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 چکیده

ها و نژادها هایی که نسبت به برخی از فرقهنارواداریها و گیریرغم همه سخت( علی432-14امویان)حک: 

ی حاکمیتجهت پیشبرد امور و ی اجتماعهای سیاسی و در مواردی به جهت ضرورت داشتند،خاصه ایرانیان 

آگاهی از عملكرد  و در امور دیوانیآنان  هایتسامحتساهل و بررسی  اند.تسامح بودهتساهل و اهل  ،خویش

 سوالی که اینرا در اختیار جامعه اسالمی ما قرار دهد.  از گذشته مفید ایتواند تجربهمی ،در این زمینه آنان

 ایارتق ی برتأثیرچگونه بوده و چه در امور دیوانی  امویان تسامح چنین است: دادهپاسخ به آن  نوشتار

 امویاندهد ینشان متحلیلی  -توصیفی با رویكردواکاوی منابع  ؟اشته استگذ تمدن اسالمی تشكیالت اداری

آنان چون در اداره های زیادی داشتند اما گیریخشونت و سخت ،در برابر اعاجم خاصه ایرانیانهرچند 

بخشی و سر و سامان دادن به امور اداری و دیوانی های وسیع اسالمی و در ایجاد، توسعه، انسجامسرزمین

چون ایران و روم که تجارب هایی در امور اداری و دیوانی از تمدنخویش، تجربه و توانایی کافی نداشتند، 

ریب تع اداره و هم در این امر سبب شده هم در تشكیل و هم در .ندردشتند، استفاده کای در این زمینه داارزنده

امری که به نوبه خود سبب آشنایی مسلمانان  .باشیم غیرمسلمان و بعضاً شاهد مشارکت اقوام غیرعرب هادیوان

 کم موجبات استقالل آنان را در این زمینه فراهم ساخته است.با امور دیوانی شده و کم

 تمدن اسالمی.تشكیالت اداری، ، امویان، یانروم یان وایران، دیوان تساهل و تسامح،کلمات کلیدی: 

 مقدمه

مسلمانان پس از فتح سایر کشورها به خصوص ایران و مناطقی از امپراطوری روم شرقی، شمال آفریقا، 

 تساهل و تسامح بهو با سابقه مواجه شدند.  داریی ریشههاتمدنبا  ،هایی از هند و همسایگی با چینبخش

، 13تا: حكمت البالغه، بی؛ نهج 12: 4331؛ خطیب بغدادی،  41 -48)زمر،  آنان اجازه داد و حتی تشویق کرد
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بهره گرفته و در جهت رشد و تعالی  هاکشوراین های تمدنی که از داشته (232: 4، ج4311؛ برقی،  184

  .کننداستفاده خویش از آنها 

هرچند هجری به دست امویان افتاد. امویان  432هجری تا سال  14امر حاکمیت در جامعه اسالمی از سال 

کردند و سیاست آنان سیاست گیری میسخت ی مسلمان و غیرمسلمانهانسبت به برخی از نژادها و فرقه

را وادار کرد که از تجربیات و  آنانهایی که یكی از جنبهاما  ،ها بودتبعیض نژادی خاصه در برابر عجم

های وسیع اسالمی در اداره سرزمینچون  آنانامور اداری و دیوانی بود. بهره ببرند، ها تمدندهای سایر ردستاو

 تجربه و توانایی کافی ،سر و سامان دادن به امور اداری و دیوانی خویش بخشی ودر ایجاد، توسعه، انسجام و

ایرانیان و  .گرفتند کمک -برخوردار بودند توانمندی کافیاز زمینه که در این  -غیرمسلماندبیران ، از نداشتند

شدند، در تشكیل و در ها استخدام میرومیان ضمن اینكه در دوایر دولتی به عنوان کاتب و کارمند دیوان

در امور اداری و  مسلمانان رااستقالل  هایکم زمینهکم. این تعامالت ها نیز نقش داشتندسازی دیوانعربی

 یابی به تمدن نوین اسالمی استدست ی و مهمشدامروزه ایران اسالمی که هدف راهبر .فراهم کرددیوانی 

های اداری کشورها پیدا هایی که سازمان، به جهت گسترش و پیچیدگی(41و  32: 4331ای، )حسینی خامنه

را رصد کرده و ضمن حفظ  سایر کشورهاهای پیشرفتها، تجارب و اند، ناگزیر است توانمندیکرده

با به کارگیری افراد  در صورت لزومحتی  -ایشان راهای هوشمندی و جلوگیری از نفوذ دشمنان، داشته

  .در اختیار بگیرد -توانمند و با تجربه آنان

 پیشینه

گیری كلش در دبیران ایرانی یا رومی اشاراتی به نقشهای خویش پیش از این برخی از نویسندگان در پژوهش

م آن در تمدن اسال تأثیرفرهنگ ایرانی و »محمد محمدی در کتاب . اندداشتهساالری اسالمی و تكوین دیوان

در صفحات محدودی به نقش ایرانیان و به طور خاص هرمزان ایرانی در امور دیوانی خالفت  «و عرب

در البالی  «تاریخ تشكیالت در اسالم»شهیدی پاک در محمدرضا  (13 -13: 4323. )محمدی، پرداخته است

-411: 4332)شهیدی پاک،  ها داشته، از نقش ایرانیان و رومیان سخن گفته است.مباحثی که در معرفی دیوان

موالی در سازمان اداری »عنوان دو ذیل  «تمدن اسالمی در عصر امویان»محمد سپهری نیز در کتاب  (411

 و به صورت بسیار خالصه به نقش اداری موالی در عصر اموی پرداخته« دیوان در عصر امویان»و ، «امویان

 د،کردنینه به موالی و اهل ذمه احساس میضمن اشاره به عدم توانایی اعراب در این امور و نیازی که در این زم

 .است پرداخته هاو رومی و نقش آنها در اداره یا ترجمه دیوان ن ایرانیراساالبه ذکر اسامی برخی از دیوان

 (218-218،  411 -418: 4383)سپهری، 



 و که به قلم معصومه کشاورز « در دوره امویان و اهل ذمه مسلمانان روابط فرهنگی»ای با عنوان در پایان نامه

مانی چون غیرمسل هایحضور شخصیت تنها در دو صفحه بهنگارش یافته، نویسنده در مقطع کارشناسی ارشد 

اشاره  در دستگاه اداری امویان نویسنده مسیحی و ابن بطریق پزشک نصرانی ، ابن اثالنویسنده رومی سرجون

بررسی جایگاه اداری اهل ذمه در عصر اموی مطالعه موردی اهل ذمه عراق »ای هم با عنوان مقاله کرده است.

( 413 -431: 4338فر و همكاران، به قلم شهرام یوسفی فر و همكاران به رشته تحریر درآمده )یوسفی« و شام

با عنوان  مقاله دیگری که عمده مباحث آن در خصوص سرجون و خاندان او در دستگاه اداری امویان است.

ها در به وضعیت دیوانصفحه  3در کمتر از به قلم عبدالعزیز الدوری نوشته شده که « دیوان در صدر اسالم»

 -414: 4384ایرانیان دانسته است. )الدوری،  تأثیرتحت ها را عصر اموی پرداخته و تاسیس برخی از دیوان

413)  

شكیالت تارتقای را در امور اداری و دیوانی و تاثیرش را بر  امویان تسامحنوشتاری که پیش از این  بنابراین

 .کوشد به این مهم بپردازدو این نوشتار می به نگارش درنیامده ،تمدن اسالمی بیان کرده باشد اداری

 بازتبیین مفاهیم

 تساهل و تسامح

تا، ؛ موسی، بی 288: 2تا، ج)فیومی، بی ،موافقت با دیگریگیری در کار، سهل، به معنای آسان تساهل از ریشه

( مالیمت، ارفاق، عدم خشونت، 4241: 4)فیروزآبادی، ج، عملی که در آن شدت و تنگی نیست (138: 4ج

  ( آمده است.313: 44ج ،4141 ؛ ابن منظور، 1: 1جتا، بیپوشی )فراهیدی، گذشت و چشم

 ن ودگرفتن، مدارا کردن، کوتاه آمندنظری، آسانبه معنای بخشش، سخاوت، بل حَمَتسامح نیز از ریشه سَ

واژه  (138تا: ؛ بستانی، بی 183: 2، ج4141؛ ابن منظور،  411: 3تا، ج)فراهیدی، بی فروگذار کردن آمده است.

چیز  نسبت به فالن»« یَسْمَح   بكذا سَمَحَ»پوشی، گذشت و بخشش را دارد. در منابع لغوی معنای چشم «سماح»

عطا کرد و با آنچه از  ،ورزید، بخشید ، به معنای مالیمت کرد، آسان گرفت، سماحت«خرج دادسماحت به 

  (138: 4، ج4142؛ موسی،  288: 4، جتابیآمده است. )فیومی،  ،او درخواست شده بود، موافقت کرد

 



عنای اوت ظریفی در متف ،یستند و اگر جداگانه به کار روندتساهل و تسامح کامالً به یک معنا ن چند دو واژههر

زمانی که در کنار هم به کار  خصوصاًدر بسیاری از موارد معنایی نزدیک به هم دارند و اما  4آن دو هست،

این دو واژه در  (4133: 1، ج4311؛ جوهری،  313: 44، ج4141)ابن منظور،  .دارند مترادفمعنایی روند، می

اصطالح به معنای مداخله نكردن، مانع نشدن و اجازه دادن از روی قصد و آگاهی به اعمال و عقایدی که 

در تعریف دیگری تساهل و تسامح  (18: 4، ج4311)بدوی،  باشند.، میمورد پذیرش و پسند شخص نیستند

، آمده است. )کرنستن ،«شماریماصواب میسیاست مدارای صبورانه در حضور چیزی که مكروه یا ن» به معنای

4311 :13) 

توان گفت تساهل و تسامح به معنای مداراکردن، میو با عنایت به معنای لغوی این دو واژه بندی در یک جمع

ان و خودداری از مقابله و مبارزه با آن و فكری صدر در برابر مخالفان عقیدتیگیری، تحمل و داشتن سعهآسان

ای ضمن اینكه باید هوشمندانه باشد تا اجازه نفوذ به رغم توانایی بر مقابله است. اتخاذ چنین شیوهعلی

 ای بر خردورزی و حكمتبیگانگان و دشمنان را ندهد، در حقیقت تدبیری برای مناسبات اجتماعی و نشانه

اند و به رسمیت شناختن این ندیشه و افكار و سالیق، متفاوت خلق شدهها از نظر ااست چرا که انسان

 خرد و انصاف است. ،دهنده آگاهیها نشانتفاوت

که در قرون  هایی (13 :4333رحیمی جابری، «)سازگاری پذیری و قابلیتِانعطاف»ی و به تعبیر هامسامحه

اندیشمندان مسلمان، روح کلی حاکم  اصهدان، خاولیه اسالمی با نامسلمانان صورت گرفته، از منظر اندیشمن

بوده و همین امر از اسباب عمده رشد تمدن در جامعه اسالمی بوده است. به تعبیر  و تمدن اسالمی بر تاریخ

 یكی از اندیشمندان:

به وسیله معتزله، و تعقیب معتزله و غالت و صوفیه هم که گهگاه در « محنه»قضایایی مثل 

استثنایی بود و به روح کلی تساهل و تسامح آن  د، در تاریخ اسالم غالباًعالم اسالم پیش آم

تعصبی بود که در قلمرو اسالم بین اقوام و امم زد... در واقع همین تسامح و بییی نمیلطمه

گوناگون تعاون و معاضدتی را که الزمه پیشرفت تمدن واقعی است به وجود آورد و 

 (21: 4381کوب، )زرین نامتجانس را ممكن ساخت.آمیز عناصر همزیستی مسالمت

                                     
 اههمر آمدنِ  کنار و تحمل با تساهل اما است توانمندی و بزرگواری و جود با همراه آمدن کنار نوعی تسامح 4

  . ندارد منافات ،ناتوانی و ضعف با



ها داشته ،شهید مطهری یكی از دو علت اساسی پیدایش و گسترش تمدن را تساهل و تسامح در برخورد با آراء

ای و میراث فكری و فرهنگی سایرین دانسته و از احترام فوق العاده مسلمانان به پیروان سایر ادیان به گونه

فته شود، سخن گو تعاطی علمی و فكری و فرهنگی کوچكترین دوگانگى با آنها دیده نمی که در مقام تعامل

 نویسد: ایشان می (84: 48و ج 331: 21تا، ج)مطهری، بی است.

یكى از علل سرعت پیشرفت مسلمین در علوم این بوده است که در اخذ علوم و فنون و 

یافتند، از ر نقطه و در دست هر کس مىورزیدند و علم را در هصنایع و هنرها تعصب نمى

 .فرما بوده استبر آنها حكم« تساهل»کردند و به اصطالح امروز روح گیرى مىآن بهره

  (333: 41تا، ج)مطهری، بی

تمام تالش امویان در جهت حفظ قدرت و حاکمیت خویش بر جامعه اسالمی بوده باز هم باید متذکر شد که 

در برخورد با  زیادی از آنان در تاریخ نقل شده است. این موارد عمدتاً هایداری. به همین جهت ناروااست

 یعههمچون ش هاییتر بودند و یا در برخورد با فرقهکه از منظر امویان یا دارای نژادی پستمسلمانانی است 

امویان  (13-11 :44ج ،4331. )رک: ابن ابی الحدید، رفتنده نوعی تهدید برای امویان به شمار میباست که 

ان کمک های آنان به ایشتوانستند در پیشبرد سیاستدر برخورد با غیرمسلمانان، خاصه غیرمسلمانانی که می

 اند.ساهل بودهکنند، اهل ت

  دیوان

که از نظر  (133: 21، ج4314؛ دهخدا،  411: 43، ج4141)ابن منظور،  معرّبی است ی4دیوان واژه فارسی

گر، دفتر یا کتاب، مجموعه صورت حساب، حساباداره، محل گردآوری دفاتر،  مختلفی چون نیالغوی به مع

؛ دهخدا،  411: 43، ج4141؛ ابن منظور،  221: 48، ج4141)زبیدی،  آمده است. و جنیان،دیوانه، دیو اشعار، 

  (133: 21، ج4314

دیوان را جایی برای حفظ  ق.(112)م.ماوردیف گوناگونی برای دیوان ذکر شده است. یاز نظر اصطالحی تعار

گزاران همانند کار -پردازندحقوق سلطنت از قبیل اموال و نیز ثبت و ضبط حقوق کسانی که به این امور می

دیوان را دفتری دانسته که در آن نام  ق.(132)م.ن اثیراب (213: 4123)ماوردی،  دانسته است. -و سپاهیان

وی اضافه کرده نخستین کسی که در اسالم دیوان را تاسیس کرد، عمر  .سپاهیان و اهل عطا ثبت شده است

 (241: 1، ج4141؛ فیروزآبادی،  411: 43، ج4141ابن منظور، ) .بود

                                     
: 4، جتااند. رک: )قلقشندی، بیمعدود نویسندگانی هم این واژه را عربی و از ریشه دوّن به معنای جمع و ثبت کردن دانسته 4

 (411: 43، ج4141؛ ابن منظور،  423 -421



 مهمترین امور دیوانی را جزء ضمن اینكه« هاخراج و کارگزاران دیوان»ق.( نیز ذیل عنوان 828ابن خلدون)م. 

 دخل در دولت حقوق حفظ شامل مواردی چون دریافت خراج، رااین امور دانسته،  کشور ضرورى وظایف

آن  مواقع در آنها سالیانه مستمرى پرداخت و ایشان عایدات سنجش و هانام ذکر با سپاهیان آمار خرج، و

 نویسد: دانسته و می

 نظیمت دولت آگاه محاسبان و مشاغل این متصدیان که به قوانینى باید مسائل، این درباره

 آن در خرج و دخل تفاصیل که است آماده کتابى در قوانین این کلیه و کرد مراجعه اندکرده

 را کتاب این و برندنمیپى بدان ،دارند مهارت اعمال این در که کسانى جزه ب ... شده نوشته

  (322 :4، ج4128 )ابن خلدون، نامند.می «دیوان»

 ؛ ابن خلدون، 423: 4تا، ج)قلقشندی، بی اند.نویسندگان)دبیران( دانستهبرخی نیز دیوان را محل نشستن 

 برداشت کرد کهتوان دیوانی مینظام از این تعاریف و از مطالعه وظایف و کارکردهای  (322 :4، ج4128

عنی دهندگان یمالیات و بوده که در آنها امور مالی اعم از محاسبه میزان درآمدها یدیوان در حقیقت دفاتر

 همچنین در این دفاتر، .هشدکردند، ثبت و ضبط میکسانی که خراج، جزیه، زکات و صدقات را پرداخت می

یا  هاز دفاتر دیوانی، دیوان شامل کتابشد. به جمیزان حقوق و غنایم دریافتی و کیفیت توزیع آنها ثبت می

ها در ب و مدیریت امور مربوط به مالیاتکتایی نیز بوده که در آنها کلیاتی درباره نحوه حساب و هاکتابچه

اساس سازمان اداری کشورهای متمدنی چون ایران و روم و پس از آنها مسلمانان  .است شدهمیآنها ثبت 

 متكی بر دیوان بوده است.

  ات آنتأثیرو  در امور اداری و دیوانی تساهل و تسامحروند تاریخی 

های سیاسی و یا به جهت ضرورت های اسالمجامعه اسالمی با پیروی از آموزه از همان صدر اسالم، رهبران

 اهل تسامح در امور اداری و دیوانیهای مختلفی از جمله در زمینه ، نسبت به پیروان ادیان دیگرو اجتماعی

عراب به خواندن عالقگی ارا عوامل متعددی از جمله بی در امور اداری و دیوانیتساهل های این زمینهاند. بوده

، 4128 )ابن خلدون، فراهم ساخته بود. و دیوانی و نوشتن و تجربه و توانمندی غیرمسلمانان در امور اداری

  (322 :4ج

 ق.(04-11)عصر خلفای راشدین .1

 هاگیری دیوانشکلتسامح و  .1-1

از همان صدر اسالم به جهات خاصی از جمله فتوحات، که سیل غنایم را به مرکز خالفت اسالمی یعنی مدینه 

کرد، نیاز به تدوین دفاتر دیوان به عنوان دفاتری که در آنها اسامی پرداخت کنندگان و دریافت سرازیر می



خاص  نظمی ای نوین و بالمال با شیوهاکنندگان عطایا)اعم از خراج، جزیه و زکات و غنایم( ثبت شود و بیت

ای که ابوموسی اشعری بین مجاهدان و غیرمجاهدان تقسیم شود، احساس شد. از نامهاداره شود و اموال آن 

و از پیشنهادی که به ع مَر در  (144: 4، ج4313)ابن مسكویه،  ق.( نوشته43-23به خلیفه دوم؛ ع مَر)حک:

به صراحت نیازمندی  (222 :1، ج4381 )طبری، خصوص استفاده از دبیر غیرمسلمان و با تجربه ایرانی شده،

 اعراب در حساب و کتاب به اعاجم)ایرانیان( قابل استفاده است.

توانستند این زمینه داشتند می که در وری روم شرقی به جهت پیشینه تمدنیتایران و امپراکارگزاران امپراتوری 

شمار از طبقات توانمند، با درایت، با نفوذ و مهم جامعه به «دبیران»در این امر به مسلمانان کمک کنند. در ایران 

و ریاست آنان بر عهده  (438، 412: 4381سن، ؛ کریستین 12: 4318؛ دینوری،  31: 4341)جاحظ،  رفتندمی

: 4382؛ پیرنیا و اقبال،  414: 4381سن، کریستین) شد.د( یاد میذ)دبیربَشخصی بود که از وی با عنوان دبیربَ

 ،4313 مسكویه،؛  ابن81: 1، ج4381)طبری،  بهره بودند.از طرفی مسلمانان نیز تا زمان عمر از دیوان بی (214

  داد که مسلمانان از این ظرفیت تمدنی به خوبی بهره ببرند.این عوامل دست به دست هم می (312: 4ج

در دیدند. ی رومی یا ایرانی نمیهادیوانمنعی در استفاده از  ،ر مسلمانان از جمله امام علی)ع(دیگ وعمر 

، 4142ابن شبه نمیرى، ) را تدوین کرد. هادیوانمنابع آمده عمر اولین کسی است که بیت المال ترتیب داد و 

 یدر مجلس غنایم، فراوانیپس از  ،بر اساس روایات تاریخی (211و  413: 4، ج4122؛ مقریزی،  811: 3ج

کرد و  مشورتعلی)ع( نیز حضور داشت، خلیفه درباره نحوه تقسیم عطایا و تدوین دیوان با صحابه امام که 

 ؛  11: 4384)قدامه بن جعفر، .های رومی یا ایرانی تدوین کنندرا بر اساس دیوان هادیوانسرانجام مقرر شد 

 مال فراوانیآمده است: این روایات برخی از  در (223-242 :1، ج4381طبری، ؛  221: 3ج ،4142ابن سعد، 

ی نظرخواه ،عمر در خصوص نحوه تقسیم آن اموال به صورت وزنی یا عددی ،به مرکز خالفت اسالمی رسید

 ویی دارند... هادیوانایرانیان و رومیان برای این منظور گفت  -یا فرد دیگری -4«هرمزان» کرد. در این هنگام

ابویوسف،  ؛ 413: 2تا، جیعقوبی، بی ؛ 432: 4314)صولی،  عمر به این ترتیب دیوان بیت المال را تشكیل داد.

4313  :11)  

یوان در بین مسلمانان معرفی اولین د که برخی آن را -یا دیوان جیش)دیوان سپاه( گیری دیوان جندشكل

ی ر روایتدنیز با راهنمایی هرمزان بوده است.  (431: 8، ج4123نویری، ؛  83: 4312ابن طقطقی، ) -اندکرده

عمر . هرمزان به اعزام کرد ماموریتیعمر در حالی که هرمزان نزد وی بود، گروهی)سپاهی( را به  آمده است

                                     
که به عنوان پادشاه اهواز نیز از او یاد شده، از اشراف ایرانی بود  اند. هرمزانبرخی از منابع به اشتباه نام وی را فیروزان نوشته 4

؛  11 – 11: 1، ج4142)ابن سعد،  که در فتح شوشتر به اسارت اعراب درآمد، مسلمان شد و اجازه یافت در مدینه ساکن شود.

 (81: 1، ج4381؛  طبری، 412: 2221اططخری، 



از ماموریتش تخلف کند،  دادی، حال اگر یكی از آنان و عطایای آنان را شما گروهی را اعزام کردی» :گفت

عمر از چگونگی آن دیوان پرسید و هرمزان  !«شود؟ برای آنان دیوانی ترتیب بدهشما چگونه متوجه می فرمانده

دیوان دو به این ترتیب  (211 -211: 4، ج4122مقریزی،  ؛ 432 :4314 )صولی، .برای وی توضیح داد

 یک ایرانی تازه مسلمان )دیوان خراج( با راهنمایی هرمزانیا دیوان عطا )دیوان سپاه( و دیوان بیت المالجند

  (331: 4123رک: ماوردی، ) .ایجاد شد

به جهت تسامحی که اسالم اجازه آن  -شود این است که مسلمانانشبیه هم استفاده می آنچه از این روایاتِ

اند و تالش در استفاده از تجربه ایرانیان و رومیان در امور دیوانی تردیدی به خود راه نداده -را داده بود

امور مملكت را سامان  ،راهی را انتخاب کنند که بتوانند به کمک آناند با آشناشدن با کارکرد دیوان، کرده

 -به جهت سیاست تسامحی مسلمانان به خصوص ایرانیان دهند اعاجمذکور نشان میبنابراین، روایات م دهند.

 تشكیالت اداری در صدر اسالم، نقش داشتند.دیوان و  گیریشكلدر  -به صورت مستقیم یا غیرمستقیم

 در دریافت مالیات استفاده از دفاتر دیوانیتسامح و  .1-2

ابن ) امور مالی نداشت ایرانیان به عنوان  دبیر و کارپردازِعمر بن خطاب هر چند رغبت چندانی به استفاده از 

و حتی در یک مورد که به وی پیشنهاد شد غیرمسلمانی از  (14: 4121؛ ابن ابار،  144: 4، ج4313مسكویه، 

 :1، ج4381)طبری،  به دبیری برگزیند، موافقت نكرد، -به جهت تجاربی که در امر کتابت دارد -اهالی انبار را

های شاهان ایران اما به جهت مصاحبت با ایرانیان و گفت و گو با آنها، از سیاست (81تا: ؛ سرخسی، بی 222

در تاریخ وصاف ضمن اشاره به شرایط  (141: 4، ج4313 )ابن مسكویه، کرد.شد و از آنان تقلید میآگاه می

د ف رس کرد، بدین وضع مقتدی شد و عمر بن الخطاب چون فتح بال»اخذ جزیه در دوره ساسانی، آمده است: 

این سخن به این معناست که  (421،  1، ج4388وصاف الحضره، ) «.و شرایط آن را ملغی و ضایع نساخت

یگر از برخی دخلیفه دوم در گرفتن جزیه از شرایطی که در ایران بوده، آگاهی یافته و از آن بهره برده است. 

 اند.تهدوره ساسانی دانستدوینی فت خراج را پیروی از مقررات نویسندگان نیز سیاست عمر در کیفیت دریا

دریافت  دردهد مسلمانان های تاریخی نشان میاین گزارش (221: 4123ماوردی، ؛  114 – 111تا: بی)قمی، 

  ند.ااستفاده کرده اند،ایرانیان که صاحب دفاتر دیوانی بودهها از تجربه و توانمندی خراج و دیگر مالیات

 ق.(132-01)تسامح امویان در امور اداری .2

- 122 :4381ابن خلدون، رک: ) های تبعیض نژادی،رغم سیاستعلی ین سلسلهخلفای ا ،در دوره اموی

بنابراین سیاست مسامحه با دبیران و  ،اندبا سایر اقوام دیده تسامحدر امور دیوانی، مصلحت خویش را  (138



ر آنان با ایرانیان و رومیان د تسامحتالش بر این است اند. در ادامه گرفتهکاتبان ایرانی و رومی را در پیش 

 امور دیوانی به تصویر کشیده شود.

 ریدبَ خاتم و دیوان تشکیل دیوانتسامح و  .2-1

( 233 :2تا، جتاسیس شد، )یعقوبی، بیق( 14-12)حک:  دیوان خاتم به عنوان دیوانی که در دوره معاویه

هر( خلیفه بود. شواهدی هست که این دیوان های حكومتی با خاتم)م فرمان )بایگانی(اش ثبت و ضبطوظیفه

 یرانیانو به تقلید از ا )کارگزار حكومت امام علی)ع( و امویان در ایران و عراق( توسط زیاد بن ابیه رنخستین با

  (212: 4383؛ سپهری،  222: 1، ج4141بالذری،  ؛ 231 :2ج ،تایعقوبی، بیرک: ترتیب داده شد. )

یا  «دیوان برید» تشكیل شد، در دوره معاویهبرای اولین بار در دولت اسالمی یی که هادیواناز دیگر یكی 

که وظایف و کارکردهای خاص  (322: 4تا، ج؛ تنوخی، بی 231: 4128)ابوهالل،  است همان دیوان پست

گویی نقش وزیر  ،مسئول این دیوان (428: 4381؛ سپهری،  411 -483: 4384)رک: دوری، خود را داشت. 

ی، )تنوخ بایست در جریان تمامی امور مملكت باشد و چیزی بر وی مخفی نباشد.اطالعات را داشته و می

 اوالً  . چرا کهاستشده  تشكیلرومیان  یابا تقلید از ایرانیان برید دیوان  شواهدی هست که (323: 4تا، جبی

 ادمعاویه این دیوان را به پیشنه ثانیاً ه است،وانی در میان ایرانیان و رومیان مرسوم و معمول بودوجود چنین دی

در  و ثالثاً (143: 41تا، ج)قلقشندی، بی تشكیل دادهرومی ماموران و مشاوران  و مشارکت دهقانان ایرانی و

ه آثاری در این خصوص شب به مطالع، هر عجمسیره پادشاهان  مده که وی به منظور آشنایی باسیره معاویه آ

با پیروی از  ویرسد به نظر میبنابراین  گرفت.و از آنان الگو می (34: 3، ج4123 )مسعودی، اشتغال داشت

 گفتنی است نام این دیوان فارسی است.. استشاهان ایران یا روم به تاسیس سازمان برید اقدام کرده پاد

 رومیاستخدام دبیران ایرانی و تسامح و  .2-2

 شاهد گسترش استفاده از دبیران ایرانی و غیرایرانی در امور اداری و دیوانی هستیم. ،با روی کار آمدن امویان

ست بودن پَ (13 :4تا، جقلقشندی، بی؛  212: 1ج ،4121ابن عبدربه، ؛  482-484 :1، ج4381طبری:  )رک:

: 4، ج4128)ابن خلدون، اعراب با فن نویسندگیبیگانگی  ،(133: 4381امور اداری از منظر امویان )زیدان، 

از جمله اموری هستند  هایی که ایرانیان و رومیان در امور اداری داشتند،ها و پیشرفتدشواری دیوان ،(111

-33از سلیمان بن عبدالملک)حک: . شده استاستفاده از دبیران ایرانی و رومی در امور دیوانی سبب  که

از ایرانیان که هزار سال حكومت کردند و یک ساعت به ما نیازمند نشدند و ما صد در عجبم »ق( نقل شده 31

 (14: 3، ج4121؛ آبی،  481: 4311)زبیر بن بكار،  «!نیاز نبودیمسال حكومت کردیم و یک ساعت از آنان بی

 سزاوار»د که که از سوی معاویه حاکمیت عراق را در دست داشت، بر این باور بو نیز (ق.13 زیاد بن ابیه)م.



 هایاین نقل (231: 2تا، جبی )یعقوبی، .«دانایند خراج به امور که باشند عجم رؤساى از خراج نویسندگان است

نسبت  یشاناوابستگان امویان و  تسامحموید ضمن اینكه اعترافاتی است به میزان توانمندی ایرانیان، تاریخی 

ی به امور بخشتوانستند در سامانبه ایرانیانی است که در امور اداری و دیوانی از توانایی برخوردار بودند و می

  مالی، به آنان کمک کنند.

سیاستی که معاویه و جانشینان وی در جهت تبدیل خالفت اسالمی به سلطنت در سر داشتند، عالوه بر این، 

تجربیات غیرمسلمانان و اقتباس نهادها و تشكیالت اداری و دیوانی را فراهم زمینه یا ضرورت استفاده از 

 ساخته بود.

هست که معاویه اولین کسی است که از منشیان)دبیران( مسیحی)رومی( بهره برده  ق.(281)م.نقلی از یعقوبی 

اوقات زیادی را با معاویه ثال که پزشكی نصرانی به نام ابن ا در این دوره  (232: 2ج تا،بی )یعقوبی، است.

 11ای که به معاویه کرده بود، در سال خدمتیبه جهت خوش (124: 4، جتابیاصیبعه، ابن ابی) گذراند،می

 (322: 2، ج4331)حموی،  -شهری میان دمشق و حلب- «حمص»ج شهر اهجری به عنوان مسئول خر

به کارگیری مسیحیان در امور اداری،  ظاهراً( 221: 1، ج4381؛ طبری،  232: 2ج تا،بی )یعقوبی، منصوب شد.

در همین دوره سَرجون  (232: 2ج تا،بی )یعقوبی، پیش از وی در دستگاه خالفت اسالمی سابقه نداشته است.

به عنوان  (214تا: )مسعودی، بی از مسیحیان شام (211: 4128)عسكری، ق( 81)م کاتب بن منصور رومی

 ق.( بوده است.11غالم، مشاور و کاتب در خدمت معاویه و سپس فرزندش یزید و مروان بن حكم)حک:

 شودگفته می (12 :2ج تا،؛ مفید، بی 482 :1ج و 311: 1، ج4381طبرى،  ؛ 313 و 413: 1، ج4141)بالذری، 

؛ مسعودی،  414: 4141 )خلیفة بن خیاط، وی مسئولیت امور مالی یا دیوان خراج را نیز بر عهده داشته است.

سرجون بن منصور و  ( و دیگر نویسندگان پیداست که خدمتِق.824 از عبارات قلقشندی)م. (214 تا:بی

افرادی چون ای که همكارانش به دستگاه اداری و دیوانی، مورد توجه و عنایت حاکمان اموی بوده به گونه

بدربه، )ابن ع اند.ج شده و به مراتب باال و منزلت واالیی دست یافتهبه سبب این کار از گمنامی خار سرجون

  (13 :4تا، جقلقشندی، بی؛  212: 1ج ،4121

)کارگزار اموی در این منطقه( شخصی مسیحی به نام  در همین زمان در خراسان عبدالرحمن بن زیاد

فهرستی که طبری از  (21: 4128)جهشیاری،  اسطفانوس)استفان( را به عنوان کاتب خویش برگزیده بود.

رحمن عبدالگذار در دولت امویان ارائه کرده قابل توجه است. بر اساس این فهرست خدمتنویسنده و موالیان 

ان یب هر سه از کاتبذؤیع بن فَناح و ن عیب عمانی، جَش  کاتب عبدالملک،  ابوز عَیزَعَه معاویه،کاتب بن دراج 

ب مروان د بن یحیی کاتی، عبدالحمکاتبان عمر بن عبدالعزیز لیث و اسماعیل بن حكیم  ،ولید بن عبدالملک



: 4383، ؛ سپهری 484: 1، ج4381. )طبری، ندموالی بودهمگی از  ،بن محمد و تعدادی دیگر از نویسندگان

411) 

هت غیرمسلمانان جرا در استفاده از  خلفای اموی و عامالن آنانتسامح های تاریخی ضمن اینكه این داده

 رساند، نشان دهنده اعتماد و در عین حال نیاز دستگاه خالفت به آنان است.تمشیت امور اداری و حكومتی می

درآمد  باالرفتن میزانسبب  -به جهت نظم و نسقی که به امور اداری دادند-کارگیری دبیران ایرانی و رومی به

 (233: 2تا، ج. )یعقوبی، بیشده استدولت امویان 

  هاسازی دیوانعربیو  امویان تسامح .2-3

 را هاسازی دیوانایرانیان و رومیان کمک گرفتند، عربی ها ازامویان عالوه بر اینكه در تاسیس و اداره دیوان

 .به سرانجام رساندند آنانکمک و همیاری  ابنیز 

 و خراسان عراق هایدیوان. 2-3-1

فارسی به زبان ق.(، 11 -81زمان عبدالملک بن مروان )حک: تا زمان  ایران و در عراق مسلمانانامور دیوانی 

به این فكر افتادند که  برخی از کارگزاران دولت امویان در این زمان. ه استو در دست دبیران ایرانی بود

های عراق به دیوان خراج سواد و دیگر بخشدر منابع آمده است: را از فارسی به عربی برگردانند.  هادیوان

 «رّوخزادان ف»یا « خزادان فرّ»یک ایرانی یعنی ، امر کتابت را به رسیدوالیت عراق به اج ارسی بود. چون حجّف

:  1، ج4331؛ حموی،  231: 4388)بالذری،  ایرانیان سیستان از «صالح بن عبدالرحمن»وی سپرد.  «پیری»پسر 

به خدمت  آشنا بود رابه هر دو زبان عربی و فارسی  کهتمیم موالی بنی و از (211: 4128؛ عسكری،  214

 -صالح مدتی بعد، .اج را به خویش جلب کردتوجه حجّ ،به جهت توانایی و مهارتشصالح  و اج آوردحجّ

به عربی سخن گفت و زادان نگران  هااز توانایی خویش در بازگرداندن دیوان -خدر گفت و گو با زادان فرّ

موضوع ترجمه  صالح . در این زمان،اج امر کتابت را به صالح سپردحجّ خ،زادان فرّشد. سرانجام با قتل 

، خمردان شاه، پسر زادان فرّ اج از این تصمیم استقبال کرد.اج مطرح کرد و حجّ به عربی را نزد حجّ  هادیوان

 هادیواناز این کار باز دارد، موفق نشد و  صالح را -حتی با پرداخت مبلغ صدهزار درهم -هر چند تالش کرد

 (32 -23: 4128؛ جهشیاری،  231: 4388بالذری، ) هجری به عربی ترجمه شد. 18در سال 

دهد توانایی ایرانیان در امور دیوانی سبب شده حتی حاکم ستمگری چون حجاج نشان می اوالًاین حكایت 

برد امور خویش، از آنان کمک بگیرد. اموی، به منظور پیشهای دوره نظریرغم همه تنگبن یوسف ثقفی، علی

از  رادیکم اف، سبب شده کمدر استفاده از تجربه ایرانیان در امور دیوانیتساهل و تسامح دهد نشان می ثانیاً 

پیدا شوند که به جهت آشنایی با دو زبان عربی و فارسی، این توانایی را در خود احساس کنند که  موالی

میم بر شدن تصعملیبنابراین  اند.رگردانند و همین کار را نیز کردهرا از فارسی به عربی ب هادیوانند توانمی



ربی آن ها از فارسی به عنقل دیوان دبیران توانمند ایرانی انجام شده است. تدبیر و تواناییبا  هادیوانتعریب 

المی های نخستین اسدر سده تسامحمندی در پیش گرفتن سیاست هم توسط ایرانیان، خود شاهدی بر فایده

 است. 

هجری به زبان فارسی بود و از زرتشتیان در امور اداری و دیوانی  421ها تا سال ، دیواننیز در منطقه خراسان

ای به نصر بن ق( در نامه422 -421شد. در این زمان، یوسف بن عمر ثقفی)حكومت بر عراق: استفاده می

)جهشیاری،  ق( به وی دستور داد دیوان را به عربی برگرداند و از غیرمسلمانان کمک نگیرد.434ار)م.سی

های برخی از مناطق اسالمی، همچنان تا دهد دیواناین روایت تاریخی نیز ضمن اینكه نشان می (11: 4128

نان ان همچمنطقه خراسان تا این زمدهد، مسلمانان در موی به زبان فارسی بوده، نشان میهای پایانی دوره اسال

 گرفتند.از غیرمسلمانان کمک می

 و مصرشام  هایدیوان. 2-3-2

های ها همانند دیوانتا مدت -شدکه توسط اعاجمی چون سرجون بن منصور اداره می –های شام نیزدیوان

ها و برخورد با سایر تمدنعراق، به زبان عربی نبود. این امر به نوبه خود نشانگر تسامح حاکمیت اموی در 

هجری به  84ها نیز در دوره عبدالملک مروان در سال در برخورد با غیرمسلمانان است. سرانجام این دیوان

ر ب :های شام از رومی به عربی نیز دو نقل وجود داردزبان عربی ترجمه شد. در باب علت برگرداندن دیوان

دستگاه خالفت اموی در شام، چون آب در دسترسش نبود  ییگفته شده یكی از دبیران روم ،اساس یک نقل

 که در دوات بریزد، در آن بول کرد! و این امر سبب خشم عبدالملک شد. عبدالملک در همین زمان به سلیمان

 از رومی به عربی برگرداند. را دیوان داد دستور های خلیفه را بر عهده داشت،هسعد که امر نویسندگی نام بن

  (433: 4388بالذری، ؛  433، 8ج ،4123)نویری، 

بر اساس نقل دیگری، عبدالملک بن مروان، سرجون بن منصور رئیس دیوان و کاتب نصرانی خویش را مامور 

انجام کاری کرد و او در انجام آن کار تعلل ورزید. عبدالملک وقتی کوتاهی وی را دید، با سلیمان بن سعد 

داند ما به صناعت)حرفه( وی سرجون بن منصور چون می»كته که به مشورت نشست و ضمن بیان این ن

، از سلیمان درخواست چاره کرد و سلیمان «کندما کوتاهی می دستورات نیازمندیم، تعلل ورزیده و در انجام

عبدالملک نیز «. ها را از رومی به عربی ترجمه کنمتوانم دیواناگر شما بخواهید من می»به وی مژده داد که 

این حكایات نیز  (212: 1ج ،4121ابن عبدربه،  ؛  32: 4128جهشیاری، ) او اجازه داد و این کار انجام شد.به 

یازمندی دهد، از نخلیفه و به تعبیری مدارای حداکثری خلیفه را با یک نصرانی نشان می تسامحضمن اینكه 

سبب شده به جهت عدم همكاری الزم آنان  امری که نهایتاً . دستگاه خالفت به غیرمسلمانان نیز حكایت دارد



نكته دیگر اینكه امویان گرچه  .نیازی از آنان وادارداندیشی در جهت بیبا دستگاه خالفت، امویان را به چاره

های با آنان را در پیش گرفته و از تخصص و توانمندی تسامحاز سر نیازمندی به تجربه و توانایی غیر اعراب، 

سبب کسب تجربه برخی  ،همین سیاست ،اند، اما در نهایتاستفاده کرده (212: 1ج ،4121 )ابن عبدربه، آنان

ها درآمده بودند شده و این تجربه در نهایت به سود اعراب تمام شده از اعراب که به شاگردی غیر عرب

 است. 

که  -رومی بیان شدههای رومی به عربی خطاب به کاتبان سخنی که از سرجون بن منصور پس از نقل دیوان

نشان  (433: 4388بالذری، ؛  433: 8ج ،4123نویری، ) ،-«زین پس معیشت خود را در جایی دیگر بجویید»

  .بخش بوده و وابستگی به اهل ذمه کمتر شده استبا اهل ذمه نتیجه تسامحدهد می

قبطی بود و یونانی و به زبان  ق.(81 -31)عبدالملکولید بن های مصر نیز تا زمان هایی هست که دیواننقل

ل به زبان عربی نق ،فرماندار مصر و برادر ولیدعبداهلل بن عبدالملک؛ به دستور  ق81و در سال  در این زمان

نقلی هم هست که این امر به دستور خالد بن یزید بن  (422: 4141؛ ابن عبدالحكم،  13تا: )کندی، بی شدند.

  (322تا: )رک: ابن ندیم، بی ( صورت گرفت.ق81معاویه)م.

 تداوم استفاده از دبیران ایرانی و رومی . 0-2

حتی  -نانآ کارگیریبه استمراردبیران ایرانی و رومی سبب  ها و تجاربنیاز دستگاه اداری امویان به توانایی

صالح  -که پیشتر نیز از وی یاد شد–ترین این افراد شده است. یكی از برجسته -ها به عربیپس از نقل دیوان

همچنان به رتق و فتق امور اداری و  ،از زبان فارسی به عربی هادیوانوی پس از نقل  است.بن عبدالرحمن 

هجری سلمیان بن  31در سال  ،ی. بر اساس نقله استدداادامه رب خویش به دیگران او یا انتقال تجدیوانی 

امور مربوط به خراج را به طور  ،یزیدپس از مشورت با  مهلب سپرد و یت عراق را به یزید بنعبدالملک وال

 (121: 1، ج4381؛ طبری،  443 -441: 8، ج4141)بالذری،  کامل در اختیار صالح قرار داد.

ای که در زمینه خراج در منطقه عراق داشت، با هدف رتق به جهت تجارب ارزنده صالحبر اساس نقلی دیگر 

ن اعثم )اب به کارگزاری کوفه و بصره منصوب شد. -بلكه ،نه تنها به مدیریت امور خراج -و فتق امور خراج

 ،دهد علم و آگاهی و میزان تجربه یک ایرانی در امور دیوانیاین روایت نشان می (411: 1، ج4144کوفی، 

ساالری دوره اموی سبب شده وی نه تنها امور مربوط به خراج، بلكه منصب در کنار خدمات وی به دیوان

دهد امویان نشان می تهمچنین این روای. تصاحب کندنیز را باالتری چون فرمانداری و حاکمیت بر عراق 

ی زها داشتند، در مواردی به جهت نیاهایی که با ایرانیها و مخالفتپرستیها و نژادنظریرغم همه تنگعلی

بن  در دوره عمرهای مهم سیاسی را نیز به آنان واگذار کنند. اند، پستکه به ایشان داشتند، حتی حاضر شده

 (432: 3، ج4382)زرکلی،  ( نیز امور مربوط به خراج  مدتی در اختیار صالح بود.33 -424عبدالعزیز)



 اند، از توانایی، تجربه، نفوذ، درایتنقل شده خصوص صالح بن عبدالرحمن در منابع روایاتی که در مجموع 

آید که حضور های تاریخی برمیاز نقل (31 -38: 42، ج4141)بالذری،  حكایت دارند. ویو تاثیرگذاری 

، سبب تربیت نسلی از شاگردان شد که امور دیوانی را در ادوار بعد نیز در چون صالح ایشخصیت برجسته

 بیشتر نویسندگان)دبیران( عراق از شاگردان صالح بودند. (ق332 )م.جهشیاریدست داشتند. بر اساس نقلی از 

  (288 ،4 ج ،4121 مبرد، ؛ 314: 1 ، ج4141؛ ابن عساکر،  32: 4128)جهشیاری، 

م ابتدای سده دو ایرانی ترین کاتبان و نویسندگانکه خود از برجسته -ق.(432)م.خنی از عبدالحمید کاتبس

نقل شده که جایگاه و منزلت صالح و نقش وی را در تربیت نویسندگان به خوبی  -رودبه شمار می هجری

، نویری) «.بر صالح! چه منت بزرگی بر نویسندگان دارد و تهیت فراوان درود»گوید: دهد. وی مینشان می

  (222: 8، ج4123

کر، )ابن عسا اموی بوده است.دبیر مروان بن محمد آخرین خلیفه خود  -که از وی یاد شد -عبدالحمید کاتب

ی هادیوانهای حاکم بر عالوه بر نقشی که در انتقال سنتوی  (112: 1، ج4143؛ ذهبی،  32:  31، ج4141

ای در اختیار داشته است. این ی عرب داشته، در چگونگی انشاء مراسالت نیز تجارب ارزندههادیوانایران به 

، 4121ی، )قیسی شریش گذاری کردهرا پایه عربی یکسی که نثر فنّ که از وی به عنوان کاتب برجسته ایرانی

؛ ابن  412تا: ابن ندیم، بی) است. و به کمال رسانده نیز یاد شده (11: 42، ج4121؛ ابن کثیر،  433: 3ج

   (223: 3تا، جخلكان، بی

رود. وی در این زمان شمار میعبداهلل بن مقفع نیز از دبیران سرشناس اواخر دوره اموی به دادویه مشهور به 

ابن خلكان،  ؛ 248: 1ج ،4141)بالذری،  هنوز بر دین زرتشتی بود و بعدها در دوره عباسیان مسلمان شد.

از دیگر ایرانیانی که در دستگاه اداری امویان به عنوان کاتب، مسئول دیوان و یا گردآورنده  (414 :2جتا، بی

)جهشیاری،   جمیل بن بصیریو  یزید بن اسلم  (88: 1، ج4381)طبری،  بهرام سیس، ،اندخراج خدمت کرده

 توان نام برد.میرا  (34-32: 4128

قلی از بر اساس ن ها به عربی است.استمرار به کارگیری دبیران رومی پس از نقل دیوانحاکی از شواهدی نیز 

؛  13: 3، ج4331)حموی،  ملهق.( که بنای شهر رَ 31-33در زمان سلیمان بن عبدالملک)حک: بالذری، 

اخت های سبه امر خلیفه، محاسبه هزینه «بطریق بن نكا»آغاز شد، کاتبی مسیحی به نام  (21: 4318حمیری، 

: 4388 شده است. )بالذری، گذاردهوی نیز بر عهده این شهر را برعهده داشت و بنای مسجد جامع این شهر 

 ،«تاذری بن اسطین»بن عبدالملک نیز شخصی مسیحی به نام  در دوره هشام (412: 4141؛ ابن فقیه،  411

رغم علی دهدمینشان  روایاتاین  (13: 4128)جهشیاری،  مسئولیت دیوان را در شهر حمص در دست داشت.

ه نیاز دستگاه خالفت ببه عربی و عدم استفاده از نویسندگان رومی در امور دیوانی، اما همچنان  هادیواننقل 



 در دستور کار برخی از خلفای اموی ،به کارگیری کاتبان رومی ،توانمندی و تجربه غیرمسلمانان استفاده از

  .وده استب

 گیرینتیجه

د حاکمان جامعه اسالمی ضرورت هدمیبا ایرانیان و رومیان در امور دیوانی نشان  امویان تسامحبررسی 

آنان به درستی فهمیده یرانیان و رومیان در امور اداری و دیوانی را درک کرده بودند. استفاده از تجربیات ا

هت به همین جبودند که اگر بخواهند امور مربوط به حكومت خویش را به پیش ببرند، به اعاجم نیازمندند. 

)اعم از مسلمان و  نبه منظور سر و سامان دادن به امور اداری خویش، از توانمندی و تجربه ایرانیان و رومیا

های سیاسی و پیشبرد امور اداری و دیوانی خویش چند به جهت ضرورتهراستفاده کردند. آنان  غیرمسلمان(

تساهل و تسامح  های اسالمیبا ایشان همراه بود چرا که در آموزههای اسالمی نیز اهل تسامح بودند، اما آموزه

و انیان رهای ایها از تجربیات و توانمندیدر تشكیل دیواندر مرحله اول ، امویان. شده بودبا دیگران توصیه 

ت در زمینه پیشرف ،در مراحل بعد با استخدام نویسندگان و دبیران در دوایر دولتی و استفاده کردندرومیان 

است . سیندها را به زبان عربی برگردانددیوان ،ساالری اسالمی را فراهم کردند و به کمک همین دبیراندیوان

ر کم زمینه استقالل مسلمانان را دکم تسامحی هرچند سبب استمرار استفاده از دبیران ایرانی و رومی شده، اما

  .ه استامور اداری و دیوانی فراهم کرد
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 .4، جبیروت، دارالفكر خلدون،ابنق(. تاریخ 4128عبدالرحمن ) خلدون،ابن .1

 .3جو  2، جوفیات االعیان، بیروت، دارالفكرخلكان، احمد بن محمد)بی تا(. ابن .8



 .1و ج3، جق(. الطبقات الكبری، بیروت، دار الكتب العلمیه4142ابن سعد، محمد ) .3

 .3، جق(. تاریخ المدینة المنورة، قم، دارالفكر4142ابن شبه نمیرى، عمر بن شبه ) .42

 صادر.(. تاریخ الدول االسالمیه، بیروت، دار م4312ابن طقطقی، محمد بن علی ) .44

 بیروت، الهادى، یوسف تحقیق البلدان، کتاب ق(.4141همدانى ) اسحاق بن محمد بن احمدابن فقیه،  .42

 الكتب. عالم

 جا، مكتبة الثقافة الدینیه.ق(. فتوح مصر و المغرب، بی 4141ابن عبدالحكم، عبدالرحمن ) .43

 . 1، جالكتب العلمیهق(. العقد الفرید، بیروت، دار 4121ابن عبدربه اندلسی، أحمد بن محمد )  .41

 .31و ج 1، جق(. تاریخ مدینه دمشق، بیروت، دارالفكر4141ابن عساکر، علی بن حسین )  .41

 .42، جبیروت، دارالفكرالبدایة والنهایة، ق(. 4121ابن کثیر، اسماعیل )  .41

 .4، جتهران، سروش(. تجارب االمم، ش4313ابن مسكویه، ابوعلی ) .41

 .43، ج44، ج2، جلسان العرب، بیروت، دارصادر ق(.4141ابن منظور، محمد بن مكرم ) .48

  .دارالمعرفة بیروت، الفهرست، تا(.)بی ابن ندیم، محمد بن اسحاق .43

 م(. الخراج، بیروت، دار المعرفه.4313ابویوسف یعقوب بن ابراهیم ) .22

هاى کالمى در اسالم، ترجمه حسین صابرى، مشهد، (. تاریخ اندیشهش4311) عبدالرحمنبدوی،  .24

 . 4، جهاى اسالمىقدس رضوى، بنیاد پژوهشآستان 

 . 4، ج(. محاسن، قم، دار الكتب االسالمیهش4311برقی، احمد بن محمد بن خالد ) .22

 تا(. فرهنگ ابجدی، تهران، اسالمی.بستانی، فواد افرم )بی .23

 بیروت، دار الكتب العلمیه.ق(. الرحله فی طلب الحدیث، 4331بغدادی، خطیب ) .21

 .42، ج8، ج1، جق(. انساب االشراف، بیروت، دارالفكر4141یحیی )بالذری، احمد بن  .21

 ، دار و مكتبه الهالل.بیروتالبلدان، فتوح م(.4388)بالذری، احمد بن یحیی  .21

(. تاریخ ایران از آغاز تا انقراض سلسله قاجاریه، تهران، ش4382پیرنیا، حسن و عباس اقبال آشتیانی ) .21

 خیام.

 .4، جتا(. الفرج بعد الشده، بیروت، دار صادر)بیتنوخی، محسن بن علی  .28

 م(. التاج فی اخبار الملوک، قاهره، المطبعة االمیریه. 4341جاحظ، عمروبن بحر ) .23

 ، دارالفكر الحدیث.بیروتالوزراء و الكتّاب،  ق(.4128) جهشیاری، محمد بن عبدوس .32

 . 1، جالیینبیروت، دارالعلم للم (. الصحاح،ق4311جوهرى، اسماعیل بن حماد ) .34

 معاونت ،تهران ایران، ملت به خطاب انقالب دوم گام (. بیانیهش4331ای، سید علی )حسینی خامنه .32

 .خیریه امور و اوقاف سازمان اجتماعی و فرهنگی



 .1ج ،3، ج2، جم(. معجم البلدان، بیروت، دار صادر4331حموی، یاقوت بن عبداهلل ) .33

 الروض المعطار، بیروت، مكتبه لبنان ناشرون.م(. 4318حمیری، محمد بن عبدالمومن ) .31

 العلمیة. الكتب دار ق(. بیروت،4141خلیفة ) تاریخ خلیفه بن خیاط، .31

 .21، ج(. لغت نامه دهخدا، تهران، دانشگاه تهرانش4314دهخدا، علی اکبر ) .31

، ترجمه عباس احمدوند و منصوره «دیوان در صدر اسالم»(. ش4384تابستان دوری، عبدالعزیز ) .31

 .411 -483، ص 42مومنی، مجله تاریخ اسالم، شماره 

 (. األخبارالطوال، قم، منشورات الرضی.ش4318دینوری، ابوحنیفه ) .38

 . 1، جق(. سیر اعالم النبالء، بیروت، موسسة الرساله4143ذهبی، شمس الدین ) .33

، نشریه علمی «های تمدن نوین اسالمیفهها و مولتبیین زمینه(. »ش4333) رحیمی جابری، اعظم .12

 .11 -13تمدن اسالمی و دین پژوهی، سال اول، شماره سوم، ص 

  .48ج ق(. تاج العروس، بیروت دار الفكر،4141زبیدی واسطی، سید مرتضی ) .14

 (. اخبار الموفقیات، قم، الشریف الرضی.ش4311زبیر بن بكار ) .12

 . 3، جدار العلم للمالیین ، بیروت،االعالم(. م4382زرکلی، خیرالدین ) .13

 (. کارنامه اسالم، تهران، امیرکبیر.ش4381کوب، عبدالحسین )زرین .11

  کالم، تهران، امیرکبیر.ریخ تمدن اسالم، ترجمه علی جواهر(. تاش4381زیدان، جرجی ) .11

  أدب الك تّاب، قاهرة،  المكتبة العربیه. (.ق4314صولی، أبوبكر محمد بن یحیى ) .11

(. تمدن اسالمی در عصر امویان، تهران، سازمان تبلیغات اسالمی شرکت ش4383سپهری، محمد ) .11

 الملل.چاپ و نشر بین

، مجله دانشنامه)واحد «دیوان در اسالم از پیدایش تا تحول(. »ش4381تابستان سپهری، محمد ) .18

 .423 -441، ص 3علوم و تحقیقات(، شماره 

 دفتر تهران، وند،آئینه صادق ترجمه مصلح، اندیشمند نبی بن مالک (.ش4331اسعد ) سحمرانی، .13

 .اسالمی فرهنگ نشر

 نا.جا، بیتا(. شرح السیر الكبیر، بیسرخسی، محمد بن احمد )بی .12

 (. تاریخ تشكیالت در اسالم، قم، المصطفی. ش4332شهیدی پاک، محمدرضا ) .14

 .1، ج1، ج1، ج( تاریخ طبری، بیروت، دارالتراثق4381طبری، محمد بن جریر ) .12

 ق(. االوائل، طنطا، دارالبشیر.4128عسكری، ابوهالل محمد بن عبداهلل ) .13

 .3، جتا(. العین، قم، هجرتفراهیدی، خلیل بن احمد )بی .11

 .1، جق( قاموس المحیط، بیروت، دار الكتب العلمیه4141فیروزآبادی، محمد بن یعقوب ) .11



 .2، جهجرهتا(. المصباح المنیر، قم، موسسه دارالفیومی، احمد بن محمد )بی .11

 (. الخراج و صناعة الكتابه، بغداد، دار الرشید للنشر.م4384قدامة بن جعفر) .11

، 4ج ،، دار الكتب العلمیةبیروتصبح األعشی فی صناعة اإلنشاء،  تا(.)بی قلقشندی، احمد بن علی .18

 .41، ج43ج

 الملکن عبدتاریخ قم، ترجمه حسن بن على بن حسن ب تا(.قمی، حسن بن محمد بن حسن )بی .13

 قمى، قم، کتابخانه آیت اهلل مرعشی نجفی. 

، (. شرح مقامات حریری، بیروت، دار الكتب العلمیهق4121قیسی شریشی، احمد بن عبدالمومن ) .12

 .3ج

 (. ایران در زمان ساسانیان، ترجمه رشید یاسمی، تهران، نگاه،.ش4381سن، آرتور )کریستین .14

مه محمد سعید حنایی کاشانی، نامه فرهنگ، شماره (. تساهل و تسامح، ترج4311کرنستن، موریس ) .12

 13-12، ص 28

 تا(. کتاب الواله و کتاب القضاه، قاهره، دارالكتاب االسالمی.کندی، محمد بن یوسف )بی .13

 آذرنگ، عبدالحسین ترجمه ما، سده تا روزگار ترینکهن از تمدن تاریخ (.ش4382هنری ) لوکاس، .11

 .سخن تهران،

 . 4، جق(. الكامل فی اللغة و األدب، بیروت، دارالكتب العلمیه4121بن یزید )أبوعباس محمد مبرد،  .11

 ق(. احكام السلطانیه، کویت، مكتبه دار قتیبه.4123ماوردی، علی بن محمد ) .11

آن در تمدن اسالم و عرب، تهران، انجمن  تأثیر(. فرهنگ ایرانی و ش4323محمدی، محمد )  .11

 ایرانشناسی.

 .21، ج41، جمجموعه آثار، تهران، صدراتا(. مطهری، مرتضی )بی  .18

 ، قاهره، دار الصاوی.واإلشراف تا(. التنبیهمسعودی، علی بن حسین)بی  .13

 .3، جالهجرة دار قم، داغر، اسعد الذهب، تحقیق(. مروج ق4123) مسعودی، علی بن حسین .12

 .2، جاالرشاد، قم، دارالمفیدتا(. )بیمفید، محمد بن محمد بن نعمان  .14

ق(. المواعظ و اإلعتبار فى ذکر الخطط و اآلثار، لندن، موسسه الفرقان 4121احمد بن على )مقریزى،  .12

   .4، جللتراث االسالمی

ق(. نهایة األرب فی فنون األدب، قاهرة، دار الكتب و الوثائق 4123نویری، أحمد بن عبدالوهاب ) .13

 .8، جالقومیه

 .4جم االسالمی، االفصاح، قم، مكتب االعال تا(.)بی موسی، حسین یوسف .11



های ، پژوهش«سماحت و سهولت یا تسامح یا تساهل اسالمی(. »ش4313مهر و آبان اکبر )نوایی، علی .11

 .413 – 483، ص 21، شماره «اجتماعی اسالمی

 .1، جتهران، دانشگاه تهران(. تاریخ وصاف، ش4388اهلل )الحضره، عبداهلل بن فضلوصاف  .11

 .2، جیعقوبی، بیروت، دار صادرتا(. تاریخ یعقوبی، ابن واضح )بی .11

بررسی جایگاه اداری »(. ش4338بهار و تابستان بیگی و عثمان یوسفی )فر، شهرام، حسین علییوسفی .18

پژوهشنامه تاریخ تمدن اسالمی، سال  ،«اهل ذمه در عصر اموی مطالعه موردی اهل ذمه عراق و شام

 .413 -431، ص 4پنجاه و دوم، شماره 

 

 

 

 

 

 

 


