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چکیده

اردشیر بابکان در سال 224م .با غلبه بر اردوان پنجم اشکانی توانست

شاهنشاااهیای جدیااد را در ت ااریخ ایااران پایااهگااراری دناادی باادی

صورت ،سلسلۀ ساسانیان بهتدریج ،به پادشاهیای عظایم تبادیش شاد

ده الزمۀ ادارۀ آن ،داشت نظام اداری توانمند و منساجم باود داه در

رأس آن ،صااا بمنصاابان ملتل ا

ضااور داشااتند .یکاای از ای ا

مناصب ،دبیری باود داه در ایا دور  ،جایگااهی ممتااز داشات .در

رأس همۀ دبیران« ،ایران دبیرباد» باهصاورت مساتقیم باا شاهنشاا در

ارتباط بود و در وقایع سیاسی آن روزگار ،نقشی مهم ایفا میدارد و
دیگر دبیران را تحت نظارت خود داشت.

 .1دانشجوی دارشناسی ارشد ایران باستان ،دانشگا فردوسی مشهد.

 .2نویسند مسئول  -دانشیار تاریخ ایران باستان ،دانشگا فردوسی مشهدی mimanpour@hotmail.com
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تادنون درباارۀ مناصاب ملتلا

در دورۀ ساساانیان ،پاووه هاایی

انجام شد ی اما تحقیقی مستقش و جاامع درباارۀ دبیاران دورۀ ساساانی

صورت نگرفته استی از ای روی ،در پاووه

اضار دوشاید ایام

ضم ریشهشناسی واژۀ «دبیر» ،با استفاد از روش تاریلی -توصایفی

تحلیلاای بااه منصااب دبیااری در دورۀ ساسااانیان بپااردازیم و جایگااا ،
وظای

و همچنی نحوۀ انتلاب دبیران و طبقات گونااگون آنهاا را

بررسی دنیم.

واژههای کلیدی :ساسانیان ،منصب دبیری ،ایاران دبیرباد ،طبقاات
دبیران.

 .1مقدمه

اردشیر بابکان در سال 224م .پساز غلبه بار اردوان پانجم اشاکانی ،شاهنشااهی ساساانی را
پایهگراری درد .ای سلسله ،دارای تشکیالت و نظام اداریای گسترد و دیوانهاای متدادد

بودده یکی از آنها «دیوان دبیربدی» یا «دیوان نامهنگاری» نام داشت و در رأس ای دیوان،
«ایران دبیربد» قرار گرفته باود .صاا ب ایا منصاب ،دارای قادرت اداری فاراوان باود داه
گاهی براساس آن تی میتوانست در امور سیاسی نیز دخالت دند .ایران دبیربد بردار تمام
دبیران دیوان نامهنگاری نظارت میدرد.
تادنون ،دربارۀ نظام اداری و مناصب ملتل

دورۀ ساساانی همچاون ساپاهیان ،داتباان،

دبیران ،دهقانان ،دشاورزان و صندتگران ،تا دود زیادی ،اندیشمندانی مانند ا مد تفضالی

در دتاب جامدۀ ساسانی ،دریست س  1در دتاب ایران در زمان ساسانیان ،تاور دریاایی در

آثاری ازجمله شاهنشاهی ساسانی و محماد محمادی مالیاری در دتااب تااریخ و فرهنا

ایران تحقیق درد اندی اما هیچیک از ای اندیشمندان بهصورت مستقش به منصب دبیاران در

1. Art. Christensen
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ای دور نپرداختهاندی از ای روی ،بررسای جایگاا ننای منصابی در ایا دور  ،ضاروری
مینماید.
در ای پووه

دوشید ایم منصاب دبیاری را باا اساتفاد از روش تحقیقاات تااریلی و

رویکرد توصیفی -تحلیلی ،و با تکیه بر متون نوشتاری و باهویاو دتیباههاای پهلاوی ،متاون
فارسی و عربی ،و دیگر شواهد تاریلی و همچنی جایگا و اهمیت منصب دبیاری در دورۀ
ساسانی را بررسی دنیمی بدی منظور ،نلست ،ریشۀ واژۀ «دبیر» را تحلیش میدنیم تا سااختار
ای واژ ازلحاظ مدنایی و دستوری ،روش شاودی ساپس باه جایگاا دبیاران و نیاز اهمیات،
وظای

و عملکرد آنها میپردازیم و در ادامه ،درباارۀ نحاوۀ انتلااب و آماوزش دبیاران و

همچنی طبقات ملتل

آنان سل خواهیم گفت.

 .2ریشهشناسی واژۀ «دبیر»

واژۀ «دبیر» از «دبیر» در فارسی میانه یا پهلوی و درنهایت ،از  dipiraفارسی باستان گرفته شاد
است و بهنظر میرسد شکش فارسی باساتان آن نیاز ازدلماۀ عیالمای  tup-pi-ra/tipiraمشاتق
شد باشد .در زبان فارسی میانه ،برای دبیر ،اصاالال  dibirhرا باهداار مایبردناد و در زباان
پارتی ،واژۀ  dibiriftبرای آن ،مصاللح بود (تفضلی.)37 :1385 ،

نیبرگ 1مدتقد است واژۀ  dpwr)dipīvarاز شکش فارسی قدیم  dipīبهمدنای نوشاته و

دتیبه گرفته شد ده در دتابهای پهلوی باهصاورت  dypباهمدناای ساند و مادرم آماد
است .در پارتی مانوی dyb ،بهمدنای نامه اسات و  varaاز صاورت اوساتایی  varباهمدناای
فاظتدردن و نگا داشت آمد است و  dipīvarیدنی دسیده از اسناد فاظت مایدناد
(.)Nyberg, 2003: 63
از طرفی ،واژۀ «دبیر» بهمدنی نوشته و خط ،در اصش از آرامی به پارسی باستان و ساپساز
آن زبان به پارسی میانه (پهلوی) و از پارسی میانه به فارسی نو انتقاال یافتاه اسات .مایتاوان
گفت ای واژ  ،نلست به خط میلی نوشته میشد و از سرزمی بابش به ایاران منتقاش شاد
است .صا بنظران ،اصش آن را سومری و بهمدنای لو ه و خط دانساته و مدتقدناد از زباان
1. Henrik Samuel Nyberg
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سومری به اددیها رسید و سپس به زبان آرامی و از آنجا به زبانهای ایرانای آماد اسات
(تنکابنی .)60 :1384 ،در سن

نوشتههای عصار هلامنشایان نیاز ننادی باار باه واژۀ dipi

برمیخوریمی مثالً از زبان داریوش در دتیبۀ بیستون آمد است« :تو ده زیا پاس ،ایا دیپای

بلوانی ،دردۀ م تو را باور شود .آن را دروغ مپندار!» (.)Kent1, 1953, DB: 56

در جمله های دیگر دیپی به مدنی لو ه و خط نوشاته ،باه داار رفتاه اسات .ننانچاه
خشایارشا نیز در سن

نوشته وان می گوید« :او ]داریوش[ فرمان داد ای سن

خاار را

بتراشااد ،بااه آن دیپاای نوشااته نشااد بااود ،فرمااان دادم دااه باار آن دیپاای نویسااند»
( .)Ibid: 61, XV: 3
«دبیر» در اصالال دیاوانی آن ،از نهادهاای اداری پارتیاان گرفتاه شاد اسات .در اال
اضر ،اطالعاتی اندم دربارۀ دیوان یا دبیری پارتیان در دست اساتی بااوجاود ایا  ،واژۀ
«دبیر» و هزوارش آرامی آن بهصورت ' SPRبارها در اسناد پارتی آمد و در آن متاون ،از
اسامی نند دبیر یاد شد است .قدیمیتری مورد داربرد ای واژ در نوشتههای نِسا ،ماور
قرن اول قبشاز میالد ،همرا اسامی نند دبیر مانند رامانک دبیر ]( ['r'm'nk SPRش،)171
ویاوان دبیار ]'( [wywn SPRش ،)455آثیادات آتارات دبیار ]'( ['tdt/'trkSPRش)41
دید میشود (تفضلی.)37 :1385 ،
در نوشتههای پارتی و دتیبههای اوایش دورۀ ساسانی و نیز روی مُهری از دوران پارتیاان،
هزوارش ' SPRبهدار رفته و بهنظر میرسد برابر آوایای آن هازوارش« ،دبیار» باود اساتی
افزونبر ای  ،صورتهای  dbyryftو  dbyrدر پارتی مانوی نیز بهدار رفته و یاک باار هام
بااهصااورت  dbyrbydدر پااارتی مااانوی آمااد اساات .ب اهطااور خالصااه ماایتااوان گفاات
واژۀ' SPRریشۀ آرامی داشته و با شکش هزوارشای در پاارتی و فارسای میاناۀ قادیم ظااهر
شد است .بدادها باهجاای هازوارش' ،SPRبرابار آوایای آن ،یدنای  dpyrدر نوشاتههاای
فارسی میانه بهدار رفته است .در دورۀ پارتیان ،صورت  dpyrptyدر شکش آوایی آن فا
شدی ولی دبیران پارتی تا دوران ساسانی ،همچنان هزوارش' SPRرا بهجاای  dibirباهداار
میبرد اند (همان.)38 :
1. G. Kent Roland
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 .3جایگاه و اهمیت دبیران

جامدۀ ایران در زمان ساسانیان ،دارای درجات و مراتب اجتماعی بود و هر صن

و طبقاهای

مقام و دودی مدیّ و ثابتی داشتند .ای درجات ،ناشی از طبقهبندیهای اجتماعی باود داه

در اندیشههای دینی و ازجمله اوستا ریشه داردی ننانده در اوستای جدیاد ،جامداۀ ایرانای باه

سه طبقه بدی شر تقسیم میشد :طبقۀ اول ،رو اانیون ( ،)Athravanطبقاۀ دوم ،جنا

آوران

(رت ایشاااتر  )Ratshtarو طبقا اۀ ساااوم ،دشااااورزان (واستریوشاااوینت )vastryo-fsheyant
(دوستلوا .)622 :1370 ،
البته ای طبقات از تقسیمات اجتماعی بسیار قدیم بود ده بهدننباال گساترش شهرنشاینی،
تشکیششدن کومتهای بزرگ و توسدۀ ارتباطات بی دشورها بهویو در دورۀ ساساانیان،
نیازمند سازمانبندی جدید در ادارۀ دشور بودند ده درنتیجه ،طبقاتی جدیاد ازجملاه طبقاۀ
دبیران بهمنظور ثبت رویدادها و مکاتبات درباری شکش گرفات و دبیاران در جایگاا ساوم،
پساز نظامیان قرار گرفتند.

در بیشتر منابع دورۀ اسالمی ده همگی از ترجمۀ خداینام

گرفته شد اند ،بنیااننهاادن

طبقات ،به جمشید ،شهریار افسانهای ایران نسبت داد شد و او اولی فردی بود داه گارو
دبیران را برقرار و مناصب آنان را تدیی دارد اسات (جهشایاری)32 :1348 ،ی همچنای در

نامۀ تنسر آمد است« :عضو سوم جامده ،دتّاب (دبیران) ده ایشان نیز بر طبقاات و اناوا هساتند»

(مینوی .)57 :1354 ،در بیشتر منابع اسالمی نیز وجود ای طبقات با دمی اختالف ذدر شد
است (مسدودی239 /1 :1344 ،ی طبری.)175 /2 :1352 ،

هااریااک از ای ا طبقااات نهارگان اه ،رئیساای داشاات و رئاایس دبیااران را ایااران دبیربااد
 Erā-dibharbadhیا دبیران مهست ( dibherān-mahistدریست س  )119 :1385 ،و یاا
بهگفتۀ مسدودی « ،اف الکتّاب» میگفتند (مسدودی.)97 :1365 ،
ریشۀ واژۀ «بَد» از پسوند  patیا ' ptبهمدنای مقام عاالیرتباه و رئایس گرفتاه شاد داه از
صاااورت اوساااتایی  patiاسااات و در تردیااابهاااایی همچاااون  dahyu-pat ،her-patو
 Magu-patبهدار رفته است ( .)Nyberg, 2003: 153صورت فارسی میاناۀ ایا واژ bad ،

و شکش ایرانی باستان آن pati ،بهمدنای سرور ،صاا ب و اربااب اسات .صاورت سنساکریت
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 patiبااهمدنااای ساارور ،مشااتق از شااکش هناادواروپااایی  potiبااهمدنااای آقااا و ارباااب اساات
( س دوست.)181 /1 :1383 ،
عنوان «دبیربد» در اسناد سغدی بهصورت  sp'yrptآمد است .ای واژ در زبان ارمنای،
از صورت  dprapetوام گرفته شد (تفضلی )55 :1385 ،و مدادل صورت یوناانی آن ،واژۀ
 arkhigrammataysو بهمدنای رئیس دبیران است (نصراهللزاد .)213 :1384 ،
عنوان دیگر برای دبیربد در عهد پارتیان« ،دبیاران مهسات» اسات .ناام و عناوان «دبیرباد

ویشتاسب» در دتاب یادگار زریران ،بهصورت «ابرسام دبیاران مهسات» آماد اسات و ایا

عنوان در منابع فارسی« ،مهتر دبیر» و «بزرگ دبیر» ترجمه شد اسات (تفضالی.)56 :1385 ،

در دارناماۀ اردشایر بابکاان ،دردناار ناام مقرباان شاا مثاش موبادان موباد ،ایاران سااپاهبد و
پشیتگبان ساالر ،نام دبیران مهست نیز ذدر شد است (فر وشی.)105 :1354 ،

دبیربد پساز شاا  ،نلساتی مقاامی باود داه هنگاام برگازاری آیای ناوروز ،سالنرانی
ماایداارد ،هماارا موبااد و هیربااد در محااادم اضاار بااود و نناااندااه نقااش شااد اساات ،در
موقدیتهای ساس ،شا با ساه تا از خادمتگزاران خاود ،شاامش موبادان موباد ،دبیرباد و
رئیس سوار نظام به ناشت مینشستی همچنی ذدر عنوان دبیربد بهصورت «داتباللرا »
نشان میدهدوی مهتر دبیران و مسئول جمعآوری مالیاات نیاز باود اسات (تفضالی:1385 ،
.)56
پادشاهان مأموریتهای سیاسی مهم را به دبیربد محول میدردندی مثالً گااهی پیاامهاای
بسیار مهم را ازطریق «ایران دبیربد» میفرستادندی ننانده طبری دربارۀ ارسال پیاام ازجاناب
شایرویه باارای خسااروپرویز نقااش داارد اساات« :اسااپاد گشنسااب دبیربااد بااهفرمااان شاایرویه ناازد

خسروپرویز درآمدی پس شستگی (دساتمال دسات) از آساتی درآورد ...و باهنازد خسارو درآماد»
(طبری.)77 /2 :1352 ،
جهشیاری نیز دربارۀ مقام و موقدیت دبیران در دربار شاهان ساسانی نوشته است:
پادشاهان ،نویسندگان و دبیران را به خود نزدیک میساختند .آنان را صاا ب نظار و
تدبیر ،و اهش هنر میدانستند و میگفتند :ایشان نظام اماور و دماال مملکات و روناق
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پادشااا ماایباشااند و زبااان گویااای پادشاااهان و خزانااهداران آنااان و امانتااداران و

خدمتگزاران رعیت و دشور خود بهشمار میآیند (جهشیاری.)30-31 :1348 ،
طبقۀ دبیران از طبقات ممتاز و از اردان مهم مملکت بهشمار میرفتندی به همای جهات،
شغش دبیری به خاندان اشراف و بزرگزادگان اختصاا

داشات (محمادی مالیاری:1374 ،

 )101و مردم بینام و نشان (بیاصاش) ،عاوام یاا پرساتارزادگان اجااز نداشاتند دبیار شاوند
(تفضلی .)46 :1385 ،اب بللی هم باه ایا موضاو تصاریح دارد و نوشاته اسات ازجملاه
دارهای انوشیروان ،ای باود داه « :بفرماود تاا جاز ماردم اصایش صاا ب مدرفات را هایچ عماش

نفرمودندی و منع درد هیچ بیاصش یا بازاری یاا اشایهزاد  ،دبیاری آماوزد» (ابا بللای:1363 ،
.)107
ای موضو را می توان در داستان انوشیروان و دفشگر نیز مال ظاه دارد داه باراسااس
آن ،شا

اضر نشد دماک دفشاگر را دراِزای پاریرش فرزنادش در رتباۀ دبیاران بپاریردی

نون مدتقد بود« :اگر فرزندان عامه دسب علم دنند ،درپای مناصاب رفیاع برآیناد و هنگاامیداه

بدان مناصب برسند ،به خاوارداردن بزرگاان ،گساتا مایشاوند» (تفضالی)469 :1385 ،ی البتاه
دربارۀ ای داستان ،تردیدهای بسیار وجود درد و بدید باهنظار مایرساد در ایا دور  ،یاک
دفشگر به ننی ثروتی دست یابدی اما ای داساتان ،خاود نشاانگر اهمیات جایگاا دانا
دبیری در ای دور است ده تنها خانواد های خا

و

میتوانستند ازآن ،برخوردار شوند.

همانگونه ده گفتیم ،در دورۀ ساسانیان ،منصب دبیری و خدمت در دیوان ،از امتیاازات
اشراف و بزرگزادگان بودی ولی باید یادآوری دنیم تنهاا بزرگای نساب بارای تصادی ایا
مقام ،دافی نبودی بلکه عالو بر آن ،داشت مدلوماات متناساب و تواناایی در نویساندگی نیاز
ضرورت داشتی از ای روی ،دسانی ده قصد داشتند به داار دبیاری بپردازناد ،مایبایسات
نلست در آموزشگاهی ملصو  ،مدلومات موردنیاز را می آموختند و عالو بر آن ،دارای
دالمی شیوا و خالی زیبا هم بودند (محمدی مالیری.)325 :1374 ،
محش آموزش دبیران ،دبیرستان نام داشت .دبیران را برای آماوخت نکاات ماوردنیااز باه
دبیرستان میفرستادند و سپس آنها در دربار و ادارات ایالتی ،مشغول به دار مایشادند .در
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دبیرساتان ،بااه دبیااران ،دساتلطهااای گوناااگون ،خاوشنویساای ( ،)xūb-nibēgتندنویساای
( )rag-nibēgباریاااکبینااای ( ،)barik-dānišnو داشااات انگشاااتان نااااالم و مااااهر
( )kāmgār-angustآموخته میشد (دریایی)163 :1383 ،ی عالو بر آن ،بهگفتۀ فردوسی،
مادۀ اصلی آموزش دبیران ،خط و بالغت بود است (محمدی مالیری.)42 /5 :1382 ،
دبیران ،آگا و آشنا به خالوطی خا
خطها ،شامش دی دفیر یا دی دبیر  ،دی

بودند .اب ندیم به نفاش از ابا مقفاع ،هفات گوناه از ایا
دبیر  ،گشتج یا گشتک دبیر  ،شاا دبیار  ،ناام دبیار یاا

هام دبیر  ،راز دبیر و راس دبیر را نام برد است (اب ندیم.)24-22 :1343 ،
گزین

دبیران نیز مرا ش و شیو هایی خا

داشت و جهشیاری دربارۀ ای مسائله نقاش

درد است:
در زمان ایرانیان ،رسم بر ای بود ده نویسندگان جوان و دسانیده در درباار شاا
تربیت یافته بودند ،جمعآوری شد و به دار گماشته میشدند و پادشا به رؤساای
نویسندگان خود فرمان می داد ایشان را آزماای

دنناد و هاوش و استددادشاان را

بسنجند .آنگا هرددام از ایشان ده موردپسند بود ،نام

به پادشا عرضه میشاد

و سپس پادشا دستور می داد ده آنان به درباریان بپیوندند و به تناسب شایستگی و
استدداد خوی  ،به دارهای ملتل

گماشته شوند تا هریک ،مقامی را ده شایستۀ

آن است ،اشغال دند (جهشیاری.)30 :1348 ،
نویسندگی در دبیرخانۀ دربار ساسانی ،شغلی بسیار مهم بود .بزرگتری هنری ده طبقاۀ
دبیران را از دیگر طبقات ممتاز میدرد ،دبیاران را در رأس دارهاای دولات قارار مایداد و
تی باه مقاام بازرگ فرمادار (وزیار اعظام) مایرساانید ،مدلوماات ایشاان و مهارتشاان در
نویسندگی بود (تنکابنی.)64 :1384 ،
دبیر میبایستی آزمود  ،هوشیار و تیزهوش باشد .اگر شا به نیزی اشار مایدارد ،وی
نیت شا را نیک درماییافات و مایتوانسات آن را باهطارزی شایوا و خوشاایند بیاان دنادی
همچنی انتظار میرفت دبیران تاانداز ای ،از دان های گوناگون برخوردار باشند (تفضالی،
 .)48 :1385جدا از مهارتهای اجتماعی ،الزم بود دبیر ،روش رأی (اهشالبصر) ،پرهیزداار
اهلالکفایة) باشد (همان.)47 :
(اهشالدفاف) و دارآمد ( 
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نظااامی عروضاای نیااز گفتااه اساات« :دبیاار بایااد دااریماالصااش ،شااری الدِارض ،دقیااقالنظاار،
عمیقالفکر ،ثاقبالرأی باشد و از ادب و ثمرات آن ،قسم ادبر و

اوفر ،نصیب او رسید باشد و

از قیاسات منالقی ،بدید و بیگانه نباشد و مراتب ابناای زماناه شناساد و مقاادیر اهاش روزگاار داناد»
(نظامی.)12 :1364 ،
در هر ال ،یکی از وظای

مهم و ساس دبیاران ،نوشات رساایش ،فرماانهاا ،ا کاام،

خالابهها ،اندرزها ،نصایح ،وصایا و دیگر سلنان شا و بزرگاان دساتگا وی باودی همچنای
دبیران ،عهد دار ثبت وقاایع روزاناه بودناد و شاماری از ایشاان مناصاب دیاوانی گونااگون
داشتند و به نگارش ،تألی

یا دتابت دتابها میپرداختند (تفضلی)40 :1385 ،ی البتاه رسام

نوشت ننی یاداشتهایی بهدست شلصی خا  ،در درباار هلامنشایان و دربارهاای دورۀ
هلنیستی نیز روا داشاته اسات (لوداونی )107 :1381 ،ی همچنای اماور محاسابات دولتای،
جمعآوری درآمد و هزینهها ،و تنظیم اسناد و مداهدات سیاسی و فرمانهاا بارعهادۀ دبیاران
بود ده زبردستتری و داردارتری آنها درخدمت دربار بودند (سامی.)55 /2 :1344 ،
مدموالً برای ادارۀ دولتهای دستنشااند و ترجماۀ ناماههاایی داه از ناوا ی ملتلا
میآمد ،دبیاران ،باهویاو بارای برقاراری ارتبااط سیاسای و اداری باا ناوا ی عاربنشای و
ملصوصاً دولت یر  ،نقشی مهم داشتند .نلستی فارد از اعاراب داه باه سامت دبیاری در
دربار ساسانیان شناخته شد ،لقیط ب مدبد یا لقیط ب یدمر از طایفۀ ایاد اسات داه ظااهراً در
دیوان شاپور به دبیری اشتغال داشت (محمدی مالیاری104 :1374 ،ی دریسات سا :1385 ،
)119ی همچنی طبری نام دبیری هندی را ذدر درد ده در دربار خسرو دوم میزیسته است
(طبری.)765 /2 :1352 ،
اهمیت و نفوذ دبیران تا دی بود ده با آنان دربارۀ مسائش دشوار نیز مشاورت مایشادی مانناد
مشورت خسرو انوشیروان باا دبیارش ،یزدگارد و موبادان موباد اردشایر درباارۀ پیشانهاد نبارد باا
هفتالیان و خاقان نی (تفضلی.)45 :1385 ،
دبیران ،امتیازاتی ویو نیز داشتند .آنان از پرداخت مالیات ،مداف بودناد (طباری:1352 ،
 )703 /2و اجاز داشتند همانند شاهان و قاضیان بر اسب سوار شوند .آنها جز هنگامیده با
سپا بودند ،لباس ملصو

مایپوشایدند ( .)Tafazzoli, 1993: 535درباارۀ لبااسهاای
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ملصو

دبیران ،ذدر ای نکته ،الزم است ده پادشااهان ایرانای بارای هار طبقاه ،جاماهای

ویو درنظر گرفته بودند ده تنها افراد آن طبقه اجاز داشتند آن را بپوشاند و شاا باراسااس
لباس افرادی ده نزدش ضور مییافتند ،به رفه و طبقۀ آنان پای مایباردی بادی صاورت،
نویسندگان نیز جامهای ملصو

داشتند ده در مواقع عادی میپوشایدند و در ماواقدی داه

شا مسافرت میدرد ،به لباس جنگجویان درمیآمدند (جهشیاری.)30 :1348 ،
با توجه به جایگا مهم ،ساس و بلندپایۀ دبیران ،نو تنبیهی داه درصاورت ارتبکااب خالاا
برای آنان درنظر گرفته میشد نیز با مجازات (پادافر ) و مرگ ،همرا بودی ماثالً داد بناداد ،مهتار
دبیران سپا  ،در زمان فرمانروایی آخری شا اشاکانی ،اردوان نهاارم ،باهدساتور اردشایر ،بداداز
شکست اردوان به قتش رسیدی یکی از دبیران خسرو انوشایروان داه درباارۀ اصاال ات ماالی وی
زبان به اعتراض گشود نیز به فرمان ای شا دشته شادی همچنای انوشایروان ،دساتور قتاش هشاتاد
صا ب منصب را ده متهم به ستمکاری و فساد بودناد ،صاادر دارد داه پنجاا تا از آناان دبیار
بودند (مسکویه174 /1 :1389 ،ی تفضلی.)45 :1385 ،
در پایان ای بل  ،ذدر ای نکته ،الزم است ده دبیران بهعنوان یک طبقاۀ اجتمااعی و
سیاسی در دورۀ ساسانیان ،جایگاهی ویو و نفوذ و اهمیت فراوان داشتند و بهنظار مایرساد
ای طبقۀ مهم در جامدۀ ساسانی بهتدریج بر قدرت خود میافزودندی تاا جاایی داه از آنهاا
درمیان مشاوران یا تی دسانی نام برد شد است ده در انتلاب جانشای شاهنشاا ضاور
داشتند.
 .4طبقات دبیران و وظایف آنها

در دورۀ ساسانیان ،طبقۀ دبیران ،متناسب با دارهایی داه بارعهاد داشاتند ،باه نناد گارو

تقسیم میشدند .در نامۀ تنسر ،نام هفت گرو از مقامات آمد است ده نهار گرو نلسات
آنها انوا دبیراناند و ازجمله آنان میتوان دتّاب رسایش ،دتّاب محاسبات ،دتّاب اقضایه و
سجلّات و شروط و دتّااب سِایَر را ناام بارد .در اینجاا ،هاریاک از ایا گارو هاا را مدرفای
میدنیم .شایان ذدر است ده اطبا ،شاعران و منجمان نیز درمیان ای طبقاه قارار مایگرفتناد
(مینوی.)57 :1354 ،
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 .4-1کاتبان رسایل (نامهها)

عناوان پهلاوی بارای داتاب رساایش ،فاروردگ ' frawardag)plwlkkیاا ناما

دبیار و

صورت مانوی پارتی و فارسی آن frwrdg ،است ده از دلمۀ ارمنای  hrowarkakاقتبااس
شد است (.)Nyberg, 2003: 77
از داتبااان رسااایش شایسااته انتظااار ماایرفاات خااوشن اویس ،تناادنویس ،باریااکدان ا ،
نابکانگشات و فرزاناهسال باشاند .جاوانی داه در داساتان «خسارو وریادگ» ،خواهاان
خدمتگزاری پادشا بود ،ادعا میدرد از هماۀ ایا خصوصایات ،بهار مناد اسات (تفضالی،
.)48 :1385

دربارۀ آنچه در نامۀ تنسر ،باعنوان «دتّاب رسائش» و «دتّاب سیر» ،یدنی نامهنویسان آماد

است ،اطالعات زیادی در دست نیستی اما در برخی منابع ،به آنها اشاراتی شد اسات داه
هریک دارای وظای

ملتل

و مسئول نوشت ناماههاای خاا

بودنادی ماثالً یکای از ایا

دبیران ،عهد دار نوشتههای بسیار مهم مانند فرمانها و ا کام انتصاب دارگزاران بلندپایاه و
شر رویدادهای بزرگ ،و دبیری دیگر ،مسئول نوشت نامههایی بود ده ازجانب شا بارای
پادشاهان اطراف فرستاد میشد و دیگری عهد دار نگارش نامههاایی باود داه باه بزرگاان
دولت ،اشراف مملکت ،و دارگزاران ،قاضیان ،دبیران و خدمتگزاران دولت نوشته میشاد.
دستهای از دبیران هم مأمور نوشت منشاورها و نسالهبارداری ناماههاایی مهام بودناد داه از
دیوان صادر میشد .دبیری خوشنویس نیاز ناماههاایی را داه مایبایسات باهشاکلی زیباا و
پسندید از دیوان صادر شوند ،بازنویسی دند .سرانجام ،دبیری هم وظیفه داشت تمام آنچاه
را در دیوان نوشته میشد ،پی از صدور بازخوانی دند و اگر غلاط یاا لغزشای در آن دیاد،
خودش آن را اصال دند یا آن را برای اصال  ،نازد نویساند بفرساتد (محمادی مالیاری،
.)221-220 /5 :1382
در ای میان باید دو دستۀ دیگر از دبیاران را ناام بارد داه درزمارۀ داتباان رساایش قارار
میگرفتند :یکی دبیر سپا یا «داتب الجناد» و دیگاری راز دبیار یاا «داتاب السّار» .درباارۀ
دبیران سپا  ،جهشایاری نوشاته اسات« :پادشااهان ایاران هنگاام اعازام قشاون ،یکای از بزرگاان
نویسندگان خود را همرا آن میدردند و به فرماند قشون دستور میدادند ده بدون نظر او توقا
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و عزیمت نکنند .منظور ایشان از ای فرمان ،آن بود ده اهمیات و برتاری نظار و تادبیر نویساند را

مدلوم سازند» (جهشیاری .)31 :1348 ،گا ننی دبیرانی مسئول گزارشدادن به شا بودناد و
نق

نشم و گوش وی را ایفا میدردندی مثالً در مااجرای شاورش بهارام ناوبی  ،یازدم

دبیر ،شبانه فرار درد تا خبر شورش بهرام را به هرمزد برساند (تفضلی.)49 :1385 ،

از شاهنامۀ فردوسی ننی برمیآید ده دبیر سپا  ،مسئول جیر بندی نیز بود اساتی ماثالً

خسرو انوشیروان بهموجاب فرماانی ،مسائولیت نظاارت بار پرداخات مساتمری باه فرزنادان

سپاهیان درگرشته را به دبیر سپا محول درد ده در شاهنامه ،از وی باعنوان «دبیر» یااد شاد

است (همان).

برخی دبیران نیز مسئول مکاتباات سارّی بودناد داه در مناابع عربای ،از آنهاا بااعناوان
«داتب السِّر» یاد شد است .اصالال پهلوی مداادل ایا عناوان ،ا تمااالً «راز دبیار » باود
است و در منابع اسالمی ،عنوان خط متفاوتی را ده ننی دبیرانی از آن استفاد مایدردناد،
«راز دبیریه» یا «دفیر » ذدر درد اند (همان)50 :ی مثالً خسرو دوم داه بندویاه را دشاته باود،
قصد داشت برادرش بستام را نیز به قتش رساندی از ای روی ،به داتبالسِّر خوی

فرماان داد

نامهای به بستام بنویسد و او را برای مشورت فراخواند (دینوری.)126 :1346 ،
 .4-2داد دبیران

دبیری ده مسئول ثبت تصمیمات قضاایی باود« ،داد دبیار» (' )dād-dibīr(d'Iنامیاد مایشاد.
صورت فارسی میانۀ مانوی ای واژ  d'd ،و شکش فارسی نوی آن dād ،و صاورت پهلاویاش
' d'Iاست ده بهمدنای قانون و نوشتههایی مربوط به مالالب دینی باود داه باهدسات ایا گارو
نوشته میشد (مکنزی .)59 :1388 ،داد دبیران ،همان «دتّاب اقضیه» یاا دبیاران ا کاام قضاایی
(دبیران دادگا ) بودند و تصمیمات قضایی را تحریر میدردناد .خالای داه ایا دبیاران از آن
استفاد میدردند« ،داد دفیریه» نامید میشاد (دریاایی64 :1383 ،ی محمادی مالیاری:1382 ،
 .)219 /5در برخی منابع ،از فردی بهنام «خودای بد» باا عناوان دبیار یااد شاد داه یاک مفسار
قضایی بود و ا تماالً به ای گرو تدلق داشته است (.)Taffazoli, 1993: 536

فصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا 211 /

 .4-3وقایعنویسان

تاریخنویسی بهمدنی ثبت وقایع مهم ،ظاهراً از زمانهای بسیار قدیم در ایران ،مدمول باود اسات.

در تورات ،به وجود دفتر یا دفترهایی دربارۀ شاهان هلامنشی برای ثبت وقایع تصریح شاد و در

نامهای ده پیشوایان یهود به اردشیر دوم هلامنشی نوشتهاناد ،از سِافر (دفتار) تااریخ سال گفتاه

شد استی همچنی پلوتاار  1در سرگرشات تمیساتودلس 2در شار نبارد دریاایی سااالمیس

3

نوشته است« :خشایارشا بر تلتی از زر نشساته باود و نناد تا از دبیاران بارای نوشات شار آن نبارد،

درخدمت او ضور داشاتند» (پلوتاار  .)48 :1380 ،در دورۀ ساساانیان هام نوشات روزناماههاای
رسمی و ثبت رویدادهای مهم ،مدماول باود اسات و دبیرانای خاا  ،مسائولیت ثبات وقاایع را
برعهد داشتهاند (محمدی مالیری .)222 :5 :1382 ،یکی از ای افراد ،دبیار شااپور دوم باهناام
خورّ بود ده بهدست رومیان اسیر شد .وی در روم ،زبان یونانی را آموخت و دتابی درباارۀ
دارهای شاپور و ژولی نوشتی همچنی هرمزد نهاارم وقتای در اساارت باود ،درخواسات
درد دبیری را با دتابی بهسوی وی گسیش دارند تا داستانهای ده و دارهاای مهام شااهان
را برای

بلواند ده ای دبیر متدلق به ای طبقه بود است .ا تماالً دبیرانی ده وظیفاۀ ایشاان

دانست رتبه و جایگا ویوۀ درباریان بود ،به ای گرو از دبیاران تدلاق داشاتند و درصاورت
بروز تردید و اختالف ،با آنان مشاور میشد (تفضلی.)53 :1385 ،
 .4-4آمارگران

واژۀ «آمار»  /'m, I/ amarبهمدنای ساب و شمار ،و صاورت فارسای ناو  amarاسات .از
ریشۀ اوستایی  marده در اصش hmar ،بود است .صورت ارمنای اقتبااسشاد از hamar
بهمدنای سااب و شامار اسات ( )Nyberg, 2003: 14و صاورت آرامای دخیاش hmrkr

بهمدنای سابرس و آمارگر است ( س دوست.)51 /1 :1383 ،
اصالال فارسی میانۀ «آمارگر» ،اولی بار در قرن پنجم قبشاز میالد باهعناوان یاک واژۀ
دخیش از دو زبان سامی نمایان شدam- ma – ،[h] a- am- ma – ra )a( – ka – a- r :

1. Plutarch
2. Themistocles
3. Salamis
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 ri/ru – a – kal , am- mar- kar- raدر زبان بابلی و  )mrkL( hmrkدر آرامای .واژۀ
دخیش آرامی بهصورت  hamarkarبهدار رفته است .ای داربرد نشان میدهد دلماه باا h-

شرو میشود و از آن پس ،در ریشۀ ایرانی هم از صورت  hmarاستفاد شد استی بادی
سبب گمان میرود هرجا اولی صامت بهصورت مستقیم پساز  Mازمیان رفته باشد ،باید از

 h-استفاد شود ()Mackenzie and Chaumount1, 1989: 925ی بناابرای  ،واژۀ ماورد

بحث در فارسی قدیم بهصورت  hammara- karaبود ده سپس باهشاکش hammargar

درآمد و در فارسی میانه به  ammargarتبدیش شد است.
در دورۀ ساسانیان« ،آمارگر» نوعی مأمور وصول مالیات یا رئیس مأمور مالیاتی نیز باود.
وظیفه و نق

آمارگر به دورۀ هلامنشیان نسبت داد میشود و بهویو در قرن پانجم قباشاز

مایالد ،در اساناد الفاانتی ( ،)Mackenzie and Chaumount, 1989: 926اصاالال
پهلوی «هامار دبیار» در دتیباۀ پاایکولی (فارسای میاناه ،بناد ،-PWN štrm’l dpywr ،16
پارتی ،بند  )pty hštr’hmr SPRA ،14در فهرست همراهاان نرسای نیاز آماد اسات .در
آغاز دورۀ ساسانیان ،ننی عناوانی نلساتی باار باهداار رفات و ایا مقاام ،وظیفاۀ ماالی و
سابرسی داشته است .در زمان خسرو انوشیروان ،آماارگران ،مسائول ارزیاابی زمای بارای
نظام جدید مالیاتگیری بودند (نصراهللزاد .)188 :1384 ،
در کومت ساسانیان ،آمارگر در ادارۀ ایالتی نیز ضور داشت و میتوانسات باه یاک،
دو یا تی سه ایالت منصوب شود ده البته بیتردید ،تنها رئایس مرداز آن منالقاه محساوب
میشدی اما گا به آمارگران مهم و پرنفوذ ،سراسر یک ایالات را واگارار مایدردنادی ماثالً
درمان ،سند ،فارس ،آسورستان ،ماد ،آذربایجان و واسپوهرگان به ای گارو واگارار شاد
بود .تی یک آمارگر میتوانست متصادی خادمات ماالی امپراتاوری نیاز شاود .آماارگر،
مالیاااتهااا را در ااوزۀ قضااایی یااا اختیااار خااودش جمااعآوری و ذخیاار ماایداارد
(.)Mackenzie and Chaumont, 1989: 926
از آمارگران ،مهر هایی بهجا ماند اسات داه در آنهاا ناام آماارگر ( )amargarو ناام
محش جغرافیاییای ده وی در آن ضور داشته و تحت اختیاارش باود  ،ذدار شاد اسات.
1. D.N. Mackenzie and M.L. Chaumont
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دتیبۀ روی ای مهر ها را اولی بار ،ریکا گیزل  1خواند .نلساتی مهار  ،متدلاق باه آماارگر
قلده یا ارگ یزدگرد نزدیک پش ذهاب است ده به تسالیر مجادد آنجاا ازجاناب خسارو و
مرمت آن قلده مربوط میشود ده بر ای اساس ،فرّ خسرو افزای

مییابد .در مهرۀ دوم نیاز

در اصش ،سه منالقه ذدر شد ده البته نام یکی ازبای رفتاه اسات و دو ناام دیگار در اصاش،
رومی هستند ده یک بار دیگر بهدست خسارو تسالیر شاد اناد .در آن مهار نیاز آماارگر،
خسرو را ستای

درد ده فرّ ایرانی را افزای

داد است (.)Soudavar2, 2011: 23-24

از بدضی مهر ها نیز برمیآید ده ممک بود است وزۀ عماش یاک آماارگر تغییار دنادی
ماننااد اسااتلر و بیشاااپور و و  -از  -امیااد  -قباااد (دریااایی)139 :1383 ،ی همچناای در زمااان
ساسانیان ،دسی ده مقام ایران آمارگر داشت ،طی دور ای مشلص ،قاائممقاام و نایاب وزیار
اعظم (وزرگ فرمدار) نیز محسوب میشد (موسوی .)45 :1382 ،دبیرانی ده به اماور مالیااتی
میپرداختند ،از خالی بهنام همار دفیریه /همار دبیریه استفاد میدردند( .تفضلی.)54 :1385 ،
آمارگران ده خود ،گروهی از دبیاراناناد داه باه ننادی گارو تقسایم مایشاوند داه

خوارزمی در مفاتیح الدلوم ،از آنها نام برد و هرددام را ماأمور بار وظیفاۀ اداریای مدایّ

دانسته است ده شامش داد دبیر ،شهر آمار دبیر ،درم آماار دبیار ،گانج آماار دبیار ،آخاور
آمار دبیر ،آت

آمار دبیر و روانگان دبیر هستند (خوارزمی .)113 :1362 ،در اینجا ،هریک

از ای دستهها را بهصورت ملتصر مدرفی میدنیم:
الف) شهرآمار دبير
شهر  –štr' /šahrبهمدنای قلمرو ،سرزمی و وز است .صورت اوساتایی آن Xsaθra ،و
فارسی قدیم آن  Xsacaاست .صورت ارمنی دخیش  asxarhبهمدناای دشاور در پارسای و
پارتی مانوی بهشکش  šhrو در فارسی نو بهصورت  šahrآمد است (مکنازی141 :1388 ،ی

.)Nyberg, 2003: 183
در هر منالقه از قلمرو شاهنشاهی ،آمارگران ،عنوان مالیاتی خا

خاود را داشاتند و در

منابع پهلوی ،عنوان آنان بهصورت «شهر دبیر» و در منابع عربای ،باهشاکش «داتاب الکاور »
1. R. Gyselen
2. Abolala Soudavar
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آمد است (تفضلی52 :1385 ،ی دریایی .)164 :1383 ،شهر آمار دبیر ،رئایس ساابهاای
تمام دشور بود و میتوان او را همان ایران آمارگر یا دسی دانسات داه بالفاصاله پاساز او

قرار داشته است (محمدی مالیاری .)128 /5 :1382 ،در دارناما

انوشایروان آماد اسات

شا از روشهای منصفانه برای جمعآوری مالیات استفاد میدرد:
م در هر نا یه ،مردی امی را گماشتم ده مقام وی پساز عامش ( ادم) بود تا بر دار
وی نظارت دند ...و به قاضی (داتب الکور ) ،امی اهش البلد و عاماش فرماان دادم داه
گزارشهای خا

خود را به دیوان گزارش دنند (تفضلی.)52 :1385 ،

ب) كذگ آمار دبير»
درگ  /ktk' – kadagبهمدنای داو و خاناه ،و صاورت فارسای میاناۀ ماانوی آن kdg ،و
صورت فارسی نوی آن kada ،است (مکنزی.)95 :1388 ،
خوارزمی پساز شهر آمار دبیر ،منصبی دیگر بهنام ددگ آمار دبیر را ذدر درد استی
همچنانده شهر در آن دوران ،بهمدنی تمام دشور بود  ،درگ ده همان «داد » در فارسای
و بهمدنی خانه است ده در مدنای یادشد  ،بهمدنی مملکات و مقارّ دولات و باهتدبیار عربای،
«دارالملک» بهدار میرفته است ده میتوان آن را مدادل دربار یا پایتلت دانست .ای مقاام
در آثار فارسی بهصاورت «در آماار داار» آماد داه مدنای درباار یاا اقامتگاا شاا را دارد.
سرپرستی همۀ امور مالی دربار و نیز امالم و عواید اختصاصی شا و هارناه باا او و شااید
با خاندان

ارتباط مییافته ،در قلمرو دار ای مأمور قرار میگرفته است (محمدی مالیری،

145 /5 :1382ی موسوی.)45 :1382 ،
بهنظر میرسد ای دارگزار ،وظایفی دیگر نیز داشته استی ازجمله اینکه هنگاام ناوروز ،دبیاری
ده ا تماالً دارای همی عنوان بود ،نام هدیهآوران و نیز میزان پاداشای را داه شاا بارای هاریاک از
آنان تدیی میدرد ،مینوشت تا در دیوان نوروز ثبت شود (محمدی مالیری.)146 /5 ،1382 ،
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ج) گنج آمار دبير
گانج  / gnc' – ganjباهمدناای خزاناه و گنجیناه ،و شاکش فارسای ماانوی آن gnz ،اسات.
صورت پازند  ganzو فارسی نوی آن باهشاکش  ganjآماد اساتی همچنای شاکش پاارتی
مانوی  gznو ارمنی آن ،اقتباسشد از  ganjو شاکش آرامای ،اقتبااسشاد از gnzk ،gnz

اسات (Nyberg, 2003: 81ی مکنازی .)76 :1388 ،برخای آماارگران هام در خزاناه داار
میدردند و عنوان گنج آمار دبیر داشتند .آنان سرپرست یا دبیر سابهای خزاناه بودناد و
اصالال دبیرخانه در دوران اسالمی برای ای منصب باهداار رفتاه اسات .یکای از وظاای
دبیرخانه ،گزارشدادن فهرست خزانۀ شاهی به شا در آغااز ساال ناو باود .فردوسای آورد
است ده در آغاز سال نو ،دبیر بهرام پنجم (بهرام گور) نزد شا رفت تا وی را از تهایباودن
خزانه بیاگاهاند (تفضلی .)51 :1385 ،ایا گارو از دبیاران ،خالای ملصاو

داشاتند داه

«گنج همار دفیریه» نامید میشد و ملتص محاسبات وابسته به خزانه بود (همان).
د) آخورآمار دبير
آخاااور  /'hwl ،āxwarباااهمدنااای طویلاااه و اصاااالبش ،و صاااورت فارسااای میاناااۀ آن
āxwarr(āxvarو شکش ایرانی باستان آن ā-hvarna ،است .لغات ایرانای باساتان ،مرداب

است از ( āپیشوند) hvarna ،مشتق از ریشۀ – hvarباهمدناای خاوردن و صاورت اوساتایی
 avo-xaranoبهمدنای آخور ،اصالبش و طویله است .در برخی دتیبههای پاارتی باهصاورت

( hwrpty ،'hwrآخوربااد ،آخورساااالر) آمااد و شااکش ارمناای دخیااش از  axorاساات
( س دوست9 /1 :1383 ،ی .)Nyberg, 2003: 39
از دیگاار عنااوانهااایی دااه خااوارزمی ذداار داارد  ،آخااور آمااار دبیاار اساات دااه مساائول
سابهای اصالبشها و همۀ امور مربوط به پرورش و تربیت اسب باود اسات .ایا دیاوان در
دوران خلفا «دیوان اال شام» خواند میشد .برای درم بهتار وظاای

و قلمارو ایا دساته از

دبیران ،توجه به ای نکته الزم است ده اسب در ایران آن زمان ،اهمیت بسیار داشاته و باهویاو
در امور جنگی و سپاهی ،از اردان اصلی بهشمار میرفته اساتی از ایا روی ،باه پارورش آن،
توجه ویو میشد است .در ایران ده  ،سوارداری و داشات اسابهاای ناواد از نشاانههاای
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بزرگی ،دالوری و قهرماانی شامرد مایشاد اسات .سرپرساتی پارورش اسابان و ادارۀ اماور
مربوط به آنها نندان قدر و اعتبار داشته ده متصدی آن ازمیان بزرگان و ناامآوران برگزیاد
میشد است .در جن

ها نیز برای ادارۀ امور اسبهاا دساتگاهی خاا

داشاتهاناد (محمادی

مالیری.)151-149 /5 :1382 ،
ه) آتش آمار دبير
آت  / ' thš ,ātaxš ،بهمدنای آت

و فرهن

زردشتی ،مظهری بهعناوان

است و در دی

پساار اهااورامزدا و همچناای یکاای از اردااان اساساای آفاارین

محسااوب ماایشااد اساات

( .)Nyberg, 2003: 35دلمۀ فارسی میانۀ  ātaxšاز دلمۀ اوستایی  ātaršده الت فاعلی
مفرد از  atarاست ،گرفته شد و دلمۀ اوساتایی  ،ātarمشاتق از شاکش هنادواروپاایی āter

بهمدنای آت

اسات .صاورت فارسای باساتان نیاز ( āciyدر اسامهاای خاا

) باود اسات

( ساا دوساات .)7 /1 :1383 ،صااورت پازنااد و فارساای نااوی ایاا واژ  ātaxš ،اساات
(.)Nyberg, 2003: 35
آت

آمار دبیر ،عنوان آمارگران آتشکد هاا باود اسات داه محاسابات آتشاکد هاا را

برعهد داشتهاند .ظاهراً ای آمارگران در هر ایالت ،زیرنظار موباد هماان ایالات باود اناد و
موبدان موبد نیز بر همۀ آنها اشراف داشته است (محمادی مالیاری .)152 /5 :1382 ،خاط
ویو ای ده ای گرو از دبیران بهدار میبردند« ،آتا

آماار دفیریاه» ناام داشات (تفضالی،

 .)51 :1385از آمارگران آتشکد ها مهر هایی بهجا ماناد و ازمیاان آنهاا ماثالً مُهارنوشاتۀ
آمارگر آتشکدۀ آذرگشنسب ،ننای اسات- Amihr – Adur – GusnaSP Boxtag :

 dibtr.بلت

 ،پسر آمهر ،دبیر آتشکدۀ آذرگشنب (تفضلی.)51 :1385 ،

و) روانگان آمار دبير
روان / Iwb'n' – ruvān ،بهمدنای رو و روان ،یدنای هماان قسامت فناناپاریر و پایادار از
وجود انسان است .صاورت اوساتایی آن urvan ،اسات .شاکش پاارتی ماانوی آن rw'n ،و
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 ،'rw'nصورت فارسی مانوی آن  ،.rw'nصاورت پازناد آن  ruaو شاکش فارسای ناوی آن
 ravānاست (Nyberg, 2003: 171ی مکنزی.)132 :1388 ،
عنوان روان آمار دبیر ،مربوط به دستهای دیگر از آماارگران باود داه تاا ادی باا اماور
مرهبی و اعتقادی سرودار داشتهاند .مدادل عربی ای اصالال « ،صا ب صدقات المملکاه»
ذدر شد است ده بهتدبیر امروزی میتاوان او را سرپرسات اماور خیریاه و اوقااف دانسات
(محمدی مالیری .)153 /5 :1382 ،دبیر امور خیریه ،یدنی دبیر اموری داه مرباوط باه روان
است .طبق برخی متون مرهبی همچون وقفنامهها ،دارهای خیریاه را بارای رو (پادر روان
 )padhruvanانجام میدادند .خط ای گارو از دبیاران نیاز «روانگاان دبیریاه» ناام داشات
(دریست س .)119 :1385 ،
خبری ده دینوری نقش دارد اسات ،نشاان مایدهاد شلصای داه دارای ننای سامتی
میشد  ،از بزرگان و صا بنظران دشور و دولت بهشمار میرفته اسات .دیناوری یکای از
بزرگان دشور را ده پاساز مارگ یزدگارد ،هامپیماان شادند تاا فرزنادان او را باه شااهی
نپریرند ،فناخسرو (پنا خسرو) ،صاا ب صادقات المملکات نوشاته و ایا عباارت ،ترجماۀ
عنوان فارسی «روانگان دبیر» است (دینوری .)59 :1346 ،از نوشتۀ دینوری ننی برمایآیاد
ده روانگان دبیر در ای دوران ،دارای وظیفهای وابسته به اماور دینای باود ی ولای سامت او
صرفاً دینی نبود استی بلکه از طبقۀ دبیران بهشمار میرفته و سمت دینای باه موبادان موباد
اختصا

داشته ده همیشه و هماه جاا باا هماان عناوان موبادان موباد ذدار مایشاد اسات

(محمدی مالیری.)153 /5 :1382 ،
 .5دبیران مهم در دورۀ ساسانیان

در سراسر دوران فرمانروایی ساسانیان ،طبقۀ دبیران ،نق
در نوشتههای مورخان ،غالباً دبیران در ردیا

سیاسیای مهم را ایفا مایدردناد.

وزیاران ذدار شاد اناد و از هاردوی ایا دو

گرو  ،جزء بزرگان نام برد شد است ده در دارهاای مهام مملکتای دخالات داشاتهاناد و
تاای در بدضاای مااوارد ،نااام «دبیربااد» یدناای سرپرساات دااش دسااتگا دیااوانی را در ردیا
بزرگتری مقامهای دولت ساسانی مییابیم (محمدی مالیری .)38 /5 :1382 ،ناام شاماری
از دبیران در دتیباههاای شااهان و بزرگاان دوران ساساانی آماد و مهامتاری دتیباهای داه
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میتوان در آن ،نام دبیران را درمیان مالزمان شاهان دید ،دتیبۀ شاپور اول در ددبۀ زرتشات
است .ای دتیبه ،فهرساتی از درباریاان و مقاماات ساه شاا نلساتی ساساانی ،یدنای پابا

،

اردشیر و شاپور را دربر دارد و یکی از مهمتری منابع برای بررسی مقامات اداری و درباری
عصر ساسانی بهشمار میرود.
بررسی فهرست درباریان سه شا نلستی ساسانی در دتیبۀ ددبۀ زرتشت نشاان مایدهاد
دربار ساسانی طی مرا ش ملتلا
فهرست درباریان پاب

گساترش یافتاه و بار قادرت آن افازود شاد اسات .در

 ،نام هیچ دبیری ذدر نشد و تنها یک عنوان اداری و درباری آماد

است .ای مسئله ،نشاان مایدهاد در ایا زماان ،باهسابب تابدیات پابا

شاا از شاهنشااهی

اشکانی ،هنوز دربار شکش نگرفته بود است (نصراهللزاد .)31 :1384 ،
در فهرست درباریان اردشیر ،با گسترش ساختار درباری و کومتی ساسانیان ماواجهیم.
در ای فهرست 31نفر  ،تنها یک دبیر بهنام «مارد دبیرفات  »Mard ī dab īruftذدار شاد
شااااد اساااات (فارساااای میانااااه ،بنااااد mrdwZYdpywrpt :29ی پااااارتی ،بنااااد :24
 .)m'rd dpyrwptمرد دبیرفت در فهرست درباریان اردشیر ،رتبۀ هجدهم را دارا باود  ،باه
امور دیوانی اشتغال داشته و مدیر ادارۀ دولتی دربار اردشیر بود است .عناوان «مارد» ،صارفاً
دبیری نبودی بلکه وی ریاست دبیران را نیز برعهد داشات .عناوان «مارد» نشاان مایدهاد در
عصر اردشیر ،مقام دبیربدی شکش گرفته باود و بادی ترتیاب ،مجموعاۀ دبیرانای دیگار نیاز
وجود داشتهاندی اما نامی از آنها در فهرسات درباریاان اردشایر نیاماد اسات (نصاراهللزاد ،
183-182 :1384ی عریان.)72 :1392 ،
بهدنبال گساترش قلمارو شااهی و افازای

و تثبیات قادرت شاهانشاا ایاران ،درباار نیاز

گسترش یافت و بر تدداد مقامات اداری و درباری نیز افزود شاد .ایا افازای

و گساترش

قدرت در فهرست  67نفرۀ درباریان شاپور در دتیبۀ ددبۀ زرتشت ،آشکارا نمایان اسات .در
فهرست درباریان شاپور اول ،نام سه دبیر ذدر شد است ده ازمیان آنها فقط هرمزد ،عنوان

دبیرباااد دارد (فارسااای میاناااه ،بناااد hwrmzdy zy dpyrpt :34ی پاااارتی ،بناااد :28
 .)hwrmzd dpyrptyهرمزد دبیرباد ،پسار هرمازد دبیرباد ( Hormizd īdibīrbed pus

 )Hormizdī dibīrbedدر فهرست درباریان شاپور ،رتبۀ نهشوششم را داشاته و باهسابب
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عنوان دبیربدی ،ائز مقامی برتر در مقایسه با همگنان خوی

در ای دتیبه است .باراسااس

روایاااات فارساااای میانااااۀ ساسااااانی ،پاااادر او هاااام عنااااوان دبیرباااادی داسااااته اساااات:
« »hwrmzdy ZY dpyrpt BRE hwrmzdy ZY dpyrptو ایا مسائله ،بیاانگر آن
است ده آنان از خاندان ده دبیری هستند .بنابر متون ماانوی ،ایا هرمازد دبیرباد دردناار
شاهپور اول و پیروز خودای /فرمانروا ،برادر شاهپور اول ،برای مانی اماانناماهای نوشاتند تاا
مانی بتواند آزادانه به فدالیت تبلیغی بپردازد (نصراهللزاد .)213-212 :1384 ،
دومی دبیری ده نام

درمیان درباریان شاهپور در ددبۀ زردشت آمد  ،اشتادیا ارشاتاد،

دبیر رسایش اهش ری از خاندان مهاران « »Arštad Mihran pad frawardag dibirاسات

(فارساای میانااه ،بنااد št'Tzy dpyr ZY mtr'n MN ldy' :34ی پااارتی ،بنااد :28
 .)'rštt mtrn pty prwrtk SPRAوی در فهرساات درباریااان شاااهپور ،در جایگااا
پنجا وششم قرار دارد ،دبیر رسایش یا داتبالرسایش بود و صرفاً پیماننامههاا و قراردادهاای
پادشاهی را تنظایم مایدارد اسات (Tafazzoli, 1993: 535ی نصاراهللزاد  71 :1384 ،ی

عریان.)73 :1392 ،

سومی دبیر ذدرشد در دتیبۀ ددبۀ زردشت ،هرمزد دبیر پسر شیرگ ،نویساندۀ روایات
پارتی دتیبۀ شاپور بر ددبۀ زردشت است (پارتی ،بند « :30ای  ،دستنوشاتۀ ما  ،هرمازد دبیار

پسر شایرگ دبیار اسات» .)dstnypyk ZNE hwrmzd SPRA šylk SPRA BRY :در
آن زمان ،دبیران اجاز داشتند ناام خاود را در پایاان دتیباههاا بیاورناد و وظیفاۀ آنهاا تهیاۀ
پی نویس دتیبهها بود ده شا  ،بزرگان یاا مقاماات باهصاورت شافاهی اباالغ مایدردناد و
درصورت لزوم ،آن را به زبانی دیگار (پاارتی و یوناانی) ترجماه مایدردناد (نصاراهللزاد ،
214 :1384ی لودونی 18 :1350 ،ی عریان.)73 :1392 ،
دبیر دیگر ده نام

در پایان دتیبهای دیگر آمد  ،بوخت

در نقاااا رجااااب اساااات (بوختاااا

دبیر ،نویساندۀ دتیباۀ دردیار

 ،دبیاااار دردیاااار خااااودای (ساااارور) نوشاااات

( )Nibišt bōxtag dibīr < ī > kirtīr ī xwadāy,نصراهللزاد .)81 :1384 ،

یکی دیگر از دبیران شاهپور اول ،اَبَسا یا افسا ،اهش رّان است داه در دتیباهای از خاود
گفته است شا دراِزای تندیسی ده او از شا درست درد  ،به وی طال ،نقر  ،بااغ و خواساته
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داد است ( .)ŠVŠوضدیت مالی اَفَسا و اینکه او توانسته اسات باا هزیناۀ خاوی

باه ننای

داری اقدام دند ،نشان میدهد او دبیری مدمولی نباود و ا تمااالً اادم شاهر باود اسات
(تفضلی89 :1376 ،ی نصراهللزاد .)75 :1384 ،
در فریات شهر دورا اورپوس ،دتیبههایی به پارتی و فارسی میانه بهدسات آماد اسات
ده در آنها ای نوشتهها را دبیرانی ده از دنیسه دیدار درد اند ،نوشتهاند .در ایا نوشاتههاا
آمد است در فالن تاریخ (ما  ،روز و سال) ،دبیری بهتنهایی یا بهاتفاق دبیر دیگر باه دنیساه
آمد .اینان ظاهراً دبیرانی بلندمرتبه بود اناد داه همارا ساپاهیان ایاران باه آنجاا رفتاه بودناد
(تفضلی .)87 :1376 ،بیشتر دبیران نامبرد شد در ای دتیبه ،نامهای زردشتی دارنادی مانناد:
یاازدان فروبّااای دبیااار زهمیاااا ()Yazdān Farrobay dibir Zhmyی رشااان

دبیااار

()Lsnky dpyrی مهرسپند دبیر (( )Milw Lwspny dpyrتفضلی.)41 :1385 ،
درمیان شاهزادگان و بزرگانی ده به آسورستان رسایدند ،در بناای یاادبود پاایکولی داه
بهدستور شا نرسه ساخته شد  ،از دبیر خرا نام برد شد است« :دبیار آماار (ماالی) دشاور
 »Pad šahramar dibirده نام او در هیچیک از دو تحریر پایکولی نیامد اسات (فارسای
میاناه ،بناد PWN štrm, I dpywr :16ی پاارتی ،بناد )SPR' 'pty hštr-'hrnr :14
(همان.)42 :
در دتیبۀ شاپورسکانشا  ،برادر شااپور دوم در پرساپولیس ،هنگاامیداه وی از همراهاان
خود در ای سفر نام میبرد ،از فردی بهنام نرسی دبیر (] )nrshy ZY dp[ywrسل گفتاه

اسااااات (عریاااااان .)154 :1392 ،عباااااارت آخااااار ،یدنااااای «دیگااااار آزادان پاااااارس

 »'p'lyk p'ls'z't/abār īg pārs-āzādنشان میدهد ای دبیر از طبقاۀ آزادان ،یدنای
طبقۀ نهارم اشراف ساسانی است (تفضلی.)42 :1385 ،
در قر تپه (ترمر قدیم) ،درمیان آثار بازماند از یک غار بودایی ،دو دتیبه بهدست آماد
ده در یکی از آنها نام شلصی بااعناوان دبیار آماد اسات (تفضالی .)96 :1376 ،ناام ایا
شلص« ،زی

» یاد شد است ده ظااهر ًا دبیار یکای از فرماناداران یاا بزرگاان ساساانی در

نوا ی مرزی بود ده فرمان نقر ای دتیبه را داشت (تفضلی.)42 :1385 ،
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همانگونه ده گفتیم ،دبیران درمیان دتیبههای شاهان ساساانی ،آشاکارا نمایااناناد و از آناان
درمیان مالزمان و همراهان شاهان و درمیان فهرسات درباریاان یاک شاا یااد دارد اناد .دبیاران
عالو بر اینکه در وادث سیاسی و مهم دورۀ ساسانی ،نق

و نفوذ بسایار داشاتهاناد ،در بسایاری

از رویدادها و وادث مهم نیز اضر بود اند.
دینوری ازمیان بزرگانی ده پساز مرگ یزدگرد اول تصمیم گرفتند فرزندان او ازجمله
بهرام را از تلت شاهی دور دنند ،نام سه دبیر را نیز بدی شر ذدار دارد اسات :گاودرز،
دبیر سپا (داتابالجناد)ی گشنسا

آدور ،دبیار خارا (داتاباللارا )ی جواناوی ،دبیرباد

(صا ب دیوان الرسائش) (دینوری .)59 :1346 ،ای جوانوی ،همان دسی بود ده نزد منارر،
ادم عربی یر فرستاد شد تا او را از مایت بهرام منصرف دندی اما او هنگامیده بهرام
را مالقات درد ،با وی به توافق رسید «جوانوی را ده دبیر یزدگارد باود باا ناماهای باهنازد منارر

فرسااتند و از او بلواهنااد دااه پساارش را ب اازدارد» (مسااکویۀ رازی .)147 /1 :1389 ،بداادها از
جوانوی و گشنس

بهعنوان دبیران بهرام نام برد شد است (تفضلی.)44 :1385 ،

همچنی دینوری گفته است بداداز ابس خسارو دوم ،فرزناد و جانشاین
اشتاد گشنس

شایرویه ،از

دبیربد (رئیسالکتاب) خواست به جرایم و اتهاماات پادرش رسایدگی دناد

(دینوری.)112 :1346 ،
از دیگر موارد بیانگر نق

سیاسی دبیاران ،مااجرای شاورش بهارام ناوبی علیاه هرماز

استی بدی شر ده نون در دورۀ ساسانیان ،دبیرانی بهنام دبیر سپا یا داتبالجند در ساپا
ضور داشتند و نق

نشم و گوش شا را ایفا میدردند ،دبیر وقت از ماجرای خشم بهرام

علیه هرمز آگا شد و شبانه گریلت و به دربار هرمز آمد .ای دبیر در ای ماجرا همان است
ده دینوری او را یزدم داتب یا یزدم داتبالجند نامید است (دینوری.)88 :1346 ،
 .6نتیجهگیری
دبیران ،یکی از طبقات مهم اجتماعی در دورۀ ساسانیان بودناد داه جایگاا ساوم را درمیاان
طبقات داشتند .رئیس ای طبقه بهنام ایران دبیربد ،از بزرگان اداری و سیاسی در ایا دوران
بهشمار میرفت و اهمیت مقام وی را میتوان از ضورش در رویدادهای سیاسای روزگاار
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مثش مسئلۀ جانشینی ،ضور در صحنههاای نظاامی دردناار شاا  ،و مساائش تصامیمات مهام
مال ظه دردی البته دبیران برای رسیدن به ای مقام باید مرا لی ملتل

را طی میدردناد و

در محشها و آموزشگا های ملصو  ،درسهایی ویو را میآموختند.
بهدلیش اهمیت و جایگا خا

دبیران در دورۀ ساسانی ،نام آنها در دتیبهها ،اثار مُهرهاا

و دیوارنوشتهها برجای ماند است .منصب و شغش دبیری ،خاود باه تلصاصهاای ملتلا
تقسیم میشد ده متولیان هاریاک از آنهاا وظیفاههاای سیاسای و اداریای خاا

داشاتند.

بااهطااور خالصااه ،دبیااران ،یکاای از طبقااات پرنفااوذ در جامدااۀ عصاار ساسااانی بودنااد و
مسئولیتهای ملتل

سیاسی ،اداری ،درباری و اجتماعی داشتند .ضور دبیربد باهصاورت

مستقیم دردنار شا  ،سلنرانی وی بدداز شاهنشا و تای دراختیارداشات ناماههاای سارّی و
محرمانۀ شا  ،همگی نشانگر اهمیت و نفوذ ای طبقه در ای دوران است.
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 لودونی  ،و .گ .)1350( .تمدن ایران ساسانی .ترجمۀ عنایاتاهلل رضاا .تهاران :بنگاا
ترجمه و نشر دتاب.

« .)1381( _______ نهادهای سیاسی ،اجتماعی ،اداری ،مالیاتها و بازرگانی» .تتاریخ

ایران کمبریج .ویرای

ا سان یار شااطر .ترجماۀ سا انوشاه .3 .بلا

 .2تهاران:

امیردبیر.
 انتشارات دانشگا دمبریج .3 .بلا  .2گردآورناد  :ا ساان یارشااطر .ترجماۀ سا
انوشه ،تهران :امیردبیر.

 محمدی مالیری ،محمد ( .)1374فرهنر ایران پیشاز اسالم و آثتار آن در تمتدن

اسالمی و ادبیات عر  .تهران :توس.

 .)1382( _______ تاریخ و فرهنر ایران در دوران انتقال از عصر ساستانی بته

عصر اسالمی .5 .تهران :توس.
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 مسدودی ،ابوالحس علی ب

سای ( .)1344مروج التههب و معتادن الجتوهر.1 .

ترجمۀ ابوالقاسم پایند  .تهران :بنگا ترجمه و نشر دتاب.

 .)1365( _______ التنبتته و ارشتترا  .ترجمااۀ ابوالقاساام پاینااد  .تهااران :علماای و
فرهنگی.

 مسکویۀ رازی ،ابوعلی ( .)1389تجتار ارمتم .ترجماۀ ابوالقاسام اماامی .1 .تهاران:
سروش.

 مکنزی ،دیوید نیش ( .)1388فرهنر کوچك زبان پهلوی .ترجمۀ مهشید میرفلرایای.
تهران :پووهشگا علوم انسانی و مالالدات فرهنگی.

 موسوی ،سید س ( .)1382فرهنر و تمدن ساسانی .شیراز :آرمانگرا.

 مینوی ،مجتبی ( .)1354نامۀ تنسر .تهران :دانشگا تهران.

- نصراهللزاد  ،سیروس ( .)1384نام تبارشناسی ساسانیان از آغاز تا هرمز دوم .تهاران:
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ،پووهشکدۀ زبان و گوش.

 نظامی ،ا مد ب عمر ( .)1364کلیات چهارمقاله .تهران :دتابفروشی اشراقی.
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