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قلمرو 

مادها



چکیده

شکلانساناساسينیازهایاقتضایبهکهاستبشریاجتماعيگروهياونهادقديمیترينخانواده
گذردرنیزيايرانخانواده.استشدهدگرگونيوتغییردچاراجتماعي،تحوالتفراينددروگرفته
ازاستفادهبالهمقاايندر.استگرفتهقرارمطالعهموردکمترکهشدهگوناگونتحوالتدچارتاريخ

دورهازييکدرآنساختاروخانوادهتاريخيوضعیتبررسيبهکارکردگراييمفهوميچارچوب
ايران،غربامپراطوریاولینعنوانبه،«مادها»امپراطوریدورهيعنيايرانتاريخمهمهای

.میپردازيم

، به عنوان اولین امپراطوری«مادها»امپراطوری 
غرب ايران



چکیده

دروندرکهبودهگستردهخانوادهغالبنوعدورهايندرکهمیدهدنشانتحقیقاينيافتههای•
آموزشوکردناجتماعيمثل،تولیدکارکردهایومیزيستهبزرگخويشاوندیشبکهيک

.استتهداشعهدهبهراخانوادهاعضایامنیتتأمینومصرفينیازهایتأمینوتولیدفرزندان،
.استمیشدههماهنگخانوادهبزرگانتوسطکهبودهبرونگروهيمادهاهمسرگزينيهمچنین

اندداشتهاقتصادیفعالیتهایخانوادهازبیرونوداخلدرنیزمردانوزنان



:  کلیدواژگان

خانواده ماد، خانواده ايراني، امپراطوری مادها، کارکردهای خانواده مادها، زنان ماد•



مقدمه-1

اساسينیازهاییاقتضابهکهدانستبشریاجتماعيگروهيانظامنهاد،قديمیترينمیتوانراخانواده
میشودگفتهافرادیازمتشکلاجتماعيواحدیبهخانواده.استگرفتهشکلانسانمدنيطبیعتو

نگهدارییتمسئولآنبزرگسالاعضایوشوندميمتصلهمبهمستقیمخويشيپیوندهایباکه
تعريفهبتوجهباکنندميزندگيباهمنامشخصزمانيدورهيکطيودارند،عهدهبرراکودکان

بهانوادهخغالباً.استآناجتماعيمشروعیتوزمانيتداومخانواده،اصليويژگیهایازيکيباال
موزشيآاقتصادی،کارکردهایحاویخانوادهوليمیآيد،حساببهمثلتولیدمشروعواحدعنوان

استنیزعاطفيو

فیکارکردهای اقتصادی، آموزشی و عاط



مقدمه-1

نهادهایايرسبامتقابلارتباطاجتماعي،کارتقسیمافزايشسبببهخانوادهاستمسلمآنچه
شدهاگونگونتحوالتوتغییردچارهموارهتاريخطولدرپیرامونيمحیطباارتباطواجتماعي،

ل،مثتولیدکارکردهایجملهازخانوادهمختلفکارکردهایشاملتحولوتغییراين.است
.تاسبودههويتبخشيوعاطفيروابطاقتصادی،نیازهایتأمینفرزندان،کردناجتماعي

یهويتبخش



مقدمه-1

روابطونقشهامانندخانوادهدرونروابطوساختارخانواده،کارکردهایتغییرباهمراههمچنین•
بهنیها،دگرگواينهمهبا.استشدهمتحولهمبافرزندانروابطوفرزندانووالدينشوهر،وزن
نیروهایهاجمتبرابردر«نهاييدژی»ياجامعه«بنیادينياخته»ازبیشچیزیخانواده»سگالننظر

مقاومتويریانعطافپذقابلیتازکهمیدهدنشانتاريخيديدگاهيازآنبررسيواستويرانگر
«استبرخورداردوهر

سگالن



مقدمه-1

متنوعمکانيوزمانيطیفطولدرکهمیدهدنشانمختلفهایدورهدرخانوادهتاريخيبررسي•
متعددیواعانوسنخهابرعکسبلکهنداشته،وجودخانوادگيسازماندهيياخانوادهنوعيکتنها

کلشرامختلفعواملتأثیرتامیکندکمکمابهمطالعاتايناندداشتهوجودخانوادههااز
طيراهخانواددرتأثیرگذارعواملازيکهرکارکردونقشونمودهبررسيخانوادهنهادگیری

نمايیمبررسيتاريخيدورههای

نوعطیف زمانی و مکانی مت



مقدمه-1

تنوع،نشیبوپرفرازوطوالنيتاريخوجودباايران،درخانوادهتحوالتدربارهالزممطالعات•
ویتوضعبررسيبهنوشتارايناينرواز.استنیامدهعملبهآن،درموجودفرهنگيوقومي

ابکه،«مادها»امپراطوریدورهدرآنساختاروويژگیهاکارکردها،ايراني،خانوادهتحوالت
.میپردازداست،همراهايرانغربامپراطوریاولینتشکیل

تاريخ طوالنی و پرفراز و نشیب



مقدمه-1

درخانوادهساختاروويژگیهامادها،اجتماعي-سیاسيوضعیتکوتاهبررسيضمنمقالهايندر•
ورگزينيهمسشیوهنیزوقدرتتوزيعنحوهآن،مختلفکارکردهایوزيستيشرايطدوره،اين

ردگراييکارکديدگاهازاستفادهبافرزندانتعلیموآموزشوکردناجتماعيدرخانوادهنقش
میگیردقراربررسيمورد

نحوه توزيع 
قدرت



مفهومی تحقیقچارچوب -2

افت،رهیاينبراساس.استکارکردگراييديدگاهمبتنیبرمطالعهاينمفهوميچارچوب•
ایاعضنیازهایتأمینوجامعهحیاتادامهبرایرااساسيکارکردهایکهاستنهادیخانواده

واعياجتمکارتقسیمافزايشعلتبهتاريخطولدرکارکردهااينوليمیکند،ايفاآن
.شوندميمتحولمحیطيتغییرات

تقسیم کار اجتماعی تغییرات محیطی



چارچوب مفهومي تحقیق -2

وشدنتخصصيرشدبا.اندداشتهقرارخانوادهنهاددروندراجتماعينهادهایهمهابتدادر•
تاريخيکطيوشدهتفکیکخانوادهازاجتماعينهادهایسايرتدريجبهاجتماعيکارتقسیم

شدهیکتفکخانوادهنهادازغیرهوبهداشتدين،آموزش،اقتصاد،دولت،مانندنهادهاييطوالني
درکهدادهرخجيتدريوطوالنيتاريخيطولدرساختاریتفکیکاينالبته.انديافتهاستقاللو

استشدهدگرگونخانوادهساختارباتوأمآنهاکیفوکموخانوادهکارکردهایآننتیجه

د، نهادهايی مانند دولت، اقتصا
آموزش، دين، بهداشت



چارچوب مفهومي تحقیق -2

شدهاگذاروسیاسينهادبهوشدهمنفکخانوادهازسیاسيکارکردامروزهديدگاهاينمبنایبر•
تصادیاقنهادبهآنازخانوادهتولیدیکارکرداعظمبخشاقتصادی،کارکردزمینهدر.است

بخشيزشيآموحوزهدر.استشدهتبديلکنندهمصرفنهاديکبهبیشترخانوادهوشدهواگذار
خشبامااست،خانوادهنهادعهدهبهکماکاناولیهسنیندرفرزندانکردناجتماعيوظیفهاز

ازکهشدهواگذارآموزشينهادمختلفسطوحبهباالترسنیندرکارکرداينازمهمي
اولیههایآموزشازفراترآنچهنیزخانوادهدينيکارکرد.میشودشاملرادانشگاهتامهدکودک

اعظمشبخنیزدرمانوبهداشتنهاد.استشدهمنتقلخانوادهازخارجدرديننهادبهاستديني
.استشدهدارعهدهراخانوادهبهداشتيکارکرد

صرف خانواده بیشتر به يک نهاد م
کننده تبديل شده است



چارچوب مفهومي تحقیق -2

ماندهباقي«کلمهاعممعنایبهخانواده»درخاصطوربههنوزگفتبتوانشايدکهکارکردیتنها
نظرحبانصاازبرخي.استجدیتحولحالدرغربيصنعتيکشورهایدرهمآناست،مثلتولید

عنوانبهانکماکرافرزندانکردناجتماعيوجامعهاعضایجايگزينيبرایمثلتولیدکارکردهای
عهدهدارادهخانونیزکنونيغربيجوامعدرحتيکهمیکنندتلقيخانوادهجهانشمولکارکردهای

غافلستاوقوعحالدرهازمینهايندرکهشديدیدگرگونیهایازنبايدالبتهکارکردهاستاين
مشاهده1نمودارطیفدرمیتوانتاريخطولدرخانوادهازرانهادهاتفکیکمیزانوضعیت.بود

.کرد

کارکردهای جهانشمول خانواده



چارچوب مفهومي تحقیق -2

کهکنندميتلقيخانوادهجهانشمولکارکردهایعنوانبهکماکانرافرزندانکردنپذيرجامعه•
رگونیهایدگازنبايدالبته.کارکردهاستايندارعهدهخانوادهنیزکنونيغربيجوامعدرحتي

ازراانهادهتفکیکمیزانوضعیت.بودغافلاستوقوعحالدرهازمینهايندرکهشديدی
.کردمشاهده1نمودارطیفدرمیتوانتاريخطولدرخانواده

شديدیدگرگونی های 



چارچوب مفهومي تحقیق -2



چارچوب مفهومي تحقیق -2

ازدهانهاتفکیکمیزانکنیمحرکتراستبهچپسمتازچههرکهمیدهدنشان1نمودار•
خانوادهزاکاملبطوراجتماعينهادهایهمهطیفانتهایدرکهطوریبه،مییابدافزايشخانواده
شدنرتنزديکبا.میدهددستازراخودکارکردیضرورتخانوادهواقعدرواندشدهتفکیک

نکته.استدهشکمتروکمترخانوادهکارکردهایويافتهافزايشتفکیکمیزاناخیرزمانبه
.استهخانواددرونساختاریتغییراتدارد،توجهآنبهکارکردگراييرهیافتکهديگری

ه استکارکردهای خانواده کمتر و کمتر شد



چارچوب مفهومي تحقیق -2

ايفاارنامبردهکارکردهایهمهکهگستردهگروهيکازخانوادهکالنتاريخينگاهيکدر•
خانوادهتاريخحولتعنوانتحتکهيافتهتحولشکنندهوکوچکگروهيکبهرفتهرفتهمیکرد،

در.شودمیيادآنازصنعتيجوامعدرایهستهخانوادهبهکشاورزیجوامعدرگستردهخانوادهاز
ارگانیکگيهمبستباپیچیدهساختاريکازخانوادهدورکیميديدگاهبامدتطوالنيتحولاين

.استشدهتبديلمکانیکهمبستگيباترسادهساختاريکبه

ع تحول تاريخ خانواده از خانواده گسترده در جوام
کشاورزی به خانواده هسته ای در جوامع صنعتی

یکهمبستگي ارگان کمکانیهمبستگي 



چارچوب مفهومي تحقیق -2

بهبود،برقرارنآزياداعضایبینایپیچیدهکارتقسیمگستردهخانوادهدرکهاستمعنيبداناين
در.میبرندرسبهيکديگربهنیازبرحسبهمکناردرتولیدیبزرگواحديکدرافرادکهطوری

کهایادهسکارتقسیمبراساسآنمحدودعضوچنداست،مصرفيواحديککهایهستهخانواده
بینستگيهمبعاملتنهاکهطوریبهمیکنندزندگيهمبااستحاکمآندرمکانیکهمبستگي

.استافرادعاطفينیازهایرفعوعالقهوعشقآنان

بین ای پیچیدهخانواده گسترده تقسیم کار در 
بوداعضای زياد آن برقرار 

نبرد يک سرباز
انیمادی با يک يون



چارچوب مفهومي تحقیق -2

ايرسواقتصادینیازتاخانوادهاعضایعاطفيارضاینحوهبهخانوادهبقایاخیرحالتدر•
دریعوسدگرگونيمعنيبهتحولاين.داشتخواهدبستگييکديگربهافرادنیازهای
توجهموردبايدکهاستآندروندرقدرتتوزيعنوعوفرزندانوشوهروزننقشهای

.گیردقرار



چارچوب مفهومي تحقیق -2

بهايدبتاريخيمقطعهردرخانوادهتاريخيمطالعاتدرکارکردگراييديدگاهبهتوجهبا•
خانوادهدروجامعهدرکارکردیتفکیکوضعیتکهاين،اول:داشتتوجهکليوضعیتدو

یکتفکخانوادهازاجتماعينهادهایچهکه،معنابدين.استایمرحلهچهدرواست،چگونه
خانوادهبهمتعلقهنوزکارکردهاييچهدارند؛قرارخانوادهدرهنوزنهادهاييچهوشده،
تارساخ،دوم.استشدهواگذارخانوادهازشدهتفکیکنهادهایبهکارکردهاييچهواست،
چه.استوضعیتچهدرنقشهااينبینروابطوآندرموجودنقشهایخانواده،درون
درتگيهمبسنوعچهومیافتداتفاقخانوادهدروندرتولیدیفعالیتوکارتقسیمازحدی
باومفهوميچارچوباينقالبدرکهشدهسعيمطالعهايندر.استحاکمخانوادهدرون
شودپرداختهايراندرمادهادورهدرخانوادهمطالعهبهموضوعدواينبهتوجه



پرسش پژوهش 

کهاستايناصليپرسشهایباالمفهوميچارچوببهتوجهبا•
هبراکارکردهاييچهخانوادهونشدهياشدهتفکیکخانوادهازنهادهاييچهمادهادورهدر•

دارد؟عهده
گونهچخانوادهدروندرافرادروابطنوعوکارتقسیمنوعآن،اساسينقشهای،خانوادهساختار•

؟است

•



سیاسي مادها در تاريخ ايران-وضعیت جغرافیايي-3

زايشافدلیلبهنامیدندميآرياراخودکهکوچندهودامداراقواممیالدازپیشسومهزارهحدود•
ابانيبیدشتهایازهواشدنسردوهمسايهاقوامهجومدامهايشان،برایچراگاهکمبودجمعیت،

کردندرکتحايرانفالتحاصلخیزدشتهایسویبهمیشدخوانده«سکايیه»کهمرکزیآسیای
داشت،نام«وئجهائیرنم»کهناسناددرکه



مدهايامادهاعنوانباهخامنشيعصرهایکتیبهدرکه)مادهاوپارتهاپارسها،قومسهشاملآريايیها
هایجلگهوايرانفالتغربشمالوغربکوهستانيمنطقهدرمادهابودند(اندشدهنامیده

شدندساکنآناطراف
پارتاکنابخش-3سفلي،ماد-2،(آتروپاتنماد)غربيبخش-1قسمتسهشاملماداراضياين
.بود

، کادوش در اين ناحیه  امیر و شاه بر واليت کم جمعیت حکومت مي کردند و مناطقي مانند کاسب
، گلک،  ديلموک از استانهای مهم آن به شمار میرفتند



جنگجویاقوامطرفاز(م.ق788-834)سال150بهقريبسکونتازپسماداقوام•
بهم.ق710سالحدودماداقوامشدسببکهبودندآشورتابعوقرارگرفتهتجاوزموردآشور
دستهباورارتودولتنابودیوعشیرهایفرهنگازبرخورداریاستراتژيک،موقعیتدلیل

شاملمرکزمتدولتنخستینتشکیلبهموفقکرد،رهاجبههدودرجنگیدنازرامادهاکهآشور
معنایبهکهمادهاپايتختاکباتاننامگرديدندايرانغربدرنژادآرياييقبايلهمهازاتحاديهای

.استامراينازفصیحتعبیربود،پراکندهمادیِطوايفاجتماعمحل



اوازبعدآمد،فراهم(م.ق655تا1)701-8«ديااُکو»مادهاپادشاهاولینوسیلهبهاتحاداينمقدمه
درونیافتنظاميتوفیقاماآورد،درخويشاطاعتبهراپارسها(م.ق2)633-655فرااُرتِسپسرش
شدکشتهوخوردشکست(م.ق633)آشورباجنگ



.نمودمحاصرهرانینواشهرآشورسرزمینبهحملهبا(م.ق633-584)(کیاکسار)هَُوخشَتَرَویازبعد
شدسال28مدتبهمادسرزمیناشغالبهمنجروشکستهمحاصرهآشوريانمتحدسکاهایآمدنبا

بابلحاکمم.ق606سالحدود.شدندخودسرزمینازسکاهاراندنبهموفقمادهام.ق615سالدر
توسعهبادشتقسیمفاتحانبینآشوريانقلمرووکردهمحاصرهرانینواشهرهوخشترهکمکبا

(م.ق585مه28)کسوفوقوعباکهشدسالهششجنگواردلیدیدولتبامادسرزمینتصرفات
رودالنصر،بختحاکمیتبالیدیومادبینسرحدويافتپايانجنگالهيخشمبهآنتعبیرو

سرزمیناينمسرانجارسیدحکومتبهآستیاگودرگذشتهوخشترهنیزبعدساليکشدهالیس
شدپارسقلمروضمیمهوفتحهخامنشيکوروشدستبهحکومتسالسيازپس



و ساختار خانواده در جامعه مادنوع -4

ترتیببدين.دشتشکیلمختلفقبايلاتحادباماددولتاولینکهشدمشخصتوضیحاتاينبا
تشکیلازپیشکهحاليدراست،شدهتفکیکقبیلهوخانوادهازسیاسينهادنهادها،همهازپیش

اينازسطحيياخانوادهدروندرنهادهاهمهونگرفتهصورتتفکیکيچنینماددولت
متعددقبايلصورتبهايرانبهآريايیانکوچزماندرمادها.بودنهفتهگستردهخويشاوندی

شدند؛واردايرانبهکوچنشین



وزرگبقومايندرخانوادهاولیههایويژگيجملهازدامداریونشینيکوچزندگيبنابراين•
قبايلحاداتزماندر.استخانوادگيگستردهپیوندهایوایقبیلهداخلوسیعروابطازحاکي
دريانيفرمانفرماکهکوچککشورهایوبودآغازشرفدرارضيمبادیرویازجامعهتقسیم
بودشدهايجادداشتند،قرارآنهارأس

رده پیوندهای گست
خانوادگی



میدادند،شکلرا«تیره»خانوادهتعدادیهمخوني،روابطوایقبیلهساختارلحاظبهمادجامعهدر•
ندگيزدهکدهياواليتنامبهمحليدرکهگرفتميشکل«عشیره»خويشاوندتیرهچنداز

هایرهعشازایمجموعه.بودمستقليحاکموفرمانروادارایمسکونيمنطقهيادههرمیکردند،
شورکآنهاجمعازوخواندندمي«شتره»يا«شهر»راآنانمسکنکهمیآوردندوجودبهراقبیله

.دداميتشکیلخانوادهراشکلهرميمراتبسلسلهايناولیههسته.میگرفتشکل

خونیلحاظ ساختار قبیله ای و روابط هم





عدمومیالدازپیشهفتمقرندرقبیلهوعشیرهوخانوادهازسیاسينهادتفکیکبهتوجهبا•
:انستد«گستردهخانواده»میتوانزمانايندرراخانوادهنوعخانواده،ازديگرنهادهایتفکیک

تشکیلارایتیرهکهخانوارتعدادیازمتشکلخانگيگروهيکازبودعبارتکهخانوادهای
انواعازخانوادهنوعاين.کردندميعملتولیدیواقتصادیسازماندهينوعبراساسومیدادند
ميدوجوبهسببيپیوندهایوخانوادهجواناعضاازدواجطريقازکهاستپدرساالرخانواده

دپذيرفرزنگروهچندوزناشوييگروهخوني،گروهچندشاملخانوادهنوعاينجهتايناز.آيد
استبوده

ز از يک گروه خانگي متشکل ا
تعدادی خانوار که تیره ای



اقربادنشافزودهباافقيياومردخانهبهعروسورودباعمودیمیتوانستخانوادهگسترش.•
ومرتبهردماندنباقيبهملزمافرادوبوداجتماعيتحرکفاقدخانوادهایچنین.پذيردصورت

وبودشفافبسیارآنمهمکارکردعنوانبهخانوادهتربیتيوحمايتينقش.بودندخويششغل
شدميمحسوبهمگانيامریکودکانتربیت

شدتربیت کودکان امری همگانی محسوب می



نترروشآشوریمندرجاتنیزواوستابهمراجعهبامادجامعهدرآنساختارواندازهوخانوادهنوع
منثورکه«تهايش»و«فصلهفيسنای»وگاتاسرودهایيعنياوستابخشهایترينقديمي.میگردد

درايرانيافتهياسکانقبايلويژهکلطوربهبیترديدکهسازدميمجسمراشرايطيواوضاعاست
.سازدروشنراآريزانتها»وضعمیتواندوبودهمیالدازپیشاولهزارهآغاز

اندازه و ساختار آن



سازمانازکهاستاوستاييخاصسننازمعینمراتبسلسلهبهجامعهتقسیماوستاتقسیمبندیدر•
وماندهفوظمحنیزبعدیادواردروگشتهمسجلدينيقوانیندروگرفتهسرچشمهبدویجوامع

مادژگیهایويازبندیتقسیمايناستدهیووشويثرويس،دمانا،بهجامعهتقسیمازعبارتآن
نمايدميروشننیزرامادیخانوادهويژگیهایوبودههم

ینتقسیم جامعه به سلسله مراتب مع



گروهياهگستردخانوادهوخاندانيعنيجامعهجمعیتيواحدکوچکترينمعنيبهدمانايانمان•
افرادوبزرگهاپدروپدرانخويشاوندان،شاملراچندیخانوارهایکهاستخانگي

درکهبودندپدرشاهيهاييخانواده،هاخانوادهاين.میشدشاملرابردگانمثلغیرخويشاوندی
زمالقشرهاینمانهر.داشتقرار(نمانينمانوپانتي،)«خداخانه»ياو«پدرشاه»ياپیرآنرأس
استخردرکهم.ق5قرنبهمربوطاقتصادیاسناددر.داشتخوددررااجتماعيکارتقسیمبرای
.استشدهتکراربسیارکورتشواژهشدهيافت

هر نمان قشرهای الزم برای تقسیم کار
اجتماعی را در خود داشت



شده،تمندمسکهراشبانانيوکشاورزانهایخانوادهکارگرینیرویاستخر،ازخارجکورتشهای•
نزمیسهم(ويساپتي)خودجماعتدروبودندندادهدستازراتولیدوسايلتمامهنوزولي

اغلباو(خانهاهل)مانیامشدنميکورتشخانوادهريیسخوداگر.دادندميتشکیلداشتند
«کپونشکيتشکور»نامبهکهاندبودهساختمانکارکنانآنانبیشترهایدستهمیشدندکورتش

ومیشدندندهخوا(متخصصکارکنان)«مرّیکورتش»و(سلطنتيواقتصادیدستگاهکارکنان)
استبودهدرودگریياسنگتراشيآنهاحرفه



نفعبهکورتشتنواداشکاربهتیورينعقیدهبه.بودندهخامنشيدستگاهساختمانيکارکناناينان•
جامعههایردمتشابهمواردازکهچنانولي،استبودهدهکدهجماعتبیغاررسمبرمبتنيپادشاه

فقیرهایانوادهخاعضایفقطنههمهوظايفازاجباریکاروبیغارمیگردد،مستفادشرقيباستاني
صورتهردر.میفرستادندبیغاربهراخانهاهلمستمندانوخويشبردگانتوانگرانمنتهي.بود
خوانندب«خانوادهاعضای»(خانهاهل)مانیامشترکواژهبابودممکنرابیغارکشکارگراناين

هرسم بیغار جماعت دهکد



رسم(دمشقينیکوالسنقلبه)خانوادهساختارواندازهبرديگرتأثیرگذارعواملاز•
ياقانونمادردکتسیاسروايتبه.بودمادجامعهدرثروتمندخانوادههایبهفقیرافرادپیوستن
هکمتموليآدمبهراخودوجودمیتوانستایآزادزادهمستمندمردکهداشتوجودرسمي
مردچنین.گیردقرارویپدرساالرنهقدرتتحتوکندنثارنمايد،تعهدراویتغذيه

حقودنمیبراضيخويشتغذيهوخوراکازاگرکهمیکردپیدارابردگانوضعمستمندی
هکبودجماعتعضومردآزادهماناينجادرمستمندمردگويدترکراخويشاربابداشت
زمیندادندستازباجماعتعضويت.بوددادهدستازرازمینيعنيجماعتدرزندگيوسیله
میگشتراندهجاهمهازفردیمستمندیمردچنینومیشدمنتفي

مرد مستمند آزادزاده ای



بنابراينست؛دانخانوادهساختارواندازهدرعامليمیتوانراخانوادهبهفرداينپیوستنياوانشقاق•
داشتهیریتأثچهخانگيگروهاندازهبرمصرفوتولیدسازماندهينحوهکهنمودتصورمیتوان
تحرکچونعوامليکناردرخانگيگروههایدرافرادزيستننحوهاينهمچنیناست،

مهماملعوازمیتوانرامیرومرگباالینرخوجنگوناامنيشرايطوجوددلیلبهجغرافیايي
دانستخانوادهبیثباتي

عاملی در اندازه و ساختار 
خانواده



آنهجامعآنتبعبهخانوادهساختاردرتأثیرگذارعواملازخويشاوندینظامديگرسویاز•
ازسگالننوشتهبه.بوداهمیتدارای«تبار»و«دودمان»مفهومجامعهايندر.استبودهزمان
ياذکورهایسلسلهبهمتعلقاعقابآندرکهاست«تباریتکدودمان»دودمان،هایگونه
عیتيموقدارایخودخويشاوندیگروهدرفرديک.میشوندتلقييکديگرخويشاونداُناث،

تعییند،میرساناوبهراخودنسبشخصکهمشترکنیایبهتوجهباکهاستشدهشناخته
شودمينامیدهنیز«تباریهموندیِ»بستگياين.استشده

دودمان تک تباری



.میرساننديمشترکنیایبهدورایگذشتهدرراخودپیشینهکهاستخويشاوندانيشامل«تیره•
موقعیتمعین،یرهتياتباربهفردتعلقودانستتیرهازایزيرمجموعهمیتوانرانیاکانيبستگي

یخويشاوندگروههایاين.میکندمشخصآنازبیرونوگروهاخالفداخلدررااواجتماعي
دهعهبراجتماعيسازماندهيدرمهميسهمنیزخودونمودهتقسیممعیناجزاييبهراجامعه
دارند

گروههای خويشاوندی



اعياجتمنظامدر«ويس»معنایبهتوجهباماددورانخانوادهدرآنکارکردومعنااينجايگاه•
اغلب)کهمشترکنیایازکهاستپدرتباریدودمانوعشیرهمعنيبه1ويس.میگرددمشخص

نیزبودهورمذکنیایلقبياواسمهمانکهرامعینيناموبودآمدهپديد(اساطیرینهبودهواقعي
اينتهرودو.میکردندمنسوب«کیاکسار»خاندانبهراخويشتنمادشاهانخلف.استداشته

خواندمي«فرتره»راخاندان

هرتره 
هرودوت



نسبياوشدبازنآنيامرداينپسرمعینيفرديکاينکهجوامعنوعايندراستمعتقدسگالن•
ووقحقازتعدادیدرتامیدهدامکاناوبهبرساند،اسطورهایياواقعيشخصیتيبهراخود

کههستزنیحقوقيموجوديتيپديدهاين.شودسهیمخودخويشاوندانازبرخيباخاصوظايف
دودماندر.کندمیايفارادينيوسیاسينظامي،نقشهایوداردمالکیتتقسیمغیرقابلامواليبر

انتقالسرپبهپدرازاقتصادیودينيسیاسي،وظايفوحقوقامتیازات،اموال،اسم،پدرتباری،
.استبودهمهمبسیارامریپدریاثباتپس.مییابد

موجوديتي حقوقي



دودمانوبارتبهوابستهوخاندانعضوسالمندانکهمیکنیممشاهدهراوضعیتايننیزمادجامعهدر
بودجامعهادیاقتصواحدویبیستون،نوشتهازقطعهاینقلبه.بودندويسريیسالرسمعليخاص،

یرهعشوخاندانمعنيبهتنهاويسوليمیرفت،شماربهويسازجزييمحدودخانوادهيانمانو
هکدههاددرآغازکهمیرساندمطلباين.استمسکونيمنطقهودهکدهمتداولنامبلکهنیست،

ده-دهريیسهبلکنبوده،عشیرهوخاندانشیخپیروتنها«ويسخداوند»وبودندخاندانيوعشیرتي
ياآليلبکثیریعدهازآشوریهایکتیبهدراينکهسبببدين.میگشتمحسوبنیز-خدا

استشدهيادمستقل«دهخداوندان»



.تاس«ويسصاحبوخداوند»مادی«ويسپاتي»ترجمهواژهاينظاهراً ونیستشگفتيجای•
کهزمانيوليبود،جماعتسازماندورانسرخاندانجانشینومقامصاحبشخصي«دهخداوند»

کهممتازیوافاشرطبقهبهداشتندگرايشاشخاصاين،مییافتقوامرفتهرفتهطبقاتيجامعه
رمیآيدببیستوننوشتهسنگازکهچناناحتمالً.شوندمبدلآوردهوجودبهراحاکمهطبقه

را(تهاعشیرياخاندانهايا)دهکدههادرگوناگونياموالديگرانازبیشگروهايننمايندگان
.بودندمالک

ونسنگ نوشته بیست



فتهبگ.استبودهنیزجماعتدادگاهريیسياوانتخابيداورحالعیندردهپیر/خداوند•
ولياست،داشتهرا(ديکساتیس)داوریچنینمقام(کومه)خويشدهرأسدرديوک،هرودوت

قواميطبقاتجامعهکهمدتيازپس.شدمادازکامليبخش«فرمایفرمانوداور»ديوکبعدها
برایاُاکوديانتخابکهچنان.میشدندمحسوبحاکمطبقهواشرافعنوانبهرؤساهمینيافت

وخاندانبزرگاهمیتنشاندهندهعادلواعتمادموردشخصيعنوانبهمادجامعهرهبری
ویاعياجتموسیاسي،معنویرهبریممتازجايگاهوخويشاوندیوقبیلهایسازماندرخانواده

است؛خودمردممیاندر



شبکهدرفردومیآمدحساببهخويشاوندانتمرکزنقطهخانوادهکهنمودتصورمیتوانبنابراين•
گرفتميقرار«دودماني»نیزو«خويشاوندیروابط»ازوسیعي

نقطه تمرکز خويشاوندان



فهومممعنایدرجامعهسازمانبارابطهدروترگستردهطوربهخانوادهديگرمعنایوجايگاه•
ویآوردمپديدرا«زنتو»مشترکويسچندپیوستنکهچرا.میگرددمشخص«داهیو»و«زنتو»

معنيارضيسیماتتقوطبقاتيجامعهپیدايشبازنتومفهوم.کردتعبیرشهرستانبهراآنمیتوان
ازذکریگاتهاوباستانيپارسيهاینوشتهکهچنان.گرديدنامشخصومبهمقبیلهمفهومويافت

بازیرانقشيمادسرزمیندرهنوزقبیلهایسازمانم.ق7و8قرنهایدرامانمیکنند،قبیلهها
استمیکرده



مستقلماعياجتوجمعیتيواحدبزرگترينکهآمدميوجودبههمبازنتوچندپیوستنازداهیو•
ومسلحهاینیروريیسو«کشور»فرمانفرمای«ساستار»شاهدهیو،بزرگ.میرفتشماربهجامعه
«دهیو»انيباستنوشتههایدر.میراندفرمان(زنتوها)کوچکترفرمانرواهایبرکهاستداورظاهراً

ووچککناحیهياوبودهنژادیحدیتاوسیاسيواحديککه)ساتراپقلمروبابیشوکم
نوعوانمیتدادههااينبراساسبنابرايناستبودهانطباقپذير(مزبورقلمروداخلدرمجزايي
کارمتقسیوساختاردارایکهدانستقبیلهایگستردهخانوادهرامادمتأخردورهدرخانواده
.بوديمراتبسلسلهآنداخلدرنیزقدرتتقسیموداشتپدرساالریماهیتوبودپیچیده

یچیدهساختار و تقسیم کار پ



نحوه زيست و کارکرد امنیتي -5

اهدرياچهورودخانهکنارمساعدنواحيدرهواوآبخشکيدلیلبهابتداهاخانوادهخانواده•
وضاعادراستقاللنوعيازهاعشیرهوبودههمازجدادهکدههامیشدباعثاينوشدندمتمرکز
کهمیشوداستنباطسیلکگورستانقبورباستانشناسيتحقیقاتاز.باشندبرخوردارخودسیاسي

ادیاقتصرشدخانوادههاوبودهآمدهوجودبهخانوادههابرایثابتياجتماعياوضاعزمانآندر
برایشدهکشفزينتياشیایوبودهمعمولآهنومسبرنز،کارگیریبهکهچنان.اندداشته
تپه،گودينمناطقدرشدهانجامباستانشناسيتحقیقاتازاستامراينازحاکيانسانهاواسبان

مسکونينقاطودهکدههادرخانوادههاکهبرمیآيدآشوریهایکتیبهوباباجانتپه،تپهنوشیجان
درکه)عيمصنوهایتپهبرياطبیعيارتفاعاتبر«دننوتيآالني»يعنيدژگونهایومحکم

معماری



دفاعواهپناهگمنظوربهکهاستشدهبردهکاربهزينتيمختلفطرحهایباخامخشتازآنها•
داشتهوجود«سهروتيآالني»يعنيآناطرافدرديگریمسکونينقاطواستشدهميساخته

تپهشیبدربود،تیراندازیبرایدارکنگرهبرجهاييدارایحصارهاايناندمیکردهزندگي،اند
بهمربوطهامادسکونتمحلويژگياينمینمودعمودراتپهشیبکهساختندميآجرباديواری

استم.قاولهزاره



نزديکيدرداووددکانماننداندحفرشدههاصخرهدرکهقبوریدرمزبورويژگیهایاز•
ازمتشکلهاخانوادهمسکونياماکنکهنمودتصورمیتوانغربيماددرصحنهوپُلسر

بران،خجلودردامنهایومسطحبامبامواردبیشتردروبودقائمالزاويهوطبقهيکعمارتي
تجاربيبابطمرتتوانميراآنهاساختمانيفنونرشدزمینهبوداستوارسنگيياچوبيستونهای

طيوگرديدهکسبآشورواورارتوهمچونمجاوراقوامازوشمالیترنقاطازکهدانست
بودندنمودهتکمیلخودمهاجرت



در.میرفتمارشبهنیزساختمانهنرعظیمپیشرفتنشانهوقومياتحاديهياقبیلهمرکزدژهااين•
کهبودفزايندهایخطرهایدفعوخودازدفاعومحافظتضرورتازنشانههاييحالعین

خاصممتقبايلمداومجنگهایازسنگيحصارهایوقلعههاودژهاوجودمیکردتهديدراخانواده
عهجامويژگيتاريخي،شواهداينبهبنازمانايندر.داردحکايتآشوريانهمچونهمسايه

،بودندانتخابيهنوزکهمأمورانيوجوداموال،دزدی،«همهضدبرهمهمبارزه»میتوانرامادی
تدانسغیرهومردماجتماعاتداشتند،تمايلسلطنتقدرتتشکیلبهعهدهماندرولي



چراردد،گميروشنخوبيبهآنکارکردهایوجامعهدرخانوادهجايگاهشرايطاينبهتوجهبا•
ازکييعنوانبهخوداعضایامنیتحفظدرمهمينقشجامعهاساسيرکنعنوانبهخانوادهکه

استمیکردهايفاکارکردهايشمهمترين



وادهطبقاتی و تأثیر آن بر ساختار قدرت در خانتحوالت -6

زندگيهمازجداموقعآنتاکهرامادهایخانوادهزمان،ايندرواحدخطریباروييبهرو•
خودنوبههبمسئلهاين.نمودوادارآنهادرمشترکزندگيومستحکمدژهایساختنبه،میکردند

درمناصبومشاغلدرتقسیمبندیجملهازجديدیتحوالتوتغییراتباعث
ردثروتسطحاختالفپیدايشنشانهجهتيازقالعاينوجودهمچنین.گرديدخانوادهها
بودکوچکدولتهایوشاهکهامیانجنگهایوخانوادهها

ای جنگهای میان شاهکها و دولته
کوچک



يسنگحصارباهايي«دژ-شهر»قبیلازسکونتگاههاييداشتنبامادیجامعهزمانايندر•
اعثبکهبودوضعیتيدارایجنگهاودائميمناصبوجودپیشهها،تجزيهبرجهاوآجریيا

بهاداریتأسیساتايجادوبردهداریشکلگیریگرديد«بردهداری»سازمانتوسعهوتکوين
طبقاتيدشدياختالفازحکايتجامعه،پايینومحرومطبقاتخانوادههایانقیادواسارتمنظور

یتوانمراآنازناشيفاحشطبقاتيتضادوداریبردهنظام.داردخانوادههاسطحدراجتماعيو
کمهزينهوزياديانساننیرویبهنیازکهدانستدامداریوکشاورزیپیشرفتواراضيبسطنتیجه

بهپیشرفتههداریبردسیستممادجامعهدرچندهر.میکندايجادپايینتکنولوژیسطحبارابردگان
استقطعيومسلمهاخانوادهدربردگاننیرویازاستفادهولينیامد،وجود

ي نظام برده داری و تضاد طبقات



.يخترهمبهراجامعهقبلياقتصادی-اجتماعيمبانيآهن،روزافزوناستعمالديگرسویاز•
.گرديدامتعهقیمتباالرفتنباعثناگزيرومصنوعاتافزايشباعثجديدابزارهایايناستعمال
بهبوداقیماندهببايروغیرمسکونزمانآنتاکهراجديدینواحيکشاورزیپیشرفتهترروشهای

رفاهنیزوامعجوارتباطرونقامراينگرديدديگرمناطقباتجارتگسترشباعثوگرفتکار
اشتدوجوداجتماعيطبقاتازصنفسهمادجامعهدر.داشتدرپيراتجارخانوادههایبیشتر

يا«رئثیشتر-2»آتش،خادمانوکاهنانيا«آثرون-1»:داشتندتعلقآنهاازيکيبهخانوادههاکه
نيمعبه«هوتي»اينهاازگذشته«.کشاورزودامدار»يا«فشوينت-واستری»-3سواران،عرابه

همانمغ.نمیشدندشمردهاصنافجزامابودند،همبردگان.استشدهيادمورديکدرپیشهور
میدادندتشکیلرامردمازخاصيصنف



يادطبقاتيطروابنبوده،يکدستماداجتماعيسازمانشکلگیریروندطبقاتينظراز،دياکونف•
ياوشدهبرقرارسرزمینآننواحيکاملتريندرهمآنومیالدازپیشاولهزارهاوايلدرشده

تراکياشوبدویصورتبهاجتماعيسازمانهمچنانکوهستانينواحيدر.بوداستقراردرحال
قویظنبهوتندگرفنميقرارماداتحاديهسیاسي-اجتماعيطبقهبندیدرآنهاترتیباينبهبود

سرايتقاطنازبرخيبههنگاماينتابودهمراهاجتماعيمحدوديتهاینوعيباکهمزبورتحوالت
مرحلهدرنقاطسايردراجتماعيسازمان.بودنبردهبینازراافرادآزاديهایکاملبطورونکرده
وضيارمبادیازمتأثرجامعهتقسیماتوبودبردهداریجديددورهبهبدویجماعتازانتقال

کهصورتيبه،هبودنیزقبايلاتحاديهوحدتباتوأمتحوالتاين.استبودهعشیرهاييتقسیمات
بودندبايلقهمانسرانازبیشترنیزسردارانومیآمدوجودبهقشونگیریقبايلازجنگهنگام



یدايشپآن،درآهنازاستفادهدلیلبهکشاورزیودامپروریتکاملمعیشتي،نظامدرتحول•
بودکشاورزیوسعهتوکشاورزیازدستيصنايعجدايياساسشکهپیشرفتهاجتماعيکارتقسیم

/رشاهيپدبهمادرسری/مادرشاهينظامازتدريجبهراخانوادگينظامبردهدارینظاموجودنیزو
دربزرگوالتتحازيکيآغازراماددورهمیتوانشدهگفتهنکاتبهتوجهبا.دادتغییرپدرسری

زوجهوزوجوحدتدورهبهانتقالوپدرشاهيبهمادرشاهيخانوادهتبديليعنياجتماعينظام
میشدعیینتزنانطريقازفقطنسبکهمادرشاهيدورهبرخالفکهگرديدسببامراين.دانست

درردماخالفوشودمنتقلذکورفرزندانبهمیراثمیرسید،مادرشاخههمخونهایبهمیراثو
رمانروافمردومعینپدرطريقازنسبوبروندبیرونژنساززناخالفوبمانندباقي«ژنس»

.گردد
هی تبديل خانواده مادرشا

به پدرشاهی



و همسرگزينيازدواج -7

خانوادهرایبمردمشناسانکهراويژگیهاييمیتوانماداجتماعيواقتصادیتحوالتبهتوجهبا•
ازيکيهمسریتکخانوادهپیدايش.دادمطابقتمادزمانخانوادهبامیکنندبیانهمسریتک

کردهورظهبشریجوامعدرخصوصيمالکیتوبردگيکناردرکهاستتمدنيهایمشخصه
باالیمرحلهووسطمرحلهمیانکهدورهایدرمورگانچونشناسانيمردمعقیدهبه.است

وجودبهزوجهوزوجوحدتبراساستکهمسریخانواده،سندياسمیکخانوادهاستبربريت
وردخوميچشمبهزناشوييپیوندتداومواستبعدیچندمحارمپديدهخانوادهايندر.آمد
جنسياخالقابرابطهدربیشتریآزاديهایازهممرد.کندقطعرازناشوييرابطهمیتواندمردفقط

میبردبهرهبیشتریامکاناتازچندهمسریزمینهدرهمواستبرخوردار

پديده محارم



رازنوبودزناملکوفاداریخواستارمردوگرديدتلقيکبیرهگناهاناززنامالکیتپیشرفتبا•
وزنحسننهنشازنبکارتوعفتوزنانبرایبزرگننگيزنانبودننازا.میپنداشتخودملک

پدرازهاييبچهآوردنوجودبهخانوادهتشکیلازهدفاينروازبودخودهمسربهاووفاداری
اسبراستواندميحتيازدواجهاشرايطايندر.شوندپدرثروتوارثوارثکهبودمشخص
.گیرندصورتخانوادهمکنتازديادوحفظبرایودودمانمصلحت

مصلحت دودمان



کهمیشودمشاهدهاغلبونداردمدخلیتهمسرگزينيوازدواجعقددرزوجینارادهوعشق•
چنان.مايندمینانتخابکنندمشورتاوبااينکهبدونقومشیوخيامادروپدرراایشاهزادههمسر

تعددکهنمودرتصومیتوانبالطبع.هستیمازدواجبرایويژگیهانوعاينشاهدنیزمادجامعهدرکه
خانوادهاظتحفوامنیتمسئلهنیزوکشاورزیواقتصادیزندگيشرايطبهتوجهبانیززوجات

درخانواده.استهبودشدهپذيرفتهامریبوده،بیشترکارنیرویوفرزندانزيادتعدادمستلزمکه
بیشترفرزنداننتیجهدروبیشترازدواجهاینیازمندمسائلاينوجودلحاظبهجامعهپايینتراقشار

بود

مسئله امنیت و حفاظت
خانواده



تعددقوميپیوندهایبرقراریوسیاسيداليلبهنیزفرمانرواومتمولاقشارخانوادههایدر•
اتحادجادايبرایجانشینخواهيوفرزندطلبيعالوهبرکهازدواجهاايناستداشتهوجودزوجات

دنبالبهرايرذالتهايوچینیهادسیسهنیزگاهگاهياست،بودهخاصهدفهایتعقیبياارتباطو
ايانهکشورگشاهدافجهتبهراخويشدختراناهداف،اينبرعالوهمادپادشاهان.استداشته

آمادهورآشبرضدراخودهگمتانهدرهوخشتره.مینمودندنامتناسبازدواجهایبهمجبوراتحادو
.بودشدهمتحدنبوپلسرنامبهبابليحکامازيکيباراهايندرومیکرد

برقراری 
پیوندهای قومي



نعقدمبابلومادبینپیمانيونمودعجلهنبوپلسرودادرخم.ق715سالدرمناقشاتدواينبین•
(هوخشتره،پسر)گوايشتوويخردسالدخترآمیتیس،بابختالنصربابل،ولیعهدازدواجباغائلهوشد

اقداميآشوریهعلاينکهازپیشوامرآغازازنبوپلسربابلي،مورخبروس،گفتهبهيافتخاتمه
برگزيدهمسریهبنصرنبوکدخودپسربرایراتیداآمئياودختروبستعهدیکیاکسارباکند



است،ودهببرونگروهيصورتبهمادجامعهدرازدواجکهنمودبیانمیتوانشواهداينبهتوجهبا•
ديگربابطهراتابودهجايزنبودهفرداصلياجتماعيگروهبهمتعلقکهافرادیباازدواجيعني

دواجازبردالشواهدیمورخینبرخيادعایوجودبابنابراينسازد؛ممکنرادودمانيگروههای
نداردوجودمادهابیندرمحارمبا

باازدواجبردالشواهدی
وجودمادهابیندرمحارم
ندارد



و کارکرد آموزشي خانوادهفرزندان 8-

وبودانوادهخمسئولپدروداشتهکودکانتربیتدرمهميرکنخانوادهمادقبايلاتحادازپیش•
وشغليعلیماتتمیرسیدندبلوغبهفرزنداناينکهازپس.داشتعهدهبررامذهبيتعلیماتوظیفه

چنانکهود،بنیافتهزيادیتکاملتربیتوتعلیممجموعدر.میگرفتندفراپدرازراحرفهای
زندگيمادسرزمیندرکهمختلفيقبايل.استدانستهکودکپرورشمسئولراوالدينهرودوت
میپنداشتصحیحهکگونهبدانعشیرهوقبیلههرداشتند،ديگرقبايلازجدایتعلیماتيمیکردند

وسطتپرورشوآموزشدرمؤثرعواملديگراز.میآموختخودکودکانبهراتربیتياصول
.بودجغرافیاييوطبیعيعواملخانواده،

یوظیفه تعلیمات مذهب



حفظهکچنان.بودنظاميتعالیمآموزشبرایمهميعاملآنهافشاروآشوراقوامباهمسايگي•
بهنايبرعالوهدانستخانوادهتوسطآموزشمهماهدافازتوانميراآنانمقابلدرخودملیت

،نعتصوحرفهدامپروری،وزراعتچونديگریآموزشهایخانوادگيومحیطيشرايطتناسب
کهبودهاييهنرازنساجيوبافندگي.داشتنظردرمیتوانرافلزکاریوساختمانسازیومعماری

اوبرعهدهپیشمدتهاازخانوادهنیازموردالبسهتهیهکهزيرامیبود،آشناآنبابايدمادیزنهر
زنانشپوشنوعونینوابرجستهنقشنیزوآنهاازآمدهدستبهوسايلواشیااز.استبوده

کردندمیاستفادهگیاهيالیافديگروکتانپشمازپارچهتهیهدرکهمیشوداستنباط

همسايگي با اقوام آشور
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دينب«استاجتماعيموقعیتيکدرهنجارهاوقواعدبهکردنعملچگونگياجتماعينقش»•
درهاييايگاهجاجتماعي،موقعیتهای.دارداجتماعيموقعیتباتنگاتنگيارتباطنقشکهمعني

نمونهرایب،اندشدهتعريفاجتماعيکارتقسیمدرکههستنداجتماعيگروههایياوسازمانها
رونددرکههستنداجتماعيموقعیتهاييبودن،همسرومادرپدر،هستهایخانوادهيکدرون

.دارندقرارخانواده

اجايگاه های سازمان ه موقعیتهای اجتماعی



قراریتيموقعچنیندرکهکسيبرایجامعههنجارهایبراساسکهاستوظايفياجتماعينقش•
دارند،روهگيکدرونافرادکهاجتماعينقشوموقعیتکهاستروشناستشدهتعیینگیرد
دروندرراوادهخاناقتصادینقشمیتواننتیجهدر.میکندتعیینرافرديکهويتازمهميبخش
هتجواحدیعنوانبهخانوادهگروهدروندررافردهراقتصادینقشوجامعهبزرگترگروه
کردبررسيمصرفوتولید

يموقعیت و نقش اجتماع



بهآنانيوابستگنیزوشغليوزندگيشرايطبهتوجهباخانوادهدرافرادنقشهایمادجامعهدر•
تيحوزمانايندرمادخانوادهاقتصادشدبیانکهچنان.شدميمشخصخاصاجتماعيطبقه
.تاسدامداریوکشاورزیبراساس(کومه)مستقلهایدهکدهوهامسکندراستقرارازبعد

دهاندشخوانده«کشاورز–دامداران»فشوينت-واسترینامبهاوستاخردهدرجامعهعادیاعضای
زيربنایدامداریوکشاورزیوداشتنداشتغالدامداریبهمادقبايلاتحاديهقلمرودرجامعهافراد

بودعيمصنوآبیاریپايهبرکهزراعتازاگرچهمیداد،تشکیلراBدورهسیلکجامعهاقتصادی
داشتنداطالعنیز

آبیاری 
مصنوعي



بزرگدامهای.استداشتهخاصياهمیتمادمردمبرایاسبپرورشآشوریمنابعبراساس•
بهبودندآشنایزن(باکتريايي)دوکوهانشترانپرورشباومیدادندپرورشنیزگوسفندوشاخدار

دوکهایکشفکهچنان.میپرداختندنیزپارچهتولیدوپشمريسيبهافراددامداری،زندگيتبع
تمدعاساينگواهآشوربرجستهنقشدرتنپوششهمچنینومختلفمناطقدرسنگي

قلمرو آشور



اوستا.بودهگشتآغازتازه،زراعتازوریپیشهتجزيهکار،اجتماعيتقسیمدومینسوديگراز•
ميادي«کشاورزان-دامداران»وبزرگانوکاهنانرديفدر(هوتي)ورانپیشهازباريکفقط
غربي،واحينبرخالفهاپیشهاستبودهغیرآزادافرادشغلصنعتوپیشهمیرسدنظربه.کند

طريقازيبرخ.بودنیافتهتکاملچندانونداشترونقيکنوني،آذربايجانوکردستانحدود
سفاليروفظوفورمیساختندراخودنیازموردوسايلواشیاومیگذراندندروزگارمختلفصنايع

آنهاست؛ارکنحوهومبادالتبیانگروانبوهتولیدنشانهدورانازآنآمدهدستبهفلزیادواتو
بهخانوادههرردراخاصيوریپیشهياوتولیدینقشهایخانوادهافرادنمودتصورمیتوانبنابراين

داشتهاندعهده

ی از تجزيه پیشهور
زراعت



اياپایپوتهاتریصورتبهتجارتوروزانهمعامالت.بودتجارتخانوادهاقتصادديگربخش•
کهایسياپولهیچهامعاملهدرومینمودنددريافتجنسخدمتازایدرمردمومیگرفتانجام

تولیدیآيندهایفردارایخانوادهبنابراينبود؛اشرافيوفالحتيقبیلازاقتصادنوع.نداشتوجود
استبودهمصرفيو

نوع اقتصاد از 
و قبیل فالحتي
اشرافي بود



هکهاشا.میکردندزندگيوسیعامالکدارایبزرگانيوامیرانازخانوادههاييمادسرزمیندر•
تربیتوماهيصیدشکارکردن،برایکهگونهبدانمیکردند،تأمینخودامالکازرادرآمدشان

درگانبردوروستايیانهایخانوادهکهبودندامالکيمالکآنهاومیکردندوضععوارضاغانم
جملهازمیشدند،دادهفرمانکهکاریهربرایبودندملزمعدهاين.میکردندزندگيوکارآن

رابطهريکديگباامرااينمعموالً.کنندکارآنهابرایپلهاوقنواتجاده،استحکامات،احداث
هزينهاينأمینتبرایمحليامرای.میکردندتقديميکديگربههداياوتحفوداشتندایدوستانه

سیلهوبهنمیکردکفايتمبالغاينکهمواقعيدرومینمودنداخذعوارضومالیاتمردمازها
کردندميتأمینراخودمالیاتکسریغنايمگرفتنوجنگها



هدهعبررامشخصيوظايفومیکردندايفارامهمينقشمادیخانوادهاقتصاددرکورتشها•
کورتشها.تاساقتصادوتولیدجهتهاخانوادهدرافراداينخاصنقشبیانگرمطلباين.داشتند

خانه)«خانهجوانان»يا«مانیش-پوهوپتي».بودندمشخصيپسرودخترکودکانومردوزن
جنسیشتربوليمیگرفت،قرارماخذنقرهپولکورتشمواجبپرداختدر.بودندجدا(شاگردان

میشدايشانتحويل(گوسفندوشراب)



به تن مردان زنان و نسبت ايشان در مورد کورتشها دو به سه بوده که اين امر به دلیل رفمردان و عده •
:  کورتش به سه گروه تقسیم میشدنددسته های . بوده استجنگ 

مواجبشان کمتر از و جنس آنان معلوم نیست و شايد بیشترشان مرد وکه سن و بیگانگان پیشه وران -1
.ديگران بوده است

وزنانازوودهاندبمشغولساختمانيکارهایبهکهسلطنتياقتصاددستگاهکارکنانهایدسته-2
.استمیشدهتشکیلمردان

وساله20-25زنان«مریکورتش»همچنینواستخرازخارجکشاورزیکارکنانازایدسته-3
.بودهاندساله20-35مردان



استخرانيساختمکارگرانمیاندرامااست،بودهبرابرمردانوزنانعدهکشاورزیکورتشهایدر•
بودهربیشتمردانآمده،درجداگانهکوچکهایدستهصورتبهمردمتخصصکارکنانچون

در.داردأملتجایبسیارکهاستبودهمردانبرابردوتانیمويکزنانعدهدستههاديگردر.اند
رزووجبراعمالازفقطعمیقيوبسیطاستثمارچنینداریبردهجامعهاوضاعوشرايط

خودهککسانيخانوادههایمورددرکشيبهرهچنیننمیرودگمانوبودممکنغیراقتصادی
استبودهممکنمیدادند،تشکیلراپارسمسلحنیروی

قیاستثمار بسیط و عمی



خاصدرطبقاتاجتماعوخانوادهدرايشانخاصنقشوزنانوسیعاشتغالنشاندهندهشواهداين•
دارهاهمچونخانوادگيدروننقشهایبرعالوهزنانمیکندمشخصکهاستزمانايندرجامعه
عهدهبرنیزرابیرونکارواشتغالوظیفهبافندگي،وريسندگيخانه،اموربهرسیدگيومنزل

پوشش.تاسمشخصنیزآشوربرجستهنقشدرايشانپوششنحوهازشاغلزنانوجود.داشتهاند
.استبلندوسادهلباسيبرجستهنقشايندرعادیزنان



آذوقهکیسههایحملحالدررازنانکههستنداجباریکوچحالدرافرادبرجستهنقشايندر•
نوعجهتهبکفشنداشتنعلتشايد.هستندکفشفاقدمردانمانندزنان.استنمودهترسیم

آنهانشکوچینبدونموهایوندارندسرپوششزنانايناستبودهايشاناشتغالمحلوکار
آمدهدرگیسبافتصورتبهسرعقبدروشدهشانهگوشپشتوعقببرصافيکدست

همراههبزينتآالتوفاخرلباسهایاشرافوثروتمندانهایخانوادهزنانشواهداينطبق.است
.اندداشته



ردمآزادمردهرواقعدر.بودهاندنیز«سلحشورمردم»میالدازپیشششمقرندرمادهابیندر•
پیشوروستاييجماعتعضوبودکشاورزینظریلحاظازجنگيمردهر.استبودههمجنگي

فردیوجودالزمشرطکشاورزانجماعتبهانتسابقديمماددر.داشتزراعتپیشهچیزهمهاز
.بودالحقوقکامل

زان در ماد قديم انتساب به جماعت کشاور
دبوشرط الزم وجودی فرد کامل الحقوق 



شکلياداقتصآنازپیش.شددگرگونحکومتتشکیلازبعدمادهاخانوادهاقتصادیاوضاع•
باهمراهنآازبعدوليبود،مالکانازآنزحمتشانحاصلکهنحویبهداشتاشتراکيوسنتي
تماعياجنظرازنیزجامعهاقتصادافراد،بینمتفاوتحقوقواجتماعيمتمايزطبقاتايجاد

افزايشآمددرکسبمنابعشد،جداهمازهاپیشهومشاغلگرديد،تقسیمبندینوعيدستخوش
شرکتبیشتریايترضبااقتصادیفعالیتهایدرجامعهاداریسیستمتغییراقتضایبهمردمويافت

.میکردند

جامعهاقتضای تغییر سیستم اداری





نتیجه گیری-10

کهنموداجاستنتگونهاينمیتوانآمدهدستبهاسنادنیزوتاريخيشواهدبررسيبهتوجهبا•
ایساختارهديگرآنهامجموعازکهدادهميتشکیلراجامعهاصليواحدزمانايندرخانواده

در.استبودهگستردهمادهازماندرخانواده.استمیگرفتهشکلشهرهاودههاهمچونجامعه
نیزبردهها،هامادربزرگوپدربزرگهانیزوفرزندانووالدينيعنياصليافرادبرعالوهخانوادهاين

.استشدهميخانوادهساختارواندازهگسترشباعثافراداينپیوستنوبودند

تخانواده در زمان مادها گسترده بوده اس



نتیجه گیری-10

وعهمجمبرفرمانرواييورهبریبرایمهميجايگاهدارایخانوادهدرخويشاوندینظامهمچنین
سايرسیاست،ادنهازغیرهنوزجامعهدرپايینکارتقسیمسطحبهتوجهبا.استداشتهخانگيگروه
برحسبزمانايندرخانواده.استداشتهقرارخانوادهداخلدروبودنشدهجداخانوادهازنهادها

.بودپدرشاهيخانوادهقدرت،ساختار



نتیجه گیری-10

یدايشپوزمانآندرآهنازاستفادهوکشاورزیودامپروریتکاملومعیشتينظامدرتحول•
نظامکهدهبوعوامليازبودکشاورزیازدستيصنايعجدايياساسشکهکاراجتماعيتقسیم

درزمانايندرازدواج.دادتغییرپدرسری/پدرشاهيبهمادرسری/مادرشاهينظامازراخانواده
براساسازدواجها.استزوجاتتعددهمچونويژگیهاييدارایوبودهبرونهمسریخانواده

وقعشازاينرو.استگرفتهميصورتخانوادهمکنتازديادوحفظبرایودودمانمصلحت
استنداشتهمدخلیتازدواجعقددرزوجینخواستهوعالقه



نتیجه گیری-10

ماددورهسیاسيوزيستيشرايطبهتوجهباوخانوادهکارکردهایجملهازمثلتولیدبرعالوه
خانوادهنینهمچمیکرد،تأمینخوداعضایبرایخانوادهبايدکهبردنامراامنیتيکارکردمیتوان

میکردهاايفرافرزندانبهدينآموختنوثانويهواولیهکردناجتماعيجملهازآموزشيکارکرد
کهتداشقرارخانوادهدروندرسیاستنهادجزبهاجتماعينهادهایهمههنوزترتیببدين.است

.میکردپیداارگانیکهمبستگيبراساسراپیچیدهایساختارآننتیجهدر



شهایآموزانواعسیاسي،وجغرافیاييشرايطبهتوجهباوآموزشزمینهدرخانوادهکهچنان•
فلزکاریوساختمانسازیومعمارینساجي،وبافندگيصنعتي،وحرفهاييدامپروری،وزارعت

نهاد.استنمودهميايفاکودکانپذيریجامعهدرمهميبسیارنقشوآموختهميکودکانبهرا
داخلدرصرفيموتولیدیاقتصادیفعالیتهایغالبوبودنشدهتفکیکخانوادهازهنوزاقتصاد

میگرفتانجامخانواده

ده بودنهاد اقتصاد هنوز از خانواده تفکیک نش


