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دربارۀ تاریخ تألیف نزهة المجالس
جمال   [الدين    ] خليل شروانی
و نمونۀ خط شمس الدین جوینی ّاول
عمادالدین شیخ الحکمایی
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دکتر محمدامین رياحی در مقدمۀ ارزشمند خود بر تصحيح  
نزهة المجالس در بحث تاريخ تأليف کتاب آوردهاست:
به طور دقيق نمیدانيم که نزهة المجالس در چه تاريخی 
فراهم آمده است .مؤلف در پايان کتاب ،يک رباعی و يک
قصيده در مدح عالءالدين شروانشاه آورده و در آن قصيده
میگويد که کتاب خود را از بهر مجلس خاص شروانشاه
نوشته است:
ز بهر مجلس خاصت نبشتم اين سفينه زانک
به بــزم ّ
خرمت گه گــه ،مگر يــادی ز ما باشد

ّ
اين عالءالدين شروانشاه ،فريبرز سوم پسر گرشاسب
است که از سال ( 622گویا تا سال  )649پادشاهی 
میکرده ،و بنا بر اين تاريخ تدوين کتاب بايد در آن
سالها باشد.
و اگرچه بعضی ايرانشناسان خارجی اسماعيل بن 
اسفنديار ابهری (کاتب نسخه) را مؤلف پنداشته ،و سال
ّ
تصور کردهاند،
( 731تاريخ استنساخ) را تاريخ تأليف
حدس آنها اشتباه محض است ،و قابل هیچ گونه اعتنا
نیست( .ریاحی)47-46 :1366 ،

ارجاعات پاورقیها از قزوینی است و ما در اینجا آنها را تکمیل و

روزآمد کردهایم):
جد مصنف (يعنی پدر پدر او) شمس ّ
ّ
الدين محمد بن 
محمد بن علی از مالزمان سلطان محمد خوارزمشاه و
مستوفی ديوان وی بود 1و در وقت انهزام سلطان از مغول
ِ
و فرار وی از بلخ بطرف نيشابور در سنۀ  617وی نيز در

رياحی سپس به دو سر نخ تاريخی ديگر ،يعنی دو صفت
از شاعران ذکرشده در کتاب ،اشاره میکند؛ يکی رباعیهای
 221و  4068از «شهابالدين مقتول» (مقتول 587ق) که
ّ
برای حل مشکل تاريخ تأليف بیثمر است ،ديگری رباعی 
 1270با نام «صاحب سعيد ،شمس ّ
الدين» .وی سپس
ِ
دربارۀ صفت «سعيد» که نشانی از مرگ اوست مینويسد:

 .1خواندمير .104 /3 :1362 ،كلمات داخل قالب از اين چاپ افتاده است« :و
ً
جد نامدارش كه ايضا شمسالدين نام داشت ،مستوفی ديوان [خوارزمشاه
سلطان محمد بود و در زمان] سلطان جاللالدين منكبرنی نيز به همان كار
مشغولی مینمود» نک .همو1271 ،ق.305 :
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اين انتساب ،البته نه تنها کمکی به کوچکتر کردن محدودۀ
تاريخی پيشنهادشده برای تأليف کتاب ( 622تا 649ق)
نمیکند ،بلکه دامنۀ آن را تا سال 683ق (تاريخ قتل جوينی 
بهفرمان ارغون) میکشاند .ریاحی  سپس برای حل اين 
مشکل دو احتمال زير را مطرح میکند.
ـ ـ ّاول .مؤلف بعدها در کتاب خود دست برده و
رباعیهايی بر آن افزودهاست.
ـ ـدوم .کاتب نسخۀ موجود يا کاتب نسخهای که اين 
نسخه از آن رونويس شده ،عنوان «سعید» را وارد کتاب
کرده است.
ریاحی با توجه به دومین فرضیۀ طرحشده «اين تعبيرن
[= «سعید»] را افزودۀ کاتب و سالها پس از تاريخ تأليف
کتاب» دانستهاست (همانجا).
***
ً
ظاهرا يکی از استنادات مهم ذکرشده در مقدمۀ کتاب،
يعنی عبارت «صاحب سعيد» و ارتباط آن با شمس ّ
الدين 
جوينی مقتول به سال 683ق ،که موضوع تاریخ تالیف
کتاب را به سویی دیگر بردهاست ،قابل تأمل و بازنگری
است .بهواقع« ،صاحب سعید شمسالدین» کیست؟
میدانيم خاندان بزرگ جوينی از خاندانهای اصيل و
ديوانساالران پُرسابقهاند .محمد قزوينی در مقدمۀ تاریخ
جهانگشای بهنقل از متن جهانگشای و نيز حبيبالسير ،از
ّ
جد پدری مؤلف جهانگشای نام برده و مینويسد (اصل

یناورش ليلخ ]   نيدلا[   لامج سلاجملا ةهزن فیلأت خیرات ۀرابرد

اين شخص کسی جز خواجه شمس ّ
الدين صاحب ديوان
جوينی ،وزير هالکو و آباقا و تکودار نيست( .همان)47 :

جستار
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جستار

موزۀ ملی ایران نگهداری میشود .شمارۀ رديف سند در
کتاب فهرست اسناد بقعۀ شیخ صفی (شیخالحکمایی،)1387 ،
«466ب ».است .اندازۀ سند 18 × 327س.م .است و هر
دو سویش نوشته دارد؛ در يک سو ،استشهاديهای درباب
ملکیت روستای َبرور اردبیل و در سوی ديگر فرمانی از
زیر متن استشهاديه،
ابوبکر محمد ،از حاکمان آل ايلدگزِ .
یک گواهی بهتاريخ 608ق با این عبارات وجود دارد:

مصاحبت سلطان بوده است 1و پس از او در عهد پسرش
سلطان جالل ّ
الدين منکبرنی نيز به همان شغل استيفای
ديوان اشتغال مینمود( .قزوینی ،بیتا /1 :یز)

عالوه بر این ،آگاهیهایی دربارۀ او در سيرت جاللالدين
منکبرنی وجود دارد .مجتبی مينوی در تعليقات خود بر اين 
کتاب ،مطالب قزوينی را نقل کرده و متذکر شدهاست که
مترجم فارسی  سيرت ،بخشی از متن عربی دربارۀ
شمس ّ
الدين جوينی اول را در کتاب خود نياورده ،اما از او
با عنوان «مویدراز» نام بردهاست (مینوی.)379 :1384 ،
در منابع يادشده ،اشارهای به شاعری او نيست .اما در
منابع متأخر چون مجمع الفصحا (هدایت،)343 /1 :1382 ،
آتشکدۀ آذر (آذر بیگدلی )74 :1337 ،و عرفات العاشقین،
دربارۀ شمس ّ
ّ
ين محمد اول آمدهاست:
الد

صاحبديوان
زحمت اين شيخ 
 /بر موجب اين مکتوبات بروند / .و
ِ
عزيز نفرمايند / .و به هيچ نوع مزاحم نشوند / .و در ملک
او طعن نزنند.
ّ
في ّ
 /شوال سنة ثمان و ستماية [(])608

تشخيص عنوان صاحبديوان یادشده ،با توجه به ذکرنشدن
نام نویسنده ،کاری دشوار مینمود ،اما خوشبختانه در پایان
سند یادداشتی دیوانی متعلق به سال 692ق در تأیید متن 
سند وجود دارد که متعلق به صدرالدين احمد خالدی
زنجانی ،صاحبدیوان گیخاتو (حک  690ـ  ،)694مشهور به
صدرجهان و صدر کاغذی است .نوشته شدن اين تأییدیه،
در سال 692ق ،بر سند و اشاره به تأییدیۀ پیشین ،گره کار
ً
را میگشايد .خالدی ،مشخصا از نویسندۀ متن نخست با
«صاحب سعید ،خواجه شمسالدین» نام بردهاست:
عنوان
ِ

شمس مشارق حقبینی ،خواجه شمسالدین  محمد 
جد خواجه شمس ّ
عبدالملک [جوينی] ،که ّ
ّ
ين محمد 
الد
صاحبديوان است به مزيد بزرگواری ونامداری ممتاز و
مستثناست .از مشاهير جهان و افاضل زمان خود بوده.
بهغايت داناست( .اوحدی بلیانی)2027 /4 :1389 ،

در روضة ّ
الصفا (میرخواند )3302/4 :1380 ،مذکور است که
چون سلطان شاه بن ايلارسالن با تکشخان به جوين 
رسيدند ،آن بزرگ در مدح سلطان اين رباعی گفت و
سلطان به ذوق آن جشنی عظيم کرد و شراب بسيار نوش
ّ
پدر او،
فرمود .بنا به نقل جوینی ،این رباعی سرودۀ جد ِ
ّ
بهاءالدین ،است نه سرودۀ جد خودش ،شمسالدین (نک.
جوینی ،بیتا:)28/2 :

از حکم ِ يرليغ
مد صاحبديوان سوزی
 /اح ِ
 /بر اين جمله که در ضمن مسطور است  /و صاحب
ّ
سعيد خواجه شمس ّ
الدين  /صاحبديوان ـ رحمه الله   ـ
مکتوب داده بروند و از آن  /عدول نجويند .و به هيچ نوع
مزاحم نشوند و در ِملک او  /طعن نزنند .بر اين جمله
روند.
ُ
ّ
کتب فی أواخر  /ربيعاألول سنة إثنی و تسعين [و] ستماية
[(])692

لطفــت شــرف گوهــر مکنــون ببــرد
جـــود کــف تــو رونــــق جــيــحــون ببرد
حکــم تــو ،به يک لحظــه ،اگــر رای کنی
ســــودای مــحــال از ســر گــــردون ببرد

از سوی دیگر ،وجود  نمونهای از دستخط خواجه
ّ
یید سندی به تاریخ سال 600ق
شمسالدین جوینی در تأ ِ
و یادکرد او با عنوان «صاحب سعید» ،میتواند برای این 
بحث مفید باشد .این سند از جملۀ اسناد بازمانده از بقعۀ
ّ
شيخ صفیالدين اردبيلی است که اکنون در بخش اسالمی 

با این مقدمه و نظر به آنکه «صاحب سعید شمسالدین»
میتواند پدربزرگ شمسالدین جوینی مشهور باشد ،که
از قضا هم منصب دیوانی داشته و هم رباعیهایی از او نقل
شدهاست ،دانستن تاریخ مرگ او میتواند برای تاریخگذاری
محدودۀ تالیف کتاب نزهة المجالس تعیینکننده باشد.
در متن عربی سیرت جاللالدین ،از تاريخ وفات او

 .1رک .جوینی ،بیتا.134 /1 :
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منابع
ــآذر بیگدلـی ،لطفعلـی بیـک ( .)1337آتشـکدۀ آذر .با مقدمه
و فهرسـت و تعلیقـات سـیّد جعفر شـهیدی .تهـران :چاپ
افست علیاکبر علمی.
ــابـو الفـداء اسـماعیل بـن علـی ،عمادالدیـن ( .)1417تاريخ
ابیالفـداء المسـمی المختصـر فـی اخبـار البشـر .تحقیـق
محمود دیّوب .بیروت :دار الکتب العلميه.
ــاوحدی بلیانی ،تقیالدین  ( .)1389عرفات العاشقین و
عرصات العارفین .بهتصحیح ذبیح هللا صاحبکاری و آمنه فخر
احمد .با نظارت علمی محمد قهرمان .تهران :میراث مکتوب.
ــجمـال خلیـل شـروانی ( .)1366نزهة المجالـس .بهتصحیح
محمدامین ریاحی .تهران :زوار.
ــجوینی ،عطاملک (بیتا) .تاریخ جهانگشای .بهتصحیح
محمد قزوینی .تهران :اسماعیلیان (افست چاپ  1911لیدن).
ــخرزنـدی زیـدری نسـوی ،شـهاب ّ
الدین محمد بـن احمد 
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ذيل واقعۀ محاصرۀ شهر خالط یا اخالط توسط جالل ّ
الدين 
ِ
سخن رفته است (خرندزی زیدری نسوی  .)191-189 :1953 ،
میدانیم که اخالط سه بار توسط جاللالدین مورد هجوم
و محاصره و در نهایت ّ
تصرف قرار گرفتهاست .یک بار
در سال 623ق (ابوالفداء1417 ،ق ،)233 :یک بار در 625ق
ً
و یک بار در 626ق (همان )244 :و نهایتا تصرف شهر در
سال 627ق اتفاق میافتد .اما قرینۀ دیگر روایت و اشارۀ
مؤلف نفثةالمصدور است ،که وقایع آغاز سال  627تا پایان
629ق را نوشته ،و او نیز از مرگ شمسالدین در اوایل
خالط سخن گفتهاست (خرندزی زیدری نسوی،
محاصرۀ ِ
ّ
ّ
ین جوينی اول
 .)77 :1370بنابراین تاريخ مرگ شمسالد
باید سال 626ق باشد.
با مقدمات یادشده ،تاريخ تأليف نزهة المجالس پس
از 626ق است .البته وجود  قصیدهای از مؤلف نزهة
المجالس  در صفحات پایانی نسخه ،تاریخی دیگر به ما
میدهد و اکنون با اطمینان میتوان گفت که تاریخ تألیف
کتاب میان سالهای 626ق و مرگ ممدوح مؤلف ،یعنی 
ّ
عالءالدين فریبرز ،در سال 653ق است .این محدودۀ
تاریخ ما را از توجيه زندهیاد ریاحی در احتمال دخالت
کاتب در متن نزهة المجالس نیز بینیاز میکند.

( .)1953سـيرة ّ
السـلطان جاللالديـن منكبرنـی .تحقيـق
حافظ احمد حمدی .مصر :دارالفكرالعربی.
ـــــــــــــــــ ( .)1370نفثـة المصـدور .بهتصحیـح
امیرحسن یزدگردی .تهران :ویراستار.
ـــــــــــــــــ ( .)1384سـيرت جاللالديـن منكبرنـی.
ترجمـۀ فارسـی از مترجمـی ناشـناس .بهتصحيـح مجتبـی 
مينوی .تهران :علمی و فرهنگی.
ّ
ــخوانـد اميـر ،غياثالدين بـن همامالدين حسـينی (.)1362
حبيب السير .زير نظر محمد دبيرسياقی .تهران :خيام.
ــــــــــــــــ (1271ق) .حبيب السير .چاپ سنگی .تهران.
ــریاحـی ،محمدامیـن ( ←             .)1366جمـال خلیـل
شروانی( 1366 ،مقدمه)
ــشـیخالحکمایی ،عمادالدیـن ( .)1387فهرسـت اسـناد بقعۀ
شـیخ صفیالدیـن اردبیلـی در موزۀ ملـی .تهـران :کتابخانه،
موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی.
ــقزوینـیّ ،
محمـد (بیتـا) ←                   .جوینـی ،بیتا (مقدمه)
ــمیـر خوانـد ،محمـد بـن خاوندشـاه ( .)1380روضةالصفاء
فـی سـیرة االنبیـاء و الملـوک و الخلفـاء .بهاهتمـام جمشـید 
کیانفر .تهران :اساطیر.
ــمینـوی ،مجتبـی ( ←    .)1384خرنـدزی زیـدری نسـوی،
( 1384تعلیقات)
ــهدایـت ،رضاقلیخـان ( .)1382مجمـع الفصحا .بهکوشـش
مظاهر مصفا .تهران :امیرکبیر.
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