
  

 ابوحفص كرمانى مورخى ناشناخته
 1رضا كردى 

يان و  نفوذ ايرانیان در دستگاه خالفت عباسى تنھا منحصر به خاندان ھـاى چنـدى نظـیر طاھر
كه به خاندان مشخصى  آن سھل و برمك و بختیشوع و نوبخت نبود، بلكه افراد بسیارى، بى آل

ى حاضـر در  نوشـته. وابسته باشند، در اين دوره به مناصب عالى كشورى و لشكرى رسیدند
ھا به نام ابوحفص عمرو، يا عمربن ازرق كرمانى است، كه  صدد شناساندن يكى از اين چھره

 .رود ى مأمون و از مورخان اين عصر به شمار مى ھاى ادبى و سیاسى دوره از چھره

 .ابوحفص كرمانى، عمربن ازرق، برمكیان، كاتبان، اخبار البرامكة: ھاى كلیدى واژه

  ازرق زندگى و شخصیت ابن

ـلى در منـابع وجـود نـدارد؛ ولـى بـر اسـاس  درباره ّ عات مفص مانى اطال ى زندگى ابـوحفص كر
ســاالر و سیاســى داشــته و از  ھــاى موجــود، او شخصــیتى ادبــى و در عیــن حــال ديــوان داده

جرى بـه خلفـا . ى دبیران و كاتبان ايرانى بوده است طبقه اين گـروه از ھمـان قـرن نخسـت ھ
ى دبیران در  ى استمرار حضور طبقه نزديك بودند و به باور برخى، وجود اينان در حقیقت نشانه

 2.ى عباسى است ى ساسانى تا دوره دستگاه خالفت، از دوره
ھاى ايرانى در دربار خلفاى عباسـى، بـا ايـن  ابوحفص كرمانى، در عصر سلطه و نفوذ خاندان

ــك داشــت و از منشــیان و اديبــان زبردســت دوره حكومــت رابطــه ى عباســى و كاتــب  اى نزدي
تن 3.عمروبن مسعده بود گارش م گاه  وى به سبب مھارت در انشا و ن بديع، جاي بى  ھـاى اد

به ويـژه نـزد خلیفـه داشـت ويژه فه 4.اى در دربـار و  مأمون، خلی كه  مده اسـت  ى  در منـابع آ
، به او پیشنھاد وزارت كرد، ولـى او ايـن پیشـنھاد را نپـذيرفت و خـود را )ق218-198(عباسى 
 5.ى آن ندانست شايسته

. ى طوالنى حكومت مأمون بر نواحى شرقى ايران به دربار او پیوست احتماالً ابوحفص در دوره
يا پـدرانش از كرمـان بـه  انتساب او به كرمان نیز مى تواند دلیلى بر آن باشد كـه يـا خـود او و 

اند؛ چه در منابع از كرمانى ديگرى به نام  جا جايگاھى به دست آورده خراسان كوچیده و در آن
ساكن بـود و از فقیھـان و محـدثان  بن رستم سخن گفته ابراھیم مرو  اند كه در ھمان زمان در 

ى نزديكـى  بن سھل رابطه رفت و حتى با مأمون و فضل صاحب نفوذ در اين شھر به شمار مى
مت عباسـى پیوسـته آن  شاھد و دلیل ديگر بر اين 6.داشت كه ابوحفص در خراسـان بـه حكو

مر كرمانـى  است كه اسحاق بلخى، شاعر عربى سـراى خراسـانى، از اسـتادان ابـوحفص ع
بلخى، كه عمرى طوالنى كرده بود، از پدر خالد برمك روايت كـرده و ابـوحفص نـیز برخـى . بود

ست؛ نابراين، او پـس از انتقـال مـأمون از  7روايات مربوط به تاريخ برمكیان را از او نقل كرده ا ب
. چنان در خدمت او بود و ھمراه وى راھـى بغـداد شـد ھم 8قمرى، 202مرو به بغداد در سال 

به بعـد از  به نظر مى بوط  نیز مر مأمون از سـوى ابـوحفص  ماجراى رد پیشـنھاد وزارت  رسد 
انتقال خلیفه به بغداد و حتى، به احتمال قوى، در واپسین سال عمـر مـأمون و پـس از مـرگ 

با وجـود وزيـران قدرتمنـدى چـون  عمروبن مسعده بود؛ چه در سال ست خالفــت او،  ھـاى نخ
فضل و حسن، پسران سھل سرخسى، و احمدبن ابى خالد و احمدبن يوسف، مجالى بـراى 

سعده را  حال تر شرح جا كه بیش وزارت ابوحفص نبود و از آن نويسـان، سـال درگذشـت ابـن م
مأمون بايد در ھمین سال به ابوحفص پیشنھاد پذيرش منصب وزارت  9اند، قمرى نگاشته 217

 .را كرده باشد

  آثار ابوحفص
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ــى برمكــى عالقــه و  ــدان ايران ــار سرگذشــت خان ــه اخب ــوحفص عمــر ازرق ب ــوم اب ــرار معل از ق
دلبستگى فراوانى داشت و افزون بر منشـآت سـلیس و آراسـته، كتـابى تحـت عنـوان اخبـار 

و در آن سرگذشت اين خاندان را از آغاز تا پايان بیـان نمـوده  10 البرامكه و فضائلھم نیز نوشته
يادى نتیجـه. است تا  ى بھـره اين دلبستگى، تا حـد ز خى و  منـدى او از معلومـات اسـحاق بل

حدى نیز به سبب پیوستگى وى به ابوالفضل عمروبن مسعدةبن سعدبن صول، پسر عمـوى 
چه ابن مسعده، كه خود از نويسـندگان . بن عباس صولى، شاعر عصر عباسى است ابراھیم

ير و  11و شاعران بزرگ دربار مأمون بود، مدتى وز يژه داشـت و  نزد جعفر برمكـى موقعیـتى و
ّ مأمون بود  12.كاتب سر

ھل تـاريخ بـود و ) اخبار البرامكـه(كتاب ابوحفص  تم ھجـرى در دسـترس ا قرن ھف حـداقل تـا 
 .ياقوت، ابن عساكر و ابن عديم، بارھا به آن استناد كردند: چون كسانى ھم

  روايات تاريخ برامكه

به دسـت  روايات منقول از ابوحفص در مورد تاريخ برمكیان را، بر اساس آنچه از منابع متأخرتر 
 :توان به چند دسته تقسیم كرد آيد، مى مى

  برمكیان پیش از اسالم. 1

پايى ملــوك الطوايـف  ياقوت از قول عمربن ازرق كرمانى نقل كرده است كه برمكیان پیـش از بر
براى آنھا اوصاف مكه و كعبه را توصیف كردند و . پرست بودند زيستند و بت در بلخ شاھانه مى

یب،  بدين. دارند شتابند و آن را بزرگ مى كه قريش و دوستان عرب آنھا به سوى آن مى اين ترت
ھا گذاشتند و آن را با  ى خدا قرار دادند و پیرامون آن بت ى نوبھار را ھماورد خانه برامكه بتخانه

ست كـه معبـد نوبھـار  13.بھـا آويختنـد ديبا و ابريشم آراستند و بر آن گوھرھاى گران روشـن ا
ستان  و اين گروه به لحاظ عقیدتى با بت 14متعلق به بودايیان بلخ و خراسان بود پرسـتان عرب

بل از  چنیـن دربـاره ھم. فراوانى داشتندتفاوت  یان عربسـتان ق ى وجـود ارتباطـات فرھنگـى م
اسالم با مردم نواحى شمال شرقى ايران شواھد و مدارك قابل قبولى در دست نیست؛ امــا 
ھمین گزارش ابوحفص بويى از واقعیت نیز دارد و حتى ممكن است نشانى از آگـاھى يافتــن 
تح خراسـان و  بودايیان بلخ و بامیان از كعبـه و زيـارت آن توسـط مسـلمانان در دوران پـس از ف

كه آنھا كوشیدند تا وجـود ايـن معبـد را در پرتـو  ماورالنھر به دست مسلمانان عرب باشد و اين
 .ى مسلمانان توجیه كنند تشبیه آن به كعبه

  ى برمكیان با امويان رابطه. 2

 :ابوحفص از قول اسحاق بلخى نقل كرده است كه
يدار ھشـام گزار در رصافه برمك پدر خالد برمكى، با پانصد خدمت بدالملك،  ى شام بـه د بـن ع

او . ھشام او را پذيرفت و وى را احترام كرد و نكو داشـت. ، شتافت)ق125-105(خلیفه اموى 
: زيسته است گويد اسحاق بلخى كه گويا خود در آن ھنگام در رصافه مى. سپس اسالم آورد

 15.من او را گرانقدر و بزرگ جايگاه ديدم
بدالملك آورده  ى ھشام ابن عديم به نقل از ابوحفص و او از قول سعیدبن مسلمه، نواده بن ع

 :است
يك  كديگر در  خالدبن برمك با پدرم مسلمةبن ھشام، در حـالى كـه ھـر دو كـودك بودنـد، بـا ي

مى پـدرم مسـلمه بچـه. خوابیدند و در يك جا رشد كردند بستر مى مك بـراى او  دار ن شـد و بر
مرا در  دارويى وصف كرده بود كه با آن درمان شد و من براى او متولد شدم؛ به ھمین سـبب 

 16.خواندند روزگار ھشام، برمكى مى

  ى برمكیان با عباسیان رابطه. 3
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مك  چه بر شد؛  به گفته ابن ازرق آشنايى برمكیان با عباسیان نیز از درون دربار امويـان آغــاز 
جـا ديـد  بن عباس را در آن بن عبداللَّه روزى در كنار درگاه ھشام ايستاده بود كه محمدبن على

از خويشـان پیامبرصـلى هللا : او كیست؟ گفتند: و از شكل و شمايل او خوشش آمد و پرسید
با اينان بنشـین : كند جا او خطاب به پسرش خالد سفارش مى در اين. علیه وآله وسلم است
شنا شـود و از ھمیـن . و در خدمت آنان باش خالد بنا به سفارش پدر كوشید تا با عباسـیان آ

براى اقامـه پس از دوازده  رھگذر بعدھا يكى از بیست نفرى شد كه شـیعه آنھـا را  ى دعـوت 
 :ابن عساكر نیز گويد 17.نقیب برگزيد

نه بن  من در كتاب اخبار البرامكه عمربن ازرق كرمانى خواندم كه خالدبن برمك به خا ى محمد
مى على و سپس پسرش ابراھیم، امامان عباسى، رفت مد  در حـالى كـه متھـم بـه . كـرد وآ

 18.داشتن دين مجوس بود
خود  ھاى ابن ازرق چنین برمى از گزارش سى  آيد كه خالد به دلیل توانايى مالى و نفـوذ سیا

شرس  كمك مؤثرى به پیشبرد دعوت عباسیان نمود چنان مةبن ا جاحظ و او از ثما قول  كه از 
ستان و ھـم خود بـه میـان آورده اسـت سخن از بخشندگى فراوان خالد به دو او  19.نشـینان 

كه ھیـچ ھم يم  چنین از قول شیخى از مردم بامیان نقل كرده است  يـك از خراسـانیان را نديد
حرب طالقـانى و ديگـر   ھم. كه خالدبن برمك بر او منتى نھاده بود مگر آن چنین از قول بشربن 

مى ّاسى  امیـن «داران خانـدان عباسـى خالـدبن برمـك را  نويسـد كـه طـرف مشايخ دعوتِ عب
 20.نامیدند مى» محمد آل

ستان و  ى ابن ازرق، خالدبن برمك گاه در جامه به گفته به شـھرھاى گرگـان و طبر ى بازرگان 
 21.خواند ھاشم فرا مى رفت و مردم را به سوى بنى رى و ديگر نواحى مى

  ھاى ادبى منقوالت و آفريده

جــا كــه ابــوحفص در كتابــت و انشـا دســتى توانــا داشــت و بــا شــعر و ادب مـأنوس بــود،  از آن
ھاى ادبى و اشعار عربى بوده است به طـور  توان انگاشت كه كتاب او نیز سرشار از نكته مى

عديم به شعرى از ابوموسى حلبى اشاره كرده كه ابوحفص آن را نقل نموده و در آن  مثال ابن
بـارد  ھاى فراوان مى داند كه بخشش بن خالد برمكى را آسمانى مى بن يحیى حلبى، موسى

مى و ھم خود  چون بـاران، آبگیرھـا را سرشـار و شـاداب  نگ از  سـازد و، در عیـن حـال، در ج
 :دھد چاالكى و دالورى نشان مى

ِ خالدٍ  ُ يحیى بن  اَال إنّما موسى بن
 ُ ر طِ ْ َم ٌ علینا بالرغائبِ ت ماء َ  س

لى لَّةٍ   عَ ٍ و عِ ٍ مِن يسار ِ حال  كُل
دى ْ َر ُ   فَت ر َ ھ ْ َز ُ فَت ِقاع َ الب دى ْ  كما تَر

َتْ  ر َّ م َ َ ش ْ ھِى بِ اِن ْ ر َ َ اِنَّ له فى الح   و
 ُ ر َّ َكَس َت نا ت َ القَ َحاھا و ْ ر َت َ دار  و

ِه ب ْ ر ُ ِ لِش َ الحِصار كا طول َ ً ش    سنانا
 ُ ر َّ َفَج َت َغا ت ٍ فِى الو ُحور ْ ن ً مِن َما  22د

 
)ق 233.م(چنین به محمدبن عبدالملك زيات، اديب تواناى عصر عباسى ابوحفص كرمانى ھم

 .اى ادبى نوشته بود نامه 23، كه بعدھا به وزارت معتصم و واثق رسید،
ه بیمارسـتانى  24 شبیھات اسـت، ابوعبداللـَّ اين نامه را كـه سرشـار از تلمیحـات، كنايـات و ت

 :چنین حكايت كرده است
قى َ َ س َس ر َّن إذا غَ َّكَ مِم ، فَاِن ُ د ْ َع ا ب ّ َنى  اَم َ ب س َّ َس ه  و إذا أ ّ َ أس َناء َّ ب تِم َ ت ْ َس ـهِ   لِی ْسِ ر ةَ غَ َ ـر َ َى ثَم ن َ ت ْ َج و ي

ـفى ْ َ اَش َ و طَـش َ ْ ع نــدى قَـد ـكَ عِ ُ ْس ر َ و غَ روس ُ َفَ الـد َ شـار َھــى و ّى قَـد و د ُ َ فـى و َنـاؤُك َ ب علـىَ   و
تَ  ْ َس ر ا غَ َ ِ م ى قْ َ َ س تَ و ْ س َّ َ ما اس ْ بناء ك َ َدار ت ِ فَ ُوس  .الیب

بدالرحمن عطـوى بـاز گفتــم: ابن خلكان از قول بیمارستانى گويد او . من اين جمالت را با ابوع
مدبن عمـران ابوحفص در اين عبارات با اشاره به ابیاتى از ابونواس مى: گفت بـن  خواست مح

 25.بن خالدبن برمك را مدح نمايد يحیى
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 :ھا نوشت پى

 .دانشجوى دكترى تاريخ و تمدن ملل اسالمى دانشگاه تھران. 1
 .93ماليرى، فرھنگ ايرانى پیش از اسالم و آثار آن در تمدن اسالمى، ص  محمد محمدى. 2
 .95، ص 5بن خلكان، وفیات االعیان و انباء ابناء الزمان، ج  الدين شمس. 3
 .274، ص 10عمادالدين اسماعیل ابن كثیر، البداية و النھاية، ج . 4
 .186، ص 10ابوبكر احمدبن على خطیب بغدادى، تاريخ بغداد، ج . 5
 .236، ص 10بن جوزى، المنتظم فى تاريخ ملوك االمم، ج  و ابوالفرج 72، ص 6ھمان، ج . 6
 .3019، ص 7الدين عمربن عديم، بغیة الطلب فى تاريخ حلب، ج  كمال. 7
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 .7، ص 16ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج  بن حسن و ابوالقاسم على 1547، ص 3كمال الدين عمربن عديم، ھمان، ج . 10
 .127، ص 8الدين ياقوت حموى، معجم االدباء، ج  شھاب. 11
 .220و  181، 128، ص 10الدين ذھبى، ھمان، ج  شمس. 12
 .307، ص 5الدين ياقوت حموى، معجم البلدان، ج  شھاب. 13
 .63، ص 4دانشگاه كمبريج، تاريخ ايران، ج . 14
 .1547، ص 3بن عديم، ھمان، ج  الدين كمال. 15
 .3019، ص 7ھمان، ج . 16
 .3020ھمان، ص . 17
 .7، ص 16ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج  بن حسن ابوالقاسم على. 18
 .3020، ص 7ابن عديم، ھمان، ج . 19
 .ھمان. 20
 .3021ھمان، ص . 21
 .4706، ص 10ھمان، ج . 22
 .173، ص 11الدين ذھبى، ھمان، ج  و شمس 219، ص 1احمدبن عبداللَّه قلقشندى، مآثر االنافه فى معالم الخالفة، ج . 23
 .65، ص 5بن خلكان، ھمان، ج  الدين شمس. 24
 .ھمان. 25

 :منابع

بــیروت، (ابــن اثــیر، عزالــدين، الكامــل فــى التـاريخ، بــه كوشــش ابوالفــداء عبداللَّــه القاضــى  -
 ).م1995دارالكتب العلمیة، 

ابن تغرى بردى، ابوالمحاسن، النجوم الزاھرة فى ملوك مصر و القاھرة، به كوشش محمد و  -
1358قاھره، موسسة المصرية العامة للتــألیف و الطباعـة و النشـر، (مصطفى عبدالقادر عطا 

 ).ق
ابن جوزى، ابوالفرج، المنتظم فى تاريخ ملوك االمم، به كوشش محمد و مصطفى عبدالقادر  -

 ).م1992بیروت، دارالكتب العلمیة، (عطا 
شش احسـان عبـاس  ابن خلكان، شمس - یان و انبـاء ابنـاء الزمــان، بـه كو الدين، وفیــات االع
 ).م1968بیروت، دارلثقافة، (
كار  ابن عديم، كمال - شش سـھیل ز به كو بـیروت، (الدين عمر، بغیة الطلب فى تاريخ حلب، 

 ).م1988دارالفكر، 
نه نرم(بن حسن، تاريخ دمشق  ابن عساكر، ابوالقاسم على - اعـداد الخطیــب (، )اى افـزار رايا

 ).تا مركز التراث، بى: لالنتاج و التسويق، االشراف العلمى
بـیروت، (ابن كثیر، عمادالدين اسماعیل، البداية و النھاية، به كوشش على محمـد البجـاوى  -

 ).م1992مكتبة المعارف، 
 ).تا بیروت دارالكتب العلمیة، بى(خطیب بغدادى، ابوبكر احمدبن على، تاريخ بغداد  -
الدين، سیر اعالم النبالء، به كوشش شعیب ارناؤوط و محمد العر قسوسـى  ذھبى، شمس -
 ).ق1413بیروت، موسسة الرسالة، (
سن )پژوھش دانشگاه كمبريج(، تاريخ ايران )گرد آورنده(ن .فراى، ر - ، جلد چھارم، ترجمــه ح

 ).ش1372تھران، امیر كبیر، (انوشه 
قلقشندى، احمدبن عبداللَّه، مآثر االنافة فى معالم الخالفة، بـه كوشـش عبدالسـتار احمـد  -

 ).م1985كويت، مطبعة حكومة الكويت، (فراج 
مدن اسـالمى  - ھران، (محمدى ماليرى، محمد، فرھنگ ايرانى پیش از اسالم و آثار آن در ت ت

 ).ش1356انتشارات دانشگاه تھران، 
 ).م1408/1988بیروت، داراحیاء التراث العربى، (ياقوت حموى، شھاب الدين، معجم االدباء  -
 ).تا بیروت، دارالفكر، بى(، معجم البلدان، به كوشش حسن حبشى  - -
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