
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


  
  

  
  

  ايران باستان غيردينيطبقات اجتماعي در متون ديني و 
  

نجف آباد،دانشگاه آزاد  خ،واحديقبل  از اسلام،گروه تار رانيا يتخصص يدكتر يدانشجو ،يگنج سايپر
  رانيآباد ا ،نجفياسلام

 سندهي(نو رانيآباد ا ،نجفيواحد نجف آباد،دانشگاه آزاد اسلام خ،ياستاد گروه تار ،يجمال وسفي ميكر محمد
  مسئول)

  رانيآباد ا ،نجفيواحد نجف آباد،دانشگاه آزاد اسلام خ،ياستاد گروه تار ،سام ينيمع بهزاد
  رانيآباد ا ،نجفيواحد نجف آباد،دانشگاه آزاد اسلام خ،ياستاد گروه تار ،يسينف نادره

 
  چكيده

بر اين باورند  نظرانصاحب. شديمسنتي ديرينه جامعه به سه يا چهار طبقه تقسيم  بنا بردر ايران باستان 
در جوامع و باورهاي اقوام  ميتوانيمكه رد پاي آن را  گردديبرمكه اين ميراث مشترك به دوران هندواروپايي 

اين  يازجملهبيابيم. بررسي منابع حاكي از وجود طبقات مختلفي در جامعه ايران باستان بوده است  ييهندواروپا
، دبيران، كشاورزان و صنعتگران بوده است. اما موضوعي كه مهم است، اينكه آيا طبقات روحانيون، جنگجويان

و يا عاملي اجتماعي هم در آن دخيل بوده  شدهحاصلي بر پايه باورهاي مذهبي و خدايان آنان بندميتقساين 
بيشتر  كهازآنجاداشته است.  باهمطبقات اجتماعي در متون ديني و غيرديني چه تفاوتي  بنديتقسيماست. 

ي و بندميتقساين  منشأايران باستان است، در پي يافتن  غيردينيي ما از متون ديني و هادادهاطلاعات و 
  ي در تاريخ ايران باستان هستيم.بندميتقسچگونگي اين 

  طبقات اجتماعي، هندواروپايي، ايران باستان، اوستا، پهلوي :كليدواژه
  

  
  ١٨/٠٢/٩٧پذيرش:  تاريخ                  ١١/٠٢/٩٦خ دريافت:  تاري

E-mail: karimjamali.2000@gmail.com 



 ١٣٩٧ تابستانو  بهار ٢٢شماره  هاي تاريخي ايران و اسلاممجله پژوهش  ١٥٤

 

  مقدمه
را  يساسانپ.م، اردشير اول برعليه پادشاه اردوان چهارم شورش كرد و شاهنشاهي  ٢٢٤در سال 

 ٦٥٠ - ٢٢٤سده (بنا گذاشت و اين آخرين شاهنشاهي شرق كهن بود كه بر خاور نزديك به مدت چهار 
 رياز اردش يپادشاه اشكان نيپس از شكست آخر). Shaygan 1999: 12( ميلادي) فرمانروايي كرد

و  افتيخاتمه  انيپارت ييفرمانروا يپانصدسالهدوران  يلاديم ٢٢٦تا  ٢٢٤ يهاسال يبابكان در فاصله
كرمان آغاز شد. حكومت استخر بودند با تصرف فارس و  يحكومت فرزندان ساسان كه از شاهان محل

 رانيا ياسيدر كالبد س يديروح جد صورتبهبود كه  ياشكان اناز دور يادهيعد راتييحاصل تغ يساسان
 ايخاتمه دهد و  يعصر پارت الطوايفملوكتوانست به قدرت  نيخون يپس از نبردها ريشد. اردش دهيدم

پادشاهان  فينام خاندان ساسان را در ردواحد  ينينسبتاً متمركز و غلبه د ياسيس تي: حاكميژگيدو و
ماند (كريستن  دارياز تحولات پا يبا برخ يعصر ساسان انيتا پا يژگيو نيا كه ندبه ثبت برسا يرانيا

بار  نينخست يبرا رانيزمام حكومت را به دست گرفت، كشور ا رياردش كههنگامي .)١٥٢: ١٣٦٧سن،
 يو معنو ياجتماع اتيح يصورت در اجزا نيصه اآثار مخت ازپيشبيشو  افتي يمل يصورت وجدان

نبود، بلكه  ياسيحادثه س كيفقط  نيسلسله سلاط رييتغ ن،ي). بنابرا١٦٨: ١٣٧٤رشمن،يملت ظاهر شد (گ
از  يدولت ساسان ازيموجب امت زيبه شمار آمد. دو چ رانيا يدر شاهنشاه يديروح جد شيداينشانه پ

  .)١٨٣: ١٣٦٧سن، نيستي(كر يرسم نيد جاديا رگيتمركز قدرت، د يكيدولت متقدم است: 
 امپراتوري انيبود كه در م چادرنشينيدر هم بافته با مردمان هم  يجامعه ساساندر اين زمان، 

هنوز از  نيشيمسلط پ انيپارت يهالهياز قب يداشتند. بعض ياجداگانه يالهيو سازمان قب كردنديم يزندگ
 يبررس يو افق يعمود ازلحاظفرد را  ياجتماع تيققان وضعاز مح يبرخ .برخوردار بودند تياهم

او  تيوضع يافق ازنظرو  سنجنديم ليخانواده، كلان و ا يشخص را در واحدها يعمود ازنظر. كننديم
باستان به  رانيكه در ا كننديم يبررس آيدبرمياز تولد و شغل او  كهچنانآن ،يطبقه اجتماع كيرا در 
در چگونگي طبقات دوره ساساني اقوال گوناگون وجود دارد.  ).٨٤: ١٣٧٧،يفراگفتند (يشه ميآن پ

). ١٥٣: ١٣٦٧كريستن سن آن را امري بسيار پيچيده و تاريك توصيف كرده است (كريستن سن،
تنظيم طبقات خوانده و آورده است كه نخستين پادشاه ساساني هفت  گذارپايهمسعودي اردشير اول را 

  .)٢٤: ١٣٦٥عودي، طبقه بنا نهاد (مس
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  قيتحق نهيشيضرورت و پ
و اريه اي  ييهندواروپافرهنگ گذشته خود از دوران باستان وامدار  رانيا يهادولت ازآنجاكه

شناخت فرهنگ  يبراو  ،آشنا گشتند ينيالنهرنيب يهاتمدنبودند، پس از ساكن شدن در فلات ايران با 
جامعه ايراني را همراه با باورهاي آنان در متون ديني و فرهنگ و است  ازي، نجامعه ايران باستانو 

يي در مورد جامعه ايران باستان صورت گرفته، اما هاپژوهش باآنكهقرار داد و  يموردبررس غيرديني
  متون ديني و غيرديني كار چنداني صورت نگرفته است. هيبر پادرباره ساختار طبقاني آن 

 
  ييطبقات اجتماعي در جوامع هندواروپا

به ميراث  توانيمو اساطير هندواروپايي، چون ايران، هند، يونان و ايتاليا  هاواژهبا بررسي تطبيقي 
 ياصلسه پيشه  هيبر پامشترك سنن هندواروپايي آنان پي برد كه ساختار اجتماعي و سلسله مراتبي 

اساطير تطبيقي  اصطلاح ).Benveniste1966:280اند (داشتهروحانيون، جنگجويان و كشاورزان) (
كه در سده بيستم در مطالعات ديني هندواروپاييان  روديمنو، معمولاً در رابطه با كار ژورژ دومزيل به كار 

 نيتربرجستهاو يكي از  -تا مرگش ١٩٣٠از  - به مدت نيم سده هندواروپاييان اهميت خاصي داشت.
 هندواروپاييكه به زبان  دانشمندان در اين زمينه بود. نظريه او مبتني بر اين اصل بود كه همه مللي

، وارث يك ايدئولوژي و مسلك مشترك دنديناميمآنان را آريايي  ١٩٦٠و تا اواخر  گفتنديمسخن 
خود، ردپايي از اين طرز تفكر را در متون رومي،  يشناسلغتبودند. او در طي تحقيقات تاريخي و 

پيدا كرد. اين ايدئولوژي ساختاري، ي هندي، اساطير يوناني و ادبيات حماسي نورس باستان هاسروده
خدايي و نظام  مراتبسلسلهو ساختار  شدهيبندطبقهي فرهنگي متمايزي هانهيزمسه بخشي بود كه در 

پايه و كانوني براي نظام  سانبه. اين سه بخش )Arvidsson2006:4داد (يماجتماعي را نشان 
بنابراين، اين  انعكاسي از باورها هستند. هاورهاسط چراكه؛ شدنديمعقيدتي اين جوامع در نظر گرفته 

رود يمساختار براي روشن كردن ريشه و فرهنگ جوامع هندواروپايي به كار 
)Mallory&Adams2004:117( با كار دومزيل، ديرينه شناسان توانستند به ماهيت جامعه سه .

چنين  ميتوانيم، هاافتهس اين يكشاورزان پي ببرند. بر اسا-پروراندامبخشي روحانيون، جنگجويان و 
گمان بريم كه هريك از اين طبقات يك رنگ، توتم، حيوان يا نماد مشخصي داشته است 

)Mallory1997:161( .اقوام  هايزيرشاخهدر  توانيمرا  گانهسهنظريه او ساختار اجتماعي  بنا بر
موضوعات شرعي و مقدس سروكار  اولين پيشه با سلطنت و هندو ايرانيرديابي كرد. در  هندواروپايي
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ي قانوني هاجنبهو َورونه هستند. ميتَره، تجسمي از پيمان و  اين پيشه، ميتره يانيهندو آردارد. خدايان 
قدرت است. ورونَ، جادو و دين را در اختيار دارد. دومين پيشه با نيروي بدني و جنگ سروكار دارد. 

نيروي جسماني بوده است. او حامي جنگجويان است و  آن ايندَره است كه خداي يانيهندو آرخداي 
. سومين پيشه با حاصلخيزي، امرار و معاش، ثروت و سلامت كنديمرا در تهاجم و دفاع حمايت  هاآن

. آنان دوقلويي هستند كه نماد شونديمناميده  هانياشواين پيشه  هندو آريانيسروكار دارد. خدايان 
معروف هستند كه منظور  )dive napata(ديو نَپته عنوانبهلاتين آنان  باروري و فراواني هستند. در

 Bedolla( است )dios kouri(پسران ديائوس و زئوس هستند. در يوناني معادل آنان ديوس كوري
2002: 10&West2007:4( چون ميترَ و هندو آريانيميتاني، فهرستي از خدايان  نامهپيمان. در ،

خداي جنگ) و ناستيه ( ندرَ ياو با روحانيون ارتباط دارند)،  نديآيم باهمدو نام وروَن (در ريگ ودا اين 
 ميابييمدر روايات يوناني هم ما سه گروه خدا . ) آمده استشونديم(جفتي كه مربوط به طبقات پايين 

كه  وَديتبا پيروزي نظامي و اَفر آتنهكه هريك با خدايان متفاوتي در ارتباط هستند: هَرا با پادشاهي، 
دو مزيل آورده، برابرهاي رومي اين خدايان  همچنان كهنشانه عشق زيباترين زنان و باروري است. 

. روايات شونديميي تاريخي در نظر گرفته هاتيشخص سانبهي، ااسطورهشخصيتي  جايبه
يفه كه اولين شاهان رومي رومولوس و نوما وظ كنديممورخ رومي براي ما آشكار  ،)Livy(ليوي

وظيفه جنگاوري و انكوس ، )Tullus Hostilius(روحاني را به عهده داشتند، تولوس هوستيليوس
 وظيفه كارهاي عمومي را داشته كه خاص طبقه سوم بوده است، )Ancus Martius(مارتيوس

)Mallory& Adams2006:431(جي. فوسمان .)G.Fussman(  در شمال پاكستان به
هستند و با  هندو ايرانييي كه بازتابي از باورهاي مشترك هانييآ باورهاي مذهبي بسيار كهن و

مشترك و  هندو ايرانيسازندگان وداها همخوان هستند، پي برده است. در اينجا، يك آيين اجدادي و 
وجود دارد.: يمه و  هندو ايرانيخدايان مشترك  نيتركهنساختار اجتماعي سه بخشي هندواروپايي و 

 الهه شير و باروري)، Dhiṣana(محافظ گله) و ديَشَنه(ايندرَ، گوشه ، )Yama-Yami(يمي

)Kuzmina2007:321(.  
 كردهيمنمادين، وظيفه و نقش هر يك را هم گونة خاصي از مرگ قانوني يا آييني تعيين  طوربه

و  پروراندامبراي جنگجويان و غرق شدن براي  فروبردناست: خفگي براي روحانيون، بريدن/ 
ان. شايد در اين مورد بتوان گمان برد كه خفگي، مرگي روحاني و معنوي است، مردن از راه كشاورز

بريدن و قطع شدن در جنگ براي جنگجو است و كشاورز و دامدار با آب و غرق شدن ارتباط دارند. 
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) تربزرگجواني)، جنگجويان (( پروراندامچيزي مانند سه مرحله عمر انسان؛  توانديمارتباط آييني ديگر 
ي بندميتقس). اين Anthony 2007:92باشد () بوده ترينبزرگبزرگ (ي هاخاندانو رهبران 
و بازو يا قسمت دوم و  تنهميندر پيكره و بين اعضاء بدن: سر يا قسمت اول؛  همآنتويمطبقاتي را 

بهترين بخش ود (شيمپايين تن و پاها يا قسمت سوم، و هم در تقسيمات جغرافيايي و فضايي مشاهده 
فضا كه آسمان است با قسمت اول، زمين با قسمت دوم و زيرزمين با قسمت سوم همخوان است) 

)Mallory&Adams2004:119(. ي تكامل و هاداستاندر كنار همه  همچنين، در هند باستان
استگاه وجود داشت كه خ يي در مورد چهار طبقه برهمن، كشتريه، وئيسيه و سودرههاداستانآفرينش، 

ي مختلف هابخشو طبقات از  گردديبرمپوروشه) ( يهانيكانسان به جدا يا قطع كردن عضوهاي انسان 
يي از شخصيت كيهاني ويَرت هابخشچهار طبقه به  منشأبدن او شكل گرفتند. در ريگ ودا 

يا همان  )Manu- smriti(سمريتي- است. در منو شدهدادهنسبت  )Virat Purusha(پوروَشه
 هاسيَوئاز بازوان او،  هاهيكشتراز صورت برهما،  هابرهمنكه  ذكرشدههم  ي قانون منو،هاورالعملدست
 ١٦بند  ١در فصل  .)Williams2003:25,91,96ي او و سودرها از پاهاي او زاده شدند (هاراناز 

مچون انسان كه ه – كنديمكار گيتي را اهوره مزدا معين  "آمده  بارهدراينشكند گمانيك ويچار 
، جنگجويان؛ شكم، كشاورزان؛ و پاها، هادستهمانند چهار طبقات پيشه: سر آن، روحانيون؛  - است

  .)Muller1885:119("صنعتگران
سه "همراه با  "جفت"موضوعي كه در مباحث بالا وجود دارد، شيفتگي و علاقه هندواروپاييان به 

؛ شوديمختار مورون شعري هندواروپاييان ديده است كه دائماً در سا "دو و سه گانگي"يا  "گانگي
تور)، و سه - ميترَ، اودين-جفت و منو، َورونَ دهد (يمموضوع جفت، قدرت قانوني و جادويي را نشان 

هم به ( يروحاناز:  اندعبارتگانگي، تقسيم كردن جامعه و كيهان بر پايه سه نقش يا وظيفه بزرگ كه 
گاو كشاورز ()، جنگجو (سومين انسان) و شبان و اشيقانونقدرت لحاظ نيروي جادويي و هم به لحاظ 

) در ١٩٨٦- ١٨٩٨. بر همين اساس بود كه نظريات جرج دومزيل ()Anthony2007:135(يا گله) 
 داكردهيپهواخواه  يرعلميغتاريخ اديان، نظرياتش در جوامع علمي و  نظرانصاحبميان شمار اندكي از 

كرد را به خود جلب  )Jan de Vries(چون ميرچيا الياده و ژان دو ورياست. نظريه او، دانشمنداني 
)Ardvinson 2006:4(. نظريه  و استيگ ويكاندر از سوي ديگر، دانشمنداني چون اميل بنونيست

زمينه هند باستان  ايران باستان و ويكاندر در ◌ٔ نهيدرزم. بنويست با كار كردن قراردادند تيموردحمااو را 
. البته، )Mallory&Adams2004:119كردند (اي ايراني به نظريه دومزيل كمك و ديگر باوره
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اين مقوله سه  چراكهقرار گرفت؛  موردانتقادنظريه دومزيل هم در طي حيات او و هم پس از مرگش 
. آرنولد شديمبخشي جامعه، تنها خاص هندواروپاييان نيست و جوامع ديگر را نيز شامل 

اعتقاد داشتند،  )karlo Ginzburg(و كارلو گينسبورگ )Arnoldo Momigliano(موميگليانو
مسيحي است و نظريه او بيشتر با فاشيسم و - دومزيل جزء گروهي است كه مخالف جامعه يهودي

كه ساختار جامعه سه بخشي  است). مالاندرا معتقد Arvidsson 2006:4نازيسم سروكار دارد (
در دوران تاريخي نشان داده شود، اما ابداً مشخص  هاييايهندوآر، ايرانيان و هاسلتدر مورد  توانديم

هندو حتي در جوامع  ژهيوبهنيست كه يك ساختار سه بخشي اوليه را بتوان در ميان هندواروپاييان 
ي اين طبقات وجود ندارد. براي نمونه، در اوستا، هازباننشان داد؛ زيرا هيچ واژگان ثابتي در مورد  ايراني

قبيله روحانيون  هرودتي براي روحانيون، آثرون است، در مقابل در ايراني غربي بنا به گفته كل واژه
مادي، مغ نام داشته است. در هند براهَمنه شكل نويي از واژه قديمي برَهَمن (كسي كه با برَهَمن يا 

دس نيروي مقدس در دعاها، سروكار دارد) است. اين واژه شامل همه طبقات متخصصين امور مق
در هند  كهدرحالي، شدنديم. اعضاء طبقه جنگجويان در ايران رَثه ِاشتا يا گردونه سوار ناميده ديگرديم

. شدنديم، ناميده "، شاهزادهكنديمكسي كه فرمانروايي "= شاهزاده، يا كَشتريه= )rājanya(يا راجنيه
در هند، وئيسيه  كهدرحالياست؛ فشيوينت=كشاورزان، اختصاص داشته - در اوستا، طبقه سوم به واستريو

. همچنين، هيچ دليلي وجود ندارد كه گمان كنيم هر يك از وظايف يا شدنديم، ناميده ياشراف ريغ= 
 يآسانبهمشاغل تنها با هر يك از سه طبقه ارتباط داشته است. براي نمونه، خانواده پدرسالاري را 

  .)Mallandra1983:8نمود (در هر يك از سه شغل پيدا  توانيم
، كار دومزيل بسيار مؤثر بوده است و برخي دانشمندان پيوسته در محدوده ايدئولوژي سه باوجوداين

و هم داراي انتقاداتي است.  پذيرشقابل. نظام سه بخشي او هم كننديمبخشي در مورد سه وظيفه كار 
است و رد كردن آن مشكل ي است، اثبات بندطبقهي مبتني بر اهينظراين نظام، اساساً  ازآنجاكه

)West2007:4( ،آن به  جايبهرا كم اثر دانست و  شناسيريشه، دومزيل اهميت مرورزمانبه. البته
آورد ي ساختاري بين اساطير، جامعه و اعمال مذهبي اقوام هندواروپايي روي هاشباهت

)Clackson2007:212(ندواروپايي را . در جدول زير ما تقسيم طبقات در جوامع بزرگ اوليه ه
  :ميكنيممشاهده 
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  هند

طبقات   مهابهاراتا  ريگ ودا  خدايان ميتاني
  هندي

 برهمان،- منو  يوديشتيرا پاندو  ورونا - ميترا  نا- ارو - را تيآيم  پادشاهي- ١
 سوگند خوردگان

  يراستبه
 درا- اين  جنگجويي- ٢

  
 ايندرا

  
  ايندرا

  
سوگند كشتريه، 

به  خوردگان
  گردونه و سلاح

سوگند وَيسيه،   سَهَِدوه- نَكوله  دَسره- ناستيه  تيه- سَ- نا  وريبار- ٣
به گله،  خوردگان

  دانه و طلا
   

  
  ايران
ي مقدس هاآتش  طبقات اجتماعي  اوستا  

بنيان شده شاهان 
  اوليه ايراني

دعا براي 
اهوره مزدا 
  براي دفع بلا

، شتهيوهاشه  پادشاهي- ١
  وهومنه

آثرون يا روحاني 
  آتش

  شر و ارتداد  "انيونروح"آتورفَرنبَغ

خشَثره   جنگاوري- ٢
  وَئيريو

َرثَ اشتَ يا 
جنگجوي گردونه 

  سوار

 اسبآتورگُشن
  "جنگجويان"

  غلبه نظامي

 وَامِرتات   باروري- ٣
  هَئوروتات

واستريو 
  دارانگلهفشوينت يا 

سال بد براي   آتور برزن مهر
  محصول
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  يونان

ي اجتماعي هاگروه  داوري پاريس  
  در آتن

ات اصلاح
  اوكورگوس

  اصلاحات اوكورگوس  روحانيون  ي ايزد هَرا براي پادشاهيهاوعده  پادشاهي- ١
ي ايزد آتنه براي پيروزي هاوعده  جنگاوري- ٢

  نظامي
  تأسيس باشگاه نظامي  نگهبانان

ي افروديت براي عشق هاوعده  باروري- ٣
  زيباترين زنان

  تقسيم دوباره سرزمين  كشاورزان

  
 

  روم
  تاريخ  انيون بزرگ روميروح  خدايان  

ژوپيتر ديوس   پادشاهي- ١
  فيديوس

  نوما- ُرمولوس  ژوپيتر- فلامِن دياليس

  تياليوس هوستيلوس  مارس - فلامِن مارتياليس  مارس  جنگجويي- ٢
  انكوس مارتيوس  كورينوس)( سيناليكورفلامن   كورينويس  باروري- ٣

  
  اسكانديناوي

  هايمس كرينگلا  خدايان  
  .شوديمدر روز زمستان، خوني براي سال نيك نثار   ورت- اودين  پادشاهي- ١
  .شوديمدر روز تابستان براي پيروزي در جنگ نثار   ثور  جنگجويي- ٢
 - فراير - نيورذر  باروري- ٣

  فرايا
  .شوديمدر نيمه زمستان براي محصول خوب نثار 
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 طبقات اجتماعي در متون اوستايي 

است،  شدهنوشتهزباني را كه اين كتاب به آن  جهتدينبكتاب ديني زرتشتيان اوستا نام دارد؛ 
است  شدهنوشتهبه آن  رانيا ينيمتون د نيتراست كه كهن ياوستا زبان اند.اوستا ناميده

)Dhalla1938:16زردشت در اوستا آمده است يهاآموزه ي). همانا، منبع اصل 
)Boyce1990:1و سپس در  يدر ابتدا گردآور از متون گوناگون است كه ياكتاب مجموعه ني). ا
نقل و  يشفاه صورتبه ونيزمان، اوستا را روحان ازاينپيشعصرمان به نگارش درآمد.  ةاول هزار ةمين

 يانيك شتاسبي). دالا آورده كه زردشت در زمان سلطنت وskjaervo,2005:34( دادنديم انتقال
زند اوستا  ايرا اوستا  شكل گرفت و آنمتون مقدس  روانشياو و پ يهاو در اثر تلاش كنديم ظهور

آمده، زردشت  يو متون پهلو نكرديو د رافيكه در ارداو يتي). بر طبق رواdhalla,1922,38( دندينام
است  شدهيم داشتهنگه يسلطنت يگانيو در با شدهنوشتهپوست گاو  يداشته كه بر رو ييهانسخه

)karanji,2005,5نام را زردشت و معاصرانش به  نيكند ا نيمع كه ميدر دسترس ندار ي). ما سند
  ).dhalla,1922,38( آن داده باشند

و  ييكهن اقوام هندواروپا يباستان، كه دربردارنده باورها رانيمنبع ا نيتربا مراجعه به اوستا، كهن
 ميو صنعتگران تقس كشاورزان ان،يجنگجو ون،يروحان يشهيجامعه به چهار پ ميشويمآگاه است،  ييايآر
كشاورزان و  ان،يجنگجو ون،يروحان ييودادر جامعه  شهيبا چهار پ ميتقس نياست كه ا شدهيم

 اتيدر روا) Geldner1896: 79 & skjarvo2007: 18( داشته است يخوانهمآنبندگ
كشاورزان و صنعتگران  ان،يجنگجو ون،يجامعه به روحان مي، تقسافتهيانعكاس  در شاهنامه كه يرياساط

متأخر  ي). در اوستاDhalla1938:106است ( گرفتهشكلجم  يشاه ييعصر طلا نيآغاز در دوران
جنگاوران،  ون،يكدام هستند؟ روحان هاشهيپ"آمده است  انيسخن به م شهي، از چهار پ١٧، ١٩ سنيدر 
 "با پندار درست، گفتار درست و كردار درست دهنديرا انجام م يفوظاي روزانه كه صنعتگران ،دارانگله

)Skjaervo2007:18&Haug1878:188(.  نيو ا"آمده:  نيچنهم سني نيهم ١٦در بند 
است و آن با  سيرئپنج  يو برا شهيمتعلق به چهار پ زان،يم ايسه مرحله  د،يگفته را اهوره مزدا گو

. با چه كيو كردار ن كيگفتار ن ك،يآن چقدر هستند: پندار ن يهازاني. مرسديم انيبه پا يشكشيپ
البته تنها در  .)Muller1887:264( "كشاورزان و صنعتگران شتاران،يارت ون،ي: روحانانيقه از آدمطب
شده و كشاورزان و  بردهنامشده است و غالبًا از سه طبقه  بردهنامچهار طبقه  نياست كه از ا سني نيهم

 &Skjaervo2007:18( رنديگيطبقه قرار م كيدر  باهمصنعتگران معمولاً 
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Bartholomae1904:908( .به  هاگاتچهارگانه در جامعه را در  يهاشهيپ بيترت نيزردشت ا
 اي منيريائ يعنياند؛ آمده گريد ياگونهبه هانام ني)، اDhalla1938:106نشناخته است ( تيرسم

 نتيفشو- هي، واسترهيواستر تيدرنهاو  شتاران؛يارت يآثرون ها؛ خوتو و نَر برا اي ونيروحان يهِخَمن برا
 امدهي)، و نام گروه آخر در گاهان نBartholomae1904:908كشاورزان ( يبرا هيورزن ايورزنه  اي

 گي(ر ييايهم در كنار هفت شغل، با سه طبقه َار ييودا گيدر جامعه ر ).Muller1887:264است (
جوان  يا، اوستاود گي. البته، همانند رميزادگان و كشاورزان سروكار دار بينج ون،ي)، روحان٩٠، ١٠ودا 

 &Witzel2001:9مطابقت دارد ( يداشت كه با سودَره هند زيبه نام صنعتگران ن يامتأخر طبقه اي

Oldfather1967:19در برخورد با فرهنگ  ايگو يچهار طبقات يآمدن ساختار اجتماع دي). پد
 دگاهيچهارم از د طبقه گر،يد يدگاهيد بنا بر). ١٣٧٧،٨٤،ي(فرا ديگرد يدستخوش دگرگون النهرينبين

گروه خارج  كيچهارم،  فهين.آلن وظ ازنظراست.  شدهگرفته ييايجغراف ياز چهار جهت اصل ،يرياساط
 نياشاره به ا ليهمخوان گشته است. اِ. ل يرياساط يالگو كيطبقه با  نياست؛ ا گريد فهيسه وظ زا

مؤنث  يو كاركرد فهيوظ كياساسًا كه جنبه مردانه و مذكر هستند،  نينخست فهيوظدارد كه در كنار سه 
 ).Mallory& Adams2006:119,431است ( قرارگرفتهو زنانه 

واستره، - سَتيسه پسر داشت. ا اتشيح يزردشت در ط) آمده كه ٨٨، ١٣(يشت  در متون ديني
و كشاورزان  ان،يجنگجو ون،يسه طبقه روحان يپدران و روسا بينره كه به ترت- و اوروتت ثره،يك- خوره
اين  ). درDarmesteter1880.II.121نداشتند ( ييسنايمزد ريدر اساط ينقش بزرگ هاآند. بودن

نه يك  شودينم) چنين آمده است: در خانه او زاده ٦، ١١مورد اي نسه طبقه در متون اوستايي در يسن (
: من ٣، ١٣). يسن Skjaervo2007:22روحاني، نه يك جنگجوي گردونه سوار و نه يك كشاورز (

گردونه سواران،  خوانميفرامباابهت كيش مزديسنايي و آثرونها را، من  بيشترين نيروهاي خوانميامفر
: چه كسي نخست انديشيد آنچه خوب ٨٨جنگجويان را و شخم زنندگان زمين را. فروردين يشت، بند 

است، چه كسي نخست سخن گفت آنچه خوب است؛ چه كسي نخست انجام داد، آنچه خوب است؛ كه 
 .)Müller1885.210ود نخستين روحاني، نخستين جنگجو، نخستين شخم زننده زمين (ب

جنگجو و  عنوانبهآثرون، سه تا  عنوانبه: باشد كه ده پسر از بدن تو زاده شود؛ سه تا ٣ويشتاسب يشت 
ود. در آمده: باشد ده پسر از تو زاده ش ٥بند  روزهيسدر  ).Ibid.329( نيزمشخم زننده  عنوانبهسه تا 

تو باشي  هاآنتو باشي يك جنگجو؛ در سه تا از  هاآنتو باشي يك آثرون؛ در سه تا از  هاآنسه تا از 
). Darmesteter1880.I.396( شتاسبيوي اي باش تو خودت هاآنيك شخم زننده زمين. يكي از 
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كه با  شتاريارت راند،يدور مرا با كلام  هايماريبو  وانيمرد اشه، آثرون است كه د كيآمده:  ٤ داديدر وند
فراوان را  يهاو خرمن دهديم انجامكينكشاورز كه  اي وشي. واستركنديرا خرد م شانيگرزش سر بدك

. ونديداد فرگرد پنج: اي سازنده جهان مادي، تو يگانه مقدس، آيا )Ibid.76( انديرويم نياز زم
 وسيلهبهقرار گيرند يا  مورداستفاده هر بارد و شسته و پاك شدن زماني كهرا به تن كند  هاآن توانيم

هر روحاني، جنگجو، يا كشاورز  وسيلهبهوخش،... يا - زوتر، يا توسط هاونن، يا توسط آتر
)Darmesteter1880.II.64, 78 .((زوتر) من در اينجا خواهم داشت روحاني٢، ٣ سپرديو : -

آثرون ها و جنگجويان و  ميخوانيفراما : م٥بند  ٤آتش، جنگجو، و شخم زننده زمين را. ويسپرد 
  ).Ibid. 343كشاورزان كوشاي كيش مزديسنايي را (

  
  ديني دوره ميانهدر متون  يطبقات اجتماع 

اجتماع به  نهيريد مياز تقس يو اشكان يدر بالا مشاهده شد، در منابع دوره هخامنش همچنان كه
 كي دهدينشان نم يمدرك چيو ه ديآينم انيبه م يادي شد، اشاره آنان وجود به اوستا در كه هاگروه

 يهانوشته ،يوجود داشته است. اما از منابع پهلو ينخست دوره ساسان مهيدر ن بنديتقسيم نيچن
 .ميبه بعد آگاه يلادياز سده پنجم م ميتقس نيو مسلمان از وجود ا زانسيب سندگانينو

(Yarshater2008 3(2) 32) ؛دهديرا نشان م ييه همان سنت اوستاادام يالبته، منابع پهلو 
 نابعم نيروشن شدن آن به ذكر ا ياست و ما برا امدهين انيبه م ينام رانياز دب ينيدر متون د چراكه

 ديپرس "آمده است:  ني) چن٣١(وست  ٣٠خرد در مورد طبقات در پرسش  ينوي: در كتاب مميپردازيم
و  )aratishtār(انيو نظام )āsrūs(ونيروحاناز طبقات  كيهر  فهيخرد كه وظ ينويدانا از م
و  داشتننگاهرا خوب  نيد ون،يروحان فهيخرد پاسخ داد كه وظ ينوي. مست؟يچ )vāstryōs(كشاورزان

و رسم را همچنان كه از  نييرا خوب و با دقت انجام دادن و فتوا و حكم و آ زدانيا شيپرستش و ستا
آگاهاندن و راه  يكيو مردمان را از كار خوب و ن داشتنهنگاآشكار است، درست  سنانيپاك مزد نيبهد
زدن و شهر و بوم  مندش انينظام فهياز دوزخ را نشان دادن است. وظ زيو پره ميبهشت و ب يسوبه
كردن و تا حد امكان جهان  يو آبادان يكشاورزان، كشاورز فهيو آسوده داشتن است. وظ منيرا ا شيخو

 فهيخرد كه وظ ينويدانا از م دي): پرس٣٢(وست  ٣١اشتن است. پرسش و آبادان د دنيبخش يرا راحت
را  ياست كه آن كار نيصنعتگران ا فهيخرد پاسخ داد كه وظ ينوي. مست؟يچ )hu-tukhš(صنعتگران

 يكه ندانند، دست بدان نبرند و آنچه دانند خوب با دقت انجام دهند و مزد عادلانه خواهند. چه كس
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زماني ماند و  يناكرده برجا ايرا كه نداد و به انجام آن دست زند، ممكن است آن كار تباه شود  يكار
. در فصل "گناه گردد منشأاو  يبرا ن،يبنابرا ،كنديم يباشد، خودش را راض يآن مرد كاف يكار برا كه
 ;west1979&آمده است ( انيچهار طبقه سخن به م نيهم يكتاب از فساد اخلاق نيهم ١، بند ٥٨

چهار  "آمده كه نيچهار طبقه چن فهيدرباره وظ چاريو كي). در شكند گمان١٣٦٤:٤٩،يتفضل 161,102
 فهيوظ ترينبزرگاست و  يروحان يبرا ميخ تند؛قدرت، خرد و كوشش هس م،يهنر در مردان است كه خ

 يعنيران است؛ جنگاو يترس و شرم مرتكب گناه نشوند. قدرت، برا واسطهبهاست تا  ميخ ونيروحان
كشاورزان خرد است كه  يدارد. برا يشاهزادگان جنگجو است كه كاربرد مردانگ نتيز ترينبزرگقدرت 

صنعتگران، كوشش است  يو برا دينمايم ايرا اح يتيگ وستهيو پ دهديكشت و كار را شدت م ياجرا
، ٩ نكرتيدر د. (Demenasce1945: 26)"گردديشان مطبقه در شرفتيپ ترينبزرگكه موجب 

مزدا با سه مرتبه، كه ه گفته اهور نيدرباره استحكام ا"است  يادشدهاز چهار طبقه  ٢١بند  ٤٧فصل 
. "جنگجو، كشاورز و صنعتگر هستند ،يطبقه كه روحان چهار وسيلهبههستند  كيپندرا، گفتار و كردار ن

در  (Muller1885:304) .ستا يادشده شهياز چهار پ بيترت نيبه هم زين ٢٠،٤٧بند  ٧ نكرتيدر د
  .(Ibid:504) است يادشده شهيچهار پ نياز ا زين ٤٦، بند ١٩ سناي ياز پهلو ماندهيقطعات باق

كل  نش،آفري آغاز در " كه آمده آتشكده سه با ارتباطشاندر ُبندَِهشن در رابطه با سه طبقه و  اما
مهر  نيُگشنَسب و آتش سودمند بُرز رومنديفروبك، آتش ن ايفرنبغ  بلندپايهبه آتش  يپاسبان يبرا نيزم

 .١٣٦٨:١٨٥نلز،ي(ه"و كشاورزان هستند انيجنگجو ون،يسپرده شد كه همانند روحان

(Muller1885:186& جدا شد و بار اول  ديآمده كه فر سه بار از جمشهم  ييدر متون اوستا
تعلق  يبار جداشده و به شاهسه  نجايو بار سوم گرشاسب آن را گرفت. فر در ا دونيبار دوم فر تره،يم

در  ).Müller١٨٨٥:٣٠٦كشاورز پنداشته شده است ( كيو  شتاريارت كي ،يروحان كيسان دارد كه به
است  يادشدهاز سه طبقه  زيبندهشن بزرگ ن اي ياز زندآگاه ٦فصل پنجم بند 

)Anklesaria1956:56) .ون،يحاناز سه طبقه رو ٥٨در فصل دوم، بند  زين ستيو نشا ستيدر شا 
سه بار تكرار ِسوشته، و "، آمده ٨است، اما در فصل هشتم، بند  يادشدهو كشاورزان  انيجنگجو
آورده  هاادداشتي. مولر در "چهار طبقه است يبرا هاييبازگو نيآب زوهر در ا ايآب مقدس  ينگهدار

ن به آن افزوده شد صنعتگرا شهيدر جامعه در اصل سه طبقه بودند كه بعدها به آن پ شهيسه پ نيكه ا
)Muller1885:260,358& West1880,284).  
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كه درجات  دادنديم ليرا تشك ياطبقه ونيداشت. روحان يطبقات خود سلسله مراتب نياز ا كي هر
 نيمتخصص ايآتش؛ دستوران  نيمراقب اي ربدانيه ون؛يسر روحان ايداشتند: موبدان  يو مراتب گوناگون

 نشيگز يببدنه مذه مراتبسلسله انيكه از م ختهيفره ونيروحان ايان دادوران؛ رد ايقضات  ؛ينيد
را  يو ضوابط شاهنشاه نيرا داشتند و قوان يبودند كه دانش امورات مذهب ي. قضات كسانشدنديم

ما از مشاور  ،يابهياسناد كت هي. بر پاكردندياندرزبِد خدمت م ايمشاوران  عنوانبه هاآن. كردنديم ميتنظ
اوهرمزد موبِد  ،يروحانمناصب  گريبودند. د يكه كارگزاران مهم ميموبدان اندرزبِد آگاه هست اين موبدا

 د،ينگرد جاديا يآغاز سلسله ساسان ايو  زمانكيمناصب در  نيكه ا ادداشتيبه  دينام داشت. البته با
 يلاديتا سده پنجم مآمده بودند و  ديحكومت پد يو ادار يبلكه از گسترش مراتب و القاب دستگاه مذهب

موبدان و  رئيس ايبه نام موبدان موبد  هاآن يكه ما از دو تا تخاص خود را داش سيرئهر طبقه، 
 ،يطبقه اجتماع نيدوم. (Daryaee2009:43( ميآتش آگاه هست نيآموزگار مراقب اي ربديه ربدانيه

سپاهِبد بر  رانيا در آغازو  كرديم يو اتباعش پاسدار يارتشتاران بودند كه از شاهنشاه اي انيجنگجو
منصب منسوخ شد و چهار  نيا روانيو بعدها در زمان قباد و پسرش خسرو انوش كرديم يسپاه فرمانده

 يشاهان محل يبانيسپاه از پشت ن،يمنصوب گشت. همچن يكوست شاهنشاه ايسپاهِبد در چهار بخش 
 (Ibid:45) آزادان برخوردار بود ايو نجبا  بزرگان، سپوهران،يو ايشهرداران، شاهزادگان شخص شاه  اي

 شانفهي(دهقان) بودند كه وظ گانانيدَه ايو زارعان  وشانيواستَر ايكشاورزان  ،ياجتماع قهطب نيسوم
سالار نام داشته  وشانيطبقه واستر نيا رئيسبوده است.  يآذوقه شاهنشاه يو نگهدار نيكشت زم

 نيدجدا از قانون  يبود و تا حد گرياز سه طبقه د شتريب كه شمارشان ،يطبقه اجتماع نياست. چهارم
  (Ibid:47) .هوتخشان بودند ايصنعتگران  ،كردنديزردشت عمل م

 زين ياستثنائات ات،يروا بنا بر. اما شدياز پدر به پسر منتقل م يدر دوره ساسان ذكرشدهمناصب  نيا
بعد  توانستيم ،كرديم شيگ او را آزماو موبد بزر دادينشان م يستگيشا يوجود داشت و چنانچه كس

 رانيدب اي انيجنگ اياو را به جمع خود  طيشرا بنا برشاه شاهان به مرتبه بالاتر رود و  بياز تصو
 گذارهيمورد در نامه تنسر آمده كه پا ني). در ا١٤٤، ١٣٦٣هوار،  (Burgan2010:88&بردنديم

 انيم يو نديو گو "چنان نگه ندارد كه مراتب مردم را را زيچچيه ديبا"اعلان كرد كه  يدودمان ساسان
 ل،يدل ني)؛ به هم٤٤، ١٣٧٣،٣،٢ ارشاطريآورد ( ديو عام پد يظاهر هاييتفاوتاهل درجات و عامه 

 ناي البتهاند. كرده يتلق گيرانهسخترا نسبتاً  يرانيجامعه ا بنديسازمانموارد  شتريدانشمندان در ب
 ايده آل يهااند روشداشته نيدانشمندان تلاش بر ا نيا رايبوده است؛ ز آميزمبالغه يليموضوع خ

موضوع در  ني. اندينما فيتعر ،مياردارياختدر  اكه م يمذهب اتيادب يرا برمبنا ياجتماع يبندسازمان
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با  ريتصو نيا كهدرحالينشان داده شود؛  يرانيا ياياز جامعه پو ينادرست ريشده كه تصو نيكل سبب ا
طبقات  م،يبپندار نيكه چن ميانرفته راههيتناقض دارد. البته، ما ب ،مياردارياختكه ما در  يشواهد همه
 يمورد، وقت ني. در اشدنديم داشتهنگهموارد جدا از هم  يدر برخ كشاورزانو  انيجنگجو ون،يروحان
با عنوانش،  شهيتَ همكه گئوما مينيبيم م،يندازيب يدر مورد ساختار اجتماع يشتريبه شواهد ب ينگاه

مهم را در  اميپ نيمطلب ا ناي. است ذكرشدهمنابع، تنها با عنوان مغ  يمغ آمده و در برخ ايمگوس 
 گونههماندرست  د؛يوده، متزلزل نمانباش را كه جزء طبقه يگاهيحق نداشته، جا گاههيچكه او  بردارد

 نيبر سرزم توانستنديهم نم ونيانداشته باشند و روح يحق نداشتند منصب روحان انيكه جنگجو
 هيگئومات تك ريشههمهم بر سابقه خود و  وشيكه دار مينيبيم نهيزم نيداشته باشند. در ا ييفرمانروا
  .)١٤٣٢، ٢،١٣٧٨ج  ا،يرنيپ &١١١، ١٣٨٠ اكونوف،يدارد (د

را به جوامع  ييدوران اوستا ييالگوها و ساختار جامعه اوستا ،شهررانيا سيبا تأس انيساسان همانا،
بود،  افتهيتحول يو پارت يجامعه موجود كه در دوره هخامنش ،باوجوداينمنتقل كردند.  رانيفلات ا يرانيا

خاص خود را داشت  يهايژگيدوران باستان را نداشت و و يبود، همان ساختار اجتماع
)Daryaee2009:39) .بود؛ به وجود آمده  ينيو روش نو ديجد طيشرا برحسب يبندميتقس نيا

 نيب يبندشدند و طبقه دايپ يلاديكاركنان دولت كه از سده پنجم و ششم م ديوجود طبقه جد ازجمله
 خشانو هوت وشانيو چهارم واستر رانيبه خود گرفت و طبقه سوم دب يااصناف و طبقات صورت تازه

بر چهار طبقه  ينمبت زين لاتيتشك انيساسان ي). البته، در زمان شاهنشاه١٣٨٠،٣٢٥ اكونوفيشدند (د
و كشاورزان و صنعتگران را در طبقه چهارم  قراردادند رانيبود كه طبقه سوم را دب نيبود. تفاوت ا

 ريق دادند به شكل زيزمان تطب ياسينحو با اوضاع س نيرا به ا يطبقه اجتماع ن،يگذاشتند و بنابرا
و سرانجام  دبيران اي سالارانوانيد؛ ارتيشتاران اي اني؛ طبقه جنگجوآثرون اي وني: طبقه روحاندرآمد

. دارمستتر شديم يا هوتخشان صنعتگرانو  يا واستريوشان مردم شامل كشاورزان ايمردم. طبقه آخر 
عرب بوده  يرانياشتباه مترجمان ا زا يطبقه سوم ناش عنوانبه رانيمحسوب شدن دب ديمعتقد است شا

نامه تنسر  گريدر عبارت د رانيقه مخصوص دبكه وجود طب رايز ست؛ين حيصح دهيعق نيا يباشد، ول
). ٢٩، ١٣٧٤سن، ستنيكر &١١٨، ١٣٦٧سن، ستنيكر Poursharati2008;47&است ( دشدهييتأ

 باستان ياست كه مشتق از فارس "ريدب"واژه  ،روديبه كار م "سندگانينو" يكه برا ياواژه يدر پهلو

dipira يلاميواژه از ع نيو خود ا باشديم tup-pi-ra/tipira  ١٣٨٥،ياست (تفضل شدهگرفتهوام ،
٣٧ (Soudavar2003:119&.دانند يم ياز زبان سومر واژهوامآن را  زين يلبته برخ. ا

مانده  ادگاريبه  انيلامياز دوران ع رانيدر ا يريكه سنت دب روديگمان م ني). چن٤٧، ١٣٧٧ ،ي(ابوالقاسم
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 نيچن انيدر زمان هخامنش يلاميع رانيدب در مورد )F.Vallat(مورد ف.والت نيمانده باشد. در ا
 رديبه كار گ يدر نظام ادار رانيطبقه دب كيبوده كه  نيخواهان ا وشيكه درا ييپندارد، گو

(Soudavar2003:119) .شدن كار و  يصصتخ شيبا رشد اقتصاد، افزا يدر دوره ساسان ايگو
اوضاع  يپاسخگو توانستينم گريدر شكل خود د يسه طبقه سنت ،يوانسالاريدستگاه د افتنيگسترش 

 شدنديم دهيموبدان و آزادان برگز انيكه از قرار معلوم از م رانيطبقه دب جه،يموجود باشد. درنت طيو شرا
در  يهم، مسعود يدوره اسلام منابع). در ٤٥: ١٣٧٣ ارشاطر،ي( افتيارتقاء  يطبقه اجتماع كيتا سطح 

 بزرگ موبد، كه بوده منصب پنج همه از ترمهم و داشتندا همنصب انيرانيالاشراف آورده كه ا هيتنب
  .(٩٧ :١٣٦٥ يو تخشه بذ بود (مسعود ربذدبي اسپهبد، فرمدار،

 انيشوايپ ي. از قرار معلوم طبقه باستانميهست يديجد يبندميتقسدر سده پنجم شاهد  ،جهيدرنت
خود را به گروه  يجا يباستان شتارانيو ارت وستنديبه آن پ زي(آثرونان) بوده و داوران ن يياوستا ينيد

 يو گسترش زندگ ديرس رانيو دب يوانسالاردي دستگاه به سوم طبقه. است داده آزاداناشراف تازه به نام 
و آنان در گروه چهارم قرار  ديگرد يدر طبقه سوم باستان يدادوستد و صنعت موجب دگرگون ،يشهر

  ).١٧ :٢، ٣ج  ١٣٧٣ ارشاطريگرفتند (
  

  ايران باستان ينيدغيردر متون  يجتماعطبقات ا
 در اطلاعاتمانمورد متفاوت هستند و  نيما در ا يهاگفت داده ديباستان با رانيدر مورد طبقات در ا

كه هفت خانواده درجه اول در رأس طبقه  ميدانيموارد است، فقط م ريكمتر از سا هخامنشي دوره در
 ازاتيامت ،هرودتگفته  بنا برو  شدنديم دهيورتوش نامك ايداشتند و طبقه كارگران گردا  يجا ياشراف

اشتغال داشتند،  ياز مادها بودند به امور مذهب يافهيطا كهها داشتند. مغ ارياز جانب شاه در اخت ياژهيو
، ١٣٧٨، ج،٢ ايرنيپ &١١١، ١٣٨٠ اكونوف،ي(د ستيدر دسترس ن يديطبقات اطلاعات مف رياما از سا

است و تنها از شاه، اشراف و دربار سخن به  امدهين انيبه م ياز طبقات نام زين انين). در دوره اشكا١٤٣٢
برخوردار بودند و  يبزرگ گاهيدوره، نجبا از جا ني). در ا٢٣٤٥ :٣،١٣٧٨ج  ا،يرنيآمده است (پ انيم

پارت  تيگفت اشراف توانياند. مبوده است و قدرت عزل و نصب شاه را داشته يموروث گاهشانيجا
). Rawlinson1903:414بوده است ( يو ساسان يامنشدوره هخ تياشراف ازتر درتمندتر و مستقلق

 يمتفاوت، طبقه متوسط يو خاستگاه گاهي(و صنعتگران) با جا انيياشراف و جماعت روستا جزبهالبته، 
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شامل  هاآنداشت.  ازيو اشراف به دانش، مهارت و خدمات آنان ن يسلطنت يهاهم وجود داشت كه خانه
  ).١٧٩، ١٣٧٨ سهوفري(و شدنديم اگرانيو خن خواجگانهنرمندان، صنعتگران، تجار، پزشكان، 

 بنا بروجود داشت كه  ترمهم ياجتماع يهاو با بخش بنديتقسيم گونهكي يدر دوره ساسان
كارنامه در  ،غيردينيبود. در متون  دهيبه ارث رس يدوره اشكان يعنياز آنان،  شياز دوران پ اتيروا

 پوهرگانسپاهبدان، بزرگان، آزادان، و واس"آمده است  نيچن مراتبسلسله نيبابكان درباره ا رياردش
و  رانيسالار و مهتر دب بانيسپهِبد، پشت رانيشگفت ماندند. موبدان موبد، ا دند،دي گونهآن كههنگامي

 & Nyberg2003:60( "بردندشدند، به خاك افتادند و نماز  رياردش شيدراندرزبد و واسپوهرگان پ
 انيسخن به م "اسپهبدان وموبدان، ردان و بزرگان "از  زين رانيزر ادگاري). در ٦٠، ١٣٦٩نژاد، يهاشم

 نبديها بخش نيدر استان فارس ا آباديحاجشاپور در  يدوزبان بهي). در كت٥٢، ١٣٧٤،يآمده است (نواب
واسپوهرگان؛  اي هيبلندپا دگانيبرگز ؛يامپراتورشاهزادگان  اي شهرداراناند: شده بندي شكل فهرست

شاه  نيبود، اما تنها ا يفر اله ي. شاه شاهان دارانآزادا ايوزرگان؛ و سرانجام مردان آزاد  ايبزرگان 
برخوردار  ياز فر اله توانستنديم زين يبرخوردار بود، شهرداران شاهنشاه يشاهان نبود كه از فر اله

. همانا، گرفتنديسرچشمه م يواسپوهران از هفت خاندان فئودال بزرگ شاهنشاهاعضاء  نيباشند. والاتر
هفت خاندان حق گذاشتن  نيهفت خاندان بودند. اعضاء ا نيخانواده ا نياول زخودشان تنها ا انيساسان

 تركوچكاست. تنها اندازه تاجشان  كردهيم يبرابر راناي شاهان با خاستگاهشانتاج داشتند و اصل و 
 ،يبوده است. شهرداران تابع شاه شاهان بودند. هفت خاندان بزرگ فئودال ساسان يتاج شاهان ساساناز 

 فئودالي ساختار در شانگذشته يوالا تيان موقعهمآنسه تا از آن د؛يرسيم يبه دوره پارت شاننسب
 يپارت اينوان پهلو ع ايكارن، سورن و اسپهبدان بودند و لقب  يهاخانواده هاآنرا حفظ كردند:  ياشكان

بوده است  كيمهران و احتمالًا ز ار،ياسفند اي اديسپند گريداشتند. سه خاندان د
)Poursharati2008;48همه ٣٤، ١٣٨٤ ،يسيآمده است (نف يونانينام در اسناد  ني). البته، ا .(

، شاه در مههبااين). Poursharati2008;48داده بودند ( ليفئودال را تشك تياشراف ياگونه هاآن
 مهخودشان را مزدا پرست و از تخ يشاهان ساسان ،يدولت يهابهيقرار داشت. در كت يرأس دولت ساسان

و  ديبرادر خورش سانبهخودش را  يشاه ساسان "آورده كه نوسيمارسل انوسي. آمكردنديخطاب م انيخدا
 شدهيوالا پنداشته م يخدا ينيزم يشاه شاهان تجل ،ييو در زبان نمادگرا گرفتيماه در نظر م

 ).Chegini1996:3("است
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  نتيجه 
باورهاي اساطيري از اعضاء  بنا بري طبقات در دوران اوليه ريگشكلمشاهده كرديم،  همچنان كه

بدن فردي اساطيري صورت گرفت؛ چنانكه آغاز آفرينش نيز از كشتن غول يا هيولاي نخستين 
تغيير شكل داد و  وظايفشانموضوع به تقسيم خدايان و  است. اما در تحول اساطيري اين گرفتهشكل

خويشكاري هر طبقه با خويشكاري خدايان هندواروپايي همخوان گشت. اما اينكه تقسيم اين طبقات در 
اسناد  چراكهنظر قطعي داد؛  توانينمدوران تاريخي ايران باستان با باورهاي ديني يكسان بوده است، 

همخوان نيست. بنابراين، بر  غيردينيبا متون ديني و  همآنساني است كه ما تنها از اواخر دوره سا
چنين پنداشت كه همچون امروزه، غالب  توانيماساس متون و ارزيابي سه دوره تاريخ ايران باستان 

يي چون هاشهيپو  پرورانداماساس نياز جامعه بايد كشاورزان و  برزمانجامعه را عامه مردم كه در آن 
 توانستهينماست و قشر روحاني و نظامي بر اساس نياز جامعه  دادهيمران بوده باشد، تشكيل صنعتگ

زياد باشد؛  توانستهينمدرصد زيادي از جمعيت را به خود اختصاص دهد و حتي شمار سپاهيان دائمي 
ز ، طبيعي است كه براي وارد شدن به چنين طبقاتي كه ويژگي و مهارت خاص خود را نيادرنتيجه

  گردد. موردنظرتا وارد طبقه  بوديمو آموزش لازم  هايژگيوي داراي ستيباداشت، شخص 
گفت كه برخي منابع اين طبقه را سومين طبقه ساختار اجتماعي  توانيم همان در مورد طبقه دبير

ست. شايد ، اما در متون مذهبي كه ذكر آن رفت، از اين طبقه نامي به ميان نيامده ااندكردهساساني ذكر 
 ازآنجاكهبتوان چنين بپنداريم كه ساختار اجتماعي آمده در متون ديني، دنباله فرهنگ اوستايي بوده و 

دين در زمان ساسانيان شكل رسمي به خود گرفته است، ساختار اجتماعي متون ديني همان ساختار 
در آن بُعد اجتماعي و  اوستايي گرديد، اما در كنار آن ساختار اجتماعي ديگري نيز وجود داشته كه

. البته، شايد اين تحول از زمان هخامنشيان كه اندگشتهسازماني نقش داشته و در آن دبيران جايگزين 
  ديوانسالاري گسترش يافت، پديد آمده باشد.
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