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 بررسی حالت ایستایی در دوران پیش از تاریخ سرزمین ماد

 تطبیق با شواهد باستانی( )بر بنیاد نظریۀ تمدنی توینبی و
 

 2حسنیبتول خواجه 1زادهعلیرضا سلیمان
 

 (28/11/1397پذيرش: 15/4/1397)دريافت: 

 چکیده
ي تحرکيبسکون و  ،ييايناپوتوان دوران ي، حالت ايستايي جامعه را ميشناختجامعهبه لحاظ 

ی رکود اگونهو بخش های اساسي دگرگونمکانیسم فقدانهايي همچون شاخصهکه با  دانست
رو ندارند، حالتي های پیشی پاسخي در برابر چالشاجامعهاعضای چنین  همراه بوده است.

 شوند. هدف اين مقاله، بررسي حالتگیرند و تسلیم شرايط موجود ميمنفعل به خود مي
در جامعۀ ماد موردنظر توينبي است که به نظر وی از  )پیش از تاريخ( تمدن ماقبليستای ا

ي نوعبهاز طبقات فرعي جامعۀ ماقبل تمدن بود و  عصر مس تا سفال يسنگدوران پارينه
شوند. مراد از ماد نیز صرفًا محدودة مکاني تحقیق و گسترة محدودة زماني آن محسوب مي

بعدها پادشاهي ماد در آنجا تشکیل شد. درواقع، اين مقاله با استفاده از جغرافیايي است که 
ی جامعۀ ايستای ماد را پیش از هامشخصهروش تحقیق تاريخي درپي اين هدف است که 
در تفکر ي قرار دهد و تحلیل کند. موردبررسمرحلۀ پويايي با استناد به شواهد موجود تاريخي 

 یايجوامع ماقبل تمدن  و تحرک پو یستايا طيشرا انیاختالف م (،1975-1889) ينبيتو
مربوط به زمان و مکان  یاحادثهنبوده و  يو اساس يدائم يتمدن، اختالف ریجوامع در س

يک انقالب و  ۀنتیجدر ايران باستان پیدايش تمدن  ای،طبق چنین نظريه .است گرنظاره
شود. دستاورد اين تلقي ميپويا  ایآينده یسوای ايستا بهحرکت جامعه از گذشتههمچنین 

و  که تاکنون در حال سکون يتمام جوامع ماقبل تمدنپژوهش نشان دادن اين مسئله است که 
. نتايج پژوهش نیز اندبودهو جنبش در تکاپو  ياجباراً زمان، از نظر توينبي اندشده دهيدايستايي 
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اريخ سرزمین ماد خواهد بود. بررسي تطبیقي نظريات تمدني توينبي با شواهد موجود در ت
 کهيناي جامعۀ ايستای ماد با استناد بر حقايق و شواهد تاريخي و کلمشخصات  لیتحل و هيتجز

بوده، از ديگر طور مطلق فاقد دگرگوني دروني نبهايستايي  رغمبههمچون ماد ای هرگز جامعه
 نتايج پژوهش کنوني خواهد بود.

 ماعي.اسي اجتجامعۀ ماد، آرنولد توينبي، تمدن، ايستاشنايران باستان،  های کلیدی:واژه

 مقدمه .1
 شناسيلحاظ روشي به جامعههايي است که بهبندیدارای تقسیم علميک  ۀمثاببهشناسي جامعه

 شود و حاکي از چندين نوع تقسیم مي 2ي(حرکتپويا ) شناسيجامعه و 1(ايناپوايستا )

است. اين نوع تقسیم يعدم امکان دگرگوندگرگوني و يا لحاظ امکان میزان شناسي بهجامعه
امری منطقي و  شناختي، در درجۀ نخست نه عیني، بلکه ذهني است ولحاظ روشبندی به

دانشمندی بار نخستینبرای  (.Small,1896:195)شود پداگوژيک )تعلیمي ـ تربیتي( تلقي مي
 بندی را در علم و نوع تقسیمکاربرد اين دبود که  (1857-1798آگوست کنت )نام به

و مترجمان نیز اين دو ( Rocher,1972:329; Abraham, 1967:151) کرد بابشناسي جامعه
را از  اهیمتوينبي اين مفبدين ترتیب،  اصطالح را به اشکال گوناگون وارد زبان فارسي کردند.

شناسي دو نوع جامعه کنت نیز همچون توينبي معتقد بود اين د.بر میراثبه  دانشمندان پیشین
 ازنظرشناسي پويا اما جامعه. است ييستايتابع انیز  ييايپو و هايي متمايز از يکديگرندمقوله

 :Stets & Turner, 2007: 22; Rocher, 1972) آگوست کنت دارای جايگاهي محوری بود

 بايد ماعي،اجت نظممقدمات  و شرايط همان يعني اجتماعي، ايستايي بررسي کنت، نظر به (.329
 ارتباطي دانست،مي بشری تکامل و پیشرفت با مترادف را آن وی که اجتماعي پويايي بررسي با

 (.Rocher, 1972: 329) باشد داشته گريزناپذير
 يموردبررسموضوعات  ازجامعه و ثبات آن همچون يک کل،  بر حاکم بنابراين، نظم

 اساسي نظم اين که ها و تحوالتي راونشیبنیز فراز پويا شناسيجامعه .ستاستيا شناسيجامعه
 شناسي ايستا، دربرگیرندةدر جامعه نظم مفهوم. کندمي ترسیم کرده است، طي تاريخ جريان در

 يک شناسي، بر اساساست. در اين نوع از جامعه اجتماعي موجود شرايط میان پايدار هماهنگي
 ,Barcan) است حرکتبي گويي که شودمي بررسي چنان بشری نظم موقتي، انتزاعي طرح

1993:8-10; Hayes & Hayes, 1930:488-492.) دست به نظم اين بنیادی قوانین سان،بدين
 به چنین نظمي شالودة برآنگاه است؛  مشترک هامکان و اعصار همۀ در ضرورتاً آيد کهمي

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jh

s.
m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             2 / 28

https://jhs.modares.ac.ir/article-25-22773-en.html


  و همکار هزادانعلیرضا سلیم ـــــــــــ بررسي حالت ايستايي در دوران پیش از تاريخ سرزمین ماد...

149 

 

و  ييستايل اضمن قبو ،ياجتماع يشناختايپو .شودمي زده دست تدريجي تحول آن کلي تبیین
 راتییتغ ةجو درباروعبارت از جستخود را  يموضوع اصل ،ياجتماع یرخدادها يثبات نسب

تر فرق بین ايستايي و پويايي را متوجه شويم واضح صورتبهاگر بخواهیم  .داندمي ياجتماع
  .(56-55 :1386 خلق،نیک و وثوقي)دقت کنیم  یربرداريبا تصو یبردارلمیفبايد به فرق بین 

ها، نه آن انیمتقابل م پیوندانسان و  ،جامعهبه هر حال، هدف از اين پژوهش بررسي مفاهیم 
 موضوع حال نیع درخواهد بود که  آن يشناختجامعه مفهومبلکه به  ،يشناختانسان یبه معنا

 ۀطالعمقبل از شروع  است ريناگزپژوهشگر . نیز هست ي اجتماعيشناسييستايا يموردبررس
وجود م یهاشنق ايو  يگاهيپا ،يطبقات یهاتیسه مفهوم را در موقع نياز ا يفيتعر ،عهجامهر 

  کند. دایپ کارمیدر نظام تقس
جوه وهای اساسي و معیاربر اساس نظريۀ تويبني، است که  پژوهش حاضر آن ل اصلياؤس
ضیۀ ند؟ فرهست هاشاخصهماقبل تمدن  ماد از مرحلۀ پويای آن کدامین  یايستا ۀجامع افتراق

 ندی وسازی، طبقات سالماصلي پژوهش آن است که معیارهای مختلفي همچون تقلید و شبیه
صورت محمل بهو  يررسمیغ عرف وجود نهادهای خاص جوامع ايستا، ادارة جامعه طبق

ه متمايز از جوامع پويا از وجو يجمع ساتیتأسو  هاتخصص، وجود مشخصریروابط غ
یه فرض و سؤالای ماد از دورة پويايي آن است. بر مبنای همین اساسي افتراق جامعۀ ايست

ي موردبررس شدهمطرحو فرضیۀ  سؤالکوشش خواهد شد تا در چارچوب پژوهش تاريخي، 
 ه شود.نظريۀ توينبي باشد، پرداخت ديمؤبه شواهد تاريخي که  حال نیع درقرار گیرد و 

های شکرد تاکنون در پژوه نشانخاطرۀ پژوهش در موضوع نیز بايد سابق بادر رابطه 
 توان موضوعي، نميگريد عبارتبهتاريخي داخلي، موضوعي با اين عنوان کار نشده است. 

 گرفته رقرا ي و تدقیقموردبررسيافت که در آن جامعۀ باستاني ايستای ماد از ديدگاه توينبي 
امعۀ جالگويي از يک  کند تا بتواندباشد. با توجه به چنین وضعیتي، پژوهش حاضر تالش مي

 ال سکونه را در ح، جامعستايا يشناسجامعهايستا را بر اساس نظريۀ توينبي ارائه و بر اساس 
 کهيي آنجا از .دهدبقرار  لیتحل و هيو تجز يموردبررس ينیو ثبات در زمان محدود و مکان مع
 یشتر وبتحقیقات  تواند راهگشایپذيرد، ميبار صورت ميچنین پژوهشي شايد برای نخستین

امعۀ ي جکلهای ، در اين پژوهش مشخصهحال هر دردر آينده باشد.  باال وضوحبا دقت و 
د گرفت قرار خواهن لیتحل و هيتجزي و موردبررس ايستای ماد بر اساس چند موضوع برجسته

 د:گرفت، که بدين قرارن دربر خواهدکه عناصر مختلفي را در ارتباط با جامعۀ ماد 
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 «خفتگان اِفسوسهفت»آن به  یمانستگوامع ماقبل تمدن و . ج2

 ايش بشرز پیداز آغاماد  ۀجامع نيريد خياز تار يکه بخش ـ جوامع ماقبل تمدن ،ينبينظر تو از
 یزاکه اجستند ه هااز پیوستگي ييهاهرچند نظامگیرد ـ دربرمي رادر آن سرزمین تا عصر مس 

، توينبينظر  . ازستندین اریالعذات و کاملبهقائم حال نیع دراما  روند،يشمار نمجوامع به ريسا
 ریتأثمتفاوت تحت يها به درجاتگونه ةزند ندگانيو نما گذارنديم اثر گريکديجوامع بر 

آن  از بعد ايدن در جوامع ماقبل تم ياجتماع ۀدانشمند، هر شبک نيا ديقرار دارند. از د گريکدي
ز ا یجدا جامعه و فرهنگ مربوط به آن هر يرو بررس نیو از همهست  زیفرهنگ ن ةدربردارند

نگ از جنس فره یاآن هستند، گونه ندهيها نماکه تمدن یا. طبقهدنخواهد بو سریم گريکدي
ن وط به آجامعه مرب مطالعه تمدن و رونيازاو  شده دهیاز جامعه تن یاو هر تمدن در شبکه بوده
، يک تمدن به عقیدة توينبي (.49 :1393 ،ينبي)تو هد بودنخوا میسرعمالً  گريکدياز  یجدا

ن مینۀ مشترکي میاتاريخي تعريف شود؛ زيرا ز درکقابلۀ يک حوزة بررسي مثاببه توانديم
نۀ نمايندة گو حال نیع دروجود آورده و حوزة فردی و فعالیت شماری از اشخاص گوناگون به

یان ناسبات مممعنای شبکۀ کامل واژة جامعه را به. توينبي شوديممعیني از جامعه هم محسوب 
بست يمکار ني بهرا زما« يک جامعه»و « جوامع»، واژگان رو نيا ازکرد. استعمال مي هاانسان

ادها ۀ ترکیبات شماری از نهمنزلبهرا  هاشبکهی معیني را نام ببرد و آن هاشبکهست خوايمکه 
. بر آوردينم حساببهديگر  ترجامعت خود اجزای شبکۀ تحلیل بکند؛ ولي او نهادها را در ذا

 از: اندعبارتدانست که به ترتیب همین اساس، توينبي جنس جامعه را از چندين گونه مي
وامع او، ج نظر ازکنندة اديان بزرگ. جوامع ماقبل تمدن، جوامع در سیر تمدن و جوامع مجسم

، 3سفالي سنگرينهپا اند از:عبارتکه  اندشدهيمماقبل تمدن هم به شماری طبقات فرعي تقسیم 
ۀ فرعي اخیر طبق دو. به اعتقاد توينبي، 7مسو عصر  6ينوسنگ، 5يسنگ، میانه4ایعلي سنگپارينه

اند تهشداشتری ی بعد از خودشان مشترکات بیهاتمدندر قیاس با طبقات فرعي قبل از خود، با 
تن لحاظ داشجوامع متمدن و ماقبل تمدن مغايرتي بهتوينبي،  (. از نظر49-48 :1393توينبي، )

مزبور  جوامع های مشترک هر دو نوع ازبسا وجود نهادها از ويژگينهادها با هم ندارند و چه
رد: شمارود. توينبي ويژگي نهادهای خاص جوامع ماقبل تمدن را اين گونه برميشمار ميبه

پرستي، ازدواج جارب فصلي، توتمانگیز تروح زمان و سال به همراه چرخش نمايش
ز امعیني  قواعد خاص جامعه، طبقات سالمندی، جدايي جنسي در مراحل محرماتی، الهیقبغیر

 جمعي جداگانه. ساتیتأسزندگي و 
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دن قدم لۀ تمتوينبي در ادامۀ مباحث خود در ارتباط با جوامع غیرمتمدني که هنوز به مرح
 : دبر، چنین دست به قلم مياندنگذاشته

ها را به آن میتوانيم م،یشناسيم میمستق ةز نظارطور که جوامع ماقبل تمدن را اآن
دراز  حرکتيب يدر کنار کوه يمیسنگ عظکه بر تخته میکن هیتشب ياشخاص

ست. گرفته ا پرتگاه قرار ۀلب بر نيیاز باال و پا میسنگ عظتخته نيو ا انددهیکش
کرد که از  هیتشب 8«خفتگان اِفسوس» نيا نانینشهم به توانيها را هم متمدن
 دانیم حال نیع اند؛ درصخره را آغاز کرده یپا خاسته و صعود به باالسنگ بهتخته

 ةبه نظار يوقعمحدود است و م ييپرتگاه باال یسنگ و پابه همان تخته دشانيد
 رد تفاقمختلف گروه صعودکننده، برحسب ا یکه اعضا مياصحنه پرداخته نيا

و د انیم میباش ليدر نگاه اول ما بسایو وضع خاص خود قرار دارند. ا هاتیموقع
 يتفاوت فاحش هاجیافل اي دهیخم اکلیقهرمانان و ه يعنيگروه از صعودکنندگان 

نار کالً قضاوت را فع نيت آن است احمصل ميبريم ياما در نگاه دوم پ ،ميقائل شو
 شانيا...  د؛ستنین جیدر عالم واقع افل دهیخم یهاکلیه مي. از هر چه بگذرميبگذار

 «بیش»اند از توانسته تیقهرمان فصل شمرد که با موفق ج،یافل یهارا برخالف آدم
ستند ه يحتصعود هنوز هم در حال استرا يسخت لیدلو به نديایباال ب شانيپا نيیپا

 .(49-48 :1393 توينبي،) دارند ازیکه بدان ن
 اشاره دارد تیحیدر عالم مس «خفتگان شهر افسوسهفت»داستان  به ي،نبيت تواعبار نيا

(Agrippa von Nettesheim, 2004:185; Gibbon, 1813: 32-36) به  يقرآن تيکه در روا
 يمیسنگ عظکه بر تخته ياشخاصاز تشبیه جوامع ماقبل تمدن به اند. اصحاب کهف معروف

شايد بتوان  و نظاير آن (Martindale, 2010: 114) انددهیدراز کش حرکتيب يدر کنار کوه
ديني  یهاداستاندر  ازجمله هااز قصه یاریدر بستوينبي،  نظر ازچنین استنباط کرد که 

 و به عبارتي شوندهدگرگونهايي خفتگان نیز شخصیتيي همچون هفتهاتی، شخصمسیحي
 ستايظاهر ابه هاتیشخص که یدر موارد. به عبارتي، ستندنی ستايا و دهوب ايپوو  ريپذتحول

و  اریاختو سرشت وجود گوهر  حاکي ازکه  روديمطوری پیش  يداستان تيروا زیهستند ن
 ستايو ا تغییری نیابد ،فرجام داستاندر  تیاگر شخص ياست، حت تیدر شخص ييايپو سزاواری

 یبر فضااست که آنان در برا نيا ةدهندنشان ييهاتیشخص نیبر چنشرايط حاکم  اما د.بمان
 ننديگزيبرم میل و ارادهرا به  ييستايانیستند.  طيجبر شرا ریاس نبوده و منفعل تيحاکم بر روا

 داستان تیشخص که ستمعنا نيبدپويايي در اينجا  شوند. متحول توانندي، ماراده کنندو اگر 
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 هاتیشخص ييايپو ن،یب نيا در .بوده استبدايت داستان که در  ستین يتیشخصاالمر، عاقبت
شدن با آنان همراه دلیلبه زیسگ اصحاب کهف ن يتا آنجاست که حت تيروا فرجامتا  آغازاز 

سگ از ». به نوشتۀ صائب تبريزی: ابدييم يمرتبگبلند د،یاز شرک به توح عبور ریدر مس
سگ چو عارف »: معنوی مثنویو به قول مولوی در « مردان شد ریاصحاب کهف از ش يهمراه

واقعه او را  نيدر ا بخواندرا قصه  نيکه ا کسي، ييفضا چنیندر  «.اصحاب کهفگشت شد 
 شود؛ يدچار تحول و دگرگون ،ينوعبهو  ردیبدان عبرت گکه افتاد بزرگ خواهد  يتجربت

 «َفِفرُّوْا ِإَلى اَّللِه ِإنِِّى َلُکم مِِّْنُه َنِذیٌر مُّبِینٌ »ساحت در  ييگو
داستان  ييايپووزن  د،یتوحايمن  یوادخوابگاه کهف يا  یوسفرار به، (50 /51/اتيذارال)

 .آوردينميي را ستايا يي، سکون وايتاب ناپو کسچیو ه زیچچیست که هباالقدر آن

 یسنگنهیپار. جامعۀ ایستای ماد در  دوران 3
 دهندةتشکیل سي مختلفاسا عناصر يابيسازمان چگونگي شناسي ايستا،از نظر توينبي جامعه

 ینيمع مکان محدود و زمان را در مشابه هایپديده صنعت و فرهنگ،ازجمله ماع اجت
موضوعات سیر تاريخي و منشأ به  ی،ايبررسدهد. در يک چنین مي قرارموردپژوهش 

 ایهويژگي و نظم توانمي ايستايي مطالعات اساس ؛ اما برشودي نميتوجهي موردبررس
 يستاييابه عبارتي،  .(56-55 :1386 خلق،نیک و وثوقي) کرد تعیین را جامعه هر ساختي

 ردیگيم دربر معین ایلحظه در را جامعه ساخت لیتحل و هيتجز ،سوکي از اجتماعي
(Bushee, 1923: 9) و خصايص ة شاکلۀ اجتماعدهندلیتشک عناصر تحلیل به ديگر سوی و از 

 ةکنندنییتع هاست ک عناصری لیلدربردارندة تح اجتماعي ايستايي .پردازدمي جامعه هر ساختي
 دهانها تعدد از و اندشده لیتشکاجتماع  ها وخانواده يا افراد مجموعۀ اند و ازاجتماعي اجماع

 به را ما يول است، اجتماعي اجماع بررسي هر چند ايستايي، اما؛ آورندمي وجودبه را وحدت
 ورای زا توانیمميکه چندان سازد؛مي رهنمود جامعه هر اساسي هایاندام وجویجست

-116:1364آرون، ) میکن کشف را اجتماعي نظم اساسي هر اصول تاريخي، جوامع گوناگوني
117.)  

سنگي بايد گفت اين دوره در دنیا قبل از پرداختن به نظرات توينبي در رابطه با عصر پارينه
ي و پسیني )علیا/ متأخر/ طور قراردادی به سه دورة پیشیني )سفال/ متقدم/ زيرين(، میانبه

ی ریکارگبهي از سنگنهيپار، دوران شناسيباستانبنابر شواهد  9زبرين(تقسیم شده است.
کند. در اين زمان بسیاری از ی فني جديدی در ساخت ابزارهای سنگي حکايت ميهاوهیش
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 خيازتارشیپهای فني و اقتصادی رخ داد که دوران جديدی را در زندگي بشر ابداعات در زمینه
ها و شناسي، ابزارهای بزرگ سنگي مانند تبرهای سنگي، خراشندهطبق مطالعات باستان رقم زد.

سنگي متقدم هستند. آثار اين های اصلي ابزارهای دورة پارينهسنگي از مشخصهابزارهای قلوه
نه در ای واقع در مثلث تبريز، مراغه و میادوره در مناطق مختلف ايران ازجمله در منطقه

: 1382اند )ملک شهمیرزادی، واقع در حومۀ کرمانشاه يافت شده« کاگیا»آذربايجان و ناحیۀ 
120 .) 

ن عصر مختلف هنگام نگارش تاريخ ماد، بررسي خود را از انسادر گذشته، پژوهشگران 
اد مین مي متقدم در سرزسنگينهاز عصر پار هاانسانکردند و معتقد بودند سنگي آغاز ميپارينه

ر نسان عصای تکامل هاراه. شواهد موجود نیز آنان را بر اين باور سوق داده بود که اندستهيزيم
 .(127-126: 1345دياکونوف، ) استسنگي در ماد با بسیاری از جوامع دنیا يکسان بوده 

وان ابهامات فرا رغمبهپژوهشگران گذشته نیز با استناد بر اطالعات اندک عصر خود و برخي 
ای هيدهاي داشتند روند تحول اقتصاد و فرهنگ ساکنان ايران عصر سنگي را با توجه به سع

(. 19 -18 /1: 1359اران، و همک ؛ ايوانف74 :1388يف، عليو تحلیل کنند )يه تجزگوناگون 
اجتماعي  نظام به برای اين مورخان، چگونگي اقتصاد در اين اعصار نمايانگر ويژگي مربوط

خستین در عصر ن(. آنان اين کار را از پیدايش انسان 54 :1359 ،همکارانو  وانفياها بود )آن
ت کردند. برخي مواقع نیز مورخان سعي داشتند تا به بررسي تغییراآغاز مي 10سنگيفراپارينه

داده بود. یرودامغان « IIحصارتپه»ای بپردازند که در يک ناحیۀ خاص همچون ناحیۀ عمده
ترديد در يبترين داليل تغییرات سريع اجتماعي و سیاسي، بود که يکي از مهمتوجیه آنان اين 

ته است اد ريشه داشۀ نیروهای مولد در بطن ساختار اجتماعي جوامع اولیۀ ممالحظقابلافزايش 
تواند تأيیدی بر نوعي تکاپو در جامعۀ ايستای (. چنین تحلیلي مي1388:224 ف،ييعل)

 موردنظر تويبني باشد. 
درمورد ماد بدين  ازجملهمتقدم در کل دنیا و  سنگيپارينهنظرات توينبي در ارتباط با عصر 

ي سازندگ ةدور کو ي انقالبنوعي متقدم  سنگيپارينهوی دورة  نظر ازگونه است که 
در اغلب نقاط دنیا سال قبل  70000-40000حدود ی فناور خيدر تار شود کهيممحسوب 

او، اين دوران صرفاً با يک پیشرفت فني در زمینۀ ورقه کردن و  نظر . ازاست صورت گرفته
اند از: داشته که عبارت« رواختراع پیش»سه  کمدستتراشکاری ابزار سنگي متمايز نشده؛ بلکه 

. به عقیدة توينبي، اهلي هاانسانی از حیوانات و سازمدلاهلي کردن سگ، تیراندازی، نقاشي و 
های بشری یتموفقمتقدم و يکي از اولین  سنگيپارينهیان دوران کار بزرگ شکارچ سگکردن 
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اهداف انساني بوده است. انسان با اين کار توانست  منظوربهدر سیادت بر حیوانات غیرانساني 
متقدم با  سنگيپارينهسگ را از حالت دشمني درآورد و مطیع خويش سازد. انسان عصر 

یرانساني مجهز ساخت و حالت جهندگي چوب غاختراع کمان، خود را به نیروی طبیعي 
یلۀ کشیدن کمان ـ که از طريق نیروی بازوی او صورت گرفت و تیر را فراتر از نیروی وسبه

ها و ينقاشبازوی انسان پرتاب کرد ـ او را در اين مهم به پیش راند. همچنین توينبي 
کند و احتمال مي تلقي مية هنر تجسشدشناختهترين آثار يمقدهای اين عصر را یسازمدل
 توينبي باشند.  های غارها دارای نوعي هدف مذهبي و يا ساحری بودهدهد که نقاشيمي

سنگي متقدم مرتبط دانسته است. از های يکجانشیني بشر را نیز به عصر پارينهشدن زمینهفراهم
ت، سرگرداني نظر وی، گرچه بشر قبل از اختراع و کشف کشاورزی برای امرارمعاش به حرک

سنگي متقدم قبالً نقاط ثابتي داشتند که در و کندوکاو مجبور بود؛ ولي بعضي از جوامع پارينه
. توينبي اندشدهيممنظور اجرای رسوم تشريفاتي جامعه دور هم جمع ايام مشخصي، احتماالً به

شگي و مساکن همی 11روان اکومنهکه همین مراکز تشريفاتي همیشگي، پیش زنديمحدس 
 اند.بوده

دوران  از انسان که شوديم روشن آمدهدستبه ايران خود در که هايييافتباز از
کاماًل  در اين زمان مزبور سرزمینو  زيستهيمايران  سرزمین جای همه در میانه سنگيپارينه

 شناسي باستان (.25-24 :1359، و همکاران )گرانتوسکياست  انسان مسکون بوده ۀوسیلبه

سنگي میانه در ايران هستند و هايي را که معرّف دورة پارينهتعداد محل« فیلیپ اسمیت»نام به
اند بیش از بیست محوطۀ باستاني ذکر کرده است. اکثر ابزارهای دورة تنها در غرب ايران واقع

ز بوده و تقريباً تمامي ابزارهای نوع موستری در ايران ا 12سنگي از نوع موستریمیاني پارينه
دار، ها، ابزارهای دندانههايي همچون رندهتوان به گروهساخته شده و ابزارها را مي 13تراشه

 ها بیش از ساير انواع بندی کرد که درصد رندههای سنگي طبقهها، و اسکنهسوراخ کن

در غرب درياچۀ ارومیه و غارهای بیستون، خر، مرتاريک، مرآفتاب، و « تمتمه»هاست. غار آن
در و پناهگاه سنگي ورواسي در اطراف کرمانشاه و هفده غار و پناهگاه سنگي واقع در مردو

آباد در استان لرستان و مناطق ديگری از منطقۀ زاگرس متعلق به دورة میاني اطراف شهر خرم
شناسي بر اساس شواهد باستان بدين ترتیب،(. 120: 1382اند )ملک شهمیرزادی، سنگيپارينه

سنگي، اعصار پارينهاز  مورخان توانستند بعدی بود که هایاندوراز  آمدهدستبه
 (.196-195 :1388يف، علي)بگويند  فالت ايران سخن ةنوسنگي در محدودو سنگي فراپارينه

سرزمین  ۀساکنان اولیبا نظريات تمدني توينبي، چنین اعتقاد داشتند که  راستاهماين مورخان 
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شروع آن از عصر  ۀتاريخي که نقط ۀبتاً طوالني رشد و توسعطي ادوار نس ترديديايران ب
 .اندبوده دست يافته، به اين درجه از رشد است سنگي بودهپارينه

ناهگاه پ، خر، سنگي در غرب ايران از غارهای معروف يافته، ارجنهآثار دورة زبرين پارينه
عدی يا بدورة  گي اين دوره بااند. پیوستگي فرهندست آمدهسنگي پاسنگر و پناهگاه ورواسي به

 ا و ر يکجسنگي تا به آن درجه است که بیشتر پژوهشگران هر دو دوره را دهمان فراپارينه

ییرات اند. از طرف ديگر، تغصورت يک مجموعۀ فرهنگي واحد مورد مطالعه قرار دادهبه
که  وریط، بهفناوری ابزارسازی از دورة قبل به دورة بعد بسیار تدريجي صورت گرفته است

 ران،يادر  ديدج يسنگنهيپار نيزبر ةدر دورها را ادامۀ ديگری دانست. توان يکي از آنحتي مي
 ا ازرداد که نام خود  یابزارساز یدر فناور یگريخود را به صنعت د یجا یصنعت موستر

 دهینام «يبردوست» یو با نام صنعت ابزارساز کرده استارتفاعات بردوست جبال زاگرس اخذ 
 سئلهم نيصورت گرفته و ا يجيآرام و تدر اریبس يبه بردوست یشود. تحول صنعت موستريم

 ه رمانشاو غار خر ک يآباد، و پناهگاه ورواسخرم ۀشده در غار ارجنانجام یهايدر بررس

صواًل اصنعت ابزارسازی بردوستي  (.126: 1382ی، رزادیشهم)ملک روشن شده است يخوببه
شناسي نیز ونهگشود. از نظر نیز مي 14های است که شامل بعضي از انواع ريزتیغهسازصنعت تیغ

اريخ تن دقیقاً تواشماری نميلحاظ گاهاند که بههای مختلفي تقسیم شدهها به گروهاين تیغه
ز اآمده ستدبه شده بر روی آثارتطور اين ابزارها را تعیین کرد؛ ولي بر اساس مطالعات انجام

ز اند. هر چه اتقسیم کرده« بردوستي جديد»و « بردوستي قديم»ها را به دو گونۀ باد آنآخرم
 شوند.تر ميکنیم ابزارها ظريفبردوستي قديم به جديد حرکت مي

 نگاهي اجمالي به عصر سنگ: 1جدول 

 طیبا مح یسازگارشیوۀ  شیوۀ تهیه غذا هنرها و صنایع نام دورۀ سنگی
 اطراف

 سنگيپارينه
-70000دود )ح

 ق.م.(12000

ورقه کردن و تراش 
ابزار سنگي، اهلي 
کردن سگ، اختراع 

غار  یوارهايدکمان، 
؛ معموالً با شدهينقاش

تصاوير حیواني، داشتن 
نقاط ثابت برای اجرای 

شکار حیوانات، 
 یهاوهیمگردآوری 

-مغز دانه ايدانه ، مغزدار

حبوبات  ،شدهخشک یها
 و غالت.

ايي با طرز تهیۀ آتش، آشن
ترقي زبان؛ ابداع 

 ابزارهای ساده و پناهگاه.
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 رسوم تشريفاتي
 سنگيمیانه
-10000)حدود
 ق.م.( 8500

سازی و سفال
 های غارنقاشي

شکارگری،گردآوری 
گیاهان، ذخیرة غذا برای 
 استفاده در زمان بعدی.

سکونت در روستاهايي 
واقع در مجاورت 

؛ هااچهيدرو  هارودخانه
و  و کمان ی تیرریکارگبه

آغاز  ساير ابزارهای ساده؛
 کردن حیوانات.رام

 نوسنگي
--9000)حدود

 ق.م.(1800

سفال سازی؛ اشیای 
حکاکي شده از 

چوب؛ساخت پناهگاه 
 و قبر

شروع به زراعت در 
ی هادهکده

دائمي؛پرورش و 
 ی حیوانات.دارگله

ی خشت هاخانهساخت 
گل و اماکن خاص 
عبادت؛ دستیابي به 

 صي؛ی تخصهاشغل

خلق ابزارهای بسیار 
 از مس و مفرغ. دهیچیپ

 سنگی و نوسنگی در ماد. توینبی و الگوهای معیشتی عصر پارینه4
وجود در بهکه  داديم لیتشک 15يستیناتوراليا  گراعتیهنر طب صرفاًرا  يسنگنهيفرهنگ پار

ه اساس ب ديباه کشد يمبشر مطرح  ةزيغر منزلۀبه بود. هنر جبراً ریثأتيبشر ب ةآوردن آن اراد
ي يستايابا جامعۀ عصر  نيا در ي،آن. به عبارت ناختيباشيآن توجه داشت نه اثرات ز یماد

جز يگری د یزیچبه است و هنر  یماد يمتوجه زندگدر آن تمام افکار بشر سروکار داريم که 
 يت زندگهبه ج سنگيپارينه بشر در دوران محتمالً .کردنميبشر خدمت  یماد جيحوا نیمأت
عالمات و  ياعتقاد نداشته است. تمام آخرتي يزندگ اي و دگاريآفر چیخود به ه 16«فردگرای»

 ه بودهاست که هنر در خدمت سحر و جادو نياز ا یانشانه يسنگنهياشارات هنر عصر پار
 ه اهدافب برای دستیابي ريدر قالب تصو ينیساده و روش ع کیتکن کي صرفاً جادواين است. 

قطب  دونزلۀ مبهزن و شکار  یانسان بر رو یهاتیتمام فعالدر اين عصر بود.  ی و غیرهاداقتص
شد مي استفاده اين دوتملک و  تصاحب یبرا يعنوان دامبه ريتصواز و  شدهمتمرکز  ياصل

 (.112-111: 1353)همايون، 
های مانبرخي مورخان برآنند که برای دوران ابتدايي تاريخ اولیه که در طي آن ساخت

طور ای بايد اختصاص داده شود. اين عهد را بهيابد، بخش جداگانهيمزيستي انسان تکامل 
 ,Mongajt)نامند که در دوران نوسنگي رواج داشت يم 17«های اولیۀ انسانيگله»قراردادی عهد 
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1959: 68; Šinkaruk, 1988: 29-30.) ی کارقلیصی فني عصر نوسنگي، پرداخت و هاشرفتیپ
ی تراش افزود و ابزارهای جديدی را به دنیا کارچکشی همچون ترميقدی هاکیتکنرا به 

 8000بین حدود  ساله 3500دوران ي انقالب نوسنگ، شناسانباستانعرضه کرد. به عقیدة 

و  راتییتغا ب که ردیگيم دربردر تاريخ و فرهنگ مردمان فالت ايران را  ق.م. 4500تا
. داخل فالت ايران ازجمله ماد همراه بود در ساختار جوامع ینوو مع یماد یهاینوآور
 نيدر آغاز ا رانيمناطق ا شتریغذا در ب یو گردآور یاز شکارگر يزندگ ةویش رییتغ یهانشانه

متفاوت بوده  رانيدر مناطق مختلف اات رییتغ ندياما زمان آغاز فرا ت؛اس دهیدوران به اثبات رس
شروع شده زودتر  ،بوده شتریب يطیمحستيز یهایکه توانمند ييجاانقالب نوسنگي در است. 

 .(15-14 :1390يي،)طالآغاز شده است  رتري، دالزم بوده یهایکه فاقد توانمند ييجادر و 
ر، اين تان مزبوگرديم. توينبي با طرح داسبازمي« خفتگان افسوس»با اين مقدمات به داستان 

 ايشگرمانده از فرهنگ ماقبل تمدن، نمواهد باقينظريه را پیش کشیده است که طبیعت ش
ی فناوري انقالب ی داشته است. توينباالعادهفوقی در آن درخشش فناورتصويری است که 

 گوني فنيشد، يک دگر« گردآوری غذا»جايگزين شیوة « تولید غذا»عصر نوسنگي را که در آن 
ی هاتفاوتته است. او به عظمت و اهمیت انقالب صنعتي در غرب دوران جديد دانس

رجات ارای ددۀ تولید غذا میان مراحل ماقبل تمدن و مرحلۀ تمدني را نیزم دراقتصادی و فني 
مرحلۀ  بود،مختلفي دانسته و بر اين نظر است که اگر ابداع تولید غذا و عوامل مالزم آن ن

اختراع  نيترميقد(. همچنین، توينبي 57: 1393توينبي، ) نبودي ابیدستقابلمدنیتي فرهنگ 
ی شکافتن  جاهبی سايش ابزارآالت به اشکال قابل نیاز، هاراهی دوران نوسنگي را کشف فناور

ا ن ابزار ردادقابل شکاف دانسته که شکل هایسنگيک سنگ چخماق با بعضي ديگر از انواع 
از  دیداکردن تعبرای مقاصد خاص میسر ساخت. اما توينبي نه هنر سايش ابزار، بلکه اهلي

 نیع در. ی گیاهان و حیوانات را پیشرفت دورة سازندگي عصر نوسنگي دانسته استهاگونه
ات تراعسازی نظیر اخ، وی اختراعات عصر مزبور در زمینۀ صنايع رشتن، بافتن و سفالحال

کرده  ة تحول عظیمي در حیات انساني تلقيدآورنديپدکردن حیوانات را کشاورزی و اهلي
 .است

 مس. عصر 5
که  ستايو تحرک پو ستايحالت ا انیمو تمايز در تضاد (، 101: 1393)اعتقاد توينبي به 

اين  نظر از .میرسيم ی(بدوماقبل تمدن)جوامع متمدن و  انیسرانجام به اصل تفاوت م
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تجربه بهي که میان جوامع ماقبل تمدن و در سیر تمدن تفاوت ايآدانشمند، پاسخ اين سؤال که 
اگر ما فقط توينبي،  نظر خواهد بود. از يمنف ،نه ايهم هست  يو اساس داريپاايم، مشاهده کرده

 يدانش ناقص يتصادف ۀجینت لیدلصرفاً به م،یشناسيم ييستاياتمدن را در حالت  ماقبلجوامع 
اتفاقاً از  ،نوع نياز ا يجوامع يبررس یبرا« اطالعات پرورده». کل ميدار اریاست که در اخت

که بر  يياند. تا آنجاخود بوده يخيمراحل تار نيآمده که در آخر دستبه ييهاهگوننمونه
از شواهد به ما  یامجموعه ،دهدروی مي يهر جا در مشاهده ناکام شده،معلوم  توينبي

 ستيبايکه ماست هم وجود داشته  یاهیمراحل اول ،تمدن جوامع ماقبل خيکه در تار فهمانديم
 طیمح کيانسان شود مگر آنکه در  توانستهيانسان نم رايز ؛باشد افتهي تياز بشر موجود شیپ

  (.101 همان،) ديبازآ ياجتماع
 نيترمهمکي از ق.م.( ي 2000- 5000رسي به مس )حدود معتقدند دست شناسانباستان

اکن در ي بوده است. در اين دوران، مردمان سسنگمسی فناورانه در عصر هاشرفتیپ
روهای ي از فالت ايران ساختن ابزارهای فلزی را شروع کردند که در نیی وسیعهابخش

ۀ مثاببه، ادوات سنگي کهی طوربهی پديد آورد. مؤثرتولیدی جوامع اين دوران دگرگوني 
ود ختدريجي جای  ـ در فرايندی رفتيمکار ي بهسنگمسابزارهای تولید ـ که در ابتدای دورة 

که  امي رخ دادی با مس هنگفلزگرمرحله در  نيترمهمو  نيترياساسرا به ابزارهای مسي داد. 
های مس را ی کانيگرختهيرمردمان ساکن در بعضي از مناطق فالت ايران قابلیت ذوب و 

ان سي آسردلیل وجود شرايط مناسب طبیعي و دستکشف کردند. در برخي از مناطق ايران، به
: 1390اليي، برخي مناطق نیز ديرتر پا گرفت )طي زودتر و در سنگمسبه معادن مس، فرهنگ 

هن و در سال قبل در اکومنۀ جهان ک 6000(. توينبي نیز معتقد است استخراج فلزات از 49
یطي ش محشرايط و اوضاع مادی و اجتماعي حیات انسان تأثیرات انقالبي برجای گذاشت. ارز

 د.بو نيگزيجا رقابلیغو استخراج فلزات نیز استفادة روزافزون از مادة خام ناياب 
ی وسیعي از فالت ايران ازجمله در شمال مرکزی هابخشآثار و شواهد اين فرايند فني در 

ايران يافت شده است. شمال مرکزی ايران که محدودة جغرافیايي ماد را هم دربرمي گیرد، يکي 
-ن مراکز شامل تپهفالت ايران است. اي خيازتارشیپمراکز فرهنگي  نيترگستردهو  نيترمهماز 

ي )ری ـ تهران(، زاغه )دشت قزوين(، علچشمهحصار )دامغان(، قبرستان )دشت قزوين(، تپه
ی هامحوطهقبرستان دشت قزوين از شود. تپهسگزآباد )دشت قزوين( و ازبکي )کرج( مي

ی در اين محوطه در فلزگرة دهندنشانباستاني شمال مرکزی فالت ايران است که بقايای آن 
دو کارگاه  کمدستي است. اين تپه دارای چهار اليه است که در اليۀ دوم آن سنگمسدورة 
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ی هادادهاست. بر اساس  شدهيي شناسای معماری است حفاری و هاسازهذوب مس که دارای 
ساير  خالف، الگوهای معیشتي و حتي اقتصادی جامعۀ ماد در دوران ايستايي ـ شناسيباستان

تری را تجربه کرد. مطالعات نشان داده است که گیاهان نیز برای ـ تغییر کم الگوهای فرهنگي
غالت  نيترميقداطالعات موجود،  بر اساس. اندشدهي اهلبار در زاگرس مرکزی اولین

ی ششم، هاهزاره. در اندافتهي گسترش سرعتبهق.م. است که 7000مربوط به حدود  شدهياهل
د چهار نوع گندم اينکرن، ايمر، گندم سفت و گندم نان، دو نوع جو پنجم و چهارم قبل از میال

شده است. در طور گسترده کشت ميعدس در مناطق مختلف فالت ايران به ازجملهو حبوبات 
يافته بود،  تر شده و جمعیت ساکن در فالت ايران افزايشسنگي که روستاها وسیعدوران مس

ترين نوع گندم در همه جای فالت ی کشاورزی بود. رايجهاترين بخش فعالیتتولید گندم مهم
آوردن آرد، دستايران گندم ايمر بود. چون جداکردن پوست اين نوع گندم آسان نبود، برای به

. آرد گندم ايمر حاوی درصد کمي از مادة دندیکوبيمچندين مرحله در هاون  و درآن را کامالً 
لواش پهن  صورتبه. بنابراين آن را شدينمت تخمیر سهولگلوتن بود و از اين نظر خمیر به

. الگوهای معیشتي و حتي اقتصادی جامعۀ ماد در دوران ايستايي در موارد ديگر نیز پختنديم
شناسان در اين زمینه حیواناتي همچون تری پیدا کرد و دچار نوعي سکون بود. باستانتغییر کم

ايران  خيازتارشیپة بخشي از نیازهای جوامع کنندنیمتأزنند که بز، گوسفند و خوک را مثال مي
ی قرار گرفتند. برداربهرهند و مورد شدي اهلدر ماد بودند. اين حیوانات در دورة نوسنگي 

تداوم يافت. در  آن از بعدسنگي و حتي تا اواخر دورة مس گانهسهی از اين حیوانات برداربهره
ی قرار گرفت. برداربهرهبار موردايي بود که برای اولینسنگي، گاو تنها حیوان چهارپدورة مس

: سازديمرا در ارتباط با جامعۀ ايستای ماد در اين دوران آشکار  نکتهاين موضوع دو 
. 2ايران،  خيازتارشیپ.تغییرات اندک و جزئي در الگوهای اقتصاد و معیشت جوامع 1

گانه يعني تا زماني که حیوانات سه برداری از چند حیوان خاص بر اساس نیاز جوامع.بهره
برداری قرار نگرفته کردند حیوان ديگری اهلي نشده و مورد بهرهنیازهای جوامع را تأمین مي

دلیل نیاز به استفاده از انرژی و نیروی گاو در کشاورزی، گاو سنگي بهبود؛ اما در دوران مس
 (.145، 13-12: 1391گانه اضافه شد )طاليي، نیز به حیوانات سه

 توینبی موردنظردر جامعۀ ایستای  کار میتقس. 6
 بوده ای مقلدجامعه ايستا ۀجامعبندی جامعه به دو نوع ايستا و پويا، تقسیم معتقدان بهنظر  از

در کارکردهای  وجود نداشته است. از همین رو، همۀ اعضای جامعه که در آن تخصص
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است. بوده بسیار نیرومند جامعه در آن رهنگي فبستگي دروني هم شتند واجتماعي مشارکت دا
 گريد عبارتبهها و ها، تعاون انساني فعالیتابيزيتمااست از  عبارت کار میتقسکنت،  نظر از

داده است ها و عاملي بوده که آدمیان را به همديگر پیوند ميافتراق وظايف و ترکیب کوشش
در جامعۀ اقتصاد اين دانشمند،  نظر از (.1ق/3 ،1358و همکاران،  رتاسف؛ 34: 1368 )کوزر،
-تولید مي رو کاال نه برای عرضه به بازار بلکه برای مصرف خانوا بودهخانگي  صورتبهايستا 

ه است. پژوهشگران تاريخ ماد نیز بر اقتصاد خانگي بخشي از تاريخ ماد اذعان دارند. به شد
 عیشتو مبوده  ابتداييدر مراحل  کار میتخصص در مشاغل و تقسعبارتي، در چنین جوامعي 

نیز دورکیم (. 34 :1368کوزر، ) است استوار بوده دامداری و کشاورزیو  شکارصید،  ۀبر پاي
 نظر از .قرار داشتشناسي ايستا و پويا جامعهدرمورد طرح کنت از قسمت  اينتأثیر تحت

اند از: هستند و عبارت متفاوتهايي که در جوامع وجود دارند از دو جنس بستگيهم دورکیم
اند ي اجتماعاتي سادهنوعبه. در جوامع سنتي که 19بستگي ارگانیکيو هم 18بستگي مکانیکيهم
يي همچون دين مشترک، زبان هامشابهتبستگي از جنس مکانیکي است و عواطف يا هم

ي است که کیارگانبستگي در جوامع مدرن از نوع ، اما جنس همانديبستگهممشترک از عوامل 
 کار میمنظور از تقس. البته در اينجا (1381 ،می)دورک ردیگيصورت م کار میتقس قياز طر
 وجود آمدبعد از انقالب فرانسه بهکه است در جوامع صنعتي  يکار تخصص ي،اجتماع

(Schmaus, 1994: 121).  

ز جامعۀ تمدن از جامعۀ داشته و آن را مالک تماي کار میتقستوينبي نظر جالبي درمورد 
نقش ايفاگر  کار میتقس يکلدر حالت هرچند . او معتقد است داندينمايستای ماقبل تمدن 

اما با تمام احوال  شود،يم ترندهيآن فزا تیاهمنیز تمدن  دو با رش ستهاتمدن اتیدر ح يمهم
 تمدن مشاهده ماقبلای ايسترا در جوامع  ييابتدا کار میاز تقس يکم نوعدست میتوانيم بازهم

برعکس رهبران اجتماعات که  زنديمرا مثال  تيپادشاهان عهد بدو توينبي در اين زمینه یم.کن
اند که در بدون مشخصه خاص بوده «ييمردها هکامل» تقريباًتمدن،  ریجوامع در س ياسیس

شمار همتخصص ب يخودشان، نوع ۀلیقب یبا اعضا سهيمخصوص خود و در مقا ياجتماع طیمح
به  زین تيدر عهد بدو ونیساحران و فلزکاران و روحان (99 :1389)توينبي  نظر . ازاندرفتهيم

ي علیا، امری سنگشکارچي بودن انسان عصر پارينه .اندشدهيهمان اندازه متخصص محسوب م
 ترينبزرگوی، کشاورزی و اهلي کردن حیوانات،  نظر ازاست که توينبي آن را قبول دارد. 

-مي تريعالرا  هاآنکه  های بعدیمیراث همیشگي عصر نوسنگي بوده است و مراحل فرهنگ

وی، انسان با دستیابي به انقالب کشاورزی ـ  نظر ازنامیم بر همان شالوده استوار بوده است. 
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ی اوست، خود را شريک فعال دارشتنيخومداوم و  و تالشنگری شباني که ثمرة بینش و آينده
. به نظر توينبي، انقالب مذکور در دوران ايستاني و روزگار ماقبل تمدن رخ داد که طبیعت کرد

در آن جنبۀ مذهبي داشته است. توينبي هیچ شکي ندارد که دستیابي به انقالب  هاتیفعالهمۀ 
شد. با همۀ اين احوال، داشت هرگز محقق نميهای مذهبي نميکشاورزی ـ شباني، اگر جنبه

کرده فراهم نمي کار میتقسای برای دهد که کشاورزی اولیه زمینهه شرح ميتوينبي در ادام
  است:

جايي برای  رو نيا ازآمد و دست نمياز کشاورزی ابتدايي مواد غذايي اضافي به
د وجود فقط میان زن و مر کار میتقسپرورش متخصصان موجود نبود؛ در اين زمان 

ز او برخاسته  ی جديدهنرها بوده است.خود ـ بسا داشته و هر اجتماع محلي 
رد صان مهای آفريقايي آسیايي در هزارة چهارم قبل از میالد نیاز به متخصواحه

ايي بايست مقدار معیني محصول غذدهد که ميداشته است و اين نکته نشان مي
لزکاری فبوده و آموختن  وقتتمامای باشد. فلزکاری مشغله شده دیتولاضافي 

صر عشده و اين علم خود ـ بسايي المللي محسوب ميرب به علم بیننخستین تق
 (. 57-55: 1393نوسنگي را از میان برداشته )

 دیتولاضافهارای شود که دی میسر مياجامعهدر  کار میتقسبنابراين، بر اساس نظر توينبي، 
قسیم مین تدو(. به عقیدة پژوهشگران تاريخ ماد نیز، 49: 1393اقتصادی است )توينبي، 

ر ون داجتماعي کار زماني در اين سرزمین روی داد که استفادة فراوان از فلزات گوناگ
رای ترين عامل پیشرفت روزافزون نیروهای تولیدی شد. افزارهای آهني بابزارسازی، بزرگ

 سرعت بر میزان محصوالتبار در سدة چهارم پیش از میالد وارد کار شدند و بهنخستین
ند. رآوردای از درون جامعۀ اشتراکي سر بزودند. چنین بود که صنعتگران حرفهکشاورزی اف

سان، دومین های اينان بیشتر ساختن اشیاء گوناگون برای ديگران بود. بدينهدف کوشش
نمود. دومین تقسیم  تقسیم اجتماعي کار در میان کشاورزی و دامداری و صنعتگری رخ

د که جامعه شد که نیروهای تولیدی به میزاني رسیدنپذير اجتماعي کار، هنگامي امکان
ی هاتیاقلبه نظر توينبي، آورده سازد. های اعضای خويش را برمندیتوانست تمام نیازمي

الً ه قبمتخصص که از کار تولید غذا آزاد بودند توانستند برخي از وظايف اجتماعي را ک
ران و زان، مديحادثه بود که سربا نيا از پس. رندیبگمسئولیت همۀ اعضای جامعه بوده، برعهده 

 (.49محسوب شدند )همان،  هاتمدنی احرفهروحانیان جزو نخبگان 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jh

s.
m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            15 / 28

https://jhs.modares.ac.ir/article-25-22773-en.html


1398پايیز و زمستان ، 2ـارة ، شم11دورة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ شناسي تاريخيجامعه  

162 

 

  در جامعۀ ایستای ماد کار میتقس .6-1
 اهدش تولید مازاد به رسیدن و کار میتقس از طريق يسنگنهيپاربه عقیدة توينبي، انسان از عصر 

یدايش اين انقالب در فناوری و پبه نظر وی،  .استبوده خويش  ۀمعجا در نوعي انقالب
د ازاد تولیمو رسیدن به  کار میدر بین جوامع اولیه اين نظريه را ايجاد کرد که تقس کار میتقس

وشني که رمثال ، بر همین مبنااست.  کرده يتمدنمرحلۀ را وارد  ۀ ايستابوده که اين جوامع اولی
ل ماقب» اصطالحبهدر جامعۀ ماد در مرحلۀ  کار میتقسد توان در اين زمینه ذکر کرد وجومي

در  سنگي،سنگي يا میانهدر پايان دوران پارينه ندنزيمماد تخمین مورخان تاريخ است. « تمدن
اد یری اقتصگشکلدامداری و کشاورزی برداشته شد و  راه درها مناطقي از ايران نخستین گام

هر  ديگری در نواحي کوهستاني زاگرس و بیش از کشاورزی و دامداری زودتر از هر جای
ا ر ابتدداينان، آغاز دامداری و کشاورزی  نظر ازجای ديگری در آسیای غربي رواج يافت. 

يتًا امداری شد. نهابود که اين موضوع باعث پديداری اقتصاد کشاورزی ـ د زمانهم صورتبه
نژادی  ايفاگر نقش مهمي در تشکلدامداری در فالت ايران،  ـهای کشاورزی اسکان جامعه

 (.35 ،29-27 :1359 ،همکارانو  يگرانتوسک) مردمان اين سرزمین و همسايگان شد
ا ين راستدر ا ای راتوينبي نیز نظری مشابه با مورخان تاريخ ماد دارد. او سؤال متهورانه

ای اولین ربی عمومي و فلزات پروردامکه کشاورزی و  پرسديممطرح کرده است و از خود 
« ن باربرای اولی»ی هاواژهاست؟ اين دانشمند  شده کشفی از اکومنه اختراع و انقطهبار در چه 
 ختراعاتامطمئن بود که هر يک از  توانينمتلقي کرده و معتقد است هرگز  سؤالرا عصارة 
 توانيمقد است باشند. اما او معت شده درستو يا مکان معیني  زمانکبار در يبشر اولین

ی پرورمداتاحدی با اطمینان حدس زد که طبق اين شرايط در اکومنۀ جهان کهن، کشاورزی و 
 همه برای ی بزرگ و کالن، همه وهاصخرهکني و حمل عمومي، استخراج فلزات و فنون معدن

 تراعاخنه، مرکزی قسمت جهان کهن اکوم کورتاژبار در آسیای جنوب غربي، يعني ناحیۀ اولین
ار در باولین ی را که برایاهیناححدود و مرزهای دقیق  توانيماشند. به نظر وی، حتي ب شده
از: قسمتي  اندعبارت ي تعیین کرد کهدرستبهی و سپس استخراج فلزات اختراع شد پروردامآن 

 ان.، سوريه، فلسطین و ترکمنستنيالنهرنیباز غرب ايران، جنوب آسیای صغیر، 
 اي يسنگماد در عصر  مس ۀجامع تیوضع فیه هنگام توصب تاريخ ماد نامتخصص

سرزمین ماد در . به عقیدة آنان، اندکرده اشاره نیسرزم نيدر ا کار میتقس ۀلئبه مس 20يفرانوسنگ
، تعلق شوديمنامیده  21«تمدن سفالینۀ ملون»سرزمین  اصطالحاًبه حوزة وسیعي که عصر اين 

 انیم میتقس يعني کار میتقس يمهم و اجتماع یهاشانهن نیدوران نخست نيا درداشته است. 
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 اي يدائمی هاسکونتگاه ،يزراعت يدر نواح .آمده بود ديپد 22شهیپو زراعت شهیپشبان ليقبا
و  کرد يترق یگرو کوزه يشد. نساج داريپد نیمصنوعات مس يآمد. برخ ديپد ييهادهکده

 ديو زراعت پد شهیبه پ میتقس يعني کار میم تقسمه ةدور نیبه دوم تقالان یبرا طيشرا جيتدربه
است  افتهي دستبر اساس همین شواهد، توينبي به اين نتیجه . (Diakonoff, 1956: 95-96) آمد
شباني،  ـ انقالب کشاورزیي نوعيابي بهند با دستاردهکهای جوامع اولیه سعي ميانسانکه 
 در صرف نباشند. آنان تصمیم داشتند خود ةکنندمصرف و کنند طبیعت فعال شريک را خود
پژوهشگران تاريخ ماد  بخشند. بهبود را خود اقتصاد و فناوریمرور به و شوند سهیم غذا تولید

يابي يک قبیله در تولید محصولي خاص، نخستین تقسیم اجتماعي کار در نیز معتقدند تخصص
افزودند و از يمخود دربارة دامداری پیشه، پیوسته بر دانش تاريخ بشر بوده است. قبايل چوپان

کاری را تکمیل و ی کشتهاروشگرفتند. قبايل کشاورز نیز يبرمی سود بیشتری پروردام
وجود  پروردامکردند. پیوندهای متقابلي که در میان قبايل کشاورز و محصول بیشتری تولید مي

، نخستین تقسیم اجتماعي گونه ينبدافتاد.  مؤثرداشت، در پیشرفت نیروهای تولیدی سخت 
بود، پیشرفت اين نیروها را  داده رخيافتن نیروهای تولیدی جامعه یجۀ تخصصدرنتکار، که 

 زايي کار افزود. تسريع کرد و بر بهره
ا باال رنسان ابه عقیدة توينبي استخراج فلزات با تأثیرات انقالبي خود معیار مادی حیات 

ان ، آهنگرتوينبي نظر ازعي مهم تخصص استخراج فلزات بود. ارزش اجتما کار میتقسبرد؛ اما 
جای ادامۀ کار ها بهد. هر کدام از اينشونترين متخصصان جهان محسوب ميقديم کنانمعدنو 
سنگي و کشاورز عصر نئولیتیک ـ کاره ـ نظیر شکارچي دورة پارينهعنوان يک نفر آدم همهبه

 کردند. خودشان را صرف حرفۀ خويش  وقتتمام

 کار میتقسی ناشی از مراتب قشربند. 6-2
ز والت متمايی عصر مس، مبادلۀ محصفناورمنزلۀ ثمرة به کار میتقسنتیجه و پیامد اجتماعي 

ه کداند يقي مها بود. توينبي پیامد اين امر را نوعي مشکل اخالحاصل از انواع و اقسام پیشه
وی کل  ظرن ازباقي بماند. بدين معنا که  و شايد هم تا ابد الينحل نشدهحلهنوز هم 

ط ياری مربوهم در جامعه بود؛ ولي کنندگانشرکتمحصوالت جامعه، ثمرة کار مشترک تمام 
 اهمساني ونو ارزش، همسان و يکسان نبود. در اينجا بود که نوعي  ریتأثازنظر  هاآنبه 

 صورت مشخص پديدار شد.نابرابری به
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از  توانست بسیاریيمبا توينبي معتقدند که تولید مس  راستامهمتخصصان تاريخ ماد نیز 
ه يژه آمادوهای گری بايستي در کارگاهيختهرهای کار گیرد. اما فراوردههای جامعه را بهخانواده

وران پديد آمدند. جامعه یشهپگران و گران، ريختهوزهگونه بود که ناگزير صنوف کيناشدند. يم
ن ورایشهنعتگران و پصتا آنجا رسید که ناگزير بايستي  اکنونهمـ دامداری  با اقتصاد کشاورزی

 لحاظ زاها ادهداد. به نظر آنان از همین زمان بود که نابرابری مالي میان خانويمرا در خود جای 
قائل  لکیتاقتصادی پديد آمد. هر خانواده از لحاظ اقتصادی مستقل بود و برای خودش حق ما

م سرانجام تقسی ومسئله، مقدمۀ جدايي و شکاف میان جامعه از لحاظ اقتصادی شد. اين مي
و  يگرانتوسکهای بعدی شد و نهاد نظام اجتماعي را دگرگون ساخت )طبقاتي در هزاره

فلزات بذر  اختراع(. توينبي درصدد پاسخ به اين مسئله است که چرا 37-36 :1359 ،همکاران
وم است ر معلجوامع کاشت. به عقیدة او، از اسم مستعار آهنگاختالف و مبارزة طبقاتي را در 

آن  کرد که در میان اکثر ساکنان غیرمتخصصکه آهنگر در يک دهکدة کالکولیتیک احساس مي
تخصصي  احتماالً اصول سنگيهپارينرود. درواقع در عصر شمار ميدهکده، فرد متمايزی به

های ع سنگدريافته بود که انوا سنگيينهپارشدن فناوری وجود داشته است. انسان عصر 
ضعیتي وهای متفاوتي دارند، چنانکه مواد خام برای ابزارساز هم چنین چخماق برای او ارزش

 لي بعید بهوآورده بود،  دستبهرا هم  نشيتردلخواهداشت. او حتي از معدن سنگ چخماق ، 
 بوده باشد که بدون وقتتمامکه هر کارگر قبل از اختراع فلزات، يک متخصص  رسديمنظر 

 ش کند.معا شرکت مستقیم در کار اساسي جامعه برای تدارک غذا بتواند از راه مبادله امرار
افراد جامعه تصمیم گرفتند در کنار مصرف مواد، تولید غذا  نکهيا از پسبه نوشتۀ توينبي، 

لید و رشد اقتصاد شاهد دنبال مازاد تونیز داشته باشند، آنان دست به کشاورزی بردند و به
پیامدهای فناوری، ظهور طبقات بود که در ادامه بدان خواهیم  ازجملهانقالب در فناوری بودند. 

پرداخت. برای اينکه وحدت و همکاری بین طبقات صورت بگیرد و نیروی کار تن به کارهای 
ی )عقايد مردم( های فردی و ايدئولوژلیاقت بر هیتکخالقي پیدا شد و با  تیاقلسخت بدهد 

هايي که ارائه شد مازاد تولید را به خودش را با خود همراه کرد. لذا، در قبال طرح هاآن
و  کار میتقسکند که زند و ثابت ميتوينبي در اين زمینه تمدن سومر را مثال مي .اختصاص داد

لیتي خالق بود مازاد تولید عامل پويايي در جامعۀ سومر نبوده، بلکه روحیۀ خالق و وجود اق
ها دست به که موجب پويايي در اين جامعه شده بود. در جامعۀ ايستای سومر در ابتدا انسان

ترين اين توان از مهمزنند. کشاورزی و اهلي کردن حیوانات را مياختراع و ابداعاتي مي
انست شمار آورد. بدين ترتیب، انسان تواختراعات و از بنیادهای اقتصادی حیات انساني به
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صورت گرفت  کار میتقسدنبال پیشرفت فناوری، کشاورز شود و تولیدات خود را انبار کند. به
ای و از اين دوران به بعد بود که جامعۀ ايستای سومری وارد مرحلۀ پويايي خود شد. اما نکته

سمت عامل حرکت جامعه به کار میتقسکه بايد به آن توجه کرد اين است که از ديدگاه توينبي 
کند که ، توينبي در بررسي تمدن سومر به اين مسئله اشاره ميمثالپويايي نبوده است. برای 

جامعۀ سومری توانست به بهترين مرحلۀ کشاورزی برسد و تولیدات خود را به حدی برساند 
که با مازاد تولید مواجه شود. اما عاملي که باعث شد اين جامعه تولیدات خود را افزايش دهد 

هايي کارآمد ارائه کردند و از طرح يا در کشاورزی موفق باشد وجود رهبراني خالق بود کهو 
را عملي ساختند و  هاآنها شدند و سازی اکثريت با خود موفق به اجرای اين طرحطريق همراه

 کنند.  فرماحکماز اين طريق توانستند نظم واحدی را در جامعۀ خويش 
ود، اما ي ما در مراحل ابتدايي خود بموردبررسماد زمان  در جامعۀ کار میتقس هرچند

 مالز طيرا از شرا کار میتقستوان گفت توينبي مي ،درواقعبودن آن نبوده است.  رنگکمۀ منزلبه
معتقد  رايزشمرد؛ ميجوامع  اتیرا خصلت عام ح آن ياول قيطرنهادها دانست و به تيموجود

شد جود نبامو يرا درنظر آورد که در آن روش یاجامعه یانهاده تيموجود توانيمشکل مبود 
 ،ينبي)تويم ریصوص درنظر نگمخ ينقش اجتماع یصورت افراد خاص و داراتا اشخاص را به

 د حرکت فراين خورد.چشم ميی ديرين بههازماندر ماد در  چنین نهادهايي (.99: 1393

رة اول غاز هزابود و در آ شده آغازرة دوم نیمۀ دوم هزا سمت جامعۀ طبقاتي در ماد غربي ازبه
  (.291: 1392يف، توان مشاهده کرد )عليتصوير جامعۀ طبقاتي مانّا را مي

 که نظامي خورديمچشم به 23ينظام کاست ايستا ۀجامعبندی کلي بايد گفت در در يک جمع
خانوادگي فرد  ۀپیشینگونه جوامع، در اين .محال است باًيتقردر آن ای تحرک طبقهو  حرکتبي

پايگاه اجتماعي  ،بنابراين .شودترين عامل در تعیین پايگاه اجتماعي وی محسوب ميمهم
شود و بدون تحرک به باال يا پايین، در همان پايگاه اجتماعي تا شخص در بدو تولد تعیین مي

ت و توينبي به ی ماد ـ که افرادی همچون کنساده و ايستا ۀجامعدر  .ماندپايان عمر ثابت مي
لحاظ قشربندی وجود دارد: زير به قراربههايي مشخصه دنبال بررسي چنین جوامعي هستند ـ

ای که کامالً بسته است، پايگاه اجتماعي وابسته به دلیل تحرک اجتماعي ضعیف در جامعهبه
ای نسبتًا جامعه ايستا، ۀبايد گفت که جامع يکل طورثابت است. به نسبتاً  بوده و خانواده و نیاکان

 ينوع، پايگاه فرد از بدو تولد بهگريد عبارتبه .بخش استهای اساسي دگرگونفاقد مکانیسم
. البته دين در مراتب قشربندی جامعۀ ايستا نقش چنداني ندارد. دين همان اصل ثابت است

ی فردی هاسازد که اگر نبود، اختالفجامعه است و زمینۀ مشترکي را فراهم مي بخشوحدت
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گسیختند. دين شیرازة نیرومندی است که افراد جامعه را با يک کیش و جامعۀ پويا را ازهم مي
دهد. دين سنگ بنای سامان اجتماعي است و برای نظام عقیدتي مشترک به همديگر پیوند مي

است. هر حکومتي برای تقديس و تنظیم  ريناپذاجتنابهای حکومت، مشروع ساختن فرمان
 (.34-33: 1368کوزر، دارد )ی به يک دين نیاز برفرمانرماندهي و رابطۀ ف

 . عنصر تقلید در اجتماع پدرتبار ماد7
ر ما داتوينبي معتقد بود جامعه در حالت ايستايي خود از وحدت فرهنگي برخوردار است، 

، اهمعي تفشود. احتماالً منظور کنت از نوچنین وضعیتي تفرقۀ سیاسي در جامعه مشاهده مي
 در يک پرستي است. پسهايي است که متکي بر سنت و نیاکانهمان تفاهم فرهنگي و تفاهم

در  ندیاوهای نخستین در جوامع، عاليق خانوادگي و خويشگروه ۀبا توجه به غلبجامعۀ ايستا، 
 ۀامعجدلیل احترام به بزرگان، بهای را چنین جامعهن اساس، همیحکم است. بر ستآن م

شاوندی خوي ۀامعهای اجتماعي، به آن جدلیل مرکز ثقل بودن خانواده در فعالیتبهو  «پدرتبار»
 ز نیاکاناسازی یهايستا به تقلید و شب ۀاعضای يک جامعتوينبي، از ديدگاه . گوينديا فامیلي مي

ايستا  . به عبارتي، جامعۀدشونمي مشاهدهها و ابداعي در میان آن تیاند و خالقمشغول يشخو
تاريخ  لماقبع سازی يا تقلید اجتماعي از نیاکان جوامای است که در آن شبیهاو جامعه ازنظر

عي فت اجتمای شعائر سنتي، مانعي برای نوآوری و پیشرموموبهاست و ثقل رعايت  موردتوجه
 ریاس ،ياخالق اجتماعای است که در آن جامعه ستايا ۀجامعشود. در آن جامعه محسوب مي

 خوردگانسال. دهديم یندرت در آن رو، بهياجتماع یگرفتن هنجارها دهيناد وعرف است 
 ینحوبهه و قواعد جامع اصوالً کارها و گرداننديجامعه را م ند،يآيشمار مها بهسنت ۀکه خزان

 وشتۀ توينبي: هستند. به ن ايناپوپذيرند که ناشکوفا و يثابت انجام م
 توانيمی را سازهیشباست؛  کار میتقسادزهر ی متمم و پسازهیشبتقلید اجتماعي يا 

اجتماعي ـ استعدادها، هیجانات و عقايد ـ از طريق تقلید « یهاييدارا»به کسب 
استعدادها و هیجانات و عقايد را ابداع  توانندينمچون  سازانهیشبتعريف کرد. 

نکنند شايد مواجه نشوند و از آنان تقلید  هاييدارا گونهنياکنند اگر با صاحبان 
يک خصلت عام حیات  ديبايمرا سازی شبیهنگردند؛  هاييداراهرگز صاحب آن 

تمدن  جوامع ماقبل تاريخدر  توانيمدانست. عملکرد اين خصلت عام را اجتماعي 
مشاهده کرد، اما عملکرد آن در اين دو جامعه دو جهت مخالف و جوامع متمدن 

ی در راستای نسل پیرتر سازهیشب، میاسشنيمدارد. در جوامع ماقبل تمدني که 
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زنده  ساالنکهن، اما در پشت سر انددهينادکه  اعضای زنده جامعه و نیاکان مرده
ی شده است. ریگجهت، کننديمو قدرت و اعتبار اينان را تقويت  شونديماحساس 

قواعد  مینیبيم شوديماين تقلید متوجه گذشته  کهی اجامعهبدين ترتیب، در 
ی سازهیشبو بالعکس، در جوامع متمدن  مانديمو ناشکوفا باقي  ايناپومعه، جا

؛ زيرا اينان راننديمکه بر پیروان حکم  شوديمی خالق هاتیشخصمتوجه 
ی انساني طي هاتالشاز  برخاستهی هدف مشترک و سوبهپیشگاماني هستند که 

 (.101 :1393) کننديمطريق 
 و، غالت . به نظر توينبيميگرديبازمید در سرزمین ماد با اين توضیحات به عنصر تقل

 ياهل ماد در ازجملهحیواناتي که در خالل عصر نئولیتیک از تاريخ ناحیۀ آسیای جنوب غربي 
تراعي که در وی، اخ نظر از. اندداشتهوحشي در آن نواحي وجود  صورتبه قبالً، شدند

. او اندهس شدديگر هم تقلید و اقتبا یدرجاهابعدها  شدهدرستو مکان معیني  زمانکي
ربي يا غی ديگر از آسیای جنوب درجاها شدهياهلهمان گیاهان و حیوانات  دهديماحتمال 

ده که شۀ اهالي بومي متداول لیوسبهگران خود آسیای جنوب غربي و يا اينکه مستعمره توسطبه
ۀ نوببهگیری، يهو در اين عار دانگرفتهرا از اختراعات آسیای جنوب غربي به عاريه  هاآن

و عصر  سنگي و باألخره به کالکولیتیک و عصر مسخودشان، انتقال فرهنگي را از عصر پارينه
  .انددهیرسانبرنز به انجام 

سازی در میان اعضای يک جامعه عامل انقالبي از ديدگاه توينبي، تغییر در نوع تقلید و شبیه
توان گفت ظهور اقلیت خالق و تقلید از به عبارت بهتر، مي است که در باال بدان اشاره شد.

تاريخي شده و خود انقالبي را به راه انداخته که  ماقبلاين اقلیت جايگزين تقلید از نیاکان 
که چه عاملي موجب تحول در  سؤالحاصل آن پیدايش تمدن است. توينبي در پاسخ به اين 

کند. او معتقد منزلۀ يک عامل انگیزشي اشاره ميهبها و مشکالت جامعه شده است، به معارضه
گويي رسند و جامعۀ سنتي توان پاسخکه مشکالت به نهايت خود مي رسديم فرااست زماني 

به اين مشکالت را نخواهد داشت و در اين زمان است که اعضای جامعه برای رسیدن به 
که  بودمعتقد  نبيويت. بردارند دستهای گذشته خود پذيرند که از سنتآرامش و امنیت مي

-پیدايش تمدن بود و تمدن را حاصل کار اين اقلیت مي دلیل ،جامعهيک خالقیت رهبران 

تمدن از جوامع  ةزکننديو تقلید اجتماعي را عامل متما یسازهی. توينبي تفاوت در شبستدان
منزلۀ بهاين مقوله . وی از و رسیدن به مازاد تولید کار مینه تقس کرديمتلقي ماقبل تمدن 

سازی يک خصلت عام حیات اجتماعي است شبیه»وی،  نظر از .کردياد مي «کار میپادزهر تقس»
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نکته در اينجاست که در هر دو جامعه  .شودو در جوامع ماقبل تاريخ و جوامع متمدن ديده مي
تمدن  ۀدارد و اين تفاوت است که باعث شده يک جامعه وارد مرحلوجود دو جهت مخالف 

 (.99: 1393،ينبي)تو« شود و ديگری ناکام بماند
سمت هبای ايستا يک انقالب و حرکت جامعه از گذشته ۀتوينبي پیدايش تمدن را نتیج 
-اکانیبا ن تا،که در آن جوامع بدوی ايسرا روندی  کرد. به نظر وی،قلمداد مي ای پوياآينده

ند بدل گرد خود به تمدن ۀنوبشوند و به اند پوياخويش توانسته ۀو حرمت به گذشت يپرست
: 5138 کرد )تاملین، هیتشب 25«يانگ» ۀبه مرحل 24«يین» ۀبه گذار از مرحلتوان مي
دت . در تفکر توينبي واقعیت عالم هستي در مواجهه و يا وح(Martindale, 2010:114؛85

اصل ي و مظهر تحرکيبانفعال، سکون و نمودار  «يین»شد. گیتي خالصه مي توأمانعناصر 
-ارزهحاکمیت روح مب ةنمايندنیز « يانگ». فلکي منفي و سمبل ظلمت و سردی و مرگ است

به اعتقاد  از همین رو، اصل فلکي مثبت و مظهر نور و گرما و زندگي است.و  فعالیتو  طلبي
 یار جامعهد» اد:دسازی معطوف به آينده، جامعه را در مسیر پويايي قرار ميتوينبي، صرفاً شبیه

جامعه در  ،شوديسنت کند م غیت 26است و به قول والتر بجوت ندهيمتوجه آ یسازهیکه شب
(. 101 :1393 ،ينبي)تو «کنديو رشد حرکت م يدگرگون ریمس یو در راستا افتديم ايتحرک پو

 قیقيح طبیعت با متناسب نیست که يخاص نظام يافتن روزافزونتحقق جز چیزی تحول، اين
وجود هب تفاهم نوعي خود بین در جامعه يک افراد آن اساس بر که ایشیوه يعني؛ است بشر
 است. جامعه آن عملکرد و حیات ۀادام و وجود ضامن که درحقیقت آورندمي

 جهینت .8
صورت  يطيدر شرا انسانصورت صورت اجداد ماقبل انسان ما به رییتغبه نظر توينبي، 

 نياما ا م؛يندار اختیاراز آن را در  یاسابقه ما تمدن، ماقبلتای ايسکه در پرتو جوامع  رفتيپذ
 يدست آورده است گاهتمدن به يۀکه تاکنون بشر در سا یبا هر دستاورد سهيتحول در مقا

توينبي همچون برخي دانشمندان پیشین درصدد . روديشمار مدر رشد او به ترمیتر و عظژرف
و يا  نيالنهرنیبب تغییر و تحول در جوامعي همچون ايران، بود بداند چه عامل يا عواملي موج

سمت پويايي سوق داده است. به عبارت بهتر، چه عاملي موجب ساير جوامع شده و آن را به
انقالب در جامعۀ ايستا شده و آن را در مرحلۀ گذار از ايستايي به پويايي قرار داده است. 

  و کنش سلسله يک نتیجۀ را ي همچون مادجوامع پويايي و تمدن رشد و ظهور توينبي
 که دارد يا چالش وجود يا همان معارضه انگیزشي عامل يک بود معتقد و دانستمي هاواکنش
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 در مرحلۀ اختالف به سنت يکپارچگي از و کرده متالطم را هاانسان از بخشي تاريخ طول در
 تمدن ايراني همچون ماد، قبلما مرحلۀ جوامع در توينبي، تقلید نظر از .است کشانده تمدن
 خالق تیاقل از در شکل تقلید مرحلۀ تمدن ايراني در و قديم مشايخ و نیاکان شکل در تقلید

 زماني ،درواقع .تقلیدهاست نوع در تفاوت داشت توجه آن به بايد که مهمي نکتۀ. بوده است
 خود بلکه آورد،نمي بار به یریتأث گیردمي صورت يپرستاکانین شکل در اجتماعي تقلید که

 شعائر یموموبه رعايت که ايستای سنتي جامعۀ يک در .نوآوری و پیشرفت برای است مانعي
 .باشیم جامعه آن در خالقیتي نوع هیچ شاهد توانیمنمي است، جامعه اعضای تمام وظیفۀ سنتي

 را آن رشد ارندد خالق اقلیت از تقلید و اندداده تغییر را خود تقلید شیوة که در جوامعي اما
 است زنده که خالقي تیاقل از سازیشبیه و تقلید کمک به تواندمي جامعه اين و ديد توانمي
يۀ ايستايي و پويايي نظرطرفداران  .کند خارج را خود ايستايي حالت از و يددرآ تحرک به

 تي . در چنین صورداننديمي، تفاوت اين دو جامعه را در سنت و تجدد کل طوربهجامعه 
توان گفت توينبي با کنت موافق است. به اعتقاد توينبي اختراع فلزات بذر اختالف و مبارزة مي

هايي همچون سومر طبقاتي را در جوامع ايراني همچون ماد و حتي پیش از آن در تمدن
کاشت؛ اما اقلیت خالقي پیدا شد که اين چالش را مرتفع ساخت. بدين ترتیب، تنها نقشي را 

بي برای اختراعات و پیشرفت فناوری قائل بود آن است که موجب تضاد شده و جامعه که توين
در ايران تولید مازاد خود  هاتمدنرا از حالت سکون و ايستايي خود خارج کرده است. اولین 

توانستند آن را بین همۀ افراد را انبار کردند، اما اين مازاد تولید مقدارش چندان زياد نبود و نمي
و درمقابل وقت  خوده تقسیم کنند. اقلیت خالق، محصول اضافي کشاورزی را از آن جامع

هايي را کردند. اين اقلیت خالق وظیفه داشت تا تمام چالشخود را صرف خدمات عمومي مي
آيد، حل کنند. بدين ترتیب بود که شرايط برای انتقال به مرحلۀ که برای يک جامعه پیش مي

 جامعۀ پويا فراهم شد.

 هانوشتپی
1. Static Sociology 
2. Dynamic Sociology 
3. Palaeolithic 
4. Upper Palaeolithic 
5. Mesolithic 
6. Neolithic 
7. Calcolithic 
8.  Seven Sleepers 
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 1860تعريف شدند. در سال  1897تا  1860های طبقات فني عصر مزبور، نخستین بار طي سال .9
شده در رابطه با اشیای (  نخستین نظرات ثبتJohn Evans« )نسجان اِوا»نام شخصي به

 .( را ارائه دادBrecklandشده از برکلند )پالئولیتیک يافت

10. Epipalaeolithic Near East 
 سمت مسکونمعنای قدر اصل يک واژة يوناني است؛ اما در گفتار توينبي به oikoumeneاکومنه . 11

 جهان است.
12. Mousterian 
13.  flake 
14. Microlith 
15. Naturalism 
16. individualism 
17. primitive human herd.  
18. mechanical solidarity 
19. organic solidarity 
20. Eneolithic/Aneolithic 
21. Крашеной керамики культуры. 
22. Между пастушескими и земледельческими племенами. 
23. Caste System 
24. yin 
25. yang 
26. Walter Bagehot 

 منابع
 پرهام. ۀ باقر. ترجمشناسيجامعه در انديشه سیر اساسي مراحل(. 1364)ريمون  آرون، -

 فرهنگي. و علمي تهران:
منشأ خانواده، مالکیت خصوصي و دولت. ترجمۀ مسعود  (.1357) کيفردر ،انگلس -

 احمدزاده. بيجا: بينا.
 .ریبرکی: امرانهت .اآري نیسدحمحم ۀمرجت. يبنويآثار ت ةدزيگ(.1385)فردريک  ،تاملین -
 ترجمۀ .تمدن تاريخ بررسي یجلددهدواز دورة خالصۀ(. 1389)بي، آرنولد توين -

 .امیرکبیر. تهران: آريا محمدحسین
 .راضح رصع ات ازآغ از انهج خاريت از يلیلحت: دنمت خاريت(. 1366)ــــــــــــــــــ  -

 .يولم: رانهد. تآژن وبقعي ۀمرجت
 . ترجمۀو منقرض ماندهیهای برجابررسي تاريخ حکاياتي از تمدن(. 1393)ــــــــــــــ  -

 .تهران: علمي و فرهنگي .محمدحسین آريا
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. ع از مائمض و يواشح اب رصتخم ۀمرج. تخاريت ابب در يقیقحت(. 1356)ـــــــــــــــ  -
 .توس: مشهد .يدرانازنم دیوح

صحاب ا تيساختار روا لیتحل» (.1393) منفرد کخواهیمحمد ن و محمدرضا ،ييحاج بابا -
 .146 - 115. صص 19 ش .يمعارف قرآن ۀنامپژوهش«. ميکهف در قرآن کر

 .زرک: نشرمرانهت .امرهر پاقب ۀمرجت. ياعمتکار اج تقسیم ةاردرب(. 1381) لی، اممیدورک -
 ه ترجمه و نشر کتاب.تهران: بنگا کشاورز. ميکرترجمۀ  ماد. خيتار (.1345)دياکونوف، ا.م.  -
 . تهران: سمت.يايران پیش از تاريخ: عصر مس سنگ(. 1390طاليي، حسن ) -
 .تهران: ققنوس .اءکامبیز میربه ۀترجم .پادشاهي ماد(. 1392علي يف، اقرار ) -
: نکیبرگرفته از ل. «يشناسدر جامعه ييايو پو ييستايا» .تا(ي)ب عمو عبداللهي، فاطمه -

http://pajoohe.ir 
 ۀ علي رامین.ترجم. ياسیس ۀشيدان دانداونخ (.1358)و همکاران  دورفرسب لکيار، متاسف -

 .ریبرکی: امرانهت
 .تهران: ققنوس .شاهمرسيپرويز زارع ۀترجم. دولت مانا(. 1392قاشقای، سولماز ) -
 :تهران .تیزابي هوشنگ ترجمۀ .بيتوين آرنولد تاريخ فلسفۀ بر انتقاد(. 1358)کاسمینسکي  -

 .ايران تودة حزب
ثالثي.  ترجمۀ محسن .يشناسجامعه نبزرگا انديشۀ و يزندگ (.1368) ردفآل سیوئوزر، لک -

 علمي/ سخن. تهران:
 نشرني.: تهران .يشناختجامعه بنیادی هاینظريه(. 1378)روزنبرگ  و برنارد لوئیس کوزر، -
 خسرویک ۀترجم. زاز زمان باستان تا امرو رانيا خيتار (.1359 . و همکاران  )ا.آ ي،گرانتوسک -

 .شيتهران: پو ی.کشاورز
ز آغاز تا ا رانيا يشناس: باستانخياز تار شیدر پ رانيا (.1382) صادق ی،رزادیملک شهم -

 . تهران: سازمان میراث فرهنگي.ينیدم شهرنشدهیسپ
 . تهران: بهینه.يشناسعهجام يمبان(. 1386خلق )نیک اکبريعل و منصور وثوقي، -
 رهنگي.. ترجمۀ غ. وحید مازندراني. تهران: علمي و فهرودتتاريخ (. 1362) هرودت -
«. (خيتا آغاز تار يسنگنهي)از آغاز پار رانيفالت ا نیهنر ساکن(. »1353همايون، غالمعلي )-

 .148 -101. صص 4 . ش9 س .های تاريخيبررسي
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Study on the Static Situation of the Medes Community in the Pre-

Historic Period 

) Based on the Toynbee’s Civilization Theory and Ancient 

Evidence ( 
Alireza Soleymanzadeh1, Batul Khajehhasani Rabori2 

Abstract 

Sociologically, the static situation of society can be seen as a period of 

instability, stagnation, and inactivity, accompanied by features such as the 

lack of fundamental transformative and stagnant mechanisms. The members 

of such a society are not responsive to the challenges ahead, take a passive 

state and succumb to the conditions. The purpose of this article is to examine 

the static situation of Median society in the pre-civilization (pre-historic) 

period from the point of view of Arnold J. Toynbee (1889-1975). According 

to the writings of this scientist, the Late Paleolithic period until the Copper 

Age covers this period. The land of Medes also refers only to the 

geographical and local extent of the research in which the Median Empire 

was later formed. However, this paper, using the historical research methods, 

being sought to examine and analyze the characteristics of the Median 

society before the dynamic stage based on existing evidence. In Toynbee’s 

thinking, the difference between the static situation of pre-civilization 

societies and the dynamic mobility of societies in the course of civilization is 

not a permanent and fundamental one. According to this theory, the 

emergence of civilization in ancient Iran is seen as the result of a revolution 

as well as the movement of society from a static past to a dynamic future. 

The achievement of this research is to show that all the pre-civilization 

societies that have been seen stagnating state have necessarily been at 

development and growth condition. The results of this study will also be a 

comparative study of Toynbee’s civilization theories with existing 

archeological evidence. Meanwhile, the analysis of the general 

characteristics of the Median static society based on historical facts and 

evidences, is one of the other results of the present study.  

 

Keywords: Ancient Iran, Medes Society, Arnold J. Toynbee, civilization, 

Static Sociology.
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