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کتابخانه
راهنمای کتاب
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پیشخوان :تازههای تألیف

نقاد سنت و منادی تجدد
انقالب  ۱۹۰۵روســیه بهار مطبوعات
را در قفقــاز رقم زد .در میان روزنامههای
متعددی كه پــس از آن انقالب در قفقاز
منتشر شد هفتهنامۀ طنز «مالنصرالدین»
جایگاه یگانهای یافت .نویســندگان این
هفتهنامه نقاد سنت و منادی تجدد بودند
و به نقد بنیانهای فرهنگی ،اجتماعی،
سیاسی و اقتصادی سرزمینهاشی اسالمی پرداختند .هدف
آنان بیدار کردن مســلمانان برای رهایی از انحطاط و حركت
بهســوی تجدد بــود .در کتاب «نامۀ بیــداری؛ جدال کهنه
و نو در روزنامه مالنصرالدین» فرهاد دشــتکینیا هفتهنامۀ
مالنصرالدین را از دریچۀ جدال ســنت و تجدد بررسی کرده
وكوشیده اســت به تبیین این نكتهها بپردازد كه نویسندگان
مالنصرالدین از كدام سنتهای فكری و مكتبهای سیاسی
متأثر بودند ،پهنه سیاست را چگونه میدیدند ،در جدال كهنه
و نو كجا ایســتاده بودند و در پی ســاختن چگونه جامعهای
بودند .نویسنده در فصل نخست به مطالعۀ زندگی سه گرداننده
و نویســندۀ اصلی «مالنصرالدین» پرداخته و در فصل دوم
زمینههای پیدایش مالنصرالدین و انتشار آن را مورد بررسی
قرار داده اســت« .نامۀ بیداری؛ جدال کهنه و نو در روزنامه
مالنصرالدین» را پژوهشکدۀ تاریخ اسالم در  ۱۸۰صفحه و با
قیمت  ۳۰هزار تومان منتشر کرده است.
ویترین :تازههای ترجمه

خاطرات عمرو موسی
«عمروموسی؛سالهایدیپلماتیک»
نوشتۀ خالد ابوبکر با ترجمۀ سمیه رعیت
بهتازگی توسط انتشارات آرادمان منتشر
شده است .عمرو موسی ،وزیر خارجۀ
پیشــین مصر و دبیر کل سابق اتحادیۀ
عرب در ســالهای  ۲۰۰۱تا  ۲۰۱۱بود.
او به گواه بســیاری از صاحبنظران،
سیاســتمداری حاذق بود و در طول چنددهه در دیپلماسی
مصر و جهان حضور مؤثر داشت ،به همین دلیل وقتی کتاب
حاضر را منتشــر کرد ،بالفاصله پرفروش شد؛ چراکه این
کتاب بهقلم کســی است که خود در ماجراهای بازگو شده
تنها ناظر نبوده ،بلکه در آنها ایفای نقش کرده است .عمرو
موسی در این کتاب ،عالوه بر بیان زندگی شخصی خویش،
تحوالت مصر و نقش این کشــور را در تحوالت منطقه و
کشــورهای جهان ،به زبانی روشــن بازگو کرده است .او
همچنین از نقش و تجربیات خود در سیاستگذاریهای
داخلی و خارجی سخن گفته که برای عالقهمندان به امور
سیاســی و تحوالت دیپلماتیک چند دهه گذشته منطقه و
جهان ،بسیار قابلتأمل است .فرازهایی از اظهارات عمرو
موسی در این کتاب ،در کشــور مصر ،موافق و مخالفانی
داشته و جنجال به پا کرده است .این کتاب  ۴۱۰صفحهای را
با قیمت  ۸۰هزار تومان میتوانید بخرید.
بریده کتاب

تویسرکان سرسبز
بعد از ناهار ســوار شــده ،همهجا راه
را گرفته رفتیم برای گردنۀ شهرستانه که
میرود تویســرکان .همهجا راه مالیده
میرود ،ســرباال هیچ معلوم نیســت،
در آخر یکدفعه ســرباال میشود ،اما
راهش خوب اســت تا میرود گردنه.
رفتم بــاالی گردنه نشســتیم دوربین
انداختیم .ســلیم معرفی دهات و کوههــا را میکرد ،خنده
داشت .جلگۀ تویسرکان پیدا بود ،بسیار قشنگ و سبز و
بسیار ییالق است .دهات زیاد ،بسیار بسیار مقبول و قشنگ
است .شهر تویسرکان پیدا نبود جلو را کوهی گرفته بود،
قدری از درختهای قصبه پیدا بود .کوهی پیدا بود ـ اســم
کوه خانگورمز اســت ـ در وسط صحرا ،بسیار قشنگ و
َ
باالیش مسطح ،اما اطراف سنگ دارد و ک َمر زیاد داشت.
ّ
گفتند تکهبز دارد .کوه بیســتون کرمانشــاهان پیدا بود.
کوههای نهاوند ،لرستان پیدا بود .جلگه و قصبۀ کنگاور پیدا
بود .قدری نشسته تماشا کردم .انار خوردم ،چای خورده،
نماز کردم .در سر این گردنه از اهالی تویسرکان ،مرادخان
یاور ،مستحفظ و تفنگچی گذاشته است برای محافظت
عابرین .اگر تفنگچی نباشد دزدی میشود.
روزنامۀ خاطرات ناصرالدین شاه قاجار ،به کوشش مجید
عبدامین ،بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار ،صفحۀ۹۲

روزنامه سازندگی

دیوانساالری ایرانی در خالفت اسالمی
سیدصادق سجادی در وزارت و دیوانساالری ایرانی در عصر اسالمی
به نقش و اهمیت ایرانیان در شکلگیری ساختارهای خالفت اسالمی پرداخته است

ســاختار سیاســی  -اداری دســتگاه خالفت
اســامی ،به اســتناد انبوهی از اطالعات صریح،
شواهد متقن و قرائن روشن ،بر اساس سنت دیرین
دیوانساالری و اصول کشــورداری ایرانی بهتدریج
شکل گرفت و در عصر اول عباسی به اوج شکوفایی
رسید .در حقیقت باید گفت مهمترین دوایر دیوانی
عصر ساسانی و عمدۀ دوایر مالی ،همچنان به دوران
فتوح اســامی و پــس از آن در جهان ایرانی قلمرو
اسالمی باقی ماند و بهتدریج بر بسیاری از نقاط دیگر
هم نفوذ و اســتیال یافت و با این وجود باید گفت به
روزگار امویان ،به دالیلی چون موقعیت ایرانیان در
قبال دیدگاههای قومگرایانۀ خلفا ،استمرار فتوح در
بخش اعظم این دوره ،کشمکشهای متوالی میان
امویان ،بهویژه شاخۀ مروانیان با رقیبان خرد و کالن،
چندان مجال بروز و ظهور نیافت و دیوانها و دوایری
که از آغاز فتوح اســامی تا پایان روزگار امویان بر
اســاس احتیاج پدید آمد ،نســبت به عصر عباسی
محدود بود و آن معــدود دواوین و دوایر هم چندان
گسترشنیافت.
یکی از مهمترین ویژگیهای دســتگاه اداری -
سیاسی حکومتهای قلمرو اسالم ،بهویژه خالفت
عباسی و فرمانروایان و سلسلههای بزرگ در شرق
اسالمی ،وسعت و قوت و شوکت نظام دیوانساالری
و نهادهای آن است که با اقتدار و شکوه حکومتها
نسبت مستقیم داشــته است .اطالق دستگاه اداری
 سیاسی بر نظام دیوانســاالری از آنرو است کهً
کارگزاران بلندپایۀ دیوانی مخصوصا وزیران بزرگ،

ً
عمال زمام امور حکومت و قلمرو آن را در سیاست
داخلی و گاه روابط خارجی به دســت داشــتند و
حتی بعضی از آنها فرماندهی عالی قوای نظامی در
جنگها را نیز بر عهده میگرفتند.
کتاب «وزارت و دیوانســاالری ایرانی در عصر
اسالمی»مجموعهایازمقاالتیاستکهسیدصادق
سجادی طی ســالهای دراز دربارۀ دیوانساالری
ایرانــی ،برخی اصطالحات و مناصب مهم ایرانی و
بعضی از مهمترین وزیران دستگاه خالفت و بعضی
فرمانروایان دیگر نوشته است .در این کتاب که بنیاد
موقوفات دکتر افشــار با همکاری نشر سخن آن را
منتشر کرده ،مقصود از وزیران و دیوانیان ایرانی ،هم
ً
ً
اشــخاص یا خاندانهای وزارتاند که اصال و نسبا
ایرانــی بودند و اکثریت این طبقه را در این مجموعه
شکل میدهند و هم کسانی از عرب و غیرعرب که
در دنیای ایرانی پرورش یافته و پدرانشــان از چند
نسل پیشتر به ایران آمدند و سکنی گزیدند و با آداب
و فرهنــگ ایرانی برآمدنــد و بیگفتوگو ایرانی به
ً
شمار میروند؛ مخصوصا که دستهای از آنها مانند
آل ماکوال را محققان قدیم ،ایرانیاالصل دانستهاند.
دربارۀ اساس این نظام دیوانساالری و دستهای
از وزیــران نامــدار در مقــاالت کتــاب «وزارت و
دیوانساالری ایرانی در عصر اسالمی» سخن رانده
شده است .نظامی که اصول و بنیادهای آن مبتنی بر
دستگاه اداری و اجرایی ایرانیان پیش از اسالم بوده
ً
و بعضی از نهادهای آن عینا به عصر اسالمی منتقل
شده اســت .ماجرای این نهادها  -دیوانها  -که تا

وزارت
و دیوانساالری
ایرانی
در عصر اسالمی
س
یدصادق سجادی
بنیادموقوفات
د
 ۹کتر محمود افشار
۷۳
صفحه ۱۵۰ /هزار
تومان

نیمۀ دوم قرن اول هجــری در عصر اموی ،هنوز به
دســت ایرانیان بود و دفاتر و اسناد آن نیز به فارسی
نوشته میشد ،نشان میدهد که ایرانیان پرسابقه در
حکومت و سیاست و دیوانساالری ،از آغاز اسالم
نقش و اهمیتی بیهمتا در شــکلگیری نظام اداری
ً
و مالی آن قلمرو بزرگ ،مخصوصا در سرزمینهای
شــرقی خالفت داشــتهاند .این نقش وقتی بیشتر
اهمیت مییابد که دانســته شــود بر اساس قرائن و
شواهدی نخستین دیوانیان ایرانی از عصر اموی به
بعد از خاندانهای حکومت و دیوانســاالر عصر
ساسانی برخاسته بودند .در واقع سنت اداری و مالی
عصر ساسانی به دست خاندانهای دیوان ایرانی به
دورۀ اسالمی راه یافت؛ چنانکه آداب ملکداری و
سیاســت و برخی دانشهای محض چون نجوم و
ً
پزشکی نیز عینا همین حکم را داشت.

شبکه ایرانی خالفت

برمکیان

انتقال سازمان اداری و سیاسی عصر ساسانی به قلمرو خالفت ،مقدمهای
بر تبیین سازوکار حکومت و تشکیل و توسعۀ نهادها ،دواوین و دوایر دولت
در عصر اســامی بود که بهتدریج به شــبکهای عظیم و درهمتنیده با روابط
ً
پیچیده تبدیل شد .در حقیقت اطالعات نسبتا قابلتوجه ما از سازمان اداری
و سیاســی عصر ساسانی بر سه دسته از منابع اســتوار است که دو دستۀ آن
اساس پژوهشهای مربوط به تاریخ دیوانســاالری دورۀ اسالمی به شمار
میروند .نخســت انــدک منابع باقیمانــده از ایران پیش از اســام اعم از
گزارشهای دولتی ،کتیبهها و سکهها ،منابع دینی ،زرتشتی ،مانوی و منابع
ارمنی ،یونانی ،التین و سریانی و دوم جزئیات مندرج در گزارشهای متعدد
نویسندگان دورۀ اسالمی که خود مبتنی بر دستهای از منابع ازدسترفتۀ ایرانی
پیش از اســام ،مانند گاهنامهها و خداینامهها و مجموعهای از سخنان و
راهبردهای پادشــاهان و دیوانساالران ایران است که به زبان عربی گردانیده
شده و بهوفور در کتب تاریخ و ادب عرب راه یافته است و بر اساس همانها
در عصر اسالمی ،سیاســتنامهها و آدابالملوکها پدید آمده است .سوم
اطالعات مبسوط منابع دورۀ اسالمی دربارۀ وزارت و دیوانساالری و احوال
و فعالیتهای دیوانیان و وزیران ایرانی دستگاه خلفا و سالطین و فرمانروایان
این ادوار از شبهقارۀ هند تا آن سوی مصر که تعدادی از برجستهترین آنها از
اخالف خاندانهای کهن دیوانساالر بودهاند و این نکتۀ اخیر مطلبی است که
غفلت از آن ممکن است محقق را در بررسی اسباب بقای دیوانهای ایرانی
بهویژه دیوانهای مربوط به امور مالی در عصر اســامی ،ترجمۀ دفاتر آن از
پهلوی به عربی و دیگر تحوالت آن دچار اشتباه کند .این نکته نیز حائز اهمیت
اســت که آداب ملکداری و دیوانساالری در خاطرۀ مردم قلمرو خالفت،
همیشه با پیشــینۀ ایرانیان در این فنون همراه بوده است .بازتاب این نگاه را
میتوان در بعضی رســائل کاتبان بزرگ چون عبدالحمید کاتب و حتی انبوه
داستانهای عامیانه و روایتهای گاه افسانهآمیز عصر اسالمی بهوفور دید.

برجستهترین خاندان وزارت و دیوانساالری در سراسر عصر خالفت عباسی
که از اوایل سدۀ دوم در صحنۀ تاریخ سیاسی اسالم ظاهر شدند برمکی نام داشتند
و سیدصادق سجادی در بخش «وزیران» کتاب خود مقالهای به آنها اختصاص
داده است .واژۀ برمک را در اغلب منابع لقب متولیان معبد نوبهار بلخ دانستهاند.
در وجه تســمیه و اشــتقاق برمک ،برخی مورخان و نویسندگان گزارشهای
افسانهآمیز آوردهاند .گروهی آن را َ
محرف «باب مکه» و خود نوبهار را معبدی
در برابر مکه دانســته و برخی آن را مشــتق از فعل «برمکیدن» (بر+مکیدن)
دانسته و داستانی در این باره آوردهاند اما سجادی تحقیقات جدید در این باره را
قانعکنندهتر میداند .یکی از محققان ،ردپای این واژه را در متون ختنی و تبتی و
مأخوذ از شکل سنسکریت «پرموکهه» به معنای پیشوا دنبال کرده است .اولین
فرد مسلمان شناخته شده از این خاندان ،برمک جد خالد است .منابع تاریخی
در چگونگی اسالم آوردن برمک اختالف دارند .به گفتۀ برخی مورخان ،او پس
از فتح بلخ در زمان عثمان به مدینه رفت و اسالم را پذیرفت و عثمان او را عبدالله
نام نهاد .چون به بلخ بازگشت و قوم را به اسالم فراخواند ،بر او طغیان کردند و
یکی از خاندان او را با لقب برمک بر جای او نشاندند .از آن سوی ترک طلخان
درصدد سرکوب برمک مسلمان برآمد و او را کشت .همسر و کودک خردسال
او به کشــمیر گریختند .این کودک همانجا رشــد کرد و به دانش شهره شد و
بلخیان او را آوردند و منصب موروثی را به او بازگرداندند .این برمک پدر خالد
است که سپس به امویان پیوست .بیشتر روایات تاریخی متفقاند که برمک در
نیمۀ دوم قرن اول هجری به دمشــق رفت و برمکیان از آن زمان در تاریخ اسالم
ظاهر شدند .خالد بن برمک ،دومین عضو بلندپایه و شناختهشدۀ برمکیان در
دستگاه خلفا است که بنیانگذار دولت و قدرت خاندان بهشمار میرود و یحیی
برمکی قدرتمندترین و نامدارترین فرزند خالد است .گذشته از یحیی ،فرزندان و
وابستگان او نیز مهمترین مراکز قدرت دستگاه خالفت را در دست داشتند که از
میان آنها فضل و جعفر از بقیه نامدارتر بودند.

دریچه :گزارش کتاب

تاریخ عمومی جهان تا قرن ششم
ایرانیان از جمله ملتهایی هستند که با وجود داشتن
سنت تاریخنگاری ،فواصل ممتدی از تاریخ آنان را باید از
منابعی که به زبانهای غیرایرانی نوشته شدهاند ،به دست
ً
آورد .تاریخ گذشتههای دور ایران را باید عمدتا از منابع
یونانی و رومی حاصل کرد و تاریخ قرنهای نخســتین
اسالمی را از منابعی به زبان عربی .از میانۀ قرن چهارم با
ترجمه «تاریخ طبری» به زبان فارسی ،سنت تاریخنگاری
به این زبان نیز آغاز شد و در قرنهای بعد به شکوفایی و
آفرینش آثار بیهمتایی چون «جامع التواریخ» انجامید.
یکی از این آثار که دربردارنده اطالعات بسیار ارزشمند و
گاه یگانه درباره تاریخ ایران است ،کتاب «مجمل التواریخ
والقصص» اســت که در نواحی غربی ایران تألیف شده
است« .مجمل التواریخ والقصص» تاریخ عمومی جهان
است از آفرینش جهان تا سال  ۵۲۰با تأکید بیشتر بر تاریخ
ایران که در  25باب تنظیم شــده و دو باب آن به جغرافیا
اختصاص دارد« .مجمل التواریخ والقصص» با تصحیح
اکبر نحوی به تازگی از سوی بنیاد موقوفات دکتر محمود
افشار و با همکاری نشر سخن منتشر شده است.
مؤلف ناشــناختۀ کتاب که به قول خــودش «اهل
خواندن و مشافهه» بوده ،روزی در مجلسی که سخن از
پادشاهان عجم و سیر ایشان میرفته ،طرف پرسش یکی
از بزرگان اســدآباد قرار میگیرد و آن پرسش ،محرک او
در نگارش این کتاب شده و کار تألیف آن را در سال ۵۲۰
آغاز میکند .دانستهها از مؤلف این کتاب اندک است و
اطالعی بس اندک از البهالی مطالب این کتاب به دست
میآید؛ از جمله اینکه از اهالی اسدآباد بوده است .کتاب
را در ســال  ۵۲۰در سالهای خالفت المسترشد بالله و
پادشاهی سنجر بن ملکشاه و محمود بن ملکشاه تألیف
کرده اســت .آنچه در این کتاب در ابتدای امر جلبنظر
میکند ،کثرت منابعی است که نویسنده از آنها استفاده
کرده و خوشبختانه از اغلب آنها به اسم و رسم نام برده
ً
است .اصوال کتابشناسی منابع از مهمترین مسائل در
پژوهشهای مورخان دوران اسالمی و نمودار دانشوری
و درجۀ علمی آنان به شمار میرفت .مؤلف این کتاب نیز
به این موضوع آگاه بوده و به این نکته اشاره کرده است.
کثرت منابع ناچار موجب اختالف در روایات میشود؛
از اینرو نویســنده در آغاز کتاب فصلی را به «تواریخ و
اختالف که اندر آن رود» اختصاص داده تا پیش از ورود
به متن کتاب ،خواننده را از روایات ناسازگار که در ضمن
تواریخ ملتها میآورد ،آگاه کند .او این ناهماهنگیها را
ناشی از ترجمه اخبار ملتی از زبانی به زبان دیگر و سهو
کاتبان و اشــتباه در محاسبه تاریخهای قمری و شمسی
دربارۀ سالهای پادشاهی فرمانروایان دانسته است و در
عین حال بهســامانترین و کاملترین تواریخ ملتها را
از آن ایرانیان بهویژه تاریخ مربوط به فرمانروایان دودمان
ساســانی میداند .نویســنده که قصــد دارد تاریخ را از
آفرینش جهان آغاز کند ،نخســت بحثی را دربارۀ عمر
عالم مطرح و اقوالی را که متکی بر روایات دینی است،
نقل میکند و ســرانجام به استناد حدیثی از پیامبر ،عمر
عالــم را هفت هزار ســال ذکر میکند کــه در زمان ابن
عباس ششهزار و دوییست سال آن گذشته بوده است.
ایــن کتاب در  ۲۵باب تنظیم شــده و برخی از بابها به
فراخور مطالب آن به چند فصل تقســیم شده است و دو
باب آن هم به جغرافیا اختصاص یافته است .نظم کتاب
به روش تاریخنگاری دودمانی اســت که سنتی قدیم و
متأثر از تاریخنگاری ایرانیان است که تاریخ را بر حسب
دوران حاکمیت فرمانروایان تقسیم میکردند .تاریخ ایران
باستان از باب دوم با حوادث عصر کیومرث آغاز شده و به
فروپاشی حکومت ساسانیان در باب دهم ختم میشود.
ترتیب فرمانروایان مانند دیگر تاریخنامههای قدیم از قبیل
اخبارالطوال و تاریخ طبری است اما آنچه این کتاب را
در این بخش از دیگر تواریخ ممتاز میسازد ،انبوه روایاتی
است که نویسنده از منابع گوناگون گردآوری و به روشی
مطلوب با روایات ملی ایران مانند آنچه در شاهنامه آمده،
تلفیق کرده است.
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