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 عرف تعامل العرب والمسلمين باألرشيف عدّة مراحل:

في عصر ( م.661/هـ40إلى  م.622 /هجرية1) من  مرحلة تكّون الدولة في صدر اإلسالم -أ
نتِجت النبي )ص(وعصر الخلفاء الراشدين. ففي خالل المرحلة األولى، أي في عصر النبوة أ

يم التي كانت العديد من المراسالت الداخلية والخارجية باإلضافة إلى عملية تدوين القرآن الكر

 ق منهلم يقاوم الزمن وصروف الدّهر، بحيث تلف كليا ولم يبمنجمة. غير أن شيئا من ذلك 
لراشدين غير ما كتب عنه الُكتاب واإلخباريون. أما خالل العصر الثاني وهو عصر الخلفاء ا

يفة بتأثير مما كان عند الفرس، شجع الخلووباألخص خالل خالفة عمر بن الخطاب)ض(، إذ 

كان في  الديوان، والدافع في ذلك هو محاولة تنظيم المجتمع اإلسالمي الجديد الذي بتأسيس
 ائمة مع اآلخرين سواء كانوا قبائل أو دول.حروب شبه د

ل، لكنه ما فتئ يعني مع مرور الزم ن الجهاز ولفظة الديوان فارسية األصل ومعناها: الِسّجِ

لسياسية اإلداري، الذي يقوم بعملية تسيير أحوال الدولة الناشئة من الناحية اإلدارية وا
جالت سعلى المكان الذي تُحفظ فيه  والعسكرية والمالية. كما أصبحت كلمة "ديوان" تُطلق

 الدولة ومراسالتها، ثم المكان الذي يجلس فيه أفراد الجهاز على بدائيته.

 :األسباب والخلفيات التي كانت وراء إنشاء الديوان -ب
نساء( على لمواشي، األسرى من الرجال والا )األموال،السبب األول: الفتوحات وتدفق الغنائم 

ديوان، الذي ن، كانت من أهم األسباب التي دفعت بالخليفة إلى إنشاء البيت المال عند المسلمي

لغزوات ايقوم في األساس بتقسيم الغنائم بأنواعها المختلفة على المسلمين الُمشاركين في 
 والفتوحات، بعد االحتفاظ بنصيب هام لبيت مال المسلمين.

أما السبب الجوهري الثاني فهو اقتران نشأة الديوان باالهتمام الكبير الذي أواله الخليفة 

عمر)ض( ومن بعده الخلفاء اآلخرون بإحياء "علم األنساب" الذي كان شائعا عند عرب ما 
قبل اإلسالم وممقوتا عند المسلمين )أي أن اإلسالم في األصل كان ضد تفاخر العرب بأنسابهم(. 

في األصل هو البحث في شجرة العائالت واألنساب، انطالقا من تفسير اآلية"  األنساب وعلم 

َ يَأُْمُرُكْم أَْن تَُؤدُّوا األََمانَاِت إِلَى أَْهِلَها") النساء: (، والهدف هو تقسيم الغنائم على 58إِنَّ َّللاَّ
) والغزوات قبل والمشاركون في الفتوحات -المؤلفة قلوبُهم -الصحابة -زوجات الرسول)ص(

 1ذلك. ذلك( حسب درجاتهم وبداية دخولهم اإلسالم وغير

ها في واستقر األمر فيما بعد إلى جعل ممن يستحقون العطاء في طبقات على قدر مرتبة أهل
 اإلسالم وفرض عطاء ثابتا.

                                                             
 : وكان ترتيب من يستحق الحصول على الغنائم حسب األنساب ما يلي - 1

 البُعد والقرب عن أرض العدو -ـلرسول)ص(          هدرجة النسب إلى ا -أ
 فضل من قَربت داره عمن بَعُدت داره عن العدو.    -د                        السبق في اإلسالم -ب
 المشاركة في الغزوات والفتوحات -ج
 فضل أهل الحرب على غيرهم -د

 على الخط. .3ج ، دار المعارف بمص2تح. محمد أبو الفضل إبراهيم. ط. المصدر: الطبري )محمد بن جرير(، تاريخ الرسل والملوك.
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ّم حيث ت ذلك ولقد أسهم هذا األمر في تشكيل النواة األولى للنظام اإلداري عند المسلمين بعد 

خري في ديوان الصدقات وديوان الخراج، إلى أن توسعت إلى دواوين أديوان اإلنشاء وإنشاء 
 العصرين األموي والعباسي.

 (م.750/هـ132-م. 662 /هـ 41) :تطور العمل بالدواوين في عصر بني أمية -ج

يرجع الفضل إلى معاوية بن أبي سفيان في تطوير الديوان وتشعّبه للقيام بدوره بما يتماشى   
وتوسع الدولة. غني عن البيان القول بأن انتقال عاصمة المسلمين من المدينة المنورة إلى مدينة 

دمشق قد كان له دوره في ابتكار أساليب اإلدارة والبناء وغيرهما، على أساس أنها كانت 
 2مقاطعة تابعة للدولة الرومانية شرقا قبل فتحها.

، لصدقات، ديوان اوديوان البريد الخاتم،أنشأ األمويون متأثرين بما كان عند الروم ديوان 

، وغيرها من الدواوين، وترّجح بعض المصادر الحديثة، بناء على بعض زديوان الطرا
مالتهم في هذه رسية في معااالالتينية والفالمعثورات بأن األمويين قد أبقوا على استعمال اللغة 

 اتينال هالدواوين على أساس عدم توفر ممن يمكنهم القيام بذلك من العرب، إلى أن تم استبد

بما فيها  ياباللغة العربية في عصر عبد الملك بن مروان الذي قام بتعريب اإلدارة كل تيناللغ
 . المسكوكات والنقود التي كانت رومانية قبل ذلك

، لتزوير والغشمن أجل منع ا ديوان الخاتمأما الدور الذي كانت تقوم به هذه الدواوين، فقد كان 

األجانب. وإذا  منكفئا على المراسالت بين الوالّة ومراسالت الخليفة مع ديوان البريدبينما كان 
حياة  كان طارئا في ديوان الطرازمعروفة من حيث المبدأ، فإن  ديوان الصدقاتكانت مهام 

ى المسلمين حيث كان دوره هو رسم أسماء الخلفاء واألمراء )أو عالمات تختص بهم( عل

 أطراف ثيابهم.
 م. مع سقوط بغداد في يد المغول(1258هـ/656 -م.750هـ / 132)عند العباسيين:  -د

 ي إلى غايةمع التوسع الذي عرفه العباسيون جغرافيا وثقافيا مع نهاية القرن الثاني الهجر  

 الدواوين.سقوط دولتهم في يد المغول والفوضى التي عّمت بعد ذلك، توسعت أيضا اهتماماتهم ب
ولة دأن  (133، ص.1يقول آدم ميتز في " الحضارة اإلسالمية في القرن الرابع الهجري" )ج

طة المركزية الخالفة العباسية أشبه باتحاد يتألف من واليات كثيرة )...( ولم تكن عالقة السل

دير شؤونها." يبهذه الواليات تُشرف عليها دواوين إقليمية، وإنما كان لكل والية ديوان ببغداد 
محلية في  داراتوبذلك يختلف هذا النظام عما كان موجودا عند الرومان مثال، الذين كان لهم إ

لعباسيين اوقد جاء ذلك نتيجة للتأثير الفرسي و البيزنطي معا، مع استحداث كل مستعمراتهم. 

 ألساليب خاصة كانت ثمرة االحتكاك بالواقع وباألخص مع مرور الزمن. 
نظام بممثل  التي كانت لها عالقة مباشرةالمنتجة للوثائق وتسييرها، وومن أهم هذه الدواوين  

 يلي: الوزير، ماالخليفة( أي  )ممثل الُحكم

، يتكّون من ثالثة فروع: ديوان المشرق؛ واحد)الوزير(يُشرف عليه رئيس  ديوان الدار-
(، ولكل فرع منه الفروع دواوينه الخاصة المنّظمة وديوان المغرب؛ وديوان السواد )العراق

للحياة، سواء العسكرية منها أو المدنية، يمكن ذكر بعٍض منها على سبيل المثال ال الحصر: 

                                                             
من كان وراء إنشاء الدواوين في العصر األموي، فترجح بعضها معاوية وأخرى مروان بن الحكم أو هشام بن عبد  تختلف المصادر حول - 2

 .الملك
 على الخط. . األمويين الخلفاء حكم فترة الدواوين واستحداث تعريب.عمر إسماعيل اردالن.؛رمضان شكري جارية
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ت بأسماء الجند وأنسابهم ومراتبهم وأرزاقهم  وكانت مهامه( الجيشالجند )ديوان  تُحفَظ سجالَّ

 وأعطياتهم.
 ؛أو غيره نفَق أو يخرج من األموال العامة لإلنفاق على الجيشما يُ  تدوين  ) ديوان النفقات

 ..يدون فيه جميع ما يَِردُ إلى بيت المال من عين وغنائم وأعشار) ديوان بيت المال

وكان يسمى عند  لرسائلا ديوان)المحاسبة: التدقيق في الحسابات(،  رينالمصاد   ديوان 
ديوان  .الرسمية والعقود والوثائقوهو الذي يقوم بإعداد المراسيم  الفاطميين بديوان اإلنشاء

نقل الرسائل واألوامر واألخبار بين حاضرة الخالفة والواليات، ويقوم صاحبُه  ويتولَّى) البريد
 بعرض األخبار التي تَِردُ على الخليفة ثم يتلقى أوامَره للردِّ عليها.

والرقاع التي تُرفَع إلى الخليفة، وشرح ما فيها، ورفعها ومهمته جمع القصص ) ديوان التوقيع 

)وقد تّم إنشاؤه قبل ذلك من طرف الخليفة األموي معاوية  ديوان الخاتم إليه؛ ليقول فيها رأيه.
فإذا كسر الشمع عنها فقدت قانونيتها،  وتشميعا،ختم الرسائل بن أبي سفيان، وتكمن مهمته في 

ة أصلية عن كل ما يُوقّع من رسائل وحسابات وذلك للرجوع كما يحتفظ ديوان الخاتم بنسخ

يقوم بفتح الرسائل ويلخص محتواها ليطلع ) ديوان الفض .إليها والمطابقة والمقارنة فيما بينها
 .عليها الخليفة ويوقع ما يراه بشأنها

المعامالت د ذكر هذه الدواوين هو أنها كانت تقوم بتدوين نغير أن أهم ما يمكن الخروج به ع

 .، توّجه إحداهما إلى الديوان وأخرى إلى الوزيرأو أكثر )الوثائق( في نسختين
، هي أن هذه الدواوين المذكورة على سبيل المثال، قد دفعت بالسلطات وخالصة القول      

المركزية )الوزارة ببغداد( والمحلية فيما بعد، باالهتمام بالوثائق الصادرة والواردة، ليس بهدف 

ريخ للمرحلة وإنما للرجوع إليها عند الحاجة مثل التفتيش أو التحقّق. وقد عرفت هذه أالت
المرحلة ومراحل أخرى عند الفاطميين بالقاهرة أو باألندلس، بناء مراكز تحتفظ بنسخ عن 

 الوثائق في أمكنة محددة أطلق عليها دار الديوان، وهي اللفظة التي حملت عدة معاني. 

عرف االستمرارية في الزمن، ألسباب عديدة منها : الحروب والثورات يم لإال أن ذلك 
 ..وصروف الدهر التي أتت على أغلبها


