35
فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ اسالم

سال هفدهم ،شماره چهارم
زمستان  ،5931شماره مسلسل 86

تفاوت قشربندی اجتماعی در مناطق شمالی و جنوبی جزیرة العرب
و منطقه حجاز در آستانه ظهور اسالم
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هدیه تقوی

*

قشربندی اجتماعی در جزیرة العرب قبل از اسالم ،متأثرر از ظاأام قبیلأ ای و
سنتهای حاکم بر آن ،سلسل مراتبی پلکاظی داشأت ایأن قشأربندی در منأاق
شمالی و جنوبی ،با توج ب توسع سازمان اجتماعی و همچنین رشد سیاسأی و
اقتصادی این مناق  ،تفاوتهایی با قشأربندی منطقأ حاأاز یافأت ایأن مقالأ
میکوشد با رویکردی توصیفی أ تبیینی و با بهرهگیری از منابع مربأو بأ دوره
جاهلیت ،تاریخهای عمومی ،تاریخهای محلی ،کتأ

رجأالی و جغرافیأایی ایأن

تفاوت را بررسی کند بر اساس این پأووه ،،توسأع ظاأام قبیلأ ای و سیاسأی
مناق شمالی و جنوبی و رشد اقتصادی آنها ،بر ظحوه توزیع رأروت ،قأدرت و
منزلت مؤرر بوده و سب

شده است ک اقشار اجتماعی این منأاق در یأ هأای

با یی و میاظی ،متفاوت از قشربندی اجتماعی در منطق حااز باشد
* استادیار گروه تاریخ دانشگاه الزهراء
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کلیدواژگان :جزیرة العرب ،حجاز ،تاریخ صددر االد ، ،ربدر دی اجتمدا ی ،تداریخ
اجتما ی.
مقدمه

«ربر دی اجتما ی» از مفاهیم کلیدی جامعهش االی االت کده دا ررالدی ییدههدای
مختلف اجتما ی ،را ری یا نا را ری آن ها را در ا عاد اجتما ی ،ارتصادی و الیاالی نبدان
میدهد 1.یبتر جامعهش االان معتقدند که ربر دی در جوامع مختلف وجدود دارد و هدی
جامعهای دون ربر نیست؛ زیرا افراد جامعه از نظر میزان رخورداری از رددر ،،ردرو ،و
م زلت متفاو ،از یکدیگرند و ر مب ای آن در گروههای مختلف ،ا پایگاههدای متفداو،
که کارکرد یکالانی ندارد ،جای میگیرند .دین ترتیب ،تفاو ،در نوع پایگداه و مورعیدت
اجتما ی از وجوه ارز ربر دی االت که البک زندگی متفاوتی رای اربار جامعده ایجداد
میک د 2.ا توجه ه این دیدگاه ،میتوان ربر دی اجتما ی را شبکهای از ییه دیهدای
اجتما ی دانست ،که ر االاس مؤلفههای ردر ،،ررو ،و م زلت شکل گرفته االدت و هدر
یک از این ییههای متعدد اجتما ی ،مت االب دا شدرایس الیاالدی ،فره گدی و ارتصدادی
جامعه مورد حث ،مفهو خاصی پیدا میک د.
ا این تعریف از ربر دی اجتما ی ،روشن میشود که رده دی اجتمدا ی ،در جوامدع
انسانی ،مت االب ا الاختار اجتما ی آنها وجود داشته االدت؛ زیدرا همده ا ادای جوامدع
انسانی در الطح و رده یکالانی ررار نداشتهاند ،لکه مت االب ا معیارهدای ارزشدی مدورد
پذیرش هر جامعه ،ییه دیهایی شکل گرفته دود کده الدبب ندا را ریهدای اجتمدا ی
میشد .این مسأله از دغدغه های متفکران اجتما ی در طول تاریخ وده االت و ر همدین
االاس جوامع را ه دو طبقه حاکم و محکو و امثال آن تقسیم کردهاند 5.نظریههای مطرح
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شده در این زمی ه متعدد و مت وع االت ،اما در این مقاله نظریه خاصی مب دا ردرار نگرفتده،
لکه فقس از رخی مفاهیم جامعهش االی االتفاده شده االت.
اید توجه داشت که گرچه «ربر» و «ربدر دی» از اصدط،حا ،اخیدر جامعدهش االدان
االت ،نمیتوان نظا های اجتما ی ربیلدهای را ددون رده ددی اجتمدا ی دانسدت؛ زیدرا
ربر دی ر ییه دی اجتما ی که مت االب ا نظا اجتما ی حاکم ر جامعه شکل گرفته،
تأکید دارد و در این نظا ها نیز ا ر ال ت های اجتما ی موجود در جامعه ،افراد و ا ادای
ربیله از یک الطح م زلتی و ا تبار اجتما ی رخوردار نبودند .واژههای «شیوخ»« ،اشدرا »،
« زرگان» و « ردگان» نبانده ده وجود رده دیهای اجتما ی در نظدا هدای ربیلدهای ،از
جمله ربایل رب ربل از اال ، ،االت که ر االاس ال تهای موجود ،در میزان رخورداری
از حسب ،نسب و ررو ،متفاو ،ودند و این البب پدید آمدن نا را ریهای اجتما ی شدده
ود .ر مب ای همین تفاو،ها ،ه گفته ررآن «مأل» و «مترفین» ،یا ه تعبیری دیگر اشدرا
الیاالی و ارتصادی مطرح میشدند .تأکید آموزههدای دی دی در ددالت اجتمدا ی نبدان
میدهد که دین اال ،ا شخصیت خبیدن ه عد انسانی افراد و تغییر در معیدار ارزشدی
موجود ،یع ی جایگزین کردن تقوا و مل انسانی ه جای حسب و نسب ،ت،ش داشت دا
نا را ریهای موجود در جامعه مقا له ک د.
ا راین ،رده دی های اجتما ی ،و یا ه بارتی ربر دی اجتما ی ،در جزیرة العدرب
ربل از اال ،وجود داشت که ر مب ای معیارهای نسب ،حسب و ررو ،شکل گرفته دود؛
اما نکته این جاالت که ر االاس شواهد ،نوع رده دیها و وان رخی از اربار اجتما ی
در م اطق شمالی و ج و ی ا م طقه حجاز تفاو ،داشت.
ربر اجتما ی در ردارنده مجمو ه ای از افراد االت که در فرای دد ربدر دی در یدک
الطح جای دارند و ه یک رده اجتما ی ا پایگاه یکالان تعلق دارندد 1و از لحدا نقد
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اجتما ی و مباغل ارتصادی ه انجا فعالیتی خاص دالت میزن د؛ و از آن جا که الازمان
اجتما ی و وضعیت معیبتی مرد در م طقه حجاز البب شده ود که ییههای ای و میانی
جامعه نق ها و مباغل متعدد و عااً متفاوتی ا م اطق شمالی و ج دو ی داشدته اشد د،
نمیتوان این وان را ه شکل مساوی رای رخی از اربار موجود در م داطق شدمالی و
ج و ی و م طقه حجاز ه کار رد.
در این مقاله ت،ش شده االت که وجوه تفاو ،ربر دی در م اطق شدمالی و ج دو ی
شبه جزیره ا ربر دی در م طقه حجاز ررالی شود .محدوده زمانی مورد حدث «آالدتانه
ظهور اال » ،االت ،یع ی دوران حکومت دولتهای حِیره و غَسان در م طقه شمالی؛ دولت
حیره (523د ) 132در شمال شرق جزیرة العرب و در محدوده مکانی شهرهای انبار ،هِیت،
َینُ التَمر ،اطرا

ادیه غَمیر ،رَطقَطانیه و حِفیه ررار داشدت 3،و ملدو لخمدی کده تدا ع

امپراتوری الاالانی ودند ،ر این دولت فرمان میراندند 1.غَسّانیان یا غساال ه نیز نا دولتی
ود که در شمال غر ی جزیرة العرب و در همسایگی مرز رو ررار داشت .غسانیان در اصل
از طایفه ازد ودند که در الالهای آغازین الده الو تا پ جم می،دی از ج وب شبه جزیره
ه محدوده شا کوچیدند .ازه زمانی مدورد مطالعده از حاکمیدت غساالد ه در ایدن مقالده،
الالهای (173د  ) 123می اشد .آنان تا ع رو ودندد و ضدمن آنکده مرزهدای رو را از
تاخت و تاز ا راب ادیه نگه می داشت د ،در ررا ت ا لخمیان ،در زمان ج گهای ایدران و
رو  ،حامی رومیان ودند .پادشاهان این دودمان خودمختاری داشدت د و از امپراتدوران رو
مواجب و همچ ین لقب ِطریق دریافت میکردند 7.در م طقه ج وب ،کده یمدن را شدامل
میشد و از الا قه تمدنی یبتری رخوردار ود ،دولتهای متعددی حکمراندی داشدت د .در
این مقاله ،م طقه یمن از دوره حاکمیت تبا عه تا ظهور اال ، ،ده وید ه در شدهر صد عا و
ربایلی مان د همدان و طی مورد ررالی ررار گرفته االت 8.در م طقه حجاز نیز ررالیها ا
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در نظر گرفتن م اطق دوی و حاری انجا گرفته االت .در م اطق دوی ،ربدایلی مان دد
هوازن ،االد ،تمیم و غطفان مد نظر وده االت و در م داطق حادری شدهر مکده از دوره
رُصَی ن کِ،ب تا ظهور اال ،؛ شهر مدی ه از حاکمیت مالِک ن ِج،ن تا ظهور اال ،؛
و شهر طائف از الیاد ،خاندان مُعتَب تا ظهور اال. ،
توجه ه سترهای اجتما ی جامعده جزیدرة العدرب ربدل از االد ،ده وید ه الداختار
اجتما ی ،پایگاه م زلتی گروههای مختلف مردمی ،و میزان اهمیت ه انسان و ارزشهای
انسانی ،میتواند زمی ههای اجتما ی جامعه جزیرة العرب ربل از اال ،را ش االایی کدرده،
ستر م االبی رای مطالعه در آموزههای اال،می در عد اجتما ی اشد و ضرور ،پ وه
در چ ین موضو ی را روشن میالازد.
رای ررالی ایدن مسدأله دا رویکدردی توصدیفی دد تبیی دی ،دا االدتفاده از مفداهیم
جامعهش االی ،ییههای اجتمدا ی موجدود در جزیدرة العدرب ربدل از االد ،ش االدایی و
تفاو،های آنها ا هم ررالی شده االت.
تا ک ون پ وهبی مستقل در اره ا عاد اجتما ی نظا ربیلهای ا تأکید ر رده دیهدای
جامعه صور ،نگرفته االت .در ارتباط ا این موضوع ،شوری ضیف در کتاب العصر الجاهلی
ه م االبا ،اجتما ی ر االاس معیارهای خونی ،توجه داشته االت ،اما رده دی اجتمدا ی
را مورد حث ررار نداده االت 3.کتاب اوضاع ارتصادی و اجتما ی موالی در صدر االد ،از
جمال جوده را نیز میتوان کوشبی در جهت نبان دادن وضعیت ییه پایین جامعه دانست
که این کتاب نیز ر محور رده دی در الطح اجتما ی موجدود در جزیدرة العدرب ربدل از
13
اال ،نبوده و صرفا ییه و الطوح پایین جامعه را نبان داده االت.
قشربندی اجتماعی در جزیرة العرب قبل از اسالم

الرزمین والیع جزیرة العرب ربل از اال ،در یک تقسیم دی جغرافیایی شامل م اطق
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شمالی ،ج و ی و م طقه حجاز میشد ،که هر یک از این م اطق از عد اجتما ی ،فره گی،
الیاالی و ارتصادی تفاو،ها و شباهتهایی ا هم داشت د که در نظا اجتمدا ی جامعده و
نوع ییه دیهای آن ارر گذاشته ود.
ربر دی اجتما ی ارتباط ت گات گی ا الازمان اجتما ی دارد .ررالی الازمان اجتما ی
در جزیرة العرب ربل از اال ، ،نبان میدهد که در تما م اطق جزیرة العرب ،نظا رومی
د ربیلهای حاکم وده االت؛ اما در رخی از این م داطق ،مت االدب دا شدرایس ارلیمدی آن
م طقه ،توالعه ربایلی ،یع ی اتحاد ربایل و شکلگیری نظامی ربیلهای د بیرهای ،صور،
گرفته ود .این وجه تفاو ،را میتوان در م اطق شمالی و ج و ی مباهده کرد .در م طقده
حجاز ربایل از اتحاد چ دین خاندان یا ه بارتی چ د « ی» ه وجود آمده ودند ،که نمونه
آنها را میتوان در ربایل رری  ،اوس ،خزرج و ...مبداهده کدرد .ایدن شدرایس یبدتر در
م اطق حاری ایجاد شده ود ،در حالی که در م اطق دوی ربایل معدودی توانسدت د ده
اتحاد خاندانی دالت یا د.
ییه دی اجتما ی پدیدآمده که ر االاس میزان توالدعه الدازمان اجتمدا ی ردومی د
ربیله ای و نحوه توزیع ردر ،،ررو ،و م زلت ود ،در م اطق مختلف جزیرة العرب ربدل از
اال ، ،در م اطق شمالی و ج و ی ا م طقه حجاز تفاو ،داشدت .در م داطق ج دو ی و تدا

حدودی م طقه شمال ا شکلگیری الازمان بیرهای د ربیلهای ،نظا اجتما ی از ربیلده
ه شعب 11توالعه یافت و در رصه الیاالی ،پدرشاهی 12ه شدکلی ضدعیفتدر نسدبت ده
کبورهای ایران و رو شکل گرفت و البب شد که در رأس هر رددر ،،شداه و خانددان
شاهی ررار گیرند؛ در حالی که در م طقه حجاز ،ییه رتر جامعه ه رؤالدا و شدیوخ ربایدل
اختصاص داشت.
ای ک ا توجه ه تفاو،های الیاالی این م اطق الهگانه ،و همچ ین ا در نظر گدرفتن
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شرایس ارتصادی آنها ،اربار اجتما ی در م اطق شمالی و ج و ی و م طقه حجاز ،معرفی و
تفاو ،آنها یان میشود.
شاه و خاندان شاهی

در م طقه شمال ،ا وجود وا ستگی دولتهای حِیدره و غَسدان در رصده الیاالدی ده
ردر،های زرگ ایران و رو  ،در عد اجتما ی ،الازمان ربیلهای اهمیت داشت و ملک یدا
شاه از ین زرگان انتخاب شده ،این م صب ه شکل مدوروری ده فرزنددان آندان م تقدل
میشد .چ ان که در حیره خاندان لَخمی 15،در غَسان آل جَف ه 11و در کِ دده نیدز فرزنددان
آکل المِرار 13ردر ،را در دالت داشت د.

11

مورعیت الیاالی و اجتما ی شاه البب شد ر خ ،م طقه حجاز ،مرد و حتی اربدار
رده ایی جامعه ه الهولت ه او دالترالی نداشته اشد د .م،ردا ،آندان دا شداه ،طدی
اللسله مراتبی ،در پس پرده انجا میگرفت و مت االب ا مورعیت و رتبده م،ردا،ک دده،
تعداد پردهها کم و زیاد میشد .در صورتی که م،را،ک ده ،وایمقدا و گرامدی دود ،ده
ترتیب پردهها کم میشد تا جایی که رخی از افراد دون پرده ا شاه الخن گفته ،حتی دا
وی غذا میخوردند 17.ه نظر میرالد ایدد ریبده ایدن شدیوه رفتدار شداهان حیدره را در
الگوگیری آنان از شاهان الاالانی جستجو کرد.

18

در م طقه ج وب نیز همان د م طقه شمال ،شاهان در رأس ردر ،ررار داشت د .دام ده و
نفوذ رخی از آنان از جمله تُبا عه ه م طقه حجاز نیز کبیده شدد و سدیاری از ربایدل ده
تبعیت آنان درآمدند .ا این که ردر ،شیوخ ربایل در زیر مجمو ه ردر ،شاه ررار داشدت،
این مسأله ه م زله کم رنگ شدن نفوذ شیوخ ربایل نبود ،لکه آنان همچ ان م زلت خود
را در ربیله حفد کدرده ،از جاندب شداه د ده وید ه در دوران تبا عده د در ربایدل فرمدان
میراندند 13و در صور ،فراهم ودن شرایس ،مد ی حاکمیت نیز میشددند؛ درای نمونده،
شیخ ربیله همدان ،که از ربایل زرگ یم ی ود ،در حارمو ،رتخت نبست و رَتَبان 23را
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نیز ضمیمه رلمرو خود کرد و از آن پس خود را شاه الَبَأ 21و ذوریدان نامید.

22

،وه ر وی ،این وان رای شاهان حمیری که دولت البا و ذوریدان ه دالت آنها
ردرتم د شده ود ،نیز ه کار رفدت ،و پدس از آن ،حاکمدان حمیدری خدود را شداه الدبأ و
ذوریدان ،حَاْرمو 25،و یَمَ ا ،نامیده ،وان شاهی یافت د 21.کار رد این دوان و الدطح
رلمدرو تحددت حاکمیددت آنددان ،نمددودی از توالددعه الیاالددی در م دداطق ج ددو ی از نظددامی
پدرالایرانه (الیاد ،یکی از زرگان ر ربیله) ه المت نظدا پدرشداهی (الدیاد ،یکدی از
زرگان ر ربایل) را نبان میدهد .چ ین رخدادی در م طقه حجاز در هی رههای از تاریخ
آن اتفاق نیفتاد و ردر ،الیاالی در الطح شیوخ ربایل اری ماند.
رؤسا و شیوخ قبایل

رؤالا و شیوخ ربایل در م اطق شمالی و ج و ی ،در مرتبهای پایینتر از شداه و خانددان
شاهی ررار داشت د .م زلت این رده ا تاعیف رددر ،شداه جا دهجدا مدیشدد ،امدا داز در
ییه دی اجتمدا ی در رده دو جدای داشدت د .آندان از طدر شداه ،امدور ربیلده را اداره
میکردند و در مورع لزو نیروی رزمی ربیله را در اختیار شاه ررار میدادند 23.ا این حدال،
مورعیت و م زلت آنان در دورههای مختلف حاکمیت متفاو ،ود .در دوره حاکمیت تبا عده
در یمن د که شاه از ردر ،زیادی رخوردار ود د ه رؤالا و شیوخ ربایل که از طر تبا عه
فرمان میراندند« ،ریل» (و در حالت جمع :اریال) میگفت د .در این دوره ،مرتبه م زلتی آنان
در الطح شیخ البیوخها و رؤالای ربایل م طقه حجاز ود 21.آندان همان دد پدرالدایرهای
حجاز ،حاف م افع ربیله ودند و صیانت از آن را در مقا ل ربایل دیگر ر هده داشت د .دا
ای که رؤالای ربایل از فرمانهای شاه تبعیت می کردند ،حف م افع ربیلده درای آندان در
اولویت ود و در شرایس اضطرار ،حفاظت از ربیله را ر تبعیت از شاه ترجیح میدادند .نمونه
آن را میتوان در حمله حببه ه یمن و االتمداد ذونواس از اریال مباهده کرد .اریال حمیر
دون توجه ه درخواالت ذونواس ا خودداری از پیوالتن ه او ،ه دفداع از ربیلده و ناحیده
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تحت رلمرو خود پرداخت د.

11

27

در م طقه حجاز در عد الیاالی ،رؤالا و شیوخ ربایل ،ردر ،و الیاد ،ربیله را ه طدور
مستقیم در دالت داشته ،در رأس هر ردر ،ررار گرفته ودند .ا وجدود ایدن ،مورعیدت و
م زلت آنان تا حدودی در م اطق حاری و دوی متفداو ،دود؛ زیدرا الدازمان اجتمدا ی
م اطق دوی یبتر خاندانی ود و ،جز در موارد معدودی ،ه صور ،خاندانی اداره میشدد.
در این م طقه ،زرگ هر خاندان الیاد ،آن را ر هده داشدت 28.وی د،وه در الدیاد،
ربیله ،ریاد ،و فرماندهی در ج گ را نیز شخصا ر هدده مدیگرفدت و در صدور ،دروز
اخت ، ،همان د یک راضی ه حل اخت ،میپرداخت .ا این حال ،وی خدودرأی نبدود و
در موارد متعدد ا زرگان ربیله ه شور مینبست و از نظر آنان االتفاده میکدرد 23.امدا در
م اطق حاری ،الازمان اجتما ی ه واحد زرگتر توالعه یافت و ا اتحاد خاندانها از الطح
ک،ن (خاندان) ه الطح ربیله زرگ رالید .در رصه الیاالی از ین زرگان ربیله ،فدردی
ه الیاد ،میرالید و زرگان و شیوخ خاندانها ،الیاد ،وی را میپذیرفت د .در این شرایس،
وی در مرتبه شیخ البیوخی ربیله م زلت پیدا می کرد و امتیازاتی از ربیل امتیازا ،موروری
ه دالت میآورد ،که مهمترین آنها م صب الیاد ،ود که ه فرزندان او م تقل میشد.
نمونه آن را میتوان در ربایل رری

53

و رقیف مباهده کرد ،که رای مد ،طوینی خاندان

رُصَیّ 51و مُعتب 52الیاد ،آن را در اختیار داشت د 55.این وضعیت در آالتانه ظهور اال ، ،ه
وی ه در مکه ،دالتخوش تغییر شد 51،اما تا ربل از آن ه اجرا در میآمد.
م زلت و زرگداشت رؤالای ربایل ه حدی ود که القاب و اوین م زلتدی ده آندان
داده میشد .چ ان که ه بدم ا لقب الید الفهر ،ه هاشم القا ی چون ،ء ،ددر ،رمدر،
زادُ الرَکب ،ه مطلب لقب الفیض و ...دادند .این القاب مقا و م زلت آنان را در میان مرد
نمایان میکرد.

53
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اشراف و بزرگان

ربر دیگر که در ییه دی اجتما ی در این م اطق الهگانه جزیرة العرب ربل از اال، ،
م زلت و مورعیت اییی داشت ،اشرا و زرگان ودند .در دولتهای شدمالی ،ایدن ربدر
جایگاه واییی در در ار داشت د ،و ر االاس م صب ردافت 51دا توجده ده رتبده م زلتدی و
مورعیت ارتصادی در المت راالت یا چپ شاه ررار میگرفت د 57.آنان نه ت ها م اصب مهدم
اداری و نظامی را در اختیار داشت د ،لکه در عد ارتصادی نیز از رروتم دان و مترفین جامعه
ه شمار میآمدند و شاهان حیره در موارد ضروری از آنان وا میگرفت د.

58

در م اطق ج و ی ا توجه ه غلبه زندگی شهرنبی ی ر صحرانبی ی ،اشرا و زرگان
شمار یبتری داشت د ،ه گونهای که نعمان ن م ذر 53در وصف اهل یمن ،یبتر آندان را
در زمره زرگان دانسته االت 13.این ربر در ج وب نیز همان د م داطق شدمالی و مرکدزی
جزیرة العرب ،ردر ،و نفوذ الیاالی و ارتصادی داشت د و شاهان رای اداره امور ،ا آنان ه

شور مینبست د .کسانی مان د مرو ن معدیکرب ( 11ق) ،حَصین ن رَ دان دن یزیدد
حارری ( ؟) ،و یزِید ن َبْدالمَدَان ( عد از 13ق) از اشرا ش اختهشده و صاحب م زلدت
م طقه ج وب ودند.

11

در عد ارتصادی نیز ،آنان ،وه ر زمینهای والیع و م افع کباورزی ،ازرگانی را نیز
در دالت داشت د 12.ا توجه ه صدور محصوی ،متعددی چون مرواریدد 15،تجدار ،رکدن
اصلی ارتصاد یمن ود ،و ه انباشت ررو ،در دالت اشرا و زرگان کمک میکرد، .وه
ر آن ،مورعیت جغرافیایی یمن و ارتباط آن ا مراکز تجاری مهم شرق آالیا ،نه ت ها البب
رشد ارتصادی این م طقه میشد ،لکه ر گسترش و رونق ارتصادی م اطق دیگدر جزیدرة
العرب نیز اررگذار ود .ا رشد ارتصادی این م طقه ،ازرگانان درای حمدل و نقدل کدای و
دیگر خدما ،،ردگان و خدمتگزارانی را ه خدمت میگرفت د 11ه گونهای که در م داطق
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ج وب اصط،ح اَدُ و اَدُومت 13ه مع ای تبعیت در اره این گروه ه کار رفتده االدت .آندان
،وه ر انجا خدما ،رای تجار ،در خدمت مالکان زمین نیز ودند و ر روی زمینهدای
کباورزی کار میکردند.

11

در م طقه حجاز گر چه اشرا و زرگان ،نبض ارتصاد جامعه را در دالدت داشدت د ،دا
توجه ه نق

محوری آنان در اداره امور ،در رصده الیاالدی از رددر ،و نفدوذ یبدتری

رخوردار ودند؛ زیرا در این م طقه ردر ،ازدارنده روی ،همان د م اطق شدمالی و ج دو ی
(ردر ،شاه و در اریان) وجود نداشت ،و اشرا و زرگان ا در دالت گدرفتن ارکدان مهدم
ربیله ،شرایس م االب رای رشد و نفوذ پیدا کرده ودند .ه گونهای که توانست د در آالدتانه
ظهور اال ، ،الیاد ،پدرالایری این م طقه را ،ه وی ه در مکه ،تغییر داده ،دولتی اشرافی
ایجاد ک د 17.دین ترتیب ربر اشرا و زرگان ،لیرغم تفاو،های م زلتی و مدورعیتی
در م اطق الهگانه جزیرة العرب ،از لحا ییه دی اجتما ی در الطح اییی ررار داشت د.
نظامیان

ربر دیگری که در ییه دی اجتما ی دولتهای شمالی و ج و ی نسدبت ده م طقده
حجاز وضوح یبتری داشت ،نظامیان ودند .ا توجه ه وا ستگی دولتهای حیره ،غسان و
ک ده ه کبورهای زرگ ایران ،رو و یمن ،نیروی نظامی این م اطق نیاز ه الازماندهی
م ظم داشت؛ زیرا این دولتها در نق

الپر دفا ی رای ردر،های حامی خدوی

مدل

میکردند و در درگیریهای الیاالی ر ضدد یدکدیگدر ،یدا در تقا دل دا ربایدل ر دی و
کبورهای مخالف ،نیازم د نیروی نظامی روی ودندد .ایدن امدل الدبب شدد در م داطق
شمالی ،نظامیان د ا دالتههای نظامی متعدد د ه وان یک ییه اجتما ی اهمیت یا د.
گفته شده نعمان ن م ذر در حیره ،لبکری ظیم ،مرکب از پد الدپاه ده ندا هدای
«رَهائن»« 18،ص ائع»« 13،وَضائع»« 33،اشاهب» 31،و «دُوالَر» 32داشت .این نبان مدیدهدد کده
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نیروی نظامی م طقه شمال صرفا از نیروهای رزمی ربایل ،همان د م طقه حجداز ،تبدکیل
نبده ود ،هر چ د که ربایل این م طقه نیز در شدرایس ضدروری موظدف ودندد نیروهدای
رزمی خود را در اختیار شاه ررار ده د 35،دام ده فعالیدت آنهدا در رصده نظدامی همان دد
نیروهای نظامی مواجب گیر نبود.
در م طقه ج وب نیز همان د م اطق شمالی ،نیروی نظامی الازماندهدی شدده و دارای
اللسله مراتب نظامی ود ،که هر کدا ا ر جایگاه و رتبه نظامی ،م زلت و ا تبار اجتما ی

نیز داشت د .در این م طقه رای تما نظامیان ا هر مقا و مرتبه نظامی ،واژه اَالدُ یا اَالد
ه کار میرفت ،اما رای نظامیانی که درجه و رتبه ایتر داشت د ،اصط،ح اَالدد مَلکَدن یدا
اَالد مَلکان یا جُ ود المَلک کار رد داشت 31.این گروه ،در را ر خدما ،نظدامی ،د،وه در
مواجب و مقرری ،زمینهایی نیز از دولت دریافت میکردند.

33

ر خ ،م اطق شمالی و ج و ی ،وان ربر درای نظامیدان م طقده حجداز کدار رد
نداشت؛ زیرا آنان دون الازماندهی نظامی از ا اای اصلی و پیوالته ربیله ودند کده دا
توجه ه تعصبا ،رومی د ربیلهای در مورع لزو از ربیله دفاع مدیکردندد و چدون شدرایس
ج گی خاتمه مییافت ه مباغل دیگری مان د ازرگانی و کباورزی روی مدیآوردندد .در
وارع در این م طقه ا ر اهمیت خاندان و ربیله و شکل نگدرفتن الدازمانهدای الیاالدی و
دولت ،نیروی نظامی ه صور ،مستقل مل نمیکرد و افدراد ربیلده دا ر مورعیدتهدای
الیاالی ،نظامی و ارتصادی نق های گوناگونی ایفا میکردند .رتبه دی م زلتی این افراد
ن یز ر االاس حسب و نسب ود و مت االب ا میزان رخورداری از آن ،پایگداه اجتمدا ی و
م زلتی کسب میکردند.
کشاورزان

کباورزی ا ر شرایس ارلیمی و میزان رخدورداری از زمدینهدای مسدتعد کبدت ،در
م اطق الهگانه جزیرة العرب یکالان نبود .در م اطق شمالی و ج و ی ،وجود رودخانهها و
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آب کافی 31،شرایس یز را رای کباورزی فراهم میکرد و دهای از مرد ده ایدن کدار
اشتغال داشت د.
اهمیت کباورزی در م طقه شمال البب شد که حیره ه داشتن زمینهای حاصلخیز،
اغهای پر میوه و جویبارهای زیاد ش اخته شود 37.ا ای که زمینهدای کبداورزی ادینده
تقسیم نبده ود و زمینهای حاصلخیز در اختیار شاهان و اشدرا ردرار داشدت و حتدی
رخی مراتع ه صور ،ام ،خصوصی شاهان در آمده ود 38،هدره درداری از زمدین ده
کباورزان واگذار شده ود و آنان ر االاس الهم مبخص ه کاشت و رداشدت محصدول
میپرداخت د 33.ر این االاس ،سیاری از کباورزان در م اطق شمالی ،مالک زمین نبودندد،
لکه نیروی کار محسوب میشدند ،ولی چون میتوانست د از لحا ارتصادی ،معیبت خود
را تأمین ک د ،در رده دی اجتما ی ،م زلت و ا تباری فراتر از فقرا و ضعفا داشت د.
مت االب ا کباورزی ،دا داری نیز در م اطق شمالی رونق یافت و رخی از مرد دا ر
شرایس زندگی ه دا پروری اشتغال داشت د .البته مراتع نیدز ادینده تقسدیم نبدده دود و
رخی از چراگاهها و دا ها در انحصار شاه و خانوادههای اشرا ررار داشت؛ از جمله آنهدا
میتوان ه شتران صافیری 13اشاره کرد که در انحصار نعمان ،پادشاه حیره ،ود و کسدی
دیگر حق مالکیت آنها را نداشت.

11

در م طقه ج وب نیز ا توجه ه ارلیم م االب ،زمدینهدای مسدتعد کبداورزی ،اغدا،
فراوان و...کباورزی رونق داشت و محصوی ،متعددی ه دالت مدیآمدد کده خبدی از
آنها در دیگر م اطق جزیرة العرب یافت نمیشد 12.زمینهای حاصدلخیدز ایدن م طقده،
یبتر در انحصار شاهان ،اشرا  ،زرگان و رؤالای ربایل ررار داشت ،امدا هدره درداری از
آنها ،طبق رراردادهایی ه دالت کباورزان و مزد گیران صور ،میگرفت 15.این وضعیت
البب شد در این م طقه نو ی نظا ار اب د ر یتی ایجاد شود که ر االداس آن شداهان و
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زمینداران زرگ ،طبق رراردادهایی ا الهم مبخص ،زمینهای خود را در اختیار شیوخ و
رؤالای ربایل ررار میدادند 11.ای ان هم هره رداری از زمین را ده کبداورزان مزد گیدر و
ردگان میالپردند و خ

مهمی از درآمد آن را ه خود اختصاص میدادند؛ 13یع ی یدک

ارلیت ،زمینهای حاصلخیز را در اختیار داشت د و یک اکثریت روی آنها کار مدیکردندد.
ا راین کباورزان این م طقه که صاحبان اصلی زمین نبودند ،در رده دی اجتما ی مرتبه
و م زلت چ دانی نسبت ه مالکان زمدین ،کده یبدتر در زمدره اشدرا و زرگدان ودندد،
نداشت د.
در م طقه ج وب ،وه رکباورزان ،از گروه دیگری ه ندا مزد گیدران درای انجدا
کارهای کباورزی یاد شده االت .رای این گروه ،واژه اجر ه مع ای اجیر ده کدار رفتده
االت 11.این افراد طبق ررارداد مبخصی رای صاحبان زمین کار میکردندد و در صدور،
اتما آن ،در جای دیگر مبغول ه کار میشدند .آنان ر خ،

ردگان ،از رید دگی آزاد

ودند ،اما از لحا ارتصادی وضعیت مطلو ی نداشت د و در ییه دی اجتما ی در رتبدهای
پایینتر از کباورزان ررار میگرفت د.

17

اما در م طقه حجاز نمیتوان وان کباورز را ه مع ای مصطلح آن ه کار درد؛ زیدرا
زمینهای این م طقه یبتر در اختیار اشرا و رؤالای ربایل ود و درای هدره درداری از
آنها نیز از ردگان االتفاده میشد .ا وجدود ایدن ،نمدیتدوان کبداورزی را شدغل اصدلی
این افراد دانست ،زیرا آنان ،وه ر کباورزی ،ه تجار ،نیدز مدیپرداخت دد و در موردع
لزو ه وان نیروی رزمی ربیله نیدز فعالیدت مدیکردندد .ددین ترتیدب ،در ییده ددی
اجتما ی ،کباورزان م اطق شمالی و ج و ی نسبت ده م طقده حجداز ،گدروه مبدخص و
ارزتری ودند.
صنعتگران

این ربر کسانی ودند کده در تولیدد صد ایع مختلدف ،مان دد صد ایع دالدتی فعالیدت
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میکردند .در جزیرة العرب ربل از اال ، ،خصوصا در م طقه حجاز ،ه فعالیتهای ص عتی
اهمیت زیادی داده نمیشد و انجا چ ین کارهایی یبتر ده دالدت افدراد دونپایده و یدا
ردگان انجا میشد ،اما در م اطق شمالی و ج و ی ،ا توجده ده رشدد صد ایع دالدتی و
االتفاده از آنها توالس در اریان ،اهمیت یبتری پیدا کرد.
در م اطق شمالی ،تولید ص ایع دالتی ،خصوصا در حیره دیده میشود .در این م طقده،
ص ایعی مان د نساجی ،حریر افی ،کتان و پبم از ص ایع مهمی ود که مرد دان مبدغول
ودند .نبانههای رخی از ایدن صد ایع و حادور آهدنگدران و اف ددگان را مدیتدوان در
رصرهای آن دوران و اوصا این رصرها که در شعر شا ران آمده ،مباهده کرد .مرو ن
کلثو  ،از شعرای معرو جاهلی ،در اشعار خود ه حاور آهنگران و اف دگان در کاخهای
حیره چ ین اشاره کرده االت:
اللیمی [مادر نعمان ن م ذر] امیدوار نیست که آهنگران و اف دگان خورندق از آن او
اش د.

18

در ص ایع حیره ،اف دگان مهار ،زیادی در تهیه لباس های مختلف داشدت د .از جملده
لباسهایی که مرد حیره میپوشیدند ،ایپوش ،طیلسان ،ربا ،چادر ا ریبمی و پارچههای
مزین ه تارهای ا ریبمی ود که ه آنها الیراء میگفت دد.

13

د،وه در آن ،شداهان ده

شا ران و کسانی که رضایت آنها را ه دالت میآوردند ،خلعتی مدیدادندد .ایدن خلعدت

جبهای ود که ا طوقهای ط ،و شاخههای زمرد آراالته شدده و ده ندو ی از آن مُرفدل
میگفت د ،ه نحوی که شعرا در اشعار خود ه آن اشاره کردهاند.

73

االلحهالازی ،زرگری ،الاخت اشیاء زی تی از دیگر ص ایع دالتی حیره ود که رواج ا
و خاص داشت و تعداد زیادی از مرد ه آن اشتغال داشت د.

71

در م طقه ج وب نیز ص ایع مختلفی مان د ص عت پوالت و چر  ،ه وی ه در شدهرهای
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ص عا و نجران رونق داشت .ایدن صد عت کده ده صد عت م سدوجا ،شدهر ،داشدت ،از
مهمترین ص ایع یمن ود که ه م اطق دیگر نیز صادر میشد.
اف دگان در یمن نیز نق

72

محوری در ص عت پارچه افی این م طقه ایفا میکردند .رد

یمانی که در ص عا و دن افته میشد ،از کایهای ارزشم دی ود کده ده م داطق دیگدر
صادر میشد .افت پارچههای کتانی نیز در دن انجا میگرفت .در پود این پارچهها کده
ه شروب شهر ،داشت د ،رشتههای ط ،ه کار میرفت.

75

اف دگان ،وه ر پارچه افی ،محصوی ،دیگری از ربیل لیف و پارچههای راه راه نیز
تولید میکردند 71.دین ترتیب ،اف دگان و نساجان ،م سوجا ،یمن را پر روندق کدرده ،از
این طریق ه رشد ارتصاد این م طقه نیز کمک میکردند.
آهنگران گروه دیگری از مرد یمن ودند که یبتر در الاخت ا زارهای ج گی شهر،
داشت د .آنان از آهن رای الاخت شمبیر ،خ جر و دیگر ادوا ،ج گی االتفاده میکردندد و
رخی از آنها از جمله تیغ یمانی ،که از ا زارهای مبهور ج گی ود ،ه م اطق دیگدر نیدز
صادر میشد.
نق

73

محوری این ربر در ارتصاد این م طقه ،اهمیت و م زلت اجتما ی آنان را نسبت

ه م طقه حجاز یبتر میکرد .در م طقه حجاز یبتر کایهای مصد وع ،مخصوصدا ا دزار
ج گی و کباورزی ،ه دالت یهودیان در یثرب الاخته میشدد و در مکده و طدائف نمدود
چ دانی از تولید این نوع کایها وجود نداشت.

71

یبتر کایهای الاخت یثرب ،ا زارهای کباورزی ،ادوا ،نظامی و والدایل خانده دود.
زره ،شمبیر و نیزه از والایلی ود که ه دالت ص عتگران یهودی که یبتر از ربیله دی
ری قاع ودند ،تولید میشد 77.ه جز االلحهالازی ،پیبههای ص عتی دیگر از ربیل آهنگری
و زرگری نیز در دالت یهودیان ود، .وه ر آن ،یهودیان در الاخت والایل زی تی مان دد
ال گهای گران ها و والایل آرایبی نیدز مهدار ،داشدت د و از طریدق آن کسدب درآمدد
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میکردند 78.ا توجه ه توانم دیهای یهود در این زمی ه ،تولید و توزیع این گونه کایها در
انحصار آنان ررار گرفت که این مسأله وا ستگی ارتصادی یثدرب ده یهدود را ده همدراه
داشت.
گروه دیگر که در تولید کایهای ص عتی در حجاز فعالیت میکردند ،ردگان ودند .آنان
ه انجا کارهایی چون د اغی ،الاخت چر  ،خیاطی ،نجاری و الفالگری میپرداخت دد کده
الود حاصل از این محصوی ،نیز نصیب ار ا ان آنها میشد.

73

یبتر کایهای تولیدشده ،در خ های کباورزی و نظامی کار رد داشت ،اما رخی از
کایها ،مت االب ا شرایس زندگی کار ردهای دیگری داشت .از جمله در خ

چوبالازی،

االتفادههای متفاوتی از کایهای چو ی میشد .شهرنبی ان چوب را در القف خاندههدا ،در
خانه و رای تختهای نبیمن االتفاده میکردند .در حالی که دویان آن را رای التون و
میخ چادرها ،الداخت کجداوه زندان ،نیدزه و کمدان االدتفاده مدیکردندد 83.ددین ترتیدب
فعالیتهای ص عتی و صع تگران در م اطق شمالی و ج و ی نسبت ه م طقه حجاز درجه
اهمیت یبتری داشت.
فقرا و ضعفا

ه نظر می رالد که فقرا و ضعفا در م اطق شمالی و ج و ی نسبت ه م طقده حجداز از
فقر کمتری رن می ردند؛ زیرا گزارشهایی که در اره فقر فقرا در م طقه حجاز نقل شده،
از ربیل ال ت احتفار 81،رتل فرزندان و البک زندگی ،سیار یبتر و دردنا تدر از م داطق
شمالی و ج و ی االت .این امر میتواند رخاالته از این اشد که ه لدت وفدور نعمدت در
م اطق شمالی و ج و ی ،امکان کسب درآمد ،کار ر روی زمینهای کبداورزی و ...درای
رخی از مرد فراهم شده ود و آنان میتوانست د تا حدودی نیازهای زندگی خود را از این
طریق تأمین ک د ،اما در م طقه حجاز چ ین شرایطی کمتر مهیا ود و آنان دا مبدک،،
مادی زیادی مواجه ودند.
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73

اط ،ا ،دریقی از فقرا و ضعفای م اطق شمالی و ج و ی در م دا ع موجدود نیسدت و
یبتر در الطح کار رد رخی واژههاالت .از جمله در م طقه ج وب واژه غَبدر 82درای ایدن
ربر ه کار رفته و م ظور از غَبَر ال اس کسانی ودند که از طریق صدرا ،مرد یا الدررت
و راهزنی معاش خود را تأمین میکردند.

85

در م طقه حجاز ،فقرا و ضدعفا یبدتر ودندد و از مبدک ،،ارتصدادی شددیدی رند
می ردند .شد ،فقر در این م طقه ،ه وی ه در مکه ،البب شد الد تی ده ندا احتفدار ده
وجود آید؛ در این ال ت فقرا ر ارر فقر ارتصادی شدید ،در خانه ه روی خود می ستدند تدا
میرند .یا در مواردی ه ل دی رفته ،دور از مرد از شد ،گرال گی جان میدادند .هاشدم
ن بدم ا در مواجهه ا این وضعیت ،رروتم دان را ترغیب میکرد که ده فقدرا کمدک
ک د.

81

در ادیه ،فقرا و ضعفا فاصله ارتصادی کمتری ا ربر رروتم د داشت د؛ زیرا نوع معیبت
ادیه ،مبارکت ا اای ربیله را میطلبید .از طرفی فرصتهای ارتصادی در ادیه ه اندازه
حاریها رای اربار رروتم د جهت ازدیاد ررو ،وجود نداشت ،لکده یبدترین ردرو ،و
مک ت آنان از طریق دا پروری ه دالت میآمد .دین ترتیب ،در ادیه ربر فقدرا و ضدعفا
یبتر گروههای خلعاء و صعالیک را در ر میگرفت.
صعالیک یبتر از خلعاء ودند که رای رفع نیازهدای خدود ده غدار،گدری و راهزندی
میپرداخت د .آنان ه چ د دالته تقسیم میشدند :گروهی که ده دلیدل ج ایدا ،فدراوان از
ربیله طرد شده و حامی نداشت د؛ افرادی مان د حاجز ازدی ،ریس ن حدادیه .رخی از ایدن
صعلوکان نیز ه یاری روی آوردند و ا غار ،اموال رروتم دان العی میکردندد ده فقدرا
کمک ک د .کسانی مان د تأ س شرا و اللیک دن الدلکه از زمدره یداران معدرو
ودند.

درب

83

تعدد و ت وع اوین و گروههای فقیر در م طقه حجاز ،نمود دارزی از وجدود ندا را ری
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ارتصادی شدید در این م طقه نسبت ه دیگر م اطق جزیرة العرب در آالتانه ظهور االد،
االت.
بردگان

ردگان در م اطق الهگانه جزیرة العرب وجود داشت د ،ا این تفاو ،که تعداد آنهدا در
م اطق شمالی و ج و ی نسبت ه م طقه حجاز کمتر ود .در حجاز ردگدان ربدر والدیعی
ودند که ه انجا امور مختلف میپرداخت د اما از حقوق انسانی محدرو ودندد؛ ار ا دان از
نیروی کار ردگان االتفاده میکردند ولی ا آنان رفتدار انسدانی صدور ،نمدیگرفدت و در
صورتی که ردهای از اجرای دالتور ار اب الر از میزد ،ت بیه و یا حتی کبته میشد 81.نوع
رفتار اشرا رری

ا ردگانی که اال ،آورده ودند ،شاهدی ر ایدن مد االدت؛ افدرادی

مان ددد دد،ل حببددی ( 21ق) ،خَبّدداب ددن اَرَ57 ( ّ،ق) ،صددهیب رومددی ( 53ق) و
مار ( 57ق) از جمله کسدانی ودندد کده زیدر شدک جههدای مکدرر ار ا دان خدود ردرار
گرفت د.
در م اطق شمالی و ج و ی نیز ردگان در پایینترین الدطح م زلتدی ردرار داشدت د .در
م طقه ج وب اصط،ح َبدَ یا َبد و رِن رای این افراد ه کار رفته االت .گروهی از آنان
معرو

ه رَب مَلِکن ،رَیبُ مَلکَن یا رَ یبُ مَلکَن ه مع ی ده شاه ودند.

87

دین ترتیب ،در تفاو ،رده دی م زلتی در م اطق شمالی و ج و ی دا م طقده حجداز،
اربار اجتما ی در اللسله مراتبی از ردر ،،ررو ،و م زلت ررار داشدت د کده مت االدب دا شدرایس
الیاالی و فره گی این م اطق ،رده دی ه صور ،هرمیشکل ایجاد شده دود کده در رده دای و
میانی این وجه تفاو ،ارزتر االت .وجود تفاو ،در اربدار اجتمدا ی م داطق شدمالی و ج دو ی دا
م طقه حجاز در نمودارهای هرمی شکل ه صور ،جداگانه نبان داده میشود.
نمودار  :1اللسله مراتب ربر دی اجتما ی در م اطق شمالی و ج و ی جزیرة العرب

72
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ربل از اال،

نمودار  :2اللسله مراتب ربر دی اجتما ی در م طقه حجاز

در این نمودارها مبخص می شود که اربار اجتما ی در م اطق شمالی و ج و ی از ای
ه پایین ر حسب میزان م زلت ،ردر ،و ررو ،،هبت ربر ودندد .تعددد اربدار در ایدن
م اطق نبان از پیبرفت و توالعه فره گی و تمدنی این م اطق نسبت ده م طقده حجداز
دارد؛ زیرا در صورتی که شرایس ارتصادی ،الیاالی و فره گدی درای رشدد جوامدع وجدود
داشته اشد ،امکان ررار گرفتن افراد در گروههدا و ردههدای مختلدف زیداد االدت ،امدا در
صورتی که فاای فره گی ،الیاالی و ارتصادی سته و انحصاری اشد ،نده ت هدا امکدان
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رشد وجود ندارد ،لکه جامعه ه المت دو رطبی شدن ،فقیر و غ ی ،یدا حداکم و محکدو
پی

میرود .این وضعیت در نمودار مر وط ه رده دی اجتما ی م طقه حجاز نسدبت ده

م اطق شمال و ج وب ارزتر االت؛ زیرا در م طقه حجاز توزیع ردر ،،ررو ،و م زلدت ده
گونهای ود که م جر ه تجمع آن در ردههای رتر جامعه یع ی شیوخ ،اشدرا و زرگدان
شده ود .این مسأله امکان رخورداری ردههای پدایین جامعده ،ده وید ه فقدرا و ضدعفا و
ردگان ،از م ا ع موجود در جامعه را فراهم نمیکرد .مسأله ما ون 88،ک ز 83و تکدارر 33کده
خداوند در ررآن ه آنها اشاره کرده ،رده پایین و ایی جامعه حجاز را ده خدو ی نبدان
می دهد .دین ترتیب تجمع ررو ،،ردر ،و م زلت در دالت ارلیتی از جامعه و ممانعدت از
توزیع آن در الطوح دیگر جامعه ،امکان متعدد شدن ردههای اجتمدا ی و ردرتم دد شددن
ییه های متوالس ه پایین را اللب میکرد .این مسأله از تفاو،های ارز ییه دی م اطق
شمالی و ج و ی ا م طقه حجاز االت.
نتیجه

مقایسه ربر دی اجتما ی در م اطق شمالی و ج و ی ا م طقه حجاز نبان مدیدهدد
که ییههای اجتما ی متأرر از نحوه توزیع ررو ،،ردر ،و م زلت ایجاد شدده دود .توزیدع
ردر ،یا ه تعبیر دیگر ،واگذاری م اصب و مورعیت های رتر الیاالی و نظامی در م داطق
شمالی ،ج و ی و حجاز میان در اریان ،شیوخ و رؤالای ربایدل صدور ،گرفتده دود .ت هدا
تفاو ،توزیع ردر ،در این عد در م اطق الهگانه ،ه وجود شاه و خاندان شاهی در م اطق
شمالی و ج و ی رمی گبت ،در حالی که در م طقه حجاز رأس هر ردر ،در دالت رؤالا
و شیوخ ربایل ود .نحوه توزیع ردر ،در این م اطق فرصتی رای اربار پایین ا حسدب و
نسب ضعیف ایجاد نمیکرد .آنان حتی در صور ،داشتن شایستگی و لیارت جز در مدوارد
معدودی امکان کسب م اصب را پیدا نمیکردند.
توزیع ررو ،در م اطق الهگانه ،نظا نا را ر ارتصادی را نبان میدهد که در نتیجه آن
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یبترین ررو ،جامعه در انحصار در اریان ،رؤالا ،شیوخ ربایل و اشرا و زرگان ود .این
گروهها ا انحصاری کردن امکانا ،و مورعیتهای ارتصادی جامعه از ربیل زمین ،تجدار،
و اغا ،از یبترین ررو ،و الرمایه رخوردار ودند و گروههای پایین جامعه ه وی ه فقدرا
و ردگان نیز االتثمار میشدند .نا را ری ارتصادی در م اطق الهگانه وجود داشدت ،امدا در
م طقه حجاز ا توجه ه شرایس نامسا د معیبتی و ک زاندوزی و تکارر معدودی از اشدرا
جامعه ،امکان چرخ

ررو ،و توزیع آن در ییههای میانی ه پایین جامعده ضدعیف دود.

این مسأله یک نظا ارتصادی دو رطبی در حجاز ایجاد کرده ود ،ه گونهای کده یکدی از
آموزههای اصیل اال ،که رای احقاق حقوق فقرا ارائه شد ،تأکید در ددالت ارتصدادی،
فقیرنوازی و دالتگیری از اربار ضعیف ود.
در عد م زلت نیز نحوه توزیع م زلتها در م اطق الهگانه رگرفته از میزان رخورداری
افراد از حسب ،نسب و ررو ،ود ،که در نتیجه آن ،اربار رده ایی جامعده یع دی رؤالدا،
شیوخ ربایل ،اشرا و زرگان از یبترین میزان م زلدت اجتمدا ی رخدوردار ودندد و در
االاس آن پایگاه اجتما ی رتر یافت د .در حالی که اربار متوالس و پایین جامعه و کسدانی
که از نسب ،حسب و ررو ،چ دانی رخوردار نبودند ،از م زلت اجتما ی نیز محرو ودند و
امکان ه دالت آوردن فرصتها و مورعیتهای رتر را که ر معیار نسب و حسب تقسدیم
میشد ،نداشت د .این مسأله در حجاز نمود یبتری داشت ،زیرا توزیع مورعیتهای م زلتی
ر همین مب ا صور ،میگرفت و ا تبار اجتما ی افراد از این طریق ه دالدت مدیآمدد در
حالی که در م اطق شمالی و ج و ی مباغل اجتما ی نیز م زلتالاز دود .مبداغلی مان دد
نظامیگری ،کباورزی و ص عتگری یک م بع درآمد ه شمار میرفت و اربدار فعدال در
این رصهها میتوانست د ا راز وجود یبتری در جامعه داشته اش د.
ررالیها نبان میدهد که نا را ری اجتما ی و ارتصادی موجود در جزیرة العرب ربدل
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از اال ،و تقسیم نا ادینه مورعیتها و م اصب ،در م طقه حجاز نمود یبتری داشته ،این
نا را ریها ،در میان ییههای اجتما ی جامعه ،فاصله اجتما ی و ارتصادی پدید آورده ود.
این امر تأریر زیادی ر توجه اال ،ه حقوق ارتصادی و اجتما ی انسان و تأکید ر را ری
انسانها و ایجاد رسس و دل در جامعه داشته االت.
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 .11این اصطالحات از لحاظ نقش ،تفاوتی با هم نداشتند و به معنای شیران شاه یا سربازان شاه
به کار برده میشدند .این گروه از سربازان در خدمت شاهان بودند؛ ترکیب اضافی ملک ،یا ملکن
به همین علت است؛ جواد علی ،پیشین ،ج ،1ص113ـ.111
 .11جواد علی ،پیشین ،ج ،1ص111ـ.111
 .16یاقوت حموی ،پیشین ،ج ،9ص.123
 .13بکری ،عبداهلل بن عبدالعزیز ،معجم ما استعجم من اسماء البالد و المواضع ،بیروت :عالم الکتب،
1117ق ،ج ،9ص.132
 .13بالذری ،احمد بن یحیی ،فتوح البلدان ،بیروت :دار و مکتبة الهالل1233 ،م ،ص.717

 .12همان.
 .61شتران سرخ رنگی که در انحصار نعمان بن منذر بود و گفته شده که قبل از او ،از آن قبیله
قیس بود؛ یاقوت حموی ،پیشین ،ج ،9ص.171
 .61بالذری ،احمد بن یحیی ،انساب االشراف ،بیروت :دار الفکر1113 ،ق ،ج ،17ص.112
 .69قزوینی ،پیشین ،ص.61
 .67همدانی ،ابومحمد الحسن بن احمد ،االکلیل من اخبار الیمن و انساب حمیر ،دار المناهل،
بیروت :دار الیمنیة للنشر و التوزیع ،ج ،3ص.91
 .61جواد علی ،پیشین ،ج ،3ص.111
 .61قزوینی ،پیشین ،ص.61
 .66جواد علی ،پیشین ،ج ،1ص111ـ.111
 .63همان.
 .63اصفهانی ،ابوالفرج ،االغانی ،بیروت :دار احیاء التراث العربی1111 ،ق ،ج ،11ص.72
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 .62الشنتمری ،یوسف بن سلیمان بن عیسی ،اشعار الشعراء الستة الجاهلیین ،بیروت :دار الکتب
العلمیة1199 ،ق ،ج ،1ص.136
 .31اصفهانی ،االغانی ،پیشین ،ج ،11ص.963
 .31غنیمه ،یوسف رزق اهلل ،الحیرة ،المدینة و المملکة العربیة ،بغداد1276 :م ،ص37ـ.31

 .39مقدسی ،احسن التقاسیم فی معرفة االقالیم ،پیشین ،ص23؛ ابن حائک ،حسن بن احمد ،صفة
جزیرة العرب ،صنعا :مکتبة االرشاد1111 ،ق ،ص.21
 .37مقدسی ،احسن التقاسیم فی معرفة االقالیم ،پیشین ،ص23؛ ابن حائک ،صفة جزیرة العرب،
پیشین ،ص.21
 .31ابن حائک ،صفة جزیرة العرب ،پیشین ،ص.23
 .31حافظ ابرو ،عبداهلل بن لطفاهلل ،جغرافیای حافظ ابرو ،تهران :میراث مکتوب ،1731 ،ص.993
 .36ابن سعد ،الطبقات الکبری ،بیروت :دار الکتب العلمیة1111 ،ق ،ج ،9ص.91
 .33مقریزی ،احمد بن علی ،امتاع االسماع ،بیروت :دار الکتب العلمیة1191 ،ق ،ج ،3ص.119
 .33طبری ،پیشین ،ج ،7ص.133
 .32دینوری ،المعارف ،قم :منشورات شریف رضی1111 ،ق ،ص.71
 .31ابن خلدون ،مقدمة ابن خلدون ،پیشین ،ج ،1ص119ـ.117
 .31عبدالکریم ،خلیل ،قریش من القبیلة الی الدولة المرکزیة ،بیروت :مؤسسة االنتشار العربی،
1223م ،ص.61
 .39این واژه برای فقرا به کار میرفت و به آنان الغربا نیز میگفتند .صعالیک (کسانی که به سبب
فقر و یا با انگیزه کمک به فقرا ،راهزنی و غارت میکردند) از جمله کسانی بودند که واژه غبرا برای
آنان به کار رفته است؛ بنگرید :ابن منظور ،پیشین ،ج ،1ص.1
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 .83ابن منظور ،پیشین ،ج ،1ص711؛ راغب اصفهانی ،محمد بن حسین ،مفردات الفاظ القرآن،
بیروت :دار القلم1119 ،ق ،ج ،1ص611ـ.619
 .31عبدالکریم ،پیشین ،ص.61
 .31ضیف ،پیشین ،ص.731
 .36ابن عبدالبر ،االستیعاب فی معرفة االصحاب ،بیروت :دار الجیل1229 ،م ،ج ،1ص.139
 .33جواد علی ،پیشین ،ج ،1ص.111
 .33سوره ماعون ،آیه .3
 .32سوره توبه ،آیه .71
 .21سوره حدید ،آیه .91

