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مکترنملدلیمي نرماحعنمرنمقلمۀنیرزیدنلنخومنبرنتصليحنن

نزهة المجالس مرنبلثنتارم نتأديفنکتابنآورمهنیست:

بهنطورنمقيقنندعنمینيمنکهننزهةنیددجادسنمرنچهنتارمخعن

فریهمنآملهنیست.نمؤدفنمرنپاماننکتاب،نمکنربایعنونمکن

قصيلهنمرنملحنیالءیدلم نیرویننیاهنآورمهنونمرنآننقصيلهن

معننگوملنکهنکتابنخومنرینیزنبهرنمجلسنخاصنیرویننیاهن

نویتهنیست:ن

زنبهرنمجلسنخاصتننبشتمنیم نسفينهنزینک

باشد ما  ز  ــادی  ي مگر  گــه،  گه  خّرمت  بــزم  به 

یم نیالءیدّلم نیروینشاه،نفرمبرزنسومنپسرنگریاسبن

پامیاهعن تانسالن649(ن یزنسالن622ن)گومان یستنکهن

معنکرمه،نونبنانبرنیم نتارم نتلوم نکتابنباملنمرنآنن

سادهانبایل.

ب ن یسدایيلن یيرینشناساننخارجعن بعضعن یگرچهن ون

یسفنلمارنیبهرین)کاتبننسخه(نرینمؤدفنپنلییته،ننونسالن

731ن)تارم نیستنساخ(نرینتارم نتأديفنتصّورنکرمهنینل،ن

حلسنآنهانییتباهنملضنیست،نونقابلنهيچنگونهنییتنان

نشست.ن)رماحع،ن1366:ن47-46(

رماحعنسپسنبهنمونسرنن نتارمخعنممگر،نمعنعنمونصفتن

یزنیایریننذکریلهنمرنکتاب،نییارهنمعنکنل؛نماعنربایعنهاین

221نون4068نیزن»یهابنیدلم نمقتول«ن)مقتولن587ق(نکهن

نمشالنتارم نتأديفنبعنثدرنیست،نممگرینربایعن
ّ
بریینحل

نامن»صاحِبنسعيل،نیدسنیدّلم «.نوینسپسن بان 1270ن

مربارۀنصفتن»سعيل«نکهننشانعنیزنمرگنیوستنمعننويسل:ن

یم نیخصنکسعنجزنخویجهنیدسنیدّلم نصاحبنمموینن

جومنع،نوزيرنهالکونونآباقانونتاومیرننشست.ن)هدان:ن47(

یم نینتساب،نیدبتهننهنتنهانکداعنبهنکوچکنترنکرمننمللومۀن

تان649ق(ن )622ن تأديفنکتابن بریین پششنهامیلهن تارمخعن

ندعنکنل،نبلاهنمیمنۀنآننرینتانسالن683قن)تارم نقتلنجومنعن

یم ن حلن بریین سپسن رماحعن معنکشانل.ن یرغون(ن بهنفرمانن

مشالنمونیحتدالنزيرنرینمطرحنمعنکنل.ن

ن ونـ برمهن مستن خومن کتابن مرن بعلهان مؤدفن بّام.ن

ربایعنهامعنبرنآننیفزومهنیست.ن

ن یام.نکاتبننسخۀنموجومنمانکاتبننسخهنیینکهنیم نـ

نسخهنیزنآننرونويسنیله،نینوینن»سعيل«نرینویرمنکتابن

کرمهنیست.

نرماحعنبانتوجهنبهنمومي نفرضيۀنطرحنیلهن»یم نتعبيرن

]=ن»سعيل«[نرینیفزومۀنکاتبنونسادهانپسنیزنتارم نتأديفن

کتاب«نمینستهنیستن)هدانجا(.

***
نماعنیزنیستنامیتنمهمنذکریلهنمرنمقلمۀنکتاب،ن

ً
ظاهری

معنعنیبارتن»صاحبنسعيل«نونیرتباطنآننبانیدسنیدّلم ن

جومنعنمقتولنبهنسالن683ق،نکهنموضوعنتارم نتاديفن

کتابنرینبهنسومعنممگرنبرمهنیست،نقابلنتأملنونبازنگرین

یست.نبهنویقع،ن»صاحبنسعيلنیدسنیدلم «نکشست؟

معنمینيمنخانلیننبزرگنجومنعنیزنخانلیننهاینیصيلنون

ممویننساالریننپُرسابقهنینل.نملدلنقزومنعنمرنمقلمۀنتاریخ 

جهانگشاینبهننقلنیزنمت نجهانگشای وننيزنحبيب السير، یزن

جّلنپلرینمؤدفنجهانگشایننامنبرمهنونمعننويسلن)یصلن

یرجایاتنپاورقعنهانیزنقزومنعنیستنونمانمرنیمنجانآنهانرینتاديلنون

روزآملنکرمهنیمم(:ن

جّلنمصنفن)معنعنپلرنپلرنیو(نیدسنیدّلم نملدلنب ن

ملدلنب نیلعنیزنمالزماننسلطاننملدلنخویرزمشاهنون

مستوفِعنممویننوینبوم1نونمرنوقتنینهزیمنسلطاننیزنمغولن

ونفریرنوینیزنبل نبطرفننششابورنمرنسنۀن617نویننيزنمرن

یراارش  ار     زان دلا] بزاااز  

جاام   ةبزن ف      یرات ۀرابرد

ا راورۀ یط ۀا  بزن ف جو ند بّام

خوینلمير،ن1362:ن3/ن104.نكلداتنمیخلنقالبنیزنیم نچاپنیفتامهنیست:ن»ون  .1

نیدسنیدلم ننامنمییت،نمستوفعنمموینن]خویرزمشاهن
ً
جلننامنمیرشنكهنیمضا

سلطاننملدلنبومنونمرنزمان[نسلطاننجاللنیدلم نمنكبرنعننيزنبهنهداننكارن

مشغودعنمعنندوم«ننک.نهدو،ن1271ق:ن305.

 عاایبزن ف ۀی  بزحکاا د

پژوهشگرنمؤسسۀنباستاننیناسعنمینشگاهنتهرین
emad_hokamaii@yahoo.com
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مصاحبتنسلطاننبومهنیست1نونپسنیزنیونمرنیهلنپسرشن

سلطاننجاللنیدّلم نمنابرنعننيزنبهنهداننیغلنیستيفاین

ممویننییتغالنمعنندوم.ن)قزومنع،نبعنتا:ن1/نيز(ن

یالوهنبرنیم ،نآگاهعنهامعنمربارۀنیونمرنسيرت جالل الدین 

منکبرنینوجومنمیرم.نمجتبعنمينوینمرنتعليقاتنخومنبرنیم ن

کتاب،نمطادبنقزومنعنریننقلنکرمهنونمتذکرنیلهنیستنکهن

مربارۀن یربعن مت ن یزن بخشعن سيرت،ن فارسعن مترجمن

یدسنیدّلم نجومنعنیولنرینمرنکتابنخومننياورمه،نیمانیزنیون

بانینوینن»موینمریز«ننامنبرمهنیستن)مينوی،ن1384:ن379(.ن

مرنمنابعنمامیله،نییارهنیینبهنیایرینیوننشست.نیمانمرن

منابعنمتأخرنچوننمجمع الفصحا )هلیمت،ن1382:ن1/ن343(،ن

آتشکدۀ آذر )آذرنبيگلدع،ن1337:ن74(نونعرفات العاشقین،ن

مربارۀنیدسنیدّلم نملدلنیّولنآملهنیست:ن

ملدلن یدسنیدلم ن خویجهن حقنبشنع،ن مشارقن یدسن

یبلیددلکن]جومنع[،نکهنجّلنخویجهنیدسنیدّلم نملّدلن

صاحبنممویننیستنبهنمزملنبزرگویرینوناملیرینمدتازنون

مستثناست.نیزنمشاهيرنجهاننونیفاضلنزماننخومنبومه.ن

بهنغامتنمیناست.ن)یوحلینبليانع،ن1389:ن4/ن2027(

مرنروضة الّصفا )ميرخوینل،ن1380:ن3302/4( مذکورنیستنکهن

چوننسلطاننیاهنب نیملنیرسالننبانتاشنخاننبهنجوم ن

رسشلنل،نآننبزرگنمرنملحنسلطاننیم نربایعنگفتنون

سلطاننبهنذوقنآننجشنعننیظيمنکرمنونیریبنبسشارننوشن

فرموم.نبنانبهننقلنجومنع،نیم نربایعنسرومۀنجّلنپلِرنیو،ن

بهاءیدلم ،نیستننهنسرومۀنجّلنخومش،نیدسنیدلم ن)نک.ن

جومنع،نبعنتا:ن28/2(:

ــرم ــوننبب ــرنمان ــرفنگوه ــتنی دطف

ــق جــيــحــون ببرد ــ ــود کــف تــو رون جـ

حاــمنتــو،نبهنمکندلظــه،نیگــرنریینکنع

ببرد  ــردون  ــ گ ــر  س از  ــال  ــح م ــودای  ــ س

خویجهن مستخطن یزن ندونهنیین وجومن ممگر،ن سوین یزن

یدسنیدّلم نجومنعنمرنتأميِلنسنلینبهنتارم نسالن600قن

ونمامکرمنیونبانینوینن»صاحبنسعيل«،نمعنتوینلنبریینیم ن

بلثنمفيلنبایل.نیم نسنلنیزنجدلۀنیسنامنبازمانلهنیزنبقعۀن

یش نصفعنیدّلم نیرمبيلعنیستنکهنیکنوننمرنبخشنیسالمعن

موزۀنملعنیيرینننگهلیرینمعنیوم.نیدارۀنرممفنسنلنمرن

کتابنفهرست اسناد بقعۀ شيخ صفین)یش نیدلادامع،ن1387(،ن

»466ب.«نیست.نینلیزۀنسنلن327ن×ن18س.م.نیستنونهرن

مونسويشننویتهنمیرم؛نمرنمکنسو،نیستشهاممهنیینمربابن

ملايتنروستاینَبرورنیرمبيلنونمرنسوینممگرنفرمانعنیزن

یبوبارنملدل،نیزنحاکداننآلنیمللگز.نزيِرنمت نیستشهاممه،ن

مکنگویهعنبهنتارم ن608قنبانیم نیباریتنوجومنمیرم:ن

صاحبنمموینن

/نبرنموجبنیم نماتوباتنبرونل.ن/نونزحدِتنیم نیش ن

یزيزننفرمامنل.ن/نونبهنهيچننوعنمزیحمننشونل.ن/نونمرنملکن

یونطع ننزننل.ن

فين/نیّویلنسنةنثداننونستّدامةن])608([

تشخيصنینویننصاحبنممویننمامیله،نبانتوجهنبهنذکرنشلنن

نامننويسنله،نکارینمیویرنمعنندوم،نیمانخویبختانهنمرنپامانن

سنلنماممییتعنمموینعنمتعلقنبهنسالن692قنمرنتأميلنمت ن

سنلنوجومنمیرمنکهنمتعلقنبهنصلریدلم نیحدلنخادلین

ن694(،نمشهورنبهن زنجانع،نصاحبنممویننگيخاتون)حکن690ـن

صلرجهاننونصلرنکاغذینیست.ننویتهنیلننیم نتأميلمه،ن

مرنسالن692ق،نبرنسنلنونییارهنبهنتأميلمۀنپششش ،نگرهنکارن

نیزننويسنلۀنمت ننخستنبان
ً
رینمعنگشامل.نخادلی،نمشخصا

ینوینن»صاحِبنسعيل،نخویجهنیدسنیدلم «ننامنبرمهنیست:ن

یزنحامِنيرديغن

/نیحدِلنصاحبنممویننسوزی

/نبرنیم نجدلهنکهنمرنضد نمسطورنیستن/نونصاحبن

هنننـن
ّ
ـنرحدهنیلل سعيلنخویجهنیدسنیدّلم ن/نصاحبنمموینن

ماتوبنمیمهنبرونلنونیزنآنن/نیلولننجومنل.نونبهنهيچننوعن

مزیحمننشونلنونمرنِملکنیون/نطع ننزننل.نبرنیم نجدلهن

رونل.ن

تبنفعنأویخرن/نربيعنیألولنسنةنإثنعنونتسعي ن]و[نستّدامةن
ُ
ک

])692([

بانیم نمقلمهنوننظرنبهنآناهن»صاحبنسعيلنیدسنیدلم «ن

معنتوینلنپلربزرگنیدسنیدلم نجومنعنمشهورنبایل،نکهن

یزنقضانهمنمنصبنمموینعنمییتهنونهمنربایعنهامعنیزنیوننقلن

یلهنیست،نمینست نتارم نمرگنیونمعنتوینلنبریینتارم نگذیرین

مللومۀنتاديفنکتابننزهة المجالس تعيي نکننلهنبایل.ن

مرنمت نیربعنسشرتنجاللنیدلم ،نیزنتارم نوفاتنیون رک.نجومنع،نبعنتا:ن1/ن134.  .1
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دورۀ سوم، سال سوم
شامرۀ سوم و چهارم )85-84(

پاییز - زمستان 13۹7 
]انتشار: پاییز 1399[

ذملنویقعۀنملاصرۀنیهرنِخالطنمانیخالطنتوسطنجاللنیدّلم ن

سخ نرفتهنیستن)خرنلزینزملریننسوی،ن1953:ن189-191(.نن

معنمینيمنکهنیخالطنسهنبارنتوسطنجاللنیدلم نمورمنهجومن

ونملاصرهنونمرننهامتنتصّرفنقریرنگرفتهنیست.نمکنبارن

مرنسالن623قن)یبویدفلیء،ن1417ق:ن233(،نمکنبارنمرن625قن

نتصرفنیهرنمرن
ً
ونمکنبارنمرن626قن)هدان:ن244(نوننهامتا

سالن627قنیتفاقنمعنیفتل.نیمانقرمنۀنممگرنرویمتنونییارۀن

مؤدفننفثة  المصدور یست،نکهنوقامعنآغازنسالن627نتانپامانن

629قنریننویتهن،نونیوننيزنیزنمرگنیدسنیدلم نمرنیویملن

ملاصرۀنِخالطنسخ نگفتهنیستن)خرنلزینزملریننسوی،ن

1370:ن77(.نبنابریم نتارم نمرگنیدسنیدّلم نجومنعنیّولن

باملنسالن626قنبایل.ن

بانمقلماتنمامیله،نتارم نتأديفننزهة المجالسنپسن

نزهة   مؤدفن یزن قصيلهنیین وجومن یدبتهن یست.ن 626قن یزن

المجالسننمرنصفلاتنپامانعننسخه،نتارمخعنممگرنبهنمان

معنمهلنونیکنوننبانیطديناننمعنتویننگفتنکهنتارم نتأديفن

کتابنمياننسالنهاین626قنونمرگنمدلوحنمؤدف،نمعنعن

یم نمللومۀن یالءیدّلم نفرمبرز،نمرنسالن653قنیست.ن

تارم نمانرینیزنتوجيهنزنلهنمامنرماحعنمرنیحتدالنمخادتن

کاتبنمرنمت ننزهة المجالس نيزنبعننيازنمعنکنل.ن

منااع

آذرنبيگلدـع،ندطفعلـعنبيـکن)1337(.نآتشـکدۀ آذر.نبانمقلمهنـن

ونفهرسـتنونتعليقـاتنسـشّلنجعفرنیـهيلی.نتهـرین:نچاپن

یفستنیلعنیکبرنیلدع.

یبـونیدفـلیءنیسـدایيلنبـ نیلـع،نیدامیدلمـ ن)1417(.نتاریخ ـن

ابی الفـداء المسـمی المختصـر فـی اخبـار البشـر.نتلقيـقن

ملدومنممّوب.نبيروت:نمیرنیداتبنیدعلديه.

و ـن العاشقین  عرفات  )1389(.ن تقعنیدلم ن بليانع،ن یوحلین

عرصات العارفین.نبهنتصليحنذبيحنهللانصاحباارینونآمنهنفخرن

یحدل.نباننظارتنیلدعنملدلنقهرمان.نتهرین:نميریثنماتوب.

جدـالنخليـلنیـروینعن)1366(.ننزهة المجالـس.نبهنتصليحنـن

ملدلیمي نرماحع.نتهرین:نزویر.

بهنتصليحنـن جهانگشای.ن تاریخ  )بعنتا(.ن یطاملکن جومنع،ن

ملدلنقزومنع.نتهرین:نیسدایيليانن)یفستنچاپن1911نديلن(.

خرزنـلینزمـلریننسـوی،نیـهابنیدّلم نملدلنبـ نیحدلنـن

)1953(.نسـيرة الّسـلطان جالل الدیـن منكبرنـی.نتلقيـقن

حافظنیحدلنحدلی.نمصر:نمیریدفكریدعربع.

بهنتصليـحنـن المصـدور.ن نفثـة  )1370(.ن ـــــــــــــــن

یميرحس نيزمگرمی.نتهرین:نويریستار.

ـــــــــــــــن)1384(.نسـيرت جالل الدیـن منكبرنـی.نـن

ترجدـۀنفارسـعنیزنمترجدـعننایـناس.نبهنتصليـحنمجتبـعن

مينوی.نتهرین:نیلدعنونفرهنگع.

خوینـلنیميـر،نغياثنیدلم نبـ نهدامنیدّلم نحسـشنعن)1362(.نـن

حبيب السير.نزيرننظرنملدلنمبيرسشاقع.نتهرین:نخيام.

ــــــــــــــن)1271ق(.نحبيب السير.نچاپنسنگع.نتهرین.ـن

رماحـع،نملدلیميـ ن)1366(.ننننننننننننن←نجدـالنخليـلنـن

یروینع،ن1366ن)مقلمه(

یـش نیدلادامع،نیدامیدلمـ ن)1387(.نفهرسـت اسـناد بقعۀ ـن

شـيخ صفی الدیـن اردبیلـی در موزۀ ملـی.نتهـرین:نکتابخانه،ن

موزهنونمرکزنیسنامنمجلسنیوریینیسالمع.

قزومنـع،نملّدـلن)بعنتـا(.ننننننننننننننننننن←نجومنـع،نبعنتان)مقلمه(ـن
ميـرنخوینـل،نملدـلنبـ نخاونلیـاهن)1380(.نروضة الصفاء ـن

فـی سـيرة االنبیـاء و الملـوک و الخلفـاء.نبهنیهتدـامنجدشـشلن

کيانفر.نتهرین:نیساطير.

مينـوی،نمجتبـعن)1384(.نننن←نخرنـلزینزمـلریننسـوی،نـن

1384ن)تعليقات(

هلیمـت،نرضاقليخـانن)1382(.نمجمـع الفصحا.نبهنکویـشنـن

مظاهرنمصفا.نتهرین:نیميرکبير.

راورۀ یط ۀا  بزن ف جو ند بّام




