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چکیده
از جاللالدین دوانی (880-038ق) ـ از بزرگان علمای ایران و معروفترین دانشمند قرن نهم ـ بیش
از هشتاد اثر برجای مانده است .وی تألیفات بااهمیت و نامداری در حکمت ،فلسفه و اخالق دارد و
همین مسئله سبب شده است آثار ارزشمند ادبی وی و همچنین جنبههای ادبی آثاری که در
موضوعات دیگر نگاشته ،نادیده گرفته شود .اشعاری به فارسی و عربی از او در تذکرهها ،تراجم و
غیره بچشم میخورد .طبع ادبی دوانی بر آثاری غیرادبی وی نیز تأثیر گذاشته است .او نخستین
شارح اشعار حافظ محسوب میشود و چند بیت گلشن راز شبستری را نیز شرح کرده است .بسیاری
از شاگردان دوانی متأثر از طبع ادبیِ استادِ خود بودهاند .شایان ذکر اینکه شماری از شاعران
سدههای متأخّر از نوادگان وی بشمار میآمدهاند .در این مقاله برآنیم به بررسی ساحت ادبی زندگی
و آثار جاللالدین دوانی بپردازیم و نشان دهیم که وی از این نظر نیز مقام واالیی داشته است و
میتواند از شاعران و ادیبان مطرح عصر خویش بشمار آید.
کلمات کلیدی :جاللالدین دوانی ،اشعار بازمانده ،شرح اشعار حافظ ،شرح گلشن راز ،وجه ادبی.

 1استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران
 2دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران ar.foroutan@yahoo.com
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مقدمه
جاللالدین محمد بن سعدالدین اسعد دوانی ،حکیم و فیلسوف بزرگ قرن نهم و اوایل قرن دهم
هجری است .او از بزرگانِ حکیمان ایران و معروفترین دانشمند قرن نهم بشمار میرفته و چون
آخرین کسی است از بزرگان علمای این کشور که جامع همۀ علوم زمان خود بوده ،شهرت و امتیاز
خاصی دارد (تاریخ نظم و نثر در ایران ،نفیسی ،ج :1ص .)222وی در کتب تراجم شیعه و سنی اغلب
«عالمه» و در برخی از حواشی و متون کتب منطق «فاضل» نامیده شده ،ولی در تذکرهها بیشتر به لقب
«جاللالدین» اشتهار یافته است (شرح زندگانی جاللالدین دوانی ،دوانی :ص .)28نسبش به محمد بن
ابیبکر میرسید و به همین دلیل به «صدیقی» مشهور بود (مجالسالمؤمنین ،ج :2ص .)221پدرش
را از ارادتمندان شاه نعمتاهلل ولی دانستهاند (طرائقالحقایق :ص.)121-122
جاللالدین در سال 038ق در قریۀ دوان کازرون بدنیا آمد .در کودکی نزد پدرش ابوسعید اسعد
بن محمد که در علوم تفسیر و حدیث صاحبنام بود و در جامع مرشدی کازرون تدریس میکرد ،به
تحصیل پرداخت (المشیخه :ص21؛ حبیبالسیر ،ج :1ص . )281پس از آن به شیراز رفت و در
مدرسۀ ملّا محیالدین کوشکناری انصاری و خواجه حسنشاه بقّال تحصیل علم کرد (المشیخه،
همانجا؛ مجالسالمؤمنین ،همانجا) .چندی نیز در محضر درس ملّا همامالدین صاحب شرح طوالع
حضور یافت (آثار عجم :ص .)188دوانی به صحبت ابوسالک محمد بن اسحق حموی و فرزندش
سالکالدین محمد رسیده بود و از سید محمد بن غیاث حسینی کازرونی و شهابالدین ابوالمجد
عبداهلل بن میمون جیلی کرمانی اجازة روایت داشت .وی خود تعداد مشایخش را «عدیده» ذکر
میکند (نک :المشیخه :ص.)21-22
سپس به تدریس مشغول شد ..شیراز در پایان قرن نهم و آغاز سدة دهم در پرتو حوزة مهم
تدریس ملّا جالل دوانی و به سبب شاگردان مشهوری که پرورش میداد و نیز بر اثر کوششهای
دانشمندان دیگری چون امیر صدرالدین دشتکی شیرازی (کشتهشده در 883ق) اهمیت و ارزشی را
که از اوان حملۀ مغول کسب کرده بود ،همچنان ادامه میداد (تاریخ ادبیات در ایران ،صفا ،ج:2
ص.)282
دوانی چندی به صدارت یوسف بن میرزا جهانشاه قراقویونلو منصوب شد ،امّا چندان زمانی
نگذشت که استعفا کرد ،به کار قضاوت پرداخت و منصب قاضیالقضاتی یافت (حبیبالسیر ،ج:1
ص282؛ مجالسالمؤمنین ،همانجا) .همچنین برای سیر و سیاحت و تجارت به هندوستان رفت ،از
راه داد و ستد اموال فراوانی گرد آورد و به شیراز بازگشت .سفرهایی نیز به تبریز ،عراق عرب ،هرات،
کاشان و گیالن کرد (طرائقالحقائق :ص121؛ آثار عجم ،همانجا).
وی در ایام اغتشاش فارس بدلیل نبرد شاه اسماعیل صفوی با سالطین آققویونلو ،مدتی در
الرستان و بندرعباس توقف داشت .پس از آن مجدداً به شیراز بازگشت امّا توقف در آن شهر را
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صالح ندید و عازم کازرون شد .در نزدیکی روستای پلآبگینه در دو فرسنگی این شهر وارد اردوی
امیر ابوالفتحبیگ ،برادرزادة حاجیبیگ بایندری ترکمان گردید و نهایت احترام را دید امّا پس از
چندی مریض شد و در سال 880ق وفات یافت .1جنازة او را با احترام در زادگاهش ـ دوان ـ دفن
کردند (مجالسالمؤمنین ،ج :2ص222؛ آثار عجم :ص.)288
گویا دوانی در اواخر عمر ،قصد عزیمت به سند را داشته است و از اینرو دو تن از شاگردان خود را
نیز برای کسب اجازه نزد جام (سلطان سند) فرستاده بود ،امّا در حالیکه سلطان مقدمات کار را فراهم
کرده بود ،وی فوت کرد (مقاالتالشعراء :ص .)012احتماالً او روابطی نیز با عبدالرحمن جامی داشته
است (شرح زندگانی جاللالدین دوانی ،علی دوانی :ص.)128
از جاللالدین دوانی آثار متعددی (بیش از هشتاد اثر) در موضوعات مختلف اخالق ،کالم،
سیاست ،فلسفه ،عرفان ،تفسیر ،فقه و ...برجای مانده است (نک« :کتابشناسی آثار جاللالدین
دوانی» ،پورجوادی :ص .)138-01اهمیت و گسترة نظریات وی در حوزههای گوناگون از جمله
اخالق و کالم سبب شده است که جنبۀ ادبی آثار وی ناشناخته بماند .در این مقاله برآنیم تا عالوه
بر بازشناساندن آثار ادبی وی و معرفی منابعی که مشتمل بر اشعاری از اوست ،به جنبۀ ادبی
زندگانی و آثار غیرادبی او نیز توجه کنیم .همچنین در برخی از منابع شاعرانی را منتسب به او و یا
از جمله شاگردانش دانستهاند که در ادامه به معرفی آنها خواهیم پرداخت .در این زمینه تاکنون
تحقیقی صورت نگرفته و اصوالً تمام تحقیقا ت پیرامون زندگی و آثار دوانی معطوف به نظریات و
تألیفات فلسفی ،سیاسی ،کالمی و حکمی او بوده است.
اشعار بازمانده
از جالل دوانی اشعاری به زبانهای فارسی و عربی در تذکرهها ،جُنگها و دیگر منابع تاریخی نقل شده
است .وی در اشعار خود «فانی» یا «دوانی» تخلص میکرده است .ذکر چند نمونه از اشعار وی برای
شناخت بهتر سبک اشعارش خالی از فایده نتواند بود:

 .1قاضی نوراهلل وفات او در یومالثلثاء (سهشنبه) تاسع شهر ربیعالثانی از سال  880نوشته است (مجالسالمؤمنین ،ج:2
ص222؛ نیز در المشیخه :ص .)312در تاریخ فوت او گفتهاند:
اشیا
حقایق
کنه
سرّ
شد به عالمۀ دوانی ختم
جنّتش باد مسکن و مأوا
درسش
مجلس
بود
جنّتی
«نادرة عصر و اعلم علما» []880
سال تاریخش
الجرم گشت
(عرفاتالعاشقین ،ج :2ص.)827
البته سال وفات وی در برخی از منابع متفاوت است :سالهای ( 882سلّمالسماوات :ص211؛ فارسنامۀ ناصری:
ص( 882 ،)1118آثارالرضا :ص( 887 ،)13نزهتاالخبار :ص )277و ( 810االعالم ،ج :2ص.)227
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عارفـــان قــدِّ تـــو را مقصـــد اعلـــی خواننـــد
تیزبینــانِ جهــان خــا ِ ســرِ کــویِ تــو را
قامـ ـتِ دلکـــش و رخســـارِ دلافـــروزِ تـــو را
ســخن از قــدر تــو گفــتم چــو «دوانــی» زانــرو
ای مصـــــحفِ آیـــــاتِ الهـــــی رویـــــت
سرچشـــــمۀ زنـــــدگی لـــــب دلجویـــــت

طــاق ابــروی تــو را مســجد اقصــی خواننــد
توتیــــایِ نظــــرِ مــــردمِ بینــــا خواننــــد
اهــلِ عرفــان شــجر و آتــشِ موســی خواننــد
ســـخنانم همـــه در عـــالمِ بـــاال خواننـــد
(مجالسالمؤمنین ،ج :2ص)220
وی سلســـــلۀ اهـــــل والیـــــت مویـــــت
محـــــرابِ نمـــــازِ عارفـــــان ابرویــــــت
(هفتاقلیم :ص)101

بیت زیر در اظهار تشیّع از وی نقل شده است:
قَـــد تَبرّئـــت مِـــن الجبتـــین تَـــیم و عـــدیّ
أنـــا ال أعـــرف مـــولی غیـــر حِبـــر بـــالغریّ

و مِـــن الشـ ـحل العتـ ـلّ المســـتخفّ االمـــویّ
و ثمـــان بعـــد ابنیـــه و مخـــدوم خفـــیّ
(نزهتاالخبار :ص.)277
همچنین جاللالدین دوانی مجموعۀ رباعیاتی فلسفی و عرفانی دارد که برای سلطان بایزید دوم،
پادشاه عثمانی (وفات 810ق) سروده و خود به شرح آنها پرداخته است .رباعیات را آنگونه که دوانی
خود اشاره کرده ،در جوانی سروده ،امّا شرح و تنظیم رساله بعداً صورت گرفته است (شرح رباعیات
فلسفی و عرفانی :ص .)20این رساله مشتمل بر پنجاهودو رباعی است .چهار رباعی ابتدایی آن به
حمد و ستایش حق تعالی و مدح سلطان بایزید دوم اختصاص دارد؛ پس از آن چهلوپنج رباعی با
معانی و مضامین فلسفی نقل شده که بخش اصلی رساله را تشکیل میدهد و در ادامه سه رباعی در
مدح علی (ع) آمده است .نویسنده همۀ این رباعیات را شرح نکرده ،بلکه تنها در جایی که الزم
دانسته ،به شرح و توضیح پرداخته است .نمونهای از این رباعیات:
ویـــــن دُرِّ گرانمایـــــه نیـــــارم ســـــفتن
مـــن وصـــفِ کمـــالِ تـــو نیـــارم گفـــتن
گفــــتن ز تــــو باشــــد وز تــــو اشــــنفتن
هــم خــود تــو بگــو مــدح کمــال تــو کــه تــا
(همان :ص.)27
اشاره به این نکته نیز ضروری است که پیش از این رضا پورجوادی به نقل از دانشنامۀ ایرانیکا
آورده است که مجموعۀ اشعار عربی او بکوشش حسینعلی محفوظ بسال 1873م در بغداد منتشر
شده (نک« :کتابشناسی آثار جاللالدین دوانی» ،پورجوادی :ص ،)181در حالیکه محفوظ تنها
مقاله ای در همان سال مشتمل بر برخی از اشعار فارسی وی منتشر کرده است (نک« :شعر فارسی
جاللالدین دوانی» ،محفوظ :ص.)72-12
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همچنین دوانی در پاسخ نامهای از سلطان بایزید که در آن از جاللالدین دوانی برای نگارش
رسالۀ اثباتالواجب قدیم قدردانی و تصریح کرده که مبلغ پانصد فلوری در وجه انعام برای وی
ارسال کرده ،مثنوی شصتودوبیتیای سروده و فرستاده است ،به مطلع:
عجبـــــی ز اخـــــتالف لیـــــل و نهـــــار
دیــــــدم انــــــدر مســــــارح انظــــــار
(نک :اسناد و مکاتبات تاریخی ایران ،نوایی :ص.)120-122
آوردهاند که او رباعی زیر را برای عبدالرحمن جامی ،که با وی دوستی داشته ،گفته و به هرات
فرستاده است:
در گردن من سلسلۀ مهر تو طوق
ای از تــو مــرا بــه هــر حــدیثی صــد ذوق
دودی است که جمع گشته از آتش شوق
در دیـــدة مـــن اگـــر ســـوادی بـــاقی اســـت
(شرح زندگانی جاللالدین دوانی ،دوانی :ص.)87

در میان اشعار دوانی ،معما (نک :تذکرة نصرآبادی ،تصحیح ناجی :ص )711و مادهتاریخ
(عرفاتالعاشقین :ص827؛ تحفۀ سامی :ص10؛ ریاضالفردوس خانی :ص )321نیز دیده میشود که
نشاندهندة تأثیر گرفتن او از سبک رایج شعرگویی در سدة نهم هجری و توجه او به شاعری است؛ زیرا
در آن دوران اینگونه اشعار بشدّت رواج یافته بود (نک :تاریخ ادبیات در ایران ،صفا ،ج :1ص 117و .)180
گرچه دوانی در مثنویش خطاب به سلطان بایزید خود را شاعر بشمار نمیآورد .چند بیت زیر از این
مثنوی برای در تفکر وی دربارة شعر و شاعری حائز اهمیت است:
چنـــد هـــر ســـو دوانـــی اســـب خیـــال
ای دوانـــــی حـــــذر بکـــــن ز مـــــالل
درخــــور جــــاه او ثنــــای تــــو نیســــت
عرصـــۀ مـــدح شـــاه جـــای تـــو نیســـت
کـــــف موســـــی و ســـــاحری ز کجـــــا
مــــن کجــــا ،شــــعر و شــــاعری ز کجــــا
شــــــیوة شــــــاعری گــــــرفتم پــــــیش
میــل شــه چــون بــه شــعر دیــدم بــیش
هنـــــــــر از آینـــــــــۀ ر او شـــــــــد
طـــــوطیِ طـــــبعم ار ســـــخنگو شـــــد
ورنـــــه ایـــــن راز از کجـــــا آموخـــــت
بلبــــل از فــــیض گــــل نــــوا آموخــــت
چـــــون فتـــــاد ،اوفتـــــاد تـــــاب در او
آتـــــــ ـشِ مهـــــــ ـرِ آفتـــــــــاب در او
(اسناد و مکاتبات تاریخی ایران ،نوایی :ص)120

به هر حال این حکیم بزرگ گاهی به شاعری میپرداخته و اتفاقاً یکی از ابیاتش زمانی «آفت
عِرض» او میشود .آن بیت چنین است:
ای خواجــه مــی ز بهــر مــداوا حــرام نیســت
درد خمــار دارم و درمــان مــن مــی اســت
حکیم شاهمحمد قزوینی در این باره نوشته است« :این مطلع را چون مردم از او شنیدند،
ظریفی در مقابلۀ این بیت گفت که:
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بهــــار اســــت و درکِــ ـش مــ ـیِ ارغــــوانی

بـــــه فتـــــوای ملّــــا جـــــالل

دوانـــــی1

و هر جا که مطلع موالنا مینوشتند ،این بیت ظریف نیز در پائین آن مینوشتند .موالنا به هر جا
که می رفت ،آن مطلع با این بیت بر در و دیوارها نوشته میدید ،میرنجید و میگفت :بیتی به طریق
ظرافت گفتیم ،آفت عِرضِ ما شد و سبب بدنامیِ ما گشت ،و مدتی شد که از آفت آن خالصی
نداریم( ».مجالسالنفائس :ص.2)318
نسخۀ مستقلی از دیوان دوانی موجود نیست و تاکنون تمام اشعار او هم با استفاده از منابع
پراکنده گردآوری نشده ،حال آنکه تدوین دیوان او برای شناخت بهتر شعر قرن نهم هجری سودمند
است .عالوه بر کتابهایی که با استفاده از آنها به نقل اشعار دوانی پرداختیم ،برای مشاهدة دیگر
اشعار وی به این منابع رجوع شود :المشیخه :ص312؛ روز روشن :ص172؛ تجربةاالحرار ،ج:1
ص103؛ طرائقالحقائق :ص121؛ آثار عجم :ص288؛ آثارالرضا :ص11-13؛ مجمعالفصحاء ،ج:2
ص31؛ ریاضالعارفین ،هدایت :ص388-380؛ سلّمالسماوات :ص211؛ فارسنامۀ ناصری :ص1118؛
ریاضالعارفین ،لکنهوی :ص128؛ ریاضالشعراء :ص212؛ مخزنالغرائب :ص288؛ منتخباللطائف:
ص131؛ شکرستان پارس ،ص321؛ مشوّشنامه28-18 ،؛ ذیل تذکرة نصرآبادی :ص.11
در مثنوی طاقدیس (ص )73-72حکایتی دربارة یکی از اهالی دوان به نظم درآمده که در آن یادی
هم از جاللالدین دوانی میشود و به گونه ای با حیات ادبی وی ارتباط دارد .بر مبنای این شعر ،این
بار یکی از اهالی دوان «آفتِ عِرضِ» جاللالدین دوانی میشود:

 .1علی دوانی (شرح زندگانی جاللالدین دوانی :ص )188-88این بیت را به خود جاللالدین نسبت داده است .از آنجا
که شاه محمد قزوینی از شاگردان جاللالدین دوانی بوده (هفتاقلیم :ص ،)1271سخنش دربارة وی اعتبار و ارزش
تاریخی دارد.
 .2این بیت با اختالف اندکی («می ده» بجای «ای خواجه») در این تذکره هم آمده است (مجالسالنفائس :ص.)111
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بُــــــد یکــــــه طــــــرّار از اهــــــل دوان
پـــس بـــه آن بقّـــال گفـــت اى ارجمنـــد
گفــــت ده درهـــــم هـــــزارى ،مشـــــترى
گفــت صــد باشــد بــه چنــد ایــن گردکــان
گفــت بــا مــن گــو کــه ده گــردو بــه چنــد
گفــــت چبــــود قیمــــت یــــک گردکــــان
گفـــت یـــک گـــردو عطـــا فرمـــا بـــه مـــن
بــــاز کــــرد از او یکــــه دیگــــر طلــــب
گفــــت بــــازم گردکــــانه کــــن عطــــا
گفـــــت باشـــــد مـــــوطن مـــــن در دوان
گفـــــــت رو اى دزدِ طـــــــرّارِ دغـــــــل
بــــاد نفــــرین بــــر جــــاللالــــدین تــــو

رفــــــت تــــــا دکّــــــان بقّــــــاله روان
گردکانــــت را هــــزارى گــــو بــــه چنــــد
زودتــــر درهــــم بــــده گــــر مــــهخــــرى
گفــــت یــــک درهــــم بهــــاى آن بــــدان
گفــــت عشــــر درهمــــه ،اى ارجمنــــد
گفــــت او را نیســــت قیمــــت اى فــــالن
داد او را گردکـــــــانه بـــــــهســـــــخن
خواجــــه او را داد بــــهشــــور و شــــغب
گفـــــت بقّـــــال از کجـــــایه اى فتـــــه
شــــــهر موالنــــــا جــــــالل نکتــــــهدان
دیگــــرى را ده فریــــب از ایــــن حیــــل
کـــو نمـــود ایـــن نکتـــههـــا تلقـــین تـــو...

نکتۀ قابل توجه دربارة این شعر اینکه شادروان سعید نفیسی براساس نسخهای بیآغاز و انجام
بهاشتباه این شعر را از شیخ بهایی دانسته (نک :احوال و اشعار فارسی شیخ بهایی ،نفیسی :ص-128
 ) 121و براساس همین اطالعات اشتباه ،این شعر در کلیات اشعار وی نیز راه یافته است (نک:
کلیات اشعار فارسی شیخ بهایی :ص.)73-72
آثار ادبی دوانی
جاللالدین عالوه بر اشعار ،آثاری ادبی نیز دارد:
 .3حنین حزین :انشایی لطیف (منظوم و منثور) در غایت جزالت و بالغت به زبان عربی بوده است،
به مطلع:
ســــالم رســــیلالشــــوق علــــی االضــــالع

ســـالم حلیـــفالوجـــه فـــی قلـــب نـــازع

حدود هفتصد بیت داشته و آقابزرگ تهرانی نسخهای از آن را در مجموعۀ کتب سید رضی
اصفهانی مشاهده کرده است (الذریعه ،تهرانی ،ج :7ص .)81-83متأسفانه در حال حاضر نسخهای از
آن در دست نیست.
 .6نامهها:
الف) نامهای به یکی از دوستان :این نامه به «فارسی سره» نوشته شده است و حتی در چهار
بیتی که از حافظ و دیگر شاعران آورده ـ که توجه بیشتر وی به ادبیات و اشعار حافظ را نشان
میدهد ـ کلمۀ عربی دیده نمیشود (نک« :دو نامۀ باستانی بقلم عالمه جاللالدین دوانی» :ص-11
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 .)12سرهنویسی توسط کسی که بیشتر بهعنوان یک دانشمند فلسفی ،متکلم و متألّه شناخته شده
است ،شگفتانگیز مینماید .آغاز این نامه چنین است:
«آرزومندی به دیدار آن برگزیدة آفریدگار و یگانۀ روزگار ،روشنی چشم مردمی ،زور بازوی
جوانمردی ،اختر چر بهروزی ،ستارة آسمان پیروزی ،چون از پایۀ گفتار و اندازة شمار گذشته،
زبان کلک دوزبان از آن کوتاه و کشیده میدارد و بر کاغذ دورو از آن چیزی نمینگارد:...
که مـن گمشـده ایـن ره نـه بـهخـود میپـویم
بارهــــا گفتــــهام و بــــار دگــــر میگــــویم
کــه بــدان دســت کــه او میکشــدم میــرویم
من اگـر خـارم اگـر گـل ،چمـنآرایـی هسـت
زبان بدگویان از پیغمبران کوتاه نبوده تا به دیگران چه رسد( .»...همان ،همانجا).
ب) نامهای به یکی از دوستان :با نثری ادبی و شامل سه بیت از حافظ و یک بیت از مولوی .آغاز:
«گر باد فتنه جمله جهان را بههم زند

ما و چراغ چشم و ره انتظار دوست

هرچند تالطم امواج حوادث روزگار و تراکم افواج نوایب ادوار به مرتبهای است که خاطر را حضوری
و بواطن را نوری نمانده ،بیت:
نــــــه دانشــــــمند را علــــــمالیقینــــــی
نــــه حــــافظ را حضــــور درس و خلــــوت
لیکن حقا که خاطر فاتر از تذکار جناب شفقتمآب اخوی( .»...نک :همان ،ص.)12
ج) نامهای به یکی از دوستان :دوانی در این نامه پس از ذکر چهار بیت عربی با نثری موزون و
زیبا مینویسد« :قلم برداشتم و نمیدانم تا چه نویسم؛ شکایتِ نکاتِ فراق یا قصۀ غصۀ اشواق ،شرحِ
شدایدِ ایامِ هجران یا دستِ ردِّ تصاریفِ زمان ،احوالِ نامرادی و بیسامانی یا صعوبت مفارقتِ
دوستانِ جانی وقتی چند بیت مناسب این حال گفته بودم ،بیت:
دل از شکیب جدا مانده تن ز یار جدا
کســی مبــاد چــو مــن بــیکس از دیــار جــدا
»...
(نک« :از مکاتیب عالمه دوانی» :ص.)221-223

 .1دو مکتوب کوتاه:
الف) با عنوان «جشن سنگانداز» :مربوط به جشن نیمۀ شعبان و به نثری شیوا و ادبی است:
«همایون شب نیمۀ شعبان که هر کس را برات سعادت نویسند،
کـــه صـــد مـــاه شـــعبان دیگـــر بمانـــد
بـــر آن ذات فـــرّ چنـــان بـــاد میمـــون
بیت:
ای بـــه جاهـــت شـــب ســـتم در ســـنگ

فرّخــــــت بــــــاد روز ســــــنگانــــــداز
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شاهراه جاه مخدومی از خرسنگِ انقالب و تبدیلِ حال ،دور باد و جام اعادی به سنگ خذالن
شکسته .توقع که چشمۀ امید وصال از سنگ فراق بهدر آورده ،یک زمان بیمردم سنگدل سنگ
تشریف فرمایند تا ،بیت:
یـــک بـــار دگـــر کنـــیم ســـنگانـــدازی»
زان پـــیش کـــه سنگســـار ایـــام شـــویم
(همان ،ص.)223
ب) مکتوبی در تبریک سال نو:
«هــر دم اقبــال نــوت بــاد ز گــردون کهــن

سال نو بـر تـو همـایون و چنـین سـال هـزار

وصول فصل ربیع که موسم اعتدال هوا و فرمان نشو و نماست موجب مزید بهجت و مسار باد .بندة
مخلص دعایی زیباتر از ر و زلف گل و سنبل و ثنایی دلنوازتر از سجع قمری و لحن بلبل تبلیغ میکند
و میگوید ،بیت:
همـــــایون بـــــاد فصـــــل نوبهـــــارت»
زهـــــی فرخنـــــده دولـــــت روزگـــــارت
(همان ،همانجا)
نخستین شارح دیوان حافظ
از جاللالدین دوانی چند رساله به زبان فارسی در شرح و توضیح اشعار حافظ شیرازی در دست
است .وی نخستین شارح اشعار حافظ بشمار میآید و از آنجا که در شیراز میزیسته و به زمان
حیات حافظ نیز نزدیک بوده ،شروح او حائز اهمیت خاصی است؛ زیرا تا حد زیادی بر ما معلوم
میکند که در روزگار حافظ خوانندگان اشعار او از این اشعار چه میفهمیدند و چه معنایی به
ذهنشان متبادر میشده است («کتابشناسی آثار جاللالدین دوانی» ،پورجوادی :ص.)81
همچنین نوشتهاند که یکی از طلبۀ خراسان ،در حالیکه نسخهای از نفحاتاالنس را در دست
داشت ،نزد جاللالدین دوانی رفت .آنگاه که دوانی بخش احوال خواجه حافظ شیرازی را در این
کتاب مشاهده کرد ،به توضیحاتی در این زمینه پرداخت .او حافظ را تربیتیافته و مرید «پیر
گلرنگ» دانسته و توضیحاتی نیز دربارة چند بیت دیگر حافظ داده است که به لحاظ تاریخی بسیار
ارزشمندند (نک :حاشیۀ گلچین معانی بر تذکرة میخانه :ص .)82آثار وی در زمینۀ شعر حافظ
عبارت است از:
 .3انشاء در ابتدای دیوان حافظ :دوانی نظر خود را درباره معانی اشعار حافظ و اصطالحات آن در
این مکتوب بیان کرده است و از این جهت این انشاء میتواند تکملهای باشد بر رساالتی که او در
شرح اشعار حافظ دارد («کتابشناسی آثار جاللالدین دوانی» ،پورجوادی :ص.)81
 .6شرح غزل به مطلع:
در همه دیر مغـان نیسـت چـو مـن شـیدایی

خرقـــه جـــایی گـــرو بـــاده و دفتـــر جـــایی
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دوانی در شرح این غزل هم از عقاید کالمی اشاعره متأثر است ،هم از آراء عرفانی ابنعربی و هم از
تصوف خراسان .وی ضمن شرح ابیات این غزل به توضیح معنای اصطالحات موجود در آن از جمله
«دیر مغان»« ،ترسا»« ،دفتر»« ،خرقه»« ،کشتی باده»« ،چشم»« ،جام می»« ،میکده» و امثال آن
پرداخته است (همان ،ص81؛ نیز نک :نقد نیازی :ص.)188-128
 .1شرح بیت:
زبان

عشق

نداند

ادیب

نکتهشناس

که این لغت نه به اوضاع تازی و عجم است
نسخههایی از این شرح در کتابخانۀ دانشکدة ادبیات و همچنین دانشکدة الهیات دانشگاه تهران و
کتابخانۀ ملک وجود دارد («کتابشناسی آثار جاللالدین دوانی» ،پورجوادی :ص.)82-81
 .4شرح غزلی از حافظ به مطلع:
صـــالح کـــار کجـــا و مـــن خـــراب کجـــا

ببــین تفــاوت ره کــز کجاســت تــا بــه کجــا

نسخۀ خطی آن در کتابخانۀ دانشکدة الهیات دانشگاه تهران نگهداری میشود (همان ،ص.)82
 .1شرح بیت:
گــر مســلمانی همــین اســت کــه حــافظ دارد

وای اگـــر از پـــس امـــروز بـــود فردایـــی

نسخهای از این رساله در کتابخانۀ حکمت موجود بوده است (همان ،ص.)83
 .2شرح بیت:
پیــر مــا گفــت خطــا بــر قلــم صــنع نرفــت

آفــرین بــر نظــر پــا خطــا پوشــش بــاد
(نک :نقد نیازی :ص.)227-271

 .7شرح بیت:
دوش دیدم که مالیک در میخانه زدند

گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند
(نک :همان ،ص.)77-11

شارح گلشن راز
از جاللالدین رسائلی نیز به فارسی دربارة گلشن راز اثر شیخ محمود شبستری موجود است:
 .3مقدمۀ شرح گلشن راز :چنانکه در ابتدای این رساله آمده ،نویسنده بر آن بوده است که
شرحی کامل بر این کتاب بنویسد و از کلمات عاشقانه و اصطالحات صوفیانۀ آن پرده بردارد که
ظاهراً توفیق نیافته است .نسخۀ خطی این رساله در کتابخانۀ ملی نگهداری میشود («کتابشناسی
آثار جاللالدین دوانی» ،پورجوادی :ص.)88-08
 .6شرح بیت:
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بـــه اصـــل خـــویش یـــکره نیـــک بنگـــر

کــــه مــــادر را پــــدر شــــد بــــازِ مــــادر

(نک« :شرح بیتی از گلشن راز ،از جاللالدین محقق دوانی» ،جاهد و کاوندی :ص.)21-27
 .1شرح بیت:
تفکــــر رفــــتن از باطــــل ســــوی حــــق

بـــه جـــزء انـــدر بدیـــدن کـــل مطلـــق

(نک« :تصحیح شرح بیتی از گلشن راز تألیف محقق دوانی» ،جاهد و کاوندی :ص.)88-01
تأثیر ادبیات در آثار غیرادبی دوانی
در این بخش برآنیم تا آثاری را که وی به زبان فارسی و در موضوعات دیگر (اخالق ،عرفان و )...
نگاشته است ،بررسی و موارد ادبی آنها را بهاجمال بیان کنیم:
 .3اخالق جاللی :این کتاب که نام دیگر آن «لوامعاالشراق فی مکارماالخالق» است ،به زبان فارسی
نوشته شده و تقریر دیگری از اخالق ناصری خواجه نصیر طوسی است (نک :اخالق جاللی:
ص .)283اخالق جاللی در سیر اخالقنویسی در تفکر اسالمی جایگاه خاصی دارد .بسیاری از آثار
اخالقی متأخر از این کتاب تأثیر پذیرفتهاند (نک« :کتابشناسی آثار جاللالدین دوانی» ،پورجوادی:
ص.)82
دوانی در میان نظرات اخالقی خود در این اثر ،ابیاتی از شعرای معروف فارسی و عربی نقل
میکند .ابیات حافظ شیرازی تعداد قابل توجهی از این اشعار را تشکیل میدهند (نک :اخالق جاللی:
ص 02 ،22 ،22 ،27و )...که عالوه بر رسالههای مستقل دوانی در شرح اشعار حافظ ،میتوانند به
فهم این اشعار کمک کنند (برای نمونه به ص 27که دربارة آیۀ امانت است ،رجوع شود) .ابیات و
مصراعهای مولوی (ص ،)120 ،122 ،131سعدی (ص 08 ،22و  ،)288خاقانی (ص،)82
عبدالرحمن جامی (ص )110و حتی از خود دوانی (ص )82نیز بچشم میخورد و همچنین حکایتی
زیبا دربارة ملکشاه و امامالحرمین ابوالمعالی جوینی دیده میشود (ص  )121-117که مؤلف آن را
باید از یکی از متون مصنوع تاریخی نقل کرده باشد .سبک نثر در این حکایت با نثر قبل و بعد آن
تفاوت دارد.
همچنین مقدمۀ این اثر ،ادبی و مسجع است؛ بهعنوان نمونه[« :تیغش] پا گوهری است از
خاندان و اَنزَلنا الحدید ،مهیبپیکری که صفت سطوت او فیهِ بأس شَدید ،گاهی که چون برق المع
از ابر کف دریانوالش درخشیدن گیرد ،سیالب خون اعدا از هر طرف روان گردد و وقتی که چون ابر
بهاری به گریۀ خونریزی درآید ،غنچۀ دلهای ابرار به شکرخندة شکرکردار لب بگشاید( ».همان:
ص.)18-10
 .6شرح قصیدۀ قافیه در احوال نفس :شاعر این قصیدة عربی مشخص نیست ،امّا از دوانی
بهعنوان شارح آن یاد کردهاند .مطلع این قصیده چنین است:
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و لقـــــد تقضـــــی مـــــن ریـــــاض روّق

ببغـــــــــا ذات تنـــــــــوق و تـــــــــالق

این رساله اکنون در دست نیست («کتابشناسی آثار جاللالدین دوانی» ،پورجوادی :ص.)182
 .1رسالةالقلمیة :در این رساله که به زبان عربی نگاشته شده است ،دوانی از انسان و ترقی و تعالی
او در عالم کون و فساد به نثری ادیبانه بحث میکند (همان ،همانجا).
 .4صیحه و صدا :دوانی این رساله را به فارسی و به خواهش یکی از دوستان خود در بیان بعضی
مباحث عرفانی نگاشته است؛ مشتمل بر یک «صیحه» و چند «صدا» .در این رساله ابتدا دربارة
توحید ،اسماء و صفات حق تعالی بحث کرده و آن گاه مقام و منزلت انسان را از آن حیث که تمام
اسماء و صفات حق بر او تابیده بازنموده است .در این رساله ابیاتی از شاعران مختلف آمده و
همچنین مقدمهای مسجع و ادبی دارد (نک« :رسالۀ صیحه و صدا» ،دوانی :ص .)117-130دوانی
رسالۀ دیگری نیز در تصوف دارد (نک« :کتابشناسی آثار جاللالدین دوانی» ،پورجوادی :ص.)08
وی در اخالق جاللی نیز به تمایل خود را به عرفان نشان داده است (نک :اخالق جاللی :ص.)21
منسوبان به جالل دوانی
دو تن از فرزندان جاللالدین شناخته شدهاند :امیر سعدالدین اسعد که در شیراز از زمرة دانشمندان
بشمار میآمد و ملّا عبدالهادی که در زمان حیات پدر وفات یافت (طرائقالحقائق ،ج :3ص-123
 .)121سخنی نیز به عبدالهادی نسبت داده شده است (نک :جواهراالولیاء :ص .)132در تذکرهها
نسب دو تن از شاعران به وی رسانده شده است:
 .3دوایی گیالنی :حکیم ابوالفتح گیالنی متخلص به «دوایی» فرزند ملّا عبدالرزاق گیالنی ،شاعر و
طبیب قرن دهم هجری است .وی از جانب مادر نوادة جاللالدین دوانی بود (شام غریبان :ص188؛
شمع انجمن :1283 ،ص .)118در بعضی از نُسخ و چاپهای تذکرة نصرآبادی (نک :تذکرة نصرآبادی،
تصحیح وحید دستگردی :ص 1)372و همچنین در مجمعالنفایس (ج :1ص 2)132نام وی به شکل
«ابوالفتح دوانی» آمده و وی را خلف حکیم دوانی معرفی کردهاند ،و این مسئله باعث شده تا وی
جزء شاعران و بزرگان کازرون ذکر شود (نک :دانشمندان و سخنسرایان فارس ،آدمیت ،ج:1
ص .)180-187علی دوانی با فرض صحت ضبط «دوانی» احتمال میدهد که وی نوة جاللالدین و
فرزند یکی از دو پسر او باشد که به الهیجان رفته و در آنجا سکونت گزیده است (شرح زندگانی
جاللالدین دوانی ،علی دوانی :ص)182؛ در حالیکه پدر وی موالنا عبدالرزاق گیالنی نام داشته و
جزء شعرا و حکمای آن دیار شمرده میشده است (نک :عرفاتالعاشقین :ص .)2222-2222به هر
 .1در چاپ جدیدتر این تذکره همان «ابوالفتح دوایی» و خلف حکیم «دوایی» آمده است (تذکرة نصرآبادی ،تصحیح ناجی:
ص.)232
 .2البته ضبط دو نسخه از نسخههای مورد استفاده «دوایی» بوده است.
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حال حکیم ابوالفتح در گیالن نشوونما یافته و کاشانی هم در خالصةاالشعار (ص )213نام او را در
بخش شاعران گیالن آورده است .وی عالوه بر دیوان اشعار ،دارای دو مثنوی مظهراالسرار و
ضیاءالنیرین در اسرار مخفیه بوده است (نک :ریاضالشعراء :ص787؛ عرفاتالعاشقین :ص.)1328
 .6فتحاهلل [دوانی] :شیخ فتح اهلل فرزند شیخ مظفرالدین علی ،شاعر قرن نهم و اوایل قرن دهم
هجری است .مادر وی دختر جاللالدین دوانی بود .در ابتدای نوجوانی به کسب علوم شرعی و
حکمی پرداخت و در سال 828ق در حالیکه جوانی فاضل و کامل بود ،بدلیل بیماری طاعون در
شهر بورسه درگذشت (مجالسالنفائس :ص .)308شعر او را بهغایت نیکو دانستهاند و بیت زیر را از
او نقل کردهاند:
کـ ـاخر ز کـــف پیـــر مغـــان جـــام گـــرفتیم
چنــــدان بــــه در میکــــده آرام گــــرفتیم
(همان ،همانجا).
همچنین باید بدین نکته اشاره کرد که شیخ مظفرالدین علی شیرازی ـ پدر فتحاهلل دوانی فوقالذکر
و داماد جاللالدین دوانی ـ بدلیل نسبت خانوادگیش با دوانی ،در شیراز به «مظفرِ داماد» شهرت
داشته است .این شیخ مظفرالدین نزد دوانی تلمّذ کرد و در علم منطق به درجهای رسید که
جاللالدین دربارهاش گفت « :اگر منطق جسم داشت ،آن جسم مظفرالدین شیرازی بود» .حتّی
جاللالدین به هنگام بیماری ،او را بجای خود به تدریس گماشت .شیخ مظفرالدین در نهایت به
حلب و از آنجا به بالد روم رفت و در شهر بورسه اقامت گزید .در همین شهر بود که ابتدا فرزندش
فتحاهلل در 828ق و سپس خودش بسال 822ق فوت کرد .آثار متعددی از شیخ مظفرالدین شیرازی
برجای مانده است ،از جمله :شرحهایی بر گلشن راز شبستری ،تهذیبالمنطق تفتازانی و
فصوصالحکم ابنعربی (ن ک :شرح شیخ مظفرالدین شیرازی بر گلشن راز شبستری ،الکبسی :ص
ت-ذ).
شاگردان شاعر
در میان شاگردان بسیاری که جاللالدین دوانی داشته است ،شاعرانی نیز دیده میشوند :قاضی
کمالالدین میرحسین یزدی میبدی ،مؤلف شرح هدایه و شرح دیوان منسوب به حضرت علی (ع)
که با جاللالدین دوانی مکاتباتی هم داشت (تحفۀ سامی :ص10؛ ریاضالفردوس خانی :ص122؛
«کتابشناسی آثار جاللالدین دوانی» ،پورجوادی :ص ،)181امیدی تهرانی که به اشارة دوانی نام
خود ـ ارجاسب ـ را به مسعود بدل کرد و تخلص «امیدی» را هم از او پذیرفت (مجالسالنفائس:
ص111؛ ریاضالشعراء :ص127؛ تذکرة میخانه :ص )111که این مسئله توجه و عالقۀ دوانی به
شاعری را نشان میدهد ،اهلی شیرازی (تاریخ ادبیات در ایران ،صفا ،ج :1ص ،)110میر نصیبی
یزدی (آتشکدة آذر :ص222؛ صبح گلشن :ص ،)1808مُحیی الری (هفتاقلیم :ص271؛ صبح
گلشن :ص ،)032پرتوی (تذکرة میخانه :ص ،)122خراسانخان الری (روز روشن :ص )772و نویدی
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شیرازی (منتخباللطایف :ص .)188البته برخی از تذکرهنویسان (ریاضالشعراء :ص382؛
ریاضالعارفین ،لکنهوی :ص )128بخطا شیخ عبدالسالم پیامی را نیز شاگرد دوانی دانستهاند ،حال
آنکه پیامی یک قرن پس از وی میزیسته است (نک :تذکرة پیمانه ،گلچین معانی :ص.)130
نتیجهگیری:
جاللالدین دوانی عالوه بر آنکه حکیم و فیلسوف متبحری محسوب میشده و در موضوعات
مختلف اعم از تفسیر ،اخالق ،فلسفه ،سیاست و ...صاحب تألیفاتی بوده ،به ادبیات و بویژه شعر
(فارسی و عربی) نیز توجه داشته ،حال آنکه این جنبه از زندگی و آثار او مغفول مانده است.
گردآوری تمام اشعار وی برای مطالعات سبکی ،مخصوصاً از آنرو که فرد برجسته و تأثیرگذاری بوده،
اهمیت دارد .اشعار و متونی زیبا و ادبی از او در تذکرهها و دیگر منابع دیده میشود .توجه
جاللالدین ـ که عالمی متألّه ،متکلم و فیلسوف محسوب میشود ـ به مسائلی چون سرهنویسی
جالب است .یکی از اشعار او در باب شرابنوشی هم پیامدهایی را به دنبال داشت و در نتیجه باعث
آزردگی خاطر او شد.
از دوانی شرحهایی بر اشعار حافظ و ابیات گلشن راز شبستری برجای مانده است که با توجه به
نزدیک بودن عصر وی به این دو شاعر ارزش بسیاری دارند .همچنین وی در آثار غیرادبی خود به
اشعار شاعران بزرگ از جمله حافظ شیرازی استناد میکرده است که عالوه بر شرحهای مستقل وی بر
اشعار حافظ در فهم این اشعار مفیدند .نثر دوانی در آثاری که موضوعی جز ادبیات دارند نیز روان و
ادبی است و نویسنده هر جا که توانسته به سجعپردازی و ایراد صنایع بدیعی پرداخته است .نسب
شاعرانی به وی رسانده شده و در میان شاگردان وی نام شاعرانی نیز دیده میشود ،تا بدانجا که امیدی
تهرانی به اشارة دوانی نامش را از ارجاسب به مسعود تغییر داد و حتی تخلص خود را از وی گرفت.
همۀ این عوامل نشان میدهد جنبۀ ادبی زندگانی و آثار دوانی بسیار پررنگ است .توجه به این
ساحت ،عالوه بر شناخت بهتر جریان ادبی و سبکی قرن نهم هجری ،هم در آشنایی بیشتر با
شخصیت این دانشمند برجسته اهمیت دارد و هم در تکمیل برخی شروح وی بر اشعار حافظ و
شبستری.
منابع
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