پو  دهد ی اجازه م   نخستی  یهای شان، به نخست برجسته

و به    ی چوب   ی شکل دادن به ابزارها  یخود برا  ی دهند تا از دندان ها  ی ها اجازه م   مون یبه م  ن یاست، جدا کنند. آنها همچن

طور قابل  و به   جنگند، ی و م  کنندی ها شکار م از ماده   شترینر ب  یهامون یاستفاده کنند. م  ی فرد  ن یب  یردها عنوان سالح در نب

  ی نسبتا کوچک و جمجمه صاف و گرد انسان به ما اجازه نم  یتر هستند. دندان هانر بزرگ   یهامون ی م  یهاسگ   ،ینیبش یپ

خود شکل    یهارا با دندان   گرید   لی وسا  ای چوب    کیستماتیور س به ط  ی انسان  چی. همیانجام ده  ی کارها را به خوب  نیدهد ا

استفاده    کیتن به تن از نزد   ی حل در نبردهاراه   نی جز آخرعنوان سالح بهخود به   ی هااز ما از دندان   یو تعداد کم   دهد، ی نم

 اندازه هستند.  کیبه  با  ینر و ماده انسان تقر  یها ن ی. کانمیکنیم
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  توانندی که آنها م   یمصنوع   یشت یمع  یهابر انواع کمک   رانسان،یو غ  یانسان   یهای نخست  یهادست   نیب  یها: تفاوت هادست

تأث کنند،  م4.2)شکل    گذارد ی م   ریابداع  دست  مونی(.  کف  بلند،  نسبتا  انگشتان  کوچک  دهی کش  یها  شست  ا   یو    ن یدارد. 

و   گذرانندی م نی را رو زم یادیکه زمان ز ییهان مو یم ان یدر م ی و حت تند،باال رفتن هس یبرا یاکنندهکمک  ی همگ های ژگ یو

اندام جلو   ی . در مقابل، دستان انسان داراشوند ی حفظ م  ها،ل ی مانند گور  کنند،ی راه رفتن چهارپا استفاده م   ی خود برا  ییاز 

  م یه ضخعضل  ک یاست. انگشت شست ما به    یو شست بلند و قو   ، یمربع   با  ینسبتا  کوتاه و تقر   ی انگشتان کوتاه، کف دست

opponens pollicis    وجود    ی انسان  ر یپستانداران غ  ان یدر م  ا ی(  الیژ یستیرشد کرده است )و  ف یضع  ای متصل است که

( ا1994 سوزمنندارد  درختان، صخره   های ژگیو  ن ی(.  از  انسان  رفتن  باال  از  د  ا یها  مانع  از    شوند، ی نم  گر یسطوح  مانع  اما 

 . شوندی م ی تما در حرکت درخ یهامون یم ی سرعت و چابک

  ی م   ریتأث   ی امرار معاش سنگ  یبرا  یکمک   ل یابداع وسا  یها و انسان ها برا  مونیم  ییتفاوت ها در شکل دست بر توانا  نیا

م هم  و  ها  انسان  م   مونیگذارد. هم  از    یها  آن    ک یتوانند  در  که  کنند  استفاده  »قدرت«  ب  یش   کیچنگال  نوک    نی را 

کنند    یکه بونوبوها استفاده م  یسنگ  یکوبه ا  یو سازها   انزهشکن شامپ  لی جآ  ی. سنگ هارند یگ  یانگشتان و کف دست م

  از ی ن  ق یکه به حرکات دق  کنند ی استفاده م   ی کوچک   ی ها و بونوبوها از ابزارهاشامپانزه   ی شوند. وقت  ی شکل نگه داشته م   ن یبه ا

آنها را از گرفتن    ها مون یکوچک م  یها. شست رندیگی انگشت شست و کناره انگشت اول خود م  ن ی را ب  ءی دارند، معموال  ش

 مارزک ) شودی دو انگشت نگه داشته م   ا ی ک ینوک انگشت شست و نوک  ن یجسم ب ک یکه در آن  کند، ی »دقت« محدود م
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استفاده ز2013،  1997 ن  اد ی (. چنگ زدن موثر و  ابزار برش  ا  قیبه گرفتن دق  ازی از  برا  ن یدارد.    ی قدرت گرفتن مخصوصا  

  ی کاربرش   نی ها در حشوند و گرفتن آن   یروغن کار  یبا خون و چرب  توانندی ها مآن   وحم است، که سطمه  ی قصاب  یابزارها

  ی ق یعم یرا بکوبند، اما تفاوت ها ی توانند ابزار سنگ  یها م  تی محدود  نی رغم ا  یاز بونوبوها عل  یسخت و دردناک است. برخ 

ا   نیب استفاده  ابزار سنگ   مون یم  ن ینحوه ساخت و  از  او نحو  ی ها  انجام  انسان ها وجود دارد.   کار   ن یه    ک ی  نداشتن   توسط 

  ا یها با ضربه زدن  مانند دانه   یی پودر کردن مواد غذا  یبرا  یسنگ   یاستفاده از ابزارها  یبرا  ی مانع   دینبا   یقو  قیدق  رهیدستگ

 . کنندی ها استفاده نم روش  ن یدر ا   یسنگ  یاز ابزارها  ی انسان ری غ یهای کردن باشد، اما نخست  اب یآس

 

 ی انسان ری غ یهای انسان در مقابل نخست  یسنگ  یشت یمع یهادر کمک   هاتفاوت 

در    ینیبش ی سه پ  ، یشتیمع  یهاعنوان کمک به  ی سنگ  یاز ابزارها  رانسان ی غ  یهای ها و نخستدر نحوه استفاده انسان   تفاوت

  1. 4)جدول    دهد ی کردند، م   یش سنگ بر  یها شروع به ابداع ابزارهاکه انسان   ی زمان  یشواهد ابزار سنگ  رییتغ  یمورد چگونگ 

 (. دینیرا بب

ابزارها  ی ابزارها  دی تول  یابزارها نسبتا  کوچک:  ابزارها  یسنگ  ی برش سنگ  با  انسان  توسط  استفاده شده  و    یساخته شده 

که   ی سنگ ی برش متفاوت است. کوبنده ها ی کوچک بودن و داشتن لبه ها لی به دل رانسانیاستفاده شده توسط پستانداران غ 

کنند، نسبتا  بزرگ    یکه از آنها استفاده م   یواناتی با اندازه بدن ح  سهیقاشود در م   یها استفاده م   مونیها و م  مونیوسط مت

)در مقا برخ  سه یهستند.  انسان،  ابزار برش سنگ ساخته شده    ن ی شکن شامپانزه چند  ل یآج  ی از سنگ ها  ی با  دارند.(  وزن 

 در    ما یکه مستق یشوند در حال  یم برش  ی کارها ی که برا ییتند، اما اکثر ابزارها متفاوت هس  اری توسط انسان از نظر اندازه بس
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م گرفته  م  یدست  ب  یشوند.  طول  کمتر.  معموال   هستند،  کوچک  نسبتا  انسان   یسانت  10از    شیشوند  ابزارهامتر    ی ها 

ن  یبزرگ   اریبس  یسنگبر م  سازندی م   زیرا  استفاده  آن  از  م   کنند،ی و  ابزار  جزء    نیتری سنگ   یهاکوچک، کشف  یتراشی اما 

 هستند.   انسانوش یسنگ  یفناور

در بافت    ا یکنند که از پنهان    ی استفاده م  ی غذا از منابع   هیته  ی برا  یی هر دو از ابزارها   رانسان یغ  ی ها  ی ها و نخست   انسان

است. انسان ها    یگسوراخ کردن و شکست  یبرا  ییشامل ابزارها   یکمک   لی وسا  نی شده اند. ا یجاساز  گریموجود زنده د   یها

سنگبر ا  ی م   یابزار  ا  ن یسازند.  با  غ  یی بزارهاابزارها  پستانداران  توسط  م   یانسان   ری که  شکل   شوند،ی استفاده    ی ریگدر 

استفاده از   نی اوقات در ح یها گاه نخست  گریها و دمتفاوت هستند. شامپانزه  زی ت یبرش عملکرد یهاو داشتن لبه  ی شکستگ

  ر یکه مقدمات غ  ی . زمانکنندی استفاده نم   ا یاش  دن ی بر  ی ها برااما از لبه   شکنند، ی ها را مسنگ  ،یابهکو  یآنها به عنوان سازها

  ی کار را با ضربات کوبه ها   ن ی شود، ا  ی استفاده م  یمواد خط   ریچوب ها و سا   یقطعه بند  ی برا  یسنگ   ی از ابزارها  یانسان

 دهند.   یانجام م
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را    ی سنگبر  ی که ابزارها  یی انسان ها   شتر ی: بیقبل از خوراک  یی زش مواد غذاپردا  ی برش سنگ مورد استفاده برا  ی ابزارها

اصالح ذرات قبل از خوردن آنها.    یبرا  یعن یکنند،    یاستفاده م  ی قبل از خوراک  ییپردازش مواد غذا  یسازند از آنها برا  یم

  ی خوراک   ری غ  ی را از قسمت ها  مانند گوشت و گوشت   یی غذا  ی ها  ی خوراک  بتدادارد. ا  تیسه مز  یدهان   ش یپ  ی پردازش  نیچن

بزرگ، مصرف کنندگان را    واناتیشده از الشه ح  هیته  یی مواد غذا  یتواند برا  یم   نیکند. ا   ی مانند پوست و استخوان جدا م

سفت را    یغذاها  دنیجو   یصرف شود برا   یتواند زمان و انرژ  یباشد. دوم، م  یدر معرض خطر قرار دهد، مالحظات اساس 

  ک یداشته باشد تا گوشت    ازی ساعت زمان ن  ازدهیشامپانزه منفرد ممکن است به    کی(.  2016  برمنیو ل  نکیکاهش دهد )ز 

  ن ی تواند بزرگتر از ا  ی م  برش سنگ  یمنفرد با استفاده از ابزارها  ی(. انسان ها1986کلوبوس را قرمز بخورد )گودال    مون یم

غذا به قطعات کوچکتر، نسبت    میتقس   تر،ی از همه اساسو    ت،ی دو ساعت قصاب کند، بپزد و مصرف کند. در نها   ای  کیرا در  

 . کندی و آن را کارآمدتر هضم م  دهدی م ش ی به سطح آن به جرم افزا

را با دندان ها و ناخن    ی چوب  ی ابزارها  ی انسان  ر یغ  ی ها  یشوند: نخست  یاستفاده م   یساخت ابزارها  یکه برا  یسنگ   ی ابزارها

کنند. همه    یاستفاده نم   گر ید   ی شکل دادن به مصنوعات از رسانه ها  ی برا  ی سنگ   ی دهند، اما از ابزارها  ی خود شکل م   ی ها

انسان سن  ی نگارقوم   ی جوامع  ابزار  از  م   ی گ که  سنگ   کنند،ی استفاده  مصنوعات  وسا  ی برا  ی از  به  دادن  سنگ،    ی لی شکل  از 

  ، ی صنعت  ریدر جوامع غ  یدست  عیمتخصصان صنا  انیو در م  ی. در جوامع صنعت کنندی مواد استفاده م   ریچوب، استخوان و سا 

نسبتا  بزرگ و    یهااز تکه   ،یکمتر رسم  ی هاط یشود. در مح  یم   هیبا قطعات متعدد تعب  یتخصص   یدر دستگاه ها  ی ابزار سنگ

 . شودی مشابه نگه داشت م  یو کارها ینجار یها برادر دست   ما یکه مستق یدر حال   توان ی م یاسنگ مادر  ی ابزارها

 

 ن شواهد پیش از پلیستوس

  ن ی محتمل تر  هیپارانتروپوس و هومو اول  تکوس، یاسترالوپ  ستوسن،یپل-ویپل   ی ها  انسانوش   ، یک یکامال  مورفولوژ  یها   نه یدر زم

  یهاسال، در دوره   ونیلیم  5. 3تا    1.7 نیها بجنس   نی ا  یهاهستند. گونه   انسانوش   یسازندگان ابزار سنگ  نیاول  ینامزدها برا

اول  یینها  وسن ی پل  یشناسن یزم اکردند ی م  ی زندگ  ستوسن یپل  هیو    ی مهم  یک یمورفولوژ  یهای ژگ ی و  ی ها داراانسان   ن ی . همه 

. همه دوپا  کندی م   زی متما  کنندی استفاده م   یکه از ابزار سنگ   مان ی نخست  شاوندان یخو  ن یترک یها را از نزدهستند که انسان 

 بودند، 

بزرگ و   یکوچک، انگشتان نسبتا کوتاه و شست ها شین یدندان ها  ، یقدام ی متر، با کاهش دندان ها 1.5-0. 1از  شیب قد

و    لوگرم یک  50تا    32  ن یبوده اند، با وزن مردان ب  ی دوشکل   یرسد همه آنها از نظر جنس   ی (. به نظر م2013  برمن یقدرتمند )ل

ال  س  ونیلی م  1.7قبل از    یانسان شناس   نه یریرکورد د  .(Grabowski et al. 2015) لوگرمیک  31تا    24  ن یوزن زنان ب

ها مکان  آفر  ییشامل  اوراس  قا ی از  )شکل    ایو  برا3. 4است  )  ن یا  ر یاخ  ی مرورها  ی (.  پالمر  م2004شواهد،  و  برهام    چل ی(، 

آلمسگد ) 2014)  نیو گرا  گلی (، فل59-107:  2008) بب2014(، و  را  براو2006)  کی. توث و شدینی(  به طور  2014)  ن( و   )
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  و یپل  یها  نهیاز زم  یسنگ  یگسترده ابزارها   ریو تصاو   فاتیتوص   ی . براکردند  یرا بررس   ستوسنیپل  وی پل  ی خاص شواهد سنگ

 .د یمراجعه کن Isaac and Isaac (1997) و M. Leakey (1971) به ستوسن، یپل

نواح   یی قایآفر   ستوسن یپل  وی پل  یهامکان  غرب  ی شرق  ،یجنوب   ی در  شمال  شده   ی و  متمرکز  قاره  و آن  و    ن یا  ی های ژگیاند 

بمکان  بهتر  مناطق  نی ا  نیها  پل  یهامکان   نی متفاوت است.  آفر  ستوسنیپل  ویمستند  »غارها« هستند )عمدتا     قایدر جنوب 

و شکاف فروچاله  لبه   یدر فضا  ییهامکان   ی شرق  ی قای آفر  ی ها(. مکان یکارست   یهاها  قبال     ها، اچه یدر   ی هاباز هستند که 

  یی هاعمدتا  مکان   قای آفر  یشمال غرب  ی هامکان .  ابندیی م   شی فرسا  فتیدره ر   ی هاوارهیها و نهرها بوده و اکنون از درودخانه 

فضا  در  یدر  ساحل  امتداد  در  که  هستند  تراس   ترانهیمد  یا یباز  ش   یساحل   یهادر  فعال  انددهمتمرکز  توسط    ی ها ت یکه 

شده   ی کیتکتون آفربرافراشته  از  خارج  در  د   نی تر  یم یقد   قا، ی اند.  شناس  نه یریمکان  عموم  رفتهی پذ  ی انسان    ی س یدمن  ،ی شده 

شود قدمت آنها قبل از   یوجود دارد که ادعا م ایاز اروپا و آس  یادیز  یها  مکان . سال است ون یلی م 1.8)گرجستان( با قدمت  

  ی سنگ  "ابزار "  ی مصنوع  تی وضع  ا یدر مورد قدمت و/   تیها از عدم قطع  مکان   ن یاز ا  ی اری است، اما بس  شتر یب  ا یسال    1.8

  یسر   ،ییوی راد  میاستفاده از سنجش پتاس  با   دوره  نیمربوط به ا   یها  مکان .(Fleagle et al. 2010) برند  یخود رنج م 

با همبستگ   وم،یاوران تغ  یشناس  نه یچ  یو  رکورد  توال  ا ی(  یشناس  نهی چ   یس ی)مغناط  نیزم  یسیمغناط  تیقطب  ریی با    یها   ی با 

 .شده اند  یگذار   خی ( تاریشناس  نه یچ ستیها )ز  لی فس یخ یتار
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 ط یمحدیرین 

  سنگ مادر   زوتوپیا -ژنی. همانطور که در رکورد اکسردیگ  ی مهم را در بر م   ییانتقال آب و هوا  کی  ستوسنیپل  ویپل  دوره

سال( سرد شده بود. در    ون یل یم  12)حدود    وسن یاز زمان اواسط م  ی جهان   ی نشان داده شده است، دما  یی ا یدر  ی رسوب  ی ها

خود را به علفزارها بدهد. در    یجا  ی عیوس  یهاعث شد که جنگل با  ش یسرما   نی ا  ،یریگرمس-معتدل  ایو اوراس  قا ی سراسر آفر

در آب و هوا، در    راتییتغ  نی همراه شد. ا  ییتنوع آب و هوا  ش یمتر، روند خنک کننده شتاب گرفت و با افزا  یلی م  2.5حدود  

اندام  بودن  غده   ها شه ی)ر  اهان ی گ  ریز رزی ز  ی سازره یذخ   ی هادسترس  الشه و  و  ح  یهاها(  غذا   وانات، ی بزرگ  که    یی منابع 

به انسان  منحصربهها  مطور  در  بهره  ی های نخست  ان یفرد  آن  از  ز  ش ی افزا  کنند، ی م  ی بردارزنده  در  خشک،    ی هاستگاه یداد. 

جر   ن یشتر یب  اهان یگ  ریز رز یز   یسازره ی ذخ  ی هااندام امتداد  در  را  فصل   یهاان یرشد  )سپتامبر    ی آب  گسترش  1994دارند   .)

شود. علفزارها هم در   یم افتی  ییها و غده ها شهیر  نیداده است که در آن چن  شیرا افزا یمنظره ا علفزارها احتماال  نسبت 

  ی علوفه، اجتماع  یجستجو  یی کارا  یبرا  یدوم   انیدفاع و در م  یبرا  یاول   انی در م  شان، یو هم طعمه ها   انیشکارچ  انیم

  ی بزرگتر از خودشان حمله م  اریبس  ی شکار  واناتی حمانند پلنگ، به ندرت به    ،ی انفراد  انیکنند. شکارچ  ی م  قی را تشو  شدن

(. اجداد  2001دهند )ون والکنبرگ    ی کار را به طور معمول انجام م   ن ی و کفتارها ا  رها ی مانند ش  ی اجتماع   ان یکنند، اما شکارچ

ظاهر شدند  یستوسنپیش پل بار در زمان    ن یاول  ی کفتارها و گرگها، برا  رها، یمانند ش  ا، یو آس  قا ی بزرگتر آفر  ی اجتماع  ان یشکارچ

  د یتول  یقابل توجه   وانات یبزرگتر احتماال  الشه ح  ی اجتماع  انیشکارچ  نی خود، ا  یامروز  ان ی(. مانند همتا 2004ترنر و آنتون )

امروزه، در    ی(. حت 1986 بالمنچینببرند )  نیاز ب  ییغذا  نابعتوانستند آنها را به عنوان م   یم  هیاول  یها  انسانوشکردند که  

که پلنگ ها آنها را در درختان قرار داده اند تا آنها را از    افتی را    ی اهخواری گ  ی توان الشه ها  ی م  قا، یق آفر از مناط  یاریبس

در    یکه در آنها آثار سنگ   یاره ی دا  با  یتقر   یهااز تکه   ی (. برخ1989 کاوالو و بالمنچینو کفتارها دور کنند )  رهایدسترس ش

  هیغذا ته  «ی»درختان گوشت   ن ی ها باشد که از ااز انسان   یممکن است ناش  ،دهدی رخ م  ستوسنیپل  وی پل  یهااز مکان   یبرخ

 . کنندی مصرف م ه یرا در سا  بشانیعج  یهاوه یو م کنندیم

 

 ها  انسانوش

و شکل    4.2زمان هستند )جدول هم  ی ابزار سنگ  نی با اول  ی هر کدام به طور کل هومو و    پارانتروپوس ، استرالوپیتکوسی هالیفس

4.4( فس2014 آیلو  ،  2009 کالین(  در    یهال ی (.  جنس  سه  آفر  ستوسنیپل  ویپل  یهامکان هر  جنوب  و  شرق  رخ    قای در 

ترکدهندیم الگوها   هالیفس  ن یا  ی زوتوپی ا  بی.  همپوشان  شانیهادندان   یرو   ش یسا   یو  از  توجه   ینشان  رژ  یقابل    م یدر 

)  ییغذا دارد  م 2011آنها  نظر  به  تغذ  ی(.  همه  که  ها  ه یرسد  پا  ی عموم  ی کننده  فک  اند.    ی ها  انسانوش   ن ییبوده 

  ی قبل   ی لیفس  ی ها  مون یها و م  انسانوش زنده و    ی با انسان ها  سه یمولر آنها در مقا  ی تر و دندان ها  میضخ   ستوسن یوپلیپل

ا  میضخ است.  رژنشان   ها ی ژگیو  ن یتر  با  ستا  زیبرانگچالش   یک یمکان  یهام یدهنده  برا  ییهامشوق   د ی که  ساخت    یرا 

 . کردی گ فراهم مبرش سن  ی ابزارها
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 ستوسن یپل-و یپل ی سنگ ی ابزارها

بهتر  Plio-Pleistocene  ی ابزار سنگ  شواهد  آفر  ن ی به  شواهد    4.3مستند شده است. جدول    قا ی وجه در شرق و جنوب 

پل  ی هااز مکان   یسنگ حالت   ستوسنیپل  وی منتخب  بر حسب  م  A-I  یهارا  قوم   کندی خالصه  با شواهد  را  آنها  و    یشناسو 

 . دهدی کنار هم قرار م  رها دشامپانزه  یاستفاده از ابزار سنگ  ی برا یشناسباستان 

  ی ها  سنگ مادر  ، قلوه سنگ  یها  سنگ مادر  ، یدوقطب  یها   سنگ مادر   ،یسنگ   ی شامل کوبه ها  هیاول  ی سنگ  مصنوعات

( را  زار برنده بزرگاببلند )  یاسنگ مادر   ی ها ابزارهااز مجموعه   ی (. تعداد کم 4.5و قطعات روتوش شده هستند )شکل    سکو

هستند. همه    زتر ی امتم  قلوه سنگ  یهاسنگ مادر از    دتر ی جد  ی هاابزار برنده بزرگابزارها نسبت به    ن ی اگرچه ا  کنند،ی حفظ م 

کننده شکل سنگ  ها منعکس آن   ن یب  یهااز تفاوت   یاریشوند. بس  یم   یدرجه بند  گر یکدیمصنوع به    یها  ی دسته بند  نیا

ها است )توث  جدا شده از آن   یهاتکه   زان ی مختلف و م  یهاانواع سنگ   یک ی، خواص مکانمادرسنگ  روتوش  / ایدر شروع اح

 ، هارمند(. 1985

  ی ار یچرت وجود داشت، اما بس  ا یبهتر، مانند کوارتز    ی با خواص شکستگ  زدانه یر   ی از مواد خام سنگ   ی ح ی(. انتخاب ترج2007

ب  ی هااز سنگ  ه یاول  ی از مصنوعات سنگ مانند  دانه،  و کوارتزدرشت  ابزارهاساخته شده   ت یازالت    ی دارا  ه یاول  یسنگ   ی اند. 

از    یاریهستند. بس  "پاک"کالم    کیاست. آنها در    نیی حجم به طور مداوم پا  ههستند، اما نسبت سطح ب  یاندازه گسترده ا

ها و    مادر سنگ    ن یمتر( و همچن   یسانت   10از    ش یبزرگ و قطعات روتوش شده )طول ب  یها  سنگ مادر   ی مجموعه ها دارا

 متر هستند.  یسانت 2با طول کمتر از  یها  تراشه

شناسان  باستان   ر، یاخ  ی هامعمول هستند. در سال  ر یمتر غ  ونیلیم  1.7از    تری م یقد   یهامجموعه   ن یروتوش شده در ب  قطعات

کمتر از    ر یاخ  ی هاکاوش    ،ین یب  ش یاند. به طور قابل پعمل کرده  تررانهیگلبه سخت   ی اتفاق  ی هاب یروتوش از آس  زی در تما
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ها چن  یم یقد  یکاوش  مناطق،  همان  در  م   یها  تراشه  ن یتر  گزارش  را  شده  مورا    یروتوش  و  توره  ال  )د  ،  2005دهند 

به عنوان    یکه ممکن است برخ   دهدی ها نشان مسنگ مادر   یها بر رو لبه   ب ی(. آس2007باربا، و اگلند    گو، یرودر-نگوئز یدوم

قطعات روتوش شده و    یقابل ارجاع به برش تنها بر رو  زپوشی حال، آثار ر  ن یا  با   ا کنون،ابزار برش استفاده شده باشند. ت 

از    یاری(. سطوح بسand Toth 1981, Lemorini et al. 2014 کیلیشده است )  ییروتوش نشده شناسا   یتکه ها

  ی سخت استفاده م  اد مو  دنی کوب  یدهد آنها برا  ی دهد که نشان م  یرا نشان م   اثرحفره و    ستوسنیپل  و یپل  ی سنگ  ی ابزارها

پودر شدن    د یشا  ، ییممکن است منعکس کننده پردازش مواد غذا   ب یآس  ن ی(. اMora and de la Torre 2005شدند )

منعکس    هابیآس  نی از ا  یکه برخ  ستیاز هر دو باشد. فراتر از قلمرو احتمال ن  یبیترک  ا یبرگ ها، چخماق زدن    ایها    شهیر

متراکم    ی اهیپوشش گ  ق یاز طر  گریکدیدادن به    امیپ  یبرا  ا ی   ی اجتماع  ش یاهداف نما   یبرخ  ی اها برانسان   یکننده سروصدا

 در شب باشد.   ای

 شدند  ی ابیها ارز  ی ن یب شی برش سنگ: پ ی ابزارها

  ی ها. مجموعه کنندی حفظ م   ی سنگ   یاکوبه   ی سازها  ی را برا  ی ها تنها شواهدحاصل از ابزار شامپانزه   ی سنگ   ی هامجموعه 

 (. 4.4)جدول  کنندی حالت مختلف ابزار برش حفظ م  ن یچند  ن یموارد و همچن ن یا ی را برا یشواهد  وسنستیپل و یپل

 ی نیب ش یبا پ مطابقت

سنگ  شواهد  پلیستوسن  ی ابزار  پ  پیشا  سه  هر  ابزارها  ی نیبش یبا  از  استفاده  به  سنگ  یمربوط  دارد.  یبرش    د یتول  مطابقت 

( نسبتا   ای)کن  3 لومکوی  ی مانند ابزارها  ستوسن، یپل  وی پل  یسنگ  یبزارهااز ا  یبرش سنگ کوچک: برخ   ی ابزارها  کیستماتیس

نسبتا  کوچک است.    یشناخته شده حاوپیش پلیستوسن  ی(، اما هر مجموعه سنگ2015 .هارماند و همکارانبزرگ هستند )

  ده ینگار تراشقوم   یهان که توسط انسا  یسنگ   یابزارها  انیکه در م  ییهاسنگ مادر و    هاتراشه(  متری سانت   10طول کمتر از  

  ی از سنگ ها  شتریب  لومتر یک 12برتر تا   ی باالتر و خواص شکستگ  س ی لیس  ی با محتوا  یی . سنگ ها شوندی اند برجسته نم شده

)  یسیلیس منتقل شدند  ا2004 پالمرکمتر  م  نی (.  نشان  تول  ی مشاهدات  برش کوچک    د یدهد که  پلیستوسنابزار    ک یپیش 

ر   تیفعال س  ی زیبرنامه  و  پل  ک یستماتی شده  نه  است.  زم  ستوسن یپل   و ی بوده  نه  شواهد  تری م یقد   ی هانه یو    ی برا  ی تاکنون 

 اند.اند ارائه نکردهشده  جادیها ا مانند آنچه توسط شامپانزه یاکوبه  یفقط سازها  ی سنگ یهامجموعه 

مهره    ی ها  ل یفس  ی رو  ی سنگ: آثار برش ابزار  ی قبل از خوراک  یی مواد غذا  ی فرآور  ی برش سنگ مورد استفاده برا  ی ابزارها

  ی عالمت ها  ن یتر  یم یاست. قد   ی قبل از خوراک  یی هر دو نشان دهنده پردازش مواد غذا  یلباس سنگ   ز یر   ی داران و الگوها

سنگ  ابزار  از    ونی لیم  4. 3به    یبرش  سالDikiسال  میوپی ت)ا  هزار  مربوط  )  ی(  همکارانشود  و  شواهد  2010 مکفرون   .)

 (،  ای)تانزان ی از جمله دره اولدووا ستوسن،یپل و یپل مکان  یاصل  ی هاداران از تمام مجموعه همهر  یهال یفس ی بر رو یمشابه
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 Blumenschine and Pobiner)  ی جنوب  ی قای مختلف غار آفر  ی هادر مکان   ن ی(، و همچنایغرب و شرق تورکانا )کن

و    واناتیپوست ح  دنیاز بر  ی ناش  بیان آسبه عنو  یشرق  یترکانا  یابزار سنگ  یبر رو  زپوشی شده است. . آثار ر  افتی(  2007

 شود.  ی م ر ی)احتماال  غذا( تفس ی اهیبرش مواد نرم گ

  ی چوب  یرونی به عنوان خراش دادن سطوح ب  یاز دره اولدووا  یسنگ   یابزارها  ی (. خطوط و جال بر رو1981و توث    یلی)ک

تفس ها  )  ی م   ر یغده  سنگ  ی ابزارها  (. 2014 لمورینیشود  برا  ی برش  ا  ی که  د ساخت  مواد  از  م   گر یبزار  :  شوندی استفاده 

چوب  چ یه  ستوسن یپل   و ی پل  یهابافت مصنوعات  نم   ی واقع  ی گونه  حفظ  ر  کنند،ی را  آثار  نجار  زپوششی اما  از    ی رو  ی حاصل 

تاث    کیلی)  شودی م   دهی د  ستوسنیپل  وی پل  یهااز تکه   یبرخ استخوان فس1981 و    نده یسا   ش یاز سا  ی آثار  با   یل ی(. قطعات 
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به نظر    شی آثار سا  ن یا  شتری(. ب1993 برین و شیپمنشود )  یظاهر م   یجنوب   ی قای آفر  مکان  ن ینها در چندآ  ی رو  یمصنوع 

آس  یم تعداد  یناش  بیرسد  باشد.  خاک  در  حفر  ا   یاز  وجوه  ی جنوب  یقای )آفر  سوارتکرانساز    یاستخوان  یابزارها  نیاز   )

 . فاده مطابقت دارد که با شکل دادن آنها قبل از است دهند ی م  انرا نش ی و خطوط ی شیسا

 

 ی ر یعمده تفس مسائل

تفس  یبرخ عمده  مسائل  سنگ   ی سنت  ی کردهایرو  رامون یپ  ی ر یاز  شواهد  وظا  ستوسن یپل  و یپل   ی به  به  که    ی فی مربوط  است 

  امرار   کردند.  یخاص استفاده م  یها  انسانوشبه    ی برش سنگ و انتساب ابزار سنگ  ی ابزارها  نیآنها از اول  ی ها برا  انسانوش

کنند    ی مرتبط م  انسانوش   یگوشتخوار ش یبرش سنگ را به افزا  ی ساخت ابزار؟: باستان شناسان اغلب منشأ ابزارها  ا یمعاش  

(Stanford and Bunn 2001شواهد برش ابزار سنگ .) ی دهد که برخ یسال به بعد به وضوح نشان م   ونیلی م  3.5از    ی  

ها انسان  سنگ  هیاول  یاز  ابزار  ال  آوردنبدست    یبرا  یاز  از  حغذا  م  واناتیشه  استفاده  ا  یبزرگ  گونه  به  که    یکردند، 

بدان معنا    نیحال، ا  نی(. با اPobiner 2007و    Blumenschineکنند )  ی کار را نم  ن یا  ی انسان  ریپستانداران زنده غ

قصاب  ستین انسان   یتیفعال  نیترمهم   ایتنها    ن،ی اول  ای  یکه  که  ابزار    یبرا  هیاول  یهابود  از  م  یسنگآن  .  کردندی استفاده 

  ی هاانسان   رسدی و به نظر م  کنندی ها استفاده مرسانه   ر یساختن ادوات از چوب و سا  ی برا  یسنگ   ی از ابزارها  ر یاخ  یهاانسان 

شروع    یبرا  یدر نظر گرفتن گوشتخواران به عنوان محرک اصل   ی استدالل برا  ن یتر  یاند. قوکرده   نیچن  زینپیش پلیستوسن

به عنوان   ی از ابزار سنگ رانسانی که هم انسان ها و هم پستانداران غ یاست که در حال  نیا انوشانس زیمتما  یابزار سنگ  د یتول

  ن، یکنند. . بنابرا  یاستفاده م   گریساختن ابزار از مواد د   یبرا  یکنند، فقط انسان ها از ابزار سنگ   ی کمک معاش استفاده م

  ی عنی )  یاست که از نظر تکامل   ی رفتار  ی به طور قابل قبول   یسنگ   ر یغ  ی زارهاساختن اب  یبرش سنگ برا  یاستفاده از ابزارها 

 ( مشتق شده است. دی جد

همو:   به  شناسانتساب  انسان  اولمدت   ها دیرین  هومو  که  به   هیهاست  محتمل را  ابزارها  نی ترعنوان    و ی پل  یسنگ   ی سازنده 

  ی شود که مغز را بزرگ م  ی م   ی ناش   نه یرید   ه ینظر  ک یانتساب از    نی (. ا1964.دانستندی ( م ری و ناپ  اس، ی توب  ، یک ی)ل  ستوسن یپل

با ا1986در تکامل انسان )بولر    ی عنوان محرک اصل  به   کند. ابزارها   نی(.  از    ون ی لیم  ک یحداقل    ی سنگ   یحال،  سال قبل 

مغز    یمتر ساخته شده و مورد استفاده قرار گرفته است. بعالوه، به بونوبوها  یل یم  2.4تا    2. 2ظهور هومو، در حدود    نیاول

کوب  نسبتا  داده    یسنگ  یابزارها   دنیکوچک،  مورفولوژ  شدهآموزش  استرالوپ   یاست.  دست  پارانتروپ  نیتسیاستخوان    ن یو 

  ی نیع  ل یدل  چ ی(. ه2013و گوردون    ان ی ، رول1998هستند )سوزمن   ق یگرفتن دق  ی برا  تیظرف  ی دهد که هر دو دارا  ی نشان م

را به    یسنگ   ی کنار بگذارد. اگر ابزارها  یاز ساخت ابزار سنگ   راپیش پلیستوسن   انسانوشبر شواهد وجود ندارد که هر    یمبتن

 کوچک خواهد داشت.  ش ین ی با دندان ها یانسانوش آنگاه هر  م، یری در نظر بگ  "یمصنوع  ی دندان ها"عنوان 

  ی ابزارها  ن یاز چن  انسانوش دودمان    ک یکه ممکن است فقط    ی برش سنگ داشت. در حال  یابزارها   دنیکوب  ی برا  یا  زهیانگ

  ی را به استثنا  هیفرض  نی ا  یدر شواهد ابزار سنگ   زی چ  چی آمپر استفاده کرده باشد، ه  ی لی م  1.7و    5. 3  نیدکننده طاقچه بگشا
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  "سازنده"  یی شناسا   ی برا  تالش  کند.   ینم   ی بانیکنند، پشت  یمتعدد استناد م   انسانوش که از سازندگان ابزار    ییها  ن یگز یجا

سنگ م  ی ابزار  پلیستو  یها انسان   انیدر  جستجوسنپیش  دندان   یمغزها   ی با  و  بزرگ    ن ی ا  افته،یکاهش    شی ن  یهانسبتا  

جمجمه    دی با  فی وظا  ریقبل از دهان و سا  ییپردازش مواد غذا  یبرا  ی سنگ  یکه استفاده از ابزارها   ردیگی م   دهیرا ناد  تیواقع

که باستان شناسان به    یعضالن  -یت اسکل  دنی جو  یها یژگوی و    سمیدهد. )ها(. کاهش پروگنات  ریی را تغ  بزارسازا  یهاو دندان 

ها مشوق  سنگ   یبرا  ییعنوان  ابزار  از  پ  ی م  یاستفاده  واقع  در  است  ممکن  سنگ  یامدهای دانند  ابزار  از  باشد.    ی استفاده 

  یصرف شده برا  یپودر کردن آن قبل از خوردن آن، زمان و انرژ  ایدهد که برش دادن غذا و/   ینشان م   ی مطالعات تجرب

م  دن یجو به  م  ی ادیز  ن زایرا  )ز  ی کاهش  ل  نک یدهد  ا2016برمنیو  مشاهده  جمجمه    راتییتغ  ن ی (.    و ی پل  انسانوش در 

پردازش    ی برا  ی سنگ  ی از ابزارها  یطوالن   ار یمدت بس  ی ها قبال  برا  انسانوش که    د یممکن است در واقع به ما بگو   ستوسنیپل

غذا م   یی مواد  استفاده  دهان  از  همچن  ی قبل  که    ن یکردند.  است  تأمل  داروقابل  که  د  ن یهمانطور  انسان    گریو  دیرین 

بودن    ه،یاول   یهاستشناسی »آزادساز  انسانوشدوپا  برادست   ی را  م   یها«  ابزار  جو   دانستند،ی استفاده  زمان    دن، یبا کاهش 

ابزارها  از  زبان    ز،یمتما  ی انسان  یاز رفتارها   گرید  یک یتکامل    ی »دهان را آزاد کند« برا  توانستی برش سنگ م  یاستفاده 

 . یفتارگ

 

 ی سنت  ی کردهای تضاد با رو در

  3برند که قبال  در فصل    یرنج م  یاز مشکالت   یاریاز بس  ستوسنیپل  ویپل  یبه شواهد سنگ   یسنت   ی باستان شناس  یکردها یرو

به نام صنعت اولدوان را ابداع کرد    یدی ( اصطالح جد1966)   یک یل  ی، مر1960(. در اواسط دهه  یشد. چلئن، آشئول   یبررس

بارز    ب یاز معا  ی کیشده است.    ل یتبد  ستوسن یپل  -وی پل  یسنگ  یها  مجموعه  یبرا  ر یفراگ  یزمان به عنوان واژه اکه از آن  

  ی کند که همه رخدادها  یم   قیفرض را تشو  نیاست که ا  نی به اولدووان ا  ستوسنیپل  ویپل  یسنگ   یتمام ابزارها  صیتخص

هو   نیا نظر  از  ابزار    تیمصنوعات  فعال  انسانوشسازندگان  مع  ی ها  تی و  به طور  اولدوان  با  شده    گر یکد ی به    ینادار انجام 

ه ابزار.  هستند.  ا  ک ی  چی مرتبط  ن  اتیفرض  ن یاز  درست  مستیلزوما  دو  حدود  به  توجه  با  واقع،  در  که    یسال   ونی لی. 

توز  یهامجموعه  درستشده  عیاولدووان  احتمال  بساستنتاج  نی ا  یاند،  م  اریها  نظر  به  مرسدی کم  گفته  که صن  ی.    ع یا شود 

فن   "Lomekwian"و    "Pre-Oldowan"  دمانن  ستوسن،یپل-وی پل  یسنگ   یاضاف اولدووان    یبا مجموعه ها   یاز نظر 

(، اما  Semaw et al. 2003, de Lumley, Barsky, and Cauche, 2009, 2009, al. 2015متفاوت هستند ) 

. مانند تمام  ماندی م  ی سوال باز باق  ک یهستند،    یقابل توجه تکامل   ی رفتار  ی هاکننده تفاوت ها منعکس تفاوت   ن یا  ا یآ   نکهیا

معنا که باستان شناسان    نیهستند. به ا یقبل   ینظر  هیفاقد توج  دی جد یشنهادیپ عیصنا نینام برده شده، ا  ی ابزار سنگ  عیصنا

  ی ع آنها را از روآنها و زمان وقو  یها   یژگ ی و  نکهیکردند تا ا  فیو تعر  ییآنها را شناسا  ن،یآمدن ابزارها از زم   رونیپس از ب

بر  پیش پلیستوسن  یشواهد ابزار سنگ   یو تکامل سازمانده   رفتار  کنند.   ی نیب  ش یپ   انسانوش قبل موجود    زا   یاز مدل ها  یبرخ

کند، اما درک ما    یم   قیتصد   مینیشواهد بب  ن یدر ا  میرا که انتظار دار   ی شده، تنوع رفتار  ینامگذار  یابزار سنگ  عیحسب صنا

 دهد.  ی نم ش یرا افزا انسانوش بزرگتر در تکامل  یندهایع با فرآتنو  ن یا ان یاز نحوه ب
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»کانز  یزمان بونوبو  کوب  ن یاول  یبرا   «ی که  ترج  اد یرا    دنیبار  پرتاب    ح یگرفت،  با  مادر داد  بتن   ییهاسنگ  کف    ی به 

نسان ها دست  کردند که مانند ا  یاو را شرط   انیمرب  ت،یکند. در نها  جادیا  ی که در آن تحت نظر بود، شکستگ  یشگاه یآزما

  ی دسته محکم م   ک یو انگشتانش را به دور سنگ چکش در    تزند، کف دس  ی به هم م  یکه کانز   یآزاد را بکوبد. هنگام 

  ی مهره شکن را نگه م  یکه شامپانزه ها سنگ ها  ی )نوک انگشتان در مخالفت با پاشنه کف دست(، به همان روش  چد یپ

دهد    یکوتاه انجام م   ی در فواصل زمان  ینسبتا کم   یرویکار را با ن  ن ی، ازند  یضربه م   سنگ مادر که او به    ی دارند. هنگام

ماند. او    ی حرکت م  ی ب  شیزند. مچ دستش کم و ب  ی عمدتا  با حرکت دادن شانه و آرنج خود به هم م  ی(. کانز2012 بریل  )

و استفاده از ابزار    شودی متوقف م   دن ی مرحله کوب  ن ی در ا  کند،ی به دست آورد، تکرار م   ز یت  یا تراشه که    ی را تا زمان  ند یفرآ  ن یا

مربوط    یوهایدینشده است، اما و  یریگاندازه   قا یآمده دقدستبه   یهاضربات وارد شده و تکه   نی. نسبت بشود ی برش آغاز م

که    ی نسبتا  بزرگ  یهااست. برخالف کوبه   سته یشا  ی انسان  یها از رباط   شتر یکه احتماال  ب  دهد ی نشان م   یبه چنگ زدن کانز 

قلوه    یهاسنگ مادر کوچک و نازک و    یهاشامل تکه   یزابزار کان   کنند،ی استفاده م  ل یشکستن آج  یها از آن براشامپانزه

 (. 6. 4( )شکل 2009 کیاست )توث و ش سنگ
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 5صل ف

 حرکت لجستیک 

 

 

لطفا  چمدان    د،ی کار را نکرده ا نی  ارا روشن کرده است. اگر قبال  « یمن ی»بستن کمربند ا ی تابلو تان یکاپ ان، یخانم ها و آقا

 . دیسر قرار ده ی باال جعبه در  ا یخود   یجلو ی صندل  ریخود را ز  ی دست

 ساوت وست یی مایاز پرواز شرکت هواپ شی پ هیاعالم

 

هواپ مسافران  تالش  شاهد  که  بار  ها  یبرا   مای هر  چمدان  کردن  ها  میعظ  ی دست  یجمع  در سطل    ما یهواپ  یباال  ی خود 

کنند و ما اغلب    یرا حمل م  ییزهای. انسان ها به طور معمول چ دی اجداد ما هست  یکیتحرک لجست  امدیدو پشاهد    د، یهست

شده خود را در سطل    یکوچک و بسته بند  فیزحمت ک  ونکه شما بد  ی. هنگام میکن  یحمل م  میدار  ازیاز آنچه ن  شیب

م  قرار  م   ی سوم  امد ی پ  د، ی ده  یچمدان  ب  ییابزارها  د، یکن  ی را مشاهده  کارآمد طراح  ی راکه  ا  ی حمل  اند.  به    نی شده  فصل 

از    ص یقابل تشخ  یبه بخش   ی ک یپردازد. تحرک لجست  یم   یسنگ   یانسان بر ابزارها   ی کیتحرک لجست  ز یمتما  ر یتأث  ی چگونگ

زم  ی ها  یتراتژاس از  حدود    انسانوش   ن یاستفاده  تبد  ونی لیم  1.7در  سنگ   لی سال  ابزار  شواهد  ا  یشد.  بعد،    نی از  به  دوره 

 کرده است. ل ی قابل حمل تبد یاز ابزارها  ی مؤثرتر یرا به اجزا  یسنگ  یرا حفظ کرده است که ابزارها  ی طراح تراییتغ
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 ی کیدر مقابل. تحرک لجست   یمسکون

ها  کنند. انسان   ی دهند و سپس آنها را مصرف م  یقرار م   ییبه منابع غذا  کیانسان خود را تا حد امکان نزد  ری غ  پستانداران

و آنها را به    میکنی م  ی آوربه صورت عمده جمع  ز یسوخت و ابزار ابزار را ن  ، ییاما ما مواد غذا  دهند، ی نجام مکار را ا  ن ی ا  زین

سا  یمسکون  یهامکان  م   هان مکا  ری و  بمیکنی منتقل  زم  یهای استراتژ  یانسان  ر یغ  یهای نخست  شتری.  از  با    نیاستفاده  را 

اما هر روز    لومتر،یک  نی کنند، معموال  کمتر از چند  یدور حرکت نم  یل ی. آنها هر روز خدهند ی انجام م   ی مسکون  یتحرک باال

خوابند. آنها ابزار    ی متفاوت م  یکنند و هر شب در مکان   ی م  ه یروند تغذ  ی که م  ی کنند. آنها در حال   ی حرکت م  با  یتقر  با  یتقر   ای

  شناسان ی که نخست   شود ی ر واقع، تصور مکنند. د   یخود جابه جا نم   ی مسکون  ی مکان ها  نیب ا یبه    یغذا را به صورت فله ا  ای

ائتالف  یفردن ی ب  یهای ریکه آستانه درگ   کنندی م   هیانداز تهاز چشم  ی ها را در نقاط ثابتشامپانزه آنها    انیرا در م  ی و کشتار 

.  هند دی را انجام م  ی کیها تحرک لجست زنده، فقط انسان   ی های نخست   ان ی (. در م1999، رانگهام  1986)گودال    دهد ی کاهش م

 م یکن ی م نیو آن ها را تام  میکن ی ما از نقاط ثابت چشم انداز علوفه جستجو م

نگار  قوم   ی هاانسان   نی در ب  یک یتحرک لجست  یو گستردگ   یشده اند. فراوان  ه یته  گرید  یکه از جاها  یبا منابع   یی ها  مکان

ا با  است.  لجست  ن ی متفاوت  تحرک  کل  یک یحال،  ما  ی اقتصاد  ی ها   ی در سازگار  ی به طور  ها مشخص  )کل   ی نسان    ی شود 

  ی مسکون  یمکان ها  ی همگ  ، ییکایکالج آمر   ان ی و دانشجو  ا،ی ما  ندامداران تورکانا، کشاورزا   ،ی کاالهار  انی(. شکارچ1995

تا    5حرکات معموال  شامل فواصل    ن یکنند. ا  ی م   نی کنند، تام  ی م   ه یته  گر ید   ی که به صورت عمده در جاها  ی خود را با منابع 

م اس  ی لومتری ک  10 اما  تا صدها ک  ی ت،  حتابد یگسترش    شتر یب  ا ی  لومتر یتواند  در سکونت    یی هاانسان   ن ی ترمتحرک   ی .  که 

 دارند.   یتحرک کمتر ی گرید  ر یاس ری غ مونیهنوز از هر م کنند،ی م  یزندگ 
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 م یکن یو چرا حمل م  ،ی زیچه چ چگونه،

اما آن   اء یاش  توانندی م   یانسان  ر یغ  یهای نخست ارا حمل کنند،  در فواصل    ای  یطوالن  یهامدت   یبرا  ، یخوبکار را به   نیها 

به هر    ا ی سرمان،    ی ها، رودر دست  ا ی  کنند، ی را حمل م  ی زیچ  شه یهم  با  یها تقر. انسان دهند ی معادل انسان انجام نم   یمسافت

را    ی واقع   یجهان برهنگ   یهاهمه فرهنگ   با  یاست که تقر  «نخستی آنقدر »  ی زیچ  دن به ما متصل هستند. حمل نکر  ی ق یطر

  ی ع یو فراطب  ی فات یتشر   ات یتجرب  ن ی مانند تولد و مرگ، و همچن  ی مهم زندگ  ی هاکه انتقال   ی ط یشرا  دانند، ی م   یی شرط نها  کی

 . دهدی را نشان م

  گر یبه مکان د   ی مواد ابزار را از مکان  ر ی سنگ ها و سا  رانسان ی: هم انسان ها و هم پستانداران غمیکن  ی چگونه حمل م  ما

خود به    ی چهارپا هستند. آنها از بازوها  ی انسان  ریکار متفاوت است. پستانداران غ  نیانجام ا  یها  نهیاما هزکنند،    یحمل م 

و    نی زم  یحرکت رو  یآنها را برا  ییهر دو دست، توانا  ای  کی در    اءی. حمل اشدکنن   یحرکت استفاده م  یبرا  یعنوان کمک 

( به  یکمر  یهامهره   ی رو به جلو  ی)منحن  ی ن لوردوز کمر(. فقدا Carvalho et al. 2012اندازد )  یدرختان به خطر م

چشم خود    ی کار را جلو  ن یمعموال  ا  کنند،ی را در دستان خود حمل م   ی ئیش  ها مون یو م  هامون یم  ی است که وقت  ی معن  نیا

شود.    یمنتقل م را حمل کنند، مرکز ثقل آنها به جلو    اءیکنند دوپا راه بروند و اش  یم   یکه آنها سع  ی . هنگامدهند ی انجام م

روند«،    ی»راه م   گر، یطرف به سمت د   نی بدن خود از ا  یی ها با جابجا  مونی ها و م  مون یخوردن، م  نی از زم  یری جلوگ  یبرا

دهد    ی امکان را م  نی ما به ما ا  ی شود. ستون فقرات برگشت   ی از حرکت آنها صرف م  شتریکه در هر قدم ب  شرفتیاز پ  ی حالت
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و    نهیبه قفسه س  نی همچن  ی. لوردوز کمر میلگن خود نگه دار   یمرکز ثقل خود را باال  ،لیکه هنگام راه رفتن و حمل وسا 

کند )برامبل و    یم  رهی مراحل ذخ  نی ب  یچشی پ  یرویکرده و ن  تیدهد تا در جهت مخالف بچرخند، ما را تثب  یلگن اجازه م

کمتر از    ی درصد از نظر انرژ  75با دوپا    . راه رفتن انسانستندین  ت یاهم  ی تفاوت ها ب  نی ا  یپرانرژ  ی امدهای (. پ2004برمنیل

  ب است که انسان را به پرتا  ی ک یآناتوم ی ژگ یو   ن یاز چند  ی کی   ز یلوردوز کمر ن  . دوپا توسط شامپانزه ها است  ا ی راه رفتن چهارپا  

 (. 2009 ل یکند )رودز و چرچ ی م ل یتبد  ق یفوق العاده قدرتمند و دق یکننده ها 

 

ابزارهاقوم   یهان انسا  رانسان، ی غ  یهای برخالف نخست  اش  یبرا  یینگار  م   ایحمل  از. همه جوامع  کنندی ابداع    یصنعت   پیش 

کنند. انسان ها   یاستفاده م  یک ی تحرک لجست ی برا یسازند و از آنها به عنوان کمک  یچرم و چوب م  ،ی اهیگ اف ی از ال یظروف

از    یکنند. تعداد کم   یخود حمل م   یانه ها ش  ای از کمر    زان یبه صورت آو   ای سر    یرا در دست، رو لی وسا  ن یدر حال حرکت، ا

  شود ی اما تصور م  کنند،یحمل و نقل استفاده م  یبرا  یکمک  لی به عنوان وسا  واناتی ح  ریها و سااز سگ   یخیتار   یهاگروه 

  ل یمعموال  به دل  یسفال و    دهش   دهی تراش  ی به وجود آمده است. ظروف سنگ  ستوسن یفقط در دوران پس از پل  هاوه ی ش  نیکه ا

 شوند.  ی استفاده م ی کیحرکات لجست ن یکمتر به عنوان کمک حمل در ح یو خطر شکستگ  وزن

  ی حمل م یانسان  ریکه پستانداران غ ییزهایکنند با چ یحمل م  یک ی: آنچه انسان ها در حرکات لجستمیکن یما حمل م  آنچه

را    ی مصالح معمار  ا ی کنند. آنها سوخت    ی مفواصل کوتاه حمل    ی ابزار و غذا را برا  یانسان   ریکنند متفاوت است. پستانداران غ 

خواب شبانه    ی تر از سکوها  ی اساس   ی معمار  ی سازه ها  ا یکنند    ی ساده که آتش را کنترل نم  ل یدل   ن ی کنند به ا  یحمل نم 

  ی امتفاوت است. فاصله   ری کنند، اما فاصله ها و مقاد  یرا حمل م  یسازند. انسان ها ابزار، غذا، سوخت و مصالح ساختمان  ینم

در    توانندی منابع م  نی ا  رایز  ابدیی م  شی با گذشت زمان افزا  کنندی جا مرا جابه   یها غذا، سوخت و مصالح ساختمان ه انسانک
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  یهمراه با اشغال طوالن   ی کی تحرک لجست  ی شناسباستان   یامضا  جه، یشوند. در نت  هیها تخلآن   ک ینزد  ا ی  ی مسکون  ی هامکان 

 مکان متفاوت است.  کیمدت  

ا   کنند،ی را حمل م   یی ابزارها   نخستی  ی های ستکه نخ  ی هنگام از    ن یمعموال   را پس  بار    نی اول  یبرا  ییمنبع غذا  افتن یکار 

را    یسنگ   ی ابزارها  یانسان  ری غ  یهای . نخست آورندی منبع موجود به آن م  ن یترک یاز نزد  ما  یکه ابزارها را مستق  دهند،ی انجام م

را    یاه یگ  یغذا  یانسان  ریغ  ی های که نخست  یدهند. هنگام   ر ییآنها را تغ  نکهیا  بدون  کنندیم  تقلمن  ییبه منابع غذا  ما یمستق

  ی رسد استفاده طوالن   ی . به نظر نمکنندی جا ماز چند متر جابه  شیکوتاه و به ندرت ب  ار یها را در فواصل بسآن   کنند،ی حمل م 

مقدار سنگ در آن مکان    شی دهد، به جز افزا  ریی را تغ  یانسان  ری غ  یاستفاده از ابزار سنگ   یسنگ  یمدت از همان محل، امضا

امروزین  ها. غذا  یسنگ  یابزارها   اقوام  منابع  به  با خود  م  ییرا  در هنگام جستجو  کنند،ی حمل  را  آنها  غذا  یاما    ، یی منابع 

ب ابزارهاکنندی حمل م   یمسکون  یهایی جابجا   ن یدر ح  نیو همچن  ییمنابع غذا  نیحرکت  نقل  مستلزم    یسنگ  ی. حمل و 

کمبود ابزار برش سنگ    یاز منابع بالقوه برا  ستین  ی ازیاست که ن  ن یکار ا  نی متضاد انجام ا  ت یاست، اما مز  یپر انرژ  نه یهز

پوش کوهن  1979  نفورد ی)ب  د یکن  ی چشم  سنگ1992،  ابزار  کاربران  ابزارها  ای  ینگارقوم   ی (.  عمد  نقاط    یسنگ   ی به  در  را 

چشم   کیاستراتژ ذخدر  ذخ  کهنیا   ای  کنند،ی م  رهی انداز  م   یسازرهیعمال   انجام  ابزارها  یعن ی)  دهند ی را  مکان   ییاز    ی ها از 

سنگ و    نی . آنها همچنی حمل ابزار سنگ  یهانه یهز   شتر یکاهش ب  ی برا  ی(، به عنوان روش کنندی متروکه استفاده م   یمسکون

  ی حمل م   ی ر فواصل طوالنکه انسان د   یی کنند. غذاها   ی حمل و نقل اصالح م  یها   نه یکاهش هز  یمواد ابزار را برا   ریسا

و استخراج    هیته  افتن، ی   یشوند که برا  یاستخراج م   یهستند که از منابع  ی مواد مغذ  یکه عمدتا  دارا  د هستن   یی کند، غذاها 

  ی ساز  ره یذخ  یاز الشه مهره داران بزرگ، اندام ها  ییگونه غذاها شامل بخش ها  ن یاز ا  ییدارند. نمونه ها  از یبه مهارت ن

ها/آج  اهانیگ  ریزرز یز دانه  ن  ییها  ل ی و  که  پر   ازیاست  بدارند    ی کیمکان  دازشبه  صنعت  یخوانندگان   یرا.  جوامع  در    ی که 

و    زا، یانرژ  ی هاله یو قابل حمل و نقل معادل شامل آب نبات، عسل، م  ی متراکم مغذ  یی مواد غذا  کنند،ی م  ی زندگ   یامروز

 دار هستند. دنباله  بیترک

  ی انسان  ر یغ  ی های که نخست  یدارد. هنگام   یق یعم   ی تکامل  یامدها یپ  یک یرک لجست: حمل و نقل و تحمیکن  ی حمل م  چرا

  کنند، ی که خودشان آن را پردازش و مصرف م  یی اند به جا کرده   ی آورکه آن را جمع  یی از جا  کنند، ی منفرد غذا را حمل م

رستوران    ا ی  ی معادل اتاق غذاخور  ی مونی م  چی ها وجود ندارد، ه  تیفعال  نی ا  ی برا  یبزرگتر   یبعد اجتماع   چ ی. هکنندی حرکت م

  .که تجارت خواهند کرد ی از مردان ر یوجود ندارد. به غ

گذارند.   ی مرتبط از گونه خود به اشتراک نم ر یغذا را با افراد غ کیستماتیبه طور س یانسان ریجفت ها، پستانداران غ  یبرا غذا

با انسان   کنندی منتقل م   یمسکون  یهابه مکان   ی ها غذا را در فواصل کوتاه و طوالنانسان  به    گر ید   ی هاکه در آن غذا را 

علوفه   ی همراه با جستجو ،یک ی. تحرک لجستمیکن یم رهیمحل ها ذخ نی را در ا یی غذا ادمو  نی . ما همچنم یگذاری اشتراک م

به طور    توانندی نم   نخستیکه پستانداران    یتا به روش  دهد ی امکان را م   ن یغذا، به انسان ا  رهی و اشتراک/ذخ  یدر مکان مرکز

  ی از فرزندان خود مراقبت م   ی انسان  ری پستانداران غ  ن یاز والد   کی(. هر  2000مثل کنند )کاپالن و همکاران.  د یمشترک تول

از د   رند،یقرار گ  ک یاز بستگان نزد  یکی تحت مراقبت    ی مدت کوتاه  ی کنند. نوزادان ممکن است برا مادر    د یاما به ندرت 
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پ  یتمام جوامع بشر  ان ی . در مشوند   ی خود دور م   یک یولوژیب   ت یمسئول  کیاز کودک    تاز صنعت، مراقب   شی شناخته شده 

با علم به ا  ی جمع/یشرکت انسان    ک یکنند،    ی آنها فراهم م   ی منابع را برا  ری بزرگساالن غذا، سوخت و سا  ر یسا  نکهیاست. 

  ی کینشان است، افراد منفرد حمالت لجستمراقب فرزندا  یکس  نکه یخواهد بود. با دانستن ا  گریمراقب فرزندان افراد د  ی فرد

  یم   جادیرا ا   یط یمح  نی همچن  ی دهند. پرورش تعاون  ی انجام م  گری منابع د  ایغذا، سوخت    یجستجو   ی را برا  ی خطرناک تر

نحوه شکستن    یری ادگی  ی. آنها به جارند یگ  یم  اد ی را    یو فن  یاجتماع   ی کند که در آن کودکان به طور مداوم مهارت ها

  ن یا  توانندی شان کمتر از حد معمول باشد، م یهاخود، که ممکن است مهارت   نی با مشاهده والد  یابزار سنگ   ساخت  ای  ل یآج

 ها در جامعه خود انجام دهند. و چاقو شکن  هاشکن ل یآج  نی کار را با مشاهده بهتر

 ی انسان  ریغ  یها  یحمل شده توسط انسان ها در مقابل نخست  ی تفاوت در ابزارها

 

در مقادر تحرک    تفاوت  ابزار سنگ  رانسان یبا پستانداران غ  سهی انسان  از  استفاده  امکان    یابه گونه  گذاردی م   ر یتأث  ی بر  که 

  شود ی انجام م  ریاخ  یهامانند آنچه توسط انسان   یک یکه تحرک لجست  یزمان   ی سابقه سنگ  ریی تغ  یدر مورد چگونگ   ینیبش یپ

 (. دینیرا بب 1. 5ل )جدو دهد ی م  راشد  ی اجداد یهاانسان  یاز سازگار  یبخش

  ک یرا در فواصل نسبتا  کوتاه، معموال  کمتر از    ی سنگ   ی ابزارها  نخستی  ی های فواصل حمل و نقل مواد خام: نخست  شیافزا

ابزار آالت را    رینگار معموال  سنگ و سا قوم   یهاانسان   .مشاهده شده است  شتر یاگرچه چند حرکت ب  کنند،ی حمل م  لومتر،یک

مشابه با    یک یها شروع به انجام حرکات لجستانسان   یاست که وقت  نیا   جهی. نتکنندی حمل م  شتریو ب  لومتریک  10تا    5از  

  ی های از آنچه توسط نخست   شتریانتقال منظم مواد خام ب  یرا برا   یشواهد  دی با  یشناسزنده کردند، سوابق باستان   یهاانسان 

م   یانسان  ریغ بزرگ   شدی انجام  انسان و  از  ک  یقبل   یهاتر  احفظ  با  ب  نی ند.  تضاد  و    یانسان   ریغ  یهای نخست  نیحال، 

ارائه    رات ییتغ  نی مدت اسرعت کوتاه  ای   ی در مورد سرعت، بزرگ  یای نیبش یپ  ، ینگارانسان قوم  ی مواد خام سنگ  یهاجنبش 

به   توانستی م   ایجا شده باشد،  جابه  یبزرگ  ری قادبر اساس م  ی طور ناگهانبه  توانستی . حداکثر فواصل حمل و نقل م کندی نم

 . ابد ی  شی در طول زمان افزا ی به صورت بازگشت  ایو/  جی تدر
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  ی نم  رییکنند تغ یرا که حمل م  یی سنگ ها  یانسان ر یدهد: پستانداران غ ی م شی حمل و کار را افزا تیکه قابل ی ابزار یطراح

سنگ  ابزار  انسان   ی دهند.  حرکتقوم   یها که  در  م   ی کیلجست  ی هانگار  همراه  م معم   آورند ی به  اصالح  چند    شوندی وال   از  و 

ابزارها با  مورد    ی سنگ   ی جهت  و  مکان   استفاده ساخته شده  ابزارها  ی مسکون  ی هادر  برا  ی متفاوت هستند.  نقل  و    ی حمل 

ب برا  یعملکرد مجزا طراح   ک یاز    شیانجام  اند.  ا  کانینوک پ  کیمثال،    ی شده  به    ردیگ  یشکل م   یبه گونه  بتواند  که 

حجم هستند، به   ایجرم   واحدلبه برش در  یینسبتا  باال ریمقاد  ی اغلب دارا ییابزارها نی مل کند. چنمته ع ایچاقو  کیعنوان  

کرد.   زی لبه است، مجددا  استفاده کرد/ت ی دگییسا  یکه مستلزم نرخ باال یی توان آنها را پس از استفاده در کارها  یکه م  یطور

اندازند و هم به    یرا به خطر م   ی است که هم طراح   ن ینقل احمل و    یشخص   لی به عنوان وسا  یی ابزارها   نی چن  یاصل   بیع
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  ی به اندازه کاف   ف یاز وظا  یع یوس  فی جعبه ابزار قابل حمل، آنها در ط  ی از اجزا  یاریشوند. مانند بس  یم   صالحا  یل یصورت تقل

از    یک یکه    ییکنند. از آنجا  ی کمتر عمل م   یتخصص   ی کمتر قابل حمل در کارها  ی ابزارها  ر ی کنند و نسبت به سا  یعمل م 

خاص، کاربرد    یکارها  یشکل آنها برا  رییکردن آنها و تغ  زی حال، ت  نی با ا  کند،ی را با حذف جرم اصالح م  یسنگ   یابزارها

شکل داد و با    رییبدون از دست دادن جرم تغ  توانی مانند طناب، که م  گریقابل حمل د   یاز ابزارها  شتریآنها را ب  ندهیبالقوه آ

 . دهدی کرد، کاهش م ر یاضافه کردن، تعم
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با    یی آشنا از ابزارها   ینمونه ا   ستند، یآشنا ن  ی قوم نگار   ان یقابل حمل مورد استفاده توسط شکارچ  ی که با ابزارها   ی خوانندگان

ا  داپی  مشابه   ابزار«   »چند   و تاشو    یابزارها   س، یارتش سوئ  ی را در چاقوها  ی طراح   ی ها  ی ژگیو  ن یا ادوات    ن ی خواهند کرد. 

برش آنها نسبتا    ی ها  غهی( هستند. تیگوشت   چیپ  ،ی )مانند چاقو، بازکن قوط یاز نظر عملکرد  تفاوت م غهیت ن یچند ی حاو یفلز

به اندازه    یی ابزارها   ن ی کند. چن  ی کردن مجدد را آسان م   ز ینازک هستند )نسبت لبه به جرم باال( که امکان استفاده مجدد / ت

اما    ی کار م  ف یاز وظا   ی ع یوس  ف یط  ی برا  یکاف   ی کار نم   ی تر به خوب   ی تخصص   ی در کارها  ی طوالن  ی ها  هدور   ی براکنند، 

عصا   ایاستفاده به عنوان سوخت   یشاخه برا کی  دنی بر یمتر آنها برا یسانت  10اره کمتر از   یها غهیکنند. به عنوان مثال، ت

  ن یاستفاده از زم  ی اهی عامل مهم در استراتژ  ک یبه    ی کیکه تحرک لجست  ی هنگام  نه.   ی معمار  ی نجار  ی است، اما برا  یکاف

  دهند ی م   شی حمل و نقل را افزا  تیکه قابل  یابزار  یهاطرح  یرا برا  یشواهد  دی با  یشناسشد، سوابق باستان   لی ها تبدانسان 

  ی ک یتحرک لجست  ش یحفظ کند. افزا  ددکردن مج  ز یکاربرد ابزار شامل استفاده مجدد/ت  ش یافزا   ی برا  ییهای استراتژ  یو برا

از شناسا   یم   جادیا  ی کمک   لی ابداع وسا  یبرا   ی تمندقدر  یها  زهی انگ  دیبا اما تعصبات حفظ ممکن است مانع  آنها    یی کرد، 

 .  است یگونه ابزارها و ظروف مورد استفاده قوم نگار  ن یا شتر یشود. ب

  کان م  شوند.  ی حفظ م   ستوسن یپل یکه به ندرت در بافت ها  ی ساخته شده اند، مواد آل   ی اه یگ افیها از چرم، چوب و ال انسان

را با ابزار    «ی »استخراج  یهامکان   نخستی   یهای و نخست   هاانسان   برش سنگ: هر دو  یمجهز به ابزارها  یمسکون   ری غ  یها

  ی هامکان ها متفاوت هستند. و نحوه استفاده از آن  کنندی که رفت و آمد م ییهااما آنها در انواع مکان  کنند،ی فراهم م  یسنگ

)توسط    شوندی محل مصرف م  در   ایو    شوندی م  ه یمنابع به صورت عمده ته  ریسا   ایا  هستند که غذ  ییهامکان   یاستخراج

مثال، هم انسان ها و هم شامپانزه ها    ی. برا شوند ی )توسط انسان( انباشته م  گر ید   ی حمل و نقل به جا  یبرا   ای (  هامون یم

  ی ها ابزارهاکنند. اگرچه شامپانزه  یردازش مها از آن ها افتاده اند پ   لیکه آج  یدرختان  ریدر ز  یها را به صورت فله ا  لیآج

مکان   را  یسنگ به  مکان   ی هاکه  آن  در  آوردهاستخراج  م ها  پنهان  انسان   کنند،ی اند  ابزارهافقط  در    یتراشسنگ   ی ها  را 

  ی هامکان   نی منجر به چن  دی با  یقبل   انسانوش  یک ی. تحرک لجستدهندی قرار م  ییمستقل از منابع غذا  کیاستراتژ  یانبارها

م   شد، ی م  ک یاستراتژ  یسازره یذخ حفظ  تعصبات  توانا   مکن اگرچه  برا  یی است  را  چن  یی شناسا  یما  عنوان  به    ن یآنها 

و به منابع مواد خام    اندازندی حرکت دور م   ن یرا در ح  یسنگ  ی ها ابزارهاها، انسان محدود کند. برخالف شامپانزه   ییهامکان 

 کنند.  یسازند و استفاده م   یبزرگ مرگ مهره داران م  یرا در مکان ها  ی نگ . فقط انسان ها ابزار سکنندی برخورد م  یسنگ

ابزارها   ی مسکون   ی ها  مکان  نخست  ی سنگ   یبا  برخالف  ابزارها قوم   یهاانسان   ، یانسان  ر ی غ  یهای :  به    ی سنگ  ینگار  را 

م  ی مسکون  یهامکان  حمل  مکان   کنندی خود  آن  در  سنگ و  ابزار  مکان سازندی م   یها  در  و    ینگارقوم   ی مسکون  یها. 

و    ی سازره یذخ  یهای ژگ ی ، وی ها، معمار با اجاق   یابزار سنگ   شوند،ی م   ری صورت تفس  ن ی که به ا  ر یاخ  یشناسباستان   ی هامکان 

غذا  عات یضا لجست  ییمواد  تحرک  است.  انسان   ی مشابه   ری تأث   د ی با  ی ک یمرتبط  رفتار  با  ی قبل  ی هابر  و  باشد  در    دی داشته 

ا   انیه بمشاب  ی شناختباستان   یالگوها با  ا  نیشود.  بردن  به کار  از  یهانهیشیپ  ی برا  ینیبش یپ   نی حال،  چندان    خی تار  پیش 

ن اخ-ان یشده توسط شکارچ  جاد یا  ی مسکون   ی ا. مکان هستیساده  ا  ر یگردآورنده  باستان    "د ید"از نظر    ی به طور گسترده 

ا  یشناس بر  عالوه  است.  اجتماع  یار یبس  ن، یمتفاوت  عوامل  ز  ی از  جستجو  یطیمحست یو  مرکز  یبر  و    ی مکان 

 . گذارند ی م  ری نگار تأثقوم یهاانسان غذا توسط  رهی اشتراک/ذخ
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 ی شناسباستان  در مدارک  یهای نیبش یپ

سنگ   ن یب  ی هاتفاوت  ابزار  از  غ  ی استفاده  و  لجست  رانسان ی انسان  تحرک  با  ارتباط  م  ی کیدر  وقت  دهدی نشان  تحرک    ی که 

را    ر یز  یهای ژگیو   دیبا   یسنگ  یشناسسابقه باستان   افت،ی تکامل    شودی زنده انجام م   یاهمانند آنچه توسط انسان   یک یلجست

 نشان دهد: 

 فواصل حمل و نقل مواد خام.  شی . افزا1

 دهد.   یم  شی حمل و کار را افزا تیکه قابل یابزار ی . طراح 2

 . یمجهز به ابزار سنگبر  ی مسکون ری غ یها  مکان . 3

 . یبا ابزار سنگ ی مسکون یها  مکان . 4

 

 ی انیم-ه یاول ستوسنیپل شواهد 

پل7Ma. 1-0.3)  ی ان یم-هیاول   ستوسن یپل   دوره  شامل  اوا2.5Ma-0.7)  ه یاول   ستوسنی(  و  -0.13)  ی انی م  ستوسن یپل   ل ی ( 

0.73Maو    ه یاول  ستوسن یپل  ، یجانورشناس  ی شناساز باستان   ی گریو د   انسانوش   ی هال یاز فس  ی ک یشود. دو مشاهدات،    ی ( م

. انسان  کنندی م   ه یتوص  انسانوش  ی ک یلجستتحرک    ی ( را به عنوان »دوره مورد عالقه« براگی میانه اوایل پارینه سن )  ی انیم

انجام    ی طوالن  ی در مسافت ها  دن ی و دو  یرو  ادهیکار را با پ  نی وابسته هستند ا  یک یکه به شدت به تحرک لجست  ری اخ  یها

 دهند. دوره   یم

1.6-1 .8  Ma  انسان   انگرینما م   یی هاگونهظاهر  که  انسان   توانندی است  رفتن/دو  ری اخ  یهامانند  دهند    دن ی راه  انجام  را 

  م یهست  ی شناسباستان   یهااز مکان   یانده یشاهد تعداد فزا  نی دوره همچن  ن ی(. در هم2015  برمن یو ل  گلی، فل2013  برمن ی)ل

  م یدهنده تقسکه نشان   ددهنی نشان م   یبزرگ با عالئم برش ابزار سنگ   واناتی ح  یهارا در کنار استخوان   یسنگ   یکه ابزارها

( است  الشه  حمل  (.  Pobiner 2007و    Pickering2003  ،Blumenschineو    Domínguez-Rodrigoو 

را منعکس   6مورد بحث در فصل  یدر شواهد سنگ   راتییشده است و تغ لی تر تحمخودسرانه   یتا حد یدوره کانون  نی ا انی)پا

  شتر یو ب یدرجه شمال   52تمام اروپا تا حدود   قا، ی از آفر یاریاز بسسن میانه اوایل پلیستو انسانوش تیاز فعال ی.( شواهدکندیم

و شواهد باستان  اوایل پلیستوسن میانه    ی ها  لی بر فس  ی(. مرور5.1)شکل    ا یدر جنوب و شرق آس  ن ییپا   تفاعات . از اردی آیم

م  ی شناس )  ی را  النگبروک  در  م2004توان  و  برهام  )200-108:  2008)  چل ی(،  دنل   ،)2009( گمبل   ،)1999  :98-173  ،)

 . افتی  نیکال
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 ی انیم -هیاول ستوسن یپل  نهیری د  طیمح

  اد یز   راتیی خنک کننده با تغ  ی جهان گرم، مرطوب، اما کل   کی انتقال از    ک یشامل  اوایل پلیستوسن میانه    ، یجهان   اس ی مق  در 

احاطه شده است )زاچوس    شتریب  یی هوا مدت و تنوع آب و    یطوالن   ی ها خبندانیاست که توسط    ییایکم در آب و هوا به دن

مادر (.  2001و همکاران   قب   دهندی نشان م   یانوس یاق  یرسوب  یهاسنگ  متناوب    یوهواآب   نیزم  ونت،یالی لیم  0.9از    لکه 

  ن ی ، طول موج اMa  0.9سال تجربه کرده است. حدود    50000تا    40000  ی طوالن  ی هارا در طول چرخه  ی ترسردتر و گرم 

 افتی  شی افزا چرخه ها به حدود

چرخه  110000-120000 اکثر  ط  یترخنک   ی هادوره  تری طوالن   ی هاسال.  که  به    هاخچال ی آن    ی بودند  شمال  قطب  از 

و    ا یمالیآلپ تا ه  ی هااز کوه   ژهیوکوه، به رشته   ی هادر قله   زین  ی ع یطب  ی هاخچال ی.  افتندی گسترش    ا یو اوراس  ی شمال   ی کایآمر

امتداد کوه  با محبوس شدن مقاد نداشده   لتشکی  د آن  و  ی راک  یهادر  در    یشتریب  ری.  در   خ، ی آب    ر یمتر ز  150تا    اهایسطح 

 با  یگرم و مرطوب تقر   خبندان«ی ان ی »م یها. دوره افتی کاهش  یارتفاع فعل 

در طول    خبندان یچرخه    ازدهی  با  یدهد. تقر  ی تر را نشان م   ی طوالن  خبندان ی  ی چرخه ها  نی سال طول ا   15000تا    10000

سردتر    ی هادوره   قا،یمتفاوت بود. در آفر   یی ا یاز نظر جغراف  خبندانی  ی چرخه ها  اثرات   سال گذشته رخ داده است.  ون یلی مچند  

دوره ب  ی خشک   ی هابا  رشد  دوره   ابانیو  درگرم   یهاو  با  شبکه   ی عیوس  ی هااچه یتر  توسط  رودخانه   یع یوس  یها که  به  از  ها 

نه ساده است و نه    خبندان یو    ی ریگرمس  ی اآب و هو  نی ه گفته شد، ارتباط بمطابقت داشت. همانطور ک  وندند، یپی م  گر ی کدی

آلپ و    یآنها در شمال کوه ها  ری چرخه ها جدا شده است، اما تأث  نیاز ا   یتا حدود  ترانهیرسد حوضه مد  یساده. به نظر م 

آب   خبندان، ی   نیب  ی هابود. در دوره   ق یعم  ای مالیه   خبندان، ی  یهاکه در دوره   یحال   در  کرد،ی شنا م   مزی در رودخانه ت  یاسب 

در جنوب و    میاقل  ریی تغ  ری (. تصوAntón 2003و    Agusti)   زدندی منطقه پرسه م   نی ها در همو ماموت   ی شمال  یهاگوزن 

مناطق را    نی ا  شتر یاست که قبال  ب  ی عیوس  ی هاکمتر واضح است، اگرچه احتماال  شامل گسترش و انقباض جنگل   ا یشرق آس

 (. 2009نل  )د دادندی پوشش م

 

 ستوسن یپل ی انیم-ه یاول یها انسانوش

اوایل    ی ها  انسانوشدر آن دوره غالب است. اکثر منابع حداقل دو گروه از    انسانوش  ی لیجنس هومو بر سابقه فس  ی هالیفس

میانه سنگی  هایدلبرگی و    Homo erectus،  پارینه  م  انسان  فس  ی را  قدمت    یی قا یآفر   ی هال ی شناسند.    1.8تا    1.4با 

عنوان    ونیلیم به  معموال   آفر5.2)جدول    شوندی م  فی توص  Homo ergasterسال  در  اوراس  قای(.  غرب    شتر یب  ا،یو 

ارگاستر/ارکتوس قد  ی هالیفس از    یاریبس  یطبقه بند  تیهستند. سن و وضع  انسان هایدلبرگی   یهال ی از فس  تری م یهومو 
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آس  لیفس و شرق  از جنوب  است.    ای ها  نشده  میانه  او  یها  انسانوشثابت  پلیستوسن  با  ایل  داشتن    و یپل  یها  انسانوشدر 

هستند  ستوسنیپل مغزها کوچک   ی هادندان.  متفاوت  و  )بزرگ   یتر  مقابل    متری سانت   1000-800  <تر  در    600مکعب 

کمتر(، صورت   متری سانت ب  تری عمود  یهامکعب  د  ،یرونیب  یهای نیو  موارد  جمله  با  2011  برمنی)ل  گریاز  آنها  جمجمه   .)

رفته و  عقب  یهای شان یبرجسته، پ  مانندله یم  یابروها  یهای تر، برجستگبزرگتر و برجسته   یهارویه در تضاد با    ان هوشمندانس

اوایل پلیستوسن  ها  (. قد انسان 5.2تر است )شکل  پهن   ی جدار  یبه جا  ی جگاه ی گ  ی هااست که در استخوان   یمحفظه مغز

ا جمجمه    یاسکلت  ی ای بقا  یجنبه ها  ریسا  ومیانه   به طور گسترده  آنها  از جمجمه  بزرگساالن    یو پس  اما  متفاوت است، 

انسان راست    جثه   اکتشاف افراد کوچک  ب، یترت  ن یقد و وزن داشتند. به ا  انسان هوشمندبه اندازه بزرگساالن    با  یبزرگتر تقر

آفرقامت   آس  قا ی در  گسترده   ا، یو  احتما  یاتنوع  و  قد  تفاوت   ال در  در  گسترده  جنسان  یهاتنوع  با  مرتبط    ی )دوشکل   ت یدازه 

با فس  نیهمچناوایل پلیستوسن میانه    یهال ی. فسدهدی ( را نشان میجنس   ی های ژگ ی در و  ستوسنیپل  وی پل  یهال یدر تضاد 

  ندراه بروند و بدو  یدر فواصل طوالن  یمدت طوالن  یتا برا  سازدی را قادر م  ر یاخ  یهامشترک هستند که انسان   ی کیمورفولوژ

ل و  ل2004  برمنی)برامبل  همکاران    برمنی،  ا2008و  پاها   یژگیو  ن ی(.  شامل  با    یپاها  ک، یبار  یها  فقرات  ستون  و  بلند 

اما آنها    دند، ی دوی نم  ا ی  رفتندی زنده راه نم  ی هامانند انسان   قا  ی احتماال  دقاوایل پلیستوسن میانه    ی هاکمر است. انسان   یانحنا

ظرف در  ما  »استقامت   دنی دو  تیبا  رفتن  راه  زم  یهای استراتژ  یربنایز   که  «یو  از  مستلزم    ینگارقوم  نیاستفاده  که  است 

 است، مشترک هستند.  یک یاز تحرک لجست ییسطوح باال
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 ی ان یو م قدیم ستوسن یدوران پل  ی سنگ ابزار

ول  است. جد  افتهیسال گسترش    ونی لیم  کیاز    شیب  یدر سه قاره و برا  ی انیو م  هیاول  ستوسنیدوره پل  یبرا  ی سنگ  سابقه

دهد.    ی ارائه ماوایل پلیستوسن میانه    ی از مجموعه ها  ینمونه ا  ان یدر م  A-I  یرا در مورد وقوع حالت ها  یی داده ها  5.3

چکش،   مادرسنگ  مادر   ، یدوقطب  سنگ  سنگ  سنگ  مادر   ، قلوه  رو  سکو   سنگ  قطعات  ا  توش و  اکثر  در  ساده    نی شده 

نسبت به    انسانوش  تیفعال  جهیبه وضوح نت  تراشهقطعات    یرو   وجود دارد. روتوش بر اوایل پلیستوسن میانه    ی مجموعه ها

هستند،    هاکوله یدنت/ های دگیها/برخراش   ی دارااوایل پلیستوسن میانه    یهااست. اکثر مجموعه پیش پلیستوسن   ی مجموعه ها

اوایل    یاهد ابزار سنگ شو  شتریب  دی . عناصر جدشوندی م   دهید  ز ین  هاوعه از مجم   یاری( در بس"اول "و نقاط )عمدتا     هان یاما بر

  غه یت  ی ها سنگ مادر( و  BHCs)   ی دو وجه ی سلسله مراتب  یها  سنگ مادر بلند،    سنگ مادر  ی شامل ابزارهاپلیستوسن میانه  

 هستند.  یا
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برنده بزرگ   ی ابزارها ابزارهاابزار  بزرگ   ی :  برنده  بزرگ)  ابزار  برنده  نمادابزار  پلیستوسن    ی مصنوعات سنگ  ن یتر   ن ی(  اوایل 

آنها    شتر یمتفاوت است. ب  اریآنها از آنها بس  ی جدا شدن تکه ها  زان یاز نظر اندازه، شکل، و م  ابزار برنده بزرگ   .تند هسمیانه  

ها  ابزار برنده بزرگ  شتر یشده است. ب  عیدو محور توز ن یا  لندتر شده اند و جرم آنها به طور نامتقارن در طول ب  ده یدر دو بعد کش

از    ی (. برخ3. 5( )شکل  گریکدی   ی به اندازه دست انسان با انگشتان و شست مواز  با ید )تقر متر طول دارن  یسانت   20تا    10  نیب

  ی با روتوش کردن تکه ها   گرید  ی سنگ، برخ  یها با جدا کردن تکه ها از سنگفرش ها و قطعات جدول   ابزار برنده بزرگ 

  ده ی چیپ  ی سطح  ی ها توپوگراف  برنده بزرگابزار  شدند.    یها زده شده بودند، ساخته م  BHCاز    ایتخته سنگ ها    ز بزرگ که ا

ابزار برنده    رات ییاز تغ  ی متفاوت است. بخش  اریجدا شده از آنها از نظر اندازه و شکل بس  یها   تراشه  جه،یدارند و در نت  یا

  گر ی د  ی رات مواد خام را منعکس کند. برخییاثرات تغ  ایشدن مجدد    زی ت  ایکمتر کاهش و/   ای  شتر یب  ری ممکن است مقاد  بزرگ

برا شده  اعمال  اشکال  است  )جونز    ی عملکردها  یممکن  کنند  منعکس  را  و1979خاص  فرون  1983  ال ی،  (.  1999، مک 

  رها« یگها« و »شکل ها«، »انتخاب ابزار ها، از جمله »ابزار برنده بزرگ از    یمتعدد  یک یانواع مورفولوژ  یسنت   یهایشناسگونه 

  ی که از نظر عملکرد  دهد ی نشان نم   یمدرک   چ یو ه  شوند،ی م   یبنددرجه   گر یکدیبه    هان یاما همه ا  شناسند، ی م  ت یرا به رسم

( در  BHCs)  یدو وجه   یسلسله مراتب  ی ها  سنگ مادر:  یدو وجه   یسلسله مراتب   یها  سنگ مادرتفاوت دارند.    گریکد یبا  

از    ی از مرکز در برخ   ز یگر  / یشعاع   یها BHC(.  5. 5و    5.4  یشوند )شکل ها   ی متر ظاهر م  ی لی م  5. 1در حدود    ا یو آس  قا یآفر

  ی هاBHC  توانندی نم   یشناسباستان   یهاف یاز توص  یاریبس  نکهی. ادهند ی رخ م اوایل پلیستوسن میانه    یهامجموعه   نیاول

از    ه یپاسانت/ی شعاع را  مادر مکرر  فراوان  صیتشخ   «ییسکوی»د  یاقلوه سنگ   یهاسنگ  را    یدهند، سنجش  آنها  تنوع  و 

متر طول( هستند.    یسانت  10از    شیشده از آنها نسبتا  بزرگ )ب  دهی بر  ی و تکه ها  یح یترج  یها   BHC  نی. اولکندی دشوار م 

گسترش    سنگ مادر   تراشه سطح انتشار    ی انی نسبتا  بزرگ هستند که تا نقطه م  جای   ک یحداقل    ی ها داراسنگ مادر   نی اکثر ا

  ن ی تر  یمتفاوت هستند. آنها اغلب طوالن  اریکل بسها از نظر اندازه و ش  سنگ مادر   ن یبزرگتر جدا شده از ا  ی. تکه هاابد ییم

  ا یآنها معموال     یجانب  یانی. سطح مقطع مکینازک و نه بار  یی مجموعه هستند، اما نه استثنا  ک ی  یتکه ها  نیو گسترده تر 

  ادر سنگ م  یلبه جانب  کیاگر از نزد  ایجدا شده باشند    سنگ مادر  تراشه)دو محدب( است اگر از مرکز سطح انتشار    یعدس

بزرگ درجه    Reو   ابزار برنده بزرگبزرگ با درجات مختلف روتوش به    یها تراشه  نیشکل است. ا  یجدا شده باشند گوه ا

زمان    نیشوند. در ا  یتر م   عیآمپر شا   یل یم  5. 0-0.3آرام عود کننده پس از    ی ها  BHCقطعات لمس شده    .شوند   ی م  یبند

شوند )آدلر    ی متر، و نسبتا  نازک تر م  یسانت   10کوتاه تر، معموال  کمتر از    یح یترج  یها  BHCشده از   دهیبر   یها  تراشه  ز،ین

و    ستالید  یهاه یتر از حاشکوتاه  یهاتراشهاز برداشتن    یاعهتر، مجمو جوان   یهامجموعه  نی ا  انی(. در م2014و همکاران  

 (. 1997)چازان   کندی م  نیی تع شی بزرگ آنها را از پ ی ح یترج ی هااغلب شکل تکه  تراشه ی سطح جداشدگ  یجانب

حفظ    غه یت  سنگ مادر کاهش    ی را برا  ی شواهداوایل پلیستوسن میانه    ی : چند مجموعه باستان شناس غه یت  ی ها  سنگ مادر 

و در شرق    ایدر کن  نگویدر حوضه بار  لی ما  0.5تا   3. 0به حدود   ییرخدادها  ن یچن  نی و مستندتر  نی (. بهتر5.6کنند )شکل    یم

م  برود یتابون،    ی غارها  در شام    ترانه یمد مربوط  قاسم  م  ی و  و  )جانسون  گوفر    ی بارکا  تز، یملمی، ش2010  ی ت یبر  ک شود  و 

ا2011 در  به  هاغه یت  ها انسانوشها،  مکان   ن ی(.  سرا  م  کیستمات یطور  روش   کردندی جدا  به  را  آنها  روتوش    زی متما  یهاو 

  ی انتها راغلب د هاغه یت نیا ی روتوش متعامد رو  ستوسن،یپل و ی پل  یهانه یاز زم هاغه یگاه به گاه ت  یهاافتهی . برخالف کردند یم
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هستند. برخالف    یروتوش شده اغلب به صورت تند پشت   یجانب یابزار قرار دارد. لبه ها  یعمود بر محور طوالن  غه،یت  ییانتها

مادر کاهش   زم   غه یت  سنگ  م  دتر،ی جد  یهانهیدر  نظر  مادر کاهش    رسدی به  می  غه یت  سنگ  پلیستوسن  شامل  انه  اوایل 

است. درعوض،   غهیقبل از برداشتن ت یاانه استو ریقطعه سنگ غ کیاز  کشیده یااستوانه  سنگ مادر کیاز   یکم  یدهشکل 

  یهاتراشه را انتخاب کردند و سپس   ی از مواد خام سنگ  ی کشیده قطعات  اوایل پلیستوسن میانه    ی هاموارد، انسان   شتر یو در ب

  دا یکه آن را پ  ی را با سنگ به شکل   دنیکوب  ی هاآنها مهارت   گر، ی دا کردند. به عبارت دجسم ج  ن یا   یبا محور طوالن   یمواز

 از قبل موجود.  ی کیمورفولوژ ای  کیمتر  یمطابقت با الگوها  یشکل دادن به سنگ برا ی به جا ند، داد ق یکردند، تطب

پلیستوسن می  یابزار سنگ   د یتول  د یجد  ی ژگیسه و  نی : ایو زمان  یی ا یجغراف  تنوع  در زمان و مکان    ی به طور مساوانه  اوایل 

که به    ییها  نه یشوند، معموال  در زم  یم   افتی  یو جنوب   یغرب  ا یو اوراس  قا یها عمدتا  در آفر ابزار برنده بزرگ نشده اند.    ع یتوز

اول  ی طور قابل توجه از  ابزارها  خیتار  نیجوان تر  ا  ردر ه  یسنگ   یظهور  ابزار برنده  (.  2010  یخاص هستند )ش  یمنطقه 

و    قا یاز آفر   یار یها نادر هستند اما در بسBHCشوند.    ی ظاهر م  ا یشمال آس  ایها به ندرت در مناطق شرق، جنوب شرق  رگبز

زمان    ایاوراس میانه  در  پلیستوسن  شواهداوایل  اند.  شده  س  یبرا  یگسترده  مادر  ک یستمیکاهش  در    غهیت  سنگ  عمدتا  

 سال است.  ون ی لیم 0.5قدمت آن کمتر از که  دهدی م خ ر ی جنوب غرب ی ایو آس قا یآفر  ی هانهیزم

 

 شده  ی ابیارز  ی هاینیبش ی : پیسنگ یو ابزارها  یک یلجست تحرک

از    یکه برخ   یی دهد. از آنجا  ی را ارائه م  پیشا پلیستوسن و  اوایل پلیستوسن میانه  از شواهد    یخالصه ا  سهیمقا   5.4  جدول

فقط از    یآمار   سهیوجود ندارند، مقا  ستوسنیپل  و یدر پلسن میانه  اوایل پلیستوشده در نمونه  داده نشان   ی هارحالت ی ها/زحالت 

کوبه مادر   ، یسنگ   ی هانظر  مادر   ،ی دوقطب  ی هاسنگ  سنگ   یها سنگ  م   ر یغ  قلوه  شده،    ، یراتبسلسله  روتوش  قطعات 

حالت    ری، ز Gو    A-D  ی )حالت ها  ی سلسله مراتب  یها  سنگ مادرقابل انجام است.    یصورت و تک ابزار برنده بزرگ  ی ابزارها

E1 گر یکدیبا    یآمار  تیاز اهم  یدر سطح متوسط   پیش پلیستوسنو اوایل پلیستوسن میانه    یهانمونه   سه،یدر مقا ن،ی(. بنابرا  

شواهد   هستند.  میانه  متفاوت  پلیستوسن  پاوایل  اثرات  با  تطابق  عدم  و  تطابق  زوج  تعداد  مورد  تحرک    شدهینیبش ی در 

 . دهدی را نشان م یک یلجست

 

 مسابقات 

اوایل   یها  مکانفواصل حمل و نقل مواد خام: داده ها در مورد حداکثر فواصل حمل و نقل مواد خام شناخته شده از  شیزااف

کنند. همه به    ی م  ت یشده در فواصل حمل حما  ی نیب  ش ی پ  ش ی ( از افزا1997 فبلو آگوستین)  قایدر شرق آفر پلیستوسن میانه  

مواد خام    ی( حاوOlduvai MNK  انند)م  یمواد خام سنگ   یهارخنمون   مستقر دراوایل پلیستوسن میانه    مکان جز چند  

فاصله    یسنگ و  یلومتریک  13تا    2از  ها  یآمار  یها  یژگ یهستند.  قدمت    ی مجموعه    8=    نی انگی)م  Ma  1.6-2. 1با 

 لومتر، یک
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sd = 4, n = 12 1.9-1.6با قدمت    یها( اساسا  با مجموعهMa  2. 1-0.3  با قدمت  یهاهستند، اما مجموعه   کسان ی  Ma  

در    شدهی نیبش یپ شی ها با افزاداده  ن ی(. ا t = 3.5 ،p<.01)  دهند ی را نشان م  یدورتر اربسی  خام   مواد   حرکتبه طور متوسط  

عنوان  رخ داده است، نه به  ری تأخ  ی پس از مدت  ش یافزا  ن یکه ا  کنندی ن اشاره میحمل و نقل مواد خام مطابقت دارند، و به ا

 .تری ونقل طوالن حمل  یهاه مسافت ب ی ناگهان ر ییتغ کی

ازددهند ی م   شیحمل و کار را افزا  تیکه قابل  یابزار   یهاطرح سنگ    ی ابزارها  شتریب  طیطول مشخصه، تقارن، و مح  ادی: 

شده سازگار است.  ابزار حمل جعبه   ی اجزا  ان یحمل و کارکرد ابزار در م  ت یقابل  ش ی افزا  یها برابا تالش   ی بلند، همگ  یامادر 

  ی ها  سنگ مادر  گر ی و د  سکوی ضربه  ی ها  سنگ مادر   ،قلوه سنگ  ی ها  سنگ مادرطول با    اد یها از نظر ازدبرنده بزرگابزار  

لبه کار  لی متفاوت هستند. طو  ستوسنیپل  و یپل آن جدا کرد.    یکند که م   ی را فراهم م  یشتر یب  یشدن  از  را  ها  توان تکه 

ارائه م  یتر   یبرش طوالن   یلبه ها   نی همچن به کاربر  اجازه م   ی را  به کاربر  بازو کار برش    یدهد و  با هر حرکت  تا  دهد 

طور  کوچک و نازک را به  یها تا تکه   دهد ی اجازه م   رها یبه کارگ  ابزار برنده بزرگ   ک ینسبتا  بار  ی هاشود. لبه   جامان  یشتریب

ممکن است    ن یها همچنبزرگ  ابزار برنده جدا کنند. تقارن    ایاش   دنی بر  یلبه برا  یی و بدون به خطر انداختن توانا   کیستماتیس

 (. 2007 استیون میثن Machin, Hosfield, andدهد ) ش یبرش افزا یکاربرد آنها را در کارها

مادر  مراتب  یها   سنگ  مادرو    ی دو وجه  ی سلسله  و   غهیت  ی ها  سنگ  ها  ژهیبه  میانه    ی در مجموعه  پلیستوسن    ج یرااوایل 

آنها همچن  ی ها  تراشه  ت یفیاما ک  ستند،ین از  قابل  ی نشان دهنده سازگار  نی جدا شده  استفاده طوالن  تیبا  مدت، و    یحمل، 

است.   باال  ابزار  انداختن  دور  مادر آستانه  مراتب  یهاسنگ  م   یسلسله  تکه   دهند ی اجازه  به    یتری نسبتا طوالن   ی هاتا  نسبت 

مادر  مراتب  ریغ  یهاسنگ  مساو  یسلسله  صورت  در  شوند.  چ   یجدا  همه  به بل   یهاتکه  گر، ید   یزهایبودن  نسبت  ندتر 

 . کنندیرا حفظ م  یترتر، لبه کار/برش بالقوه قابل استفاده کوتاه  ی هاتراشه

کاربرد ابزار است. به    شیافزا  یبرا  ینگارقوم   یهای استراتژ  ن یترج یاز را   یک یبا روتوش    شدهره یت  ی هاکردن مجدد لبه   زیت

توانند به    ی روتوش نشده برش ندهند، اما م  ی لبه ها  ی روتوش شده ممکن است به خوب   یلبه ها   ده، یچ یپ  ی توپوگراف  ل یدل

  ی از اجزا  یار یبس  ان ی است که در م  یی های ژگ یهمان و   قا  یدق  های ژگ ی و  ن ی. اهند از اهداف برش د   ی اریبس  ی برا  ی اندازه کاف

را   یترابت شواهد ث نی همچناوایل پلیستوسن میانه   یها. مجموعه شود ی مشاهده م ینگارقوم یهاقابل حمل انسان  یابزارها

 .کنندی با روتوش حفظ م  یابزار سنگ  شی در مورد آرا

قطعات روتوش   یکه روتوش رو دهدی نشان م زدند،ی روتوش ضربه م جادیا  یکه در آن سازندگان ابزار برا یاوارهطرح  تنوع

پلیستوسن میانه  شده   ابزارها به جا  زی ت  یعمدتا  برااوایل  آنها انجام  یشکل خاص   لی تحم  یکردن  شده است. اگر تنها    به 

که از کدام    کندی نم   یدهد، فرق  ریی خاص تغ  ی را به شکل  یسنگ   ر ابزا  کیاست که    نی انجام دهد ا  خواهدی که فرد م   یکار

کند که    یم   جاد ی ا  ی لبه منحن  ک یآن،    ی با ضربه زدن به سطح پشت  تراشهسمت لبه کار جدا شود. اما، روتوش کردن لبه  

کند   یم  جادیا یآن، لبه برش   ی با ضربه زدن به سطح شکم تراشهکند. روتوش لبه  یدشوار م   مدت با آن لبه را یبرش طوالن

کار را انجام    نی کردن مجدد مکرر ا  زی برش داده و پس از ت  یدهد تا با تالش کمتر  یآن به آن اجازه م  میمستق  یکه نما

 به شدت روتوش شدند.  ،ی پشت  یه جاب ، یبا ضربه زدن به سطح شکماوایل پلیستوسن میانه دهد. قطعات روتوش شده 
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به وجود آنها اشاره    م یرمستقیوجود ندارد، اما شواهد غاوایل پلیستوسن میانه    یکمک   ل یحمل وسا   ی برا  یم یشواهد مستق  چیه

با طول    یی هاابزار برنده بزرگکوچک هستند که بتوان در دست حمل کرد، اما    ی ها به اندازه کافابزار برنده بزرگ  شتر یدارد. ب

در    میبزرگ هستند که تصور حمل و نقل آنها به طور مستق ی ابزارها به قدر نیوجود دارند. ا  زیمتر ن ی سانت 30تا  20از  شیب

  ی هاابزار برنده بزرگ  ن یشدند. چن  ی حمل م   شتر یب  ا ی  لومتر یها ده ها کابزار برنده بزرگ  نیحال چن  نی دست دشوار است، با ا

ا  ی بزرگ، سازها ابزارها  ی کوبه  به سادگ   ی را م   گر ید   ی و  پ  ی توان  برا  چاندن یبا  آنها  قابل    ک ی  جاد یا   یطناب دور  دسته، 

هزار  شده از    ده یبر   ی نشده است، اما نقاط سنگ  ی ابیباز اوایل پلیستوسن میانه    ی ها  نه یزم  از طناب    یا یبقا  چ یحمل ساخت. ه

متر   یل یم 0.5از وجود آن حداقل  یحاک میرمستق ی( به طور غWilkins et al. 2012( )یجنوب ی قای)آفر thu Pan 1سال

 است.

ابزارها  یرمسکون یغ   یهامکان  به  باستان   ی مجهز  سابقه  سنگ:  میانه    ی شناسبرش  پلیستوسن  فراواناوایل    ی برا  ی شواهد 

داران  مرگ مهره   ی هاها، مکان مکان   ن یا   نی تر. واضح کندیبرش سنگ فراهم م  ی مجهز به ابزارها  ی رمسکونیغ  ی هامکان 

  ک ی برش خورده    ی هااستخوان   دار تراشه   ی سنگ  ی . در آنجا، ابزارهاna FxJj 3هزار سال East Tur، مانند  هستند  ی بزرگ

آب احاطه کرده   ی اسب  را  ) کامال  کامل    ی، شواهد سنگ 6سطح    Olduvai FLK N(. در  Isaac and Isaac 1997اند 

ف  یمشابه اسکلت  )  لیبا  است  چند Leakey 1971همراه  د  نی(.  ا   گریمکان  شناس   نیاز  باستان  سابقه  اوایل    یدست، 

  ی رخ م  ز ین  ا یدر اوراس  گر ی(. موارد د 2006عنوان مثال، دلگنس و همکاران    بهآورد )  ی را به ارمغان م  قایآفرپلیستوسن میانه  

 .Howell et al. 1995, Roberts et al( )ای)اسپان  Torralba/Ambrona( و  ایتان ی )بر  Boxgroveدهند، مانند  

ا1997 منعکس ان مک  نی (.  احتماال   ترکها  الشه  یبیکننده  و  شکار  اانسان   یخواراز  اما  هستند،  الشه  یی آنجا   زها    ی هاکه 

است که    نیدر مورد آنها ا   یاز معدود موارد قطع   یک یگوشتخواران بزرگ را جذب کنند،    توانندی بزرگ به ندرت نم  واناتیح

 اند.نبوده  انسانوش ی مسکون ی هااحتماال  مکان 

ندارند،    ی وانی ح  ی ایکه بقا  ییافراد متعدد را در کنار هم قرار داده اند و مکانها  ی جزئ   ی ایو بقا   ی سنگ  ی که ابزارها  ییمکانها

و مواد    یسنگ   ی از ابزارها  یاکه انباشته  کندی م   شنهادی( پ1988(. پاتس )دی نیرا بب  5.7طلبند )شکل    ی را م یگرید یرهایتفس

که   گرفتندی جا قرار مها در آن که انسان  یهستند، منابع ابزار و مواد ابزار  «ی راهبرد  یهافظه»ح  یدر دره اولدووا  یخام سنگ

انبارها    ن یکند که با قرار دادن ا  ی آورده باشند. پاتس استدالل م  ی قصاب   ی را برا  ی جزئ   ا یطعمه کامل    وانات ی ها الشه حانسان 

را   یحمل ابزار سنگ  یبرا ازی مورد ن یتوانستند فاصله ها یا مه  زادهانسان  ،یدره اولدووا نهی ر ید  اچهیدر  ه یدر فواصل در حاش

. آنها با قرار گرفتن در مراکز حمل  دهندی را انجام م  ی( عملکرد مشابهATMباجه خودکار مدرن )   یهان یکاهش دهند. ماش

رساند    یه حداقل م ب  ارندحمل و نقل پول نقد د  یرا که کاربران برا  یفاصله ا   ،ی خرده فروش  ی فروشگاه ها  کیو نقل و نزد

 دهند.   یخطر سرقت را کاهش م  جهیو در نت

پ2014)  کالمک تجمع   کندی م  شنهادی(  بزرگبزرگ    یهاکه  برنده  بافت   ابزار  در  نزد   یارودخانه   یهاکه    ه یحاش  ی کیدر 

  ی تر بزرگ   ی سنگ  ی ها ابزارهاهستند که انسان   یی هامکان   شوند، ی م  افت ی  ا یو اوراس  قا ی آفر  یهااچه ی در  ی هااز حوضه   یاریبس

پا  کردند ی را که حمل م ارتفاعات  پا   ر رها کردند. د  ترن ییدر  مرگ    ی و مکان ها  ی خوراک  ی اه یگ  ی تر، غذاها  ن ییارتفاعات 
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  اب یبزرگ کم  ی ا  تراشه   ی و ابزارها  ابزار برنده بزرگ ساخت    ی بزرگ مناسب برا  ی است، اما سنگ ها  ج یبزرگ را  وانات یح

ها  . اما، با صعود انسان دادی م ش ی منابع افزا نی از ا یبرداربهره  ی ها را براانسان  یهافرصت  طقمنا نهایهستند. حمل ابزار در ا

ابزار برنده  حمل    یا یفراوان است، مزا  ی که مواد خام سنگ  یی حوضه، جا   یهاه یشدن به حاش  کیو نزد  ترن ییاز ارتفاعات پا 

  ی منظم   ی رهایها مسانسان   نی ا  نکه یفرض ا  با قد است که  . مک کال معترسدی م  ختن یو به آستانه دور ر  افتهیکاهش    بزرگ

چشم  سراسر  در  مرا  دنبال  ز"ی ابیریمس   یغذا  ی جستجو")  کنندیانداز  تعداد  زمان  طول  در  بزرگ   ی ادی (،  برنده  و    ابزار 

  ی مل   یهاک در پار  یروادهیپ  ی رهای امروزه در مس  توانی را م  ی . روند مشابهشوندی جمع م   گری کدی  یک یدر نزد   گرید  یابزارها

را که هنگام    یی غذا  عاتیضا  ر یو سا  ییمواد غذا   یبندساز، بستهدست  یاغلب عصا  دکنندگانیکه بازد  ییامشاهده کرد، ج 

 . کنندی رها م  کنند، ی م جاد ی ا یرواده یپ

 

 عدم تطابق 

  ی بان یپشت  شوند،ی م  ز یتجه  گریو مواد د   ی با ابزار سنگاوایل پلیستوسن میانی    یمسکون  یهامکان   نکه یا  ینیبش یشواهد از پ 

است. در  اوایل پلیستوسن میانی    یمسکون  یهامکان   یبرا  ف ی دهنده شواهد ضععدم تطابق در واقع نشان   نی اما ا  کند،ی نم

را با    ی سنگ   ی بزارهاکه ا  تیواقع  ن ی بر اساس ااوایل پلیستوسن میانی    ی هااز مکان   یاری، بس1970تا    1960  ی هاطول دهه 

و    Bunn،  1978  زاک ی)ا  شدندی م  ر یتفس  ی مسکون  ی هابه عنوان مکان   کنند،ی م   بیبزرگ ترک  ناتوایالشه ح  یجزئ   ی ایبقا

  ی مسکون  یهامکان   ی جهان  ی های ژگ یو   ،یاز معمار   ی ها و شواهدها فاقد کوره مکان   ن یا  شتریحال، ب نی(. با ا 1980همکاران  

از    ی عنوان کوره در برخاحتراق که به  یهای ژگ ی (. و2014  ، مک کال1985  نفورد یهستند )ب  ی عت صن  ش یپ  یانسان   ینگارقوم

 شوندی م  ر یتفساوایل پلیستوسن میانی 

اما چن2008ل یاف-مادر )آلپرسون  0.8( حدود.  لی)اسرائ  گشر بنوتمانند    ییهامکان  اوایل    یها  نهیدر زم  ییها  یژگ ی و  نی (، 

مواد    رهیذخ  یبرا  یشواهد  ای  یبا معمار   دهد،  یاحتراق رخ م   یها   یژگ ی که و  یمعمول هستند هنگام  ریغپلیستوسن میانی  

ن  ییغذا ا ستند یهمراه  پذ  ن یگز یجا  ر یتفس  نی شواهد چند  ن ی.  امکان  قبال ذکر شد،    ن یاول  کند.   یم   ری را  همانطور که  مورد، 

قوم    یبه جا مانده از انسان ها  یو انبارها  ی از اجاق، معمار  ی کشف آثار  یحفظ است. باستان شناسان برا  یریشامل سوگ

آثار آتش   ی کوتاه مدت تالش م  یمسکون  یر مکان ها گرا د بافت  ی هایسوزکنند.  در    ستوسنیپل  یهاکوتاه ممکن است 

  ی انسان ها  نکه یبا وجود ا  یکه حت   افتی  تیواقع  ن یتوان در ا  ی را م   "حفظ  ی ریسوگ"  هیفرض  نی از ا  ی بانیپشتنمانند.    یباق

که امروزه انسان ها به طور    ی ستگاهیکردند، ز   ی م  ی اروپا زندگ   آلپ در   ی به وضوح در شمال کوه هااوایل پلیستوسن میانی  

در طول شرا اما    یم   میتسل  ی پوترمیبه ه  خبندانی   نی ب  طی منظم  پلیستوسن میانی    یها  مکانشوند،  شواهد    ییاروپااوایل 

ا  ی برا  ی کم )روبروکز و و  ن یاثبات  آتش  دارند.  پلیستوسن میانی  (.  2011  ال یموضوع    ی ها   مکان   ی ممکن است دارااوایل 

 . م یکن ییشناسا  ی مسکون یها را به عنوان مکان ها  مکان ن یا میبوده باشد، اما ممکن است نتوان یمسکون
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انداز قرار داشته  از چشم   یی هاممکن است در قسمت اوایل پلیستوسن میانی    ی مسکون  یهااست که مکان   ن یدوم ا  احتمال

مناطق    ی رواوایل پلیستوسن میانی    ی هامکان   ی های حفار  شتر یست. بنشده ا  ی بردارشناسان نمونهباشند که توسط باستان 

  ی نواح   ن یدر ا   ریز گوشتخواران بزرگ ز  وزه تمرکز دارند. امر  ی سنگ   ی هاها و غارها/پناهگاه و رودخانه  ها اچه یدر   ی هااطراف لبه 

در    ی مدت طوالن  ی وست که برادانسان   یهازنند. انسان   یگود م  ی کنند و در دوم  ی شکار م  ی کنند، در اول  یرفت و آمد م 

  ی هامکان   یبرا  ی امکان وجود دارد که شواهد کم  ن ی. ادادندی خود را در معرض شکار قرار م  کردند،ی م   یها زندگ مکان   نیا

  ی هاها و خطوط پشتهتپه   یها را در باال آن مکان   کیستماتی ها به طور سانسان   را یز  مینیبباوایل پلیستوسن میانی    ی سکونم

از سطوح    ی مرتفع   ی هالندفرم ن یکه چن  یی اند. از آنجا انداز اطراف قرار داده از چشم   ی خوب  د یها با دآن  ی کی در نزد  ا ی ع  قابل دفا

فرسا   یی باال م   ش یاز  سکون  برند،ی رنج  است  خوبآن   یرو   یهات ممکن  به  شناسا   ی ها  و  شود  پرونده   یی حفظ  در    ی هاآن 

 دشوار باشد.   یشناسباستان 

که    ی مسکون  ی هابا مکان   یک یتحرک لجست  ی برااوایل پلیستوسن میانی    انسانوش  یهای که استراتژ  است  ن یسوم ا   احتمال

د شده  ان یب  گر یکد یبا    ییهابه روش  م  گر یاند که  دقوم   یهاانسان   انیدر  )شوند ی نم  ده ی نگار  گمبل  ا 1999.  را    ه یفرض  ن ی( 

استدالل م  ی بررس و  است  ها   یکرده  و سا  ن بیلزینگلبمانند    یی کند که مکان  ها  ر ی)آلمان(  م  یی مکان  نظر  به  رسد    ی که 

که    هایی  مکان   باشند،   "عملکرد  ی فضاها"کنند ممکن است    ی سکونت انسان ها را حفظ م  ی برا  ییفضا  ی شواهد ساختار

 ابزار.   د ی و تول یاشتراک گذار ی ها تی شوند. فعال یمستقل از غذا جمع م  یتعامالت اجتماع  یافراد برا

با  ت،ینها  در ا  دی ما  نهاد جستجو   میاحتمال فکر کن  ن یبه  پلیستوسن میانی    یهاانسان   انیدر م  یمکان مرکز  یکه  اوایل 

  ی کار را انجام نم   نی ا  یگر ید  ی گونه نخست  چ یدهند، ه  یکار را انجام م  ن یوجود نداشته است. اگرچه امروزه همه انسان ها ا

جستجو مرکز  کیستماتیس  ی دهد.  عنوان    ی مکان  به  تنها  است  م  کیممکن  در  از    یهاانسان   انیموسسه  اوایل  پس 

 (. 2014 مک کالباشد ) افتهیتوسعه  پلیستوسن میانی 

 

 خالصه 

تکامل راه    نیب  ی ، همبستگاوایل پلیستوسن میانی  ی در مورد شواهد سنگ  ک یاستراتژ  دگاه دی  و  ی قی تطب  یل یتحل  کرد یرو  کی

  7. 1که از حدود    دهدی را نشان م  یابزار سنگ   یهادر طرح   راتیی ونقل غذا، و تغحمل   یشواهد برا  شی رفتن، افزارفتن/گام

  ی ک یتحرک لجست  شیشامل افزا  کیاستراتژ  رییتغ  کیبه    یبه طور قابل قبول   راتییتغ  نی. همه اشودی سال شروع م   ونیلیم

فواصل کوتاه در    از مواد ابزار را در  یمحدود  ر ینماها خودشان و مقادانسان   رسدی به نظر م  ن، ی از ا  ش یقابل ارجاع هستند. پ

چشم  مکان سرتاسر  به  نزد  ییهاانداز  منابع  یی جا   کینزد  ای   کیدر  ن  یکه  سن  از یکه  ابزار  از  استفاده  حرکت    یگ به  دارند، 

  ی انجام م   ی کار را به اندازه کاف  ن یکردند و ا  یرا با خود حمل م   یسنگ   ی ابزارها  نیآنها همچن  ل،یما   7. 1. پس از  دادندیم

انتخاب  تا فشار  قابل  جادیا  یابزار سنگ   یطرح ها  یبرا  یدادند  ا  تیکنند که  بهبود بخشد.  را    ی هاکه مکان   نیحمل و کار 

اجاق   یمسکون مبا  و  مقا  یهای عمارها  انسان   سه یقابل  ا   ینگارقوم  ی هابا  سنگ  ر یتصو  نیدر  ابزار  از  استفاده  اوایل    ی از 
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اوایل    ی هانحوه ساخت انسان   ی اجتماع   نه یدر زم  یی هااوت ندارد( که تف   ی )تعجب   دهد ی وجود ندارد، نشان مپلیستوسن میانی  

 شده خته یاستفاده شده و دور ر یاز صنعت وجود دارد. ابزار سنگ شی پ ی هاو انسان پلیستوسن میانی 

 

 ی سنت  ی کردهای تضاد با رو در

را با    ی کیتنوع تکنولوژ   کندی م   ی سع  یانده یبه طور فزااوایل پلیستوسن میانی    ی سنگ   ی هامجموعه  ی شناختباستان   مطالعات 

اما دامنه آنها نسبتا  محدود    ند، مطالعات کامال  خوب هست  نی از ا  یاریها مرتبط کند. بسانسان   ن یاستفاده از زم  یهای استراتژ

  ی در همان مکان تمرکز م   گری کدی  یک یواقع در نزد   ی ها  مکان از    ی از مجموعه ا  ا ی  مکان   کی مصنوعات    ی است. آنها بر رو

 کنند

  ی الگوها  یبر معنااوایل پلیستوسن میانی    ی سنگصنایع    یبه بازساز  یسنت   یباستان شناس   یکردها ی رودر    "بزرگ"سواالت  

در مورد    ی (. بحث باستان شناس2007)به عنوان مثال، شارون    است  ی مجموعه ا  ن یبزرگ در تنوع ب  اسیدر مق  یی ایجغراف

اوایل پلیستوسن میانی    یشواهد سنگ  کیاستراتژ  دگاهیبا د است، و تضاد    ی سوال بزرگ  نیاز چن  ی نمونه خوب  "وسیخط موو"

 تواند واضح تر باشد.  ینم

بزرگ برنده  آفرBHCو    ابزارهای  در  اوراس  قای ها  آس  جیرا   یغرب  ایو  در  اما  هستند    ی شرق  یایهستند  ندارند    ای نادر  وجود 

برا1948موویوس) کن  Lycett and Bae 2010به    ر،یاخ  یبررس   ی؛  مو(.  دی مراجعه  خود  ویوسخط  بحث    ی به  خود 

  قا ی مختلف آفر  ی در بخش ها  ی طوالن  یها  وره د  یبرا  ی سنگ  یها در مجموعه ها BHCها و  ابزار برنده بزرگ.  ستین  زیبرانگ

ابزار  را با و بدون    ییمجموعه ها  یکنند به سادگ   ی مکان ها کار م  نی که در ا  ی وجود ندارند. باستان شناسان  یغرب   ی ایو آس

بزرگ صنا برنده  سنگ  عیبه  ابزار  م   ی مختلف  د  ی اختصاص  مسائل  سراغ  به  سپس  و  موو  ی م   گری دهند  خط    وس ی روند. 

در شرق   BHCsو    ابزار برنده بزرگ شده است( فقدان    ی)که از او نامگذار  وری جون  وس یال. موو  المها رایاست ز  زیبرانگبحث

  ی سنگ  یدر فناور  یدر پ  یپ راتییکه تغ  یی با غرب، جا  سهیدر مقا  "یفرهنگ   ی عقب ماندگ" ی برا  یرا به عنوان شواهد  ایآس

  گر، ید   ی مانند جاها  ، یشرق  ی ا یمنطبق است. در آس  ی به خوب  یتکامل   راتییتغ  شرو« ی »پ  ات یکرد. با روا   ر یتفس  کند،ی م  ر یتفس

  ح ی دهد. قابل درک است که توض  ی خود نشان م  یمل   راثیرا نسبت به اجداد و م  ی مردم امروز  دگاه ی د  یمنشأ بشر  قات یتحق

(. اگرچه  2015 وسفی -، بار 2012و وانگ   وسف ی-)بار  ستیسازگار نبوده و ن  ییایآس یهاستدیرین انسان شناسی با   وس یموو

نیب  وس یموو از  پ  م یش  بس  شی قرن  کتاب   ی ارینوشت،  شناسی   ی درس  یها از  انسان  قرار    دیرین  استفاده  مورد  امروزه  که 

به گونه  وس ی خط موو  رند، یگیم   ی فرهنگ   ست یز  ی بندمیتقس  کیاست،    ی واقع  زی چ  کی  ییگو   که   رندیگی در نظر م  یارا 

تر   شی دهند که به وضوح قابل آزما ی آن ارائه م ی برا یحیتوض ی. تعداد کم اوایل پلیستوسن میانی یهاانسان  انیعمده در م

 باشد. موویوس ی اصل حی از توض

موو  ک، یاستراتژ  ی نگاه   با چ  یازین  وسی خط  بازتاب  انتخاب  شیب  ی زی به  فشار  سرما   داری پا  ی از  برابر  از    ش یب  یگذار   هیدر 

  ط یمح  ی ک یاکولوژ  ی غنا  ، یفشار انتخاب   ن یمنبع چن  ن ی(. بارزتر 2010  ی ندارد )ش   ی ابزار سنگ   دی در تول  ی حداقل زمان و انرژ
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شرق  ی ها ب  ا ی آس  ی جنوب  جا  شیاست.  هر  اوراس  ی گرید  ی از  شب  ی هاستگاه یز   ن یا   ا،یدر  مرطوب  و    ی هاستگاهیز  هیگرم 

  ی ممکن است آنقدر غن   یجنوب شرق  ی ایآس  یها  ستگاهی. زافتند یها تکامل  بار در آن   نیاول  ی ها برااست که انسان   ییقایآفر

به انجام همان نوع حرکات    ی ازیکنند ن  ی م  ی که در آنجا زندگاوایل پلیستوسن میانی    یاز منابع بوده باشند که انسان ها

قابل حمل و نقل کارآمد نداشته باشند که    ی سنگ   لی ساخت وسا  ی راب  ی ادی ز  ی صرف زمان و انرژ  ا یاز راه دور    یک یلجست

از آنچه در مورد    یار یبرخالف بس  ا یتر اوراسسردتر و خشک   ی هاکنند. بخش   یم   یزندگ   گرید  ی خود که در جاها  ان ی همتا

موو  ا  وسیخط  است،  وا  ه یفرض  نینوشته شده  آزما   ی ها  ی نیب  شی پ  یدارا  قعدر  باشد،  شیقابل  اگر درست  شواهد    است. 

شناس فس  ی باستان  الگوها   یبرا  ی ل یو  انسان    یتنوع  میانی  تحرک  پلیستوسن  آساوایل  شرق  ی ایدر  طور    د ی با  ی جنوب  به 

از سا  کیستماتیس بزرگکه    یمناطق   ر یبا شواهد مشابه  برنده  را  BHCsو    sابزار  آنها  باشد. سابقه    ج یدر  متفاوت  هستند، 

 خواهد بود.  نطوریبه طور قطع هم با  یتقر نده، یاما، در آ  ست،ین ی کاف ه یفرض نی ا ش یآزما ی هنوز برا  یانسان شناس  نهیر ید
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 تبردستی استدالل در مورد 

کنند، اما   یاستفاده م  ی ها به طور جمعابزار برنده بزرگاشاره به همه  یبرا "تبر دستی"از باستان شناسان از اصطالح  یاریبس

  ن ی (. مصنوعات چشم نواز، تبرها جزو اول8. 5ها هستند )شکل  بزار برنده بزرگا  ی اصل  یک یگروه مورفولوژ  کیها تنها   تبردستی

،  2001  تیبشر ارائه شدند )وا  یشناس   نیبر قدمت زم  یبودند که در اواخر قرن هجدهم به عنوان شواهد  یمصنوعات سنگ 

کروز و  ابزارها2009  ینسک یگمبل  ها  هندکس  مادر  ی(.  مادر  یعن یهستند،    یا  سنگ  د  ییها  سنگ  برش    یارا که  لبه 

 در مورد آنها مورد مناقشه و بحث است.  ی گرید  ز یهر چ با  یتقر  ن،ی هستند. فراتر از ا ی کاربرد

  ستوسن یپل  ی هاابزار از    ی حال، برخ  ن یاست. با ا   شدهی که در دست نگه داشته شده استفاده م   ی در حال   ابزار که    شودی م   تصور 

  ر یاز تصاو  ی هولوسن هستند. در واقع، برخ  ی سنگ  ی هااز مجموعه   شدهده یبر   یسنگ   ی هاتبر تر از  و نه پهن   ترم یمتأخر نه ضخ
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 یااند و محور بلندشان عمود بر دسته شده  دهی ها درتبر ها مانند که خرطوم  دهدی نشان م  خیتار  پیش از یقرن نوزدهم از زندگ 

 قرار گرفته است.  یچوب

  نند، یب  یم   "نهیپرهز   گنالیس"را به عنوان    یدسته دست   یطراحگسترده و توجه به تقارن در    رات یی( تغ1999)  تنیو م  کوهن

  نگ یگنالی کنند. س  ی م  غ یتبل  یبالقوه خود را به عنوان همسر و متحد اجتماع   ی مرد، آمادگ   ی آن انسان ها له یکه بوس  یاستراتژ

  ی مردان و هم برا  یهم برا)  ک یارزش استراتژ  ی بالقوه در عملکرد وجود دارد، دارا  راتییکه در آن تغ  یت یدر هر فعال نهیپرهز

به عنوان عامل1997  ، یو زهو  ی زنان( است )زهو آن  به  استناد  برانگ  یبه خود   ی دست   ی در طراح   ی (.    ست ین  ز یخود بحث 

 آن وجود ندارد.   میش مستقیآزما   یبرا ی راه چ یه را یاست ز زیبحث برانگ یتا حد هیفرض ن ی(. اNowell 2009)ر.ک.  

ها آنها را از  که انسان   دهدینشان م  ی طوالن  یهاو در دوره   عیدر مناطق وس یک یظر مورفولوژاز ن   زی متما  یهاانواع دست  عود

، گمبل،  1995  نی ، و1993اند )کرامپتون و گاولت  منتقل کرده  ی اجتماع  د ی تول  ی هاک یموجود و تکن  ش ی از پ  ی ذهن  ی الگوها

با ا2014گاولت و دانبار   ا  نی(.  ابزار  مدت    یکه قوام گسترده و طوالن  کنندی ادعا م   (2016و همکاران )  یکورب  را ،یخحال، 

علت    را یاست ز  ز یبحث برانگ  ز ین  ه یفرض  نی باشد. ا  یک یژنت  یجزء اپ   ک ی  ی ها ممکن است مانند آواز پرندگان دارابرنده بزرگ

 .کندی را مشخص نم  ی انانس ری غ ای  ی انسان یهای همولوگ استفاده از ابزار نخست  یجنبه قابل قبول  ا ی ی خاص  یکیژنت

Machin  ( تقارن  2007و همکاران ) دانند.    ی م  ی قصاب  یدر کارها ییکارا  ی برا  یمنعکس کننده طرح   ی را تا حد  تبر دستی

  کنند ی نشده کار ماصالح   ی هابهتر از تکه   ی قصاب  ی پرها برادست  ا یآ  نکه یدر مورد ا  کنندگانش ی آزما  ی هادگاهی حال، د  ن یبا ا

 (. 2015a  ی، ش 1993  و توث کی ، ش1980متفاوت است )جونز 

مراقبت قابل توجه دور انداخته شدند    ا یها در محل ساخته شدند، مورد استفاده قرار گرفتند و بدون حمل و نقل  ابزار از    یبرخ

و    بیعج  ی ساخته شده از مواد خام سنگ   یهالبه   یزکننده یو ت   یجدا شده نوک دست   یهاحال، تکه  ن ی(. با ا1994  نی)آست

 Geneste 1988  ،Soressi andقابل حمل هستند )  ی ابزارها  یاجزا  زیها نتبردستی   ریکه سا  دهندی نشان م  بیغر

Hays 2003 کردن مجدد سازگار است، در    زیاصالح با ت  رات یها با تأث آکس دست  انیم  ی شناختنوع   یهااز تفاوت   ی (. برخ

رسد که    ی(. به نظر م 1999  )مک فرونلبه خاص است    یهاشکل   لی دهنده تحمنشان   گر ید  ی برخ  رسدی که به نظر م  ی حال

 (. 1983ال ی، و1979هستند )جونز   یمنعکس کننده تنوع در مواد خام سنگ  گرانید

افزا   یاریبس شناسان  باستان  رد  "هیتصف"  ش یاز  عنوان  به  را  آنها(  نوک  ضخامت  به  عرض  )نسبت    شرفت یپ  یاب یدست 

از    یهندس   الح در اص  یامتأخر، تنوع گسترده   ستوسنیپل  یها تبردستی اما،    . دانند   ی انسان ها م  ی در تکامل شناخت   ی ج یتدر

  ی هدف فشارها د یبا  یکه چرا اصالح دست   ست یروشن ن  نی(. همچن2003)رو    ستندیو همه آنها متقارن ن  دهند، ی خود نشان م 

 ها باشد. انسان  ی در تکامل شناخت   یانتخاب

مورد    یهااستدالل   ی بررس  در  در  به  تبردستیمختلف  ب  اد ی،  عنوان    دی اشداشته  به  مصنوع،    کی که  دستی"نوع    "تبر 

که قدمت آن به حدود    دهدی رخ م  یی قا یآفر   ی هانه یها در زمدست   ن یها اول  نه یزم  از   یعیوس  ف یرا از ط  یمصنوعات متنوع 

در    یاساسا  مشابه تبرها حت  یسنگ   یاست. )ابزارها  ایکا در غرب اوراس  45در حدود    خیتار   نی آخر  رسد،ی سال م   ونیل یم  1.7
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د  ز ین  ی نگارقوم   ی هانهیزم نام  با  معموال   اما  دارند،  م   ی گری وجود  نمونهشوندی خوانده  نمونه .(  از    30از    شی ب  م یعظ  یهاها 

  ی دار گسترده و تهاجمتراشه  یهااثر ها  تبردستی از    یهستند. برخ   ریمتغ  متری تا قطعات کوچک به طول چند سانت  متری سانت

برخ دارند.  خود  سطح  سراسر  جزئ   گرید   یدر  روتوش  بخش  یتنها  مح  یدر  بس  طی از  در  دارند.  ها،    ی اریخود  مجموعه  از 

در   لی مطمئنا  مصنوعات دخ  با یتقر  "تبر دستی"شوند.    یم  یقطعات روتوش شده درجه بند   ر یها به خراش ها و سا  تبردستی

  ش یکم و ب  یابزار سنگ   فی توص  ی ااصطالح بر  نی کند. استفاده از ا  یم   بیرا ترک  انسانوشگسترده و ناهمگن رفتار    فیط

 است. کیاز دو الست شی با ب یی خودرو هیلنق  ل یتمام وسا   یبرا "خودرو"معادل استفاده از اصطالح 

اختالف نظر    زی شوند ن  یم  دهی ها نامابزار برنده بزرگ  ریو سا   تبردستیکه باستان شناسان در مورد آنچه که    ستیتعجب ن  یجا

برخ م   "برش بزرگابزار  "از اصطالح    ی دارند.  ا  ی استفاده  از »ابزارها  ن یکنند.    رای ز  کند، ی استفاده م  « یطوالن  ی اصل   ی اثر 

تفس   ای  ترق یدق اکثر    یریحداقل  بزرگاست.  برنده  ب  ابزار  تقر   ستند، ین  زرگبه خصوص  اندازه    با یبلکه  تلفن همراه    کیبه 

آثار سا   یهستند. فقط تعداد کم  از سو  ایاش  دن یبر   ی فاده برابر است   ی مبن  یشواهد   ر یسا  ای   ش یاز آنها  اند.    ی را حفظ کرده 

  تراشه   ی هاجای  یهستند، و اغلب دارا  «ی »طوالن نیشده اند، بنابرا   دهی محور کش  کیها حداقل در  ابزار برنده بزرگهمه    گر،ید

لبه    یها داراس اکثر آن  .دینام  سنگ مادرمتر( هستند تا بتوان آنها را    یسانت   2از    شیبزرگ )طول ب  یبه اندازه کاف  تراشه

  "برش بزرگ  یابزارها"در مورد    ی نامند. هر نظر  ی« مسنگ مادرآنها را »ابزار    نی روتوش شده متقارن هستند، بنابرا  یها

 . د یاستفاده کنابزار برنده بزرگاز همان مخفف  دی توان ی م د، یداشته باش "بلند سنگ مادر ی ابزارها"در مقابل 
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 6صل ف

 های سمبولیک زبان و ابزار

 

 

 

 

 . دی ده  یکار را اشتباه انجام م ن ینه، شما ا 

 می گوید  ی گری دزمانی شخصی به  هر مطلبی که  

 

افکند و بحث در مورد    ی زبان گفتار  ی ها   شه یبر ر   ی روشن  چی گرفت که ه  م یتصم  س ی پار  ی ، انجمن زبانشناس 1866در سال  

مجاور    یکه در فرانسه و کشورها   یکه باستان شناسان   ی حال  هنوز پابرجا بود، در   تیممنوع  نی موضوع را ممنوع کرد. ا  نیا

م  بس  ی کار  برا  یسنت   ی از روش ها  ی اریکردند،  ابزار سنگ   فی توص  ی را  م  ی تنوع  استفاده  هنوز  امروزه  توسعه    م، یکن  ی که 

  م ی توان یم  نکهیبر ا یباستان شناسان مبن یرا که به ادعاها ی دی توان شک و ترد یم خ،یتار ی کم نی دادند. با در نظر گرفتن ا

ابزارها  یذات  یشناخت   ییتوانا  ا یشکل زبان   از    ی فصل چگونگ   نی . ارد یگ  ی مورد استقبال قرار م   م،یاستنباط کن  یسنگ   یرا 

بر سابقه سنگ   ر یتأث ارز  ن یو پس  انهی م  ستوسنیپل  یزبان  ب  یم  یاب یرا  ا  300تا    50  ن یکند.  تغ  نی کا  و    دهی چیپ  راتییرکورد 

ن  ی ا  ندهیالگودار فزا مرا  ا  ی شان  تأث  نی دهد.  را نشان م  ر یتنوع  نماد  از  استفاده  از شکل پذ   ی زبان و    ی عصب   ی ریدهد که 

 شود.  یم  ی منحصر به فرد گونه ما ناش

 



 

86 

 

انسان یتکامل ریدر  س یسنگ ی ابزارها جان شی   

 نخستی ها  هیارتباطات اول زبان و 

تانداران  از ارتباطات پس  یاریکنند. بس  یبدن، حرکات و صداها ارتباط برقرار م   تی، وضع رویهها با استفاده از حاالت    ینخست

از    های از نخست   ی اریوجود، بس  نی دارد. با ا  ی قو  یکینوروژنت  هیپا  دهدی ها حداقل متفاوت است، که نشان مدر گونه   نخستی

  شتر یحال، در ب  ن ی. با ادی مانند زنگ هشدار در صورت عدم وجود تهد  کنند،ی ب استفاده م یفر  ی برا  ی صداها به عنوان کمک

 است.  یفور یمنعکس کننده حاالت عاطف  یانسان ر یموارد، ارتباط پستانداران غ

از زبان گفتار  یبدن، حرکات و صداها استفاده م  تی، وضعرویهارتباط از حاالت    یبرقرار  یها برا  انسان اما ما  و    یکنند، 

  ی و سپس برا   ابندیی اختصاص م   یآن نمادها معان   له یاست که بوس  یستم ی. زبان سمیکن  یاستفاده م  ز ین  ن یمصنوعات نماد

باشد.    ک«ی»اگزوزومات  ی)زبان اشاره( و حت  ی)گفتار(، اشاره ا  ی تواند آواز  ی م  ن. زبان انسا شوندی م  بیترک  دیجد   ی معان  جاد یا

ا م  ن یبه  که  تزئ  ی شامل مصنوعات  تواند ی معنا  نوشتار،  مانند  طراح   ، یشخص  نات یباشد،  تنوع  معان  یو  با  .  نینماد   ی مصنوع 

و    یانتزاع  میمفاه  بنده، یفر  ای   یاطالعات واقع   شامل  میبساز  یدهد قوط  یبه ما امکان م   یگستره بالقوه نامحدود زبان معان

شده در مورد ساختار نحوه ارائه اطالعات )نحوه نحو( و    یدرون  ن یقوان  ق یاز طر   د یجد   ی معان  ن یاست. ا  ی حدس  ی حالت ها

  ی )چامسک  ند یآ  ی کنند، به دست م ی م ریی ( تغبه تفاوت در معنا )گرامر ی ابی دست ی برا یتیاصول آموخته شده که به لحاظ موقع

(. ما واژگان را حفظ  2005 توماسلو است ) یو ظهور ی تجمع  یها  یژگیو یشود، دارا یکه زبان آموخته م یی(. از آنجا2002

ترک  میکن  یم در  آن  از  م  عیبد   یها  بیو  مثال،  میکن  یاستفاده  عنوان  به  برا  "موس ".  ما  کاربر   شیما یپ  یکه    ی رابط 

  ن یبه آن دارد. ا  ی مصنوع شباهت ظاهر  نی شده است که ا  ی نامگذار  ی نام جونده ا  ه ب  م،یکن  یها استفاده م   انهیرا   ی کیگراف

از زبان اشاره را آموزش داده   یی هال یها، بونوبوها و گور شامپانزه  ان یدر م  ی حت  های ژگ یو   رسد ی به نظر م  ز یاند نکه استفاده 

به عنوان مثا2004و رامبا،    کس یلی)ه به عنوان  فی)مانند پوشک کث  "فیکث"از عالمت    ل، ی گور   ک ی،  "کوکو"ل،  (.    ک ی( 

به طور معمول حرکات    هامون یم  ، یش یآزما/ ری اس  یهاط ی مح  ن ی حال، به جز در چن  ن یکند. با ا ی عنوان همه منظوره استفاده م

برا ب  ییهاام یپ  دی تول  یرا  اجزا  شتریکه  مجموع  ترکآن   ی از  دوباره  است،  ابزارهادکننی نم   بیها  مانند    دن، ی کوب  یسنگ   ی . 

که آنها مستقل از    ستین  یکار   نی اما ا  ،یی ابتدا  یتوانند انجام دهند به شکل   یها م   مون یاست که م  یکار   یارتباطات زبان 

 دخالت انسان انجام دهند. 

 

 زبان  ی ها  شهیر

پ  زبان از  آتنا  مانند  فس  یشان یاحتماال   است.  نگرفته  شکل  کامال   نورو   ل یزئوس،  ژنت  یآناتوم ها،  م   کیو  که    ینشان  دهد 

تکامل    یفصل کمتر به چگونگ   نی (. ا2014  ی و مک کارت  برمن ی، ل2006  برمنیاست )ل  افتهیتکامل    یزبان گفتار  تیظرف

ا  یزبان م  تا  پ  یک یو ژنت  یعصب   ،یک یشواهد مورفولوژ  نکهیپردازد  پ  ش یدای در مورد زمان  برا  ی امدهای و  ابزار    یآن  شواهد 

 . دی وگ  یبه ما م  یسنگ
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حنجره ما و    یبلند باال   ی صوت  ی و گفتار انسان شامل مجرا  ی انسان  ر یغ  ی های آواز نخست  نیتضاد ب  ی برا  ی کیمورفولوژ  اساس

اندازه مغز و شکل تفاوت    ار یبس  ی توانند در مسافت ها  ی م  ی انسان  ر ی غ  ی ها  مات ی پر  ی است. صداها  ی ناپس یس  ی ریپذها در 

پرآوازه    ی بونوبوها  ا یبه شامپانزه ها    ک یکه تا به حال نزد  یچکس ی. )هنندسفر کمتراکم    یاهیپوشش گ  قی از طر  یحت   یاد یز

  ی و استخوان ها انسانوش یل یجمجمه فس یرو  یاسکلت  یکند.( نشانه ها یصدا را فراموش نم  یو پرآوازه بوده باشد، به زود 

حنجره    ی هوا  یها  سهیک  یدارا   کردند  یم   یسال زندگ   3.5که در حدود    ییها  نی تکسیدهد که استرالوپ  ینشان م   د یوئیه

هستند    ی حفره دهان نسبتا بزرگ شده ا  ی خود، انسان ها دارا  ی بود. کا نکرد. در جا  60در حدود   انسان هایدلبرگی بودند، اما  

  ی وجود دارد، اما برا  زیانبوه ن  ی اه ی انسان در پوشش گ  یدهد. صدا  یبلند انجام م   یصداها  د یرا در تول  یکه عملکرد مشابه 

  گر ید   ا ی  یک یالکترون  ی هاکنندهتیها، تقو ها، طبل ها، بوق از سوت   دی با  رانسان، یغ  یهای نیمشابه با نخست  ی اثرات   به   ی ابیدست

فوق حنجره    یصوت   ی از مجرا  ی قابل قبول  یامکان بازساز  انسانوش  یها  ل یاز فس  ی . فقط تعداد کم میمصنوعات استفاده کن

  تیظرف  ی برخاسته از آن دارا ی هاو گونه  انسان هایدلبرگیکه    دهندی نشان م  ها ی بازساز  نیکند. اکثر ا   یآنها را فراهم م   یا

 زنده متفاوت است    انسان هوشمندآن با گفتار  ی هاتیفیکه ک  یگفتار هستند، البته گفتار 

را حفظ    هیصورت پستانداران اول   ت یوضع  نخستیکنند. پستانداران    ی سر ما خوب صحبت م  بیشکل عج   ل یها به دل  انسان

نسبتا  منعطف آنها به آنها    یفوقان  یصورت آنها در جلو )در مقابل( مغز قرار گرفته است. دستگاه تنفس   سمیپروگنات  کنند.  یم

  ر یزنده در ز   ی نفس بکشند. صورت انسان ها  دن ی خوردن و آشام  نی بخورند و در ح  من یو ا  ع یدهد تا غذا را سر  ی اجازه م

جلو  چن  یی قسمت  دارد.  قرار  ما  تنفس  ک ی  ی سمیوگنات ارت   ن یمغز  تنفس   هی منعطف شب  ی فوقان  ی دستگاه    مون ی م  یبه دستگاه 

  ن یها اکند. انسان   یها، زبان به سمت باال به داخل حفره دهان حرکت م  مون یکند. با رشد صورت م  یم  جاد ی جوان ا  یها

ا   کنند،ی پستانداران جوان را حفظ م   ی الگو بالغ م   یتفاوت که وقت  ن یبا  بافحنجره، ز  م،یشوی ما  و  تا    ی هاتبان  ما  متصل 

  م، یکن  دیتول  « یگفتار »کم   دهد ی به ما امکان م  طی شرا  نی(. ا2011  برمنی )ل  ندیآی م   نیی پا  ن ییفک پا  ین ییمرز پا  ریز   یحد

در معرض سردرگم   یی های توال برابر خطاها  یاز صداها که کمتر  در  و  مقاوم هستند.    ی هستند  زبان  دادن  قرار  در  کوچک 

ما آسان    ی را برا  ی کار، خفگ  ن ی کند و هنگام انجام ا  ی ما دشوار م  ی را برا  دن ی آشام/ وردنخ  ن ی در ح  دن ینفس کش  نی همچن

کلمه،   یواقع ی به معنا ن،یدهد. ا  یدر تکامل انسان را نشان م   یزبان گفتار تیاز اهم یزانیم  ییبه تنها تیواقع ن یکند. ا یم

 جان دادن بود.  ی برا یتیظرف
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  ن ی از ا  یبرخ   نیمغز پان  یها  حجمو    سه تا چهار برابر است  ن یمتر مکعب، ب  یسانت   2000تا    1500مغز انسان حدود    حجم

تر  نسبت بزرگ   نی به هم  زیتر هستند و مغز ما نبزرگ   ها مون ی از م  ی اری ها از بساندازه( است. انسان   اسی )مق  کیتفاوت آلومتر 

ن اما مغز ما  ب  ز یاست،  از مغز ما که در    ی(. بخش 2014( دارد )مور  یعصب  ی هالولها )سها نورون از شامپانزه   شتریسه برابر 

مغز،    یهاست. قشر جلو  مون ی نسبتا  بزرگتر از م  ،ی خلف  یجگاه یقشر گ  یعن یمدت نقش دارد،   یاطالعات طوالن   یساز  رهیذخ

  ی واح که ن  ی عصب  ی رهایبزرگ شده است. مس  ز یاحساسات است، ن  م یمانند تنظ  ی ا  ده یچی پ  ی کارها  ر یاز مغز که درگ  یبخش

  ی و مخچه مرتبط م  پوکامپیمانند ه  یقشر  ریز   یو ساختارها  یخلف   رقش  ینواح   ،یقاعده ا  یمغز را با عقده ها   یقشر جلو

قابل در  شناخت  یزبان   ی ها  تیکند،  ژنت   ی و  مطالعات  دارند.  م   ی کینقش  نشان  انجام  حال  س  یدر  اتصال  که  و    ی ناپسیدهد 

دهد. به    یرخ م   اک  250انسان احتماال  پس از    ژهیو  شیاست، با افزا  افتهی  شیکا افزا  500مدارها از    نی در ا  یچکش خوار

که    ی ک یژنت  یاپ   ی دادهای اند، همراه با رووجود آمده زمان به   ن ی اند، در همشده   میکه در مغز انسان تنظ  ییهاژن   رسد ی نظر م

فاکتورها افزا  FOXP2مانند    یس یرونو  یاثرات  در شکل   دهند،ی م   شیرا  نقش دارد که کنترل    یعصب  یامداره  یریگکه 

  ی . اگرچه احتماال  حداقل اندازه مغز الزم برایعاطف  میاز جمله زبان و تنظ -. شناخت کندیم  ارا اعط  یحرکت و کنترل حرکت

معمار  ی بانیپشت گفتار  یبرا   ی عصب  ی از  ه  ی زبان  دارد،  نظر  چی وجود  ا  یاتفاق  مورد    « یزبان  کونی»روب  ن یا  قا  یدق  نکه یدر 

 د ندارد. وجو  ست،یچ

مغناط  ی ربرداری تصو نشان    ترون، یپوز  لی گس  یتوموگراف   ، یعملکرد   یس یرزونانس  مغز  عملکرد  مورد  در  مشابه  مطالعات  و 

گفتار  دهدیم زبان  بخش   شدهع یتوز   یاشامل شبکه  یکه  که  عقده   یهااست  توسط  را  نئوکورتکس  به    هیپا  یهامختلف 

م  گر ی کدی اکندی متصل  انسان،  در  پشبکه   ن ی.  بخش   تریقو   و   ترده یچی ها  آن  در    یی ها به  که  هستند  مرتبط  مغز  قشر  از 
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م  ی صداساز د  ان یدر  م   گر یپستانداران  نشان  دارند.  نخست   دهد ی نقش  م   ی همگ  نخستی   ی های که  ا  کنند،ی صدا    نکه یو 

از نخست   توان یم از لحاظ ف  ییهای به آن دسته  ا  ترک یبه ما نزد  یک یلوژنتیکه  با  از حرکات    ه ستفادهستند، آموزش داد که 

  ی زبان گفتار یعصب  یربنای ز  که  ها ارتباط برقرار کنندها وجود دارد، با انسان آن   یرو ییکه نمادها   ییدهایدست و صفحه کل

 است  فیانسان احتماال  منعکس کننده ظر 

 

  ر ی اخ  قاتی تحق  (.2015  برمنی)ل  دی عملکرد جد  ا یساختار    کی ظاهر    ی موجود به جا  ش یاز پ  ی ساختارها  ی در کارکردها  رییتغ

مبنا مورد  گفتار  یک یژنت  یدر  نقش  ی زبان  ر  شری)ف  FOXP2خاص،    سمی مورف  ی پل  کی  بر  موش 2013  ی دلی و  در  ها،  (. 

FOXP2  ماه و  اعصاب  رشد  د  یصداساز  یهاچه یدر  موارد  جمله  جاگری)از  دارد.  نقش  با    FOXP2  ین یگزی (  ماوس 

FOXP2  ی انسان  (FOXP2humanعقد در  اطالعات  انتقال  ها (  افزا   ی انجمن  ی ریادگی و    ه یپا  یه  دهد.    ی م  ش یرا 

FOXP2human   پذ   وب،یمع  ر یغ شکل  و  ها  یناپسیس  ی ریطول  سا   ه یپا  ی عقده  با    ی ساختارها  ر یو    ی ریادگی مرتبط 

انجام وظا  ی انجمن  ی حرکت احتمال   ده یچی پ  ف یو  افزا  ی و  زبان را  انسان ها  ی م  ش ی مانند دستور  با نسخه ها   ی دهد.    ی زنده 

در نئاندرتال    FOXP2دارند.    ی ناختمشکالت ش ر یمرتبط با گفتار و سا دی شد یها  یشناس بی آس FOXP2human وبیمع

  FOXP2humanمتفاوت است.    FOXP2با شامپانزه    نهیآم  دی اس  نی گزی با دو جا  ا یاوراس  یباستان   انسانوش  DNA  گر ی و د

(  2002و همکاران )  Enard(.  2006ود  متفاوت است )و  FOXP2  انسانوش  لیبا فس  یاضاف  نه یآم  دی اس  نی گزیجا   کیبا  
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کا در    270-240در حدود    FOXP2human( به نفع  "یانتخاب   یجارو "  کی)   یکیژنت  تنوعگرفتند که کاهش در    جهینت

 زنده رخ داده است.   یانسان ها یاجداد ی ها  تیجمع انیم

  ی طوالن   ی )جوان  ی ری رتند از بلوغ تاخعبا  ی انسان  ر یغ  ی انسان و آواز نخست  ی زبان گفتار  نیمهم در تفاوت ب  ار یعامل بس  دو

  ار یو ما عمر بس  شوندی بالغ م  یها به کندانسان   ،یانسان  ریغ  یهای با نخست   سهیمثل. در مقا  دیمدت( و طول عمر پس از تول

  یرا حفظ م   "یشناخت   تیقابل"آن ما    ی دهد که در ط   ی م   شی نسبت طول عمر ما را افزا  ی. بلوغ به آرام   میدار   یای طوالن

دهد. تجربه   یم  شی را افزا  ینسبتا  آسان. طول عمر انبار تجربه فرد   د،ی مانند زبان جد  د،ی جد یزها ی چ  یری ادگی  ییتوانا  ،میکن

  ی م  ل ی اندازه را تشک  ی ب  با  تقری  ی قی با قدرت تطب  « ی»حافظه نهاد  د، شو  ی نسل ها منتقل م   ن یهمساالن و ب  ان ی که در م  یا

  از یکرد و در صورت ن  یاب یبه خاطر آورد، ارز  توان ی در قرن را م  بار کی ی خشکسال  ا ی  چ یتولد بر   ی برا  ی اجداد  ی هاحلدهد. راه 

 به کار گرفت. 

به    ی انسان  ر یغ  یها  ی شود. نخست  ینم   میها تقس   ی نخست   رانسانیغ  یارتباط   ی ها  وهی است که با ش  یی ها   نه یهز  ی دارا  زبان 

  ک یکه    یهنگام  گر، ید   یبه آموزش ندارند. از سو  یاز ی. نرندی گ  یم   ادی و آزمون و خطا    دیصداها و حرکات را با تقل   یراحت

شده در    انیحفظ ارزش، اطالعات ب  ی. برارندیم  ی که آموخته اند با او م  چه تمام آن  رد،یم  ی م   یانسان   ری غ  ی انفراد  ینخست

  چ یبر  مان یزا یمادربزرگ برا یهاحل حفظ شود. راه   ینسل   نی منتقل شود و به صورت ب  ی به صورت اجتماع  د یبا   یزبان گفتار

  ان یرا که او آنها را ب  ییهااستعاره  ایآنها را به خاطر نداشته باشند    گری ندارند، اگر فرزندان او د  یارزش چندان  یخشکسال  ای

 درک نکنند.   کندیم

 

 ی زبان و استفاده از ابزار انسان

از    ی مشابه  ی هااقدامات است. هر دو بخش از    ی ت یاز نظر موقع  ر یو متغ  ده یچی پ  بات یاز زبان و ابزار هر دو شامل ترک  استفاده 

درگ را  گانگل  ی عصب  ی مدارها  ی عن ی  کنند، ی م  ر یمغز  حرکت   ه یپا  یهاون یشامل  کنترل  از  شناخت  ی که  اعمال    ی بان یپشت  ی و 

ابزار سنگ  یهااز روش   یاریبس  یمراجع و دسترس  یر یادگینحو، و    ، ی از جمله حافظه کار  کنند،یم از  با    ی استفاده  انسان 

سنگاستفاد ابزار  از  شگفت   نخستی  یهای نخست  یه  طرز  تفاوت   یزیانگبه  نخست  نیب  یهامشابه  و  انسان    ی های ارتباط 

)جدول    نخستی محدود  نخستی  یآوازها  .( 6.1است  نسبتا   محدوده  و    یدر  مترادف  فاقد  اما  است،  متفاوت  جامعه  هر  در 

هستند. همانطور    ی ریمنحصر به فرد متغ  ی ها  تیفی ک  یدو دارا  هر   ی استعاره هستند. در مقابل، زبان و استفاده از ابزار انسان

  سنگ مادر از    تراشه  ک یجدا کردن    یبرا  ز یک راه نیاز    شی وجود دارد، ب  "دوستت دارم"گفتن    ی راه برا  کیاز    شیکه ب

اوت است. به عنوان  متف  یاشه یکل  یاوه ینسبتا  ساده و به ش  ی هابه روش   یانسان   ری غ  یهای وجود دارد. استفاده از ابزار نخست 

  ی سنگ   ا ی  ی چوب   ی کار، از چکش/ سندان ها  ن ی ا  ی شکافند. برا  ی خود را م  ی مهره ها  یمثال، شامپانزه ها با ضربات دوقطب

ها در  شکستن مهره   یهای استراتژ  نیکنند. ا   یقسمت ثابت استفاده م  کیقسمت متحرک و    کیبا    یدمان یاصالح نشده، چ
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اما   کنند،ی باز م یارا با ضربات کوبه  ها ل یآج کنندی م  یزندگ   گر یکد یکه با   ییهات. انسان ساکن حداقل متفاوت اس یهاگروه 

 .و با خشک کردن و جوشاندن  اب،یآس  یها(، سنگ "شکن ل یآج ") ی اهرم یهاره یگمانند   تردهی چیپ  لی با وسا نی همچن

  اء یاز اش  ی مجموعه ا  ا یسنگ(    ک ی)مانند    ی ش   کی از   ا یهستند. آنها   ی بیترک  ر ی همگن و عموما غ یانسان   ر یپستانداران غ ابزار

خواب ساخته شده از پوشش    ی سکو  ک ی  ا یاسفنج ساخته شده از برگ    ک یشده اند، مانند    ل ی ماده تشک  کیساخته شده از  

ابزارهایاه یگ ط   ی .  به  انسان  توسط  شده  مکان  ور ساخته  خواص  با  را  مختلف  مواد  ترک  یک یمعمول  کنند.    یم   بیمتضاد 

زبان  ی ما ساختار  ی هایفناور با  یاساسا   ابزارها  نحو( جمع   یاه یرو  یساختار  ی هابه روش  د یدارند.  استفاده    یآور)مشابه  و 

ممکن است تصور شود که تنها    گرچه)مشابه دستور زبان( دارند. ا   ریی تغ  یبرا  ی نامحدود  با یتقر  تیظرف  هاه یرو   نی شوند، اما ا

ها هم  و فلچ وجود دارد، فلش   یشفت چوب  ک،یماست  اف،یال  ،ی نقاط فلز  بیبا ترک  کانیساخت پ  یها برااز راه   یتعداد محدود

 . ) متفاوت هستند اریبس یو هم در سطح جهان ی در مناطق اصل
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از حرکت و مواد    بیترک  کی   یهستند. آنها برا  یکارکردها تکآن   ی هامانند صداها و ژست  نخستیپستانداران    ی سنگ  ابزار

  ی اریمتفاوت است. احتماال  بس  یانسان   ریغ ینخست   یخود با ابزارها  یدر چند کارکرد  یانسان ی ابزارهاتماس ساخته شده اند.  

پ از  اند، کار  یکردن قوط   از ب  یبرا   ی گوشت   چی از خوانندگان  از کار  اریکه بس  ی رنگ استفاده کرده  پ  ی متفاوت    چ ی است که 

برا  یگوشت  ابتدا  ا  یآن طراح  یها در  از  بودند.  اب   ن یشده  استعاره هانظر،  مانند  ما  برا  ی زار  صاحبان    ی ناراحت   یما هستند. 
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تجار  سوئ  یچاقو"  ،یعالمت  اصطالح  "سیارتش  عنوان  به  کل   ندچ  یابزارها  ی برا  یاغلب  طور  به  جمله    ،یمنظوره  از 

 .  شود یاستفاده م  ی سنگ ی ابزارها

هستند،   یامنطقه  یهاش یها و گولهجه  نی چندر دستور زبان و واژگان و هم  یخ یتار راتییتغ یما دارا یهاکه زبان  همانطور 

انسان  ی هاطرح روش   ی مصنوعات  مکان   ی زمان  ی هابه  کم  ی و  اطالعات  ما  است.  آواز    ی متفاوت  بلندمدت  تنوع  مورد  در 

سنگ   م، یدار   یانسان   ریغ  یهای نخست آج  5000محل    کی از    شکنل ی آج  یهااما  مشابه  شامپانزه   شکنل ی ساله  اساسا   ها 

م   یاشامپانزه   شکنل یآج  ی هاسنگ استفاده  امروزه  که  و    ،ی زبان  چ یه .( .(Mercader et al. 2002) شوندی هستند 

الگو در    ی اه. تفاوت ستین  کسانی  یاز آن استفاده کرده است، با زبان امروز  شی سال پ  5000که بشر در    یاندک  یابزارها

که    یی ایموانع جغراف  ر ی ها و ساها، کوه با رودخانه  ی کیژتکنولو  ی هانظافت و انتخاب   ی رفتارها  ، نخستیپستانداران    ی صداساز

  ی های آورها و فن زبان   عیتوز ا،یجغراف .(Whiten and Boesch 2001) مطابقت دارد کند،ی جدا م گر یکدیها را از  گروه 

ن  یانسان م   ز یرا  رودخانه ی شکل  نه  اما  نه رشته دهد،  و  موانع دکوهها  هرگز    ی فناور  ا یزبان    چ یگسترش ه  ی برا  یانه یری ها 

تقرنبوده  ماد  با  یاند.  فرهنگ  ابعاد  تنوع    ی هاع یتوز  ده،ی چیپ  ر یمتغ  « یزبان»شبه   ی الگوها  ن یچن  ی نگارقوم   ی تمام  با  گسترده 

نه چندان از خود زبان که از    ی در فرهنگ ماد  ی شبه زبان   ی. الگوها دهندی را نشان م  ی قابل توجه  ی داخل   یی ایو جغراف  ی زمان

 .مبهم است ان یب ن ینهفته است که زبان کمتر ی رفتار یر یرپذیی و تغ ی عصب ی ریشکل پذ 

اش  ر یغ  به نما   یی ا یاز  در  نخست  ی ستیآگون  ی شگرهایکه  اند،  وحش   نخستی   یها  ی گنجانده شده  ابزار    یزنده    رات ییتغ  ای از 

طراح  در  برا  یهدفمند  با    یبرقرار  یابزار  نم   گریکدیارتباط  بشر  یاستفاده  جوامع  همه  م انج  یکنند.  مانند    یام  دهند. 

جنبه   یامنطقه   یهالهجه  واژگان،  انتخاب  م  یطراح  نی نماد  یهاو  برا  ای   فیظر   تواندی مصنوع  باشد.  مثال،    ی آشکار 

وابستگ  انی دانشجو تغ  یاجتماع   ی های کالج،  حال  برادر   ریی در  انجمن  )ورزشکار، عضو  را  هنر   ،یخود  رشته  و    ،یمهندس، 

از طررهیغ سا  ق ی(  و  لباس  معان  یشخص   یهانت یز  ر یانتخاب  متغ  یکه  و  مذاکره  قابل  نشا  ر یآنها  البته  دهندی م  ن است،   .

خود، از    ینسبتا  ثابت و رسم   یدهند. اما، به عنوان منعکس کننده نقش ها  یکار را انجام م  نیا  زی و کارکنان کالج ن  دیاسات

 کنند.  یاستفاده م  ک یات آکادمو افتخار ، یتجار ی لباس ها فرم،یونیآشکار، مانند   ی با نمادها یی رسانه ها 

  خ ی تار  پیش از  یدهد که انسان ها  یکند، نشان م   ینفوذ م  یبشر امروز  یدر فرهنگ ماد  « ی»سبک   نیگونه تنوع نماد   نیا

  ی استفاده م  ن یشده به صورت نماد  یرمزگذار  یاجتماع   یها  ام یپ یبرا  یبه عنوان رسانه ا  یبه طور قطع از ابزار سنگ   با یتقر

 کردند. 
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 ی شناسباستان  یشواهد سنگ  یبرا یی های نیبش یپ

و مصنوعات    یزبان گفتار  یدهد که وقت  ی مرتبط با زبان نشان م  یانسان  ر یو غ  ی انسان  یاستفاده از ابزار نخست  نیب  تفاوت 

 را نشان دهد:  ریز  ی ها ی ژگ یو  دیبا  ی شواهد ابزار سنگ افت،ی گسترش  ی طور گسترده ا به نی نماد

 رخ خواهند داد.  گر یکدی با  کسانی ی ک یمشکالت تکنولوژ ی برا یاوت متف یهاحل . راه1

 وجود خواهد داشت  گر ید  ی با ابزارها ی ابزار سنگ بیبر ترک یمبن  ی. شواهد 2

 .کنندی م  لی گانه تبدهفت   یمانند ابزارها یچند جزئ  ی را در ابزارها  مواد

مختلف استفاده را نشان خواهند    یمانده از حالت ها  ی و باق  ش یهمگن، سا   ی کی از نظر مورفولوژ  ی سنگ  ی . مجموعه ابزارها3

 داد. 

 مصنوعات و  د یتول ی ها کی در تکن  ی و زمان ی. تنوع مکان 4

 خواهند گذاشت.  شی را به نما ی شبه زبان یها الگوها طرح

 وجود خواهد داشت.  ی مصنوعات سنگ  ی ریرپذییتغ  نی ابعاد نماد ی برا ی. شواهد 5

 

 خر متا  و  انهیم ستوسن یدوران پل شواهد 

  ی نشان م  ی زبان  ی ها  شه یر   ی ها را به عنوان دوره مورد عالقه برا  خ یاز تار   ی عیوس  ف یط  ی ک یو ژنت  یعصب   ، یح یتشر  شواهد 

معادل انسان    یزبان   ی ها  ییتوانا   ی کردند دارا  یم   یکا زندگ   40که پس از    ییکند که انسان ها  یکس مناقشه نم   چ یدهد. ه

از دورا  یها بعد  غار«  در »هنر  بودند.  پ زنده  ها  ستوسن،یلن  استعاره  و  انتزاع  م   یبصر   یما همان  زبان    م ینیب  یرا  در  که 

بودند، در    ی گفتار کم  ی کا دارا  300ها قبل از  انسان   نکه یبر ا  ی مبن  یی هاه ی(. فرض1997  یشود )سوفر و کانک  یم  دا یمعاصر پ

  ن یزبان، ا   ی هاشه یر  ی برا  یسنگ   ی های همبستگ  ی در جستجو  ن، یبرخوردار هستند. بنابرا   ینسبتا کم   ی بانیحال حاضر از پشت

  ی انیم  ستوسن ی( پلپلیستوسن میانه و پسین)   نی و پس  ی انیم  ستوسن یدوره پل  نی . اکندی کا تمرکز م  300-50فصل بر دوره  

پلیستوسن    یشناسباستان   سوابق  .ردیگ  ی( را در بر مهزار سال  128-12.5)  ن یپس  ستوسنیپل  شتریکا( و ب  728-128)  یبعد

به طور قطع به زبان    با یکه تقر   کندی حفظ م  دهیچی از رفتار پ  ی رسنگ یشواهد غ  یظهور را برا  نی اول  یهاخ یتار   ین میانه و پس

  ت ی )پت  تدفین   فات ی(، تشر 2013، برهام  2010  ی )وادل   ی سنگ  ی شامل ساخت چسب و ابزارها  هات یفعال  ن یدارد. ا  از ین  ی گفتار

ز2010 بd'Errico et al .  2005)   ی شخص  ی هانت ی(،  همکاران.  ،  و  پ2007وزوگار  جمله    -  دهی چیپ  یروتکنولوژی(،  از 

 Hovers et)  ی معدن   ی از حرارت رنگدانه ها  ی رنگ ناش ریی (، تغ2009)براون و همکاران    ی سنگ  ی ابزارها  ی حرارت   ات یعمل

al. 2003ییای از منابع در  یشده نجوم   ی زیبرنامه ر   یبهره بردار  ن ی(، و همچن  (Marean et al. 2007پ .) .)  ستانداران
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انجام آن    ی ریادگی رسد که قادر به    ی دهند و به نظر نم  یکارها را خود به خود انجام نم  نی از ا   ک ی  چی ه  ی انسان  ری زنده غ

 باشند. 

 

 ن یو پس انهیم ستوسن یپل  نهیری د  طیمح

  ن یتری به جز شمال و در همه   قا ی در سراسر آفر هزار سال  300تا   50با قدمت    انسانوش  یهال یو فس  یشناسباستان   ی هامکان 

اواخر    -ی انی م  ستوسنیدوران پل  یشناختباستان   ی هابافت  یگذار خ ی(. تار 6.1وجود دارند )شکل    ایاوراس  یی ایجغراف  ی هاعرض 

روش  از  استفاده  با  الکترون  ی هاروش  ای   ،ی ومیاوران  ، ییویراد   م یپتاس  ی هامعموال   )ترمولوم  ی مختلف  افتاده  دام    نسانس، یبه 
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  ن یتربه جز جوان   پلیستوسن میانه و پسین   یهامکان ( است. همه  ینور  کیبا تحر  نسانسی لوم  ا یلکترون،  ا  نی رزونانس اسپ

 هستند.   وکربنی راد یگذار خ یتار یها، فراتر از محدوده اثرگذارمکان 

  یی ای رد  ژنیاکس  زوتوپی مراحل ا  ی عنی  خبندان،ی  ن یب-خبندان ی   ستوسنیپل  ر یاز پنج دوره اخ  شتر یب  هزار سال  300-50دوره  

(MIS) 3-13   سردتر هستند،    « یخچال ی »  یهابا شماره زوج، دوره   ییایدر   ژن یاکس  زوتوپی ا  یها. )مرحله ردیگ  یرا در بر م

  خبندان، ی  یهادوره   نی ا  یهابخش   نی تر هستند.( در سردترگرم  خبندان«ی  ان ی»م  یهاکه مراحل با اعداد فرد، دوره   یدر حال 

و   ورکیو ی. جنوب به عنوان شهر ناندافتهی گسترش   یشمال  یکا ی به سمت آمر ی شمالمنجمد  انوس یاز اق یقطب ی خی صفحات 

در طول دوره ها آلمان.  تا شمال  اروپا  دا  ی عیطب  یها   خچالی  خبندان،ی  نیب  یبه    ی ن یعقب نش  لقطب شما  رهی به سمت 

 . افتی  شی افزا ی به ارتفاع فعل کیتا نزد اهایکردند و سطح در 

شناس   سابقه پسین  پلیستوسن  یباستان  و  ها  ی غن  اریبس  میانه  دوره  از  برا  ی قبل  ی تر  شواهد    ر یاخ  ی اجمال   یبررس   ی است. 

(، بازل  308-200:  2008)  چلی(، برهام و م2007)  یلوب ی(، و2000و بروکس )  یبه مک برت  قا،یآفر  پلیستوسن میانه و پسین

(.  2010)  ایدر گارس  ی( و مقاالت2015)  یادل . ودی( مراجعه کن2013)  مانیو ا  ون ی (، تر2014وود و لومبارد )  لی (، هنش2008)

پلیستوسن میانه و  شواهد    یمنطقه ا  بات ی( ترک2009)  ن ی(، و نورتون و ج2007،  2003)   ی(، ش2007)  ا ی(، پتراگل2009دنل )

(، و  2011(، اسکات )614-435  (:2009)  نی (، کال267-174:  1999اروپا، به گمبل )   یدهند. برا  یرا ارائه م   یی ا یآس  پسین

 (. 2014) سی ورج

 

 تا اواخر   ی انیم ستوسن یپل  یها انسانوش

ها  ن یبهتر پسین  انسانوش   ی ل یفس  ی گونه  و  میانه  از    پلیستوسن  عبارتند  شده  هایدلبرگیمستند   .H،  انسان 

neanderthalensis (Neandertals)  ،ما گونه  و  هوشمند،  جدول    6.2)شکل    انسان  فس2. 6و  هومو    یها  لی (. 

اروپا  س یدلبرگنسی ها آفردر  آس  قا ی ،  سال  500تا    200  ن یب  یغرب   یا یو  م  هزار  )   ی رخ  انسان  Stringer 2012دهد   .)

متر مکعب( مغز    ی سانت  1350  <)   انسان هوشمند  ای متر مکعب(    ی سانت  1740-1245نسبت به نئاندرتال ها )  س یدلبرگنسی ها

حال    ن یو در ع  ی قو  ی ظاهر  انسان هایدلبرگی متر مکعب( داشت. پس از جمجمه،    ی سانت  1400-1100کوچکتر )   ی تا حدود 

 و نئاندرتال ها باشد.  انسان هوشمنداجداد مشترک  نی شامل آخر سی دلبرگنسی رود هومو ها ی داشت. گمان م  "مدرن"اساسا  

آس  ی ها  لیفس و  اروپا  سراسر  در  سال  250تا    45  ن یب  ی غرب  ی اینئاندرتال  )  هزار  دارد  سال Trinوجود   us andهزار 

Shipman 1993 خود را حفظ    انسان هایدلبرگی اجداد    « یناهموار »باستان  یهای ژگ یاز و   ی اری نئاندرتال بس  یها (. اسکلت

و باسن پهن(    یابشکه   یهانه ی)مانند س  میضخ  یهاتر )ساعد، ساق پا( و تنه کوتاه   یی انتها  ی هااما در داشتن اندام  کنند،یم

رساند و گرما را حفظ    یمساحت سطح را به حداقل م   اتیخصوص  نی (. (. اHowellsو    usهزار سال Trinمتفاوت هستند )

تا   کههستند  یاز نسل افراد  ایکنند   یم  یسرد زندگ  یها ستگاهیدر ز ا یشکل  نی به ا ییزنده با بدن ها  یکند. انسان ها یم

 (. 2006 ل یکردند )چرچ یم  نیاواخر چن  ن یهم
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که بالفاصله به    ا یآس یو آن قسمت از جنوب غرب   قا ی از آفر  زار ساله   195-50مربوط به   انسان هوشمند  یهال ی کنون، فس  تا

شده  ک ینزد   قا یآفر شناخته  )است،  سال Trinاند  اus 2005هزار  تنه   هیاول   یهال ی فس  ن ی(.  بار   ی هاانسان  و    ک ینسبتا  

ب  یبلند   ی هااندام و  آس  یهایی قای آفر  ی هال یبه فس  هیشب  ش ی دارند، کم  ا  یی استوا  ی هایی ا یمعاصر،  .  ی بوم  ی هایی ای سترالو 

   ی اندام ها
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دفع    یدهند گرما را به طور موثر   یشکل هستند اجازه م   ن یکه به ا  ی دهند و به افراد  یم   شی سطح را افزا  ک یبلند و تنه بار

انسان    ی هال یبه تمام فس  لبآثار اغ   ر یو سا   ی شناسانسان   یدرس  یهاگرم خنک بمانند. اگرچه کتاب   ی کنند و در آب و هوا
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  ستوسن یپل یهال ی تمام فس  نی ب  ی توجهقابل   یشناختخت یر   یهاتفاوت   کنند، ی »مدرن« اشاره م  ی هابه عنوان انسان   ند هوشم

هوشمند انسان   انسان  پل  یهاو  از  )   ستوسن یپس  دارد   ,Howells 1989, Lieberman, 21, 21, 11, 1989وجود 

Lieberman, 201, 11, 1989, 1989;  2014همکاران   و .) 

 

 فوقانی تا  یانیم ستوسن یدوران پل  ی گسن ابزار

کند.    یخالصه م   هزار سال   300تا    50با قدمت    یباستان شناس   ی ها  مکان از    یرا از نمونه ا  ی شواهد ابزار سنگ  3. 6  جدول

ابزار    دی عمده در تول  یهاتفاوت  یرا برا  ی کسانی  با یشواهد تقر   اوایل پلیستوسن میانیو    پلیستوسن میانه و پسین  یهانمونه

تعداد حالت   یعن ی)  کنندی فظ مح نمونه  A-I  یهاهمان  اما  میانه و پسین (،  را نشان    یشتر یب  یشناختتنوع گونه  پلیستوسن 

پلیستوسن  و    اوایل پلیستوسن میانی شواهد    ن یتضادها ب  ن ی(. قابل توجه تر یفرع  یهاحالت   نی در ب شتریتنوع ب  ی عن ی)  دهد یم

پسین  )   میانه و  از:  افزا1عبارتند  بتن  شی(  اندازه، هم در  از    جادیا  ی تکه ها  نی وع  دو    ی سلسله مراتب  ی ها  سنگ مادرشده 

و    ده ی چیپ  ی الگوها  ن ی. همچنکشیده  ی در دو وجه   ندهیفزا  ی ( تنوع الگو2روتوش شده، و )  ی ابزارها  ان یو هم در م  ی وجه

 وجود دارد.  یسلسله مراتب  سنگ مادر  ی تنوع در فناور یاحتمال 

 

 ه ها و قطعات روتوش شد تکه

  3تا    2( و کوچک )طول کمتر از  متری سانت  10از    ش یبزرگ )طول ب  ی هاتکه   ی حاو  پلیستوسن میانه و پسین   ی هامجموعه 

از  متری سانت که  هستند   )BHC  ،مادر ها مراتب  یهاسنگ  و    یسلسله  مادر تک صورت  اند.  زده شده  قلوه سنگ  یهاسنگ 

پهن تراشه  ن یا   نی ترو کوچک  ن یتربزرگ  نازک ها  از  تر و  پلیستوسن میانی   ی هاتراشهتر    گر ید   ی زهایچهستند. همه    اوایل 

هستند،   گسترده نازک   یهاتراشه برابر  و  بتر  بالقوه  برش  لبه  باز  یشتریتر،  جرم سنگ  واحد  در  ها کنندی م  یاب یرا  تکه    ی . 

پسین  و  میانه  مادراز    پلیستوسن  مراتب   یها  سنگ  پ  یسلسله  اندازه و شکل  نشان  ی ا  دهیچی تنوع  برخ   ی م  را  در    ی دهند. 

پا   ار یبزرگ و بس  ار یبس  ی مجموعه ها، تکه ها اندازه به سمت    ر ییتغ  گر، ید  یهستند. در برخ   رهیزنج   کی  یان یکوچک نقاط 

م   ا ی بزرگتر    ر یمقاد  برخ   ی کوچکتر منحرف  در  امجموعه   ی شود.  مرتبط    نی ها،  مواد خام  بودن  در دسترس  و  اندازه  با  تنوع 

 به وضوح کمتر است.  ا یمواقع نه،  ی است، در برخ

اندازه و شکل بس  زیروتوش شده ن  قطعات بب  3. 6متفاوت هستند )شکل    ار ی از نظر  شده گسترده  روتوش   یهاتراشه(.  دی نیرا 

  اد ی مطابقت دارد که تنوع ز  هی فرض  ن یبا ا  نی اند. امشابه روتوش شده   یهاهستند که در مجموعه   ییتر از آنها معموال  کوچک 

  بل یاست )د  ون یوراسیگر قطعات روتوش شده منعکس کننده روتوش مربوط به کیها/ دندانه ها و د  یدگ ی خراش ها/ بر  نیب

ا1995 با  نم   نی (.  نظر  به  ا  یحال،  باشد   نیرسد  ساده  خط   یل.  رابطه  کالرکسون    سکوکی)ه  یو  بس2009و  از    یار ی(. 

تر و  قطعات کوچک  نیوش شده و همچنطور گسترده روتبزرگ و به  یهاتکه   یحاو  پلیستوسن میانه و پسین   یهامجموعه 

روتوش شده کم الگوهاتر  با شکل    ی روتوش گاه   ی اند.  تکه   تراشهاوقات  مثال،  عنوان  به  ارتباط هستند.  تدر  و    یهاغه یها 
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خود    ی جانب  یهادر لبه  یو روتوش پشت  ییانتها  یدر انتها  شدهدهی بر  یهاو برش   زیشده تروتوش  یهاه لب  ی اغلب دارا  کشیده

سلسله    یها  سنگ مادر   یها  تراشه  ینازک شده و بر رو  یدو وجه ها   یروتوش ها بر رو  یرسد برخ   ی به نظر م  د.هستن

 اعمال شده است.  لی به منظور تحم یمراتب

  ی ابزارها  یدارا  ی جنوب  یایو آس  یی قا یآفر   ی هااز مجموعه   شتریب  ی شمال   ی ای اروپا و آس  ی سنگ  یهاو تقارن مجموعه   شکل

باشد که در اروپا و شمال    تیواقع  نی ممکن است منعکس کننده ا  نی تر هستند. اروتوش گسترده   یهاروتوش شده و ابزار

سردتر در هر دو منطقه ممکن است منجر به    ط یپوشانده است. شرا  ینطوال  یدوره ها  یبرف منابع مواد خام را برا   ا،یآس

کنند(.    یم  ه یمنابع را از آنها ته  انی علوفه جوکه    ی مسکون  ی ها   مکان بزرگتر شده باشد )مناطق اطراف    ز یآبر  یحوضه ها

کردن مجدد آنها و با باال بردن    ز یبا ت  ی تراش دادن ابزار سنگ  ی ها را براانسان   زهیانگ  تواندی عوامل م   نی ا  یهر دو  ای  یکی

 دهد.   ش یابزار افزا ختنیآستانه دور ر

 

 ابزار دورویه بلند 

  ی ایو آس  یی اروپا  ، ییقایآفر  پلیستوسن میانه و پسین   ی سنگ  ی در مجموعه ها(  sابزار برنده بزرگ بلند )  سنگ مادر   ی ابزارها

  ا یو جنوب آس  قا ی از آفر  ییدر مجموعه ها  هزار سال  300تا    200ها پس از  ابزار برنده بزرگ(.  4. 6دهند )شکل    ی رخ م  یجنوب

  ی ظاهر م  هزار سال   45تا    40  تا حدود   ی غرب  یا یآس  ی و کوهستان  ییاروپا  ی ها  مکان شوند، اما همچنان در    ی م  ج یکمتر را

  ی ک یتر، متقارن تر و از نظر مورفولوژکشیدهاغلب    پلیستوسن میانه و پسین   یی اروپا  ی مجموعه ها  ی هاابزار برنده بزرگشوند.  

را با شکل    6.4شکل   ی هاابزار برنده بزرگ( )2006هستند )مک فرون   اوایل پلیستوسن میانی  ی نسبت به نمونه ها  ی ا  شهیکل

 (. د یکن هسیمقا  5.3

برا  ی وجه   دو ها   نی اول  ینازک شده  نمونه  در  پسین   یبار  و  میانه  م   پلیستوسن  ا  یظاهر  دارا  ن یشود.  اندازه    ی مصنوعات 

نسبتا  گسترده هستند،    یی اروپا  ی شوند. نمونه ها  ی م   ی درجه بندابزار برنده بزرگ هستند و به درجات مختلف به    ی گسترده ا

  ی مجموعه ها  انیبه طور پراکنده در م  ده تر هستند. دو صورت نازک ش  دهیتر و کش  کیربا  یی قای آفر یکه نمونه ها  یدر حال 

پلیستوسن میانه و  ها در    تبردرهم، از جمله نقاط درهم، و    یها   ی وجه  دو  دهد.   یرخ م   زین  یی ا یآس  پلیستوسن میانه و پسین 

 شوند  یظاهر م  قا ی آفر  پسین

 ها  مجموعه 

 ی سلسله مراتب  سنگ مادر یفناور

(.  5. 6متفاوت است )شکل    پلیستوسن میانه و پسینبه طور گسترده در سراسر    ی دو وجه   ی سلسله مراتب   سنگ مادر   یفناور

مجموعه  اندازهاکثر  هر  با  برا  ی شواهد  یاها  و    ی مرکز/ی شعاع  ی هاBHC  ی را  م   ی حی ترج  ی هاBHCمکرر  .  کنندی حفظ 
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BHC هستند.    رتر یمکرر در وقوع آنها متغ  ی ا  ه یال   یهاBHCو    قا ی آفر  شتر یدر ب  ی شناس  ستان با  یسنگ   ی موعه هاها در مج

 شوند.  ی م ج یکمتر را هزار سال 50پس از    ای غرب اوراس

متعدد در    یخود با رخ دادن در مکان ها  اوایل پلیستوسن میانی  ی با همتا  پلیستوسن میانه و پسین  غه یت  سنگ مادر   کاهش

را    یشواهد  یهمگ   قا،یشام، و جنوب آفر   ترانهیپا، شرق مدده ها هزار سال متفاوت است. شمال ارو  ی منطقه برا  کیسراسر  

حال،    نی ، با ااوایل پلیستوسن میانی. همانطور که با شواهد  کنندی حفظ م  غهیت  دیدر تول   یادوره   «یهاب ی»تخر  ن یچن  یبرا

به    کیزدن  یمجموعه ها   انیدهد. در م  ی رخ م  ی اغلب به صورت بازگشت  پلیستوسن میانه و پسین  غه یت  سنگ مادر کاهش  

  ر یده ها هزار سال( غ  ی عنی)  ی طوالن   ی دوره ها  ی برا  ا یشود    ی م  د ی ناپد  ا یشود، سپس    یدر مکان و زمان ظاهر م  گر ی کدی

  ی سلسله مراتب  یهاسنگ مادر و    هیال  یرو  یهاسنگ مادر   یدارا  پلیستوسن میانه و پسین  یهامجموعه   شود.  ی معمول م

از آن هستند  مادر  ریز"  ای متر طول،    یسانت  3تا    2  کمتر  را "سنگ  مادر  ریز   نیتر   جی.  مادرها و    سنگ    ی رو  یها  سنگ 

از    یاتراشه  جای  یدارا  هاتراشه کمتر  طول  رو  متری سانت  3به  که  ا   کی  یهستند  کوتاه  ز   ایکه    شودی م   جادیلبه    ر یدر 

پلیستوسن میانه و   یمراتب  سلسله  ی ها  سنگ مادر   ریز .  شودی منتشر م   تراشهپرکاشن   ازی پ  ریز   ای   یپشت   اثر برجسته    یبرجستگ

  ریز ها و  تراشه  ی رو  ی هاسنگ مادر هستند.    ی ا  غه یت  ی ها  سنگ مادر و    سکویی   ی ها  سنگ مادر ها،    BHCشامل    پسین 

مادر  آستانهسنگ  آستانه   سنگ مادر   دی خر  یبرا  ترن یی پا  ی هاها هر دو  برا  یهاو  را نشان    یباالتر  انداختن مصنوعات  دور 

سنگ  کردند و    یاستفاده م   سنگ مادر کوچکتر به عنوان    اءیاز اش  پلیستوسن میانه و پسین  ی ها  انسانوش   ی عنی.  دهندیم

 کردند.  ی محفظ   اوایل پلیستوسن میانی  یها  انسانوشتر از  ی ها را طوالن  مادر

 

 شده  یاب یها ارز ینیب  شی : پنی و مصنوعات نماد زبان

 ها   ین یب شی بر پ یمرور

پلیستوسن میانی با شواهد    پلیستوسن میانه و پسین   ی هامجموعه   ان یمرا در    A-I  ی هاوقوع حالت   6.4  جدول مورد    اوایل 

سنگ  ها، قطعات درهم،    نینه ساده و نه ساده است. بور  یها از نظر آمارداده   نی ا  یاب ی. ارزکندی م  سهیمقا   5بحث در فصل  

شوند. با    ی نم  دهنشان دا  پلیستوسن میانی  اوایل ها در نمونه    تبر و    ک، یبار  ینازک شده، دو وجه   یتکه ها، دو وجه   یرو مادر

داده  یحال، حت  نیا وجود  ا  یها با  به  متما  نی مربوط  پسین  زیمصنوعات  و  میانه  مقا  پلیستوسن  از  اند،  حذف شده   سهیکه 

 همچنان متفاوت هستند.  پلیستوسن میانه و پسینو   اوایل پلیستوسن میانی ی سنگ ی هانمونه

باال  در  اهم  یی سطح  =    ی کا)  یآمار   ت یاز  آزاد  12در    83.98اسکوئر  برا  ن یچند  (. P <.01  ، یدرجه  همزمان  حل    ی راه 

کنند، اما   یحفظ م  A-G یحالت ها  یرا برا یابزارها شواهد مجموعه پلیستوسن میانه و پسین مشکالت: در مجموع، سنگ  

هستند.   نی از هر حالت مع  یفرع حالت    ن ی چند  یدهند. اکثر مجموعه ها دارا یاز مجموعه ها همه آنها را نشان م   یتعداد کم 

سنگ  کاهش  ابه، دهد. به طور مش  یدر اکثر مجموعه ها رخ م   BHC  یآماده ساز ی مرکز/یو شعاع  یح یترج  یحالت ها ریز

ها از چند  انسان   میبدان  میتوانی شود. ما نم   یظاهر م سکوی ضربه  سنگ مادر به ندرت بدون شواهد همراه کاهش    غهی ت  مادر
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ساختن مصنوعات    ی را برا  یمتعدد   ی هاراه   ، یشناسنه یچ  یهاانجمن   ی تکرار  ی اما الگوها   سازند، ی م  ی راه مختلف ابزار سنگ 

در    اوایل پلیستوسن میانیشواهد با رکورد    نی . ادهندی نشان م  ،یشناسن ی زم  مفهومزمان«، حداقل در  »هم   یآورمشابه فن

 تر وجود دارد. گسترده  یک یتکنولوژ یهادر حالت   ی کمتر submode/ یشناختتضاد است، که در آن تنوع گونه 

الگوهای بیترک  یفناور الگوها  چسباننده  مواد   یهامانده یباق  ش،ی سا   ی:  م   یو  نشان  برخ  دهندی روتوش  از مصنوعات    ی که 

پسین  و  میانه  حال   پلیستوسن  دسته   یدر  به  متصل شده که  مها  استفاده  )شکل 2013)برهام    شوند ی اند  (.  6.7و    6.6  یها( 

اند  روتوش شده   ییهابه روش   پلیستوسن میانه و پسین  یسنگ  یابزارها   ریها و ساتبر و    هاریز ابزار  دار،چ یپ  یهاقطه قطعات/ن

 کنند.  ل یکار را تسه توانندی که م

  ک یلبه توسط    ک یدهد که کجا    یها و قطعات روتوش شده نشان م   تبر  یروتوش رو  یدر الگوها  یناگهان   راتیی پس از تغ

  ده یاوقات بر  یروتوش نشده گاه  یهاتراشهکه    دهندی نشان م  نی همچن  هاماندهیباق/ز یر  یهاده است. لباس دسته پوشانده ش

ترتشوند یم انواع  گذاری   بات ی.  پسین  یگ سن  ی ابزارها  ی برا  دسته  و  میانه  کم   شنهاد یپ پلیستوسن  تعداد  اما  است،    ی شده 

 .شده است  افتی  هزار سال  40تر از  یم یقد ی ها  نهیدر زم  یواقع ره یدستگ

تجزیعملکرد  تنوع  تحل  ه ی:  باق  زپوش یر  یهال ی و  عملکردنشان   ماندهیو  تنوع  م  ی دهنده  در  ابزار    ی هادسته   انیگسترده 

 Béyries 1988  ،Anderson-Gerfaud) اندشده   فی هستند که به طور گسترده تعر پلیستوسن میانه و پسین یسنگ

  بات یترک  مانده ی و باق  ش ی سا  ی است، الگوها  کسانی مونه از نوع مصنوع  ن  ن یکه شامل چند   ی در هر نمونه ا  با  یتقر  .(1990

پ  یریمتغ را  تماس  مواد  و  ابزار  حرکات  نجار  ی م  شنهادیاز  متداول   یکنند.  جزو  پوست  دادن  خراش    ی کارکردها   نیترو 

ا پلیستوسن میانه و پسین یابزارها   یشده برااستنباط  دارند.    زیمتما  شی ثار ساها و آلبه   ی دگییکارها نرخ سا   نیهستند، اما 

  ی نوک سالح استفاده م  یو هم برا  ی هم اندازه هم به عنوان ابزار برش دست  با  یتقر  ی مثلث   ی اه   تراشه نقاط روتوش شده و  

)ش  تغ1997  ی شد  دامنه  فرد  ی عملکرد   راتیی (.  خوب  ی مصنوع  برخ   ی به  اگرچه  است،  نشده  ب  ی شناخته  تطابق  عدم    ن ی از 

 ( 2001و همکاران ی)هارد دهد ی مختلف نشان م  ی را در کارها  یمتعدد و متوال  ی کاربردها ها،مانده یو باق ش یسا  یالگوها

  ی را م  پلیستوسن میانه و پسین یدر تنوع سنگ   ی شبه زبان  ی الگوها  ی برا  ی مصنوعات: شواهد  ان ی در م  "یشبه زبان "  تنوع 

قطع نشده است مشاهده کرد.    ییاینع جغرافکه ظاهرا  توسط موا  یمنطقه ا  ی ها  عیبا توز  زیمصنوع متما   یتوان در طرح ها

تفاوت   یبرا مورفولوژطرح   یهامثال،  در  بزرگ  یدار  برنده  اروپا  یهاابزار )  ی غربشمال    یاروپا  نیبابزار    ی غرب  ی»کوپه«(، 

 .(a-d 6.4شکل  ) شودیمشاهده م («دارل یک  یچاقوها » = kielmessern) یمرکز  ی (، و اروپایمثلث   یرهایگ)دست

ها آفر  یبعد  ستوسنیپل  یمکان  بزرگ یدارا  زین  ییاستوا  ی قای در  برنده   "Lanceolates" ای   زیمتما   کشیده  یها ابزار 

از شمال    شدهده ی عبارتند از نقاط بر  یامنطقه   عیبا توز  زیمصنوعات متما  نیاز چن  یاضاف  یهانمونه .(h–i 6.4شکل  ) هستند

به   «Quina» شکل  ی ضیب  ی ها، و خراش (j-m 6. 6شکل  ) قایاز جنوب آفر   شدهبان ی، قطعات پشت(d-f 6. 6شکل  ) قایآفر

برخالف   .(a-c 3. 6شکل  ) ای آس  یتند از جنوب غرب   هیبا زاو  "ی ابرودی "  یو خراشها  ،یغرب  یشدت روتوش شده از اروپا

میانی شواهد پلیستوسن  دوره  اوایل  آن  طول  در  مشابه  مصنوعات  آن  در  که  م   1400000،  رخ  از    یبرخ   دهند،ی ساله 

میانه و پسین زی عات متمامصنو برا پلیستوسن  م  ا یها هزار سال  ده   ی فقط  به چرخش    ی الگوبردار  نی. اشوندی کمتر ظاهر 
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  ه یشب  ی اما به اندازه کاف  شود، ی نم   ک ینزد  شودی م   دهی د  ریاخ  ی انسان  ی که در فرهنگ ماد  یمحل   اس یدر مق  رات ییو تغ  عیسر

  ی علت تکامل   کیاز    دهدیاست که نشان م هزار سال 50پس از    هزارهری ز  ای ساله  هزاره   اسی در مق  یمصنوع سنگ   راتییتغ

 .ردیگی مشترک سرچشمه م

ممکن را    ح ی توض  ن ی متفاوت است، چند پلیستوسن میانه و پسین با شواهد پس از  پلیستوسن میانه و پسین یتنوع سنگ  چرا

کمتر   پلیستوسن میانه و پسین آن پس از  ن یدر همه جا نسبت به جانش lithic پلیستوسن میانه و پسین طلبد. سابقه  یم

پلیستوسن میانه و   یابزار سنگ  ی الگوها در تنوع طراح  صیکمتر ممکن است تشخ   یمستند شده است. وجود مجموعه ها

 پلیستوسن میانه و پسین . تا کنون باستان شناسان به دنبال تنوع الگو در شواهدندباستان شناسان دشوارتر ک  یرا برا پسین

وجود    یادیز  یی همگرا  ،یسنگ  یدهنده فناور  لیتقل  تیماه  ل ی آنها به دل  ان یمصنوع بوده اند، که در م  یر مورفولوژعمدتا  د

  ی ات یعمل  یهاره یممکن است به وضوح در زنج پلیستوسن میانه و پسین سازندگان ابزار  انیدر م  ی فرهنگ   ی هادارد. تفاوت 

  ی ا ندهیبه طور فزا پلیستوسن میانه و پسین یات یعمل یها رهیرد زنجدر مو ق یشود. تحق انیمصنوعات ب ینسبت به مورفولوژ

پلیستوسن میانه   یممکن است هنوز تنوع سنگ   یآت قاتیاست. تحق  یباستان شناس  ی سنگ  لی و تحل  هیاز تجز   یمعمول  یبخش

 .را نشان دهد ی کوتاه مدت و منطقه ا و پسین

جمع  نیب  رابطه نوآور  تیتراکم  است    نیهمچن  یو  درشتدا "ممکن  گونه   "نه  پسین یشناختتنوع  و  میانه  را   پلیستوسن 

  ی م یباالتر زندگ  یبزرگتر که در تراکم ها یها تیدهد که جمع  ینشان م ری اخ یمطالعه متقابل فرهنگ  نیدهد. چند   حیتوض

در    کوچکتر که  یها  تینسبت به جمع  نند، ک  ی م  ی تر زندگ   ن یی پا  ی کوچکتر که در تراکم ها  ی ها  تیکنند، نسبت به جمع

  یبرا  ی شتریب  ی هستند و فرصت ها  ی فناور  ی ها  یاز نوآور  ی باالتر  ینرخ ها  یکنند، دارا  ی م   یتر زندگ   نیی پا  ی تراکم ها

  ن ی . ، بوکانان و اوبرادی، اما به کوالرد مراجعه کن2009، پاول، شنان و توماس  2001دهند )شنان    ی ها ارائه م  یانتشار نوآور 

  ی ارینسبت به بس  یکمتر  تی کمتر بوده و در تراکم جمع پلیستوسن میانه و پسین یهاان که تعداد انس  شودی (. تصور م2013

به    یشناخت   تیدرست باشند، عوامل جمع  ه یدو فرض  نی اگر ا.    کرده اند  یزندگ  پلیستوسن میانه و پسین پس از  یهااز انسان 

توانا  یجا در  بر  یشناخت  ی ها  ییتوانا  ری سا  ا ی  یزبان  یها   یی تفاوت  است  ب  ی خ ممکن  تضادها  سنگ   نی از  ابزار   یتنوع 

 .دهند  حیرا توض پلیستوسن میانه و پسین و پس از پلیستوسن میانه و پسین

اند.    یاز مواد خام بصر پلیستوسن میانه و پسین از مصنوعات  ی: برخنیمصنوع نماد   ی طراح  تنوع قابل توجه ساخته شده 

روتوش شدند. مشکل در    ری اخ  یها  نهیآشکار از زم  نی نماد  به مصنوعات  هیشب  ییبه طور گسترده به روش ها   گرید   یبرخ

دارا  نی ا  یی شناسا عنوان  به  مصنوعات  نم  ن یا  ن ی نماد  ی معنا  ی گونه  که  توض   ی است    ی کیمکان/یعملکرد  حات یتوان 

  ر ی چشمگ  یممکن است مواد خام بصر پلیستوسن میانه و پسین  یها انسانوشآنها رد کرد. به عنوان مثال،   یرا برا  نیگز یجا

بقا    ل یاست. وسا   گر ی آسان تر از مواد د نی زم  ی آنها بر رو  صی تشخ   رای آنها را انتخاب کرده باشند، ز  حا  ی را انتخاب کرده و ترج

 روشن دارند.   ی هارنگ  ل یدل  ن یبه هم  ز یمدرن ن یزات اضطرار یو تجه
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  ی هابودن روش   ی که ناکاف  د ی آی دست ممبهم در مورد استفاده از نماد به    یاافتهی، پلیستوسن میانه و پسین  ی در شواهد سنگ

به عنوان رسانه    یسنگ   ی ابزارها  ل یگرفتن پتانس دهی از ناد  شی را ب یسنگ   ی ابزارها  لی و تحل  هی تجز یبرا  ی سنت   یشناسباستان 

 .کندی منعکس م پلیستوسن میانه و پسینها  توسط انسان  نی نماد

 امد ی در مقابل پ علت

به دسته ها    یجمله و چسباندن ابزار سنگ   کینوشتن    یا  هی رو   یها  یدگ ی چیپ  نیرا ب  ییباستان شناس شباهت ها  ن یچند

 ( اند  کرده  برخAmbrose 2001, Barham 2010, Wadley 2010ذکر  کرده   ی (.  توانا استدالل  که    ی هایی اند 

  ن یرار گرفتند. اق  یبعدا  در حوزه تعامالت اجتماع   ند، بود  افتهیگانه توسعه  هفت   یکه ابتدا در خدمت ساخت ابزارها   ی شناخت

هزار  از    ینکات   م،یدار  پلیستوسن میانه و پسینشده قبل از    ی ده هفت  ی که ما از ابزارها  یاما تنها مدرک   ست،ین  رممکن یغ

(.  Wilkins et al. 2012)  شود ی مربوط م  هزار سال   500( است که در حال حاضر به  یجنوب  ی قای )آفر  thu Pan 1سال

باشد که در حال حاضر در    یز ی از آن چ  یانتظار داشت که شواهد حاک   توان ی شد، م  نزبا   ش یدای باعث پ  دسته گذاری اگر  

 تر باشد. وجود دارد، گسترده  یشناسسوابق باستان 

به نظر م  بر توانا  رسد ی اساس شواهد موجود،  اجتماع   ی زبان  یهایی که  تعامالت  باشد که منعکس کننده    افتهیتوسعه    ی در 

از    -  کنندی م  م یرا که شناخت را تنظ  ییو ساختارها  ی عصب  یمدارها   ی هات یاست که قابل  یک یژنت  ی و اپ   یک یژنت  ی دادهایرو

ها   تیظرف  نی (. (. همانطور که ا2014  ی و مک کارت  برمن ی)ل  دهد ی م   شی افزا  - یجان یه  میو تنظ  ،ی جمله زبان، کنترل حرکت

  ک یبگذارند که به    ر یفناورانه تأث  یانطباق ها بر    ده یچیپ  اریبازخورد بس   ی ندهایفرآ   قی آنها ممکن است از طر  افتند،یتکامل  

امروز، روابط    ی . حت افتند یتکامل    گری کدیبا    ی. به زبان ساده، زبان، نماد و فناورابد ی  ینم   لی تقل  جه یساده علت/نت  یدوگانگ 

.  دهند ی نشان م   نی رینسبت به سا  یشتریب  یزبان  یتنوع ساختار  یانسان  ی فرهنگ ماد  یهااز جنبه  یآنها متفاوت است. برخ 

متفاوت    ی محصوالت صنعت  ر ی و سا  چیپ  خ،ی نسبت به م  ینیو به شکل نماد   شتریب  ی دست  عی پوشاک، و صنا   انه«، ی»هنر عام

در   پ  یبرا  یشواهد   ی جستجواست.  در  تنوع مشابه  د یبا   ، یسنگ  یباستان شناس  نه یشیزبان  تأث  ی انتظار  داشته    رات ی در  آن 

  ی گاه":  دی گو  یم   دیفرو  گموندینبوده باشند. همانطور که روانشناس ز   نیاد ممکن است نم  نی. مصنوعات بالقوه نمادمیباش

 "است. گار ی س کیفقط  گاریس

 

 ی سنت  ی کردهای تضاد با رو در

تار  از پار   یهاشه یر  یبررس  یبرا  یشناسباستان   یکردهای رو  ،ی خی نظر  در    ییباال  یسنگ   نهیزبان بر شواهد مربوط به دوره 

دارد.   تمرکز  حدودا   سال  50–13اروپا،  میثن ,Mellars 1991, Renfrew 1996)  هزار  -Lewis ,1998 استیون 

Williams 2002یبرا  یآن سوابق باستان شناس   ی دانند که در ط  ی م  ی دوره را دوره ا  ن یاز باستان شناسان ا   یار ی(. بس  

  نه یپار  یپاتمرکز بر ارو   ،یور(. در تئ دیمراجعه کن  4گذارد )به کادر   یم  شی به نما  "یرفتار  تی مدرن" یبرا  یبار شواهد  نیاول

شد کامال  قادر    ی را که تصور م  انسان هوشمند دهد که شواهد مرتبط با    یامکان را م   ن یبه باستان شناسان ا   ی فوقان  ی سنگ
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کنند    سه یبوده اند، مقا  ی شود دچار اختالل زبان  ی مرتبط با نئاندرتال ها، که تصور م  یم یهستند، با شواهد قد   یبه زبان گفتار 

(Nowell 2010)همچن .) تئوری .  اروپا به باستان شناسان اجازه م  ، ین در  تا ز   ی تمرکز بر    ک یرا به عنوان    ستگاهیدهد 

دهد که نئاندرتال    ی نشان م  ی ا  نده یبه طور فزا  یک یو ژنت  یل یفس  ،ی . اما شواهد باستان شناسرند یدر نظر بگ  "کنترل"  ریمتغ

تا    45از    ش یکردند )ب  یکه نئاندرتال ها در اروپا سپر  یزمان   شتر یب  ن، یبر اهستند. عالوه    یزبان  ی ها  تیظرف  ی برخ   ی ها دارا

سرد و    یکه کامال  با آب و هوا  یط یهمزمان بود، شرا  خبندانی  نی نسبتا  گرم )هر چند خنک( ب  طی ( با شراهزار سال  250

 در تضاد است.   هزار سال  50تا  13 ر یمتغ اریبس

اروپا    یی باال   یسنگ   نه یپار  ی مشتق شده از شواهد ابزار سنگ  یها   یژگ یو  ن یارزتر از ب  یک ی  کی ستماتیس  ی منشور  غه یت  د یتول

  ی شواهد  ی فوقان  یسنگ   نهیپار   یاز مجموعه ها  یها از نظر تعداد و نحوه ساخت آنها متفاوت است، اما تعداد کم   غهیاست. ت

،  H. neanderthalensisمرتبط با   یی ا اروپ یهادر مجموعه  هاغه یحال، ت   نیندارند. و با ا  یمنشور یها غهی ت دی تول یبرا

  ی سنگ   یاز مجموعه ها   یاری . بسدهند ی رخ م   انسان هایدلبرگیو    هیاول  انسان هوشمند مرتبط با    یی قا یآفر   ی هاو در مجموعه 

مشاهدات    نی هستند. ا  ی ورمنش  غهی ت  دی تول  ی برا  ی فاقد شواهد  هزار سال  40چه قبل و چه بعد از    انسان هوشمندمرتبط با  

و کوهن    وسفی-ندارد )بار   « ی رفتار  تی»مدرن  ص یتشخ  یبرا  یارزش   غه یت  دی تول  ای کند.    یم  ری متقابل را امکان پذ  ریدو تفس 

العاده  فوق   یوارونگ  کی  ی(. دوم2003  کو یمدرن« هستند )د ار   یاز انسان خردمند »از لحاظ رفتار   ری غ  ییهاگونه   ای(،  1999

 اصطالح است.   نی ا ی اصل یناپست مدرن از مع

تول   یرخدادها  نیا استراتژ  غهی ت  دیگسترده  عنوان محصوالت  به  م  یها  یکه  نظر گرفته  در    ی معما  چیشود، ه  یفناورانه 

تک صورت در پاسخ    یسلسله مراتب  ی ها  سنگ مادر هستند که از    ی کشیده  یها صرفا  تکه ها  غهیکند. ت   ی نم  جادیا  ینظر

فشارها ا  ی انتخاب  ی به  اند.  شده  جدا  ممکن   ن یمختلف  جدول   است  فشارها  خام  مواد  افزا  ازین  ، یشامل  باز  ش یبه    ی اب ینرخ 

متفاوت    ار یبس  غه یت  د یکه تول  ن یباشد. ا   گر ید   ط یشرا   ای   دسته گذاری با   ق یابزار، قابل حمل بودن، تطب  ی استانداردساز  شرفته،یپ

  د یکند که تول  ی م  ی بانیپشت  هی فرض  ن یاز ا  ز، یبلکه در طول آن و پس از آن ن  ،ی فوقان  ی سنگ  نه یاست، نه تنها قبل از دوره پار

فقط    یمنشور   غه یت  کیاوقات،    ی . گاهستین  ی رفتار  تهیمدرن  انگر یساخت ابزار بوده و ب  یاستراتژ   ک یصرفا     یمنشور   غهیت

 ی ابزار سنگ کی

 



 

107 

 

انسان یتکامل ریدر  س یسنگ ی ابزارها جان شی   

 

 ی رفتار  یریرپذ یی و تغ ی رفتار  تهیمدرن 4  کادر

 

از اصطالح »مدرن  باستان  تا شوا   ی استفاده م  « ی رفتار  تیشناسان  با هومو ساپ کنند  هزار    40>)  ر ی اخ  یها   نس یهد مرتبط 

در اروپا    خ یتار  پیش از   ی کنند. از آنجا که باستان شناس  ز یانسان ها متما  ر ی و سا  ی قبل   ی ( را از شواهد مرتبط با انسان هاسال

شده    فی عرت   هزار سال  45تا    36بر اساس شواهد مربوط به کمتر از    درن«و »رفتار انسان م  « ی رفتار  ته یشروع شد، »مدرن

ا دوره  تار   ی است،  هوشمند ظهور    ن ی اول  خیکه  بس  انسان  در  م  یاریرا  بر  در  قاره  آن  (.  (Nowell 2010)  ردیگ   یاز   .

تول  یرفتارها  شامل  مدرن  نماد   د یظاهرا   تزئ  نیمصنوعات  زن  یها  نییآ   ،ی شخص  ناتی)هنر،  کار یمرده  کنده    بزار ا  ی(، 

خشن )به عنوان مثال،    یها  ط یبزرگ، و اشغال مح  یشکارها  یر تخصص شکا  ،یمنشور  یها  غهی ت  دنیاستخوان و شاخ، کوب

از    ی آن ها برخ  ی که سوابق باستان شناس  ی کنند، زمان  یم   یکه در خارج از اروپا زندگ   ییخشک( است. انسان ها  ا یسرد و/

زنده از نظر    ی ها(. همه انسان d'Errico 2007شوند )  یشناخته م  مدرن  ی دهد، از نظر رفتار  ی ها را نشان م  ی ژگ یو   نیا

ابزارها  یهااز انسان   ی اگر تعداد کم  ی(، حت 8. 6مدرن هستند )شکل    یرفتار   ی کنند، شکارها  یرا حکاک  ی استخوان  یزنده 
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در    یرفتار  تهیدر مورد ارزش مدرن  یانده یبه طور فزا  دیرین انسان شناسرا بکوبند.   یمنشور  ی هاغه یت  ا یبزرگ را شکار کنند  

 (. McBrearty and Brooks 2000, Henshilwood and Mareanدارند )  دی ترد  ی نانسا ی هاشه یر قات یتحق

  ه یفقدان توج  گر، یبه مناطق د   ییفرد شواهد اروپامنحصربه   ی های ژگی(. منتقدان به خطر آشکار ارائه و2011a  ی ، ش2003

که   دهیا  نیا ی عنی) کنندی اره ممفهوم اش ن یا ییربنای ز یشناستی عنوان »مدرن« و به غاخاص به یرفتارها  یتلق  یبرا ینظر

 (. . اندافتهی ها به طور همگرا تکامل همه انسان 

 Pottsشود )  ی بهتر انجام م   ی تنوع رفتار  یبا بررس   ی منشأ انسان  قات یهمکاران استدالل کرده اند که تحق  ر ی و سا  سنده ینو

 2011a, b, Eren, Diez-Martin, and Domínguez-Rodrigo 2013, Tryon and جان شی ,1998

Faith 2013با   سهی. در مقازد ی موضوع برانگ کیدر   را یمتفاوت  یهامحرک پاسخ  کیاست که  ی زمان یرفتار  یریرپذ یی(. تغ

انجام    ی و فرد  ی را که به صورت جمع  ی دهند. هر کار  ی از خود نشان م   ی گسترده ا  ی پستانداران، انسان ها تنوع رفتار   گر ید

  ی راه حل ها  م، یکه با آن روبرو هست  یهر مشکل   ی برا  با ی. ما تقرمیده  ی انجام م  زیروش متما   ک یاز    شیبه ب  م،یده  یم

  ط ی تطابق با شرا  یاز مشکالت برا  یمجموعه ا  یمجدد راه حل ها برا  یری . ما در به کارگمی کن  یرا حفظ م  دهیچ یو پ  هساد

هست  دی جد مدرنمیبرتر  برخالف  تغ  کیکه    تهی.  است،  اندازه قاب  ی ژگیو  ک ی  ی ریرپذ ییاستعاره  شواهد    یآمار  ی ریگل 

سنگ  ژهیوبه   ،یشناسباستان  ابزار  فرض  یشواهد  تغ  یهاه یاست.  به  م  یرفتار  یر یرپذیی مربوط  ش  توانی را    ی تجرب  یاوه یبه 

 . تواندی نم ی رفتار  تهیمربوط به مدرن یهاجعل کرد که استدالل 
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 7صل ف

 و مهاجرت  ی پراکندگ 

 

 

 

 

 

 نه موفق است. گو کیسرنوشت   ش پراکن

   انسانتکامل (، اصول 2003)  نی و راجر لو ی فول رابرت

 

 

 

م  ع یوس  ییایجغراف  عیتوز  ک ی  کنند،ی م   یزندگ   ی جهان  یاسپورای د  کیدر    ی امروز  یهاانسان  باعث  همه    شود ی که  از  ما 

بزرگ، در    ی ها  ونمی پستانداران ما، م  شاوندان یخو  ن یکتری. نزدمیکره مصون باش  ستیانقراض به جز در سطح ز   دات ی تهد

فصل    ن ی در خطر انقراض هستند. ا  ی کنند. همه آنها گونه ها  ی م   یزندگ   ا یو آس  قا ی آفر  یریدر مناطق گرمس   ی مناطق کوچک

هزار    50تا    9  نیگذاشته است. ب  ری تأث  یانسان بر تنوع ابزار سنگ  یو پراکندگ   یپردازد که چگونه پراکندگ   یموضوع م   نیبه ا

( و قاره  ای)اروپا و شمال آس  ای نو(، شمال اوراس  نهیو گ  ایاسترال  ستوسنیخود را به ساهول )پل  ییای، انسان محدوده جغرافسال

ساخته    یو الگو، نه تنها با ابزار سنگ  ینیب  ش یقابل پ  یا  وهی ها به ش  یپراکندگ  نی ا  یبرا  یگسترش داد. شواهد سنگ   کایآمر

در آن پراکنده شدند، در    هزار سال  50که انسان ها پس از    ی مناطق  ان ی، بلکه در مهزار سال   50شده توسط انسان قبل از  

 تضاد است. 
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 سم یدر مقابل. اندم  اسپوراید

  ک یها، در    ستگاهیاز ز  یکی هستند. آنها در محدوده بار  یبوم  یما گونه ها  یانسان  ر یپستانداران غ  شاوندانیخو   ن یکترینزد

الجزا  ا ی قاره   جوامع  ر، یمجمع  در  نزد  ی و  افراد  زندگ   به   ک یاز  تقس  ی م  ی هم    ت یجمع  ان یم  ق ی عم  ی کیژنت  مات ی کنند. 

گور شامپانزه بونوبوها،  اورانگوتان   ها ل یها،  نزد  هاو  در  م  کنندی م  ی زندگ  گر ی کدی  یک یکه  برا  دهد ینشان  آنها  مدت    ی که 

در همه    یانسان   ریپستانداران غ  یی گرا  یبا بوم   ی انسان  یاسپورای(. دDisotell 2013)  کنندی م   یروش زندگ  نی به ا  یطوالن

تا    ،ی اجتماع  کانینزد  نیب  واصلخود در آن قرار دارند، تا ف  ی که افراد در طول زندگ  یها متفاوت است، از منظره ا  اسیمق

 Oppenheimerنسبتا  همگن است )  ادی ز  اریدر فواصل بس یژنوم انسان حت  جه،یگونه ما. در نت یکل  یی ایمحدوده جغراف

2004, Wells 2009 .) 

 

 ی انسان ت یجمع ی ها  جنبش

پ  ی انسان  تیجمع  ی خی تار  ی ها  یی جابجا  اکثر امتداد  پراکندگ  ن یب  یوستار ی در  (. در  1. 7)شکل    رند ی گ  ی قرار م   ی مهاجرت و 

مانده   یدست نخورده باق   یادی از قبل موجود آن تا حد ز یو اجتماع ی کیولوژیشود. روابط ب یمهاجرت ها، کل جامعه جابجا م 

دهند.    ی را شکل م  یدی جد  ی کنند و روابط اجتماع  ی از افراد نقل مکان م  ی کوچک  یگروه ها   ا یافراد    ،ی است. در پراکندگ

که    ی نقل مکان کردند، در حال مهاجرت بودند. هنگام  وتایبه قلمرو    ی نویلی از ناوو، ا  1840که مورمون ها در دهه    ی هنگام

نو  آمر  سندهیاجداد  به  اروپا  مل  یشمال   یکایاز  ترک کردسابق    تینقل مکان کردند،  را  آمر  ندخود  در حال    ییکایو  شدند، 

 بودند.  ی پراکندگ 

از گ  یغذا«، افراد   دکنندگانی مهاجرت توسط »تول  ف یتوص   ی هابر گزارش   کنند،ی م  ی شده زندگ  یاهل   واناتیو ح  اهانی که 

تار  ینگارقوم جابجا  یخ یو  ا  تیجمع  ییاز  است.  چن  نکهیغالب  حرکات شکارچ  یحرکات   ن یچگونه  هاا  ای و/  انیبا    ی نسان 

مکان درنگ کنند و از مزارع    ک یمجبور نبودند در    ان یشکارچطرف،    ک ی. از  ستیمتفاوت است، هنوز مشخص ن  ستوسن یپل

  ی قوم نگار  یکننده غذا   د یتول  یها   ت یاز جمع  عتریممکن است بتوانند سر  ن یکنند، بنابرا  یکاشته شده نگهدار   ی گله ها  ای

 ی نوزادان باال و طوالن  ر یمرگ و م گر، ید  ی پراکنده شوند. از سو
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پا -یشکارچ   تیتوانست نرخ رشد جمع  ی تولدها م   ن یب  فواصل  انگ  ن ییگردآورنده را چنان    ی برا   ی کم  ی ها  زه ینگه دارد که 

بود   رتریمتغ رینسبت به اخ ستوسنیبزرگ وجود داشته باشد. از طرف سوم، آب و هوا در دوران پل اس یدر مق  تیجمع ییجابجا

(Burroughs 2005چ .)مختلف    یها  نهیانسان را در زم  ی هم زمان آستانه پراکندگ  وانستت   یم  یط یمح  ستیتنوع ز  نین

 و هم کاهش دهد.  ش یهم افزا

ها  ها و جنگل (. جنگل 2013، گمبل  2002  یکند )فول   ی انسان را به صورت منحصر به فرد پراکنده موفق م   ی ژگ یو   ن یچند

که انسان ها    یی . از آنجا شودی محدود م   ی انطور که در پستانداران درختهم   کنند، ی را محدود نم  یانسان   ییایمحدوده جغراف

ها  ه یتغذ جغراف  یعموم   ی کننده  محدوده  غذا  یی ا یهستند،  منابع  از  مستقل  است    یوانی ح  ای  یاه ی گ  یی ما  متفاوت  کوچک 

(Ungar 2007پ عنوان  به  ما  طوالن  ی هادونده / روانادهی(.  سفرها   میتوانی م   ،ی مسافت  بر  یجستجو  یدر  از    شتر یوزانه 

غ کن  رانسانیپستانداران  آنجام یسفر  از  م  یی.  ما  کن  میتوانی که  درودخانه   م،یشنا  و  جمع  که  ییهاآب  گر یها    ت یحرکت 

م  نخستی پستانداران   مسدود  گفتار  یمانع   کنند،ی را  زبان  نماد  ی ندارند.  مصنوعات  م   نی و  امکان  ما    ی هاشبکه   دهد ی به 
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  ی هاستگاه یبه جفت در ز  یو دسترس  کندی را پراکنده م  یشتی که خطر شکست مع  میبساز   یم یگسترده و قابل تنظ  ی اجتماع

 (. Alexander 1987) کندی م ن یرا تضم دی جد

ابزارها  های نخست   همه منابع غذا  یدسترس   یبرا   ییاز  از د  کنندی استفاده م  ییبه  بافت   ایپنهان    دی که    ی رخوراکی غ  یهادر 

آن منابع )به عنوان مثال    تی ماه  رییتغ  یبرا  ییاز ابزارها  نی (. انسان ها همچن2003و پرادان    کیاند )ون شامحصور شده 

که سگ    یاز خوانندگان  یکنند. تعداد کم  یاستفاده م  دی قرار دادن منابع جد  س( و در دسترواناتیو ح  اهانیکردن گ  یاهل

ابزار    کی  زی ن  ،ی کیز یواکنش ف  ک ی  ی از نظر فنهستند. آتش،    ی وتکنولوژیدانند، اما آنها در اصل ب  ی م  ی دارند، آنها را ابزار

  ی بهبود م   ی با پختن به طور قابل توجه   ا یبه پخت و پز دارند    ازین  ا ی  م یخور  ی که ما انسان ها م  یی از غذاها   ی اریاست. بس

  گر ید  ی اامرار معاش و ساخت ابزاره ی برا یانسان ها از آتش به عنوان کمک  ،ین یب شی (. به طور قابل پ2009)ورانگهام  ابندی

نسبت به آتش    ی تر  ع یوس  یاز کاربردها   ی حت   ی سنگ   ی کنند. ابزارها  ی استفاده م   م یکن  یکه ما اشغال م  ی ستگاه یدر هر ز

ابزارها  ی م  رهبه   ی ها  نه یشود، بلکه در زم  یم   افتیانسان وجود دارد    یها  لی که فس  ییدر هر جا  ی سنگ  ی برند. نه تنها 

 آتش وجود ندارد.  یبرا یشود که شواهد ی م افتی  ز ین ستوسنیپل

 

 

 ی انسان و استفاده از ابزار سنگ  ی پراکندگ 

پستانداران ما در عرض چند درجه از    شاوندانیخو   ن یکترینزد  یو برا  انسان هوشمند  یبرا  ی ل یفس  یرکوردها  ن یتر  یطوالن

باال و عمدتا  با امرار    تیکار را با تراکم جمع  ن یا  کنند ی م  ی مناطق زندگ  ن یکه امروزه در ا   ییهادهد. انسان   ی خط استوا رخ م

 دهند ی معاش انجام م

به    یرا حداقل به پنج روش اصل  یاجداد  یمنطقه انسان ها  ن یدور از ا  ی(. پراکندگ Kelly 1995)  یاه ی گ  یدر مورد غذاها

 است:  دهیچالش کش

 داشت.   یجو  یدر برابر سرما   قی به عا ازی. ن1

 کرد.  یی استوا ی اهی گ ی غذاها ی ابر نی گزیجا یمنابع انرژ افتنی. آنها را مجبور به 2

 . اتیکننده ح د یشود، از جمله آب سرد تهد جادیعبور از آب ا یبرا ی ل یوسا د ی. با 3

 شد.  ی کنند حفظ م یم  یزندگ  ن ییپا  ت یکه با تراکم جمع ییگروه ها   انیو در م عیدر مناطق وس د یبا  یاجتماع  ی. شبکه ها4

 کنند.  "قیدق میتنظ"خود را  یک یتکنولوژ یها یداشتند تا استراتژ  زا یپراکنده ن ی به انسان ها دی جد یها ستگاه ی. ز5
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ابزارهاقوم   یهاکه انسان   ییهاروش از  ا  یبرا  یینگار  ا  کنندی استفاده م   ازهاین  نی برآوردن  از    نکهیو  با استفاده  چگونه آنها 

نخست ب  نخستی  یهای ابزار  هستند،  تضاد  و  ییهانش یدر  مورد  در  با  ییهای ژگ ی را  سنگ  د یکه  شواهد    ی پراکندگ   یبرا  یدر 

 (. 7.1)جدول  کندی ارائه م م،ینیها ببانسان 

خود را در معرض منابع گرما    دیاست. فرد با   ی( کار سختیپرترم یاز حد )ه  شی ب  یاتمسفر: مرگ در اثر گرما  یسرما  قیعا

(.  Lundin 2003)  فتد ی کار باز    ی ک یولوژیز یخنک کننده ف  یها   سمیتالش کند که مکان  یتا حد   ا یقرار دهد، آب ننوشد و/

باعث مرگ شود.    قه یتواند در عرض چند دق  ی ور شدن در آب سرد م  طهبرد. غو  یم   نی خود همه را از ب  ی به خود  یپوترم یه

کنند، هم    ی سرد استراحت م  یها  ستگاه یدر ز   ی . وقتندیایسرد بالقوه کشنده کنار ب  یبا دما   دی به ندرت با  ییپستانداران استوا

مواد را   ری سا ای  یاه یپوشش گ  ورسانند   یشوند و همرفت را به حداقل م ی با هم جمع م رانسانیم پستانداران غانسان ها و ه

پستانداران    یراهبردها   ن، یاز ا  ری دهند. به غ  یکاهش م   یی دهند و از دست دادن گرما توسط رسانا  ی قرار م  نی خود و زم  نیب

بدن(    یآنها )خز، چرب  یکیولوژ یز یسرپناه در برابر باد و دفاع ف  یواتمسفر محدود به جستج  یمقابله با سرما  یبرا  نخستی

  ی مواد، با سرما  ریو ساختن لباس از چرم و سا   ی مصنوع  یاست. در مقابل، انسان ها با برافروختن آتش، ساختن پناهگاه ها 

  ی به جا م  ی را در سابقه سنگ  یص ی عالمت قابل تشخ  اد یچرم به احتمال ز  دی تول  ت، یسه فعال  نی ا  ن یکنند. از ب  یمقابله م   یجو

ا از  قبل  دست  یفلز  یابزارها  نکهیگذارد.  گ  رسدر  ابزارهاقوم   یهاانسان   رند،ی قرار  از  برا  دن یتراش  ینگار    ل ی تبد  یسنگ 

به    ش یلبه است و آثار سا  ی دگیی از سا  یی باال  ی . خراش دادن پوست مستلزم نرخ هاکردند یبه چرم استفاده م  وانات یپوست ح

پوست    دنیتراش  یبرا  یسنگ  ی انگار که از ابزارهقوم   یها(. انسان Brink 1978گذارد )  یم   یبر جا  صیشخقابل ت  یراحت

ا  کردند، ی استفاده م با تکه   ن یاغلب  را  ت  کشیده   ی هاکار  لبه   دادند ی انجام م   یی هاغه یو  بر محور  آن   ی کار  ی هاکه  ها عمود 

  ی به جدا کردن ابزار از دسته آن فراهم م   از یجدد مکرر را بدون نکردن م  ز ی امکان ت  دمان یچ   ن ی ها قرار داشت. اآن   ی طوالن

گو روتوش  ، یسنت   یشناسباستان   یهای شناسنه کرد.  شناسا قطعات  را  ا   کنند ی م  یی شده  از  عنوان  به   ق یطر  نیکه 

 . شوندی استفاده م  خراش« ان ی »پا

باشند،    یتوانند کمتر از مناطق معتدل فصل   ی م ن  ییاستوا  ی ها  ستگاه ی: ز یی استوا   ی اهیگ  ی غذاها  یبرا  ن یگز یجا   یانرژ  منابع

  کنندی م  یو معتدل گرم زندگ   ی ریگرمس  یهاستگاه یکه در ز ی انسان ر یغ ی های مانده است. نخست یباق ی مهم یاما تفاوت ها

 کنندی مشکل مقابله م  ن یبا ا

  ی ها شکار م   ن یاز پان  یحشرات. برخ  آنها با  ییغذا  میرژ  تی و تقو  ییمنابع غذا  ر ییبا تغ  ی اهی گ  یدر غذاها  ی فصل  راتییتغ  با

پروتئ اما  چرب  ن یکنند،  ا  ی و  عمده  بخش  بزرگتر  رژ  یپستانداران  تشک  یی غذا  م یاز  را  ها    ی نم  ل یآنها  شامپانزه  فقط  دهد. 

  "زهین  "استفاده به اصطالح    ن یمقاله( چن  نیکنند، و )تا لحظه نگارش ا   یابداع م   رکمک به آنها در شکا  یرا برا  ییابزارها

)  ییمکان صحرا  کیدر    فقط انسان هاPruetz and Bertolani 2007مشاهده شده است  در عرض ها  یی(.    ی که 

زندگ  یی ایجغراف سردتر  و  ماه  ی م  ی معتدل  با  س  ی ریگ یکنند  شکار  ز   اهخواران یگ  ک یستماتیو  فصل   با   ریز بزرگ    ی کمبود 

کار را انجام    نیا   زین  یریدآورنده گرمسگر -انی(. شکارچMarean 2007  ،Speth 2010کنند )  یمقابله م   یاه ی گ  ی غذاها

ماه  یم اما  باز   ی دهند،  اجزا  یو  شده  ز -ی شکارچ  یی غذا  م یرژ  ی اتی ح  یشکار  در  هستند    ی ها  ستگاهیگردآورنده  سردتر 
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(Kelly 1995 تقر .)کار    نیا  کنند،ی سرد شکار م   ی هاستگاهیرا در ز  ریزکه پستانداران بزرگ ز  ینگارم قو  یهاهمه انسان   با ی

سالح    ن ی. ا دهندی از سالح گرم انجام م  را  یاخ  ا یو کمان،    ریو دارت، ت   انداززه یمانند ن  ده،یچیپرتابه پ  یهاا استفاده از سالح را ب

(. هنگام شکار  1993  لیکوچک حمله کنند )چرچ  ایبزرگ    ی دهند تا به طعمه ها  یهمه کاره به کاربران خود اجازه م  یها

  ی خود را با آرماتورها  ده یچیپ  ی هاپرتابه  ی هاموشک   ی هاموشک  ی اغلب اجزا  ی صنعتپیش از   یهابزرگ، انسان   ی هاطعمه

آرماتورها1997  س ی )ال  کوبند ی و خارها م  ی شاخ /ی و استخوان  ی سنگ از    ه ک  کنندی م  جاد یا   ی بزرگ  یهااثر   ی سالح سنگ   ی (. 

را کاهش    یی و جابجا   بیتعق  ی هانه یهز  جه یدر نت کند،ی م  عی طعمه را تسر  وان ی و مرگ ح  دهد ی م  ش ی دست دادن خون را افزا

انسان Wilkins et al. 2014)   دهدیم سنگ قوم   یها(.  ابزار  از  ندرت  به  ن  ینگار  نوک  عنوان  برا  ی ریت  ا ی  زهیبه    ی که 

م  ی ریگیماه م  شود،ی استفاده  آن   کنند،ی استفاده  از  بهاما  سالح ها  نوک  عل  ییهاعنوان  در  ه یکه  استفاده    ییای پستانداران 

  ی م ی سرد زندگ یها ستگاهی که در ز یقوم نگار  ی انسان ها یبرا ی (، منابع مهم چرب1997 ( سی )ال کنندی استفاده م شود،یم

 کنند

 

غوطه   قیها که در آب عم  مون یم  شتریاست. ب  نخستیاکثر حرکات پستانداران    یمانع بزرگ برا  کیاز آب: اعماق آب    عبور

عمده را   ی کیژنت ی هایبندمی که تقس یی قا ی آفر ی هاحال، همان رودخانه نی ا شوند. با  ی شوند و غرق م ی شوند، غرق م ی ور م

ها    قیاست. قا  یچوب  یهاقی از قا   یمملو از کودکان انسان شناگر و انبوه   کنند،ی مشخص م  ییقای آفر  یهامون یم  انیدر م

که   ییهاکنند. همه انسان  یاهم مرا فر  یبه منابع آب ی دسترس  نی بدون اصطکاک افراد و کاالها و همچن با یامکان حرکت تقر

از   ش یپ  یهاکه اکثر آبراه  نی (. ا2001 ل یدارند )مک گر   یآب یهای آن نوع کشت  ای نوع  کیاز  کنندی م  یآب زندگ   یک یدر نزد
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  ی آب  یهای از کشت  یشواهد ابزار سنگ  افتنی  یجستجو برا شدند،ی ساخته م  یمواد فاسد شدن  ر یچرم و سا ،یصنعت از چوب، ن 

پ ا کندی م  دهی چیرا  از  قبل  اما،  گ  ی فلز  یابزارها  نکهی.  قرار  دسترس  قاانسان   رند،ی در  ا  یهاق یها  استفاده  با  را    ز کاوشگر 

برش    ی لبه ها  یها دارا  تبر  نی از ا  ی اری( شکل دادند. بس"chisels"و    "adzes"برش متعامد )  ی هابا لبه   ی سنگ   ی هاتبر

  ی به کمک کشت  ی روتوش شده داشتند. پراکندگ   ی نسبت به لبه ها  یتر   ق یصاف تر و دق  یشده بودند که برش ها   ده ییسا

  ی شبکه ها  حفظ  شده همراه باشد.   دهیی لبه سا  یها  تبرها، احتماال     تبرو استفاده از    دی تول  ی برا  یبا شواهد  دی با  یآب  یها

پستانداران    ی اجتماعآورند. شماره    ی به دست م   ی جفت و متحد  ی اجتماع  ی شبکه ها  ق یها از طر  ی گسترده: نخست   ی اجتماع

ب  etworks  ی انسان  ریغ روابط  امتداد خطوط  تقو  یم   یسازمانده   ی کی ولوژی در  با نظافت متقابل  و  از    یم   تیشوند  شوند. 

هستند.    داریناپا   ی و زمان  یکوچک و از نظر مکان  اس یشبکه ها در مق  نی دارد، ا  ی کیز یف  یک ی به نزد  ازیکه نظافت ن  ییآنجا

م  ای  کیمرگ   نفر  بتوا  یچند  از  باعث  شود.    نیند  آنها  ها  ن یچنرفتن  ناپا  یاجتماع   ی شبکه  و    ل ی پتانس  ی داری کوچک 

 ی کند. شخص  یرا محدود م  یانسان ری غ یها ی نخست ی پراکندگ 
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شوند. همانطور که    یرا متحمل م  یهستند، خود همه خطر پراکندگ   دی غذا در قلمرو جد  ایکه به دنبال جفت    یی ها   شامپانزه

 (. ی)ارتباط شخص "مرده است مون یم  کیتنها   مونیم ک ی" د، ی گو  یشناس، م ینخست  ور،ید  ن یرویا

نخست   سهیمقا   در  اجتماعانسان   ،یانسان  ر یغ  یهای با  ها   «ی ها »فوق  دنبال فرصت  به  فعاالنه  ما    ل ی تشک  ی برا  یی هستند. 

  ی اعضا  انیافراد در م  یبرا(. ائتالف ها با گسترش خطرات  2015  نی ، مار2006)بولز    میهست  گریکدیبا    یتعاون  یائتالف ها

پراکندگ  انسان  ی هاشامپانزه  ی همتا  الف کنند. برخ   ی انسان کمک م  ی ائتالف به    یی منابع غذا  ا یکه به دنبال جفت    ی خود، 

قلمرو  دی جد م  ی در  است،  بخورد    داند یناآشنا  شکست  اگر  م  ا یکه  شود،  مشکل    ی اعضا  ر یسا   تیحما   ی رو  تواند ی دچار 

آنها افرادت سر گذاشته که پش  ییائتالف، چه  آن   ی اند و چه  با  . اعضا  شوند،ی ها مواجه م که  به    ی حساب کند.  از  ائتالف 

بالقوه جد  ی خطرات   ن یاشتراک گذاشتن چن منابع  در مورد  آوردن اطالعات  با به دست  منابع سود م  د ی آشکارا    ی همسران و 

که    یی ها   ی برند، خروج  یمخالفان سود م  یراب  ی رو به رشد و مقاصد  تیجمع  یبرا  یبا داشتن مراکز  ن یبرند. آنها همچن

 دهند.   یرا کاهش م  قوهبال یدرون ائتالف ی ها  یری درگ

م  اریبس   ی انسان  ی اجتماع  ی هاشبکه عمل  جا  « یال یخ   یشاوند ی»خو  را ی ز  کنند، ی خوب  خود  در  ظرفداده   ی را    ی ت یاند، 

از   ی کی هستند.   کینزد شاوندانیاز خو  ییکه گو یاونه گبه  رمرتبط،یغ ا یرفتار نوع دوستانه با افراد دوردست  یبرا افتهیتکامل 

پادشاه    یهنر  ری شکسپ  شنامهینما   ،یل ی تخ  یشاوندیخو  ونهگ  ن یا  یادب   یهانمونه  نیتری ادماندن یبه   آن  در  است، که  پنجم 

 :کندی ( جمع م 1415اکتبر   25) نکورتیاش را قبل از نبرد آگو خسته  ترش یجوان سربازان ب

  نقدر یبرادر من خواهد بود. او ا  زدیر  یامروز که خون خود را با من م   رای ما گروه برادران. ز  م، یخوشحال  یکم، ما عده کم   ما

 پست نباشد، 

 تخت هستند  کی در انگلستان اکنون    انیکند. و آقا  ی م میروز حال او را مال  نیا

 نبودند،  نجا یکنند که ا یفکر کنند که لعنت م  دیبا

 زند، ارزان نگه دارند  یم  یحرف  که هر ی خود را در حال  یمردانگ  و

 . دیبا ما جنگ نی سپیدر روز سنت کر که

مشترک،   یاجتماع  یهات یهو  یها براسرنخ  ر یو سا یبصر یهاهستند. سرنخ  ی ها موجودات بصرانسان  ها،ی عنوان نخست  به

(. همه انسان ها  2004مکاران )برگر و ه   دهندی م   شیزنده افزا  یهاانسان   انیم  ی»تطابق« را در روابط اجتماع   ای   یدوستنوع 

 Wobstکنند )   ی در ائتالف استفاده م تیو عضو  یاجتماع   ی ها تیهو  مورد پخش اطالعات در    ی برا  نی از مصنوعات نماد

1977, Hodder 1982ی بالقوه برا  ی و فرهنگ  یبر موانع زبان  ،ی آراستگ  یمنظور، به جا  نیا   ی(. استفاده از مصنوعات برا  

  ی کنند و برا  دای گسترش پ  به سمت باال  تینها   ی تا ب  دهد ی اجازه م   ی انسان  ی اجتماع  ی هابه شبکه  ن یکند. ا  یانطباق غلبه م 

مناطق وس  ی مدت طوالن ا  دار ی پا  یع یدر  رسانه  ماد   با  یتقر  ن ینماد   یها   ام یپ  ن یبمانند.  ابعاد فرهنگ  تنوع    ،یتمام  از جمله 

  رند یگی را در بر م   ی الیخ  یشاوندیخو  یوندهایکه پ  یاترده گس  یاجتماع   یها. اگر شبکه رد یگ  یمصنوعات را در بر م   یطراح
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لاند، آن بوده  لی ها دخانسان   ی در پراکندگ از تنوع    یاو گسترده   مدتی طوالن   ی شامل الگوها  دی ها باآن   ک یتیگاه »برخورد« 

شکار اغلب   ی هاهاسلح ،ینگارآوران قوم جمع -انیشکارچ انی (. در م1995، کار 1982باشد )ساکت  ی مصنوعات سنگ یطراح

  ان یدر م  د یسبک مصنوع با   رات ییتغ  نی چن  ن، ی (. بنابراWiessner 1983در دسترس هستند )  ها به یبرخورد با غر  ان یدر م

و    ریعمت  یساخت ابزار و کارها  یکه برا  ییمصنوعات، مانند آنها   ری از سا  شتریب  یشکار  یهاسالح   یبرا  یسنگ   یآرماتورها

 آشکارتر باشد.   شوند،ی استفاده م  ی مسکون یهادر مکان  ی نگهدار

  ف یکاربرانشان، در پاسخ به ط  شدنی بوم   لی متفاوت هستند، اما به دل  نخستی  یهای نخست  یها ی : فناوری فناور  قیدق  میتنظ

متغ  ی نسبتا  محدود نت  ی ک یاکولوژ  ی رهایاز  در  ها   "کیتکنولوژ   ییهمگرا"احتمال    جه،ی متفاوت هستند.  و گروه  افراد    ی از 

  ی است. سنگ ها   ادیکنند، ذاتا  ز  یمشکالت مشابه ابداع م   یبرا  یمشابه   یاکه به طور مستقل راه حل ه   ید متعد  نیپان

هستند که لباس ها، سبدها،    گریکدیبه    ه یشب  یبه شکل  ایبری ساحل عاج و ل   نه،یگ  یابزارها  ر ی شکن شامپانزه ها و سا  لیآج

خود    یهای آورها فن ستند. انسان ین  گریکدی  هیسازند، شب  یها مکه انسان ها در آن کشور   ییابزارها   ریو سا  یمذهب  ینمادها

در طول    ی ق یدق  میتنظ  ن یچن  م، یپراکنده هست  ار یبس  یی ایکه ما از نظر جغراف  یی. از آنجاکنندی م   م«ی»تنظ  ی محل   ط ی را با شرا

 متفاوت است.  ی ک یاکولوژ یالگو ی هازمان و مکان متفاوت است و به روش



 

118 

 

انسان یتکامل ریدر  س یسنگ ی ابزارها جان شی   

 

فناور  انسان از  ا  یراب  ی ها  و  آوردن غذا  از مح  زولهیبه دست  استفاده م  طی کردن خود    توان ی کنند. همانطور که م   یخود 

ما در آنها    یهاکه گونه   ییهاستگاه یمانند ز  ییاستوا  یهاگاه ست ینگار در زقوم  یهاکه انسان   یشت یمع  یانتظار داشت، فناور

که از    کندی تر استفاده م سردتر و خشک  ی هاگاهست یسان در زاست که ان  ی شت یمع  ی هااز کمک  ترده یچی پ  اند، افتهی تکامل  

ف آن سازگار  یک یولوژیزینظر  با  ، کمر Oswalt 1973  ،1976  ،Collard)  میدار   یکمتر  بنکس    ی.  ن2005و    ی هازه ی(. 

  ی برا  یی ا یاسترال  ان یکه بوم  یاساده   بتا نس  یهازه یبا ن  کردند،ی شکار فوک استفاده م  ی برا  هاتی نو یا   یخ یتارکه قوم   یاده یچیپ

کوهان    ش یشکار گاوم  یکه برا  یکومانچ   ی خی تار  یها  زهیکامال  متفاوت است. هر دو با ن  کردند، ی شکار کانگورو استفاده م 

اول، ما    دی بده  ی نیب  ش ی اجازه دو پ  مشاهدات   ن یکرد، تفاوت دارند. ا  ی استفاده م  ی شمال  یکایآمر   ی دار از اسب در دشت ها
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آنها ساخته شده    نانیکه توسط جانش  ییانسان ها در هر منطقه خاص و ابزارها   نی اخته شده توسط اولس   یابزارها  نیب  دیبا

ها تفاوت  کن  ییاند،  سنگمیمشاهده  شواهد  دوم،  ز   دی با  ی کی تکنولوژ  قی دق  میتنظ  نی چن  یبرا  ی .  و    یهاستگاه یدر  سردتر 

 تر باشد. تر و مرطوب گرم   یهاستگاه یتر از زخشک

 

 

 ی شناسباستان  یشواهد سنگ  یبرا یی های نیبش یپ

  ی که رکورد ابزار سنگ   دهد ی ما اشاره دارد، نشان م   ی هاگونه   ی که به پراکندگ  ی انسان   ر یو غ  ی استفاده از ابزار انسان  ن یب  تضاد 

 را نشان دهد:  ر یز  یهای ژگ ی و دی با ستوسن یپل  یهاتوسط انسان  ت یجمع یی جابجا  یبرا

 . ندی آ  ی سردتر به وجود م یها ستگاهیاسلحه در ز ی تورهاو آرما یکار یمخف  ی تخصص  ی . ابزارها1

 شوند  یساخته و دور انداخته م   ن یسنگ ینجار یها  تبر . ابزار/2

 ی ها و خطوط ساحل   رودخانه

 . شودی ظاهر م یسنگ  ی هاسالح ی آرماتورها  انیدر م ژهیودار، به . تنوع سبک مصنوعات طرح 3

 وجود خواهد داشت.  ی انسان تیپراکنده جمع ینابع و مقصدها م نی مصنوعات ب  یدر تنوع طراح   یی. تفاوت ها4

 وجود خواهد داشت یقبل  نی ب یکیاکولوژ ی با الگوها یی. تفاوت ها5
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 در مناطق خاص.   یبعدها ابزار سنگ  و

  ا ی خردمند که از اوراس  یهاتوسط انسان   ستوسن یاواخر پل  ی پراکندگ  یبرا  ی را با استفاده از شواهد  های نیبش یپ  ن یفصل ا  نیا

  ی پراکندگ   ایها  انسان   هیاول  یبه پراکندگ   های نیبش ی پ  نیکه ا  ستین  لی دل  نی کار به ا  نی . اکندی م   شیآزما   رد،یگی سرچشمه م

دهد که سوابق باستان    یانجام م  لی دل  نی کار را به ا  نیهستند. بلکه ا  ربطی ب  ا یو جنوب آس  قای آفر  نیب  ای   قایانسان در آفر 

پراکندگ   ی بعد  یها   یپراکندگ   ن ی ا  یبرا  یشناس ابهامات همراه است. زم  ی قبل   یها  ی نسبت به  با    نه یشیپ  ،یشناسن ی کمتر 

باستان   یلیفس   ن ی ، و همچنانسان هایدلبرگی، و  H. ergaster  ،H. erectusتوسط    یپراکندگ   یبرا  یشناسو شواهد 

منظور استفاده    نی ا  یستند که براآنقدر درشت ه  ی کا به سادگ  45  نی قبل از ا  ایو جنوب آس  قا ی در آفر  انسان هوشمند   یبرا

 شود، حداقل در حال حاضر.  ینم

 

 ه یمتاخر و هولوسن اول ستوسنیپل شواهد 

هزار    200( با قدمت حدود  یوپ ی)ات  ن یی در دره اومو پا  شیبیک  ی ک یدر نزد  ییهااز مکان   نس یهومو ساپ  یهال ی فس  نیتری م یقد

  130تا    90  نیب  یشرق   ترانهیدر امتداد ساحل مد  یی قا یآفر   رینسان غا  یل یشواهد فس  نی (. اول2. 7اند )شکل  به دست آمده  سال

انسان  ظهور    ن ی دهد. اول  یرخ م  ا یو شرق آس  ی جنوب شرق   درانسان    ی ها  ل ی، فسهزار سال  45شود. تا    ی ظاهر م  هزار سال 

انسان   ی ها  لی، فسلهزار سا 50. پس از ستیمرتبط ن یعمده در شواهد ابزار سنگ رات ییبا تغ ا یدر سراسر جنوب آس  هوشمند

و    ساهولشوند. در    یظاهر م   کا یو قاره آمر  ا ینو(، شمال اوراس  نهیو گ  ای استرال  ستوسنی)پل  Sahulبار در   نی اول  یبرا  هوشمند

  گر ی د  ی هاقبال  توسط انسان   ا یاست. بخش اعظم شمال اوراس  یرکورد باستان شناس  کیما آغاز    یورود گونه ها  کا، ی قاره آمر

  ر یو سا  ی عمده در سنگ   رات یی با تغ  زی وجود، ورود گونه ما به آنجا ن  نی پر شده بود. با ا  سوواها« یها و »دنتال از جمله نئاندر

  ن یپس  ستوسنیپل  خبندانی   نی آخر  شتر یکه ب  یک ی،  هزار سال  50-9  دوره تمرکز دارد  نی بر ا  فصل   ن یشواهد همزمان است. ا

 . ردیگ  یا در بر م( رهزار سال 5. 12>هزاره اول دوران هولوسن )  نی و چند
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 ن ی پس ستوسن یپل  نهیری د  طیمح

که باد را فرا گرفته است، اما در واقع    کشندی م  ری را به تصو  ی خیمناظر    ن،ی پس  ستوسن یدر دوران پل  یاز زندگ   جی را  ری تصاو

هوا  رات ییتغ و  کوتاه   ع، یسر  یی آب  و  اگسترده  در طول  )برا   نی مدت  است  داشته  وجود  کل  یدوره  بارو  ، یمرور    2005ز  به 

کن مدیمراجعه  ب  شودی م   زده  نی تخم  یجهان  ی دما  ن یانگ ی(.  سانت  6تا    5-  نیکه  طور    گرادی درجه  به  که  است،  بوده 

تر از    نیی متر پا  150به اندازه    ستوسنیدر اواخر پل  ای( است. سطح در گرادی درجه سانت   0.6)  ی فعل  ی کمتر از دما  یتوجه قابل

و    یطوالن   یامروزه به سفرها   هرا فراهم کرد ک  ری قاره ها و جزا  ن یامکان عبور ب  ایکاهش سطح در   ن یبود. چن  یارتفاع فعل 

 دارد.   ازین انوس یپرخطر اق

به نام    خبندانی  طی به شرا  یبازگشت ناگهان  کیو به دنبال آن    عیدوره گرم شدن سر  کیکا( با    12.5-10هولوسن )  نیاول

،  Sahulشواهد از    ریاخ  یها  یبررس   یآغاز شد. برا  Sahulبخش از جهان قبل از ساکنان    نی در ا  یساحل   یها  یسازگار

 mminga (1999)،  Hiscock (2008)  ،Habgood andهزار سال  Lorandos (1997)  ،Mulvaney andبه  

Franklin (2008)  ،O'Connell and Allen  (2012  و ،)White  (2014مراجعه کن )(  2004و استرن )  ی. هولداود ی

 دهند.  ی ارائه م ی ساهول یسنگ  از شواهد ابزار ی عال یمرور

انسان در    یمرتبط با پراکندگ   ی سنگ  یاز ابزارها  یی نمونه ها   4. 7: شکل  هیاول  ان ی ساخته شده توسط ساهول  ی سنگ  یابزارها

Sahul   منتخب    یمجموعه ها   یرا برا  ی شواهد ابزار سنگ   7.2دهد، و جدول    یرا نشان مSahulian    62-11با قدمت  

 کند.  یخالصه م  هزار سال

پلیستوسن میانه و  ها با نمونه  داده   نی ا  سهیمقا   ، یفرع   یهابر حسب حالت  Sahulian  یهانمونه  یکم مشاهدات برا  تعداد 

پ  6مورد بحث در فصل    پسین  به دلکندی م  ده ی چیرا  ابزارها(  نمونه    نکهیا  لی .  میانه و پسین در  ندارند، و    پلیستوسن  وجود 

مانده هنوز    ی باق  ی نمونه ها  دارند، وجود ن  ان ی در نمونه سهول  رای کنند، ز  ی حذف مرا    ی دو وجه  ی سلسله مراتب  ی ها سنگ مادر 

 ( . یدرجه آزاد  5در   p = 0.05،  9. 10=   ابان ی متفاوت هستند )خ گریکدیبا  ی به طور قابل توجه

پلتراشه   یسنگ   مصنوعات به  مربوط  اول   نی پس  ستوسنیدار  هولوسن  مادر شامل    هیو ساهول  گ  سن  ، قلوه سنگ  یهاسنگ 

لبه   ی هاتراشه و    سکویی  یهامادر  روتوش   یهابا  پشت مختلف  برشده،  و  به  شدهده یدار  خراش است.    ر ی»تصو   یهاجز 

از   نسبتا  کوچک  و    ، یتاسمان  ی هامکان کوچک«  مادر ابزارها  استاندارد کم  ی هاسنگ  م  ی روتوش شده  تدهندی نشان    غه ی. 

پشت   یمنشور  یها قطعات  )  یو  هستند  تولMcNiven 2000نادر  و  ابزار  دی(  است    دهی پد  کیعمدتا     ریز  هولوسن 

(Hiscock 2002  .) لبه سا   تراشه   تراشه  یها   تبر دهند    ی رخ م   ا ینو و شمال استرال  نه یاز گ  یی شده در مجموعه ها   ده ییو 

(Habgood and Franklin 2008 .) 
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 ی شمال  ا یبه اوراس ی پراکندگ 

فس  نیاول اورا  انسان هوشمند   ی هال یظهور  سنگ   د یجد  ی هابا روش  ا یسدر شمال  ابزار  سا  یساخت  از    ر یو ساخت/استفاده 

هزار    50-40در حدود    ی غرب  ی ای/ آس  ی شرق  ی بار در اروپا  نی اول  یشواهد برا  ن یها و ا  لیفس  نی مصنوعات همزمان است. ا

  ، یری گرمس یهاانسان  هیشب ا یاوراس یهاتناسب اندام انسان  وجمجمه   یهای ژگی(. ودینیرا بب 7.5شوند )شکل   یظاهر م  سال

)  هایی قای آفر  ژهیوبه باستان شناسus 2005  ،Grine et al.   2007هزار سال Trinاست  م   ی(. سوابق  دهد که    ینشان 

 آرام امتداد دارد.   انوسیتا ساحل اق ا یکه از غرب آس عیجبهه وس ک یدر عرض  ایاوراس  انسان ها به شمال رفته اند 

  ن یکرده است: با اول ی رویپ ی خشک  ش یو افزا ترن ییپا ی غرب به شرق با دما ب یها از شجنبش   نیا  یبندزمان   رسدی نظر م به

(،  417-268:  1999شواهد، گمبل )   ن یا   ریاخ  ی مرورها  یبعد استعمار شد. برا  ی کم  ی و شرق  یمرکز   یبریاستعمار اروپا. س

. ،  دی نی( را بب2007-615:  2007)  ن یکال(،  2014)  لهائو ی (، ز2003)   سی و ال  کر ی(، هوف2011،  2004(، هافکر )1995استراوس )

و همکاران    فو ی (، و کا2011(، گوبل و همکاران. ) 2006(، کونارد )2004و کوهن )  نگهامی(، و مقاالت در برانت2013گراف ) 

(2015 .) 

ل  در شما  انسان هوشمند مرتبط با    ی سنگ   ی ابزارها  7.6: شکل  هیاول  ی شمال   یاها یساخته شده توسط اوراس  ی سنگ   ی ابزارها

منطقه    نی منتخب از ا  یمجموعه ها  ی را برا  یشواهد سنگ   7.3دهد. جدول    ینشان م   هزار سال  45-40را پس از    ایاوراس

ریز    یها  سنگ مادرکند.    یم   دهی چیرا پ  پلیستوسن میانه و پسین داده ها با نمونه  نیا   سهیعامل مقا نیکند. چند   ی خالصه م

ابزارهاSubmode G3)  تیغه پا ش   دهییلبه سا   ی( و  ابزار سنگ  پلیستوسن میانه و  ( در نمونه  Iو    H  ی )حالت ها  هیده و 

  ی ، نمونه سنگ G1-G2، و  D1-D7  ،E1-E4  ،F1-F3  ی فرع  یهاو حالت   A-C  یهابا حالت   سهیوجود ندارند. در مقا   پسین

 01/0p< ،  chi-squareمتفاوت است )  یآمار   تیاز اهم  ییدر سطح باال   پلیستوسن میانه و پسین با نمونه    ایشمال اوراس

 (. یدرجه آزاد  18در   109.5 =

  یا یآس  یمحل   یسازها ش یو با پ  ایدر جنوب آس  تری م یقد  یها با نمونه   یشمال   ایاوراس  نیپس  ستوسنیپل  یسنگ   یهامجموعه 

سال  50از    تری می قد  ی شمال ثابت هزار  شواهد  دادن  نشان  در  عمدتا   مادرکاهش    یبرا  یتر،    ها، غه یتریزو    هاغه یت  سنگ 

  ی هامانند لبه   یطراح  یهای ژگ ی اغلب و  ی. مصنوعات فردتندشده متفاوت هسنازک   یهادرهم و دوشاخه  یهات/نقطه قطعا

  ی سنگ  یابزارها   انیکه به ندرت در م  کنندی م  ب یقطع کردن، برداشتن برن و روتوش دو صورت را با هم ترک/یخراش، پشت 

هستند.    جی اخورده ر  چیها و قطعات کوچک و نقاط پ  ریز ابزارها،    ه غیها، ت  غهیت   ریز  یها  سنگ مادر.  شودی م  دهی د  تری م یقد

ها   ،یرسنگ ی مصنوعات غ ر  ده یتراش  یسنگ  آثار  و  م  زی شده  نشان  ابزارها   یلباس  به    یبرا  ی سنگ  یدهد که  دادن  شکل 

ها و  برنده بزرگابزار  شد.    یاستفاده م  یقبل  ینسبت به زمان ها   یشتر یب  زانیمواد بادوام به م  ریاستخوان، شاخ، عاج و سا

مادر  مراتب   ی هاسنگ  وجه   ی سلسله  ا  ی دو  ک مجموعه   ن ی در  حت   ج یرا  مترها  ا  ی هستند،  اما  ندارند،  است    ن یوجود  ممکن 

تفاوت منعکس  گونه  یی هاکننده  باستان   یشناسدر  که  اباشد  در  شاغل  برا  ن یشناسان    ی سنگ  یابزارها  فی توص  یمنطقه 

  در   را یدر کار باشد، ز  ز ین  یا   ره یاستدالل دا  ی . )ممکن است کم کنندی استفاده م   ال هزار س  50تا    40تر از  و جوان   تری م یقد
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  ی نسبت داده م  هزار سال  50قبل از    ی ها  نهیموجود در سطح به طور معمول به زم  ی هاابزار برنده بزرگاز مناطق،    یاریبس

 آنها ناشناخته باشد.(   یاگر سن واقع ی شوند، حت

 

 

 کا یدر قاره آمر  ی پراکندگ 

و آالسکا که با    یبریس  نیتری از شرق   ینقل مکان کردند، بخش  کایبه قاره آمر  ا«ینگ ی»بر  قی از طر  یشرق  ایاز اوراس  هانسان ا

پس    اینگی و بر یبریجنبش با استعمار مجدد شرق س  نیاند. ابه هم متصل شده نیپس  ستوسنی دوره پل یاهایدر  ترن یی سطح پا

  ی کایآمر   ه یبه بق  ا ینگیاز شرق بر  ریزز  یرهایمس  ی قاره ا  یها   خچالیاز زمان،    یه ادر نقط  نیکا آغاز شد. در ا   18از حدود  
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ها وجود دارد،    خچال یدر جنوب    هیانسان اول  ی از حضور احتمال  ی زیوسوسه انگ  یرا مسدود کردند. اگرچه نشانه ها  ی شمال

  هزار سال   15تا    13پس از    ی اکندگکه پر  دده   ینشان م   یو باستان شناس   یل یفس  ،یکیبه اتفاق شواهد ژنت  بیقر  تیاکثر

ا 7.7( )شکل  Waguespack 2007شروع شده است ) پراکندگ   ی داده ها حاک  نی (.  امتداد    یبا کمک کشت   ی قبل  ی از  در 

اق )  انوسیساحل  است  نش  ن یزم  ی بعد  ی ها   یی جابجا   با   (Dixon 2013آرام  عقب  ا  ی عیطب  ی ها  خچالی   ین یبا    ی قاره 

برا2009  )ملتزر   افتی   شیافزا اول   بیترک  ی(.  ها  ،ییکایآمر  هیشواهد  ال2002)  نزیبه  و  هافکر  وگوسپک  2007)  اس ی(،   ،)

(، گوبل و  1996(، و مقاالت در غرب ) 91-63:  2014(، مور )2009(، ملتزر )2008. )دی(، گوبل و همکاران مراجعه کن2007)

(  1999)  نز یبه کال  ،یی کا یآمر  هی اول  ی سنگ   ی ابزارها  ه بحث مفصل دربار  ی (. برا2013(، گراف، کترون، و واترز )2011)  تیبوو

 . د ی( مراجعه کن1979و کاالهان )
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و    ن یپس  ستوسن یپل   ی مرتبط با پراکندگ   ی سنگ   ی ابزارها  7.8: شکل  هیاول  ی ها  یی کایساخته شده توسط آمر   ی سنگ   ی ابزارها

اول آمر   ه یهولوسن  قاره  م   کا یدر  نشان  سنگ  7.4دهد. جدول    ی را  ابزار  برا  ی شواهد  انمو  ی را  ها  ی نه  مجموعه    ه ی اول  ی از 

م  ییکایآمر دل  ی خالصه  به  ابزار  دات، تعداد کم مشاه   ل یکند.  مادر و    ها ریز  ) سنگ  سنگ  (،  D6و    Submodes D3ها 

ابزارها microblade (G3)  یهامادر  پاHشده )حالت    دهیی لبه سا  ی،  ابزار سنگ  باI)حالت    هی( و    ی آمار  سه یاز مقا  دی ( 

از نمونه سنگ    ی دو وجه   یسلسله مراتب  یها  سنگ مادر.  پلیستوسن میانه و پسینبه نمونه    ییکایآمر  هیاول   یحذف شوند. 

  ه ینمونه اول   یبرا  ماندهی باق  یهاحذف شده است. داده   زین  لی دل  نی وجود ندارد، و به هم  ییکا یآمر   ه یل( در نمونه اوF)حالت  

  9/44=    ی، مجذور کا>0p/ 01متفاوت است )  ی آمار تیاز اهم  ییدر سطح باال  پلیستوسن میانه و پسین با شواهد    ییکایآمر

 (. ی درجه آزاد 13در  

اول  سهیمقا آس  یی کا یآمر  هینمونه  شمال  نمونه  شامل    ی ا  سهیمقا   ا، یبا  )   غهیت  ریزکه  نSubmode G3ها  شود،    یم  ز ی( 

آزاد  15در    92.9دو =    ی ، خ>01/0pدهد )  ی را نشان م   ی قابل توجه  ی آمار  ی تفاوت ها ابزارهیدرجه    ه یاول  یسنگ   ی ا(. 

در موارد    ، یدو وجه  ی سلسله مراتب  یهاسنگ مادر نداشتن    لی به دل  شوندی م   افتی  ایکه در شمال اوراس  ییبا آنها  ییکایآمر

  ی در برخ  ی منشور  یها   ریز ابزار ها و    غه یمتفاوت هستند. ت  زی متما  یاز نقاط دو وجه   ترده یچی ها و در اشکال پسنگ   زی نادر ر

  تبر جوان تر نادر هستند.    ی ادهند، اما در جنوب و در بافت ه  ی ( رخ م 1999 نزی)کال  ی شمال  یکا ی و آمر  ا ینگیمجموعه ها از بر

  ع یتوز  ی ( دارایا  زه ینقاط فلوت، و نقاط ن  ، ی)نقاط ساقه ا  ییکایآمر  خته یآم  ی ها  یدو وجه   نی نسبتا  نادر هستند. اول  ز یها ن

 (. 1999  یابزار هستند )مورو و توب  یر طرح هاد  یگسترده ا یی ایگسترده و تنوع جغراف ی منطقه ا یها

 

 شدند  یاب یها ارز ین یب شی : پیسنگ  یو ابزارها اسپوراید

حالت   7.5  جدول سنگ  A-I  یهاوقوع  شواهد  در  اول/ی بعد  ستوسنیپل   ی را  داده   ی پراکندگ  ی برا  هیهولوسن  با    ی هاانسان 

پسین   ی هامجموعه  و  میانه  بسکندی م  سه یمقا   پلیستوسن  ت   یار ی.  و    ان یسهول  ه یاول  ی سنگ   یها نمونه  ن یب  ی هافاوت از 

پسین  و  میانه  ابزارها  پلیستوسن  وجود  عدم  مادر  ی شامل  و    سنگ  مادر بلند  مراتب   ی هاسنگ  وجه  ی سلسله  و    ی دو 

بلند و    سنگ مادر   ی از ابزارها  ی فاقد شواهد  ز ین  ا یاز قطعات روتوش شده است. نمونه شمال اوراس  ی نسبتا  کم   یهای موجود 

  ی برا  ی شواهد گسترده ا  نیقطعات روتوش شده فراوان، و همچن   ی است، اما دارا  ی دو وجه   ی سلسله مراتب   ی ها  در سنگ ما 

پلیستوسن میانه  را از نمونه    یی کای آمر  هیاول  ی شواهد سنگ  نی چن هم  های ژگیو  ن یاست. هم  غهی ت  ریزو    غهیت  سنگ مادر کاهش  

 هستند.  رمعمولیغ د یجد  ی ایها در دنتبر و  یاغه یت ی هاسنگ مادر تفاوت که  ن یبا ا کند،ی م ز یمتما  و پسین 

 

 ها   ین یب شی بر پ یمرور

بر تنوع    د یبا   ی چگونه پراکندگ  نکه یها را در مورد ا   ی ن یب  شی پ  شتر یب  ه، یاول  ی کایو آمر  ایشمال اوراس  ،ی سهول  ی سنگ   شواهد 

آرمات  ی پنهان کار  ی تخصص  ی ابزارها  کند.   ی م   یبانیبگذارد، پشت  ر یتأث  ی ابزار سنگ    ی ها   ستگاه یاسلحه پرتابه در ز  ی ورهاو 
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آمر  ایمناطق سردتر مانند شمال اوراس  یسنگ  ی ها در مجموعه ها  غهیت  یرو  "Endscrapers"سردتر:     ی شمال   یکای و 

 شد، اما  ی پوست استفاده نم  دنیتراش ی است. البته لزوما  از همه خراش ها برا جیرا

-Audouinاست )  زپوشی مصنوعات از شواهد ر  نیا  یط شده برااستنبا   یعملکردها  نیاز سازگارتر  ی کی  دنی خراش  پوست

Rouzeau and Beyries 2002انسان    ی پراکندگ   ی ریاز اهداف گرمس  یسنگ   ی ها در مجموعه ها  غهی (. خراش ها و ت

از    ی روشن  ی هانمونه   ستوسن یدر اواخر پل  ساهول   . ندمعمول هست  ر ی نسبتا  غ  یجنوب   ی کایو آمر  Sahul  ستوسن، یدر اواخر پل

پ  یهاسالح   یبرا  ی استخوان  ای  یسنگ   یآرماتورها اما مصنوعات سنگ   ده ی چیپرتابه  با    یدارد،  اندازه و شکل  نظر  از  مشابه 

  کردند، ی م  ده ( استفا رهایت  افکن، زه ی)دارت ن  دهی چیپرتابه پ  ی هاسالح   ی عنوان نوک و خار برابه  ری اخ  یهاکه انسان   یی هانمونه

  2006  ی، ش 1993  نی پترک-)الرسن   کایو قاره آمر  ایشمال اوراس  یبرا  ستوسنیپل  یابقه سنگ اند. س شده  جی در اواخر متاخر را

نازک    ی دو وجه   ، دسته گذاری  ی برا  ه یبا اصالح پا  ز ینوک ت  ی ها  غه یها و ت  تراشه مصنوعات شامل    نی (. ا2009ب، ملتزر  

  ی شکستگ   ی الگوها  مصنوعات   ل یقب  ن ی از ا  ی اریها هستند. بس  ریز ابزار شده و    وتاه و ک  ی شده، قطعات پشت  ده یبر   ا یشده و/

 دهند.   یرا نشان م   یش یو آزما یمشابه نقاط پرتابه قوم نگار 

  ا یو/  ی نجار  ی از ابزارها  ی شواهد  د یما با   نکه یا  ینیبش ی پ  کند   ی م  د یی را تأ  نی ا  Sahulian: شواهد  ن یسنگ  ی نجار  ی ابزارها

پل  نیسنگ  یهاتبر در حدود وسط    یفرورفتگ  کی با    ییهاتبر کمردار«،    یها ها »محور  نهیزم  .میکن  دای پ  نیپس  ستوسنیدر 

  تبر (.  1986)گروب و همکاران    هزار سال  40اند.  نو شناخته شده   نه یدر شرق گ  یک یطولشان، از سواحل برآمده از نظر تکتون

  ده ییسا   یهالبه   ،هاتبر شوند.    یظاهر م   هزار سال   30تا    20پس از    ایشده در سراسر شمال استرال  دهیی لبه سا  ی ها و تکه ها

  ی شرق  یاروپا  ی هامکان (، و در  2012 ی)تاکاش   هزار سال  40تا   35با قدمت    ی ژاپن   یشناسباستان   یهامکان در   ره، یشده و غ

تا زمان    ی غرب  یاروپا   ی ها به ندرت در مجموعه ابزار سنگ  تبر   ، یب یوجود دارند. به طور عج  هزار سال   20پس از    ی بریو س

وجود    ییکا یآمر   ه یاول  یشده واقعا  در مجموعه ها  دهییلبه سا  یها  تبراند.    ه( گزارش شدار سالهز  12.5>)  خبندان یپس از  

روتوش    یها  تراشهو    کشیدهو    مینسبتا بزرگ، ضخ  یدو وجه  یها  سنگ مادر  یمجموعه ها حاو  نیاز ا   یندارند، اما برخ 

  م یقد   ی ایدن  ی نه هایشوند. در زم  یم   ی ه بندها طبق  تبر( هستند که به عنوان  "ها   فرم ی پر"  ا ی  "ن یسنگ  ی خراش ها"شده )

 است. جی از اواسط دوران هولوسن به بعد را ییکایآمر  یها در مجموعه ها  تبر واضح تر  ینمونه ها 

. از  میبدان  کسان ی  یآب   ه ینقل  لی وسا  د ی را با تول  ن یسنگ  ی سنگ  ی نجار  ی باشد که ساخت ابزارها  یممکن است اشتباه   مسلما  

مورد استفاده گسترده بودند، از دو    هیهولوسن اول/ نیپس ستوسنیمؤثر در دوران پل  یآب   یهای ه کشت ک  هیفرض  ن یا  گر،ید   یسو

  45دهد که آنها حداقل   ینشان م دندی که انسان ها اصال  به ساهول رس تین واقعیقابل استنباط است. اول، ا گری مشاهدات د

  کا یو قاره آمر ا، ی، شمال اوراسSahulدر  ی اصل یهاکه رودخانه  تیواقع ن یبودند. دوم، ا یانوسیاق یها نهیسف یدارا ا یفرنیکال

توز سنگ  چ ی ه  ع یدر  مصنوع  مادر کاهش    ی استراتژ  ا ی   ی گونه  نش  ی اختالف  ، یاسنگ  م   دهند، ی نم   ان را  که    دهد ی نشان 

 ها داشتند. رودخانه ن یعبور منظم از ا یبرا یابزار  ن یپس  ستوسنیپل یهاانسان 

  ی مربوط به تنوع سبک مصنوعات سنگ  ی هاه یاست که فرض  ی بار  ن یاول  ن ی پس  ستوسن یپل  دار: سبک مصنوعات طرح   تنوع 

م  ریغ بحث  م شوند ی قابل  شناسان  باستان  اغلب  بازرس   ی.  با  سنگ  یبصر  یتوانند  مصنوعات    ستوسن یپل  ی ساده، 
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کنند.    یی شناسا   ی ت آنها به درس  ی از سن واقع  ل منطقه خاص و تا چند هزار سا  ک یروتوش شده را در    ه یهولوسن اول/ نیپس

ابزارها  نیا با  ندرت  ب  یسنگ   یبه  قدمت  سال  50از    شیبا  پذ  هزار  دوره  ر یامکان  مانند  انواع    ی برخ  ، یقبل   یهااست.  از 

برا بررس  یی هااما در بخش   مانند،ی م   ی باق  ر یحداقل متغ   ی ع یهزاران سال و در مناطق وس  ی مصنوعات    ی های از جهان که 

  ی اند. مصنوعات سنگ داده   بی شناسان ترت(، باستان قایجنوب آفر   ترانه، یبوده است )اروپا، حوزه مد  شتر یها بدر آن   ی ناسشباستان 

  ی . محدوده زمان شوندی حفظ م   یشوند، به خوب  شیآزما  یشناسن یبا شواهد زم  یکه وقت  رندیگی قرار م   یزمان  یهای در سر

پلیستوسن میانه    ی هاکه نمونه  یها هزار سال ده   یجاست. بها   سهیقابل مقا  ینگارقوم  یآثار با تنوع فرهنگ ماد  نی تر اکوتاه

هزار    50پس از    ی سنگ  یهادر مجموعه   توانی الگو را م   یهاتفاوت   کند،ی را از هم جدا م  زیمتما   یشناساز نظر گونه   و پسین 

 کرد.  ییکه هزاران سال از هم فاصله دارند، شناسا سال

سنگ  یآرماتورها اولهو/ن یپس  ستوسنی پل  ی پرتابه  اوراس  ه یلوسن  شمال  آمر  ا یاز  تنوع    شدهی نیبش یپ  یالگوها  کایو 

اغلب با   ستوسنیدر اواخر پل  ی . تنوع سبک مصنوعات سنگدهندی را نشان م یاو درون منطقه  نیمدت و بکوتاه  ی کیمورفولوژ

،  1993  نیپترک-)الرسنمرتبط است    یشخص   ناتیو تزئ  یاستخوان   یرهامانند ابزا  گر،ی د  یها مصنوع در رسانه  یتنوع طراح

  ر یو سا  هان ی بر  ها، کول یدنت/ها ی دگ ی ها/برخراش   انیدر م  یتنوع سبک  نی (. چن2006  کو ی اری ، ونهارن و د2005  ر یما   وسفی -بار

روتوش  )بهقطعات  »کار شده  قطعات  مثال،  طوطNoailles»   شده«، نه یعنوان  »منقار  و    یی انتها  ی اهخراش   «،ی« 

ن»خفه  ال  ز یشده«(  دارد،  حدودوجود  تا  ا  ی بته  شد،  ذکر  قبال  که  همانطور  نسب  نی کمتر.  وضوح  الگوها  یعدم  سبک    ی در 

کردن    ز یمرتبط با ت   ی ک یمورفولوژ  ییمدت و روتوش باشد که منجر به همگرا  ی ممکن است منعکس کننده استفاده طوالن 

مناطق    ی رونی ب  یحدوده ها شدند و کمتر به م  ی استفاده م   یمسکون   ی شود که در مکان ها   ی م   یمصنوعات   انیمجدد در م

 شدند.  یغذا منتقل م  ی جستجو

طرح   تفاوت  ب  ی هادر  در  نی مصنوع  و  اهداکننده  ابزارهاکنندهافت یمناطق  در  اصالح   ی سنگ   ی :  کمتر  شمال  Sahulشده   ،

آمر  ا،یاوراس آس  ی سازهاش ی پ  ه یشب  کای و  در  خود  شرق  ی ایبالفصل  آس  ،ی جنوب  بر  ا یغرب  طور    ا ینگیو  به  اما  هستند، 

(،  یکمر  ی)تبرها  Sahulانسان در    هیاول  ی هال یشوند. فسی م   افتیشده    ی دستکار  ی مصنوع  ی های با دستکار  یاترده گس

قبل از    ی جنوب  ی ایآس  ا ی  یی قا ی آفر  ی سنگ  یهامجموعه   ان یفلوت( در م  ی ها)نقطه  کایقاره آمر  ا ی(،  هاغه یت  ز ی)ر  ای شمال اوراس

 وجود ندارد.  هزار سال  50

تر  دو روش واضح   شده،ک یشده و بارنازک   ی دو وجه   دن ی( و کوبها«غهی ت  ز یو »ر  ها« غه ی»ت  ژهی)به و   ی شورمن  یهاغه ی ت  د یتول

  یبا شواهد موجود در مناطق منبع فرض   ایدر شمال اوراس  یپراکندگ   یبرا  ستوسنیاواخر پل  ی هستند که در آن رکورد سنگ 

  ی ساخت ابزارها  ی ها براروش  نی ا  یکه هر دو  ی. در حال هزار سال  50از    بلق  ا یدر جنوب آس  یانسان   تیمتفاوت است. جمع

  50قبل از    ایجنوب آس  یهادر بافت  کی  چیوجود دارد، ه  هزار سال  50از    تری می قد  یی قایآفر  یهااز بافت  یدر برخ   یسنگ

 . ست ین جیرا  هزار سال
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هستند. اگرچه    ی نگ یبر  ی هاوعه موجود در مجم  یهاریز ابزار فاقد    ی شمال   یکا یاز آمر   ن یپس  ستوسن یپل  یسنگ   ی هامجموعه 

رخ    ی شمال   ی کایو آمر   ا یآرام در شمال شرق آس  انوس یدر امتداد سواحل اق  وسته یبهم پ  ی از نقاط دو وجه  "یساقه ا"اشکال  

 ندارند.   ا ینگیبر ای  ای در آس  یق یتشابه دق چ یه "فلوت "دهد، نقاط دو صورت   یم

رسد    یگسترده است، به نظر نم   ا ینگیو بر   ا یدر سراسر شمال اوراس  که   غه، یت  ریز   سنگ مادر و    ک یسماتیا   سنگ مادر  یفناور

 باشد.  افتهی گسترش   یامروز کیاز مکز شتر یب اریبس کایکه در جنوب آمر

سلسله    ری و غ  یسلسله مراتب   قلوه سنگ   یها   سنگ مادر عمدتا  شامل    هزار سال 50قبل از    Sundalandاز    یسنگ  شواهد

  ی سنگ  یهاتبر (. Higham 2002است ) یبه ظاهر کم یرسم  یه روتوش شده با الگوهاو انواع مختلف قطعات ساد یمراتب

  ی قبل  ی هامکان در    شوند ی م  افتی   Sahulian  هیاول   یهاکه در بافت  یی شده مانند آنها   دهییسا  ی هالبه   ی دار و ابزارهاتراشه

و    نیی با ارتفاع پا  یارودخانه   ی هادره   ،ی در نظر داشت که خطوط ساحل  د یاند. باز هم، با ثبت نشده  ی جنوب شرق  یا یدر آس

ر آب هستند و  ی اکنون ز  ستوسن،یاواخر پل  ی انسان  ی هاگاهسکونت  ی آن برا  یساندالند، مراکز ثقل احتمال   یالب یس  ی هادشت

 دسترس هستند.   رقابلی شناسان غباستان  یبرا

مدرن    گاهیجا  یک یدر نزد  هزار سال  ا ی سطح در  6 تا  5و متأخر: حدود    ه یاول  ی سنگ   ی ابزارها  نی ب  ی کیاکولوژ  ی الگو  ی هاتفاوت 

 ( سکوکیتر شد )هگسترده  ای در داخل استرال  یابان یب طی شد و شرا تیخود تثب

ا2008 ب  های ساهول  رات،یی تغ  نی (.  م  یانوس یاق  نیرا  اخ  دهد ی قرار  و    یها ستگاه یز   نی پربارتر  را یکه  بود  کرده  غرق  را  آنها 

انتظار داشت که    توانی م   ط،ی شرا  نی . در مواجهه با اشودی نواز ممهمان   ریغ  یانده یر فزاطو)داخل قاره( که به  ن«ینش»خارج 

که در آن    ییهاستگاه یاز ز   یشتر یب  یکرده و تالش کنند انرژ  د یخود را تشد  یک یتکنولوژ  یها ی و استراتژ  شتی مع  های سهول

از جمله    ا، یزمان در استرال  نی ساخته شده در ا  یسنگ  یابزارها  زی متما  یهای ژگ ی از و  یاریاستخراج کنند. بس  کردندی م  یزندگ 

ابزار شده  قطع/یپشت   یهاو تکه   ی نقاط دو وجه  ر  ی ناش  ک، یریز  در    د ی دو شکل تشد  ، یسنگ   یسازو کوچک   شار ف  زش ی از 

 (. دیمراجعه کن 5است )به کادر   ی ابزار سنگ د یتول

  22-18(، حدودا  رخ داده است. LGM) خبندانیداکثر  ح  نیمربوطه در طول آخر یک یبحران اکولوژ ، یشمال ی اهایاوراس یبرا

از    ی اریها بسکه انسان   دهد ی نشان م   ن ی پس  ستوسن یموجود در پرونده پل  یها(. شکاف 2009)کالرک و همکاران    هزار سال 

بخش  و  اروپا  شرقخشک  یهاشمال  هم  یبریس  ی تر  در  کرده   نی را  رها  )زمان  Hoاند  ecker 2004 مجموعه   ی ها(. 

 Gambleفشار هستند ) زشیر  یشواهد برا ش یو افزا کی ریز ابزار ی ابزارها یدارا  زی از جنوب اروپا ن LGM یشناسباستان 

  زش ینازک شده، از ر   ینقاط، و دو وجه   وسته، ی شکل دادن به قطعات بهم پ  ی چاقوها برا  ، یغرب   ی اروپا  LGM(. در  1999

  ی در اروپا   LGMقبل از    ها غه یت  ریز دوانده است.    شه یر  رتر ی د  ی شدن کم  ریز ابزار رسد که    ی فشار استفاده کردند. به نظر م

پس از    یهاو در زمان   LGMدر طول    ی شناسباستان   ی هادر مجموعه  هاآن اما وقوع    شدند، ی ساخته م  ا یو شمال آس  یشرق

 داشت.  یر یچشمگ شی افزا خبندانی
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م   به اول  ی نظر  ز   ن یرسد  بزرگ  د  ه یاول  ی ها  یی کا یآمر  ی ط یمح  ستیبحران  درا در  جوانگر  است.    اس، یوره  داده  رخ  حدودا  

ا  11.5-12.8 شرا  ن یکا.  به  کوتاه  ابزار  دی تول  خبندان ی به    ک ینزد  ط ی بازگشت  برانگ  ریز  گسترش  ختی را  با  درعوض،   .

مصادف    رند، یگی فشار شکل م  زش ی دار که توسط رصورت ساقه   و ( و نقاط د"فلوت "نازک شده )  ه ینقاط پا  زی متما  یهاسبک

  ان یشوند، اما در م  ی م  ر یکشتن پستانداران بزرگ تفس  یبرا  ی تخصص  ینقاط اغلب به عنوان ابزارها  نی (. ا2009 است )ملتزر

انتظار م  یزیشوند، چ   ی نم  ده ید  میقد   یایبزرگ در دن  یباز   انیساخته شده توسط شکارچ  ی سنگ  یابزارها اگر    یکه  رود 

  ن ی نماد  یبه عنوان نشانه ها  یه شود. آنها به طور قابل قبولکند، مشاهد  یم   نییآنها را تع  یمورفولوژ  ییعملکرد به تنها 

که    یی گروه ها   انیدر م  یشتی مع  یی به حداقل رساندن خطرات نارسا   یشوند که به سرعت برا یم   ری تعب  یاجتماع   یشبکه ها

اندا چشم  سراسر  در  گسترده  طور  تأس  عیتوز  زبه  اند،  ا  سی شده  با  مطابق  اند.  از    ینگ س  یهامجموعه   ه،یفرض  ن یشده 

تر از آنچه در  مرتبه بزرگ   نی از راه دور، چند  یبر انتقال مواد خام سنگ   یمبن   یشواهد  ،یشمال   یکا یتر آمرخشک   یهابخش 

جوان، نقاط    ی اهای. بعد از درا کنندی حفظ م   شود، ی م   دهی د  گرید   ی به طور همزمان در جاها  ی ابزار سنگ  ی هامجموعه   ان یم

ناپد بامزه و برشوند. ن   ی م  د یفلوت شده تماما    ی م   رتریمناطق متغ  نی شوند و در داخل و ب  ی تر م  جی نسبتا ساده را  دهی قاط 

ل خام  مواد  انتقال  گستردگ  زین   کیتیشوند.  م  یکمتر  ی از  ا  ی برخوردار  پراکندگ  رات ییتغ  نی شود.    ی اجتماع  ی هاشبکه   ی با 

و    دهدی م  ش یرا افزا  یمحل   ی طیمح  یورره تر که بهگرم   یبا آب و هوا  رودی که انتظار م   یز یسازگار است، چ  سابقگسترده  

 مشاهده شود.  ابد، یی کاهش م ی شتیخطرات شکست مع

ساخته شده توسط    یابزار سنگ  ریی به شدت با عدم تغ  کایو قاره آمر  ا،ی، شمال اوراسSahulاز    یدر شواهد سنگ   راتییتغ  نیا

oresiensis  ،بود، در تضاد    ی فلورس در اندونز  ره یجز  یکه ظاهرا  بوم   ستوسنیاواخر پل  "یباستان"انسان    ک ی

برخیمراجعه کن  6)به کادر    هزار سال  60است. حداقل حدود     ق یدق  میتنظ  ی برا  انسان هوشمند   ییتوانا  ی ارهایاز مع  ی د(. 

منعکس   هایفناور است  اجداد    یرفتار   ریی تغ  یهاتیکننده ظرفممکن  از جدا شدن  پس  از    H. floresiensisباشد که 

 شد.  جادیا ا یاوراس ی اصل نیساکن در سرزم انسانوش  ی هاتیجمع

 

 ی سنت  ی کردهای تضاد با رو در

پل  ی پراکندگ  یبرا  یشواهد سنگ   حیتوض  یبرا  یسنت   یباستان شناس   یکردها یرو اواخر  اول  ستوسنیانسان در    ه ی/ هولوسن 

مس  قا یعم ا  رهایبا  است.  بس  ینگران  نیمرتبط  روش   ی اریمنشأ  است.  مشکالت  براباستان   یهااز    ییشناسا  یشناسان 

چ  ی پراکندگ   ی رهایمس م   یزی خاص،  م  ردیپذی را  نام  توان ی که  گرتل«  و  هانسل  »سفاهت  را  برا  ن یا   د،ی آن  که    یفرض 

به    با یخود، تقر   یپراکندگ   یرها یدر طول مس  یبرجسته سنگ   « ی»امضاها  ثابت مانده بودند و  ی انسان  ی هاهزاران سال گروه

ها گذاشتند تا  جنگل   انیخود در م  ریرا در مس  دی سف  ی هاقلوه سنگ  ، یآلمان  انهیتان عامکه دو کودک در داس  یهمان روش 

 . ابند یبتوانند راه خود را به خانه ب
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ا  ری اخ  ی انسان  ی شبکه اجتماع   چ یه اندازه  پل   ی ابزار سنگ   عیکه باستان شناسان صنا   یبه  را به عنوان    نی پس  ستوسن یدوران 

ها  نده ینما دارا  یم   یانسان  یاجتماع   یگروه  شناس   یامضاها   یدانند،  ن  ی باستان  مکان  و  زمان  طول  واقع،  ستندیدر  در   .

که    دهد ی نشان م   دهند، ی انجام م  اسپورا ی خود در د  ی قوم   راثیحفظ م  ی که مهاجران/مهاجران معاصر برا  ی ادیز  یهاتالش 

انجام    یبرا  ی خ یو تار  ی ارنگقوم   یهاکه تالش   ن یاست. ا   ی سخت   ار یکار بس  ی طیشرا  نیخاص در چن  ی اجتماع   ت یحفظ هو

با شکست مواجه م  نیا ا  دهد ی نشان م   شوند،ی کار همواره  با    دار یپا   ینگ فره-ی قوم  یها ت یاشتباه است که موجود  نی که 

مقمنحصربه   یشناخت باستان   یامضاها  در  را  ده  یشناسن یزم/ یتکامل   یزمان  یهااس یفرد  سنگمینشان  سابقه    ی برا  ی. 

ابزارها   یقابل توجه   ری به طور قطع شامل مقاد  با  یتقر   ستوسنیانسان در اواخر پل  ی پراکندگ    ی ساخته شده توسط افراد  یاز 

خود    ی سنگ   "یامضا "و    یداده و عادات ابزار سنگ ریی تغ  د یجد  ی ها نی در سرزم  ی اکندگ خود را با پر  ی اجتماع   ت یاست که هو

 داده اند.   رییتغ ندیفرآ نی را در ا

مس  ی هاهیفرض به  نقشه   ی گ پراکند  یرها یمربوط  از  استفاده  با  اغلب  دن  یاانسان  م   یا یاز  داده  نشان  با    شوندی مدرن  که 

نامند.(    ی م  "نقشه مترو  یمدل ها "آنها را    ورک ی ویمن در ن  ان ی. )دانشجو شود ی م  ی انحنادار ط  ی کم  ا ی  میمستق  یهاکان یپ

ها  ری اخ  یها   ی پراکندگ  گونه  از چن  یانسان   ری غ  ی توسط  ندرت  ا  ی رهایمس  ن یبه  آنها    ی م  یرو یپ  ی ساده  در عوض،  کند. 

(. آنها همراه با  1986  یکنند )کراسب  یدنبال م یتوپوگراف  یها   یژگ ی مقاومت در امتداد آبراهه ها و و  نی را با کمتر  ییرهایمس

سطح   نی و کمتر ییایجغراف یهااس یمق ن یترع یهستند. به جز در وس ش یدر حال افزا ی تیجمع  رات ییو تغ ییآب و هوا  راتییتغ

  پیش از   ی انسان ها  ی . پراکندگستند یده نانسانوش  ی پراکندگ   ی شناسان براباستان   یهابه اندازه نقشه   کیچ یه  ،ی زمان  کیتفک

  یی رهایاحتماال  شامل همه مس  ،یشناس   نی زم/یتکامل   یزمان  ی ها  اسیبا مشاهده در مق  گر،یمنطقه به منطقه د   کیاز    خ یتار

  نکه یها در مورد ا  ه یفرض  شی بوده است. آزما  ر یامکان پذ  یک ینظر لجست   در دسترس بوده و از  یک یز یشود که از نظر ف  یم

 است شتر یب رها یکدام مس

تار  ی است که ب  یی مدت مستلزم داده ها کشیدهدر    گران یاز د  مهمتر از   یانسان ها  ان یم  یخ ی چون و چرا به روابط    پیش 

 Oppenheimer 2004, Hawksزنده )   یاها و انسان ه  لی از فس  یکیژنت  یشود، مانند داده ها  یارجاع داده م   خیتار

  ییدیرین انسان شناسکند، اما   شنهادیناموفق پ یهای پراکندگ   هرا دربار یی هاه یممکن است بتواند فرض یشناس(. باستان 2013

قطع  شواهد  دنبال  به  با  یبرا   یکه  هستند،  موفق  ا  دی موارد  در  کنند.  انسان جستجو  ژنوم  در  را  ابزارها  ن ی آنها    ی موضوع، 

 اعتماد هستند. رقابلیغ ی نیکه خبرچ ستند یصدا ن  یآنقدر ب  یگسن

 

 تراشه برداری و کاسته شدن حجم

کنند. هر دو روش    ی حفظ م   یسنگ   ی فشار و کوچک ساز  زشی ر  ی را برا  ی متأخر شواهد  ستوسنیپل  ی ها  نهیاز زم  یاریبس

سنگ ابزار  موثر  زانیم  ، یساخت  برش  م  ی لبه  که  سنگ  ی را  ابزار  از  افزا   ی بایباز   ی توان  ق  یم   شیکرد،  به  اما    مت یدهد، 

  ی مهم   یها   شرفتیپ  ی هر دو از نظر تکامل  ی سنگ  یکوچک ساز  وفشار    زشی ابزار. ر  د یدر تول یزمان و انرژ شتریب  ص یتخص

فناور نوع  یسنگ  یدر  استراتژ  «ی سنگ  دی»تشد   یهستند. هر کدام  برا   یاست،  آن فرد  در    شتریب  ای   کسانی  یبازده  یکه 
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فشار و    زش یباشد. ر   یاجتماع   یتکامل   راتیی و تغ  یرفتار   یری رپذییتغ  یبرا  ی تواند منبع مهم  ی م  د ی. تشد ندکی تر کار م سخت

سال گذشته، استفاده از    ون یل یم  3.5مطابقت دارد که در طول    ه یفرض  ن یمتأخر با ا   ستوسن یدر دوران پل   یسنگ   ی سازکوچک

فزا  انسانوش  یابزار سنگ ر  تیتأسفانه، عدم قطعشده است. م  یاجبار  یانده یبه طور  فشار و کوچک    زش یدر مورد قدمت 

 کند.  یرد آن دشوار م  ا ی هی فرض نی از ا تیحما ی شواهد را برا نی استناد به ا ، یسنگ  یساز

  ا یساخته شده از سنگ، فلز، استخوان/شاخ    یالبه با ضربه  ی فشار رو  سنگ مادرآ  شیتحت فشار، فرد با افزا  ی برداره یال  در

  ی ها  ی روش اغلب شکستگ  ن یاز ا   یناش   ی ها  ی رخ دهد. شکستگ   ی که شکستگ  ی تا زمان  کندی م  ی ستگ چوب، شروع به شک

 (. نگای)کوترل و کام ی هرتز ی مخروط یها  ی هستند تا شکستگ  ی خمش

 

  قا  یکم عمق و عم  ا یروتوش با کوبه است(    ه یشب  بیصورت آس  ن ی نسبتا کوتاه باشند )در ا  توانند ی م   های شکستگ   ن ی(. ا1987

ضربه    ی ها  یسطوح شکست از شکستگ   ی رو  ی سکوپ ریز  یها  ی ژگیو  ی ری توان با اندازه گ  یشدن فشار را م   تراشه .  یتهاجم 

  رات یی تغ  یماکروسکوپ   ی فشار را از الگوها  زشیاکثر باستان شناسان ر  عمل، حال، در    ن ی(. با اTsirk 2014کرد )  زی متما  یا

  شوند ی م  ییشناسا  یفشار  یبرداره یشده توسط ال  یریگکل عنوان شکه معموال  به   یدهند. مصنوعات  یم  صیشکست تشخ
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پشت  قطعات  ابزار شده،  قطع/یشامل  تکه نازک   یهادوشاخه   ها،ریز  دوشاخه   یهاشده،  برخ   یهادرهم،  و  سنگ  از    یدرهم 

ت  یهامادر  ارز  غهی ت  زی ر/غه یکوچک  مانند هر  در نح  ،یشناس   ختیر   اس یبر اساس ق  ی بصر   ی ابی هستند.  وه  باستان شناسان 

کند که    یم   جاد یفشار ا  زش یر  ی برا  ی سابقه باستان شناس  کی   ن یتفاوت دارند. به ناچار، ا  گریکدیها با    ییشناسا  ن یانجام ا

ها(    ی از استراتژ  ی تر، گروه  قی به طور دق  ا ی)   ی استراتژ  کی   ی سنگ   ی ساز  کوچک   ن ی ب  یرفتار  ی منعکس کننده تفاوت ها

آن   در  که  از    ی ها  تراشه است  س م  ی سانت   3کمتر  طور  به  مادر از    ک یستماتیتر  م   سنگ  جدا  )  ی ها   and کوهنشوند 

Elston 2002و مدت    ی ، پخت طوالنسنگ مادراستفاده به عنوان    یکوچک برا  یتواند شامل انتخاب سنگ ها   ی م   نی (. ا  

 . کاهش الر باشد

 

مادر  تکن  ی ها  سنگ  دو.  تکه  ی برا  ج یرا  ی هاکی هر  از: کوبه  ی هاجدا کردن  عبارتند  آزاد،    ا ی  یدوقطب   یاکوچک  با دست 

  ان یها« در مسنگ   زیو متناقض به کار رفته از »ر   ریمتغ  فی دار شدن با فشار. متأسفانه، تعارتراشه  ایو/  میرمستقیغ  یاکوبه

پژوهش   یهاسنت تحق  ،یشناسباستان   یمختلف  از  مورد کوچک   قاتی مانع  تعداد کمشودی م   یسنگ   یسازدر  تعار   ی.    ف یاز 
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  5تا    4طول و کمتر از    متری لی م  30تا    20تر از  شامل مصنوعات کوتاه   شتریدارند. ب  یاندازه خاص   ی ارهایا معه  ریز ابزار  یسنت

  ی ابزارها  ی سنت   فی. همه تعار شوندی م  ف یصتو   ریز ابزار تر اغلب به عنوان  دار/ کوتاهعرض هستند، اما قطعات پشت  متری لیم

  ا ی  "ها  غه یت"کوچک روتوش نشده )  ی ها  غهی از آنها ت  یاریناسند، اما بس ش  یم   ریز ابزارو کوتاه را به عنوان    یکوچک پشت 

ن"ها  غه یت  ریز" را  ابزاربه عنوان    زی(  با مع  یشناسند. مصنوعات   یم   ریز  ابزار  یبرا  کی مورفومتر   یارهایکه    تها مطابق  ریز 

ا به  اغلب  بافت ها  را یشوند ز  ی نم   یی صورت شناسا  نی دارند،  آنها   ی می قد  ی در  از    ی باستان شناس   ی چارچوب ها  که   یی تر 

سنگ  کوچک و    ی دوقطب  یهاسنگ مادر (.  هزار سال  20-15>دهند )  یدهند، رخ م   ی م  ص یسنگ ها را تشخ  ز یر  یسنت

  ی هستند. به طور جد  کیریز ابزار  ری اگر انکارناپذ  ی حت  شوند، ی شناخته نم  ریز ابزار عنوان  به  ی طور کلها بهپره   ی رو  ی هامادر 

  ن یشناسند. آنها موفق به انجام ا  ینم   ریز ابزار روتوش نشده را به عنوان    یتکه ها   ، یسنت   یان شناس باست  ی تر، چارچوب ها

تر  کوتاه   روتوشبدون    یهامعموال  از تکه   کنند،ی استفاده م   ی نگارقوم   یکه از ابزار سنگ  ییها اگر انسان   یحت   شوند،ی کار نم

  دهد ی کار را انجام دهند )که نشان م  ن یا  ز ین  نخستی اگر پستانداران    ی حت   کنند، ی برش استفاده م  ی برا  متر ی سانت  3تا    2از  

تکامل   نیا نظر  از  عل   ییابتدا   یعمل  و  ا  رغمی است(،  مادر که    تیواقع  نی از  مراتب  یهاسنگ  از  کوتاه  یسلسله    3تا    2تر 

باس  متر،ی سانت زمان    ی شناستان سابقه  از  پلیستوسنرا  تحسپیش  بعد  نتکنندی م   ن یبه  در    ی شناسباستان   ی هایی شناسا   جه، ی. 

ابزار   د یتول تول  ریز  ابزار از    ی انواع خاص   دی در واقع فقط    ی کاهش کل  ی کوچک را به جا  ی هاغه یت  ا یروتوش شده و/   ی هاریز 

که عموما     دهند ی از مصنوعات را نشان م   یی هانمونه   11. 7و    7.10  یها. شکل کنندی ثبت م  ی در اندازه ابزار سنگ  کیستمیس

  ی زسنگ یر   ، یسنت   یشناسباستان   ی هایشناسبا همان اندازه که طبق گونه   ی اند و مصنوعات شده  رفتهی ها پذسنگ   زی عنوان ربه

 . شوندی محسوب نم

 

 د؟ یگو  ی به ما چه م ی سنگ ی در مورد اندازه مغز و ابزارها س ینسیهومو فلورس

بزرگ شدن    نیب  یارتباط عل   هیفرض  ،ی سانان  یهاشه یدر مورد ر  قی تحق  ی روزها  نیاز نخست  دیرین انسان شناس از    یاریبس

تول"ون یزاسی انسفال")  انسانوشمغز   و  سنگ   دی (  پذ   یابزار  سال  1986)بودلر    اندرفتهیرا  در  کشف  2003(.  با  علم  جهان   ،

ها و  تر از شامپانزه متر قد داشتند و مغزشان بزرگ   کی  یکه به سخت  یکوچک   ینماهاانسان   س،ی نسیهومو فلورس  یهالیفس

هومو    یای بقا  ،یفلورس، اندونز  رهیبوآ در جز   انگ یدر غار ل  های (. حفار2009  ونگرزیزده شد )موروود و  ها نبود، شگفت بونوبو

ابزارها  س ینسیفلورس همراه  به  زمتراشه   یسنگ   یرا  در  قدمت    ییهانه یدار  سنگ  130  تا  60با  ابزار  آورد.  دست  به    ی سال 

با   فلورسمرتبط  تکه ها  سی نسیهومو  تخته سنگ ها  ی گبزر   ی شامل  از  از غار کوب  ی است که  به    دهیخارج  و سپس  شده 

  انگ یل یسنگ   ی ابزارها  ن ی(. ب2009شده اند )مور و همکاران   تراشه   تراشه که در اطراف خود   ییبوآ منتقل شده اند، جا  انگ یل

وجود دارد )بروم و    یمک  یها تفاوت   رسد،ی کا م   800در فلورس که قدمت آن به    ی مکاناز ماتا منگه،    یسنگ   د بوآ و شواه

  ی ها  سنگ مادرو    قلوه سنگ   ی ها  سنگ مادر   یبرا   ی بوآ و ماتا منگه هر دو شواهد  انگ ی(. ل7.12( )شکل  2006همکاران  

 دهند.   یدو صورت ارائه م  یسلسله مراتب 
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  ی ها  نهیر زمد  راست قامتکند، که هر دو با    یاستفاده از آتش حفظ م   ای   یطوالن   یا  سنگ مادر  ی ابزارها  یرا برا  ی شواهد

  ی ها لیمرتبط با فس  یشواهد ابزار سنگ  نکهیفرض ا  با  (.Goren-Inbar et al. 2000تر مرتبط هستند )  یمی قد  ییایآس

 کند:  یم  شنهادیرا پ  ری شود موارد ز ی نسبت داده م انسانوش که به آن  ن یا. درست باشد  س ینسیهومو فلورس

توان در    یرا م   هیفرض  نی از ا  شتر یب  یبان یبه مغز بزرگ نداشت. پشت  یازیها ن  انسانوش و حمل ابزار برش سنگ توسط    د یتول

  پلیستوسن میانه و پسین  یرا بکوبند و از آنها استفاده کنند. انسان ها  ی سنگ ی توانند ابزارها ی که بونوبوها م افتی  یمشاهدات 

  ی ها مغز انسان   ی به بزرگ  یی غزهابه م  ی سلسله مراتب   سنگ مادر   کاهش   ساخته اند.  ی سنگ   ی ابزارها  را یندارند ز  ی مغز بزرگ 

پسین و  میانه  ا   ازین  پلیستوسن  وقوع    ه یفرض  ن یندارد.  مادر با  مراتب   ی هاسنگ  وجه  ی سلسله  تک   ی دو  م  یوجهو    ان ی در 

 . شود ی م ی بانیپشت  قایدر آفر  اوایل پلیستوسن میانی  یهابافت

(.  د یمراجعه کن  5کند )به فصل    ی م  تیحما  ین طوال  یابزار اصل   دی و تول  کیتحرک لجست  نی ب  وندی از پ  شتریفلورس ب  شواهد

  ریز از حرکت ز  یشکل   ها ی ژگیو  ن یبود. ا  ده یکش  ی کوتاه و پاها  ی نسبتا  بلند، ساق پاها  ی ساعدها  یدارا  س ینسیهومو فلورس

گه  . هر دو مجموعه ماتا مندهدی نشان م   ن ی و پس  انهیم  ستوسن یپل  ی هاانسانوش   ر ینسبت به سا   تری قو  ی جزء درخت   ک یرا با  

نسبت    یک یمدت و تحرک لجست  یطوالن   دنیبه راه رفتن/دو  5هستند که فصل    ی طوالن  یاصل   یبوآ فاقد ابزارها  انگیو ل

 دهد.   یم
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 در مقابل. تحرک   یتحرک یب

  ی های دارند. اکثر نخست   یشتریبکم تحرک کم تحرک    نخستیگردآورنده نسبت به پستانداران  -ان یشکارچ   ن یتر   متحرک

. آنها ممکن است به مکان  کنندی مختلف خواب استراحت م   یهاو هر شب در مکان   کنندی م   ه یدر طول روز تغذ  ی انسان   ریغ

مانند    ی ها متوال  یا طاقچه صخره    ک ی  ا یدرخت خاص    کیمساعد،  اما روزها  نم   ک یدر    ی بازگردند،  مانند. کم    ی مکان 

اما، در مجموع، انسان ها به طور مداوم برخ   یترده ابه طور گس  یفرد  یتحرک مطلوب را    یاز مکان ها  یمتفاوت است، 

است، از    ی نجبرا  ی ها  نهیهز  یما دارا  ی مسکون  یرم(. کم تحرک  م،یهزاران سال اشغال کرده اند )مانند قاهره، اورشل  یبرا

به    ی مسکون  ی منابع در مکان ها  ر یسوخت و سا   ، ییذا مواد غ  نی به تام  از یو ن  ی عفون  ی ها  یمار یخطر ابتال به ب  ش یجمله افزا

  ینوزادان و شبکه ها  ریمانند کاهش مرگ و م ،ی مسکون یکم تحرک یایانسان ها، مزا شتریب  یحال، برا نی صورت انبوه. با ا

ورنده  گردآ-ان ی که شکارچ  دهندی گزارش م  یشماریب  ینگارقوم   یهاآن است. گزارش   یها  نهیز از ه  شتریب  دار،یپا   ی اجتماع

  ، یتحوالت اجتماع  ریسا   ایاز زمان جنگ    ریغ  به  کم تحرک به ندرت   یاند. انسان هاشده   تحرک ی و دامداران سابقا  ب  اریس

 دهند.  ش یخود را داوطلبانه افزا ی تحرک مسکون

 

 ی انسان ر یغ ی ها ی انسان در مقابل نخست ی: تفاوت ها ی مسکون ی تحرک کم

متفاوت    ها ی نخست  گر ید  نیاستفاده از زم  ی های حد با استراتژ  ن ی انسان تا ا  ی ون مسک  ی حرکتی که ب   شود ی باعث م   ی ز یچ  چه

بارزتر  لجست  ن یباشد؟  تحرک  از  عبارتند  فصل    ی ک یعوامل  کن  5)به  اکولوژ  ک ی(،  دی مراجعه  متغ  ی ک یطاقچه  و    ر، ی گسترده 

 غذا.  د یو تول ار، دی بزرگ پا اس یدر مق  یاجتماع  یها تالف شده، ائ نه یکار نهاد م یتقس ،ی مکان مرکز ی جستجو

و حداقل    کیما نسبتا  بار  یانسان  ری پستانداران غ نیکتر ینزد   یبوم شناخت   ی: سوله هاریگسترده و متغ یک یاکولوژ  یها  طاقچه

از م  ریمتغ خود را با حشرات و مهره داران    یی غذا   م یکنند و رژ  یم   یها زندگ   شهیها و ر   ل یها، آج  وهیهستند. آنها عمدتا  

  ی تحرک  ی ب  ی دهد، اما به طور قابل مالحظه ا یم   شی آنها را افزا یی دامنه منابع غذا زارند. استفاده از ابکن  ی م  ل یکوچک تکم 

توانند    ی که م   یی و کمان ها  رهای هستند. ت  ز یمتما  ی انسان از نظر تنوع عملکرد  ی دهد. ابزارها  ی نم  ش ی آنها را افزا  ی مسکون

ن  وانات یح بکشند  را  رو  زی بزرگ خطرناک  و طعمه ه  ها،   یماه   یبر  ز  ی اپرندگان  م   ریزکوچکتر  تله   ی استفاده  و  شوند.  ها 

پودر    ی . ابزارهاشوندی داده م  ی کاربر   ر ییتغ  گر ید   ی هاگرفتن گونه   ی برا  شوند، ی گونه استفاده م   ک یگرفتن    ی که برا  یی تورها

  ی م   فادهاست  زیو غده ها نها    شه یخرد کردن ر  ایکردن دانه ها    ابیآس  یشود برا  یاستفاده م   ل یشکافتن آج  یکه برا  یکردن

  ع یوس  یک یاکولوژ  ی توله ها  ا یدهد که به صورت پو   ی امکان را م   نی ما به انسان ا  ی بالقوه چندگانه ابزارها  یشود. کاربردها

و دوباره در    ن یی با رتبه پا  یی با رتبه باالتر به منابع غذا   یی از منابع غذا  یی با جابجا   ی به سادگ   میتوانی ما م   جه، یبسازد. در نت

 . میبمان ی مکان باق ک یدر  ی طوالن  مدت  ی صورت لزوم، برا
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و به    کنندی ثابت علوفه جستجو نم   یهااز مکان   ی انسان   ریغ  ی های : نخست یعلوفه و اشتراک غذا در مکان مرکز  ی جستجو

لقوه و متحدان  . آنها غذا را با جوانان خود و با همسران با کنندی نم   میتقس  شاوندیخو  ریافراد غ  نیغذا را ب  کیستماتیطور س

م  ی اجتماع اشتراک  به  )همچن  ی خود  قابل تحمل"  نی گذارند  برا  ی ادی ز  "سرقت  را  غذا  آنها  دارد(.  بعد   یوجود    ی استفاده 

بر اساس اصول   شاوندی خو ریافراد غ نیمنظم غذا ب ی و به اشتراک گذار یمکان مرکز یکنند. در مقابل، جستجو ینم  رهیذخ

نقاط    ی خود بر رو  یهاتالش   مرکز از افراد به ت  یادیتعداد ز  قی ها با تشوانسان است. آن   یجهان  یرفتارها  ، یریمتقابل تاخ

چشم براثابت  تحرک   یطوالن  ی هادوره   یانداز  کم  م   یمدت،  ممکن  انسان سازندی را  نقوم  یها.  ا  طیشرا   زینگار  در    ن یرا 

 . بخشندی م هبود غذا ب   یسازره یذخ  ساتیبادوام و تأس یمصنوع  ی هاها، پناهگاه با ساختن اجاق یمرکز یهامکان 

  یهای با نخست   سه یو استفاده از ابزار توسط پستانداران نر در مقا  ی شتیمع  ی هات یها در فعالشده: تفاوت   نه یکار نهاد   میتقس

ر  به طو  با یجداگانه سازگار است که تقر  یهات یجمع  ان ی چنان در م  ،ی زیردر صورت طرح   ا یکم است،    ار یبس  ا یماده    رانسان یغ

تفاوت  از  بشرشودی م  ی ناش  تیبر جنس  ینمبت  ی کی ولوژی ب  یهاقطع  تقس  ک یاز    ی. همه جوامع  م  م ینوع  در  دارند.    ان یکار 

علوفه  ی اریبس غذا   ، ینگارقوم   ان ی جواز  منابع  دنبال  به  انرژ  یی نرها  بازگشت  نرخ  با  مانند    ر یمتغ   ار یبس  ی دور  هستند، 

تر متمرکز    کینزد   و   یمسکون  یخود را به مکان ها  یشتیمع  یدارند تالش ها   لی . زنان تمایآبز  ای   ریزپستانداران بزرگ ز

 کنند

تفاوت ها   نی کوچکتر. اگرچه ا واناتی و ح ی اهیگ ی دارند، مانند غذاها  یشتر یب ین یب شیقابل پ  یکه بازده انرژ ییطعمه ها در

  ی هاند. با در نظر گرفتن ظرف و مشوق ساخته شده ا  ی رسند، اما از نظر اجتماع  ی به نظر م   ت یبر جنس  یدر نگاه اول مبتن 

اسلحه،    ای کوچک بگردند. با مسلح شدن به کمان    واناتیو ح  یاهیگ  یدنبال غذا  بهزنان    یبه خوب   توانندی مناسب، مردان م

 . توانند شکار بزرگتر را شکار کنند یزنان م 

  سازد ی را قادر م   ی انسان   یمشترک غذا  یاهائتالف   را یز  کند،ی م   تیحما   ی مسکون  ی تحرکی کار از ب  م یدرست مثل مردان تقس

 . را به طور همزمان اجرا کنند  یمتفاوت  یشت یمع یهای غذا بپردازند تا استراتژ   یبه جستجو ی مکان مرکز کیتا از 

نظافت،    یرا برا  یی هاکوتاه ائتالف   یهادوره   یبرا  ی انسان  ری غ  ی های : نخستشدهتیتقو   نیو نماد   دار یبزرگ، پا   یهاائتالف 

است،    فی زودگذر و مختص به وظا  شاوندان، یخو  ر یغ  ان یدر م  « ی»همکار   نی اما چن  دهند، ی م   لی تشک  ریز و تهاجم سرز  شکار 

ب و  همکاره یشب  شیکم  ا  ی ورزش  یها  میت  ی اعضا  نی ب  ی.  شامپانزه   ی برا  یحرفه  برامثال،  م  یها  هم    هامون ی شکار  با 

در    یهمه برا  یبرا  یآزاد   کی و    شودی متوقف م   ی د، همکارآنها کشته ش  ی هاطعمه  نکهیاما به محض ا  کنند،ی م   یهمکار

  داد، ی کار را انجام م  نیکه ا  ی انسان  یشکارچ   ک یکند.    یشکل شکار نم  ن یبه ا  یانسان   چی. هشودی داشتن الشه آغاز م  اریاخت

 . رد ی کشته شدن قرار گ یطرد شدن و حت  ،یشرمسار  ن، یانتظار داشته باشد که مورد سرزنش، نفر  توانستیم

شود    یم   تیکند و توسط آن ها حما  یم   تیو بزرگ از افراد دوردست حما   داری پا  ی اجتماع  یاز ائتالف ها   ی انسان  ی تحرک  کم

و دفاع از    ی حکومت جمع  ، یمجدد غذا، مراقبت از کودکان تعاون   عیو توز   ه یته  ه، یائتالف ها ته  ن ی(. ا 2011و همکاران    ل ی)ه

تنظ  نیسرزم ائتالف   ی م  میرا  ز  ی سانان  یهاکنند.  تعداد  غ  یادیکه  افراد  م  شاوندیخو  ری از  بر  در  روابط    رد،یگی را  حول 
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  ، یبرون تن  یاند. نمادهاشده  ی مشترک سازمانده یفرهنگ  یسکونت، زبان مشترک و باورها هم  ی الگوها ، یالیخ یشاوند یخو

را    یآنها اطالعات   رای کنند، ز  ی م   فای ائتالف ها ا  نی در ا  یمصنوعات، نقش مهم  یو تنوع طراح   ،ی شخص  ناتیمانند لباس، تزئ

پ  یها اجازه م   بهیکنند که به غر  ی در مورد افراد پخش م آ   یاحتمال   امدی دهد تا  پ  نده یتعامالت  کنند. در اکثر    ین یب  شی را 

گونه    بهکرد،    ین یب  شی بر تن دارد، پ  س یرا که لباس افسر پل ی مسلح  بهیتوان تعامل با غر   یم   ط،یشرا   نی جوامع و تحت بهتر

 کرد.  ین یب شی را پ یرنظام یغ یاز لباس ها  ده یمسلح پوش ی ها به یتوان تعامل با غر ی نم که یا

از گ  د یتول استفاده  با  تکامل  ی انسان   ری : پستانداران غی اهل   وانات یو ح  اهان یغذا    وانات یح  ر یو سا  اهان یبا گ  ی مشترک  ی روابط 

کار به    ن یکنند. انجام ا  یعلوفه استفاده م شی افزا  یبرا  ی اهل  ی از سگ ها  انیشکارچ  شترینکرده اند. ب  یدارند، اما آنها را اهل 

از صنعت،    ش یپ  ی اکثر انسان ها  ی حال، برا  ن یمورد عالقه خود ادامه دهند. با ا   ی مسکون  یدهد در مکان ها   ی آنها امکان م 

  وانات یح  ی دمثلیتول  ی هاتیدارد. کنترل فعال  یاهل   واناتیو ح  اهان یغذا با استفاده از گ  دی به تول  از یمدت ن  یطوالن  یتحرک   یب

باشد، اما    ی آوربرتر از شکار و جمعو زمان   تر نهی پرهز  ی از نظر انرژ  تواندی برداشت محصوالت م   و  ی و کاشت، نگهدار  ی اهل

انرژ  توانندی م  نی همچن  هات یفعال  نیا فله ذخ  توانندی که م   ییاز مواد غذا   یابادآورده   یبازده  نقل    رهیبه صورت  و حمل و 

به را  برا  شوند  باشند.  داشته  کمبودها   یهمراه  غذا  ای شده    رهی ذخ  ی شت یمع  یرفع  م  ی نه،  دارا  ی مازاد  عنوان  به    یی تواند 

 (. 1994 دن ی ، ه1978استفاده شود )بندر یدر روابط اجتماع   کیاستراتژ

 

 متحرک و کم تحرک  ی توسط انسان ها  یتفاوت در استفاده از ابزار سنگ 

در مورد    ها ینیبش ی گسترده است که پ  یغذا به قدر  دکنندهی تول  تحرک ی ب  ی هاانسان و    یانسان  ر یغ  ی های نخست  ن یب  تفاوت 

ساکن    ی(. انسان ها8.1اصالح شود )جدول    ی متحرک مسکون  ی هابا انسان   سهیبا مقا  دی با  یبر سابقه سنگ   یکم تحرک   ر یتأث

سالح    ده،ی چیپ  ی پرتابه ها  یها، فناور   پودر کردن دانه  یفناور  ،ی مراتبسلسله    ر یغ  سنگ مادر   یساکن در استفاده از فناور

ل  ی ها نفر  سا  ی چوب  ی ها  تبرابزارها/  ک، یتیضد  کارکردها   دهیی لبه  و  همتا  ی تخصص   ی شده  متفاوت    ان یبا  خود  متحرک 

 . « یسنگ  د از ح شیب  ی »طراح  یعن یمصنوع،  یتنوع طراح یو احتمال  دهی چیپ  یدر الگوها   نی هستند. ابزارها، و همچن

با    کنند ی را که حمل م  ی اغلب جرم سنگ  ی متحرک مسکون  ی هاکه انسان   یی : از آنجا یسلسله مراتب  ر یغ  سنگ مادر   یفناور

ابزارها  دسته  ی سنگ  یاتصال  م به  کاهش  کاهش    ی اصل  یفناور   دهند، ی ها  بر  مادرآنها  مراتب  سنگ  دارد    دی تأک  ی سلسله 

دهد که نسبت   ی امکان را م  ن یسازندگان ا   سطوح شروع شکست و جدا شدن به  دار ی (. حفظ سلسله مراتب پا1979.  (نفوردی)ب

  ی سازگارتر  یک یمورفولوژ  یها   تراشه(  یسلسله مراتب   ریغ  یها   سنگ مادرهستند )مانند    ضی که دو سطح قابل تعو  یبه زمان

رم  از قبل موجود قرار دهند، و ج   ی هاتا آنها را در دسته   دهد ی روتوش ابزارها را کاهش م   زان ی م  یاستراتژ   ن یبه دست آورند. ا

مف بالقوه  م  دی ابزار  حفظ  پرنده کندی را  برعکس،  کاهش    تحرکی ب  یها.  بر  مادراغلب  سلسله    ریغ/ز یآممصلحت  یاسنگ 

مقاد   کنندی م  د یتأک  یمراتب تکه   یاد یز  ر یو  نزد  ر یمتغ  ی کی مورفولوژ  ی هااز  تول  ی مسکون  یهامکان   ی کی در    کنند ی م  د ی خود 

و بدون روتوش با    زیت  تراشه کیکه به دنبال   ی دهد که فرد ی م  شی تمال را افزااح  ن یکار ا  ن ی (. انجام ا1987  ، یو کل  ی)پار



 

143 

 

انسان یتکامل ریدر  س یسنگ ی ابزارها جان شی   

  ک یمجبور باشد    نکه یا   یمحصوالت کوبنده از قبل موجود به جا  ان یتواند با جستجو در م  ی اندازه و شکل خاص است، م 

  ش ی را افزا  یسلسله مراتب   ریغ  سنگ مادرکاهش    یها  زهیانگ  دی با  ی مسکون  ی. کم تحرکدکن   دایابزار تازه را ببندد، آن را پ

پودر کردن    ی برا  هیسنگ پا  ی و هم جوامع کم تحرک از ابزارها  ی پودر کردن بذر: هم جوامع متحرک مسکون  یفناور   دهد.

 کنند.  ی استفاده م دی ها به منظور تول لی دانه ها و آج

در    شانی ع یاز اشکال طب  تری طور اساس در همه جا موجود است و به   ی ابزار سنگ  نی تر است، اما چنها آسان و هضم آن   پختن 

ب   ان یم م  ی جوامع   ژه یوبه   تحرک،ی جوامع  انجام  را  غالت  کشت  ماندافتهی  ر ییتغ  دهند، ی که  در  متحرک    یهاگروه   ان ی. 

دانه   ی ابزارها  ، یمسکون کردن  و  هاون   معموال    ی سنگ  یهاپودر  ابزارها  ی هاابزار ها  هستند،  با    یاکارههمه   یکوچک  که 

ک م  یاوبه ضربات  گروهشوندی پودر  سنگ   تحرک ی ب  ی ها.  از  اغلب  سنگ ساکن  د  یدست   ی هاها،    ی زن دانه  ی ابزارها  گر یو 

  ی استفاده م   شتر یب  ی سفالو    ی از ظروف پخت و پز سنگ   نی. آنها همچنشوندی پودر م  ش ی که در اثر سا  کنندی بزرگ استفاده م

ب  افزا  د ی با  ی مسکون  یحرکتی کنند.  اب  شی با  از  دانه بزرگ   یزارها استفاده  کردن  پودر  پا  یهاتر  تغ  ه، یسنگ  از    ر ییبا 

 مرتبط باشد.  شدهی حکاک  ی سفالو  یها و ظروف سنگ ها/سنگ ساده به سنگ ی هاها/پستل هاون 

جان  کنند )  ی استفاده م  گاهی جا   تیو تثب  ض یتعر  یبرا  دهیچی پرتابه پ  ی از سالح ها  ی: همه جوامع بشردهیچ یپرتابه پ  یفناور

  "سواران  ی را"و    "متقلب"مجازات    ی عنی، "ائتالف  یاجرا"  یبه عنوان کمک برا  ن یهمچن  یی سالح ها  ن ی . چن(2006b شی

دارت هر دو  /انداززه یو ن  ریکه کمان/ت  یی جا  کا، یو قاره آمر   ای (. در اوراس2000  نگهامیشود )ب  ی اتحاد استفاده م  ی در شبکه ها

  ی حرکتی و ب  تیجمع  یبا تراکم باال  ی حات یتسل  یهاستم یس  نی استفاده از ا  گرفتند،ی مورد استفاده قرار م  یخ یتار  ی هادر زمان 

 (. 2009و سوزا   نگهامی، ب2006 وی ، 1993 ل ی مرتبط است )چرچ یمسکون

در حل مشکالت/ریت اقامت طوالن   دیکند مف  یم   جادیا  یکه کم تحرک  یکمان مخصوصا   به    یاست.  مدت در همان محل 

در انتخاب اهداف فرصت    انی امر مستلزم آن است که شکارچ  نی دهد. ا  یا کاهش مر  یطعمه محل  واناتیح  تیسرعت جمع

به طور س باشند و  تر  ت  هدف را    عیکوچکتر و سر  ی طعمه ها  کیستماتیطلب  ت  رها ی قرار دهند.  تر  سبک   انداززه ین  یرها ی از 

  ی هستند. آنها را م   رتر ی پذ  قی ها تطب  زه یناز    رهایها را حمل کند. تاز آن   ی شتریتعداد ب  تواندی م  نده ی جو  ک ی  ن یهستند و بنابرا 

پا  پنهان، در سه بعد )باال،  از حالت  افق   نییتوان به طور موثر  ن  هاز طعم  یتر  عیوس  ف یط  هی( و علیو  ها    زهیها نسبت به 

حد به  آسان  نسبتا   کارکردن  کرد.  حت   ی پرتاب  که  ن  یاست  ت  ی م  ز یکودکان  کنند،  استفاده  آنها  از  تعدا  ر یتوانند  کمان  د  و 

  ش ی و کمان را افزا  ر ی استفاده از ت  د ی ساکن با  ی تحرکی که ب  دهدی مشاهدات نشان م  ن یدهد. ا ی م  ش یبالقوه را افزا   ان یشکارچ

 داده باشد. 
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با نوک    یاپرتابه   یهاسالح   یبرا   یبزرگ به عنوان اهداف اصل   یهای ها تنها پس از بازضد نفر: انسان   سنگی   ی هاسالح

تهاجم   دار،یمنابع پا   ی ک یسکونت در نزد  ی مدت در محل ها ی(. اقامت طوالن 1997  س ی را دارند )ال  رتبه دوم   ی نگارسنگ قوم 

  ی کنند، انسان ها   ی ها حرکت م  زهی از ن  عتریسر  ار یبس  رها یکه ت   یی (. از آنجا1996  ی ل یکند )ک  ی م   ق یرا تشو  ریز و دفاع سرز 

که    یی کنند. از آنجا  ی استفاده م   ی ائتالف  ی ها   ی ری رگضد نفر در د  ی قوم شناس به طور معمول از آنها به عنوان سالح ها

که توسط    یسنگ   ی نوک سالح ها  ،کند   یبدست آمده با کشتن آن کم م   ی و در حال فرار از کالر  یاثر  وانیح  زی و گر  بیتعق

خاردار    یهاشده است. نوک   ی طراح  د ی شد  ی زی طعمه توسط خونر  ع یکشتن سر  ی شود برا  یمتحرک استفاده م   ان یعلوفه جو

هایو   ابزار  تیغه  نم   کنندی م   جادیا  ی بزرگ   یها اثر   ک یریز  بسته  سرعت  به  شکارچ  شوندی که  راحت  انیو    توانند ی م  ی به 

 . شود  یاستفاده م  ی اشکال کشتار ائتالف ری توسط انسان در جنگ و سا کان یخون را دنبال کنند. در مقابل، نوک پ یرودنباله 
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ها عملکرد    ی ژگیو   نی هستند. ا  ی خاردار/دندانه ا  ی و لبه ها  ق یعم  ی جانب  ی ها  ی دگ ی و بلند، بر  ک یبار  ی ها  غه یت  ی اغلب دارا

در اهداف خود قرار دارند و    قا  یکه عم  ی امکان شکستن نقاط در حال  جادیبا ا  حاتیتسل.  دهد  ی م  شی را به عنوان ضد نفر افزا

آنها را دشوار م  جه یدر نت ا  جادی ا  ی ها  اثرکند.    ی استخراج  در    یی هااثر   ن یافتند. چن  یاز کار م  ی ورمرگ ف  جاد یشده بدون 

ائتالف سودمند    ی در اجرا  نی کنند. آنها همچنی را با مجروحان سابق مجروح م   بیرق  ی هاائتالف  را یجنگ سودمند هستند، ز 

اگر کم تحرک   یرا بزرگ م  یاعمال  ن یاهداف چن  یبرا  ی کی زیف  دی تهد  رایهستند ز افزا  یکنند.  به    ی ها  ی ریدرگ  ش یمنجر 

استفاده به عنوان سالح    یرا نشان دهد که برا  یی طرح ها   دی سالح ها با   ن یشود، نوک ا  ی سر سنگ   ی با سالح ها  یائتالف

 شده اند.  نهیبه نفر ضد   یها

با    ند یجوی تحرک از آنجا علوفه ممتحرک و کم   ی هاکه انسان   ی مرکز  یهاشده: مکان   دهییسا   ی هالبه  ی نجار  ی هاتبر /ابزار

)ال  یمعمار   اسی در مق  گر ی کدی   ی برا  یی ها   زه یانگ  ، یمدت طوالن  ی مکان برا  ک ی(. ماندن در  1987  ور یخود متضاد هستند 
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ها سازه  سا   یساز  ره یذخ  ساتیتأس  ،ی مسکون  ی ساخت  ها  ر یو  ب  ی م  جاد ی ا  دهی چیپ  ی ساختمان  ی پروژه  در  نقاط    شتر یکند. 

ا دارا  ن یجهان،  ها  با  یادیز   ریمقاد   یسازه  که  هستند  ش  قا یدق  د یچوب  داده  در  شکل  از  قبل  شوند.  متصل  هم  به  و  وند 

ابزارها بودن  م   ش یلبه سا   یسنگ  یها   تبر با    ینجار   ن یا  شتریب  ،یفلز   ی دسترس  اص  شی شد. سا  یانجام    ن یب  طکاک لبه 

شده به    تراشهسنگ    ی را نسبت به لبه ها  ی شتریب  یرساند و انرژ  یبرش و مواد کار شده را به حداقل م  ریسطوح ابزار غ 

  ی مسکون  ی مرتبط با کم تحرک  ی و دقت الزم در ساخت و ساز معمار  اس یمق  شی (. افزا1989  دنی )هکند    ی برش منتقل م

 دهد.   شی افزا دهیی لبه سا ی رنجا ی ساخت ابزارها ی را برا  ییها  زهی انگ دیبا

از کودک است. در م  م یتقس  ار،یس  ان ی شکارچ  انی: در میکارکرد  ی تخصص   ی ابزارها امرار معاش و مراقبت    ان یکار شامل 

مصنوعات، و    د یغذا، تول  هیسوخت(، ته  ی کار به استخراج منابع )به عنوان مثال، معدن، جمع آور  میتحرک، تقس  ی امع بجو

م   یدست   عیصنا  یتخصص   یها  تیفعال   ریسا در صناابدی  یگسترش  تخصص  کارها  یدست  عی.  انجام  در    ی تکرار  ی شامل 

  یی ابزارها  ،ی کاربرد  یتخصص   یابداع ابزارها   ی را برا  هازهیانگ   ب، یترت  ن یشود. به ا  ی باال توسط همان فرد م  یفرکانس ها 

و    یپرانرژ  ییآکار   نی . چندهدی م  شی داشته باشند، افزا  فیاز وظا  یمحدود  فیرا در ط  یی اند تا حداکثر کاراشده   یکه مهندس

د به عنوان کارگر  توانن  یمحدود م  یکه در آن کودکان و افراد مسن با قدرت بدن  یجوامع کشاورز  ان ی در م  ژهیبه و   یحرکت

بالقوه    یبهره ور  اد،یبا تکرار ز   یکارها  ی برا  یتخصص  ی(. ابزارها2005دارد )به عنوان مثال، کرامر    تیاستخدام شوند، اهم

  ی برا  یشتریب  یها   زهیانگ  دی با  یمسکون  یاست که کم تحرک  نیا   جهیدهند. نت  ی م  ش یرا افزا  وان« افراد نسبتا  »کم ت   ن یا

لبه باال استفاده    یدگ یی با نرخ سا  یتکرار  یکارها  یکه برا  ییابزارها  ژهیداشته باشد، به و  یعملکرد  یتخصص   یابداع ابزارها 

 شوند.  یم

  ن ینماد   ی ها  امی پخش پ  یمصنوعات برا   یمصنوعات: همه انسان ها از تنوع طراح   ی تنوع طراح  ی و احتمال  دهی چیپ  یالگوها

هو  مورد  عضو   ی اجتماع  تیدر  و  ا  تیخود  مختلف  انواع  هادر  م  یاجتماع   یئتالف  ها  یاستفاده  انسان  متحرک    یکنند. 

شناسند.    یم   یرا به خوب  گریکدی با چند صد نفر، اکثر مردم    یکنند. در جوامع   ی م  ی در جوامع نسبتا کوچک زندگ   یمسکون

  ده یفای ب  ی اند، با تجربه شخصشده  ی رمزگذار  نی که در مصنوعات نماد  ی اجتماع  ت یدرباره هو  یی هاامی پ  ، یافراد  ن یچن  یبرا

  ام یانتقال پ  ی برا  مصنوعات   ابداع  ی ایاست، همچنان آهنگر روستاست.( مزا  دهی که کت و شلوار پوش  یی هستند. ) آهنگر روستا

  ی . به عنوان مثال، مندیآ یهمان فرهنگ بزرگتر هستند به دست م  یکه اعضا  یی ها   به یعمدتا  در برخورد با غر نینماد   یها

است،    دهی آن پوش  ی بر رو  گی ل  ی وی با نام کالج آ  مت یژاکت گران ق  کیکه    ی کرد که شخص  ی ن یب  شی راحت پ  ال یتوان با خ

 وابسته است.  موسسه به آن 
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  ش یدر اندازه جامعه منجر به افزا  ی محاسبات  ش ی. افزارسد یم  شتریب  ا یساکن در سکونتگاه به هزاران    یهاجوامع انسان   تعداد 

دهد که    ی نشان م  ی کنند. مطالعات قوم نگار  ی م  ی شود که با هم زندگ  ی م  یراد اف  نی در تعداد تعامالت بالقوه در ب یتصاعد

است که    ن یا  جه ی(. نت1992مشکل دارند )دانبار    ینفر در هر مقطع زمان  150از    شی با ب  یانسان ها در حفظ روابط اجتماع 

ا  یحت بالقوه بر ظرف  ن یدر جوامع کم تحرک کوچک، تعداد    ی روابط اجتماع  ی ریگ یپ  یراافراد ب  ی شناخت   ی ها  تیتعامالت 

به    یو احتمال   ده ی چیپ  ی مصنوع   یادها مشکل را با استفاده از نم  نی کرده اند ا  ی مردم سع  ، یخ یغلبه خواهد کرد. از لحاظ تار

  ی متفاوت  فورمیونی یهاها لباس نشان مثال، آتش   ی(. برا2010حل کنند )کوارد   یاجتماع   یها تیهو یبرا  ییعنوان سرنخ ها
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پ افسران  ح  پوشندی م   سی لاز  در  خودروها   ن یو  با  دو  هر  س  یمتفاوت   یکار،  و  بانکداران  م   استمداران یاز  از  کنندی حرکت   .

  ر ییبا جامعه در ارتباط هستند، تغ  ی و به طور کل  گر یکدیها با  و شباهت   هات یمصنوع در مورد هو  ی هاگنال یس  ن یکه ا   یی آنجا

کمک حمل و    ل ی و وسا  یاحرفه  زات یلباس، تجه  سه یاست. مجددا ، مقا  مرتبط   گر ی د  ی هادر رسانه  رات ییاغلب با تغ   ی ک یدر  

نه تنها    رند، یگی که امروزه مورد استفاده قرار م  یی هابا لباس   1920دهه    استمداران یبانکداران و س  س،ی نشانان، پلنقل آتش 

 . دهدی را نشان م یزمان  یهادوره   نیا  نیب ی هاتفاوت 

(. همانطور که  ویقاهره در مقابل توک  ای در مقابل لندن،    ورکی ویهمان زمان )مثال  در نمناطق در    نی تفاوت ب  ن ی، اما همچن

تنوع    ی احتمال   یو زمان   ی مکان  ده، یچ یپ  ی که الگوها  میانتظار داشته باش  دی تحرک تر شدند، با  ی ب  خ یتار  پیش از   ی انسان ها

 مرتبط است.  یرسنگ یشواهد غ در   یطراح رات یی که با تغ مینیرا بب  یسنگ

انتقال    ی برا  یمصنوع   ی معموال  از نمادها  یها در جوامع کم تحرک مسکون   به یکه غر  ی: هنگامکیت یاز حد ل  شی ب  یحطرا

به طور    یادیز   ی ها  امیتواند مشکل ساز شود. پ  ی باال م  گنال«یبه س  ز یکنند، »نسبت نو   یمهم استفاده م  ی اطالعات اجتماع

  یی گردهما   کیکه در    ز یجواهرات متما  ایلباس،    راهن،یشوند. پ  یب م یتخر  یفرد  یها  امی شوند که پ   یهمزمان مخابره م

افراد    گنال،یبه نسبت س  اد یز  زیمقابله با نو  یدارد. برا  یصدها نفر  تیدر جمع  یکمتر  یبصر  ریتأث   د، یآی کوچک به چشم م

غلبه    بیرق  یها  امی بر پ  ندواندشوار است تا بت   ای  ز یآنها گران، مخاطره آم  دیکه تقل  رندی گ  یرا به کار م  ییشگرها یاغلب نما

  ی ها  ستی(. اکولوژ1899کنند )وبلن    یم  فی را به عنوان »مصرف آشکار« توص  یی ها   یاستراتژ  ن یکنند. جامعه شناسان چن

 (. 1376  ،یو زهو  ی کنند )زهو یاستفاده م  نه« یپرهز یساز گنالیاز اصطالح »س یرفتار

کار    یروی آشکار است که در آن ن  نهیمصرف/پرهز   یهال گنای از س  یمشخص انسان  یتجل   کی   «یاز حد سنگ   شیب  ی »طراح

سنگ اختصاص    دی به تول  دهدی نم  ش یابزار را افزا  ی کیکه عملکرد مکان  ییها و به روش   شی اهداف نما  یبه طور آشکار برا

اندازه    ه، نیپرهز   ا ی   ب یو غر  بی عج ی از مواد خام سنگ  ی انتخاب  فاده شامل است   تواند ی م  ی از حد سنگ   ش یب  ی . طراحشود ی داده م

به    د ی با  ی مسکون  ی باشد. کم تحرک  ش یسا   ا یاز اصالح سطح با روتوش    یاضاف   ی عملکرد  ی الگوها  ا ی و/  ز، یآممصنوع اغراق 

برا  ییها  زهیانگ  کیستماتیطور س زن  شی افزا  یاز حد سنگ  ش یب  یطراح   یرا  چله  از جمله  کادر  ی»افراط  یدهد،  )به   »7  

 (. دیمراجعه کن
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 ی شناسباستان  یشواهد سنگ  یبرا یی های نیبش یپ

م  ی رفتار  ی هاتفاوت  غ  ان یدر  انسان   ی هاانسان   رانسان، ی پستانداران  و  م   ی هامتحرک  نشان  ساکن  وقت  دهد ی ساکن    ی که 

 را نشان دهند:   ریز  ی های ژگیو د یبا  یشدند، شواهد ابزار سنگ  تحرکی ب  یبه صورت سکونت خ یتار پیش از یهاانسان 

 

 . یسلسله مراتب  ر یغ  گ مادرسن بر کاهش  شتریب د ی. تأک1

 بزرگتر، متنوع تر و اصالح شده تر.  ه یبذر سنگ پا ی پودرساز ی . ابزارها2

 و کمان.  ر یت ی شواهد برا شی . افزا3

 شده اند.  یضد نفر طراح  یکه به عنوان سالح ها ی سنگ  ی. نوک سالح ها4

 شده.  دهیی لبه سا   ینجار یها  تبر . ابزار/5

 . یکاربرد  ی تخصص  ی . ابزارها6

 مصنوع.  ی تنوع طراح ی و احتمال دهی چیپ ی . الگوها7

 از حد مصنوعات.  ش یب ی طراح شی . افزا8

 

  ش یاز نقاط جهان کم و ب یار یرسد که در بس یمتفاوت بود، اما به نظر م ستوسنیساکن بدون شک در سراسر پل یتحرک کم

گرم شدن جهان با کاهش تنوع آب و    رایز است،    افتهی  شیهولوسن افزا  ل یو اوا  ن یپس  ستوسنیبه طور همزمان در دوران پل

)ر   ییهوا بت  دی بو  چرسون، یمواجه شده است  بررس 2004تنی، م2001  نگریو  در سراسر    ی کم تحرک  یبرا  یسابقه سنگ   ی(. 

  ی از بخش جنوب  ی خود را با استفاده از شواهد  ی هاینیبش یفصل پ   ن یکتاب است. در عوض، ا  نی جهان خارج از محدوده ا

  ی دارا   ی شام جنوب  قات، یتحق  ی سابقه طوالن  ل ی. به دلکندی م   ش یآزما  هزار سال   24-5. 6  دوره  طول  در م  شا  ترانه یشرق مد

 است.  یمسکون ی تحرک ی منشاء ب ی مستند منحصر به فرد برا یباستان شناس  سابقه  کی

 

 ی: مطالعه مورد هیو هولوسن اول نی پس ستوسن یدر پل   جنوب لوانت

حدودا  مورد بحث قرار    ستوسن،یپل  پایان  ،یاصل   یرا بر حسب دو بلوک زمان   یشرق  نهترایاز شام مد  یفصل شواهد سنگ   نیا

  ی بندمی(. تقس دی نیرا بب  2. 8و    8.1  ی )شکل ها  هزار سال  11.5-6.5حدود.    ه، ی، و هولوسن اولهزار سال  24.0-11.5.  دهدیم

  یشناسبعد شواهد باستان   نی عمده در چند  ریی تغ  کیمربوط به    هیهولوسن اول  یهاو دوره   ستوسنیپل  یاانه یپا   ی هادوره   نیب
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-شواهد، به بار  ن یا  ی مرور کل  ی است. برا  ی و دامدار  ی غذا توسط کشاورز  د ی و تول  یتحرکی ب   شی دهنده افزااست که نشان 

بلفر  وسفی )-و  کوزلوفسک2000)  ن ی(، کوو1989)   ی(، هنر1989کوهن  )  ی (،  اورنش    نگ ی(، گور 2007)  مونزی(، س2005و 

 (. 2002)  جتیدر کو  ی(، و مقاالت 2011) س یمور نگ ی(، بلفر کوهن و گور2009. )دیکوهن مراجعه کن-رز، و بلفرهاو  س،ی مور
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 شام  نه یرید  ط یو مح ایجغراف

  .شود ی زاگرس محدود م-توروس  ی هااز شمال به کوه   ی عربستان، شام جنوب  ی و صحرا  ترانهیمد   ی ای در  ن یب  ی مرز  ریزسرز

  ی ها   ن یدره اردن، شام را به زم  قا،ی امتداد شکاف شرق آفر  نی تر  ی سرخ. شمال  یا یو در  انی س  رهیجنوب توسط شبه جز  در

از پوشش    ی ( و ارتفاعات شرقنتیترب-)بلوط  ترانه یمد  ی جنگل  ی اهیاز پوشش گ  ده یکند که قبال  پوش  ی م  م یتقس  ی پست ساحل

  ی هاباال در اطراف دره اردن و جناح   ی اف(. نقش برجسته توپوگر1979  تز ی، هوروو1973  یاست )زوهار  یابانیب-یاستپ   یاه یگ

  ی هاستگاه یها و زها، استپکه جنگل   ییهامکان   کند، ی م  جاد ی را ا  ی متعدد  «ی هازاگرس، »اکتون -توروس  ی هاکوه   ی جنوب

  تر ن یی پا  ی جستجو  یهانه یبالقوه را با هز  ییذااز منابع غ   ی عی وس  ف یها طهستند. اکوتون   گری کدی با    کیدر ارتباط نزد   یابانیب

همگن  مناطق  به  اکولوژنسبت  م   ی کیتر  ارائه  ادهند ی اطراف  بودند   نی .  پرنن  ها  کانون   اکوتون  انسان   ی برا  ینقاط    ی اسکان 

متناوب    یکا( سرد با دوره ها   22-18)  ا یآس  ی در جنوب غرب  خبندان یحداکثر    ن یآخر  هولوسن ی از کشاورز  شی و پ  ستوسنیپل

بر اساس آخر  یرطوبت و خشکسال  اسنت   نی بود.  از حدود    نی ز  بارش پس  آرام  15شواهد،  به  بنابرا افتی  شی افزا  یکا    ن، ی. 

آن    یبه انتها  کیهمراه با فاصله سرد و خشک نزد  یبارندگ   شی گرم شدن و افزا  طیسرد و خشک با شرا  ستوسنیپل  پایان

ز شد.  برا  یاستپ-ی جنگل  یاکوتون   یهاستگاه یآغاز  انسان   یکه  مطلو -ی شکارچ   یهااسکان  در  ب گردآورنده  بودند،  تر 

دهد    ینشان م   مکان اندازه    شی و افزا   ی باستان شناس  ی ها  مکان  عداد ت  ش ی . افزاافتند یدوره گسترش    نی بخش ا  ن یتریی ابتدا

(  اسیجوانتر در   داد ی کا )رو  8. 12-11.5در حدود   خبندان ی طی است. بازگشت کوتاه به شرا  افتهی ش یافزا  ز ین  ی انسان  ت یکه جمع

 ها شد. د و باعث کاهش جنگل روندها را معکوس کر  نیا

شدن    یاهل   یشواهد برا  نیتر. اول   نییمرطوب تر و ارتفاعات پا   یها  ستگاهیاستقرار انسان به ز  ین یو عقب نش  ی اهیگ  پوشش 

و دما هر دو، با نوسانات، به حدود    ی کا، بارندگ  11.5شود. پس از    ی جوان ظاهر م  اس یدوره درا  ان یپس از پا   یاندک   اهان یگ

گرم تر و خشک تر    ط ی مرطوب، در واقع مرطوب تر از امروز شروع شد، اما در شرا  وگرم   هی. هولوسن اولافتی شی کا افزا  6.5

 . دی رس ان ی به پا

 

 هیهولوسن اول / ستوسنیپل  لوانت انهی پا  ی و رفتار انسان یشناس  ستیز

  ن یشناخته شده است. ا  هیولهولوسن ا  ی ها  نهیو زم  لوانت  پایان  ستوسن یپل  یها  نه یاز زم  انسان هوشمند  ی ها  لی فس  فقط

  ی برجسته و برجستگ   ی هافاقد چانه  ی عن ی)  شان یهاشدن« صورت »زنانه   زان یو م  ی اسکلت   ی در کاهش استحکام کل   ها لیفس

  رات ییتفاوت ها ممکن است منعکس کننده تغ  ن یمتفاوت هستند. ا   ستوسنیپل  ه یاول  ی هابا انسان   یتوجه طور قابل ابروها( به

 (. 2014و همکاران  ی ری، س2011  برمنیباشد )ل  ی بعد ستوسن یپل  یانسان ها نی در ب ی ورمونه  ای و/ یی غذا  میرژ

ها،  از استرس مکرر به مهره   ی ناش  ی هاب یآس  ی را برا  ی شواهد  ه یو هولوسن اول  ی انی پا  ستوسنیهر دو دوره پل  ی هااسکلت

پاها نشان م زم  دهندی ساعد و  در  آنچه  ، مولسون  1991،1993)مولسون و جونز،    شودی م   دهید   ستوسنیپل   نه یکه برخالف 
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ابوهر (. افراد جوان 1994 بارها  دهد یاند که نشان موارد کرده   ب یگردن آس  ی ها( به مهره هی)سور  رهیتر اهل    ی آنها معموال  

د   ای   ها یاحتماال  در سبدها، گون  کنند، ی سر خود حمل م  ی را رو  ی نیسنگ آس  یها . اسکلت گر یظروف  اغلب    ی شناسب یماده 

زانو زدن به کار   نی را در ح یطوالن یهاها ساعت آن   دهدیکه نشان م دهندی کمر، انگشتان پا و ساق پا را نشان م  یهاهمهر

قابل   ش یافزا ه یو هولوسن اول  ستوسنیپل پایانانسان  یاند. دندان هاکرده  ابی ها آسسنگ  یها را رواند و احتماال  دانه گذرانده

  ش یمورد احتماال  منعکس کننده افزا   ن یدهند. اول  ی ( نشان مدی شد  یدندان )حفره ها  یگ دیدندان و پوس  شی در سا  ی توجه

 باشد.  درات ی مصرف کربوه ش یاز افزا یدانه در غذا است. مورد دوم ممکن است ناش   ی گنجاندن شن از ابزار سنگ زن

پا   یسکونتگاه   یالگوها اول  ستوسنیپل  انهیدر  گونه   هیو هولوسن  ب  یابه  افزامتفاوت است که  و    یمسکون  یحرکتی ب   شیه 

از هولوسن    ی از چند هکتار است. برخ   شتر یب  ی کم   ستوسن یپل  پایان   ی ها  مکان   ن ی. بزرگتر کندی تر اشاره مبزرگ   ی هاتیجمع

در محل از ده ها   تیاز حداکثر جمع رییتفاوت اندازه نشان دهنده تغ نی. ادهند  یرا پوشش م شتر یب ای  بیده ها جر  هیاول یها

ص به  مکان   یحت   ای دها  نفر  است.  نفر  نزدبزرگ   یهاهزاران  در  دوره  دو  هر  از  آب  یک یتر  در  داری پا  یمنابع    ها، اچه یمانند 

  ی مناسب برا  یخاک ها  گری در مخروط افکنه ها و د  هیاول  وسن هول   ی ها  مکان   نی ها قرار دارند. بزرگترها و چشمه رودخانه 

 دهد.   یکشت غالت رخ م 

  ی وارهایاز د   یهستند که برخ   یشکل مستقل   یض یب  ای گرد    یهاعمدتا  سازه   های معمار  ریو سا  نستوس یپل  یاانهی پا  یهاخانه

متحرک و دامداران    یقوم نگار  ان ی از شکارچ  یاریبس  یخانه ها  هیشب   ییخانه ها   نی هستند. چن  یسنگ   یهاه یپا   یآن دارا

)ال اجتماع  انی(. شکارچ1987  ور یاست  تعارضات  اغلب  »را  یگردآورنده  با  پا  ی را  با  م   یدادن  با    یعن یکنند،    یخود« حل 

در    ییجابجا خود  جابجا   ایمکان    کیمحل سکونت  د   کی از    یی با  محل  به  ساختمانگری محل سکونت  نور    ی ها  سازه  . 

  ی ناش   یکار ضرر انرژ  ن ینسبتا کم انجام دهند. حداقل، انجام ا  نهیکار را با هز   نی دهد که ا  ی امکان را م  ن یمستقل به آنها ا 

  ی مسکون  یکم تحرک   ش یاز افزا  یحاک   ه یهولوسن اول  ی معمار  شواهد   رساند.   یخانه موجود را به حداقل م   ک یکردن    از رها

 است.

و    یسنگ   یها  هیپا   یشکل و دارا  لیبزرگتر، مستط  هیهولوسن اول  یقابل توجه. خانه ها  یو زمان   ییا یبا تنوع جغراف  گرچه

از    یبه عنوان بخش   ستادهیا  واری د کیخانه را با استفاده از   کی ش  شکل، گستر   ل یمستط  یوارهای هستند. داشتن د یکف گچ 

  ه ی هولوسن اول  ی لیمستط  یاز ساختارها  یار یمشترک بس  یها  اطیو ح  وارهای کند. د  ینسبتا  آسان م  وسته یو پ  دیاتاق جد   کی

  نهیبا پرهز   ی معمار   ر ییتغ  ن یاست. ا   رممکن یهمه مقاصد، غ  ی خانه متصل، برا  ن یچن  یی دهند. جابجا  ی م   وند ی پ  گر ی کدیرا به  

در ش  ی راتیی تغ  ، ییساختن جابجا انسان   ی هاوه یرا  اول  ی هابرخورد  اج   هیهولوسن  تعارضات  »را  ی تماعبا  مثال،  عنوان    ی )به 

 . کندی م شنهاد ی( پیدادن واقع  یرا  د،ی شا ا، ی دادن با مشت« 

مرتبط در    رات ییو تغ  وانات ی و ح  اهان یگ  یسازی اهل   ی را برا  یشواهد متضاد   ز ین  ه یو هولوسن اول  ی انی پا  ستوسن یپل  یهادوره 

رژ م   ییغذا  میوسعت  حفظ  هاکنندی انسان  انسان  اهل   ی شام  ی .  )سگ(  بس  که   ندداشت  ی گرگ  مانند  احتماال   از    یاریآنها 

اندک  ی م  ی به عنوان کمک شکار نگهدار  ری اخ  انیشکارچ   نه یدر زم  وانات ی کردن غذا و ح  یاهل   ی برا  گرید  یشوند. شواهد 

وه  یم  ژهیبه و  ،ی وحش  اهانیاز گ   یگهگاه   شی از افزا  یشده حاک  زهیکربن  یاه ی گ  یای شود. بقا  ی ظاهر م  ستوسنیپل  انپای  یها
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  ی را برا یشواهد  ه،یهولوسن اول  یهاغالت، و حبوبات )نخود، عدس، ماشک( است. در مقابل، مکان   ی ها، علف ها  ل یها/آج

)احتماال( خوک و  گاو،  بز،  برا  ، یاهل   ی هاگوسفند،  اهل  ی هاکاشت گسترده علف   ی و  و همچن  ی غالت    ی برا  ن ی و حبوبات، 

انگور و خرما حفظ م  اول  یای بقا(.  2007  سی)توئ  کنندی کشت  در    «یشامل جانوران »همگان   هیجانوران هولوسن  است که 

 (. 1997کنند، مانند گربه، موش، موش، کبوتر/کبوتر، و گنجشک )چرنوف  یمجاورت سکونت انسان ها رشد م
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 ه یهولوسن اول/لوانت انهی پا  ستوسنیپل ی سنگ ابزار

 جان شی) هیهولوسن اول/ستوسنیپل انهی پا  ی و متنوع سنگ یرکورد غن  ی دارا  یشرق  ترانهی شام مد ،ی منطقه کوچک ن یچن یبرا

2013bنتلوا  انهیپا   ستوسنیپل  یاز مجموعه ها  ی نمونه ا  ی را برا  یشواهد سنگ   8.2(. جدول  8.4و    8.3  ی( است )شکل ها  

شامل تنوع    ه یو هولوسن اول  ستوسن یپل  پایان   ی سنگ  ی هامجموعه  نی ها باز تفاوت   یار یبس  کند.  ی خالصه م  ه یو هولوسن اول

شده و ابزار سنگ    دهیی لبه سا  یابزارها  ،یاغه یت  یهاسنگ مادر ،  کشیده   یدو وجه   یهاسنگ مادر در قطعات روتوش شده،  

 است.  ه یپا

ریز  دهند، اما   ی رخ م  ی سنگ ی ها در همه مجموعه ها  ن ی شده و بر  ده ی/ بر   ی ها، قطعات پشتها / دندانه   ی دگیها / بر  خراش

  ستوسن یپل  یاانه یپا   ی هانوع نقاط در مجموعه  ن یترج یها رادرفش هستند.    جیکمتر را   هیهولوسن اول  یها  نهیها در زم  ابزار

متفاوت    ار یبس  ک یبار  یتکه ها   ی . اندازه هاشوندی ظاهر م   کشیدهچندگانه و    رد، از اشکال منف   یاگسترده   ف یهستند و در ط

 . شوند خوردهچ ی ها پاز آن  ی برخ شودی باعث م  ی است. روتوش تهاجم

وجه دو  به صورت  پ  ی قطعات  بند   وسته ی بهم  پشت  ی م  ی طبقه  موارد سطوح  اغلب  در  اما    ن ی ا  مانده یباق  ی و شکم   ی شوند، 

بلند    سنگ مادر   ی دارند. ابزارها  ی اشکال مختلف   ده یکش  ی ها  ی وجه  دو   .ها منشأ گرفته اند   غهیت  ا ی ها    تراشه ابزارها به صورت  

ا به  توص  نیاغلب  م ".  شوند  یم   فیصورت  وجه  "کند.  یانتخاب  وجه   یدو  دو  و    ی نازک شده،  بس  تبر درهم  از    ی اریدر 

 دهد.   یرخ م  ی انی پا  ستوسنیاز پل شتر یب ه یدهد، هرچند در هولوسن اول ی مجموعه ها رخ م

شکل  »ناوبر« )به  کشیده  یاغه یت  ی هاسنگ مادر متفاوت است.    ار یبس  لوانتی   ی مجموعه ها  انیدر م  غه یت  ی ها  سنگ مادر 

را    هاغه یت  سنگ مادر کاهش    یاشه یکل  ی های از استراتژ  ی( شواهدoو    n  8.4شکل    بیشکل« )به ترت( و »گلوله قیناو/قا

م  ضمن   دهند،ی نشان  طور  به  احتمال   ، یو  صن  ی برا  ی شواهد  م   ی ستد  عیا تخصص  نشان    (. Quintero 2011.  دهندی را 

  ر یو سا   یبذر، ظروف سنگ  ی سنگ زن  زاتیها و اشکال مختلف تجه  تبرشامل    هیشده و ابزار سنگ پا   دهیی لبه سا  یابزارها

 (. 5. 8( )شکل 2013 ر یما وسف ی -، بار1994، 1993، 1992، 1991 تیسوراخ دار مانند مهره ها هستند )را  اءیاش

  تبر .  شوندی م  ده ی د  ه یپا  ی هاسنگ   ی و هم رو  یاتراشه  یهاتبر   یهم رو   رند، یگی شکل م   ش یر اثر سا که د   یبرش   ی هالبه

  ی حفظ م  دنی آنها با کوب  یریبر شکل گ   ی مبن  ی شوند و شواهد  یمعموال  از سنگ چخماق ساخته م   تراشه  تراشهسنگ    یها

و هم از    یا  تراشه  یها  تبرساخته شده اند. هم  سخت    یآتشفشان  یاسنگ ه   ریاز بازالت و سا  زی ن  هیسنگ پا  یها  تبرشود.  

اندازه، شکل و سطح مقطع بس   ی دارا  ی سنگ  ی هاتبر از    یشوند. برخ   ی م  ی درجه بند  گریکد ی متفاوت هستند و به    ارینظر 

اطراف مح  یی ارها یش در  بر محور طوالن  طی هستند که  عنوان کخود حک شده   یخود عمود  به  احتماال     ی برا   یمک اند، که 

گ  تا    میعظ  ی ها  تبر است.    ذاریدسته  وزن  برا  شتریب  ا ی  لوگرمیک  کیبا  برا   یاحتماال   و  درختان    ن یسنگ  یکارها  یقطع 

  ی نجار  ی( براینجار   ی )ادزها  "نتیهرم"و به اصطالح    "اسکنه"کوچکتر،    یها   تبر رسد که    ی شدند. به نظر م  ی استفاده م

 تر استفاده شده است. قیدق
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  ی هستند. مالت ها سنگ ها و سنگ ها  یاشکال ابزار سنگ   نی تر  ج یرا   ی دست  ینگ ها ها، هاون ها، سنگ ها و س  هاون 

  ک یهستند که در    ی کشیده یدر آنها حفر شده است. هاله ها سنگ ها یشکل   ینسبتا  مخروط   یهستند که فرورفتگ   یبستر

  ی مسطح یرد. کوئرن ها سنگ ها آنها وجود دا ن یامتداد طرف ر د نده یسا شیاز استفاده و سا  ی ضربه ناش بیهر دو انتها آس ای

حداقل    ی دارا  ی دست  یکرده است. سنگ ها  جاد ی و کم عمق ا  عینسبتا  وس  یفرورفتگ   کیآن ها    یبر رو  شی هستند که سا

شوند و    یساخته م   یمحل   یشده هستند. مالت ها و سنگ ها معموال  از سنگ ها   ده یینسبتا  محدب سا   ای سطح مسطح    کی

  ی مانند بازالت ساخته م  یاغلب از مواد سخت تر  یدست   یکه هاون ها و سنگ ها   ی د، در حالمتفاوت هستن  اریبس  نیبنابرا

پودر کردن دانه ها و    ی( برایدست   ی مصنوعات در کنار هم )مالت هاون ها با هاون ها، کورن ها با سنگ ها  ن یشوند. ا 

  ی کوچک  ی ا  رهیدا   ی ها یفرورفتگ  یرن ها دارااز کو   یشدند. برخ   یم   استفاده  ی معدن  ی مانند رنگدانه ها  ی گری احتماال  مواد د

 است.  ی با استفاده از حرکت چرخش ی سنگ زن یبرا  ا یاز استفاده مجدد به عنوان مالت  یهستند که احتماال  ناش 

از ظروف از بازالت و سنگ    ی اریاست. بس  ر یمتغ  ده یچیپ   یها  هیبا پا  یساده تا قطعات   یتوخال   یها  مکرهیاز ن  یسنگ   ظروف

  ه یته  یکه از منابع کوهستان شدندی م  ه یته  تیاستات  ا یاز آنها از آالباستر    ی اما برخ  شدند،ی ساخته م  یموجود محل   ی آهک تاول

  ی م  بیرگ ها در اثر قرار گرفتن در معرض آتش آس  ن یاز ا  ی . برخشدی صادر م  ترن یی ادر ارتفاعات پ  ییهاو به مکان   شدیم

  ی ست نشان دهنده استفاده از آنها به عنوان ظروف پخت و پز باشد، در حالممکن ا  ی حرارت  یها  بیآس  ن یاز ا  ی. برخ نندیب

از ظروف    ی دهد که برخ  ی م  نشان   ی شده و پرداخت سطح  یحکاک  نات یباشند. تزئ  ی ممکن است تصادف  گر ی د یها   ب یکه آس

 بوده اند.  ن یعملکرد نماد یدارا

 

 شده است  یاب یها ارز  ین یب شیدر لوانت: پ   ی مسکون ی کم تحرک

ها  نیب  ی تضادها  3. 8  جدول اول/ یانی پا  ستوسنیپل  یدوره  هولوسن  ها  هیدوران  نظر حالت  از  م  A-I  یرا  کند.    یخالصه 

منتشر    حات ی. توضستیچندان ساده ن  ی از نظر آمار  گر یکدیبا    هیو هولوسن اول  لوانت  یان یپا  ستوسن یپل  یهامجموعه   سه یمقا

ا از  امجموعه   ن یشده  و  نحوه  در  مادر چکش،    یهاسنگ   ها آن  ا یآ  نکه یها  مادر   ، یدوقطب  یهاسنگ    قلوه سنگ   یهاسنگ 

مادر ( و  A-C  ی ها)حالت )تراشه   یرو   یهاسنگ  را گزارش مSubmode D7ها  اما ه  اریبس  کنند،ی (    چ یمتفاوت است، 

به    ا یوجود ندارند    ا ی(  F)حالت    ی دو وجه   یسلسله مراتب   ی ها  سنگ مادر در شواهد منتشر شده وجود ندارد. .    ی واضح  ی الگو

لبه    ی ( و ابزارهاSubmode E2نازک شده )  ی وجود آنها دشوار است. دو وجه  ص یشده اند که تشخ  ی طبقه بند  ی اگونه  

مصنوع و    ی هایبنددسته   نی ها با حذف انمونه   ن یا  سه یوجود دارد. مقا   ه ی( فقط در نمونه هولوسن اولHشده )حالت    ده ییسا

   دهد ی را نشان م   یتوجهقابل  ی آمار ی ها، تفاوت Iو حالت   D1-D6 ،E1 ،E3-E4  ،G1-G3 ی فرع  یهااستفاده از حالت 
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 / عدم تطابق  مطابقت

اول   یابزار سنگ  شواهد است  پایانبا    هیهولوسن  تضاد  ها  ستوسنیپل  شواهد.  در  تمام روش    ی فناور  شده.  ینیب  شی پ  یبه 

سلسله    یهاسنگ مادر   یدارا لوانت  هیولوسن اوله/ ستوسنیپل پایان  ی سنگ  یها: همه مجموعه یسلسله مراتب   ری غ  سنگ مادر

عمدتا     ی مراتب مادر هستند،  ایاغه یت/یاغه یت  ی هاسنگ  با  جا  ن ی .  در  و  م   یی حال،  توض  ی که  از  شده    حات یتوان  منتشر 

مادر داد،    صیتشخ مراتب   ر یغ  ی ها  سنگ  ا   ی سلسله  مادر   ز معموال   مراتب   ی ها  سنگ  ها  ی سلسله  مجموعه    یسنگ   ی در 

اول برا  شتریب  هیهولوسن  غالبا   اگرچه  م   یرسازی تصو  یاست.  مادر   شوند،ی انتخاب  و    یاغهیت  ی هاسنگ  ناوگان  شکل  به 

اول  ی هادر واقع در اکثر مجموعه   کشیده  اری شکل بس  یاگلوله  نادر هست  ه یهولوسن    (. 2011  نترو ی، کو 2003)آبس    ند نسبتا  

  ستوسن یپل  نهیشوند. نادر در زم  یدر اکثر مجموعه ها ظاهر م  ه یپودر کردن دانه سنگ پا  یپودر کردن دانه: ابزارها   یفناور

 (. 4. 8شوند )جدول  یتر م ج یرا ه ی، آنها در دوران هولوسن اولهزار سال  24 قبل از  نیپس

 

از    ییدر سطح باال  دهند،ی ها رخ ممختلف در آن   ه یسنگ پا  ی که ابزارها  ه یو هولوسن اول  ستوسنیپل  انهیپا  یهامکان   تعداد 

و    ی انی پا  ستوسنیپل  ی هادوره   ن ی(. بp<0.01  ،یدرجه آزاد   8، در  6. 50دو =    یمتفاوت هستند )کا  گریکدیبا    ی آمار  تیاهم

اول مجموعه   ه، یهولوسن  هاون   یی هاتعداد  از  هاون که  و  خمپاره ها  )شامل  م   ی هاها  حفظ  را  بستر(  کاهش    کنند،ی سنگ 

حال   ابد، ییم آنها  یدر  و سنگ که سنگ   یی که  را  ها  م ها  تغابدیی م  ش ی افزا  کنند،ی حفظ  واقع  راتیی.  اعداد  و محدوده    ی در 
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باال مواز  ی اندازه  مصنوعات  ا  ی خود  )  ن یبا  است  شی روند  پ  ی فناور  (. 2013b: 271 جان  آزما دهیچی پرتابه    ی هاش ی: 

تجز  یراندازیت و  کمان  تحل  ه یبا  م  ز یر  یهالباس   لی و  ت  دهد ی نشان  ابزار و    هاغه یکه    ستوسن یپل  ییانتها  یهاریز 

 ( Yaroshevich et al. 2010اند )متصل شده انداززهی ن یهادارت  یعنوان خار بر روشده به قطع/ی پشت

ن  نوک م  انداز زهی دارت  در  باستان   ینگارقوم   یرهایت  انیاما  اول  یهااست. مجموعه   جی را  یشناسو    ف یشامل ط  هیهولوسن 

که آنها به عنوان نوک   دهدی نشان م  شیسا  یو الگوها هاماندهی باق است که اندازه، شکل، زی از مصنوعات نوک ت یاگسترده 

به   انداززه یدارت ن یاز نوع خارها  ییهاریز ابزار شده و دار/ کوتاه پشت  یهاغه ی(. تGopher 1994) اندشده ی استفاده م کانیپ

تا    5. 6. ظهور مجدد آنها در حدود  هیمگر در اواخر هولوسن اول  شوند، ی ظاهر م   ه یهولوسن اول  ی سنگ  ی هاندرت در مجموعه 

از    ر ییممکن است نشان دهنده تغ  شرفتیباشد. هر دو پ  یم  زیتر کوچکتر نکشیدهبه سمت نقاط    رییکا همزمان با تغ  8.5

 کوتاه تر و سبک تر باشد.  ی تر به سالح ها نیسنگ ی رهایبلندتر با ت ی کمان ها

ل  ی هاسالح نفر  ابزار:  کیتیضد  تأ   یها در اسکلت  شدهه یتعب  ی هاریز  پل  ر یکه کمان/ت  کنندی م  د ییانسان    ستوسن یدر دوران 

از    ز ینوک ت  یسنگ   ی (. ابزارهاBocquentin and Bar-Yosef 2004است )   گرفتهیدر شام مورد استفاده قرار م  پایان

اول  یهابافت ت  عاتیضا   یدارا   هیهولوسن  لبه   قی عم  ی جانب  یهای دگ ی بر  ده،ی کش  یهاغه یو  هستند،  دندانه   یهاو  دار 

  ن ی با ا  ی(. نقاط سنگ oو    g-j  ،l-m  8.6)به عنوان مثال، شکل    دهندی م   شی که عملکرد سالح ضد نفر را افزا  یی های ژگ یو

 دهد.   یرخ م   ستوسنیپل پایان   یها به ندرت در مجموعه ها  یژگ یو

لبه   یی هاتبر شده:    دهییسا   ی هالبه   ی نجار  یهاتبر /ابزار م  ده ییسا   یکار  یهابا  در  نادر    یان یپا  ستوسن یپل  ی هاجموعه شده 

دسته  در  اما  اول  ی هاهستند،  مکان   ژه یوبه  ه، یهولوسن  نزد  یی هادر  در  مد   ی ک یکه  را  ترانهیسواحل  دارند،    شوندی م   ج یقرار 

(Barهزار سالi 2005باستان شناسان شام دیکن  اجعه مر  4به جدول    نی ( )همچن .)برش    ی برا  شانیرا که لبه ها   یی ها  تبر  ،ی

م)م  ی طول استفاده  ها  ی حور(  لبه  از  برا  ییشد،  )  ی که  متعامد  م adzesبرش  استفاده  آنها  ی (  و  توسط ضرب    ییشد  که 

هستند، اما آزها   ترج ی را ستوسنیپل یاانهی پا  یها(. محورها در مجموعه 8.7کنند )شکل   یم زی رفت، متما یم  شی)اسکنه( به پ

در فرکانس    راتیی تغ  نی کنند. ا  یم   هیمحورها در دوران هولوسن اول  وجود دارند. آزها و اسکنه ها شروع به کسوف کردن  زین

  ق یدق  ینجار  ی ها  وهی به ش  زم یجنگل و برش ه  ی متمرکز بر پاکساز  ی از نجار  ر ییمصنوعات ممکن است منعکس کننده تغ

 (. i 2011هزار سالBarباشد )  ندهیفزا ابیکم ی بزرگ و احتماال  چوب ها اسی مق ر د ی تر مرتبط با معمار

  ی از انواع مصنوعات را م  ی نام برخ  ی باستان شناسان شام  ، یمدل صنعت   ی: با انعکاس قراردادها یکارکرد  ی تخصص   ی زارهااب

  ی »چاقو« و »اسکنه«. با کمال تعجب شواهد اندک  کان«،یدارند، مانند »سر پ   یخاص   اریبس  یدهند که داللت بر کارکردها

ها و  کنندهسوراخ  ،یداس  تیغه های در   یطراح  راتییتغ گر، ی د یکند. از سو  ی م هیتوج  ینام ها را به صورت اسم  نی استفاده از ا

اول  یان یپا  ستوسنیپل  یها دوره   نیب  یزندانه  زاتیتجه هولوسن  افزا  ه،یو  )شکل    یهمخوان  یتخصص عملکرد  شیبا  دارد 

8.8 .) 
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  ر ی و سا  یشده دو وجه روتوش   شده، قطعات قطع /یروتوش نشده، قطعات پشت   یهاغه یها و تشامل تکه  « یداس   تیغه های »

از برش علف    یدرخشان   "یداس   قهی جل"آنها    ی هر دو لبه جانب  ای  کیاست که    نیکننده آنها ا  نیی تع  یژگ ی مصنوعات است. و

در   ستوسنیپل انهیپا  یاز مجموعه ها  یداس  ی(. درج هاUnger-Hamilton 1983دهند )  ی نشان م سیلی از س یغن  یها

(.  Asaf 2001و    iهزار سالCauvin 1983  ،Gopher  ،Barشوند )  یا و اشکال ظاهر م از اندازه ه  یگسترده ا  فیط
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ها به  آن   دهدی هستند، که نشان م  ریکمتر متغ  یشناسختیتر هستند و از نظر ر هولوسن کوتاه   ی داس  تیغه های   لیبعدا اوا

چندگانه    ا یمنفرد    ی ها  یبرجستگ  ی ارااغلب د  پایان   ستوسنی پل  یکننده ها   سوراخ  اند.استفاده شده   یتریاشه یکل  ی هاروش

اندازه و شکل سوراخ   یرو  هستند اول  یهاپره ها در هر  فزا  هیهولوسن  )  کشیده  یانده یبه طور    ک ی  یعن یو منفرد هستند 

بودن    ک یچاقو بوده باشند، اما بار   ا یممکن است نوک سالح    ده یکش  ی هاسوراخ   ن یاز ا  ی هر مصنوع(. برخ  ی برا  ی برجستگ

  ی هامجموعه   یهاکنندهکند. سوراخ   یم   ریپذ   بیآس  ییاستفاده ها  نی در چن  یو شکستگ   یا در برابر تنش خمش ر  آنها  آنها

اول »مته  هیهولوسن  شامل  سا   یااستوانه   «یامته   یهامتأخر  که  حفار  یناش  ن یسنگ  ندهیسا  ش یهستند  با    ی چرخش   ی از 

  ی جمله ابزارها  از   کند.  یبرش منع م  یکارها   ریسا  یا برار  آنها استفاده از    نیسنگ  شی سا  نی . چنکنندی سرعت باال را حفظ م

دانه ها ها  ی پودر کردن  انسان  توسط  استفاده  )  یمورد  نگار  ابزارهاKraybill  1977قوم  ا  ی (، هاون ها  منظوره    ی همه 

  ی فاده م است  ی معدن  یو رنگدانه ها   ی اه یمواد گ  ر یخرد کردن دانه ها، مغزها، سا  ی از حرکات برا  ی ع یوس  فیهستند که با ط

  ی پردازش دانه ها  یبرا  کتر یبا دامنه حرکات بار   شتریهستند که ب  یتخصص   ی ابزارها  handstonesو    Quernsشوند.  

کمتر    ار یبس  ی انی پا  ستوسن ینسبت به پل  ه یهولوسن اول  ی هانهیها در زمها و پاستول شوند. خمپاره   ی م  ستفاده سخت کوچک ا

حال   شوند، ی م  ج یرا سنگ   ی در  سنگ که  و  بزرگ هها  راا  و  اشوندی م  ترج ی تر  خمپاره   رییتغ  ن ی .  به  ها/پستل از  ها 

 (. 1991 ت ی)را تسازگار اس یعملکرد   یسازی با تخصص ز ین ی دست  یهاها/سنگ سنگ

متضاد    یالگوها  ه،یو هولوسن اول  ستوسنیپل  یاانهی پا  یمصنوع: هر دو سوابق سنگ  ی تنوع طراح  یو احتمال   دهی چیپ  یالگوها

طراح م   یسنگ   ی تنوع  حفظ  پاکنندی را  مراحل  تمام  در  نها  ستوسنیپل  یانی .  مراحل  جز  همان    ،یی به  ابزار اساسا     ی ها ریز 

در    ی جزئ  ی ها(. تفاوت Bar-Yosef 1987)  دهندی و فراتر از آن رخ م  امشکل در سراسر ش  یو هالل   یاذوزنقه   ،یلیمستط

اندازه   بان یپشت  ی هاکیتکن تصو  یها و  اما  دارد،  وجود    ی امنطقه   ی همگن  ستوسن، ی پل  پایان  ی سنگ  رات یی تغ  یکل   ری مصنوع 

  ی ارمنطقه یز   یدهد. هم الگوها   یرا نشان م  یو زمان  یتر، مکان  دهی چیپ  یاحتمال  رات ییتغ  هیهولوسن اول   یاست. شواهد سنگ 

چرخش  هم  و  مصنوعات  تنوع  طرح   یهااز  در  م  ی هامرتبط  در  مانند    ان یمصنوع  متعدد،  شواهد    ، یمعمار   ،سفال خطوط 

با    ییهستند که در کارها  یها مصنوعات کوچک که آن   ل یدل  ن یبه ا  دی سردخانه وجود دارد. شا  یهاوه ی و ش  ، یشخص   نات یتزئ

شکستگ  م   ذاتا   ی دگییسا /ینرخ  استفاده  پ  شوند،ی باال  های و    کانینوک    ار یبس  ی ریرپذ ییتغ  ی الگوها  ی دارا  ی داس  تیغه 

اما انواع    دهند،ی در سرتاسر شام رخ م   کانینوک پ  یهااز طرح   یب(. برخ   2013  ی، ش Gopher  1994هستند )  یاده یچیپ

شود اما در جنوب    ی م   افتیدر شمال شام    کانیاز نوک پ  یوجود دارد. انواع خاص   ز ین  یامنطقه  ر یز   ی هاع یبا توز  کان یسرپ

کا، نقاط    5. 9  ور و بر دهند. د  یالگو را در طول زمان نشان م   راتیی تغ  زی ن  کانینوک پ  ی شود و بالعکس. طرح ها  ی نم  افتی

شوند که    ی نقاط بزرگتر م  نی گز یشود. نقاط کوچکتر جا   ی م  اردار یو ش  ینقاط کوچک مثلث   نی گز یبزرگتر جا   کشیدهو    دهیکش

 شوند.   یشروع م  هزار سال  3. 8حدود 

  ی هاشبکه   ، ی سردخانه، معمار  ی هاوه یش  ، یمذهب   ی نگارل یدر شما  رات ییداس با تغ  تیغه های و    کان ی در نوک پ  رات ییتغ  ن یا

تزئ  سفال مبادله،   است. س  ی شخص   نات یو  تقس  رات ییتغ   ن یا  ی الگو  ت یماه  ی سنت  ی باستان شناس   ک یستماتیمرتبط  با    م یرا 

  ی ابزار سنگ  ع یانواع صنا  رندهیدربرگ کی، که هر "سفال"و   "سفال"  ی وسنگ دوره ن  ، یبه حداقل دو مرحله زمان   ه یهولوسن اول
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(.  Aurenche 2005(. و  Gopher and Gophna 1993, Kozlowskiدهد )  یم  صیشده است، تشخ  ینامگذار

:  یاز حد سنگ   شی ب  یطراح   .(شوندی سفال« و »سفال« شناخته م  شی »پ ینوسنگ   ی هاها با نام دوره  ن یا  تر، ی می قد  ات ی)در ادب

  ه یهولوسن اولشام  /ستوسنی پل  انهی شده« را از پا  یاز حد طراح   شی »ساده« و »ب  یاز مصنوعات سنگ   یی هانمونه   8.9شکل  

معمول است. واضح    ر ی نسبتا  غ  ستوسن یپل  پایان   یدر مجموعه ها   ی از حد سنگ  ش یب  ی طراح  ی برا  ی . شواهددهد ی نشان م 

مصنوعات    ن یا  ییایمیش  بیترک  لیو تحل  هیاست. تجز   ن یدی ساخته شده از ابس  ابیکم  مصنوعاتشواهد،    نی نمونه از ا  نیتر

منابع صدها ک  ن یدیابس به  را  آناتول   یر لومتیآنها  در  کند )کان،    ی و کردستان عراق( مرتبط م  ی امروز  ه ی)ترک  یشمال شام 

پا1969و رنفرو    کسون ید ابس  ی ز یناچ  ر یقاد م  لوانت  ی هامجموعه   ستوسن، یپل  ی ان ی(. در دوران  اما    کنند، ی را حفظ م  ن یدیاز 

درست کردن موپ    یبرا  نید ی از ابس  ی شام   ی . کناپرهاابدیی م  ش ی افزا  یر یبه طرز چشمگ  هی در طول هولوسن اول  ر یمقاد  نیا

 . کردند ی استفاده نم

ساخته شده از سنگ    یها  غهیرا با ت   دهی کوچک و نقاط در هم چسب  یها  غهیدر عوض، آنها ت  زی متما  ی کیمصنوعات هوولوژ

  ی لکردعم   تیفی اش به اندازه هر کبالقوه   یش یارزش نما  یحداقل برا  نید یکه ابس  دهدی نشان م   نیساختند. ا   کسانیچخماق 

 شده است.  ی داری خاص مواد خر ی کیمکان ای

از   ش یب یاز طراح  ی( شواهد شوندی م  فی و خنجر توص زهینوک ن کان، یعنوان نقاط پرتابه، سر پ)که به ی شام وستهیبهم پ تیزه

ند اما  معمول هست  ری نسبتا  غ  یان یپا   ستوسنیپل  یهامصنوعات در مجموعه   نی. ادهندی فشار گسترده را نشان م   زشی حد در ر

اول   ی هادر مجموعه  ابزار را به روش    ا یقدرت سوراخ کردن    ی با فشار تهاجم   ی بردار   ه ی. التند فراوان هس  هیهولوسن  برش 

  جاد یا  ی الزم برا  ی از تالش باالتر و فراتر از حداقل ها  یواضح  غ یبخشد )در واقع برعکس(، اما تبل  ی واضح بهبود نم  یها

 است. یابزار سوراخ کننده/برش  کی

شود    ی باعث م  ن ی رسد که ا  ی . به نظر مشدی م   هیتعب   کیدر ماست  ی داس   افزوده های تمام    یاستفاده، لبه برش فور   ن یح  در 

سازگار با    ی های ژگیها ووجود، آن   ن یشود. با ا   ل ی تبد  یاز حد سنگ   شی ب  یطراح   ی برا  د یرسانه بع  ک یبه    یداس   ی که درج ها

سنگ  شیب  یطراح حد  م  ی از  نشان  و    یهاغه ی ت  ایقطعات    ستوسن،یپل  ییانتها  یداس  هایتیغه  .  دهندی را  ساده  نسبتا  

  تیغه های (.  Cauvin 1983)  دهندی نشان م  دسته گذاری  یرا برا   هیپا  راتییاز تغ  یهستند که گاها  برخ   یاشدهی بندپشت

 . یزنفشار و دندانه زش یاز جمله ر  دهند، ی ها را نشان مگسترده لبه   راتییتغ ه، یهولوسن اول  یداس

الگو  تبر ت  یمشابه   ی ها  م   ی داس  یها  غهیبا  پا تراشه  یسنگ   ی هاتبردهند.    ینشان  سا  ستوسن یپل  یاانه یدار  ندرت    ده یی به 

  ه ی هولوسن اول  یها   تبر (.  i 2005هزار سالBar)  شوندی م  دهییسا  شانده یصورت معموال  فقط در لبه بر   ن یو در ا   شوند یم

مربوط    تراشه  تراشه  ی هاجایکه   ییشدند تا جا  یم   دهیی شدند و سا  یداده م   قل ی از سطح خود ص  یع یمناطق وس  یاغلب بر رو

جال دهنده بازتابنده درخشان و   ک یبخشد، اما  یعملکرد ابزار را بهبود نم  ی گسترده ا ش یسا  ن یرفتند. چن یم  نیاز ب دی به تول

 کند.  یم  جادیا ر یچشمگ
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پودر کننده    زات یتجه  ای   ستوسنیپل   پایان   یها  نهیزن از زم(. مخا1991  تیشده اند )را  یاز حد طراح  شیب  ز ین  یسنگ   ظروف

  ی ظروف مسطح )ظروف و بشقاب( که م   ژهینسبتا  کوچک و کم عمق هستند. ظروف بزرگتر، به و   ی کاسه ها  ا یبذر )مالت(  

موثر غذا   به طور  نما   ر یسا   ایتوانند  را  زمیموارد  در  دهند،  اول  یها  نهیش  بس  جیرا   هیهولوسن    ی روف سنگاز ظ  یاریترند. 

اغلب از آالباستر و    نی هستند. آنها همچن  ی رونیب  ی ن یتزئ  یها   ی ها( و کنده کار  ه ی)پاها، پا  ه ینقوش پا  یدارا  ه یهولوسن اول

نماد    کیکه آنها    دهدی م  نشان  یآثار در کنار ظروف پخت سفال   نی ماندن ا  ی شوند. باق  یساخته م  بیو غر   بیعج  تیاستات

 اند. مهم را حفظ کرده نی نماد

  ی کمتر از ظروف سفال   یکه ظروف سنگ  ییدر دسترس قرار گرفت. از آنجا  یسفال   یها  نی گزیکه جا  یزمان   یحت   عملکرد

 ها پخش شود. نسل  یبرا توانستی آنها م ی هاشده در طرح  ی رمزگذار ن ی نماد یهاام یشکننده هستند، پ

پ  لوانت  ی سنگ  شواهد    ن یا  میتوانی اما چقدر م   کند،ی م   تیحما  یون مسک  ی حرکتیب  ش یافزا  ی برا  شدهینیبش ی پ  یامدها یاز 

  م یتنظ  ق یدق  ی خود را به گونه ا  یانسان ها فناور   م، یدی د  7همانطور که در فصل    م؟ یده  می را به طور گسترده تعم  ها افتهی

ر تفاوت  مناطق به ناچا  ر ینقطه به نقطه شواهد شام با شواهد سا  سه یباشد. مقا  زگار سا   ی کیاکولوژ  د یجد   ط ی کنند که با شرا  یم

کند.   یتر م  دهیچی را پ  ییها سه یمقا نی چن زی ن یو دامدار یکشاورز ی برا یمنطقه ا ریمتغ یها را آشکار خواهد کرد. نقش ها 

شده است: ژاپن )هابو    جاد یا  ی از کشاورز  قبل   ی مسکون  یوجود دارد که در آنها کم تحرک  گری حال، حداقل دو منطقه د  ن یبا ا

اق2004 سواحل  و  الگوها2003  مز ی )ا  یشمال   یکا یآمر   آرام  انوس ی(،  م   ی مشابه   ی (.  مشاهده  شام  در  کنار    ی که  در  شود 

 شود.  یمنطقه ظاهر م نی در هر دو ا  یمسکون یکم تحرک  ی برا ی شواهد

 

 امد؟ ی در مقابل پ علت

  یدشوار است. به عنوان مثال، کاهش تحرک مسکون   یکم تحرک  ش یمرتبط با افزا  ی در شواهد سنگ  امدیعلت و پ  کیتفک

ممکن است امکان    افتهیبهبود   تبر   یطراح   گر، ی منجر شود. روش د  تبر   یتر و بهبود در طراح  یاساس   یممکن است به معمار 

تر   ی ساخت معمار توجه  باشد. گزار  ی قابل  را    ستوسنیپل  انهیپا  لوانت  یها انسان   ،ی درس  یهاکتاب   یها ش را فراهم کرده 

غالت    یهامانند علف   بان،یپشت یکه مجبور بودند به غذاها  بردند ی م  لی لرا تح  یمحل   یاه یگ ییکه منابع غذا  دهندی نشان م

م  هیتک تصور  ا   شودی کنند.  ابزارها  نیکه  تا  است  شده  باعث  کارآمدتربزرگ   ی امر  و  دانه  یبرا  ی تر  کردن  برا پودر    ی ها 

فله   ی هاپردازش علف  ا  یاغالت به صورت  با  ن  ن یابداع کنند.  که    یی هاباشد. مالت ممکن است درست    ز یحال، برعکس 

  ی تحرک مسکون  یهازهیاند، ممکن است انگشده   یطراح   یغالت با ارزش قبل   یهاطور عمده از علف به   یکالر  یاب یباز  یبرا

  ی کم تحرک  امد ی پ  ا ی تواند به عنوان علت    ی م  ز ی و کمان ن  ر یاستفاده از ت   ستیز   ط یمح   ندهکن  ت یرا کاهش دهند. اثرات تثب

جوامع در    انیدر م  نی نماد  امیانتقال پ  "یحات یمسابقه تسل"  کی ممکن است منعکس کننده    ی سنگ از حد    شیب  ی باشد. طراح

باشد که    نینماد   یگری انجیدار و با میپا   یاتحاد  یهاممکن است نشان دهنده ظهور شبکه   گر،یحال رشد باشد. از طرف د

قرن نوزدهم و    یکایاقامت کنند. در غرب آمردر کنار هم جمع شوند و    یتری طوالن  یهاتا دوره  کنندی م  قی مردم را تشو
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ب  لیاوا شخص  کی چسباندن    ستم، یقرن  به  نام  ی نشان  برا   ن یاول  "کالنتر"آنها    دنیو    ی مرز   ی هاشهرک   ل یتبد   یگام 

 به شهر بود.  قانون یب

 

 ی سنت  ی کردهای تضاد با رو در

اما آن را برا  ی به گونه ما به خوب  ی فن آور  ی ریپذ   قیتطب   ی برا  کند.  ی دشوار م  ز یباستان شناسان ن  ی خدمت کرده است، 

  ی سنت   یشناسباستان   ی هااز وقوع مصنوعات خاص. گزارش  خ یتار  پیش از   یشت یمع  ی ها  یاز استراتژ  ی خاص   ات ی استنتاج جزئ

سنگ  شواهد  اول/ستوسنیپل  انهیپا   ی از  مد  هیهولوسن  شام  پ  ، یشرق  ترانهیاز  جاها   ی هاشرفتیو  در  عموما     گر، ی د  یمشابه 

فناور   راتییتغ پ  ی ابزار سنگ   یدر  دامدار  یکشاورز  ژهیوبه   ،ییمواد غذا  دی تول  منشأ  یامدهایرا    ی لی . دالدانندی م  ی غالت و 

  ی برا  ی امروز  ی صاحبان خانه ها  ی وجود دارد. درست همانطور که تالش ها   ر یگونه تفاس  ن یمحتاط بودن در مورد ا   یبرا

ابزار و مواد در دست ) با  از  "هک"رفع مشکالت  اول ( قبل  افزار است،  کشاورز/گله دار در شام    نیسفر به فروشگاه سخت 

شکار و جمع    یرا با استفاده از قبل حل کند. فن آور  ی و گله دار  ی احتماال  تالش کرده است تا مشکالت مربوط به کشاورز

انتخابانتظار داشت که ف  توانی ها شروع به شکست کردند، م حلکه آن راه   یموجود تنها بعدا ، زمان  یآور آنها را به    یشار 

با چالش   د ی کامال  جد  ی آورفن   ی هاحلابداع راه  که در شام و    ست یتعجب ن  ی غذا سوق دهد. جا  د ی تول  د یجد  ی هامتناسب 

صدها    گر، ید  ی جاها ها  ا  ی حت  ا یانسان  از  قبل  سال  شناس  نکهیهزاران  باستان  متما   ی سنگ   ی اسناد  برا  ی زیشواهد    ی را 

 . (. (Snir et al. 2015)کردند   ی گله م  واناتی کردند و ح ی کشت م اهان ین دهد، گنشا  یدامدار ا یو/  یکشاورز

ابزارها  نیا ابزارها  یسنگ   ی که  تول  ی مانند  با  غذا  د یمرتبط  زم  ه یاول  یی مواد  از  شناخته    ی از کشاورز  ش ی پ  ی هانهیدر شام، 

  ی قل ی ص  یمثال، تبرها   ی. براکندی م  د ییرا تأ   هیفرض  نی ا  شوند،ی م  افتی  یرکشاورزینگار غقوم  یهاانسان   انیاند و در مشده

نقاط    کا،ی رواج داشت. در قاره آمر  ایدر استرال  اورند،یرا به آن قاره ب  یکشاورز  هایی نکه اروپا ی ها هزار سال قبل از اده   ،یالبه

قابل حمل   یدر ابزارها  شوند،ی م افتی  لوانت  هیهولوسن اول ی هانهیکه در زم یی هابه اندازه و شکل آن  ه یشب یپرتابه دو وجه 

بذر در    ی . ابزار سنگ زنشوندی م  ده ید   ی جنوب  یکاینوک آمر  نیتری قطب شمال تا جنوب   رهی از دا  ار ی س  ینگارقوم   انیشکارچ

شود. حتی ابزارهای سنگی که بیشترین ارتباط را با    یم  افتی در سراسر جهان   یکشاورز  ریو غ  یقبل از کشاورز   یها  نهیزم

دارند، درج کشاورزی در شام هول اولیه  دندانه وسن  بریده و  از قطعات پشتی،  انسان   دارهای داسی، کمی بیشتر  ها  مانند آن 

  رسدی آنچه در نگاه اول به نظر م  ، یتکامل  ی هاده یاز پد   گر ید ی اریاند. مانند بسهستند که از زمان پلیو پلیستوسن ساخته شده 

تب   «ینوسنگ   یها»تازه  چالش   تری م یقد  یآورن ف  یهای استراتژ  ها، نیی است،  به  اند، داده شده   یکاربر  ر ییتغ  دی جد  یهاکه 

 انسان است.  ی تنوع رفتار ی اساس یهای ژگ یاز و  ی کی
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 سنگ چخماق  

مجموعه   یاریبس سنگ  ی هااز  طراح   ی مبن  یشواهد   یابزار  سنگ   ش یب  یبر  حد  شد  یاز  »ساختن    ی ها نه یهز  د«، ی شامل 

انرژ و  زمان  ه   ی هنگفت  م   ی مشخص  ی کیمکان  ی لکردعم  تیمز   چیبدون  حفظ  هاکنندی را  نمونه  ا  ستوسن یپل  ی .    ن یاز 

  ی سانت   20تا    10بلند    سنگ مادر   ی اکثر ابزارها  (.10. 8هستند )شکل    دهی مصنوعات اغلب به طور آشکار بزرگ، متقارن و کش

( که  8.10aرن هستند )شکل  از آنها آنقدر بزرگ و متقا  یحال، برخ  ن ینامنظم دارند. با ا  یمنحن   ی متر طول دارند و لبه ها

 آنها وجود داشته است، دشوار است.   یطراح  یبرا ین ینماد زهیکه انگ یری گ جه ینت نی اجتناب از ا

با    ی مصنوعات نسبتا  کوچک  ،یی متأخر اروپا  ستوسنیپل  ی سنگ  ی شده در مجموعه ها  افت ینازک شده    ی ها  ی دو وجه  شتریب

از   ا  (.8.10cمتر هستند )شکل    یسانت  10طول کمتر  که در سال    ییهای )فرانسه(، حفار  ال ولگو حال، در محل غار    ن یبا 

  ی (. انبارها8.10b( )شکل  Smith 1966بزرگ را کشف کردند )   اری از چهارده برگ برگ بس  یانبار  کردند، ی کار م  1874

 شده است.  افتی با قدمت مشابه  گرید  یدر مکان ها  یگر ید

شده    یوجه  دو آمر  کشیدهنازک  ها   یشمال   یکای در  مکان  م   12تا    10با    ییدر  رخ  )ملتزر    یکا  ب2009دهد    ن یا  شتری(. 

را    زه یاستفاده به عنوان نوک ن  دن ی پوش  ی(. الگوها 8.10dمتر طول دارند )شکل    ی سانت  10کمتر از    "نقاط فلوت"مصنوعات  

بوده    یرد که نقاط پرتابه مؤثرو نازک وجود دا  یطوالن   اریدر هر منطقه نقاط فلوت بس  با یحال، تقر  نیکند. با ا   ی م  شنهادیپ

( )شکل  1999 ی و برادل سون ی کند )فر ی مصنوعات را حفظ م  نی از ا یینمونه استثنا کیمتحده   االتیاز غرب ا فن است. انبار 

8.10e .) 

  ی عملکرد  تیمز  چیشده است و ه  دهیشدن پوش  تراشهتحت فشار    ی مواز  ی هاجایکه سطوح آنها توسط    یکشیده   ی وجه  دو

پره  "  ی (. چاقوها8.10f( )شکل  2013b جان شی)  دهد ی رخ نم  لوانتهولوسن    یهانه یاز زم یاریدر بس یآشکار یک یمکان  ای

 Kelterbornدهند ) ی را نشان م ی از حد کار فشرده ا شی ب ی طراح ن یچن ز یاز دودمان مصر ن ش یدوران پ   "موج دار یها

باشند    "نهیپرهز  ی ها  گنال یس "ممکن است منعکس کننده  بلند،    سنگ مادر  ی مصنوعات، مانند ابزارها  ن یاز ا  ی برخ   (. 1984

(Kohn and میثن کن1999 استیون  رجوع  اما  اNowell 2009به    د ی ،  با  زم   ن ی(.  پنهان   ی هانهیحال،  که    ی حافظه 

مصنوعات    یاز نگهدار  یتردهی چیپ  یکه آنها در الگوها  دهندی اند، نشان مشده   دای ها پاز آن   Fennو    Volgü  یهانمونه

 (. Aubry et al.  2003 ،Meltzer 2009بودند )  ل یدخ

شوند. در    ی م  ر یتفس  خ یتار  پیش از یدست   ع یمتخصصان صنا ی برا  یشده اغلب به عنوان مدرک   ی از حد طراح   ش یب  مصنوعات 

کنند، قابل قبول به    ی حفظ م  کیستمات یکار س  م یتقس  ی را برا  گر ی که شواهد د  ری اخ  یها   نهیزم  یبرا  ه یفرض  ن یکه ا   ی حال

  ع یصنا  ی . تعداد کممیکن  د یتر ترد  ی م یقد   ی ها  نه یزم  ی برا  ه یفرض  ن یوجود دارد که در مورد اعتبار ا  ی لی رسد، دال  ی منظر  

منبع   نی زنند، اما به ندرت ا یدست و پا م  اد ی هستند. آنها ز یدست  ع یصنا ی مدرن در واقع متخصصان حرفه ا یسرگرم/یدست

اصل ا  ی درآمد  با  و  بس  نی آنهاست.  آ  ی اریحال  ماز  در شکل    ی نها  داده شده  نشان  بازتول  8.10توانند مصنوعات  کنند    دی را 
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ا2004 وایتکر) انجام  آس  ن ی (.  م   ست، ین  ان کار  به وضوح،  ثان  یاما،  داد.  انجام  را  آن  »افراط  نیا  ا ، یتوان  در    « یمصنوعات 

  ن ی. اشودی م   ده ید   دهد، ی شان من  ی شناسباستان   یدرس   ی هاکمتر از آنچه که ظاهرشان در کتاب  ار یبس  ی شناسسوابق باستان 

گلوله  با  تضاد  در  واقع   ی هاکمبود  محصوالت  که  است  سن  د ی تول  ی تفنگ  صنا  ی گ ابزار  صنعت  ی دست   ع یمتخصص    ی دوران 

 .افتی قرن هفدهم تا نوزدهم در سراسر جهان  ی ها مکان توان در  ی کوتاه شده را م / ی قطعات ساده پشت نی هستند. ا

را  ی کی اشتباهات  رو  ی ج یاز  سنگ  ی سنت   ی کردهایکه  شواهد  محصوالت »چشم  ی به  با  برخورد  مرتکب    د« یشد   ی اندازدر 

که با آنها در بافت    ی سنگ   یابزارها   ر ی مصنوعات اغلب جدا از سا  ن یها به صورت مجزا است. انگاه کردن به آن   شوند، یم

ا  یوجود دارند نشان داده م   یباستان شناس  یها آنها منعکس    ی طرح ها  یافراط  تیماه  ای آ  نکه یا  صین امر تشخیشوند. 

افزا است    ک یستماتیس  شی کننده  جهان  سراسر  در  ابزار  ساخت  م  ی تی فعال  ا یدر  دشوار  را  محدودتر  تمرکز  رو  ی با    ه یکند. 

  ی برا  ی ولو معم  ج یرا  یها  افتهی  یی که گو  ی مصنوعات نادر به گونه ا  ن یا  دن یکش  ر یبه تصو  ی باستان شناسان برا  یشگ یهم

»در سراسر صفحه« درست است،    ه یکند که فرض  یم   جاد یتوهم را ا  نی هستند، ا  ی سنگ   یمجموعه ها  از   گر یگروه د   ای   کی

 کنند.  شیرا آزما  ی گریقابل قبول د  نی گزیجا  ی ها  هیواقعا  فرض نکهی بدون ا
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 نتیجه گیری 

 

 

 

 

 

 . دارایی های شما در نهایت صاحب شما می شوند

 زه ( باشگاه مبار1996) وک یپاالن چاک

 

 

و    کیاکنون به فلز، پالست  ا،یحفظ خود در آن دن  ی ساخته اند. برا  یکه اجداد ما با ابزار سنگ   میکن  ی م  ی زندگ  یی ا یما در دن

امیهست   ی برق متک  را به گونه  متیقگران   یپرانرژ  ی های فناور  ن ی.  ابزارها  کنندی »مالک« م   یاما  به    ی سنگ   ی که  متعلق 

را    ی. ابتدا، شواهد ابزار سنگ رد ی گ  ی ما را در نظر م  یاستفاده از ابزار اجبار   ی تکامل منشأ  فصل    نی نبودند. ا  ی قبل   یهاانسان 

تفاوت   یبرا نخستانسان   نیب  ی رفتار  ی هامنشأ  و  م   نخستی  یهای ها  مدل کندی خالصه  بعد،  مرحله  در    رات ییتغ  ی برا  ی. 

که   کندی موضوع بحث م نی ا ت،ی. در نهاکندی م  هئارا یاز ابزار سنگ یاجداد  یهادر نحوه ساخت و استفاده انسان   کیاستراتژ

رو د  یاسهی مقا   ی لی تحل  ی کردهای چگونه  فناور  ک یاستراتژ  یهادگاه ی و  مورد  ا  ،ی سنگ  یدر  در  استفاده شده  موارد    ن یمانند 

 . بخشدی کتاب، درک ما را از تکامل انسان بهبود م
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 ی اجمال  یبررس

همراه    د یبا  ی چگونه سابقه سنگ   نکهیرا در مورد ا  ینیبش ی و پنج پ  ست یب  ،نگیس  ابزار   شواهد   به  ی ق یتطب  ی ل یتحل  کردی رو  کی

  ست یاز ب  ینیبش ی و دو پ  ستیاز ب  یکرد. شواهد ابزار سنگ   ری پذامکان   کرد،ی م  ریی تغ  یرفتار انسان  زی متما  یهاتیفی با تکامل ک

  ج ی آشکار، شامل نتا  یتضادها  ی تطابق به جا  (. دو مورد از سه عدمدینیرا بب  9.1)جدول    کندی م   یبانیپشت  ینیبش یو پنج پ 

 مبهم است.  ا یمختلط 

  ل یشود. آنها همراه با فس  ی( ظاهر م5Ma. 3-1.7)  یی قایآفر  ستوسن یپل   و ی پل  ی ها  نه یابزار برش سنگ در زم  ن یتر  یم یقد

  های   دندانو   سمیمسن تر در کاهش پروگنات  یها  مونیها و م مونیها، م انسانوش  یها  لی هستند که با فس انسانوش  یها

  یی پردازش مواد غذا   یبرش سنگ برا ی از ابزارهاپیش پلیستوسن   یهانسان نسبتا  کوچک متفاوت هستند. ا ش یو دندان ن ا یثنا

از مواد د  ش یپ ابزار    شان یهاها و ناخن از دندان   رانسان ی که پستانداران غ  یی کارها   کردند، ی استفاده م  گر یاز دهان و ساختن 

  ی سنگ، دندان ها و ناخن ها  دنیبا کوب  ستوسنیپل  ویپل  یها  انسانوش(.  Schick and Toth 1993)  کردندی استفاده م 

 را از منابع بدست آورند.   یداد مواد مغذ  یکردند که به آنها اجازه م  جادیا  یمصنوع 

. انجام  اهانیگ  ریزرز یز  یساز  رهی ذخ یمانند الشه پستانداران بزرگ و اندام ها  رند،ی گ یم  دهیعمدتا  ناد   یانسان ری غ پستانداران

تثب  نیا و  باعث گسترش  ا  یک یاکولوژ  یها  گاهیجا  تی کار  ظاهرا   سال    یبه خوب  یاستراتژ  نی آنها شد.  تا  داد.    1.7جواب 

باستان شناس معتدل  قا ی آفر  شتر یب  یبرا  ی مارس، سوابق  مناطق  کوبه ها  ی شواهد  ی حاو  ا یاوراس  یی استوا  -و    ، یسنگ   ی از 

 برش سنگ است.  ی ابزارها ریها و سا  راشهت ، قلوه سنگ ی ها  سنگ مادر

را    ی ( شواهدMa  7. 1-0.3)   ی انیو م  هیاول   ستوسنیدوران پل  یبرا  یرسنگ یغ  یشناختها و شواهد باستان انسان   ی ل یفس  سوابق

انداز منابع را در سراسر چشم   ر ی ابزار، غذا و سا  کیستماتیها که به طور سانسان   یبرا   -  کندی حفظ م  ی کی تحرک لجست  یبرا

  ی های ژگیکنند. و  ی را جابجا م  ییزهایچ  ن یچن  ی انسان  ری. پستانداران غکنندی و حمل م  یآور جمع   تری فواصل طوالن  یبرا

  سنگ مادر یبلند، کاهش سلسله مراتب  یاسنگ مادر ابزار  دیطول/تول  ادیشامل ازد  ی انیم ستوسنیپل  هیاول ی شواهد سنگ دی جد

ا  کیهر  با روتوش است.    یاتراشه و برش    ، یدو وجه  ب  هات یفعال  نی از  ابزار  تنها کاربرد  افزا  القوهنه  بلکه    دهد، ی م   ش یرا 

رسد که آنها   ی به نظر م ب،ی ترت ن ی. به ادهدی م ش یافزا زیغذا ن یجستجو ن یدر ح ی سنگ یحمل ابزارها  یرا برا ییهازهیانگ

در زمان و مکان متفاوت است.    یکیتحرک لجست   یبرا  یهستند. شواهد سنگ  یک یتحرک لجست  یبرا  کیاستراتژ  قاتیتطب

رفتار متفاوت    ر یی تغ  ی مشتق شده برا  یهات یظرف  ی دارا  یداران اجداداز تکامل جنس انسان، انسان   ه یاولمرحله    ن ی در ا  ی حت

 بودند.  ی انسان ر یزنده غ ی های از نخست

خاستگاه زبان    یبرا   یاتیدوره ح  کیکا( را به عنوان    300تا    50تا اواخر )  ی انیم  ستوسنیدوران پل  یک یو ژنت  یل یفس  شواهد

  ستوسن یاواخر پل  یها  انسانوشدانست که    می. ما هرگز نخواهدهد ی نشان م   نیو ارتباطات با کمک مصنوعات نماد   یگفتار

  ی مصنوعات سنگ  ی آنها بر تنوع طراح   یزبان   ی که رفتارها  می نیبب  م یتوان  ی اما م   ، کرده اند  ان ی چگونه آن را ب  ا یچه گفته اند،  
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ابزارهاگذ  ر یتأث است.  گونه   یانی م  ستوسنیپل  یسنگ  ی اشته  تنوع  اواخر،  ب  یانده یفزا   یشناختتا  در    ی های استراتژ  نی را 

ا دهندی نشان م  ی سنگ  رابزا   یدر تنوع طراح  شتریب  یو زمان  یی ایجغراف  یالگوها  نیو همچن  یاصل   ی کیتکنولوژ   ی الگو  نی. 

  ت یفعال  ریو سا   یمرده زن  یها   وهیش  ، یشخص   نات یتزئ  ،یمعدن  ینه هااستفاده از رنگدا  یبا شواهد رو به رشد برا  یشبه زبان

و    یی ایاست، همزمان است. دامنه جغراف  یجد   ی آنها فراتر از بحث علم   ی زبان  یها   ه یکه پا  نی مربوط به مصنوعات نماد  ی ها

که تا چه    ست یما مشخص نشده است، ا   ترق یدق  ر یاخ  ی هاو اواخر در دوره  ی انیم  ستوسن یدر سراسر پل  ی الگوبردار  ن یا  ی زمان

  ن یزم  یدگ یی است. توسط سا  تر ی می حذف شواهد قد  یعنیو زبان،    یآورفن   نیدر رابطه ب  یدهنده روند تکامل نشان   ن یحد ا

 . گر یعوامل د   ای  یشناس

  یی جا کردند و به    ا یبه اوراس  ی پس از آن شروع به پراکندگ  ی و اندک   افتند ی تکامل    قا ی در آفر  هزار سال  200قبل از    انسانها

  ا یدر جنوب و شرق آس  انسان هوشمند ظهور    ن ی. اولهزار سال   130-95شود.    یم   دهی نام  یکنون   ل یکه حدودا  اسرائ  دند یرس

انجام   ستوسنیانسان در دوران پل ی . بعدها پراکندگ ستین بقمنط  یعمده در شواهد ابزار سنگ   راتیی با تغ هزار سال  50قبل از  

پراکنده را   یهاتر، انسان سردتر و خشک  یهاستگاه یتر و مرطوب، به اندازه زگرم   ی هاستگاهی ز  ن یاست که ا   ی هیشود. بد   یم

از دکشندی به چالش نم انتظار است.    نی ا  ،ی تکامل  دگاهی.  ابزارهادهستن  ییاستوا  یها  یها نخست   انسانوشقابل    ی سنگ   ی. 

اواخر،  -ی انی م  ستوسنیدوران پل  ی ا با شواهد سنگنه تنه  کا یو قاره آمر  ا، یدر ساهول، شمال اوراس  هزار سال   50تا    9مربوط به  

لبه    ی ابزارها  د یهر دو تول  ی شمال  ا یاوراس  به سهول و   ی پراکندگ  ی ن یب  ش یقابل پ  ی تضاد دارند. به روش ها  گر یکد ی بلکه با  

  ی ارها کنند. ابز  یرا حفظ م   یمتضاد تنوع سنگ   یمناطق الگوها  نی صورت ا  نی ا  ری کنند، اما در غ  یم   یشده را تداع  دهییسا

ساهول    ی سنگ  ی که ابزارها   دهند ی را در زمان و مکان نشان م   ی شناختگونه  ی از الگوها  یی سطح باال   ی شمال  ا یاوراس  ی سنگ

  ا ی در شمال اوراس  هزار سال   22تا    18که پس از    یی به ابزارها  ه یشب  یی ابزار ابزارها   ییکایآمر  ه ی. سازندگان اولدهندی نم  ان نش

آوردند. برخ   افتی با خود  لبه و کاهش    ده یی سا  یها   تبر   ی عن ی  ا، یشمال اوراس  ی سنگ  ی فناور  زتر ی متما  ی از اجزا  ی شد،  شده 

رها    کایگرمتر آمر  یها  ستگاهیکه با حرکت انسان ها به جنوب به ز  د رس  یبه نظر م   ، یمنشور  غه یت  کریم/غهیت   سنگ مادر

  ی حفظ م   یفناور   "قیدق  میتنظ "  ی را برا  ی شواهد  ز ین  کا یو قاره آمر  ا، ی، شمال اوراسSahul  ی برا  ی شده اند. سوابق سنگ

هم در داخل، در    ودر آن منطقه    یشواهد سنگ   نی تر  یم یدر هر منطقه هم از قد  یکند. با گذشت زمان، شواهد ابزار سنگ 

 متفاوت است.  یی ایاکو جغراف ی تنوع الگو ی امتداد محورها

بس  انسانها پل  یاریدر  دوران  در  جهان  نقاط  اوا  نیپس  ستوسنیاز  )  لیو  سال  24-6.5هولوسن  سکونت هزار  نظر  از    ی ب  ی( 

برا  ی قیسوابق دق  یشرق  ترانهیتحرک شدند. شام مد تغ  یار یحفظ کرده است. بس  ندیفرآ  نیا   یرا  ابزار    راتییاز  در شواهد 

افزا   ی ناش  ی سنگ از    یمسکون   ی حرکت ی ب  ش یاز  افزا  هزار سال   11در شام پس    « یطراح   د ی »تشد  ا ی  د ی تالش تول  ش یشامل 

مادر ساست.   و  نگ  ابزارها  مراتب   یهاریز  م  یسلسله  قرار  استفاده  مورد  و  شده  ساخته  ها  انسان   را یز  رند،یگی همچنان 

  رسلسله ی و غ  یدوقطب  سنگ مادرکاهش    یهای اما با گذشت زمان هر دو نسبت به محصوالت استراتژ  شوند،ی م  ترتحرک یب

مافتندیکاهش    تر«الح »مص  یمراتب در  اول  یروستاها  ی سنگ  ی ابزارها  انی.  مادر   ه، یهولوسن  ابس  غهی ت  یها  سنگ    ن یدی و 

  یی ها   ام یپخش پ  ی درخشان که ظاهرا  برا  ا ی بزرگ و/  یاینخبه، اش  ی ساختن کاالها   ی برا  یا   نده یبه طور فزا  بیو غر   بیعج

موقع مورد  م  ی طراح  ی اجتماع   ت یدر  استفاده  بودند،  فشرده  شده ده ییسا   ی هالبه   ی هاتبر شد.    ی شده  رکار  شدند،    ترج ی اتر 
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بزرگتر و در همه جا    ز ین  ه ی. ابزار سنگ پاتری اساس   ی و معمار  زم یبه ه  از یها، نجنگل   ی پاکساز  ش ی احتماال  در پاسخ به افزا

که    وستند یپ  یشت یمع  ی ها  یاستراتژ   ی شواهد برا  ر ی داده شده و سا  قل ی ص  ی پودر کردن به داس ها  ی شدند. ابزارها  رتر یفراگ

از حد    شی ب  یباال متمرکز شده بودند. ادوات بزرگتر و طراح   ی فرآور  ی ها  نه یها با هز  ل یدانه ها و آجبر    ی ا  ندهیبه طور فزا

افزا  کیستماتیس کننده  منعکس  است  آشکار"  شی ممکن  پرهز"  ای   "مصرف  م  "نهیعالمت  بزرگتر    ی ها  تیجمع  انیدر 

 باشد.  ی کشاورز ی روستاها و شهرها

متما   یک ی  یتجمع   یالگو نخست  یی روشها   نیزتر یاز  با  انسان  رفتار  آن  در  غ  ی ها  یاست که  است    یانسان  ریزنده  متفاوت 

پ1999)توماسلو   قابل  طور  به  سنگ   ، ینیب  ش ی (.  ابزار  تغ  یشواهد  افزودن  با  عمدتا   انسان  تکامل  با  کند.    ی م  ر ییهمراه 

  ی برا  ی تعداد کم  ، یجهان  سای اما در مق  روند،ی و م  ندیآی م  یانطقه و م  ی محل  اسی در مق  یساخت ابزار سنگ  د یجد  ی هاروش

و  ابزار برنده بزرگ )  ی دو وجه   ی سلسله مراتب  ی ها  سنگ مادر بلند و    سنگ مادر   ی رسد ابزارها  یاند. به نظر م رها شده   شه یهم

BHCsاست،    یباستان شناس   کیستماتیاحتماال  مصنوع س  نی شده اند، اما ا  د یناپد   یمتأخر از آثار سنگ   ستوسنی( در دوران پل

شناس هاباستان  نام  که  ها  ی مختلف   ی ان  دوره  از  مشابه  مصنوعات  به  م   ی را  شام    ی مختلف  در  مثال،  عنوان  به  چسبانند. 

  ی کنند که اگر از بافت ها   یاستفاده م  یمصنوعات   ی هولوسن، باستان شناسان از اصطالحات »انتخاب ها« و »روشن ها« برا

 . د شون یم  دهینامابزار برنده بزرگآمده باشند،   ستوسنیپل

کرده است که    ی را بررس  یری تکامل انسان، مس  ی برا  ی به شواهد ابزار سنگ  ی لتحلی   و   ی قیتطب  ی کردیکتاب با اتخاذ رو  نیا

ابزار سنگ  تواند یم اصل   ی شواهد  به موضوعات  ا  ی انسان  یهاشه یر   قاتی در تحق  ی را    ی ق یتطب  ی لی تحل  کردیرو  نیبازگرداند. 

 . دهدی نشان م ی ها از ابزار سنگ ساخت و استفاده انسان  حوه عمده را در ن ک یاستراتژ رات یی تغ نهمچنی 

 

 انسانوش در استفاده از ابزار سنگ  ک یاستراتژ راتییتغ

که گهگاه از    ییها  مونی رسد. م  ینفر م  اردها ی لیبه م  نس،یکند، هومو ساپ  یکه از ابزار استفاده م   نیزم  ی پستاندار اجبار  تنها

م استفاده  ها  یکنند همگ   ی ابزار  برا  در  ی گونه  انقراض هستند.  تکامل   ی خطر  ا   یدرک سرنوشت    ی ها ی نخست   نیمتفاوت 

  ل ی تبد  یبه استفاده از ابزار اجبار  انسانوشاز ابزار گاه به گاه در طول تکامل    ادهکه چگونه استف  م یری در نظر بگ  د یبا   ،یفناور

که از ابزار استفاده    ی. پستاندارانندیآی کنار م  یدر واقع بدون استفاده از ابزار به خوب  ا ی  یبدون ابزار سنگ  های نخست   شتریشد. ب

موارد، کاربران ابزار »گاه به   شتر یدر ب  کنند،ی ابزار استفاده م ازکه  یانسان ری غ یهای کنند استثنا هستند، نه معمول. نخست یم

  ی گونه ها انجام م  ن یدر ب  ی نکار را نه به طور مداوم و نه به طور جها  ن یکنند، اما ا  ی گاه« هستند. آنها از ابزار استفاده م

غذا ندارند.   افتی در  یبرا نیگز ی جا یها  اهبه استفاده از ابزارها در صورت وجود ر یادی ز لی از آنها تما یاریبس نی دهند. همچن

با اکراه متحمل م   یهانه یهز  یانسان  ر یغ  یهای نخست ابزار را  از  با اشتکه انسان   یدر حال   شوند،ی استفاده  ر  آنها را د  اقیها 

 . رندیگی آغوش م
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  رد، یگی قرار م  ی ابانیب  یاره ی(. اگر در جز9.2است )جدول    یو مورد   ی عادت   ، یابعاد اجبار  یدارا  ی از ابزار انسان  ر یاخ  استفاده 

انتقال آب آشام  ن یتام  یبرا  یاله ی وس  دیبا از    کیابداع کرد. معموال     یدنی و  راد   کی  ایو/   نه یآ  ک ینفر    ی برا  یی و یفرستنده 

استفاده کرد و مواد را    زمیه  دن یبر   یتوان از چاقو برا  یاوقات م  یکند. گاه   یاستفاده م  یتمالن به امدادگران احداد  گنالیس

استفاده از    یهای ژگیو  نیتر از آن است که با دست بشکند. استخراج ا  میصورت ضخ  نیا  ر ی از شاخه ها نگه داشت و در غ

مشخص کردن تنوع در    یمشخص کردن آنها برا    و ما   اهمعاصر آن   یاهنه یاز زم  ر ی اخ  نخستیو    یانسان   یهای ابزار نخست 

ابزار   از  از  انسانوشاستفاده  م  شیب  یسازاز ساده   یخطر خاص   خ،ی تار  پیش  را شامل  اشودی از حد  با  ا  ن ی.  به  و    ن یوجود، 

  ی های از استراتژ  یاب سال گذشته بازت  ون یلی در طول سه م  یعمده در شواهد ابزار سنگ   راتیی که تغ  رسدی به نظر م   ب،یترت

و    یمعمول   یبا استفاده از ابزار سنگ   یطور متوالاست که به  ی ابزار سنگ  یساختن و استفاده گهگاه  یبرا  یقبل   یهاانسانوش

اشودی م   تیتقو  یاجبار در    ی راتییتغ   کیاستراتژ   دگاه ی د  نی .  عم"را  سنگ  "ق یساختار  مانسان   ی سابقه  نشان  که    دهد ی ها 

 . دهندی نشان نم  واهد در مورد آن ش  ی سنت ی ناسشباستان  یهادگاه ید

 

 ی گاه به گاه از ابزار سنگ استفاده 

است   ینامنظم و زمان یبرنامه زمان کیها در   تیاز فعال یگاه به گاه ابزار شامل استفاده از ابزارها در محدوده محدود  استفاده

و ابعاد گاه    یانسان  ری غ  یموع، استفاده از ابزار سنگهستند. در مج  نهیپرهز ای رممکنیغ  ن یگزی جا یرفناوریغ   یکه راه حل ها

ابزار سن از  استفاده  گاه  م  ی گ به  نشان  برا  ی طوالن  ی سابقه سنگ   کیدهد که    ی انسان  ابزار    ی مدت  از  گاه  به  گاه  استفاده 

 در وقوع  ی و زمان یی ا یبزرگ جغراف ی ( شکاف ها1را نشان دهد: ) ر یز  یها ی ژگیو د یبا  یسنگ

  ی ( طرح ها2)  ستند، ین  ح یقابل توض  ی ناکاف  ی باستان شناس  یها  یبررس   ا ی یشناس   ن یزم  ی دگییاز نظر ساکه    یسنگ   ی ابزارها

دور انداختن آثار کم،    ی ( آستانه ها4)  ،ی و زمان  ی ساده از نظر مکان  یات یعمل  ی ها  رهی ( زنج3، ) "تالش  نی کم تر"ساده ابزار  

قابل حمل کمتر اجسام  بزرگتر و  با  استفاده مک  ی اما  با  تغ  ک یرر در  که  )  افتهی  ر یی محل به شدت  تغ 5اند،    ی حداقل  رات یی( 

در مناطق وس در مق  یطوالن   یزمان   یو دوره ها  عیمصنوع  )  اسی)مثال   از    انسانوش  یلی ( سابقه فس6هزاره( و  که مستقل 

با    انسانوش   ی هال یدر آن فس  کهوجود خواهد داشت    ی ادیز  یهانه یمعنا که زم  نی متفاوت است. . به ا  ی شواهد ابزار سنگ

که از نظر    انسانوش  یهال یفس   یو تنوع در مورفولوژ  یتنوع در ابزار سنگ  ن یب  ی کم  ی و همبستگ  ستند،یهمراه ن  یابزار سنگ 

به    یکه به طور قابل قبول   ی، موارد A-I  یهامحصوالت حالت   انیبا آنها مرتبط است وجود خواهد داشت. در م  یشناسنهیچ

ارج  ابزار  از سازها  شوندی اع م استفاده گاه به گاه  سنگ  (،  B)حالت    ی دوقطب  یها سنگ مادر (،  A)حالت    یاکوبه  ی عبارتند 

در    وستهی مصنوعات به طور پ  نی (. همه اSubmode G1) سکوی ضربه  ی هاسنگ مادر (، و  C)حالت    قلوه سنگ  یهامادر 

محصوالت    ن یزتر ی(. آنها از متما a  2015  ا یشوند )ش  ی تازه کار ظاهر م   ی ساخته شده توسط انسان ها  ی سنگ   یابزارها   انیم

با    1.7Maتر از    یمی قد  یاز شواهد سنگ  یاریبس  (.1993کوبند )توث و همکاران    یرا م   یسنگ  یبونوبوها هستند که ابزارها

 گاه به گاه سازگار است
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حت  استفاده  ابزار  مناطق   ی از  ر   یدر  دره  نزد  ییجا  ،یشرق  ی قای آفر  فت یمانند  مکان   کی به    کیکه  که  است    ی هاقرن 

جد  ستوسن یوپلیپل  یشناسباستان  م  ت یبا  وس  شدهی جستجو  مکان  و  زمان  ابزارها  یع یاست،  جدا    ی رخداد  را  سنگ  برش 

  کردند ی ها را پر مشکاف   نیکه ا  یرسوبات   شدند، ی ساخته م  ستوسنیپل  وی دائما  در طول دوران پل  یسنگ   ی. اگر ابزارهاکندیم

  ی هااز دندان   یاتکه تکه   یها ل یفس  افتن یو    یوجوبه جست   ن ی طور روتبه   ن شناس دیرین انساباشند.    ی آثار سنگ  ی دارا  د یبا

انسان    نه یرید   افتند، ی   یم   شی رساشده در کنار آنها وجود داشت که ف  تراشه  تراشه   یسنگ   ی. اگر ابزارها پردازند ی م  انسانوش

  ی طوالن  یزمان  یبازتاب دوره ها  قیور دقدهد که آنها به ط  ی شکاف ها نشان م  نی. وجود ا افتند ی  یآنها را م   د یشناسان با 

  یم   صیکه باستان شناسان تشخ  یشد، حداقل به روش  یشد و نه استفاده م  ینه ساخته م   یآن ابزار سنگ   یهستند که در ط 

 مرتبط هستند.  انسانوش دوره با کمتر از سه جنس   نی ا ی سنگ ی ابزارها ها،ی نیبش ی با پ مطابق ن یدهند. همچن

بوده است؟ آموزش    ی گاه به گاه و نه اجبار  ه یاول  ی که استفاده از ابزار سنگ   میکن  ش ی را آزما  هیفرض  ن یا  م یتوان  ی م   چگونه

اما   رند،یگ  یم  ادی  دی و تقل دیتقل  قی ما از طر کینزد  شاوندان یاست. خو  یاز ابزار انسان  یبارز استفاده اجبار یها یژگ ی از و یکی

  ی را برا  یی ارها ی( مع2012)  ن یاز آنها استفاده کنند. توستو   ایابزار بسازند  دهند که چگونه    ینم   اد ی   گر یکد یبه طور معمول به  

  ی شواهد سنگ  افتنی کرده است.    جادیا  ستوسن یاواخر پل  یدر پرونده سنگ  ی اجتماع  تیمیو صم  یری ادگیآموزش،    صیتشخ

برا انس  ه یفرض  ن یا  ستوسن، یپل  وی پل  یسنگ   یابزارها   انیدر م  یر یادگی آموزش و    ی گسترده  گاه  هیاول  ی هاان را که    ی فقط 

 . کشدی به چالش م  کردند، ی اوقات از ابزار استفاده م

تول  یزیچ  چه انسان   دی باعث  در  برش سنگ  پلیستوسن  یهاابزار  آنجا پیش  از  سنگ   ییشد؟  ابزار  ها  انسان  هر    یکه  در  را 

منشأ    ا ی  ک ینزد  لیدل   ک یرده اند،  مستقر ک  گریغذا گرفته تا ساخت ابزار از مواد د  هیاز ته  یاهداف   یبرا  نی زم  یرو  ستگاهیز

 از  یممکن است ناش  ی رسد. استفاده گاه به گاه از ابزار سنگ  یبه نظر م  د یابزار سنگ تراش بع د ی تول ی برا یی ایجغراف

احتماال  شامل    یابزار سنگ   دیتول   یی نها   لی دال  ، یسطح کل  کی حال، در    نی . با اانسانوش دودمان مختلف    انیمتعدد در م  علل

آنها به غذا و سرپناه است.    ی ازها یساده، ن  انیبه ب  ایخود،    ط یخود از مح  یسازق ی غذا و عا  هیبه ته  یاجداد  یهان انسا  ازین

  ن یا   نیدهنده ارتباط بنشان   شود،ی م  د ی تشد  ستوسنیدر دوران پل ییتنوع آب و هوا  ش یهمراه با افزا ی ابزار سنگ  د یکه تول   نیا

هستند که    یمناطق   ه یکه کمتر شب  یی هاآن   یعن ی  ط، ی و شرا  ها ستگاه یاز ز  ی ، برخ وجود  ن ی(. با ا1996 پاتساست )  هاده ی پد

  ا یآ  .کنندی م   قی تشو  نی ریاز سا  شی نوآورانه را ب  ی سنگ  ی ابزارهااحتماال  استفاده از    اند،افته یها تکامل  ها در ابتدا در آن انسان 

 . و دوپا بودند ریز ها ز انسانوش  م؟یده   صیرا تشخ وشانسانمشخصا   یاز ابزار سنگ  گاهیمنشأ استفاده گاه و ب میتوانیم

اول  هاون ی لیم  ای ظهور  از  قبل  ابزارها  نیسال  از  کوب  یشواهد  سنگ  آنجا   4. 3حدود.    ده،ی برش  از  برخ  یی مادر  از    یکه 

ها قبل از  احتماال  مدت   ه یاول  ی هاانسان   کنند، ی استفاده م  ی اوقات از ابزار سنگ  ی و چهارپا حداقل گاه  یزدرخت   یهای نخست

استفاده    ی از ابزار سنگ  را یکه اخ  نخستی   یهای نخست   انی. در مکردندی استفاده م  ی سنگ  یآنها را اصالح کنند از ابزارها  نکهیا

ابزار سنگ  کنند، یم از  نزد  ه یاول  انسانوش   ی استفاده  منابع سنگ  ک یاحتماال   برا  ی به  بدون    ی مناسب  ابزار  عنوان  به  استفاده 

عنوان ابزار  به   ییهاسنگ   نی بوده است. اگر استفاده از چن  داره یسنگ زاو  یهاها و تکه فرشسنگ   /هاه سنگ قلومانند    ر،ییتغ

انرژ ابزار    توان ی م  شود،ی ها مانسان   تیجمع  شیو افزا  یگهگاه منجر به بهبود جذب  انتظار داشت که کاربران گاه به گاه 
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که    ییهابه مکان   القوهب  یابزارها  یی به جابجا  دهدی رخ م  یع یبه طور طبکه    ییدر جا  یسنگ  یرا از استفاده از ابزارها  یسنگ

دهد و از آن پس به ساخت و استفاده از ابزار    یرخ نم   ی عیدهند. به طور طب  ر ییدارند، تغ  ازیکه ن   ییهستند، اما جا  از یمورد ن

در    با  یسوم تقر   ی استراتژ  نی از ا  یاهدپردازد. شو  ی وجود ندارد، م  یع یبه طور طب  دی که مواد ابزار مف  ییدر مکان ها  یسنگ

  ی هااما فقط به صورت پراکنده در بافت   افتد،ی اتفاق م   ونتیالی لی م  1.7پس از  انسانوش   ی هال یکه فس  شودی افت م ی همه جا  

د و  انشده   یی ( شناسای وپی)ات  کا ی کیکه در د  یی مانند آنها  وانات ی ح  ی هااستخوان   ی رو  ی برش ابزار سنگ  ی ها. نشانه تری م یقد

  ی از استراتژ  یممکن است شواهد  ست،یخورده همراه نگره   ی سنگ  صنوعاتکه با م   رسد یسال م  ونیلی م  3.4قدمت آن به  

شکسته شده توسط انسان ها    ی ع یدار طب  ه یزاو  ی بر انتقال سنگ ها  ی مبن   ی شواهد  افتن ی باستان شناسان    ی اول باشد. برا

را در    یی سنگ ها  ن یچن  ی تجمعات مصنوع  مین شناسان ممکن است بتوانبا باستا   کینزد   یدشوار خواهد بود، اما با همکار 

 . میده  صیدهند، تشخ  یرخ نم  یکه مستقل از عامل انسان یی ها  نهیزم

 

 ی معمول  یاز ابزار سنگ  استفاده 

ا  کی واسطه  ب  ی حالت  قبول  اجبار  ن یقابل  و  گاه  به  گاه  ابزار    ی استفاده  از  استفاده  م"یعاد"ابزار،  در  را  ابزارها  حدوده  ، 

از مردم    یاریمثال، بس  ی. برار ی ثابت هستند اما با درجات تناوب و شدت متغ  با یکند که تقر  یم   ریها درگ  تیاز فعال  ی محدود

اما تعداد    فرستند،ی م  امکیپ  ای  کنندی »هوشمند« صحبت م   یهاو با تلفن   سند، ینوی م  ی مقاالت علم  کنند،ی آتش روشن م 

ها را    نی گزیاز جا  یعیوس  فی ط  م، یده  یبار آنها را انجام م  ن یاول  یبرا  ی. وقت میدهی انجام مکارها را    نی از ما دائما  ا  یکم

کارآمد هستند. پس از آن ما آنها را به صورت    ما   ی که برا  م یکن  یم   دا یرا پ  ی چند استراتژ  ت یاما در نها  م، یکن  ی م  ی بررس

 . میده ی انتخاب شده انجام م ی به روش ،یا شهیکل

در مورد استفاده از    ها ینیبش ی و نه به طور معمول، پ  کنند یاستفاده م  ی گهگاه از ابزار سنگ   نخستی   ی های که نخست  یی آنجا از

نشان    دگاهی د  ن یباشد. ا  ریاخ  یانسان  یبه بعد معمول استفاده از ابزارها  هیشب  یشناساز نظر باستان   دیبا   یمعمول   یابزار سنگ

را نشان دهد:    ر یز   یهای ژگ یو   دی با  ی از ابزار سنگ  یاجبار  ریاما غ  ی ه معمولاستفاد  ی برا  یمدت سنگی که سابقه طوالن  دهد یم

  ی ( فناور2)  ، انسانوش  ی لیرکورد فس  کیبا   یدر مناطق   ی ابزار سنگ  ع یهزاره( در توز  اس یدر مق   ی عن ی)  ی ( چند شکاف طوالن1)

برخ   ن یترعمدتا  ساده/کم  با  اما  افزاحجم  /طی مح  ی هانسبت  که  یاشه یکل  ی هاطرح   یتالش،  را  در    دهد ی م   شی مصنوع  )و 

  یی در مقابل آنها  یشده/استفاده شده در محل مصنوعات ساخته   یمتفاوت برا  یات یعمل  یهارهی( زنج3کاربرد بالقوه(، )  جه،ینت

شده به  و مصنوعات حمل   شوندی مصنوع دور انداخته م   ریمتغ  یها( آستانه 4)  شوند،ی حمل م   یشخص  زاتی عنوان تجهکه به

(  6مجموعه، و )  بیابزار و ترک  ی هادر طرح   ی ک یاکولوژ  یبا الگوها  یو زمان   یمکان   رات یی( تغ5اند، )ه اصالح شده طور گسترد

  ی ابزار سنگ  ی بدون همراه  انسانوش  یها  ل یاما با فس  ، یمنطقه ا  یها   اس یمق  هیپا در هم  انسانوشو    ی سنگ   یل یسوابق فس

ب  ی ، مواردA-I  ی هاحالت  ی سنگ   محصوالت   ان ی. در میمحل   ی ها   اس ی در مق ابزار معمول  شتر یکه  از  استفاده  مطابقت    ی با 

-D1-D2  ،D4 ی هارحالتینقاط )ز ها،ن یبر  ها،ریز ابزار شده، قطع/یپشت   یهاتکه  ها،کوله یها/دنتها/نچ دارند عبارتند از خراش 

D5  ،) بزرگ برنده  وجهابزار  دو  و  حالت نازک   یها  مادر (،  E2و    E1  یفرع  یهاشده.  مراتب س  یها سنگ  وجه  یلسله    ی دو 
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در    یاطور برجسته به   یمصنوعات   نی (. چنSubmode G2)  یاغه یت  ی هاسنگ مادر (، و  F/Submodes F1–F3)حالت  

که    ی سنگ   ی . آنها در مجموعه ابزارهاشوندی م  ده ی د  -  کنندی استفاده م   ی از ابزار سنگ  را  یکه اخ  یی ها انسان   -ابزار قابل حمل  

تراش بونوبوها  در مشد  دهی توسط  و  ندارند  اند وجود  ها  ی سنگ   یابزارها   ان یه  توسط چنگ زن  نادر    ی ساخته شده  کار  تازه 

 (. 2015a ی، ش1993هستند )توث و همکاران 

سنگ   د یجد  ی ها  یژگ یو به    یشواهد  سنگ  1.7Ma-3. 0مربوط  ابزار  از  استفاده  مجموعه   ی معمول   ی با  است.    ی هاسازگار 

و    یاصل   ی هایتی )الس   کشیده  ی سلسله مراتب  ریغ یدو وجه   یها سنگ مادر   یر داراخود د  یسازها ش یدوره با پ  ن یاز ا  یسنگ

و قطعات روتوش شده )مصنوعات قابل ارجاع به    ، یوجهو تک  ی دو وجه  ی مراتبسلسله   ی هاسنگ مادرشده(،  نازک   یدو وجه 

و    E  ،F  یو حالت ها  G1-G2خود متفاوت هستند. ،    یسازهاش ی، با پE1-D52، و  E1-D52  ،E1-D5  یفرع   یهاحالت 

Gبا پ  نی ا  ت یفی(. ک ابزار سنگ   ی مربوط به استفاده معمول   ی هاینیبش ی مصنوعات    رات ییگسترده و تغ  رات یی تغ  ژه یبه و   ، یاز 

و خدمات    ی ریپذ  ق یبر تطبابزار برنده بزرگ  یمصنوع، مطابقت دارد. طرح ها  یهابا حداقل الگو در طرح   یو زمان  یانطقهم

  ی روتوش شده منعکس کننده استفاده طوالن   ی کنند. تکه ها  ی م  د ی و هم به عنوان ابزار برش تاک  ر سنگ مادهم به عنوان  

ممکن است به    ی سلسله مراتب   یهاسنگ مادر   ا یابزار برنده بزرگها در مورد استفاده از  مکرر ابزار هستند. انتخاب انسان   ا یو/

استراتژ ته  کیتنوع  ته  هیدر  امکان   هیافراد در مقابل  با  )ها  باشد  رابطه ب1992 کوهنبزار مرتبط  اما    ها ی استراتژ   نیا  نی(، 

ابزار برنده    اگر  .کیکش استراتژ   ی جعبه ابزار قابل حمل بود. دوگانگ  کیاز   رتریمتغ  ی تیو از نظر موقع  ترده یچی پ  ار یاحتماال  بس

استفاده گاه و    ی محصوالت جانبروتوش شده    ی و تکه ها  ، یسلسله مراتب   ی ها  سنگ مادر ،  ces شده است  قی رق  فا ی ها، ببزرگ

تازه کار    ی ساخته شده توسط ترفندها  ی سنگ  یابزارها  ان یتوان انتظار داشت که آنها در م  یبودند، م   ی گاه از ابزار سنگ  یب

حداقل    ایدهند،    یکار را انجام م  نی ا  درتفرصت طلبانه رخ دهند. آنها به ن  دنیبا کوب  ایخاص و/  یبدون دستورالعمل ها

 باشد  نی چن گری(. اگر از طرف د2015a جان شیمستند نشده است ) ی به خوب وقوع آنها

آنها    انیدر م  "ی از نظر زبان"  ی توان انتظار داشت که تنوع طراح  ی بودند، پس م  ی محصول استفاده از ابزار اجبار  مصنوعات 

  ی و ابزارها  ،ی سلسله مراتب  یها   در سنگ ما ها،  ابزار برنده بزرگشود.    ینم   یبانیبه شدت پشت  ز ی ن  ینیب  ش یپ نی مشاهده شود. ا

که    یی از روش ها  ر ی خود متفاوت هستند به غ  یی ایو آس  یی قایآفر  ان یکمتر از همتا  Ma  1.6و    0.3  ن یروتوش شده از اروپا ب

 هستند.   یمنعکس کننده تنوع مواد خام سنگ

برا  ن یب  یهمبستگ  برا  ی کی تحرک لجست  یشواهد  ابزار سنگ  ی استفاده معمول  ی و شواهد  بررس   ی از  ارزش    یجالب است و 

  ی در مورد علل منشأ استفاده از ابزار سنگ   ی کار  ه یفرض  ن یچند  د یحال، در حال حاضر، باستان شناسان با   ن یرا دارد. با ا   شتریب

اند، اما  کرده  شنهادیپ یرا به عنوان علل احتمال   یو اجتماع یشناخت راتیی ( تغ2014داشته باشند. گمبل و همکارانش ) یمعمول 

  ش ی بر افزا حیصر  ی تجرب یامدهایمتداول با پ هیدشوار است. دو فرض  یفعل  تیدر وضع  یبا شواهد سنگ هاه یفرض نیا  شی آزما

پراکندگ 2014، مک کال  2001تمرکز دارند )استنفورد و بان    انسانوش   ی گوشتخوار  .Fleagle et al)  یی ایجغراف  ی( و 

تر نسبت به گسترده   یی ایخوار/از لحاظ جغرافگوشت   یهاه انسان ک  کنندی م  ینیبش ی پ  هی(. هر دو فرض2010 جان شی ,2010

گوشت   یهاانسانوش بومکمتر  جا  ،ییایجغراف  یخوار/  بوده   یدارتریپا   یکی اکولوژ  یهاگاه یاز  فسبرخوردار  سابقه    ی ل یاند. 
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  ی عن یاز جنس همو )   "ی جهان وطن"  یی ایجغراف  ی سال، گونه ها  ونی لیم  1.7مطابقت دارد. پس از    ی نیب  ش ی پ  ن یبا ا   انسانوش

ها ب  ییگونه  در  زندگ   کی از    شی که  همزمان  طور  به  سنگ   ی م  یقاره  ابزار  با  شواهد  یکنند(    ی گوشتخوار   ی برا  یو 

ز   کیستماتیس بزرگ  پستانداران  طعمه  بر  )  ریز متمرکز  هستند  کالمرتبط    ، ییقای آفر  ی بوم  ی ها  انسانوش(.  2014 مک 

هاب  تکوس، یاسترالوپ و هومو  بوم  س ی لیپارانتروپوس  گونه  آخر  یی قایآفر   ی )تنها  ا   نی از جنس هومو(  در  آثار    ن یبار  در  زمان 

گوشتخواران    یبرا  یجانورشناس   یشناسشواهد باستان   ای  یدر پرونده ابزار سنگ  یاثر  چ یظاهر شدند. انقراض آنها ه  یلیفس

 (. 2009  یو ش  نی نگذاشته است )روش، بلومنشا ی باق انسانوش

 

 ی باراج یاز ابزار سنگ  استفاده 

متعدد    یهاحل راه  یعنیاست )  یاضاف   یو سرشار از اجزا  ،یمحل   ط یبا شرا  قیدق  میتنظ  ،یثابت، اجبار  یاز ابزار اجبار  استفاده

م  کسانی مشکالت    یبرا گرفته  کار  به  به طور همزمان  فناور  ی های ژگی(. وشوندی که  از    ینگارقوم   ی سنگ  ی مشتق شده 

م طوالن   دهدی نشان  سابقه  سنگ   ازفاده  است  مدتی که  )  ریز  یهای ژگیو  دی با  یاجبار  یابزار  دهد:  نشان  شکاف  1را  چند   )

ابزار    ی ها( ( طرح 2)  کنند،ی اشاره م  یشناسن ی زم  ی دگییکه به سا  ی از موارد  ر یبه غ  ، یسنگ  ی مدت در رخداد ابزارهاکشیده

  ی ها( آستانه 4)   ،یو زمان  یمکان  راز نظ  دهیچی پ  یات یعمل  یهاره ی( زنج3دارند، )  د یتأک  ی عملکرد  یریپذ ق یکه بر تطب  ده یچیپ

کوچکتر به    یمعکوس دارند )ابزارها  یباال با اندازه مصنوع همبستگ  ری آنها مقاد  انیکه در م  ر یمتغ  اریدور انداختن مصنوع بس

گسترده  م   یترطور  )شوندی اصالح  الگوها5(،  گسترده  طور  به  تجمع   رییمتغ  ی(  در    دی تول  ی و  و  کوچک  مناطق  در  ابزار 

)   یزمان   یهاوره د و  مکان 6کوتاه،  سنگ   شتریب  ار یبس  یشناسباستان   یها(  ابزار  مکان   یبا  به  فس  ییهانسبت    ی هال یبا 

به استفاده از    یکه به طور قابل قبول  ی اما آن مصنوعات  رند،یگی را به کار م   A-I  یهاهمه حالت   ری اخ  یها. انسان انسانوش

 اند، مانند تانگ که شکسته شده تندهس  ییاشامل ابزاره دهند،ی ارجاع م ی ابزار اجبار

)زتبر   ،ی وجه  دو ابزارهاD6و    E3-E4  ،D3  یهاحالت   ریها و قطعات درهم  از تالش   ی(،  براحاصل    ی هالبه   ی ابیباز   یها 

( و ابزارها  G3و    D7  ی هاحالت  ری )ز  غه یت  ریز   ی هاسنگ مادر و    تراشه   ی رو  ی هاسنگ مادر برش از مواد منبع کوچک، مانند  

سنگ    یده شکل   یهاوه یش  نی (. ا Iو   H  ی)حالت ها  هیشده و ابزار سنگ پا  دهیی لبه سا ،یشی سا  ی ل گرفته توسط ابزارهاشک

از اجزا  یهاو فرآورده  آن،  آثار سنگ   یمشخصه  در  آنها در مجموعه ها  ینگارقوم  یبرجسته  شده    جادیا  یسنگ   یهستند. 

 وجود ندارند.   یانسان  ری غ یها  ی توسط نخست

  ی اریمطابقت دارد. در بس  یبا استفاده از ابزار اجبار   Ma  0.3-0.2  قدمت کمتر از   ی شواهد سنگ  افتهی تازه ظهور    ی ها یژگ یو

  ریز   یهاسنگ مادر ها،  تبر ها، قطعات درهم و نقاط درهم،  تراشه  یرو  ی هاسنگ مادر   ها، ریز ابزار  ،یسنگ   یهااز مجموعه 

در همه    یسنگ   یبزارهاا  نی. ا شوندی م   دهید   یسنگ   یهادر مجموعه   هیسنگ پا   و ابزار  ،یاشده لبه  دهییسا   یابزارها  ،یاغهیت

  ی هابیاز ترک یعیوس فیدهند. بلکه در ط  یرخ م  ی. در واقع به ندرت همه آنها با هم در هر مجموعه سنگستند یجا موجود ن

م  یخ یتار  یاحتمال  اشوند ی ظاهر  ا  یالگوبردار  ن ی.  انسان   هی فرض  ن یبا  که  دارد  آن   ییماها نمطابقت  ساخته که  را  از  ها  اند 
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  ی مصنوعات   نی زنده برخوردار هستند. چن  یهابا انسان   کسان، ی   مییمشابه، اگر نگو  یاگسترده   ی رفتار  تنوع  ی برا  یی هاتیظرف

م به    یسنگ   یابزارها  انیدر  م  ینم  افتی،  Homo oresiensis  ،یبوم   یی ای اندونز  انسانوشمنسوب  در  و    ان یشوند، 

با هومو هامرت  ی شواهد سنگ که    میرا رد کن  ه یفرض  نیا  میتوانی م  ای آ  .هستندنادر    یقبل  ی ها  انسانوشو    سی دلبرگنسیبط 

از    یینماهاانسان  زندگ  3. 0تا    2. 0که  اجباراستفاده  کردند،ی م  ی سال  سنگ  یکنندگان  باستان   ی ابزار  سوابق    ی شناسبودند؟ 

مشاهده   یی هاانسان   ن ی چن  یبرا قابل  ا  ن یترفاقد  آن،  اما،    ی سنگ   ی بزارهاجزء    ر یسا  ا ی و/  ی انسان   یهال یفس  افتن یاست. 

آواز.  های رعادیغ فعال  یشواهد  آتشدان ها و معمار  ،یانسان  یها   تیاز    ن یدر چند  یسنگ   یابزارها  یبدون همراه   ،یمانند 

گرفت. تنها    در نظر  یرد  نیتوان چن   ی( را م شتر یب  ایهزاره    ک ی)مثال     ی طوالن  ی منطقه خاص و در دوره ها  کیمکان در  

دارا  ییهامکان  سن  ی شواهد  ن یچن  ی که  ابزار  فاقد  اما  مکان   یگهستند،  به  مربوط  آن    ر یاخ  یها هستند،  در  که  هستند 

 اند.شده  نی گزی جا ی کی و پالست  یفلز  ل یبا وسا ی سنگ ی ابزارها

زبان و   ی شواهد برا نی ب یهمبستگ ، یچگونه به وجود آمد؟ همانند دوپا و استفاده از ابزار معمول  ی اجبار یاز ابزار سنگ  استفاده 

  رقابل یغ  ده یچ یپ  ار یبس  ی تکامل  ده ی پد  کی  ی منفرد برا  ای ساده و/  ل یاست، اما دال   ای به طور بالقوه گو  ی استفاده از ابزار اجبار

  ت یجمع  شی متعدد »بازخورد مثبت« استفاده از ابزار مؤثر وجود دارد که منجر به افزا  ی هاچرخه  اد، یقبول هستند. به احتمال ز

  ش ی افزا  یاز ابزار سنگ   یها با استفاده معمول سوله   تیتثب  جهی ها در نتانسان   تیکه جمع  یی. از آنجاشود ی م  یفناور  دیو تشد

  ی در ابزارها  ی انرژ  ای زمان    ی گذاره یرا دارند که به حداقل سرما   یااشباع شده   ی هاستگاه یاحتماال  ز  هات یجمع  نی ا  ابد،ییم

پ   از ین  ی سنگ با  داشتند، و با کاهش    یشتریب   یفناور  «یبندق ی به »عا  ازیکه ن  ییهاستگاه یها در زراکنده شدن انسان دارند. 

  جاد ی ا  یابزار سنگ   ی هادر طرح  یدر زمان و انرژ  یگذاره یسرما  شی افزا  یبرا  یی هازه یاشغال شده، انگ  یهاستگاه یز  تیفیک

باز   شدیم در  کاربرانشان  به  انرژ  ا ی  یابیکه  م  ی حفظ  جاردکی کمک  در  ا  یی .  بود،    ز یآم  تیموفق  د یتشد   یها تالش   ن یکه 

 شد.   ی فناور دی و تشد ت یجمع ش یافزا شتر یب یهاکه منجر به چرخه   افتی  شی افزا انسانوش  تیجمع

در خدمت بهبود جذب / حفظ    یفناور  دی آمپر به عنوان تشد  یل یم  3. 0پس از    یمشتق شده از رکورد سنگ   یژگیو  ن یچند

شده است.    ده یی لبه سا  ی و ابزارها  ی دانه زن یفناور   ،ی پرتابه سنگ حات ی تسل  ی شامل آرماتورها نها ی. ااست  حی قابل توض  یانرژ

ها ابزارها  ی سالح  و  زن   ی پرتابه  مح  ی انرژ  یادیز   ر یمقاد  یدانه  م  ط ی از  سالح   ی آزاد  طعمه   یهاکنند.  شکار    ی هاپرتابه 

. پودر کردن  سازدی خطرناک هستند، ممکن م  ار یبس  ک یزدحمله از فاصله ن  ی را که برا  ی بزرگ  وانات ی ح  ن یتر و همچنکوچک

  ن یهم با کاهش اصطکاک در ح  شی لبه سا  یخود دفاع کنند. ابزارها   ی تا از بذرها  زند یرا دور م  ی ساختار  ی دفاع  اهان یگ

برش با نرخ    ی را در کارها  یکردن مجدد، تلفات انرژ   ز یت  نی استفاده و هم با به حداقل رساندن از دست دادن جرم ابزار در ح

ا  یلبه حفظ م   ی دگ یی سا  یباال ابزارها  ی هاروش   ن یکنند.  از  انرژ  ازین  یسنگ   ی استفاده  و  از    یادیز  یبه صرف زمان  قبل 

  تبر   ا یسنگ تراش    کان، یدارند. شکسته شدن نوک پ  ی کیمکان  ی خراب   ی برا  ی دی عواقب شد نی . آنها همچنارداستفاده از ابزار د

قابل    زانیکاربرد بالقوه آنها را به م  جهیدهد و در نت  ی که جرم ابزار را به شدت کاهش م  یت رایشده تنها با تعم  دهییلبه سا

ممکن است    زیخطرات از دست دادن فاجعه آم  نی . چنازگرداندخود ب  یبودن قبل   دیاز مف   یدهد، به کسر  یکاهش م  ی توجه

شکست    نی خطرات چن  ط، یشرا  ی . در برخستند ین  همه جا حاضر   یکاربران ابزار اجبار  نی ابزارها در ب  ن یدهد که چرا ا   ح یتوض

 است.  شتر یابزارها ب نی ساخت و استفاده از ا یای از مزا یفاجعه بار  یها
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  ان یناشناخته هستند، اما در م  Ma 0.3قبل از    با یشده تقر   دهییلبه سا   یو ابزارها  ، یابزار سنگ زن  ،یکه نقاط پرتابه سنگ   نیا

سنگ  ابزار  ا  جیرا  ی نگارقوم  ی کاربران  از  سنگ  کندی م   یبانیپشت  هیفرض  ن یاست،  ابزار  از  استفاده  دوران    انسانوش   ی که  در 

  ی در پرونده باستان شناس   ژهیآثار به و  نی شده است. به طور مشخص، ا  یاجبار  یانده یزابه طور ف  ن یو پس  انهی م  ستوسنیپل

متالورژ شواهد  از  قبل  بالفاصله  ن  یکه  دره  مد  ل،ی در  آس  نی النهر  نیب  ترانه،ی حوضه  را   یشرق  یایو  دارد،  است.    جیوجود 

که  یاجامعه  چیکه ه یی)تا جا کنندی م  تفادهاست که از آن اس ی که »مالک« کسان یسوزهنر آتش  نی اول ،یمتالورژ ن،یبنابرا

 ت. اس یاز ابزار سنگ  یو استفاده اجبار  یسنگ  دی تشد ینیبش یقابل پ جه یآن را رها نکرده است(، نت کندی از فلز استفاده م 

 

 ی انسان ری غ ی ها  ینخست  ان یدر م  یاستفاده گاه به گاه از ابزار سنگ تداوم

ها و  ها شد، چرا شامپانزهانسان   ن یدر ب  ی و اجبار  ی معمول  ی منجر به استفاده از ابزار سنگ  ی استفاده گاه به گاه از ابزار سنگ  اگر

  ی هابستگان ما، شامپانزه   ن یتر ک یاز نزد  ی کی  نکه یا  کنند؟ی استفاده م   ی به صورت گاه به گاه از ابزار سنگ  ها ی نخست   گر ید

جد مشترک ما با    ن یکه آخر  دهد ی است، نشان م   ی کاربر ماهر و با استعداد ابزار سنگ   ک ی(،  Pan troglodytes)  ی معمول 

 گرو(. بوده است )مک یکاربر ابزار سنگ کی  زیها نشامپانزه

1992  ،Haslam et al. 2009  ،Haslam 2014وجود دارد. اول،    هیفرض   نیدر مورد ا  دی ترد  ی برا  یل یوجود، دال   ن ی(. با ا

  ی سازند، حت  ینم   عتیرا در طب  ی سنگ  ی(، ابزارهاPan paniscusپستانداران ما، بونوبوها )  شاوندانیخو   ن یکتر ینزد  گر ید

  ز ی ن  دیجد   ی ایدن  یهاون میم  نکه ی(. دوم، ا1993)توث و همکاران    رندی بگ  ادی  ی تجرب  یها  نهیکار را در زم  ن یتوانند ا  ی اگر م

که استفاده از ابزار    دهدی ( نشان مSpagnoletti et al. 2011)  کنندی استفاده م   لی شکستن آج  یبرا  یسنگ   یهااز کوبه

   شده است. جاد یا انسانوشآنها مستقل از سنگ   یسنگ

  ی زه مستقل از استفاده از ابزار سنگشامپان  یممکن است استفاده از ابزار سنگ   ای(. آPanger et al. 2003از ابزار )  استفاده

ابزار سنگ   یبرا  یشناسباستان   شواهد  باشد؟  افته یتوسعه    انسانوش از    ها شناخته شده استها تنها از آن شامپانزه   یاستفاده 

در غرب  یانگشت شمار   تعداد  آفر   یی ایبخش محدوده جغراف  ن یتر   ی از مکان ها  آن گونه در  تا کنون،  ییاستوا  ی قایسابق   .

کا    4از    شیب  قدمت دارند.  شتریب  یمنطقه به کم  نیواقع در ا  «یاکوبه   ی»فقط سازها   یشناسباستان   یهامکان   نیتری م یقد

(Mercader et al. 2007 غ جمع  ست ین  رممکنی(.  گسترش  با  آفر  ی انسان  ت یکه  در  صحرا،    یقا ی هولوسن  جنوب 

  ی شروع به استفاده از ابزارها  کردند،ی م  یزندگ   ی انسان  یهاگاهمحدود شده توسط سکونت  یها ستگاه یکه در ز  ییهاشامپانزه

آج  یبرا  ی سنگ قبال     ییهال ی شکستن  که  بنابرا  یفرآور   ی هانهی هز  ل ی دل  به کردند  بودند.  زده  دور  ابزار    ن، ی باال  از  استفاده 

شده است.    ادج یتوسط انسان خردمند ا  میرمستقی باشد که به طور غ  یاقتصاد  د یاز تشد  ی شامپانزه ممکن است شکل  یسنگ

عل  نیتریقو ابزار سنگ  هیشواهد  از  بهشامپانزه   یاستفاده  م  یشواهد   ،ی تکامل  ینوآور  کیعنوان  ها  نشان  را    دهدی که  آن 

ارثبه آخر   یعنوان  پشت  نیاز  ما  مشترک  باستان   نی ا  کند،ی م  یبانیجد  که  مجموعه است  سنگ   یهاشناسان  در    یابزار  را 
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هاست.  ها تا حدودا  حدودا  سال اند که قدمت آن شده   لی تشک  ی سنگ   یاکوبه  یط از سازها کشف کنند که فق   یی استوا  ی قایآفر

 (. Fleagle 2013است ) کردهی م ی زندگ ن یپان-انسانوشجد مشترک  ن یآخر شود ی که تصور م یدر زمان با  یما، تقر 5-6

 

 سخن پایانی 

اندازه شناخت خود در    گاهیدر نحوه تفکر ما انسان ها در مورد جا   یاندک   راتییتغ   ق ی عم  میا  افتهی که ما تکامل    یجهان به 

عنوان   به  معموال   انسان  تکامل  متأسفانه،  درک    شرفت« یپ  ییمایپش ی »پ  کی  ، یشناختت یغا  ند یفرآ  کیاست.  نادرست 

به   شودیم اجتناب که  ما منج  یر یناپذطور  ا  یبرا  شرویپ  یها. مدل شودی م   ربه خود  انسان مستلزم  به   نیتکامل    است که 

ها را  هستند که نسل آن  یضرور  ی شناختست یز  ی های ژگیو  ی که فاقد برخ   ی افراد  م،یاعتقاد داشته باش  «یی »ابتدا  یهاانسان 

بشر،    ی تکامل مترق   ی برا  هد شوا   ن یتر   ی موضوع که قو  ن ی با درک ا  ه ی. انسان شناسان اولسازد ی کامال  »مدرن« م   یهاانسان 

  ی آنها فکر م  ،یمدت   یاست، جهان را به دنبال آن ها جست و جو کردند. برا  یوبد  یزنده از انسان ها  ینمونه ها  افتنی

  ی م  ی در آنجا زندگ   ه یکه اکثر انسان شناسان اول  یی اروپا  یرا در مناطق دورافتاده دور از شهرها   ی بدو  ی کردند که انسان ها

  ی را در مورد موضوعات قوم نگار  یبان ز  تیکه مردم شناسان صالح  یحال، هنگام   نی (. با اSollas 1911)   اند  افته یکردند،  

(. انسان شناسان  1988دادند )کوپر    ص یخود تشخ  ر یو نه کمتر از متغ  دهی چیخود به دست آوردند، افکار و رفتار را نه کمتر پ

توانند به    ینم   ه یاول  ی منقرض شده و انسان ها  ی . انسان هااشتندها د  ل یدر فس  ی بدو  ی انسان ها  افتن یدر    ی بهتر  تیموفق

هارو توص  یی ش  را  آنها  شناسان  انسان  بودن    ی م   ف یکه  الل  با  شدن  منقرض  اما  کنند.  اعتراض  در  ستین  ی ک یکنند   .

ها   ،یسنگ   ی ابزارها از   یانسان  ها  خ یتار  پیش  انسان  نشدن  ی شواهد  هی اول  یو  نابود  توانا   ی عمال   جا    ی ها  یی از  به  خود 

ابزار سنگ  بارها، شواهد  و  بارها  م  ی گذاشتند.  برا  ن یترکه مطمئن   دهد ی نشان  در تحق  ی راه    ، یانسان  ی هاشه یر   قات یاشتباه 

 است.  ستوسنیپل  یهاانسانوش  یدست کم گرفتن تنوع رفتار 

  ن یانجام ا   ی در مورد تکامل انسان کمک کند، اما برا  قات ی به تحق   ی تواند به طور معنادار  ی م  ی ابزار سنگ  لی و تحل  ه یتجز

با شناسان  باستان  ر  د یکار،  ما  تفکر  تغنحوه  منابع  مورد  در  سنگ   ریی ا  شواهد  در  تنوع  سنت   رییتغ  یو    ی کردها یرو   یدهند. 

  ی های ژگ یرا با و   ی شواهد سنگ   یهای ژگ یکه و  کندی اشتباه م  ی تکامل انسان زمان  ی برا  ی به شواهد ابزار سنگ  یشناسباستان 

را   یسنگ  ی کتاب ابزارها نی . ادانند ی م یک ی شان ی شناخت یها یی توانا ای  یو اجتماع  یک یولوژیب ی هاتیها، هو خود انسان  یذات

  ک یاستراتژ  طی در شرا  یدر شواهد ابزار سنگ  راتیی تغ  حی. توضرد یگی ها در نظر م انسان   یرفتار  یهاراهبرد   یا یبه عنوان بقا

  ی رفتار  یهای ژگ ی نسبت دادن و  ای یشواهد سنگ   یمنحصر به فرد برا  ی حی از اصول توض  یبه استناد به مجموعه خاص  یازین

انسان   ته«ی»مدرن  ای   «یی»ابتدا  دییتأ   رقابلیغ نه  رد ندا  ستوسنیپل  یهابه  که  همانطور  فرانسو  کی.  اصوال     ی برا  یروش 

نه   و  دارد  وجود  باگت  آمر  کیساخت  اساسا   ماش  یبرا  ییکای روش  سنگ  ی هاروش   ن، یراندن  ابزار  ساخت    ی مختلف 

افراد تحت شرا  یی های استراتژ م به کا  ر ی متغ  طی هستند که توسط  از دروندی ر  استفاده  ابزار    یبرا  کیاستراتژ  دگاه ی .  شواهد 

 (. ور یو د  ی)توب  یع یطب خ یتمام تار ی برا جیرا  یاست، سنگ محک نظر ی کاربرد  ییگرا کسان ی ی به سادگ یسنگ
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  رات ییمشاهدات تغ  یها در گذشته بر روخود درباره شواهد رفتار انسان   حات یاستناد به توض   ی(. با درخواست از ما برا1987

انسان   کیاستراتژ رفتار  نخستدر  و  ب  یآرام   یصدا  ییگراکنواختی  ،ی امروز  رانسان ی غ  یهای ها  تفاوت  که  و    نی است  علم 

 . کندی م  یادآوریرا به ما   ی لی تخ ی داستان علم

کتاب    ن ی بزرگراه. ا  ک یاست، نه    ر یمس  ک یکه در حال ساختن    د یداشته باش  اد یجنگل، به    انی در م  ی ری ور کردن مسشعله   در 

تنها   نی کند. ا ی تکامل انسان را به هم متصل م ی و مسائل اصل  یرا نشان دهد که شواهد ابزار سنگ   یری کرده است مس یسع

  ن ی ا  د، یبا   رها یبه بهبود دارند. همانطور که مس  از ین  ن ی سنگ  کیتحمل تراف  ز آن قبل ا  ی و خم ها  چ یاز پ  ی و برخ  ست، یراه ن

 بکنند؟  دی ود. باستان شناسان در مرحله بعد چه باش  یدوشاخه در جاده ختم م کیکتاب به  

زم  نی تر  ساده از  نش  یها  نیراه خروج  برخ  ینیناآشنا، عقب  با سرما  یاست.  باستان شناسان    ی بر رو   یادیز  یگذار  هیاز 

شته  شناسان در قرن گذطور که باستان ادامه خواهند داد. همان   "به کار معمول خود"  ، یشواهد ابزار سنگ  ی سنت   یکردها یرو

باروک   تروسته یپهمبه  یابزار سنگ عیمراحل عصر و صنا  نیو »انقالب« ب انتقال«شواهد را برحسب » نی ها ااند، آن انجام داده 

ا  بیترت داد.  عواقب  کی  ن یخواهند  انتخاب  اما  است،  شناس دارد.    ی انتخاب  انسان  غ  یکم   یدیرین  باستان   ر یبه  شناسان  از 

 . نندیبی م  یادیارزش ز ای دارند   یسنگ ی شده درباره ابزارهانوشته فرهنگ«  خی به »تار ی ادی عالقه ز

  ی کم  ط ی در شرا  شتر،یب  اتییجز .  باشد  یکار به طور عال   ن یا  ی ها  ی نیب  ش یاز پ  یبرخ   ش یتواند آزما  یرو به جلو م   ر یمس  کی

  ی به خوب  را یز   افت،ی خواهند    را آشنا   ر یمس  ن یاز باستان شناسان ا   ی اریتر، و با استفاده از شواهد از مناطق مختلف. بس  ح یصر

مناطق جغراف  ل ی تما در  به تخصص  ها  ا ی و/  یی ایما  ب  ی زمان  ی دوره  را  برا   ی م   ان یخاص  نکته که    ن یا   افتن یمثال،    یکند. 

  شوند، ی نم  ی بانیپشت  ی اما در آند مرکز  شوند،ی م   یبان یپشت  ییباال  ل یدر دره ن  8در فصل    یمسکون   ی حرکتی ب  یهای نیبش یپ

ب  یکار  یهاه یفرض  دیشا  ا یتر،  شدهصالح ا  یهاهیبه فرض در مورد رابطه  و    ی. کم تحرکشود ی منجر م  یمسکون   نیمتعدد، 

دهد اشتباه    یدر تکامل انسان ارائه م  ی مورد نقش ابزار سنگ  درکتاب    نی که ا  ییها   هیمهمتر از آن، اگر فرض  یتنوع سنگ 

از    یترعیحوزه وس  دی با  یتجرب  یهاابطال   نیکرد. چن   نیگزی ا بهتر ج  ی ها   ه یآنها را کشف کرد، رد کرد و با فرض  د ی باشد، با

 را نشان دهد.  ی انسان ی هاشه یر قات یتحق

 

  رات ی خاص متمرکز کنند و تأث  ی است که باستان شناسان توجه خود را بر رفتارها  ن یکمتر متعارف ا  ی دوم و تا حدود  ریمس

ابزار سنگ  بر شواهد  را  با   ی انسان  ر ی غ  یها   ی انسان و نخست  ن ی ب  یفتارر   ی تفاوت ها  ر یکنند. سا  ی بررس  ی آنها  مورد    د یکه 

و بزرگ شدن    ییغذا  میمرتبط در رژ  رات یی(، تغ2009شده از آتش )ورانگهام    لعبارتند از: استفاده کنتر  رندی قرار گ  یبررس

( کودکAiello and Wheeler 1995مغز  بقا  یطوالن  ی(،  و  تول  ی مدت  از  )  د یپس  سال مثل  همکاران planهزار   .)  

 ( سونی ، کرامر و ال2009)بورکارت و همکاران  ی(، پرورش تعاون2000
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و    لی مرتبط )ه  ری مدت توسط افراد غ  ی (، و اقامت طوالن2016  ن ی)مار   ین یب  شی منابع متراکم و قابل پ  ی(، جستجو برا2010

  شود ی دانشمند م  یما چه کسآسان نخواهد بود، ا یسنگ  یشناسباستان  نهیشیپ  یها بر روآن  ر ی تأث ینیبش ی (. پ2011همکاران  

 فرسوده؟ ی رهای دنبال کردن مس  یبراکاشف تنها  ا یتا مسائل آسان را حل کند  
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 مهیضم

 

 

 ایع و صن یباستان شناس  گاهنگاری در   یسنت  مراحل

 

  ی قراردادها برا  نیوجود، ا   نی استفاده نشده است. با ا  مرسوم  ی ابزار سنگ   عیصنا  ای   یسنت   دوره بندیاز مراحل  کتاب    متن  در

که    ی که خوانندگان  ی . به طوررند یگ  ی مورد استفاده گسترده قرار م  ی حرفه ا  اتیهمچنان در ادب  یشواهد ابزار سنگ   ف یتوص

  ح یآنها را به اختصار توض  مهیضم   نی دارند، ا  یی اصطالحات چه معنا  ن یشوند بدانند ا   یروبرو م   ات یبار با آن ادب  نی ولا  یبرا

 دهد.   یم

  ی و نوسنگ  یسنگ  انیم ،یسنگ نهیپار یرا به دوره ها ایو آس قا ی در اروپا، شمال آفر سنگعصر  خیتار از  شیشناسان پ ستانبا

بسته    گر یبه منطقه د  یاز منطقه ا  ی باستان شناس  یدوره ها  ن یا  خ یتار  ،ی شناس  ن یزم  ی کنند. بر خالف دوره ها  ی م  میتقس

 است.  متفاوت  یباستان شناس  یمجموعه ها یبه محتوا

  نهیپار  یها. مجموعه میلیون سال پیش  3.3  <تا   هزار سال  5. 12  هولوسن، از   هقبل از دور  خی از تار  ش یشامل پ  ی سنگ  نه یپار

سکوی    یهاسنگ مادر و    قلوه سنگ  یهاسنگ مادر   ،یدوقطب  یهاسنگ مادر   ی( داراهزار سال  245از    شی )ب  قدیم  یسنگ

  انه یم  یسنگ   نه ی. پارشوند یظاهر م  ها، کیو پ  نده ها (، مانند برزار برنده بزرگاب)  کشیده  سنگ مادر   یهستند. ابزارها   ضربه

سال  45-245) فناورهزار  ظهور  نشانگر  مادر   ی (  مراتب   سنگ  وجه  یسلسله  مادر")  ی دو  لوالوا  ی ها  سنگ  است.  "آماده   )

کنند.    یرا حفظ م   غهیت  یها  سنگ مادرو    یمنشور  یها  غهی ( تهزار سال  45-12)  ییباال  یسنگ   نهیپار  یمجموعه ابزار سنگ

کمتر    دهی بر  ای و/  ی پشت عاتها )قط  ریز ابزار است.    یاقتصاد  دی و تشد  یحرکتی ب  ش ی( شاهد افزاهزار سال   12-8)  یسنگ   انیم

  فراپارینه سنگی دوره معادل    ی جنوب غرب   ی ایو آس  قایدوره هستند. در شمال آفر   ن یا  ی متر( از آثار باستان  یسانت   3طول    به   از

شکل    یدگ یی که با سا  ند یب  یرا م  یسنگ   ی ابزارها  نی( همچن هزار سال   10تا    6  <)  ی شود. در اروپا، دوره نوسنگ  ی م  دهینام

   شده است. یاهل  واناتی و ح اهان ی گ مل شا یی مواد غذا  د ی تول ی برا ی گرفته اند و شواهد

م  مجموعه   در   ی قای آفر  خ یتار   اقبل در  از  مراحل عصر    یاجنوب صحرا  از  م استف  سنگمتفاوت  م  کنندی اده  و    چل ی )بارهام 

پار2008   یابزارها   ی برا   ی با شواهد  قا ی متاخر آفر  سنگ هستند. عصر    ه انیو م  قدیم   ی سنگ   نه ی(. دو مورد اول اساسا  مشابه 

 متفاوت است.  جدید اوراسیا  یسنگ نه یدوره پار ا تا هولوسن ب شتری و با گسترش ب ریز ابزار  یسنگ
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(  "سنت" ای)  یزمان  یمتوال  یک ی قاره خود را به دو دوره تکنولوژ خیاز تار  شیپ  ییای استرال به بعد، باستان شناسان 1970دهه  از

که تا زمان استعمار اروپا در اواخر    کوچکی  ابزار  سنت  و  ،هزار سال  45–6.  خراشندهو سنت    یابزار اصل  کیکردند،    میتقس

است که با ضربه    ییابزارها  ی دارا   سنت خراشنده   و   سنگ مادر -(. ابزار 1999  ( نگایو کام  یقرن هجدهم ادامه داشت )مولوان

م   داره یزاو  ی هاسنگ  ی هاچکش سخت ساده و تکه  نتبر و    ها تراشه اما    شوند، ی ساخته    ی ها. مجموعه دیده می شوند   زی ها 

در   اند.  فشار ساخته شده   زیو ر  غیر سنگی با چکش    یاهستند که توسط ضربه  هاریز ابزار   یحاو   نیابزار کوچک همچن  یسنت

 کند.  یچارچوب استفاده م نی کمتر از ا ایاسترال خ یتار پیش از  ر یاخمطالعات 

استفاده    «ی و »باستان  «سرخپوستان کهناز اصطالحات »  دیجد   ی ایدن  خ یتار   پیش از   ی دوره ها  نی اول  یشناسان برا  باستان

  14-10  بایهولوسن، تقر   نیو اول  سن ستویپل  ی انیپا   ی هزاره هاسرخپوستهای    نه ی(. دوره پار1958  پس یلیو ف  ی لی کنند )و  یم

سال  م  هزار  بر  در  متمارد یگ  ی را  سنگ  نی زتری.  وجه"فلوت  تیزه "  ، یهند  نهیپار   ی ابزار  دو  ت  ی ،  نوک  و  اشکال    زی نازک  با 

انتهای زبانه دار  مختلف   ابزارهابا  ابزار سنگ  شی سا  ی هستند.  دوره    ینادر هستند. اصطالحات مورد استفاده برای بزرگ  و 

و    یکشاورز   رش یدر پذ  یمنطقه ا  یمتفاوت است که منعکس کننده تفاوت ها  یابه گونه    کا یدر قاره آمر  ی باستانپسا    یها

پ با کشاورز  ده یچی توسعه جوامع  اندازه    یم   جی رابزرگ  سنگ    ی ها  تبر  ،یاست.    ی در دوره ها  تیزه دو رویهشوند. کاهش 

 دهد.  ی و کمان م ر یت ی خبر از معرف ، یبعد یزمان

 

 ی ار سنگ ابز عیصنا

  ی هاروش   یرا برا  ی که شواهد  کنندی م  یبندبا هم گروه   ی را از همان مراحل سن   یسنگ  ی هامجموعه   یابزار سنگ   عیصنا

عبارتند    قدیم  یسنگ   نه یپار  ع یصنا  .گذارند ی مشابه از انواع مصنوعات به اشتراک م   ی های و موجود  ی مشابه ساخت ابزار سنگ 

ابزار    د یفاقد تول  ی مختلف منطقه ا  عیو صنا   افته،یشود(، اولدوان توسعه    ی نوشته م  زین  انیآشول  نی)همچن   ی از: اولدوان، آشول

ارسدی سال م   ون ی لیم  1.6از    تری م یقد  قایآفر   در مکانهای اولدوان    یهامجموعه   قدمت   . نده بزرگبرُ ها تحت  مجموعه   ن ی. 

  ستوسن یپل  یمجموعه ها  یگهگاه برا  "ناولدوا "(. اصطالح  5. 4هستند )شکل    قلوه سنگ  سنگ مادرکاهش    یشواهد  ر یتأث

ابزار برنده    ر ی ، کلنگ، و چاقو و ساشکافگر،  تبردستی  ی حاو  ی آشول  ی هامجموعه    رود.   ی به کار م   نیز  قا یدر خارج از آفر   هیاول

ا  ام  رسد، ی سال م  ون یلیم  1.8به    قایدر آفر   ی آشول  ی هااز مجموعه   ی (. تعداد معدود5.8و    5.4-3. 5  ی هاهستند )شکل   بزرگ 

  200  نیکه قدمت آنها ب  ی ابزار برنده بزرگمعموال     ایاوراس  صنعت  و  قا ی آفردر  سال هستند.    ون یلیم  1.6تر از  اکثر آنها جوان 

 شود.  ی اواخر آن صنعت اطالق م ای  یان یم ه،یشود و به مراحل اول ی م ده ینام آشولی ، میلیون سال است 8/1هزار سال تا 

مادر  یدارا  "اولدوان  افته یتوسعه  "  صنعت ابزارها  های کرو  نیمه و    های کرو  است.  کشیده   ی سکید  ی ها  سنگ    ی و 

ابتدا تصور مروتوش  در  آشول  یاکه مرحله   شدی شده متعدد.  توسعه  باشد، تحق  ی در  اولدوان  که    دهدی نشان م  ر یاخ  قات ی از 

و    قدیم  ستوسنیپل  یابزار سنگ   ع یصنا  دارند.   ی همپوشان  گریکد ی با    ی از نظر زمان  هیاول  ی و آشول  یی قا یآفر   افتهیاولدوان توسعه 

فاقد    ا یاوراس  یانیم بزرگکه  برنده  ها  ابزار  نام  با  ب  ی هستند  و  داخل  در  نام   ن یمختلف  موارد  ی م   دهیمناطق  که    ی شوند. 
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ادب در  تا   ی باستان شناس   ات یمعموال   از  اند عبارتند  آس  ی اصل  ن ی)سرزم  یاسیذکر شده  و    کالکتونی (،  یجنوب غرب  یای اروپا 

 (. ایآسجنوب )  سوان(، و ایتانیها در بر)مکان  

ا  ع یعمدتا  در توز  قدیم   ی سنگ  نهیپار   ع یبا صنا  یان یم  ی سنگ   نه یپار  ی ابزار سنگ   ع یصنا ا  اس یو نه در مق  ی منطقه  و    ی قاره 

جا  به  ها هزار سال  )ده  تر  کوتاه  زمان  است.   یمدت  متفاوت  ابزار سنگ  ن یتر  یاصل   موستری  صدها هزار سال(    ی صنعت 

از    یری متغ  ری مقاد  ی حاو  نی موستر  یهااست. مجموعه   ایغرب و جنوب آس  قا،ی در اروپا، شمال آفر  انهیم  ی سنگ  نه یردوران پا 

موارد    ن ی(، و همچنتیزهها و  نده)خراش  رویه   ک یروتوش شده    یهالوالوا و تکه   سنگ مادر   یآور مصنوعات قابل ارجاع به فن 

مادر   ی ابزارها  از   ی نادر وجه   سنگ  دو  و  )شکل  ناز  ی بلند  هستند  شده    ی سنگ  نهیپار   عیصنا   قا، یآفردر  (.  6. 6-6.3ک 

تشخ  یانی م  سنگعصر  /انهیم شده  روتوش  مصنوع  نوع  چند  اساس  بر  عمدتا   ترشناسندی م  ی صی را  شده  شناخته  آنها     نی . 

هویسون  (، و  نازک شده  رویهدو    تیزه)  و درهم(،    تیزه)تکه ها و    انی(، آترکشیده  ز ینوک ت  یسانگوئن، لوپمبان )دو وجه ها 

پشتپورت   شده(.  ی )قطعات  کوتاه  فعال  ری اخ  شیافزا   لیدل  به  /  بند  ،ی قاتیتحق  یها  تیدر  سنگ   عیصنا   یطبقه    ی ابزار 

 آن مشکل است. نامتعادل است و سنتز  ی تا حدود یشرق  یا یآس در   ستوسنیپل

سنگ   ع یصنا پار  یابزار  ب  ی فوقان  ی سنگ   نه یدوره  جغراف  ن یدر  ا  یی ایمناطق  متفاوت  بعمده    ی درس   یهاکتاب   شتر یست. 

(  یزمان   بیشامل )به ترت  نهای . اکنندی م   فیرا توص  ی غرب  یاروپا   صنایع  نیترشدهو شناخته   ن ی تری تنها طوالن  یشناسباستان 

ما  ی سولوتر  ،ی گراوت  ،اوریناسی  ا  ی ن یگدالو  همه  مصنوعات    ی منشور  غه یت  ی فناور  ی دارا  عی صنا  نی است.  مختلف  انواع  و 

کمتر دوام    ایاز چند هزار سال    شیمعموال  ب  فراپارینه سنگیو    یسنگ   انیم  یابزار سنگ   عیصنا  . هستند  زی روتوش شده متما

مق  آورند ی نم در  ز  یامنطقه   ی هااس یو  تغ شوندی م   ع یتوز  یامنطقه   ر ی تا  برحسب  معموال   آنها  در    ریی.  ابزار شکل  و    ریز  ها 

ها فناور  غه یت  ی نسبت  مادر   ی به  برخ 8.3شوند )شکل    یم   فی تعر  یا  غه یت  ر ی غ  سنگ    ع یصنا  ن یا  ن یترشده از شناخته  ی (. 

آز از:  غرب  ی و ساوترر  ی زیتاردنو   ، یل یعبارتند  مگلموس ی)اروپا  فدرمسرن.  ، ی(،  و  اروپا(،  "یچاقو")  فرهنگ  ارتبول  )شمال   )

 (. قای)شمال آفر نی و اوران نی(، و کپساتشام) انیکباران و ناطوف

ن  ینوسنگ   ی ابزار سنگ  عیصنا دارندام  به ندرت  تنوع طراح   ی شناسباستان   « یهابلکه در »فرهنگ   ، مستقل  بر اساس    ی که 

از نظر محدوده    یب یترک  یفرهنگ ها/عیصنا   نی . چنرندیگی اند، قرار م شده   فی تعر  گریو شواهد د  یمعمار   ،یامنطقه   سفال

منطقه    نیب  ی ها  اس یبه مق  ا یاست    از چند هزار سال  شیاز آنها ب  ی متفاوت هستند. تعداد کم  اریو مدت زمان بس  یی ایجغراف

لبه زم  ی ا  تراشه   ی از آنها سلول ها  ی اری. بسابدی   ی گسترش م  یا را    ی نقاط پرتابه روتوش شده دو وجه   نی و همچن  ن یو 

 (. 5. 8-8.4 یکنند )شکل ها  ی حفظ م
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 شده است.  جادیا یتقاطع لبه برشهر دو سطح م  ای کی یبر رو  شی مصنوع که بر اثر سایده: یلبه سا با ابزار •

 (.3.4هر دو سطح متقاطع )شکل   ا ی کی دنییلبه برش با سا  جادی( اH)حالت ییده: لبه سا با ابزار دیتول •

 (. یفوقان ،یانیم  ن،ییپا  یسنگ نهی)به عنوان مثال، پار یشاخص سنگ   یها لیتوسط فس گریکدیاز   زیمتما یزمان یدوره ها زمانی: مراحل •

قرار گرفتن در معرض    ای  گریبستر سخت، مانند سنگ د  کیبه    سنگ مادر   کیضربه زدن    ا یبا پرتاب    یشکستگ   جادی( اA)حالت    :ضربه سندانی •

 (.3.3سنگ بستر )شکل 

 است. افتهی رییتغ انسانوش تیکه توسط فعال  یسنگ مصنوعدست ساخته:  •

 .کیاص مترمشابه از روتوش، شکل، و خو یاز مصنوعات با الگوها یگروه نوع ابزاری: •

 (.مکان کیسطح  ای مکان کی) کسانی یاز آثار باستان  یا مجموعهمجموعه:   •

 آنها.  یاز لبه ها یکیدر امتداد   حداقل درجه(  90به شدت روتوش شده اند )تا حدود  تراشه/  تراشهقطعات  : قطع شده/پشته دار قطعه •

  مال یپرگز/ستالید یدر انتها ای)پشت(   تراشه تراشهقطعه  کی یجانب   یهالبه  ی( روتوش تند بر رو D2, D3  یها رحالتی)ز پشته دار/قطع کردن: •

 کند  یجدا م  تراشه ک ی یکینزد یکه مواد را از انتها  هی(. روتوش نازک کننده پا3.3آن )برش( )شکل  

سنگ  (  BHC)  یدو وجه  یسلسله مراتب  سنگ مادرچند لبه کار شکل گرفته است.    ای  کیاز هر دو طرف    تراشهبا برداشتن    :یدو وجه  سنگ مادر •

از آن و د  ی ها  تراشه با    یکیمجزا:    یبا دو سطح شروع شکستگ  یدو وجه  مادر    ی هاجای  با  یسطح شروع شکستگ  یگرینسبتا  کوتاه جدا شده 

 تر و گسترده تر.  یتهاجم تراشه تراشه

طرف لبه )سطح    ک ینسبتا  کوتاه از    یها  شه تراها با جدا کردن    تراشه( به دست آوردن  F)حالت    :یدو وجه  یسلسله مراتب  سنگ مادر   کاهش •

 (.4. 3( )شکل تراشه)سطح انتشار  گریبلندتر از طرف د ی( و تکه هایشروع شکستگ

 . یدوقطب  سنگ مادراز کاهش  یناش :یدوقطب  سنگ مادر •
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بستر سخت قرار    کی  یکه رو   یا  تراشه  ای  سنگ مادر  کیسطح    ن یبا برخورد به باالتر  ی( شروع شکستگB)حالت    :یدوقطب  سنگ مادر  کاهش •

 (.3.3گرفته است )شکل  

 (. عرض  ×2 ≤ )طول   کشیده تراشه  کی :غهیت •

  و (  عرض  ×2  ≤ ها( جدا شده اند نسبتا  بلند )طول    غه یکه از آن تکه ها )ت  کشیده  رویهتک    یا  مکرهین  یسلسله مراتب   سنگ مادر   :غهیت  سنگ مادر •

 .دینیرا بب کشیده رویهتک   یسلسله مراتب سنگ مادرجدا شده اند.  گریکدی موازات به

  5بلندتر از    یتک وجه  یسلسله مراتب  سنگ مادر  کیها با جدا کردن آنها از    غهی( به دست آوردن تSubmode G2)  :غهیت  سنگ مادر  کاهش •

 (.3.4متر )شکل   یسانت

 لبه آن تراز شده اند، اصالح شده است. با  یو مواز ینییو پا ییکه به صورت عمود بر سطوح باال ییها یبا شکستگ اسکنه:/ تراشه تراشه  قطعه •

 شود.  یکه از آن جدا شده است منتشر م  یا تراشه یشود و عمود بر سطح شکم یکه با سوزاندن جدا م  یا تراشه  تیغک اسکنه: •

راز شده است،  ت  یکه به صورت عمود بر محور طوالن  یبه لبه برش  ش یسا  ای  ی آن با روتوش تهاجم  ستالید  یکه انتها  ی ابزارهسته کشیده تبر:   •

 است. افتهی رییتغ

 (. 3.3)شکل   دهیکش یدو وجه سنگ مادر ک ی ستالید یدر انتها زی( بستن لبه برش تSubmode E4) تبر: دیتول •

 .دینیرا بب یاتی عمل رهیزنج توالی عملی: •

 اند.شکل گرفته  یشناسن ی زم شی گرد شکل که در اثر سا کالست: سنگ •

 (.3. 3)شکل   تراشه کی تحتانی یانتها یکیمتقارن در نزد  یچند فرورفتگ ای کی  جادیا( D6حالت  ری)ز :تحتانیمقعر  روتوش •

 (.3.3)شکل   تراشهمتر( از قطعات  یسانت 2از  شی نسبتا  بزرگ )طول ب ی( جدا کردن تکه هاD5حالت  ریهمگرا )ز انتهایی روتوش •

 سطوح آن است. ی( رو متری لیم  30از  شیول ببزرگ )ط اسیدار در مقتراشه  یهااثر یکه دارا  یهاسنگ مادر دست ساخته: •

 شود.  یم  سنگ مادر  کیاز اعمال که منجر به جدا شدن تکه ها از  یمجموعه ا :سنگ مادر کاهش •

  ی سکو  کیو از    یپشت  ای  یمتر از سطوح شکم  یسانت  2  تر از  یطوالن   تراشهچند    ای  کیکه از آن    یا  تراشه  :تراشهقطعه  /تراشه  یرو   سنگ مادر •

 ماده جدا شده است. آ  یضربه ا

 هر دو.  ایکردن مجدد،   زیابزار با حمل و نقل، ت  عمر کردن  یطوالن :نگهداری و استفاده •

با هدف    سنگ مادرکاهش    ی( استراتژ2(. )"عاتیضا"  ی)از اصطالح فرانسو  یشکستگ  یمحصوالت جانب  ری، و ساتراشه  یها( تکه 1)   :عاتیضا •

 .دینیپرک را بب دینوان ابزار. تولاستفاده به ع یمناسب برا یها  تراشه جادیا

 .تراشه و  تراشه یمتر( و تکه ها یسانت  2تا  1کوچک )طول کمتر از  ی تکه ها یایبقا •

 دورتر است.  یکه از نقطه شروع شکستگ یها، قسمت  تراشه یرو  انتها •

 قسمت ابزار. نیتر کیروتوش شده، بار  یها و ابزارها  سنگ مادر یرو  •

 سطح.  نیها، محدب تر سنگ مادر. در سنگ مادرسابق  ی خارج  سطح :ها تراشه  یرو  یپشت سطح •
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 هزار سال    11تا  6از   ه،یهولوسن اول یزمان دوره •

 هزار سال  300میلیون تا  7/1(، حدود. اوایل پلیستوسن میانی)  :یانیم-قدیم ستوسن یپل یزمان دوره •

 . انهیم ستوسن یپل  لیو اوا هیاول  ستوسنیپل دوران •

 میلیون سال  7/1تا   5/2: از  هیاول ستوسن یپل یزمان دوره •

از    یکیدر امتداد حداقل    یبه طور قابل توجه  ابزار  -  یسلسله مراتب  ریغ  یدو وجه  سنگ مادر  -  کشیده  ی سلسله مراتب  ریغ  یدو وجه  سنگ مادر  •

 شده است. دهیخود کش یکیمورفولوژ  یسه محور اصل

اE)حالت    کشیده  یسلسله مراتب  ریغ  یدو وجه  سنگ مادردهنده    کاهش • ابزار    کیاز    یسلسله مراتب  ریغ  یها  تراشهاز جدا شدن    ی( مجموعه 

 . شوند یمنتشر م  سنگ مادر یعمود بر محور طوالن با یکه تکه ها تقر  یعرض( به گونه ا <)طول   کشیده  سنگ مادر

 شود. یها( م غهیکه از آن تکه ها )ت کشیدهرویه تک  یسلسله مراتب  سنگ مادر •

 .دیمراجعه کن ریز تیغه سنگ مادر غه،یت سنگ مادربه  نیجدا شده اند. همچن گریکدی موازات به و ( عرض  ×2 ≤ طول ) یشده نسبتا  طوالن جدا •

 .دیمراجعه کن یانیم-ه یاول ستوسن یبه پل اوایل پلیستوسن میانی •

 به شکل دادن. دینگاه کن تراش دو رویه •

 (.3.1شده است )شکل جدا    سنگ مادراز  یکه در اثر شکستگ یشدن قطعه سنگ تراشه /تراشه •

 (.3.3)شکل  تراشه کی متر از   یسانت 2از  شتریچند تکه با طول ب  ای کی( جدا کردن Submode D7)  تراشه سنگ مادر کاهش •

 . دینیبب زیرا ن تراش. ابزار استفاده به عنوان  یمناسب برا  یها تراشه  جاد یابزار با هدف ا دیتول یاستراتژ :تراشه دیتول •

 . تراشهتکه  ای تکه  کی( از لبه یسلسله مراتب ریغ ای ی( جدا کردن تکه ها )به صورت سلسله مراتبD)حالت  راشه ت تراشه کاهش /روتوش •

 شود.  یشروع م کشیده یدو وجه سنگ مادر کی  تحتانی یو پهن که از انتها ینسبتا  طوالن تراشه کی :فلوت •

 (.3.1)شکل   ردیگ یآن منشا م از  ی، آن سمت لبه کار شده که شکستگسنگ مادر کیشروع شکست در  سطح •

 (.3.1)شکل   ابدی یپس از شروع گسترش م یشکستگ  کی که ری، آن طرف لبه کار شده زسنگ مادر کی انتشار شکست در  سطح •

 است.  یکیمصنوع که منعکس کننده استفاده مکان رییتغ عملکرد •

 اند.شکل گرفته  ش یو سا یاکوبه  یهاچرخه  لهیوسه بهک ییهاسوراخ  ایمقعر و/  ایسطوح محدب، مسطح  یمصنوع دارا :هیسنگ پا ابزار •

)شکل    شیضربه و سا  یهامصنوعات توسط چرخه   یبر رو   ییهاسوراخ   ایمقعر، و/  ایسطوح محدب، مسطح    جادی( اI)حالت    هیابزار سنگ پا  دیتول •

3.4.) 

 به آن وصل شده است. یکه ابزار سنگ   دسته •

 شود.   یاستفاده م یگریدر سنگ د یشروع شکستگ یبرا کوبه  سنگ •

 . ستندین ضیقابل تعو تراشه یجداشدگ سطوح و  یکه در آن شروع شکستگ تراش یاستراتژ  سنگ مادر  یسلسله مراتب کاهش •
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 .انسانوشدوپا   ماتیتا کنون. پر هزار سال پیش  12.5هولوسن،   ی شناس نی دوران زم •

 خردمند.  انسان •

 گذارند.  یاز انواع مصنوعات را به اشتراک م یمشابه ی ها یکه موجود ییمجموعه ها عیصنعت/صنا گروه •

 است. کالیبره  وکربنیسال راد 45000کمتر از  ی ها خیاثر، تار ن ی. توجه: در اشی، هزاران سال پهزار سال  مخفف •

 . هزار سال پیش 128-12.5 ،یشناس  نی( دوره زمLP)  متاخر ستوسنیپل •

 .دینیرا بب  کشیده سنگ مادرابزار : ابزار برنده بزرگ •

 . یعرب رهیجز شبه  و  یمجاور آن فالت آناتول یهاشام و بخش  یشرق ترانهیمد  یایدر  حوضه •

 شده است  شناخته نیشود. همچن  یساخته م  یکه از آنها مصنوعات سنگ ییسنگ ها یخام سنگ مواد :  سنگ •

 ( به عنوان »سنگ ابزار«.گری)در آثار د •

نسبت   یشده و دارا  دهیمحور کش  کی  یکه حداقل بر رو   یسلسله مراتب  ریغ  یوجه  دو   سنگ مادر( ابزار  ابزار برنده بزرگبلند )  سنگ مادر  ابزار •

 است.  1به  3از  شتریعرض به ضخامت ب

که آنها به    یبا جدا کردن آنها به طور  دهیکش  یدو وجه  سنگ مادر  کی( بدست آوردن تکه ها از  Submode E1بلند )  سنگ مادرابزار    دیتول •

 (.3.3شوند )شکل    یمنتشر م سنگ مادرطح و نسبتا  در سراسر س گریکدیسمت 

• Ma شیها سال پ ونیلیمخفف م . 

 (.3.3متر طول دارند )شکل  یسانت 3از   ش یب تراشه تراشه قطعات ( پشتوانه/ برش دادن بهSubmode D2) بزرگ ابزاربرش  /بانیپشت •

 است.  در ارتباط  انسانوش  تیاز فعال یگریسنگ اصالح نشده است که با شواهد د کی وارداتی: •

 شود.  یاستفاده م گرید اءیبه اش یچسباندن ابزار سنگ  یماده چسبنده که برا  :کیماست •

 متر عرض دارد.   یسانت  1تر از  کیمتر طول و بار یسانت 5کمتر از    ریز تیغه غهیت  •

 متر طول دارد. یسانت 5کمتر از  غه یت سنگ مادر ریز تیغه  سنگ مادر •

 (. 3.4متر )شکل  یسانت 5با طول کمتر از   غهیت سنگ مادر کی( کاهش Submode G3)  :ریز تیغه سنگ مادر کاهش •

 متر یسانت 1از  شی ب عرض متر و کمتر یسانت 3با طول کمتر از   ریز ابزارقطع شده  /تراشهتکه  تکه •

 (.3.3شود )شکل   یمتر طول اعمال م سانتی 3≥ مصنوعات  یبرا دنی/ بر بانی( پشتSubmode D3) یسنگ زیبرش ر /بانیپشت •

 .یلبه ها و سطوح ابزار سنگ یکوچک رو  اسیدر مق یدگییو سا یشکستگ ریز ساییدگی: •

  ه یو بخش اول  یانیم  ستوسنیپل  ی، شامل بخش بعدهزار سال  300-50(، حدود.  پلیستوسن میانه و پسین)  نیو پس  یانیم  ستوسنیپل  یزمان  دوره •

 . هزار سال 730-128 ،یانیم  ستوسنیپل یزمان دوره متأخر. ستوسنیپل

 .  دیمراجعه کن نیو پس یانی م ستوسنیبه پل پلیستوسن میانه و پسین •
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 (.3.3)شکل   Pebble  سنگ مادرکاهش  C(. حالت 3.3)شکل   یدوقطب  سنگ مادرکاهش   B(. حالت 3.3سندان )شکل   یکوبه ا •

 (.3.3شدن )شکل  تراشه تراشهروتوش/کاهش   D حالت •

 (.3.3)شکل   یسلسله مراتب ریغ یکاهش طول دو وجه  E حالت •

(. حالت  3.4)شکل  رویهتک  یسلسله مراتب سنگ مادرکاهش  G(. حالت  3.4( )شکل  BHC) یدو وجه یسلسله مراتب  سنگ مادرکاهش  F حالت •

H (.3.4شده )شکل  دهییابزار لبه سا دیتول 

 (.3.4)شکل  هیابزار سنگ پا دیاول تول حالت •

 هستند. ضیقابل تعو تراشه ن سطوح شروع شکست و انتشار که در آ یسلسله مراتب ریغ  سنگ مادرکاهش   تراش یاستراتژ •

(  2دهد. )  یرخ م  ختنیمواد خام، از ساخت و استفاده تا دور ر  هیاز ته  گر،یموارد د  ایکه در مواد، سنگ    ییها  یدگرگون  ی( توال1)   یاتیعمل  رهیزنج •

 ها.  یآن توال یباستان شناس یها یبازساز

 پانزه ها و بونوبوها(.ها، شام ل ی)گور نیپان ییقایآفر مونیم •

مادر  • سنگ   سنگ  دارا  یاگوشه   ایگرد(    سنگ)   سنگقطعه    ک ی  قلوه  که  است  کوبه   ی هاتراشه از    یسر  ک ی  ی شکل  توسط  شده  در    یاجدا 

 است.  یسلسله مراتب ریغ تراشهمتناوب همان لبه است. حذف   یهاطرف

ها/ تکه   تراشهگرد(،  ی)سنگ ها  کشیده ریغ یاز کالسه ها یمتوال یسلسله مراتب ریغ  یها تراشه( حذف C)حالت  زهیسنگ ر سنگ مادر کاهش •

 (.3.3دار )شکل   هیزاو  یقطعات سنگ ای، تراشه یها

 

فشاری • برا 1)قلم  استفاده  مورد  مصنوع  )یشکستگ  جادیا  ی(  سنگ 2.  آنها    ی( مصنوعات  از  با    یها   یشکستگ  یسر  ک یکه  شده  منتشر  ناقص 

 لمه چکش.ضربات مکرر شروع شده است. مترادف ک 

 روتوش شده. تراشهقطعه /تراشه تکه •

× عرض( و 2جدا شده نسبتا کوتاه هستند )طول کمتر از    یکه از آن تکه ها  رویهتک    مکرهین  یسلسله مراتب  سنگ مادرسکوی ضربه  سنگ مادر •

 جدا شده اند.  گریکدیبه موازات 

 رویه ک ی ی( کاهش سلسله مراتبSubmode G1)سکوی ضربه  سنگ مادر کاهش •

 (.3.4نسبتا کوتاه )شکل   یا مکرهین سنگ مادر کی •

 . هیاول ستوسنیپل یشناس نیزم  یها دوره بعد و  وسنی، شامل پل2.6Ma<-1.7حدود  ستوسن،یپل ویپل یزمان دوره •

 دهند.  یم لی را تشک زیت یمثلث  یبرآمدگ کیشوند و  یکه در آن دو لبه روتوش شده با هم همگرا م تراشه / تکه  تراشه تیزه •

جدا    ی تکه نسبتا  بزرگ از سطح انتشار شکستگ  ک ی  که از آن  یدو وجه   یسلسله مراتب  سنگ مادر   یحیترج   یدو وجه  ی سلسله مراتب  درسنگ ما •

 شده است. 

تکه    کیکه شامل جدا شدن    یدو وجه  یسلسله مراتب  سنگ مادر( کاهش  F1حالت    ری)ز  یدو وجه  یسلسله مراتب   سنگ مادر  یحیترج  کاهش •

 (.3.4است )شکل   یسطح انتشار شکستگ تکه نسبتا  بزرگ از 
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 .یپشت تراش یهاجایو  یمواز یجانب  های  لبه با( عرض ×2 ≤ )طول   کشیده تراشه  ک ی یمنشور غهیت •

جهت  فیروتوش شده، قراردادها/تعر یها و ابزارها سنگ مادراست. در  ینقطه به نقطه شروع شکستگ نیکتریکه نزد تراشهآن قسمت از  تحتانی •

 پالن است. یقسمت ابزار در نما نیتر عیوس ای نیتر  میت، اما معموال  ضخمتفاوت اس یریگ

بزرگ جدا شده از    یاز تکه ها  یهمپوشان  یها  یبا سر  یدو وجه  یسلسله مراتب  سنگ مادرمکرر    یا  ه یال  یدو وجه  یسلسله مراتب  سنگ مادر •

 .یسطح انتشار شکستگ

  ی همپوشان یسر کیکه در آن  یدو وجه یسلسله مراتب سنگ مادر( کاهش  Submode F2) یدو وجه یسلسله مراتب سنگ مادرمکرر  کاهش •

 (.3.4شوند )شکل  یجدا م یاز سطح انتشار شکستگ گریکدیبزرگ به موازات  یاز تکه ها

از    ی آن به صورت شعاع  تراشه   تراشه  ی هاجایکه    یرویهدو   یسلسله مراتب  سنگ مادر   یبرگشت  یمرکز/یشعاع   یدو وجه یسلسله مراتب  سنگ مادر  •

 شوند.  ینقاط مختلف اطراف آن همگرا م

که در آن   یدو وجه  یسلسله مراتب   سنگ مادر( کاهش  Submode F3)  یمرکز/یدو صورت شعاع  یسلسله مراتب  سنگ مادرمکرر    کاهش •

 (. 3.4شوند )شکل  یهمگرا م تراشه یسطح جداشدگ ط یاز نقاط مختلف اطراف مح گریکدیبا  یهمپوشان یا تراشه  یهاجای

 .یمصنوع سنگ  کیها از  تراشهاز   یسر کیجدا کردن  کاهش •

از رفتار    هیاز فرض  یگروه  :مرجع  مدل • مانند شامپانزه ها    هیاول  ی ها  انسانوش"موجود زنده )به عنوان مثال،    کی ها بر اساس مشاهده کل نگر 

 (. "بودند

)شکل    یهدفمند انسان  ت یفعالاز    شوندیم  یها ناشآن از    شودیکه تصور م   یمصنوعات  یهاکوچک در لبه   اسیدر مق  یشکستگ  یهااثر  :روتوش •

3.1.) 

 اند.که با روتوش اصالح شده  یاتراشه یهاها و تکه روتوش شده تکه  قطعه •

 قرار دارند. ستوسنیپل یاهایسطح در ترن ییآنها در معرض سطح پا یاقاره  یهااز قفسه  لیقب نی و از ا ،یتاسمان ا،ینو، استرال نهیگ ساهول •

 .دیمراجعه کن یدوقطب  ی ها سنگ مادرشده به   اسیمق :قطعات •

 ها به طور مداوم در طول  تراشهاز  یسر کی( حذف Submode D1)  خراشنده روتوش •

 (.3.3  شکل( )°70>) است که لبه حاصل از نظر مقطع نسبتا  حاد باشد. یبه گونه ا یا  تراشه لبه •

درجه( که با روتوش متعامد شکل    90>لبه روتوش شده حاد )   کیبا حداقل    یاتراشه/یاتکه   یها( تکهSNDs)  هادندانهو    هایدگیبر  ها،خراش  •

 گرفته است.

 ( است. تراش دو رویهقطعه روتوش شده )معروف به  ای سنگ مادر کی  یشکل بر رو  لیتحم ی برا شکل دهی به ابزاردیتول یاستراتژ •

 .دینیها و دندانه ها را بب یدگیخراش ها، برروتوش:  •

 در حالت جامد.  یاز مواد معدن  یا مجموعه :سنگ •

اساس مشاهدات    ه یاز فرض  یگروه  :کیاستراتژ  مدل • بر  رفتار    کیها  از  مثال،    کیبعد خاص  زنده )به عنوان  ابزار سنگ"موجود    ه یاول  یانتقال 

 (. "شامپانزه متفاوت بود.  یبا حمل ابزار سنگ انسانوش
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 خاص. یبه هر هدف  یابیدست یبرا یراه یاستراتژ •

 جدا شده است.  یاز لبه کار شده که در اثر انتشار شکستگ یو قسمت ینقطه شروع شکستگ نیب تراشه کی یاز سطح پشت یقسمت یابه ضر یسکو •

 سازندگان ابزار را منعکس کند.   یاجتماع تیرسد که هو یمصنوعات سبک به نظر م تنوع •

 (.3.3)شکل   Scraper Submode D1 روتوش •

 (. 3.3)شکل   D4حالت  ریز ضربه (. 3.3)شکل   کیریز ابزاربرش  /بانیپشت D3حالت   ری(. ز3.3)شکل   ابزاربزرگ  پشتوانه/ برش  D2حالت  ریز •

  ک ی فل  سنگ مادرکاهش    D7(. ساب حالت  3.3مقعر )شکل    تحتانیروتوش    D6حالت    ری(. ز3.3همگرا )شکل    ستالیروتوش د  D5حالت    ریز •

 Submode E3 Tanged(.  3.3نازک شده )شکل    رویهدو    دیتول  Submode E2(.  3.3)شکل    CT  دیتولE1 Lحالت    ری(. ز3.3)شکل  

Biface Production   حالت  ریز دی(. تول3.3)شکلE4 Celt   (.3.3)شکل 

آرام    F2  ی(. حالت فرع3.4)شکل    F1  ی در حالت فرع  BHC  یحیترج  کاهش • آرام  کاهش مکرر    F3  ی(. حالت فرع3.4)شکل    BHCکاهش 

 (.3.4)شکل  G1ساب مود  سکویی سنگ مادرکاهش  (.3.4)شکل  BHC یمرکز/یشعاع

 (.3.4)شکل  غهیت سنگ مادرکاهش   G2حالت  زیر •

 (.3.4)شکل   G3 زیر دسته  ریز تیغه  سنگ مادر کاهش •

 قرار دارند.  ستوسنی پل یاهایدر  نییو فالت قاره آن در معرض سطح پا یجنوب شرق یایآس ساندالند •

 شده است.  لیروتوش شده تشک یها  یمصنوعات که توسط فرورفتگ گرید ای تراشه  کی تحتانی یانتها یبرآمدگ زبانه: •

انتها  یچند فرورفتگ  ای  کیکه    یکشیده  یسلسله مراتب  ریغ  یدو وجه  سنگ مادر  دهیبهم چسب  یوجه  دو  • آن روتوش شده   یرو   یکینزد  یدر 

برا احتماال   تول  یاست،  به هفت شدن.  اSubmode E3)  کیبار  یدو وجه  دیکمک  متقارن  ای  کی  جادی(  نزد  تقعرها  چند به صورت    ی کیدر 

 (. 3.3)شکل  قرار گرفته است دهیکش رویهدو  سنگ مادر   کی تحتانی یانتها

احتماال     دهند،ی م  لیمتقارن را تشک  یبرآمدگ  کیشده،  روتوش  یچند فرورفتگ   ای  کیآن    یکه رو   یاتراشه دار/تراشه   یهادرهم شده تکه   یهاتکه •

 . گذاری دسته   یبرا یعنوان کمکبه

مادر  کی  ایروتوش شده    یا  تراشهقطعه    دهیبهم چسب  نقطه • وجه  سنگ  مراتب  ریغ  یدو  د  کشیده  یسلسله  روتوش   ستالیبا روتوش  و  همگرا 

 مقعر. تحتانی

• Technocomplex مشابه اما متفاوت   یها یبا فناور ییگروه مجموعه ها 

 است.  دیتول یها کیفاوت در تکنکه منعکس کننده ت یمصنوعات فناور تنوع گونه شناسی یها یژگیو  •

 . هزار سال 24-11حدود   ستوسن،یپل انهیپا یزمان دوره •

 جدا شده است.  یدو تکه از آن با ضربات کوبه ا ای کی شده که   شیآزما سنگ •

ها تا خط وسط  هر دو طرف که از لبه آن  ای  ک یدر    تراشه  تراشه   ی ها  اثربا    یسلسله مراتب  ریغ  کشیده  یدو وجه   سنگ مادرنازک شده    رویه  دو  •

 است. 1به   2از  شتری. نسبت عرض/ضخامت معموال  بابدی یفراتر از آن امتداد م ای یمحور طوالن
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که نسبتا    یبا جدا کردن آنها به گونه ا کشیده یدو وجه سنگ مادر کیها از  تراشه( بدست آوردن Submode E2نازک شده ) ی دو وجه دیتول •

 (.3.3)شکل  منتشر شوند   سنگ مادردر سراسر سطح 

زنده برا  کی که توسط    یابزار  ابزار • د  ای  اءیاش  ی دستکار  یموجود  کننده    یشود. نوع شناس  یاستفاده م  گریموجودات  تنوع مصنوع که منعکس 

که در    یانتشار شکستگ  سطوح  و   یشروع شکستگ  داریبا سلسله مراتب پا  رویهتک    یسلسله مراتب  سنگ مادر روتوش است.    ایتفاوت در شکل و/

 شوند. یقائمه متقاطع م یایزوا

مسطح است و    با یتقر  یکه در آن سطح شروع شکستگ   یسلسله مراتب  سنگ مادر ( کاهش  G)حالت    رویه  ک ی  یسلسله مراتب  سنگ مادر  کاهش •

 (.3.4شود )شکل   یحفظ م یراست نسبت به سطح انتشار شکستگ هیدر زاو  با یتقر

  ن ی ها، مقعرتر  سنگ مادر  ی. رو کندی جدا م  سنگ مادررا از    تراشهکه    شودی م  جادی ا  یگاست که در اثر شکست  یها، سطحتراشه در    یشکم  سطح •

 سطح است. نیمسطح تر ای

 که دانه ها از آن جدا شده اند.  سنگ مادر  طیاز مح یکار شده قسمت لبه •
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