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 چکیده

 ری آن ان ب ه   یت وههیو ب  یو کارگزاران امو انیوال ییگرابر عرب ان،یامو ۀمربوط به دور یهااز پژوهش یاریدر بس
ک عرب  یهاتیو فعال یساسان ۀبازمانده از دور ی  رانیا یهاهلوه ان،یامو یساالروانیدر د ن،یاوهودشده است. با دیتأ

گاهکیاز  انی. اموخوردیبه چشم م اریبس ،یانریا ساالرانوانید به  گر،ید یو از سو یالتیتشک ازیو ن یسو به سبب ناآ
پژوهش، با در نظر  نیاز اسالم بودند. ا شیپ رانیا یساالروانیوامدار د نهیزم نیدر ا انیرانیا یسبب مهارت و توانمند

ب ودن  یران یا یاحتم ال یهاانهنش  زیو ن ساالرانوانیدن دبو یرانیا ۀمنابع دربار حیگزارش صر رینظ ییارهایداشتن مع
 ی یگراع رب له،یوس نیدوره پرداخته و بد نیدر ا ساالروانید انیرانیا ییمنابع، به شناسا یهادر گزارش ساالرانوانید

 است. دهیخالفت به چالش کش یشرق یهانیدر سرزم یساالروانیرا در بخش د انیامو
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Abstract 

The bulk of studies on the Umayyad era have highlighted the Arabism of the 

Umayyad governors and agents and their contempt for non-Arabs. Nevertheless, in 

the Umayyad bureaucracy, the Iranian characteristics inherited from the Sassanid 

period and the activities of the Iranian bureaucrats are clearly visible. The Umayyads 

were indebted to the pre-Islamic bureaucracy of Iran not only on the account of their 

ignorance and organizational demands, but also due to the skills and competencies of 

the Iranians in this domain. This paper, by considering criteria such as explicit 

reports in these sources regarding the Iranian origin of bureaucrats and also signs 

that lend credit to this argument, seeks to identify bureaucratic Iranians in this 

period. By doing so, this paper challenges Umayyad Arabism inherent in the 

bureaucracy governing eastern lands of the Caliphate. 

Keywords: Umayyads, Iranian bureaucrats, Mawali (non-Arab Muslims), Umayyad 

Arabism 
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 مقدمه

هایی از قلمروی بیزانس به های شاهنشاهی ساسانی و بخشبا آ از فتوح اعراب مسلمان و انضمام سرزمین
ها مهیا شد. ب ا اس تقرار اع راب ب ر س رزمین های مسلمانان، زمینۀ استقرار اعراب در این سرزمینسرزمین

کیالتی ضرورت یافت؛ از ای ن گستردۀ این دو حکومت و تثبیت حضور خویش در آن، پرداختن به امور تش
ساالری، خبره و توانا باش ند. ب ا توه ه ب ه ناآش نایی رو، به افرادی نیاز بود که در انجام امور مربوط به دیوان

اعراب با امور دیوانی و نبود افرادی توانمند در میان آنان و نیز اشتغال اع راب ب ه فت وح، بومی ان مغل وب ب ا 
 2ورود یافتند.به این عرصه  0«موالی»عنوان 
ساالری ایرانیان به تشکیالت امویان وهود دارد. از ای ن های بسیاری از نفوذ دیواندر دورۀ اموی نشانه 

و نی ز  3   ساس انیهای عرب یهایی با تقلید کامل از ساسانیان و سپس ضرب سکهمیان، تداوم ضرب سکه
تاثر از سازمان چاپارخانۀ ایرانیان بود، از نفوذ سفیان که مگیری سازمان برید در خالفت معاویة بن ابیشکل

ب ر حض ور   در تشکیالت نظامی نیز عالوه 4میراث ایرانیان پیش از اسالم به تشکیالت اموی حکایت دارد.
ایرانیان در قالب سرباز و یا در مقام فرماندهی )مانند حیان نبطی موالی َمصَقَلة بن ُهَبیَره َش یبانی و َمیم ون 

 6خورد.های آرایش نظامی ایرانیان به چشم میهایی از شیوهدر تعبیۀ لشکر مسلمانان، نشانه 5،بن مهران(
ای همچون دیوان خ اتم و زم ام، بری د، َح َر. و ... ک ه ریش ه در های بازتولید شدهبا پیدایش بخش 
حض ور و نف وذ  ساالری ایران باستان داشت، مسائل هدیدی پیش روی اعراب نهاده شد که به افزایشدیوان

سو، در انجام امور دیوانی که به حساب و کت اب نیازمن د موالی در تشکیالت امویان انجامید. موالی از یک
رو، بود، تجربۀ بسیاری داشتند و از سوی دیگر، بسیار مورد اعتماد والیان و کارگزاران ام وی بودن د؛ از ای ن

                                                 
همال طالحی مولی/موالی، نک  : پیمان قبایل عرب مسلمان شده بودند. دربارۀ معنی لغوی و اصهایی )در این موضوع، ایرانیان( که همهمع موالی؛  یر عرب .0

 ، فصل نخست.ش(0382، ترهمۀ مصطفی هباری و مسلم زمانی )تهران: نی، اقتصادی موالی در صدر اسالم ـ اوضاع اجتماعیهوده، 
بررسی وضع مالی و م اهتهادی، ؛ ابوالقاس263ق(، 0418الفکر،  )دمشق: دار الموالی و نظام الوالء من الجاهلیة الی اواخر العصر االمویمحمود المقداد،  .2

 .073  072ش(، 0363)تهران: سروش،  مالیه مسلمین از آغاز تا پایان دوره امویان
؛ عب دالمتعال محم د الجب ری، 046  045ش(، 0391)تهران: نشر پارسه،  تاریخ اجتماعی ایران از انقراض ساسانیان تا انقراض امویاننک  : سعید نفیسی،  .3

 .69ق(، 0419: مکتبة وهبة، ة)قاهرین و النقود العربیة اصالة الدواو
؛ نی ز 002ق(، 0408تحقیق عبدالقادر محمد مایو )بیروت: دار القلم العربی، بهالفخری فی اآلداب السلطانیة و الدول االسالمیة، محمد بن علی بن طقطقی،  .4

، تحقی ق مجتب ی مین وی )طه ران: مکتب ة وف بکتاب غرر اخبـار ملـوا الفـر  و سـیره تاریخ غرر السیر المعرنک  : أبومنصور عبدالملک بن محمد ثعالبی، 
؛ حس ن پیرنی ا، 36(: 0383)به ار  08، شمارۀ تاریخ پژوهی، «ساالری دورۀ ساسانیبررسی وضعیت دیوان»آبادی، ؛ مسلم علی398  397(، 0963االسدی، 

 .0491 2/0489ش(، 0375کتاب،  )تهران: دنیای ایران باستان یا تاریخ مفصل ایران قدی 
المنتظ  هوزی، ؛ ابوالفرج بن502، 6/445ق(، 0387تحقیق محمد أبوالفضل ابراهیم )بیروت: دار التراث، بهتاریخ األم  و الملوك، محمد بن هریر طبری،  .5

؛ احمد ب ن یحی ی ب الذری، 7/007ق(، 0402الکتب العلمیة،  تحقیق محمد عبدالقادر عطا و مصطفی عبدالقادر عطا )بیروت: دار، بهفی تاریخ األم  و الملوك
 .418(، 0988)بیروت: دار و مکتبة الهالل،  فتوح البلدان

ها: الموسسة المصریة العامة للتالیف و عون، )بی عبدالرؤوفتحقیق ، بهمختصر سیاسة الحروببرای اطالع بیشتر دربارۀ تعبیۀ لشکر، نک  : ابوسعید هرثمی،  .6
 .040ق(، 0416)بیروت: موسسة الرسالة، الجندیة فی عهد الدولة االمویة ؛ وفیق الدقدوقی، 38  35(، 0964ة و الطباعة و النشر، الترهم
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این چنین بود ک ه  0عرب قرار گرفت. ا کفایت  یرساالری اعراب اموی، در دست بهای مختلف دیوانبخش
ایرانی ان ب ا ب روز  2های مصر، شام و ایران در دست و به زبان بومیان آنج ا ب ود.سال، دیوان 61برای حدود 

ساالری بخش شرقی سرزمین امویان تس ل  یافتن د و آنچن ان ب ر س ازمان های خویش، بر دیوانشایستگی
   65ه ا در خالف ت عب دالملک ب ن م روان )حک   : که با وهود تعریب دیوان دیوانی آنان تأثیرگذار بودند

ق(، مج و. بودن د و ب ه 025  015:   ق(،  الب کاتبان خراسان تا خالفت هشام بن عبدالملک )حک85
ه ای دی وانی اع م از دبی ری ترین نقش ایرانیان در تش کیالت ام وی، در بخشبرهسته 3نوشتند.پارسی می

های دیوانی و مالی بود که مهارت انجام آن را از ایران باستان به ارث برده بودند. ستی بخش)کتابت( و سرپر
شود ک ه اند   دانسته میشدهشناخته می« کاتب»ساالران   که بیشتر با عنوان از وظایف و عملکرد این دیوان

ر امر کتابت تا بدان حد بود که تجربه و مهارت ایرانیان د 4کارایی آنان همانند دبیر عهد ساسانی بوده است.
-با 5کرد.عبدالملک بن مروان، مهارت کاتب عرب خود را در کتابت، به ایرانیان )فارسی الکتابة( تشبیه می

گ را ب ودن اموی ان تاکی د ش ده اس ت؛ های مربوط به ت اری  اس الم، ب ر عرباین موارد، در پژوهشوهود
توان حداقل در گرایی را میرش قرار گرفته است؛ اما این عربکه به عنوان یک اصل تاریخی مورد پذیچندان

 حوزۀ تشکیالت دیوانی به چالش کشید.
ساالری با کشف و شناسایی م والی گرا نبودن امویان در حیطۀ دیوانلۀ پژوهش حاضر، اثبات عربئمس

ان ی، اش کال س االران ایرس االری ام وی اس ت ک ه در آن، ض من برش ماری دیوانایرانی حاض ر در دیوان
های متنوع ت اریخی های کشف و شناسایی آنان از میان گزارشها و مناصب و مشا ل آنان، به روشفعالیت

   شود. با توهه به ماهیت بنیادی موضوع ای ن پ ژوهش در مطالع ات ت اریخی و نی ز توص یفیپرداخته می
وع در منابع و مراهع مختلف با های مربوط به موضتحلیلی بودن نوع پژوهش حاضر، پس از گردآوری داده

ای و تطبیق اسامی با معیارهای ایرانی گزینش شده و حیطۀ هغرافیایی، تالش تکیه بر شیوۀ مطالعۀ کتابخانه
ساالران ایران ی حاض ر دیوان»خواهد شد تا به کشف ایرانیان دیوانساالر در این دوره پرداخته شود. بنابراین، 

پرسش اصلی این تحقیق است که دو بخش « توان شناسایی کرد؟ارهایی میدر تشکیالت اموی را با چه معی

                                                 
 ، همانجا.الموالی و نظام الوالء من الجاهلیة الی اواخر العصر االموی؛ 025، اقتصادی موالی در صدر اسالم ـ اوضاع اجتماعیهوده،  .0
 .073 بررسی وضع مالی و مالیه مسلمین از آغاز تا پایان دورۀ امویان، ؛ اهتهادی،294، 092، البلدانفتوحبالذری،  .2
 ــاوضـاع اجتمـاعی؛ هوده، 43ق(، 0357: دار الصاوی، ةتحقیق عبدالله اسماعیل الصاوی )قاهر، بهکتاب الوزراء و الکتابمحمد بن عبدو. ههشیاری،  .3

 ، همانجا.سالماقتصادی موالی در صدر ا
 ؛0/475تا(، الکتب العلمیة، بی )بیروت: دار صبح االعشی فی صناعة االنشاءالدین قلقشندی، شهاب .4

Ehsan Yarshater, "The Persian Presence in the Islamic World", in The Persian Presence in the Islamic World, Ed: Richard G. 
Hovannisian & Georges Sabagh, Volume 13 of Giorgio Levi Della Vida conferences, (Cambridge University Press, 1998), 
73, footnote 265. 

 .20، کتاب الوزراء و الکتاب .5

http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Richard+G.+Hovannisian%22&source=gbs_metadata_r&cad=10
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Richard+G.+Hovannisian%22&source=gbs_metadata_r&cad=10
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22Giorgio+Levi+Della+Vida+conferences%22&source=gbs_metadata_r&cad=10
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شود. گفتنی اس ت ک ه ساالران را شامل میهای قوی ایرانی بودن دیوانمعیارهای قطعی ایرانی بودن و نشانه
ساالر در عصر اموی را ب ه عن وان هامع ۀ آم اری خ ود برگزی ده این پژوهش تنها هامعۀ موالی ایرانی دیوان

مهل ب ک ه های ایرانی مانن د آلساالران عصر عباسی و نیز خاندانایرانی، دیوان ت؛ در نتیجه موالی  یراس
 اند، از دایرۀ بررسی این پژوهش بیرون است. شدههزو موالی شمرده نمی

ساالران ایرانی در تشکیالت حکومتی اس المی های متعددی در خصوص حضور دیوانتاکنون پژوهش
ها نیز ک ه اند. در شماری از این پژوهشها به عصر عباسیان معطوف بودهده است که  الب آنبه انجام رسی

به عصر اموی توه ه ش ده، ش ماری از مش اهیر ایران ی عص ر تعری ب دواوی ن ع راق و کاتب انی همچ ون 
بودن این افراد،  بر این، به سبب تواتر ایرانیه  عالو 0اند.مقفع مورد نظر قرار گرفتهعبدالحمید بن یحیی و ابن

اند. ای ن پ ژوهش ت الش ک رده ها به دور ماندهگرایی اموی، از دیدهساالران ایرانی در دورۀ عربدیگر دیوان
 است تا این دو ایراد را نیز پوشش دهد. 

 
 شناسایی نخبگان ایرانی حاضر در تشکیالت حکومتی امویان

س االران ز گزارش صریح منابع دربارۀ ایران ی ب ودن دیوانتوان اساالری امویان را میایرانیان شا ل در دیوان
های ایرانی بودن آنان )نظی ر )شامل دهقان بودن، مجو. بودن، اسارت در هریان نبردها با ایران( و یا نشانه

هایی نظیر فعالی ت در تعری ب دواوی ن، تس ل  ب ر ساالران و تسل  به زبان فارسی با نشانهنام ایرانی دیوان
 رسی و ترهمۀ متون پهلوی( شناسایی کرد.بال ت فا

 
 ساالرانـ گزارش منابع دربارۀ ایرانی بودن دیوان9

ع رب دالل ت دارد؛  بر  یر« موالی»و همع آن « مولی»های نخستین، عنوان در منابع تاری  اسالم در سده
م والی در آن  نظر نیس ت؛ چ ه دامن ۀددهندۀ ایرانی بودن شخص یا اشخاص موراما این داللت هرگز نشان

گرفت ه اس ت. ب ر ای ن اس ا.، ب رای شناس ایی ایرانی ان ش ا ل در زمان، ش امیان و قبطی ان را نی ز دربرمی
عرب از م والی، ایران ی ب ودن  بر برداشت  یر  های دیگری نیاز است تا عالوهساالری اموی به گزارشدیوان

                                                 
؛ رمض ان 032  000(: 0395، )زمستان 07رۀ ، شماتاریخ نو، «هنبش تعریب و نقش ایرانیان در آن»برای نمونه، نک  : محمد البوعلی و سعید خنافره مودت،  .0

)پاییز و زمس تان  0، شمارۀ پژوهشنامۀ تاریخ تمدن اسالمی، «نقش دبیران ایرانی در تاسیس و تکوین دیوانساالری اسالمی در قرن اول هجری»رضایی و دیگران، 
  53(: 0391)زمس تان  5، ش مارۀ تاریخ فرهنگ و تمدن اسـالمی، «فانقش ایرانیان در تشکیالت مالی و دیوانی دولت خل»؛ محمد سپهری، 55 43(: 0389

 الحریری ـالزمانبدیع ـ الرسائل و المقاالت، عبدالحمید الکاتب؛ عمر فروخ، 044  040(: 0329)خرداد  243، شمارۀ ارمغان، «مقفعابن»؛ مجتبی فائزی، 74
 ،«عبدالحمی د کات ب»(؛ نورالل ه کس ائی، 2100: مکتبة الثقافة الدینیة، ة)قاهر امراء البیانکردعلی، م(؛ محمد 0951ق/0369)بیروت: منشورات مکتبة میمنة، 

المترهمون و النقلة ع ن الفارس یة »؛ محمد محمدی مالیری، 074 025(: 0362)پاییز  014 010، شمارۀ مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
نقل دیوان ع راق »؛ محمد محمدی مالیری، 243 093(: 0344)پاییز و زمستان  4و  3های شماره الدراسات االدبیة،، «السالمیة االولیالی العربیة فی القرون ا

 .07 0(: 0349، دفتر سوم و چهارم )پاییز و زمستان هامقاالت و بررسی، «از فارسی به عربی، روایتی دربارۀ آن و توضیحی دربارۀ روایت
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و اسارت در نبردهای اع راب مس لمان و  آنان را نیز مشخص کند. گزارش دربارۀ دهقان بودن، مجو. بودن
ساالران اطمینان یافت. ف ار  از آن، توان بر ایرانی بودن دیوانایرانیان از معیارهایی است که بر اسا. آن می

 شود.ها و ایرانی بودن پدرانشان مشخص میاثبات ایرانی بودن فرزندان این افراد نیز بر اسا. همین گزارش
 

 ـ دهقان بودن 1ـ 1
های ایرانی بودن او ب ه ش مار آی د. تواند به عنوان یکی از نشانهساالر در منابع میهقان خوانده شدن دیواند

های نخس ت دهقانان که پیش از اسالم، از طبقات فرهیخته و تا حدودی ص احب مکن ت بودن د، در س ده
س فیان، ز دورۀ معاوی ة ب ن ابیآفرین ی کردن د. اورود مسلمانان به ایران، بیش از طبقات دیگر ایرانیان نقش

ساالری اعراب را یافتند؛ زیرا وی دهقانان را در امر هبایت آفرینی در عرصۀ دیواندهقانان ایرانی مجال نقش
یک ی از ای ن اف راد ک ه در من ابع ب ه دهق ان ب ودن او اش اره ش ده اس ت،  0دانس ت.تر میو امانت شایسته

وی در دورۀ والیت زیاد بن  2کاتبان دورۀ اموی حضور داشته است. بکره بود که در هرگۀعبدالرحمان بن ابی
گماش ته  3ساالری عراق راه یاف ت و ب ه کتاب ت رس ائلق( به دیوان53   44ابیه )حکمرانی در دورۀ اموی: 

بکره، کاتب رسائل زیاد بن ابیه ک ه ههش یاری ب دان اش اره با توهه به شواهد مربوط، عبدالله بن ابی 4شد.
 5موست.کرده، ه

بر شواهد متعدد، به دهقان بودنش در منابع تاریخی تاکید شده، زادان   ساالرانی که عالوهاز دیگر دیوان
که از کسکر )واقع در هانب شرقی دهله( برخاس ته ب ود، در  6فروخ بن پیریفروخ/ زاذانَفّروخ است. زادان

ب ر ن ام ایران ی و   ف روخ ع الوهزادان 7اس ت. ساالری امویان، نام و نشانی از خود به یادگ ار گذاش تهدیوان
او در زم ان  8یافته به تشکیالت حکومتی بود.مشخص بودن زادگاهش، به نوشتۀ طبری، از طبقه دهقانان  راه

و در دورۀ والی ت حج اج، ب ه  0عراق منص وب ش د 9والیت زیاد بن ابیه بر عراق، به سرپرستی دیوان خراج

                                                 
 .4/041ق(، 0385)بیروت: دار صادر، دار بیروت،  الکامل فی التاریخاثیر، ؛ عزالدین بن5/523، اریخ األم  و الملوكت طبری، .0
 همانجا.  طبری، .2
 .ها را بر عهده داشتندها، منشورات و عهدنامهکاتبان رسائل در دیوان رسائل یا دیوان انشاء مشغول به کار بودند و اموری نظیر نگارش نامه .3
تـاریخ  ؛ طب ری،031ق(، 0405الکت ب العلمی ة،  تحقیق مصطفی نجیب فواز و حکمت کشلی فواز )بیروت: دار، بهتاریخ خلیفة بن خیاطخلیفة بن خیاط،  .4

 همانجا. الکامل فی التاریخ، اثیر،؛ ابن5/522، األم  و الملوك
 .06، کتاب الوزراء و الکتاب ههشیاری، .5
تحقیق س هیل زک ار و ری ار زرکل ی )بی روت: دار ب هجمل من انساب األشراف، بیری نیز آورده شده است. احمد بن یحیی بالذری،  به شکل زذان فروخ بن .6

 .0/513ق(، 0407الفکر، 
 .2/325ش(، 0379)تهران: تو.،  تاریخ و فرهنگ ایران در دوران انتقال از عصر ساسانی به عصر اسالمیمحمد محمدی مالیری،  .7
 همانجا. طبری، .8
 در دورۀ اموی در هر والیتی یک دیوان خراج وهود داشت که وظیفۀ آن، گردآوری خراج و هزینه کردن آن در امور حکومتی بود. .9
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سرانجام ای ن دبی ر ایران ی در هری ان ش ورش  2ف دیوانی خویش ادامه داد.عنوان کاتب وی، به انجام وظای
ف روخ در دورۀ حض ور خ ویش در زادان 3ق( در بص ره کش ته ش د.82عبدالرحمان بن محمد بن اشعث )

توان ب ه ص الح تشکیالت دیوانی عراق در دورۀ حجاج به تربیت شاگردانی دست یازید که از هملۀ آنان می
ف روخ از تعری ب رگردانندۀ دیوان فارسی عراق ب ه عرب ی( اش اره ک رد ک ه از ط رف زادانبن عبدالرحمان )ب

س االر دیگ ری ب ه ن ام فروخ، ایران ی ب ودن دیوانبا توهه به اثبات ایرانی بودن زادان 4ها نهی شده بود.دیوان
االری عراق، ب ا ام ور سشود. او با حضور پدرش در دیوانمردانشاه نیز که فرزند زادان فروخ بوده، اثبات می

ها، یکی از مخالفان اصلی صالح بن عبدالرحمان ب ود. مردانش اه دیوانی آشنا شد و در هریان تعریب دیوان
ه ا برآم د، ام ا ن اتوان مان د. با مؤاخذۀ صالح و پیشنهاد رشوه به وی، در پ ی انص راف او از تعری ب دیوان

 5ی از کاتبان حجاج، در عراق حضور داشت.مردانشاه همچنین پس از درگذشت پدرش، به عنوان یک
 

 ـ اعتقاد به دین زردشت 2ـ 1
ساالران در این عصر های قطعی ایرانی بودن دیوانمجو. بودن یا باورمندی به دین زردشتی، از دیگر نشانه

پ در و  ساالران ایران ی ک هاست. به ر م وهود شواهد متعدد دال بر ایرانی بودن، در منابع به دو تن از دیوان
اند، به صورت مجو. اشاره شده است. با والی ت حج اج ب ر ع راق در دورۀ عب دالملک م روان، پسر بوده

س االران، دادبه/داذب ه/ دادوی ه/ ساالران ایرانی بسیاری وارد تشکیالت دیوانی شدند. یکی از این دیواندیوان
وی یک ی از  6شهرت یاف ت.« المقفع»به داذویه پدر عبدالله بن ُمَقّفع بود که به سبب معیوب بودن دستش 

عه ده  ایرانیان مجوسی بود که به تشکیالت دیوانی حجاج راه یافت و سرپرستی دی وان خ راج ف ار. را ب ر
مجازاتش به دست حجاج ب ه  در دورۀ سرپرستی وی بر خراج فار.، تخلفات سرزده از وی و تَبعا   7گرفت.

المقفع در اواخر دورۀ امویان، ک اتبی ع امر ب ن َض ّباره )از  8اش به مقفع انجامید.نقص دست وی و تسمیه

                                                                                                                   
رض ا ، تحقی ق کتـاب الفهرسـ ندیم،  ، همانجا؛ ابوالفرج محمد بن اسحاق بنکتاب الوزراء و الکتاب ؛ ههشیاری،تاریخ خلیفة بن خیاطخلیفة بن خیاط،  .0

 . 313ش(، 0350نا، تجدد )تهران: بی
؛ 265ق(، 0419قتیب ة، ابن تحقیق احمد مبارک البغدادی )الکوی ت: مکتب ة داربه االحکام السلطانیة و الوالیات الدینیة،ابوالحسن علی بن محمد ماوردی،  .2

 .7/331، االشرافانساب بالذری، 
 ، همانجا.االشرافانساب؛ بالذری، یهاالحکام السلطانیة و الوالیات الدین ماوردی، .3
 .23، کتاب الوزراء و الکتاب ماوردی، همانجا؛ ههشیاری، .4
 .7/331، االشرافانساب، همانجا؛ همو، البلدانفتوح؛ بالذری، 266 االحکام السلطانیة و الوالیات الدینیة، ماوردی، .5
تحقی ق عم ر عبدالس الم ت دمری  ، ب هتاریخ االسالم و وفیات المشـاهیر و األعـالمذهبی،  ؛ شمس الدین محمد بن احمد4/208، االشرافانساببالذری،  .6

تحقیق احسان عبا. )بی روت: دار ص ادر، ، بهوفیات االعیان و انباء ابناء الزمانخلکان، الدین احمد بن؛ شمس9/211ق(، 0403)بیروت: دار الکتاب العربی، 
 .2/055تا(، بی
 همانجا. ؛ ذهبی،032، هرس کتاب الف ندیم،ابن .7
 ، همانجا.االشرافانساببالذری،  .8
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ساالری، از اما فرزندش در زمینۀ ایفای وظایف دیوان 0عامالن دورۀ مروان بن محمد( را نیز بر عهده گرفت؛
 او نامورتر شده است.

هایی نظی ر نش انهمقفع( از ایرانیانی است که عالوه بر عبدالله بن مقفع یا روزبه بن دادبه )مشهور به ابن
ایرانی بودن نام وی و اثبات ایرانی بودن پدرش،  الب منابع تاریخی به ایرانی بودن و مجو. بودن او اش اره 

ق در ناحی ه گ ور ف ار. 016به احتمال ف راوان در س ال  3خوانده شده،« اشراف فار.»او که از  2اند.کرده
دنیا آمد و تا زمان عباسیان، همچنان بر این دی ن پای دار ای زردشتی به )هور/فیروزآباد کنونی( و در خانواده

ساالرانه اشتغال داشت، سرانجام ب ه دس ت های دیوانماند. وی که در دورۀ اموی با باور زردشتی به فعالیت
اش را ب ه عیسی بن علی )عموی ابوالعبا. سفاح( اس الم آورد و ن ام خ ود را از روزب ه ب ه عبدالل ه و کنی ه

 5این، کمتر تقیدی به دین اسالم داشت و همواره به زندقه متهم بود.باوهود 4ر داد.ابومحمد تغیی
بر داشتن مهارت در ترهمۀ کتب پهلوی ب ه عرب ی و تس ل  ب ر ف ن بال  ت و عبدالله بن مقفع، عالوه

 ساالری اموی ان، ب ه ای ن تش کیالت راه یاف ت و در کن ارها و نفوذ پدرش در دیوانترسل، به سبب فعالیت
او در کرمان، کاتب داود بن ُهَبیره و سپس کات ب عیس ی ب ن  6کارگزاران اموی به امور کتابت اشتغال یافت.

 8قباد را به عهده گرف ت.و نیز گویا مدتی از طرف صالح بن عبدالرحمان، خراج کورۀ دهله و یا به 7علی بود
، نامهخدایهای متعددی نظیر کتاب مقفع یکی از مترهمان سرآمد تاری  اسالم در نهضت ترهمه بود وابن

عم دۀ  9را از پهلوی  هوع بیهور می کوع  وی   التاا  یاس رایان انروایاوا و  مزدک، کلیله و دمنه، نامهآیین
 های او در دورۀ عباسیان صورت پذیرفت که خارج از حیطۀ زمانی و موضوعی این پژوهش است. فعالیت
 

 ـ اسارت در نبردها با ایران3ـ 1
ساالران است، حضور آن ان در هغرافی ای ای ران و اس ارت های دیگری که دال بر ایرانی بودن دیواناز نشانه

توس  سپاهیان عرب است. در منابع به شماری از موالی پرداخته شده که در نبرد مسلمانان و ساسانیان، ب ه 

                                                 
 همان. .0
 .9/098، تاریخ االسالم ؛ ذهبی،75، کتاب الوزراء و الکتاب ؛ ههشیاری،030، کتاب الفهرس  برای نمونه، نک  : ابن ندیم، .2
 .4/208، االشرافانساببالذری،  .3
؛ ف ائزی، 2/050 وفیـات االعیـان، خلک ان،، ابن9/098، تـاریخ االسـالم؛ ذهبی، 032، کتاب الفهرس  ندیم،ن؛ اب75، کتاب الوزراء و الکتاب ههشیاری، .4
 .040، «مقفعابن»
 .9/099، تاریخ االسالم؛ ذهبی، 08/326؛ 03/088ق(، 0405، )بیروت: دار احیاء التراث العربی األغانیأبوالفرج اصفهانی،  .5
 همانجا. خلکان،؛ ابن099 9/098، تاریخ االسالمهبی، همانجا؛ ذ ندیم،نک  : ابن .6
 .75، کتاب الوزراء و الکتاب همانجا؛ ههشیاری، ندیم،ابن .7
 .042، «مقفعابن»؛ فائزی، 447، البلدانفتوحبالذری،  .8
 .032، کتاب الفهرس  ابن ندیم، .9
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اند؛ چنین ش رایطی ب رای دو اند و شماری از آنان در امور دیوانی به کار گرفته شدهدست اعراب گرفتار آمده
 ساالران اموی گزارش شده است.تن از دیوان

ساالران ایرانی بس یاری حض ور داش تند. یک ی از ساالری هشام بن عبدالملک، دیواندر دستگاه دیوان
ک ه در هری ان ف تح اص فهان ب ه  2بکره بودبن َذکوان موالی ابی 0ُسَلیم(اینان، َقحَذم/َقحَدم بن سلیمان )ابی

او پس از اسارت در بصره اقامت گزید؛ از این رو، از او ب ه عن وان یک ی از کاتب ان  3دست اعراب اسیر شد.
س االری قحذم که یکی از شاگردان صالح بن عب دالرحمان ب ود، از نزدی ک ب ا دیوان 4بصره یاد شده است.

قحذم، با والیت یوس ف  5د.امویان در عراق آشنایی داشت و در هریان تعریب دیوان، از دستیاران صالح بو
دار بر مشاوره به وی، مسئولیت کتابت وی و رسیدگی به خ راج ع راق را عه دهبن عمر ثقفی بر عراق، عالوه

سرانجام وی با سعایت زیاد بن عبدالرحمان )از موالی َثقیف و کاتب پیشین حّج اج ب ن یوس ف( از  6شد.
ش دین، ر کن ار َقح َذم مینیز د 7ریاست دیوان خراج عزل شد و به مکه گریخت. ت وان از م والی همچ ون ر 

س االری راه یاف ت، ب ه ساالر ایرانی ب دان دیوانکاتب رسائل یوسف بن عمر ثقفی را نیز که همراه این دیوان
 8احتمال ایرانی خواند.

و در  ساالران ایرانی ب ودهز َقحَذم بن سلیمان، صالح بن عبدالرحمان نیز که یکی از نامورترین دیوانبه
ها نقش اساسی داشت، با چنین وضعی به دست اعراب افتاد. ابوالولید، صالح بن عبدالرحمان تعریب دیوان
در هریان فتح سیستان اسیر و مسلمان ش د و ب ه س بب انتس اب ب ه مح ل  9ُمّره(،َتمیم )یا بنیاز موالی بنی

ستانی( خوانده می ج  اقامت گزی د و از کاتب ان بن ام ای ن  وی در بصره 01شد.اسارت یا زندگی، سیستانی)س 
َف ّروخ ب ه تش کیالت ص الح ب ه دس ت زادان 00شد.نیز گفته می« بصری»شهر شمرده شد؛ از این رو، به او 

تسل  او به دو زبان فارسی و عربی،  02فروخ شد.دیوانی عراق در دورۀ والیت حجاج راه یافت و دستیار زادان
فروخ، م دتی دیوان عراق به وهود آید؛ اما با توصیه و ممانعت زادانسبب شده بود که در وی انگیزۀ تعریب 

                                                 
 .40، کتاب الوزراء و الکتاب ههشیاری، .0
 .9/005، االشرافانساب؛ بالذری، 93، خ خلیفة بن خیاطتاری خلیفة بن خیاط، .2
 همانجا. خلیفة بن خیاط، .3
 .257ق(، 0406تحقیق یوسف الهادی )بیروت: عالم الکتب، ، بهکتاب البلدانفقیه همدانی، احمد بن محمد بن .4
 .4/252ق(، 0414دار الکتب العلمیة،  :بیروترید )العقد الف، عبد ربة اندلسی؛ شهاب الدین بن23، کتاب الوزراء و الکتاب ههشیاری، .5
 همانجا. ؛ ههشیاری،کتاب البلدان فقیه؛ ابن241، تاریخ خلیفة بن خیاط خلیفة بن خیاط، .6
 .42، 23، کتاب الوزراء و الکتاب ههشیاری، .7
 .40، کتاب الوزراء و الکتاب ؛ ههشیاری،241، تاریخ خلیفة بن خیاط خلیفة بن خیاط، .8
 .092ق(، 0340: مطبعة السلفیة، ة)قاهر تحقیق محمد بهجة االثریادب الکتاب، ابوبکر محمد بن یحیی صولی،  .9

 .294، البلدانفتوح؛ بالذری، 313، کتاب الفهرس  ندیم،ابن 01.
 همانجا. ؛ صولی،257، کتاب البلدان فقیه،ابن .00
 ؛ بالذری، همانجا.کتاب الفهرس  ندیم،ابن. 02
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ه ا ق عبدالملک و حجاج بن یوسف در پ ی تعری ب دیوان78همه، در سال با این 0از این کار دست کشید؛
برآمدند. با این تصمیم، وظیفۀ عربی کردن دیوان عراق بر عهدۀ صالح ب ن عب دالرحمن نه اده ش د و او ب ا 

بر تعری ب دی وان ع راق، ت أثیر ص الح ب ر   عالوه 2ت دبیران ایرانی، این کار را به انجام رساند.وهود مقاوم
توان در تربیت شاگردان بسیار نیز مشاهده کرد؛ چنانکه  الب کاتبان  خلف  صالح ساالری اموی را میدیوان

یرة بن ابیترین آندر عراق، از شاگردان او بودند. مهم ب بن ابیُقّره   کاتها ُمغ  ب ب ُمَهلَّ ُصفَره یا یزید بن ُمَهلَّ
ّی ه   از کاتب ان  یره و سعید پسران َعط    ، َقحَذم بن سلیمان و َشیبة بن َایَمن   از کاتبان یوسف بن عمر   ، ُمغ 

های این کاتبان ب ه س بب وه ود زمین ه 3عمر بن ُهَبیره   و نیز مروان بن َایا.   کاتب خالد َقسری   بودند.
س االری ایران ی در ع راق، ب ه احتم ال ف راوان ی و ایرانی در امور دیوانی و الزامی بودن آشنایی با دیوانپارس

فروخ، حجاج بن یوسف، صالح را به هانش ینی وی در انج ام ایرانی بودند. گفتنی است با کشته شدن زادان
  4ق به سرپرستی خراج برگزید.96امور کتابت، انتخاب کرده و در سال 

 
 های ایرانی بودننشانهـ 2

های آی د، نش انهبه هز معیارهای قطعی ایرانی بودن شخص م وردنظر ک ه از گ زارش من ابع ب ه دس ت می
ده د. ای ن س االر خب ر میمتعددی نیز وهود دارد که تا حد زیادی و نه به طور قطع، از ایران ی ب ودن دیوان

ا پدرش و نیز تسل  به زبان فارسی که تا حد زیادی از ساالر یها مشتمل است بر ایرانی بودن نام دیواننشانه
 دامنۀ خصوصیات اعراب بیرون بوده است.

 
 ساالران ـ نام ایرانی دیوان1ـ 2

هایی ک ه کند. از شخص یتساالران اشاره میگردد و یا به پدران دیوانهای ایرانی یا به خود شخص برمینام
توان تشخیص داد، عبدالرحمان بن هرمز است. این احتمال، رش میایرانی بودن او را تا حد زیادی از نام پد

ابوح ازم  6یاب د.قطعی ت می 5با گزارش سمعانی مبنی بر اینکه پدر وی از ایرانیان و مادرش زنی رومی بود،
عبدالرحمن بن هرمز بن کیسان، از موالی َربیعة بن حارث بن عبدالُمّطلب، متولد مدینه النبی بود و به سبب 

                                                 
 همانجا. ،ندیمابن 0.
 همانجا؛ بالذری، همانجا. ؛ صولی،23؛ ههشیاری، 266  265 االحکام السلطانیة و الوالیات الدینیة، ماوردی، .2
 .257، کتاب البلدان ، همانجا؛ ابن فقیه،کتاب الوزراء و الکتاب ههشیاری، .3
 ؛ بالذری، همانجا. 211، تاریخ خلیفة بن خیاط خلیفة بن خیاط، .4
ق(، 0382تحقیق عبد الرحمن بن یحیی المعلمی الیمانی )حیدرآباد: مجلس دائرة المع ارف العثمانی ة،  ، بهاألنسابعبدالکریم بن محمد سمعانی،  ابوسعد .5
0/319. 
 با وهود این قطعیت، ههت انتظام پژوهش، اثبات ایرانی بودن او ذیل این بخش آورده شده است. .6
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شد. او از هملۀ حافظ ان و قاری ان م دنی ب ود ک ه ع الوه ب ر خوانده می« االعرج»ی که در پا داشت، نقص
شد و از ابوهریره، مالک و ُسفیان ُثوری نق ل مهارت در انساب عرب، در نقل حدیث نیز برهسته شمرده می

حضور داشت، دانس ته ارتباط عبدالرحمن با عبدالله بن هرمز که در دورۀ حجاج در عراق  0کرد.حدیث می
در مدینه شد و در دورۀ یزید بن عب دالملک چن ان نف وذی  2ق مسئول ادارۀ دیوان014نیست؛ اما او در سال 

هری از والیت مکه و مدینه شد. او در اواخر عمر به  3یافت که سبب عزل عبدالرحمن بن َضّحاک بن َقیس ف 
 4کی اسکندریه درگذشت.ق در نزدی007شمال افریقا سفر کرد و سرانجام در سال 

مشابه نام عبدالرحمن، عبدالله بن هرمز از موالی ابوسفیان بن حرب و موالی عنسبه است که در زم ان 
عهده گرفت. درب ارۀ وی اط الع چن دانی در دس ت  والیت حجاج بر عراق، مسئولیت ادارۀ دیوان هند را بر

توان میان او و عبدالله ب ن یزی د ب ن نیز نمی 5دار شغل پدر شد.نیست، هز اینکه پس از وی فرزندش عهده
 6ق( مولی بنی َلیث که از تابعان و فقهای مدینه بود، ارتباطی یافت.048هرمز َاَصّم )د.

هران ب ود ک ه ب ه س بب ساالران برهسته که پس از تعریب دیوانیکی از دیوان ها سربرآورد، َمیمون بن م 
ه ایرانی بودنش پی برد. میمون بن مه ران، ب ا کنی ۀ ابوای وب، در توان بایرانی بودن نام پدرش، تاحدودی می

ق در کوفه دیده به ههان گشود؛ اما به سبب سکونت در ناحیۀ هزیره و شهر َرّقه، به ه زری و َرّق ی 41سال 
 8َنضر بن معاویه(او که در هوانی به بزازی اشتغال داشت، از موالی نصر بن معاویه )یا بنی 7شد.شناخته می

م )ب  9ق( از کوفه ب ه هزی ره کوچی د.82ود و سپس از موالی زنی از قبیلۀ ازد شد و همزمان با نبرد َدیرَهماه 
او در دورۀ  01آموزی پرداخت.َمیمون بن مهران، به سبب مهارت در کتابت از بندگی اعراب آزاد شد و به علم

 00واص خلیف ۀ ام وی ش مرده ش د.ای یافت و از خق( هایگاه برهسته010 99عمر بن عبدالعزیز )حک  : 

                                                 
المنتظ  فی تاریخ األم  و  خوانده است )ابن هوزی،« ابن هرمز الشامی». ابن هوزی او را 405  7/404، تاریخ االسالم، ؛ ذهبی0/319، األنساب سمعانی، .0

 (.7/87، الملوك
ایجاد ش د و در ، احتماال  دیوان هند/هیش. دیوان هند یا هیش متولی ثبت اسامی سپاهیان و میزان مواهب آنان بود که در دورۀ عمر بن خطاب در مدینة النبی .2

 ترین دیوان، تقریبا  به همان شکل وهود داشت.دورۀ امویان نیز به عنوان بزرگ
 .8/247، 2/098، االشرافانساب؛ بالذری، 88  7/87، المنتظ  فی تاریخ األم  و الملوك ابن هوزی، .3
 همانجا.  ؛ سمعانی،225، تاریخ خلیفة بن خیاط خلیفة بن خیاط، .4
 .5/427، االشرافسابانبالذری،  .5
 .381 6/379ق(، 0422تحقیق شعیب ارناؤوط )بیروت: موسسة الرسالة، ، بهسیر اعالم النبالءشمس الدین محمد بن احمد ذهبی،  .6
 ، بهی اخبار من ذهبشذرات الذهب فعماد حنبلی، ؛ شهاب الدین بن7/302، تاریخ االسالم؛ ذهبی، 7/084، المنتظ  فی تاریخ األم  و الملوك هوزی،ابن .7

 .2/80ق(، 0416کثیر، و بیروت: دار ابنو محمود األرناؤوط )دمشق  تحقیق عبد القادر األرناؤوط
 همانجا. هوزی،ابن .8
تـاریخ األمـ  و المنتظ  فی  هوزی،؛ ابن7/332ق(، 0401تحقیق محمد عبد القادر عطا )بیروت: دار الکتب العلمیة،  ، بهالطبقات الکبریمحمد بن سعد،  .9

 .7/007، الملوك
 همانجا. ابن هوزی، 01.

 .8/071، االشرافانساب؛ بالذری، 5/318، الطبقات الکبری سعد،ابن .00
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اعتبار وی نزد خلفای اموی تا بدان حد بود که از نزدیک با مسائل زندگی آنان در ارتب اط ب ود و بس یاری از 
 0اخبار مربوط به حاالت و تصمیمات عمر بن عبدالعزیز و هشام بن عبدالملک از وی روایت شده است.

شهر َحّران گمارده ش د و در دورۀ عم ر ب ن  2المالمیمون از سوی محمد بن مروان، به سرپرستی بیت 
 عبدالعزیز مناصب متعددی همچون کتابت، سرپرستی دیوان خراج هزیره و تص دی قض اوت هزی ره را ب ر

مهران یکی از چهار عالم مشهور دورۀ هشام و فردی کثیرالحدیث، فقیه و قاضی ب ود؛ ب ه ابن 3عهده گرفت.
میمون بن مهران، در دس تگاه حک ومتی اموی ان  4بر دیگران برتری داشت. که در هزیره، در فقه و فتواطوری

ای یافت؛ چنانک ه در حمل ه عالوه بر پرداختن به امور دیوانی و قضایی، در امور نظامی نیز هایگاه برهسته
ق )و ب ه 007وی سرانجام در سال  5به قبرص با فرماندهی سپاهی از شام، معاویه بن هشام را همراهی کرد.

 6ق( درگذشت.006وایتی ر
توان در باب ایرانی بودن فرزند میمون بن مهران نیز اظهار نظر کرد. عبداالعلی عمرو به همین شکل می

که همانند پدرش به هزی ره و رق ه نس بت داده « الَجَزری»، با کنیۀ ابوعبدالله و نسبت 7بن میمون بن مهران
ران ام وی راه یاف ت و در کن ار پ درش، در هزی ره ب ه ام ور ساالاو به همراه پدر به هرگۀ دیوان 8شده است.

عبداالعلی در خالف ت م روان ب ن محم د )حک   :  9بکر بن َعمرو بن َحزم شد.دیوانی مشغول و کاتب ابی
عهده  را بر 01( در دارالخالفه حضور داشت و به عنوان مهردار وی، سرپرستی دیوان خاتم الصغیر032 027

 02ق در کوفه یا رقه درگذشت.045ال وی سرانجام در س 00گرفت.
ش ام ب ن عب دالملک و در می ان دیوان س االران پرش مار م والی، عالوه بر خاندان مهران، در خالفت ه 

الَحریش بود که در خالفت توان به َربیع بن شاپور اشاره کرد. ربیع بن شاپور )شابور/سابور( از موالی بنیمی

                                                 
، 5/423، 4/309، تـاریخ االسـالم؛ ذهب ی، 210، 094، 094، 091، 085، 8/071، االشـرافانساب؛ ب الذری، 288، 5/285سعد، برای نمونه، نک  : ابن .0

441. 
 های مربوط بود.یوان بیت المال مرکز رسیدگی به امور اموال عمومی و نیز درآمدها و هزینهد .2
، تاریخ االسـالم؛ ذهبی، 7/084، المنتظ  فی تاریخ األم  و الملوك هوزی،؛ ابن33، کتاب الوزراء و الکتاب ؛ ههشیاری،332، الطبقات الکبری سعد،ابن .3
 .9/307ق(، 0417الفکر،  )بیروت: دارلبدایة و النهایة اکثیر، ؛ اسماعیل بن عمر بن7/487
 .2/80، شذرات الذهب عماد،؛ ابن7/486، تاریخ االسالم؛ ذهبی، 333  7/332، الطبقات الکبری سعد،ابن .4
 .418، البلدانفتوح؛ بالذری، 7/007، المنتظ  فی تاریخ األم  و الملوك ؛ ابن هوزی،502، 6/445، تاریخ األم  و الملوك طبری، .5
 .303 7/302، تاریخ االسالم؛ ذهبی، 7/333، الطبقات الکبری سعد،ابن .6
 (.33، کتاب الوزراء و الکتابضب  کرده است )« عمر»ههشیاری نام او را . 7
 .7/487، االسالم تاریخ؛ ذهبی، 8/93، المنتظ  فی تاریخ األم  و الملوك هوزی،؛ ابن267، تاریخ خلیفة بن خیاط خلیفة بن خیاط، .8

 . 33، کتاب الوزراء و الکتاب ههشیاری، 9.
 های حکومتی بود تا از سوء استفاده هلوگیری شود.گذاری نامهسفیان ایجاد شد و وظیفۀ آن مهر و خاتمدیوان خاتم در دورۀ معاویة بن ابی .01
 .5/203، العقد الفرید عبدربه،همانجا؛ ابن خلیفة بن خیاط، .00
 .9/091، تاریخ االسالم؛ ذهبی، 5/572، الکامل فی التاریخ اثیر،همانجا؛ ابن ی،هوزابن .02
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الفۀ )در براب ر خ اتم الص غیر( از مدتی، صاحب دیوان خاَتم شاپور پسابن 2خلیفه شد. 0هشام حاهب الخ 
 4یعقوبی از او با نام َربیع بن زیاد بن سابور یاد کرده که مسئول امور َحَر. هش ام ب وده اس ت. 3هشام شد.

ساالران دوران خالفت هشام به َنصیر موالی هشام، متولی حر.، خلیفة بن خیاط، در ادامۀ برشمردن دیوان
نیز با توهه به گزارش طبری مبنی بر اینکه ربیع  5ه کرده که مقامش پس از عزل به ربیع بن زیاد داده شد.اشار

توان نتیجه گرفت که ربیع بن زیاد همان ربی ع ب ن بن شاپور توأمان سرپرست دیوان خاتم و حر. بوده، می
 6شاپور ایرانی است.

ساالری امویان حضور داشتند که از آنان هز گری در دیوانساالران ایرانی، ایرانیان دیعالوه بر این دیوان
ردا. کات ب زی اد ب ن ابی ه،شان اطالعی در دست نیست. متاسفانه از دیواننام ایرانی  7ساالرانی همچون م 

هشام ب ن عب دالملک، مه ران  9یا خاتم الصغیر 8اصطخر ابوالزبیر سرپرست دیوان خاتم الصغیر و الخاصه
تنها نامی به های مانده است. دو نام اخیر  00و مهران ترهمان کاتب عبیدالله بن زیاد  01حاهب زیاد بن ابیه

ساالر دورۀ خالفت عمر بن عب دالعزیز احتماال  به یک نفر اشاره دارد؛ اما ارتباط او با میمون بن مهران دیوان
 دانسته نیست.

 
یب دواوین، بالغت فارس2ـ 2  ی و ترجمۀ متون پهلوی(ـ تسلط به زبان فارسی )فعال در تعر

س االر در عص ر ام وی باش د. در های ایرانی ب ودن ی ک دیوانتواند از دیگر نشانهتسل  به زبان فارسی می
ای برتر از تکلم وگو بدان زبان بسنده نشده است؛ بلکه درههگزینش این معیار، تنها به اذعان منابع در گفت

د تسل  به هر دو زبان بود، تبحر در بال ت فارس ی و نی ز توان ایی ها که نیازمننظیر توانایی در تعریب دیوان
بر صالح بن عبدالرحمن ها عالوهترهمۀ متون پهلوی به عربی مّد نظر قرار گرفته است. دربارۀ تعریب دیوان

 ساالران دیگری نظیر اسحاق بن َطلیق نیز نام برد.توان از دیوانکه سردمدار این هریان است، می

                                                 
 سازی دیدار مردم و کارگزاران حکومتی با خلیفه اموی را بر عهده داشت.حاهب از مسئوالن درباری اموی بود که وظیفۀ هماهنگ .0
اإلمامـة و السیاسـة قتیب ة ال دینوری، ؛ ابومحمد عبد الله بن مس لم بن235، بن خیاط تاریخ خلیفة ؛ خلیفة بن خیاط،7/048، تاریخ األم  و الملوك طبری، .2

 .2/044ق(، 0401األضواء،  تحقیق علی شیری )بیروت: دار، بهالمعروف بتاریخ الخلفاء
 مانجا(.، هتاریخ خلیفة بن خیاطرا ضب  کرده است )« خاتم». خلیفة بن خیاط تنها 5/090، العقد الفرید عبدربة،ابن .3
 .2/328تا(، )بیروت: دار صادر، بی التاریخیعقوب یعقوبی، احمد بن ابی .4
 .235، تاریخ خلیفة بن خیاط خلیفة بن خیاط، .5
 .7/048، تاریخ األم  و الملوك طبری، .6
 .06، کتاب الوزراء و الکتاب ههشیاری، .7
 .235، تاریخ خلیفة بن خیاط خلیفة بن خیاط، .8
 .5/090، العقد الفرید ،عبدربةابن .9

 .031، تاریخ خلیفة بن خیاط خلیفة بن خیاط، 01.
 .2/015ش(، 0379تحقیق ابوالقاسم امامی )تهران: سروش،  ، بهتجارب األم ابوعلی مسکویه،  .00
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زیست. او کاتب نص ر ب ن َس ّیار ب ود و در س ال َنهشل، در خراسان میطلیق، از موالی بنی اسحاق بن
ساالری خراسان و کتابت به زبان فارسی به وهود آمد، هایی از تسل  زردشتیان بر دیوانق که نارضایتی024

)خراس ان( و تس ل  ب ه دیوان خراسان را از فارسی به عربی برگرداند؛ با توهه به مکان انجام وظایف دیوانی 
 0توان بر ایرانی بودن وی اطمینان یافت.زبان فارسی، تا حد زیادی می

ها از فارسی به همانند اسحاق بن طلیق در اواخر دورۀ اموی، سعد بن َایا. در اصفهان به تعریب دیوان
ان فترت اموی ان( در عربی پرداخت. او در این دوره به عنوان کاتب عاصم بن یوُنس )کارگزار ابومسلم در زم

اصفهان به امور دیوانی اشتغال داشت و به سبب تسل  بر زبان فارسی ههت تعری ب دواوی ن و نی ز مح ل 
 2توان دربارۀ ایرانی بودن وی اطمینان یافت.فعالیت و شغل دبیری تا حد زیادی می

ی د کات ب مع روف ت وان از عبدالحمدانی و همچنین مهارت در بال ت فارس ی، میبر پایۀ همین زبان
از م والی  3سخن راند که در هرگۀ کاتبان ایرانی قرار داده شده است. عبدالحمید بن یحیی بن سعید )سعد(،

ب ا  4َعالء بن َوهب عامری )عامر بن ُلَؤی( مکّنی به ابو الب و مشهور به کاتب، از کاتبان ایرانی امویان بود.
فارسی، تولد احتمالی در شهر انبار، نزدیکی و خویشاوندی های متعددی نظیر تسل  به زبان توهه به نشانه

با ایرانیانی نظیر سالم بن عبدالعزیز و این احتمال که هد وی سعید/ سعد احتم اال از اس یران نب رد قادس یه 
این، گزارش برخی از منابع به  ی ر ایران ی وهودبا 5های متعددی ایرانی خوانده شده است.بوده، در پژوهش

 6اند.داللت دارد و او را شامی دانستهبودن او 
او یک ی از  7عبدالحمید پیش از ورود به دارالخالفۀ امویان در انبار و یا َرّقه، به معلمی اشتغال داش ت. 

های آ از عصر تدوین در عربی بود و با به کار بردن تعبیرات ادبی و اخ الق سیاس ی در ترین چهرهدرخشان
ای ن وین در نث ر عرب ی پدی د ای بال ی و نیز ابتکار در فنون نویسندگی، شیوههکتابت دیوانی و ابداع روش

ها و نیز عبدالحمید با طرح روش هدیدی در کتابت، افزودن نکات فنی هدیدی به آ از و انجام نامه 8آورد.
ی ک ه اهای کتابت پارسی در عربی، راه را برای کاتبان پس از خود هموار ساخت؛ به گون هپیاده کردن روش

                                                 
 .43، کتاب الوزراء و الکتاب ههشیاری، .0
 .097  096 (،0892صادر،  )بیروت: داراالعالق النفیسة رسته، احمد بن عمر بن .2
 .3/228 وفیات االعیان، خلکان،؛ ابن328(، 0893، چاپ دخویه، )لیدن: مطبعة بریل، ، التنبیه و اإلشرافعلی بن حسین مسعودی .3
؛ 096ا(، ت المع ارف، بی : دارةتحقیق محم د ابوالفض ل اب راهیم )ق اهر، ب هثمار القلوب فی المضـاف و المنسـوبابومنصور عبدالملک بن محمد ثعالبی،  .4

 .025 ،«عبدالحمید کاتب»؛ کسائی، 45، کتاب الوزراء و الکتاب ههشیاری،
 .8 الرسائل و المقاالت، ؛ فروخ،0/41، امراء البیان برای نمونه، نک  : کسائی، همانجا؛ کردعلی، .5
 .3/228 وفیات االعیان، ؛ ابن خلکان،030، کتاب الفهرس  ندیم،ابن .6
 .3/231 وفیات االعیان، خلکان،؛ ابن030، کتاب الفهرس  ندیم،؛ ابن096 ، ثمارالقلوبثعالبی،  .7
 کسائی، همانجا. .8
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ُفتح ت  »ه ا، همل ۀ مش هور ها و نوآوریبه سبب این تالش 0پس از وی،  الب کاتبان پیرو روش او بودند.
 3دربارۀ وی مطرح شده است. 2«العمیدالرسائُل بعبدالحمید و َختمت بابن

 به سبب تسل  و مهارت در امر کتابت، مورد توهه سالم ب ن 4او که از همنشینان عبدالله بن مقفع بود،
عبدالحمید پس از  5ساالری امویان شد.عبدالعزیز کاتب   که بعدها استاد وی شد   قرار گرفت و وارد دیوان

هایی که از خود نشان داد، در دس تگاه درگذشت سالم، کاتب رسائل عبدالملک مروان شد و به سبب لیاقت
شام بن عبدالملک و م رو015 010دیوانی یزید بن عبدالملک )حک  :  ان ب ن محم د، عن وان ک اتبی ق(، ه 

ق ب ا شکس ت م روان ب ن 032سرانجام عبدالحمید بن یحی ی در س ال  6خویش را پیوسته محفوظ داشت.
س الم ب ن عب دالعزیز، اس تاد  7محمد از عباسیان، اسیر گردید و به دستور ابوالعبا. َسّفاح گ ردن زده ش د.

؛ نه فق  به سبب مهارت در ادب فارسی؛ بلکه ب ه توان به احتمال فراوان ایرانی دانستعبدالحمید را نیز می
 قرینۀ فعالیت در زمینۀ ترهمۀ کتب پهلوی.

ابوالعالء، سالم بن عبدالعزیز موالی سعید بن عبدالملک بن مروان بود که پ س از وی م والی خلیف ه 
تب عب دالملک ساالری امویان راه یافت و کااو از دورۀ عبدالملک مروان به دیوان 8هشام بن عبدالملک شد.

سالم در زمان حض ور در دس تگاه  9عهده داشت. و حجاج شد و در دورۀ هشام، کتابت رسائل وی را نیز بر
ها نظی ر رس ائل ارس طو ب ه امویان، به ترهمۀ برخی متون از فارسی و یونانی و یا اصالح برخ ی از ترهم ه

پدر َهَبلة بن سالم کات ب و مت رهم  او استاد و پدرزن عبدالحمید بن یحیی کاتب و نیز01اسکندر دست زد.
 00دورۀ هشام بود.

                                                 
   ؛ 3/228 وفیات االعیان، خلکان،همانجا؛ ابن ندیم،؛ ابن097، ثمارالقلوب؛ نیز، نک  : ثعالبی، 034 ،«عبدالحمید کاتب»کسائی،  .0

Yarshater, "The Persian Presence in the Islamic World", 56-7. 
 نیز آورده شده است.« بدأت الکتابة بعبد الحمید و ختمت بابن العمید«/»فتحت الکتابة بعبد الحمید و ختمت بابن العمید»به صورت  .2
 .3/231 وفیات االعیان، خلکان،ابن .3
 .52، کتاب الوزراء و الکتاب ههشیاری، .4
 .028 ،«عبدالحمید کاتب»همانجا؛ کسائی،  .5
 .267، تاریخ خلیفة بن خیاط ؛ خلیفة بن خیاط،4/247، العقد الفرید عبدربه،، همانجا؛ ابنکتاب الفهرس  ندیم،ابن .6
 همانجا. خلکان،؛ ابن52، کتاب الوزراء و الکتاب ؛ ههشیاری،099، ثمارالقلوبثعالبی،  .7
. طب ری او را 203، «قلة عن الفارسیة الی العربیة ف ی الق رون االس المیة االول یالمترهمون و الن»؛ محمدی، 235، تاریخ خلیفة بن خیاط خلیفة بن خیاط، .8

 (.7/047، تاریخ األم  و الملوك موالی َعنبسة بن عبدالملک خوانده است )طبری،
 .4/247، العقد الفرید عبدربة،؛ ابن039، کتاب الفهرس  ندیم،همانجا؛ ابن خلیفة بن خیاط، .9

 .203، «المترهمون و النقلة عن الفارسیه...»؛ نیز نک  : محمدی، 030، رس کتاب الفه ابن ندیم، 01.
 .204  203، «المترهمون و النقلة عن الفارسیه...»همانجا؛ محمدی،  ندیم،؛ ابن3/231 وفیات االعیان، خلکان،ابن .00
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بن سالم ع الوه  ةعهده گرفت. هبل ساالری امویان شد و کتابت هشام را بربه همراه پدرش، وارد دیوان ةهبل
)چ وبین، ب ه ش و. بهـرام شـوبین و  رسـت  و اسـفندیارهایی چ ون بر انجام امور دیوانی، به ترهمۀ کتاب

 0ز پهلوی به عربی پرداخت.تصحیف شده است( نیز ا
 

 نتیجه 

ساالری ایرانیان نهاده و با دس تان های امویان، بر شالودۀ دیوانهای شرقی سرزمینساالری بخشبنای دیوان
گرا بودن اموی ان، توان دریافت که بر خالف دیدگاه عربساالران ایرانی استوار شد. از این پژوهش میدیوان

گی ری از آن ان تمای ل بس یار نی ز از حضور ایرانیان بیمناک نبودند؛ بلکه ب ه بهره ساالریآنان در امور دیوان
ساالران ایرانی  بسیاری در میان کارگزاران  دیوانی  والی ان و ک ارگزاران ام وی ب ه داشتند. به همین سبب دیوان

اری و دیوانی خویش های ادساالران ایرانی با تثبیت هایگاه دیوانی و عرضۀ مهارتخوردند. دیوانچشم می
بر این، با تبحر در فنون زبان  آفرینی کردند. عالوهچنان اعتباری یافتند که در دیوان مرکزی امویان نیز نقشآن

های فارسی را بدان زبان ترهمه کردند و حتی در امر بال ت عربی و تسل  به فنون زبان عرب ی عربی، دیوان
 ، الگوی کتابت این کاتبان شدند. با ربودن گوی سبقت از کاتبان بلیغ عرب

ت وان شود که در روش نخس ت، میساالر به دو بخش کلی تقسیم میهای شناسایی ایرانیان دیوانروش
ساالران، ب ه قطعی ت نظ ر داد و در روش دیگ ر، ب ا با تصریح منابع تاریخی در خصوص ایرانی بودن دیوان

س االرانی بودن آنان را محتمل دانست؛ بر این اس ا.، دیوانتوان تا حد زیادی ایرانی های موهود، مینشانه
َفّروخ را به سبب دهقان بودن، المقّفع و فرزندش عبدالل ه را ب ه س بب َبکره و زاداننظیر عبدالرحمان بن ابی

اعتقاد به دین زردشتی و صالح بن عبدالرحمان و َقحَذم بن سلیمان را به س بب اس ارت در نب رد اع راب ب ا 
ف روخ و مردانش اه گ واهی دیگ ر ب ر بر این، نام ایرانی دادبه، روزبه، زادانتوان ایرانی خواند. عالوهمیایران، 

هایی ک ه احتم ال ایران ی ب ودن ساالران ایرانی ب ا نش انهراستی این مدعا است. شکل دیگر شناسایی دیوان
شکل، ایرانی بودن کسانی همچون  بخشد، در ارتباط است. در اینساالران را تا حد زیادی قطعیت میدیوان

عبدالرحمان بن هرمز، عبدالله بن هرمز، میمون بن مهران، عبداالعلی َعمرو بن میمون بن مهران، ربیع ب ن 
ردا.، اصطخر ابوالزبیر، مهران حاه ب و مه ران ترهم ان ب ه س بب ایران ی ب ودن ن ام خ ود ی ا  شاپور، م 

ون اسحاق بن َطلیق و سعد بن َایا. و عبدالحمید ب ن یحی ی ساالرانی همچشان و ایرانی بودن دیوانپدران
به سبب تسل  به زبان فارسی و پرداختن به تعریب دواوین )اسحاق بن طلیق و سعد بن ای ا.( و س رانجام 
سالم بن عبدالعزیز و فرزندش َهَبلة به سبب اشتغال به ترهمۀ آثار پهلوی، تا حد زی ادی م ورد تأیی د ق رار 

                                                 
 .364، 315، کتاب الفهرس  ندیم،ابن. 0
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های دیگری ه ز ها و نشانهساالران با گزارشاست احتمال ایرانی بودن شماری از این دیوان گیرد. گفتنیمی
 رسد. این )نظیر اذعان منابع در ایرانی بودن پدران برخی از آنان( به قطعیت می

اند که به شغل کلی دیوانی ساالران در منابع تاریخی عموما  به عنوان کاتب )دبیر( معرفی شدهاین دیوان
آنان اشاره دارد؛ اما در برخی منابع، مناصب یا مشا ل دیوانی آنان با هزئیات بیشتری آورده شده است. بن ا 

بکره، سالم بن عبدالعزیز و عبدالحمید بن یحیی کتابت رسائل اموی ان بر این پژوهش، عبدالرحمان بن ابی
صالح بن عبدالرحمان، میمون بن مه ران و  فروخ،را بر عهده داشتند و دادبه المقفع، عبدالله بن مقفع، زادان

َقحَذم بن سلیمان کاتب یا سرپرست دیوان خراج بودند و نیز ربیع بن شاپور، اصطخر ابوالزبیر و عبداالعلی 
َعمرو بن میمون بن مهران در دیوان خ اتم اش تغال داش تند. همچن ین قض اوت، سرپرس تی بی ت الم ال و 

بر ای ن، مناص ب و مش ا لی نظی ر  شود. عالوهبن مهران مشاهده میفرماندهی سپاه نیز در وظایف میمون 
حجابت )ربیع بن شاپور و مهران حاهب(، سرپرستی دیوان مدینه یا دیوان ُهند )عب دالرحمان ب ن هرم ز و 
عبدالله بن هرمز( و دیوان حر. )ربیع بن شاپور( در اختیار ش ماری از ایرانی ان ب وده اس ت. ب ا توه ه ب ه 

توان عنوان کرد که امویان بنا به دالیل مختلفی، حداقل در تش کیالت حک ومتی گفته شد، میمجموع آنچه 
 اند.گرا و انحصارطلب نبودهاند و در این زمینه چندان عربخود از ایرانیان بهره گرفته

 
 فهرست منابع:

 ق.0385. بیروت: دار صادر و دار بیروت، الکامل فی التاریخاثیر، عزالدین. ابن
تحقیق محمد عبد القادر عطا و مصطفی عبد القادر عط ا.  . بهالمنتظ  فی تاریخ األم  و الملوكهوزی، ابوالفرج. ابن

 ق.0402بیروت: دار الکتب العلمیة، 
 تا.تحقیق احسان عبا.. بیروت: دار صادر، بی . بهوفیات االعیان و انباء ابناء الزمانالدین احمد. خلکان، شمسابن
 .0892. بیروت: دارصادر، االعالق النفیسةاحمد بن عمر. رستة، ابن
 ق.0401تحقیق محمد عبد القادر عطا. بیروت: دار الکتب العلمیة،  . بهالطبقات الکبریسعد، محمد. ابن
تحقی ق عب د الق ادر محم د م ایو.  . بهالفخری فی اآلداب السلطانیة و الدول االسالمیةطقطقی، محمد بن علی. ابن

 ق.0408دار القلم العربی، بیروت: 
 ق.0414، دار الکتب العلمیة العقد الفرید. بیروت:، شهاب الدین. عبدربه اندلسیابن
تحقیق األرناؤوط. دمشق   بی روت: دار اب ن  . بهشذرات الذهب فی اخبار من ذهبعماد حنبلی، شهاب الدین. ابن

 ق.0416کثیر، 
 ق.0406یق یوسف الهادی. بیروت: عالم الکتب، تحق . بهکتاب البلدانفقیه همدانی. ابن
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تحقیق عل ی ش یری.  . بهاإلمامة و السیاسة المعروف بتاریخ الخلفاءقتیبة الدینوری، ابومحمد عبد الله بن مسلم. ابن
 ق.0401بیروت: داراألضواء، 

 ق.0417. بیروت: دار الفکر، البدایة و النهایةکثیر، اسماعیل بن عمر. ابن
 ش.0350نا، تحقیق رضا تجدد. تهران: بی . بهکتاب الفهرس ابوالفرج محمد بن اسحاق.  ندیم،ابن

 ش.0363. تهران: سروش، بررسی وضع مالی و مالیه مسلمین از آغاز تا پایان دوره امویاناهتهادی، ابوالقاسم. 
 ق.0405، . بیروت: دار احیاء تراث عربیاألغانی، ابو الفرج. اصفهانی

 .0988. بیروت: دار و مکتبة الهالل، فتوح البلدانحمد بن یحیی. بالذری، ا
 ق.0407تحقیق سهیل زکار و ریار زرکلی. بیروت: دار الفکر،  . بهکتاب جمل من انساب األشرافهمو. 

)زمس تان 07، ش مارۀ تـاریخ نـو«. هن بش تعری ب و نق ش ایرانی ان در آن»البوعلی، محمد و سعید خنافره مودت. 
0395 :)000 032. 

 ش.0375. تهران: دنیای کتاب، ایران باستان یا تاریخ مفصل ایران قدی پیرنیا، حسن. 
. تاریخ غرر السیر المعروف بکتـاب غـرر اخبـار ملـوا الفـر  و سـیره ثعالبی، ابو منصور عبدالملک بن محمد. 

 .0963تحقیق مجتبی مینوی. طهران: مکتبة االسدی، به
 تا.تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم. قاهرة: دارالمعارف، بی . بهالمنسوب ثمارالقلوب فی المضاف وهمو. 

 ق.0419قاهرة: مکتبة وهبة،  اصالة الدواوین و النقود العربیة.الجبری، عبدالمتعال محمد. 
. ترهمۀ مصطفی هباری و مسلم زمانی. تهران: نشر اوضاع اجتماعی ـ اقتصادی موالی در صدر اسالمهوده، همال. 

 ش.0382نی، 
تحقیق عبدالله اس ماعیل الص اوی. ق اهرة: دار الص اوی،  به کتاب الوزراء و الکتاب.ههشیاری، محمد بن عبدو.. 

 ق.0357
 ق.0405تحقیق فواز. بیروت: دار الکتب العلمیة،  . بهتاریخ خلیفة بن خیاطخلیفة بن خیاط. 
 .0985ق/ 0416سة الرسالة، بیروت: موس الجندیة فی عهد الدولة االمویة.الدقدوقی، وفیق. 

تحقیق عمر عبد السالم تدمری.  . بهتاریخ االسالم و وفیات المشاهیر و األعالمذهبی، شمس الدین محمد بن احمد. 
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«. نقش دبیران ایران ی در تاس یس و تک وین دیوانس االری اس المی در ق رن اول هج ری»گران. رضایی، رمضان و دی
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