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پیدایش دبیر در ایران س��ابقهای بس طوالنی دارد .ب��ا توجه به ضرورت و اهمیت حضور دبیران
در دربار ،ش��اهان نقشها و وظایف خاص به آنها میبخش��یدند و با شرایط و ویژگیهای منحصر به
فرد خود ،در طبقهای خاص قرارمیگرفتند .ش��اهنامه و تاریخ بیهقی دو روایتگر معاصر ،تاریخ ایران
را با صداقت و دقت در دو عهد متفاوت ساس��انی و غزنوی به تصویر میکش��ند و به معرفی نقش و
وظایف دبیران در دربار میپردازند از شرایط و وظایف یکسان آنها میتوان دریافت که دبیری پیشهای
با اهمیت و برای جامعهی دربار ضروری محسوب میشده است .
این مقاله با هدف شناخت نقش و ویژگیهای دبیران درمقایسه با آنچه که تاریخ بیهقی و شاهنامه
از آن روایت میکنند به رش��ته تحریر درآمده تا نش��ان دهندهآن باش��د که دبیران از عصر ساسانی تا
غزنوی با ویژگیهای متعدد خود نقش و وظایف خاص داشتهاند؛ نه تنها بعد زمان ،ویژگیهای آنان
را از بین نبرده و آیینهای آنها را منسوخ نکرده ،بلکه رو به تکامل هم نهاده است.
کلید واژگان :پیدایش دبیر ؛نقش دبیر ؛ ویژگیهای دبیر ؛ امتیازات دبیر.
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مقدمه
ش��اهنامه فردوس��ی ،شناس��نامه منظوم ایران کهن از کتب دوره اس�لامی است که
قابلیت معرفی تش��کیالت حکومتی و درباری دورههای مختلف اس��اطیری و تاریخی
ایران را داراست.
تاریخ بیهقی نیز جزء معدود کتب تاریخی مس��تندی اس��ت که تصویری روشن و
واضح از اوضاع جامعه و حکومت دربار س��لطان محمود ومس��عود غزنوی را نش��ان
میدهد .بیهقی خود نویسندهای ماهر در دستگاه دیوان رسالت است که با صراحت و
دقت احوال ،وظایف و نقش دبیران دربار را تشریح میکند.
این دو کتاب عظیم منظوم (شاهنامه)و منثور(تاریخ بیهقی) با وجود اختالف بسیار
ب��ا هم ،در عصری نزدیک ب��ه یکدیگرنگارش یافتهان��د .دو تدوینگر آن روایتگرانی
ص��ادق هس��تند که آثاری مس��تند از دو دوره تاریخی (ساس��انی و غزن��وی) به جای
گذاشتهاند .فردوسی با نمایاندن تصاویری از ایران کهن(،قبل از اسالم) پیشینهی دبیر،
نقش و وظایف و شرایط آنان را بازگو میکند و ابوالفضل بیهقی وضعیت دبیران عصر
خود (پس از اس�لام) را شرح میدهد .از این رو با مقایسه ویژگیها ،وظایف ،شرایط
و نقش دبیران دراین دو کتاب ،میتوان پیشینهی کهن این حرفه را در دربارها شناخت
و به شباهتهای یکسان آنها دست یافت.
ش��اهنامه از اولین کتب منظوم و تاریخ بیهقی از اولین کتب منثور و تاریخی است
ک��ه موضوع دبیر و دبیری را در آنها میت��وان یافت و از این طریق میتوان به تحول
تشکیالت حکومتی در دو عصر پی برد.
این مقاله برآن اس��ت تا براس��اس تحلیل محتوا ،ویژگیهای دبیران را در شاهنامه
بررسی کرده ،سپس آن را با تاریخ بیهقی مقایسه کند تا اگر این حرفه با قانونمند شدن
آن در دربارها و تش��کیالت حکومتی ساسانیان ویژگیهای نو یافته ودر عصر غزنوی
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ادامه پیدا کرده ،آنها را مشخص و بیان سازد.
پیشینه تحقیق
کتب مختلف و متعددی درباب دبیری درگذش��ته تدوین گشته است ،برخی چون
«زینه الکتاب بیهقی» باقی نمانده و برخی دیگر ،چون «دس��تور دبیری میهنی»« ،الوزرا
والکتاب جهش��یاری»« ،مفاتیح العلوم خوارزمی»« ،چهار مقاله نظامی عروضی» ،دستور
الکات��ب فی تعیین مراتب ،محمدبن هندوش��اه نخجوانی» باقی مانده اس��ت و مطالب
پراکندهای در قابوس نامه موجود اس��ت .همچنین آثار قابل توجهی در این موضوع به
صورت مستقیم و غیر مستقیم در مقاالت دیده میشود« .پژوهشی در نامههای شاهنامه»
از میر رضا پیران پور و قاس��م صحرایی و مقاله «ابزار و ارکان نامهنگاری» از منوچهر
تش��کری و عاطفه نیک مهر ،گرچه به ترتیب به اهمیت نامه نگاری و سطوح ارتباطی
نامهها و همچنین ارکان آغازین و انجام انواع نامه میپردازد؛ اما تنها اش��ارههایی کوتاه
به ویژگیها و نقش دبیران دارد.
مقال��ه «دبیران در ایران باس��تان» ،از محمد مهدی مالیری ،س��ابقه دبیر ،اهمیت و
ویژگیهای او را در دوران قبل از اس�لام بررس��ی میکند و مقاله «سابقه دبیر در ایران
اسالمی» از هاشم رجب زاده ،غیر از اینکه به اهمیت دبیر در دوران اسالمی اشاره دارد،
نگاهی به پیش��ینه دبیر درایران قبل از اس�لام میکند« .پیش��ینهی ترسل و نامه نگاری»
از علی رمضانی ،نامه نگاری در ایران کهن را با توضیحاتی دربارهی دبیر مینویسد.
مقاالتی چون «دیوان رس��الت و آیین دبیری از خ�لال تاریخ بیهقی» ازآقای رکنی
یزدی در یاد نامه بیهقی ،در شرح مفصل این دیوان دردوره غزنوی نگارش یافته است.
مقاله «دبیری و نویس��ندگی» از محمد تقی دانش پژوه ،به صورت نامنظم اما مفصل و
دقیق ،اطالعات فراوانی دربارهی منش��آت فارس��ی به دست میدهد و البته اشاراتی به
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اهمیت و ویژگیها و چگونگی انتخاب دبیر در ادوار گذشته میکند.
موضوع دبیر و دبیری گر چه نو نیست ،اما این مقاله حاکی از آن است که به سبب
اهمیت مطلب هنوز جای بحث و تفحص بیشتری در متون کهن در این زمینه هست و
پژوهش در باب ویژگیها و نقش دبیران به طور کامل صورت نگرفته است .
ش��اهنامه روایتگر صادقی است از پیشینهی ایجاد دیوان رسالت در ایران ،که نقش
دبیران ،اهمیت و ش��رایط دبیر ش��دن را در در بار شاهان بازگو میکند و تاریخ بیهقی
هم با صرف وقت در تاریخ نویس��ی به دقت جامعه دبیران عصر غزنوی را به تصویر
میکشد.
این مقاله به شکل تحلیل محتوا و مقایسه ،متفاوت با دیگر مقاالت ،به ویژگیهایی
از دبیران اش��اره میکند که ش��اهنامه قبل از نگارش هر کتابی در این زمینه ،در دورهی
اس�لامی ،آن را برای دبیران بر ش��مرده است و تاریخ بیهقی با شرح و توضیح کامل نه
تنها مهر تصدیق بر پیام شاهنامه دارد بلکه نشان دهنده آن است که دبیران عصر غزنوی
هم با همان ویژگیها ،امتیازات و نقشهای دربار ساس��انی اش��تغال به کارداشتهاند و
آیین آنها نه تنها از بین نرفته اس��ت بلکه کاملتر گش��ته و تنها رنگ اس�لامی به خود
گرفته است.
 -1سابقهی دبیر در ایران به روایت شاهنامه
دهخدا در ذیل واژهی «دبیر» نوش��ته است :نویسنده ،منشی ،کاتب ،ادیب ،قلم زن.
(دهخدا ،1377،ذیل واژه) واژه «دبیر» یادگاری از قوم سومراس��ت وحدود شش هزار
سال پیش از میالد مسیح در سنگ نوشتههای هخامنشی به صورت «دیپی» آمده است.
«دوب» به معنای خط و لوحه ،از س��ومر به اکد به صورت «دوپو» وارد ش��د و از این
زب��ان به ش��کل «دوپ» به زبان آرامی و س��پس به زبان عرب��ی رفت و صورت «دف»
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گــرفت .لــغات دبیر ،دبیرس��تان ،دیبا ،دیپه ،دیباج ،دیوان را از این واژه دانس��تهاند.
(پور داود))102-112 :1380،
صورت پهلوی این واژه« ،دیپیبر» در کارنامه اردشیر بابکان به صورت «دیپیور» آمده
که عنوانی برای یک طبقه خاص در تقس��یم بن��دی اجتماعی ایران در زمان حکومت
ساسانیان است .انوری« ،دیوان» را که درفارسی و عربی به معنی دفتر محاسبات دولتی
است هم ریشه با دبیر و دیپی دانسته است( .انوری)4 :1373 ،
ب��ه روایت ش��اهنامه پیدای��ش خ��ط در دوران تهمورث رخ داد .تهم��ورث که به
راهنمایی وزیرش «شیدسب».
رس��ــمهای نیــکو آورد و بــه عـــدل و داد و انـــصاف مش��ـــهور ش��ـــد
(صفا ،412:1387،نفیسی )160:1384:با دیوان جنگید و دو بهره از دیوان را به افسون
ببست و مابقی را کشت .اسیران از او زنهار طلبیدند و در مقابل به او سی خط آموختند:
نبشــتن بــه خســـرو بیـــاموختـــند

دل��ش را بــ��ه دان��ش برافروختن��د

نبشــتن یــکی نـــه کــه نـزدیک سی

چ��ه روم��ی چ��ه ت��ازی و چ��ه پارس��ی

چــه سعــدی چــه چینی و چه پهلوی

بش��نوی

نگاری��دن

آن

کج��ا

(فردوسی:1373 ،ج)37-38/1

تاری��خ ثعالب��ی نیز تهم��ورث را اولین کس��ی میداند که به خط پهلوی نگاش��ت.
(ثعالبی )11:1368،و صاحب نو روزنامه معتقد اس��ت« :نخست کسی که دبیری بنهاد،
تهمورث بود»(.خیام)44:1380،
اولین دست نوشته بشری به اعتقاد شاهنامه« ،محضری» است که در دربار ضحاک
نوشته میشود.
یــکی محــضر اکنــون ببــاید نبشت

ک��ه ج��ز تخ��م نیک��ی س��پهبد نکش��ت
(فردوسی :1373،ج) 62 /1
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اولین «نامه» در واقع پندنامهای است که به دستور فریدون به دو فرزندش (سلم و
تور) نگاشته میشود :
چنیــن گفــت کــاین نـامه پـند مـند

ب��ه ن��زد دو خورش��ید گش��ته بلن��د
(همان  :ج)99 /1

فردوس��ی برای اولین بار واژهی «دبیر» را در داستان کیکاووس در فتح نامهای که
او برای شاه مازندران مینویسد؛ به کار میبرد.
دبیـــر خــردمند بنـــوشت خـــوب

پدی��د آوری��د ان��درو زش��ت وخ��وب
(همان:ج)110/ 2

-2سابقه دیوان رسالت در ایران تا عصر غزنوی
به اس��تناد گفته فارسنامه ،ایجاد دیوان رس��الت در دوران گشتاس��ب رخ میدهد:
«ترتیب و قاعده دیوانها او [ویشتاس��ف] نهاد( ».ابن بلخی  )48:1313،اما جهشیاری
ایجاد آن را به لهراس��ب نس��بت میدهد« :لهراس��ب بن فنوخا فرزن��د کیمنش برای
نخستین بار ،دیوانهای حکومتی را تشکیل داد( ».جهشیاری)29:1348،
ب��ه گفته گردیزی ،اولین تقس��یم بن��دی طبقاتی مردم در ایران در زمان پادش��اهی
جمش��ید انجام گرفت« :جمشید و یوهنگان مردم را به چهار گروه کرد و از این جمله
یک گروه دانایان ،دو دیگر مبارزان و لش��کریان و سه دیگر دبیران و طبیبان و منجمان
و چهارم برزگران( ».گردیزی )67:1384 ،دکتر صفا هم گفته گردیزی را تایید میکند.
(صفا)429:1387،
دبیــری یکی از طبقات چـــهارگانهای اس��ت که اردشـــیر بابــکان بنا نهـــاد.
(کریس��تین س��ن )110:1384،تنس��ر– هیربد هیربدان -در نامهاش به اردشیر طبقات
چهارگانه را به کتب دینی نسبت میدهد(.ابن اسفندیار )19:1389،
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مروج الذهب هم ترتیب طبقات را به اردشیر نسبت میدهد با این تفاوت که معتقد
است«:اردشیر طبقات کسان را مرتب کرد و هفت طبقه نهاد(».مسعودی)241:1374،
ش��اهنامه به عنوان س��ند ملی و تاریخی ایران ،دربخش تاریخی اردش��یر را وضع
کننده آیین دبیری میشمارد:
نــگه کـــن بــه تـــدبیر شاه اردشــیر

ب��ه دی��وان چوپرداخ��ت کار دبی��ر

بــکوشید و آیــین نیــــکو نـــــهاد

بگس��ترد ب��ر ه��ر س��ویی مه��ر وداد
(فردوسی:1373،ج)173 / 7

به اس��تناد کتاب «الوزرا والکتاب »در عهد اسالم ،خلیفهی دوم پایهگذار این دیوان
بود که به تبعیت از ایرانیان آن را برقرار کرد( .جهشیاری)44 :1348،
بنیامیه و بنیعباس ،دس��تگاه حکومتی و دیوان نس��بت ًا بزرگی به وجود آوردند که
درحقیقت اقتباس ازدستگاه اداری ساسانی بود( .همان)101 :
به گفته «گردیزی» تشکیالت اداری و سازمانهای اجتماعی «عمروبن لیث» دارای
چهارخزانه (سالح ،مال و صدقات ،مال خاص ،درآمد احداث مالیاتهای زمین) بود.
(گردیزی)133 :1348 ،
گر چه برخی معتقدندکه ازاحداث دیوان س��االری دردوران حکومتهای آل زیار،
آل بویه ،طاهریان ،علویان طبرستان سندی دردست نیست .اما بعید نیست که تشکیالت
اجتماعی دیوانی هم درآن حکومتها وجود داش��ته باشد( .میراحمدی )3 :1368 ،هر
چند که از البالی کتب آن عهد میتوان به برخی شرایط و ویژگیهای دبیری و وجود
این حرفه در آن دوران پی برد ،با توجه به سفارش عنصر المعالی به فرزندش در باب
سی و نهم کتاب قابوس نامه ،میتوان گفت دبیران در دربارهای آنان حضور داشتهاند.
او ضم��ن معرفی ویژگیهایی که یک دبیر باید داش��ته باش��د .از فنونی چون مزوری
(تقلید و جعل امضا) یاد میکند که گویای آن اس��ت که به مهارتهای دبیرکام ً
ال آگاه
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است .ازشمس المعالی ،عم عنصر المعالی ،نامههایی به فارسی و عربی در دست است
که ابوالحس��ن علی بن محمد یزدادی در کتابی به ن��ام «کمال البالغه» گردآوری کرده
اس��ت و قــس��متهایی از آن را مــحمد بن اسفندیار در کتاب خود نقل کرده است.
(ابن اسفندیار .)98:1320،این کتاب ضمن نامهای از او به زبان عربی ،آن را لمعهای از
بواریق بنای وی تلقیمی کند(.جرفادقانی)245:1382،
در زمان س��امانیان دس��تگاه دیوانی عریض و طویلی به وجودآمد« .نصربن احمد»
در مجاورت قصر زیبایی که برای خود در بخارا ساخت بنایی نیز برای ادارات مختلف
دولتی بنا کرد و از آن پس توانست با کارهای روزانه مملکتی در تماس نزدیک باشد.
(باسورث )27 :1378 ،بنا بر گفته «نرشخی» صاحب «تاریخ بخارا» 9 ،دیوان در این بنا
متمرکز بود( .نرشخی)36:1363،
این دیوانها خواس��ته و ناخواس��ته به دوره حکومت غزنویان راه یافت .بنای دیوان
ساالری که درحکومت اسالمی عصر سامانیان بنا شده بود ،خیلی زود استحکام یافت و
با حفظ شکل سازماندهی خود ،به دوره غزنوی منتقل شد .دیوان رسالت در کنار دیگر
دیوانهای سامانیان تشکیل شد ،اما بیش از دیگر دیوانها به دیوان وزیر نزدیکی یافت.
اولین صاحب دیوان رس��التی که در دوره س��امانیان توسط وزیر ،ابوجعفر عتبی به
این س��مــت گماشــته ش��د« ،ابوعبــداهلل محــمدبن عباس صبّی هروی ُعــصمی»
(378-294ه.ق) رییس شریف و بلند پایه هرات بود که ملزم به تصدی «دیوان رسایل»
دولت بخارا شد ( .ناجی)218 :1368 ،
«مفاتی��ح العلوم» با توجه به نوع خدمتی که دبیران در دربار انجام میدادند؛ نامهای
متفاوتی بر آنها نهاده است « :آتش آمار دبیر (دبیر عایدات آتشکده ها) ،داد دبیر (دبیر
عدلی��ه) ،کذک آم��ار دبیر (دبیر عواید دولتی) ،کنز آمار دبی��ر (دبیر خزانه) ،آخور آمار
دبیر(دبیر اصطبل شاهی ) ،و روانگان دبیر (دبیر امور خیریه )( .خوارزمی)57 :1347 ،
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در راس همهی آنها «دبیران دبیر» رییس طبقهی دبیران بود« .او را ایران دبیربد یا دبیران
مهست مینامیدند» (کریستین سن« )145:1384،ایران مازغر» و «دبیرقد» نامهای دیگر
رییس دیوان رسالت بود( .ابن بلخی)49:1363 ،
این دبیران دبیر که در دوره س��امانی با لقب«عمید» و«الش��یخ» ( ناجی)22 :1386،
و در دورهی غزنوی لقب «خواجه» و درعصر سلجوقی به «طغرایی »(انوری)163 :1373،
معروف بود ،وظیفه اداره این دیوان حکومتی را بر عهده داش��ت که به ترتیب از عهد
محمود تا پایان عهد مسعود این افراد ریاست دیوان رسالت غزنویان را برعهده داشتند:
ابوالفتح بستی(عقیلی ،)149:1337،ابوالعباس اس��فراینی (ناجی ،)215 :1386،خواجه
احمد حسن میمندی ،خواجه بونصر مشکان ،خواجه بوسهل زوزنی.
 -3مقایسه چگونگی تشکیالت دیوان رسالت در دوره ساسانی و غزنوی
به روایت شاهنامه ،پس از آنکه اردشیرگروه دبیران را از دیگر طبقات جدا کرد ،نیاز
به قانونمند شدن آن احساس شد.از این رو اردشیر آن را آیینی نو نهاد:
نــگه کن به تـــدبیر شـــاه اردشـــیر

ب��ه دی��وان چ��و برس��اخت کار دبی��ر

بـــکوشید و آییـــــن نیـــکو نـــهاد

بگس��ترد ب��ر ه��ر س��ویی مه��رو داد
(فردوسی :1373،ج )172/8

بوذرجمهر حکیم نیز در دربار انوش��روان قوانینی را برای دبیران وضع کرد که آن
را کاملتر میکرد .دبیرانی که خردمند و بردبار و هوش��یار ،پارس��ا ،خامش بودند و به
افزایش دانش و داش��تن رأی و بالغت و خط آراسته بودند ،اجازهی حضور در دربار
مییافتند .پیشهی دبیری بس ارجمند بود .
دبیـــری اســـت از پیشـــهها ارجمند

وزو

م��رد

افکن��ده

گ��ردد

بلن��د

(همان:ج)142/8
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دبیران اهــل قلم ش��مرده مــیش��دند «و قوام مـــلک به دبیـــر بــوده اس��ت»
(نظامی عروضی)18: 1369،
اردش��یر پس از ایجاد تغییر در دیوان و اجرای قانون در آن ،تالش بر گس��ترش آن
کرد .او شایس��تهترین و برترین صاحبان خط و نگارش را برمیگزید و به دربار میبرد
.از اینرو دبیران افراد منتخب درگاه شاهی بودند:
بــه دیـــوانش کـــارآگـــهان داشتی

ب��ه

ب��ی

دانش��ی

کار

نگذاش��تی

(فردوسی:1373،ج)173/7

در انتخاب دبیران در عهد ساسانی سختگیری میشد .چون کسانی را برای دبیری
نامزد میکردند ،میبایس��ت سران دیوان ،خرد و دانش آنها را بیازمایند و نام کسانی را
که شایسته مییافتند ،به شاه گزارش کنند(.جهشیاری)30 :1348،
در واقع هوش و استعداد منتخبان سنجیده میشد ،سپس به پادشاه معرفی میشدند

«چون کمال لُب و س��رعت محاسبه او بدانستندی ،اردش��یر را اختیار نمودندی ،او را
بطلــبیدی و تمامت اوضاع او تفحص فرموده ،با بعضی عمال نواحی روانه داش��تی»
(ابن مسکویه)184:1373،
همین وضعیت انتخاب دبیر برای دیوان رس��الت در عهد س��لطان مسعود مشاهده
میشود .انتخاب دبیر به عهده شخص سلطان بود .او پس از بر تخت نشستن ،از بونصر
مشکان خواست تا دبیرانی را که از عهد پدر در دیوان رسالت کار میکنند به او معرفی
کند و بونصر چنین کرد« :امیر  ...گفت نام دبیران بیاید نبش��ت :آن که با تو بودهاند و
آن که با ما از ری آمده اند ،تا آنچه فرمودنی است فرموده آید .استادم به دیوان آمد و
نامهای هر دو فوج نبشته آمد ،نسخت پیش برد (.بیهقی)145 :1370،
او گاه خود دبیری کار آزموده مییافت و به دیوان رسالت میفرستاد و بدین طریق
همچون اردشیر بر گسترش آن تاکید داشت .در ماجرای انتصاب «مسعود محمد لیث»،
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ش��خص شاه خود معرف اوس��ت« :امیر  ...خواجه بونصر را گفت :مسعود محمد لیث
برنایی شایسته آمد و خدمتهای پسندیده کرد برجانب ری و در هر چه فرمودیم .وی
را معتمد یافتیم ،وی را به دیوان رس��الت باید ب��رد .بونصر گفت :فرمان بردارم و وی
مستحق این نواخت هست ،وی را به دیوان آوردند»( .همان)494 :
-4امتیازاتی که حکومت به دبیران میداد
-1-4دبی��ران از حقوق و مزایا برخوردار بودند :دبیران به عنوان یکی از طبقات
مهم جامعه ،حقوق بگیران دولتی در دیوان رس��الت محس��وب میشدند و میبایست
حقوق ایش��ان مکفی باشد تا ذهن ایش��ان جز نگارش معطوف به امور روزمره نگردد.
اردشیر بابکان به سبب ارزش و بهایی که برای این پیشه قایل بود ،نه تنها دبیران را از
پرداخت مالیات معاف کرد (نخجوانی1964،م ،)68:بلکه برای آس��ایش و رفاه بیشتر به
آنها اجازه داد تا مالکیت اسبی داشته باشند« :در زمان ساسانیان هیچ کس بجز شاه و دبیر
و قاضی بر استر سوار نمیشد( ».جهشیاری )36:1348،و (نخجوانی 1964،م  ،)66:حتی
ش��هریهای مقرر کرد تا رای و اندیشهی دبیرانش مش��غول رنج مادی نگردد و به قول
نظام��ی عروضی «هر صنعت که تعلق به تفکر دارد ،صاحب صناعت باید که فارغ دل
و مرفه باش��د که اگر بر خالف این بود ،سهام فکر او متالشی شود و بر هدف صواب
جمع نیاید( ».نظامی عروضی )27:1369،
حکیم طوس چون تدابیر اردش��یر را در بارهی طبقه دبیران یک یک بر میش��مارد،
از قول او میگوید:
نــویســنده گفتــی کـه گنــج آگـنید

ه��م از رای او رن��ج بپراکنی��د

بــدو باشــد آبـــاد شـــهر و سپـــاه

هم��ان زی��ر دس��تان فری��اد خ��واه
(فردوسی:1373،ج)173/7
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یا به دریافت حقوق دبیران در زمان پادشاهی بهرام گور اشاره میکند:
دبــیران دانـــا بـــه دیـــوان شــدند

زبه��ر درم پی��ش کی��وان ش��دند
(همان:ج)308/7

از اش��ارات مولف تاریخ بیهقی هم ب��ر میآید که وضع مالی دبیران خوب بوده و
از صالت ش��اهان برخوردار و بهرهمند بودند .حتی در آغاز پادش��اهی سلطان مسعود،
مقرری ماهانه دبیران برقرار بود« :درآن روزگار حس��اب برگرفته شد .مشاهره همگان
هر ماهی هفتاد هزار درم بود .کدام همت باشد برتر از این؟ و دبیرانی که به نوی آمده
بودند و مشاهره نداشتند ،پس از آن عملها و مشاهره یافتند( ».بیهقی)146:1370،
پرداخت حقوق دبیران برحکومت الزامی بود و اوضاع مالی و در آمد دبیران در آن
روزگار بسیار خوب بود .زیرا اگر چه شاعران از صالت شاهانه بهره مند بودند ،دبیران
نیز از مش��اهره ارزنده و عایدات اقطاعات برخوردار میشدند .از دیگر عایدات دبیران،
انعامهای��ی بود که دریافت میکردند .بیهقی خود از این انعامها دریافت کرده بود  .در
دوران ریاس��ت بوس��هل زوزنی بر دیوان رسالت به س��بب تنظیم و تحریر مواضعهیی
که بین خواجه احمد عبدالصمد و س��لطان نوش��ته بود انعام گرفت« :چنان که خواجه
احمد عبدالصمد گفت«:من دبیری کردهام ،محال است دبیران را رایگان شغل فرمودن.
(همان)655:
بوذرجمهر حکیم نیز به برخورداری دریافت دبیران از صله و انعام شاه اشاره میکند:
ب��ر

پادش��اه

ناگزی��ر

چــو بــا آلــت و رای بـــاشد دبیـــر

نش��یند

تــن خــویش را گــر بــدارد به رنـج

بیاب��د ب��ی ان��دازه از ش��اه گن��ج
( فردوسی:1373 ،ج)143/8

 -2-4دبیران موجب تفاخر امرا بودند:
هوش و اس��تعداد و کاردانی دبیر امری مورد توجه بود .زیرا «عادت بر این بود که
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سفیران بیگانه سوالهای دشوار و معماهایی مطرح میکردند و دبیران میبایست چنان
ورزیده و حاضرالذهن باشند که فورا ً پاسخ بدهند( ».نفیسی)295:1384 ،
تفاخ��ر حکومتها فقط منحصر به مال و لش��کریان و پهنای س��رزمین نبود؛ بلکه
دربار به ش��عرا ،طبیبان ،دبیران و به طور اعم اندیشمندان و دانشمندان خود میبالید و
فخر میورزید.
در شاهنامه اشکال تفاخر دربارها بر یکدیگر را در زمان انوشیروان میتوان مشاهده
کرد .داس��تان پیدایش شطرنج و نرد شهرت دارد .پس از حل معمای شطرنج ،شاه هند
برای یافتن اسرار بازی نرد ،انجمنی از دبیران خود برپا ساخت:
زکـــشور دبــــیران شایســته مـــرد

یک��ی انجم��ن ک��رد و بنه��اد ن��رد
(فردوسی:1373،ج)214/8

این شیوهی تفاخر که قبل از اسالم در ایران رایج بود ،تا پایان دورهی غزنویان ادامه
داش��ت اما در دوران حکومت س��لجوقیان منسوخ شد .چهار مقاله به علت آن تصریح
میکند« :ایشان [سلجوقیان] مردمی بیابان نشین بودند و از مجاری احوال و معالی آثار
بیخبر ،رسوم پادشاهی مندرس شد( ».نظامی عروضی )41:1369،در تاریخ بیهقی نیز
مش��اهده میکنیم در دوران حکومت مس��عود ،دبیران دیوان رسالت حکومت عباسی
(القائم بامراهلل) قصد آزمودن و فخر فروشی بر بونصر داشتند:
«طرف��ه آن بود که از عراق گروهی را با خویش��تن بیاورده بودند .چون ابوالقاس��م
حریش و دیگران و ایش��ان را میخواس��تند که به روی اس��تادم برکش��ند که ایش��ان
فاضلتراند و بگویم که ایش��ان شعر به غایت نیکو بگفتندی و دبیری نیک بکردند و...
اس��تادم ه��ر چند در خرد و فضل آن بود که ب��ود ،از تهذیبهای محمود چنانکه باید
یگانه زمانه ش��د و آن طایفه از حسد وی هر کسی نسختی کرد و شرم دارم که بگویم
بر چه جمله بود( »...بیهقی)77-78 :1370،
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دبیران در طول تاریخ س��هم و نقش مهمی در این تفاخر ورزی ش��اهان داش��ته اند.
مث ً
الس��لطان محمود غزنوی رسولی نزد بغراخان در ماوراءالنهر فرستاد و سواالتی از آنان
کرد .محمد بن عبده کاتب بغراخان پاسخ آنها به زیبایی با یک حدیث از پیامبر (التعظیم
المراهلل و الشفقه علی خلق اهلل) داد و بغراخان جواب دبیر را برای ارسال به محمود پذیرفت.
شگفتیها نمود که «به دبیر کفایت شد و به ائمه حاجت نیفتاد» (نظامی عروضی)42:1369،
 -3-4دبیران مالزمان شاه بودند و اجازه نشستن نزد شاه را داشتند:
ض��رورت حض��ور دبیر در بارگاه ،همراهی با ش��اه را الزامی س��اخته بود .قابوس
وش��مگیر در توصیه به فرزندش شرط کاتبی را اینگونه شرح میدهد« :شرط کاتبی آن
است که مادام مجاور حضرت باشی و سابق کار یادآوری و تیز فهم و نا فراموش کار
باشی( ».عنصر المعالی)213:1373،
اهمیت هنر نویسندگی ،سبب نزدیکی دبیران به شاه بود« :پادشاهان ،نویسندگان و
دبیران را بر دیگران مقدممیداش��تند و به اهمیت هنر نویسندگی پی برده بودند و این
طبقه از مردم را به خود نزدیک میساختند( .جهشیاری)30:1348،
دبیر نزد پادش��اه اجازه نشس��تن داش��ت« .گویند وقتی که مل��وک عجم در دیوان
آمدندی ،کتّاب دیوان از بهر ایشان قیام نکردندی و در آنچه بدان مشغول بودندی یک
لمحه اهمال ننمودندی( ».نخجوان��ی 1964،م )65:هم چنانکه بوذرجمهر در توصیف
مقام دبیر میگوید:
بـــ��ر

پــادش��اه

ناگزی��ر

چـــو بــا آلـــت و رای باشـــد دبیـر

نش��یند

چــو بــا ایــن هــنرها شــود نزد شاه

نش��اید نشس��تن مگ��ر پی��ش گاه
(فردوسی :1373،ج)142/8

دارا دبیر خود را نزد خویشتن فرا میخواند و نزدیک گاه مینشاند:

شماره  ،23بهار 1394

57

دبیــر جهانــدیده را پیــش خــــواند

بی��اورد و نزدی��ک گاه��ش نش��اند
(همان:ج)396/ 6

الزمه نگارش نامه ،داشتن تسلط کافی و آرامش دبیر هنگام نگارش است و مسلم ًا
بدون نشستن این آمادگی برای دبیرمهیا نمیشود .ازهمین رو اجازه نشستن به دبیر از
همان آغاز درهمه ادوار تاریخی وهمه حکومتها به دبیرداده میشد.
دردوران غزنوی نیز بارها به نشس��تن دبیر یا رییس دیوان رس��الت به نزد شاه اشاره
شده است :امیر مرا گفت« :کاغذ ودوات بباید آورد ،برفتم ،بنشاند( ».بیهقی)651 :1370 ،
یا بیهقی گوید« :رفتم پیش تخت اشارت کرد به نشستن ،نشستم ،گفت :بنویس(» .همان)460 :
«س��لطان مرا ک��ه عبدالغفارم بخواند ...رس��م خدمت به جا آوردم و اش��ارت کرد
نشستن را ،بنشستم ،گوهر آیین را گفت دویت و کاغذ عبدالغفار را ده ( ».همان)136 :
-5مقایسه شرایط شغل دبیران
 -1-5شناخت مراتب ابنای زمانه:تمام دبیران شاهنامه ،هنگام نگارش نامه ،رعایت
عنوان مخاطب را در نظر داشتهاند« .دبیر میبایست مراتب ابنای زمانه بشناسد و مقادیر
اهل روزگار داند( ».نظامی عروضی)20:1369 ،
فردوسی در نظم شاهنامه به منابع کهن زبان پهلوی دسترسی داشته و از آن برداشت
کرده و ش��یوهی او در خالصه کردن مضمون هر نامه ب��ا حفظ ارکان اصلی آن ،کام ً
ال
ش��ناخته ش��ده اس��ت« .با توجه به کیفیت آغاز و انجام و مقایسهی ارکان و مختصات
نامههای شاهنامه ،با ترجمهی مکاتیب دیگری که ازاین ادوار دردست است؛ به خوبی
میتوان پی برد که این مکاتیب درروایات حماسی ایران ،درمتونی که فردوسی در نظم
کتاب خود از آن اقتباس کرده ،به همین صورت وجود داش��ته و فردوس��ی تنها آن را
خالصه کرده و به نظم آورده است( ».خطیبی)289:1375،
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در شاهنامه همهی آدابی که دبیر را ملزم به رعایت اصول و قوانین دبیری و احترام
به مخاطب میکرد و متناس��ب با مراتب او باید درنظرگرفته میش��د ،رعایت میشود،.
رعایت مقام مخاطب را در عناوین نامه به احترام میتوان مشاهده کرد و همه نامهها با
اصول نامه نگاری منطبق هستند:
یکــی نامــه بنــوشت پـــر مـهرو داد

ز گ��ردان ب��ه گرگی��ن می�لاد داد
(فردوسی :1373 ،ج)322/4

در هرحال دبیران ناگزیر از رعایت حدود و دقایق فنی خاص در این باب (رعایت
عنوان) بودهاند و از آن فراتر نمیرفتند (خطیبی[ « )339:1375،دبیر باید] در عنوانات
طریق اوس��ط نگاه دارد( ».نظامی عروضی ،)20 :1369،بیهقی خود از اهمیت نوشتن و
رعایت دقایق و نکات واقف اس��ت و گوید« :احتیاط باید کردن نویس��ندگان را در هر
چه نویس��ند که از گفتار باز توان ایس��تاد و از نبشتن باز نتوان ایستاد و نبشته باز نتوان
گردانید( ».بیهقی)672 :1370،
بونصر مش��کان دبیری کار آزموده اس��ت که همیش��ه رعایت القاب مخاطبات را در
مکتوبات خود میکند .زمانی که او در نامه ارسالی به بوسهل حمدوی ،او را «شیخ العمید»
مخاطبه قرار میدهد ،خواجه احمد عبدالصمد وزیر وقت آزرده میشود و لب به اعتراض
میگشاید و بونصر در جواب وی گوید« :این سلطان ما ...مخاطبه این بوسهل به لفظ عالی
خویش گفته است که «عمید» باید نبشت ...اگر من که صاحب دیوان رسالتم و مخاطبات
به اس��تصواب من میرود او را این نبش��تمی کس بر من عیب نکردی که به اس��تحقاق
نبش��ته بودمی .پس چون خداوند پادشاه فرموده است و با من در این عتاب رود ،انصاف
نباشد و خواجه [احمد] هنوز در کارها نو است ،مگر روزگار برآید مرا نیکوتر بشناسد».
(همان )391:عبدالخالق میهنی در این زمینه مینویس��د« :اما شناختن مراسم دبیری ،بباید
دانستن که نگاه داشتن مراتب میان کاتب و مکتوب الیه باید( ».میهنی )9:1389،
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 -2-5رازداری و خویشتن داری
الزمهی دبیری آن اس��ت که او همواره باید خویش��تندار باشد .این صفت را جزء
بزرگتری��ن اوصاف و هنرهای دبیر دانس��تهاند« :بزرگترین هنری کات��ب را زبان نگاه
سر ولی نعمت ناپیدا کردن و خداوند خویش را از هر شغلی آگاه کردن
داشتن است و ّ
و فضولی نابودن( ».عنصرالمعالی)213 :1373 ،

تاری��خ غزنوی��ان درب��اره رازداری دبیر مینویس��د« :غالب مردم عقیده داش��تند که
اس��رارحرفههایی نظیر دبیری یا مستوفیگری در میان افراد خانواده ،حفظ میگردد و به
نسل آینده انتقال مییابد .از این رو بود که هم خانواده میمندی هم خانواده شیرازی دست
کم مدت سه نسل در دستگاه اداری دولت غزنه فعالیت داشتند (».باسورث)325 :1378 ،
درحقیقت باسورث معتقد است که حفظ اسرارتوسط دبیر به قدری از اهمیت برخوردار
اس��ت که نه تنها دردوران حیات دبیر ،بلکه در دورانهای بعد هم میبایست حفظ شود.
از همین رو بود که برای محفوظ ماندن اس��رار ،از افراد خانوادهاش به عنوان جانش��ین او
استفاده میشد و بدین ترتیب اصل عدم ورود هر کسی به هر طبقهای تثبیت میگشت.
درشاهنامه هم اردشیر در توصیف دبیران ،آنان را «پادشاه بر نهان خود میخواند»:
دبیــران چــو پیــــوند جــان منــند

هم��ه

پادش��اه

ب��ر

نه��ان

منن��د

(فردوسی:1373 ،ج)174/7

در آیینی که انوشیروان برای دبیران مینهد ،رازداری را جزء شرایط دبیران برمیشمارد:
خــردمند بــاید کــه باشـــد دبیــــر

هم��ان بردب��ار و س��خن یادگی��ر

هشــیوار و ســـازیدهی پـــادشــــاه

زب��ان خام��ش ار ب��د ب��ه ت��ن پارس��ا
(همان:ج)142/8

بونصر مش��کان در سفارش دبیرعبیداهلل نبس��ه بوالعباس اسفراینی به سلطان مسعود
«او را برنایی خویشتن دار و نیکو خط» معرفی میکند ( .بیهقی )145 :1370 ،گشتاسب
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به دبیران خود میگفت« :پاکدامنی را پیش��هی خود سازید و درآن چه که به شما سپرده
میش��ود و امانت دار باش��ید و غریزه و عقل خود را به ش��نیدن ادب و مراعات نزاکت
متوجه سازید( ».جهشیاری)35 :1348 ،
 -3-5داشتن دانش حساب و شمار
یکی از وظایف دیوان رس��الت تربیت دبیران مختلف متناس��ب با سایر دیوانهای
دولتی بود؛ مثال دیوان خراج یا خزانه دولتی ،یا دیوان عرض به دبیرانی نیازمند بود که
محاسبه بدانند .دبیرانی که حساب میدانستند به َح ّساب (شمار کننده) معروف بودند».
(ناجی)204:1386،

نصیحهالملوک هم دانس��تن ش��مار انگشت و ش��مار هندس��ه را برای دبیر الزامی
میداند« .دانس��تن ش��مار انگشت و ش��مار هندس��ه از مختصات دبیری بوده است».
(غزالی )189:1351،دبیر باید ش��مارش میدانس��ت ،تا هم س��پاهیان و هم گنجینهی
شاهی را برشمرد .بهرامگور چنین دبیرانی داشت:
دبیـــری گــزین کــــرد پــرهیزکـار

ب��دان س��ان ک��ه دانس��ت ک��ردن ش��مار
(فردوسی :1373،ج)364/7

در س��فارش به دبیران آمده« :در حس��اب ضعیف نباش��ید ،زیرا ای��ن دانش برای
نویسندگان خراج پایهی اساسی به شمار میآید»( .جهشیاری )109:1348،
یکی از وظایف دبیر دیوان عرض آمار گیری از اس��رای جنگی بود .به همین دلیل
شاپور ذواالکتاف:
بفـــرمود تــــا شـد بـه زنـدان دبیــر

ب��ه قرط��اس بنوش��ت ن��ام اس��بر

هــزار و صـــد و ده تــن آمــد شمار

ب��زرگان روم آنک��ه ب��د نام��دار
(فردوسی :1373،ج)241 /7
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کیوان ،دبیر خزانه بهرام گور حقوق دبیران دیوان را پرداخت میکرد و آمار حقوق
بگیران در دست او بود:
دبیـــران دانــا بــه دیــــوان شــدند

زبه��ر درم پی��ش کی��وان ش��دند

کــه او بــود دانـــا بـــدان روزگــار

ش��مار جه��ان داش��ت ان��در کن��ار
(همان:ج)364/7

دبیر بهرام چوبین در دیوان عرض نیز آمار سپاهیان را داشت:
زلشــکر گــزین کـــرد بهـــرام شـیر

س��پاهی جهانگی��ر و گ��رد و دلی��ر

چــو کـــردند با او دبیـــران شـــمار

س��په ب��ود شمش��یر زن ص��د ه��زار
(همان:ج)391/9

دانش حس��اب و ش��مار ،هنر و امتیاز دبیر بود و در معرفی دبیر ،مالک و شاخص
قرار میگرفت .چنانکه پس از مرگ خواجه احمد حس��ن ،سلطان مسعود در مشورت
ب��ا بونصر برای انتخاب وزیر ،با ترجیح دادن خواج��ه احمد عبدالصمد ،او را اینگونه
معرف��ی میکن��د « :دلم بر احم��د عبدالصمد قرار میگیرد که لش��کری بدان بزرگی و
خوارزمش��اه مرده را به آموی تواند آورد ...و دبیری و ش��مار و معامالت نیکو داند».
(بیهقی)367:1370،
از شرایط دبیر دیوان خراج وقوف بر علومی بود که در دیوان خراج به کار او آید .علم
حساب (شمار) از جمله این علوم بود که البته همه دبیران در آن مایه و مهارتی نداشتند.
 -4-5خط
-1-4-5آموختن انواع خطوط« :آموختن خط و کسب مهارت در خواندن همهی
آنها یکی از مواد اصلی و اساس��ی بود که دبیران میبایس��تی ف��را گیرند و این امر در
ردیف «بالغت» که رکن دیگری از ارکان نویس��ندگی بود؛ قرار داشت و علت این که
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در ش��اهنامهیفردوس��ی از میان همه چیزهایی که دبیران دیوان میبایس��ت بیاموزند،
بالغت و خط به نام ذکر شدهاند نیز همین باید باشد ( ».مالیری )1384:110،
در هر صورت دانش خط ،دس��تمایهی اصلی دبیران دیوان بوده ،پس اگر صاحب
چهار مقــاله میگوید« :س��خن دبیر بدین درجه نرس��د تا از هر عل��م بهرهای ندارد»
(نظامی عروضی  )21 :1369،به همین دلیل اس��تو یکی از مقاصد او توانایی نوش��تن
و خواندن خطوط مختلف اس��ت .در ش��اهنامه اغلب دبیران در بخشهای حماسی و
پهلوانی جز خط رایج کشور خود بر نگارش خطوط دیگر مسلط نیستند و فردوسی به
غیر از این اش��ارتی نکرده اس��ت .در بخش تاریخی این کتاب دبیران جز خواندن خط
پهلوی بر خط دیگری مس��لط هس��تند .مثل یزدگرد دبیر -دبیر انوشیروان  -که نامهی
خاق��ان چین را در انجمن موبدان و رای زنان و نامداران درباری برای آنها میخواند
و ترجمه میکند :
چــنین گفـــت کــان نامــهی برحریر

بـیارن��د و بنهن��د پب��ش دبــی��ر

هــمه نـــامداران نشــــستند گــــرد

خرام��ان ب��ر ش��اه ش��د یزدگ��رد

چــو آن نـــامه بر شــاه ایران بخـواند

هم��ه انجم��ن در ش��گفتی بمان��د
(فردوسی:1373،ج)175 /8

همین دبیر ،بجز خط چینی قادر به خواندن خط هندی و ترجمه متن آن نیز هست.
در ماجرای شطرنج آمده است:
دلــی شــاد بـا نـــامه شـــاه هنــــد

نبش��ته ب��ه هن��دی خط��ی ب��ر پرن��د

چــو آن نــامه رای هــندی بـــخواند

یک��ی انجم��ن در ش��گفتی بمان��د
(همان :ج)216/8

در دوران غزن��وی نی��ز دبیرانی چون بونصر مش��کان و خواجه بوس��هل زوزنی و
عراق��ی دبیر مس��لط به خواندن و نوش��تن خط عربی بودند .تلک هن��دو ،دبیر دوران

شماره  ،23بهار 1394

63

حکوم��ت محمود و مس��عود ،قادر به نوش��تن و خواندن خط فارس��ی و هندی بود.
(بیهقی)407:1370،
 -2-4-5هنر خوش خطی :به جزدانش و مهارت خواندن و نوشتن خطوط مختلف،
هنر خوش خطی کاتب هم مورد توجه بوده است« ،منشی را هیچ زینت چون حسن خط
و عبارت نیس��ت» (نخجوانی 1964،م )59 :خط نیکو اولین ابزار دبیری است« :بدان که
نخستین آلتی که دبیر را بدان حاجت است ،خط نیکو است» (میهنی )3 :1389،
توانای��ی دبی��ر به هن��ر خطاطی س��توده میش��د« :اگرچنانک��ه خطاط��ی و قادر
باش��ی و از هرگون��ه خط��ی که بینی بدانی نبش��ت ،این دانش س��خت نیک اس��ت»
(عنصرالمعالی )213:1373،شمسالمعالی هم بسی خوش خط بود( .عتبی)248:1382،
اهمیت خط خوش ،نویس��ندگان را وادار میس��اخت تا آداب و ش��یوهی تراشیدن
قل��م و چگونگی کاربرد آن را بر روی ورق رعایت کنند ،تا بتوانند قلم را راحتتر به
کارگیرند و خوش خط بنگارند( .میهنی  )3:1389،در شاهنامه از این هنر سخن به میان
آمده است.انوشیروان بالغت و هنر خوش خطی را به دبیران توصیه میکند:
اندیش��ه

معن��ی

بیفزای��دش

بــــالغت چـــو با خــط فراز آیدش

ب��ه

ز لطـــف آن گـــزیند کــه کــوتاه تر

ب��ه خ��ط آن نمای��د ک��ه دلخ��واه ت��ر
( فردوسی:1373،ج)83-83/8

ابوالفض��ل بیهق��ی درتوصیف خوش خطی «ابوطالب تبانی» مینویس��د« :دیداری
داش��ت س��خت نیکو و خط و قلمش همچون رویش و کم خط در خراس��ان دیدم به
نیکویی خط او( ».بیهقی )198 :1370 ،و هم او در معرفی تلک هندو مینویسد« :زبانی
فصیح داشت و خطی نیکو به هندوی و فارسی( ».همان)406:

فصلنامهی تخصصی تحلیل و نقد متون زبان و ادبیات فارسی

64

 - 5-5اهمیت و پایگاه اجتماعی دبیر
دبی��ران هم��واره از مق��ام و رتبه قابل مالحظ��های برخوردار بودن��د که حاکی از
اهمیت و خاص بودن حرفه و صنعت آنها بود .آنان با داشتن موقعیت ممتاز خود نزد
ش��اه پس از وزیر ،مهمترین فرد به ش��مار میرفتند« .اهمیت دبیر به اندازه وزیر بود».
(باسورث )88:1362،فردوسی در بزم انوشیروان از زبان انوشیروان آورده:
هــم از پیــشهها آن گــزین کانـدروی

زنام��ش نگ��ردد نه��ان آب روی

دبــیری اســت از پیـــشهها ارجــمند

ک��زو م��رد افکن��ده گ��ردد بلن��د
(فردوسی:1373،ج)142/8

بیهقی نیز چون فردوسی پایگاه اجتماعی دبیران را واال میداند .چنان که در ماجرای
وساطت بونصر بر بخشش عراقی دبیر ،موقعیت احترام آمیز دبیران را یادآوری میکند:
«آخ��ر بونصر ب��ه حکم آنکه نام کتابت ب��ر این مرد بود ،در باب وی س��خن گفت و
شفاعت کرد تا امیر دل خوش کرد( ».بیهقی)521:1370،
 -6مقایسه نقش هاو وظایف متعدد دبیر
-1-6خواندن و نوش��تن نامه« :اولین و اصلیترین وظیفه دبیر در دربار ،نوشتن و
خواندن نامههاست و بیشتر شاهان نویسندگان ویژه داشتهاند ( ».سرامی)831: 1373 ،
در سراسر شاهنامه وظیفه خواندن و نوشتن نامه را دبیران به عهده دارند:
دارای

دارا

ب��ن

اردش��یر

نوشتن  :یـــکی نــامه بنبشت فـرخ دبیر

ز

خواندن:دبیـرآن زمان پند و فـرمان شاه

یکای��ک هم��ی خوان��د پی��ش س��پاه

(فردوسی :1373 ،ج)381/ 5
(همان:ج)147/5

دبیران عصر ساس��انی اس��ناد و نامههای خصوصی را که مشتمل بر سخنان بزرگان،
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نصایح اخالقی ،پندهای دینی ،معمیات و نظایر آن بوده ،مینوشتهاند .فرمانهای سلطنتی
را انشا و ثبت و محاسبات دولت را مدیریت میکرده اند( .کریستین سن)82 :1384 ،
در تاریخ بیهقی صاحب دیوان رسالت و دیگر دبیران وظیفه تنظیم و تحریر مکاتیب
و مراسالتی را که از طرف سلطان صادر میشد ،به عهده داشتند .شیوه نوشتن نامههای
رسمی چنین بود که نخست صاحب دیوان رسالت سوادی (پیش نویس) تهیه میکرد
و به دستیاری دبیری از دبیران نیکو خط ،به بیاض میرسید و سپس درحضور سلطان
قرائت میشد و چون مورد پسند سلطان قرارمی گرفت؛ توقیع و تکثیر میشد.
«امیر روی به استادم کرد و گفت :طاهر را گفته بودم حدیث منشورو اشراف با تو
بگوید ،آیا نسخت کرده آمده است؟ گفت :سوادی کردهام ،امروز بیاض کنند تا خداوند
فرو نگرد و نبشته آید ...به دیوان باز آمدیم ،بونصر قلم دیوان برداشت و نسخت کردن
گرفت و مرا پیش بنشاند تا بیاض میکردم» ( .بیهقی)148 :1370 ،
ه��ر یک از دبی��ران و صاحب دیوانهای عصرغزنوی نی��ز ،وظیفه خود را به خوبی
ادا میکردند .آنان نامههای رس��یده را میخواندند« :بونصر مش��کان نامه بستد و برپای
خاست و به آواز بلند نامه را برخواند و امیررا سخت خوش آمد»( .بیهقی)241 :1370،
یا« :بوسعید دبیر نامه را بر مال بخواند ،نامه با بسیار نواخت و دل گرمی( ».همان)7:
 -2-6نقش مترجم

اولین کس��ی که دبیران را ترجمان زبان ش��اه دانس��ت ،اردش��یر بابکان بودُ «:کتاب

موجب نظام مملکت و ترجمان السنه مااند»( .ابن مسکویه )184:1373،
دیوان رسالت درمقام دبیرخانه سلطان ،نامههایی را از قدرتهای خارجی دریافت
میکرد و ضرورت ًا میبایست نامههایی را نیز برای آنان ارسال کند .ضرورت ارسال نامه
به حاکمان ممالک مجاور (هند،عراق،چین) دبیری مس��لط بر این زبانها را میطلبید .از
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این رو حضور دبیرانی آشنا به این زبانها ضروری احساس میشد.
در شاهنامه دبیر انوشیروان نامهی خاقان چین را ترجمه میکند:
بنه��اد

پی��ش

دبی��ر

بــه چـــینی یــکی نامهای بر حــریر

فــرس��تاده

دبــیر آن زمان نــامه خــواندن گرفت

هم��ه انجم��ن مان��د ان��در ش��گفت
(فردوسی  :1373،ج)167 /8

دبیران مترجمان پادش��اهان بودند« :پادش��اهان ایران نامه نویس��ان را ترجمانهای
ش��اه میخواندند و به آنان میگفتند :مبادا از مطلب به خاطرحذف معنای آن بکاهید»
(جهشیاری  )30 :1348،اخالق ناصری نیز به «ذویااللسنه بودن» دبیر تصریح میکند.
(نصیرالدین طوسی)286 :1387 ،تلک هندو دبیر دربار سلطان مسعود نامههای رسیده
از هند را ترجمه میکرد«:تلک از خواص معتمدان خواجه [احمد حس��ن] شد و او را
دبیری و مترجمی کردی با هندوان(.بیهقی)407:1370،
قلقشندی گوید« :دبیر باید زبان نامههایی را که به دست شاه میرسد ،بداند تا آن را
برای شاه ترجمه کند و به همان زبان نامه ،به آن پاسخ دهد( ».قلقشندی1335 ،ق)167:
بونصر مشکان دبیری قاهر ومسلط به دو زبان فارسی وعربی بود ،چنانکه بیعتنامه و
سوگندنامه را که به سوی خلیفه میفرستادند؛ ترجمه کرده بود:
«نس��خت بیعت و س��وگند نامه را استاد من به پارس��ی کرده بود ترجمهای راست
چون دیبا ودر وی همه ش��رایط را نگاه داشته به رسول عرضه کرده و تازی بدو داد تا
مینگریس��ت( ».بیهقی )294 :1370،حتی بوسهل زوزنی هم که درمقام صاحب دیوان
رسالت مسعود از ری او را همراهی کرده بودنامه خلیفه را ترجمه میکند:
بوس��هل پوشیده نیز کس فرستاده بود ومنشور و فرمانها بخواسته و فرو نگریسته و
ترجمههای آن راست کرده و باز در خریطههای دیبای سیاه نهاده باز فرستاد ( .همان)46 :
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 -3-6نقش سفیران صلح
در پندنامه ارسطو آمده است که ترتیب جنگ را با نامه تدبیر کنند(غزالی)182 :1351،
اولین کسی که این تدبیر را اندیشید؛ اردشیر بابکان بود و او همراه با هر سپاهی که به
نبرد میفرستاد ،دبیری کار آزموده همراه میداشت تا با خرد و رای و تدبیر و سیاست
خود از ایجاد جنگ و نبرد ممانعت به عمل آورد .فردوسی گوید:
چو لشکرش رفــتی به جایی به جــنگ

خ��رد ی��ار ک��ردی و رای و درن��گ

فـــرستــادهای بـــرگــــزیدی دبیـــر

خردمن��د و ب��ا دان��ش و ی��اد گی��ر

پیــامی بـدادی بـــه آییـــن و چــرب

ب��دان ت��ا نباش��د ب��ه بیدادح��رب
(فردوسی :1370 ،ج)175/7

دبیر هرمز برای ممانت نبرد با رومیان به عنوان سفیر عازم شد:
فــرستادهای جـــست گـــرد و دبــیر

خ��رد من��د و گوی��ا و دان��ش پذی��ر
(همان:ج)334/8

در تاریخ بیهقی نیز نظیر همین واقعه هس��ت .بوسهل زوزنی که به «سبب نسنجیده
کاری و ک��ج اندیش��ی ب��ه کالم و پیغام مورد عت��اب امیر واقع میش��ود؛ برای تالفی
کارهایش از جانب مسعود مامور میشود که به بست برود و شغل ابوالفضل کرنکی را
که نتیجه س��وء تدبیر او در خراس��ان عاصی شده بود به صلح یا به جنگ به صالح باز
آرد( ».رضایی )222 :1374 ،بوس��هل از این ماموریت بسیار مضطرب میشود و وزیر
و دوس��تان را به یاری و ش��فاعت بر میانگیزد؛ ولی امیراز تصمیم خود بر نمیگردد و
ناگزیرروانه آن دیار میشود( ».بیهقی)469:1370،
-4-6دبیران نقش مشاوران و ناصحان را داشتند
-1-4-6مش��اوره :دبیران رازداران و حافظان س��خن و امینان اس��رار شاهی بودند،
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سیاس��ت مداران عصر که کاردانی و شایستگی آنان ،سبب نفوذشان در دستگاه حکومت
شده و آنها را جزء مشاوران شاه ساخته بود چنانکه در مهمات مملکت مورد مشورت شاه
قرار میگرفتند و چارهساز کارها بودند .همچون خسرو پرویز که به خراد برزین گفت :
تو مــرد دبیـــری یــکی چاره ســـاز

وزی��ن کار ب��ر ب��اد مگش��ای راز
(فردوسی:1373 ،ج)159/8

از مفاد نامههای ارس��الی و دریافتی آگاه بودند ،گاه از محتوای نامهها جز ش��اه و
صاحب دیوان کس��ی باخبر نمیشد[ .انوشیروان] میگفت« :حاجب زبان پادشاه است
با نــزدیکان و حــاضران و کاتب زبــان پادش��اه اس��ت با افــراد دور و غــریب».
(ابن بلخی )92:1313،دبیران نقش مش��اوران شاه را ایفا میکردند .کیخسرو به مشاوره
با دبیر خود میپرداخت:
چــو از پیش خــسرو بـرون شد هجیر

س��پهبد هم��ی رای زد ب��ا دبی��ر
( فردوسی:1373،ج)244/3

س��لطان مس��عود نیز پس از آنکه بو نصر مش��کان را به ریاس��ت دیوان رس��الت
برگماش��ت ،به قول بیهقی «سخت عزیز شد و به خلوتها و تدبیرها خواندن گرفت».
(بیهق��ی )96:1373،و بارها ب��ا او در مجلس رای زنی با بزرگان یا به تنهایی و خلوتبه
مشورت نشست( .همان)66:
چون در باب رفتن به گرگان امیر به مشورت با بزرگان مجلسی ترتیب داد ،در خلوت
نظر بونصر را خواهان ش��د و به او گفت« :دیری اس��ت تا تو در مهمات ملکی و بر من
پوشیده نیست که پدرم هر چه بکردی و رای زنی چون همگان بگفته بودندی و بازگشته
با تو مطارحه کردی که رای تو روش��ن اس��ت و شفقت تو دیگر و غرضت همه صالح
ملک( ».همان )446:یا در مواقع دیگر مث ً
ال در باب ازدواج با دختر قدرخان (همان)197:
و یا آمدن والی چغانیان به دربار (همان )496،شاهد مشورت با بونصر هستیم.
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-2-4-6نصیحت یا مخالفت با ش��اه :مقام واال و مس��ئولیت پذیری دبیران نسبت
ب��ه مل��ت و میهن آن��ان را در جایگاهی قرار میداد که هم��واره مصالح مملکت را در
نظرداشته باشتند و بر مصالح خود پیشی دهند .چنانکه مشاهده میشد دبیران با در نظر
گرفتن منافع عامه مردم ،به نصیحت شاه و یا حتی مخالفت با او میپرداختند.همچنانکه
در مجلس شاهان شاهنامه این اتفاق رخ میدهد.دبیر بهرام چوبین با لشکر کشی او به
چین مخالفت کرد و در مقام یک ناصح به نصیحت پرداخت:
ب��ر

پهل��وان

س��پاه

دبیــــر بــــزرگ جــــهاندار شــــاه

بیام��د

بــدو گفت کـاین را خود اندازه نیـست

گ��زاف زب��ان ت��و را ت��ازه نیس��ت

زلشـــکر نگــه کـــن بــرین رزمـگاه

چ��و م��وی س��پیدیم و گاو س��یاه

بــدین جنـــگ تـــنگی به ایـران شود

ب��رو ب��وم م��ا پ��اک وی��ران ش��ود
(فردوسی:1373،ج)363/8

وجود کتبی چون «نصیحهالملوک » و «الوزرا والکتاب» مکانت دبیران را در راستای
رای زنی و مشاوره با بزرگان آشکار میسازد .یزدگرد دبیر هم انوشیروان را پند میداد:
چنــین گفــت پـــس یـزدگــرد دبیر

کـ��های ش��ــاه دانـ��ا و دان��ش پذی��ر

ابـــر شاه زشتــست خـــون ریـختن

بــ��ه ان��دک س��خن دل بـرآهیخت��ن

چــنان چــون سـبک سـر بود شهریار

ب��د اندی��ش دس��ت ان��در آرد ب��ه کار

هــمان بـــا خـــردمند گیــرد ستــیز

کن��د دل زنـادان��ی خــوی��ش تـی��ز

دل شــــاه گیتــــی چـو پر آز گشت

روان ورا دیــ��و انـب��از گش��ــت

ور ایـدون کــه حــاکم بود تیــز مـغز

نـی��ارد زگـفت��ار او کــ��ار نــغ��ز
(همان:ج)136/8

تاریخ بیهقی هم به درخواس��ت مستقیم سلطان مس��عود از بونصر مشکان مبنی بر
نصیحت گویی او اشاره میکند« :گفت به کار مشغول باید بود و همان نصیحتها که
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پدرم را کردهای میباید کرد که همه شنوده آید( ».بیهقی)66:1370،
بونص��ر نی��ز ام��ر ب��ر نصیحت گوی��ی س��لطان را پذیرف��ت .چون خی��ر خواه و
مصلحتاندیشی که نشان ازمیهن دوستی او داشت؛ به صراحت به تصمیمهای مسعود
اعتراض میکرد  .گاهی امیر پذیرای آن نصیحتها بود « :مس��عود گفت :بیحش��مت
باید گفت که ما را بر نصیحت تو تهمتی نیست .گفتم :زندگانی خداوند دراز باد .یک
چندی دست از شادی وطرب میباید کشید و لشکر را پیش خویش عرضه کرد و این
توفیرها که این خواجهی عارض میپندارد که خدمت اس��ت که میکند؛ برانداخت و
دل لشکر را دریافت( .همان)487 :
گاه��ی نیز امیر از پذیرفتن این نصایح س��ر باز میزن��د و آن را نمیپذیرد و کار را
ب��ه دیگ��ران وا میگذارد[« :بونصر] گفتم :زندگانی خداون��د دراز باد ،مهمات را نباید
گذاش��ت که انبار ش��ود و خوارگرفتن کارها این دل مشغولی آورده است .یک چندی
دس��ت از ط��رب کوت��اه باید کرد و تن ب��ه کار داد و با وزی��ر رای زد ،امیر گفت چه
میگویی این همه از وزیر خیزد که با ما راست نیست» ( .همان)478 :
بهرام چوبین نیز از نصیحت دبیر ،در نبرد با ساوه شاه سرباز میزند:
یــکی بـــرخــروشید بهــرام سـخت

ورا گف��ت کای ب��د دل ش��ور بخ��ت

تــورا از دواتســــت و قــرطاس بـر

زلش��کر ک��ه گفت��ت ک��ه م��ردم ش��مر
(فردوسی :1373،ج)363/8

-5-6نقش جاسوسی
گزینش دشوار دبیران ،نشان از حساسیت و اهمیت این حرفه بود .آنان افراد موثق
و مورد اطمینان برای مجالست و نزدیک شدن به دربار بودند و همین ،آنان را بیش از
دیگران مورد اعتماد خصوص ًا شخص شاه میساخت و باعث شیوع احساس جاسوسی
در آنها میشد و سبب میشد تا آنان را به کار جاسوسی بگمارند.
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این دبیران که به دبیران اشراف یا دبیران مشرف غالم سرایی معروف بودند ،وظیفه داشتند
تا به موقع از اخبار جاری مطلع باش��ند و بر امور دربار اش��راف داشته باشند و پیامها را به
سرعت به شاه برسانند .همچون دبیر اردوان که از گریز اردشیر با کنیز شاه تنها او مطلع بود:
بـــیامد هـــم آنگـــاه مهـــتر دبـــیر

ک��ه رفتس��ت بی��گاه دوش اردش��یر
(همان :ج)127/7

در زمان حکومت س��لطان مسعود ،عدم اعتماد به کارگزاران حکومتی پدر ،عامالن
دیوانی ،نظام جاسوس��ی دربار را بیش از هر س��لطان دیگر غزنوی گس��ترش میداد.
احساس بی اعتمادی بر طرز تلقی سلطان اثر گذاشته بود« .دیوان رسالت با گزارشها
و پیامهایی که از س��وی منهیان و اس��کداران که از سراس��ر امپراطوری میفرس��تادند
درارتب��اط بود ...کار جمع آوری اطالعات با ش��بکه وس��یعی از کارگ��زارن خبری و
جاسوسی بود( ».باسورث)89 :1378،
سلطان مسعودعبیداهلل نبس��هی ابوالعباس اسفراینی و بوالفتح حاتمی را در دستگاه
دیوان رسالت محمود به جاسوسی گمارده بود( .بیهقی )322:1370،و پس از رسیدن به
حکومت ،آنان را از دیوان رس��الت دور کرده و با اعتراف به این کار به بونصر مشکان
گفت« :این دو تن در روزگار گذشته مشرفان بودهاند از جهت مرا در دیوان تو ،امروزه
دیوان را نش��ایند( ».همان )145 :داستان معروف خیشخانه هرات خود گواه دیگری از
این مطلب است .مظفر پسر بوالقاسم علی نوکی نیز شغل مشرف غالم سرایی داشت.
(همان )272:و بوس��هل حمدوی پس از عزل از وزارت محمد به او« ،ش��غل اش��راف
مملکت» دادند( .همان)159،
 -6-6نقش وزیر
دبیر میتوانست فراتر از نقش دبیری ،وزیر شود .وزیر خسرو پرویز _ برزمهر _هم
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دبیر و هم وزیر اوبود:
بـه هــر کار دســـتور بــود برزمـــهر

دبی��ری جهاندی��ده و خ��وب چه��ر
( فردوسی:1373 ،ج)136/9

یا وزیر بهرام گور ،هم دبیر و هم موبدش بود:
بفـــرمود تا پیــــش او شــد دبــــیر

س��رافراز موب��د ک��ه ب��ودش وزی��ر
(همان :ج447/7و)452

در عصر اس�لامی بیش��تر وزرا از میان کاتبان گزینش میش��دند که از دانش و فن
الزم برخوردار بودند .بهترین گواه دبیران شایس��تهای هستند که با ابراز لیاقت و تدبیر
به وزارت رس��یدهاند و همچون ابوعلی بلعمی ،ابوعب��داهلل جیهانی ،صاحب بن عباد،
احمدبن حسن میمندی ،احمدعبدالصمد ،نظامالملک طوسی( .یوسفی)801 :1374،
امی��د به چنین آیندهای بود که نویس��ندهی قابوس نامه را واداش��ت در پایان باب
دبیری ،خطاب به پس��رش گیالن ش��اه بنویس��د« :اگ��ر چنان که خ��دای تعالی بر تو
رحمت کند و از درجه کاتبی به وزارت رس��ی ش��رط وزارت بدان که چگونه است».
(عنصرالمعالی)215:1373،
در عصرغزنوی��ان هم دبیران مق��ام وزارت مییافتند .ابوالفتح بس��تی دبیرامیر نوح
سامانی ،چون به خدمت امیر سبگتگین درآمد ،در زمان سلطان محمود به مقام وزارت
رس��ید( .عقیلی )149:1337،خواجه احمد حس��ن میمندی از مق��ام دبیری به وزیری
رس��یده بود و مقام دبی��ران را بلن��د گردانید(.ناجی )727:1386،حت��ی خواجه احمد
عبدالصمد نیز از دبیری مقام وزارت مس��عود را یافت(.بیهقی )1370:367،وزیرانی که
دبیری میدانستند در مدح شاهان هم مورد توجه شاعران بودند:
مـــلک را استـــــوار کــــردســـتی

ب��ه وزی��ری دبی��ر و ب��ا تدبی��ر
(ناصر خسرو)198:1378،
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نتیجه
ش��اهنامه و تاریخ بیهقی دو کتاب مهم در باب ش��ناخت دبیر است.به دلیل اهمیت
نامهنگاری میبایس��ت از افراد برجس��ته و شایستهای اس��تفاده میشد که تحت عنوان
«دبیر» ،عهده دار این وظیفه باشند.
اولین دیوان رسالت در زمان «گشتاسب»  -شاه کیانی -در ایران ایجاد شد.به استناد
تاریخ و شاهنامه
«اردش��یر بابکان» آن را گس��ترش داده و در توسعه آن با ایجاد قانون کوشید.گرچه
عرب متجاوز آن را از حکومت ساس��انیان کس��ب کرد و در نظام حکومتی خود رواج
و توسعه داد ،اماایرانیان خیلی زود میراث غارت شده خود را باز یافتند.کمال و رونق
دیوان رسالت در سلسله غزنویان نشان از آن دارد که این دیوان به یک باره ظهور نیافته
و احکام آن در گذش��ته خیلی دور (دورهی ساس��انیان) پایه ریزی گش��ته و با گذشت
زمان استحکام یافته است.
حضور دبیر با ویژگیهای خاص دردربار ،وجود قوانینی را میطلبید تا س��اختاری
س��ازمان یافته داشته باش��د .ضرورت و اهمیت این حرفه سبب ایجاد طبقهای خاص
درعهد ساسانی شده بود و به شهادت تاریخ دبیران به عنوان صاحب منصبان حکومتی،
خ��ود دارای ویژگی ها ،ش��رایط ،آیینها و قوانینی بودند که آن��ان را از دیگر طبقات
اجتماعی مجزا میساخت.
دانایی ،پارسایی ،هوشیاری،بردباری،رازداری ،امانت داری ،آراسته بودن به فضیلت
دانش حس��اب و ش��مار ،هنر خط ،قدرت ترجمه ،بالغت و فصاحت ،آنان را از دیگر
مردمان مجزا میساخت.
از جانب حکومت نیز برای آنان امتیازات خاصی قایل شده بودند .برقراری حقوق
و مستمری ،اجازه نشستن نزد شاه ،معافیت از مالیات ،برخورداری از اسب و همراهی
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با قشون شاهی ،مشاور و مالزم شاه و درباریان به هنگام تصمیمگیری در امور مملکتی،
اجازه پیشنهاد دادن و دخالت در امور کشوری ،نصیحتگویی و حتی مخالفت با اوامر
شاهی ،از جمله این امتیازات بود که به دبیر داده میشد.
شاس��یتگی و کاردانی دبیر س��بب گرفت��ن وظایفی دیگر از قبیل مش��اور و ناصح،
جاسوس،مش��رف درگاهی ،سفیرش��دن ،مترجم��ی و در نهای��ت گاه انتخاب او برای
وزارت بود.
ش��باهت وظایف و ویژگیهای دبیران در ش��اهنامه و تاریخ بیهقی گواه آن اس��ت
که گرچه حضور اعراب میتوانس��ت دگرگونیهایی را در باب وظایف دبیران ایجاد
نماید ،اما این اتفاق صورت نگرفت .مطالعهی بخشهای متفاوت اس��اطیری ،پهلوانی
و تاریخی ش��اهنامه ،دال بر ادامهی روند همان کیفیت و آیین و رسومی است که پیش
از ورود اعراب در دستگاه پادشاهان ایرانی بنا نهاده شده بود و همین شیوهها در دوران
حکومت غزنویان استمرار یافت.
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