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 الدین دوانیآثار جاللزندگی و بررسی وجوه ادبی 
 (371-331)ص

 6)نویسنده مسئول(عبدالرسول فروتن،3بهبهانی )منصور(سید محمد طباطبایی 
 4/4/3131تاریخ دریافت مقاله:

 31/33/3131تاریخ پذیرش قطعی مقاله:

 چکیده

بیش  ـترین دانشمند قرن نهم از بزرگان علمای ایران و معروفـ  (ق880-038دوانی )الدین جاللاز 

ق دارد و حکمت، فلسفه و اخال دربااهمیت و نامداری  تألیفاتوی جای مانده است. بر اثراز هشتاد 

های ادبی آثاری که در آثار ارزشمند ادبی وی و همچنین جنبهاست  سبب شده مسئلههمین 

 ها، تراجم ونادیده گرفته شود. اشعاری به فارسی و عربی از او در تذکره ،موضوعات دیگر نگاشته

ین او نخستاست. تأثیر گذاشته  نیزغیرادبی وی ر آثاری بطبع ادبی دوانی . غیره بچشم میخورد

بسیاری است. را نیز شرح کرده گلشن راز شبستری چند بیت  و میشودشارح اشعار حافظ محسوب 

اند. شایان ذکر اینکه شماری از شاعران خود بوده استادِ از شاگردان دوانی متأثر از طبع ادبیِ

زندگی ادبی له برآنیم به بررسی ساحت در این مقا اند.آمدهمیهای متأخّر از نوادگان وی بشمار سده

وی از این نظر نیز مقام واالیی داشته است و نشان دهیم که بپردازیم و  الدین دوانیجاللو آثار 

 شمار آید.اعران و ادیبان مطرح عصر خویش بتواند از شمی

 

 ادبی. وجهرح گلشن راز، حافظ، شاشعار اشعار بازمانده، شرح  الدین دوانی،جاللکلمات کلیدی: 
  

                                                 
 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران  1

 ar.foroutan@yahoo.comدانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران   2
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 مقدمه

حکیم و فیلسوف بزرگ قرن نهم و اوایل قرن دهم  ،بن سعدالدین اسعد دوانی محمدالدین جالل

رفته و چون میشمار بین دانشمند قرن نهم ترایران و معروف حکیمان از بزرگانِاو است. هجری 

شهرت و امتیاز  ،آخرین کسی است از بزرگان علمای این کشور که جامع همۀ علوم زمان خود بوده

وی در کتب تراجم شیعه و سنی اغلب (. 222: ص1جنفیسی، تاریخ نظم و نثر در ایران، ) دارد یخاص

ها بیشتر به لقب نامیده شده، ولی در تذکره« فاضل»و در برخی از حواشی و متون کتب منطق « عالمه»

بن  محمدنسبش به (. 28: صانیدوالدین دوانی، شرح زندگانی جاللاشتهار یافته است )« الدینجالل»

. پدرش (221: ص2ج ،المؤمنینمجالس) مشهور بود «صدیقی»رسید و به همین دلیل به میبکر ابی

 .(121-122: صالحقایقطرائق) اند ولی دانستهاهللرا از ارادتمندان شاه نعمت

ابوسعید اسعد دنیا آمد. در کودکی نزد پدرش بدوان کازرون قریۀ در ق 038در سال  الدینجالل

به نام بود و در جامع مرشدی کازرون تدریس میکرد، بن محمد که در علوم تفسیر و حدیث صاحب

. پس از آن به شیراز رفت و در (281: ص1ج ،السیرحبیب؛ 21المشیخه: ص) تحصیل پرداخت

المشیخه، ) ال تحصیل علم کردشاه بقّانصاری و خواجه حسنکوشکناری  الدینمحی ملّامدرسۀ 

الدین صاحب شرح طوالع همام ملّا. چندی نیز در محضر درس (همانجا، المؤمنینمجالسهمانجا؛ 

دوانی به صحبت ابوسالک محمد بن اسحق حموی و فرزندش  .(188: صآثار عجم) حضور یافت

الدین ابوالمجد از سید محمد بن غیاث حسینی کازرونی و شهابالدین محمد رسیده بود و سالک

ذکر « عدیده». وی خود تعداد مشایخش را عبداهلل بن میمون جیلی کرمانی اجازة روایت داشت

 (.21-22)نک: المشیخه: ص میکند

حوزة مهم شیراز در پایان قرن نهم و آغاز سدة دهم در پرتو . پس به تدریس مشغول شد.س

ی هابر اثر کوشش و نیزپرورش میداد جالل دوانی و به سبب شاگردان مشهوری که  ملّاتدریس 

اهمیت و ارزشی را  (ق883در  شدهدانشمندان دیگری چون امیر صدرالدین دشتکی شیرازی )کشته

: 2ج صفا،تاریخ ادبیات در ایران، ) دادمیهمچنان ادامه  ،که از اوان حملۀ مغول کسب کرده بود

 .(282ص

چندان زمانی امّا ، منصوب شدچندی به صدارت یوسف بن میرزا جهانشاه قراقویونلو  دوانی

: 1ج ،السیرحبیب) القضاتی یافتبه کار قضاوت پرداخت و منصب قاضی ،کرداستعفا  نگذشت که

از  سیاحت و تجارت به هندوستان رفت، برای سیر وهمچنین . (همانجا، المؤمنینمجالس؛ 282ص

 ،هرات ،عراق عرب تبریز،ز بازگشت. سفرهایی نیز به راه داد و ستد اموال فراوانی گرد آورد و به شیرا

 .(همانجا، آثار عجم؛ 121: صالحقائقطرائق) کاشان و گیالن کرد

قویونلو، مدتی در سالطین آقبا شاه اسماعیل صفوی بدلیل نبرد در ایام اغتشاش فارس وی 

توقف در آن شهر را  مجدداً به شیراز بازگشت امّاپس از آن . داشت الرستان و بندرعباس توقف



 

 

 

 

 

 

 172/الدین دوانیبررسی وجوه ادبی زندگی و آثار جالل 

وارد اردوی این شهر آبگینه در دو فرسنگی کازرون شد. در نزدیکی روستای پل د و عازمصالح ندی

از امّا پس  رام را دیدبیگ بایندری ترکمان گردید و نهایت احتبیگ، برادرزادة حاجیامیر ابوالفتح

دفن ـ دوان ـ  زادگاهش در. جنازة او را با احترام 1وفات یافت ق880در سال  چندی مریض شد و

 . (288: صآثار عجم؛ 222: ص2ج ،المؤمنینمجالس) کردند

دو تن از شاگردان خود را رو ایناز و است داشته را قصد عزیمت به سند  دوانی در اواخر عمر،گویا 

سلطان مقدمات کار را فراهم حالیکه در امّا ، فرستاده بودبرای کسب اجازه نزد جام )سلطان سند( نیز 

روابطی نیز با عبدالرحمن جامی داشته احتماالً او . (012: صالشعراءمقاالت) فوت کردوی کرده بود، 

  (.128: صالدین دوانی، علی دوانیشرح زندگانی جاللاست )

در موضوعات مختلف اخالق، کالم، )بیش از هشتاد اثر( الدین دوانی آثار متعددی از جالل

الدین کتابشناسی آثار جالل»: نک) استبرجای مانده ... فلسفه، عرفان، تفسیر، فقه وسیاست، 

های گوناگون از جمله اهمیت و گسترة نظریات وی در حوزه. (138-01: ص، پورجوادی«دوانی

. در این مقاله برآنیم تا عالوه ناشناخته بمانداخالق و کالم سبب شده است که جنبۀ ادبی آثار وی 

، به جنبۀ ادبی مل بر اشعاری از اوستو معرفی منابعی که مشت ادبی ویبر بازشناساندن آثار 

در برخی از منابع شاعرانی را منتسب به او و یا  همچنین نیز توجه کنیم. اوو آثار غیرادبی زندگانی 

در این زمینه تاکنون  خواهیم پرداخت.آنها  اند که در ادامه به معرفیاز جمله شاگردانش دانسته

ت پیرامون زندگی و آثار دوانی معطوف به نظریات و تحقیقی صورت نگرفته و اصوالً تمام تحقیقا

 کالمی و حکمی او بوده است.سیاسی، تألیفات فلسفی، 

 اشعار بازمانده

نقل شده  دیگر منابع تاریخیو  هانگها، جُی فارسی و عربی در تذکرههاجالل دوانی اشعاری به زباناز 

برای ذکر چند نمونه از اشعار وی . استه کردمیتخلص « دوانی»یا « فانی»خود است. وی در اشعار 

 خالی از فایده نتواند بود:شناخت بهتر سبک اشعارش 

                                                 
: 2المؤمنین، جنوشته است )مجالس 880الثانی از سال شهر ربیعشنبه( تاسع الثلثاء )سه. قاضی نوراهلل وفات او در یوم1

 اند:(. در تاریخ فوت او گفته312؛ نیز در المشیخه: ص222ص

 شد به عالمۀ دوانی ختم

 جنّتی بود مجلس درسش

 الجرم گشت سال تاریخش

 

 سرّ کنه حقایق اشیا 

 جنّتش باد مسکن و مأوا

 [880« ]نادرة عصر و اعلم علما»

 (.827: ص2العاشقین، ج)عرفات

 

 

 

؛ فارسنامۀ ناصری: 211السماوات: ص)سلّم 882البته سال وفات وی در برخی از منابع متفاوت است: سالهای 

 (.227: ص2)االعالم، ج 810( و 277االخبار: ص)نزهت 887(، 13)آثارالرضا: ص 882(، 1118ص
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 عارفـــان قـــدِّ تـــو را مقصـــد اعلـــی خواننـــد

 تیزبینــانِ جهــان خــا ِ ســرِ کــویِ تــو را     

 افـــروزِ تـــو راقامـــتِ دلکـــش و رخســـارِ دل

 زانــرو« دوانــی»ســخن از قــدر تــو گفــتم چــو 

 

ــی      ــجد اقص ــو را مس ــروی ت ــاق اب ــدط  خوانن

ــد   ــا خواننــ ــردمِ بینــ ــرِ مــ ــایِ نظــ  توتیــ

ــد   ــی خوانن ــشِ موس ــجر و آت ــان ش ــلِ عرف  اه

 ســـخنانم همـــه در عـــالمِ بـــاال خواننـــد    

 (220: ص2المؤمنین، ج)مجالس

 

 

 
ــت   ــی رویـــ ــاتِ الهـــ ــحفِ آیـــ  ای مصـــ

 سرچشـــــمۀ زنـــــدگی لـــــب دلجویـــــت

 

ــت    ــت مویـــ ــل والیـــ ــلۀ اهـــ  وی سلســـ

 محـــــرابِ نمـــــازِ عارفـــــان ابرویــــــت   

 (101ص اقلیم:)هفت

 

 

 بیت زیر در اظهار تشیّع از وی نقل شده است:

 قَـــد تَبرّئـــت مِـــن الجبتـــین تَـــیم  و عـــدیّ

ــالغریّ  ــر  بـ ــر حِبـ ــولی غیـ ــرف مـ ــا ال أعـ  أنـ

 

ــن الشـــحل العتـــلّ المســـتخفّ االمـــویّ    و مِـ

 و ثمـــان  ب عـــد ابنیـــه و مخـــدوم خفـــیّ    

 (.277االخبار: ص)نزهت

 

 

برای سلطان بایزید دوم، مجموعۀ رباعیاتی فلسفی و عرفانی دارد که دوانی الدین جاللهمچنین 

که دوانی  رباعیات را آنگونه. پرداخته استآنها  خود به شرحو  سروده (ق810 وفاتپادشاه عثمانی )

شرح رباعیات ) شرح و تنظیم رساله بعداً صورت گرفته استامّا  ،در جوانی سرودهخود اشاره کرده، 

به آن چهار رباعی ابتدایی  .است رباعی دوواین رساله مشتمل بر پنجاه. (20ص :فلسفی و عرفانی

رباعی با  پنجوچهلپس از آن  دح سلطان بایزید دوم اختصاص دارد؛حمد و ستایش حق تعالی و م

دهد و در ادامه سه رباعی در میکه بخش اصلی رساله را تشکیل عانی و مضامین فلسفی نقل شده م

بلکه تنها در جایی که الزم  ،آمده است. نویسنده همۀ این رباعیات را شرح نکردهمدح علی )ع( 

 ای از این رباعیات:نمونه به شرح و توضیح پرداخته است. ،دانسته

ــتن     ــارم گفـ ــو نیـ ــالِ تـ ــفِ کمـ ــن وصـ  مـ

ــا   ــو کــه ت ــو بگــو مــدح کمــال ت  هــم خــود ت

 

ــفتن    ــارم ســـ ــه نیـــ ــن دُرِّ گرانمایـــ  ویـــ

ــنفتن  ــو اشــ ــد وز تــ ــو باشــ ــتن ز تــ  گفــ

 (.27همان: ص)
 

اشاره به این نکته نیز ضروری است که پیش از این رضا پورجوادی به نقل از دانشنامۀ ایرانیکا 

در بغداد منتشر  م1873سال بحسینعلی محفوظ  بکوشش مجموعۀ اشعار عربی اوآورده است که 

محفوظ تنها یکه در حال(، 181ص ، پورجوادی:«الدین دوانیکتابشناسی آثار جالل» نک:)شده 

شعر فارسی » نک:منتشر کرده است )ای در همان سال مشتمل بر برخی از اشعار فارسی وی مقاله

 .(72-12: ص، محفوظ«الدین دوانیجالل
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الدین دوانی برای نگارش سلطان بایزید که در آن از جاللای از در پاسخ نامه دوانیهمچنین 

 ویکرده که مبلغ پانصد فلوری در وجه انعام برای  قدردانی و تصریحالواجب قدیم رسالۀ اثبات

 :به مطلع، است فرستادهو سروده ای بیتیودوشصتمثنوی  ،ارسال کرده

ــار    ــارح انظــــ ــدر مســــ ــدم انــــ  دیــــ

 

ــار    ــل و نهـــ ــتالف لیـــ ــی ز اخـــ  عجبـــ

 
 (.120-122: صنواییاسناد و مکاتبات تاریخی ایران،  نک:)

که او رباعی زیر را برای عبدالرحمن جامی، که با وی دوستی داشته، گفته و به هرات  اندآورده

 فرستاده است:

 ای از تــو مــرا بــه هــر حــدیثی صــد ذوق     

 در دیـــدة مـــن اگـــر ســـوادی بـــاقی اســـت

 

 در گردن من سلسلۀ مهر تو طوق 

 دودی است که جمع گشته از آتش شوق
 (.87الدین دوانی، دوانی: ص)شرح زندگانی جالل

 

 

تاریخ ( و ماده711: ص، تصحیح ناجینصرآبادیتذکرة  نک:، معما )در میان اشعار دوانی

که  میشود( نیز دیده 321: صالفردوس خانی؛ ریاض10: صتحفۀ سامی؛ 827: صالعاشقینعرفات)

زیرا شاعری است؛ دهندة تأثیر گرفتن او از سبک رایج شعرگویی در سدة نهم هجری و توجه او به نشان

 .(180و  117: ص1جصفا، تاریخ ادبیات در ایران،  نک:) رواج یافته بودت بشدّگونه اشعار در آن دوران این

از این آورد. چند بیت زیر میبشمار ن ش خطاب به سلطان بایزید خود را شاعرگرچه دوانی در مثنوی

 :حائز اهمیت استو شاعری برای در  تفکر وی دربارة شعر مثنوی 

ــالل   ای  ــن ز مـــ ــذر بکـــ ــی  حـــ  دوانـــ

ــت    ــو نیسـ ــای تـ ــاه جـ ــدح شـ ــۀ مـ  عرصـ

 مــــن کجــــا، شــــعر و شــــاعری ز کجــــا 

 میــل شــه چــون بــه شــعر دیــدم بــیش      

ــد   ــخنگو شـــ ــبعم ار ســـ ــوطیِ طـــ  طـــ

ــت    ــوا آموخــ ــل نــ ــیض گــ ــل از فــ  بلبــ

ــاب در او ــرِ آفتـــــــ  آتـــــــــشِ مهـــــــ

 

ــال      ــب خیـ ــی اسـ ــو دوانـ ــر سـ ــد هـ  چنـ

ــت   ــو نیســ ــای تــ ــاه او ثنــ ــور جــ  درخــ

ــا   ــاحری ز کجـــ ــی و ســـ ــف موســـ  کـــ

 شــــــاعری گــــــرفتم پــــــیششــــــیوة 

ــد  ــۀ ر  او شـــــــ ــر از آینـــــــ  هنـــــــ

ــت    ــا آموخـــ ــن راز از کجـــ ــه ایـــ  ورنـــ

 چـــــون فتـــــاد، اوفتـــــاد تـــــاب در او   
 (120)اسناد و مکاتبات تاریخی ایران، نوایی: ص

 

 

 

 

 

آفت »پرداخته و اتفاقاً یکی از ابیاتش زمانی میبه شاعری به هر حال این حکیم بزرگ گاهی  

 آن بیت چنین است:. میشوداو « رضعِ

 درد خمــار دارم و درمــان مــن مــی اســت    

 

 

ــت    ــرام نیس ــداوا ح ــر م ــی ز به ــه م  ای خواج

این مطلع را چون مردم از او شنیدند، »محمد قزوینی در این باره نوشته است: حکیم شاه 

 ظریفی در مقابلۀ این بیت گفت که:
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 ارغــــوانی ش مــــیِرکِــــبهــــار اســــت و د 
 

 1جـــــالل دوانـــــیا بـــــه فتـــــوای ملّـــــ 

نوشتند. موالنا به هر جا می ن آنئینوشتند، این بیت ظریف نیز در پامیو هر جا که مطلع موالنا  

گفت: بیتی به طریق میرنجید و میدید، میرفت، آن مطلع با این بیت بر در و دیوارها نوشته میکه 

ما گشت، و مدتی شد که از آفت آن خالصی  ما شد و سبب بدنامیِ رضِظرافت گفتیم، آفت عِ

 .2(318: صالنفائسمجالس« )نداریم.

هم با استفاده از منابع اشعار او تمام تاکنون نسخۀ مستقلی از دیوان دوانی موجود نیست و 

تدوین دیوان او برای شناخت بهتر شعر قرن نهم هجری سودمند  ، حال آنکهگردآوری نشده پراکنده

برای مشاهدة دیگر با استفاده از آنها به نقل اشعار دوانی پرداختیم، که کتابهایی عالوه بر است. 

: 1ج ،تجربةاالحرار؛ 172: صروز روشن؛ 312المشیخه: ص اشعار وی به این منابع رجوع شود:

: 2ج ،الفصحاءمجمع؛ 11-13: صآثارالرضا ؛288: صآثار عجم؛ 121: صالحقائقطرائق ؛103ص

؛ 1118: صفارسنامۀ ناصری ؛211: صالسماواتسلّم ؛388-380: صالعارفین، هدایتریاض؛ 31ص

: اللطائفمنتخب؛ 288: صالغرائبمخزن ؛212: صالشعراءریاض ؛128: صالعارفین، لکنهویریاض

 .11: صذیل تذکرة نصرآبادی ؛28-18نامه، ؛ مشوّش321ص کرستان پارس،ش ؛131ص

حکایتی دربارة یکی از اهالی دوان به نظم درآمده که در آن یادی ( 73-72در مثنوی طاقدیس )ص

ای با حیات ادبی وی ارتباط دارد. بر مبنای این شعر، این الدین دوانی میشود و به گونههم از جالل

 الدین دوانی میشود:جالل« آفتِ عِرضِ»بار یکی از اهالی دوان 

                                                 
الدین نسبت داده است. از آنجا ( این بیت را به خود جالل188-88دوانی: صالدین علی دوانی )شرح زندگانی جالل. 1

(، سخنش دربارة وی اعتبار و ارزش 1271اقلیم: صالدین دوانی بوده )هفتمحمد قزوینی از شاگردان جاللکه شاه

 تاریخی دارد.

 (.111النفائس: صاست )مجالسدر این تذکره هم آمده «( ای خواجه»بجای « می ده)»این بیت با اختالف اندکی . 2
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ــل دوان  ــرّار از اهــــ ــه طــــ ــد یکــــ  بُــــ

ــت    ــال گفـ ــه آن بقّـ ــس بـ ــد پـ  اى ارجمنـ

 گفــــت ده درهـــــم هـــــزارى، مشـــــترى 

ــان     ــن گردک ــد ای ــه چن ــد ب ــد باش ــت ص  گف

ــد    ــه چن ــردو ب ــه ده گ ــو ک ــن گ ــا م ــت ب  گف

 گفــــت چبــــود قیمــــت یــــک گردکــــان

 گفـــت یـــک گـــردو عطـــا فرمـــا بـــه مـــن 

ــب     ــر طلــ ــه دیگــ ــرد از او یکــ ــاز کــ  بــ

ــا     ــن عطــ ــانه کــ ــازم گردکــ ــت بــ  گفــ

 گفـــــت باشـــــد مـــــوطن مـــــن در دوان

ــل   ــرّارِ دغـــــ ــت رو اى دزدِ طـــــ  گفـــــ

ــاد ــالل  بــ ــر جــ ــرین بــ ــونفــ ــدین تــ  الــ

 

ــاله روان    ــان بقّــــ ــا دکّــــ ــت تــــ  رفــــ

 گردکانــــت را هــــزارى گــــو بــــه چنــــد 

 خــــرىزودتــــر درهــــم بــــده گــــر مــــه

ــدان  ــاى آن بــ ــم بهــ ــک درهــ  گفــــت یــ

 گفــــت عشــــر درهمــــه، اى ارجمنــــد   

ــالن   ــت اى فــ ــت قیمــ ــت او را نیســ  گفــ

ــه  ــانه بـــــ ــخنداد او را گردکـــــ  ســـــ

 شــــور و شــــغب خواجــــه او را داد بــــه 

ــایه ا ــال از کجـــ  ى فتـــــه گفـــــت بقّـــ

 دانشــــــهر موالنــــــا جــــــالل نکتــــــه

 دیگــــرى را ده فریــــب از ایــــن حیــــل   

ــه  ــن نکتـ ــود ایـ ــو...کـــو نمـ ــین تـ ــا تلقـ  هـ

آغاز و انجام ای بینکتۀ قابل توجه دربارة این شعر اینکه شادروان سعید نفیسی براساس نسخه  

-128بهایی، نفیسی: صاشتباه این شعر را از شیخ بهایی دانسته )نک: احوال و اشعار فارسی شیخ به

( و براساس همین اطالعات اشتباه، این شعر در کلیات اشعار وی نیز راه یافته است )نک: 121

 (.73-72کلیات اشعار فارسی شیخ بهایی: ص

 آثار ادبی دوانی

 ، آثاری ادبی نیز دارد:اشعارالدین عالوه بر جالل

انشایی لطیف )منظوم و منثور( در غایت جزالت و بالغت به زبان عربی بوده است،  حنین حزین: .3

 به مطلع:

 الشــــوق علــــی االضــــالعســــالم رســــیل
 

ــف   ــالم حلیـ ــازع  سـ ــب نـ ــی قلـ ــه فـ  الوجـ
سید رضی کتب  ۀای از آن را در مجموعنسخهتهرانی و آقابزرگ  داشتهحدود هفتصد بیت  

ای از نسخهدر حال حاضر (. متأسفانه 81-83: ص7جتهرانی، الذریعه، اصفهانی مشاهده کرده است )

 .در دست نیستآن 

 ها:نامه .6

نوشته شده است و حتی در چهار  «فارسی سره»به  این نامه: ای به یکی از دوستاننامهالف( 

ـ که توجه بیشتر وی به ادبیات و اشعار حافظ را نشان  حافظ و دیگر شاعران آورده بیتی که از

-11: ص«الدین دوانیدو نامۀ باستانی بقلم عالمه جالل» نک:) میشودکلمۀ عربی دیده ن ـدهد می
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عنوان یک دانشمند فلسفی، متکلم و متألّه شناخته شده کسی که بیشتر بهتوسط نویسی سره .(12

  :این نامه چنین است آغازنماید. میانگیز است، شگفت

، روشنی چشم مردمی، زور بازوی روزگار ۀآفریدگار و یگان ةآرزومندی به دیدار آن برگزید»

جوانمردی، اختر چر  بهروزی، ستارة آسمان پیروزی، چون از پایۀ گفتار و اندازة شمار گذشته، 

 :..نگارد.رو از آن چیزی نمیدارد و بر کاغذ دومی زبان کلک دوزبان از آن کوتاه و کشیده

ــه ــا گفتــ ــویم بارهــ ــر میگــ ــار دگــ  ام و بــ

 آرایـی هسـت  اگـر خـارم اگـر گـل، چمـن     من 
 

 خـود میپـویم  که مـن گمشـده ایـن ره نـه بـه      

ــرویم    ــدم می ــه او میکش ــت ک ــدان دس ــه ب  ک
 

 

 (.همانجاهمان، ) .«...دیگران چه رسده گویان از پیغمبران کوتاه نبوده تا بزبان بد

 بیت از مولوی. آغاز:حافظ و یک بیت از  سهشامل با نثری ادبی و : ای به یکی از دوستان( نامهب

 هم زندهگر باد فتنه جمله جهان را ب»

 

 ره انتظار دوست ما و چراغ چشم و 

خاطر را حضوری  ست کها ایمرتبهه هرچند تالطم امواج حوادث روزگار و تراکم افواج نوایب ادوار ب 

 ، بیت:و بواطن را نوری نمانده

ــه  ــنــ ــوت ظافحــ ــور درس و خلــ  را حضــ

 

 الیقینــــــیعلــــــمنــــــه دانشــــــمند را  

 
 (.12ص همان، نک:) .«...مآب اخویکه خاطر فاتر از تذکار جناب شفقت لیکن حقا

دوانی در این نامه پس از ذکر چهار بیت عربی با نثری موزون و : ای به یکی از دوستان( نامهج

 شرحِ، اشواق ۀغص ۀفراق یا قص نکاتِ شکایتِ ؛دانم تا چه نویسممیقلم برداشتم و ن»نویسد: میزیبا 

 سامانی یا صعوبت مفارقتِیو ب نامرادی احوالِ ،زمان تصاریفِ ردِّ هجران یا دستِ ایامِ یدِاشد

 م، بیت:وقتی چند بیت مناسب این حال گفته بود  جانی دوستانِ

ــن   ــو م ــاد چ ــیکســی مب ــداب ــار ج  کس از دی

 

 دل از شکیب جدا مانده تن ز یار جدا 

 »... 
 (.221-223ص«: عالمه دوانیاز مکاتیب »)نک: 

 دو مکتوب کوتاه: .1 

 است: و به نثری شیوا و ادبی مربوط به جشن نیمۀ شعبان  «:اندازجشن سنگ»با عنوان الف( 

 ،کس را برات سعادت نویسند شعبان که هر ۀهمایون شب نیم»

ــر ــرّآ بـ ــون  ن ذات فـ ــاد میمـ ــان بـ    چنـ

 

ــد      ــر بمانـ ــعبان دیگـ ــاه شـ ــد مـ ــه صـ  کـ

 
 :بیت

ــ ــنگ   ه ای بـ ــتم در سـ ــب سـ ــت شـ  جاهـ

 

ــن فرّ  ــاد روز ســــ ــت بــــ ــدازگخــــ  انــــ
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خذالن  گسنه اعادی ب دور باد و جام ،حال انقالب و تبدیلِ گِشاهراه جاه مخدومی از خرسن

 گمردم سنگدل سنزمان بی یک ،در آوردههفراق ب گامید وصال از سن ۀتوقع که چشم .شکسته

 :بیت، تشریف فرمایند تا

ــار ایـــام    ــیش کـــه سنگسـ  شـــویم زان پـ

 

ــک  ــن  یـ ــیم سـ ــر کنـ ــار دگـ ــدازیگبـ  «انـ

 (.223)همان، ص

 :تبریک سال نومکتوبی در  (ب 

ــن   » ــردون که ــاد ز گ ــوت ب ــال ن ــر دم اقب  ه

 

 سال نو بـر تـو همـایون و چنـین سـال هـزار       

 ةبند .مزید بهجت و مسار باد یع که موسم اعتدال هوا و فرمان نشو و نماست موجببوصول فصل ر 

کند میی دلنوازتر از سجع قمری و لحن بلبل تبلیغ یو ثنا از ر  و زلف گل و سنبلی زیباتر یمخلص دعا

 ، بیت:گویدمیو 

ــارت  ــت روزگـــ ــده دولـــ ــی فرخنـــ  زهـــ

 

ــل نوبهـــــارت     ــایون بـــــاد فصـــ  «همـــ

 )همان، همانجا(

 نخستین شارح دیوان حافظ 

در شرح و توضیح اشعار حافظ شیرازی در دست به زبان فارسی چند رساله دوانی الدین از جالل

مان زیسته و به زدر شیراز میجا که آید و از آنشمار میبنخستین شارح اشعار حافظ است. وی 

تا حد زیادی بر ما معلوم زیرا  ؛شروح او حائز اهمیت خاصی است حیات حافظ نیز نزدیک بوده،

به فهمیدند و چه معنایی کند که در روزگار حافظ خوانندگان اشعار او از این اشعار چه میمی

 .(81ص ، پورجوادی:«الدین دوانیکتابشناسی آثار جالل») شده استذهنشان متبادر می

نس را در دست االای از نفحاتنسخهحالیکه طلبۀ خراسان، در  اند که یکی ازهمچنین نوشته

دوانی بخش احوال خواجه حافظ شیرازی را در این گاه که . آنالدین دوانی رفت، نزد جاللداشت

پیر »یافته و مرید زمینه پرداخت. او حافظ را تربیت به توضیحاتی در این ،کتاب مشاهده کرد

دانسته و توضیحاتی نیز دربارة چند بیت دیگر حافظ داده است که به لحاظ تاریخی بسیار  «گلرنگ

آثار وی در زمینۀ شعر حافظ  .(82ص: حاشیۀ گلچین معانی بر تذکرة میخانه نک:) ارزشمندند

 عبارت است از:

دوانی نظر خود را درباره معانی اشعار حافظ و اصطالحات آن در  :انشاء در ابتدای دیوان حافظ .3

در  اوای باشد بر رساالتی که تواند تکملهاین مکتوب بیان کرده است و از این جهت این انشاء می

 (.81ص ، پورجوادی:«الدین دوانیکتابشناسی آثار جالل») شرح اشعار حافظ دارد

 به مطلع:شرح غزل  .6

 نیسـت چـو مـن شـیدایی    در همه دیر مغـان  

 

 خرقـــه جـــایی گـــرو بـــاده و دفتـــر جـــایی 
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عربی و هم از هم از آراء عرفانی ابنر است، عره متأثدوانی در شرح این غزل هم از عقاید کالمی اشا

 وی ضمن شرح ابیات این غزل به توضیح معنای اصطالحات موجود در آن از جمله ف خراسان.صوت

و امثال آن  «میکده»، «جام می»، «چشم»، «کشتی باده»، «خرقه»، «دفتر»، «ترسا»، «دیر مغان»

 (.188-128: صنقد نیازی نک:نیز ؛ 81صهمان، پرداخته است )

 بیت:شرح  .1

 شناسزبان عشق نداند ادیب نکته

 

 

 که این لغت نه به اوضاع تازی و عجم است 

دانشکدة الهیات دانشگاه تهران و هایی از این شرح در کتابخانۀ دانشکدة ادبیات و همچنین نسخه 

 (.82-81ص ، پورجوادی:«الدین دوانیکتابشناسی آثار جالل»کتابخانۀ ملک وجود دارد )

 شرح غزلی از حافظ به مطلع: .4

ــا   ــراب کجـ ــن خـ ــا و مـ ــار کجـ ــالح کـ  صـ

 

ــا    ــه کج ــا ب ــز کجاســت ت ــاوت ره ک ــین تف  بب

 
 .(82ص)همان، نگهداری میشود آن در کتابخانۀ دانشکدة الهیات دانشگاه تهران  خطی نسخۀ

 شرح بیت: .1

 گــر مســلمانی همــین اســت کــه حــافظ دارد

 

ــی      ــود فردایـ ــروز بـ ــس امـ ــر از پـ  وای اگـ

 
 (.83ص)همان،  حکمت موجود بوده است ۀای از این رساله در کتابخاننسخه

 شرح بیت: .2

ــت   ــم صــنع نرف ــر قل ــا ب ــت خط ــا گف ــر م  پی

 

ــاد     ــش ب ــا پوش ــا  خط ــر پ ــر نظ ــرین ب  آف

 (.227-271نیازی: ص )نک: نقد

 شرح بیت: .7 

 دوش دیدم که مالیک در میخانه زدند

 

 گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند 

 (.77-11)نک: همان، ص

 شارح گلشن راز 

 موجود است:اثر شیخ محمود شبستری گلشن راز دربارة به فارسی الدین رسائلی نیز از جالل

که است نویسنده بر آن بوده  ابتدای این رساله آمده،که در چنانمقدمۀ شرح گلشن راز:  .3

بنویسد و از کلمات عاشقانه و اصطالحات صوفیانۀ آن پرده بردارد که این کتاب شرحی کامل بر 

کتابشناسی »)نگهداری میشود  این رساله در کتابخانۀ ملی نسخۀ خطی ظاهراً توفیق نیافته است.

 (.88-08ص ، پورجوادی:«الدین دوانیآثار جالل

 شرح بیت: .6
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ــک  ــویش یـ ــل خـ ــه اصـ ــربـ ــک بنگـ  ره نیـ

 

ــازِ   ــادر را پــــدر شــــد بــ ــادر کــــه مــ  مــ

 
 (.21-27: ص، جاهد و کاوندی«الدین محقق دوانیشرح بیتی از گلشن راز، از جالل» نک:)

 شرح بیت: .1

ــق  ــوی حــ ــل ســ ــتن از باطــ ــر رفــ  تفکــ

 

ــق       ــل مطلـ ــدن کـ ــدر بدیـ ــزء انـ ــه جـ  بـ

 (.88-01: ص، جاهد و کاوندی«تألیف محقق دوانی تصحیح شرح بیتی از گلشن راز» نک:) 

 ادبیات در آثار غیرادبی دوانی تأثیر

( عرفان و ...)اخالق، که وی به زبان فارسی و در موضوعات دیگر را در این بخش برآنیم تا آثاری 

 :اجمال بیان کنیمبهرا آنها  و موارد ادبیبررسی  ،نگاشته است

است، به زبان فارسی « االخالقاالشراق فی مکارملوامع»نام دیگر آن این کتاب که اخالق جاللی:  .3

: اخالق جاللی نک:) نوشته شده و تقریر دیگری از اخالق ناصری خواجه نصیر طوسی است

بسیاری از آثار  د.ارنویسی در تفکر اسالمی جایگاه خاصی ددر سیر اخالق اخالق جاللی. (283ص

 ، پورجوادی:«الدین دوانیکتابشناسی آثار جالل»نک: ) اندتأثیر پذیرفتهاخالقی متأخر از این کتاب 

 .(82ص

نقل ابیاتی از شعرای معروف فارسی و عربی  ،دوانی در میان نظرات اخالقی خود در این اثر

اخالق جاللی:  نک:) دهندمیرا تشکیل  اشعارحافظ شیرازی تعداد قابل توجهی از این  بیاتا. کندمی

توانند به میهای مستقل دوانی در شرح اشعار حافظ، که عالوه بر رساله( ...و 02، 22، 22 ،27ص

ابیات و . رجوع شود( ،که دربارة آیۀ امانت است 27)برای نمونه به ص فهم این اشعار کمک کنند

(، 82خاقانی )ص(، 288و  08، 22(، سعدی )ص120، 122، 131صی مولوی )هامصراع

و همچنین حکایتی بچشم میخورد نیز ( 82)ص و حتی از خود دوانی( 110عبدالرحمن جامی )ص

آن را مؤلف که ( 121-117)ص  میشوددیده الحرمین ابوالمعالی جوینی زیبا دربارة ملکشاه و امام

باید از یکی از متون مصنوع تاریخی نقل کرده باشد. سبک نثر در این حکایت با نثر قبل و بعد آن 

 تفاوت دارد.

گوهری است از تیغش[ پا : »]عنوان نمونهبه ؛ادبی و مسجع است ،همچنین مقدمۀ این اثر

گاهی که چون برق المع  ،دیدبأس  شَ پیکری که صفت سطوت او فیهِدید، مهیبلنا الح نزَخاندان و اَ

ر از ابر کف دریانوالش درخشیدن گیرد، سیالب خون اعدا از هر طرف روان گردد و وقتی که چون اب

 )همان:« ی ابرار به شکرخندة شکرکردار لب بگشاید.هابهاری به گریۀ خونریزی درآید، غنچۀ دل

 (.18-10ص

از دوانی امّا مشخص نیست، عربی  ةشاعر این قصید: شرح قصیدۀ قافیه در احوال نفس .6

 اند. مطلع این قصیده چنین است:شارح آن یاد کرده عنوانبه
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ــاض روّق   ــن ریـــ ــی مـــ ــد تقضـــ  و لقـــ

 

 ببغـــــــــا ذات تنـــــــــوق و تـــــــــالق 

 (.182ص ، پورجوادی:«الدین دوانیکتابشناسی آثار جالل») این رساله اکنون در دست نیست 

دوانی از انسان و ترقی و تعالی که به زبان عربی نگاشته شده است، در این رساله  :القلمیةةرسال .1

 (.همانجا)همان، کند او در عالم کون و فساد به نثری ادیبانه بحث می

به خواهش یکی از دوستان خود در بیان بعضی به فارسی و دوانی این رساله را : صیحه و صدا .4

. در این رساله ابتدا دربارة «صدا»و چند  «صیحه»مباحث عرفانی نگاشته است؛ مشتمل بر یک 

که تمام گاه مقام و منزلت انسان را از آن حیث آنتوحید، اسماء و صفات حق تعالی بحث کرده و 

اسماء و صفات حق بر او تابیده بازنموده است. در این رساله ابیاتی از شاعران مختلف آمده و 

(. دوانی 117-130: صدوانی، «رسالۀ صیحه و صدا» نک:) داردمسجع و ادبی  ایههمچنین مقدم

(. 08ص ، پورجوادی:«الدین دوانیکتابشناسی آثار جالل» نک:رسالۀ دیگری نیز در تصوف دارد )

 (.21: صاخالق جاللی نک:وی در اخالق جاللی نیز به تمایل خود را به عرفان نشان داده است )

 دوانیجالل به منسوبان 

 از زمرة دانشمندان: امیر سعدالدین اسعد که در شیراز اندشناخته شدهالدین جاللدو تن از فرزندان 

-123: ص3ج الحقائق،طرائق) عبدالهادی که در زمان حیات پدر وفات یافت ملّاو  بشمار میآمد

ها در تذکره (.132: صجواهراالولیاء نک:(. سخنی نیز به عبدالهادی نسبت داده شده است )121

 نسب دو تن از شاعران به وی رسانده شده است:

عبدالرزاق گیالنی، شاعر و  ملّافرزند « دوایی»حکیم ابوالفتح گیالنی متخلص به : دوایی گیالنی .3

؛ 188: صشام غریبان) الدین دوانی بودطبیب قرن دهم هجری است. وی از جانب مادر نوادة جالل

 نصرآبادی،تذکرة  نک:) ی تذکرة نصرآبادیهاخ و چاپس . در بعضی از نُ(118: ص1283، شمع انجمن

نام وی به شکل  2(132ص :1جالنفایس )و همچنین در مجمع 1(372: صتصحیح وحید دستگردی

باعث شده تا وی  مسئلهاند، و این آمده و وی را خلف حکیم دوانی معرفی کرده« ابوالفتح دوانی»

 :1ج ،آدمیت ،سرایان فارسدانشمندان و سخن نک:) جزء شاعران و بزرگان کازرون ذکر شود

الدین و دهد که وی نوة جاللمیاحتمال « دوانی»علی دوانی با فرض صحت ضبط  .(180-187ص

شرح زندگانی )است جا سکونت گزیده آنفرزند یکی از دو پسر او باشد که به الهیجان رفته و در 

پدر وی موالنا عبدالرزاق گیالنی نام داشته و  که؛ در حالی(182ص علی دوانی: ،الدین دوانیجالل

 به هر (.2222-2222: صعاشقینالعرفات نک:شده است )میشمرده  ی آن دیارجزء شعرا و حکما

                                                 
آمده است )تذکرة نصرآبادی، تصحیح ناجی: « دوایی»و خلف حکیم « ابوالفتح دوایی»در چاپ جدیدتر این تذکره همان . 1

 (.232ص

 بوده است.« دوایی»های مورد استفاده از نسخهالبته ضبط دو نسخه . 2
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را در ( نام او 213ص) االشعارخالصةکاشانی هم در نما یافته و حال حکیم ابوالفتح در گیالن نشوو

االسرار و . وی عالوه بر دیوان اشعار، دارای دو مثنوی مظهرده استبخش شاعران گیالن آور

 . (1328: صالعاشقینعرفات ؛787ص: الشعراءریاض نک:) النیرین در اسرار مخفیه بوده استضیاء

اهلل فرزند شیخ مظفرالدین علی، شاعر قرن نهم و اوایل قرن دهم شیخ فتح :اهلل ]دوانی[فتح .6

در ابتدای نوجوانی به کسب علوم شرعی و . بود الدین دوانیجاللدختر  ویمادر هجری است. 

دلیل بیماری طاعون در ب ،بودجوانی فاضل و کامل حالیکه در  ق828حکمی پرداخت و در سال 

و بیت زیر را از  انددانستهغایت نیکو . شعر او را به(308: صالنفائسمجالس) شهر بورسه درگذشت

 :انداو نقل کرده

ــرفتیم   ــده آرام گــ ــه در میکــ ــدان بــ  چنــ

 

 خر ز کـــف پیـــر مغـــان جـــام گـــرفتیماکـــ 

 )همان، همانجا(.
الذکر اهلل دوانی فوقـ پدر فتح علی شیرازیهمچنین باید بدین نکته اشاره کرد که شیخ مظفرالدین  

شهرت « مظفرِ داماد»در شیراز به بدلیل نسبت خانوادگیش با دوانی، ـ الدین دوانی داماد جاللو 

ای رسید که داشته است. این شیخ مظفرالدین نزد دوانی تلمّذ کرد و در علم منطق به درجه

حتّی «. اگر منطق جسم داشت، آن جسم مظفرالدین شیرازی بود»اش گفت: الدین دربارهجالل

مظفرالدین در نهایت به  شیخ. گماشت را بجای خود به تدریساو ، الدین به هنگام بیماریجالل

حلب و از آنجا به بالد روم رفت و در شهر بورسه اقامت گزید. در همین شهر بود که ابتدا فرزندش 

آثار متعددی از شیخ مظفرالدین شیرازی . فوت کرد ق822ق و سپس خودش بسال 828اهلل در فتح

 لمنطق تفتازانی وا، تهذیبگلشن راز شبستری هایی بربرجای مانده است، از جمله: شرح

ص ک: شرح شیخ مظفرالدین شیرازی بر گلشن راز شبستری، الکبسی: عربی )نالحکم ابنفصوص

 ذ(.-ت

 شاگردان شاعر

قاضی شوند: میشاعرانی نیز دیده  ،الدین دوانی داشته استدر میان شاگردان بسیاری که جالل

دیوان منسوب به حضرت علی )ع( رح مؤلف شرح هدایه و ش ،الدین میرحسین یزدی میبدیکمال

؛ 122: صالفردوس خانیریاض ؛10: صتحفۀ سامی) داشت الدین دوانی مکاتباتی همکه با جالل

که به اشارة دوانی نام (، امیدی تهرانی 181ص ، پورجوادی:«الدین دوانیکتابشناسی آثار جالل»

: النفائسمجالسرا هم از او پذیرفت ) «امیدی»را به مسعود بدل کرد و تخلص  ـ ارجاسبـ خود 

که این مسئله توجه و عالقۀ دوانی به  (111: صتذکرة میخانه ؛127: صالشعراءریاض؛ 111ص

(، میر نصیبی 110: ص1جصفا، تاریخ ادبیات در ایران، ، اهلی شیرازی )شاعری را نشان میدهد

صبح  ؛271: صاقلیمهفتی الری )ی(، مُح1808: صصبح گلشن ؛222: صآذرآتشکدة یزدی )

نویدی  ( و772: صروز روشنخان الری )(، خراسان122: صتذکرة میخانه(، پرتوی )032: صگلشن
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؛ 382: صالشعراءریاضنویسان )برخی از تذکرهالبته  (.188: صاللطایفمنتخب)شیرازی 

حال اند، خطا شیخ عبدالسالم پیامی را نیز شاگرد دوانی دانسته( ب128: صلکنهویالعارفین، ریاض

 (.130: صگلچین معانیتذکرة پیمانه،  نک:زیسته است )میپیامی یک قرن پس از وی آنکه 

 گیری:نتیجه

شده و در موضوعات میالدین دوانی عالوه بر آنکه حکیم و فیلسوف متبحری محسوب جالل

عر ش بویژه، به ادبیات و بودهاتی تألیفصاحب ... فلسفه، سیاست واز تفسیر، اخالق، مختلف اعم 

. ، حال آنکه این جنبه از زندگی و آثار او مغفول مانده استتوجه داشته)فارسی و عربی( نیز 

رو که فرد برجسته و تأثیرگذاری بوده، آنگردآوری تمام اشعار وی برای مطالعات سبکی، مخصوصاً از 

توجه  .میشودها و دیگر منابع دیده از او در تذکره ی زیبا و ادبینتواشعار و ماهمیت دارد. 

نویسی سرهمسائلی چون ـ به  میشودالدین ـ که عالمی متألّه، متکلم و فیلسوف محسوب جالل

ر نتیجه باعث پیامدهایی را به دنبال داشت و د نوشی همجالب است. یکی از اشعار او در باب شراب

 آزردگی خاطر او شد.

که با توجه به  مانده است برجاییی بر اشعار حافظ و ابیات گلشن راز شبستری هااز دوانی شرح

همچنین وی در آثار غیرادبی خود به . نزدیک بودن عصر وی به این دو شاعر ارزش بسیاری دارند

ی مستقل وی بر هاکرده است که عالوه بر شرحمیاستناد  اشعار شاعران بزرگ از جمله حافظ شیرازی

اشعار حافظ در فهم این اشعار مفیدند. نثر دوانی در آثاری که موضوعی جز ادبیات دارند نیز روان و 

نسب پردازی و ایراد صنایع بدیعی پرداخته است. ادبی است و نویسنده هر جا که توانسته به سجع

، تا بدانجا که امیدی میشودیده شاعرانی نیز دنام شاعرانی به وی رسانده شده و در میان شاگردان وی 

 را از ارجاسب به مسعود تغییر داد و حتی تخلص خود را از وی گرفت. شتهرانی به اشارة دوانی نام

. توجه به این دهد جنبۀ ادبی زندگانی و آثار دوانی بسیار پررنگ استمیهمۀ این عوامل نشان 

هم در آشنایی بیشتر با  هجری،ساحت، عالوه بر شناخت بهتر جریان ادبی و سبکی قرن نهم 

هم در تکمیل برخی شروح وی بر اشعار حافظ و  ودارد اهمیت  شخصیت این دانشمند برجسته

 .شبستری

 منابع

، با مقدمه و فهرست و تعلیقات سید جعفر شهیدی، تهران: نشر بیکلطفعلی ،آذر بیگدلی ،آتشکدة آذر -

 .1337کتاب، 

، تصحیح و تحشیه از دکتر منصور رستگار فسایی، تهران: محمدنصیر، آثار عجم، فرصت شیرازی -

 .1377امیرکبیر، 

زاده، تهران: ، پژوهش زهرا خوشبویی و موسی مطهری، صدرالساداتآثارالرضا، سالمی کازرونی -

 .1301کازرونیه، 
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 .1312، تهران: چاپخانه اقبال، ، سعیدنفیسی ،احوال و اشعار فارسی شیخ بهایی -

 .1381، بتصحیح عبداهلل مسعودی آرانی، تهران: اطالعات، الدینجالل ،اخالق جاللی، دوانی -

 .1328ماه ، دی18ودوم، شمارة ، ارمغان، دورة بیست«از مکاتیب عالمه دوانی» -

، تهران: بنگاه ترجمه عبدالحسین ،اسناد و مکاتبات تاریخی ایران از تیمور تا شاه اسماعیل، نوایی -

 .1311کتاب، و نشر 

 ق.1308نا، ، چاپ سوم، بیروت: بیخیرالدین ،االعالم، زرکلی -

 .1372 ، چاپ هشتم، تهران: فردوس،اهللذبیح ،تاریخ ادبیات در ایران، صفا -

 .1323 ،، چاپ دوم، تهران: فروغیسعید ،نفیسی ،تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی -

، بتصحیح و تحشیۀ حسن قاضی طباطبایی، بیگعبدالرزاق ،، دنبلیاراالبراالحرار و تسلیةتجربة -

 .1318تبریز: مؤسسۀ تاریخ و فرهنگ ایران، 

 .1311 ،با تصحیح و مقابلۀ وحید دستگردی، تهران: کتابفروشی فروغی ،میرزاصفوی، سامتحفۀ سامی،  -

 .1328 ،مشهد: دانشگاه مشهد ،احمد ،گلچین معانیتذکرة پیمانه،  -

 .1318 ،اقبالباهتمام احمد گلچین معانی، تهران:  ،، ملّا عبدالنبیتذکرة میخانه، فخرالزمانی قزوینی -

 .تابی ابلۀ وحید دستگردی، تهران: فروغی،با تصحیح و مق ،، محمدطاهرتذکرة نصرآبادی، نصرآبادی -

نصرآبادی، تهران: مقدمه، تصحیح و تعلیقات محسن ناجی  ،محمدطاهر ،نصرآبادیتذکرة نصرآبادی،  -

 .1370 ،اساطیر

، بکوشش محسن جاهد و سحر کاوندی، «تصحیح شرح بیتی از گلشن راز تألیف محقق دوانی» -

 .1302، بهار 17خردنامۀ صدرا، شمارة 

، بتصحیح و تحشیه و مقدمۀ دکتر غالم سرور، سید باقر بن سید عثمان ،بخاریجواهراالولیاء،  -

 ق.1382فارسی ایران و پاکستان، آباد: مرکز تحقیقات اسالم

، زیر نظر دکتر محمد دبیرسیاقی، چاپ الدینغیاث ،السیر فی اخبار افراد بشر، خواندمیرحبیب -

 .1322سوم، تهران: خیام، 

 کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی. 331، نسخۀ شمارة الدینکاشانی، تقی ،و زبدةاالفکار االشعارخالصة -

 .1318-1337، تهران: اسالمیه و خیام، ، محمدحسینآدمیت زادةسرایان فارس، رکنسخنندان و دانشم -

 .1328، فروردین 1دوم، شمارة و، دورة بیست، ارمغان«الدین دوانیدو نامۀ باستانی بقلم عالمه جالل» -

 ق.1183، چاپ دوم، بیروت: داراالضواء، آقابزرگ ،، تهرانیالشیعةالذریعة الی تصانیف -

ناشناس، در حاشیۀ نسخۀ تذکرة نصرآبادی محفوظ در کتابخانۀ مؤلف ذیل تذکرة نصرآبادی،  -

 .3312مرکزی دانشگاه تهران به شمارة 
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، 28، شمارة مشکوة، بتصحیح محمدرضا اظهری، الدینجالل ،دوانی، «رسالۀ صیحه و صدا» -

 .1328زمستان 

آدمیت، تهران:  زادةۀ محمدحسین رکنتصحیح و تحشی ،مولوی محمد مظفر ،صباروز روشن،  -

 .1313 ،کتابخانۀ رازی

مقدمه، تصحیح و تحقیق محسن ناجی نصرآبادی، تهران:  ،علیقلی ،الشعراء، واله داغستانیریاض -

 .1301 ،اساطیر

الدین راشدی، جلد اول، بتصحیح و مقدمۀ سید حسام ،رای آفتاب ،لکنهویالعارفین، ریاض -

 .ق1382 ،آباد: مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستاناسالم

مقدمه، تصحیح و تعلیقات دکتر ابوالقاسم رادفر و گیتا  ،خانرضاقلی ،هدایتالعارفین، ریاض -

 .1302 ،اشیدری، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

، بکوشش ایرج افشار و فرشته محمدمیر  بن مسعود ،حسینی منشیالفردوس خانی، ریاض -

 .1302صرافان، تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، 

، تصحیح عبداهلل نورانی، تهران: میراث حامدانصاری کازرونی، ابوالقاسم بن ابیالسماوات، سلّم -

 .1302مکتوب، 

ن صدیقی، کراچی: انجمن ترقی اردو، مرتّبه محمد اکبرالدی ،نرائنلچهمی  ،شفیقشام غریبان،  -

 .م1877

، بکوشش محسن جاهد و سحر کاوندی، «الدین محقق دوانیشرح بیتی از گلشن راز، از جالل» -

 .1302، زمستان 38آیینۀ میراث، شمارة 

، تصحیح، شرح، نقد الدینلجال ،الرباعیات(، دوانیشرح رباعیات فلسفی و عرفانی )موسوم به شرح -

 .1320و تحلیل دکتر مهدی دهباشی، تهران: مسعود، 

 .1331 ، قم: چاپخانۀ حکمت،علی ،دوانیالدین دوانی، شرح زندگانی جالل -

، رسالۀ دورة عبداهلل حسن محمد ،شرح شیخ مظفرالدین شیرازی بر گلشن راز شبستری، الکبسی -

 .1381تهران،  دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه

، 12)دانشگاه بغداد(، العدد  اآلدابکلیة ،حسینعلی ،، محفوظ«الدین دوانیشعر فارسی جالل» -

 .1873نیسان 

مقدمه، تصحیح و تعلیقات عبدالرسول  ،محمدحسین ،الملک شیرازیشعاعشکرستان پارس،  -

 .1382 ،فروتن، قم: مجمع ذخائر اسالمی

 ،ناباهتمام مولوی محمد عبدالمجیدخان، بهوپال: بی ،محمدصدیق ،خانحسنشمع انجمن،  -

 .ق1283
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مقدمه، تصحیح، تکمیل و تحشیۀ مجتبی برزآبادی  ،خانسید محمدعلی ،بهوپالیصبح گلشن،  -

 .1388 ،فراهانی، تهران: اوستا فراهانی

 .1302 ،باهتمام حسن نراقی، چاپ سوم، تهران: امیرکبیر ،ملّا احمد ،نراقیطاقدیس،  -

محمدجعفر محجوب، دکتر بتصحیح  (،شاهمعصومعلی)محمد  ،معصوم شیرازیالحقائق، طرائق -

 .1303 ،چاپ دوم، تهران: سنایی

، مقدمه، تصحیح و تحقیق سید الدینتقی ،العارفین، اوحدی بلیانیالعاشقین و عرصاتعرفات -

 .1300محسن ناجی نصرآبادی، تهران: اساطیر، 

تصحیح و تحشیۀ دکتر منصور رستگار فسایی، چاپ  ،حسن میرزا ،فساییفارسنامۀ ناصری،  -

 .1300 ،چهارم، تهران: امیرکبیر

 .1377آبان -، فروردین11-13معارف، شمارة  ،، رضا، پورجوادی«الدین دوانیکتابشناسی آثار جالل» -

بتصحیح و مقدمه و پیوست مهدی  ،بهاءالدین محمد ،بهاییکلیات اشعار فارسی شیخ بهایی،  -

 .1332 ،پور، تهران: کتابفروشی محمودیتوحیدی

 ق.1372 ،تهران: اسالمیه ،قاضی سید نوراهلل ،شوشتریالمؤمنین، مجالس -

نا اصغر حکمت، تهران: بیسعی و اهتمام علیبه  ،الدین علیشیرمیرنظام ،نوایی النفائس،مجالس -

 .1323 ،)چاپخانۀ بانک ملّی ایران(

 .1302 ،بکوشش دکتر مظاهر مصفّا، چاپ دوم، تهران: امیرکبیر ،خانهدایت، رضاقلیالفصحاء، مجمع -

آباد: مرکز خان، اسالمالنساء علی، بکوشش دکتر زیبخانالدین علیسراج ،آرزو ،النفایسمجمع -

 .1302-1303تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، 

محمد باقر، الهور: جلد اول، باهتمام دکتر  ،خاناحمدعلیشیخ  ،لویهاشمی سندیالغرائب، مخزن -

 .م1820دانشگاه پنجاب، 

 کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران. 8113، نسخۀ شمارة سدیدالسلطنۀ بندرعباسی، محمدعلینامه، مشوّش -

 تهران. کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه 2113، نسخۀ شمارة الدینسالک ،یزدیالمشیخه،  -

الدین راشدی، با مقدمه و تصحیح و حواشی سید حسام ،میر علیشیر ،قانع تتویالشعراء، مقاالت -

 .م1827، کراچی: سندهی ادبی بورد

، باهتمام سید محمدرضا جاللی نائینی و سید امیرحسن علیخانرحم ،ایماناللطایف، منتخب -

 .1318نا، عابدی، تهران: بی

د، تهران: وداو، تصحیح و تحقیق سید علی آلفرخانجع ،نگار خورموجیحقایقاالخبار، نزهت -

 .1308کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 

 .1373 ،بتصحیح حسین معلم، تهران: امیرکبیر ،الدینجالل ،دوانینقد نیازی،  -
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، تهران: «حسرت»تصحیح، تعلیقات و حواشی سید محمدرضا طاهری  ،احمدامین ،رازیاقلیم، هفت -

 .1370 ،سروش

 

 
 هجری قمری 071الدین دوانی مربوط به سال ای از دستخط عالمه جاللنمونه

 (22)المشیخه: ص
 

 


