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 نهم   ۀدر سد  راز یمدارس ش
 نهم  ۀدر سد  رازیمدارس ش

 ی منزو ینقی عل دکتر

 175 –  161 ۀ، برگ133 –  132 ف یرد ۀ، شمار 1375آبان و آذر    ستا،ی چ ۀجلم

با    ییکشاکش خردگرابا نام:  چیستا    مجلۀنقی دنباله و ذیلی دیگر بر مقالۀ ایشان در همین  یاد دکتر علیاین مقالۀ زنده 

 . 64  – 55 ۀ، برگ1375، مهر 131  ۀشمار  ستا،ی چ  ، مجلۀنهم  ۀ از گذشته تا سد انه ی در خاورم یی قشرگرا

 های درون خاورمیانه کشاکش

 ورمیانهاتقسیم دوبارۀ خ
 و کشاکش نوین نهم تقسیم مجدد خاورمیانه  سدۀ.  9

 یابد.، چنان که دیدیم، رشد آزاد دوگانۀ مذهب در خاورمیانه ادامه می 9، 8، 7در سه سدۀ 

وهابیان می  و  تیمّیه  به  باختر قشرگرایی  افضل در  و  به مالعلی قوشچی  و در خاور خودگرایی  به  رسد  و سپس  ترکه  الدین 

شود، به تعبیری دیگر، مدتی پیش از  در مدرسۀ مالصدرا منحل می  یازدهم که در سدۀ    انجامدمیهای دشتکی و دوانی  مدرسه

 همانند پیش  
ً
تقسیم خاورمیانه در مرزهای نظامی سیاسی دجله میان صفویان و عثمانیان این منطقه از نظر ایدیولوژی تقریبا

 از اسالم تقسیم شده بود. 

 رشدالی و ابن. خالفت عثمانی و داوری میان غز 1 –  9
ابن  و  سهروردی  دوران  از  که  را  اسالمی  گنوسیسم  بوحنیفه،  ارجایی  در  نرمش  داشت،  ریشه  صغیر  آسیای  در  عربی 

 زد. کرد و قشرگرایی پیروان تیمّیه به تعصب تسّنن ایشان دامن می آن سامان تقویت می   زادگان عثمانیسلجوق 

رشد  ِخردگرای ابن   تهافتگرا و  غزالی سّنت  تهافتکتابی در داوری میان    ق( دستور داد:886  –  847سلطان محمد فاتح )

 نگاشته شود.  
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 : نامه نگاشته شددو داوری  نهم   ۀدر سد  راز یمدارس ش

 ق( که آن را در چهار ماه نگاشت؛893زاده پسر یوسف )د: از آِن مصطفی خواجه  نخست: -

آِن عالءالدین علی طوسی )د:    دومی:  - به پایان    آن را که در شش ماه    وارمطالع األن ق( صاحب شرح فارسی بر  878از 

 رسانید. 

 .1رشد، مشهور شدند دوم ابن  تهافتاول غزالی و   تهافتسوم و چهارم، پس از  تهافت به نام   نامهاین دو محاکمه؛ یا داوری 

که   برگزیدتر بود، زاده را که سّنی هنگامی که این دو داوری و محاکمه بر سلطان محمد فاتح عرضه شد، وی محاکمۀ خواجه

 این نشانی از باالتربودن مّد تسّنن و اندیشۀ تیمّیه و ضعف اندیشۀ گنوسیستی در آن روزگار است. 

ام و از وجود آن در  شود، موفق نشده معرفی می   136،  20، جالذریعةمن هنوز به مطالعۀ داوری عالءالدین طوسی که در  

  اش به ایران سبب نابودی کتاب نشده باشد؛ لیکن دربارۀ أیوسانه جایی سراغ ندارم. امید است دربدرشدن طوسی و بازگشت م

رشد و پشتیبانی از دگماتیسم  توانم بگویم که کتاب او به ادعانامۀ ضّد ِخردگرایی ابن ام، می زاده که آن را خوانده محاکمۀ خواجه

سینا پشتیبانی ننموده  رشد و ابن از ابن   دهد و هیچ جاگرایی بیشتر نشان میغزالی دفاع نموده است و گاهی نیز از غزالی پس 

 زاده بنگارد.تر از خواجه توانست، سّنی هم نمی غزالی    ده بود دا  و سلطان ترک این دستور را به او   است. شاید اگر غزالی زنده بود

تر از او نگاشته ی دل با غزالی و سنّ رشد و غزالی پیروی نکرده است؛ بلکه کتابی در بیست فصل، هم زاده از ترتیب ابن خواجه 

 نماید.  است و قشرگرایی را تأیید می 

 معترضانه از کشور عثمانی به ایران بازگشت.   اشنامهبه هر حال، عالء طوسی در پی مردودشدن داوری 

 ها ها خالفت اسالمی را از عربکردن ترک. خریداری2 –  9
داوری خواجه گیری سّنی جهت  ترجیح  بر داوری مالمآبانه در  زیادت زاده  و  با خودپسندی  عثمان  آل   خواهیعلی طوسی 

 جمع شد و ایشان را به برپاداشتن مجدد دستگاه خفقان خالفت واداشت.  

 
ه قال إنّ   390 ، 2ج ،کشف الظنونفي   ،الحكماء الغزالي و محاکمات بین : 2279، شمارۀ  136،  20؛ ج 2255، شمارۀ  502،  4، جالذریعةنک:  1

 للغزالي. المواعظفي  البداءةما ذکر نّ إ في محله من الجزء األول و  البداءةة کما مر، أقول: لم یذکر ئللمولی علي الطوسي المسمی بالبدا
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 اند در اروپای مسیحی پیش روند، چرا در خاور اسالمی به سوی هند نروند؟ اگر نتوانسته  نهم   ۀدر سد  راز یمدارس ش

 االطاعه است، به دست نگیرند؟ واجب چرا شمشیر خالفت را که طبق آیۀ قرآن )بنا بر تفسیر سّنی( 

؛ یا این که این معنی داندالله خود را از نوادگان عباسیان بغداد می علیعثمانیان شنیدند که در مصر جوانی به نام المتوکل 

از آسیای  را خود عثمانیان به وی القا کردند، پس او را به استانبول آورده، طبق سند رسمی حق خالفت عربی را برای این مهاجر  

 .  میانه خریداری کردند

 . 4431و   19، 1ج،  ل االسالمیةوتاریخ الدسیاسی، نک:  برای دانستن چگونگی این معاملۀ مذهبی 

از دشمنی خالفت عربی عباسیان   تر بود، اندکی نرم م اسالمی در خالفت عثمانی، شاید به دلیل حنفیسدشمنی ضّد گنوسی 

 بود؛ لیکن در دشمنی با ِخردگرایی همانند یکدیگر بودند. 

ی را تأیید می. دوانی، خواجه3 –  9
ّ

 نماید زادۀ سن
مؤید یکی از دربایان عثمانی به دست جالل دوانی رسید، دوانی گفت: من  زاده از دست ابن نامۀ خواجههنگامی که داوری 

توان این اعالم موافقت را تا حّد چراغ سبز  ؛ البته نمی 2نگاشتم خواستم کرد، هر گاه او ننگاشته بود، من آن را می می نیز چنین  

 از طرف دوانی برای همکاری با ترکان عثمانی باال برد.  

ز گنوسیسم کرده بود  نامۀ عالءالدین علی طوسی را به دست آورد و دید او چه کرده و چه اندازه اباید جستجو کرد تا داوری 

محمد بن مبارک قزوینی، یکی از شاگردان  که از طرف سّنیان عثمانی مردود شناخته شده بود، سپس دیده شود که حکیم شاه 

 .  3زاده نگاشت نامۀ خواجه ای بر داوری حاشیه   ، ق966مدرسۀ دوانی شیراز در گذشتۀ 

 
طباطبا،   علی بن  بن  یبن عل  محمدابوعبدالله    ،ةیو الدول االسالم  ةیداب السلطانال   يف  يالفخرطباطبا و هو کتاب  بن ال ،  ةیالدول االسالم  خیرتا  1

 362 برگه. ، ق 1380روت،یدار صادر، دارب ق(، انتشارات709  – 660) یالطفطفابن
 . 50،  6، جالذریعة؛ 513 – 509، 1، جکشف الظنوننک:  2
 (.ق 966ی )د: نیمحمد بن مبارک قزوشاه میحک :ی التهافتالحاشیة عل به نقل از شقایق نعمانیة. 247شمارۀ   ،49 ،6نک: الذریعة، ج  3
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خواجه  نهم   ۀدر سد  راز یمدارس ش محاکمۀ  بر  که  حاشیه  آِن دومین  از  شد  نگاشته  کمال   زاده  بن  بن سلیمان  )د:  احمد  است 940پاشا  بوده  و   1ق( 

 سان داوری دربارۀ کشاکش چند قرنی ِخردگرایان و قشرگرایان به نمایندگان دو مدرسۀ گنوسیستی شیراز رسید. بدین 

ت که  ق در مصر چاپ شده اس 1321و    1319زاده به سال  رشد همراه با محاکمۀ خواجهسه کتاب تهافت از آِن غزالی و ابن 

 . 2ها برای شناخت روند تکامل اندیشه در ایران بایسته است بررسی آن 

 های شیراز در سدۀ نهم . مدرسه 10
شیراز پس از سقوط بغداد به دست مغول، مانند اصفهان، کاشان، سبزوار، نیشابور و هرات یکی از چند مرکز علم ایران به  

 رفت. شمار می 

شکل گرفت و اگر کازرون را نیز بدان پیوند دهیم، یک مدرسۀ سومی خواهد شد که  در شیراز در سدۀ نهم دو مدرسۀ علمی 

با جنبه اخیر  این مدرسۀ  که  داشت  شهرت  منطقه  آن  در  الهی  اخوان  نام  به  و  بود  اجتماعی  اخالق  زمینۀ  های مذهبی  در 

 اش خارج از بحث مقال ماست. اجتماعی، شبه سوسیالیستی که داشت، سخن درباره 

 علمی شیرازدو مدرسۀ 
 سال دشتکی؛یکی مدرسۀ خاندان کهن   -

 و دیگری مدرسۀ جوان و نوبنیاد دوانی است.  -

 
عثمانی   مانیسلطان سل  روزگاردر   932به سال    است که  873سال    زادۀکمال پاشازاده    ای  ؛کمالابن  با آوازۀ مانیسل  فرزنداحمد    نیالدشمس  1

 .513،  1، جکشف الظنون. نک: ق درگذشت940در سال   ی. ودیرس  یاالسالمخیبه مقام ش 
 .1411و   108، الیان سرکیس، برگۀ معجم المطبوعات العربیة 2
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نمودند و بنا بر نقل  این هر دو مدرسه، همانند همۀ ایرانیان از اسالم نرم و به گفتۀ دیگر اسالم سهل سمح طرفداری می  نهم   ۀدر سد  راز یمدارس ش

هیچ یک از این دو مدرسه   .1از داراب هرمزیار، در این دوران برخی از روابط با پارسیان هند نیز برقرار شده بود  Spulerاشپولر  

 شد. ق( در باختر فرات، در سوریه و لبنان دیده می728  –   661های جوزیه، تیمّیه ) که در مدرسه طرفدار قشرگرایی مذهبی نبود  

شمردند  گام؛ یا جانشین مدرسۀ اخوان الهیون گوشه کناری می دو مدرسۀ یادشدۀ شیراز در عرفان بدون خشونت، خود را هم 

رو، بهتر  ای کمنیزم مذهبی مشاهده نمود. ازاین از گونه هایی  توان در آن نشانه شد و می اداره می  یکه به رهبری قطب ُمحی 

 است با شناسایی سران این دو مدرسه آغاز کنیم.

 الف. مدرسۀ دشتکی
 . مدرسۀ دشتکی1 –  10

علم، ثروت و روحانیت را در آن منطقه در خود    ه 10و    9های  های شیراز بود که در سده خاندان دشتکی یکی از خاندان 

 رساند. نامۀ ایشان ریشۀ قدرت این خاندان را به بیش از یک قرن میِگردآورده بود. نسب 

 . صدر سوم دشتکی1 –  1 –  10

این مدرسه با او بود، صدرالدین  در  و مقام رهبری و استادی  اش است  باره که اکنون سخن ما در  ه 9بزرگ این خاندان در سدۀ  

از گفتۀ فرزندش منصور دشتکی    2ه 10والش را مرحوم پدرم در طبقات، سدۀ  ق( است که اح903  –  828محمد سوم دشتکی ) 

بود، سپس زنجیرۀ پیران او را به خواجه نصیرالدین  گوید: او به تجرد نفس و معاد قائل می آورده، می   کشف الحقائقدر کتاب  

 برد. رساند و چهارده تألیف او را نام می سینا میطوسی و ابن 

یا    قوینلو؛گوید آیا قاتالن از طرف ترکمانان حاکم قره صدر دشتکی سوم به دست ترکمانان کشته شد، ولی نمی   او گوید:

 قوینلوی ضّد صفوی بودند؛ و یا راهزنان غیر سیاسی این کار را انجام دادند. آق

 
 . 352،  1، ترجمۀ فالطوری، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، جتاریخ ایران در قرون نخستین اسالمی 1
دانشگاه تهران،   ،یمنزو  ینقیخ(، پژوهش عل1348  –  1255)  یآقابزرگ تهران  ،ةعیعالم الشأالداثر من مآثر أهل القرن العاشر، طبقات    اءیإح  2

 . 218، برگۀ خ1366
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 پدرم به هنر شطرنج دلبستگی فراوان داشت؛ لیکن در پایان از آن روگردان شد.   افزاید:منصور دشتکی دوم می  نهم   ۀدر سد  راز یمدارس ش

 طبقاتصدر چهارم دشتکی در    الدین منصور دوم دشتکی وزیر و فرزند اوبینی و نرمش در احوال پسر او غیاث این روشن 

شود، هر چند برای رعایت حال حکومت قشرگرای صفوی به  نیز دیده می  38،  10، جالذریعة؛ و 254و    219، برگۀ   ه 10سدۀ  

 این مردان بزرگ نسیت توبۀ قشرگرایانه از شطرنج نیز داده شده است. 

 . منصور دوم دشتکی 2 –  1 –  10

و درگذشتۀ جمادی یکم سال    866زادۀ    الدین منصور دوم دشتکی غیاث ه فرزند او  پس از مرگ صدر سوم ریاست مدرسه ب

شاه قشرگرای  شود، مدتی به وزیری طهماسب عشر نیز خوانده می رسید. این دانشمند که به لقب استاد بشر و عقل حادی  949

از پایتخت قزوین به شیراز برگشته، در   افتادۀ این پادشاه ناگزیر به استعفا شده،صفوی رسید و در پی سیاست نادرست و عقب 

 گوشۀ مدرسۀ دشتکی خود به تدریس نشست. 

 عشر را از تألیفات او بزدایند. گرایان توانستند دشتکی را از وزارت برکنار کنند؛ لیکن نتوانستند لقب حادی واپس 

 خاندان دشتکی 

 شاهعرب 

 علی

 اسحاق 

 1صدرالدین محمد اول 

 2ابراهیم 

 
وشش علینقی خ(، به ک1348 –  1255شیخ آقابزرگ تهرانی ) ق الراهنة، الحقائق الراهنة في أعیان المائة الثامنة، ئطبقات أعالم الشیعة، الحقا 1

 .178، برگۀ م1975خ(، دارالکتب العربي، بیروت، لبنان 1389 – 1302منزوی )

 .3همان جا، برگۀ  2
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 1صدرالدین محمد دوم  نهم   ۀدر سد  راز یمدارس ش

 اسحاق  الدین منصور اول غیاث

 2فرزند اسحاق   الدین احمد دشتکینظام  ق( 903 –  828)  فرزند منصور صدرالدین محمد سوم 

ق(فرزند  949 –  866)  3منصور دشتکی دوم، وزیر  غیاث

 صدرالدین 

 

 5غیاث منصور دوم الدین علی فرزند شرف  4فرزند غیاث منصور دوم  صدرالدین محمد چهارم 

 6الدین علی محسن دشتکی فرزند شرف  

 گذاران مدرسۀ دشتکینامۀ خاندان دشتکی بنیاننسب 

 گرای شاه طهماسب چه بود؟. سیاست واپس2 –  10
ای  کوبیدند. صفویان نیز به جدینی میدر این دوران قشرگرایان سّنی دربار عثمانی، ِخردگرایی ایرانیان شیعی را به عنوان بی 

این که به ِخردگرایی تشّیع افتخار ورزند و آن را گسترش دهند، درصدد انکار واقع برآمده و با پیش کشیدن سیاستی نادرست،  

 ّنّیان عثمانی قراردادند.تباربودنشان، خود را در نوعی مسابقۀ قشرگرایی با ُس ناشی از سّنی 

 
 . 176همان جا،  1
نقی نگاری، تحقیق و تصحیح علیخ(، مقدمه 1348  –  1255، شیخ آقابزرگ تهرانی )طبقات أعالم الشیعة،  الضیاء الالمع في القرن التاسع  2

 .6، برگۀ م 1975خ(، دارالکتب العربی، بیروت، لبنان 1389 – 1302منزوی )
منزوی، دانشگاه تهران، خ(، پژوهش علینقی  1348  –  1255، آقابزرگ تهرانی )ةعالم الشیعأطبقات  ،  إحیاء الداثر من مآثر أهل القرن العاشر  3

 .  257  – 254، برگۀ خ1366

 . 219همان جا، برگۀ  4
 . 151همان جا، برگۀ  5
 . 200همان جا، برگۀ  6
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شیعی که زیر فشار  برانداز، کارهای کشوری، قضا و مساجد را به مهاجران عرب نیم ایران برد این سیاسِت صفویان برای پیش  نهم   ۀدر سد  راز یمدارس ش

 به گفتۀ
ً
، فلسفه و  1691، برگۀ  تتمیم األملصاحب    سّنّیان عثمانی به ایران پناهنده شده بودند، سپردند. این مهاجران غالبا

شمردند و نسبت به شهیدان خود ]منظور شهید  را بدعت می  آن  ُسّنّیان فهمیدند و پیروی عرفان شیعی ایران را به درستی نمی 

داشتند. )طبقات، سدۀ  بودن، اعتراض می تقّیهعثمانی جان داده بودند، به عنوان بی   ُسّنّیان اول و دوم[ نیز که مردانه به دست  

 2( 236، برگۀ ه 11

  بینان این اندیشه را در میان روشن   ه 12ن  چون کندن گور خود به دست خویش بود تا آن جا که در قرهم   این سیاست صفوی

ترک عثمانی در سدۀ   پیدایش خالفت  به هنگام  اگر  آورد که  پدید  ایجاد وحدت    ه 10ایرانی  از همکاری در  ما  ایرانی  پدران 

قشرگرایان  کردند که فلسفه و عرفان و عقاید ناُسّنی و مترقی تشّیع را در زیر سانسور  اسالمی با ایشان، بدین دلیل امتناع می 

از هم  ما  ترسیدن  برای  امروز دلیلی  قرارندهند، پس  ترک عثمانی  به  ُسّنی دربار  ندارد، پس  افغانی وجود  زبانان گنوسیست 

 مردۀ آن را نیز بستند. های نیم سادگی افغانان به اصفهان درآمدند و باقیماندۀ مدرسه 

 . نفوذ این خاندان 3 –  10
های  رو، در نگاشته کرد. ازاین نیاز میایشان را از فروتنی برای حکام ترکمان ُسّنی بی   قدرت فئودالی خاندان دشتکی بزرگان 

زمین  و  امالک  به  وابستگی  همین  لیکن  است؛  آشکارتر  گنوسیسم  بزرگان  ایشان  با  تماس  و  مسافرت  از  ایشان  مانع  داری 

دست بود و در کنار جّدّیت  یک فرد سادۀ تنگ   شد، در صورتی که رقیب ایشان دوانی هنگامی به شیراز آمد کهها میشهرستان 

درس تألیفدر  نگارش  و  به  ها  ایشان  کمک  با  و  شد  نزدیک  ترکمان  حاکمان  به  میبدی  حسین  دوستش  همکاری  با  ها، 

 افزود. های اجتماعی خویش می های آذربایجان و عراق تا به نجف اقدام کرده بر گسترۀ علم و آگاهی مسافرت 
 

علی محفوظ، شش پژوهش عبدالکریم دباغ، عدنان دباغ و حسین،  ق(، انتشارات دارالمؤرخ العربي1374حسن صدر )د:  أمل المل،    تتمیم  1

الله مرعشی نجفی، تصحیح احمد اشکوری حسینی، به کوشش محمود  ق(، انتشارات مکتبة آیة1374حسن صدر )د:  ،  تكملة أمل المل؛  جلد

 برگه. 525مرعشی، قم، 
الحادیة   2 المائة  النضرة في علماء  الّشیَعةالروضة  ْعالِم 

َ
ا َطَبقاُت  تهرانی )عشرة،  آقابزرگ  و مقدمه 1348  –  1255،  نگاری علینقی خ(، تصحیح 

 خ. 1372خ(، دانشگاه تهران، 1389 – 1302منزوی )
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گفت:می نهم   ۀدر سد  راز یمدارس ش آگاهی اشته نگدر    توان  دوانی  پرده های  و  بسیار  مدرسۀ  های  آثار  ولی  است،  فراوان  نیز  حکام(  از  )تقیه  پوشی 

شدن دوانی به حاکمان  رسد. نزدیک دشتکی در عین صراحت و روشنی در گنوسیسم از نظر کمّیت به نیمی از آثار دوانی نمی

مقام قضا شهر شیراز برای خودش و    م ترکمان شیراز، قبول شاه حاکترکمان و خلیفه بایزید عثمانی، وزیری دوانی برای جهان 

اش افزود و آن را تا مرز رقابت با مدرسۀ دشتکی باال  قضای شهر یزد برای همکارش حسین میبدی هر چند بر نفوذ او و مدرسه 

آورد و د پایین  را در میان مردم گنوسیست  او  از نظر مردم، شأن  با حکام جور  پایان کار سقوط  برد؛ لیکن زشتی همکاری  ر 

قوینلو و سقوط هر دو به دست صفویان و رسیدن منصور دشتکی به وزارت صفویان سبب شد که پردۀ  قوینلو به دست آق قره

 فراموشی بر مدرسۀ دوانی کشیده شود. 

 ب. مدرسۀ دوانی
 کنیم.میشناخت این مدرسه را نیز مانند مدرسۀ دشتکی با شناسایی سران و نمایندگان آن آغاز 

 ق( 903  –  830مال جالل دوانی )
، از مردم دوان وابسته به کازرون شیراز است. مرگ او را نهم ربیع  ق( 903  –   830دوانی )   الدین محمد فرزند اسعدمالجالل 

 اند.( نوشته 908دوم آن سال ) 

برای علوم باالتر به شیراز شد و   او علوم مقدماتی را در زادگاه خود دوان نزد پدرش اسعد که قاضی کازرون بود تحصیل کرده

شاید به مدرسۀ دشتکی هم پیوست،  و حسن بقال رفت.  مطالع  الدین انصاری )قطب محیی( همام الدین شارح  به در محیی

کرد. سران  ق( که تنها دو سال از دوانی پیرتر بود، آن مدرسه را اداره می 903 –  828زمانی که صدرالدین محمد سوم دشتکی ) 

نماتر از مردم بودند، نداشتند، پس چون دوانی دانش خود را  کی رابطۀ نیکو با ترکمانان حاکم آن روزگار که ُسّنیمدرسۀ دشت 

 ق( جهانشاه نزدیک شد.  872  – 862شدۀ شیراز ) دید به حاکم ترکمان و ایرانیکمتر از محیط آن مدرسه نمی
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ینلو در تبریز به فرمانداری شیراز منصوب بود. او به فارسی  قویوسف فرمانروای قرهدوست از طرف پدرش قره این حاکم ادب  نهم   ۀدر سد  راز یمدارس ش

 . 1کردق( مکاتبت می 898  – 817سرود و حقیقی تخلص داشت و با جامی ) شعر می 

یا  اخالق جاللیشاه دوانی را به وزیری خود در حکومت شیراز بگماشت. دوانی در دوران این وزارت کتاب  جهان  لوامع  ؛ 

  –  597خواجه نصیرالدین طوسی )   4اخالق ناصری و مانند    ق( 420  –   300مشکویه رازی )   3رة االعراقطهارا به شیوۀ    2االشراق 

 بنگاشت.   ق( 672

نامه را در تبریز در زاویۀ مظفریه برای کتاب خود  قوینلو کشته شد، دوانی دومین پایان شاه در جنگ با آق هنگامی که جهان 

ق( وزیر پادشاه دکن  886  –  813نگاشت. دوانی پیش از آن در دیباچۀ این کتاب، آن را به محمود خواجۀ جهان )   5شواکل الحور 

 هند پیشکش کرده بود. 

شاه  شدن مخدومش جهان دارد، با اندو فراوان خبر کشته  872شنبه یازدهم شوال  نامه که تاریخ پنجومین پایان او در این د

 آورد.می  872ربیع یکم   13قوینلو را در تاریخ قره

دوانی پس از پایان دورۀ وزارتش به تدریس در مدرسۀ بیگم )مدرسۀ یتیمان( بازگشته است؛ لیکن آشکار نیست،    اند: گفته

کار شده، به مدرسۀ بیگم به تدریس  شاه، بیشدن مخدوم او جهان آیا این وزارت دوانی با استعفا پایان گرفت؛ یا پس از کشته

 پرداخت. 

 کم این مدرسه را به صورت رقیب مدرسۀ دشتکی درآورد؟آیا او کم 

 
 .1566، شمارۀ  259،  9، جالذریعة 1
 . لوامع اإلشراق في مكارم األخالق  .473، شمارۀ 359، 18؛ ج373، 1همان جا، ج 2
، ابوعلی مسکویه احمد فرزند محمد فرزند یعقوب فرزند مسکویه طهارة األعراق في تحصیل األخالق   .1257شمارۀ    ،187  ،15همان جا، ج   3

 ق(.428 – 370آورد ابوعلی سینا )روزگار و همرازی خازن رازی هم 
 .1973شمارۀ   ،380 ، 1همان جا، ج 4
 فرزند ن محمد  یالدمولی جالل  ی، شرح محقق الدوانلسهرورديلفي شرح هیاکل النور    شواکل الحور  ،2371، شمارۀ  239،  14، جالذریعة  5

 است. 872 سالشوال  11 ق(، زمان پایان نگارش908)د: أسعد 
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 تر بودند، افتاد. قوینلو که ُسّنی آق  تر بودند، کار به دست قوینلو که گنوسیست شاه و انقراض قره باری پس از قتل جهان  نهم   ۀدر سد  راز یمدارس ش

 ( و دو پسرش خلیل و یعقوب نیز با دوانی نیکو بود. 883 -   867قوینلو ) رابطۀ اوزون حسن آق 

 . ب. سفر دوانی به آذربایجان 1
 ( حسن  ازوزن  پسر  بایندری  خود  996  –  884یعقوب  دوست  همراهی  به  دوانی  فراخواند.  تبریز  به  را  دوانی  یادشده،  ق( 

به تبریز شد و در آن جا    1)ع( را با دید گنوسیستی حاّد شرح کرده است   دیوان امیرمؤمنانق( که  911میرحسین میبدی )د:  

 القضات شیراز را برای خود و قاضی یزد را برای میبدی بگرفت. فرمان قاضی 

ق( در یک جلسۀ مناظرۀ علمی دوانی با بواسحاق تبریزی  1019  –  956سفر به نقل از قاضی نورالله شوشتری ) او در این  

شرکت جست و بر این رقیب پیروز شد. گویا میبدی نیز همانند دوانی به سبب بار علمی که داشت از مدرسۀ دشتکی در شیراز  

 اند. داشتهزدیک می کرده و هر دو با ترکمانان حاکم رابطۀ نپیروی کامل نمی 

نامه  با دوانی، صفی عی   ( منشئات)   هااز میبدی مجموعۀ  شاه  ، علی [ یسی ع  نی الدی صف  یقاض ]  ی سبرجا مانده است که 

ما را   3های قطب محییچنین نامهها و هم بررسی این نامه  . 2احمد داد و ستد شده است شرف دیلمی، بواسحاق تبریزی، نظام 

 سازد. از اوضاع ایران در سدۀ نهم و دهم، به ویژه از کشاکش علمی میان سه مدرسه اخوان الهی، دشتکی و دوانی آگاه می 

فشار عثمانیان پس    ای است که سیل مهاجران عرب که زیر ها به زبان فارسی پیش از آلودگی به لهجهانشای فارسی این نامه 

گزینان فرهنگستان بسیار  از تقسیم خاورمیانه به ایران پناهنده شده بودند، به زبان فارسی وارد کردند، نوشته شده و برای واژه 

 مفید است. 

 
ق، به 890 سال تاریخ پایان نگارش ی.بد یالدین منیمع فرزندن یع( مولی حس) شرح دیوان أمیرالمؤمنین .986شمارۀ   ،265  ،13، ج الذریعة 1

 ق چاپ شد.1293گونۀ ناقص در لکهنو، سال 
 .905با تاریخ  ،کتابخانۀ سلطنتیفهرست ، 559، فکرت، برگۀ فهرست رضوی؛ 7957شمارۀ  ، 38، 22، جالذریعة 2
 . 5415، شمارۀ  22، جالذریعة 3
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 آثار مورد کشاکش دو مدرسه نهم   ۀدر سد  راز یمدارس ش
 . آثاری که مورد کشاکش علمی دو مدرسه قرارگرفت 11
 . اثبات الواجب 1 –  11

شناخته شد. مؤلف این رساله را    قدیم   اثبات الواجب ها به نام  چند رساله بدین نام نگاشت، نخستین آن  دوانی   پس از آن که 

های مخالفان، دوانی وادار شد کتابی نوین به  ق( فرستاد و پس از ده سال اعتراض 886برای بایزید خلیفۀ ترک عثمانی )د:  

نام   با  نام بنگارد که  یاف   اثبات الواجب جدید همان  اثبات  خواهانه می ت. دوانی در دیباچۀ آن شاید پوزش شهرت  گوید: من 

 الواجب قدیم را ده سال پیش در سن جوانی نگاشته بودم. 

ق( پس از مرگ دوانی و دشتکی،  950؛ ز:  903با این همه یکی از شاگردان مدرسۀ دشتکی به نام محمود نیریزی )مجاز:  

 .1رو ساخته است به گفتۀ خود در میان دوانی و مخالفانش شرحی میانه  ق نگاشت، 921کتابی به نام اثبات واجبه در سال 

 های تجرید . شرح 2 –  11

ترین سند کالمی شیعه پس از سقوط خالفت عرب است که به خامۀ خواجه نصیرالدین طوسی  متن تجرید استوارترین و کهن 

ق( نگاشته شده است. خواجه فیلسوفی بود که برای براندازی خالفت غصبی و جابر عباسی پس از بیست سال  672  –  597) 

شدن از امام حاضر الموتیان، از آن دژ فرود آمده به دوازده امامیان معتقد به غیبت  همکاری با اسماعیلیان و پس از مأیوس 

آنان در    ق( 656  –  593علقمی ) ق( و ابن 664  –   589طاوس ) معصوم پیوست و با بزرگانی، چون ابن  همکاری نمود و همراه 

 .2سقوط خالفت ُسّنی بغداد حضور داشت. این کتاب تا کنون بهترین معرف مذهب شیعیان امام غایب در جهان است 

 
إثبات واجبة للمولی الحاج محمود بن محمد بن محمود النیریزي    .243، برگۀ  10، سدۀ  طبقات أعالم الشیعة؛  509شمارۀ  ،  102،  1، جالذریعة  1

 . إثبات الواجب الجدید للدواني هو شرح و  903المجاز من السید األمیر صدرالدین الدشتکي سنة 
 . 355  – 352،  3ج،  الذریعة 2
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نویسی  یسی و شرح نو ، از طرف دانشمندان شیعه و حتی ُسّنّیان مورد حاشیهدارددر بر بارها این کتاب به سبب امتیازهایی که   نهم   ۀدر سد  راز یمدارس ش

 .1شود دیده می  6و ج 13، جالذریعةقرارگرفته است. سیزده شرح و شش حاشیه از آن در 

ی ) ترین شرح تجرید را شاگرد و هم قدیم 
ّ
ها  نگاشت که خود حاشیه  2کشف المراد ق( به نام  726  –   648فکر مؤلف، عالّمۀ حل

 شود. دیده می  118، 6، جالذریعةها در دارد و برخی از آن 

ق( 879و شرح جدید از مالعلی قوشچی )د:    3ق( 674با لقب شرح قدیم از محمود اصفهانی )   تجریدهای دیگر  دو تا از شرح 

 شود. شناخته می 

مشرب و از نرمش ارجایی مذهب بوحنیفه برخوردار بود، چون  اشراقی نگارندۀ شرح قدیم محمود اصفهانی مردی عارف  

ی  برای تعلیم نزد تیمّیه به دمشق رفت از خشونت 
ّ
او واگرفته، شرحی بر تجرید نگاشته و در آن از گنوسیسم عالّمۀ حل های 

رح قدیم شهرت یافت و چون  کند، به ش های پیشین یاد می رگرایی بیفزود و با آن که خود در دیباچه از شرح بکاست و بر قش

ایرانی خشکی  آن شرح  ریاضی های  نبود  از خشونت پسند  بزرگ مالعلی قوشی شرحی دیگر نگاشت که  اصفهانی  دان  های 

 ق( پادشاه گنوسیست تیموری پیشکش کرد.  873 –  855شاگرد تیمّیه بکاست و به سلطان بوسعید فرزند شاهرخ ) 

 خوانند. کتاب، نخستین را شرح قدیم و دومین را شرح جدید میدانشمندان برای رودررویی این دو 

با گرایش تجریدهنگامی که دو شرح یادشدۀ   با گرایش ، شرح قدیم  و  های قشری سلفی و شرح جدید  های گنوسیستی 

به مدرسه  یک  ِخردگرا  دوانی  بودند، پس  نشده  شیراز چیره  بر  یعقوب    حاشیه های شیراز رسید، هنوز صفویان  نام  بایندر  به 

قوینلو بر شرح جدید قوشچی طوری نگاشت که پسند ترکمانان حاکم ُسّنی باشد، چون این حاشیه به مدرسۀ دشتکی رفت،  آق

 
 . 32  - 31،  6ج  ،عةیالذراز آن در  هیو شش حاش  141 –  138، 13ج،  الذریعة 1
منصور الحسن بن سدیدالدین یوسف بن  الدین أبي للشیخ جمال  ،کشف المراد في شرح تجرید االعتقاد:  668  ، شمارۀ59،  18الذریعة، ج  2

 .المطهر الحلي
 .ق(749  – 674الدین، ابوالثناء محمود بن عبدالرحمان اصفهانی )، نوشته شمستسدید القواعد في شرح تجرید العقائد 3
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ای بر آن حاشیه نگاشت، پس دشتکی حاشیۀ جدید خود را در رّد بر حاشیۀ دوم دوانی نگاشت، پس  صدر سوم دشتکی حاشیه  نهم   ۀدر سد  راز یمدارس ش

 نگاشت.  دوانی سومین حاشیه را به نام حاشیۀ أجد 

 . 1این پنج حاشیه که سه حاشیه از دوانی و دو حاشیه از صدر سوم دشتکی به نام طبقات جاللیه و صدریه معروف شده است 

های زیرین در فهرست معرفی شده  های تجرید که در کتابخانۀ ملی موجود است، به شمار ها بر شرح هایی از حاشیه نسخه 

 ع. 2552ع؛  2301ع؛ 2122ع؛ 2044/ 4ع؛ 2006 ع؛2005؛ 85ع؛ 83ع؛ 79ع؛ 67ع؛  7است.  

 جاللی مطالع  –شرح مطالع األنوار؛ یا طبقات صدری های . حاشیه 3 –  11

ق( فیلسوف کردتبار است که از  689  – 594الدین محمود ارموی ) در منطق و فلسفۀ کالمی تألیف سراج   مطالع األنوار متن  

 و در شهر قونیه درگذشت و به خاک شد. ارومیه برخاسته، در موصول بیاموخت و به دمشق شد 

 دارد.   سیناابن  شرح اشارات او جز این رساله، چندین کتاب فلسفی دیگر، مانند 

 مطالع األنوار در دو بخش است: 

 الف: منطق؛ 

 ب: فلسفه که این خود در چهار بخش است: 

 ( امور عامه؛1

 ( جوهر؛ 2

 ( عرض؛3

 ( علم الهی. 4

،  2ها بر آن نگاشته آمد که در کشف الظنون، ج استواری مطلب، کالسیک شد و شرح و حاشیه این کتاب به سبب دقت و  

 یادشده است.  1715

 
 .354، 3؛ ج151و   147، 15، جالذریعة 1
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الدین  ق( است که آن را برای غیاث 766  –  694تألیف قطب رازی بویه محمد بن محمود )   شرح مطالع األنوارترین  معروف نهم   ۀدر سد  راز یمدارس ش

یادشده و   135 –  132، 6سیار دارد. هفده حاشیۀ آن در الذریعة، جهای ب وزیر شرح نمود و لوامع األسرار نامید که خود حاشیه 

ها، صدر  ها از دو رهبر مدرسههای آن از دو مدرسۀ دشتکی و دوانی بیرون آمده است که مهمترین آن سیزده حاشیه بر حاشیه

اند و  رسۀ خویش نگاشتهدشتکی و جالل دوانی است که به رقابت ضّد یکدیگر برخاسته و سپس یاران هر یک به دفاع از مد

می تکرار  َرّدیه  پاسخ  و  َرّدیه  می چون  جداسازی  یکدیگر  از  نوتر   / أجد  گاه  و  جدید  و  قدیم  واژۀ  با  شناسایی  شد  و  شدند 

 خوانند. می  طبقات صدری و جاللی مطالع األنوارها را  گردیدند. مجموعۀ آن می

گویی قلمداد کرده است،  نخست و دشتکی را آغازگر پاسخ دوانی حاشیۀنگار    727و    724، شمارۀ  6در ج  الذریعة صاجب  

آغازگر مشخص    1104و    1096،  2، مانند کشف الظنون، ج151و    147،  15، ج الذریعةدر    طبقاتولی در عنوان و شناسۀ  

 نشده است. 
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در   2تعویذ المطالع   و  1تنویر المطالع نامه از دوانی ضّد دشتکی با نام  های یادشدۀ دشتکی و دوانی، دو پاسخ حاشیه غیر از   نهم   ۀدر سد  راز یمدارس ش

 غاز و انجام و مشخصات جدا معرفی شده است. آکه با   3کتابخانۀ رضوی موجود است 

 نگار پیشین.های حاشیه تنویر به معنی روشنگری است و تعویذ به معنی دفاع از اعتراض

از حاشیه نسخه  آن هایی  بررسی  و  است  کتابخانۀ ملی موجود  به  های شرح مطالع که در  این مقال کمک  ها  فهم مطالب 

 های زیرین در فهرست معرفی شده است: کندبا شماره می

 ع. 2578ع؛ 2572.2ع؛ 2311غ 2266ع؛ 2240ع؛ 806ع؛  145ع؛ 136.2ع و 136.1ع؛ 108ع؛ 54ع؛  49

 کند: های زیرین را نیز بر مطالع یاد می چلبی در کشف الظنون در عنوان مطالع األنوار شرح 

 اصفهانی؛ ( شرح محمود 1

 ذکر نام مؤلف؛ ( شرحی به نام تنویر المطالع بی 2

 
( التي کتبها هو أوال  ق 903( علی حاشیة میر صدرالدین الدشتکي الشهید في )ق 908م:  الدواني )حاشیة قدیمة للمولی جالل  ،  تنویر المطالع  1

خان في المشهد ( لمکتبة مدرسة فاضل 1065توجد ضمن مجموعة من رسائل الدواني الموقوفة في )  .الدین الرازيتألیف قطب   شرح المطالععلی  

تعرض فیه للرد علی ما في    و  الحاشیة الجدیدة علی شرح المطالع ثم لما کتب الصدر الدشتکي  الرضوي فانتقلت منها إلی الخزانة الرضویة أخیرا،  

   الثاني مع تجدید النظر في األول کما یأتي. تنویر المطالعتنویر المطالع هذا کتب الدواني أیضا 

صرح فیه أنه کتب قبل ذلك حاشیة قدیمة علی  .  شتکیة،  هو الحاشیة الجدیدة للدواني علی الحاشیة الجدیدة الدتبصیر المطالع  تنویر المطالع و 

بعض    الدیباجة و  بینهما اختالفات في الخطبة و   کتب هذه الثانیة الجدیدة، و  « أیضا، ثم جدد النظر فیه و تنویر المطالعاها بـ »سّم   حاشیة الصدر و 

 . 2095و  2094شمارۀ ، 471،  4، جالذریعة. خان لمدرستههو أیضا من موقوفات فاضل العبارات، و
م: الدین محمد بن أسعد الدواني )، للمولی جاللشرح المطالع  حاشیة جدیدة علی الحاشیة الشریفیة علی ،تبصیر المطالع  تعویذ المطالع و  2

،  227،  4ذریعة، جق. ال 1067خاتون في سنة  من وقف المولی أسدالله بن محمدمؤمن العاملي المعروف بابن  منه في الخزانة الرضویة  ةنسخ  (ق 907

 . 1143شمارۀ 
 . 327، 2ج  ،فهرست رضوینک:  3
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نامه میان غزالی و  ق(. وی یکی از دو تنی است که مأمور نگارش داوری 887( شرح فارسی عالءالدین علی طوسی )د:  3 نهم   ۀدر سد  راز یمدارس ش

 همین مقاله(  2برگۀ   1 –  9رشد گردیدند. )نک: بند  ابن 

تابخانۀ مدرسۀ سپساالر موجود است به امید روزی که یک دانشمند  شایان ذکر است که نسخۀ شرح عالء طوسی، اکنون در ک

 مأمور تحقیق و چاپ این اثر گرانبها گردد. 

 هایش . هیاکل النور و شرح4 –  11
سهروردی و نظریات    هیاکل النورها که در دو مدرسۀ یادشدۀ شیراز مورد کشاکش فلسفی قرارگرفت، کتاب  یکی از کتاب 

کنندۀ فلسفۀ اشراق در دوران اسالم  گذار و زندهن هیاکل النور یکی از آثار درخشان سهروردی پایه مت  مطرح شده در آن است.

 ایران است. 

 . سهروردی و هیاکل النور 1 –  4 –  11

ای کوتاه از این مرد بزرگ و این کتاب او در بخش یکم این مقاله گذشت و چنان که دیدیم تا روزی که دستگاه  نامهزندگی 

فت عباسی برپا بود کسی جرأت نداشت، نام این فیلسوف بزرگ را بر زبان آورد، ولی پس از سقوط آن مرکز خفقان  قشرگرای خال 

ق نیز با این که در خاور دجله تا سند، هنر و فلسفه و علم رو به رشد نهاد، رصدخانه و مدرسۀ مراغه به  656در بغداد به سال  

چنان پابرجا بود و  شد، باز در باختر فرات تا مدیترانه قشرگرایی و تسّنن هم برپا    ق( 672دست خواجه نصیرالدین طوسی )د:  

گیرانۀ وهابیان  کرد و عقالی بر خالف عقل، چون جوزّیه و تیمّیه جاده را برای پیدایش مذهب قشری و سخت هر گاه نیز رشد می 

ّیان، ایلخانان را از توسل به مذهب شیعه ناگزیر  کردند؛ لیکن ترس ایلخانان از بازگشت عباسیان به دست ُسنّ سلفی صحرا بازمی 

 کرد.  

ی ) 
ّ
( بسته شد که  716  -   703ق( و سلطان محمد خدابنده، اولجایتو )فرمانروایی:  726  –   648قراردادی میان عالمۀ حل

ه با اردوی  مذهب را به نوعی از سیاست تفکیک کرده و مذهب شیعه را تحت نظر عالمه آزاد نهاد و به تأسیس مدرسۀ سّیاره ک
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او  753کرد، کمک نمود که بزرگانی، چون آملی محمد بن محمود )د:  ایلخان حرکت می  نهم   ۀدر سد  راز یمدارس ش نفائس  ق( و دائرةالمعارف فارسی 

 .1های ان مدرسۀ سّیاره است از فرآورده الفنون

 خلیفگی. دو قرن بی 2 –  4 –  11

ق در  922ق و تشکیل خالفت خریداری شدۀ ترک در سال  656در دو سدۀ فترت میان سقوط خالفت عرب بغداد در سال  

رفت. پیدایش مدارس فلسفی در شیراز، اصفهان، کاشان، نیشابور،  چنان رو به گسترش می استانبول، ِخردگرایی در شرق هم 

کرد و حّس کنجکاوی را در ایشان  اه اندیشه را برای دانشجویان بازمیهرات و در پایان دو مدرسۀ دشتکی و دوانی در شیراز، ر 

ئیسم بود که اقدام دوانی به شرح کتاب هیاکل النور  شدن مجدد پانته های این گسترش مطرح انگیخت. یکی از پدیده برمی 

 درآمد آن شمرد. توان پیش را نیز می سهروردی 

شاه  قوینلو بودند و شاید برای جهان تر از خاندان آق قوینلو که گنوسیست دان قره گویا دوانی در آغاز کار این شرح را برای خان 

ق(  898  –   817سرود و با جامی ) شمرد و شعر فارسی با تخلص حقیقی میکه ایرانی شده بود و خود را فرمانروای ایران می 

شاه  شدن جهان قوینلو و کشتهلو از آق قوین ، نگاشته باشد و پس از شکست قره 2شاعر بزرگ گنوسیست ایران مکاتبت داشت 

تر بود،  قوینلو که ُسّنی دهد کتاب را به جای مخدوم جدیدش اوزون حسن آق ق، دوانی ترجیح می 872مخدوم دوانی به سال  

، هر چند دوانی به مالحظۀ قشرگرایی ترکمانان ُسّنی  آن را به وزیر هندوستان بدان راه دور بفرستد و چنان که خواهیم دید

های واالی  کند، باز هم این کتاب همان اندازه نمودار قدرت اندیشه پوشی می گاهی در این شرح، تقّیه و پردهحاکم بر ایران گه

 دهد. دوستی دوانی را نشان می ، اندیشۀ ایران 3شارح است که رسالۀ عرفانی او که به زبان فارسی سره نگاشت 

جهان وزیر گنوسیست  ست که دوانی از چه راه با محمود جوان ملقب به خواجه هنوز هم برای من نگارندۀ این مقال روشن نی 

هیاکل النور را با تندی گنوسیستی که نسبت بدان روزگار داشت، برای وزیر هندی  پادشاه دکن هندوستان آشنا شد تا کتاب  

 
 ، مقدمه. 11و قرن   53، برگۀ 8، قرن طبقات أعالم الشیعةنک:  1
 .1566، شمارۀ  259،  9، جالذریعة 2
 . 6514، شمارۀ  22، جالذریعة 3
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رو، آن را برای فرامانروایان  فتنی نیست. ازاین پوشی که در این کتاب به کار رفته است، نزد دوانی پذیر شرح کرد با همۀ تقّیه و پرده  نهم   ۀدر سد  راز یمدارس ش

شدن دست قشرگرایان از  تر بودند؛ البته پس از کوتاه هندوستان فرستاد که هم از ایران دور و هم به اصول گنوسیسم نزدیک 

یی:  ق( وزیر فیلسوف شاه طهماسب صفوی )فرمانروا949  –   866ایران، شرحی دیگر بر کتاب هیاکل النور به دست دشتکی ) 

های قشرگرایانۀ دوانی را برکنار زده است؛ لیکن  پوشی ق( به نام اشراق الهیاکل النور نگاشته شد که اندکی از پرده 980  –   930

، قلم این  شد  گزارش   18  -   16صفحۀ  ای آن در  بازهم جای افسوس است که سیاست نادرست و قشرگرای صفویان که گوشه

کار عرب تکیه کرده، دشتکی  فوی از عثمانیان او را ناگزیر کرد تا بر مهاجران محافظه اندیش را بشکست. ترس شاه صوزیر روشن 

 نشین کرد. را به خواری از حکومت راند و اورا در شیراز خانه 

 . فرق میان دو شرح هیاکل النور 3 –  4 –  11

 شود: ها در این جا آورده می ای از آن از دوانی و دشتکی، نمونه  شرح هیاکل النور ه در دو اینک برای سنجش میان دو اندیش

ازلی   - عنوان  زیر  چهارم  هیکل  از  پنجم  فصل  آغاز  در  )ازلی  سهروردی  جاودانه  را  جهان  خداوند،  فعل  ابدی(    - بودن 

 . 1شمردمی

نباشد؛ زیرا که خداوند ارادتی    دهد که این به معنی نفی اختیار از خدامی   ار در همین جا هشد   شرح شواکل الحوردوانی در  

را همگان می ، در صورتی که دشتکی در شرح خود، می 2قدیم )جاودانه( دارد اما حدوث  گوید: حدوث داتی جهان  ذیرند، 

اند، هر چند خواجه نصیر طوسی به دلیل تضایف که بهترین دلیل حدوث زمانی است،  زمانی چنین نیست و حکما منکر آن 

 .3لیکن من در آن شک دارم  استناد نموده است؛

 
 . 143م، برگۀ 1953چ. هند،  جالل دوانی، شرح شواکل الحور، سهروردی، هیاکل النورشرح نک:  1
 . همان برگه 2
 ، کتابخانۀ ملی ایران.2199نویس شمارۀ ، نسخۀ دست81، برگۀ اشراق هیاکل النور نک: 3
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َتح  در فصل دوم از هیکل پنجم دربارۀ عبارت سهروردی که می  - نهم   ۀدر سد  راز یمدارس ش
َ
ها ِلَتح  گوید: ]ف

ُ
دوانی گوید:    [ِك  الُمَتَحر  ِك ِم الفلِجر    ِك ری ریک

َتح  گفت: ] این عبارت سست است و بایستی می 
َ
ها  ف

ُ
شرح خود به دفاع از  . در این جا دشتکی در  1[ ِك  الُمَتَحر  ِك ِم الفلِجر  لِ ریک

 . 2سهروردی برخاسته گوید: عبارت سهروردی هیچ گونه سستی ندارد و تقدیر کلمۀ جرم بیهوده است 

اذا َتأم    دوانی در آغاز فصل دوم هیکل پنجم در شرح عبارت سهروردی که گفته است:
َ
نا ِکبریاَء الحّق و الخّره[ با  ]ف

ّ
ل

؛ لیکن دشتکی در این  3کندزردتشت آذربایجانی ]نبی کامل صاحب کتاب الزند[ را نقل می نقل عبارتی از حکمة االشراق کالم  

 ( 91، برگۀ  2199آورد. )نسخۀ کتابخانۀ ملی، شمارۀ ها را نمی دهد و آن نام زدگی نشان می جا عرب 

بدبینی را  خود  شرح  باطل   دشتکی  خروش،  و  جوش  با  و  انباشته  وی  کارهای  همۀ  و  دوانی  به  نظریهبونسبت  و  دن  ها 

می  آشکار  و  بدیهی  را  النور  هیاکل  مطالب  شرح  در  او  می پیشنهادهای  پرخاش  وی  بر  درشتی  با  و  دشتکی  خواند  نماید. 

گزاری کتاب خود نیز به کار برده است، پس چون دوانی شرح خود را شواکل الحور / تصویرهایی از حوریان  گویی را تا نام درشت 

بود، دشتکی شرح خو تاریکی نامیده  الغرور / روشنگر  النور عن ظلمات شواکل  را اشراق هیاکل  از تصویرهای دروغین د  ها 

 .4نامد می

 
 . 153م، برگۀ 1953جالل دوانی، چ. هند،  شواکل الحور،سهروردی،  شرح هیاکل النورنک:  1
 ، کتابخانۀ ملی ایران.2199نویس شمارۀ دستب، سطر اول، نسخۀ 91، برگۀ اشراق هیاکل النور نک: 2
 ، سطر آخر.155م، برگۀ 1953چ. هند، جالل دوانی،  ، شواکل الحورنک:  3
الغرور:  404شمارۀ  ،  103،  2، جالذریعةنک:    4 النور عن ظلمات شواکل  الحکماء األمیر غیاث  إشراق هیاکل  الدین منصور بن األمیر  لغیاث 

صاحب المدرسة المنصوریة بشیراز هو شرح لهیاکل    السید علي خان المدني و   . جّد 948الدشتکي الشیرازي المتوفی سنة  الدین الحسیني  صدر

الذي قال أبوالقاسم الکازروني إنه أحیا مراسم حکمة   587الدین یحیی بن حبش السهروردي المقتول سنة  النور في حکمة اإلشراق للشیخ شهاب

الدین محمد بن أسعد جالل   الدین في شرحه هذا إلی دفع اعتراضات المحقق المولیدوارس حکمة المشاء. عمد غیاث  اإلشراق کما أحیا الفارابي

سنة   المتوفی  أوردها علی    908الدواني  النورالتي  سماه    هیاکل  الذي  له  شرحه  الحورفي  شمارۀ  177،  14ج،  الذریعةچنین نک:  هم.شواکل   ،

2065. 



 

 

 

 کشاکش دو مدرسه   آثار مورد راز ی ش یعلم ۀ مدرس دو
 

 

21 

های دیگر دوانی، مانند زوراء دشتکی در این شرح به رّد اعتراض شرح دوانی بر هیاکل النور سهروردی بسنده نکرده به کتاب نهم   ۀدر سد  راز یمدارس ش

 ( 94و   93ها دارد. )نک: برگ نیز اعتراض 

بازهم درشتیاعتراض   %90با این که   با وی است،  بر دوانی درست و حق  را  های دشتکی  بیان، خوانند  های دشتکی در 

 دارد تا به طرف او با نظر ارفاق بنگرد. آزارد و او را وامی می

ی  اشتباه دشتکی در آن است که اختالف شرایط زمانی سدۀ نهم و دهم و تقسیم خاورمیانه را به فراموشی سپرده است. دوان

خور ُحکام ُسّنی متعصب ترکمان سدۀ نهم و در حقیقت اسیر ایشان بود و اگر اندکی از  پناه نان یک دانشمند گنوسیست، بی 

 افتاد. شد؛ یا دستکم به گرسنگی می کاست، کشته می پوشی و تقّیه می این پرده 

شمرد و خود  چند به دروغ گنوسیست می و خود را هر    ناِم ایرانی تهماسب دارد  ،زیست که پادشاهدشتکی در روزگاری می 

شود و از ترس آنان برای تظاهر به قشرگرایی  می   دشتکی صدر اعظم چنین دولت است و آن گاه که این پادشاه زبوِن عثمانی 

ستد تا مدرسۀ گنوسیستی خاندان  سپرد و ایشان حکم عزل این صدراعظم را میکارها را به دست آخوندهای قشری عرب می 

ق قائل به قدم زمانی  1041  –   970های این مدرسه در قرن بعد، کسانی چون میرداماد ) اداره کند تا گسترش اندیشه   دشتکی را 

 . ق( قائل به حرکت جوهری را به جهان هدیه کند1050 –  979جهان در کتاب قبسات و صدرا ) 

شاگردان درس مدرسۀ دوانی بیشتر از مدرسۀ دشتکی بود؛ لیکن    کند که گفت:نقل می   سلم السمواتخوانساری از  

های او و شاید به  نمایی توان گفت دلیل بیشتربودن دانشجویان دوانی ُسّنی تر از دوانی بود، پس می های دشتکی اشراقی درس

 گردد.دوران وزارت او بر حاکمان ترکمان برمی 

 جام گرفته است. کارهایی که دربارۀ هیاکل النور ان4 –  4 –  11

 نیز یاد کنیم: هیاکل النورشدۀ  های فارسی شناخته در پایان شایسته است از ترجمه

(  97  -   96منتسه در فهرست خود )برگۀ  ای در رم هست که آقای پیه در مجموعه   هیاکل النور ای ناقص از یک گزارش  نسخه   - 

 گزارم. را نیز به من لطف نموده است و از ایشان سپاس  از شارحی ناشناس معرفی نموده و به خواهش این ناچیز فتوکپی آن 
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االسالم ... به پارسی ترجمه کرده به رسم مطالعه ... سلطان االتراک ... مبارز الدنیا و الدین غیاث   ترجمان در آغاز گوید: نهم   ۀدر سد  راز یمدارس ش

 ( 45شد. )برگۀ 

ت  - آقای نصرالله طرازی  را  آن  نیز به فارسی در دارالکتب قاهره هست که نسخۀ  تبار مصری در فهرست  اشکندی شرحی 

 ام. های من، هنوز بدان دست نیافتهداند و متأسفانه با همۀ درخواست معرفی نموده و آن را ترجمۀ دوانی می   96،  1کتابخانه، ج

 اند کار کرده   هیاکل النوردیگر کسانی که دربارۀ  .  5 –  4 –  11

در   الظنونچلبی  جکشف  پیرعلی  گوید:  2047،  2،  بن  )   یحیی  رومی  نوعی  به  معروف  نصوح  ق(  1007  –   940بن 

 دارد.   هیاکل النورای بر حاشیه 

رشد نیز نگاشته زاده در محاکمه میان غزالی و ابن ای بر خواجه این مرد حاشیه   گوید:  هدیة العارفینپاشا در  اسماعیل 

 . 1است 

 . 2دارد هیاکل النور ای بر  ق( داماد مالصدرا نیز حاشیه1072عبدالرزاق الهیجی )د: 

  شواکل الحور در تهران همراه با    1323شرحی که به سال    گوید:  2064، شمارۀ  177،  14، ج الذریعةمرحوم پدرم در  

 نام شارح چاپ شده است، از معاصران ماست. دوانی بی 

 .  3نگاشته است  هیاکل النور بر  ای  نیز حاشیه ق(  1180 –  1103طالب ) حزین علی بن ابی 

 . 4دارد هیاکل النوربر  ایضاح الحكم ق( شرحی به نام 1020ای )د:  اسماعیل مولوی انقره 

برگه به عنوان شعاع اندیشه و شهود    712حسین ابراهیمی دینانی، از معاصران ما کتابی گرانمایه در جناب آقای دکتر غالم 

  گزار هستم.ده و سپاسدر فلسفۀ سهروردی دارند که در این مقال از ایشان، استفادۀ بسیار کر 
 

 است.  ق(1007  – 940نصوح معروف به نوعی رومی )یحیی بن پیرعلی بن منظور  1
 .2065، شمارۀ 177، 14، جالذریعة 2
خ(، 1348  –  1255)  یآقابزرگ تهران  خی ، ش عةیالكواکب المنتشرة في القرن الثاني بعد العشرة، طبقات أعالم الش؛  462  ۀ، شمار 6ج  ،عةیالذر  3

 . 517، برگۀ خ1372خ(، چاپ دانشگاه تهران، 1389 – 1302) یمنزو ینقیعل  حیو تصح قیتحق ،ینگارمقدمه 
 . 2047، 2، جکشف الظنون 4
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 نامه کتاب نهم   ۀدر سد  راز یمدارس ش

 نمایۀ کتاب و مقاله
از مجموعه شماره /نسخه ق(،  908  –   830الدین محمد محقق دوانی ) ، جالل اثبات الواجب جدید  ع کتابخانه    1772ای 

 ران. ایملی 

ق(، نسخۀ خطی کتابخانۀ ملی ایران، پیشکش به سلطان  908  –  830الدین محمد محقق دوانی ) ، جالل قدیم   اثبات الواجب 

دانشگاه   ی،و فناور قاتی وزارت علوم، تحقالدین ساجدی، راهنما ابراهیم دینانی، نامۀ محیق(؛ پایان 886بایزید عثمانی )د: 

 خ.  1362،  تهران 

  و   903ن محمود النیریزي المجاز من السید األمیر صدرالدین الدشتکي سنة  للمولی الحاج محمود بن محمد ب   إثبات واجبة

،  10 ۀسد ،عةی طبقات أعالم الش؛ 509 ۀ، شمار 102، 1ج ،عةیالذر )  م.921کتبه سنة  إثبات الواجب الجدید للدواني  هو شرح

 ( 243 ۀبرگ

  ، یمنزو  ینقی خ(، پژوهش عل1348  –   1255)   ی آقابزرگ تهران  ،ةعی عالم الشأالداثر من مآثر أهل القرن العاشر، طبقات    اء ی إح

 . 218، برگۀ خ1366دانشگاه تهران، 

ق(، نسخۀ خطی کتابخانۀ دانشگاه فردوسی،  908  –   830الدین محمد محقق دوانی ) جالل لوامع االشراق،  ؛ یا  اخالق جاللی

   . 473 ۀ شمار ، 359، 18؛ ج 373،  1جالذریعة    نسخۀ خطی کتابخانۀ ملی ایران، نک: مشهد، 

الغرور  ق(، 948)د:    محمد  فرزند صدرالدینمنصور    ی رازی ش  یدشتک  نی الداث ی غ  إشراق هیاکل النور عن ظلمات شواکل 

دانشگاه    ی دانشکده کالم و فلسفه اسالم  ؛ دیگر: پژوهش علی اوجبی،ران یا   یمل  ۀ، کتابخان2199  ۀشمار   سی نودست   ۀنسخ

 خ. 1382، تهران، میراث مکتوب  ی رکز پژوهشخ؛ دیگر: م 1343  ،دانشگاه تهران  یو معارف اسالم اتی اله

  1922، نصرالله مبشر فرزند محمدخان طرازی ) إعداد الفهارس الشاملة للكتب و المخطوطات الشرقیة بدارالكتب المصریة

 م(. 2002 –

 . 2047،  2، جکشف الظنونق( 1020ای )د: اسماعیل مولوی انقره   هیاکل النورشرح  ایضاح الحكم 
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 ی بن عل محمد ابوعبدالله  ،یةو الدول االسالم یةداب السلطانال   يف  ي الفخرطباطبا و هو کتاب  بن ال ، یةالدول االسالم خی رتا نهم   ۀدر سد  راز یمدارس ش

 362 برگه. ،  ق1380روت، ی دار صادر، دارب ق(، انتشارات709 –  660)  یالطفطفطباطبا، ابن  علی بن بن

 . 352،  1ج  ، یو فرهنگ ی شرکت انتشارات علم ، یفالطور  ۀترجم Spulerاشپولر  ، یاسالم  نی در قرون نخست  ران یا  خی تار

المل،    تتمیم  )د:  أمل  صدر  العربي 1374حسن  دارالمؤرخ  انتشارات  و  ،  ق(،  دباغ  عدنان  دباغ،  عبدالکریم  پژوهش 

الله مرعشی نجفی، تصحیح  ق(، انتشارات مکتبة آیة1374، حسن صدر )د:  تكملة أمل المل؛  علی محفوظ، شش جلدحسین 

 برگه.   525احمد اشکوری حسینی، به کوشش محمود مرعشی، قم،  

ق(، تهران،  726همراه با شرح عالمه حلی ) ،  ق( 672  –   597تجرید االعتقاد، خواجه نصیرالدین محمد فرزند محمد طوسی ) 

 ق. 1407چاپ اول،  ، ی، مکتب اعالم اسالمتهران  ، یجالل ین ی محمد جواد حس قی تحقخ؛ دیگر: 1311

 ق(، 749  – 674ن اصفهانی ) امحمود بن عبدالرحمابوالثناء الدین، ، نوشته شمس تسدید القواعد في شرح تجرید العقائد

الدین محمد بن ، للمولی جاللشرح المطالع  حاشیة جدیدة علی الحاشیة الشریفیة علی  ،تبصیر المطالع  تعویذ المطالع و  تعویذ المطالع

ق.  1067خاتون في سنة من وقف المولی أسدالله بن محمدمؤمن العاملي المعروف بابن منه في الخزانة الرضویة ةنسخ (ق 907م: أسعد الدواني )

 . 1143، شمارۀ 227،  4الذریعة، ج
المطالع تنصیر  و  المطالع  دوان  نی الدجالل حاشیه    ،تنویر  محقق  اسعد  فرزند  باز ،  ق( 908  –   830)   ی محمد  :  ی ابیشماره 

 .IR10-34933مدرک کتابخانه مجلس:  شماره، 3728

التهافت،   ابوالولابن تهافت  اندلس  د ی رشد،  فرزند  احمد  فرزند  /  595  –   520)   ی محمد  ب1198  –  1126ق    روت، ی م(،چ. 

 . 1964. مصر ای دن مان ی سل  حی م؛ تصح1930

م؛ چاپ دیگر: تصحیح و مقدمه 1927ق(، چاپ موریس یوسژ، بیروت،  505، غزالی )د:  تهافة الفالسفة؛ یا  الفالسفةتهافت  

 . 1990فخری، بیروت،  

 ق. 1321و  1319زاده، مصر، رشد همراه با محاکمۀ خواجه تهافت غزالی و ابن 

م(، مشکویه، ابوعلی احمد فرزند  985  –  982ق /  375  –  372)نگارش:    طهارة االعراقیا    تهذیب األخالق و تطهیر األعراق

 های فراوان در قاهره، تهران و استانبول. م(، چاپ 1030ق / 421محمد فرزند یعقوب رازی )د:  
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 ق( 1007 –  940)  ی روم یبن نصوح معروف به نوع یرعلی بن پ ییحزاده، یرشد خواجه حاشیه بر محاکمه میان غزالی و ابن  نهم   ۀدر سد  راز یمدارس ش

 ؛ 462 ۀ، شمار 6ج  عة،یالذر ق( داماد مالصدرا 1072)د:   یجی عبدالرزاق اله هیاکل النور حاشیه بر  

 ؛462 ۀ، شمار 6ج  عة،یالذر ق(  1180  –  1103طالب ) حزین علی بن ابی  ، هیاکل النورحاشیه بر  

 . 513،  1کشف الظنون، جق( 940پاشا )د: زاده، احمد بن سلیمان بن کمال حاشیه محاکمۀ خواجه 

 ق( 1007 –  940)  ی روم یبن نصوح معروف به نوع  یرعلی بن پ ییح ی ، هیاکل النورای بر حاشیه 

 247، شمارۀ 49، 6نک: الذریعة، ج   ق(.966ی )د: ن یمحمد بن مبارک قزوشاه  م ی حک : ی التهافتالحاشیة عل

خ(، مطبعه الغري،  1348  –  1255تهرانی ) ازهاق الباطل، آقابزرگ    –الجزء االول، آب حیات  الذریعة إلی تصانیف الشیعة،  

 م. 1936ق /  1355نجف، عراق،  

التحیه المبارکه، آقابزرگ تهرانی، مطبعه الغری، نجف، عراق،   –، الجزء الثالث، البائیه الحمیریه  الذریعة إلی تصانیف الشیعة

 م. 1938ق / 1357خ / 1317

الشیعة تصانیف  إلی  الثالث الذریعة  الجزء  و ش،  ابن   – هناز  عشر، شاپور  تهرانی، مطبعه شرح قصیده  آقابزرگ  العینیه،  سینا 

 م. 1959ق / 1378القضاء، نجف، عراق،  

لیلی و مجنون، آقابزرگ تهرانی، به کوشش احمد منزوی، چاپخانه    –عشر، کشف ، الجزء الثامن الذریعة إلی تصانیف الشیعة

 م. 1967ق / 1387خ / 1346اسالمیه، تهران، 

إلی   الشیعةالذریعة  المقالید  تصانیف  العشرون،  و  الثاني  الجزء  منزوی،    – ،  احمد  کوشش  به  تهرانی،  آقابزرگ  المنتخب، 

 م. 1974ق /  1393خ / 1353چاپخانه اسالمیه، تهران، 

الشیعة،   تصانیف  إلی  الخامس الذریعة  به کوشش علینقی منزوی، دانشگاه    –عشر، صابون  الجزء  تهرانی،  آقابزرگ  عیون، 

 م. 1965ق /  1384خ / 1343تهران،  

التیمیة، آقابزرگ تهرانی، به کوشش علینقی منزوی، چاپخانه مجلس،    - ، الجزء الرابع، التخاطب  الذریعة إلی تصانیف الشیعة

 م. 1941ق /  1360خ / 1320تهران،  
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مطبعة اآلداب، نجف،  الشینیه، آقابزرگ تهرانی،    –الفارض  عشر، شرح قصیده ابن ، الجزء الرابع الذریعة إلی تصانیف الشیعة نهم   ۀدر سد  راز یمدارس ش

 م. 1961ق / 1381عراق، 

الشیعة تصانیف  إلی  الحائریات  الذریعة  السادس،  الجزء  منزوی،    – ،  علینقی  کوشش  به  تهرانی،  آقابزرگ  المؤمنین،  حزن 

 م. 1946ق / 1365خ / 1325چاپخانه مجلس، تهران، 

خ(، به کوشش  1348  –  1255کاتیب، آقابزرگ تهرانی ) الرسائل و الم  – الجزء العاشر، ذائقه ماتم  الذریعة إلی تصانیف الشیعة،  

 م. 1956ق /  1376خ / 1335خ(، چاپخانه مجلس، تهران، 1389 –  1302علینقی منزوی ) 

الشیعة تصانیف  إلی  المجتبی  الذریعة  العشرون،  الجزء  چاپخانه    –،  منزوی،  احمد  کوشش  به  تهرانی،  آقابزرگ  المسبل، 

 م. 1970ق / 1390خ / 1349اسالمیه، تهران، 

دیوان دیهیم، آقابزرگ تهرانی، به کوشش علینقی    – ، القسم االول من الجزء التاسع، دیوان آئینه  الذریعة إلی تصانیف الشیعة

 م. 1955ق / 1374خ / 1333منزوی، مجلس شورا، تهران،  

دانی، آقابزرگ تهرانی،  دیوان مینوی هم   – ، القسم الثالث من الجزء التاسع، دیوان عبدالصمد  الذریعة إلی تصانیف الشیعة

 م. 1964ق /  1383خ /  1342به کوشش علینقی منزوی، دانشگاه تهران، 

دیوان عبدالصمد، آقابزرگ تهرانی، به کوشش    – ، القسم الثاني من الجزء التاسع، دیوان ذاتی  الذریعة إلی تصانیف الشیعة

 م. 1959ق / 1378خ / 1338علینقی منزوی، چاپخانه دولتی، تهران،  

دیوان یونس، آقابزرگ تهرانی، به کوشش علینقی    –، القسم الرابع من الجزء التاسع، دیوان نائب  عة إلی تصانیف الشیعةالذری

 م. 1967ق / 1386خ / 1345منزوی، دانشگاه تهران، 

الحادیة  المائة  علماء  في  النضرة  الّشیَعةالروضة  ْعالِم 
َ
ا َطَبقاُت  ) عشرة،  تهرانی  آقابزرگ  و  1348  –   1255،  تصحیح  خ(، 

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

 خ.  1386، ابوالقاسم فرزند ابوحامد کازرونی، تصحیح عبدالله نورانی، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، سلم السموات
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ق(، نسخۀ خطی کتابخانۀ ملی ایران؛ 908  –   830الدین محمد فرزند اسعد محقق دوانی ) ، جالل شرح اثبات الواجب جدید نهم   ۀدر سد  راز یمدارس ش

ی، به کوشش مریم اسفندی، مرکز تربیت مدرس صدیقه کبری  اردبیل  ی ن بن عبدالحق الهی حس  تصحیح و تحقیق و مقدمه

 خ. 1398)ع(، قم، 

 ق( 689  –  594الدین محمود ارموی ) ، سراج سیناابن   شرح اشارات

ق(، 873  –   855ق( پیشکش به سلطان بوسعید فرزند شاهرخ ) 879از مالعلی فرزند محمد قوشچی )د:    شرح تجرید العقاید

 .ق 1285 ،ی تهران، چاپ سنگ

 قوینلو نگاشت  به نام یعقوب بایندر آق  حاشیهشرح تجرید دوانی یک  

  ۀ ق، به گون890نگارش سال    ان یپا  خی ق(. تار911)د:  یبدی م  الدینن ی فرزند مع  نی )ع( مولی حس  شرح دیوان أمیرالمؤمنین

 . 986 ۀ ، شمار 265،  13ج  عة،یالذر ق چاپ شد. 1293ناقص در لکهنو، سال  

 ذکر نام مؤلف. به نام تنویر المطالع بی  شرح مطالع األنوار 

الدین وزیر شرح نمود  ق( است که آن را برای غیاث 766  –  694تألیف قطب رازی بویه محمد بن محمود )   شرح مطالع األنوار

 و لوامع األسرار نامید. 

 ق(  878عالءالدین علی طوسی )د:   مطالع األنوار شرح 

 ق(. وی یکی از دو تنی  887شرح مطالع األنوار فارسی عالءالدین علی طوسی )د: 

ق( به نام اشراق  980  –  930)فرمانروایی:  ق( وزیر فیلسوف شاه طهماسب صفوی  949  –   866شرح هیاکل النور دشتکی ) 

 الهیاکل النور  

 . 153  ۀم، برگ1953چ. هند،   ، یشواکل الحور، جالل دوان  ،ی النور سهرورد  اکلی شرح ه

نام شارح چاپ شده است، از معاصران ماست،  دوانی بی   شواکل الحوردر تهران همراه با    1323شرح هیاکل که به سال  

 گوید.  2064، شمارۀ  177، 14، ج الذریعة

 برگه.  712حسین ابراهیمی دینانی،  ، غالم یسهرورد ۀو شهود در فلسف  شهی شعاع اند
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زند مصطفی فرزند  زاده، احمد فر کبری طاش   العقد المنظوم في ذکر أفاضل الروم،،  شقایق نعمانیة في علماء الدولة العثمانیة نهم   ۀدر سد  راز یمدارس ش

 دارالکتب العربی، بیروت. : انتشارات در سعادت، استانبول؛ دیگر، ق( 968 -  901خلیل ) 

؛ دیگر: تحقیق محمد عبدالحق و محمد  م1953جالل دوانی، چ. هند،    ، في شرح هیاکل النور سهروردی  شواکل الحور 

 کوکن. 

م(، تحقیق  1502ق / 089)  یمحمد فرزند اسعد محقق دوان نیالد جالل ، شواکل الحور في شرح هیاکل النور للسهروردي

 . محمد عبدالحق و محمد کوکن

ق(،  908)د:  أسعد    فرزند ن محمد  ی الدمولی جالل   ی ، شرح محقق الدوانلسهروردي لفي شرح هیاکل النور    شواکل الحور 

شواکل الحور، دوانی پیش از آن در دیباچۀ این کتاب، آن را به محمود خواجۀ  است.   872  سال شوال    11  زمان پایان نگارش

  872شنبه یازدهم شوال  نامه که تاریخ پنج در این دومین پایان   ق( وزیر پادشاه دکن هند پیشکش کرده بود.886  –   813جهان ) 

اندو فراوان خبر کشته با  تاریخ  شاه قرهشدن مخدومش جهان دارد،  ،  14ج  عة،یالذر   آورد.می   872ربیع یکم    13قوینلو را در 

 . 2371 ۀ ، شمار 239

 . 354، 3؛ ج151و   147،  15، جالذریعة، نک: طبقات جاللیه و صدریه

، ابوعلی مسکویه احمد فرزند محمد فرزند یعقوب فرزند مسکویه رازی خازن مشکویه  طهارة األعراق في تحصیل األخالق

 . 1257، شمارۀ 187، 15ق(. الذریعه ج420 –  300رازی ) 

 م(. 2002 –  1922. نصرالله مبشر فرزند محمدخان طرازی ) الفهرس الوصفي للمخطوطات الفارسیة المزینة

 . خ 1369فکرت، محمد آصف، مشهد،  ، یآستان قدس رضو  یکتابخانه مرکز ی کتب خط  یفهرست الفبائ

 ی.  سلطنت  ۀفهرست کتابخان

 ی، دو جلد بزرگ. ، نصرالله طرازفهرست مخطوطات فارسي دارالكتب

ق(، 1040  -   970[، میر محمدباقر فرزند محمد حسینی استرآبادی میرداماد ) قبسات حق الیقین في حدوث العالم ]قبسات  

دیگر: تصحیح مهدی محقق و همکاری علی موسوی بهبهانی، توشی هیکو ایزوتسو و ابراهیم ؛  ق1315چاپ سنگی، سال  

 خ. 1367خ و 1356دیباجی، دانشگاه تهران، 
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خردگرا  نهم   ۀدر سد  راز یمدارس ش قشرگرا  ییکشاکش  خاورم  ییبا  سد  انهی در  تا  گذشته   خ(، مجلۀ1389  –   1302)   یمنزو  ینقی عل  دکتر،  نهم   ۀاز 

 . 64 –  55 ۀ، برگ1375، مهر 131 ۀ شمار   ستا،ی چ

 الدین منصور دوم دشتکی غیاث کشف الحقائق، 

ق(  1067  –  1017شناسی از حاجی خلیفه مصطفی کاتب چلبی ترک ) حاجی خلیفه یک فرهنگ کتاب   ،کشف الظنون

  –   1255م، افست در تهران همراه با ذیل آقابزرگ تهرانی منزوی ) 1943تا    1941است. چ. چهارم تصحیح یالتقایا، استانبول  

 م. 1967خ( پدرم، 1348

فرزند مطهر حلی    وسفی  فرزند سدیدالدین حسن  الدین ابومنصور  جمال   ، یعالمه حل  االعتقاد،  د یشرح تجر   ي کشف المراد ف

 ق. 1407قم،   ، یزاده آملحسن حسن   به کوشش   ،ق( 726)د: 

 . خ1372 ه،ی اسالم ی ابوالحسن، تهران، کتابفروش ،ی االعتقاد، شعران د یتجر ی شرح فارس ، کشف المراد

طبقات   العشرة،  بعد  الثاني  القرن  في  المنتشرة  الشالكواکب  شعةی أعالم  تهران  خ ی ،  خ(،  1348  –   1255)   ی آقابزرگ 

 . خ 1372خ(، چاپ دانشگاه تهران، 1389  –  1302)  یمنزو ینقی عل حی و تصح ق ی تحق ، ینگارمقدمه

المراد في شرح تجرید االعتقاد .  منصور الحسن بن سدیدالدین یوسف بن المطهر الحليالدین أبي للشیخ جمال   ،کشف 

 : 668  شمارۀ، 59، 18الذریعة، ج 

اواخر    ی،چاپخانه حاج محرم افند،  ق( 766  –  694محمد بن محمود )   هیبو  ی قطب راز  ، لوامع األسرار في شرح مطالع األنوار

 . 1303صفر 

به کوشش عبدالله مسعودی آرانی،  ،  رفتار(   ی در خوب  دی )درخشش خورش  ی اخالق جالل  ؛ یالوامع اإلشراق في مكارم األخالق

 خ. 1390  تهران، اطالعات،انتشارات  

های اسالمی آستان قدس  ق(، تصحیح گروهی از بنیاد پژوهش 1019  -   965، قاضی نورالله شوشتری ) مجالس المؤمنین

 خ. 1377رضوی، احمد عبدمنافی، انتشارات اسالمیه، 

  –   132 فیرد ۀ ، شمار 1375آبان و آذر  ، ستای چ  جلۀمخ(، 1389 –  1302ی ) منزو ینقیعل دکتر، نهم  ۀ در سد رازی مدارس ش

 175  – 161 ۀ، برگ133
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نوار )طرف المنطق( و  األمطالع ق(؛  689  –  594الدین محمود ارموی ) در منطق و فلسفۀ کالمی تألیف سراج   مطالع األنوار نهم   ۀدر سد  راز یمدارس ش

المسم األ   یشرحه  فلوامع  األ  يسرار  مطالع  )جلد  شرح  محمد مؤلفان ،  ( 1نوار  قطب   بن   :    ن ی محمدحس  ،یرازن یالد محمد 

  ی، تهران،: ابوالقاسم رحمانراستاریو،  ران یحکمت و فلسفه ا ی موسسه پژوهشی، ارمو  ن یالدسراج   بکری اب بن   محمود ، یجی نائ

 خ. 1394

مع ذکر أسماء مؤلفیها   معجم المطبوعات العربیة و المعربة و هو شامل ألسماء الكتب المطبوعة في األقطار الشرقیة و الغربیة 

یوسف الیان  میالدیة،  1919الموافقة لسنة  1339و لمعة من ترجمتهم و ذلك من یوم ظهور الطباعة إلی نهایة السنة الهجریة 

 ق. 1410کتابخانه عمومی مرعشی نجفی، قم،   ق(، 1351 -  1272سرکیس ) 

 ی برجا مانده است  بدی م  الدینن ی فرزند مع ن ی حسها میبدی  ، مجموعۀ نامهمنشئات

 .  5415، شمارۀ 22، جالذریعةهای قطب محیی منشئات، نامه

  ی آملی انزان  ی خوران  یان ی کاک  وسفی بن    ی محمد بن محمود بن محمد بن عل  ن یالد شمس ،  ونی عرائس الع  ينفائس الفنون ف 

و م( 1352ق/753  :)د تصحیح  هدایت شعران   ابوالحسن مقدمه    ،  و  مسترحمی،  ی  اسالالله    ، جلد  3  ،تهران   ، هی مانتشارات 

 خ. 1381

 م. 1916ق /  1335ق(، مطبعة السعادة، مصر، 587فرزند حبش )ک:  ییح ی ن یالد ، شهاب النور اکلی ه
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