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ولیاهللکاووسی1

فوایدراحةالصدورراوندی
درتاریخنگاریهنرایران

مقدمه:سخنیدرمنابعتاریخهنرایران
در کار بازنگاری و بازسازی تاریخ هنر ایران، متن های 
کهن همواره به یاری موّرخ هنر می شتابند. اگر بپذیریم 
که نخستین تعریف تاریخ هنر عبارت از شناخت آثار هنر 
پیشینیان و آشنایی با سرگذشت خالقان آنهاست، آن گاه 
گاهی از مورد اول باید  خواهیم دانست که برای کسب آ
را  باستان شناسان  یافته های  و  بگذاریم  قدم  موزه ها  به 
جست وجو کنیم، اما برای مورد دوم گریزی از رجوع به 
البته تعّدد و تکّثر منابع مکتوب  منابع مکتوب نداریم. 
ایران،  فرهنگ  تاریخ  در  به ویژه  تاریخ نامه ها،  همان  یا 
اوراق  این همه  در البه الی  را  هنری  اخبار  به  دستیابی 
که،  درمی یابد  زود  هوشمند  محّقق  و  می کند  دشوار 
باید  می خواهد،  منابع  از  آنچه  به  آسان  دسترس  برای 
دست به کاِر گزینش شود و آنچه را نمی خواهد به کناری 
نهد. در اثنای این گزینش او با دو دسته از منابع تاریخی 
مواجه می شود؛ یکی آنها که به شرح فن و هنری خاص 
اختصاص یافته و احوال عامالن آن هنر را روایت کرده اند 
و دیگر تاریخ نامه های عمومی که اخبار هنْر جزئی ُخرد از 
آنهاست. پیداست که منابع دستۀ نخست بیشتر نگاشتۀ 
کسانی است که خود یا خاندانشان در آن هنر سررشته ای 
داشته اند و منابع گروه دوم غالبًا از آِن موّرخانی است که 
صرفًا در کار تاریخ نگاری ورزیده و بیش وکم در پی احوال 

همۀ خلق زمان بوده اند. 
دشواری دیگر بر سر راه موّرخ هنر نسبت تعداد 
و توزیع ناموزون این دو دسته منابع است، بدین معنی 
طبعًا  که  هنر،  مختص  تاریخ نامه های  شمار  اواًل  که 
تاریخ  منابع  انبوه  با  قیاس  در  می آید،  او  کار  به  بیشتر 
عمومی، بسیار ناچیز است؛ ثانیًا همان شمار اندک هم 
به گونه ای متوازن در پهنۀ ادوار تاریخی تقسیم نشده اند، 
آنچنان که در دوره های کهن تر تقریبًا هیچ منبع ویژه ای 
برای هنر در دست نیست، اما در دوره های میانی تاریخ 
ایران )سدۀ هفتم به بعد( با انباشت منابع ریز و درشت 
هنری مواجهیم و، هر چه به دوره های متأخر نزدیک تر 
که  اینجاست  می شود.  کاسته  آنها  شمار  از  می شویم، 
موّرخ هنر بار دیگر در تنگنای انتخاب می افتد و ناگزیر 
آنها  منابع  که  می رود  موضوعاتی  و  دوره ها  به سمت 
می گذارند.  باز  اطالعات  به  دسترس  برای  را  دستش 

پرونده

ابوبکر محمد بن علی بن سلیمان راوندی، ملقب به نجم الدین، موّرخ و 
ادیب و خوشنویس اواخر سدۀ ششم و اوایل سدۀ هفتم، در خاندانی از 
فضالی راوند، از آبادی های قدیم کاشان، زاده و پرورده شد. او در حمایت 
سلطان طغرل سوم، آخرین فرمانروای سلجوقی، علم و هنر آموخت و 
در نیمه های عمر کتاب راحة  الصدور وآیة  السرور را در تاریخ آل سلجوق 
نوشت که مهم ترین منبع تاریخی اواخر روزگار قدرت این سلسله است. 
جدا از فواید تاریخی، اخبار و اطالعات کتاب راحة  الصدور در باب حیات 
فرهنگی و اجتماعی مردم در عهد سلجوقیان ایران و روم، این کتاب را 
از معتبرترین منابع شناخت فرهنگ و هنر ایران در روزگار پیش از حملۀ 
مغوالن به ایران کرده است. همچنین نخستین روایت بازمانده در شرح 
قواعد خطوط ایرانی را هم راوندی در اوایل سدۀ هفتم نوشت. گویا راوندی 
رساله ای مستقل در باب خوشنویسی تألیف کرده بود که اکنون از میان 
رفته، اما نویسنده فصلی از آن را در کتاب راحة الصدور گنجانده است. 
ظاهرًا راوندی در تالش برای منطبق کردن مباحث نظری تناسبات هندسی 
با اقالم ایرانی بود که در آن وقت همچنان در جریان تکوین و ترقی بودند. 
نوشتۀ راوندی اطالعاتی دربارۀ حمایت های درباری از کاتبان و جایگاه 
خوشنویسی در آن روزگار به دست می دهد. راوندی برخاسته از خاندانی 
خوشنویس بود و دو دایی اش تاج الدین احمد و زین الدین محمود عالوه 
بر تعلیم خط به او، به شاهزادگان سلجوقی هم سرمشق خط می دادند. 
نسخه ای نفیس از قرآن با خط و تذهیب این خاندان در گنجینۀ آستان 

قدس رضوی محفوظ است.
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ایران  هنر  دربارۀ  تاریخی  تحقیقات  چشمگیر  حجم 
ایلخانی، تیموری، و صفوی نشانۀ همین  در دوره های 
فراوانی اطالعات مرتبط با هنر در تاریخ نامه های این سه 
دوره است. در واقع، اگر دو رکن اصلی پژوهش تاریخی 
در هنر ایران را یکی دسترس به اصل آثار هنری و دیگر 
وجود اطالعات دست اول در منابع مکتوب بدانیم، این 
رکن اند،  دو  هر  این  واجد  مطمئن  حدی  در  دوره  سه 
چرا که، عالوه بر چندین و چند رساله و دیباچه ای که 
اختصاصًا در وصف هنرها و هنرمندان این ادوار نوشته 
شده، در صفحات زیادی از تواریخ عمومی این روزگاران 
هم به نشانه های هنرمندی اشارت ها رفته است. حتی رد 
و نشان بسیاری از آثار هنری بازمانده از این دوره ها را در 

همین تاریخ نامه ها می توان ُجست. 
نهیم،  گام عقب تر  دوره ها یک  این  از  اگر  حال، 
دیگر با این حجم انبوه منابع تاریخ هنری روبه رو نیستیم، 
بدین سبب که ثبت جزئیات اخبار هنر یا احوال هنرمندان 
یا  نبوده است،  رایج  آن دوره ها چندان  بین موّرخان  در 
دست کم نوع نگاه و پسندشان در برابر هنرها و صنایع 
روزگاِر خود متفاوت از اخالفشان در دوره های بعد بوده 
است. از همین روست که بررسی های امروزی هم از هنر 
آن ایام کمتر مّتکی بر منابع و بیشتر از روی آثار هنری 
بازمانده در موزه ها و مجموعه هاست. و درست به همین 
هنرِی  آثار  که  دوره هایی  به سمت  تحقیقات  کفۀ  سبب 
دوره های  و  شده  سنگین تر  نهاده اند  یادگار  به  بیشتری 
و  مانده  جا  امروزی  پژوهش های  میدان  از  کم یادگار 
پریادگار  این روزگاِر  رفته اند. شاهد  به محاق  بیش وکم 
برای ما و همۀ موّرخان هنر ایران در سرتاسر جهان دورۀ 
سلجوقیان است. چندان دور نیست اگر بگوییم تاریخ 
حکومت  دورۀ  از  اسالمی  دوران  در  ایران  هنر  مدّون 
سلجوقیان آغاز می شود. این امر از سویی ناشی از کمبود 
از  آن، و  از  پیش  اطالعات معتبر دربارۀ هنر دوره های 
هنرهای  همۀ  به سبب شکوفایی چشمگیر  دیگر  سوی 
تا  را می توان  این شکوفایی  این روزگار است.  در  ایران 
حدی نتیجۀ امنیت و رفاه حاکم بر این روزگار دانست. 
در دورۀ سلجوقیان بیشتر هنرهای ایران که در نخستین 
بودند  افتاده  رونق  از  زیادی  حد  تا  اسالمی  سده های 
این  در  که  ایرانی  و صنعتگران  هنرمندان  و  احیا شدند 

چند قرن بی نام و نشان مانده بودند از نو سر برآوردند و 
گاهی های  میراث اسالف خود را جانی تازه بخشیدند. آ
اندک از هنر پیشاسلجوقی موجب شده در بسیاری از 
از  بسیاری  ایران  اسالمی  هنر  معاصر  طبقه بندی های 
دورۀ  به  را  اسالمی  سده های  نخستین  از  بازمانده  آثار 
سلجوقیان منسوب کنند و حتی آثار پس از این دوره را تا 
اوایل حکومت ایلخانان کار صنعتگران عصر سلجوقی 
بدانند که این خود نشان دهندۀ تأثیر هنر سلجوقی بر هنر 
نسل های بعد است. از شواهد به جامانده چنین پیداست 
آن  از  پیش  هنرهای  میراث  دار  سلجوقی  عهد  هنر  که 
و هنرمندان رویکردها و دستاوردهای هنری  بود  دوره 
قوام  و  گرفتند  کار  به  آثار خود  در  گاهانه  آ را  پیشینیان 
بخشیدند و در نهایت به سبک ویژۀ خود دست یافتند. 
هنجارهایی  آفرینش  به  دوره  این  هنری  دستاوردهای 
انجامید که تا چندین سده بعد به الگوی زیبایی شناسی 

پایداری در هنرهای اسالمی تبدیل شد. 

بازتابهنرعهدسلجوقیاندرتاریخنامهها
تا چه  باید دید که منابع مکتوب دورۀ سلجوقی  اکنون 
اعتبار  دوره  این  هنری  آثار  بر  مبتنی  تحقیقات  به   حد 
می بخشند. نخستین پاسخ این است که از تاریخ نامه های 
دورۀ  سه  منابع  به قدر  نباید  و  نمی توان  سلجوقی  عهد 
پیش تر یادشده )ایلخانی، تیموری، صفوی( انتظار انتقال 
و  نگارگری  زمینۀ  دو  در  دست کم،  داشت.  هنر  اخبار 
گاهی های مکتوب ما از دورۀ سلجوقی،  خوشنویسی، آ
در برابر رساله های پرشمار ادوار بعد در این دو زمینه، 
منابعی  به دنبال  باید  بنابراین،  می نماید.  ناچیز  بسیار 
به  این مکتوبات اختصاصی و منحصر  جایگزین برای 
که حدود  مقاله ای  در  این سطور،  نگارندۀ  برآمد.  هنر 
بین  در  شهرآشوب ها  جایگاه  دربارۀ  پیش  دهه  یک 
ظرفیت  کوشید  نوشت،  ایران  هنر  تاریخ  مکتوب  منابع 
شهرآشوب ها را در بازشناسی و بازنویسی تاریخ هنرها 
کند.  ارزیابی  کم منبع تر  دوره های  در  ایران  صنایع  و 
حاصل جست وجوها نشان داد که موجودِی اعتناپذیر ما 
از سده های نخستین تاریخ هنر ایران، به دو شهرآشوب 
سلمان  سعد  مسعود  سرودۀ  یکی  که  می ماَند  منحصر 
غزنویان،  هم روزگار  ادیب  و  شاعر  )438-518ق(، 
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است و دیگری اثر بانو مهستی گنجوی )حدود 490-
570ق(، که برخی او را چهرۀ برجستۀ رباعی سرایی پس 
از خیام نیشابوری می دانند. نتیجۀ نهایی آن تحقیق این 
بود که از این قبیل اشعار چیزی جز اشاراتی مبهم در 
وصف »خط و خال و رعنایی و زیبایی« صاحبان صنایع 
نهایت  در  و  نمی شود  پرسشگر  محّقِق  عاید  پیشه ها  و 

تکیه بر اخبار شهرآشوب ها اعتماد را نشاید.2 
اختصاصی  منابع  مسیر  از  تهی  دسِت  بازگشت 
این  عمومی  تاریخ نامه های  به سمت  ناگزیر  را  ما  هنر 
دوره می کشاَند. کلود کاهن)1( در مقالۀ مفصلش دربارۀ 
که  است  باور  این  بر  سلجوقی،  دورۀ  تاریخ نگاری 
سلجوقیان، برخالف ایلخانان و تیموریان، چندان بهایی 
به تاریخ نگاری و پرورش موّرخان ندادند و تاریخ نامه های 
خاندان،  این  نامدار  فرمانروایان  از  تن  سه  دورۀ  اصلِی 
ادامۀ  در  ملک شاه،  و  آلب ارسالن،  طغرل بیک، 
تاریخ نگاری عمومی موّرخان پرورده در بغداد نوشته شده 
که از دورۀ آل بویه بدین سو همواره دست به قلم بودند.3 
که  منابع  این گونه  از  شماری  برشمردن  از  پس  کاهن، 
عمومًا به زبان عربی نوشته شده و دربارۀ سلجوقیان به 
اشاراتی مختصر بسنده کرده اند، به سراغ سه منبع اصلی 
تاریخ این دوره می رود که عبارت اند از نصرة الفتره اثر 
عمادالدین اصفهانی، اخبار االمراء والملوک السلجوقیة 
منسوب به شخصی به نام سیدصدرالدین علی بن ناصر، 
کتاب  دو  نیشابوری.  نوشتۀ ظهیرالدین  سلجوق نامه  و 
نخست همچنان در زمرۀ منابع عربی این روزگارند، اما 
سلجوق نامه نخستین تاریخ نامۀ عهد سلجوقی است که 
اثر موّرخی ایرانی و به زبان فارسی است. ظهیرالدین در 
556-571ق(  )حکـ  اول  حکومت  ارسالن شاه  زمان 
دورۀ  تا  کارش  اما  کرد،  آغاز  را  تاریخ  این  نگارش 
571-590ق(،  )حکـ  ارسالن  بن  طغرل  زمامداری 
درازا  به  ایران،  در  فرمانراوای سلسلۀ سلجوقی  آخرین 
سلجوق نامه را  کشید. اگرچه بسیاری از صاحباِن نظر 
دانسته اند،  سلجوقیان  همعصر  تاریخی  منبع  مهم ترین 
اهمیت اصلی آن را باید در تأثیری جست وجو کرد که بر 
شکل گیری تاریخ نامه های پس از خود به جا نهاد. این 
اثرگذاری را تا حدود یک سده بعد در آثار تاریخ نگارانی 
چون رشیدالدین فضل الله همدانی و ابوالقاسم قاشانی 

می توان ردیابی کرد، اما تأثیر بالفصل آن پیش تر در کار 
موّرخ پرآوازۀ اواخر دورۀ سلجوقی، نجم الدین راوندی، 

ظاهر شد که موضوع اصلی مقالۀ حاضر است. 

نجمراوندیوخاندانهنرمندش
در بازگشت به محور تمرکز سطرهای پیشین که همانا 
ظرفیت تاریخ هنری منابع تاریخی است، باید دانست که 
هیچ یک از تاریخ نامه های عمومی عصر سلجوقی گرهی 
از کار موّرخ هنر نمی گشایند، مگر همین اثر نجم راوندی. 
با آنکه تاریخ شناسان تا مدت ها اثر راوندی را تلخیص و 
اقتباسی از سلجوق نامۀ ظهیر نیشابوری می انگاشتند، 
در البه الی مطالب او گهگاه شرح جزئیاتی  را می بینیم که 
بعید است از منبع دیگری گرفته باشد، چنان که او خود 
گاه اشاره می کند که برخی اخبارش را از زبان همعصران 
آموخته ها  بعضی  راوندی  اینها،  از  جدا  است.4  شنیده 
روایت های  میان  در  هم  را  شخصی اش  دانسته های  و 
تاریخی اش گنجانده و یا در فصل هایی مجّزا به انتهای 
کتاب افزوده است. یکی از این فصل های مستقل، که در 
پی فصولی در باب شطرنج بازی و تیراندازی و شکارگری 
آمده، فصلی در باب »معرفت اصول خط« است که به 
اثر او در نگاه موّرخ هنر اهمیت می بخشد. اکنون باید 

راوندی را بیشتر بشناسیم.
سلیمان  بن  علی  بن  محمد  ابوبکر  نجم الدین 
آبادی  در  555ق  تا   550 سال های  حدود  در  راوندی 
راوند، از قریه های کاشان، به دنیا آمد. به گفتۀ خودش، 
تا سال 570ق، مقدمات علوم ادبی و لغت عربی را در 
اصفهان آموخت و در همین احوال پدرش را از دست 
اّیام  این  در  اصفهان  بنیان َکن  قحطی  و  پدر  فراق  داد. 
او را ناگزیر از مهاجرت به همدان کرد که منزلگاه دایی 
بانفوذش، تاج الدین ابوالفضل احمد بن محمد راوندی، 
از فضال و هنرمندان زمان و  تاج الدین احمد، که  بود. 
واعظ و مدّرس چند مدرسه در همدان بود، نجم الدین 
بسیار  او  تربیت  در  و  کشید  بال وپر  زیر  به  را  ابوبکر 
دایی اش،  با  همراهی  سال  ده  طی  راوندی،  کوشید. 
تاج الدین احمد از 571 تا 581ق، عالوه بر کسب علم و 
هنر، به شهرهای مهم عراق عجم سفر کرد و از محضر 
و  یزدی،  بهاءالدین  بلخی،  فخرالدین  چون  عالمانی 

(1) Claude 
Cahen
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با این امور،  صفی الدین اصفهانی بهره ها برد. همزمان 
ظرایف هنرهای خطاطی و تذهیبگری و جلدسازی را 
راوندی  بن محمد  زین الدین محمود  دایی دیگرش  نزد 
آموخت و خبرۀ کار کتاب آرایی شد. او در این زمان خود 
را در نگارش »هفتاد گونه خط« صاحب مهارت می داند 
و از راه کتابت و تذهیب و تجلید کسب معاش می کند.5
که  نشست  نجم الدین  شانۀ  بر  زمانی  اقبال  مرغ 
سلطاِن زمان، طغرل بن ارسالن، در تختگاهش همدان 
به  را  محمود  زین الدین  و  نمود  خط  یادگیری  به  میل 
استادِی خود برگزید. این گونه شد که نجم الدین جوان 
هم در پی دایی هنرداَنش به بارگاه سلطنت راه یافت و 
مالزم سریر پادشاهی شد. نجم الدین خوْد ایام شاگردی 
طغرل بیک را نزد دایی اش زین الدین محمود چنین وصف 

کرده است:
خال دعاگو کمر آن خدمت بربست و به جان کوشید و 
حالوت حرف های سیاه کوتاه خط چون شیرینی شب 
وصال در کام او می نهاد و معانی بزرگ در حرف های 
ُخرد برسفت. قطار مورچۀ بیست ونه حرف بست و در 
به  اندک مدتی  به  تا  گردانید  روانه  او  نظر صائب  جادۀ 
منزل مراد رسید و منتهای مرام عباد بدید. سواد حروف 
معنی دار از سویدای دل او سودا می زدود و بیاض روز و 

سواد شب به تعلیم آن مشغول می بود.6
چون طغرل بیک در فن خط تا حدی به مهارت 
تحریر  و  افتاد  خدا  کالم  کتابت  به صرافت  رسید، 
مصحفی سی پاره را آغاز کرد. به گفتۀ نجم الدین، سلطان 
کار آرایش و تذهیب و جدول کشی و دورگیری حروف 
مصحفش را، که برای هر جزو آن صد دینار مغربی خرج 
می کرد، به گروهی از کتاب آرایان سپرد، اما در میان آنان 
تذهیب کارِی خود نجم الدین را بیشتر می پسندید، زیرا 
او به سبب شناختی که از قواعد خط داشت، آرایه های 
نقوش را منطبق بر ظرایف خط می کشید و همین امر او 

را در چشم سلطان محبوب تر کرد.7
مدتی بعد، در سال 580ق، طغرل کتابت گلچینی 
از اشعار شاعران را به زین الدین محمود راوندی سفارش 
اشعار  محمود  زین الدین  نجم الدین،  به گفتۀ  باز  داد. 
شاعران را کتابت می کرد و جمال الدین نقاش اصفهانی 
می زد.8  نقش  اشعارش  کنار  در  را  شاعر  هر  تصویر 

از کهن ترین شواهد همکاری  یکی  از  را  ما  این روایت 
مصّور  نسخه ای  فراهم سازی  در  نقاش  و  خوشنویس 
باخبر می کند، روندی که بعدها به کّرات در تاریخ هنر 

ایران تکرار شد.

اشارتهایتاریخهنریدرنوشتههایراوندی
کشته شدن سلطان طغرل سوم در سال 590ق نجم الدین 
را از اوج عّزت به ناکامِی عزلت  کشاند، اما او رنج دوران 
مطالعۀ  و  شریعت  و  فقه  تحصیل  تکمیل  با  را  محنت 
زمینه ساز  که  کرد  بارآور  عجم  و  عرب  اشعار  و  تاریخ 
نوشتن مهم ترین اثرش در احوال روزگار  سالجقه شد. 
سال 603ق  تا  و  آغاز  599ق  سال  در  اثر  این  نگارش 
تکمیل شد و اعالم الملوک یا راحة الصدور وآیة السرور 
در تاریخ آل سلجوق نام گرفت و به غیاث الدین کیخسرو 
قلیچ ارسالن )حکـ 601-607ق(، فرمانروای سلجوقی 
روم، تقدیم و به قونیه پایتخت سلجوقیان روم ارسال شد. 
یگانه نسخۀ بازمانده از راحة  الصدور را کاتبی به نام حاج 
الیاس بن عبدالله الحافظ در اول رمضان 635 به خط 
نسخ کتابت کرده که اکنون در کتابخانۀ ملی فرانسه)1( در 

پاریس محفوظ است )ت 1(.
این کتاب  تاریخی  پیش تر گفتیم، اخبار  چنان که 
نیشابوری  ظهیر  سلجوق نامۀ  کتاب  از  برگرفته  غالبًا 
پاره هایی کوتاه از آن محصول دانسته های  است و تنها 

(1) Bibliothèque 
nationale de 

France

ت 1. صفحه ای از 
فصل »معرفت اصول 

خط« اثر راوندی به خط 
حاج الیاس بن عبدالله 

الحافظ و تاریخ اول 
رمضان 635 

پاریس، کتابخانۀ ملی 
فرانسه )این صفحه 
نمایشگر تناسبات 

حروف ب، ج، د با معیار 
دایره و نقطه است(.
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به  او  اشارات گذرای  از قضا  که  است  نجم الدین  خود 
هنرشناسی خود و خاندانش از جملۀ همین اطالعات 
دست اول است. جدا از این اشارات تاریخی، نجم الدین، 
به گفتۀ خودش، رساله ای مستقل در مبانی فن خطاطی 
تألیف کرد که اکنون از میان رفته، اما خالصه ای از آن را با 

عنوان »فصل فی معرفة اصوال الخط من دایرة والُنَقط« 
در انتهای کتاب راحة  الصدور گنجانده است. اطالعات 
مختصر اما سودمند این فصل آن را به یگانه منبع فارسی 
تاریخ خوشنویسی ایران در روزگار پیش از مغوالن تبدیل 
اما  است،  تفسیر   و  دقت  شایستۀ  جهت  بدین  و  کرده 
 پیش از آن بهتر است اندکی در اخبار تاریخ هنری کتاب 

راحة  الصدور تأمل کنیم.
راوندی در نخستین اشاراتش خود را برخاسته از 
خاندانی هنرشناس می خواند. دو دایی اش خطاط و معلم 
خط اند و در فنون کتاب آرایی ذوق و سررشته دارند. این ها 
ظاهرًا نخستین خاندان هنرمند ایرانی اند که نامشان در 
تاریخ ثبت  شده است، هرچند حضور خاندان های هنرمند 
در تاریخ هنر اسالمی بی سابقه نبود و بعدها هم بی تداوم 
نماند؛ نمونۀ پیشین اش ابوعلی محمد بن علی به بن  ُمقله، 
خطاط و وزیر شهیر عهد عباسیان، و بردارش حسن بن 
علی بن مقله در سدۀ چهارم بود و نمونۀ پسین اش خاندان 
روزبهان محمد شیرازی در سدۀ دهم. حتی خبر داریم که 
در همین نیمۀ دوم سدۀ ششم، هم زمان با خاندان راوندی، 
خاندانی خوشنویس با شهرت ابن َغّطوس، ساکن شهر 
بلنسیۀ)1( اندلس در مغرب اسالمی، سرگرم نسخه نویسی 

و کتاب آرایی بودند.9
از بخِت خوش ما سند هنرمندی خاندان راوندی 
به گفته های نجم الدین در راحةالصدور منحصر نمانده 
 41  ×  32 ابعاد  به  برگ   216 در  نفیس  مصحفی  و 
در  انجامه اش  مطابق  که  مانده  باقی  آنها  از  سانتی متر 
سال 586ق به دست تاج الدین احمد بن محمد بن علی 
این مصحف نمونه ای  راوندی کتابت شده است. خط 
سال  یک  و  است  ابن بّواب  به شیوۀ  َنسخ  قلم  از  کهن 
اتمام کتابت به دست نجم الدین محمد بن علی  از  پس 
بن سلیمان راوندی، مؤلف راحة   الصدور، به شیوۀ ایرانی 
را  نفیس  این مصحف  است.  تذهیب شده  سدۀ ششم 
در مرداد 1363 امام خمینی ره به کتابخانۀ آستان قدس 
رضوی اهدا کرد و هم اکنون به شمارۀ 2661 در همان جا 

محفوظ است )ت 3-2(.
خاندان راوندی در دستگاه سلطنت هم فعال بودند؛ 
گاه در امور کتابت و نسخه آرایی و گاه در کسوت تعلیم 
خط به عالی مقامان دربار، از جمله شخص فرمانروا. 

(1) Valencia

ت 2. صفحۀ مذّهب 
آغازین در مصحف 
خاندان راوندی با نقوش 
هندسی و گره اندازی و 
طرح های شمسه مانند، 
اثر نجم الدین راوندی، 
586-587ق، مشهد، 
کتابخانۀ آستان قدس 
رضوی.

ت 3. صفحۀ انجامۀ 
مصحف خاندان 
راوندی، با رقم 
]تاج الدین[ احمد بن 
محمد راوندی و تاریخ 
ربیع االول 586، مشهد، 
کتابخانۀ آستان قدس 
رضوی.



ران
ر ای

ی هن
گار

خن
تاری

 در 
دی

راون
ور 

صد
حةال

د را
فوای

33

تازه   پدیده ای  با صاحبان قدرت  مالزمت خوشنویسان 
نبود. پیش  از آن، خوشنویسان نام آوری چون ابن مقله و 
ابن بّواب به ترتیب در دربار خالفت عباسیان و دستگاه 
استنساخ  سفارش  و  کرده  خدمت  بویهیان  سلطنت 
گرفته بودند. اما همکاری خوشنویس و تذهیب کار در 
مصحف آرایی و مهم تر از آن، ارتباط خطاط و نقاش در 
آن  تا  آمده،  راوندی  روایت  در  که  اشعار،  گلچین  تهیۀ 
زمان تقریبًا هیچ سابقۀ مکتوب و ثبت شده ای ندارد. این 
قبیل کارهای گروهِی هنرمندان را در دربار سلجوقیان، 
کتاب آرایی  کارگاه های  شکل گیری  پیش قراول  می شود 
با  ایلخانان و تیموریان و صفویان،  دانست که در دورۀ 
حمایت شاهان و شهزادگان، در جای جای ایران دایر و 

شکوفا شد.
از منظری دیگر، این نخستین بار است که نام یک 
نقاش در کنار نام یک خوشنویس می نشیند که نسخه ای 
منظوم را در کنار یکدیگر کتابت و تصویر کرده اند. ما 
چیزی  نام  همین  جز  اصفهانی  نقاش  جمال الدین  از 
نمی دانیم، اما نجم الدین راوندی کار او را کشیدن صورت 
به دست  پیش تر  که  می داند  شعرش  کنار  در  شاعر  هر 
کتابت  راوندی،  محمود  زین الدین  نجم الدین،  دایی 

مهارتش  آیا  بوده؟  نقاش چه  این  کار  بود. سبک  شده 
تاریخ  بوده است؟ روایت های رایج  در یکه صورت کشی 
تک چهرۀ  طراحی  که  می گویند  ما  به  ایران  نگارگری 
اشخاص در دورۀ صفویان )یعنی دست کم 400 سال پس 
از این تاریخ( در کار نگارگران ایرانی رایج شده و پیش از 
ـ تداول داشته که  ـ اعم از بزمی و رزمیـ  آن مجلس کشیـ 
عبارت از گنجاندن چندین پیکرۀ کوچک اندام در ترکیب 
صورتی  چگونه  نّقاش  جمال الدین  پس  است.  نگاره  
تصویرگری  پیرو سنت  را  او  می شود  است؟  می ساخته 
رایج در آن دوره دانست که از اصفهان تا بغداد را درنوردیده 
بود. صورت های تمام رخ یا »ِگرد بدرنما« با دهانی تنگ 
که  است  شیوه  این  مشخصات  از  موّرب  چشمانی  و 
بودایی در آسیای  نقاشی مانوی و  ریشه در سنت های 
میانه داشت. نگاره های بازمانده از نسخه های مصّور آن 
روزگار تصّوری از نوع صورت کشی جمال الدین نقاش 
به دست می دهد )ت4-5(. احتمااًل جمال الدین چنین 
سرهای بزرگی را با خصوصیاتی مشترک، همچون زاویه 
دید روبه رو )حتی در حالت نیم رخ( و اجزاء بی حالت 
صورت با خطوطی ساده و کشیده و بی تفاوت، به جای 

صورت شاعران، نقش می زده است.

ت 4. نگاره ای از نسخۀ 
مصور ورقه و گلشاه اثر 

محمد مؤمن خویی، 
نیمۀ اول سدۀ هفتم، 

استانبول، کتابخانۀ کاخ 
توپقاپی.
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گزارش  چنین  هم  هنرمندان  معیشت  وضع  از  راوندی 
می دهد که به لطف هنرپروری دستگاه حکومت »همۀ 
»هر  و  بودند«  مشغول  هنر  تحصیل  به  عراق  امرای 
لحنی  با  راوندی  داشت«.  مکسب  جا  ده  خطاطی 
اغراق گون خود و خاندانش را مرجع اهل هنر در عراق و 
خراسان می خواند و می گوید جملۀ خطاطان به شاگردی 
کفایت  هم  این حد  به  او  می کنند.  مباهات  او  خاندان 
نمی کند و زادگاهش کاشان را خاستگاه دبیران عالی مقام 
دولت می شمارد که تازه خوِد آنان به همشهری بودن با 
می کرده اند.  تفاخر  راوندی،  دایی  محمود،  زین الدین 
حتی گامی فراتر می رود و می گوید: »هر جا که خطی 
نیکو بینند، گویند خط کاشیان است یا از کاشیان آموخته 
است«. در اینکه مطابق شواهد، سفال و کاشی کاشان 
در این دوران زبانزد بوده است، تردید نمی توان کرد، اما 
شهرت خطاطان کاشان را، به ویژه در عهد سلجوقی، 

کمتر منبعی تأیید می کند.

معرفتاصولخطازنگاهراوندی
خوشنویسی  دربارۀ  رساله نویسی  گفتیم،  همچنان که 
جریانی است که از سدۀ هشتم در هنر ایران به راه افتاد و 
طی دو سدۀ نهم و دهم ادامه یافت و تا سدۀ یازدهم اوج 
گرفت و بعد به تدریج افول کرد. در دوره های پیش از آن، 
تا روزگار حیات راوندی در سدۀ ششم، متن های متعددی 
به جز  که  شد  نوشته  خوشنویسی  دربارۀ  عربی  به زبان 
اشارات پراکندۀ منابع دبیری نظیر الفهرست ابن ندیم و 
ادب  الُکّتاب محمد بن یحیی صولی، و همچنین آثاری 
تنها  که  کاتب  ابن مقلِه  به  منسوب  میزان الخط  چون 
نامی از آنها باقی مانده است، نمونۀ کامل و مطمئن تر 
توحیدی  ابوحّیان  اثر  الکتابة  علم  فی  الرسالة  موجود 
بر ذکر  آن، عالوه  )درگذشتۀ 400-410ق( است که در 
اصول  برخی  خط،  دربارۀ  زمانه اش  مشاهیر  سخنان 
فنی این هنر را هم شرح داده است. قصیدۀ رائیه سرودۀ 
منسوب به ابن بّواب )درگذشتۀ 413ق( نمونه ای دیگر از 
متن های اختصاصی دربارۀ فن خط است. اما تا زمان 
راوندی هیچ متن مشخصی با تمرکز اصلی بر خطاطی 
به دست ما نرسیده و، بنابراین، فصل معرفت اصول خط 
کهن ترین نوشتۀ فارسی دربارۀ  راحة الصدور  در کتاب 

اصول خوشنویسی است. راوندی در بند آخر این فصل 
انگیزه اش را از نگارش آن چنین بیان می کند:

اما  است،  ساخته  کتابی  را  خط  اصول  معرفت  داعْی 
به حکم اقتضای »لکّل عمٍل رجاٌل ولکّل مکاٍن مقاٌل« 
هر پیشه را کسانی اند و هر کاری را مردمانی و هر مکانی 
را زبانی و سخنانی. در خط بیش از این اطناب در این 
کتاب شرط نیست. و غرِض داعی از آوردن خط ــ که 
در  مردم  رغبت  زیادتِی  کتاب،  این  در  ــ  اوست  پیشۀ 
طلب کتاب بود تا هر کسی از طالبان به بهانه ای القاب 
بسطِت  و  دولت  ذکر  و  سریرت  و  سیرت  و  انساب  و 
مملکت و عظمت سلطنت آل سلجوق ببینند و بدانند.10

می توان تصّور کرد که راوندی، در تدارک این فصل، 
نوشته های کسانی چون ابوحّیان و ابن بّواب را در پیش نظر 
داشته است، اما روش پرداختن او به مطالب متفاوت از 
آنهاست. روش او حتی با رساله نویسان سده های بعد هم 
یکی نیست. در روند غالب رساله نویسی در باب خط، که 
از اوایل سدۀ هشتم با رسالۀ آداب الخط عبدالله صیرفی آغاز 
و تا سدۀ یازدهم به تألیف چندین رسالۀ مشابه به  قلم چند 
نسل از خوشنویسان ایرانی منتهی شد، شیوۀ رایج چنین 

ت 5. نگاره ای از نسخۀ 
 مصّور االغانی،
614ق، استانبول، 
کتابخانۀ ملی ترکیه.
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بود که، پس از نقل سخنانی قصار در فضیلت خط از زبان 
بزرگان دین و حکمت و سپس یادکردی از استادان متقدم، 
شّمه ای در تعلیم فنون تراش قلم و تهیۀ کاغذ و مرکب 
مرغوب می آمد و آن گاه اصول نگارش مفردات حروف و 
مرکّبات کلمات یک  به یک تشریح می شد. اما راوندی ابدًا 
خود را درگیر این روش نکرده است. او بی هیچ اطناب 
و تفصیلی به سرعت به سراغ اصل مطلب رفته که همان 
شرح قواعد خوشنویسی حروف است. به نظر می رسد که 
گاهانه و سنجیده در پیش گرفته است،  او این روش را آ
زیرا خود در این باره می گوید: »در علم خط به اشباع و 
اختصار کتب ساخته اند و هر بزرگی در آن َنَفسی زده، لکن 
اظهار این اسرار نکرده اند. و در این مقام از اطناب احتراز 

می باید کردن و مختصری مفید ذکر کردن«.11
معلوم  فصل  آغاز  سطر  چند  همان  در  راوندی 
می کند که شیفتۀ حساب و هندسه است و بنا دارد قواعد 
خوشنویسانۀ حروف نگاری را بر اساس اصول هندسی 
تعلیم دهد. او می گوید: »رقوم هندسی و اشکال کروی و 
مثلثات و مسّدسات و مربع های متساوی االضالع جمله 
ُمنتهای هّمت  آنچه  و  برگرفته اند  استوا  دایره و خط  از 
هر صاحب فّنی بوده است، در فن خویش از اینجا به در 
آورده«.12 به باور او، حتی مستوفیان هند شکل اعداد را 
از اشکال هندسی اقتباس کردند، بدین طریق که صفر 
استوا گرفتند و  از روی خط  را  دایره و یک  از روی  را 
صدگان ها،  و  دهگان ها  و  یکان ها  از  را،  اعداد  باقی 
منطبق بر این دو شکل وضع کردند. او حتی به ارزش 
عددی حروف در حساب جمل هم عالقه نشان می دهد 
و آن را برای مختصرنویسی و پرهیز از اطالۀ کالم مفید 
می شمارد. راوندی با ذکر این مقدمات، کار خود را نیز 
نوعی تالش برای آموزش قواعد خط به شیوه ای مختصر 

و کاربردی می داند: 
دعاگوی دولت محمد بن علی بن سلیمان الّراوندی در 
هر حرفی اصلی مختصر گفته است و دو بیت به نظم 
آورده تا یاد گیرند و آن را در پیش خاطر بدارند تا دست از 

پس آن می رود و ده روزه تعلیم با یک روزه آید.13 

از اینجا به بعد، راوندی قواعد خود را در نگارش 
28 حرف الفبا و همچنین حرف تعریف »ال« ــ که در 

سنت آن روزگار بیست ونهمین حرف محسوب می شد 
ــ بر مبنای تناسبات نقطه و دایره در چهار خط نسخ 
وضع  آنکه  با  می دهد.  شرح  محّقق  و  رقاع  و  ثلث  و 
منسوب  ابن مقله  به  را  نقطه  معیار  با  حروف  تناسبات 
از  بازمانده  روایت  کهن ترین  راوندی  نوشتۀ  می کنند، 

شرح نسبت های حروف بر مبنای نقطه است.
یا  دایره  ترکیب  از  الفبا  حروف  راوندی،  به گفتۀ 
بخش هایی از آن و نیز از خط مستقیم، یعنی قطر دایره، 
شکل گرفته اند. او دایره و قطرش را به ترتیب با گردی 
زمین و خط استوا یکی دانسته است. بر پایۀ این مفهوم، 
او قطر دایره را به ده نقطۀ لوزی شکل تقسیم می کند. 
پس از آن شکل هریک از نوزده هم نویسۀ الفبا14 را به 
نوبت شرح می دهد و در پایان هر بند، گفته هایش را در 
الف  راوندی روایت  به  می کند.  خالصه  شعر  بیت  دو 
»چو مردی باید که راست بایستد و اندک مایه در پشت 
پای خود می نگرد« و ارتفاع آن در همة اقالم ده نقطه 
ثلث  اقالم  در  است.15  کامل  ده عددی  که  است، چرا 
ق می شود َسَرک یا ترویسی به اندازة یک نقطه  و محقَّ
بر سِر راست )وحشی( الفو یکی هم در پای چپش 
هشت  الف  عمود قامت  ارتفاع  صورت  بدین  افزود، 
بیتی چنین  را در  او سپس گفته اش  نقطه خواهد شد. 

خالصه می کند:
هر شیوه که خاطرت محیط آن است

از علم خط این نکته در او یکسان است  
از هـر قـلمـی ده ُنـَقـط ار بر کاغـذ

بنـهـی الِف همـه خطی چنـدان اسـت  
اندازۀ ب، همچونالف، ده نقطۀ مستقیم است؛ 
سِر  است.  الف  درازای به اندازۀ  حرف  این  امتداد  پس 
سمت راست ب به قدر یک نقطه بر فراز نخستین نقطۀ 
امتداد بدنۀ کشیده اش ارتفاع گرفته است.16 هم سر و هم 
ته ب باید یک نقطه مرتفع باشند، اما به وقت تندنویسی 
همچنین،  می دهند.  چوگان  چوب  چون  انحنایی  بدان 
نصف  به اندازۀ  دارد  سری  ج  حرف  می گوید  راوندی 
از یک  نیمی  بدنه ای که  نقطه( و  پنج  ب )یعنی  حرف 

دایره است.
به باور شیال بلر،)1( توصیف های راوندی از ساختار 
حروف قدری دشوارفهم و موهوم است و ناشی از اجبار 

(1) Sheila Blair
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و اصرار او بر انطباق شکل الفبا با نظام هندسی مورد 
و  پیچیده  چنان  راوندی  توصیفات  برخی  اوست.  نظر 
دشوار است که بدون تصویر مفهومی را نمی رساند. مثاًل 
حرف ف را یک ب کامل توصیف می کند که »معکوس 
ف است،  نیز همچون  ق  پیوسته است.  بدان  ب«  سِر 
اما با دو سِر معکوس ب، یک چهارمالف، و یک ب 
کامل در انتها. دشوار است که بفهمیم یک کاتب چگونه 
این آموزه ها ترسیم کند.  از روی  می توانست حروف را 
از نگاه شیال بلر، راوندی تا حدی کوشیده است شکل 
حروف را وصف کند تا آنها، از دریچۀ نگاه ارسطویی به 

جهان، با یک تصّور ذهنی انطباق یابند.17
تفسیر دیگر بلر از تأکید راوندی بر ساختار هندسی 
حروف این است که او می کوشید مباحث نظری تناسبات 
هندسی را در خطوط مستدیر )ثلث و نسخ و . . .( عملی 
کند. این قبیل نظریه های تناسب در اواخر سدۀ چهارم و 
طی سدۀ پنجم نزد ریاضی دانان و فیلسوفانی چون ابوالوفا 
بوزجانی )درگذشتۀ 388ق(، ابن هیثم )درگذشتۀ 430ق(، 
و اخوان الصفا عمومیت یافته بود و این درست زمانی بود که 
قلم های مستدیر به دست کاتبان دوران، از جمله ابن مقله 
و ابن بّواب، در جریان تکوین و ترقی بودند. در نگاه بلر، 
میراث نهضت ترجمۀ آثار ریاضی دانان و مهندسان یونان 
باستان، که در سدۀ سوم با حمایت عباسیان به راه افتاد، در 

عالیق هندسی راوندی بی تأثیر نبود.18 
در  که  می دهد  نشان  همچنین  راوندی  نوشتۀ 
دستۀ  سه  در  هنوز  مستدیر  خطوط  هفتم  سدۀ  اوایل 
محقق/ریحان، ثلث/َنسخ، توقیع/رقاع، که اقالم سّته 
)ششگانه( را تشکیل می دهند، به نظم درنیامده بودند. 
بین چهار خطی که او مطرح می کند )نسخ، ثلث، رقاع، 
می آید.  میان  به  َنسخ  خط  نام  همه  از  بیش  محّقق(، 
ق یاد  در چند مورد هم از خط نسخ در کنار خط محقَّ
با  قلم  دو  این  ایران  در  بعد  اما طی سده های  می شود، 
و  شد  جفت  ثلث  با  نسخ  بلکه  نشدند  ُجفت  یکدیگر 

محقق با ریحان.

خاتمه
از آنچه آمد می شود نتیجه گرفت که اثر راوندی فواید هر 
دو نوع متن تاریخی عمومی و اختصاصی را برای موّرخ 

هنر ایران در بر دارد، آن هم در روزگاری که توجه به هنر 
گزارش های  بود.  نشده  رایج  تاریخ نگاران  بین  در  هنوز 
او از زندگی هنری خود و خاندانش کار پیوسته شان در 
کسوت هنرمند و معلم زیر سایۀ حمایت های درباری، 
و همکاریشان با هنرمندان دیگر، گویای ظهور پیش از 
موعد جریان هایی هنری است که تازه از حدود یکصد 
سال پس از مرگ او، طی سده های هشتم تا یازدهم، در 
دربارها و شهرهای ایران جاری شد. البته اینکه نام این 
خاندان، در جایگاه هنرمندی، و ادعاهای راوندی دربارۀ 
موقعیت برتر کاشانیان در خوشنویسی ایران در هیچ منبع 
تردید  از آن ذکر نشده، راه  از آن روزگار و پس  دیگری 
در گفته های او را می گشاید، اما، با مصحف رقمداری 
که از همکاری او و دایی اش تاج الدین احمد در دست 
داریم، می توان دست کم عیار هنرمندی آنان را سنجید. 
منابع کهنی است که  از جمله  نوشتۀ راوندی  بنابراین، 
وجود یک اثر هنری تأییدش می کند و مسیر دریافت و 

تحلیل محّقق را هموار می سازد. 
از این که بگذریم، به فصل خوشنویسانۀ راوندی 
می رسیم که حاصل تجربه و تعمق چندین سالۀ او در این 
هنر است. استقالل رأی و روش او در پرداختن به قواعد 
خوشنویسیپ اثر او را به گزارشی تبدیل می کند از پسندها 
و  کهن  دوران  فاصل  حد  در  خوشنویسان  تصورات  و 
دوران متأخِر این هنر. کوشش های خوشنویساِن پیش 
از او بیشتر متمرکز بر نامگذاری و دسته بندی خطوط و 
تشریح قواعد زیبانویسی از زبان اندیشمندان این فن، و 
در قالب تفسیر اصطالحات و جمالت فنی بود که نمونۀ 
شاخصش را در رسالۀ علم الکتابة اثر ابوحّیان توحیدی 
می بینیم. پس از راوندی هم جریان غالب بر خوشنویسی 
جهان اسالم، به ویژه در ایران، منطبق بر معیارهایی بود 
پیروانش  و  یاقوت مستعصمی و شاگردان  با ظهور  که 
تثبیت و ترویج شد و عمدتًا حول محور اقالم ششگانه و 

اصول هشتگانۀ19 حاکم بر آنها می گشت. 
که  می زیست  زمانه ای  در  راوندی  میان،  این  در 
دغدغۀ دسته بندی و گزینش اقالم و قاعده سازی برای 
آنها تا حدی فروکش کرده اما هنوز به الگوهای تثبیت شدۀ 
دوره های بعد نرسیده بود. لذا او فارغ از این دو گرایش، 
به ثبت و شرح شیوۀ خودآموخته اش دست زد که چه بسا 
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معیارهای پذیرفتۀ خوشنویسان هم روزگارش بود. در این 
متن، راوندی بی حاشیه و مستقیم به سروقت معیارهای 
هندسی حروف می رود که با سنجۀ قامتالف و محیط 
دایره پیمایش می شوند. نکته ای که در تفسیر گفته های 
توجه  مانده  ناگفته  خوشنویسانه  فصل  این  در  راوندی 
دائمی او به دخالت اجزاء حروف در ساختار بدنۀ یکدیگر 
است؛ مثاًل به گفتۀ او حرف ک ساخته از ترکیب دو حرف 
د معکوس  از یک  مرّکب  ی  ب است و حرف  و  الف 
در پیوند با یک ب.این گونه اشارت ها به شرکت اجزاء 
رساله های  در  بعدها  دیگر  حروف  ساختار  در  حروف 
عبدالله صیرفی )سدۀ هشتم( و فتح الله سبزواری )سدۀ 
تاریخ هنری  اشارات  مجموع  در  شد.  ظاهر  هم  دهم( 
راوندی، با وجود نقاط ابهام و اشکال، منبع اصیلی است 
که می تواند ذهن ما را دربارۀ دوره ای از برزخ تاریخی میان 
عصر متقّدم و عصر میانی تاریخ خوشنویسی و تا حدی 

کتاب آرایی ایران روشنی بخشد.
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