بازتاب ومقایسة وجوه اقتصادی زندگیِ اجتماعیِ ایرانیان(قرن ششم هجری ـ دورة
سلجوقیان) در متون «راحه الصدور و آیه السرور»« ،چهارمقاله»« ،فارسنامه»
فرهاد پروانه

دانشجوی دکترای تاریخ اسالم دانشگاه لرستان(نویسنده مسئول)

Farhad.parvaneh@yahoo.com
لیدا شمشیری

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی
رسول رستمی

کارشناس ارشد تاریخ
تاریخ دریافت  98/7/9 :تاریخ پذیرش 98/10/17
چكیده

زندگی اجتماعیِ ایرانیان در چهار مقوله ی سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی قابل برّرسی و تعمّق
است .این نوشتار به برّرسی مقایسهای وجوه اقتصادی زندگی اجتماعیِ ایرانیان(دورة سلجوقیان) در سه
اثر" راحه الصدور ،چهارمقاله و فارسنامه" پرداخته است .و پاسخیاست بر این پرسش که متون منتخب
مورد نظر چه گسترهای از مقوالت مرتبط به وجوه اقتصادی زندگیِ اجتماعی ایرانیان را در برمیگیرند؟
نگارندگان در این مقاله به بیان کامل وجوه اقتصادی در سه اثر ومقایسة آنها کوشیده اند .روش انجام این
پژوهش ،توصیفی و تحلیلی میباشد ،ودر صدد آن است که متن این سه اثر که در ابواب مختلف زندگی
ایرانیان ،تألیف شده را مورد مطالعه قرار داده ،سپس دادههای به دست آمده را به صورتی منظم و مرتب در
عرصة اقتصادی برّرسی کند.نتیجة حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که در هرسه اثر ،به مقوالت
اقتصادی دوران سلجوقیان پرداخته شده است اما در مقایسه ،متن کتاب راحه الصدور ،بیشترین وجوه
اقتصادی زندگی اجتماعی ِایرانیان قرن ششم هجری ،را به تصویر کشیده است.
واژگان کلیدی :راحه الصدور وآیه السرور ،چهارمقاله ،فارسنامه ،وجوه اقتصادی.

بازتاب ومقایسة وجوه اقتصادی زندگیِ اجتماعیِ ایرانیان (قرن ششم هجری ـ دورة سلجوقیان)......

1ـ مقدمه

انس ا موجودااورروز وج ا و ووازو راوارواس ا اورو اافون وناانو ن اات ننواس ا ،وكاانو ااورو اانو
تت ا قودا روو اانوانوا سواجااووروسا رووذااوموز ساانرو ياادواموزنااايقورووا اارورن ا روس ا ووازو
عو بو غ ا ابون سا وزافون زيا روجنل اسوانسا مي وتت ا و ا ورووكتا وويا و اورمواسا وكانو
د اسواواا موجق ااو ازو ا ي و اورمو ميا وجوووعاةوكا ونظ ا روتتا وعتاواموادنوا لو ا سو
جقي ا روكاانوراوارو ا ازو

ريا رو ا انااقواسا وكاانولتظاانولتظاانرو موت و خسا زو روو ااووو

تو ا واس ا كنو زت ا اوا اارو اازورو ن ا
جو اا قو ساا وورد اادو اساا

وانس ا نقو ادنو ا عقود ااسوتأجااسو تزواادو ااوروو ا و

وواوجقطلبااا وذاا اوكاانو زتاا اوزنااايقوادنواا عقوازور و

تا و خقو ا وا اارو س از وذااوموس ا روعلوااقورووعواادواد نو يا و وطبل ا يوزجا رو زر اااوازو
ز باا قو سو مي ساا ،وذاانووساااو اانوا ااروكاانوا اارو ز ت سااق،و زتاا اور ا ووج رجاا موك اارو
تاا و خقوا اا امزج رو ااا،وز اا اوا ااروساا زج رون س اات وراواروز ناا تةوتاا و خقويساان روارو
اساا ،وكاانوياا ور ووو وزجاا نقوازو م،ونناا موازوزنااايقوادنواا عقوج رجاا نقو اا و رااو ووسااوسوو
ا دوراورو و اانوطااوووكلااقو ا جسووا ااولقوازوجسا اسوادنوا عق،وس سااق،و يت ااق،وادن ا ررو
واس ا وكاانوي كااااسو اانوطااوووجو ا ا،وت األ فوكن ايا رو ا انااقوواوجقطلباااوكاانوس ا اسوا اارو
رو اا روژوفوواو اا ارو زر اااوازوز ب قياا رو موينااوروو وي كااااسوز اا جقوازوج رجاا موا اارو او
كو ارو ن وز سنرواسا و ي ا وازوا اروكن ايا روجوللفافوويا وجااا وا نخا ورواسا و ا و
س تةوج رج نقوكنوت و خقو انويسان ريقو ا و ساو مو و انوز با قو ا ورو ا و و انوعوادو ا و
اد نو وراونا
ي ذتاااكنبوتاا و خقوجلولااني روزنااايقوادنواا عق،و يت ااق،وس سااق،وادن اا ررو ،و
ا ان موواو نز ب قوي ذانوتوا ست و انوو انةوتت ا ورو ورواناا،واجا وسا روعو ادورووي كاااسو
ازوا ااروكن اياا ،وز ب قياا رور ذتاااانقوواو اانوت ااو و واياااوكن ا ناوكاانو ا اوذناا و ور و
نسسودا او وا اروتا و خو قنظ ا ويناوروو اورو ا ياو اتاوكانو ا و اوتةوو زيا ووا ان ا مو
ن ا سوج ا رامو وزن ا نقورووا اارو او ا كوا ا و اااووكاانويا وكااااسوس ا زنا و ا وت ا و خوز ي ا و
يسنتا و
وزنااايقوادتو ا عقوا ا امزج روراوارو ساازنقو ق ااا سواس ا ،وكاانويا وتا و خقو ا وز با قو
مود ااسود اا

ون ساا و ا ااروتاا و خوروور و ااوروراروياا قويساان رووواويوچااومويااوي وروو
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دورو افوراور،وكانوي كاااسوازوا ارورارويا وروو راوناا وجلولاني رو ا اناقواسا وكانو ا جسو
اجااووو ساا وويساان روارورووتواا جقوزج تااني روجاا تببو اا وتاا و خوادنواا عقوا ان اا مواساا

نو

عتااواموجلااا وجقتااوام،و داااوووادن ااا رروزنااايقوادنوااا عقوا ان اا موواوجلااا وزروكااانوروو
ع ااني رويوناا يومواوزوياا روعوااوجقونناا نقوازودااوان رو جلاا وايوجخنلاافوروور ووياا رو
ا سويون يومو وروواس وو
1-1ـ بیان مسئله

وونو ن ووا اا تت وعتاوامو زتا او وجل ساةو داوووادن ا رروزناايقوادنوا عقوا ان ا مودا مو
ن ا ويو ا رورووجنااوموجتنخباواااانوال ااا و،وذ وجل لاانو و وساات جن ورو ااارو مواس ا وكاانو
جنوموجتنخبقوواوكانورووا اوااوجخنلافوزناايقوتا و خقوسا كت موا ارور ا وو وتا و خوك اروا ارو
ساا زج روتااأل فو اااووواوجااووروجه لزاانوداا اوورارو،و وراروياا رو نرساا و جاااووواو اانو ااووتقو
جااتظ و وج تاابورووع اانروادن ا رروزنااايقوادنو ا عق،وجلولاانو تااار،وساالفوجااووروتتل ااسو
اوز قود اووريا،وتا واطععا يوتا و خقوج او و انوو داوووادن ا رروزناايقوادنوا عقوا ان ا موو
ر واموسلوود مو انو اوويونظا سو نانوجاوورو ت سا قودا اووي نانو ورسن ساقوجتللا مو انو
انوالواطعع يوادنو عقو وانو سوذت روط حي قوتس سوي رر و
1-2ـ ضرورت تحقیق

ازو نو وكنويد ننوذ اغوواوو تااوواسا ،وازوتا و خو و نچانوزا

وازوع ا وا اا واتوا توا نا روو

جقتااواموتو اانارو ا اروطااقوط اادو تاااوو اانورس ا و ور وت ا و خوغتااقوا ااروس ا زج روي ا و
س ا ووازوز با قو توا واو قاااو ا ا رواسا وكانو ا وي ا ارورووا ارورو ا ،وررورونا اوازو
دواي واوزنااو رو مو وژو ا رو نان و مونو ا موجاقو اوروكانورساننو تاارواطععا يواكنسا قو
وز اكتااا و مورووزج تااةوادن اا رر،ووايااقو اا ارواساانو ر ووجتللاا مو واياااو ااورو وك ساانقو و
كاا يلقورووزج تااةوذتاا روتوت ياا قوسااببوجساا ويوج ناااموتاا و خوج رجاا نقواساا وكاانو
دلااني روساا ا ازرو وعاا يوواو اانكو اا اوك رواناااو انواا سوذتاا روز ي ياا قورووزج تااةو
اوزوي ا روعلااوسوادنو ا عقو وادن ا ررو س ا ووجو اااو اااوو واياااو ااوروكاانو ا او ا ون مو
ع اااةو يت اااقوادنوااا عقو ادن ااا رر،ويوچتااا روجلاااوتتقوواورسااا ج ةوز ي يااا رو
يساان روت وداا اووراروو موواو اا و يت ياا قوكاانوارعاا روغتااقو ااورموتاا و خو ااوروراونااا،و
ستوتاو تو يي رويون يومورووع يو

وووواو ور ا و ت رو ورونظ ووي و ونا و

و
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1-3ـ سواالت تحقیق

وا ااروز ا ي ورو راوناااووس ا اتتقوكلااقو اس سااقواس ا ،وكاانوز سااخو مي ا و اانوطااوووده ا وروو
د مودسانووو دوا

وكانو وساقو و

وروجه لابوجقتوانااوجا وواو انوياافو واسانةو او

جل سةو دوووادن رروزنايقوادنو عقوا ان مورووجنوموجتنخبواس ،و س نا و
وس اتيوا لقوا روز ي وواوجقتواموروور وجوورو ت ررو مك ر،وكنوعب وتتاواز:و
 1جنااوموجتنخاابوجااوورونظ ا وذاانويساان واروازوجلااوتيوج ا تببو اانو دااوووادن ا رروو
زنايقوادنو عقوا ان مود مو ن ويو روواوروو وجقي ر واجل سن ؟و
 2ذ وننوجقتواموراروي رو ت سا قو ااوو ودوا

ورو ااووواو ا وتتل اسو جا ورو انو

وويوجزتقراورواواانوك ر؟
و نوطوووان ووجه لزاةوجه لابويا ر ورو ورساننو تاارو ااوونانوتت ا وز ساخقوروو اوووتودانو
اروسا اتيوجها حو ااووجق اا،و ل انوجو ارواسا وز ساخقويا و ا اروجو اوتيو ا اناقو
كنورووذيروكس نقوكنوا رونو ننوواوجووروجه لزنو و وسقود اووجقريتا،ون و ا
ويااافوازوا ااروساا وز ينااقورووجنااوموجتنخااب،و اا اي و ورموجنتااقوج داا و نااو رو اا ارو
جه لزاانوجتلل ا مواااوزووعلااوسوادنو ا عقو وادن ا رروا ان ا مواس ا ،وت ا وي ا جقونخس ا و ا ارو
ز وورمووايقوطاوتنقوروو ااج و انوتا و خوزناايقوادنوا عقو وادن ا رروا اروسا زج روج ا و
اا ا هقوجساا عاو اا اروانواا سوك وياا و ط ااااقوط ا حوياا قوجن ا نورووا ااروزج تاانويوچااوم،و
زت ا اوزنااايقوا ان ا مورووع ااني و زج مي ا و ج ميا روجخنلاافورووجنااومويونا يوموتا و خقو
ج ا و ااور و ااا رو س ا لنوجقتااوامودلووي ا روجخنلاافوزنااايقوا ا امو ا انااقو ناان ويو ااااو و
د ااسوجه لزاانو رسن سااقود ا اووي ا ر،وز ا اوطبلن ت ااروت ا و خو د ا و ا وجل ا ورووزج تااني و
ع ني روجخنلف،وجه لزنوواوذانو ا ارواياسو ارو ذانون ات و انويد اننوج رجا موا ارور ا و،و
س سو س مك روو سببواسنو ر و ت كو و و وازوجت وت و خقو يسن و مو واياو ا و
ويساان

وذتاا روتتل لاا تقورووياا وع اا و ور وواروعااع وو اا وا اا ا

وتأل واا يوكناابو

ت ا و خقوا ا اموزج ا ر،و عاايو ت س ا قوي ذاانو ن ا و يت ا و وزنااايقوا ااروس ا زج رو واياااو
او
1-4ـ روش تحقیق

وو

وانواا سوذتاا روز ينااقوواوجقتااواموياا وتو اا وقو وياا وتتل لااقو اا موكاا ر وجنااومو

جتنخباااقوازوتااا و خوادنوااا عقوا ان ااا موروودااا مو نااا ويوااا روازودولااان ووااااانوال اااا وو
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،ذ وجل لاانو وو وساات جنو اا وو ا اا و ورداا وتواا سوجااووروجه لزاانو وكت اا
جلاجاان،وز نو ا ي ،وت ا
ازوتنااخ

وداا اووي ناانو ازو

و نلنااني روجودااوروروو ن ا ورارون ا ورو ااوويوي نناس ا وزاافو

ورارووجااوورونظاا ،و اانوجو ااوسوزاا رازرو و اا نرو اژياا موجت ساابوز را ناانو اااو،و

سلفوا و وج او و انورار وجاوورونظا روود لابو ا وجوااولوجاود وتاا روينانن،و انوجزتاقو
ر

وا ارويوا موج الانروطبلن تاارورارويا رو جا وروازوجناوموجاووروزا ي واسا وسالفو

ازو اا روراروياا روجساانخ ،و مورسااننوازوراروي ا قوكاانو زت ا قوازوو دااوووادن ا ررووزنااايقو
ادنو عقوا ان مويسانتا،و ا اروجلولانو تاارو ت سا قو ااوواناا و ا اروج الاةوساوس،وتتل اسو
اوز قوجلوتي،و جا روو دوا و تااروجاقو اونا ورووج الانو ا وكانوج الاةوتتل اسو اوز ا قو
جاا ورواساا و اانوتتل ااسوي كااااسوازوجلااوتيو دااوووادن اا رروزنااايقوادنواا عقوز را ناانو
جق وروت ونن ونوتزسوازوز ي و نورس و ا و
1-5ـ پیشینه تحقیق

موتودنواسا وكانوتتل ادوروو ا او داوووادن ا رروزناايقوا ان ا موازوجسا القواسا وكانو

و

داا رو سااقوزاا ي و ودساانوووواورووعواادو ااوروزت اا موكاا روو ك ساا ودوااسوا اارو اا او
تتل لا يو ا و ا لقونااو روازو ميا وكل اااو ااوورووتا وا ا امو وا انااقو ا و سااز وتا و خوز ا ووو
عظوا و ااورو نان و اات و اورو ا اارونو اان ووزو ا و و ااا وازودولانوكل اااي قواسا وكاانوتا و
كتااوموجناا نو مورووا ااروا هاانوتااأل فو دواا

ورونناااووج ا ونووناانارود اااقوكاانود لاابو

و خ و كا وك رو موجنوا يوازوطا حوا اا واسا ،و مويا وز من جانواروتتا وعتاوامو وساقو
دلووياا روزنااايقوا ان اا مورووساانواهاا و دسااننوسااا وزااتو ويو راد وساات جن،وس ساا و
ن جاان،ك و روسااز ري وكاانوتوساابو دا رواسا روا نخا ورورووسا و1387وتااا رو اااووكاانوازو
نظا وو ا ا و ون ا ورد ا و تخ ا وروواجااوووجااوورودساانووورووا هااةوتتل اادو وزا ي و و
سز ك و،وك جعوجنو يوازوط حوكتونقواواانو اوواس و
و
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2ـ بحث (یافته های تحقیق )

ورووا رو خ وتو سوراروي روكنوج و و نو دوووادن اا رروزنايقوادنو عقوا ان مواساا و ورد و
ل قو ت س قو و وذك و وتنورووي و سنواه و«وواانوال ا و »1و«،وذ ووجل لن،»2و«و و ست جن»3و
وروو اوواس وو
.1

وجوه اقتصادی در کتاب راحه الصدور و آیه السرور

 .1.1اقتصاد شهري

.1.1.1

بازار

.1.1.1.1
 .1.1.1.1.1و

و

4واودو92و،و371و

وست و س اودو92و

 .1.2اقتصاد كوچروي

.1.2.1

مالكيت

اده
.1.2.1.1
183و،و230و،و335و،و363و،و366و،و363وو

ل5وراوراودوو110و،و126و،و127و،و129و،و131و،و

 .1.3اقتصاد ملي وبين المللي

.1.3.1

مقادير

.1.3.1.1
،و345و
.1.3.1.2

.1.3.2

ست 6وادو77و،و79و،و100و،و206و،و263و،و269و،و289و
جت 7اودو244و،و269و،و299و،و352و

ماليات

.1.3.2.1

ج ل يوي نراودو73و

.1.3.2.1.1
.1.3.2.1.1.1
 .1.3.3جزيه گرفتن( ص ) 120
پول ومسكوكات
.1.3.4

جنولقوج ل ي
جسنو ق8ادو145و

 .1.3.4.1ر ت و9واودو44و،و71و،و78و،و95و،و111و،و120و،و122و،و131و،و
141و،و147و،و160و،و163و،و164و،و168و،و178و،و209و،و215و،و346و،و
351و،و365و،و367و،و380و،و386و،و391و،و397و،و430و،و431
 .1.3.4.2ر ت ووجغ قاودو44و
 .1.3.4.3روس10واودوو71و80،و،و111و،و215و
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فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ ،سال  15شماره / 56بهار1399

 .1.4اقتصاد كشاورزي

.1.4.1

معيشت مردم

.1.4.1.1

عواجسوطب زقوجن ه و جز ن وج رس

.1.4.1.1.1.1
.1.4.1.1.1.2

دتهقادو،182و229و

طو ماودو292-291و
 .1.4.1.2ت ه وعواجسوطب زقو وجز ن وج رس

.1.4.1.2.1.1
.1.4.1.2.1.2
.2

ج گو ج ادو182و
و ورو ادو182و و

وجوه اقتصادی در کتاب چهارمقاله

 .2.1اقتصاد كوچرويي

.2.1.1

داد وستد

.2.1.1.1

.2.1.1.1.1

آداب داد وستد
قباله نوشتن( ص ) 34

 .2.1.2مالكیت

.2.1.2.1.1

اقطاع=قطعه زمین خراج که به لشكریان می دادند وغله آن

معاش آنان را تامین می کرد.

.2.1.2.1.1.1

اقطاع داری( ص ) 43

 .2.2اقتصاد ملي وبين المللي
 .2.2.1مقادير
.2.2.1.1

فرسنگ ( صص ) 120 ، 116

.2.2.1.2

منزل( ص ) 91

 .2.2.2پول ومسكوكات
 .2.2.2.1دینار ( ص  8مقدمه)  ( ،صص ، 67 ، 66 ، 53 ، 52 ، 43 ، 29
) 117 ، 115 ، 105 ، 104 ، 103 ، 93 ، 90 ، 82 ، 75 ، 69
 .2.2.2.2درم ( صص ) 81 ، 79 ، 78 ، 57
 .2.2.3ماليات
.2.2.3.1

مالیات گیری
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.2.2.3.1.1

مالیات لمغانیان( ص )31

.2.2.3.2

بخشش مالیات

.2.2.3.2.1
.3

بخشیدن خراج ومالیات لمغانیان( ص  ( ، ) 30ص ) 31

وجوه اقتصادی در کتاب فارسنامه

 .3.1اقتصاد كشاورزي
جز ن وج رس
.3.1.1
عواجسوطب زقوجن ه و جز ن وج رس
.3.1.1.1
 .3.1.1.1.1دتهقاودو38و83،و
 .3.2اقتصاد ملي وبين المللي

.3.2.1

مقادير

.3.2.1.1
163و،و164و
.3.2.1.2
.3.2.1.3

.3.2.2

ست واو

و32و،و120و،و121و،و160و،و161و،و162و،و

و160و،و161و،و162و،و163و،و164و
جت او
ي 11واودو126و،و138و

ماليات

.3.2.2.1

ج ل يوي ر

.3.2.2.1.1
 .3.2.2.1.2ا و ج ل يوو ج ناودو52و
 .3.2.2.1.3ا و ج ل يوي نروز ر ي مو

ا وس زج روي روو سو ذ رو ويتاو نول اسباودو48و
وازر

جو ل ادو57و،و98و

120،و،
 .3.2.2.1.4ا وي نرو زووذ اتكن ف12وازو سو ز ر وو مو
دسهتهت راد69

.3.2.2.1.5
.3.2.2.2

ا ويدا نروتوسبو اسويوو و سو وراد82
نقوج ل ي

 .3.2.2.2.1ات كاودو35و
 .3.2.2.3جلااوج ل ي

.3.2.2.3.1
.3.2.2.3.1.1

ا و ج ل يوي روتز رو اووتوسبوكس روانو
زج ر ،ا و
15

وكنن روغلنو وس،از
وروسونل و،اد، 93و

ام
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.3.2.2.3.1.2

وي روزج روووو ا و

وزج رووز وس،از

ين وروساد، 93

.3.2.2.3.1.3
رو

،و ا و

رو و ج روز وسق،ازي
وروساد، 93

.3.2.2.3.1.4

رو

وز نوم،ازي

ورو

و
،وو ا و

وروساد93و ،
 .3.2.2.3.2ج ل يو و وروع اوجلوكوجخنلفو

.3.2.2.3.2.1
.3.2.2.3.2.1.1

وت و زي ووكس روانو

جلوكو

ام

تو سو ات يوهليو و و
وفوج ل يوجقورارنااودو170و

.3.2.2.3.2.2
.3.2.2.3.2.2.1

ام

ع اوانو

ا وز و وس ا
ي اوي اووروي و ا و وسنوي اووي اوور ت وو وراودو
70و

.3.2.2.3.2.3
.3.2.2.3.2.3.1

و

غ زواسعس

رووز و و نوعل ودنسو
غ ويور وووارو ن يورووج ل يو ودورو جااودو70و

.3.2.2.3.2.4
.3.2.2.3.2.4.1

ع اوعباالول و روج ام

ج ل يوز و و عن وكننقو
ي وسقوي اووي اووروسو وراودو70و

.3.2.2.3.2.5
.3.2.2.3.2.5.1

ع اوي و موال

ا

ج ل يوز و ور ي اووي اوو

ر ت وو وراودو70و

.3.2.2.3.2.6
 .3.2.2.3.2.7جووولوج ل يوز و و ك ج مو عو مور ي اوو
ع اوج جوم

ي اوو ن اوي اوور ت و وراودو70و و
 .3.2.2.3.2.8ع اوالولناوو هللوعب سق
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جووولوز و و ك ج مو و
.3.2.2.3.2.8.1
عو موس تننور ي اوو وس او سقو وي او و
ينن او ينن رور ت وو وراودو71و
 .3.2.2.3.2.9ع اوعضاالولنور لوق
جووولوز و و ك ج مو
.3.2.2.3.2.9.1
عو مو وعن وجن عنورو نوس افو ج موسنو
وي اوور ت وو وراودو
ي اووي اووس او ذ سو
72و
 .3.2.2.4خن وج ل ي
 .3.2.2.4.1را نرو ا و ج ل يوازوج رسوتوسبو ووامور
دو25و،و110و،

او

و ت وز

 .3.2.2.4.2جز فوج رسوازو ا و ج ل يوتوسبوز روط و سباودو39-38
 .3.2.2.4.3ك وك رمو ا و وسوسوازج رسو نوع از ر يقو و نقو ت و
ورادو55-54
 .3.2.2.4.4خن اموج ل يو ا و وس لنوتوسبو اسويووازجول
و و نو ط ز زرو د موت ك ماد82-81

و

 .3.2.3جزيه
.3.2.3.1

ذ ون قوتز رود نوازوسوروانو

امواودو93و

 .3.2.3.1.1س تننوازتوان امور ازرووروساودو93و
 .3.2.3.1.2س تننوازطبل يوجنوسبوين وروسواودو93و
 .3.2.3.1.3س تننوازطبل يوز روذ وروسو روطو وي س و ب ود نوجقو
ي اد93و
 .3.2.3.2ز را ود نوازسورو ي روك زو مو د وو نو تاد مو غ وو
نوجسلو ن ماد115
 .3.2.4پول ومسكوكات
.3.2.4.1
.3.2.4.2
و
و
و

ر ت وواودو122و،و169و،و170و،و171و،و172و
115و،و118و،و169و و
وروساو
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3ـ تحلیل و ارزیابی داده ها:
الف :تحلیل وارزیابی دادههای مربوط به کتاب راحه الصدور و آیه السرور

و زاااوازورو اااو ا انااقوكلااقو دوي ا يوزنااايقوادنو ا عقورووكن ا اوواااانوال ااا وو اانوتو ا و
جلوتيوي كااسوازوعت

ادن رروزنايقوادنو عقو نو وويوجو اوز را ننوجق ور و

فراواني وجوه در متن كتاب راحه الصدور:

و دااوووادن اا ررورووكناا اوجاادكوو،وواداا و اانوجلااوتيوادن اا رو اا ر،وادن اا روكااوذ ر،و
ادن اا روجلااقو اا روالوللااقو ادن اا روكناا وزرو تاايو اااووكاانوزاافوازوجلولاانو تااار،وز اا و
جوووعاانوي كااااسوجنااخ و زاافوازورو اااو ا انااق،ورووجااووروك ا وك روي كااااسو تاايو واياااو
او
وورووزج تاانوادن ا رو ا رو ا انااقو اانورس ا و جاااوو4/54ورو ااا،و ا انااقوادن ا روكااوذ رو
16/66ورو ااا،و ا انااقوادن ا روجلااقو ا روالوللااقو71/21ورو اااو ا انااقوادن ا روكن ا وزرو
7/57ورو ااا،وجق اااوكاانونن ا موريتااا وكا وك رو ناان وادن ا روجلااقو ا روالوللااقو ننسااب و
ر

وجلولني س و
رووزج تااةوادن اا رو اا رو نچاانورووكناا او جاااووروودسااو و اا زاوو لاابور وجااووروو ا و اا و
ك و انس اوجق اوكنو موي و لبوا ووارويدواو نو م اوواس و
ورووزج تةوادن روكاوذ روروودساو وج ل ا ،وجاواورو ا اناقو انو تايوادها لو ادها لراورو
ز را ننو اووكانوننا موريتاا و مواسا وكانورووع ا وسالوودقودهزانوزج تاقو انولنا

مو

رارووجق اووت وازوغعيو مو وو ب نا وو
وروودسااو وادن اا روجلااقو اا روالوللااقو اا وجلااوتتقوذوم جلاا ر ،وج ل اا ي،ود اان،زو و
جسا وك يوروكنا اوواااانوال ااا وو

ااووروج تا وكانوكا وك روي كااااسو اانونسااب ورو اااو

ا انااقو ن ا ود ااستزودوجق ااا رووا ااروا هاان،و ا انااقوجلا ر و12رو ااا،و ا انااقوج ل ا يو
4/25ورو ااا،و ا اناااقود اانو2/12ورو ااااو و ا اناااقوزااو و جسااا وك يو68/08وروو ااااو
جق اااوكاانونن ا موريتااا وك ا وك رو ناان وزااو و جس ا وك يورووع ااةوجلااقو ا روالوللااقو
اساا و رووج اا موجساا وك يو جاااوور تاا وو اا و ا انااقو87/5ورو ااا،وو ا و ناان ورا ااننوكاانو
ااا كقوازوداااويو

اااوجاا رسو موع اا واساا رو تيوجلاا ر ورووا اارواااوزوو اا وتوداانو اانو

ا انقو66/66ورو ااو ااااوجل ا

و سات و انونساب و ا اناقو33/33ورو ااو ااااوجتا و

جقتااوامونن واانوي اا وكاانو اااااوجل اا

وز كاا و روروو موع اا و ساات و ااوروواساا روو
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زج ت اةوادن ا روكن ا وزرو نچاانوكاانورووكن ا اوواانال ااا ووواد ا و اانو مو تاايو اااووعواجااسو
طب زااقوجن ا ه و زنااايقوج ا رسواس ا و و مور جااوورودتهااقو طو ا موجق اااوكاانو ا وج ا گو
ج و و ورو ،وت ه و س ا قورا ننانا و
ب :تحلیل وارزیابی دادههای مربوط به کتاب چهار مقاله

و زاااوازورو اااو ا انااقوكلااقو دوياا يوزنااايقوادنواا عقورووكناا اوذ وجل لاانو اانوتو اا و
جلوتيوي كااسوازوعت

ادن رروزنايقوادنو عقو نو وويوجو اوز را ننوجق ور و

فراواني وجوه اقتصادي در متن كتاب چهارمقاله

وروو دااوووادن ا رروزنااايقوادنو ا عقورووجاانروكن ا اوذ وجل لاان،وو ا وجلااوتتقوذااوموادن ا رو
كاوذ رو ادن ا روجلاقو ا روالوللاقوجوادانويساان وكانوي كاااسو اانوطاووو ا د،وراواروز ا و
جوووعني قوجق اتاوكانو ا اناقو انورسا و جااووازو ن ا وننا مريتا وكا رو ن ا وروود جزاةو
ع ونو ستاوواس و
ورووجلولاانوادن اا روكااوذ رو اا وز اا وجلااوتيورارو سااناو ج ل اا وساا ك وراو وكاانوروو
دسااو ورارو سااناو نچاانورووكنا ا،ووادا و اانوا ااروجبتاايو جاااو،و رااورارو سااناوجق اااوكاانو
موي ا ودب لاانو وسااتاونو اانرورووجز ا جعيواس ا ،وكاانوا اارو رااوت ا وكتااوموك ا وك روادنو ا عقو
وروواواوظوك روواس و
روودسااو وج ل ا وروكن ا اوذ وجل لاان،و اانونااوعقوج ل ا و اانون ا سواده ا لو اده ا لراوروو
وجق وو وكن مودهزانوزج تاقو ورواسا وكانو انولنا
واوتأج روجقك روكنورووزج موا ا ور

موجقرارنااو غلاةو موجزا

و نا مو

وك و رونااور و

رووجلولاانوادن ا روجلااقو ا روالوللااقو ا وجوووعاانوجلااوتتقوذوم جلا ر ،وزو ،جسا وك يو
ج ل ا يو ا وجق ااوو وكاانونن ا موك ا وك روزنااايقوادنو ا عقوج ا رسوع ا وكن ا اوذ وجل لاانو
جق ااا،وروودسااو وجل ا ر وج ا ور ونااولوجل ا ر و اانون ا سو ساات و جت ا وجااق ت ،ورووا اارو
دسااو وكاا وك رو ساات و اا و ا انااقواااا رو66/66ورو ااا ك وك رجت واااا رو33/33و
رو اااوجااقو اااووكاانوروو اااو ا انااقو ساات ونن ا موك ا وك رو ناان و مورووع ا وكن ا او
ذ ووجل لنواس و
وروودسااو وزااو و جس ا وك يو اانور ون اولوس ا ةووا ا و اانون ا سور ت ا وو روسووروكن ا او ا و
جق ااوو وكاانوازوجووااولو21وجااووروجس ا وك يوذكا و اااوورووكنا اونن واانوي ناانوجق ااورو
كنواا رو81ورو ااوسا نور تا ووكا و رورا ناننو جا لقوروسوج ب ااوكانوا ارو اوروننا مو
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ريتااا وكا و رووا ا ور تا وورووع اةوادن ا رروزنااايقوادنوا عقوجا رسو ااوروواسا و داااويو
ترو

اوج رسو موع ونن موجقريا و

روودسااو وج ل اا يوروكناا او اانور وكاا وك روج ل اا يو ااقوج ل اا يوياا نرو ر اا رو
خناا وج ل اا يو جق ااوو وكاانوي كااااسو اانوطااووو ساا مو50ورو اااوك ا وك رو ااوروواروو
ع ةوادن رروزنايقوادنو عقوج رسونن موجقريا و
ج :تحلیل وارزیابی دادههای مربوط به کتاب فارسنامه

و زاااوازورو اااو ا انااقوكلااقو دوياا يوادن اا رروزنااايقوادنواا عقورووكناا او وساات جنو اانو
تو اا وجلااوتيوي كااااسوازوعت ادن اا رروزنااايقوادنواا عقو اانو ااوويوجواا اوز را ناانو
جق ور و
فراواني وجوه اقتصادي درمتن كتاب فارسنامه

و دااوووادن اا رروزنااايقوادنواا عقورووا ااروجاانروتناا سو اااووازور وز جلولاانو اانون سياا رو
ادن ركن ا وزرو ادن ا رو رالوللااق،وكاانو ا انااقوي كااااسوزاافوازوتو ا ،و نرس ا و واياااو
جا و
وروزج تاةوادن ا روكنا وزر،وكنا او وسات جنو اانوجز نا وجا رسو عواجاسوطب زااقوجنا ه و ا مو
كنودتهقو ن س لقوجق اوز را ننواس ووو
وروادن ا روجلااقو رالوللااقوكاانو ااقوازو دويا يوادن ا رروزنااايقوجا رسوجتسااواوجق ااور،و
ااا وجلوتتقذاااوم وجلااا ر ،وج ل ااا ي،ود ااان،وزاااو و جسااا وك يو جق اااوو و ا اناااقو
جلاا ر 28/30ورو ااا،و ا انااقوج ل اا يو47/16ورو ااا،و ا انااقود اانو9/43ورو اااو ا انااقو
زو جس ا وك يو15/09وجااقو ااا،كنورو اااو ا انااقوا ااروجلولاانوا ا كقوازوك ا وك روج ل ا يوروو
ع وكنا او وسات جنوراور رووا هاةوج ل ا يو انوجلاوتتقوذاوم وج ل ا يويا نر،وجلاااوج ل يو
روع اااوكساا روانو اا ام،وج ل اا يو اا و ورووع اااوجلااوكوجخنلاافو خناا وج ل اا يوسااخرو
نج مو جاواس و
ووروو تاايوزااو و جساا وك يوتزسواساا وجناادك و ااو وازو نواا وكاانوياا ور وواروجساا وك يو
ا دو ااوروراورو ناان روك ا وك روي ا ونااولوس ا نورل ااسو ا وو ا و موروو ا زاوورا لااقو جلااقو
اساا ،و تاا ا رورووكناا او وساات جنوساانونااولوساا نو زااو ووا اا و ااورووكاانوساا ةور تاا وو اا و
ا انااق50رو اااورووع ااةوادن ا روجلااقو رالوللااقو اانونسااب وس ا ةوروسو ا و ا انااقو37/5و
رو او زوو ا انقو12/5رو اوو ا و وك وك رو نن رورا نناس و
وروو تاايوجل ا ر ،وازر و اااااوجس ا و جت ا و ا ارواناااازوي روجسا ي روطااوتنقواساانو روو
اااوواساا ورووا ل اانو اااااي وجل سااق،و اا ارواناااازوي روجساا وكوتاا وو ااوروواساا وروو
كن او وست جنوازوا روسانو ااااوانااازوي رو تايو ااوواسا ،وكانوجل ا و سات وروكنا او
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ا و ا نااقو53/33ورو اااونسااب و اانوو33/33ورو اااوو ا انااقوجت ا و 13/33ورو اااو ا انااقو
ياا ،و ناان روك ا وك روواورا نناساا و نناا موريتااا واساانو ر و اا ا اموازوا ااروجل ا واناااازوو
ي روجق ا و
جدول شماره 1

مقايسة وجوه اقتصادي زندگي اجتماعي در متون منتخب
ذ ووجل لن

وست جن

دوووادن رر

*

-

-

ادن روكن وزر

*

-

*

ادن روكوذ ر

*

*

-

ادن رو روالوللق

*

*

*

ادن رو

ر

واانوال ا و

نچنوروا اروجل سانود اسو تايوجق ااوتودانونو ساتاي موجناوموجتنخابو انوجلاوتيو
دووووادن رروجق ااوكانو اوروننا موريتاا واوز وتتل لاقوكنابورووزج تانوجاوورونظا و
جااقو ااا،وزاافواطعع ا يوكن ا اوواااانوال ااا وورووزج تااةوادن ا رو اانونسااب ور ا وجنااومو
جتنخبو نو ووو نن وجق ا و
نتیجه گیری

وو وتتل لقوكنو وجلولني روادن رروجه حو اوورووي وسنوكن اوواانال ا و،وذ وجل لنو و وست جنو
انو سوي

،وا رونن

واسنخ ا وي ر ا:وكنورووجتنواروكن اوواانال ا وو نوذ وودتبنوادن راو

ر،وكن وزر،وجلقو و رالوللقو وكوذ ق وز را ننو اوواس ،ورووا ل نورووكن اوذ وجل لنو
لبوجلولةوادن ركوذ قو و رالوللقو وت اراورو ورووجتنواروكن او وست جنو لبو نوجلولةو
ادن روكن وزرو وادن رو رالوللقوز را ننو اواس و ت ا رو اس

و نني رو اس و جاوو و

رووزقوز سخو نوس ا وا لقوا روز ي و نوطووكلقو ورووجل سن،وجقتوامونن ونوي

وكنو دووو

ادن رروزنايقوادنو عقوا ان مور واموسلوود م،ورووجتنواروكن اوواانال ا وو نن وازوكن او
ذ وجل لنو و وست جن،و زت اورا ننو و نو موز را ننو اوواس و
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یادداشت ها

 1کتاب راحه الصدور وآیه السرور از کتب مهم اواخر قرن ششم واوایل قرن هفتم هجری است ومؤلف آن نجم الدین ابی بكر محمد بن علی بن
سلیمان راوندی از دانشمندان وخطاطان روزگار خویش بوده است.این اثر هم از نظرادبی و هم از نظر اطالعات فراوان تاریخی واجتماعی جزء
معتبرترین وسودمندترین کتب فارسی پیش از حمله ی مغول می باشد(.صفا . )1008: 2536این کتاب در سال  599هجری قمری تالیف شده ویكی
از بهترین کتب نثر فارسی و در نهایت فصاحت وروانی نوشته شده است و در ضمن اشعاری به فارسی از مؤلف ونیز بزرگان ادب فارسی در آن
ثبت شده است(.نفیسی :1344ج  .)145 :1کتاب راحه الصدور وآیه السرور دیباچه ای مشتمل بر حمد ونعت خدا ورسول وستایش خلفا واصحاب
وم نقبت ابوحنیفه نعمان بن ثابت ومحمد بن ادریس شافعی ومدح غیاث الدین کیخسرو بن قلج ارسالن وتوصیف سرزمین عراق پس از انقضاء
سلطنت طغرل سوم دارد وبعد وارد مقدمه ای می شود که با آغاز کار سلجوقیان وارتباط آنان با سلطان محمود غزنوی و علل درگیریشان با امیر
مسعود غزنوی پرداخته است(.راوندی  )8-7: 1386بعد از مقدمه به ذکر وقایع تاریخ سلطنت خاندان سلجوقی از آغاز تا حكومتداری رکن الدین
ابوطالب طغرل بك محمد بن میكائیل بن سلجوقی( )439-455انقراض آن سلسله در عراق به دست خوارزمشاه تكش بن ایل ارسالن پرداخته ودر
پایان آن فصلی بسیار مفید در چگونگی احوال سرزمین های عراق وغلبه ی خوارزمیان آمده است .روش مؤلف در تقریر تاریخ چنان است که پس
از ذکر القاب وعناوین هرپادشاهی به ذکر وزراء وحاجبان وی پرداخته ووصفی از اخالق ورفتار او می کند،پس به ذکر اتفاقات سلطنت وی می
پردازد و بیشتر از آیات و احادیث وامثال و اشعار فارسی و عربی استفاده می نماید به طوریكه گاهی از روش تاریخ فاصله می گیرد و در پایان
هرقسمت قصیده ای از انشاء خود در مدح غیاث الدین کیخسرو می نگارد(.همان  )8 :در پایان کتاب راوندی فصولی در ذکر آداب ندیمی
وشطرنج،مسابقت وتیر انداختن،شكار کردن،فی معرفه اصول الخط من الدایره والنقط،فی الغالب والمغلوب وفصلی در خاتمت کتاب آورده وکتاب را
با نام و مدح غیاث الدین کیخسرو خاتمه داده است(.صفا  .) 1010 : 2536راوندی کتاب راحه الصدور وآیه السرور خود را به دلیل احساس دین به
سالطین سلجوقی و درقدردانی از تا سیس مدارس عراق که وی در آنها تحصیل کرده بود وبرای به یادگار گزاردن اثر جاودانی از خود و همچنین
برای تجلیل از فتح عظیم انطالیه توسط کیخسرو بن قلج ارسالن در سال 599هجری به وی تقدیم می کند(.همان ) 1009:کتاب راحه الصدور وآیه
السرور دارای فوائد زیادی است :یكی آ نكه چون مؤلف خود شاهد وناظر بعضی از حوادث بوده ،اهمیت وارزش بسیاری به کتاب بخشیده است.
دیگر آن که کتاب مبین مطالبی است که به مناسبت از رجال و شعراء مشهور آن زمان مانند عالءالدله عربشاه وفرزندان وی وعبادی وانوری وسیداشرف
الدین حسن غزنوی واثیر اخسیكتی ومجیر بیلقانی در خالل وقایع وحوادث تاریخی ذکر شده واز قدیم ترین منابع شرح حال آنان به شمار می توان
آورد .از فوائد دیگر کتاب حكایات وامثال و اشعار برگزیده ی عربی وفارسی است که در آن ذکر شده است(.راوندی .) 8: 1386مؤلف کتاب راحه
الصدور وآیه السرور فردی آشنا به علوم وهنر می باشد.زیرا وی عالوه بر فنون ادب و هنر خط و تذهیب و جلد سازی در تفسیر وفقه وعلوم مذهب
وروایت نیز مهارت داشته وپس از انقراض حكومت سلجوقیان به گوشه نشینی پرداخته و تحصیل وتكمیل علوم شرعی را برتر از همه چیز دانسته
است(.همان .)9 :راوندی شرح حال خود را د ر کتابش بیان نموده است که خالصه ی آن چنین می باشد که در کودکی پدرش را از دست می دهد
وخاندان او به سبب قحطی اصفهان در سال  570هجری تهیدست می شوند به طوریكه محمد در کنف خال خود تاج الدین احمد بن محمد بن علی
الراوندی از فاضالن بزرگ روزگار که در انواع علوم شرع ی و ادبی سرآمد بودبه مدت ده سال به سر می برد.راوندی در این مدت در خدمت خال
خود به کسب علوم شرعی وادبی وآموزش خط می پردازد به طوریكه هفتاد نوع خط یاد می گیرد (.صفا .) 1009 : 2536
 2مؤلف کتاب چهارمقاله ابوالحسن نظام الدین(نجم الدین)احمدبن عمربن علی سمرقندی معروف به نظامی عروضی از شاعران ونویسندگان قرن
ششم هجری است(.صفا  . )961 :2536وی در خدمت ملوك غوری آل شنسب به سر می برد وچنانكه خود تصریح کرده است سال ها به مدح آن
پادشاهان اختصاص داشته وکتاب خود را به نام ابوالحسن حسام الدین علی بن فخرالدین مسعود برادر زاده ملك شمس الدین محمد بن فخرالدین
بن مسعود پادشاه معروف غوری نوشته است(.همان )962:اسم اصلی کتاب مجمع النوادر است که مشتمل بر چهار مقاله در بیان شرایط چهارطبقه از
ندماء سالطین یعنی دبیران وشاعران ومنجمان وطبیبان است.
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 3کتاب فارسنامه یكی از کتب بسیار معتبر فارسی واز مآخذ مهم وقابل توجه تاریخ ایران پیش از اسالم وجغرافیای سرزمین پارس است.مؤلف این
کتاب را حاجی خلیفه«ابن البلخی» نامیده وگفته است «کان مستوفیا بها(ای بفارس)فی زمن السلطان محمد السلجوقی».مصنف هم اطالعات
زیادی در باره ی خویش نمی دهد وتنها معلوم می دارد که «بلخی نژادست» واز ابتداء دولت سلطان محمد بن ملكشاه سلجوقی همراه رکن الدوله
خمارتگین والی پارس در آن والیت شغل استیفاء بدو مفوض بود(.صفا :2536ج) 927-926: 2ابن البلخی پادشاهان ایران را پیش از غلبه ی اعراب
بر چهار طبقه تقسیم کرده است-1:پیشدادیان -2کیانیان -3اشغانیان  -4ساسانیان ،وهم به ذکر اسكندر و«رومیان کی بعد از اسكندر بودند» یعتی
جانشینان یونانی اسكندر،مبادرت ورزیده است منتهی حكومت آنان را بعد از اسكندر در ایران سه چهار سال بیش ندانست ومسلما در نقل این روایت
از منابعی که اصل آنها به عهد ساسانی یا به راویان اخبار ایرانی می رسد متاثر بود که بعد اسكندر همواره در ذکر سلطنت سلوکیان سكوت می کرده
ودوره ی تسلط آنان را کوتاه جلوه می داده اند.ابن البلخی از این طبقات چهارگانه نخست فهرستی برای تشخیص سلسله ی انساب شاهان داده
وسپس به ذکر یكایك طبقات و از هر طبقه یك ایك پادشاهان وتفصیل حكومت آنان پرداخه است.بعد از اتمام این مبحث که بزرگترین قسمت کتاب
وقف برآن شده است،مؤلف ذکر فارس واختصاصات آن ونواحی وبالد وقبایل وامرای پارس را بعد از تسلط عرب آورده ونیز شرحی در قانون
مالیاتی پارس ومقدار عواید آن داده است(.همان ) 927 :تاریخ تالیف کتاب کامال محقق نیست ولی مسلما پیش از سال  511که سال وفات سلطان
محمد است،نوشته شده زیرا مقدمه ی آن به نام اوست ،با تمام القاب وعناوین ونعوت و دعا برخلود دولت وی؛او در عهد سلطنت همین پادشاه
همراه خمارتگین با آنكه خراسانی بود مامور خدمت در پارس شد ،زیرا چنانكه می دانیم سالجقه در ابتداء کار خود به دبیران ومستوفیان عراق که
غالبا شیعه یا دوستداران آل بویه بوده اند،اعتمادی نداشتند وعمال خود را بیشتر از مشرق انتخاب می کردند .پس باید تالیف کتاب بین(498-5511
) وبه ظن غالب در سال های آخر سلطنت سلطان محمد و بنا به دستور وامر او صورت گرفته است (.همان ) 928-927 :نثر فارسنامه ساده وروان و
بسیار استوار وخالی از خلل است .نشانه های کهنگی زبان و انشاء در برخی از موارد کتاب معلوم است ولغات عربی هم در پاره ی از قسمت های
آن کم نیست وخوشبختانه از کتبی است که دستبرد نساخ در آن کمتر صورت گرفته است (.همان ) 928 :کتاب فارسنامه هرچند به صورت خالصه
وگذرا اشاره ای در قسمت اول به تاریخ سلسه های ایران باستان پرداخته ویعد از آن به طور کامل به ذکر فارس ونواحی وبالد وقبایل وامرای آن بعد
از تسلط اعراب وقانون مالیاتی پارس ومقدار آ ن می پردازد،اما آنچه که می توان در این از نظر تاریخ زندگی اجتماعی ایران دریافت نمود اشارای
است که در خالل اتفاقات وحوادث آن روزگار در کتاب بیان شده که خود می تواند بعضی از مجهوالت زندگی آن عصر را برای ما برطرف سازد
که با مطالعه ومقوله بندی داده ها وتحلیل آنها به اهمیت تاریخ زندگی اجتماعی ایران در آن پی خواهیم برد.
4

جااایی کااه در کنااار جاااده جهاات اسااتراحت کاروانیااان سااازند وآن شااامل اصاااق ها،طویلااه،اب انبااار وغیااره است،کاروانساارا(.فرهنگ

معین:1375ج  1635 ، 1ذیل واژه رباط )
 5چیاازی را از خااود بریاادن وبااه کساای دادن،بخشاایدن ملااك یااا قطعااه زمیناای بااه کساای کااه از درآمااد آن زناادگانی گذرانااد( .فرهنااگ معااین
:1375ج  325 ،1ذیل واژه اقطاع )
 6واحد مسافت،فرسخ(فرهنگ معین :1375ج  2518-2517 ،2ذیل واژه فرسنگ )
 7جای فرودآمدندر سفر،مسافت بین دو توقفگاه مسافران(فرهنگ معین :1375ج  4390 ،4ذیل واژه منزل )
8

آنكااه تمااام حااق خااود رابگیرد،محاسااب عوایااد مالیاااتی،بزرگترین مااامور مالیاااتی یااك ناحیه،سااردفتر اهاال دیااوان کااه از دیگاار محاساابان

حساب گیرد( .فرهنگ معین :1375ج  4104 ،3ذیل واژه مستوفی )
 9سكه طال،مسكوك زر(فرهنگ معین :1375ج 1597 ،2ذیل واژه دینار
 10واحد سكه ی نقره(فرهنگ معین :1375ج  1513 ، 2ذیل واژه درم )
11

واحد طول که درقادیم معاادل بیسات وچهاار انگشات باوده اسات،واحد طاول معاادل ذراع ،واحاد طاول معاادل«متار» اروپائیاان( فرهناگ

معین : 1375ج ،3300 ، 3ذیل واژه گز)
 12لقب شاپور دوم پسر هرمز بن نرسیةگویند :چون وی به علم کتف(کت بینی)استهزاء می کرد او را بدین لقب خواندند .ونیز بعضی گفته اند که
چون قومی از عرب بروی طغیان کردند وشاپور آنان را اسیر گرت کتف های ایشان برآورد.وقول مشهور آن است که دوش ایشان را سوراخ کرده
وبه یك رسن درکشیدند (.لوح فشرده لغت نامه دهخدا،ذیل واژه ذواالکتاف)
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منابع و ماخذ

 1ا اارو لخااق،وا ، 1385فارســمام  ،ت اات كو وتتناا ة ياا رول ساان ان

وو تولاااوالاارو

ن لسوم،وذ پوا ،وت ام:واننن وايواس ط و
2

انوور،اساارا، 1355اصــحاتات ديــوا ي دوري غ نو ــوغ وســل وقي،ت اا ام:و
ز مو يت وا ام

.3

لق،ا والوضسوجتواو رواس را، 1387تاريخ بيهقي،ت ام:وج ن ا

 .4دق و سا ، 1387تاريخ ايـرا كمييـريا اآ دمـس سـل وقيا تافروپاوـي دولـت
ايلخا ا ،ت دونواسروانو ن،ت ام:واج كب
 .5وا نار،جتواو اروعلاقو اروسال و ما، 1386راتـ الصـسور وديـ السـرور،ت ا ام:و
اس ط
 .6و حواتج تق،جتوورا، 1357ميا ي ا سا وماسي،ت ام:وعه و
 .7زو ااروكوا،عباالتساا را، 1379روآگــارا تــاريخ ايــرا اآ دنــاآ تــا ســقو
سلحمت پهلوغ،ت ام:وسخر
 .8سل ،غعج ا ا، 1384ميا ي تاريخ اجتماعيايرا ،ت ام:وز سنوو
.9

و ،ذ كواهللا، 2536تاريخ ادبيات در ايرا ،دلاور س،ت ام:واج وكب

 .10عت اااا الوز لقوك اااا

و اااارواساااا تاوو ااااروداااا و و اااارو ااااو

و اااارو

ز را، 1380قابوسمام  ،وسوقوغعجتس ر،وعلوقو وز ينق
 11لوحو ن رو،ريخاا،لغ ون جنو وسق
 .12جز ر،جتواا، 1375فرهمگ فارسي(دوري وش جلسغ)،ت ام:واج كب
 .13نظ جقع اقوسو دتار،ااواو روعو و روعلقا، 1375چهار مقال ،ت ام:ود س
 .14نو سق،سااز ااو، 1344تــاريخ ــث و رــر در ايــرا ودر آبــا فارســي،دلااا
ا ،ت ام:كن و

قو غق

 15ياا ن روج ساانا، 1969-1886معتقــسات ودداا ايرا ــي،دلاااور س،ت دواانوج ااارو
و رواو ا 1355تب :وج سسنوت و خو يت
مقاله
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بازتاب ومقایسة وجوه اقتصادی زندگیِ اجتماعیِ ایرانیان (قرن ششم هجری ـ دورة سلجوقیان)......

و ،ج اا ر ا« 1388گواروــي اآ مرــاركت سياســي آ ــي اآ يــ

1

پيش» ،لت جنوالوتوزن م ،و ووو15و:ت 79و:

هــواري غ

و 56-54و

پایان نامه ها:

1

ا نخ ور،اساا ر،)1387(.بررســي جلــوي هــاغ آ ــسگي ايرا يــا در ســ ا ــر
برجســت ســسي پــم ث ه رغ(قابوسمام ،سياســت ام ـ ،كيميــاغ ســعادت) ز ا مو
ن جاانوك و ت سااقواو ااا،وو ااننوا ا امو ت سااقوي ا ا
ننق

و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
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Abstract
The Iranian social lifestyle can be studied from four aspeccts? Political, social, cultural
and economical. This paper studies the socio- Economical aspect of the Iranian lifestylein
two books "Rahatosodor , chahamaghaleh and FARSNAMEH in a comparative way.to
find an answer to the question of how much the selected books reveal the socio –
Economical aspect of the Iranian life style. The anther has tried to the Economical
connotations of the two books. The paper has been dane using a descriptive and analytical
method.
The author has tried to study some texts which deal with different aspects of eranian
lifestyle in the past and then stndy the collected Economical data in an orderly and
organized way.
We came to the conclusion that in both thery books the Economical subjects has been
dealt with, but the book rahatosodor has revealed the Economical aspect of the the Iranian
social lifestyle far more than the other.
Key Words: Rahatosodor and Ayatolcoror,chahamaghaleh,Retirement,Farsnameh,
Economical aspect.
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