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Abstract

Nobility, as an important and widely used concept in social analysis, has not been

understood the same throughout history and has different levels of meaning. The

main issue of this essay is to understand the impact of the worldview of the two

societies, late ancient Iran and the early Islamic as the two main origins, on the

concept of nobility in the Islamic period of Iranian history. To answer this problem,

the question must be answered as to what the nobility understood in late ancient Iran

and early Islam.

Based on the conceptual history method, the present essay studies the social

context of the mentioned societies in order to obtain conceptual components, and

then, based on the comparative method, compares the components of nobility in

these two societies.

In both societies, the ancestry of the nobility was very important, but the more

complex social structure in ancient Iran, their dependence on land, and the ideology

of the Iranian monarchy made the understanding of the nobility different from the

tribal structure among the new Muslim Arabs.
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This conceptual difference affected the social reality and created a multi-layered

concept of nobility in the Islamic period of Iranian history.

Keywords: Nobility, Ancient Iran, Islam, conceptual History, comparative Study.
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در بافت اجتماعی ایران باستان وتطبیقی اشرافۀمطالع
اسالم اولیه از دیدگاه تاریخ مفهومی
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چکیده
سـان  تـاریخ یـک  هاي اجتماعی، در طولاشراف به عنوان مفهومی مهم و پرکاربرد در تحلیل

فهمیده نمیشده اسـت و سـطوح مختلـف مفهـومی دارد. مسـأله اصـلی ایـن نوشـتار، فهـم          
اســالمی نخســتین بــه عنــوان بینــی دو جامعــه ایــران باســتان متــاخر و تأثیرگــذاري جهــان

خاستگاه اصلی، بر مفهوم اشرافیت در دوره اسالمی تـاریخ ایـران اسـت. ایـن مسـأله در      دو
وامع ایران اواخر دوره باستان و جامعه نخستین اسالمی چه فهمـی از  قالب این پرسش که ج

اشراف داشتند؟ در پی پاسخ برآمد. نوشتار حاضر با تکیـه بـر روش تـاریخ مفهـومی بافـت      
هایی مفهـومی بدسـت دهـد و در ادامـه بـا      اجتماعی جوامع مذکور را مطالعه نموده تا مؤلفه

در این دو جامعه را با هم مقایسه کرده اسـت. در  هاي اشرافیتتکیه بر روش تطبیقی، مؤلفه
تـر اجتمـاعی در   هر دو جامعه، اهمیت تبار اشـرافی بسـیار مهـم بـود، امـا سـاختار پیچیـده       

فهـم  دشاهی ایرانیان، سبب شده بود تـا  باستان و وابستگی آنان به زمین و ایدئولوژي پاایران
تازه مسلمان متفاوت باشد. ایـن تفـاوت   اي در میان اعراب اشراف در مقایسه با ساخت قبیله

ي اسـالمی تـاریخ ایـران، مفهـومی     مفهومی، بر واقعیـت اجتمـاعی اثرگـذار بـود و در دوره    
چندالیه از اشراف را بوجود آورد.
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.اشراف، ایران باستان، اسالم، تاریخ مفهومی، مطالعه تطبیقیها:دواژهیکل

مقدمه.1
طرح موضوع1.1

و اشـرافیت، امـروزه در سـطوح    گـري هاي مشتق شده از آن مانند اشرافیواژه اشراف و واژه
هـاي علـوم سیاسـی و    مختلف زبانی، اعم از زبان عامیانه یـا آکادمیـک، بـه ویـژه در عرصـه     

گیرد. اما مسأله این است کـه آیـا در تـاریخ ایـران،     شناسی بسیار مورد استفاده قرار میجامعه
شده است؟ نوشـتار پـیش رو در نظـر دارد بـا گـذار از      میاین مفهوم همواره یکسان فهمیده 

ایـن واژه در  مفهوم امروزین اشراف در حوزه علوم اجتماعی، بـا رجـوع بـه زمینـه تـاریخی     
اسالمی، مفهوم اشراف نزد ایرانیان باستان از یکسو و نزد مسلمانان صدر اسـالم  - سنت ایرانی

م تـاریخ ایـران در دوره اسـالمی بـا هـم      از سوي دیگر را به عنوان دو خاستگاه اصلی مفاهی
ها را نشان دهد.  ها و تفاوت هاي مفهومی آنقیاس کرده، شباهت

از نگاه علوم اجتماعی اشرافیت که همزاد اجتماعی شدن بشر است و در هـر روزگـاري   
تواند در دو حوزه مورد بررسی قرار بگیرد.گاهی این مفهـوم  به شکلی وجود داشته است، می

ــاخت ــانی(در س ــه اســ  Nobilityار نخبگ ــورد توج ــوزه   ) م ــورت وارد ح ــه در آن ص ت ک
) اسـت و وارد حـوزه   Aristocracyشـود و گـاهی معـادل آریستوکراسـی(    مـی شناسیجامعه
) بنـابراین چیسـتی هویـت    194:1389سیاسی و فلسـفه سیاسـت شـده است.(بشـیریه    علوم

و اجتمـاعی دارد کـه ایـن    ) سیاسـی Contextاشراف و تعریف این مفهوم بستگی به زمینـه ( 
پدیده در آن شکل گرفته است. اشراف چه به عنوان گروهی کـه در سـاختار نخبگـانی یـک     

کنند و چه به عنوان افرادي ذي نفوذ وابسته به زمین و یا چه اشـرافیت از  جامعه نقش ایفا می
اقـع  وشـدند. در ه صـورت یکسـان فهمیـده نمـی    نوع تبار؛ در هر جامعه و در هر دوره اي ب

Haldon and(.کنـد هویت ایـن گـروه از پـس هـر گـذار و انقـالب  تغییـر مـی         Lawrence

). این پژوهش در پی آن است تا با نزدیک شدن به چگـونگی فهـم جامعـه ایـران     505:2004
بینـی ایـن جوامـع در    باستان و جامعه نخستین اسالمی از اشراف، به تاثیري کـه نـوع جهـان   

فهــومی میــان ایــن دو ســنت را هــاي مبرســد و تفــاوتگیــري ایــن مفهــوم دارنــدشــکل
سازد.  برجسته
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ئلهمس2.1
اشراف غالبا از نظر جامعه شناسی، در غرب با مالکیت ارضی و در شرق بـا احـراز وظـایف    

)، امـا از جهـت تــاریخی،   1389:196در مناصـب نظـامی و اداري  شـناخته میشوند(بشــیریه   
.مفهوم اشراف همواره یکدست نبوده است

ایران باستان متأخر که از منظر سیاسی تحت سیطره خاندان شاهی ساسانی بود، مثـل هـر   
اي دو سـویه بـا قـدرت    ي دیگري داراي گروه پرقـدرت و پرنفـوذي بـود کـه رابطـه     جامعه
اي عربـی اسـت)   شناسـی بـا واژه اشـراف (کـه واژه    داشت. این گروه از جهت زبانسیاسی

حتوایی گروهی بودند که بنا بر منابع تاریخی معـادل اشـراف   شدند، اما از حیث ممعرفی نمی
جامعه مسلمان درنظر گرفته شده است.

اي که منجر به تحقق این پژوهش شد، چگونگی فهمی است که این جوامع از ایـن  مسأله
توانسـت  هـاي اجتمـاعی ناهمسـان، مـی    بینی و بافتمفهوم داشتند. باید توجه کرد که جهان

ر تعین هویتی مفهوم اشراف داشته باشـد. جهـان بینـی جامعـه ایـران باسـتان       اثري متفاوت ب
مراتبی بود که خاندان شاهی در آن بـا تقدسـی کـه از فـره ایـزدي      متکی بر ساختاري سلسله

کرد، مهم ترین وجه اثرگذاري را داشت. ایـن امـر عـالوه بـر انتزاعـی بـودن، در       دریافت می
در عربسـتان بـا ورود اسـالم،    اجتمـاعی بـود. از سـوي دیگـر    بافت جامعه هم داراي نمـود  

بینی متفاوتی که تمرکز بر برابري و مساوات همه افـراد جامعـه داشـت ارائـه شـد. امـا       جهان
له این است که آیا این جهان بینی توانست در هویت اشراف و فهمی که جامعه اسـالمی  ئمس

اهلیت) در چگونه فهمیده شدن اشـراف  از اشراف داشت تغییري ایجاد کند یا سنت قبلی (ج
ادامه پیدا کرد. طرح پیش رو در نظر دارد با بررسی معنی این مفهوم در دو جامعه مذکور بـه  

ها نزدیک شود.  جهان مفهومی آن

پرسش اصلی3.1
نـی باسـتان و جامعـه نخسـتین     پرسش اصلی؛ چگـونگی فهـم اشـرافیت در دو جامعـه ایرا    

جوامع اشرافیت را چگونه میفهمیدند، نیازمند تطبیق عناصري اسـت  است. اینکه این اسالمی
سازد. با دستیابی بـه فهـم ایـن جوامـع     که هویت این گروه را در این دو جامعه مشخص می

اسـالمی در تـاریخ   - ها بر سنت ایرانـی بینی آنتوان به چگونگی اثرگذاري میراث و جهانمی
ایران نزدیک شد.



1400، بهار و تابستان 1شمارة ، 11سال ،تحقیقات ناریخ اجتماعی168

فرضیه4.1
بینی و بستر اجتمـاعی  فرضیه استوار است که مفهوم اشراف با توجه به جهانپژوهش بر این

متفاوت دو جامعه ایران باستان و جامعه نخستین اسالمی، دو مفهوم متفاوت بوده اسـت کـه   
اند.  هکامال برهم منطبق نبود

روش تحقیق و کاربرد پژوهش5.1
کیبی میان روش تطبیقی و روش تـاریخ  روشی که این تحقیق بر پایه آن استوار شده است، تر

مفهومی است. بنا بر نظر اسکاچپول در جامعه شناسی تاریخی که نسـبت بـه فرضـیات عـام     
شود تـا تفسـیرهاي تـاریخی معنـا دار عرضـه شـود.      شک وجود دارد، از مفاهیم استفاده می

اسـتان متـاخر و   ) در این مقاله ابتدا تفسیري از مفهوم اشراف در ایران ب499:1388(اسکاچپول
ایـن دو جامعـه   شـود، سـپس در ادامـه قیاسـی مفهـومی میـان      جامعه اسالمی اولیه ارائه می

هـاي  هایی براي نشان دادن چگونگی اثرگذاري این جوامـع در الیـه  گیرد تا مؤلفهمیصورت
مفهومی اشراف حاصل شود. بنابراین  نوشتار حاضر در کنار روش تـاریخ مفهـومی از روش   

هره برده اسـت زیـرا بـه نقـل از اسملسـر هـر توصـیف و تبیینـی، تطبیقـی اسـت.           تطبیقی ب
)Smelser, 2003:644(

اي در این جستار اشراف به مثابه مفهومی در نظر گرفتـه شـده اسـت کـه در هـر جامعـه      
اي دو سـویه وجـود دارد و   شود. پس بین جامعه و مفهوم رابطهاي متفاوت فهمیده میگونهبه

ترین محقـق روش تـاریخ مفهـومی، بـر آن     است که کوزلک به عنوان جدياین همان امري
شود به طور صریح معنا کـرد  تأکید دارد. مطابق روش تاریخ مفهومی برخی از مفاهیم را نمی

دهـد، امـا وقتـی مفهـوم بـار معنـایی مشخصـی گرفـت،         و بافتار است که به مفهوم معنا می
گیـري معنـاي   وزلک چگونگی این جریان بـر شـکل  تواند به بافتار شکل و قالب بدهد. کمی

حاضر یک مفهوم و نسبت آن با معناي مفهوم قدیم آن را بررسـی میکنـد. مطـابق بـا تـاریخ      
هاي سیاسـی و  هایی از معنا هستند و با هر تغییري در سطح رژیممفهومی، مفاهیم داراي الیه

)Koselleck1996:66(معانی بلندمدت آنها از بین نمیرود.اجتماعی،

کوزلک با تکیه بر روشی که در تاریخ مفهومی اهمیت دارد، فهـم معنـاي یـک مفهـوم را     
وابسته به فهم بستر اجتماعی میداند که آن مفهوم در آن استفاده میشـود و بـر همـین اسـاس     

)رابطه تاریخ اجتماعی و تاریخ مفهومی را دوسـویه و دوجانبـه میدانـد.    Koselleck 2002:20)
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هـایی کـه   ریخ مفهومی و تاریخ اجتماعی، باید در نظر گرفت که مفاهیم و یا واژهدر نسبت تا
انـد. پژوهشـگر تـاریخ    حامل آنها هستند، نشانگر وضـعی در اجتمـاع زمـان خودشـان بـوده     

اي تاریخی، متنی متعلـق بـه آن دوره را   مفهومی که با یک فاصله فرهنگی قابل توجه از دوره
اجتماعی خـارج از مـتن را بـا توجـه بـه      - بتواند واقعیت تاریخیاز طریق زبان میفهمد، باید

ــ  انی کــه مــردم بــا آن ارتبــاط معناهــایی کــه در آن برهــه یــاد شــده، از طریــق جریــانی زب
اند بازسازي کند. این روش باعث میشود پژوهشگر معناهـاي امـروزین را بـر    کردهمیبرقرار

ن پژوهش تالش میشود تا بسـتر تـاریخی   ) بنابراین در ایKelley1996:39گذشته حمل نکند.(
شود مورد توجه قرار گیرد.که مفهوم در آن استفاده می

گیرد. منطـق ایـن   هاي حداقل دو جامعه مورد قیاس قرار میهاي تطبیقی دادهدر پژوهش
ــی دارد    ــیفی و تبیین ــاهیتی توص ــت و م ــی اس ــی و کیف ــژوهش کم ــژوهش وراي پ ــوع پ ن

.(Ragin هــا و بــه معنــاي توصــیف و تبیــین مشــابهتقــی، تحلیــلدر روش تطبی(2004:42
هـا اسـت  مقیاس مانند جوامـع و ملـت  هاي شرایط یا پیامدها در بین واحدهاي بزرگتفاوت

)Smelser 2003:644    به همین جهت پس از تفسیر این مفهوم در بسـتر تـاریخی دو جامعـه .(
این مفهـوم بـا روش اتفـاق و    هاي ها و شباهتایرانی و اسالمی، در بخش آخر مقاله تفاوت

شود تا براسـاس ایـن مقایسـه تحلیـل     اختالف جان استوارت میل در یک جدول مقایسه می
حاصل شود. الزم است توضیح داده شود کاربرد روش تطبیقی در این تحقیق به منظور ارائـه  

کننـد نیسـت، بلکـه    یک جریان علی که لیتل و یا اسکاچپول ذیـل ایـن روش از آن یـاد مـی    
هایی است که از پس یـک قیـاس مفهـومی    منظور از روش تطبیقی در اینجا دستیابی به مؤلفه

- هـاي مفهـومی اشـرافیت در سـنت ایرانـی      ها به الیهشود، تا بتوان با تکیه بر آنحاصل می
اسالمی نزدیک شد.

پژوهشۀوجه نوآوران6.1
هایی صـورت گرفتـه اسـت،    شهرچند در زمینه اشراف در تاریخ ایران باستان و اسالم پژوه

اما تاکنون توجهی به درهم تنیدگی بافت اجتمـاعی و تـاریخ مفهـومی در  بررسـی جایگـاه      
اشراف نشده است. تقسیم جامعه به دو سـطح فوقـانی و تحتـانی رایـج تـرین نـوع تقسـیم        
جوامع است که با عنوان خاصه و عامه معرفی میشدند. خاصه به عنوان نخبه و گـروه حـاکم   

گیـرد. تعریـف دقیقـی از خاصـه نـداریم     خته میشود و عامـه بقیـه جمعیـت را در برمـی    شنا
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). اینکه اشراف به عنوان زیرمجموعه طبقه فوقـانی جامعـه ایرانـی    115:1378لوئیس،(برنارد
اسالمی چه مؤلفه هاي شناختی دارد، طرح نوینی است کـه ایـن پـژوهش در پـی آن اسـت.      

هاي مفهومی اشـراف در جامعـه   ردي نو در بررسی الیهپژوهش حاضر به جهت اتخاذ رویک
تطبیقـی در مسـیر تبیـین و تحلیـل     –مندي از روش ترکیبـی مفهـومی   مسلمان و بهره- ایرانی

ها جستاري نوین است.  داده

پژوهشۀپیشین7.1
در مورد اشرافیت در ایران باستان میتوان به چند نمونه اشاره کرد که تـا حـدودي بـه بحـث     

در دانشنامه ایرانیکـا دو مـدخل بـه قلـم احمـد تفضـلی دربـاره        . اندوجه نشان دادهاشراف ت
) M. L. Chaumontبزرگان و دهقانان و یک مدخل درباره طبقه آزادان توسط چامونـت ( طبقه

نگارش در آمده است. هرسه مدخل بـه صـورت اجمـالی بـه ریشـه شناسـی و اشـارات        به
ـ    ه امـا مؤلفـه هـایی مفهـومی را     تاریخی کتیبه ها درباره دسته هایی از اشـراف ایرانـی پرداخت

زوال و سـقوط امپراتـوري   توجه قرار نداده اند.پروانه پورشریعتی در کتـابی  بـا عنـوان    مورد
هاي بزرگ در حکومت ساسانی به پـژوهش پرداختـه اسـت.    ان، در مورد نقش خاندساسانی

پورشریعتی هرچند بر ساختار نخبگانی در دوره ساسانی توجه کرده اسـت، امـا تـوجهی بـه     
روش تاریخ مفهومی و کارکرد آن در جامعه ایران باستان پسین نداشته است. ساقی گـازرانی  

بـه بررسـی نـوینی در مـورد     نـی نگـاري ایرا هـاي خانـدان رسـتم و تـاریخ    روایتدر کتاب 
، افــزون بــر ردیــابی تــاریخی هــاي نــژاده ایرانــی پرداختــه اســت. در اثــر گــازرانیخانــدان
هـاي بـزرگ ایرانـی در نگـارش تـاریخ ایـران باسـتان        رستم، به تاثیرگذاري خانـدان خاندان

خوبی توجه شده است. نکته اصلی در کتاب گازرانی که مـدنظر پـژوهش حاضـر اسـت،     به
هـاي بـزرگ ایرانـی و عـوام     رات محدود نویسنده به تمایز روایت تاریخ از منظر خانـدان اشا

هـاي  شناسی داستانمردم است. برغم این اشارات، نویسنده از آنجایی که تمرکزش بر روایت
هـایی  است، این تمایز را بسـطی نـداده تـا بتـوان مولفـه     هاي اشراف ایرانیمربوط به خاندان
ست آورد. امري که قصد پـژوهش حاضـر اسـت. شـهرام جلیلیـان نیـز در       مفهومی از آن بد

و »هاي نژاده با انگاره حق ایـزدي شـهریاري ساسـانیان   ستیز خاندان«هاي هایی با عنوانمقاله
، بـه بررسـی سـتیز    »البیوتـات و بزرگـان بـا پادشـاه در دوره ساسـانیان     ستیز و سازش اهـل «

طول تاریخشان پرداخته است. در این مقاالت نیـز  هاي بزرگ با حکومت ساسانی درخاندان
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نویسنده تنها در غالب توصیف رویدادها به تاریخ ساسانی توجه کـرده اسـت و تـوجهی بـه     
تاریخ مفهومی نداشته است.  

بررسـی قشـربندي اجتمـاعی    «در مورد اشرافیت در اسالم میتوان بـه دومقالـه بـا عنـوان     
دگرگـونی نظـام قشـربندي    «و فریبـا اسـکندرجعفرزاده و   پـور به قلم نازي عبداهللا» اسالمدر

پــور و نوشــته شــهرزاد ساســان» اجتمــاعی در ایــران از ســقوط ساســانیان تــا پایــان امویــان
مفتخري اشاره کرد که چشم اندازي از چگونگی بافت جامعه ایران باستان و مسـلمان  حسین

برابــري اجتمــاعی و طبقــاتی یــث در مقالــه نخســت، جامعــه مســلمان از حکنــد.ارائــه مــی
بررسی قرار گرفته است. مقاله با روش توصیفی چگونگی قشربندي جامعـه مسـلمان را   مورد

توضیح میدهد و  اشراف را با عنوان مالها یا جباران جز ثروتمندان جامعه معرفـی کـرده کـه    
طبقـه بنـدي   در نزاع با حاکمیت نبوي بودند. مقاله مذکور تنها از این جهت که اشراف را در 

جامعه قرار داده مورد توجه این پژوهش است، اما نه در روش و نه در رویکـرد شـباهتی بـا    
جستار حاضر ندارد. در مقاله بعدي، قشربندي جامعه ایرانـی قبـل از ورود اسـالم و بعـد از     
ورود اسالم بررسی شده تا نشان دهد ساخت سیاسی و اقتصادي ایران چه نقشـی در تـداوم   

قشربندي داشته است. مقاله مذکور مدعی است تغییر ساخت سیاسی ایران که نتیجـه  یا تغییر
تغییـر دهـد. ایـن مقالـه چـون      ورود اسالم بود، توانسـت جایگـاه اقشـار اجتمـاعی بـاال را     

بـا ورود اسـالم، اشـرافیت عربـی     دهد که اشرافیت ایرانی چـه جایگـاهی داشـته و   مینشان
تواند در فهم چگـونگی  عی جامعه ایجاد کرده است، میتغییري در ساخت سیاسی اجتماچه

مسلمان مؤثر باشد، اما از جهت مسأله اصـلی و روش  - جایگاه اشراف در بافت جامعه ایرانی
تاریخ مفهومی تفاوتی بنیادین با این نوشتار دارد.  

تحقیق دیگر، مجموعه مقاالتی با عنوان:
«The Byzantine and Early Islamic Near East: Elites Old and New, Studies in Late

Antiquity and Early Islam» JOHN HALDON And LAWRENCE I. CONRAD, 2004

که وجوه اشتراك نخبگان در ساختار اجتماعی و فرهنگی و سیاسـی و اقتصـادي را   است
دهد. کلیت ساختار نخبگانی در جوامع مختلف فرهنگی موضـوع مقـاالت هسـتند،    مینشان

هـاي  خبگان مذهبی یا سیاسی و یا نظامی مورد مطالعاتی این مجموعه هستند که در جامعـه ن
نشین و یا متمدن بررسی میشوند. مجموعه از جهـت زمـانی حـوزه    مختلف مثل جوامع بادیه

تري دارد و تا دوره سالجقه پیش رفته است، در حالی کـه نوشـتار حاضـر از سـاختار     وسیع
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دارد و از جهـت متغیـر بـر قیـاس     مفهـومی جامعـه اشـراف تمرکـز    نخبگانی تنها بر بررسی 
اش نه تحول سیاسی، بلکه بررسی مفهومی استجامعه توجه کرده است و مساله اصلیدو

هـایی توصـیفی ذیـل    مـدخل نوین اسـالم جهانالمعارفو دایرهجهان اسالمدر دانشنامه
ه ناظر بر شـرح بزرگـی و رهبـري    عناوینی مانند سید، شیخ و یا شریف  نوشته شده است ک

یک گروه خاص و یا ربط نسبی با پیامبر(ص) هستند، در حالی که این مقاله در تالش اسـت  
هاي مفهومی اشرافیت با توجه به دو بستر اجتمـاعی و در یـک جریـان زمـانی     تا به فهم الیه

امعـه  نزدیک شود. در نگاه تحقیقات معاصـر نیـز وجـود و یـا عـدم وجـود اشـرافیت در ج       
اسالمی مورد توجه است. به عنوان مثال کـرون در نگـاهی جـامع معتقـد اسـت در ممالـک       
اسالمی اشرافیتی شبیه به آریستوکراسی اروپایی و یا اشرافیت ایران باسـتان وجـود نداشـت،    
چون حق مالکیت و یا حکومت موروثی آنگونه نبـود و فقـدان اشـرافیت را عامـل تشـکیل      

). جستار حاضـر در پـی اثبـات بـود و یـا نبـود       561:1389داند(پاتریشیا کرون،بورژوازي می
اشرافیت در قیاس با آریستوکراسی اروپایی نیست، بلکه خـود مفهـوم را در بسـتر اجتمـاعی     

اي در پـی اسـتخراج   ایران و اسالم مورد توجه قرار داده است. این جستار با نگـاهی مقایسـه  
) اشـراف بـه منزلـه مفهـومی چندالیـه      Diachronicدرزمـانی( هایی است که در آن فهم مؤلفه

شــده تلقــی حاصـل شــود، درحالیکــه در تحقیقـات دیگــر اشــراف امــري از پـیش تعریــف   
است. تحقیقات معاصر براي توضیح ساختار جامعه عمدتاً تاثیر جهان بینـی اسـالمی در   شده

وات بسته نبودن یـک طبقـه   دهند. منظور از مسابرقراري مساوات اجتماعی را مدنظر قرار می
شد)، اما این پژوهش نگرش اسـالم  براي ورود به آن است ( عملی که  به سختی  محقق می

فهـوم و واقعیـت اجتمـاعی پدیـد     را مبناي داوري قرار نداده و آنچه را که در نسـبت میـان م  
که با تاثیر یـا  داند. به بیانی دیگر تمرکز تحقیق نه بر نظر، بلکه برامري است بود مهم میآمده

عدم تاثیر نظري در واقعیت اجتماعی محقق شده بود.

. مفهوم اشراف در ایران باستان2
اي هاي خاص خـود و سـابقه  نظام اجتماعی در ایران پیش از اسالم، نظامی طبقاتی با ویژگی

طوالنی بود، اما استفاده از روش تاریخ مفهومی، این مزیت را داراسـت کـه مفـاهیمی چـون     
نیـاز از  ) را در معناي مدرن فهم نکنـیم. مـورخ تـاریخ مفهـومی میدانـد کـه بـی       Class(طبقه

هـا در شـرایط تـاریخی    گیرد تا آنکارگیري مفاهیم مدرن نیست، اما این مفاهیم را بکار میهب
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در دوره ایران پیش از اسالم، یک دوگانـه  )Van Horn Melton1996:26(خودشان درك کند.
توانـد نقطـه   ماعی وجود دارد که براي درك مفهومی اشرافیت در میان آنهـا مـی  در بافت اجت

عزیمت پژوهش باشد.

اشراف ایران باستان از دیدگاه عوام1.2
از بندي مردمان در دوگانه خـاص و عـام، مـردم غیراشـرافی(عوام) را    در ایران باستان تقسیم

توان مفهـوم اشـراف را در   ان دیگر می) به بی300: 1389کند.(شاپورشهبازياشراف متمایز می
از اشـراف نیسـتند فهمیـد. در    وهله نخست، از مفهوم نقیض آن، یعنـی کسـانی کـه جزیـی    

)  براي اشـاره بـه کسـانی کـه در زمـره      Ramanپهلوي دوره ساسانی از اصطالح  رمان(زبان
) ویدنگرن در توضیح این اصـطالح  165: 1390شده است.(دریاییاشراف نیستند، استفاده می

اصطالح گله بوده است، از این رو به احتمـال فـراوان   »رمک«معتقد است که در زبان پهلوي 
ي عربـی رعیـه کـرد. بنـابراین ایـن اصـطالح       توان اصطالح رمک را جایگزین قرینه واژهمی
بـا کسـانی کـه ذیـل اشـراف در      را در تضـاد هسـتند  »رمیکان«هایی که در زمره تواند آنمی

شـدن  کشته). طبري در روایت 165: 1391دنگرنشدند، نشان دهد(ویباستان فهمیده میایران
گویـد کـه میـان    سوخرا بدست قباد که به کمک مهران صورت گرفته بود؛ از مثلی سخن می
ـ       بـاد سـوخرا   «ل مردم عادي رواج یافته بود و نمودي از دیـدگاه آنـان بـه اشـراف اسـت. مث

)از دیـدگاه مـردم عـادي،    170: 1378نولدکه- (طبري»نشست و باد مهران وزیدن گرفت.فرو
تمایزي مشخص میان آنان و اشراف وجود داشت که خـودش را در امکـان کسـب قـدرت     
سیاسی نشان میداد. شایگان بـر همـین اسـاس، هـدف جنـبش مزدکـی را وراي شخصـیت        

دانـد. ایدئولوژیک حقـوق و اعتبـار سیاسـی اشـراف مـی     تاریخی مزدك، فرساییدن بنیادهاي
)Shaygan2013:809-810 نگـاري ادبـی در دوره باسـتان    ) گازرانی نیز در تحلیل سبک تـاریخ

اي ایران، نشان داده اسـت کـه چگونـه روایـت عـوام از رخـدادها در ژانـر ادبیـات عامیانـه         
). بـا  160- 156: 1397(گـازرانی: هاي نژاده همسـو نبـود   گرفت که با روایت خاندانمیقرار

دانستن این دوگانه میتوان به مفهوم اشراف در ایران باستان نزدیکتر شد. برغم اینکـه اشـراف   
شـدند، امـا  خـود اصـطالح اشـراف مفهـوم       در دوره ساسانی در تمایز با رمیکان فهمیده می

دیگریست که بایـد  هاي مفهومیبنديدستی نبوده و در بطن خود شامل ویژگیها و تقسیمیک
بدان توجه نمود.
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سلسله مراتب اشراف در ایران باستان2.2
طبقاتی بودن سامان اجتماعی دوره ساسانی امري مشخص است، اگرچه فهم سلسله مراتـب  

هاي طبقـاتی امـري   در میان مردم و تشخیص تمایز میان طبقات و ثابت بودن یا نبودن ترتیب
). با این وجود، میتوان بـا رویکـرد تـاریخ مفهـومی     1377153سن :پیچیده است.(کریستین

زوایایی از این بافت اجتماعی را روشنتر نمود. شاپور اول ساسانی در کتیبه تیرانـدازي خـود   
اي از اشراف دوره ساسانی بدسـت میدهـد. شـهریاران،    بندي چهارگانهدر حاجی آباد، تقسیم

بندي چهار گروه اشرافی کـه در  در این تقسیم) 1392:38ویسپوهران، بزرگان و آزادان(عریان
اند. مفهـوم شـهریاران را عمومـا بـه معنـاي      زمره رمیکان قرار ندارند، از یکدیگر متمایز شده

)، در حـالی  147: 1390کننـد(دریایی شاهان کوچکتر محلی در امپراتوري ساسانی قلمداد مـی 
هاي بیشتري مواجه است.  که فهم سه دسته دیگر با دشواري

ویسـپوهران، بزرگـان و آزادان،   مورخان قرون نخستین اسـالمی در ترجمـه سـه مفهـوم    
انـد، امـا محمـدي مالیـري     البیوتات، العظما و االشراف استفاده کـرده ترتیب از مفاهیم اهلبه
هاي عربی این اصطالحات همـواره بـا دقـت نسـبت     خوبی توضیح داده است که در کتابهب

) ایـن سـه قشـر    1379:1/10مالیـري اند.(محمـدي هلوي بکار نرفتهبه مفهوم اصلی در زبان پ
دادنـد و حـق داشـتند برابـر بـا تقـدم       اشرافیت در کنار شهریاران انجمن پادشاه را شکل مـی 

)در اصـالحات خسـرو انوشـیروان در    1387:101جایگاه در انجمن سخن بگویند.(یارشـاطر 
کند و نقشی مهـم در  ساسانی ظهور میاواخر دوره ساسانی، مفهومی دیگر در اشرافیت دوره

گیرد. مفهوم دهقان، که نولدکـه آنـان را صـاحبان ده و شـهرهاي     بافت اجتماعی بر عهده می
) 163: 1378طبـري - اند.(نولدکـه دار بـوده داند که از اشراف با مرتبه پایین و زمینکوچک می

انـد و بـا   زیسـته روسـتا مـی  انـد و غالبـا در ده و  این دهقانان از یکسو وابسته به زمـین بـوده  
اند، و از سوي دیگر رکنی در نظام دیوانی کشـور بودنـد   کشاورزان و رمیکان سر و کار داشته
) 11و1379:1/10مالیـري اي شایسـته داشـتند.(محمدي  و در آیین کشورداري ایرانیان مرتبـه 

بط بـا آن،  برغم وجود اصطالحات و شناسایی مراتب اشراف در ایران باستان و عنـاوین مـرت  
شناسـانه دوري کـرد و از رویکـرد تـاریخ     اما براي درك مفهومی آنان باید از توضـیح لغـت  

مفهومی استفاده نمود.
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هاي اشرافیت در ایران باستانمشخصه3.2
در نظام طبقاتی پیش از اسالم، اعتقاد به قرار داشتن هر کس در جایگـاه خـاص خـودش، و    

شد. به همین سبب جابجـایی میـان   مري بنیادین شمرده میعدم تداخل وظایف افراد جامعه ا
دانستند. در نامه تنسـر، یکـی از منـابع مهـم دربـاره نظـام       طبقات را امري به زیان جامعه می

اجتماعی ایران باستان، از زیان و آشوبی که جابجایی در میان طبقـات بـراي سـامان    - سیاسی
) در عهد اردشـیر نیـز   58و57: 1354تنسرآورد سخن گفته شده است.(نامهاجتماعی پدید می

بدین امر تاکید شده است. اردشیر بر آن اسـت کـه هـر زمـان مـردم از پایگـاهی کـه دارنـد         
گردند، هرکدام پیوسته به پایگاهی باالتر از آنچـه دارد چشـم دوزد و بـا دیگـران بـه      جاهجاب

رو ساختار طبقـاتی، از آن ت در حفظ ) این اهمی79و78: 1348بري برخیزد.(عهداردشیررشک
تواند مفید فایده باشد که با دنبال کردن وظـایفی کـه طبقـات اشـراف بـر عهـده داشـتند،        می
توان به درك مفهوم اشرافیت در دوره ساسانی نزدیکتر شد.  می

جنگاوري1.3.2
در متن پهلوي مینوي خرد که پرسش و پاسخی درباره باورهاي ایرانیان باستان متاخر اسـت،  

پرسـد. مینـوي خـرد در    دانا از مینوي خرد درباره وظیفه روحانیان، نظامیان و کشاورزان مـی 
گـذارد. بنـابر پاسـخ    هاي یاد شده تمـایزي مشـخص مـی   پاسخ بین وظایف هر کدام از دسته

مینوي خرد، وظیفه نظامیان زدن دشمن، و شهر و بوم را آسوده داشتن از خطر دشمن اسـت،  
ردن و تــا حــد امکــان جهــان را اورزان، کشــاورزي و آبــادانی کــدر حــالی کــه وظیفــه کشــ

) براین اسـاس  49و48: 1398خردشود.(مینويداشتن آن دانسته میبخشیدن و آباد نگهراحتی
توان نتیجه گرفت که وظیفه کشـاورزان، جنگیـدن نبـوده اسـت و ایـن وظیفـه بـه دسـته         می

در وظایف، به تمایز مفهـومی رمیکـان بـا    نظامیان واگذار شده است. شاید بتوان از این تمایز
اي در اشراف نزدیکتـر شـد. اگـر کشـاورزان را جـز رمیکـان بـدانیم، بنـابراین آنـان وظیفـه          

هـاي  اند و جنگاوري و پرورش نیروي جنگی براي کشور، یکی از مشخصـه نداشتهجنگیدن
ن دوره نیـز  تـاریخ آ اشراف ایـران باسـتان بشـمار خواهـد آمـد. ایـن ویژگـی را میتـوان در        

دست بـودنش  آباد، شاپور به هنر تیراندازي خود و چیرهنمود. در کتیبه شاپور در حاجیدنبال
کنـد. در این فن جنگی، در حضـور اقشـار اشـراف جامعـه ایرانـی در آن زمـان اشـاره مـی        

نظام معروف ساسانی که به اسواران معروف بـود  ) به احتمال فراوان، سواره38: 1392(عریان
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) جنگجویـان ایرانـی   147: 1390هاي اشـرافی بزرگـان و آزادان شـکل میـداد.(دریایی    الیهرا 
اند و خدمتگزاري آنان به پادشاه بـا بسـتن کمربنـدي    نشان اشرافی خود را نیز به همراه داشته

ــی 13و1/12: 1379مالیــري)(محمــدي32: 1391مشــخص میشــد.(ویدنگرن ) اشــراف ایران
یـا عـدم مشـروعیت خانـدان     ت. گازرانی در توضیح مشروعیتیافزندگیشان با رزم معنا می

هـاي قهرمانانـه و   اشراف ایرانی در بین مردم نشان داده است که چگونه رواج روایت آزمـون 
آمـده اسـت   هـاي بـارز زنـدگی آنهـا بشـمار مـی      پهلوانانه در میان نجباي ایرانـی از ویژگـی  

به گزارشی از تئوفیالکتوس سـیموکاتا، یکـی   سن نیز با اشاره ). کریستین77: 1397(گازرانی،
) 162: 1377سـن، داند.(کریسـتین نظـام ساسـانی مـی   هاي بزرگ را فرمانـده سـواره  از خاندان

هـاي مفهـومی   توان جنگاوري و عضوي از طبقه جنگیان بودن را یکی از ویژگـی بنابراین می
اشراف ایرانی در همه سطوح دانست.  

و تباربا سرزمیننسبت اشراف 2.3.2
ویژگی مهم دیگري که براي فهم اشرافیت باستانی در تاریخ ایران مهم است، پیونـد آنـان بـا    

انـد و  زمین و مفهوم ایـران اسـت. اشـرافیتی کـه دوره ساسـانی ریشـه در زمینـداري داشـته        
)، چنانکـه نیـولی توضـیح داده اسـت،     164: 1392جانسـتن - اشرافیت خدمت بودنـد(هاوارد 

اي را شکل داده بودند که عالوه بر زمینداري، بـه اندیشـه و مفهـوم    افتهچهارچوب سازمان ی
ایران نیز تعلق خاطر داشته و وظیفه نگاهداري از ایران را همراه با احساسی کـه میتـوان آن را   

) در واقـع اشـراف ساسـانی    195و194: 1387انـد.(نیولی توصیف کرد، بر عهده داشـته »ملی«
ایرانیان داشتند که به کارآیی حکومـت و پویـایی ایـدئولوژي    تعهدي به ایدئولوژي پادشاهی
) در موردي جالـب توجـه،   165: 1392جانستن- رساند.(هاواردجامعه در آن دوران یاري می

سـه ملـی و خانـدان اشـرافی     گازرانی که تمرکزش را بر بازیابی پیوند خاندان رسـتم در حما 
کنـد کـه رسـتم بـرغم اینکـه بعـد از       ره مـی تاریخ ایران باستان قرار داده است، اشاسورن در 

اش، سـرانجام بـا   داند، امـا در روایـت حماسـه خانـدانی    کیخسرو لهراسپ را شاه برحق نمی
آمدن کیخسرو بخواب او و درخواستش براي اطاعت از لهراسپ، در رکـاب شـاه ایـران بـه     

ز دوبـاره نقـش   گیري خاك ایران از توران به همراه خاندان گودرجنگ میرود و براي بازپس
) این نکته نشان میدهد که برغم تنازعـات  144و143: 1397اصلی را بر عهده دارد.(گازرانی، 

هایشـان از  میان اشراف با یکدیگر و یا با خاندان شاهی، در نهایـت روایـت آنهـا از قهرمـانی    
. این ویژگی مهـم در اصـل مهـم دیگـري،    میشدمرحله خاندانی به مرحله دفاع از ایران ختم
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اي مهـم در تمـایز   کرد که مشخصـه هاي اشراف نمود پیدا مییعنی تبار و گوهر کهن خاندان
اشراف ایرانی در همه سطوح با رمیکان است.  

هـاي  سلسله مراتب اشراف در ایران باسـتان متـاخر را میتـوان بـا مفهـوم کلیـدي گـروه       
اجتمــاعی را - توضــیح داد. ایــن مفهــوم یــک ســاخت مــدنی )Agnatic group(خــونهــم

ــان ــینش ــه  م ــاخت  قبیل ــایگزین س ــه ج ــد ک ــود.  ده ــده ب ــان ش ــان ایرانی ــه در می اي اولی
)Pourshariati هاي اشراف، زنـدگی اقتصـادي جمعـی و    هاي این گروه) ویژگی27-28 :2008

) ibid 28-29التزام و همبستگی، و حتی شیوه نیایش کردن مخصوص به خـود بـوده اسـت. (   
اثیر فراوانی در ثبات اجتماعی در شاهنشاهی ایرانیان داشتند و ایـن  هاي خونی اشراف تگروه

هـا گاهنامـک بـود کـه هـر پادشـاه       اي از این میثاقامر در میثاقهاي درباري بیان میشد. نمونه
کــرد.پرداخــت و آن را تاییــد مــینشســت بــه بررســی آن مــیاي کــه بــه تخــت مــیتــازه

تماعی در خداینامه نیز متبلور شـده بـود. همـه    ) این سازماندهی اج32و1387:31(یارشاطر،
هـاي  بسـتند خانـدان  مـی خواندند که طـی آن پیمـان   اي را میشاهان هنگام به جلوس خطابه

ي دیگري که ایـن سـازماندهی طبقـات    ) نکته79و78: 1389(شاپورشهبازياشراف را بپایند.
، چگونگی جایگیري آنـان در  دهداشراف در جامعه، نسبت آنها با شاه، و رمیکان را نشان می

ست.شهرهاي نوبنیاد دوره ساسانی
شهر ساسانی مکان اصلی استقرار طبقات برتر اجتماعی بود. شاه و دربار در ارگ یا کـاخ  
که معموال در قلب شهر ساخته میشد مستقر میشدند. در شهرهاي دیگر شهریاران یـا شـاهان   

) در باستانشناسی شهرهاي ساسـانی از  1398:68یافتند.(مهرآفرینمحلی در ارگ سکونت می
اي مرکـب از  شـود. شـار میـانی مجموعـه    دو اصطالح شار میانی و شار بیرونی اسـتفاده مـی  

دیگـر  محالت خاص براي استقرار طبقات ممتاز است. نزدیک بودن طبقات اشراف بـه یـک  
خانه سـاکنان  چه از نظر اقتصادي و چه از نظر اجتماعی سبب میشود تا شباهت بسیاري بین 

اي مرکـب از  ها بوجود آید. شار بیرونی در تمایز بـا شـار میـانی، مجموعـه    شار میانی و کاخ
ها و محالت، بازارها و باغات و مزارع پراکنده در اطراف شار میانی است. شـار بیرونـی   خانه

سـت کـه در هیچکـدام از سلسـله مراتـب اشـراف قـرار ندارنـد.        محل استقرار کلیه مردمانی
) بنابراین بار دیگر تمایز مفهومی اشراف از رمیکان نه تنها در زبـان و اصـطالحات   84(همان

شود.  خاص در زبان پهلوي، بلکه در واقعیت اجتماعی نیز مشخص می
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نسبت اشراف و ثروت3.3.2
ي از نعمـات فـراوان بـه ذهـن     انـدوزي، تجمـل و برخـوردار   عموما واژه اشراف بـا ثـروت  

دهـد تبـار اشـرافی کهـن، بـر دارایـی و       اما شواهدي وجود دارد که نشان میشود، میمتبادر
خسـروقبادان و  ثروت فرد در جامعه ایرانی باسـتان اولویـت داشـته اسـت. در مـتن پهلـوي       

ـ       ریدگی ا شاهنشـاه، او را از تبـار و   ، جوانی از تبـار اشـراف بـه نـام واسـپوهر در مالقـات ب
ایی کـه طبـق سـنت اشـراف ایرانـی در فرهنـگ       هـ اشرافی خود مطلع کرده و آموزشدوده

کنـد.  آموختن، نیوشیدن زند، دبیري، سواري و کمانگیري دیده است را به شاه یـادآوري مـی  
طبق روایت این متن پهلوي، واسپوهر که از دوده و تبار اشرافی بوده، اکنون از لحاظ مالی بـه  

و از پادشاه درخواسـت توجـه بـه    اش آشفته و تباه شده است. ادستی افتاده است و دودهتنگ
) بنابراین میتوان بیان داشت که همـه  56و55: 1391خسروقبادان و ریدگیوضعیتش را دارد.(

اند.  اقشار اشراف همواره و لزوما از لحاظ مالی در شرایط مناسبی نبوده
هـاي اشـرافی در   مطلـق در مـورد داسـتان   این نکته مهم را میتوان در تفسیر جالل خالقی

ادبیات ایران باستان، مانند ویس و رامین و بیژن و منیژه نیز دنبال نمود. وي رامـین و بیـژن را   
روي کرده و گـاه  اي از اسواران بلندمرتبه ایرانی میداند که اغلب در عیش و نوش زیادهنمونه

)276: 1369مطلـق اند و دار و نـدار آنهـا همـواره در گـرو بود.(خـالقی     شدهچیز میبسیار بی
هایی را بر مفاهیم پیشین و رایج تحمیل کرده بود کـه گـاه   تغییرات اجتماعی به مرور واقعیت

ــو    ــورد مفه ــرد. در م ــونی میک ــتخوش دگرگ ــاهیم را دس ــتان،  مف ــران باس ــراف در ای م اش
رسد شرایطی مانند توسعه شهرنشینی، داد وسـتد و رشـد تجـارت، گـاه افـرادي از      مینظربه

راف از لحاظ اقتصادي در موقعیت خوبی قرار میداد. با ایـن وجـود   رمیکان را در نسبت با اش
انـد.  کردند، زیرا تبار اشرافی نداشتهها را برغم کسب ثروت، در زمره اشراف محسوب نمیآن

نمونه مهمی از این درك مفهومی را میتوان در داستان انوشیروان و مـرد کفشـگر در شـاهنامه    
نشان داد.

پیشنهاد وزریرش بزرگمهر، به جـاي  انوشیروان در جنگ با رومیان بهبنا بر متن شاهنامه، 
برداشت از خزانه به دنبال دریافت وام گرفتن از بازرگانان است. در این میان مـرد کفشـگري   
از فرستاده بزرگمهر درخواست میکند که در ازاي پرداخت وام مـوردنظر، شـاه نیـز در نهـان     

کند. دبیران بخشی از قشر اشرافی جامعه ایران باسـتان بودنـد   فرزند او را به طبقه دبیران وارد 
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توانستند بدان شغل دست یابند و در وظیقه آنـان چنـین امـري متصـور نبـود.      و رمیکان نمی
بزرگمهر به واسطه اینکه فردي عامی چنین ثروتی بدست آورده است، خوشحال است.  

ــاك وچنین گفت از آنپس که یزدان سپاس ــادم مگــر پ ــزدانمب شــناس،ی
فـروز، بر این گونه شادسـت و گیتـی  دوزکــه در پادشــایی یکــی مــوزه   

ــدش   ــاخته باش ــدین درم س ــه چن ــدش،  ک ــداد بخراشـ ــه بیـ ــادا کـ مبـ
ــین راه و خــوي! نگــر تـــا چـــه دارد کنـــون آرزوي  ــا هم ــر م ــاد ب بمان

)2/788: 1396(فردوسی

کـه  کنـد و بـرغم ایـن   مخالفـت مـی  برغم موافقت بزرگمهر، انوشیروان با درخواسـت او  
شـود منصـب دبیـري را کـه     کفشگر از توانایی مالی خوبی برخوردار است، اما حاضـر نمـی  

ست به پسـر او بدهـد. انوشـیروان بـر حفـظ سـازماندهی اجتمـاعی        متعلق به اشراف ایرانی
کند.  هاي پیشین تاکید میبراساس مفهوم

چشم تو را تیـره کـرد؟!  چرا دیو اي خردمنـدمرد "بدو گفت شاه:
ــازبر   ــن ب ــار ک ــان ب ــرو همچن مبــادا کــزو ســیم خــواهیم و زر!ب
چن آیین این روزگاران این بود!به مابر پس از مرگ نفـرین بـود  
درم زومخواه و مکـن رنـج یـاد!   نخواهیم روزي جـز از گـنج داد  

مخواه!دوزان ز گنج آر و از موزهاکنون شـتر بـازگردان بـه راه   هم
(همانجا)

بر این اساس میتوان گفت که مفهوم اشـراف در جامعـه ایـران باسـتان، در پیوسـتگی بـا       
هـن کـه ریشـه در ایـن سـرزمین      زمین، شاهنشاهی برگزیده ایرانیـان و تبـار و دودمانهـاي ک   

اند، درهم تنیدگی داشت، چنانکه  از یکسو حتی اگر فردي از طبقـه رمیکـان بـه    داشتهایرانی
زاده توانست جزیی از اشراف باشد و یا وظیفه یـک اشـراف  یافت، نمیمکنت مالی دست می

در مناصب حکومتی را بر عهده بگیرد، و از سوي دیگر اگر فردي با تبـار اشـرافی از لحـاظ    
انــد، اثــر دانســتهافتــاد، در اینکــه او را جزیــی از اشــراف جامعــه مــیمــالی بــه مضــیقه مــی

نداشت.چندانی
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ـ   . 3 نخسـتین  ۀمعناي لغوي و اصطالحی مفهوم اشـرافیت در قـرآن و جامع
مسلمانان

در بررسی یک مفهوم الزم است معناي لغوي و سپس چگونگی کاربرد آن مفهوم بـه عنـوان   
مورد توجه قرار گیرد.  term)(یک اصطالح 

جمع عربی از ریشـه ش.ر.ف بـه معنـاي شـریفان اسـت. در فرهنـگ هـاي        "االشراف"
شود که عظمـت و بزرگـی و مجـد را از    ربی این مفهوم براي کسانی به کار برده میقدیمی ع

از جهــت حســب و نســب در میــان انــد و داراي جایگــاه عظــیم پدرانشــان بــه ارث بــرده
هستند:مردمان

الشَرّف: االحسب باآلباء. فهو شریف و الجمع اشراف.  ـ
ـ  الشرَف: مصدر الشریف من النـاس و شـریف و    ل نصـیر و انصـار و شـهید    اشـراف مث

)168- 9ق: 1374اشتهاد. (ابن منظور و
و مـــن المجـــاز: لفـــالن شـــرف و هـــو علـــی المنزلـــۀ و هـــو شـــریف مـــن   ـ

)1/503ق: 1419االشراف.(زمشخري
)1/823ق:1426الشَرف: ال یکونُ االّ باآلباء أو علُو الحسب (فیروزآبادي ـ

)1/479ه (معجم الوسیط،شرف: البناء جعل لَه شرفا و فالناً عظمه و مجد
بین شرف و عزت تفاوت وجود داشت؛ شرف زمانی به کار میرفت که سـخن از نسـب   

شرف استعمل فی کـرم  :«و حسب بود در حالی که بین عزت و نسب ارتباطی وجود نداشت 
نـدالعرب شـریف و لهـذا ال یقـال     النسب فقیل للقرشی شریف و کل من له نسب مـذکور ع 

)1/355ق،1412(العسکري »یقال له عزیزتعالی شریف کما هللا
جمع شریف از ریشه ش. ر. ف شاید در لفظ مشابه با اشراف که جمعی دیگـر از ریشـه   
ش.ر.ف است، باشد اما در اصطالح اینطور نیست. در جامعه عربی به کسـانی کـه از سـالله    

حسـنی و  پیامبر اکرم(ص) هستند با عنوان شریف و یا شـرفا یـاد میشـود کـه بـه دو دسـته       
حسینی تقسیم میشدند. در دوران کالسـیک اسـالمی اصـطالح شـریف بـه نوادگـان پیـامبر        

یافت و این تنها شکل شرافت نسب بـود کـه در اسـالم رسـما پذیرفتـه شـد.      اختصاص می
)بین ایـن شـرفا کـه دارنـده نسـب پـاك از پیـامبر اسـالم(ص) هسـتند         119(لوئیس، همان :

انـد امـا الزامـأ از شـجره     رگی پدرانشـان را بـه ارث بـرده   (سادات)، با اشراف که شرف و بز
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نیستند، تفاوت وجود دارد. این تفاوت در حین مشابهت نسبی ناظر بر عزتـی اسـت کـه    نبی
رسد.عالوه بر شرف به فرزندان پیامبر به ارث می

» النـبالء «در جامعه عربی اشراف تنها مفهومی نیست که بر بزرگان اطالق میشد، چرا کـه  
هم از مفـاهیمی هسـتند کـه در زبـان عربـی بـه معنـاي        » امائل الناس«و » وجها«و » اعیان«و 

بزرگان است. تفاوت این مفاهیم که هرکدام بر وجهی از بزرگی مانند فضیلت و یا وجاهـت  
و یا ثروت تمرکز دارند با بزرگی و عظمتی کـه مفهـوم اشـرافیت بـر آن متمرکـز اسـت، در       

در مهـم تـرین منبـع    ا دارند و دیگر بزرگان از آن محروم هستند.نسبی است که اشراف آن ر
کنـد. از  ، بالذري اشراف را به ما معرفی می"انساب االشراف"تاریخ اسالم در این مورد یعنی 

نوع روایتی که بالذري در این کتاب دارد میتوان به فهمی کـه جامعـه عربـی از اشـراف دارد     
پیامبر، به معرفی ابوطالب و فرزندان او و بعـد عبـدالمطلب   تر شد. او با بررسی نسب نزدیک

پـردازد و در ادامـه بـه نقـش     و عبدالشمس و نوادگان او که حاکمیت اموي را بنا نهادند مـی 
ه تتمــه نســل مضــر در تــاریخ فرزنــدان بنــو عبدالــدار و عبدالقصــی و عبــدالعزي و جایگــا

اشـراف در جامعـه اسـالمی را    اسـت. بـا تـورق انسـاب االشـراف میتـوان کیسـتی       پرداخته
)350و337و1417:5/174،يبالذر(داد.تشخیص

نشـان داد.  » اتـراف «و » تکـاثر «، »مـال «توان با ترکیـب سـه واژه    اشرافیت در قرآن را می
شـود. تکـاثر از   اتراف از ریشه ترفه به فراوانی نعمت که همراه با سرکشی باشـد اطـالق مـی   

و عزت در جهت تفاخر است و مال به معنـی پرکـردن کـه    ریشه کثر به معناي کثرت در مال
شـود. اشـرافیت در   در اصطالح قرآنی به سران قبایل که داراي نفوذ کالم هسـتند گفتـه مـی   

قرآن مفهومی با بار منفی قلمداد شده و براي اشاره به گروهی است کـه عـزت و بزرگـی را    
هـاي  کنند. ویژگیسرکشی میدر نسب پدران خود جست و جو کرده و بدان فخر ورزیده و

م در سـوره مؤمنـون و مـدثر ذکـر     متفاوتی براي این گروه به خصوص اشـراف صـدر اسـال   
دهد و بایـد  بینی اسالم رخ میاست. اینجاست که برخورد ارزشی جامعه عربی با جهانشده

ی نظـري اسـالم در آن تغییـري    دید که در جامعه عربی هویت اشـراف چگونـه بـود و مبـان    
دهنـد،  کرد یا خیر؟ منابع خبر از استمرار هویتی اشراف جاهلیت در جامعه اسالمی میدایجا

که شـجره و  ه مؤلف تالش میکند تا در این فهمشود کچون در ترجمه تاریخ یمینی دیده می
نسب عامالن شرافت و بزرگی هستند، تغییري ایجاد کند و فضل و شرف را متکی بـر عقـل   

)455:1374د.(جرباذقانیخوانو کالم انسانی می
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نخستین اسالمیامعۀاشرافیت در ج1.3
منظور از جامعه نخستین اسالمی ترکیب جمعیتی قبل از درهم آمیختگی قوم عرب و ایرانـی  

الفـت عباسـیان اسـت و منظـور از     در عراق و ایـران، و از جهـت زمـانی قبـل از شـروع خ     
با ظهور اسالم تحـت عنـوان جامعـه    اي است که بالفاصلهاسالم در این تحقیق جامعهصدر

ـ    ر عصـر نبـوت اسـت و حتـی تـأثیر      مسلمان شناخته میشود، به همین دلیل بیشـتر تمرکـز ب
گیري چارچوب مفهومی اشراف مدنظر قـرار گرفتـه اسـت.    بینی دوره جاهلی بر شکلجهان

تفاوت هـا  عالوه بر این براي درك بهتر اشرافیت، این مفهوم تا اوایل دوره اموي دنبال شد تا
جامعه بـه اصـطالح   «و » جامعه آرمانی دوره نبوت«، »قبل از ظهور اسالم«در سه بستر فکري 
بهتر نشان داده شود. اشراف به عنوان گروهـی از طبقـات ممتـاز جامعـه     » اشرافی دوره اموي

اي پدید آمده بودند. در همین جهـت در ایـن   اي و قبیلهاسالمی از درون بافت و بستر عشیره
مت اثرگذاري قبیله در شکل گیري این گروه و چگـونگی تمـایز ایـن گـروه از دیگـران      قس

مورد توجه قرار گرفته است.  

بندي اشرافتأثیر قبیله در تقسیم1.1.3
ها نخستین چیـزي اسـت   اي آنبندي قبیلهبا بررسی اشراف در جامعه نخستین اسالمی، دسته

پایـه سـنت هـاي عربـی شـکل گرفتـه اسـت، پـس         نماید. این جامعه در ابتدا بر که رخ می
اي جامعه عربی، تیره و طایفـه  کند. در بافت قبیلههاي جامعه عربی را با خود حمل میشارز

از جهت ارزشی در اولویت قرار داشت، پس اشراف این جامعـه وابسـته بـه قبیلـه و نسـب      
ها از جهت سیاسی بود.  اي بودند و تاثیرگذاري آنطایفه

و یــا  قــومی کــه بــه آن زیســتند جامعــه عربــی بــا شــهري کــه در آن مــیاشــراف در
شدند، طـوري کـه در   اي که در آن رشد ونمو داشتند شناخته میشدند و یا طایفهمیمنسوب

شان بـه شـهر یـا قبیلـه معرفـی میشـوند. در منـابع بارهـا         منابع تاریخ اسالم آنها با وابستگی
شراف یمنی و یا اشراف بجیلیه و یـا اشـراف هـوازن و    هایی نظیر اشراف عراقی و یا اترکیب

،ابـن هشـام) در واقـع شـرف از     1368، دینوري 1417بالذري1387ثقیف آمده است.(طبري،
رسید. اشراف در حجاز به دو دسته تقسیم میشدند :قبیله به ارث می

بقایاي قریش و سالله حسن و حسین(ع).1
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ق) این امر نشان میدهد که یک عامل اساسـی  1414عشیره دیگر( کحاله،21اشراف از .2
براي شناخته شدن اشراف، قبیله و عشیره است و اشـرافیت در ایـن جامعـه خـارج از بسـتر      

قبیله فهمیده نمیشد.  
اي، اشـرافیت در جامعـه عربـی داراي    بندي با معیار نسب و وابستگی قبیلهعالوه بر دسته

پیـامبر فهمیـد کـه در گفـت و گـو بـا عمـر از        تـوان از سـخن  درجاتی بود و این امر را می
: 1361بندي اشراف یاد میکند، مانند درجه بنـدي کـه بزرگـان و شـاهان دارنـد.(بیهقی      درجه

رسد درجه بندي اشرافیت در جامعه اسالمی با توجه به ارزشی کـه قبایـل   ) به نظر می2/293
بنـدي  اف قریش در دستهگرفت، به همین دلیل است که اشردر آن جامعه داشتند صورت می
ت عشــیره دیگــر در گــروه دیگــري شــوند و اشــراف بیســبــا ســالله پیــامبر همگــروه مــی

گیرند. بر خالف فهمی که امروزه از این مفهوم وجود دارد، در فهم جامعـه اسـالمی   میقرار
از اشرافیت، بی نیازي مالی مالك نبود. فـردي میتوانسـت از اشـراف باشـد در حـالی کـه از       

قتصادي مرفه و یا غنی نباشد. به عنوان مثـال خـود پیـامبر اکـرم از خانـدان اشـرافی       جهت ا
قریش بود در حالی که تمکن مالی نداشت و یا عروه بـن عتبـه بـه عنـوان یکـی از اشـراف       

شـاه را بـراي فـروش بـه بـازار      عربی، کارگزار پادشاه حیره بود تا به رسـم هرسـاله شـتران   
و چرم طائفی بخرد و ایـن کـار همیشـه بـه اشـراف عربـی       ببرد و در برابرش پوستعکاظ

)1/184شد.(ابن هشام، سپرده می

جمعیتی جامعهۀتمایز اشراف از سطح عام2.1.3
اشراف عالوه بر نفوذي که در تصمیم گیري سیاسی و یا حتی تجـاري و اقتصـادي داشـتند،    

دند. در طبقات آمده اسـت  هاي غیر اشراف متمایز میشدر انجام مناسک و ظواهر هم از گروه
اف وارد مســجد شــده و گرداگــرد هــاي خــاص ماننــد اعیــاد، نخســت اشــرکــه در مراســم

) بنـابراین در بافـت   6/82: 1374نشستند، سپس مردم عادي وارد میشدند (ابن سـعد  میمنبر
اجتماعی جامعه اسالمی عالوه بر خون و نسب و قبیلـه کـه اشـراف را جـز طبقـات بـاالي       

گرفـت کـه در آن اشـراف از    کرد، روابط اجتماعی هم با سلسله مراتبی صورت میجامعه می
غیر اشراف جدا میشدند. در مالقات هفتگی که معاویه با اشراف داشت، دلیـل نامیـده شـدن    

خواند، در حالی که دیگـر  ها در چنین جلسات مهم میرا حضور آن» اشراف«آن ها با عنوان 
ــین تشــرفی نداشتن ــط 2/34: 1374د.(مســعوديمــردم ارزش چن ــابراین اشــراف در رواب ) بن
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اجتماعی با بزرگان قدرت مالقـات داشـتند و غیـر اشـراف از آن محـروم بودنـد. از جهـت        
واشـراف مـا در روزگـار «شـدند  ظاهري اشراف با نوعی خـاص از پوشـش مشـخص مـی    

عبـا ازغیـر کهپیچیدهوکردهتاعباهاىبرکهبودندچنانآمدندمىمسجدبهکهمروتاهل
اي بـه  اشـراف عالقـه  )6/11: 1374(ابـن سـعد  » دادندمىتکیهداشتندتنبرکهبودردایىو

مساوات و برابري نداشتند، حتی رفت و آمد پیامبر در میان ضعفا و بینوایـان را نقـد کـرده و    
در آن را عامل غلبه ضعفا بر خودشـان میدانسـتند. آنهـا از اینکـه مجبـور بودنـد در جامعـه       

) و یـا در زمـان   1361:168معیشت با ضعفا دیده شوند اظهار ناخشنودي میکردنـد. (بیهقـی  
تقسیم غنایم اشراف از علی(ع) میخواستند که اشراف و اعراب را بر دیگـران فضـیلت دهـد    

)49: 1373در غیر اینصورت از سمت او پراکنده خواهند شد.(ثقفی کوفی

ربی اسالمیعۀنقش و کارکرد اشراف در جامع. 4
هـا و امـور   به منظور بررسی نقش اشراف در جامعه الزم اسـت، چگـونگی نسـبت میـان آن    

سیاسی و اقتصادي مورد توجه قرار گیرد، چرا که با فهـم چیسـتی نقـش اشـراف در جامعـه      
گیـري در جامعـه محقـق خواهـد شـد.      اسالمی چگونگی کارکرد آن هـا در رونـد تصـمیم    

یل عنـوان اشـرافیت و سیاسـت و نسـبت اشـرافیت و نظـام       همین جهت در این قسمت ذبه
اقتصادي، این هدف دنبال میشود.  

اشرافیت و سیاست1.4
مساوات و برابري جزئی از مبانی نظري دین  اسالم (به عنوان دینـی نوظهـور در عربسـتان)    

شد. با اعالم رسمی نبوت محمد(ص)، یکـی از شـروطی کـه از سـوي داعیـان      محسوب می
به عنوان مبناي تحقق جامعه آرمانی اسالمی ذکـر شـد، نـابودي اشـراف و تبـاه شـدن       ایشان 

اموال بود. این امر از نگاه داعیان بسیار مهم تلقی میشد، چون ترس از این وجود داشـت کـه   
با بیان این شرط امکان ایجاد تردید در افراد نسبت به این ایمان و این دعوت حاصـل شـود.  

کـه بـا تحقـق    ر واقـع اشـرافیت جـزء الینفـک جامعـه عربـی بـود        ) د3/903: 1375(طبري
قـرار بگیـرد و تـرس داعیـان از     نظري دین نوین، میتوانست در معرض خطر نـابودي مبانی

دهنـده اهمیـت   بود که جامعه توانایی هضم این مـورد را نداشـته باشـد. ایـن امـر نشـان      این
ف قریش نسـبت بـه اشـراف قبایـل     اشرافیت در این جامعه است. در تاریخ صدر اسالم اشرا
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انتقـام  دیگر نقش بیشتري ایفـا کردنـد. طبـري بـه نقـل از ابـوجعفر عامـل، جنـگ احـد را         
شدن اشراف قریش در بدر میداند و آورده است که ابوسفیان در سـخن بـا بـاقی مانـده     کشته

شـما را کشـتند، پـس بـا مـال خـود       ها را تهیـیج میکنـد کـه مسـلمانان نیکـان      کاروانش آن
) مشخص است اشـرافیت  2/499: 1387ها آماده شویم.(طبريکنید تا براي جنگ با آنکمک

گیري مفهـوم عصـبیت   در جامعه جاهلی داراي آنچنان ارزشی بود که حتی توانسته در شکل
در نظر ابن خلدون نقش مهمی ایفا کند. در واقع اشراف قبایل یا همان نیکان قبیله در جامعـه  

بایست جنگید.شدند که با هرچیزي که عامل نابودي آن ها بود، میی میقدر با ارزش تلقآن
هـاي  اشرافیت جامعه نخستین اسالمی در ادامـه سـنت جـاهلی تصـمیم گیرنـده جریـان      

وسیاسی و نظامی به خصوص در میان قبایل بودند. با ظهور امت اسالمی اشرافی نظیر عتبـه 
بـن أسـود وهشـام، بـن البختـرى أبـو وث،الحـار بننضروحرب،بنسفیانأبووشیبه،

خلـف بارهـا در کعبـه جمـع شـدند تـا بتواننـد بـا         بنأمیۀوهشام،بنجهلو بوالمطّلب،
دین اسالم بـا ارائـه مبـانی    )1/269هشام،ابن.(بکاهندمشورت با یکدیگر از قدرت این امت

خود براي تحقق جامعه آرمانی در پی تغییر فهمی بود که جامعه از شرافت داشت و این امـر  
آمـد، پیـامبر   آمد.زمانی که قریش براي انتقام به مدینه زنگ خطري براي اشراف به حساب می

ف نظیـر  از یارانش پرسید از اشراف قریش چـه کسـانی هسـتند کـه نـام چنـد تـن از اشـرا        
. بـرده شـد، پیـامبر فرمـود کـه      ربیعـه و نوفـل بـن خویلـد و امیـه بـن خلـف و ...       بـن عتبه

) ایـن تعبیـر   3/90: 1387طبـري، »(جگرگوشه هاي خود را سوي شما فرسـتاده اسـت.  مکه«
دهد.چگونگی فهم این جامعه از اشرافیت را نشان می

به دلیـل تمـایز خـونی حـق     اشرافیت در جامعه عربی به عنوان جناحی شناخته میشد که
اثرگذاري بر منبع قدرت سیاسی را داشت. به عبارت دیگر چون ارزشمندي نسب در جامعـه  

هـاي سیاسـی خـود بـه جهـت گیـري       عربی یک باور اساسی بود، اشراف قبایل با سوگیري
سیاسی قبایل شکل میدادند. به عنوان مثال امیه از اشراف قـریش بـه دلیـل عـدم شـرکت در      

گفـت: اوبـه جهـل سط ابوجهل مورد بازخواست و سپس تطمیع قرار گرفت. ابـو جنگ تو
حرکــتازهـم آنهـا اىکشـیده کنـار هسـتى مکــهاشـراف ازکـه تـو ببیننـد مـردم وقتـى «

»خریـد خـواهم برایـت رامکـه شـتر بهتـرین کنـى همراهـى مـن بـا اگـر کنند.مىتخلف
شـود تصـمیم اشـراف بـه جهـت      با تکیه بر این روایت مشخص می)2/220: 1361.یهقی(ب
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توانسـتند نـوعی   توانست بسیار مهم باشد، در واقع آن ها مـی اثرگذاري در میان افراد قبیله می
بستگی ارزشی در میان افراد قبایل ایجاد کنند.هم

ـ گیري سیاسی در عرصه نظامی هم نقش مهمی ایفا میاشراف عالوه بر تصمیم د. بـا  کردن
هـاي اشـراف   استناد به منابع میتوان گفت که جنگجویی و حضور در میادین جنگ از ویژگی

هایی داخلی مسلمانان شاهد رجز خوانی اشـراف بـراي هـم در    در این جامعه بود. در جنگ
میادین جنگ هستیم و این اتفاق در تقابل سپاه عراق و سپاه شام در زمان خالفـت علـی(ع)   

هـاي  هـاي داخلـی در جنـگ   ). عالوه بر جنـگ 217: 1368است.(دینوري به کرات رخ داده
خارجی هم شاهد حضور اشراف هستیم، به عنوان مثال در تقابل مسلمانان بـا کفـار افریقیـه    

انــد. جنگــی صــورت گرفــت کــه بــه دلیــل حضــور اشــراف آن را جنــگ اشــراف نامیــده 
اشـراف در جامعـه هسـتند.    ) شواهد مذکور نشان دهنده نقش جنگاوري96: 1410(دینوري

توان نشـان داد. جنگـاوري کـه    گري اشراف را در نسبت بین اشراف و قبیله میروحیه نظامی
عنـوان ارزشـمندان یـک قـوم     شد، متقابال به اشراف بـه  هاي یک قبیله محسوب میاز ارزش

شد.مثابه یکی از نشانه هاي بزرگی القا میبه
بایست فکري به حـال هواخواهـان دولـت    بنیاد میزههاي تابه نقل از ابن خلدون، دولت

سـوي  سوي سپاهیان یک دولت باشد یا ازقبلی بکنند، حال ممکن است این هواخواهی یا از
اند. این فکـر میتوانـد انتقـال آن    اعیان و اشرافی که به سبب آمیزش با دولت رشد و نمو یافته

د؛ چـه بـه صـورت حـبس و چـه      گـر باشـ  افراد از خاستگاه اصلی آن دولت بـه مکـانی دی  
صورت تبعید و چه دادن امتیازاتی که منجر به دور کردن اعیان یک جامعه از مرکز قـدرت به
به عنوان گروهی از اعیـان در جامعـه جـاهلی    ). اشراف 2/744: 1363خلدون.(ابن شودیقبل

ـ    ا بـا  داراي اهمیت بود و حاکمیت جدید یعنی حاکمیت اسالمی باید یا بـا جنـگ و زور و ی
کاست. از جمله امتیازهایی که حاکمیـت اسـالمی بـراي    ها میدادن امتیاز از ارزش هویتی آن

خـود را نشـان داد؛ در   » مؤلفـه القلـوبهم  «جلب رضایت این افراد در نظر گرفـت، در قالـب   
ر بـه معاویـه و صـد شـتر بـه      همین قالب به عنوان مثال صد شتر بـه ابوسـفیان و صـد شـت    

ـ ا)1387:3/90.لده و صد شتر به صفوان بـن امیـه داده شـد.(طبري   حارث بن کبننضیر نی
حاکمیت اسالمی اشرافیت را پذیرفت، چرا که جامعه هنوز آمادگی الزم براي تغییـر در  یعنی

فهم خود نسبت به اشراف را نداشت و اسالم تغییري در هویت این گروه ایجاد نکرد.
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قیفه دنبال کرد کـه بـه نـوعی جنـگ لفظـی      ادامه حضور پررنگ اشرافیت را میتوان در س
بینـی اسـالم عرصـه    میان اشراف مهاجر و انصار بود. با به قدرت رسیدن خلفا و نزول جهان

یابی اشراف فراهم بود، ولی خلفا به جـاي پـرورش رقیـب در مرکـز قـدرت و      براي قدرت
ه، پراکنـدگی را  امتیازدهی به اشراف، ترجیح دادند با تبعید اشراف در مناطق مختلـف مفتوحـ  

ها ایجاد کنند. با گسترش فتوحات و مهـاجرت اختیـاري و یـا اجبـاري اشـراف بـه       میان آن
سعید بن عـاص رانی پیدا کردند. به عنوان مثال مناطقی غیر از ارض العرب، آنها زمینه قدرت

انـد، زیـرا اشـراف و    نوشت کـه اهـالی کوفـه شـورش کـرده     اي به عثمانوالی کوفه در نامه
و )9/176: 1371اثیـر. اند.(ابنها گرویدهاند و اعراب به آنها چیره شدهزبردستان دیرین بر آن
قدرت رهبـران مـذهبی را تـا حـدود غیـر رسـمی شـدن        اي توانستند این یعنی اشراف قبیله

).Morony 121:1974(دهندکاهش
ها بـود،  بب آنخواهی اشراف در کوفه، در مصر و یا در دمشق مسهایی که قدرتشورش

هاي سیاسی اثرگذار بودند، پـس  گیريمشخص میکند که این گروه اعیان همچنان در تصمیم
جامعه نخستین اسالمی از اشرافیت، استمرار همان فهم جامعه جـاهلی بـود و بـه دلیـل     فهم

عدم تحقق جامعه آرمانی اسالم، در هویت و کارکرد اشراف تغییري ایجاد نشد.
دن علی(ع) ایشان با فرستادن نامه اي به مالـک اشـتر در پـی تغییـر در     با به خالفت رسی

اساس کـارگزاري برآمدنـد و سـعی کردنـد تـا ایمـان و لیاقـت و و صـالحیت اخالقـی را          
جایگزین اشرافیت و نسب کرده و در تالش برآمدند تا با تغییر در دسته بندي جامعـه، آن را  

) اما اشراف عربـی کـه نسـب    53نامه: 1380درضیآل اسالمی نزدیک کنند.(سیبه جامعه ایده
مسـاواتی کـه دیـن نوظهـور در پـی      و حسب خود را مایه تفاخر بر غیراشراف میدانستند، از

بود بیم داشتند، به همین دلیل به سوي معاویه گرایش پیدا کردند.آن

نسبت اشرافیت و نظام اقتصادي2.4
اشرافیت از جهت مصارف بیت المال برتري نداشـتند،  در نظام اقتصادي بالسویه پیامبر (ص) 

ــراي جلــب توجــه آن ــا داده میشــد. در هــا در قالــب سیاســت مولفــه الامــا ب قلــوبهم عطای
خالفت عمر برتري با دومبناي قرابت با پیامبر و سبقت در ایمـان صـورت گرفـت کـه     دوره

از ایـن دوشـرط، بـا    تعدادي از اشراف مانند عباس عموي پیامبر بـه دلیـل دارا بـودن یکـی    
) مشـهوربودن  503:1385دریافت مبلغی به صورت ساالنه از دیگران متمایز میشدند.(ابن اثیر 
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اي در دوره عمـر عامـل دیگـري اسـت کـه منجـر بـه        تقسیم غنائم بر اسـاس برتـري قبیلـه   
ن ماننـد اشـراف شـد. بـا انباشـت      ارزشمندي دوباره قبیله و مفـاهیمی ارزشـی وابسـته بـه آ    

ــت ــش دلب  البی ــان و بخش ــت عثم ــال در دوره خالف ــم   م ــله رح ــب ص ــواهی او در قال خ
) به افرادي از بنی امیه مانند ابوسفیان و یا عبدالـه بـن خالـد بـن اسـید،      133:1417(بالذري

) 199:1387شـد (ابـن ابـی الحدیـد     منجر به رشد قابل توجـه اشـراف از جهـت اقتصـادي     
عه ایجاد کرد که در پی آن اعتـراض عمـومی   که این سیاست تضاد طبقاتی را در جامتاجایی

اي در بخشـش بیـت المـال منجـر بـه      صورت گرفت. با خالفت علـی(ع) سیاسـت تسـویه   
بـا قبائـل سـران وکوفـه اهـل «ضبى آمـده: اعتراض اشراف شد. در الغارات به نقل از مغیرة

ـ داشـتند اسـتحقاق آنچـه ازبـیش حضـرت آنزیـرا بودنـد مخـالف السـالم علیـه على هب
هـزار دواشـراف ازیـک هـر بـه اوزیـرا بودنـد معاویـه طرفـدار همـه آنهـا داد،نمىهاآن

) معاویــه بــا شــناختی کــه از اعتبــار اشــراف در 1/35: 1373(ثقفــی کــوفی » .دادمــىدرهــم
گـرا بودنـد کـه میتوانسـتند     نفوذ در جامعه اي قبیلـه ها افرادي ذيداشت، میدانست آنجامعه

تصمیم بگیرند، به همین دلیل دهش و نیکی به اشراف و بزرگـان رعیـت را   براي غیراشراف 
ــی   ــرد.(ابن طقطق ــر   103: 1418شــروع ک ــه اشــرافی نظی ــه ب ــا دادن معاوی ) جــوایز و عطای

)، 143عباس و عبداهللا بن زبیر و عبداهللا بـن عمر(همـان:  بکر و عبداهللا بنعبدالرحمن بن ابی
جامعه نخستین اسالمی است.  نشان دهنده چگونگی جایگاه اشراف در 

امر مهم این است که اعطاي امتیاز به اشراف براي جلب نظر آنان متکی بر رسـوم جـاري   
شـود، چـون   در جامعه بود. در اجتماع نحستین اسالمی وابستگی اشرافیت به زمین دیده نمی

، بلکـه متکـی بـر تجــارت و    اي کشـاورز و یـا زمــین محـور نبـود    جامعـه مسـلمان جامعـه   
بود. بنابراین امتیازها بیشتر در همین قالب به اشراف داده میشد. همـانطور کـه ذکـر    زرگانیبا

آن رفت بیشتر عطایا به صورت مالی است و اگر زمین جزء عطایا بود، اشـراف بـه صـورت    
فرستادند. بعد از ورود اسـالم بـه   مستقیم در آن مشغول به کار نمیشدند، بلکه کارگزارانی می

دار ایرانی بودند که نظـام مـالی مسـلمانان را سـامان بخشـیدند.     ان و اشراف زمینایران دهقان
داري و سیستم مالیـاتی آن  نداشـت،   جامعه مسلمان برخورد زیادي با زمین) 266: مسکویه(

همـین  )12:1394جزي،سعیدیان.(استبودهدر حالی که با مالیات بر تجارت به خوبی آشنا
همـین  بـه دهـد، ادي ایـن جامعـه یعنـی تجـارت را نشـان مـی      امر اهمیت منبع اصلی اقتص

تـر  دار در جامعه مسلمان وجود ندارد و امتیازهـا بـیش  است که نشانی از اشرافیت زمیندلیل
سیاسی و عطایا به صورت مالی بودند. بنـابراین دربـاره چگـونگی نسـبت اشـراف بـا نظـام        
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اف را در نظام مـالی و عطایـایی کـه    بایست رد پاي اشراقتصادي جامعه نخستین اسالمی، می
در قالب مصارف غیرمعین بیت المال صورت میگرفت دنبال کرد، زیـرا در سیسـتم مالکیـت    
زمین و یا مصارف معین بیت المال نظیر خمس و زکات این گـروه نمیتوانسـتند ورود کننـد.    

آمد مـالی و  باید اشاره شود که بین ثروت و مالکیت زمین نسبت همسو وجود نداشت، اما در
امتیاز تجاري قالبی از ثروت بود که در میان اشراف مسلمان به صورت عطایـا نمـود داشـت.    
اما چیزي که اهمیت دارد مسأله نسب در فهم مفهوم اشرافیت است کـه بـر هرگونـه ثـروت     

چه از نوع مالکیت و چه از نوع تجارت و مالی ارجحیت داشت.

در جوامـع ایـران باسـتان متـاخر و     هاي مفهـوم اشـراف   تخالف. توافق و5
اسالمی نخستین

در فهـم  (anachronism)پریشـی  هاي تاریخ مفهومی، پرهیـز از زمـان  ترین ویژگییکی از مهم
سب معرفـت تـاریخی، بـراي مطالعـه     کند براي کتاریخ است. در این روش مورخ تالش می

) Van Horn Melton1996: 26اي از گذشته، جهان مفهومی آن دوره را بازسازي کند.(دورههر
کوزلک بر همین اساس عالقه نخستین بصیرت تاریخ مفهومی را توانایی آن در آنـالیز کـردن   

:Koselleck1996دانـد. ( هاي پیاپی آن مـی موارد اختالف و یا متناقض یک مفهوم در استفاده

سـتین از  هاي مفهومی دو سـنت ایرانیـان باسـتان متـاخر و مسـلمانان نخ     ) پس از بررسی65
هـاي ایـن   ها و تفـاوت اي تطبیقی پرداخت تا شباهتتوان به مقایسهمفهوم اشراف، اکنون می

تـر گـردد. روشـی کـه بـراي      ورود اسالم به ایران، از این منظر مشـخص سنت در آستانهدو
بررسی ایـن موضـوع مـورد اسـتفاده قـرار خواهـد گرفـت، روش اتفـاق و اخـتالف جـان           

گـاه اصـلی روش   ر این نکته الزم است که در روش میـل کـه تکیـه   استیوارت میل است. ذک
ست، هدف مشاهده مکرر تغییرات در شرایط مقدم بر وقـوع یـک حادثـه اسـت، تـا      تطبیقی

اي علـی بـراي   ) در واقع در روش میل، زنجیره47: 1388علت آن حادثه مشخص شود.(لیتل
کـه از چهـارچوب توصـیف    هـایی اي مدنظر است و سپس بـا مقایسـه مولفـه   رخداد حادثه

شود عامـل اصـلی در   اند، میان دو مکان یا دو جامعه متفاوت، تالش میتاریخی بدست آمده
کشد کـه شـرایط   بروز آن پدیده تاریخی حاصل شود. بررسی تطبیقی این پرسش را پیش می

) در جستار حاضـر، بـدلیل اینکـه روش   44ظاهرا مشابه، چرا پیامدهاي متفاوت دارند.(همان،
هاي بدست آمده مفهومی بـوده و از ایـن جهـت    تاریخ مفهومی بکار گرفته شده است، مولفه
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دلیـل  ههاي علی در روش تطبیقی میل است. هدف از بکارگیري این روش، بمتفاوت با مولفه
آن است که از مفهوم در ظاهر مشابه اشراف، تفـاوت مفهـومی در میـان دو سـنتی کـه تـاثیر       

هـاي پیشـین ایـن    تر شود. با توجه بـه بخـش  درن ایران را دارند، عیاناصلی بر جامعه پیشام
هـا و  تـوان شـباهت  هاي مفهومی اشراف در هـر دو سـنت، مـی   جستار و بدست دادن مولفه

هاي مفهوم اشراف میان آن دو را در جدول زیر نشان داد.تفاوت

هاي مفهوم اشرافها و تفاوت. شباهت1جدول 
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آريآريآريآريآريآريآريآريایران باستان متاخر

آريآريآريخیرخیرآريخیرآرياسالم نخستین

در هـردو سـنت یکدسـت فهمیـده     شـود، مفهـوم اشـراف    طـور کـه مشـاهده مـی    همان
است. در ایران باسـتان بـدلیل سـاختار کهـن طبقـاتی، اشـراف بـه چنـدین درجـه          شدهنمی

ـ   شدند که سـاختی پیچیـده  مشخص تقسیم می ه جامعـه اسـالمی بـود. اشـراف     تـر نسـبت ب
ظیفـه جنگـاوري در اجتمـاع خـود     وباستان و اشراف جامعه اسالمی نخسـتین، هـردو  ایران

اي قابـل تامـل و   هاي آنان به شـمار میرفتـه اسـت. نکتـه    اند و سلحشوري از ویژگیداشتهرا
متفاوت در نسبت میان هویت اشرافی و زمین، در قیاس میان دو اجتماع وجود دارد. اشـراف  

خـاطري بـه مفهـوم    انـد، تعلـق  که جز زمینـداران بـوده  ي باستان عالوه بر اینایرانی در دوره
ی کـه در اجتمـاع اسـالمی اولیـه،     انـد، در حـال  به عنوان یک واحد سـرزمینی داشـته  "ایران"
اي سـرزمینی در  اي بارز در میان اشراف بوده اسـت و نـه اینکـه ایـده    داري مشخصهزمیننه

آفرینی میکرده است. با ظهور اسالم، واقعیت دینی جدیدي ظهور کرده بـود  آگاهی آنان نقش
اي دینی به صورت داراالسالم و دارالکفـر پدیـد آورده، امـا ماننـد ایرانیـان تعلقـی       که دوگانه

سرزمینی در فهم آنان بوجود نیامده بود. نکته مشترك دیگر میان اشـراف ایرانـی و اسـالمی،    
در زندگی همبسته آنها با یکدیگر و اهمیت تبار در میان آنان است. الزم بـه ذکـر اسـت کـه     

و نسب تمایز مفهومی وجود دارد اما به دلیل همپوشانی معنایی مـرز دقیقـی بـین آن    بین تبار
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دو نیست و به دلیل رایج بودن کاربرد مفهوم نسب در ادبیات تاریخ اسالم این دو مفهـوم در  
هـاي پیشـین، در   جدول یکی درنظر گرفته شده اسـت. بـا توجـه بـه توضـیحات در بخـش      

و نسب اشرافی، حتی نسبت به میزان دارایی افـراد، در فهـم   اجتماع اهمیت داشتن تبارهردو
هـاي  هـا در مولفـه  آنان از اشراف اولویت داشته است. اگر ایـن شـباهت را در کنـار تفـاوت    

شـویم.  پیشین تحلیل کنیم، به دو ساخت اجتماعی متفـاوت در هـر دو جامعـه نزدیـک مـی     
انـد و در  نداران کـالن و خـرد بـوده   اشراف ایرانی در قالب نظامی خاندان محور، که جز زمی

شـاهی ایرانیـان فهمیـده میشـدند،     یک واحد سرزمینی مشخص به نام ایران و متعهـد بـه پاد  
اي، کـه بـا ورود اسـالم ازمنظـر     حالی که اشراف اسالمی نخستین در یـک سـاخت قبیلـه   در

کـه تعلقـی   اند فهمیـده میشـدند، بـدون این   بینی وارد دوگانه اسالمی و غیراسالمی شدهجهان
سرزمینی مانند اشراف ایرانی براي آنان متصور باشد. کوزلک معتقـد اسـت کـه روش تـاریخ     

شناسانه نیست که مفاهیم امروزین را به گذشته حمل کنـد، بلکـه   مفهومی، روشی شبه جامعه
کند فهم را از تغییرات اجتماعی و سیاسی در تاریخ، از سطح رویدادها فراتـر ببـرد.   تالش می

)Koselleck1996: 67توان تفاوت مفهومی از مردمـان فرادسـت   ) با استفاده از این رویکرد، می
در دو اجتماع ایرانیان باستان متاخر و اسالمی اولیه بدست داد. دو مفهـوم متمـایز از اشـراف    
که بر یکدیگر منطبق نبودند و با ورود اسالم به ایران، در دراز مدت بر یکدیگر اثـر گذاشـته   

هایی در فهم واقعیت اجتماعی در دوره اسالمی تاریخ ایران شدند.نجر به تنشو گاه م

گیرينتیجه. 6
اي که مبناي مفهومی دارد، در پـی پاسـخ بـه چگـونگی فهـم      جستار حاضر با تکیه بر مسأله

اشراف در دو جامعه ایران باستان متاخر و جامعه نخستین مسـلمان برآمـد. همسـو بـا ارائـه      
شناسی نوین، اشاره شد که دغدغه این بحـث گـذر از فهـم    مفهوم در زبان جامعهمعناي این 

هاي مفهومی با رویکرد تاریخ مفهومی است. بسـتر مطالعـاتی   امروزي اشرافیت و بررسی الیه
بینـی اسـت کـه    اسالمی است، زیرا این سـنت ترکیبـی از دو جهـان   - این تحقیق سنت ایرانی

ثرگذار بودند. تقریـب بـه چگـونگی فهـم آن جوامـع از      هاي مفهومی اهردو در ساخت الیه
اشراف نیازمند توصیف ایـن مفهـوم در بافـت اجتمـاعی دو جامعـه بـود، تـا از ایـن طریـق          

هایی که سـازنده ایـن   ها، الیههایی حاصل شود که بتوان با روش تطبیقی و مقایسه دادهمؤلفه
اشراف اگرچـه دقیقـا بـا همـین عنـوان      مفهوم بودند را شناسایی کرد. در جامعه ایران باستان 
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بندي شده جامعـه ایرانـی بودنـد کـه برجسـتگی      شدند، اما گروهی از نظام طبقهشناخته نمی
تبارشان آن ها را از عوام جـدا میکـرد، در حـالی کـه بـین خودشـان همبسـتگی و انسـجام         

ـ     صـادي  ا کارکردهـاي نظـامی و اقت  مناسباتی وجود داشت. ایـن گـروه در جامعـه آن دوره ب
هاي بارزشان بود. در جامعـه  و تعلق خاطر به مفهوم سرزمین ایرانیان از ویژگیشدندمیفهم

نخستین اسالمی با وجود بار معنایی منفی اشرافیت در قرآن، فهم از این گروه استمرار همـان  
بردنـد و  فهم جامعه جاهلی بود. اشراف کسانی بودنـد کـه شـرافت را از قبیلـه بـه ارث مـی      

نشـین در سـاخت اجتمـاعی جامعـه نخسـتین      اي عرب بادیهیل ادامه یافتن ساختار قبیلهدلبه
اسالمی، فهم از این گروه متکی بر همان کارکردهاي اشراف جاهلی بود. گروهی که به دلیـل  
توانایی ایجاد همبستگی ارزشی به نوعی خودشان منبع قـدرت سیاسـی بودنـد و بـه شـدت      

ظ وظیفـه جنگـاوري میتوانسـتند    م داشـتند. ایـن گـروه بـا حفـ     گرایش به عدم برابري با عوا
اتکا به ثروت همچنان در جامعه جز خواص تلقی شوند. اشراف جامعه اسالمی تعلـق  بدون

اش بودند، امري که در جامعه هـم مهـم   سرزمینی نداشتند، بلکه متکی بر ارزش نسب و قبیله
ها میداد. بنابراین بـا  زه سیاست را به آنآفرینی در حوتلقی میشد و اجازه کسب امتیاز و نقش

گیـرد  کـه مفهـوم در آن شـکل مـی    اتخاذ روش تاریخ مفهومی که بر بافت و بستر اجتماعی
دارد، میتوان اینگونه نتیجه گرفت که مفهوم اشرافیت در بستري شـکل گرفـت کـه آن    توجه

یـران باسـتان در قالـب    بستر و زمینه سازنده مؤلفه هاي هویتی اشراف بودند.این مفهـوم در ا 
شد.اي فهمیده میساختی خاندانی و در جامعه اسالمی نخستین در ساختی قبیله

ین مقالهشیوه ارجاع به ا
). مطالعه تطبیقی اشراف در بافت اجتماعی ایران باسـتان  1400غیاثی, امید, بختیاري, فاطمه. (

(1)11ی اجتماعتحقیقات تاریخ .و اسالم اولیه از دیدگاه تاریخ مفهومی

doi: 10.30465/shc.2021.35272.2203
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