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  ) چارلز رابینسون  روايت(  از تاريخ  بشر پیش

    ! چند عدد باور نكردني

  زير را نقل  ما جدول  پیرامون  جھان  عنوان  خود تحت  مھیج  ، در كتاب مشھور انگلیسي  سرجیمز جینز، اخترشناس -١-١

  : كند مي

    سال ٣,  ٠٠٠,  ٠٠٠,  ٠٠٠در حدود   عمر زمین* 

    سال ٣٠٠,  ٠٠٠,  ٠٠٠از   یشب  زمین  در روي  عمر حیات* 

    سال ٣٠٠,  ٠٠٠از   بیش  زمین  عمر بشر در روي* 

    سال ٣,  ٠٠٠در حدود   اخترشناسي  عمر دانش* 

    سال ٣٠٠در حدود   نجومي  دوربین  ي وسیله  به  عمر اخترشناسي* 

  بشر، براي  دھد كه مي  اندازد، و نشان مي  نزمی  عمر بشر در روي  ياد كوتاھي  اعداد، آشكارا ما را به  آرايي  صف  اين

  كه(  مدون  تاريخ  ، نسبت ھمچنین.  است  داشته  بسیار كوتاھي  خود، فرصت  مؤثرتر از چشمان  اي با وسیله  جھان  كشف

  توان ، مي ؛ وانگھي بسیار ناچیز است  زمین  عمر بشر در روي  ي دوره  مجموع  به) دارد  قدمت  ھزار سال  در حدود پنج

   . است  تر از اين كوتاه  حّتي  خود كنجكاو شده  وضع  به  نسبت  آن  بشر در طي  كه  اي دوره  گفت

  

    تاريخ  فھم  ما براي  منابع

  يعني(پذيرد  مي  پايان  تاريخ  باستان  ي دوره  كه  زمانھا تا عصري  ترين خود ما از قديم  سرگذشت  ، يعني قديم  تاريخ -٢-١

  تجارب  دھد كه مي  ما فرصت  به  قديم  اما تاريخ.  است  تاريخ  بعدي  ھاي تر از دوره طوالني  مراتب  ، به) میالدي  ششم  قرن

  در ھنر يا ھنرمندي  بیني بد، واقع  يا ادبیات  خوب  تواند ادبیات مي  ؛ انسان قرار دھیم  مورد بررسي  بشر را در ھر مرحله

  كه  است  واضح  ھمچنین. كند  ، مالحظه ، و فساد را با ھم و معنوي  فكري  عظیم  ، كارھاي دموكراسي، استبداد و  بدوي

از   اي دوره  ھیچ.  كنیم  بررسي  را با خونسردي  نتايج  توانیم مي  و اكنون  است  رسیده  پايان  به  مدتھا پیش  قديم  تاريخ

    .در اختیار ما بگذارد  فرصتي  باشد و چنین  و كامل  طوالني  اندازه  تا اين  كه  نیست  تاريخ

  

  قسمت  سه  به  مدارك  اين.  است  كتبي  قرار دارد مدارك  قديم  تاريخ  در اختیار نويسندگان  كه  منبعي  ترين مھم -٣-١

آنھا فرمانھا،   روي  كه  سنگي  تخته  ھزاران  ھا، يعني مدركھا، عبارتند از سنگنبشته  ترين موثق. شوند مي  تقسیم  عمده

  را تشكیل  دوم  قسمت -  كاغذ باستاني  يعني -  خروارھا پاپیروس. اند شده  نوشته  مشابه  ھا، و مطالب عھدنامه

  كشف  ي عمده  محل  كه(مصر   و اقتصادي  اجتماعي  تاريخ  از لحاظ  ويژه  اند و به عصر وقايع  كاغذھا نیز ھم  دھد؛ اين مي

  كه(  وسطي  قرون  راھبان  كه  است  مانده  محفوظ  ترتیب  ، بدين باستاني  ادبیات. بسیارند  اھمیت  داراي)  ستپاپیروسھا

  آثار را بیشتر ترجیح  بعضي) كردند  را حفظ  قديم  فرھنگ  وسیله  بودند و بدان  گرفته  ھمت  ي عھده  آنھا را به  استنساخ

دارند،   اند و غالبًا اشتباھاتي نشده  آنھا نوشته  مؤلفان  حیات  در زمان  خطي  ھاي سخهن  اين  كه  است  بديھي. دادند مي

  دوران  بررسي  ما براي  كتبي  منبع  ترين ھا و پاپیروسھا، مھم سنگنبشته  انضمام  ، به وسطي  قرون  خطي  ھاي اما نسخه
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    .دھند مي  را تشكیل  اصلي  ھاي نوشته  موعاز مج  كوچكي  تنھا قسمت  روند، اگر چه شمار مي  به  باستان

  

  سبب  به  ھر ساله.  است  يافته  افزايش  مراتب  به  شناسي جديد باستان  علم  ي ما در نتیجه  اخیر، معلومات  در سالھاي

یرند، و گ در اختیار ما قرار مي  ھا، و ظرفھا مدركھايي ، ساختمانھا، مجسمه مختلف  بسیار در سرزمینھاي  كاوشھاي

سابقًا   را كه  عقايدي  ، بطالن بیشتر اوقات  افزايد، بلكه ما مي  معلومات  تنھا به  نه  آوريم مي  دست  از آنھا به  كه  اطالعاتي

نیز   تاريخي  تحقیقات  نبودن ثابت. گشايد ما مي  روي  به  اي تازه  ھاي رساند و دريچه مي  ثبوت  به  پنداشتیم مي  درست

باشد، سود   رسیده  انجام  كارھا به  ي و ھمه  شده  گفته  مطالب  ي اگر ھمه.  است  آن  ي كننده  مجذوب  ھاي جنبه از  يكي

  اقوام  و ھنري  اجتماعي  زندگي  ي ما درباره  معلومات  به  كه  است  شود اين عايد مي  شناسي از باستان  كه  مھمي

    .را دارد  اھمیت  خود كمال  كند؛ و اين مي  كمیلرا ت  كتبي  افزايد و مدارك مي  باستان

  

  از سنگ  اي و بر شالوده  خود را از خشت  ھاي خانه  ، مردم است  معمول  در خاور نزديك  امروزه  كه  ، چنان در روزگار باستان

روزگار، خشتھا   با گذشت دھند؛ اما مي  را نشان  عمومي  و عمارات  سازي خانه  تكامل  مانده باقي  سنگھاي. ساختند مي

  را تسطیح  سابق  ھاي ديگر ببرند، خانه  جاي  را به  ساختمان  بقاياي  آنكه  جاي  ، به شدند، و مردم مي  خاك  دوباره

ھا، قصرھا،  وجود آيد و خانه  به  اي بود تپه  ، ممكن ترتیب  بدين. ساختند آنھا مي  بر روي  اي تازه  كردند و منازل مي

  معمولي  از ابزارھاي  سفالین  ھاي كوزه  از آنجا كه. شود  مدفون  گوناگون  ھاي در اليه  ديگري  ، و اشیاي اتجواھر

  خود باعث  آيد، و اين مي  دست  به  شكسته  صورت  به  قديم  از آنھا در محلھاي  مقدار فراواني  بودند، ھمیشه  خانوادگي

  و آرايش  ھا و جنس كوزه  دقیق  بررسي  ي ، در نتیجه دانشمندان.  ديگر بیابیم  اشیاي  براي  تاريخھايي  بتوانیم  شود كه مي

  اند تاريخھايي ديگر، توانسته  با محلھاي  مقايسه  ي در نتیجه  اند، و ھمچنین شده  در آنھا يافت  كه  ھايي آنھا، و چینه

  در كرت  مصري  مثال وجود اشیاي. دھند  دست  اند به شده  يافت با آنھا  كه  از آنھا و ساير اشیايي  و تقريبًا دقیق  نسبي

از میالد را در   پیش  ي واقعه  يك  ، تاريخ مصري  تقويم  با كمك  اينكه  كند به ، ما را قادر مي ، و بر عكس مینويي  ي دوره

   . كنیم  تعیین  باستان  ي دوره

  

    متمدن  انسان -  نا متمدن  انسان

  سال ٨٠٠٠در حدود (  و جانوران  گیاھان  كردن بومي  ي شیوه  از كشف  بشر، پس  سرنوشت  فھمید كه  انتو مي -۴-١

، اما او را ھنوز  است  آمیزتر بوده سعادت  مراتب  ، به.) م. ق  سال ۶٠٠٠در حدود (ھا  در دھكده  زيستن  ، و امكان.) م. ق

 -  است  منطبق  شمالي  آمريكاي  سرخپوستان  با زندگي  آن  توصیف -  ساده  زندگي  نوع  اين.  بشماريم  متمدن  توانیم نمي

  تمّدن  ، يا در ھر صورت بروز تمّدن  تعريف  براي.  نیست  فردي  قاطع  رھبري  به  ، و نیازي میسر است  تنھا در اثر عادت

   . است  گرفته  هجا سرچشم  از ھمین  ، زيرا تمّدن برويم  خاور میانه  ، بايد به اروپايي

  

خود شد، و در   غذاي  ي تھیه  به  تا بشر موفق  گذشت  سال  میلیون  وجود بیايد؟ تقريبًا نیم  به  كشید تا تمّدن  چقدر طول

شد تا   ديگر سپري  دو ھزار سال  رسید، و الاقل  روستايي  زندگي  ي مرحله  كشید تا به  ديگر طول  حدود دو ھزار سال

    .دگردي  متمدن

  

    يخبندان  ي از دوره  بشر پیش
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  و پا راه  چھار دست  روي  كه  دوزيستي  ، جانوري قبل  سال  میلیون  ، در حدود دويست مطالعات  جديدترين  طبق -۵-١

  ر میلیونو چھا  و نیم  میلیون  يك  شايد بین(مدتھا بعد . گزيد  اقامت  بر فراز درختان  آمد و بر زمین  بیرون  از آب  رفت مي

و   رفت مي  با پا راه  ھنگام  آمد، زيرا در اين  پايین  بود، از درخت  داده  كامًال تغییر ماھیت  كه  جانور، در حالي  اين)  قبل  سال

، قادر بود اشیا را بگیرد  ترتیب  ، و بدين گرفت ديگر قرار مي  انگشتان  روي  رو به  كه  شستي  با انگشت  داشت  دستھايي

  سابقًا بدان  را كه  اي غذا بیابد و بخورد، پوزه  توانست تر مي خود آسان  با دستھاي  اما از آنجا كه. كار برد  آنھا را بهو 

مغز او را   او داد و قدرت  به  بیشتري  بینايي  ي قوه  پديد آمده  سرش  در شكل  كه  داد؛ تغییري  از دست  داشت  احتیاج

  ترتیب  و بدين  گفت مي  سخن  طريقي  بود، اما به  چانه  و بدون  داشت  عقب  به  متمايل  پیشاني  نزما  در اين. بیشتر كرد

  ، اين تدريج  به. بگذارد  در میان  ياد بیاورد و آنھا را با ديگران  موجود خود را به  و نیازمنديھاي  گذشته  تجارب  توانست مي

  صورت  خود به  نوعان با ھم  سنوزوئیك  شناسي زمین  ي دوره -   ما در عصر پستانداراندانا در آمد، ا  انسان  صورت  جانور به

و   جنگلي  كنند، زيرا غذاھاي  توانستند زندگي آنھا كمتر بود بھتر مي  ي عده  احتماًال ھر چه.  زيست مي  جمعي  دسته

خورد، و  را مي  و مانند آن  ، گردو، فندق میوه ، پرندگان  شكار، تخم  ، گوشت گیاه  ي بشر ريشه. محدود بود  صحرايي

   ). بدوي  سنگي  ائولیتھا، ابزارھاي(برد  كار مي  به  نتراشیده  احتماًال عصا و سنگھاي

  

    بشر عصر يخبندان

  و آن شود، مي  نامیده  غالبًا عصريخ)   پلئیستوسن  ي دوره  يعني(  مورد نظرماست  كه  شناسي زمین  ي دوره  آخرين -۶-١

اروپا، آسیا، و   اعظم  قسمت  وسیعي  يخچالھاي  مختلف  در چھار موقع  آن  طي  كه  است  بسیار طوالني  اي از دوره  عبارت

در حدود )   میندل(   ، دومي پیش  سال  میلیون  در حدود يك)   گونتس  به  موسوم(  يخبندان  نخستین.  آمريكا را فراگرفت

در حدود صد ھزار )   و ورم(   ، و چھارمي پیش  در حدود سیصدھزار سال)   ريس(   ، سومي شپی  صد ھزار سال  ھفت

  يخبندانھاي. داد  روي  زمان  احتماًال در يك  اطلس  اقیانوس  در ھر دو سوي  يخچالي  پیشرفتھاي. (داد  روي  پیش  سال

  و ويسكانسیني) IIIinoian(  ، ايلینوايي) Kansan(  كانزاسي) Nebraskan(  آنھا در آمريكا نبراسكايي  معادل

)Wisconsin (مغولواران قبل  ھزار سال  در حدود بیست  ، يعني يخبندان  در اواخر آخرين. دارند  نام ،  )Mongoloids ( از

  باشید كه  اشتهد  توجه. شدند  آمريكايي  سرخپوستان  آمريكا رفتند و نیاكان  از آسیا به  گذشته) Bering(  برينگ  ي تنگه

، و  داشت  ادامه  پیش  ھزار سال  و پنج  تا بیست  خود رسید و از حدود صد ھزار سال  حد اعالي  دوبار به  يخبندان  آخرين

  البته.  گرفت  بعد صورت  ھزار سال  احتماًال چندين  نھايي  ذوب.  نشست  عقب  شمال  سوي  به  يخچال  ھنگام  در اين

.  كنیم مي  زندگي  ھا داريم دوره  از اين  در يكي  خود ما اكنون  دارد كه  بود و احتمال  يخبندانھا، گرم  میان  نيطوال  ھاي دوره

،  گرمسیري  اقلیم  از يك  پس.  تغییر يافت  مراتب  به  زمین  و صورت  يخچالھا، اقلیم  نشیني و عقب  چھار بار گسترش  طي

  گوزنھاي  آن  ضمن  داد كه  روي  سختي  دادند، سرماي مي  در اروپا جوالن  ، و كرگدن آبي  ، اسب فیل  آن  در طي  كه

اروپا   نیز میان  آمد، اما خشكیھايي متعدد در مي  ھاي درياچه  صورت  به  گاھي  مديترانه  درياي. درآمدند  حركت  به  شمالي

  در سطح  اخیر، اقلیم  ھزار سال  ده  طي  لیكن. كرد مي  را تسھیل  بشر و جانوران  كوچیدن  شد كه مي  و آفريقا تشكیل

   . است  زياد تغییر نكرده  زمین

  

    پكن  تا انسان  جاوه  از انسان

آسیا،   ، و ديگر نقاط ، فلسطین روسیه  ، و اسپانیا، آفريقا، جنوب ، فرانسه انگلیس  ويژه  به - در سرتاسر اروپا  -٧-١

  در غارھا مدفون  طور سالم  آثار به  از اين  بعضي.  است  شده  يافت  سنگي  و ابزارھاي  شده  سنگواره  استخوانھاي
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دورتر از   در محلھايي  اي رودخانه  ھاي رانه  ھا، و در میان دره  آثار ديگر در بیابانھا، نھشتھاي  كه  اند، در صورتي شده

و   شده  رانده  بعیدي  يخچالھا، مسافتھاي  ي وسیله  خیر معموًال بها  انواع. اند آمده  دست  ھا به رودخانه  كنوني  مسیرھاي

از   مقداري. اند و خرد شده  ، شكسته صد متر، سخت از سي  بیش  ضخامت  به  ھايي  فشار يخپھنه  در تحت  بیشتر اوقات

  اند، نھشته گرفته مي  چشمهاحتماًال از يخچالھا سر  ، كه جاري  ، بیشتر در مسیر آبھاي عصر يخ  به  مربوط  بقاياي

    .اند شده

  

 - اند  بوده  انسان  موجودات  اين  بر آنند كه  دانشمندان  ي ھمه.  است  آمده  دست  بشر در آفريقا به  ھاي نمونه  ترين قديمي

ماھر   انسان  افراد كه  اين. اند زيسته مي  پیش  صد ھزار سال  و ھفت  میلیون  و حدود يك -اند  ساخته مي  ابزارھايي

  انسان.  است  كرده مي  زندگي  پیش  در حدود پانصد ھزار سال  اند كه بوده  جاوه  پیشتر از انسان  مراتب  اند به شده  نامیده

و   عقب  به  متمايل  ، پیشاني ضخیم  اي جمجمه  و داراي  قد، داشت  سانتیمتر و نیم  و ھفت  صد و شصت  يك  جاوه

  راه  كشید، و كامًال راست مي  زمین  خود را روي  پاھاي  حركت  ھنگام. بود  چانه  بدون  ، ولي درشت،  برجسته  فكھايي

طور   ، تقريبًا به داشت  او شباھت  ظاھر به  و از حیث  زيست مي  جاوه  بعد از انسان  اندكي  ، كه  پكن  انسان.  رفت نمي

و   پخت در غار مي  آتشي  خود را روي  كرد و غذاي مي  استفاده  سنگي  ھاياز ابزار  پكن  انسان.  ماست  از نیاكان  مسلم

    .خورد خود را نیز مي  نوعان  ھم

  

   بود؟  كه  نئاندرتال  انسان

از بشر   در اروپا نژادي -   يخبندان  آخرين  اوايل  و ضمن  قبل  يعني -  پیش  سال ٧٠,  ٠٠٠و  ١٢٠,  ٠٠٠  بین -٨-١

  ي كلمه(نئاندر   ي در دره  آن  ي نمونه  بھترين ١٨۵۶  در سال  داريم  در دست  بسیاري  اطالعات  آن  ي ارهدرب  كه  زيست مي

،  دوردستي  در نقاط  مشابه  ھاي نمونه  شد، اگر چه  يافت  در آلمان)  است  دره  معني  به  آلماني  در زبان  در نئاندرتال  تآل

  انسان. اند نامیده  نئاندرتال  را انسان  انسان  نوع  آن  كه  ، و از اينجاست است  دا شده، پی در فلسطین  كرمل  مانند كوه

، و  چانه  تقريبًا بدون  اسفلي  ، فك عقب  به  متمايل  سانتیمتر، پیشاني  و پنج  متر و پنجاه  يك  طول  به  قدي  داراي  نئاندرتال

. ايستاد نمي  كشید، و كامًال راست مي  زمین  خود را روي  پاي  رفتن  ر راهبود؛ و د  كنوني  تر از حد متوسط بزرگ  مغزي

از   ، و مته كاري كنده  مانند تبر، چاقو، قلم  ابزارھاي  و داراي  زيست غارھا مي  ھاي ، در دھانه يخبندان  از شروع  ، پس وي

خود را با   ، مردگان از اين  پوشید و، گذشته مي  اسكرد و لب مي  استفاده  از آتش  ھمچنین. بود  و استخوان  چخماق  سنگ

  و زندگي  ارواح  و به  داشت  ساده  مذھبي  كه  بگیريم  نتیجه  توانیم رو مي كرد؛ و از اين مي  غارھا دفن  آنھا در كف  ابزارھاي

غار   نام  به  او در جايي  از ابزارھاي  ، زيرا بسیاري نامیم مي  او را موستري  قرارداد، فرھنگ  طبق. معتقد بود  از مرگ  پس

، زيرا فرھنگھا، مانند خود افراد، با  نیست  درست  چندان  تسمیه  وجه  ، اما اين است  شده  يافت  در فرانسه  لوموستیه

  خود او جذب  جام، اما سران است  ما بوده  از نیاكان  يكي  نئاندرتال  احتماًال انسان. شدند مي  مقدار زياد آمیخته  يكديگر به

   .ديگر شد  نژادھاي

  

  ؟  كیست  اورينیاكي  انسان

طور   پديد آمد، به  يخبندان  ي دوره  آخرين  و طي  پیش  سال ٧٠,  ٠٠٠در حدود   كه  بشر امروزي  ، يعني»دانا  انسان« -٩-١

  شده  گرفته  در فرانسه  گارون  ي روخانه  علیاي  در قسمت  از غار اورينیاك  نام  شود، و اين مي  نامیده  اورينیاكي  كلي

با وجود . دانا باشد  انسان  نئاندرتالي  از نسل  و ھم  اورينیاكي  از نسل  ھم  بشر امروزي  رود كه مي  احتمال.  است
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آمیزند، و  مي  ھمبا   شوند ھمیشه مي  با يكديگر مواجه  كه  ، دو قوم امروزي  و انسان  نئاندرتال  انسان  بسیار میان  اختالف

در   جلیل  ي در ناحیه  كه  استخوانھايي  ي ، با مشاھده امروزي  و انسان  نئاندرتال  انسان  آمیزش  ، يعني میاني  اي مرحله

از افراد نژاد   بعضي  ، احتماًال از نسل امروزي  صورت  دانا به  انسان. رسد مي  ثبوت  ، به است  آمده  دست  به  فلسطین

از   در بعضي  توان او را مي  ، و اعقاب است  را نگرفته  نژاد اورينیاكي  ھرگز كامًال جاي  نژاد ديگري.  است  تالنئاندر

  نئاندرتال  از انسان  انسان  نوع  اين. كرد  ديگر مشاھده  ، الجزاير، و نقاط ، اسپانیا، پرتقال ويلز، ايرلند، فرانسه  قسمتھاي

او   دستھاي.  تر داشت بزرگ  اي و جمجمه) سانتیمتر  و ھفت  صد و شصت  در حدود يك(دتر بلن  تر بود، اما قدي سبك

  بوده  كرومانیون  نوع  اورينیاكي  ي شعبه  احتماًال مشھورترين. بود  ضعیف  اش ، و چانه برجسته  تر، فكش پھن  درازتر، بیني

آنھا در   زمان نیز ھم  ديگري  ؛ اما نژادھاي است  شده  موسوم  دونيدور  ي در ناحیه  اسم  ھمین  به  غاري  نام  به  ، كه است

  در سواحل  او را در غار گريمالدي  استخوانھاي  كه  است  بوده  ماننده  زنگي  از آنھا قومي  يكي.  وجود داشت  جھان

   .اند ايتالیا يافته  شمالي

  

   ؟ زيست مي  چگونه  اوينیاكي  انسان

  خوردند، و ھمچنین را مي  و ساير حیوانات  شمالي  گوزن  ، گوشت جنگلي  ھا و گیاھان میوه  اورينیاكيافراد نژاد  -١٠-١

و   شمالي  را از گوزن  و شاخ  استخوان. كردند بودند صید مي  ساخته  يا استخوان  از شاخ  كه  ھايي  را با نیزه  ماھي  انواع

  ، چوب نیزه  جاي  و افراد ديگر، به  حیوانات  در كشتن. آوردند مي  دست  ، به است  هرفت  از بین  اكنون  ، كه را از ماموت  عاج

خود را با گردنبندھا   دوختند، و گاھگاه مي  لباس  و خز جانوران  از پوست  استخواني  با سوزنھاي  آن  زنان. بردند كار مي  به

سوزاندند، و خود را با  مي  روشنايي  براي  سنگي  را در ظرفھاي  حیواني  آراستند؛ چربي مي  و عاج  از صدف  آالتي و زينت

دنیا از   در آن  سپردند تا مردگان مي  خاك  خود به  در اقامتگاه  آنان  خود را با ابزارھاي  نیز مردگان  اغلب. كردند مي  گرم  آتش

  و آرزوي  ترديد يادآور خون  بدون  الیدند، كهم جسد آنھا مي  اخرا بر روي  قرمز گل  رنگ  كنند، و گاھگاه  استفاده  آن

آمدند و  مي  بیرون  گرم  زيستند، اما در ھواي غارھا مي  ي سرد در دھانه  در ھواي. بود  مردگان  بدن  به  حیات  بازگشت

   .ساختند مي  و پوست  از شاخه  ھايي كندند و كلبه مي  در زمین  سوراخھايي

  

    سنگي  پارينه  دوره  پايان

  ، بايد بگويیم كار بريم  را به  قراردادي  عبارات  اگر بخواھیم. كرد  پیشرفت  سنگي  ابزارھاي  ، ساختن زمان  در ھمان -١١-١

تر از  مھم  مراتب  بشر به  در زندگي  تازه  اما عامل. داد  نوسنگي  ي دوره  خود را به  ، جاي سنگي  پارينه  ي دوره  كه

  ي ، طريقه كوتاھي  از مدت  پس. آورد مي  دست  به  توانست مي  خود را از ھر كجا كه  اينجا بشر غذاي تا. بود  ابزارسازي

  اظھارنظر كرد، اما شايد تغییر آب  توان نمي  طور قطع  به  تحول  اين  وقوع  در مورد چگونگي.  را ياد گرفت  آن  ساختن  فراھم

  سوي  را به  از افراد و جانوران  شد، بسیاري  چھارم  يخبندان  نشستن از عقب  سآفريقا پ  ايجاد صحراي  باعث  و ھوا، كه

  ي ، و دره ، فلسطین گريختند و در سوريه  عربستان  از صحراي  و حیوانات  اقوام  ترتیب  ھمان  به. باشد  رانده  پیش  نیل  دره

  تغذيه  بیابان  ، از حبوبات ، مانند سابق دوره  بشر در اين  يقو  احتمال  به. گزيدند  اقامت)  و فرات  دجله(  النھرين بین

شد   موفق - بپردازد   بیابانگردي  به  مانند گذشته  توانست زيرا نمي -  در اختیار داشت  محدودتري  محیط  كرد، اما چون مي

شايد نیز در اثر . آغاز شد  كشاورزي  بود كه  ترتیب  بدين. كند  بود مشاھده  شده  پاشیده  كه  را در جايي  رشد دانه  كه

  آنھا را اھلي  دارد و سپس  خود نگاه  را در مجاورت  از جانوران  فكر افتاد بعضي  بشر به  بود كه  گوشت  ي ذخیره محدوديت

    ]  ١[  . رسیم بشر مي  در پیشرفت  عصر جديدي  به  مرحله  با اين. كند
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