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ابراهیمموسیپوربشلی1

راحةالصدوروآیةالسرور
بهمثابۀمنبعیبرایمطالعات
تاریخاجتماعیهنر

مقدمه
همچون  اسالمی،  کالسیک  دورۀ  تاریخ نگاری 
یا  فرهنگی  رهیافت  غربی،  کالسیک  تاریخ نگاری 
اجتماعی نداشته است و اصواًل روایتگر تاریخ تحوالت 
بوده  سیاسی  نخبگان  میان  قدرت  چرخش  و  سیاسی 
در  موجود  داده های  خوشبختانه  حال،  این  با  است. 
البه  الی این تاریخ نوشته ها آنقدر هست که بتوان براساس 
آن ها در حوزه های مختلف به مطالعات تاریخ اجتماعی 

و فرهنگی پرداخت.2
میان  در  نیز  راوندی  الصدور  راحة  از  پیش 
که  بوده  اند  دیگری  کتاب های  فارسی  تاریخ نوشته های 
برای مورخان تاریخ اجتماعی و فرهنگی اغلب منابعی 

سودمند انگاشته می شوند؛ از این شمارند:
اثر  بلعمی،  تاریخ  یا  ترجمۀ  تاریخ  طبری  یک. 
ابوعلی  محمد  بن  محمد بن  عبیدالله  بلعمی مشهور به 
امیرک و بلعمی صغیر )د. حدود 383ق( که همچون 
)د.  بلعمی کبیر  محمد  بن  عبیدالله  ابوالفضل   پدرش، 
329ق(، از وزیران دستگاه سامانی و خود مردی ادیب 
بوده و به سبب ترجمه اش از تاریخ طبری در پدید آوردن 
نخستین متون کالسیک فارسی سهمی ارجمند داشته 
است. این اثر فقط ترجمۀ صرف و مو به مو از تاریخ طبری 
نیست. تاریخ  بلعمی از نخستین تاریخ نوشته های فارسی 
در  استفاده  قابل  مطالب  پاره ای  دربردارندۀ  که  است 

تاریخ اجتماعی و فرهنگی اسالم و ایران است.3
دو. زین  االخبار یا تاریخ  گردیزی از نخستین متون 
تاریخی به فارسی است که ابوسعید  عبدالحی  گردیزی آن را 
در نیمۀ نخست قرن پنجم نگاشته و در فصل هایی از این 
کتاب به تقویم های ملل مختلف، اعیاد و جشن ها و مراسم 
مختلف آنان، آداب و رسوم یهودیان، مسیحیان، هندوان، 
از مطالب  اینکه بخشی  پرداخته است.  مغان و رومیان 
برآمده  از مشاهدات شخصی خود گردیزی  زین االخبار 

است بر اهمیت و اعتبار گزارش های او افزوده است.4
سه. تاریخ  بخارا که آن  را قدیم ترین تاریخ محلی 
ابوبکر  محمد  بن   را  آن  به زبان فارسی می دانند و اصل 
جعفر  بن  زکریای  نرشخی در 332 ق. به نام امیر نوح  بن 
نگاشته  به عربی   )343-331 )حک.   منصور  سامانی 
بود و سپس ابونصر احمد  بن  محمد بن نصر ُقباوی، با 

پرونده

و  مستقل  اثر  یک  به هیچ روی  اگرچه  راوندی،  الصدور  راحة  تاریخ 
یکی  نیست و صرفًا  فرهنگی  تاریخ  یا  اجتماعی  تاریخ  در  اختصاصی 
تلقی می شود، ولی  تاریخ سیاسی عصر سلجوقی  نمونه های  انبوه  از 
و هنرمندش  ادیب  نویسندۀ  و سلیقۀ شخصی  و گرایش ها  شخصیت 
این دست، در  از  آثار مشابه دیگری  کنار  در  اثر،  این  که  موجب شده 
شمار منابع قابل استناد محققان تاریخ اجتماعی و فرهنگی و از جمله 
محققان حوزۀ مطالعات تاریخ اجتماعی و فرهنگی هنر ایران در دورۀ 

اسالمی درآید. 
ادبی  به برخی جزئیات فرهنگی و  تاریخ،  این  راوندی، در نگارش 
تاریخ نگاشته های سیاسی  در  به ندرت  که معمواًل  توجه کرده  و هنری 
دیده می شود یا به کلی در این دست نوشته ها از آنها خبری نیست. در این 
مقاله، با خوانشی مبتنی بر نگرش های تاریخ اجتماعیک، اطالعاتی که 
از کتاب راوندی برای پژوهش های تاریخ اجتماعی و فرهنگِی هنر قابل 

استفاده بوده استخراج و دسته بندی و نقد و ارزیابی شده است.
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حذف و اضافاتی، به فارسی ترجمه و بازنویسی کرد تا 
سال  در  باشد.  سودمند  زبان  فارسی  خوانندگان  برای 
574 ق. نیز محمد  بن  ُزَفر بن  عمر این ترجمه را تلخیص 
و بازنگاری کرد که اکنون این نسخه در دست ماست. 
این اثر از جمله در بردارندۀ اطالعات مهمی است که در 
حوزه های زبان شناسی، سکه شناسی، باستان شناسی و 
تاریخ فرهنگی و اجتماعی به کار محققان می آیند؛ در 
منازل  و  ارگ  ماخ،  بازار  بیت الطراز،  از  مثاًل  اثر،  این 
پادشاهان، برخی محله ها و خاندان های مشهور، دیوار 
و باروی شهر، ضرب درهم، بنای مسجد جامع، نمازگاه 

عید، و جز اینها اطالعاتی ارائه شده است.5
ابوالحسن  ظهیرالدین   نوشتۀ  تاریخ  بیهق  چهار. 
ششم،  قرن  نیمۀ  در  بیهقی،  زید  بن  ابی القاسم   علی 
که این اثر نیز دربردارندۀ نکاتی قابل استفاده  در تاریخ 
فرهنگی و اجتماعی عصر غزنویان و سلجوقیان است 

و به فارسی و با نثری ساده و پخته نگاشته شده است.6
پنج. تاریخ  بیهقی یا تاریخ  مسعودی، اثر ابوالفضل 
 محمد  بن  حسین بیهقی، نیز عالوه بر جنبه های تاریخی 
و ادبی و بویژه نثر باشکوه و زیبای فارسی اش، به سبب 
و  آداب  و  مراسم  دربارۀ  جالب توجه  بسیار  اطالعات 
آیین های مردم عصر غزنوی در ایران و به ویژه آداب دربار 
غزنه همچون خطبه  خواندن ها و خلعت  دادن ها و جشن 
مهرگان و وصف های دقیق از برخی پوشاک و جز این ها 
از منابع تاریخی ممتاز در مطالعات فرهنگی و اجتماعی 

ایران است.
بن حسن  بن  محمد  از حسن   تاریخ  قم،  شش. 
 قمی، که آن را نویسنده ای شیعه در قرن چهارم به عربی 
نگاشته و حسن  بن  علی  بن  حسن  بن  عبدالملک  قمی 
این   با  به فارسی برگردانده است.  آن را در 805-806ق 
حال، این اثر از منابع مهم تاریخ محلی قم به شمار است 
تاریخ اجتماعی و فرهنگی، از  به ویژه برای محققان  و 
و  باستانی و معماری  آثار  به  حیث اطالعاتی که راجع 
و  مسجدها  و  میدان ها  و  دروازه ها  بنای  و  شهرسازی 
حمام ها و کاریزها و آتشکده ها و برخی آداب و رسوم و 
نیز دربارۀ مهندسان و نسخه پردازان و وراقان قم به دست 

می دهد، بسیار حائز اهمیت است.7

راحةالصدوروآیةالسرورمحمدبنعلیبن
سلیمانراوندی

ابوبکر محمد  بن  علی، مورخ و خطاط و ادیب اواخر قرن 
ششم و اوایل قرن هفتم و مؤلف مشهور راحة الصدور وآیة 
السرور، به احتمال در نیمۀ قرن ششم در خاندانی ادب پرور 
در راوند کاشان به دنیا آمد. جد مادری اش، محمد بن 
 علی  بن  احمد  راوندی، از علمای بزرگ بود. نجم الدین، 
سرپرستی  تحت  سال  ده  به مدت  پدرش،  مرگ  از  پس 
بن  احمد  بن علی   تاج الدین  احمد  بن  محمد   دایی اش، 
 راوندی، قرار گرفت و نزد او درس آموخت و با او سفرهای 
بسیار کرد و عالمانی بسیاری را مالقات کرد8 و پس از 
تحصیالت، در مدرسۀ جمال الدین  آیبک، اتابک سلطان 
طغرل  بن  ارسالن )طغرل  سوم  سلجوقی، حک. 571-

590ق(، در همدان به تدریس پرداخت.9 سپس از طریق 
دایی دیگرش، زین الدین  محمود، به دربار سلجوقیان راه 
یافت.10 او پس از مأموریتی ناکام در مازندران بیمار شد 
و به همدان بازگشت و شش سال به عنوان مربی و معلم 
فرزندان خاندان علوی )در واقع فرزندان امیر عالء الدوله 
کرد  طغرل بک(، خدمت  سلطان  همسر  برادر  عربشاه، 
که ریاست همدان را در دست داشتند.11 راوندی، پس از 
کشته شدن سلطان طغرل )در سال 590ق(، مدتی را نزد 
حامیان دیگری گذراند و سرانجام تألیف راحة الصدور را در 

سال 601ق به پایان رساند.12
چنان که مالحظه شد، تمام این اطالعات را صرفًا 
سوانح  و  زندگی  دربارۀ  راوندی  خود  کتاب  از  می توان 
این  تأیید  برای  فعاًل  دیگری  منبع  و  بازیافت  او  حیات 
راحةالصدور،  بر  عالوه  او،  نیست.  دست  در  ادعاها 
کتاب شرف  النبی  و معجزاته، اثر عبدالملک  بن  محمد  
آن  از  نسخه  دو  ظاهرًا  که  کرد  ترجمه  نیز  را  خرگوشی 
بود ظاهرًا  در دست است. راوندی که حنفِی متعصبی 
کتابی در رد شیعه و کتاب دیگری در اصول خوشنویسی 

نگاشته است که هیچ یک از آنها در دست نیست.13
راحة الصدور وآیة السرور شرح تاریخ سلجوقیان 
ایران از آغاز کار تا زوال ایشان به دست خوارزمشاهیان و 
پنج سال بعد از آن )تا 595ق( است. این کتاب شامل 
مفصل16  خاتمه ای  و  تاریخی15  بخش  مقدمه،14  یک 
و  فرهنگی  جنبه های  از  که  است  ملحقاتی  به اضافۀ 
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اجتماعی حایز اهمیت اند؛ این ملحقات عبارت اند از: 
آداب ندیمی و شرحی بر شطرنج بازی، آداب مسابقه و 
تیراندازی، فصلی در باب شکار و بیان مباحث فقهی آن، 
فصلی در شناخت اصول خط و دوایر و نقطه ها، فصلی 

در باب روش محاسبۀ جمل و فصلی در شراب.17
نسبتًا  آن  نثر  که  را،  الصدور  راحة  فارسی  متن 
روان اما مملو از لغات عربی و همراه با قرینه سازی ها و 
بازی های ادیبانه است، ادوارد براون در 1902 به انگلیسی 
ترجمه و منتشر کرد و سپس محمد اقبال آن را براساس 
در  و  کرد  تصحیح  شفر(  شارل  )نسخۀ  پاریس  نسخۀ 
1300 به چاپ رساند؛ و آن گاه مجتبی مینوی نیز با انجام 
اصالحاتی همین متن را در 1333 در تهران منتشر کرد.18

اطالعاتراجعبهتاریخاجتماعیوفرهنگی
هنردرراحةالصدورراوندی

برآن اند،  سلجوقی  تاریخ  متخصصان  چنان که  شاید، 
مطالعۀ  برای  دست اول  و  کرامند  منبعی  الصدور  راحة 
تاریخ  اطالعات  و  نباشد  سلجوقی  سالطین  تاریخ 
از  برگرفته  یا  رونویسی  کتاب،  این  در  مندرج  سیاسی 
و  فرهنگی  تاریخ  رهیافت  در  ولی  باشد،  دیگر  منابع 
به ویژه اجتماعی مطالبی در راحة الصدور هست که، از 
یا  نگاه مورخ اجتماعی، در منابع دیگر یافت نمی شود 
به ندرت شبیه آن را می توان یافت؛ از این رو، بنا بر سنت 
و روش شناسی تاریخ اجتماعی، مراجعه به منبعی چون 

راحة الصدور  سودمند و البته ضروری است.
در مروری با رهیافت تاریخ اجتماعی و تا حدی 
فرهنگی، نکته  هایی قابل توجه در راحة الصدور یافتم که 
ممکن است به مثابۀ فیش هایی برای برخی تحقیقات در 
تاریخ اجتماعی هنر یا تاریخ فرهنگی هنر ایران در دورۀ 
اسالمی به کار آیند. واقعیت این است که نوع نگاه به یک 
متن، مثاًل منبعی تاریخی-ادبی همچون راحة الصدور، 
در اینکه از این متن تا چه حد می توان در مطالعات تاریخ 
تعیین کننده  بسیار  جست،  سود  فرهنگی  یا  اجتماعی 
خواهد بود. چه بسا بسیاری کسان بدون داشتن پیشینۀ 
ذهنی و معرفت شناختی در حوزۀ تاریخ اجتماعی یا تاریخ 
فرهنگی به این کتاب مراجعه کنند و آنچه به کار چنین 
روشن  نیاورند.  به دست  منبع  این  در  می آید  مطالعاتی 

است که وقتی با تمرکز کانونی مبتنی بر رهیافتی تفهمی 
به یک متن مراجعه می کنیم، می توانیم، بسیار آسان تر و با 
ضریب موفقیت بیشتری، داده های مرتبط با حوزۀ مورد 

مطالعه را در آن متن بیابیم و به کار ببریم. 
در این مقاله، که نمونه ای از تمرین های متن محور 
در مطالعۀ تاریخ اجتماعی و فرهنگی ایران در دوران میانه 
است، کوشیده ام نحوۀ مراجعه به یک منبع تاریخی ادبی 
و چگونگی مخاطبه با آن متن را در این زمینه به صورت 
که محقق  مضامینی  به  بند  هر  در  و  دهم  نشان  عملی 
حوزۀ مطالعات تاریخ اجتماعی هنر یا تاریخ فرهنگی هنر 

می تواند از متن راحة الصدور استخراج کند اشاره کنم: 

دربارۀداییاش،ابوالفضلاحمدبنمحمدبن
علیراوندی

راوندی، در این کتاب، ضمن معرفی و وصف او و دانش 
او در وعظ و فقه و خالف و تفسیر و حدیث و لغت و 
شعر فارسی و عربی، گفته که »در خط و لغت اظهر  من 
شنید«.19  نه  و  دید  کس  نه  مانندش  که  است   الشمس 
راوندی ده سال شاگرد و همراه این دایی اش در سفر در 
شهرهای عراق بود و از او خوشنویسی آموخت. او در این 
بخش از کتابش اشاره کرده که شمه ای از توانایی  اش در 
خوشنویسی را می توان در همین نسخه از کتاب دید؛20 اما 
متأسفانه ما نسخۀ دست نوشت راوندی از راحة الصدور 
را در دست نداریم تا ببینیم ادعای او در حسن خطش و 
اینکه »هفتاد گونه خط را ضبط کرده«21  چه اندازه قابل  

قبول است. 

سلطانخوشنویسوآموزشخوشنویسی
در سال 577ق، سلطان طغرل  بن  ارسالن را به قول راوندی 
»هوِس خط افتاد«. دایِی راوندی زین الدین  محمود  بن 
 محمد  بن  علی راوندی را بخواند و او را به استادی خود 
گرفت تا از وی خوشنویسی بیاموزد. سلطان از زین الدین 
ادب در طول  و  از عجایب علم خط  آنچه  که  خواست 
سال ها سفر و تحصیل از استادان بزرگ شنیده بود به او 
نیز بیاموزد. به گفتۀ راوندی، زین الدین »به اندک مدتی« 
سلطان  وقتی  داد.  آموزش  سلطان  به  را  خوشنویسی 
براساس  و  سنت  بر  بنا  یافت،  مهارت  خوشنویسی  در 
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این حدیث منسوب به پیامبر ص که: من کتب بسم الله 
الرحمن الرحیم فاحسن خَطه ُغِفَرَله، شروع به نگارش 
سی جزء قرآن کرد و نقاشان و مذهبانی هم به خدمت 
خوانده شدند تا آنچه سلطان می نوشت به زرحل تکمیل 
زمان  در  قرآن  آن  از  بخشی  راوندی،  به گزارش  کنند.22 
نگارش کتاب راحةالصدور، نزد عالءالدین، حاکم مراغه، 
نزد  نیز  بخشی  و  اخالط،  حاکم  بکتمر،  نزد  بخشی  و 
نقاشان مانده بود.23 راوندی افزوده است که خود او بخشی 
از تکحیل متن نوشتۀ سلطان طغرل  بن  ارسالن را انجام 
داده است و اشاره کرده که چون خودش هم خوشنویس 

بوده، تذهیب او بهتر از دیگران از کار در می آمده است.
متون  نثِر  سبک شناسی  نظر  از  توجه  قابل  نکتۀ 
تاریخی این است که راوندی به عنوان مورخ در ذکر این 
مطلب به سبک سایر مورخان درباری عمل نکرده است. 
در نگارش های تاریخی سنتی در تاریخ سیاسی و تاریخ 
شاهان و سالطین، مرجع و مسند الیه گزاره ها و به ویژه 
گزاره های ستایشی شخص سلطان است و مورخ قاعدتًا 
را  خوشنویسی  مدتی  اندک  به  »سلطان  بنویسد:  باید 
یا شاید  راوندی عامدانه  متن،  این  در  ولی،  فراگرفت«، 
مدتی  اندک  به  زین الدین  که  است  نوشته  گاه  ناخودآ
خوشنویسی را به سلطان یاد داده است. به این ترتیب، 
فضل را در این گزاره به زین الدین، استاد هنرمند، نسبت 
داده نه به سلطان. این نمونه ای کمیاب است و تأثیر ذهنیت 
خاص راوندی را در نگارش عبارات راجع به هنر، هرچند 

مربوط به سلطان بوده باشد، به روشنی نشان می دهد.

هزینۀتذهیبقرآنسلطانطغرلبنارسالن
که سلطان  قرآن  از  بر هر جزوی  که  کرده  اشاره  راوندی 
می نوشت صد دینار مغربی خرج می شده است.24 این اشاره 
بسیار ارزشمند است، از آن رو که به طور عام، اطالعات راجع 
به قیمت ها و دستمزدها، در منابعی که مورخان حوزه های 
مختلف تاریخ اجتماعی با آن ها سروکار دارند، بسیار اندک و 
پراکنده و دشواریاب است و به ویژه اطالعاتی از این دست که 
ناظر به قیمت ها و دستمزدها باشد در حوزۀ مطالعات تاریخ 

اجتماعی هنر به ندرت یافت می شوند. 
 همچنین، ارزش دیگر این گزارش راوندی در این 
است که یک نمونۀ کامل است، به این معنا که در آن هم 

زمان و مکان رویداد مشخص است، هم از موردی که 
هزینه و پرداخت دستمزد برای آن صورت گرفته اطالع داده 

شده و هم از بانی و پرداخت کنندۀ هزینه یاد شده است.

تحصیلهنردرمیانخاندانهایحاکم
راوندی گفته است: »همۀ امرای عراق به تحصیل هنر و 
سلطان  عهد  در  و،  بودند  مشغول  پارسی  کتب  خواندن 
طغرل  بن  ارسالن، همۀ بزرگ زادگان به مکتب می رفتند«.25 
این گزارش نمونه ای است از اطالعی قابل تعمیم بر اساس 
قواعد عقل سلیم یا عرف در مطالعات تاریخ اجتماعی ادب 
و هنر؛ زیرا تصریح کرده است که عالقه به آموختن هنر و 
زبان و ادب فارسی در میان ترکان سلجوقی امری استثنایی 
نبوده که فقط در خانوادۀ سلطان باب بوده باشد، بلکه ظاهرًا 
به قول راوندی همه یا بهتر بگوییم، اغلب بزرگ زادگان و 
وابستگان دربار سلطان سلجوقی فرزندانشان را به آموختن 

هنر و ادب فارسی وا می داشتند.

رونقکارخطاطاندرعصرسلطانطغرلبن
ارسالن

آسایش  دورۀ  طغرل  حکومت  دوران  راوندی،  به گزارش 
خطاطان بود، چنان که هر خطاطی از ده جا درآمد داشت و 
هر ادیبی دو سه جا مکتب داشت.26 این هم از گزارش های 
نادری است که به وضع معیشت و سطح درآمدِی اهل هنر 
و مشخصًا خوشنویسان در یک دورۀ تاریخی معین داللت 

دارد و از این رو بسیار پراهمیت است.

آموزشخانگِیخط
برادر  سید  عماد الدین  مردانشاه،  امیر  که  گفته  راوندی 
رئیس همدان، امیر سید  فخرالدین  خسروشاه، از خاندان 
علوی، قرآن و خط و برخی دانش های دیگر را نزد وی 
در خانۀ خاندان  پنج شش سال  راوندی  است.  آموخته 
علوی بود.27 این اطالعی که راوندی از زندگی خودش 
رواج  از  قبول  قابل  شاهد  یک  به روشنی  داده  متن  در 
خاندان های  میان  در  دست کم  هنر  خصوصی  آموزش 

اشراف در ایران عصر سلجوقی است.
او همچنین ادعا کرده که کسانی که در سراسر خطۀ 
عراق و خراسان به بالغت و خط و هنر معروف بودند، 



13
99

هار 
/ ب

 19
هنر

ان 
ست

گل

42

به شاگردی من و دایی های من افتخار می کردند زیرا در 
آن دوره ارباب مناصب از وزیر و مستوفی و بیشتر دبیران 
دولت، از اهالی کاشان بوده اند و به اینکه زین الدین راوندی 
 کاشی همشهری ایشان است مباهات می کردند، چنان که 
در عراق هر جا خطی نیکو می دیدند می گفتند که این یا 
خط یکی از کاشیان است یا خطاطش خط را از یک کاشی 
آموخته است.28 با این حال، هنوز در هیچ متن دیگری یا بر 
اساس هیچ شاهد بیرون متنی دیگری نمی توانیم این ادعای 
راوندی را دربارۀ جایگاه و اهمیت خود او یا دایی هایش در 
هنر خوشنویسی در عصر سلجوقی بپذیریم. هیچ سندی 
یافت نشده است که در آن کسی از جملۀ آن انبوه »ارباب 
مناصب از وزیر و مستوفی و دبیران دولت«، که راوندی 
ادعا کرده است، به شاگردی راوندی یا دایی هایش مباهات 

یا حتی کوچک ترین اشارتی  کرده باشد.

خوشنویِسباسواد
راوندی مدعی است تمام اهل عراق و لشکر خراسان و 
لشکر بغداد و شامیان و لشکر آذربایجان و رسوالن اطراف، 
که به حضور سلطان طغرل  بن  ارسالن می آمدند، اذعان 
داشتند که هیچ کس مثل زین الدین در هنرها و معارف 
جامع االطراف نیست؛29 راوندی علت این برتری و امتیاز 
زین الدین را در این دانسته که »خط بیشتر با جهل بَود«؛30 
یعنی بیشتر خوشنویسان افرادی بی سواد بوده اند و چون 
عمری را صرف آموختن مهارتهای هنری خوشنویسی و 
مشق ظرایف و فنون این هنر )فرم خوشنویسی( می کرده اند 
در زمینه های علمی و ادبی ضعیف بودند و از همین روست 
کنده از  که کتاب های استنساخ شدۀ خوشنویسان اغلب آ
انشایی و سهو و خبط های  و  امالیی  اغالط  و  خطاها 
خالف  بر  چون  زین الدین  رو،  این   از  است.31  نگارشی 
اغلب خوشنویسان زمان خودش، عالوه بر هنر خط، از 
دانش ها و معارف مختلف بهره مند بود در میان آنان توّفقی 
واال یافت، چنان که در هجده سالگی در خط و ادب و شعر 

سرآمد اقران بوده است. 

تصویرگریتذکرۀشاعران؟یادادهایتاریخی
دربارۀکارتون؟

در سال 580ق، طغرل  بن  ارسالن به فکر افتاد که جنگی 

که  راوندی خواست  زین الدین  از  و  کند  تهیه  اشعار  از 
هم  نقاش  جمال الدین  و  کند  تحریر  را  منتخب  اشعار 
تصویرگرِی این متن را بر عهده بگیرد. شیوۀ کار چنین 
بود که ابتدا صورت شاعر را نقاشی و در زیِر آن شعرش 

را تحریر می کردند.32
در این گزارش، راوندی نکته ای آورده که چندان 
قدیم ترین  از  یکی  به مثابۀ  می تواند  ولی  نیست،  واضح 
اطالعات دربارۀ تاریخ کارتون یا شاید تاریخ کاریکاتور 
در ایران مورد تأمل بیشتر قرار بگیرد. در عبارت راوندی، 
تولید جنگ مصور شاعران چنین  ماجرای  گزارش  در 
آمده: »صورت هر شاعری می کردند و در عقبش شعر 
حکایت  آن  و  می نوشتند  چند  مضاحکی  و  می آوردند 
را صورت رقم می زدند، و خداوند عالم، مجلس بدان 
می آراست و به لطف طبع، مضاحکی چند ساختی...«. 
شاعر  هر  شعر  دنبال  در  خنده دار  چیزهای  اینکه 
می نوشتند و سلطان با مزه پرانی با آن لطیفه ها مجلس 
گرم می کرده روشن است، ولی، ظاهرًا، عالوه بر این، آن 
حکایت و لطیفۀ خنده دار را تصویرگری هم می کرده اند 
یا  کارتون  از  شکلی  تصویرگری  این  است  ممکن  و 
کاریکاتور بوده باشد، هرچند تا به دست آمدن شاهدی 

قطعی در تاریخ نمی توانیم در این باره مطمئن باشیم.33

حلقۀسفالین؛نیزانگشترتبّرک
راوندی گفته است، در جریان دیدار مشهوری که گفته 
شده میان طغرل سلجوقی و باباطاهر عریان رخ داده و 
بابا طاهر هم سلطان را به رعایت عدل با رعیت نصیحت 
کرده، باباطاهر از سلطان پرسید که آیا این پند مرا پذیرفتی؟ 
سلطان گفت آری؛ سپس باباطاهر دست سلطان را در 
انگشت وی  انگشتری سفالین خود در  و  دست گرفت 
کرد. این انگشتر سفالین را باباطاهر با شکستن سر ابریقی 
)سر لولۀ آفتابه ای( که سالها با آن وضو می گرفت، درست 
کرده بود. سلطان آن انگشتر را گرامی می داشت و در هنگام 
جنگ ها آن را به تبرک در انگشتش می کرد.34 این اشاره به 
استفاده از سِر شکستۀ لولۀ آفتابۀ سفالی به عنوان انگشتری، 
ظاهرًا ربطی به تاریخ هنر ندارد، ولی شاهدی جالب توجه 
است از نگرش صوفیانه و درویشانه به مفهوم زینت و زیور 

و از جهت تاریخ فرهنگی هنر قابل تأمل است.
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نیز سلجوقی؛ آلپارسالن چهرۀ وصف
ریشکاله

راوندی در وصف آلپ ارسالن، سلطان بزرگ سلجوقی، 
داشت،  بلند  ریشی  و  بود  قد بلند  مردی  او  که  آورده 
و  می کرد  را جمع  ریشش  تیراندازی  وقت  در  چنان که 
گره می زد؛ تیرش به خطا نمی رفت و کالهی دراز بر سر 
انتهای  تا  نوک کالهش  از  فاصله  که  گویند  و  می نهاد 
ریشش دو گز بود!35 این گونه اطالعات راجع به ظاهر 
سالطین  و  شاهان  لباس  و  روی  و  سر  آرایش  طرز  و 
البته خوشبختانه در منابع تاریخ سیاسی کم نیست  که 
برای طراحان گریم، طراحان صحنه و طراحان لباس در 

پروژه های سینمایی تاریخی حائز اهمیت است.

برای خوشنویسی سخن بگذریم، هرچه از
راوندیخوشتراست

در جای دیگری، راوندی، درحالی که دارد ماجرای یکی 
مالحدۀ  از  یکی  راوندی  به قول  یا  اسماعیلی  داعیان  از 
اصفهان به نام عبد الملک عطاش را ذکر می کند، از سر 
تعلق خاطرش به خط و خوشنویسی، استطرادًا می نویسد 
که »خط او معروف است و در اصفهان بسیار کتب به خط 
او موجود است«.36 این نمونه در سبک شناسی نثر تاریخی 
فارسی در ایران دورۀ اسالمی بسیار حائز اهمیت است. اگر 
راوندی خودش خوشنویس نبود، قاعدتًا در این گزارش 
مخالف  و  شورشی  فردی  خط  به  اشاره  برای  داعیه ای 

عقیدتی نمی کرد و لزومی به ذکر این مطلب نمی دید.

از کمیاب گزارشی نقاشان؛ از سوءاستفاده
روابطگروههاینامتجانساجتماعی

در عهد سلطان طغرل  بن  فارس،  در  در جریان غارتی 
 ارسالن، به گزارش راوندی، مصاحف و کتاب های وقفی 
را که از مدارس و دارالکتب های وقفی غارت کرده بودند، 
در همدان به نقاشان می سپردند تا ذکر وقف را از روی آن ها 
بزدایند و نام و القاب صاحبان جدیدشان را بر این کتاب ها 
نقش کنند.37 شاید، در زمینه ای خالی و بدون وجود این 
هنر  اجتماعی  تاریخ  محقق  راوندی،  از  خاص  گزارش 
هرگز تصور نکند که چه رابطه ای ممکن است میان نقاشان 
و دزدان و غارتگران وجود داشته باشد؛ و جماعت دزد 

و یاغی را با نقاشان و اهل هنر چه کار؟ در این گزارِش 
راوندی، نکته ای بسیار کمیاب از روابط میان گروه های 
بسیار نامتجانس در اجتماع عصر سلجوقی آمده که برای 

مورخ اجتماعی جالب توجه و البته غنیمت است.

از گزارشی و شعر آموزش و شدن! شاعر
نمونههاینقدادبی

راوندی در نقلی از امیرالشعرا و سفیرالکبرا شمس الدین 
از  تتماج  قصیدۀ  که   احمد  بن  منوچهر  شصت کله،38 
اوست یک برنامۀ آموزشی مجرب برای یادگیری شعر در 
آن عصر را ذکر کرده  است. شصت کله گفته که سیداشرف 
)سیداشرف علوی غزنوی، شاعر قرن ششم، د. 565ق(، 
چون به همدان رسید، در مکتب ها می گردید و در پی کسانی 
می گشت که طبع شعری دارند )ظاهرًا استعدادیابی می کرده( 
و چون طبع شعر مرا دید مصراعی به من داد که دوسه بیت 
بر همان وزن بسرایم. اشرف این ابیات مرا ستود و از من 
خواست تا از اشعار متاخران مثل عمادی )د. 582ق(، 
)د.  رونی  ابوالفرج  و  سیداشرف  587ق(،  )د.  انوری 
حدود492ق( و امثال عرب و اشعار تازی و ِحَکم شاهنامه، 
از هر یک حدود دویست بیت، به میل و طبع خودم انتخاب 
کنم و یاد بگیرم و در این زمینه بر شاهنامه خوانی بسیار تأکید 
کرد و گفت که از شعر سنایی و عنصری و معزی و رودکی 
بپرهیز و سراغ آنها نرو که »آِن طبع های بلند است؛ طبع تو 
ببندد و از مقصود باز دارد«. شصت کله تأکید کرده که من و 
چند تن دیگر از این توصیه های آموزشی سیداشرف استفاده 

کردیم و به مقصود رسیدیم.39
در این گزارش خاص، به این نکته اشاره شده که 
برخی معتقد بوده اند شعر را می توان آموزش داد و هم به 
اینکه برای این کار یک برنامۀ آموزشی معمول و مرسوم 
بوده است. در این گزارش هم اجزای این برنامه به روشنی 
ذکر شده و هم به طور خالصه استداللی از منظر نقد ادبی 
راجع به چرایی و توجیه ادبی این برنامه ارائه شده است. 
 در ملحقات راحة الصدور وآیة السرور نیز فصلی در 
باب آداب منادمت و شطرنج و نرد  باختن آمده40 و فصلی 
در شراب،41 فصلی در مسابقه و تیراندازی،42 فصلی نیز 
در شکار43 و فصلی در شناخت اصول دوایر و نقطه ها در 
خوشنویسی.44 در میان فصل های الحاقی دیگر، توضیحی 



13
99

هار 
/ ب

 19
هنر

ان 
ست

گل

44

کوتاه ولی گویا دربارۀ چگونگی نامگذاری و طرز استفاده 
از القاب و کنیه ها آمده45 که برای محققان تاریخ اجتماعی 
و فرهنگی قابل استفاده است. در پایان نیز فصلی در بارۀ 

حساب جمل در این کتاب آمده است.46

نتیجه
در این بررسی کوتاه، روشن شده است که اواًل متون تاریخ 
سیاسی، تاریخ دودمانی و به طور کلی تاریخ نگاشته های 
اینکه  به صرف  نباید،  را  راجع  به خاندان های حکومتی 
در  ناظرند،  حاکم  خواص  به  و  نیستند  مردم  به  راجع 
مطالعات تاریخ اجتماعی نادیده گرفت. چنان که مالحظه 
شد، در همین متِن نه چندان مفصِل تاریخ راحة الصدور 
وآیة السرور راوندی، شمار قابل توجهی از اطالعات و 
البته باید گفت اطالعات کمیاب و بعضًا نادر راجع به 
تاریخ اجتماعی هنر، البته با موشکافی و دقت در متن و 

با قرائتی روشمند، قابل استخراج بوده است. 
دوم اینکه با تأمل در متن این اثر مالحظه می  شود 
که ذهنیت مورخ اهل هنر تا حد قابل تشخیصی در نوع 
نگارش و سبک نثر او نیز جلوه یافته است و نویسنده 
نگاه  در  به هنر، هم  اهتمام و عالقه   و  اشتغال  به علت 
گزینش  در  مورخانه  ترجیحات  در  هم  و  رویدادها  به 
و ذکر و چینش وقایع و هم در شیوۀ ارائۀ اطالعات و 
عبارت پردازی های  نحوۀ  و  گزاره ها  سامان دادن  در 
مورخانه اش تحت تأثیر ذهنیت هنرمندانه اش بوده است.
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