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چکیده
زندگی اجتماعیِ ایرانیان در چهار مقوله ی سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی قابل برّرسیی و
تعمّق است .این نوشتیار به برّرسی مقیایسه ای وجوه سیاسیِ زنیدگی اجتمییاعیِ ایرانیان در دو اثیر "
راحه الصدور و چهارمقاله" پرداخته است .و پاسخی است بر این پرسش که متون منتخب مورد نظر چه
گستره ای از مقوالت مرتبط به وجوه سیاسی زندگیِ اجتماعی ایرانیان را در بر میگیرنید نگارنیده در
این مقاله به بیان کامل وجوه سیاسیی در دو اثیر و مقایسیه ننهیا کوشییده اسیت .روش انجیای ایین
پژوهش ،توصیف ی و تحلیلی می باشد .ودر صدد نن است که متن ایین دو اثیر کیه در ابیوات مختلی
زندگی ایرانیان ،تألی شده را مورد مطالعه قرار داده ،سپس دادههای به دست نمده را به صورتی منظم
و مرتب در عرصة سیاسی برّرسی کند.
نتیجة حاصل از این پژوهش حاکی از نن است که در هر دو اثر ،بیه مقیوالت سیاسیی پرداختیه
شده است اما در مقایسه ،متن کتات راحه الصدور ،بیشترین وجوه سیاسیِ زندگی اجتماعی ِایرانییان ،را
به تصویر کشیده است.
کلید واژه ها :راحه الصدور و نیه السرور ،چهار مقاله ،وجوه سیاسی.
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مقدّمه
انسان موجودی پررمز و راز و دارای اسراری بس نهفته و ناشناخته است که خود به تنهایی قادر بیه
انجای اموری ساده چون زیستن و گذران زندگی در این دنیای سرشار از عجایب وغرایب نیسیت .پیس
نیازهای متقابل انسانها تنها با در کنار هم بودن است که قابل ارضاء میباشد واز بیاهم بیودن ننهیا
مجموعه کم نظیر ی تحت عنوان اجتماع شكل میگیرد که دارای فراز و فرودهای فراوانی اسیت کیه
لحظه لحظه ی نن تاریخ ساز و در خور تفكر است که بازتات این صیعود و نیزول انسیانی واجتمیاعی
قابل تامل و تعمق بوده ویك موشكافی بسیار دقیق وحساس را مییطلبید .چیرا کیه بازتیابی زنیدگی
اجتماعی از دل تاریخی با این وسعت چون سیری علمی در عمق اقیانوسها و طبقات زمیین و بازدیید
از زیبایی نسمان هاست ،چه رسد به این که این بازشناسی ،بازتات دیار مردمان کهن وتیاریخی اییران
زمین باشد ،زیرا این سرزمین نای نشنا دارای پیشینة تاریخی گسترده ای است ،که هر دوره و زمیانی از
نن نشان از زندگی اجتما عی مردمانی با ندات و رسوی خاص دارد و بیه طیور کلیی شیامل اصیولی از
مسائل اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی و ...است که هرکدای به طیور مجیزا ،تیالی کتاتهیای
فراوانی را میطلبد که ساحل این دریای ژرف را برای بازدید از زیباییهای نن گشوده و هرکدای پیامی
از مردمان این نت وخاك برای بهتر زیستن است وهر یك از این کتاتهای موّلَ

هم مدال افتخاری

است بر سینة مردمانی که تاریخی به گستردگی یك نسمان و به زیبایی ییك درییا و بیه عمیق ییك
اقیانوس دارند .هرچندکتب تاریخی مقولیههای زنیدگی اجتمیاعی ،فرهنگیی ،سیاسیی ،اقتصیادی و،...
ایرانیان را به زیبایی هر چه تمای تر به رشتة تحریر در نوردهاند اما سیری عمیق در هیر کیدای از ایین
کتاتها زیباییهای دوچندانی را به تصویر خواهد کشاند که شاید چشم و دل نسل جدید بر این تاریخ
بی نظیر گشوده شود وشاهد باشند که بر صفحة روزگار ایرانیان نای مردان و زنانی در ایین نت و خیاك
حك شده که هر کدای سازندة یك تاریخ پرگهر هستند.
پس زندگی اجنماعی ایران زمین دارای وسعتی بیبدیل است ،که هیچ تاریخی با زیبیایی نن قابیل
قیاس نیست واین تاریخ در دل خود داده هایی گسترده را همچون گیوهر در وجیود صیدف دارد ،کیه
هرکدای از این دادهها در بردارندة مقولههای فراوانی است که شامل امور بسیار گسترده ای در تمیامی
زمینههای مرتبط با تاریخ اجتماعی ایرانیان است .به عنیوان مایال مییتیوان ،وجیوه سیاسیی زنیدگی
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اجتماعی ایرانیان را ماال زد که در عرصههای گوناگون حوزههای عمومی نشانی از قیوانین ومقیررات
مختل در دورههای حكای گوناگون بوده است.
بیان مسئله
نوشتار حاضرتحت عنوان بازتیات و مقایسیه وجیوه سیاسیی زنیدگی اجتمیاعی ایرانییان در متیون
منتخب(چهار مقاله وراحه الصدور) در صدد نن است که متون منتخبی را که در ابوات مختل زنیدگی
تاریخی ساکنان این دیار و تاریخ کهن این سرزمین تالی شده را مورد مطالعه قرار داده ،و دادههیای
به دست نمده را به صورتی منظم و مرتب در عرصه ی سیاسی زندگی اجتماعی ،مقوله بنیدی ،سیپس
مورد تحلیل وارزیابی قرار دهد ،تا اطالعات تاریخی مربوط به وجوه سیاسی زندگی اجتماعی ایرانییان
به صورت نظای یافته مورد شناسایی قرار گرفته و دسترسی محققان به انیواع اطالعیات اجتمیاعی بیا
انجای چنین طرح هایی تسهیل گردد.
ضرورت تحقیق
از ننجا که گذشته چراغ راه نینده است از تاریخ و ننچه پیش از عصر حاضر اتفاق افتیاده مییتیوان
تجربه ای برای طی طریق نینده به دست نورد .تاریخ غنی این سرزمین هم سرشار از زیبایی وتجارت
بی حد وحصری است که با هرصیدی در این دریا ،دُری نات از جواهر ارزنده ی نن و ژرفای بیشیتر نن
نمایان می شود که دسته بندی اطالعات اکتسابی و پراکندة نن در زمینة اجتماعی ،راهی برای استفادة
محققان خواهد بود و کاستی و کاهلی در زمینة چنین تفحی

هیایی سیبب مسیكوت مانیدن تیاریخ

مردمانی است که قلههای سرافرازی و عزت را فتح بات کردهاند وانجای چنین پژوهش هایی در زمینیة
حوزههای علوی اجتماعی بسیار مفید فایده خواهد بود که شاید شییفتگان عرصیة فرهنگیی اجتمیاعی هیم
چنین مقوالتی را دست مایة پژوهشهای گسترده تر قرار داده ونن را با فرهنگ هیایی کیه ادعیای غنیی
بودن تاریخ خود دارند ،بسنجند وتفاوتهای گوناگون در عزت وشكوه را با دیدة بینای خود نظاره گر شوند.

سواالت تحقیق
این پژوهش دربردارنده سؤاالتی کلی واساسی است ،که پاسخ ننها به طور قطی یقیین در جرییان
جستجو وجم نوری مطالب میتواند ما را به هدف وخواسته خیویش کیه بررسیی و مقایسیه وجیوه
سیاسی زندگی اجتماعی ایرانیان در متون منتخب است ،برساند.
سؤاالت اصلی این پژوهش را میتوان در دو مورد بنیادی بیان کرد که عبارتند از:
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متون منتخب مورد نظر چه گستره ای از مقوالت مرتبط به وجوه سیاسی زندگی اجتماعی

ایرانیان را در بر میگیرد (مقایسه)
.8

چگونه میتوان دادههای شناسایی شده و جم نوری شده را با تحلیل نمیاری بیه صیورت

معنی داری ارائه کرد
به طور حتم مطالعة مطالب گردنوری و دسته بندی شده نیه تنهیا پاسیخی در خیور توجیه بیرای
سؤاالت مطرح شده میباشد ،بلكه ممكن است پاسخی هم بیرای مجهیوالت فراوانیی کیه در هین
کسانی که این نوشته را مورد مطالعه و بررسی قرار میدهند ،نیز باشد.
هدف از این سیر پژوهشی در متون منتخب ،فراهم نوردن متنی مرج ونوین برای مطالعه محققان
حوزه علوی اجتماعی ایرانیان است ،تا گامی نخست برای پیمودن راهی طوالنی در خیدمت بیه تیاریخ
زندگی اجتماعی این سرزمین مهیاو شرایطی مساعد برای انجای کارها وطراحی طرح هیایی مشیابه در
این زمینه همچون ،بازتات زندگی ایرانیان در عرصهها وزمانها ومكانهای مختل در متون گوناگون
تاریخی مهیا شود .بدین وسیله میتوان جلوههای مختل

زندگی ایران وایرانی بیشیتر هوییدا و قابیل

مطالعه ودسترسی قرار گیرد ،زیرا طبقه بندی تاریخ ووقای یك ملت در زمینهها وعرصههای مختلی ،
مطالعه را چه برای اهل فن وچه نا نشنا به گذشته مردمان این دیار ،سهل ونسان کرده وسبب استفاده
صحیح و بجا از مناب تاریخی وگسترة نن خواهد شد.
گسترش چنین تحقیقاتی در هر عصر و دوره ای عالوه بر افزایش تالیفیات کتیب تیاریخی اییران
زمین ،باعث شناسایی هرچه بهتر فرهنگ و زندگی این سرزمین خواهد شد.
روش تحقیق
روش انجای چنین پژوهشی را میتوان هم توصیفی و هم تحلیلی بیان کرد .متون منتخبی از تیاریخ
اجتماعی ایرانیان از جمله؛ چهارمقاله و راحه الصدور با ظرافت و دقت تمای مورد مطالعه و کنكاش قرار
گرفته واز مقدمه ،پانوشت ها ،تصاویر ونقشهها ی موجود در ننها داده نگاری صورت گرفته است .پس
از تشخی

داده مورد نظر ،به مفهوی پردازی و یافتن واژگان مناسب پرداخته شیده ،سیپس اشیاره ی

مربوط به داده مورد نظر را در قالب یك موضوع موجز تدوین گشته ،به معنی دیگر این همان مرحلیه
ی طبقه بندی دادههای نماری از متون مورد پژوهش است .سپس از بین دادههای مستخرج ،نن دسته
از داده هایی که بازتابی از وجوه سیاسی زندگی اجتماعی ایرانیان هستند ،برای مقوله بندی شناسیایی
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شده اند .برای مرحله ی سوی ،تحلیل وارزیابی مقوالت ،نماده وجم بندی میشوند .در مرحله نخر کیه
مرحله ی تحلیل وارزیابی نماری است به تحلیل هرکدای از مقوالت وجیوه سیاسیی زنیدگی اجتمیاعی
پرداخته میشود تا نتیجه الزی از پژوهش به دست بیاید.
پیشینه تحقیق
شایان توجه است که تحقیق در بات اجتماع و زندگی اجتماعی از مسیائلی اسیت کیه جیای بسیی
پژوهش و جستجو را در عمق خود پنهان کرده وکافیست قفل این بات تحقیقیات بیا شیكلی نیوین از
ننها کلید خورده تا ایران و ایرانی با وسعت تاریخ پرشكوه وعظمت خود بیشتر نشنا شود واین نوشیتار
پویا و بدی از جمله کلیدهایی است که تا کنون مشابه نن در این حیطه تالی وجم نوری نشده مگیر
نمونه ای جزئی که قالب وریخت وکارکرد نن متفاوت از طرح حاضر است ،نن هم پایان نامه ای تحت
عنوان بررسی جلوههای زندگی ایرانیان در سه اثر برجسیته سیدة پینجم هجری(قابوسینامه ،سیاسیت
نامه،کیمیای سعادت) که توسط نقای حسین افتخاری در سال  5920تدوین شده که از نظر ظرافیت و
نهایت دقت وتخص

در امور مورد جستجو در حیطیه ی تحقییق و پیژوهش و وسیعت کیار ،کیامال

متفاوت از طرح کنونی ارائه شده است.
یافتههاي تحقیق
در این بخش تمای دادههای که مربوط به وجوه سیاسی زندگی اجتمیاعی ایرانییان اسیت بیا دقیت
خاصّی شناسایی و با کر صفحه در هر دو اثر« راحه الصدور» 1و« چهار مقاله» 2نورده شده است.
 -1وجوه سیاسی کتاب راحه الصدور و آیه السرور
 -1-1کشوري

 -1-1-1دربااار :جانشییینی( ص  -)880 ،589دسیسییههای دربییاری( ص ،890 ،899 ،595 ،599
 -)928 ،908 ،990 ،918 ،802 ،800 ،811 -815 ،891ثروت اندوزی حاکمیان ودربارییان( ص ،598
.) 802 ،595
 -2-1-1اسناد ومدارك دیوانی :مایال( 3ص  -)930 ،992 ،803 ، 91ملطفیه( 4ص ، 958 ،582
 -)908 ، 953 ، 952نامه(ص  -)953 ،898 ،589-588 ،35شیوه پنهان کردن نامهها وملطفیهها (ص
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 -)953توقیییییی  5سیییییلطان(ص -)995 ،825 ،805 ،853 ،885 ،889 ،590 ،518 ،592 ،550 ،32
شكارنامه( ص .)595
 -3-1-1مشااا د درباااري :سییرهنگ( 6ص  -)00 ،09 ،95حاجییب( 7ص ،583 ،588 ،32 ،30
8

 -)999 ،995 ،808 ،805 ،899 ،813 ،853 ،898 ،880 ،881 ،889 ،590 519 ،559 ،593شییییحنه

(ص  -)950 ،855 ،899 ،500 ،595 ،585 ،582سیییاالر( 9ص  -)893 ،32 ،35پیلبیییان( 11ص ،588
14

 -)888کوتوال( 11ص  -)898 ،588غالمان خیاص( 12ص  -)588وکییل در( 13ص  -)583رسیول

(ص  -)583اتابیییییك( 15ص ،890 ،899 ،819 ،859 ،890 ،899 ،891 ،899 ،895 ،898 ،880 ،558
 -)،585 ،932 ،922 ،999 ،998 ،911 ،952 ،951 ،958 ،995 ،953 ،981 ،801مسیتوفی (ص -)551
َش یر( 17ص-)890 ،899 ،812 ،528
طشییت دار( ص  -)918 ،552 ،550کدخییدا( 16ص  -)895 ،50ح َ
جامه دار( 18ص -) 891 ،899 ،855جاندار( ص  -)899خیلتاش( 19ص.) 929
 -4-1-1اخالق اداري :مشورت وهم اندیشیی( ص -)952 ،39-38فسیاد میالی ورشیوه سیتانی
درباریان(ص  -،)595کارکرد اجتماعی شیعر وشیعرای دربیاری  -شیاعرپروری سیالطین( ص -)985
مدیحیییه سیییرایی( ص ،539-538 ،538-523 ،523-520 ،520 ،515-518 ،585-589 ،559-555
،855-858 ،858-858 ،882-889 ،889-888 ،888-885 ،885 ،888-533 ،532-539 ،539-539
،983-981 ،981-985 ،825-828 ،800-801 ،812-810 ،815-815 ،855-858 ،885-888
 - ) 590-595 ،590-595 ،581-589 ،998-980 ،980-989 ،989-953 ،953-959مرثیه سرایی(
ص .) 911-918 ،853-859 ،525 ،591
 -5-1-1رسوم سیاسی :تشریفات سلطنتی :بیاردادن( ص  - ) 813 ،501مشیروعیت سیاسیی
یافتن از طریق خلیفه عباسی( ص .) 921 ، 951 ،899 ،883 ، 505 ،555 ،589 ،581 ،589-588
 -6-1-1آیینها و مراسم :شعائر دربار -اعتقاد به ظلّ اهلل بودن پادشیاه( ص ،889 ،581 ،555
 -)808 ،850احترای به دانشمندان وعلمای دینی (ص .) 505 ،33
 -7-1-1رسوم دربار :رسم وزیرکشی در عصر سلجوقی(ص  - ) 552 ،550حذف رسوی محدث
وقوانین ناپسند توسط ملكشاه سلجوقی(ص -)598قل وقم اسماعیلیان توسط حكومت سلجوقی(ص
 -)823 ،595 ،511 ،519پنج نوبت نقاره زدن بیر درگیاه پادشیاه(ص  -)855 ،550سیراپرده ی سیر
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جهرمی زدن نشان ادعای حكومت کردن( -)508ارسال خوان سالر از مناطق مختل برای سیالطین
سلجوقی(ص  -)500خطبه خواندن وسكه زدن به نای ولیعهد(ص  -)800رسم تعزییت سیه روزه (ص
 )838رسم حلقه درگوش کردن اسراء وامان دادن به ننها( ص  -)553رسم حق الزحمه گیرفتن امییر
حرمین(مسجدالحرای ومسجد النبی) از حاجیان(ص  -)595وجود اتابك در عصرسلجوقی ونقیش ننیان
(ص ،958 ،995 ،801 ،890 ،899 ،819 ،859 ،895-898 ،890 ،899 ،891 ،899 ،898 ،880 ،558
 -)588 ،922 ،999 ،958 ،998 ،911 ،952اسییتقبال از خلفییا وحاکمییان(ص  -)808 ،891 ،589رسییم
نوشتن نای فاتح شهرها وقالع با حروف جُمل بر سر در نن ها(ص .) 511
 - 8 -1-1احترام به سلطان وخلیفه :بوسیدن ماال خلیفه(ص  -)91از اسب پیاده شیدن( ص
 -)558زمین بوسییدن( ص  - )923 ،959 ،891 ،883 ،880 ،559 ،582دسیت بوسییدن( ص ،880
 -)950 ،959 ،955برخاستن وتعظیم کردن باشنیدن نای خلیفه (ص .)921
 -9-1-1شیوههاي اطالع رسانی :به کارگیری منهی 21وجاسوس(ص .)951
 -11-1-1شکارکردن :شكار سلطان( ص .)851 ،889 ،595
 -11-1-1میگساري :میگساری سلطان( ص .)585 ،800 ،813 ،818 ،899
 -12-1-1حرمسرا :نقش زنان درسیاست( ص .)999 ،999 ،819 ،815 ،558 ،555 ،558 ،593 ،599

 -2-1لشکري

 -1-2-1سااازمان لشااکر :جنییاح( 21ص  –) 580 ،853 ،852میمنییه( 22ص ،851 ،853 ،852
 -)580 ،905میسره( 23ص  -)580 ،905 ،853 ،852قلب( 24ص .)905 ،853 ،852
-2-2-1ابزار نظاامی :شمشییر(ص  -)512 ،935 ،923 ،992 ،991 ،858 ،559 ،588گیرز( ص
 -)992 ،559 ،585منجنییییق( 25ص  -)839 ،823 ،893 ،890 ،528 ،582عیییراده( 26ص ،823 ،582
 -)839ناچخ( 27ص  -)951زره(ص  - )992کمان کروهه( 28ص  -)989نیزه( ص  -)512زوبین( ص
.)512
 -3-2-1تجهیزات نظاامی :فییل( ص  -)888 ،585اسیب( ص ،993 ،992 ،995 ،959 ،585
 -)923کشتی( ص  -)890لشكرکشیها (ص .) 882 ،588-33 ،35
 -4-2-1آثار وعواقب جنگ :غارت وویرانی(ص  -)955 ،892 ،525 ،528کشت وکشتار(ص )525
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 -5-2-1تامین نیروي نظامی :تشكیل نیروهایی از غزان به عنوان حواشی وخدمتگزاران سلطان
سنجر(ص ) 503
 -6-2-1قالع وکاربرد آن :پناهگاهی برای شیعیان اسماعیلی در عصر سلجوقی(ص .)823 ،519

 -3-1عدل وظلم ومظالم

عدل وداد حاکم( ص  -)25-25 ، 28 ، 09-05ظلم وبی عدالتی حاکم نسبت بیه رعییت( ص ،09
 -)935-939 ،929 ،528 ،525 ،500 ،505 ،552 ،03مظالم( ص .) 595
 -4-1مجازاتهاي سیاسی

 -1-4-1شیوه مجازات :حبس درقلعه( ص  -)915 ،955 ، 992 ،898 ،38حبس در مكانی غییر
از قلعییه( ص  -)803 ،811-815 ،891 ،558 ، 20بییه بنییدکردن( ص  -)38میییل در چشییم کشیییدن
وکورکردن(ص  -)920 ، 993 ،558 ،589سوزاندن مجری(ص  -)512دارزدن(ص  -)595تبعید کردن
(ص  -)803مصادره اموال(ص  -)932 ، 915تازیانه زدن (ص  -)925نگونسار بردارکردن(ص .)933
-5-1پاداش دادن

-1-5-1انواع پاداش :خلعیت دادن( 29ص ،833 ،838 ،851 ،855-859 ،891 ،895 ،501 ،38
 -)925 ،995-999لوازی خلعت( ص  -)895 ،508انعای دادن( ص .)595
 -6-1عدم ثبات سیاسی

به اسارت در نمدن سلطان سنجر بن ملكشاه توسط غزان ونوردن وی به دارالملك مرو(ص -)503
حضور سلطان سنجر بن ملكشاه به مدت دوسال در اسارت ومیان غزان(ص .) 529
 -2وجوه سیاسیِ زندگی اجتماعی ایرانیان در کتاب چهار مقاله
 -1-2کشوري

 -1-1-2مشا د درباري :حاجب البات (ص  -)89ساالر(ص ( ،)81ص  -)89شحنه(ص .) 59
 -2-1-2اخالق اداري :مشورت وهم اندیشی( ص .) 81
 -3-1-2کارکرد اجتماعی شعر وشعراي درباري :تاثیر شعر برانسان( ص -)10 ،19-18 ،58
شاعرپروری سالطین( ص  ) 05-08 ،93 ،12 ،55اهداف شاعران :ثروت انیدوزی( ص  -)15حكاییت
شاعرپروری( ص  -)01-09 ،05-93دریافت صله( 98ص .) 09 ،05 ،92 ،91-95 ،10
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 -4-1-2انواع صله :بخشیدن معادن به مدت معین از سوی شاهان به شیعرا( ص  -)29اهیدای
سیم طاقا یا جفت 95به شعرا( ص .) 01 ،05
 -5-1-2شیوههاي اطالع رسانی :به کارگیری کبوتر به عنوان پیك (ص .) 80
 -6-1-2رسوم درباري :منسو شدن رسوی پادشاهان گذشیته در عهید سیلجوقیان( ص -)58
باردادن( 98ص .) 550
 -7-1-2القاب وعناوین :لقب» مَلَك « به حكمرانان والیت از سوی سالطین مستقله( حاشییه،
ص  0مقدمه) -لقب »سلطان« به امییر محمیود غزنیوی( ح ،ص  0مقدمیه) -دریافیت لقیب رسیمی
»سلطان« از دارالخالفه( ح ،ص  0مقدمه).
 -8-1-2فدیه دادن :فدیه دادن برای نزادی اسراء( ص  2مقدمیه)( ،ص  -)585کیوس زدن بیه
نشان حرکت لشكر( ص .) 89
-9-1-2شیوه مجرم یابی :نقاشیی از مجیری وارسیال نن بیه اطیراف واکنیاف مملكیت جهیت
دستگیری( ص .) 588
 -11-1-2دیوانهاي سلطنتی :دیوان رسالت( ص  -)89دیوان بریید( ص  -)58حیذف دییوان
برید در عهد سلجوقیان( ص .) 58
 -11-1-2اسناد ومدارك دیوانی :ملطفه (ص .) 81
 -2-2باورهاي سیاسی

نقد سیاست (نقد حكای) -هجو سلطان محمود غزنوی توسط فردوسی( ص ) 25
 -3-2عدل وظلم ومظالم

عدالت گری گورخان خطایی( ص  -)92ظلم اتمتگین در بخارا( ص  -)92مختصر نوشیتن عیر
حال وبرباالی چوت نصب کردن در مقابل چشم سلطان( ص  -)98جامیه درییدن وسیربرهنه کیردن
هنگای دادخوهی( ص ) 98
 -4-2مجازاتهاي سیاسی

 -1-4-2شیوه مجازات :حبس( ص

 -)39 ،05مكان حبس :قلعه( ص ) 05

 -5-2پاداش دادن :خلعت( ص .) 550 ،589 ،89
تحلید و ارزیابی داده ها
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الف :تحلید وارزیابی دادههاي مربوط به کتاب راحه الصدور وآیه السرور

اکنون بعد از درصد فراوانی کلی وجوهات زندگی اجتماعی در کتات راحه الصدورونیه السرور به
تفكیك مقوالت هرکدای از عناصرسیاسی زندگی اجتماعی به صورت مجزا پرداخته میشود.
کتات راحه الصدور به عرصة سیاسیِ زندگی توجه بیشتری نموده انید.در ایین حیطیهها نیینهیا
ومراسم درباری با فراوانی  95/05درصد در رده نخست ومشیاغل دربیاری بیا فراوانیی  95/95درصید
دررده دوی و اخالق اداری با فراوانی  51/50درصد دررده سیوی ودیگیر مقیوالت درردههیای بعیدی از
جهت کارکرد اجتماعی قرار گرفته اند .ننچه در عرصة سیاسی قابل بحث و تعمّق میباشد ،بحث اسناد
و مدارك دیوانی و مشاغل درباری و بعضی از رسومات درباری است که با دقیت بیه تحلییل هرکیدای
پرداخته خواهد شد .در بحث اسناد ومدارك دیوانی ننچه در کتات راحه الصیدور نمیده اسینادی چیون؛
ماال(فرمان ،حكم حكومتی) ،ملطفه ،نامه توقی سلطانی و شكارنامه اسیت .در مییان اسیناد نمیده درصید
فراوانی سند توقی سلطانی نشان دهنده ی کارکرد بیشتر نن نسبت به دیگر اسناد میباشد .در ایین اسیناد
درصد فراوانی هرکدای این گونه محاسبه شده است .ماال :حكم حكومتی  59درصد فراوانی ،ملطفه  88در
صد فراوانی ،نامه  59درصد فراوانی ،توقی سلطانی  55درصد فراوانی ،شكارنامه 5درصد فراوانی.

کتات راحه الصدور در زمینه مشاغل درباری ،چند شغل که بیشترین کیارکرد اجتمیاعی داشیتهاند
معرفی می کنیم.از میان مشاغل کر شده ،اتابك را اگر بتوان به عنوان شغل محسوت کرد ،با فراوانیی
 95/95درصد در رده نخست ،شغل حاجبی با فراوانی  85/81درصید در رده دوی و شیغل شیحنگی بیا
فراوانی  2/29درصد در رده سوی قرار میگیرد ومشاغل دیگر در ردههای بعدی جای خواهند گرفیت .
پس دراین صورت میتوان نتیجه گرفت ،که اتابكان در عصر سلجوقی در میان شاغلین دیگر در دربار
نقش اساسی در امر حكومت وحكومت داری داشتهاند و شغل حاجبی با توجه به ننچه در کتیات راحیه
الصدور نمده نیز از توجه بیشتری برخوردار بوده است .در قسمت نیینهیا وشیعائر در عصیر سیلجوقی
ننچه قابل توجه می باشد ،اعتقاد به ظلّ اهلل بودن سلطان اسیت کیه سیلطان را سیایه خیدا در زمیین
میدانستد وفرمان وحكم اورا درحكم وفرمان خدا به حسات مینوردند که ایین اعتقیاد تیا سلسیله ی
قاجاریه کماکان تداوی داشته است .در زمینیه مشیروعیّت ییافتن حكومیت هیا ،پادشیاهان بیه نیوعی
مشروعیت خود را از خلیفه بغداد دریافت میکردند واین مشروعیّت یا با دریافیت منشیور از خلیفیه ییا
خطبه خواندن خلیفه به نای سلطان و ...نمود پیدا میکرد کیه در کتیات راحیه الصیدور بیه مشیروعیّت
سیاسی حاکمان سلجوقی و ارتباط ننان با خلفای عباسی پرداخته شده است.
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ننچه در کتات راحه الصدور ودر عصر سلجوقی به نن اشاره شده بنای رسمی است که از نن به وزیر
کشی تعبیر شده است .زیرا در عصر سلجوقی وزیران به علت حسادت وبدبینی وجیاه طلبیی دربارییان
مورد غصب سلطان واق شده وجان خود را از دست میدادند.از جمله رسوی درباری میتیوان بیه پینج
نوبت نقاره زدن بر درگاه پادشاهان اشاره نمود که خود نن را نشان اقتدار وحاکمیّت پادشاه میدانستند،
که کتات راحه الصدور هم موردی از نن را در عصیر سیلجوقی بییان نمیوده اسیت.در بیات احتیرای و
شیوههای احترای به سلطان وخلیفه میتوان به  1شیوه احترای گذاشیتن بیه سیلطان و خلیفیه کیه در
کتات راحه الصدور نمده ،اشاره نمود .زمین بوسیدن یكی از شیوههای احترای بوده کیه بیا فراوانیی 18
درصد در رده نخست ودست بوسیدن با فراوانی  82/10درصد در رده دوی وهریك از شییوههای دیگیر
به طور یكسان با فراوانی  0/55درصد در ردههای بعدی جای میگیرند .پس میتوان نتیجه گرفت که
شیوة زمین بوسیدن به نشان احترای به سلطان یا خلیفه در دربار به عنیوان رسیم از جایگیاه وییژه ای
برخوردار بوده است .فراوانی به دست نمده در مقوله لشكری عبارت است از :فراوانی سازمان لشیكر81
درصد -.ابزار نظامی  55/99درصد  -تجهیزات نظامی  51درصد -.لشكرکشی 1درصد -نثار وعواقیب
جنگ  2/99درصد -.تامین نیروی نظامی  5/99درصد -.کاربرد قالع  9/99درصد.
با توجّه به فراوانی به دست نمده از مقوالت مزبور میتوان نتیجیه گرفیت کیه در کتیات راحیه
الصدور بیشترین توجه به ابزار نظامی بوده که خود نشان دهنده ی جنگ وعدی ثبات سیاسی نن عصر
می باشد .کتات راحه الصدور قالع را مكانی برای پناه گیری اسیماعیلیان در عصیر سیلجوقی معرفیی
نموده است.کتات راحه الصدور درزمینه نثار وعواقب جنگ دو عامل بیان نموده یكی غیارت و ویرانیی
ودیگر کشت وکشتار مردی که مورد اول اثر خود را بیشتر نمایان کرده است.
در حیطههای عدل وظلم ومظالم حاکمان ،کتات راحه الصدور به  59مورد اشاره نموده که سهم مقوله
عدل  89/80درصد وسهم ظلم حاکمان نسبت به رعیت  93/89درصد وسهم مظالم ودادری  0/93درصید
میبیاشد که این خیود نشان دهنده ی ظلم و بیداد حاکمان نن عصر نسبت به رعیت میباشد.

در زمینة مجازات سیاسی وشیوه ی ننها در کتات راحه الصدور به  3شیوه مجازات اشیاره نمیوده
است که حبس کردن مجری با فراوانی  51/51درصد در رده اول ،میل درچشم کشیدن وکیورکردن بیا
فراوانی  52/52درصد در رده دوی ،مصادره اموال مجری با فراوانی  3/83درصد در رده سوی وهرکدای از
موارد دیگر به طور یكسان با فراوانی  5/15درصد درردههای بعدی جای میگیرند .پس میتوان چنین
نتیجه گرفت که ،در میان شیوههای رایج مجازات حبس کردن بیشترین کارکرد داشته است.
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در حیطه پاداش دادن ننچه در کتات راحه الصدور نمده انواع خلعت ولوازی خلعت میباشد.که بیا
دو نوع پاداش به نای خلعت وانعای نشنا میشویم .سهم خلعت به نسبت انعای ولیوازی خلعیت  09/38در
صد است ومقوله لوازی خلعت با فراوانی  51/92درصد دررده دوی وانعای با فراوانی  0/93درصد ،در رده
نخر جای دارد.پس میتوان نتیجه گرفت که بیشترین پاداشی که در کتات راحه الصدور نمیده ،مربیوط
به خلعت دادن میباشد.
پس با توجه به فراوانیهای به دست نمده میتوان چنین نتیجه گرفت ،که کتات راحه الصیدورونیه
السرور را کتابی سیاسی به حسات نورد که بیشترین مباحث نن مربوط به وجه سیاسی زندگی اجتماعی
ایرانیان است.
ب -تحلید و ارزیابی دادههاي مربوط به کتاب چهارمقاله

دراین مقوله زیر مجموعههای کر شده عبارتند از :کشوری ،باورهای سیاسی ،عدل وظلیم ،شییوه
مظالم از سلطان ،مجازاتهای سیاسی وپاداش دادن.
در قسمت وجوه کشوری در مقوله دربار که خود از چند زیر مجموعه تشكیل شده اسیت ،فراوانیی
زیر بدست نمد :فراوانی مشاغل درباری 58/1درصد - ،اخالق اداری و شیوه اطالع رسانی ،هرکدای بیه
طور یكسان  9/58درصد- ،کارکرد اجتماعی شعر وشیعرای دربیاری  19/81درصید -،رسیوی سیاسیی
دربار 85/20درصد -رسوی نیینی دربار  9/81درصد میباشد ،که این فراونیها نشان دهنده ی کیارکرد
بیشتر شعر وشعرای دربار نن عصر است.دربین مشاغل درباری از سه شغل حاجبی وساالری وشحنگی:
شغل ساالری با فراوانی  18درصد و دو شغل دیگر هرکدای بیه طیور یكسیان بیا فراوانیی  81درصید،
درجایگاه بعدی قرار دارند ،پس با توجه به فراوانی به دست نمده از مشاغل ،مقای ساالری در نن عصر
نسبت به دیگر مشاغل درباری بیشتر مورد توجه بوده است.دربحث اطالع رسانی تنها شییوه ای کیه
جهت کسب اطالعات نمده و به عنوان پیك از نن استفاده شده ،به کارگیری کبوتر بوده است.
درقسمت رسوی درباری بیشترین کارکرد را میتوان به القات و عناوین داد ،زییرا ایین مقولیه بیه
نسبت دیگر مقوالت رسوی درباری  99/99درصد فراوانی دارد و در رده بعد از نن فدیه دادن با 88/88
درصد فراونی قرار دارد و چهار مقوله دیگر هر کدای به طور یكسان با فراوانی 55/55درصد در ردههای
بعدی کر شدهاند.
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از مقوالت دیگر کشوری میتوان به مقوله وزارت ،اشیاره نمیود ،کیه در ایین مقولیه دیوانهیای
سلطنتی واسناد ومدارك دیوانی ،جای گرفتهاند .سهم دیوانهیای سیلطنتی  01درصید وسیهم اسیناد
ومدارك دیوانی  81درصد میباشد .پس با به دست نمدن چنین فراوانی میتیوان نتیجیه گرفیت کیه
دیوانههای سلطنتی کارکرد بیشتری در حیطه وزارت داشته اند.
در مقوله باورهای سیاسی ننچه در کتات قابل بحث و تعمّق میباشد ،نقد سیاست میباشید کیه
نن هجویه ی سلطان محمود غزنوی از زبان فردوسی شاعر مشهور قرن چهاری هجری میباشد.
در مقوله عدل وظلم و مظالم ،بیشترین بحت مربوط به مظالم میباشد که حیدود  18درصید در
مورد شیوههای مظالم در کتات بحث و راج به عدل وظلم به طور یكسان هرکدای  81درصید بحیث
شده است.
در قسمت زندان و مجازاتهای سیاسی تنها به شیوه ی حیبس کیردن مجیری و مكیان حیبس
(قالع) بحث شده که اگر با پاداش دادن مقایسه شود ،فراونی مجازاتها  18درصد و فراوانیی پیاداش
هم  18درصد میباشد که این نشان دهنده ی یكسانی مجازات وپاداش در کتات چهار مقاله است.
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مقایسه وجوه سیاسی در دو کتاب (جدول شماره یک تا )8
جدول شماره  5مقایسه شیوههای مجازات در متون منتخب
چهار مقاله

شیوههای مجازات

راحه الصدور

چهار مقاله

شیوههای مجازات راحییییییه
الصدور
*
حبس

*

گماشتن در اصطبل

-

-

تبعید

*

-

تازیانه زدن
پوست کندن
دست وپای بریدن

*
-

-

*
-

-

سنگسارکردن
سییربر سییه پایییه
نهادن
گردن زدن
ماله کردن

-

-

چهارپیییییاره کردن،بیییییه
چهاردارکشیدن
کشتن به وسیله فیل
درغل وزنجیر کردن
رسن درپای انیداختن ودور
شهر گردانیدن
خصی واخته کردن در دربار
مصادره اموال

-

-

*

-

-

-

*
-

-

نگونساربردارکردن
بندبندبرییییدن انیییدایهای
مجری
سوزاندن
میل درچشم کشیدن
کورکردن باکافور

*
-

-

*
*
-

-

-

-

دارزدن
وارونه بر دارکردن
کشییتن واجسییاد
ننان روی سیرگین
انداختن
جریمه نقدی

از مقایسه متون منتخب درباره شیوههای مجازات به عمیل نمیده نتیجیه بیر نن شید ،کیه راحیه
الصدوردارای بیشترین شیوه ی مجازات به نسبت چهار مقاله است .در کتات چهار مقاله فقیط از ییك
شیوه ی متداول مجازات نن هم حبس کردن نای برده شده است.
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جدول شماره  8مقایسه مشاغل درباری در متون منتخب
مشاغل

راحه الصدور

چهار مقاله

مشاغل

راحه الصدور

چهار مقاله

حاجب

*

*

ستوربانی

-

-

رئیس

-

-

مستوفی

*

-

رسول

*

-

دیوانبان

-

-

کدخدا

*

-

نغاجی

-

-

نقیب

-

-

ساالر(سپهبد)

*

*

شحنه

*

*

خیلتاش

*

-

کوتوال

*

-

عار

-

-

سرهنگ

*

-

غالی

*

-

حشر

*

-

طشت دار

*

-

غازیان

-

-

ساقی گری

-

-

پیلبان

*

-

پرده دار

-

-

یك سواره

-

-

مرتبه دار

-

-

سواران تفاریق

-

-

چتردار

-

-

حاکم شهر

-

-

علمدار

-

-

وکیل در

*

-

غاشیه دار

-

-

قودکشی

-

-

شمشیردار

-

-

خزینه دار

-

-

دواتدار

-

-

رسولدار

-

-

سپردار

-

-

رکابدار

-

-

اتابك

*

-

سالحدار(جاندار)

*

-

بزرگ فرمای

-

-

جامه دار

*

-

پاسبان

-

-

نایب وزیر

-

-

خادی پادشاه

-

-

جدول مزبور به مقایسه مشاغل درباری در متیون منتخیب پرداختیه ،کیه ایین مقایسیه حیاکی از
بیشترین مشاغل درباری در راحه الصدور است و چهار مقاله از این نظر درمرحله بعدی قرار دارد  .پس
می توان نتیجه گرفت راحه الصدور از نظر وجوه سیاسی ،باالخ
مقاله از اهمیت بیشتری برخوردار است.

مشاغل درباری در مقایسه بیا چهیار
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جدول شماره  9مقایسه شیوههای احترای به سلطان یا خلیفه وصاحب منصبان در متون منتخب
راحه الصدور

شیوههای احترای

راحه الصدور

چهار مقاله

شیوههای احترای

زمین بوسیدن

*

*

دسیییییییییییت در -

چهار مقاله
-

کمرایستادن
ازاسب پیاده شدن *

*

عنان با عنان نمدن

-

-

-

-

برپای خاستن

*

*

پشییییت پییییای -

-

دست بوسیدن

*

*

رکات بوسیدن
بوسیدن

*

ماییییال خلیفییییه -
بوسیدن

این جدول به مقایسه ی شیوههای احترای در متون منتخب پرداخته که اکایر شییوههای اسیتخراج
شده در متون منتخب یكسان است و در موارد استانائیی با هم افتراق دارنید.با ایین وصی مییتیوان
نتیجه گرفت که کاربرد شیوههای احترای در چهار مقاله بیشتر بوده است.
جدول شماره  5مقایسه شیوههای اطالع رسانی در متون منتخب
شییییوههای اطییییالع راحه الصدور

چهار مقاله

رسانی
مشیییییییییییییییرف *

-

شییییوههای اطیییالع راحیییییییه چهار مقاله
رسانی

الصدور

به کارگیری کبوتر

-

*

ومنهی(جاسوس)
قاصد

-

-

سواران مرتب

-

-

گماشتن صاحب خبیر -

-

وبرید
گماشیییییتن دبییییییر -

-

درکناروزیر

جدول شماره  ، 5به مقایسه ی شیوههای اطالع رسانی در متون منتخیب پرداختیه کیه در ایین
زمینه کتات راحه الصدور از شیوه ی معمول (جاسوس) استفاده نموده ،ولی در چهارمقاله اطالع رسانی
بیشتر با استفاده از کبوتر صورت گرفته است.
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جدول شماره  1مقایسه دیوانهای سلطنتی در متون منتخب
دیوانهییییییییای راحه الصدور

چهار مقاله

سلطنتی

دیوانهییییییییای راحه الصدور

چهار مقاله

سلطنتی

وزارت

-

-

برید

-

*

استیفا

-

-

وکالت

-

-

رسالت(انشاء)

-

*

صدقات ونفقات

-

-

عر

-

-

خراج

-

-

جدول مزبور به مقایسه ی دیوانهای دولتی در متون منتخب پرداخته ،که در ایین زمینیه چهیار
مقاله ،به کر بعضی از دیوانها پرداخته است در حالی که کتات تاریخی راحه الصدور که بیه سیلجوق
نامه هم مشهور است با اینكه راج به سلسله ی سلجوقیان بحث میکند ،به طورخیاص غییر از وزراء
کییه متعلّییق بییه دیییوان وزارت هسییتند ،از دیییوانی بییه طییور خییاص یییاد نمییی کنیید ،اییین میییتوانیید
نشانگراضمحالل بعضی از دیوانها در عصر سلجوقی باشد.
جدول شماره  9مقایسه اسناد ومدارك دیوانی در متون منتخب
اسیییناد ومیییدارك راحه الصدور
دیوانی
*
نامه
*
ملطفه
رقعه
*
ماال

چهار مقاله
*
-

اسیییناد ومیییدارك راحه الصدور
دیوانی
منشور
*
توقی
برات
*
شكارنامه

چهار مقاله
-

دراین جدول اسناد ومدارك دیوانی در کتب منتخب مورد بررسی قیرار گرفیت کیه کتیات راحیه
الصدور در رد ه ی اول قرار دارد در حالیكه در چهارمقاله تنها از یك سند نای برده شده است.
جدول شماره  0مقایسه سازمان لشكر در متون منتخب
سازمان لشكر

راحه الصدور

چهار مقاله

سازمان لشكر

راحه الصدور

چهار مقاله

جناح

*

-

میمنه

*

-

مقدمه

-

-

میسره

*

-

قلب

*

-

ساقه

-

-

مایه دار

-

-

در جدول مقایسه سازمان لشكر در متون منتخب ،کتات راحه الصدور درجه اول اهمّییت را دارد،
در حالیكه چهارمقاله فاقد مقوالت مزبور می باشد.
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نتیجه گیري
با تحلیلی که بر مقولههای سیاسی مطرح شده در هر دو کتات راحه الصدور و چهار مقالیه ،انجیای
گرفت ،ا ین نتایج استخراج گردید :که کتات راحه الصدور بیشتر از چهار مقاله به کر مشاغل دربیاری،
شیوههای مجازات کردن ،بیان سازمان لشكر و همچنین اسناد و مدارك دیوانی ،دیوانهای سیلطنتی،
پرداخته است در حالیكه کتات چهار مقاله به مراتب ،کمتیر بیه ایین مقیوالت پرداختیه اسیت جیز در
شیوههای احترای به سلطان یا خلیفه وصاحب منصبان .به طیور کلیی و در مقایسیه میی تیوان نتیجیه
گرفت که وجوه سیاسی زندگی اجتماعی ایرانیان در کتات راحیه الصیدور بیشیتر از کتیات چهارمقالیه
بازتات دارد و به نن پرداخته شده است.
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یادداشت ها
.5

کتات راحه الصدور ونیه السرور از کتب مهم اواخر قرن ششم واوایل قرن هفتم هجری است ومؤل

نن نجم الدین ابی بكر محمد بن علی بین سیلیمان راونیدی از دانشیمندان وخطاطیان روزگیار خیویش بیوده
است.این اثر هم از نظرادبی و هم از نظر اطالعات فراوان تاریخی واجتمیاعی جیزء معتبرتیرین وسیودمندترین
کتب فارسی پیش از حمله ی مغول میباشد(.صفا . )5882: 8199این کتات در سال  133هجری قمری تالی
شده ویكی از بهترین کتب نار فارسی و در نهایت فصاحت وروانی نوشته شده اسیت و در ضیمن اشیعاری بیه
فارسی از مؤل ونیز بزرگان ادت فارسی در نن ثبت شده است(.نفیسی :5955ج  .)551 :5کتات راحیه الصیدور
ونیه السرور دیباچه ای مشتمل بر حمد ونعت خدا ورسول وستایش خلفا واصحات ومنقبت ابوحنیفه نعمان بین
ثابت ومحمد بن ادریس شافعی ومدح غیاث الدین کیخسرو بن قلج ارسالن وتوصی سیرزمین عیراق پیس از
انقضاء سلطنت طغرل سوی دارد وبعد وارد مقدمه ای میشود که با نغاز کار سلجوقیان وارتباط ننان با سیلطان
محمود غزنوی و علل درگیریشان با امیر مسعود غزنوی پرداخته است(.راوندی  )2-0: 5929بعد از مقدمیه بیه
کر وقای تاریخ سلطنت خاندان سلجوقی از نغاز تا حكومتداری رکن الدین ابوطالب طغیرل بیك محمید بین
میكائیل بن سلجوقی( )511-593انقرا

نن سلسله در عراق به دست خوارزمشیاه تكیش بین اییل ارسیالن

پرداخته ودر پایان نن فصلی بسیار مفید در چگونگی احوال سرزمینهای عراق وغلبه ی خوارزمیان نمده است.
روش مؤل در تقریر تاریخ چنان است که پس از کر القات وعناوین هرپادشاهی به کیر وزراء وحاجبیان وی
پرداخته ووصفی از اخالق ورفتار او میکند،پس به کر اتفاقات سلطنت وی میپردازد و بیشتر از نیات واحادیث
واماال و اشعار فارسی و عربی استفاده مینماید به طوریكه گاهی از روش تاریخ فاصیله مییگییرد و در پاییان
هرقسمت قصیده ای از انشاء خود در مدح غیاث الدین کیخسرو مینگارد(.همان  )2 :در پاییان کتیات راونیدی
فصولی در کر ندات ندیمی وشطرنج،مسابقت وتیر انداختن،شكار کردن،فی معرفیه اصیول الخیط مین الیدایره
والنقط،فی الغالب والمغلوت وفصلی در خاتمت کتات نورده وکتات را با نای و مدح غیاث الدین کیخسرو خاتمیه
داده است(.صفا .) 5858 : 8199راوندی کتات راحه الصدور ونیه السیرور خیود را بیه دلییل احسیاس دیین بیه
سالطین سلجوقی و درقدردانی از تاسیس مدارس عراق که وی در ننها تحصیل کرده بیود وبیرای بیه یادگیار
گزاردن اثر جاودانی از خود و همچنین برای تجلیل از فتح عظیم انطالیه توسط کیخسرو بین قلیج ارسیالن در
سال 133هجری به وی تقدیم میکند(.همان ) 5883:کتات راحه الصدور ونیه السرور دارای فوائد زیادی اسیت
:یكی ننكه چون مؤل خود شاهد وناظر بعضی از حوادث بوده ،اهمیت وارزش بسیاری به کتات بخشیده است.
دیگر نن که کتات مبین مطالبی است که به مناسبت از رجال و شعراء مشهور نن زمان مانند عالءالدله عربشاه
وفرزندان وی وعبادی وانوری وسیداشرف الدین حسن غزنوی واثیر اخسیكتی ومجیر بیلقانی در خیالل وقیای
وحوادث تاریخی کر شده واز قدیم ترین مناب شرح حال ننان به شمار مییتیوان نورد .از فوائید دیگیر کتیات

02
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حكایات واماال و اشعار برگزیده ی عربی وفارسی است که در نن کر شیده اسیت(.راوندی .) 2: 5929مؤلی
کتات راحه الصدور ونیه السرور فردی نشنا به علوی وهنر میباشد.زیرا وی عالوه بر فنیون ادت و هنیر خیط و
تذهیب و جلد سازی در تفسیر وفقه وعلیوی میذهب ورواییت نییز مهیارت داشیته وپیس از انقیرا

حكومیت

سلجوقیان به گوشه نشینی پرداخته و تحصیل وتكمیل علوی شرعی را برتر از همه چیز دانسیته اسیت(.همان :
.)3راوندی شرح حال خود را در کتابش بیان نموده است که خالصه ی نن چنین میباشد که در کودکی پدرش
را از دست میدهد وخاندان او به سبب قحطی اصفهان در سال  108هجری تهیدست میشیوند بیه طوریكیه
محمد در کن خال خود تاج الدین احمد بن محمد بن علی الراوندی از فاضالن بیزرگ روزگیار کیه در انیواع
علوی شرعی و ادبی سرنمد بودبه مدت ده سال به سر میبرد.راوندی در این مدت در خدمت خال خود به کسب
علوی شرعی وادبی ونموزش خط میپردازد به طوریكه هفتاد نوع خط یاد میگیرد (.صفا .) 5883 : 8199
.8

مؤل کتات چهارمقاله ابوالحسن نظای الدین(نجم الدین)احمدبن عمربن علی سمرقندی معروف بیه

نظامی عروضی از شاعران ونویسندگان قرن ششیم هجیری است(.صیفا . )395 :8199وی در خیدمت ملیوك
غوری نل شنسب به سر میبرد وچنانكه خود تصریح کرده است سالها به مدح نن پادشاهان اختصاص داشیته
وکتات خود را به نای ابوالحسن حسای الدین علی بن فخرالدین مسعود برادر زاده ملیك شیمس الیدین محمید بین
فخرالدین بن مسعود پادشاه معروف غوری نوشته است(.همان )398:اسم اصیلی کتیات مجمی النیوادر اسیت کیه
مشتمل بر چهار مقاله در بیان شرایط چهارطبقه از ندماء سالطین یعنی دبیران وشاعران ومنجمان وطبیبان است.

.9

نویسنده در مقدمه ی هر مقاله با انشائی مزین و مصنوع شیرایط و در بایسیتهای هرییك از ایین

فنون و مقدماتی را که برای صاحب فن الزمست کر میکند و کر این شرایط را تا نخر مقاله ادامیه مییدهید
وبرای اثبات هریك از نظرهای خود به نوردن حكایت یا حكایت هیایی مبیادرت مییورزد(.همیان )395:چهیار
مقاله شامل یك مقدمه وچهار مقالت است.مقدمه پس از حمد خدا،دارای پنج فصل اسیت:اول در کیر و میدح
پادشاهان غور معاصر مؤل ،وفصول بعد در چگونگی نفرینش مخلوقات از جماد ونبات وحییوان وانسیان ونییز
حواس ظاهر وقوای باطن و در پایان مقدمه مؤل حكایاتی نقل کرده است(.معین : 5901هیجده) کتات چهیار
مقاله از جهت کر گروهی از نویسندگان و گویندگان وپزشكان و منجمان شایان اهمیت بسیار اسیت،چه عیده
ای از بزرگان در نن یاد شده است که در ماخذی دیگر نیامده .وهمچنین اطالعاتی که مؤل دربیاره فردوسیی
وخیای ومعزی ودیگران که معاصر یا قریب به عصر او بودهاند نورده،بسیار سودمند میباشد(.همان  :نورده)شیوه
انشاء نظامی عروضی در ادت فارسی قابل توجه بسیار است.عروضی در ابتدای کتات شرحی مختصر در اصیول
حكمت واقسای موجودات علوی وسفلی وکیفیت حدوث وانسان و احوال نفسانی او در اثبات نبوت ولیزوی نائیب
برای نبی،یعنی پادشاه نورده است(.صفا )399 :8199
.5

حكم ،فرمان(فرهنگ معین :5901ج  9218 ، 9یل واژه ماال).
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03

نامه کوچك که به طریق ایجاز حاوی خالصه مطالب باشد( .فرهنگ معین :5901ج  5955 ، 5یل

واژه ملطفه ).
.

نشان کردن بر نامه ،نشان کردن پادشاه برنامه ومنشور ،رسم کردن طغرای سلطان بر عهد که بیه

فرمان معروف است (.لوح فشرده لغت نامه دهخدا ،یل واژه توقی ).
.

فرمانده قشون ،سردار (فرهنگ معین :5901ج  5203 ، 8یل واژه سرهنگ ).

.

پرده دار ،دربان(فرهنگ معین :5901ج  5983 ،5یل واژه حاجب ).

.3

داروغه ،پاسبان شهر وبرزن ،حاکم نظامی ،ماموری که از طرف پادشاه عهده دار امور اداره ی دسیته

ای از ایالت وعشایر بود(.فرهنگ معین :5901ج  8895 ، 8یل واژه شحنه ).
.58

سرور،حاکم ،فرمانده لشكر(فرهنگ معین :5901ج  5285 ،8یل واژه ساالر).

.

نگهبان فیل ،ننكه از فیل مراقبت کند( .فرهنگ معین :5901ج  5203 ، 8یل واژه پیلبان ).

.58

حاکم اندرون شهر ،نگهبان قلعه ،قلعه دار ،دژبان( .فرهنگ معین :5901ج  9558 ، 9یل واژه کوتوال ).

.

هرفرد از گروهی از غالمان که در پشت سرپادشاه میایسیتند( .فرهنیگ معیین :5901ج 8589 ، 8

یل واژه غالی ).
.55

مباشر ،کارگزار ،ناظر سرای ،نائب (فرهنگ معین :5901ج  1818 ، 5یل واژه وکیل در ).

.51

فرستاده ،قاصد ،پیك ،سفیر(فرهنگ معین :5901ج  5915 ، 8یل واژه رسول ).

.

الال ومودت ومربی کودك ،بالخاصه شاهزادگان ،وزییر بیزرگ ،پادشیاه ،دولیت سیلجوقی براسیاس

لشكری قائم بود و فرماندهی لشكر را نیز غالمان در دست داشتند وچون مردی نزاد در دولیت سیلجوقی نمیی
توانستند به مقامات عالیه ی لشكری وحكومت والیات دور دست برسند غالمان زرخرید را که دیگران به دربار
سالجقه به عنوان هدیه فرستاده بودند و امتحان وفیاداری نسیبت بیه مخیدومین خیودداده بیه ایین مقامیات
میگماشتند.هریك از سالجقه عده ی کایری از این ممالیك همراه داشت که بیشیتر ایشیان را هیم از دشیت
قبچان نورده بودند وامیر سلجوقی اداره ی امور درباری ولشكری خود را به عهدهی نن ممالیك وامی گذاشیت
وایشان گاهی نیز به شختی در این ماموریتها معامله میکردند.نتیجه ی این ترتییب نن شید میه ییك عیده از
غال مان تازه نفس جای امرای فرسوده ی قدیم راگرفتند وچون ضع سالجقه مشهود شد وقوای دولت ایشیان
درهم شكست .این ممالیك که به نای مخدومین جنگها کرده بودند سرپرستی یعنی اتابكی شیاهزادگان جیوان
سلجوقی برقرار شدند وبتدریج دراین شغل به نف شاهزادگانی که تحت الالئی ایشان بودند قییای کردنید(.لوح
فشرده لغت نامه دهخدا ،یل واژه اتابك).
.50

متصدی امور ده ،متصدی اداره یا سیازمانی دولتیی ،پیشیكار بزرگیان (فرهنیگ معیین :5901ج ، 9

 8385یل واژه کدخدا ).
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.52

گروه  ،دسته ،قشون غیرمنظم ،چریك (فرهنگ معین :5901ج  5910 ، 5یل واژه حَشَر ).

.

محافظ جامه خانه ،نگهبان البسه(فرهنگ معین :5901ج  5883 ، 5یل واژه جامه دار ).

.

افراد سپاهیانی که از یك خیل ویك واحد نظیامی باشیند ،فرمانیده سیپاهیان ،امیر(فرهنیگ معیین

:5901ج  5505 ، 5یل واژه خیلتاش ).
.85

خبردهنده ،کسی که از طرف پادشاه ودولت مامور کسب خبر وابالغ نن اسیت ،جاسیوس (فرهنیگ

معین :5901ج  5555 ، 5یل واژه مشرف ومنهی ).
.88

کناره لشكر ،بخشی از سپاه که در یكی از دو جانب راست وچپ قرار گیرد( .فرهنگ معین :5901ج

 5859 ، 5یل واژه جناح ).
.

جانب راست میدان جنگ ،واحدی از لشكریان که در جانب راست مییدان مسیتقر شیوند( .فرهنیگ

معین :5901ج  5182 ، 5یل واژه میمنه ).
.85

جانب چپ میدان جنگ ،قسمتی از لشكریان که در جانب چپ میدان جنگ جای گیرنید( .فرهنیگ

معین :5901ج  5539 ، 5یل واژه میسره).
.81

عمده قوی که قسمت عمده واساسی لشكری را تشكیل دهد و نن در وسط جاگیرد(فرهنیگ معیین

:5901ج  8082 ، 8یل واژه قلب ).
.89

نلتی مرکب از فالخن مانندی بزرگ که بر سرچوبی قوی تعبیه میشد و در جنگهای قدیم بوسیله

ی نن سنگ ونتش به طرف دشمن پرتات میکردند( .فرهنگ معین :5901ج  5925 ، 5یل واژه منجنیق ).
.80

نلتی جنگی کوچكتر از منجنیق که در جنگهای قدیم برای پرتات سنگ بكار میبردنید( .فرهنیگ

معین :5901ج  8829 ، 9یل واژه عراده ).
.82

نوعی تبر که سپاهیان بر پهلوی زین اسب بندند،نیزه دوشا (فرهنگ معین :5901ج  5192 ، 5یل

واژه ناچخ ).
.

کمانی که بدان گلوله ومهره ی گلین اندازند (.فرهنگ معیین : 5901ج  ،9895 ، 9ییل واژه کمیان

گروهه).
.98

جامه دوخته که بزرگی به کسی بخشد(.فرهنگ معین :5901ج  5591 ، 8یل واژه خلعت ).

.

بخشش ،انعای  ،جایزه(فرهنگ معین :5901ج  8598 ، 8یل واژه صلت ).

.

زر وسیم گذاشتن در طبقها در مجالس(نظامی عروضی سمرقندی . ) 05 : 5901

.

ا ن دخول دادن ،اجازه ورود دادن(فرهنگ معین :5901ج  553 ، 5یل واژه باردادن ).
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