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خردگرا   ۀ مقال  ۀ دنبال   و   ییکشاکش 

 یی قشرگرا
 دنبالۀ مقالۀ کشاکش خردگرایی و قشرگرایی 

 الدقایق الحقایق و مجلی مرآت

 یمنزو نقیعلی  دکتر

 177 - 174 برگۀ ،143شمارۀ  ،1376 ر آذ ،ۀ چیستانامماه
از  کتابچه  ) غیاث ای عرفانی، فلسفی چاپ ناشده  ( است که لقب  903  -  828الدین منصور دشتکی، پسر صدر دشتکی 

گانه و انسان  های ده حّد فاصل میان عقول عشره مجرد، عقل  لقب اشارتی است به   عشر« دارد. اینالبشر و »عقل حادی   استاد

 مادی. 

ف، برخی از مسائل اجتماعی   رسالۀ فلسفی که افزون بر  این 
ّ
سیاسی دورۀ صفوی را نیز که تاکنون   – جنبۀ عالی فلسفی مؤل

ی ایران شناختم و در این خانۀتازگی در مرکز خطی کتاب  سازد، به بود روشن می   مخفی مانده
ّ
 شود. جا معرفی می مل

 مقدمه
خونین سالی    ق1002سال    هاآن   جداکنندۀ توان از نظر ایدئولوزیک به دو دورۀ متمایز تقسیم نمود که مرز  دورۀ صفوی را می 

ایشان  کردن  در ه دربفلسفه، به کشتار فیلسوفان قزوین و    کودتای ضّد یک ِشبهِ   ( با 1038  -  965شاه عباس صفوی )   است که

فلسفی قزوین راهی هندوستان شده در آن کشور به تشکیل جمعیت صلح  مدارس  بردۀ  دره بجان  طوری که فراریان    پرداخت به

 
ّ

 پیشنهاد کردند.   های هندو، مسلمانان، زردشتی، مسیحی و ادیان دیگر راپرداخته، آشتی مذهب  کل

الدین دشتکی  تألیف غیاث   الدقایق   الحقایق و مجلی   مرآت نام دارد که نام کامل آن    الحقایق   مرآت  ه آمد  دست  به رسالۀ تازه  

در    الغرور النور لکشف شواکل  ِاشراق هیاکلخود که در کتاب دیگرش    ( است و در دفاع از آرای گنوسیستی حاّد 949  -   866) 

 ( در برابر شرح دوانی  587  -  549سهروردی )   النور  هیاکل شرح کتاب  
ّ

الحور    شواکلآن کتاب که  ( بر  908  -  830)   جلل   مل

 است.   نگاشته ،داردنام  النور  شرح هیاکل  يف
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خردگرا   ۀ مقال  ۀ دنبال   و   ییکشاکش 

 یی قشرگرا

ایشان با  وسیلۀ   بهبود که دوانی    قوینلو نگاشتهگرایی فرمانروایان آق گرفتن سّنت نظر  که دوانی شرح خود را با در  توضیح آن 

سّنی برخلیفۀ  و  بود  بسته  پیوند  عثمانی  از    تر  پان تندرویبسیاری   تههای 
ّ
مؤل سهروردی  اصل کتاب  ئیستی    النور   هیاکل ف 

 بود.   ای از تقّیه و الپوشی کشیدهپرده

خود کمتر نیازمند تقّیه از حکام ترکمان سّنی بود و بسیاری از آن    سالۀ  صد  یکنفوذ فئودالی خاندان    دشتکی با تکیه بر

ئیسم هندی دارد، سخن  تهاصطلحات و تعبیرات گنوسیسم حاّد سدۀ نهم و دهم که نزدیکی بسیار به پان   بنابر ها را درید و  پرده

  -  970در دیوانش، میرفندرسکی ) (  1048ی )د:  ئهایش، قاضی اسد قهپا گفت، سخنانی از گونۀ سخنان قطب محیی در نامه 

 قصیدۀ معروف آن با ردیف »استی«.  ویژه در   هدیوانش ب( در 1050

را برانگیخت تا  قوینلو  زدگان وابسته به حکام ترکمان آق پدرش صدر دشتکی سّنی   گالدین دشتکی پس از مر تندروی غیاث 

ی  کشاکش خردگرایها در مقالۀ »ای از آن ، قشریاتی که نمونه بنویسندوی   ضّد   بر قشریات پسندانه در دفاع از  هایی سّنیپاسخ 

ها  شود و نیازی به تکرار آن ( دیده می 1375سال چهاردهم )آبان  چیستا  . در مجلۀ  مدارس شیراز در سدۀ نهم ه   - «  و قشرگرایی 

لیکن چون خاندان  ؛  کننداسلم دفاع می و از موضع گنوسیسم    ها دوانی و دشتکی هر دو خردگرا هستندنیست. در آن کشاکش 

 اند خودکفاتر از  ساله در شیراز داشته  دشتکی از نظر مالی و ثروت، نفوذی صد
ّ

  شده و به زادۀ شهری دوانی روستایی   جلل   مل

ی به دربار ترکمانان آق   بودند  مقام واال رسیده 
ّ
پس از  ویژه   به   ، دقوینلو بود که مورد بدبینی مردم ایران بودن که از نظر مالی متک

ها بسته استقلل تر از عرب گرایی را دریده، راه را بر عثمانیان سّنیباره پردۀ تقّیه عرب شدن صفویان که ملت ایران یک چیره

داشت و از خود صفویان  می شکنی گام بردری و تقّیهدشتکی در راه پرده بودند، مدرسۀ    ایران بازگردانیده  به ملی و مذهبی ما را  

لیکن چون صفویان برای    ؛کردند، تندتر رفترفض او پیروی می غزالی و گنوسیسم بی  اری سّنی بوده پدرانشان از نیز که از تب 

بدین خاندان میدان    ،دیدند ایران در برابر سّنیان عثمانی خود را نیازمند تندروهای مدرسۀ دشتکی می مردم    کردن ارچهپ  کی

   دادند تا آن بیشتر می 
ّ
 ف کتاب جای گفتگوی ماست بعد جا که رئیس این خاندان که مؤل

 
به صدراعظمی    هماسب ت از طرف شاه    ا

رسید، شاه  زدگی صفویان نمی گرایی سّنیعامل به کمک واپس  گرایان مهاجر از جبلواپس شد و اگر ترمز   برگزیدهکشور ایران 

  النور   اشراق هیاکلکه در مقالۀ پیشین دیدیم پس از انتشار    چنان   ، یافتدشتکی را نمی صدراعظم  کردن  برکنار ت  أجر صفوی  

گردید    مورد اعتراض واقع   ،زیسترکمانان سّنی می، از سوی دوانی که هنوز زیر پرچم قدرت تدهۀ دهم از سدۀ نهم دشتکی در  
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خردگرا   ۀ مقال  ۀ دنبال   و   ییکشاکش 

 یی قشرگرا

  طبقات جاللیه و صدریهها به  مجموعۀ آن کردند که  هایی منتشر می رساله و پیروان دو مدرسۀ دوانی و دشتکی علیه آثار یکدیگر  

دشتکی ناگزیر    هنگام غیاث ( در این  151و   147برگۀ   ،15ج ،ذریعةبود )   )اشاره به صدر دشتکی و جلل دوانی( شهرت یافته 

ردن کبپردازد و چون این کتاب نیز برای خاموش  الدقایق   الحقایق و مجلی   مرآت شد خود به نگارش کتابی در دفاع از خود به نام  

 ای برای آن کتاب پرداخت. ملهتکنبود، ناگزیر دشتکی به نگارش    جنجال قشرگرایان اخباری بسنده

بودند باز هم    ایران پناهنده شده   ، زیر فشار سّنیان عثمانی از آن کشور گریخته بهندبودکه شیعه    با این   شده   یاد اخباریان  

کردند. بیشتر ایشان تاب تحمل خردگرایی دانشمندان  پخش می   ،ایران آورده   گرایانه را همراه خود بههای سّنت ماندۀ اندیشه ته

ایران را به تقلید از دوران پوسیدۀ خفقان خلیفگان عباسی با لقب »شعوبی«  اند. برخی از ایشان فیلسوفان  ایرانی را نداشته

 آخر(    رط ، س11، برگۀ 19ج  ذریعة)  کردند. توصیف می 

  ناحق ریخته   ه شدۀ خود را که عثمانیان خون آنان را ب  که پدران شهید یدند  جا رسان  کاری را بدان محافظهبرخی دیگر آنان  

 ( 236برگۀ    11قرن  طبقاتنمودند. ) متهم به تندروی می ، بودند

فیض کاشانی    دن نا م  ،رن ه  زا   ایرانیمدافعان    ضّد ،  هایی در تحریم هنر موسیقی و نقاشی و هنرهای دیگر نگاشتهایشان رساله 

 (،  1090  –  1017باقر سبزواری ) (  1091  -   1007) 
ّ

و    234برگۀ    ، 11  قرن   طبقاتکردند ) ( پخش می1050  -  979)   صدرا  مل

انتشار »545برگۀ    ،12قرن    تاقب ط   ؛405 « سبب تشدید برانگیختگی قشرگرایان عرب مهاجر و  تکمله« و » الحقایق   مرآت ( 

 زده پیرو ایشان گردید. بومیان ایرانی عرب 

فشار بر صدراعظم   روزروزبه قشرگرایان مهاجر عرب را گرفته،    فکه تبار سّنی داشت نیز در این کشاکش طر   دولت صفوی 

ف  ر خردگ
ّ
به برخورد  که  جا    شد تا آن افزوده می  تکملهو    الحقایق   مرآت و    النور  اشراق هیاکل ا و فیلسوف ایران منصور دشتکی مؤل

پایتخت    شده، از  گیریو صدراعظم منصور دشتکی انجامید و دشتکی ناگزیر از کناره(  ق940علی کرکی )د:  شیخمیان  رو  روبه

 نمود.   کردن مدرسۀ علمی و خانوادگی خود بسنده اداره  اجرت نموده، به هقزوین به شیراز م

یتاریخ دقیق این پیشامدها درست روشن نبوده، من نیز در فهرست کتاب 
ّ
  -   694گۀ  و بر   501  -  494، برگۀ  11ج   ،خانۀ مل

دوانی را معرفی نمودم و سال گذشته    ور ح ال  شواکلدشتکی و    اشراق هیاکلسهروردی و دو شرح آن    النور  هیاکل ( که  699

 به    تا این  ها را معّین نمایم بودم تاریخ دقیق تألیف آن   شد، نتوانسته  پخش 
 
که مورد   تکملهو    الحقایق  مرآت  ۀچدو کتابکه اخیرا
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خردگرا   ۀ مقال  ۀ الدنب   و   ییکشاکش 

 یی قشرگرا

ی ثبت  (در کتاب کامپیوتریع    3/3936( و ) کامپیوتریع    3936  / 2های ) شماره این مقاله است دست یافتم و به  بحث  
ّ
خانۀ مل

 نمودم. 

اجتماعی عصر صفوی و کشاکش    – که کتابی فلسفی است باز هم بسیاری از مسائل تاریخی    با آن   تکملهو    الحقایق   مرآت

 به  ،خردگرایان   ّضد   داشتندایران که بر حکومت و خاندان قشرگرای صفوی تکیه می   میان قشرگرایان مهاجر عرب پناهنده به 

 سازد.  ها را روشن می مدرسۀ دشتکی شیراز و پیروان آن  ویژه

 ُمجلی هشت 
جلیکه به    جلی الدقایقمرآت الحقایق و م   ب بر هشت »ُمجلی« است که هر یک عنوانی  است مرتّ   شده میده  نیز خوان  م 

 مستقل نیز دارد:  

 ؛ ُمجلی نخست »نور شرقی«

 ؛ ُمجلی دوم »انوار قمریه«

 ؛ ُمجلی سوم »ظلل غربی«

 ؛ُمجلی چهارم »نور قمری«

   ؛ُمجلی پنجم »ظل غربی«

 ؛ُمجلی ششم »لمعة المبداء«

   ؛ ُمجلی هفتم »هدایة الشرق«

   ست.ُمجلی هشتم خاتمه ا 
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خردگرا   ۀ مقال  ۀ دنبال   و   ییکشاکش 

 یی قشرگرا
 الُمجلی تکملة

 ف یلأت خیرات
جلی  تکملة ی ثبت شده ذیلی است که خود غیاث منصور دشتکی بر رسالۀ  در فهرست کتاب   شدهیادکه به شمارۀ    الم 

ّ
خانۀ مل

 خویش نگاشته و شامل چهل بند کوتاه است که هر یک چند سطر بیش نیست.  

 
 
جلیهنگامی که من    :گویدف در آغاز رساله نیز در بند پنجم می مؤل ب و گروهی از ایرانیان پیرو او با  را نگاشتم یک عر  م 

هجری یک ُمجلی بر آن بیافزایم و این کار پنج سال بعد از تألیف    900پس من ناگزیر شدم به سال    ، این کتاب مخالفت ورزیدند

 اصل کتاب بود.  

آورم و بدین ترتیب تاریخ تألیف جا می در این بودم   آورده  هیاکلبودم و در شرح   جا نیاورده   اکنون برخی مطالب را که در آن 

 شود.معلوم می  اشراق هیاکلز پایان کتاب ا پس  895در   م جلیو تألیف  900به سال  تکمله

این آن بی جا خاطره   در  تذکر  به ذهنم رسید که  رئیس جمهور  مناسبت نیست:  ای  آقای خاتمی  هنگامی که جناب 

از وزارت ارشاد بر  یافتند، این ریاست کتابکنار و در    محبوب  ی جمهوری اسلمی ایران استقرار 
ّ
عنوان یک    جانب به  خانۀ مل

که با    گرایان واپس نویس قراردادی به خدمتشان رسیدم و تبریک عرض کردم، داستان دشتکی را که از طرف  کارمند فهرست 

   . نشین شد یادآوری کردمبرندۀ او موافق نبودند، معزول و خانه کارهای پیش 

 های این فیلسوف بزرگ، این کتابکنون بر پشت    نداد و تا عشر را از دست  لقب عقل حادی   گاه   هیچدشتکی    گفتم:  ار و  ا

 شود. لقب عرفانی که حاکی از حّد وسطی میان عقول عشرۀ مجرد و انسان کامل مادی است، دیده می 

 ای تهیه کنم.  صورت مقاله   نامۀ کتاب به در آن روز آقای خاتمی به بنده دستور دادند تا داستان دشتکی را برای فصل 

چینی شد و من آن را تصحیح کرده، آمادۀ چاپ نمودم و چون پس از  هل صفحه حروف چاین کار را انجام دادم و مطلب در  

 چاپ و منتشر کردم.   چیستانامه، مقاله در آن چاپ نشد، مقاله را پس گرفته، در مجلۀ  انتشار فصل 
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خردگرا   ۀ مقال  ۀ دنبال   و   ییکشاکش 

 یی قشرگرا

 

 

 نامه کتاب 

 نمایۀ کتاب و مقاله 

 ( 903 -  828)  یپسر صدر دشتک ، یمنصور دشتک نی الداث ی غ ، رالنور لکشف ظلمات شواکل الغرو  اکلی اشراق ه

جلی تکملة  (  903 -  828)  یپسر صدر دشتک ، یمنصور دشتک نی الداث ی غ ، الم 

   . خ1397  ،ن اشا ک ،یت سه  اب  م اگمه  ت ار اشت نا  ،یفط اع  نی شف ا ح ی حصت  ،( 1048ی )د: ئقاضی اسد قهپا  ن اوید

 (  1050  -  970میرفندرسکی )  دیوان 
الشیعة تصانیف  إلی  التاسعالذریعة  الجزء  المآب  ،  تهران،    –عشر،  اسلمیه،  چاپخانه  منزوی،  احمد  کوشش  به  تهرانی،  آقابزرگ  المجاهدات، 

 م. 1969ق /  1389خ / 1348
آقابزرگ تهرانی، به کوشش علی  –عشر، صابون  ، الجزء الخامس الذریعة إلی تصانیف الشیعة نقی منزوی، دانشگاه  عیون، 

 م. 1965ق /  1384خ / 1343تهران،  

 ( 903 -  828)  ی پسر صدر دشتک ، یمنصور دشتک ن یالداث ی (، غ587 -  549)  يسهروردللالنور   اکلی شرح کتاب ه

 دوانی  ،النور  شرح هیاکل يالحور ف  شواکل 
ّ

 . ( 908 -  830)  نی دلاجلل   مل

 )اشاره به صدر دشتکی و جلل دوانی(  طبقات جاللیه و صدریه

الحادیة  المائة  علماء  في  النضرة  الّشیَعة،  عشرةالروضة  ْعالِم 
َ
ا )   ،َطَبقات   تهرانی  و  1348  –   1255آقابزرگ  تصحیح  خ(، 

 خ. 1372تهران، خ(، دانشگاه 1389 –  1302نگاری علینقی منزوی ) مقدمه

چاپ دانشگاه    ،( خ1348  –   1255)   ی نار هت  گ ر ز باقآ  عهیمرحوم صاحب الذر الکواکب المنتشرة في القرن الثاني بعد العشرة  

فهرست   ی گردآور  . خ1372  ، ( خ1389  –   1302)   یوز ن م  یقنی لع  ح ی حصت تهران،   توسط محمدابراه  ی هاهمه  کتاب   م ی آخر 

 . ذاکر



 

 

 

 کتاب و مقاله  یۀ نما نامه کتاب
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خردگرا   ۀ مقال  ۀ دنبال   و   ییکشاکش 

 یی قشرگرا

ْعالِم الّشیَعة،  إحیاء الداثر من مآثر أهل القرن العاشر 
َ
خ(، پژوهش علینقی منزوی،  1348  –   1255، آقابزرگ تهرانی ) َطَبقات  ا

 خ. 1366دانشگاه تهران، 

 

 545برگۀ   ،12قرن  تاقب ط 

یفهرست کتاب 
ّ
 699 –  694گۀ  و بر  501 -  494، برگۀ  11ج  ، خانۀ مل

 . 1375  ، آبان   ، سال چهاردهم   ،ستای چ  ۀمجل  ، یوز ن م  یقنی لع  ،نهم ه  ۀ در سد  رازی مدارس ش  ییو قشرگرا  یی کشاکش خردگرا

 (  949  -  866) ( 903 -  828)  یپسر صدر دشتک ،یمنصور دشتک  ن یالد اث ی غ ،الدقایق  جلیالحقایق و م    مرآت

 سهروردی   النور  هیاکل

   سهروردی   ،النور  هیاکل
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