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راوندی در میان متون تاریخی عصر  راحةالصدور و آیةالسرور    نگاری جایگاه تاریخ 

 سلجوقی 

 
 1عبدالرضا کلمرزی 

 

 ۱۴۰۰/ ۰۵/ ۰۸تاریخ دریافت: 

 ۱۴۰۰/ ۰۶/ ۰۱تاریخ پذیرش: 

 چکیده 
 انتقادی بوده است نجم   راحةالصدور و آیةالسروررویکرد پژوهشگران نسبت به کتاب  

ً
الدین سلیمان راوندی عموما

خواجه ظهیرالدین نیشابوری است، چندان که باید    سلجوقنامۀو با این استدالل که مطالب آن انتحال مطالب  

ای به هیچ وجه انتحاِل صرف نیست و در پاره   راحةالصدوراند؛ در حالی که  های مثبت آن توجه نکرده به جنبه 

تر است. راوندی به دالیل عقبۀ آموزشی قوی در فقه و لغت  ها حتی از کتاب سلجوقنامۀ نیشابوری غنی از جنبه 

ای کاماًل متفاوت نسبت به دیگر مورخان زبان فارسی برخوردار بود. همین تجربه متفاوت  فارسی و عربی از تجربه 

بسیاری موارد موضوعاتی همون جغرافیای تاریخی، اوضاع علمی و فقهی، تاریخ ادبیات و ...   باعث شده که در

 از نگاه دیگر مورخان پوشیده مانده است در تاریخ
ً
نگاری وی بازتاب بیشتری یابد. نگارنده با مطالعۀ  که معموال

تحلیل   و  جنبه   راحةالصدورانتقادی  از  برخی  پرد به  بیشتری  تفصیل  با  آن  میهای  که  است  نگاه اخته  تواند 

 های مختلف علوم انسانی را به این اثر دوباره زنده کند. پژوهشگران حوزه 

 نگاری فوائد، تاریخ راحةالصدور و آیةالسرور، راوندی، سلجوقیان،واژگان کلیدی:  

 

 . مقدمه ۱

کتاب   دو  که  زمانی  و    سلجوقنامۀاز  نیشابوری  ظهیرالدین  و  خواجه    آیةالسرور راحةالصدور 

الدین سلیمان راوندی تصحیح و چاپ شده، نویسندۀ اخیر همواره متهم به سرقت ادبی  نجم

شده مدعی  افشار  اسماعیل  همچون  برخی  است.  شده  سلجوقنامه  راوندی  متن  که  اند 
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سوادی و تنگی قافیه اکثر اشعار مجیر و غیره را  گونه آشنایی با فّن تاریخ نداشته و »از بیهیچ

و رسالۀ شراب و شطرنج و غیر آن را    ذخیرۀ خوارزمشاهی ه نثر کرده و بسیاری از عبارات  مبدل ب

کتاب را به کیخسرو    ( و به امید صله۳۰ـ ۲۹:  ۱۳۱۳افشار،  سرقت و جابجا در کتاب درج کرده« )

نوشت    راحةالصدورسلجوقی اهدا کرده است. محمد اقبال نیز در مقدمۀ مفصلی که بر کتاب  

را »بیش از    راحةالصدورو سبک    1عنوان منبع اصلی راوندی پرداخت به    وقنامهسلجبه اهمیت  

( دانست«  نامربوط  زواید  و  حشو  از  مشحون  و  میثمی،  ۱۳:  ۱۳۸۶راوندی،  حد مطنطن  :  ۱۳۹۱؛ 

از  ۲۹۸ راوندی  اندازۀ  از  بیش  استفادۀ  که   سلجوقنامۀ(.  است  چیزی  نیشابوری  ظهیرالدین 

های کتاب ین نکته باعث شده است که پژوهشگران دیگر ویژگیهمگان به آن اذعان دارند. هم

که    راحةالصدور نگیرند؛ در حالی  را جدی  ادامه مطرح    راحةالصدورراوندی  که در  به دالیلی 

ای به آن شود. آنچه عموم  های بسیاری یک کتاب خاص است و باید توجه ویژهشود از جنبهمی

 ُبعد تاریخ سیاسی، آن هم تاریخ سیاسی اواخر  اند،  پژوهشگران تاریخ به آن توجه کرده
ً
عموما

به سلجوقی،  شدن  دورۀ  »مستولی  فصل  و  ارسالن«  بن  طغرل  »سلطان  حکومت  دورۀ  ویژه 

مسائل   به   
ً
عموما نیز  فارسی  ادب  و  زبان  پژوهشگران  است.  عراق«  مملکت  بر  خوارزمشاه 

زبان سبک و مباحث  آن  یا سادگی  از جمله سختی  توجه کرده شناسی کتاشناسی  اند؛ در  ب 

های بسیار دیگری نیز اهمیت ویژه دارد. در از جنبه  راحةالصدور و آیةالسرورحالی که کتاب  

های بر این کتاب نگاشت به برخی از جنبه   ۱۳۳۲الزمان فروزانفر در سال  ای که بدیعمقدمه

که فوائد کتاب طور بسیار موجز اشاره کرد در حالی  مثبت و فوائد کتاب در یکی دو صفحه به

آن  از  از  بیش  مورد  چهار  به  رو  پیش  نوشتار  در  نگارنده  دارد.  بیشتر  توضیح  به  نیاز  و  هاست 

ویژگیمهم منحصربهترین  عبارتهای  که  است  پرداخته  تفصیل،  با  کمی  کتاب،  از: فرد  اند 

 .ای و ادبیات در تاریخ اوضاع علمی و فقهی، اختالفات مذهبی و فرقه ، جغرافیای تاریخی

 . جغرافیای تاریخی ۲

ویژگیبدون  بارزترین  از  یکی  کتاب  شک  جغرافیای   راحةالصدورهای  در مطالعات  آن  اهمیت 

ای تاریخی شهرهای عراق عجم است. قرن ششم به لحاظ منابع جغرافیای تاریخی به اندازه 

 
ابرو نیز برای نگارش تاریخ سلجوقیان  نه فقط منبع راوندی، بلکه منبع حمدالله مستوفی و حافظ سلجوقنامهالبته کتاب  .1

 بوده است.
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فقیر است که برای ُپر کردن شکاف مطالعاتی در این حوزه پژوهشگران به منابع ادبی، تاریخی  

آورده  روی  انساب  حتی  معتبر  و  منابع  فقر  پذیرش  با  کراچکوفسکی  در شرق اند.  جغرافیایی 

« است  معتقد  اسالم،   آن  هدف که عوفی، محّمد  الّروایات لوامع  و الحکایات جوامعجهان 

 شمار  به مغول از  پیش دوران  فارسی  کتاب ترینمهم جغرافیایی مطالب لحاظ  از نبود، جغرافیا

مربوط  (. در حقیقت، اکثر منابعی که کراچکوفسکی در فصل  ۱۳۹۳:۲۵۶کراچکوفسکی، « )است

 1شناسان قرن ششم در مشرق معرفی کرده، همگی منابع غیر جغرافیایی هستند.به جغرافی

محمد بن نجیب بکران هستند    نامۀ جهان بلخی و  ابن  فارسنامۀترین منابع قرن ششم  جغرافیایی 

  که اولی یک جغرافیای معمولی، عمومی و بسیار مختصر از جهان است و آگاهی
ً
های وی عموما

به خراسان و ماوراءالنهر و دومی کتابی در تاریخ و جغرافیای ایالت فارس است. نجیب    مربوط

 هیچ یک از شهرهای عراق عجم را ندیده است. برای مثال در مورد دماوند چنین  
ً
بکران ظاهرا

از   او را  بلندست. گویند که  نوشته است: »دنباوند در حدود ری باشد. و گویند کوهی عظیم 

ب فرسنگ  از  پنجاه  گویند  و  دید،  بتوان  پارس  شیراز  از  را  او  که  گویند  و  بلندی.  از  دید،  توان 

(. کاماًل معلوم است که مؤلف به ری و دماوند نیامده است و  ۵۷:  ۱۳۴۳نجیب بکران،  ساوه...«)

نگ و لفظ »گویند« ها و خواندهتنها بر اساس شنیده
ُ
ها در مورد آن نوشته است. توصیفات گ

کند. نجیب بکران در مورد همدان که اواخر دورۀ سلجوقیان دارالملک  تأیید می نیز این نکته را

قرار   ما  اختیار  در  آن  مورد  در  اطالعاتی  هیچ  و  برده  اسمی  تنها  بیستون  معرفی  ذیل  در  بود 

(. در مقام  ۵۷همو، )  دهد. »بهستون که آن را بیستون خوانند، میان همدان و بغداد باشد« نمی

جه مطالب  کلیان مقایسه،  و  مختصرتر  بسیار  ابننامه  فارسنامۀ  مطالب  از  است.  تر  بلخی 

 مفصلاطالعات جغرافیای ابن 
ً
تر است اما تنها به ایالت فارس اختصاص دارد  بلخی گرچه تقریبا

های همجوار چیزی ننوشته است. بنا بر این منبعی که بتوان از  و در مورد دیگر شهرها و ایالت

دق و  بیشتر  اطالعات  بسیار  یقآن  کرد  حاصل  روزگار  آن  ایران  از  بخش وسیعی  مورد  در  تری 

 بهاست.  گران 

 
بلخی و نجیب بکران را کراچکوفسکی آثار مؤلفانی همچون َخَرقی، زمخشری، سمعانی، علی هروی، محمد عوفی، ابن  .1

 رفی کرده است. برای پژوهش در جغرافیای تاریخی شرق جهان اسالم و ایران مع
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اول ترین منبع تاریخی است که اطالعات ترین و دستغنی  راحةالصدوراز این جهت کتاب 

گذارد. بیشترین اطالعات بهایی در مورد جغرافیاِی شهرهای عراق عجم در اختیار ما میگران 

قریه  راحةالصدورجغرافیایی   یا  محله  کمتر  است.  اطراف  شهرهای  و  همدان  در پیرامون  ای 

ها، مساجد، مدارس،  نشده باشد. محله  لصدوراراحةهمدان و حوالی هست که از آن ذکری در  

پیرامون    راحةالصدورتوان از دل تاریخ  ها و بسیاری اطالعات دیگر را میها، قلعهها، کوشکباغ

  راحةالصدوردارالملک همدان در قرن ششم و هفتم هجری کسب کرد. از دل همین توصیفات  

باد بوده، مسجدی بزرگ داشته و خال  دانیم محلۀ سابقاباد بسیار آ است که برای مثال ما می 

،  راحةالصدورهای  الدین راوندی در آن مشغول به تدریس بوده است. طبق نوشتهمؤلف صدرتاج

مهم از  یکی  سلجوقی  دورۀ  در  دارد  قرار  الیگودرز  شهرستان  در  امروزه  که  فرزین  ترین  قلعۀ 

قلعهقلعه بوده است.  دو  های عراق عجم  به   
ً
که عموما استفاده ای مستحکم  آن  از  دلیل مهم 

های مهم سیاسی و دیگری برای ذخیره  ها و شخصیتشده است: یکی برای حبس شاهزادهمی

کردن خزاین و دفاین شاهی. سلطان سلیمان فرزند سلطان محمد حدود هفت سال به دستور  

برادرش سلطان مسعود بن محمد در همین قلعه زندانی بود. با مرگ سلطان محمد و به تخت  

امین ملکشاه،  به نشستن  یافت،  نجات  زندان  از  قلعه  همین  کوتوال  کمک  به  مختص  الدین 

(. »سلطان ]طغرل بن ۲۶۲:  ۱۳۸۶راوندی،  آذربایجان و حمایت امرای اطراف را به دست آورد )

فرستاد و عّزالدین فرح از اصفهان و نواحی آن  ارسالن[ نیز خزاین، دفاین و اسیران را بدانجا می

ها و  ها، محلهچنین اطالعاتی در مورد قلعه  1(. ۳۶۶همو،  روار خزانه بفّرزین فرستاذ« )هفتاذ خ

 های همدان در این کتاب بسیار است. کوشک

سنگی در مورد  های گران توان دادهبعد از دارالملک همدان، ری شهِر دیگری است که می

دلیل قرارگرفتن در مسیر  کسب کرد. ری به  راحةالصدورجغرافیای تاریخی و سیاسی آن از دل  

به لشکرکشی بیشتر  نیز  راوندی  تاریخ  ارزش  بود.  مهم  بسیار  عراق  به  خوارزمیان  خاطر  های 

این زمان  بازتاب حوداث ح او در  انقراض سلسلۀ سلجوقیان است.  به عراق و  ملۀ خوارزمشاه 

 
سلطان طغرل بن ارسالن مجدالدین عالءالدوله را نیز در قلعۀ فرزین زندانی و سیم و زر او را نیز به خزاین قلعه سپرد.  .1

)ص   بود  کرده  عشرت  زلیخا  نام  به  او  معشوقۀ  با  سلطان  غیاب  در  عالءالدوله  محمد ۳۶۷مجدالدین  سلطان   
ً
ظاهرا  .)

 زمانی به همین قلعۀ فرزین پناه آورده است.خوارزمشاه نیز اندک 
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می دنبال  را  حوداث  تمام  سلجوقی،  دربار  با  پیوند  دلیل  به  و  بود  شناخته  لذا  شخصی  کرد. 

حوداث دهۀ پایانی حکومت سلجوقیان با جزئیات بیشتری در تاریخ وی بازتاب یافته است. بر  

توان جغرافیای تاریخی  به خوبی می -بته ظهیرالدین نیشابوریو ال-های راوندی اساس نوشته

و سرزمین بین ری  که  حتی شهرهایی  و  داشتهری  قرار  مازندران  جمله  از  را  های شمالی  اند 

اش مستحکم  شده و قلعهمشخص کرد. در قرن ششم هجری فیروزکوه جزو مازندران قلمداد می

شته است که امیران و فرماندهان از ری به سوی  سوتر قلعۀ اردهن وجود دابوده است. کمی آن 

 (. ۷۹: ۱۳۳۲؛ نیشابوری، ۲۳۹،  ۲۳۵: ۱۳۸۶راوندی، اند )رفتهقلعۀ فیروزکوه و اردهن می

اند. از قلعۀ طبرک  های طبرک و اردهن بسیار مهم و حساس بودهدر اواخر قرن ششم، قلعه

شد که  سیاسی استفاده می  های خطرناکهمچون قلعۀ فرزین برای زندانی و اسارت شخصیت

کوتوال آن مسئولیت حفاظت از زندانیان را داشت. طغرل اول سلجوقی بعد از فتح بغداد ملک  

تا بمرد.   رحیم نبیرۀ عضدالدولۀ دیلمی را به عراق عجم فرستاد و در همین قلعه زندانی کرد 

وشته است:  هجری ن  ۵۶۱راوندی در ذیل حوادث پادشاهی سلطان ارسالن بن طغرل به سال  

داذند و او قلعۀ طبرك را عمارت فرموذ و آالت و ذخایر بسیار بنهاذ و  ایالت ری بعمر علی بار»

و سّتین ]و خمس مایة[   احکامهاء عظیم کرد که از هجوم اینانج ایمن نبوذ، و در سنه اثنتین

بدر زنجان آمذ، اینانج از خوارزمشاه مدد گرفته بوذ روی بعراق نهاذ و با   سلطان بمرغزار شرویاز

:  1386راوندی،  چند روز اینانج حصار طبرك داذ امیذ فتحش نبوذ« )  آمذ...  بریلشکری گران  

294.) 

و طهران    -البته به صورت »طجرشت«-(   112همو،  راوندی از تجریِش ری )  راحةالصدور در  

با آگا393همو،  ) هی از جغرافیای طبیعی آنها اسم برده شده که نشان از شناخت دقیق  ( نیز 

های محمد بن  های اطراف آن است. این آگاهی را باید با نوشتهراوندی از ری، طهران و قریه

دان سنجید که ری و دماوند را ندیده بود و آنجا که از کوه دماوند نوشته نجیب بکران جغرافی

 (. 57: 1343نجیب بکران، یند...« )چنین شروع کرده است: »و گو

در   خوبی  بازتاب  که  است  نقاطی  دیگر  از  آذربایجان  ایالت  و  اصفهان    راحةالصدورشهر 

ها و ...  ها، دروازهها، کوشکتوان به اطالعات جغرافیایی زیادی دربارۀ قلعهاند و لذا مییافته

در   دورۀ سلجوقیان  در  بودن  دارالسلطنه  و  به همدان  نزدیکی  دلیل  به  اصفهان  یافت.  دست 
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حوداث   و  نبردها  برخی  تالقی  دارد.  بسیاری  اهمیت  سلجوقیان  دورۀ  آخر  امرای  کشمکش 

جای بهایی از جغرافیای این شهر به صفهان بود و از این طریق راوندی اطالعات گران پیرامون ا

الماء، حی یا جی و بالسان تنها  های تیماورد، کندمان، دشت گور، بیتگذاشته است. محله

اند. از طریق برخی از اسامی جغرافیایی است که غیر از شهر اصفهان در این منبع به تکرار آمده

باغ  راحةالصدور باغ نام برخی  باغ دشت گور،  باغ احمدسیاه،  های معروف اصفهان همچون 

از جمله »بازار لشکر« ماندگار کاران، نام تعدادی از کوشک ها، برخی مساجد و یکی دو بازار 

هجری یکی دیگر از   ۵۷۰(. قحطی اصفهان به سال  :صفحات مختلف1386راوندی،  شده است )

 (. ۳۹همو، را ثبت کرده است )نکات مهمی است که راوندی آن 

فراوان ذکر شده   راحةالصدور های ایالت آذربایجان نیز در تاریخ نام بسیاری از شهرها و قلعه

تری  شود، اتابکان نقش پررنگاست. هرچه از سالطین نخست دورۀ سلجوقی فاصله گرفته می

هجری که سلطان    ۵۴۱  کردند. اتابکان آذربایجان از سالدر تحوالت سیاسی سلجوقیان ایفا می

الدین ایلدگز سپرد تا آخر دورۀ سلجوقیان نقش  مسعود حکومت آذربایجان و اّران را به شمس

ُپررنگی در تحوالت بخش وسیعی از ایران از جمله آذربایجان و عراق عجم ایفا کردند. سلطان  

به زوجیت شمس را  یعنی طغرل دوم  برادِر متوفایش  ایلمسعود زن  ابوبکر  و الدین  دگز درآورد 

دلیل قدرت و نفوذی که داشتند  شاه فرزند طغرل نیز به او سپرده شد. آنها بهاتابکی ارسالن 

ها مدام با حاکمان سلجوقی همدان در ستیز و سازش بودند و از این رهگذر نام بسیاری از قلعه

ای نمونه  آمده است. بر   راحةالصدور و شهرهای بین تبریز و همدان و محل تالقی لشکرها در  

هایی است که در اواخر قرن ششم هجری مستحکم بوده و بسیار از  قلعۀ سرجهان یکی از قلعه

استفاده می قلعهآن  »سرجهان  نوشته:  آن  مورد  در  مستوفی  حمدالله  است.  بر شده  بود  ای 

کمابیش   و  است  جانب شرقی  به  فرسنگی سلطانیه  پنج  بر  است  طارمین  که محاذی  کوهی 

(. بنا  ۷۰:  ۱۳۸۱مستوفی،  از توابع آن بوده و تمامت در فترت مغول خراب شده« )  پنجاه پاره دیه

بر این راوندی یکی از آخرین مؤلفانی است که غیرمستقیم و در ضمن بیان تحوالت آخر قرن 

جای گذاشته است. محمد بن طغرل عموی سلطان طغرل، ششم، اطالعات درخوری از آن به

(.  338: 1386راوندی، بود، مدتی در قلعۀ سرجهان محبوس بود )که در اوایل عهد عصیان کرده 
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اتابک قزل   به عقد  ابتدا  از وفات شوهرش  اتابک محمد پهلوان، که بعد  اینانج خاتون همسر 

 سر ُبرد. ارسالن و بعد به عقد سلطان طغرل بن ارسالن درآمد، مدتی در همین قلعه به

های شمال آذربایجان از  های سرزمینو قلعهعالوه بر این، نام بسیاری از مناطق، شهرها  

جمله اّران، ابخاز و گرجستان نیز در این منبع آمده است که این نیز برای مطالعۀ جغرافیای 

 بهاست. تاریخی آن حدود منبعی گران 

قلعه و  و  شهرها  کاشان  زنجان،  یا  زنگان  قزوین،  ساوه،  جمله  از  همدان  اطراف  های 

 زیادی در  
ً
یافته است. پس از   راحةالصدورکرمانشاهان از دیگر مناطقی است که بازتاب نسبتا

را    راحةالصدوردر راحةالصدور دارند. بنابراین    جاییاین شهرها، دو ایالت خوزستان و پارس نیز  

ترین منابع برای پژوهش در جغرافیای تاریخی شهرهای عراق عجم و آذربایجان  ز غنیباید یکی ا

تنها می نه  این کتاب  های تواند در تصحیح و فهم برخی دادهدر قرن ششم هجری دانست. 

یاری  جغرافیایی  جغرافیای  پراکندۀ  در  پژوهش  برای  غنی  منابع  از  یکی  خود  بلکه  باشد  گر 

ایم. اهمیت  قضای روزگار در این دوره با فقر متون جغرافیایی مواجهتاریخی شهرها است که از 

ترین متون  کند که در نظر داشته باشیم جغرافیاییزمانی مهم جلوه می  راحةالصدور جغرافیایی  

یعنی     افضل  عقدالعلیبلخی و  ابن  فارسنامۀتاریخی قرن ششم 
ً
تقریبا ابوحامد کرمانی  الدین 

جغرافیایی اطالعات  نمیای  هیچ  قرار  ما  اختیار  در  عراق  مورد شهرهای  اطالعات  در  دهند. 

 جغرافیایی این دو کتاب تنها به دو ایالت فارس و کرمان محدود هستند.  

 . اوضاع علمی و فقهی ۳

راوندی یکی از بهترین منابع تاریخی برای پژوهش دربارۀ مدارس، مساجد، محتوا    راحةالصدور

اجد در قرن ششم هجری است. از آنجایی که در گذشته  و نحوۀ تدریس در این مدارس و مس

 دینی بود، بنا بر این این منبع  محتوای علومی که در مدارس و مساجد تدریس می
ً
شد عموما

دسته منابع  از  هست.  یکی  نیز  هجری  ششم  قرن  علمی  اوضاع  شناخت  و  تحقیق  برای  اول 

گران  ذکر شاطالعات  منبع  این  در  نیز  اوقاف  دربارۀ  است.  بهایی  درخور  آن هم  که  است  ده 

نوشته بودن  ویژهمستند  اهمیت  جهت  این  از  راوندی  خانوادههای  و  مؤلف  که  دارد  اش ای 

به کار تدریس و    -در کنار اشتغال به تذهیب و کسب مهارت در ادب پارسی و تازی-همگی   

. خال او  تعلیم فقه، اخالق، تفسیر قرآن و حدیث در مدارس دارالملک همدان مشغول بودند
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الدین ابوالفضل احمد بن محمد بن علی راوندی از فقها و دانشمندان عراق بود و در خط،  تاج

لغت، فقه، تفسیر، حدیث و حتی ادب تازی و پارسی مهارت داشت و به کار تدریس و وعظ در  

آباد یکی از این مدارس است که خال او در  چندین مدرسه در همدان مشغول بود. مدرسۀ قاسم

تدریس میآ دیگرش زینن  مهارت  کرد. خال  و عربی  فارسی  ادب  در  نیز  الدین مجداالسالم 

ای عربی برای مستوفی سلطان خواند که تحسین  هجری قصیده  ۵۷۷عجیبی داشت و در سال  

 آموخت.همگی را برانگیخت. او نیز مدرس و استاد سلطان طغرل بن ارسالن بود و به او خط می

ها کرد و در خطاطی و لغت فارسی و  ها شاگردی خالفوت پدر، مدت  خود مؤلف نیز بعد از

تذکره تهیۀ  در  و  یافت  زیادی  تبّحر  زینعربی  با  ارسالن  بن  طغرل  برای  شعرا  از  الدین  ای 

او در شعری آموزش خود را در  الدین نقاش اصفهانی همکاری میمجداالسالم و جمال کرد. 

   های مختلف چنین بیان کرده است:زمینه

 ریا  و روی ز نه ورزیذ زهد  دراز هایسال  بنده خسروا

 یلدا  چون کرده روز هاشب  داذم  جان که بسی مدارس در

 دانا  شده خوذ  سنهم  نزد   بسی  خوانده خالف و فقه علم

 الال  لؤلوی چو شعرهای  بدانسته  پارسی و تازی

 همتا  نیستش که چونان کرده  را  مصحف و جلد و تذهیب و خط

 ( 437: 1386راوندی، )  

و مساجد   ادارۀ مدارس  به اوضاع مدارس، تدریس علوم عصر و حتی نحوۀ  بنابراین کاماًل 

نوشته اساس  بر  ما  بود.  میآگاه  خوبی  به  راوندی  سالهای  واپسین  در  حتی  که  های  دانیم 

مالی که حکومت سلجوقیان مدارس، مساجد و علمای عراق از پرداخت »مصادره« یعنی پول و  

میدولت رعایا  از  بودهگرفتهها  معاف  خواجه  اند  وزارت  و  سلجوقی  ملکشاه  دورۀ  در  اند. 

اند. با سلطۀ خوارزمیان بر عراق  الملک مدارس نظامیه و طالب حتی مستمری نیز داشتهنظام

  »آن ظالمان در عراق قانونی نهادند و بر مدارس و مساجد و علما مصادرات نبشتند و این بدعت 

حاکمان خوارزمشاهی در عراق    راحةالصدور(. طبق کتاب  ۳۹۸همو، وبال جان ایشان شد...« )

شمس جمله  بیاز  نوعی  که  کردند  عراق رسم  در  را  بدعت  این  میاجق   از  الدین  بود.  رسمی 

 مستمری او از اوقاف همین  
ً
آنجایی که راوندی خود در کار تدریس در مدارس بود و احتماال



 پژوهش در تاریخ، سال  یازدهم ، شمار ه  ۳۱،  پاییز و زمستان   ۱۴۰۰/ ۱۱۱

 

 
 

می تأمین  حکومتی  مدارس  سیاست  است.  بوده  حساس  مدارس  اوضاع  به  پیوسته  شده 

خوارزمیان بر مدارس و اوقاف را این چنین روشن برای ما بیان کرده است: »عراق بایّمه بددین  

امور شرعی از   کردندو ظالمان ترکان بذین رسید که بیرون از آنکه اعمال دیوانی را رعایت نمی

او نظر  و  تولیت  و  تدریس  و  بیقضا  چنین  شهری  هر  در  و  کردند  باقطاع  هم  را  قاف  دیانتان 

قول به خوبی اوضاع امور شرعی و مدارس و اوقاف را  این نقل  1(. ۳۸۶کردند« )همو،   مستولی

 کند. قبل و بعد از سلطۀ خوارزمشاهیان بر عراق روشن می

جای ر جایای متعصب بود نام بسیاری از فقها و علمای حنفی را دراوندی که خود حنفی

ها با شافعیان و روافض به  کتابش ثبت کرده است و تصویر روشنی از اختالفات مذهبی حنفی

و   مذاهب  همۀ  به  نسبت  حنفیان  مذهب  و  اجتهاد  که  بود  معتقد  او  است.  گذاشته  یادگار 

آلفرقه است.  حق  به  اسالمی  حنفی  های  فقه  از  پشتیبانی  و  تربیت  در  همگی  نیز  سلجوق 

برای نمونه سلطان سنجر در    اند وکوشیده آنها در دل همۀ مردم جا گرفته است.  لذا محبت 

امام برهان پرداخت که وقتی   خراسان، ماوراءالنهر و غزنین چندان به تربیت صدور و خواجه 

ملک آنها  از  گرفتن  کمک  بدون  شد  مستولی  ماوراءالنهر  این  بر  خطائی  داری  گورخان 

ای بوده است که »اگر در همۀ جهان ها به اندازهاز حنفی  سلجوقتوانست بکند. حمایت آلنمی

منصبی از مناصب جز اصحاب بوحنفیه کسی داشتی بزخم شمشیر بیرون کردی و بر اصحاب  

الملک معروف قدرت  (. زمانی که ابونصر احمد پسر نظام۱۸همو،  امام اعظم مقّرر داشتی...« )

گماشته بود. راوندی با خوشحالی و    داشت، یک شافعی را به خطیبی مسجد جامع اصفهان 

نویسد که سلطان محمد بعد از به قدرت رسیدن »سرها بفرموذ بریذن و لشکر فرستاذ  غرور می

... در آن مسجد خطبه کرد، و چون بشارت بدان    الّدینتا قاضی القضاة صدر صدور جهان رکن

صدقات داذ، و در جامع  حضرت رسیذ که نماز کردند کاله برانداخت و نشاط کرد و صالت و  

ادامه دعا می  2(.هموهمذان همچنان کرد« ) قلج  او در  ابوالفتح کیخسرو بن  کند که سلطان 

 ارسالن به همدان برسد و همین شیوه را پیشه سازد. 

 
کرد. منظور  منظور از عراق، همدان، ری، اصفهان و شهرهای عراق عجم است که طغرل بن ارسالن بر آنها حکومت می .1

 از ترکان بددین و ظالم نیز خوارزمشاهیان هستند.
 به صورت »ذ« نوشته در رسم .2

ً
 شده است.میالخط قرن ششم و هفتم، »د« عموما
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 حنفی-نام بسیاری از کتب    راحةالصدورراوندی در  
ً
که در قرن ششم در مدارس و    -عموما

می بحث  و  تدریس  عجم  عراق  دیگر شهرهای  و  ری  اصفهان،  همدان،  را  مساجد  است  شده 

الشراب« برای توجیه  غیرمستقیم و در ذیل مباحث دیگر ذکر کرده است. او در ذیل »فصل فی

کتابش  شراب ممدوح  جمله  از  سالطین،  برای  به خواری  ارسالن،  قلج  بن  کیخسرو  سلطان 

های مهم فقهی حنفی ارجاع داده  بحثی فقهی دست زده و برای اثبات نظرات خویش به کتاب

شرح جامع الکبیر، جامع است. برخی از این منابع فقهی که او ذکر کرده است عبارتند از:  

همو،  )و...    فرغانیو موجز    های قدوری، شرح، مسعودی، مختصر کرخی الّصغیر، شرح طحاوی

ها های بسیاری پیرامون آموزش و مواد درسی طلبه(. نقل احادیث از این منابع گویای نکته۴۸۰

در مساجد و مدارس قرن ششم هجری است. به خاطر داشته باشیم که مؤلف نیز چندین سال  

الف  درس فقه و خالف و تفسیر خوانده است. بخشی از مطالعات دینی وی در فقه، حدیث، خ

 و تفسیر نیز از همین منابع بود.  

های ای که پیرامون جنبهموارد مذکور تنها برای نمونه ذکر شد وگرنه بسط این بحث در مقاله

پذیر نیست. پیرامون مواد آموزشی شاعران و ادیبان نیز است امکان   راحةالصدور  مختلف تاریخ

 مطالب مهم و درخوری آورده است که در ذیل ادبیات بحث خواهد شد. 

 

 ای . اختالفات مذهبی و فرقه ۴

ویژگی از  اندیشهیکی  و  فکری  اوضاع  توصیف  در  پژوهشگران  که  سلجوقیان  هایی  دورۀ  ای 

فقهابرشمرده بازار  »رواج  )  اند  مشایخ«  و  زهاد  به ۲۵۶:  ۱۳۸۳کوب،  زرینو  و  تعصب  (  کلی  طور 

 به اندیشه
ً
تاختند.  های فلسفی و کالمی میمذهبی است. فقها و مشایخ در این دوره شدیدا

ای و مذهبی شده بودند و گاهی  عالوه بر این، طبقات مختلف مردم نیز گرفتار تعصبات فرقه

حن و  حنفیان  یا  شافعیان  و  حنفیان  درگیری بین  میبلیان  رخ  شدیدی  ماههای  که  و داد  ها 

میسال طول  )ها  ندق،  کشید 
ُ
ف مؤلف  ۴۸۰و    ۴۷۱:  ۱۳۹۶ابن  احوالی،  و  اوضاع  چنین  در   .)

به خوبی بازتاب یافته    راحةالصدورآموزش و تربیت یافت و این نوع تربیت در کتاب    راحةالصدور

وندی حساسیت زیادی نسبت به  است. آموزش دینی و تعصب مذهبی باعث شده است که را

مندی و تعصب مذهبی به ای و مذهبی قرن ششم هجری نشان دهد. این عالقهمباحث فرقه
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که در درجۀ اول کتاب تاریخی دربارۀ پادشاهان سلجوقی  -  راحةالصدور وضوح خود را در کتاب  

رای مطالعه  اول فارسی در قرن ششم بنشان داده است. لذا این کتاب یکی از منابع دست  -است

ای و بسیاری مسائل مرتبط با عقاید دینی مردم  و پژوهش پیرامون نگاه مذهبی، اختالفات فرقه

ای مردم کم و بیش  های فارسی عصر سلجوقی هم به اختالفات فرقهآن روزگار است. دیگر تاریخ

الدین  ه افضلتر است. در حالی کپردهتر، گویاتر و بیاند اما جنس روایت راوندی زندهپرداخته

ابن و  اشاره  کرمانی  فارس  و  کرمان  ایالت  دو  در  حاکم  نگاه ضدفلسفی  به  گذرا  خیلی  بلخی 

ای و مذهبی در خراسان  هایی کوتاه به اختالفات فرقهاند؛ یا ابوالحسن بیهقی در عبارتکرده

. او پرداخته است اما راوندی با شفافیت و حساسیت بسیاری این موضوع را بازتاب داده است

نوشته است که سلطان سنجر در خراسان و ماوراءالنهر چنان به حمایت »صدور« و »امامان«  

توانست آنها ها سلطه یافت، نمیحنفی پرداخت که وقتی پادشاه قراختائی نیز بر این سرزمین

را نادیده بگیرد. حمایت سلطان سنجر از حنفیان چنان بود که »اگر در همه جهان منصبی از  

امام    مناصب اصحاب  بر  و  کردندی  بیرون  شمشیر  بزخم  داشتی  کسی  بوحنیفه  اصحاب  جز 

ه روحه العزیز چون مسجد جامع  
ّ
اعظم مقّرر داشتندی، چنانك سلطان محّمد ماضی قّدس الل

بسبب تعّصب بر اصحاب شافعی مقّرر داشت سرها بفرموذ بریذن و لشکر   الملك اصفهان نظام

ه عین الّدین و االسالم بمکانه  الّدیندور جهان رکنالقضاة صدر ص فرستاذ تا قاضی
ّ
در آن    اقّر الل

مسجد خطبه کرد، و چون بشارت بدان حضرت رسیذ که نماز کردند، کاله برانداخت و نشاط  

 (.و صفحات دیگر ۳۲، ۱۸: ۱۳۸۶راوندی، کرد و صالت و صدقات داذ« )

بود،   متعصب  حنفی  یک  خود  که  قضاوتپردهبیراوندی،  پیرامون  ترین  را  زمانه  های 

های حنفیان نسبت به رافضیان و شیعیان بیان داشته است. او معتقد بود  اختالفات و دیدگاه 

که خرابی جهان از زمانی شروع شد که »غّمازان« و »بددینان ظالم« زبان در دین باز کردند و 

ز نظر راوندی چه کسانی هستند؟ به اعتقاد  تعصب، حسد و بددینی را رواج دادند. اما بددینان ا

یا »طبرش«، ری،   آبه، تفرش  از شهرهای قم، کاشان،   
ً
و عوانان بددین عموما این غّمازان  او 

اند. آنها، با فتواهای خویش  اند برخاستهاند یا اشعریفراهان، قزوین، ابهر، زنجان که یا رافضی

کشند  رهنگان نامسلمان مردم را به کام مرگ میکنند و ساز قرآن و سنت، خون مردم را مباح می

نشینی هستند که راوندی در چندین  برده همگی شهرهای شیعه(. شهرهای نام۳۱ـ    ۳۰همو،  )
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ترین دبیران دانسته  جا علیه آنها مطلب نوشته است. او حتی دبیران رافضی و اشعری را بددین

بذترست که دبیری رافضی یا اشعری که  و دربارۀ آنها چنین نوشته است: »و کذام فساد ازین  

(. ۳۲همو،  چندانکه باشند دبیران بذدین ازین دو مذهب باشند قلم در امالك مسلمانان کشند« )

های رافضی و کاشانی  والیتیهای راوندی پیرامون همترین نوشتهترین و متعصبانهیکی از زنده

س فارسی در کتاب وی نیز هست: های نثر سلیخویش است که از قضا یکی از بهترین نمونه

عنة-»و رافضیان کاشان  
ّ
کندند و بشهر  داشتند که والیت میآن ظالمان را بر آن می  -علیهم الل

فروختند، و هفتاذ و دو فرقه طوایف اسالم هیچ را ملحد نشایذ خواند و  آوردند و بذیشان میمی

 رافضی را که ایشان اهل قبلۀ ما نیست
ّ

ند و اجتهاد مجتهدان باطل دانند و  لعنت نشایذ کرد اال

اند و زکوة برداشته یعنی که ابو بکر صّدیق در آن غلّو کرد و از اهل  گانه را با سه آورده نماز پنج 

ببغداذ   نه  نه کعبه دیذ و  و بحج بطوس روند، هزار مرد کاشی را حاجی خوانند که  رّده بستذ 

ه عنها روایت کنند تا کس نگویذ که رسیذ، بطوس رفته باشذ، و خبری از عایشه صّدیقه ر 
ّ
ضی الل

دروغست که هرچ بزیارت طوس رسذ بهفتاذ حج مقبول باشذ، و دعاگوی را خویشی بوذ گفته  

همو،  است همچنانك مار کهن شوذ اژدرها گردذ رافضی که کهن شوذ ملحد و باطنی گردذ« )

های رافضیان نپردازد هچندان به بسط اندیش  راحةالصدور(؛ البته او سعی کرده است در  ۳۹۴

چون »شرح فضایح و قبایح رافضیان و خبث عقیدت ایشان ]را[ در کتابی مفرد آورده« است.  

توان جغرافیای شهرهای شیعی ایران را در قرن ششم و  اما با همین اطالعات موجود نیز می

و شیعیان  های راوندی گاهی بین رافضیان، باطنیان  هفتم هجری ترسیم کرد. البته در نوشته

خط »شمسچندان  از  شعری  ضمن  راوندی  ندارد.  وجود  مشخصی  الغری«  کشی  الدین 

 شهرهای عمدۀ باطنیان را چنین ذکر کرده است:

 قم و کاشان و آبه و طبرش   خسروا هست جای باطنیان 

 و اندرین چار جای زن آتش  آب روی چهار یار بدار 

 چهارت ثواب گردذ ششتا    پس فراهان بسوز و مصلحگاه 

 

 

 

 
 ( 395همو، )                          
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 خ . ادبیات در تاری ۵

راوندی است.    راحةالصدور و آیةالسرورترین متون تاریخی دورۀ سلجوقی،  خوان یکی از خوش

کرده اشاره  آن  سلیس  نثر  و  سادگی  به  ادیبان  ذبیحاکثر  عقیدۀ  به  کتاب اند.  صفا  الله 

یکی از بهترین آثار نثر فارسی است و در شیوۀ نثر فنی مانند کلیه و دمنه است ولی    راحةالصدور

سالست و    شود و بنیاد کتاب برتر و مشکالت تازی در آن کمتر دیده میاز کلیله و دمنه ساده

( است  است.  ۱۰۱۱:  ۱۳۷۸صفا،  روانی  راوندی  ادبی  مطالعات  سادگی،  این  دالیل  از  یکی   .)

رغم آموزش دینی و مطالعات فقهی، از دوران جوانی با شعر و شاعری و متون ادبی راوندی، به

العابدین مجداالسالم  الدین احمد و زینهای وی یعنی تاج سر و کار داشت. در حقیقت، خال

شدۀ این  نیز تربیت  راحةالصدوردو در لغت پارسی و عربی دانش فراوانی داشتند و مؤلف  هر  

هجری    ۵۸۰ها بود و به کمک آنها به دربار پادشاهان سلجوقی عراق راه یافت. در سال  خال 

ای از اشعار کرد، خال راوندی یکی از افرادی زمانی که سلطان طغرل بن ارسالن هوای مجموعه

گر  در  که  جمالبود  به  کتاب  تهذیب  و  خطاطی  اشعار،  کمک  دآوری  اصفهانی  نقاش  الدین 

)می دغدغه۵۷:  ۱۳۸۶راوندی،  کرد  از  یکی  ادبیات  به  پرداختن  تمام  (.  در  راوندی  اصلی  های 

تا یاد   زندگی بود. او زمانی تصمیم گرفت که »اختیار چند شعر و نثر بکند و در مجموعی آرد 

های سیاسی فرصت الزم را برای وی فراهم  ث پی در پی و ناامنی(. اما حواد۵۸همو،  بگیرند« )

نشینی اختیار کند و با مطالعۀ لغت و شعرهای عرب و  نکرد و در نهایت تصمیم گرفت که گوشه

گرفت،    راحةالصدورهجری تصمیم به نگارش    ۵۹۹عجم مؤانست جوید. بنابراین وقتی در سال  

ا متون  و  شاعری  و  شعر  با  پیش  از  بیش  دربار  او  در  حضور  دلیل  به  او  بود.  گرفته  انس  دبی 

شمس امیرالشعراء  جمله  از  دورۀ سلجوقیان  از شعرای  بسیاری  با  نیز  عراق  الدین  سلجوقیان 

الدین عبدالرزاق اصفهانی نیز دوستی داشت. خود او نیز کله و جمال احمد بن منوچهر شصت

شعاری که در مدح سلطان کیخسرو بن  ذوقی داشت و اشعار بسیاری سرود. او تعداد زیادی از ا

 آورده است.  راحةالصدورجای کتاب قلج ارسالن سروده را در جای

ترین منابع تاریخی به یکی از غنی  راحةالصدورها باعث شده است که کتاب  همۀ این ویژگی

برای پژوهش در تاریخ ادبیات ایران به ویژه قرون پنجم و ششم هجری تبدیل شود. به عبارت 

تا قرن ششم هجری  توان  تذکرهراوندی را می  راحةالصدوردیگر   ایران  ای در معرفی شاعران 
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حدود   از  ناب  اشعاری  تاریخی  کتاب  این  در  برجسته  ۲۵دانست.  فارسی   شاعر  ادب  و  زبان 

نظیر است. غیر از کمیت شاعران، کمیت شعرهایی که در این گردآوری شده که در نوع خود بی

بیت است که از این تعداد،    ۲۷۹۹اند نیز قابل توجه است. شمار اشعاری که ذکر کرده  اثر آمده

از شاهنامۀ فردوسی،    ۶۷۶ بیلقانی،    ۳۴۸بیت  از مجیر  )  ۲۴۹بیت  از نظامی  از    بیت   
ً
عموما

  ۸۱بیت از انوری،    ۱۴۴الدین حسن غزنوی،  بیت از سید اشرف  ۱۹۶مثنوی خسروشیرین(،  

بیت از   ۶بیت از عمادی شهریاری،    ۷۲بیت از اخسیکتی،    ۷۷الدین اصفهانی،  بیت از جمال 

  ۵۱۱بیت دیگر هم از شعرای مختلف فارسی آورده است. حدود    ۳۲۳فهلویات یا اشعار محلی ،  

 در مدح سلطان کیخسرو است )بیت نیز  
ً
(.  ۸:  ۱۳۷۹؛ مبین،  XXII  همو، از خود آورده که عموما

کنید این کتاب به علت کثرت ابیاتی که از شاعران بزرگ فارسی نقل طور که مالحظه میهمان 

ترین متون کمکی برای تصحیح دیوان شاعران زبان فارسی مورد  تواند به یکی از اصلیکرده می

یرد. ضبط راوندی از این جهت مهم است که با دورۀ زندگی بسیاری از شاعران استفاده قرار گ

بیلقانی،   مجیرالدین  خاقانی،  نظامی،  انوری،  است:  بوده  یکی  نیز  برخی  با  و   نزدیک 

ششم  جمال  قرن  مطرح  شاعران  از  همگی  شهریاری  عمادی  اخسیکتی،  اصفهانی،  الدین 

 هجری هستند. 

ادب اهمیت  در  مهم  نکات  از  تاریخ  یکی  کتاب  اشعار   راحةالصدوری  حجم  که  است  این 

ای که تمام متون تاریخی  ای که راوندی در اثر خویش آورده است از حجم اشعار فارسیفارسی

( سلجوقی  قصصمجملعصر  و  بیهق،  سلجوقنامه،  فارسنامه،  التواریخ  سلسله  ،  تاریخ  تاریخ 
کرده   عقدالعلی ،  سلجوقی  ذکر  غیره(  اشعار  و  شمار  است.  بیشتر  از  حت  راحةالصدوراند  ی 

اند بسی بیشتر است. برای مثال در  ها در ذیل معرفی یک شاعر آوردهاشعاری که برخی تذکره

در   عوفی  که  جمال  ۳۱حدود    البابلبابحالی  از  حدود  بیت  و  اصفهانی  از    ۱۴الدین  بیت 

بیت ذکر کرده   ۷۲و    ۸۱(، راوندی به ترتیب  ۶۶۹و    ۷۲۹:  ۱۳۸۹عوفی،  عمادی شهریاری آورده )

 (.: صفحات مختلف۱۳۸۶ندی،  راواست )

تاریخ   اهمیت  در  باید  که  دیگری  و    راحةالصدورنکتۀ  فارسی  ادبیات  تاریخ  نگارش  برای 

ها و کتب ادبی پژوهی در نظر گرفته شود، ذکر شاعران و اشعاری است که حتی در دیوان دیوان 

تذکره شاعو  از  شعر  بیت  سه  اثر،  این  در  راوندی  نمونه  برای  است.  نیامده  نام  ها  به  ری 

الدین الغری الدین الغری« آورده است که در منابع دیگر اسمی از آن نیست. شمس»شمس
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باطنیان نداشته   با  از شاعران قرن ششم هجری و همدورۀ راوندی باشد که میانۀ خوبی  باید 

جمال اولیناست.  برای  که  است  شاعرانی  از  دیگر  یکی  ُخجندی  در  الدین  راوندی  بار 

الدین ُخجندی فرزند عبداللطیف ُخجندی است  ک رباعی از او آورده است. جمالی  راحةالصدور

عوفی،  »در تازی و پارسی و نظم و نثر قدرت او کامل« بود )  لباب االلبابکه به قول عوفی در  

نیز ۲۸۳:  ۱۳۸۹ در سیاست  و  بودند  ادب  و  علم  اهل  همگی  اصفهان  در  خجندی  خانوادۀ   .)

آورده    لباب االلبابالدین خجندی در  زل و یک رباعی از جمالحضور داشتند. عوفی چندین غ 

جمال   
ً
ظاهرا است.  است.  داشته  قوی  دستی  رباعی  و  غزل  شعر  در  پدر  همچون  نیز  الدین 

راوندی نیز یکی از رباعیات وی که خطاب به سلطان طغرل بن ارسالن سلجوقی سروده بود را  

الدین  ل ارسالن در ری شده بود که جمال آورده است. سلطان طغرل گرفتار توطئۀ اتابک قز

 خجندی سرود: 
 و اّیام رضای طبع تو اندازد   نازد شاها فلک از دولت تو می      

 بازد آخر تو بری که خصم بد می   ای سخت و لیک ای بمانده در ششدره 

 ( ۳۴۰ـ  ۳۳۹: ۱۳۸۶)راوندی،                                                                                                                     

در نهایت سلطان طغرل این شعر را به فال نیک گرفت و همان نیز شد و اتابک شکست یافته  

الدین خجندی در این زمان فردی شناخته  شود جمالبه آذربایجان بازگشت. بنابراین معلوم می

از   بعضی  برخی  است.  بوده  جمال شده  کمالرباعیات  به  را  خجندی  خجندی  الدین  الدین 

اند که این اشتباه است. یکی از این اشعار رباعی زیر است که سید علی میرافضلی نسبت داده

 ای کوتاه به این نکته متذکر شده است: در مقاله
 نام است ازین ننگ برون آمدنم   کی باشد از این تنگ برون آمدنم؟ 

 پروانه از سنگ برون آمدنم   آید ون می گویی مگر از سنگ بر 

 ( ۱۱: ۱۳۹۵)میرافضلی،   

البته میرافضلی، با تصحیح یک اشتباه، خود گرفتار اشتباهی دیگر شده است و آن اینکه  

»جمال از  را  برده  نام  او  رباعی  درست  نام  که  حالی  در  دانسته  خجندی«  مسعود  الدین 

میجمال  مسعود!  نه  است،  خجندی  محمود  به  الدین  استناد  با  وصافرافضلی  و    تاریخ 

اند نام او  الدین مسعود خجندی« ذکر کرده که رباعی مذکور را از »حبسیات جمال   السیرحبیب

در این موضوع   السیرحبیبرا »مسعود« دانسته است که نیاز به توضیح دارد. اول اینکه نوشتۀ 

ب مربوط به »سلطنت سلجوقشاه  کاماًل رونویسی از نوشتۀ تاریخ وصاف است و حتی تمام مطال
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ها و منابع تاریخی دوم اینکه تذکره  1بن سلغرشاه« را از تاریخ وصاف به عینه نقل کرده است.

الدین  اند. عمادالدین محمود معرفی کردههـ .( او را جمال  ۶۹۷پیش از تاریخ وصاف )نگارش  

در   اصفهانی  سلجوقیکاتب  سلسلۀ  جمال  تاریخ  را  کرده  وی  معرفی  خجندی  محمود  الدین 

نیز در  ۲۹۴ـ    ۲۹۳،  ۲۵۳۶بنداری اصفهانی،  است )    ابااللبلباب(. عوفی 
ّ

با ذکر »صدر اجل تنها 

 (.۲۸۵:  ۱۳۸۹عوفی، الدین خجندی« از او نام برده است )جمال 

مهم  
ً
عموما تاریخ  پژوهشگران  بخش  آیةالسرورترین  و  مطالبی    راحةالصدور  را  راوندی 

اند که پیرامون این پادشاه و حوادث پس از وی نوشته است. جالب اینکه کتاب راوندی دانسته

طبق   حقیقت،  در  هست.  نیز  پادشاه  این  شاعری  و  شعر  طبع  شناخت  برای  منبع  بهترین 

یز  سروده و الحق ندانیم طغرل بن ارسالن به فارسی شعر میهای راوندی است که ما مینوشته

هـ. در نبرد    ۵۸۴ای بدیع داشته است. پس از اینکه در سال  در دوبیتی طبعی لطیف و اندیشه

 با خلیفۀ عباسی جان سالم به در برد این دو بیتی را سرود: 
 جانم به یکی موی در آویخته بود   زین فتنه که دست چرخ انگیخته بود 

 یخته بود بی هیچ بهانه خون من ر  اقبال مرا دست گرفت ار نه فلک

 ( ۳۴۶:  ۱۳۸۶)راوندی،                                     

 دو بیتی زیر نیز از آن طغرل بن ارسالن است که حالوت خاصی دارد:
 در دیدۀ خورشید جهان گرد نیم   من میوۀ شاخ سایه پرورد نیم        

 نیم مقناع  زنان  بر نکنم  مرد   گر بر سر خصمان که نه مردان َمَنند 

 (۳۶۴)همو،                                                 

دوبیتی نیز  آنها  که  است  آورده  نیز  دیگر  دوبیتی  چند  او  از  خواندنیراوندی  اند.  هایی 

سرایی در قرن پنجم و ششم مقایسه کرد. به  توان با شهرت دو بیتیسرایی سلطان را میدوبیتی

(، دو تن  ۷۱:  ۱۳۸۶عروضی سمرقندی،  ی شعر و شاعری بودند )هر روی پادشاهان سلجوقی حام

 اند.  از آنها یعنی طغرل بن ارسالن و کیقباد از سالجقه روم خود شعرهای موفقی سروده

، مطالبی است که پیرامون آموزش شعر و شاعری راحةالصدورترین مباحث  یکی از باارزش

کار آورده است. راوندی در ذیل »سبب تألیف  کار در آثار شاعران کهنهو نحوۀ تتبع شاعران تازه

های کله با سیداشرف و توصیهالدین احمد بن منوچهر شصتکتاب« از دیدار امیرالشعرا شمس

 
« در  در این باره بنگرید به: بحث »ذکر سلطنت سلجوقشاه بن سلغرشاه و بیان انقضاء ایام دولت آن سالطین عالیجاه .1

 رونویسی از تاریخ وصاف است. نگاه کنید به: عبدالمحمد آیتی،    ۵۶۷ـ   ۵۶۵، صص  ۲، ج  السیرحبیبتاریخ  
ً
تاریخ  که تماما

 . ۱۰۹ـ  ۱۰۶، صص  ۱۳۸۳علوم انسانی،  ، تهران، پژوهشگاهتحریر وصاف
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شصت به  او  اشعاآموزشی  است:»از  نوشته  چنین  عمادیکله  چون  متاّخران  انوری  ر  و   و 

نامه آنچ طبع تو بذان میل کنذ شاه و امثال عرب و اشعار تازی و حکم و بلفرج رونی سیداشرف

نامه مواظبت نمای تا شعر بغایت قدر دویست بیت از هرجا اختیار کن و یاذ گیر و بر خواندن شاه

اجتناب کن هرگز نشنوی و نخوانی که آن   و روذکی  و معّزی  و عنصری  رسذ، و از شعر سنایی

( دارذ«  باز  مقصود  از  و  ببندذ  تو  طبع  بلندست  این  ۵۸ـ    ۵۷:  ۱۳۸۶راوندی،  طبعهای  بر  بنا   .)

دیوان می گرد  شاعری  تمرین  برای  نوپا  شاعران  از  بسیاری  ششم  قرن  در  که  زد  حدس  توان 

فردوسی رونی،  ابوالفرج  انوری،  شهریاری،  عمادی  همچون  می  شاعرانی   ... اند.  گشتهو 

شصتشمس همالدین  از  بسیاری  و  مقصود  کله  به  و  کردند  پیروی  توصیه  این  از  وی  فکران 

( فردوسی،  ۵۸همو،  رسیدند  همچون  شاعرانی  از  که  شعرهایی  فراوانی  نکته،  این  بر  عالوه   .)

این دارد  نقل کرده است نیز حکایت از    راحةالصدورنظامی، انوری، بیلقانی، اخسیکتی و ... در  

 که این شاعران و طرز شاعری آنها در قرن ششم الگویی برای شاعران دیگر بوده است.   

در حوزۀ ادب فارسی بود؛    راحةالصدور تمام آنچه تاکنون گفته شد در اهمیت کتاب تاریخ  

 ایرانی یا    شاعر عرب   10اما از اهمیت آن در ادب عربی نیز نباید غافل شد. راوندی از بیش از  

نقل کرده که  راحةالصدوربیت نیز از آنها در  122اند اسم برده و حدود  که به عربی شعر سروده 

  تاریخ بیهق عصر سلجوقی تنها    پژوهی نیز قابل توجه است. در میان متون تاریخیاز منظر عربی

از   این جنبه  آنها شعر تر است. بیشتر شاعران عربیغنی  راحةالصدوراز  از  سرایی که راوندی 

ابوالفتح ُبستی. در این میان  آورده است عبارتند از: متنّبی، ابن رومی، مؤیدالدین طغرائی و 

سرای برجسته، است دو ایرانِی عربیتوجه ویژۀ او به اشعار ابوالفتح ُبستی و مؤیدالدین طغرائی،  

سنگی برای پژوهش در زندگی، اشعار و شهرت این دو شاعر ایرانِی  و لذا این کتاب منبع گران 

های راوندی پیرامون مقام و اشعار طغرائی از این جهت مهم است که  سرای است. نوشتهعربی

نظام خواجه  زیردست  و  سالجقه  دیوان  در  جوانی  دوران  از  کار  طغرائی  او  پسران  و  الملک 

نظام می »خواجه  از  نیز  او  مدایح  بیشتر  است.  و  کرده  مجدالملک  و  مؤیدالملک  و  الملک 

الملک ابوالمحاسن سیدالرؤسا پسر او یعنی وزرای ملکشاهی است  الدوله ابورضا و معینکمال 

(. 180ـ   179:  1395اقبال،  و بعد از ایشان سلطان محمد بن ملکشاه و سلطان مسعود بن محمد« )

از شکست    513طغرائی در سال   بعد  اما  به صدارت سلطان مسعود بن محمد رسید  هجری 

الملک سمیرمی به سلطان مسعود از برادرش محمود، طغرائی نیز گرفتار شد و به دستور کمال
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هایی جرم الحاد کشته شد. به دلیل نزدیکی راوندی با دربار آخرین سالطین سلجوقی، آگاهی

یرامون طغرائی قابل تأمل است. راوندی دربارۀ وزارت و شعر و شاعری طغرائی نوشته  او نیز پ

است: »وزارت بمؤّید الّدین طغرایی داذ که کمال فضل و جمال عدل و غزارت دانش داشت و  

ی وافر و قسطی  
ّ

بعظمتی تمام دوات پیش او نهاد و او را از دانش و ادب و شعر و لغت عرب حظ

تازی   اج و تخت سلطان بود و در عظمت او افزوذ، و این قصیده هشتاذ بیتکامل بود، زینت ت

ای از قصیدۀ  بر سلطان خواند روز بار و مطلع و مقطع و مخلصش نبشته آید... ]بعد از ذکر گزیده 

دریغ آن روزگار که وزرا چنین شعر گفتندی که به عهد ما  عربی طغرائی آنگاه ادامه داده است[ 

خو برنمی  و  اندنتوانند  آویزتر  درویش  و  انگیزتر  وجوه  هرکه  افتاذ  باعوانی  خواجگی  کار   ،

(. راوندی در نکتۀ اخیر به مسئلۀ مهمی اشاره  ۳۴۰ـ۳۳۹:  ۱۳۸۶راوندی،  شوذ« )ریزتر وزیر میخون 

خوانی ایرانیان دانی و عربیکرده است. ابتدای قرن ششم با انتهای قرن ششم به لحاظ عربی

نمونۀ خوبی برای تحلیل زوال تدریجی زبان و ادب عربی تاریخ بیهق    یست.اصاًل قابل مقایسه ن

دانیم که در  می بیهق،  تاریخو جایگزینی بیش از پیش ادب فارسی به جای آن است. بر اساس 

عربی ششم  قرن  اواسط  و  عربیاوایل  و  شهرهای دانی  اکثر  و  بیهق  حوزۀ  در  حداقل  سرایی 

فندق، ابناند )سرودهبسیاری از شاعران به عربی شعر میخراسان یک فضل بزرگ بوده است و  

اوایل قرن هفتم، وضع کاماًل دگرگون شد.  : صفحات مختلف۱۳۹۶ و  اواخر قرن ششم  اما در   .)

 قابل توجه است. گرچه اکثر آنها از کتاب ۲۶۴های عربی ) المثلشمار ضرب
ً
الفرائد ( نیز واقعا

بعی غنی برای تکمیل کتاب ثعالبی و دیگر متون عربی در  اند اما منثعالبی نقل شده  و القالید

حوزۀ امثال و حکم است. یکی از مراکز اصلی تجمع فضالی لغت عربی به تصریح راوندی در 

 (. ۵۱: ۱۳۸۶راوندی، بود )  کاشانعراق، شهر 

در ارتباط با اهمیت ادبی و زبانی، ثبت چند   راحةالصدور های مهم تاریخ یکی دیگر از جنبه

اند. احمد تفضلی آن را  سرودۀ »فهلوی« یا شعر محلی است. فهلوی را معّرب پهلوی دانسته

  ها و بهطور خاص بر دوبیتینامی دانسته است که به
ً
طور عام بر اشعاری اطالق شده که عموما

ه سروده شدهبه گویش
َ
هل

َ
ه/ ف

َ
(. متون جغرافیایی ۱۱۹:  ۱۳۸۵تفضلی،  اند )های کهن نواحی َپهل

اصلی  تفاوت  اندکی  نامیدهبا  فهله  ناحیۀ  را  جبال  ناحیۀ  یا  عجم  عراق  شهرهای  اند:  ترین 

اصفهان، ری، همدان، نهاوند و آذربایجان، قم، قزوین، نهاوند، دینور و مهرجان قذق از جمله  
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ترین نمونۀ شعر  قدیمی  1اند. کرده  شهرهایی هستند که منابع در ذیل شهرهای ناحیۀ فهله ذکر

 عنوان فهلوی دارد )فهلوی را فهلویات تاریخ قم دانسته
ً
(.  ۲۵۴:  ۱۳۹۵فیروزبخش،  اند که صریحا

های فهلوی از ری به ُبندار )یا  ترین نمونهاحمد تفضلی نیز در ذیل ناحیۀ »ری« نوشته »قدیمی

تفضلی، ن چهارم و اوایل قرن پنجم بود« )ِپندار( رازی منسوب است، که رونق حیات او اواخر قر

توان گفت که در قرن پنجم و ششم در  مانده می(. با توجه به حجم فهلویات باقی۱۲۶:  ۱۳۸۵

های منسوب به سرایی شهرت بسیاری داشته است. دوبیتیناحیۀ همدان و اصفهان نیز فهلوی

ه برخی معتقدند در نتیجۀ تأثیر های فهلوی قرن پنجم هستند کترین دوبیتیباباطاهر از معروف

داده دست  از  را  خود  اولین  بوی  و  رنگ  جدید  فارسی  به  زبان  نیز  دیگر  دوبیتی  چند  اند. 

که راوندی  اند. بنا بر این، اینالقضات همدانی نسبت داده شده که به فهلوی سروده شدهعین

 آورده، جای تعجب ندارد. در اواخر قرن ششم تعدادی از فهلویات آن روزگار را در تاریخ خویش 

آورده است که سرایندۀ پنج دوبیتی آن را    راحةالصدورراوندی حدود شش فهلوی در تاریخ  

امیران   از  دانسته است. فخرالدین عالءالدوله عربشاه،  فخرالدین عالءالدوله، رئیس همدان، 

امداری  بزرگ دورۀ حکومت سلطان سلیمان بن محمد و طغرل بن ارسالن بود که در دورۀ زم

حّدی بود  پادشاه اخیر به زهر کشته شد. راوندی نوشته است عظمت فخرالدین عالءالدوله به

 که خطاب به سلطان سلیمان این بیت فهلوی را بنوشت: 
ی 

ّ
 واذا یذ وّشیاروندا روند بی   بواذ اروندکوه اج یا بنش

( ۴۵: ۱۳۸۶راوندی،  )                     

 این فهلوی  
ً
باید معنی عتاب به سلطان سلیمان داشته باشد. روزگاری که عراق نیز ظاهرا

دچار تالطم حوداث شد، فخرالدین در قلعۀ »سرجهان« زندانی شد، در وصف حال خویش این  

 اشعار فهلوی را سرود: 

 و اتها کیایی بتنده  و انکشان   خویش و بییانه و ازاذ و بنده 

 بتنگی دریم اسیر بونده وز   او جمن خونشان باهت شمشیر 

 نه اج خویشان نه اج بییانه آنم   اژان رو واکه بو رویم مانم 

 
، چاپ  المسالک و الممالک ابن خرداذبه  فهرست ابن ندیم؛برای تفصیل بحث شهرهای ناحیۀ فهله، بنگیرد به منابع زیر:   .1

. مقاله »فهلویات« احمد تفضلی و مقالۀ »فهلویات تاریخ قم«  ۴۱۷، ص  ۱۹۹۶فقیه، بیروت،  ابن  البلدان،  ۲۰دخویه، ص  

 طور کامل در این دو مقاله آمده است.شناسی این موضوع بهپژمان فیروزبخش. منبع
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 نمانم  داله زیونده مانم با  بومان  کی نواکز بأین بسانه 

( ۴۶همو، )    

گمان  آمده است که به  راحةالصدور غیر از این پنج بیت فهلوی، یک بیت فهلوی دیگر نیز در  

از خود مؤلف باشد. راوندی زمانی که سلسلۀ سلجوقی منقرض شده بود و بی مخدوم و  باید 

می خوذ  با  »گاهی  نوشت:  چنین  خویش  وضعیت  دربارۀ  بود  بیممدوح  و  گفتم  مخدومی 

صالت جسیم از شبیخون فقر ایمن  بر و مهمل و معّطل مانذ و بیممدوحی کریمی باغ دانش بی

با خسیسان نت باشم  نامدار کرده  بزرگان  پاذشاهان جهاندار و  وانم بوذ و من که خدمت چنان 

هوس چگونه درسازم و با خدمت ایشان چون پردازم، مصراع: پاذشاهی کرده ناکس و دونان بی

یث ال یخضع لالرنب، فهلوّیه
ّ
 :باشم پاسبانی چون کنم، مثل: و الل

 ها نکیرام هرکی لو بدندان  جه  لوباره جانان من که بوسسته بی 

(460همو، )    

است: من که بوسیده باشم لب جانان را، از  گونه ترجمه کردهمجتبی مینوی شعر باال را این

 (.  همو، مقدمه، پانزدهگیرم )هرکسی لب بدندان نمی

نکته  ذکر  فهلویات  محلی پیرامون  اشعار  گرچه  را  فهلوی  اشعار  اینکه   
ً
اوال است:  الزم  ای 

آنها  دانسته به  نیز  بزرگان  و  نخبگان   
ً
نبوده است. معموال عامه   مردم 

ً
لزوما آنها  اما مخاطب  اند 

اند. تفضلی درین باره نوشته است: »فهلویات، به عنوان اسباب سرگرمی  ای داشتهتوجه ویژه

نیز  عا از اعتبار  ّمۀ مردم و  منشأ ارضای روحی نخبگان و روشنفکران، طرف توجه و برخوردار 

بوده  )اندفراوانی  همان ۱۲۱:  ۱۳۸۵تفضلی،  «  بزرگ  (.  سیاستمداری  و  امیر  شد،  گفته  که  طور 

ای بزرگ سرود و بسیاری  همچون فخرالدین عالءالدوله عربشاه که راوندی در رثای وی نیز مرثیه

اند و محتوای  ای به فهلویات داشتهنیز عالقۀ ویژه  تاریخ قماز جمله خود راوندی و مؤلف  مورخان  

اند.  شدهآنها حاکی از این است که این اشعار در مضامین اخالقی، تغّزلی و عرفانی نیز تکرار می

راوندی از منابع ادبی ارزشمنِد قرن ششم هجری    راحةالصدور و آیةالسرورخالصۀ کالم اینکه  

ها، مباحث  های مربوط به تاریِخ ادبیات و تصحیح دیوان به حساب آمده و توجه به آن در پژوهش

 شناسی و فهلویات نیز ضرورت دارد. زبان 
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 نتیجه 

کتاب  نجم مطالب  از  بسیاری  گرچه  راوندی  آیةالسرور  الدین  و  از  راحةالصدور    سلجوقنامۀ را 

و   حذف  با  همواره  او  رونویسی  که  آنجایی  از  اما  است  کرده  رونویسی  نیشابوری  ظهیرالدین 

های مختلف اطالعات درخوری به آن اضافه کرده،  های بسیاری همراه است و در جنبهاضافه

نسبت به بسیاری از  راحةالصدور و آیةالسرور  های تمایز کتاب  ترین جنبهکتابی غنی است. مهم

های درخوری همچون تاریخ ادبیات، جغرافیای تاریخی، ِی فارسی افزودن آگاهیمتون تاریخ

اوضاع علمی و آموزشی ایران در قرون میانه به تاریخ سیاسی است. به عبارت دیگر، در حالی  

جنگ امور  و  صرف سیاسی  تاریخ  تنها  تاریخی  منابع  از  بسیاری  و لشکرکشیکه  و  ها  هاست 

یکنوا دلیل  به  آنها  در  خواندن  راوندی  است،  مشکل  بسیار  خشکی  و  و  ختی  راحةالصدور 

مباحث متنوع اما مرتبط را به کتاب خود اضافه کرده است و متنی ساده، جذاب،    آیةالسرور

توان آن را  خواندنی و البته غنی به یادگار گذاشته است. متنی تاریخی که با کمی تسامح می

هجری دانست. بنابراین حشو و زواید اضافه    دایرةالمعارف فرهنگ و ادب ایران در قرن ششم 

اند:  شوند، بلکه دو نقش مهم نیز ایفا کردهنه تنها عیب محسوب نمی  راحةالصدورشده به تاریخ  

های مختلف زندگی علمی، ادبی، فقهی و ... مردم ایران در  یکی افزودن به آگاهی ما در جنبه

تر شده و که خواندن آن شیرین و جذابقرن ششم و دیگری زینت بخشیدن به تاریخ به نحوی  

 حاوی درس اخالقی نیز هست.  
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