فصلنامه ی مطالعات شبه قاره دانشگاه سيستـان و بلوچستــان
سال ششم ،شمارهی بيست ویکم ،زمستان ( 3131صص)12-25 :

تأثیر افكار و آثار جاللالدین محمّد دوانی در شبهقاره ی هند

دکتر مریم دانشگر

*

چکيده
یکی از ابعاد مهمّ زندگی جاللالدین محمّد دوانی ،تأثير گسترده ی او بر حوزه ی فرهنگ و
اندیشه ی منطقه ی شبهقاره ی هند است .باتوجه به این که در این موضوع مطالعه ی منسجمی
وجود ندارد ،توجه به جای در این حوزه برای تکميل مطالعه ی ارتباط فرهنگ ایران و شبهقاره
ضروری به نظر میرسد .مطالعه ی حاضر به شيوه ی کتاب خانهای ،با تأکيد بر منابعی انجام شده
که همزمانِ او بوده یا در منطقه ی شبهقاره سامان یافته است .در این مقاله گستره ی تأثير
جاللالدین دوانی در شبهقاره ی هند با وجود عدم حضورش در آن منطقه ،در سه مرحله بررسی
شده است ،در بخش نخست روابط او با بزرگان هند و در بخش دوم تأثير جاللالدین دوانی بر
برنامههای درسی شبه قاره مورد توجه قرار گرفته است .در مرحله ی سوم مهمترین کتابها و آثار
دوانی شامل شش اثر مهم او که موردتوجه اهل منطقه قرار گرفتهاند در حوزههای حکمت عملی،
فلسفه ،کالم و منطق ،شناساییو مطالعه شده است.

کليد واژه ها :جاللالدین محمّد دوانی ،شبهقاره  ،برنامههای درسی ،اخالق جاللی.
مقدمه
جاللالدین محمّد دوانی (380-018ق3285-3251 /م) ،حکيم ،شارح ،متکلّم ,فيلسوف و
شاعر ایرانی ،به سبب تأثير فراوانی که بر مجموعه ی معارف پس از خود گذاشته ،اهمّيت
زیادی در حوزه ی مطالعات اسالمی یافته است .تأثير در فرهنگ شبه قاره ی هند ،یکی از
ـــــــــــــــــــــــــــ
استادیار رشته زبان و ادبیات فارسی فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی

تاریخ دریافت39/7/61:

* Email:daneshgar@ut.ac.ir

تاریخ پذیرش39/62/2:
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ابعاد مهمّ زندگی جاللالدین دوانی بوده است و نقش او در اشاعه ی حکمت ایرانی اسالمی
از 7طریق انتقال اندیشههای حکمی ،به خصوص در قرن دهم ،مهمترین تأثير وی در منطقه
ی هند بهشمار میآید .در همين دوره است که شکایت مکرر دوانی از وضعيت آشفته ی
زمانه که ناشی از روی کارآمدن افراد ناشایست و ناالیق در زمانه ی اوست عمق نارضایتی
او از دستگاه حکومت را نشان میدهد (دوانی331 ،331 :3103 ،؛ همو .)552 :3111 ،بخش
مهمّی از این آشفتگی مربوط است به کشاکش قدرت ميان سران بایندریه که پس از مرگ
اوزون حسن آغاز شد و با ظهور اسماعيل صفوی به اوج خود رسيد این که برخی متأخران
(رضوی 50 :3118 ،و دوانی .)223 : 3123 ،از سفر او به هند یا قصد او از چنين سفری
سخن گفته اند شاید تأثير اوضاع تاریخی و اجتماعی ایران ،مهاجرتهای فراوان ایرانيان به
شبهقاره و ناامنی شيراز و منطقه فارس در این عصر باشد .هرچند بنا به مستندات موجود،
دوانی به هند سفر نکرده است اما درباره ی قصد او برای اقدام به چنين سفری چندان
مطمئن نيستيم .آن چه مسلم است او سالهای پایانی زندگیاش را بهدور از مراکز قدرت و
شهرهای بزرگ ،در الر و جرون (نزدیک هرمز) گذراند (لمبتون ،312 :3312 ،طهرانی،
 ،3121صفحات متعدد) اما حضور شاگردان فراوان او که عموماً تعليم مستقيم از او یافته
بودند و پس از مهاجرت موقّتی یا دائمی به هند ،به تدریس آثار و رواج تعليمات دوانی
پرداختند ،اشاعه ی افکار و اندیشههایش را ميسّر کرد .بیتردید در سده ی 38ق ،هيچ
مطالعه و آموزشی در ميان مسلمانان شبهقاره سراغ نداریم مگر آن که از جاللالدین دوانی،
آثار و شاگردان او ،در آن اثری بوده باشد.
پيشينه ی پژوهش
بررسیها نشان می دهد که هيچ پژوهشی بهطور مستقيم و متمرکز به ابعاد مختلف
افکار و اندیشههای جاللالدین دوانی در شبهقاره ی هند نپرداخته است وحتی دانشنامههای
تخصصی شبهقاره و دایره المعارفهای موجود در ایران و جهان ،فاقد اطالعات الزم
پيرامون تأثير آثار و اندیشههای دوانی در شبهقاره ی هند هستند .در اینميان تنها میتوان به
پژوهشهای تخصصی اکبر ثبوت در حوزه ی شبهقاره و کتاب شناسی آثار جاللالدین
دوانی از رضا پورجوادی و آثارفهرستنگاران نسخههای خطی و تذکرهنویسان اشاره کرد.
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جايگاه دوانی در شبهقاره
دربرخی منابع متأخّر (رضوی50 :3118 ،و دوانی )223 : 3123 ،به حضور جاللالدین

دوانی در هند اشاره شده است امّا هيچیک از منابع نزدیک به حيات دوانی به این سفر اشاره
نکرده و هيچ قرینه ی معتبری ،مؤیّد این نظر و اشاره ی مستندی در تأیيد این موضوع
نيافتهایم .البته دوانی در آغاز دورهای زندگی میکرده که رفت وآمد ایرانيان به هند بهسهولت
و با اشتياق انجام میشده ،شاید خود او نيز اندیشه ی سفر به هند را در سر میپرورانده
است به ویژه که آشفتگی منطقه بهسبب جابهجایی قدرت سياسی در کشور ایران ،بسياری را
در وضعيت نامناسبی قرار داده بود .همچنين بسياری از شاگردان دوانی در هند حضور
یافتهاند و نقش مهمّی در رواج و اشتهار اندیشههای استاد خود در منطقه داشتهاند .احتمال
میرود که همين امر نيز بر نظر محقّقان متأخر تأثير گذاشته و آنان حضور دوانی را در هند
امری مسلّم پنداشته و این نظر را رواج دادهاند.
 -1روابط با بزرگان هند
جاللالدین دوانی در روزگار خود بسيار مورد توجّه بود و هر حکومتی که بر سرکار
میآمد به او افتخار میکرد .عالوه بر شاهان و حاکمان داخلی ،دو همسایه ی شرقی و غربی
ایران ـ هند و عثمانی ـ نيز با ارسال نامهها و هدایا ،در بزرگداشت او کوشيدهاند (

Anay,

 .)1994: 257-262نامهای از محمودبن محمّد گاوان گيالنی (001-080ق3203-3281 /م) وزیر
ایرانی پادشاهان بهمنی دکن در دست است که خطاب به دوانی و دعوت از او است تا برای
تدریس به دکن برود و در مدرسه ی عظيمی که با طرح معماری ایرانی در بيدر دکن ساخته
به تدریس مشغول شود(محمود گاوان311-315 :3320 ،و رضوی .)281 :3111 ،همچنين
براساس اشاراتی که در مقدّمه ی آثار دوانی وجود دارد او برخی از آثارش را به نام بزرگان
شبهقاره نمود و برای ایشان ارسال کرد .براساس گزارش قاضی نوراللّه شوشتری (:3111
 ،)551جاللالدین دوانی دو رساله ی انموذجالعلوم و رساله در تحقيق عدالت را به نام
محمودشاه بهمنی دکنی گجراتی (352-001ق3230-3205 /م) تأليف و توسط یکی از
شاگردانش به نام امير شمسالدین محمّد ،برای وی ارسال کرد .زبير قریشی نيز از اثر دوانی
به نام الرسالهالعداله نام میبرد که به نام محمودشاه بهمنی و به زبان فارسی تأليف شده و
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نسخهیخطّیآندر کتابخانهی حضرتپيرمحمّدشاهدراحمدآبادموجوداست (زبيرقریشی3113،
 .)331 -333یکی دیگر از شاهان هند ،عادل خان فاروقی ثانی (381-013ق3283-3221/م)،
7 :
پنجمين پادشاه سلسله ی فاروقيان ملوک خاندش بود (بوسورث )212 :3123 ،که
جاللالدین دوانی چنان که در آغاز رساله ی فارسی تحقيق عدالت آمده این اثر را به نام او
تأليف کرد و به هندوستان فرستاد( .دوانی )3302-3305 :3115 ،نيز باید از ميرمحباللّه
پسرزادهی امير نعيمالدین نعمتاللّه ماضی نام ببریم که به گزارش قاضی نوراللّه ،جاللالدین
دوانی رسالهای در تعریف علم کالم نوشت و به هند نزد او فرستاد (شوشتری-551 :3111 ،
 .)551درواقع باید گفت اگرچه سندی بر حضور دوانی در شبهقاره در دست نيست امّا او
برای فرهنگ آن سامان ،از بسياری از علمای همروزگارش اهمّيت بيشتری داشته است .این
اهمّيت را بهخصوص باید در نفوذ آرای وی در حوزه ی تفکّر منطقی و کالمی منطقه ی
هند دانست که بهواسطه ی شاگردانش چه آنان که مستقيماً از او تعليم گرفتند و چه آنان که
به واسطه ی شاگردان و آثار او که در حلقه های درسی منطقه رایج بود ،شاگرد او محسوب
شدند ـ رواج یافت .به این سبب جایگاه مدرَسی آثار دوانی که حوزه ی مطالعات درسی
رایج در شبهقاره را مشخّص میکند در شناخت او ،شناسهای معتبر محسوب میشود.
 -2حضور دوانی در برنامههای درسی شبهقاره
دو برنامه مهمّ درسی در سدههای  33و 35ق 31 /و 30م در حوزه ی شبهقاره وجود
دارد که نسبِ علمیِ برنامهریزانِ هر دو گروه ،با واسطه ،به عالمّه دوانی میرسد .برنامه ی
نخست که به درس نظامی شهرت دارد ،بادوامترین برنامه ی آموزشی برای حوزههای علمی
دینی اهل سنّت در شبهقاره محسوب میشود .این برنامه ی آموزشی که در طول چند قرن،
در بيشتر مدارس اسالمی هند ،مورد قبول واقع شد ،به وسيله نظامالدین انصاری لکهنوی
(3313-3800ق3120-3111/م) شاگرد و فرزندِ قطبالدین انصاری (وفات3381 :ق3133/م)
نخستين بار در حوزه ی فرنگیمحل به اجرا درآمد .در این برنامه به فراگيری دانشهای
عقلی توجّه زیادی میشد .قطبالدین انصاری با سه واسطه شاگرد ميرفتحاللّه شيرازی
(وفات331 :ق3203/م) بود که خود به واسطه ی استادش جمالالدین محمود شيرازی از
شاگردان ملّاجالل دوانی به شمار میآمد .فتحاللّه شيرازی در بيجاپور و آگره از نخستين
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کسانی بود که آثار حکيمان متأخّر ایران همچون دوانی ،سيّدصدرالدین دشتکی ،غياثالدین
منصور شيرازی و ميرزاجان باغنوی را به هند آورد و در انتقال دانش و حکمت مدرسی
ایران به منطقه ی شبهقاره نقش مهمّی داشت (حسنی ،3128 ،ج522 :2و  ،32 :3111ثبوت،
 ،23-28 :3108همو ،51 :3101 ،ریوانی .)523 :3115 ،شرح عقاید جاللی ،از کتابهایی
بود که در موضوع کالم و عقاید در این دوره تدریس میشد .اختر راهی درزمره ی مصنّفان
درس نظامی ،به دوانی و شرح احوال او پرداخته است (اختر راهی 55 :3310 ،و .)03-01
در ادامه ی این راه باید به شبکه ی گسترده ی مدارسی اشاره کرد که امروزه پيرو برنامه ی
درس نظامی در هند هستند .امروزه  32مدرسه در مناطق مختلف هند وجود دارد که با
تغييراتی پيرو برنامه ی درس نظامی به شمار میآیند .همچنين در سایر مدارس شبهقاره که
علوم عقلی مورد توجّه بود ،آثار دوانی تدریس میشد .از جمله این مدارس میتوان از
جامعه ی حبيبه و دارالعلوم غریب نواز در شهر اللّهآباد در شمال هند و دارالعلوم دیوبند در
اتارپرادش نام برد (ثبوت333-330 :3111 ،؛ همو .)01-02 :3112 ،برنامه ی دوممتعلّق به شاه
ولیاللّه دهلوی (3311-3332ق3115-3185/م) و فرزندش عبدالعزیز (3513-3323ق-3121/

3052م) بود که نسب علمی آنان نيز از طریق ميرزاهد هروی و جمالالدین محمود شيرازی،
به ملّا جاللالدین دوانی ،میرسيد .این برنامه ی درسی با هدف نشر و تقویت فقه و حدیث
اهل سنّت آغاز شد .از آغاز عرضه ی این دو برنامه تا اعصار اخير ،مدارسِ دینیِ مسلمانانِ
اهلِ سنّت در هند عموماً پيرو یکی از این دو برنامه ،یا آميختهای از آن دو بودهاند (ثبوت،
51 :3101؛ رضوی .)12 :3118 ،در مجموعه ی کتابهایی که در حوزه ی برنامه ی نخست
تدریس میشد ،آثاری از جاللالدین دوانی مانند شرح او بر عقاید عضدیه و شرحها و
حاشيههایی که علمای هند بر کتابهای او نوشته بودند مانند حاشيه ميرزاهد هروی بر
شرح دوانی بر تهذیب المنطق ،وجود داشت (برای اطالعات بيشتر از این حوزهها ،نک:
ثبوت33-18 :3101 ،؛ همو .)25-51 :3112 ،نام مدرّسين آثار دوانی در جایی ثبت نشده امّا
در برخی منابع افرادی بهعنوان مدرّس کتابهای دوانی یا شروح و حاشيههای آثار او،
معرفی شدهاند از جمله :سيّدحسين حسينی نونهروی غازیپوری شيعی (3513-3512ق/

3022-3058م) که حاشيه ی قدیم دوانی بر شرح تجرید را درس میداده است و صدرالدین
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خان صدرالصدور که صدّیقحسن خان قنوجی (3181-3520ق3003-3015/م) نزد او
کتابهای منطقی دوانی را آموخت (ثبوت.)532 ،513 :3108 ،
7
 -3آثار علّامه دوانی و رواج آنها در شبهقاره
آثاری که به دوانی نسبت دادهاند بسيار است .نخستين بار ابوالقاسم کازرونی (-311
3852ق3132-3223/م) در سلّمالسماوات (ص )552و سپس قاضی نوراللّه شوشتری (-321

3833ق3138-3223/م) در مجالسالمؤمنين (ص )550-552شماری از آثار او را نام بردهاند.
آخرین بار ،پورجوادی (ص )311-03در کتاب شناسی آثار دوانی ،از  381اثر او نام برده
است .به گواهی نسخههای خطّی و چاپ سنگیهای فراوان از آثار او در شبهقاره ،رواج آثار
دوانی در آن منطقه حتّی بيش از ایران بوده است .در این ميان به معرفی برخی از آثار اوکه
در شبه قاره بيشتر مورد توجه قرارگرفته میپردازیم.
 -1-3اخالق جاللی
این کتاب مهمترین اثر دوانی از نظر تأثيرگذاری و رواج در شبهقاره است .نام اصلی آن
لوامع االشراق فی مکارم االخالق ،و موضوع آن اخالق فردی و اجتماعی با رویکرد فلسفی
است .وی این کتاب را بين سالهای  013تا  001به نام سلطانخليل فرزندِ اوزونحسن در
سه المعِ (فصلِ) تهذیب اخالق ،تدبير منزل ،سياست مدن و رسوم پادشاهی نوشت .اساس
اخالق جاللی ،کتاب مشهور اخالق ناصری ،اثر خواجهنصيرالدین توسی (وفات111 :ق/
3512م) است .با این تفاوت که خواجه ی توسی بر پایه ی فلسفه مشّاء کتاب خود را
نگاشت و ملّا جالل دوانی با اندیشه ی تلفيق حکمت یونانی با فلسفه اسالمی و با دیدگاه
اشراقی ،کتابش را تأليف کرد .گذشته از این ،اخالق جاللی با مبانی شریعت اهل سنّت
سازگاری بيشتری داشت و بههمين سبب اخالق جاللی در ميان مسلمانان شبهقاره ،بيشتر
مورد توجّه واقع شد و رواج عامتری یافت تا آنجا که میتوان گفت این کتاب بيش از آن
که در ایران مورد توجه قرار بگيرد ،در شبهقاره مقبوليت و رواج یافت .به همين دليل نيز
بيشترین نسخههای خطّی و چاپی آن در کتاب خانههای آن حوزه گزارش شده است
(منزوی ،3115 ،ج5228-5210 :2و ،3120ج3115 :5؛ و  ،3112ج .)201-202 :1اخالق
جاللی تا پایان حکمرانی انگلستان بر هند ،جزو کتابهای درسی بود و تا چندی پيش در
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بسياری از مراکز علمی شبهقاره از جمله در دانشگاههای دهلی ،پنجاب و پتنه به عنوان
واحد درسی متون اخالقی تدریس میشد .در رشته ی ادبيات فارسی ،دوره کارشناسی،
چهار لمعه ی نخست آن تدریس میشد و در رشته ی فلسفه نيز نسخه ی انگليسی کتاب
مورد استفاده قرار میگرفت .در برنامه ی درسی اورینتل کالج الهور ،کتاب اخالق جاللی
جایگاهی ویژه داشت .بخش سياست مدن ،در مرتبه ی منشی (از درجههای تحصيلی سنّتی
در هند که به ترتيب اهميّت عبارتاند از :منشی ،منشی فاضل ،ادیب فاضل و مولوی فاضل)
و تمامی کتاب در مرتبه ی منشی فاضل از مواد امتحانی بود (غالم حسين-525 :3315 ،
 .)522نخستين چاپ اخالق جاللی ،در 3038م در کلکته انجام شد و پس از آن نيز بارها در
لکهنو ،الهور ،کلکته و بمبئی چاپ شد (نوشاهی.)3825 ،11-11 :3281 ،
 -3-1-1شروح و منتخبات اخالق جاللی
بر اخالق جاللی ،محمّدیوسف علیخان ،مفتی ایالت کرناتک هند ،شرحی به زبان
فارسی نوشت که با نام اعظم سواطعاآلفاق فی شرح لوامعاالشراق در سال 3530ق3003 /م
چاپ شد (نوشاهی ،3281 ،ج  .)11 :3همچنين منتخباتی از این کتاب ،عموماً با هدف
تهيه ی مجموعهای برای تدریس ،انتشار یافت ،از آن جمله است سرمایه خرد که انتخابی
است از کتابهای تاریخ ملکم ،اخالق جاللی ،رقعات ميرزاقتيل ،انشای بهار عجم،
سکندرنامه و شاهنامه برای دانشآموزان پایه سوم( .نوشاهی ،3281 ،ج  ،32 :3نيز نک:
طهرانی ،3301 ،ج  ،118 :55منزوی ،3112 ،ج ،202 :2ج،213 :1امدادعلی صفدر:3313،
 503که گزارشی از چاپِ المعِ اوّلِ اخالق جاللی با حواشی و فرهنگ لغت دارد).
-3-1-2ترجمههای اردو
کتاب اخالق جاللی چندین بار به زبان اردو ترجمه شده است .نخستين ترجمه آن را
مولوی محمّد امانتاللّه در سال 3558ق3082 /م انجام داده است .این ترجمه با نام
جامعاالخالق در کلکته به درخواست سروان فردریک جی .موآت (

Frederic John Mouat,

 )1816-1897پزشک و جراح انگليسی و با حمایت کالج فورتویليام در مطبع احمدی در
3512ق3020 /م به چاپ رسيد .پس از آن نيز بارها در لکهنو ،منتشر شد( .اخترراهی:3301 ،
11و حسنی500 :3111 ،وامين320 ،322 :3111 ،و نقوی )333 :3123 ،همچنين دو
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ترجمه ی دیگر از این کتاب در الهور به نامهای الاللی به وسيله سجّاد رضوی و مسلم
هاشمی ،و معارج المعالی به وسيله سيّد اقبال کاظمی زنجانی مدرّس دبيرستان دولتی جهلم،
7
به چاپ رسيده است .محمّد دین مختار ،مدرّس دانشکده خاورشناسی الهور و بشيرالدین
احمد از دیگر مترجمان اخالق جاللی به اردو هستند .در برخی از ترجمههای اردو فقط
بخشهایی از کتاب برگردانده شده است مانند عينالمعانی که شریف علی فقط المع اول
اخالق جاللی را با معانی لغات آن ،آورده است .همچنين در گزارش اختر راهی از
ترجمههای اردوی این کتاب ،از دو اثر نام برده شده که فقط ،برگردانِ بخشهایی از اخالق
جاللی به اردو هستند( .اخترراهی ،11 :3301 ،منزوی ،3112 ،ج ،201-202 :1امدادعلی
صفدر.)501 ،503 :3313 ،
-3-1-3ترجمه انگليسی

کتاب اخالق جاللی نخستين بار به وسيله تامپسن ( )W.F. Thompsonبا نام فلسفه ی
عملی ملل مسلمان ( ، )practical philosophy of the mohamadan peopleبه انگليسی ترجمه
شد و در سال 3013م در لندن به چاپ رسيد .از آنجایی که زبان کتاب متکلّف بود ،مترجم
موفّقيت چندانی در برگردان متن به دست نياورد ،ضمن آنکه بر متن اصلی نيز به دليل
نداشتن تصحيح مناسب ،اشکاالتی وارد بود (Cooper, 1839, vol 2: 806-807) .با این حال
این ترجمه ی انگليسی بارها در لندن و کراچی تجدید چاپ شد.
-3-2شواکلالحور فی شرح هياکلالنور
این کتاب شرحی است بر اثر معروف شيخ شهابالدین سهروردی معروف به شيخ
اشراق ( 201 - 223ق3333 – 3322 /م) .کتاب و شرح آن به زبان عربی است .دوانی شرح
خود را در  33شوال 3211 /015م در مدرسه مظفّریه ی تبریز به پایان رسانيد و آن را به نام
جمالاالسالموالمسلمين غياثالمله والدین محمود ملقّب به خواجه ی جهان ،محمود گاوان
گيالنی تنظيم کرد( .دوانی )2 :3111 ،مشرب اشراقی موجود در آثار دوانی به خصوص در
این کتاب ،در رواج اندیشههای اشراقی در هند ،به ویژه در گجرات و مالوه و دکن تأثير
بهسزایی داشت .دانشمند برجستهای که با اشاعه ی فلسفه ی اشراق ،ذوق و شهود عرفانی
را به برهان و فلسفه پيوند زد ميرفتحاللّه شيرازی (وفات331 :ق3203/م) بود که نسب
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علمیاش به یک واسطه به جاللالدین دوانی و صدرالدین دشتکی معروف به سيدِ سند ـ
دو سرسلسله ی مکتب شيراز که رقيب یکدیگر نيز بودند میرسيد .نقش فتحاللّه شيرازی در
انتقال آثار حکمی متأخّر ایرانی و انتقال مکتبهای فلسفی ایران به هند قابل توجّه است
(رضوی .)50 :3118 ،بر شرح دوانی بر هياکلالنور سهروردی ،ميرمحمّد زاهد هروی (وفات
3833ق3185 /م) که از شارحين آثار دوانی بود و نسب علمیاش به جاللالدین دوانی
میرسيد،حاشيهای نوشت .چندی بعد بر حاشيه ميرزاهد نيز ،ابوالحسنات محمّد عبدالحی
بن عبدالحليم لکهنوی تعليقه زد( .ثبوت138 :3108 ،و دانشگر ،3135 ،ج232 :1و رضوی،
 )12 :3118شرح دوانی بر هياکلالنور سهروردی ،نخستين بار در سال 3321م در مدرس
چاپ حروفی شده(همين منابع) و هرچند صاحب الذریعه (آقابزرگ طهرانی ،3301 ،ج: 2
)311-311گزارشی از چاپ این کتاب در  3131و 3151ق آورده ،اثری از آن بهدست نيامد.
-3-3اثبات الواجب القديم و اثبات الواجب الجديد
دوانی این دو رساله ی عربی فلسفی را در اثبات وجود خداوند نگاشته است .قاضی
شوشتری ( ،3111ج  )552 :5سال تأليف رساله قدیم را 031ق3235/م آورده امّا براساس
تحقيقات ،سال تأليف آن ،قبل از 018ق بوده است (تویسرکانی 25-23 :3103 ،و طهرانی،
 ،3301ج 381 :3و پورجوادی .)383 :3111 ،علّامه دوانی کتاب خود را در دو مرحله ،به دو
ممدوح اهدا کرد  :نخست ،سلطان عثمانی ،بایزید دوم (012-001ق3215-3203 /م) که
وی در جواب ،نامهای به دوانی نوشت و مبلغی بابت قدردانی ،برای او فرستاد (طهرانی،
همان 381 :و تویسرکانی25 :3103 ،و نوایی )222-220 :3123 ،و دیگری خواجه جهان
محمود گاوان (تویسرکانی .)21 :3103 ،عبدالحسين حائری براساس نسخی که در اختيار
داشته و سایر قرائن ،اهدای کتاب را به سلطان بایزید دوم رد میکند و معتقد است کتاب
فقط به درخواست یکی از بزرگان گيالن نوشته شده است (همان22-25 :و حائری،3122 ،
ج  .)11-11 : 2از آن جایی که این دو رساله ،مورد توجّه اهل علم بوده ،شرحها و
حاشيههای متعدّدی بر آنها نگاشته شده است .برخی از حاشيهنویسان این رساله درحوزه
ی شبهقاره ،عبارتاند از :جمالالدین محمود شيرازی  ،قاضی نوراللّه شوشتری  ،قاضیزاده
عبدالخالق کرهرودی معروف به قاضی جهان  ،کمالالدین حسين اردبيلی الهی  ،محمود بن
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محمّد نیریزی (امين ،3281 ،ج 382 :38و پورجوادی111 :3111 ،وطهرانی ،1891 ،ج .)11 :1

-3-4 7حاشيههای دوانی بر شرح قوشچی بر تجريداالعتقاد
تجریداالعتقاد (تجریدالعقاید/تجریدالکالم) ،اثر خواجه نصيرالدین توسی (-231

115ق3512-3583/م) از متون کالمی شيعی به عربی است که به دليل اهميتش ،شروح بسياری
به فارسی و عربی بر آن نگاشته شده است ( .طهرانی ،3301 ،ج  122-123 :1و ج -12 : 1
330 ،332-331 ،18و حاجیخليفه ،3285 ،ج  :3ستون  )128-121از مهمترین این شروح،
شرح علی بن محمّد سمرقندی معروف به فاضل قوشچی (وفات013 :ق3212/م) است که به
شرح جدید معروف شده و حواشی و تعليقات بسيار بر آن نوشتهاند .جاللالدین دوانی سه
حاشيه بر شرح جدید تجرید قوشچی زده است که قدیم و جدید و اجد نام دارند و به
طبقات جالليه شهرت یافتهاند (طهرانی ،3301 ،ج  .)11 :1دوانی حاشيه ی نخست را به
نام سلطانخليل بایندری تأليف کرد .دو حاشيه دیگر را نيز در  031و 031ق3233/و3235م

نوشت( .شوشتری ،3111،ج )552 :5درمقابل حواشی جاللالدین دوانی ،صدرالدین دشتکی،
فيلسوف و متکلّم معاصر او ،دو رساله در ردّ دو حاشيه ی قدیم و جدید دوانی نگاشت که
به طبقات صدریه شهرت یافتند .فرزند صدرالدین ،غياثالدین منصور دشتکی پس از فوت
پدر و در ادامه ی روش او ،ردّیهای به حاشيه اجد دوانی نگاشت .آرای این سه پس از آنان
هميشه در معرض داوری متکلّمان متأخّر ایشان بود و تعليقهها و شرحهای بسياری بر آن ها
نوشته شد (صدرایی خویی .)31-23 :3105 ،در شبهقاره ی هند نيز به این آثار توجّه بسيار
شد .برخی از شارحين دو حاشيه ی قدیم و جدید ملّاجالل دوانی در شبهقاره عبارتاند از:
نظامالدین بن قطبالدین انصاری  ،فتحاللّه شيرازی ،جمالالدین محمود شيرازی ،قاضی
نوراللّه شوشتری ،حافظ اماناللّه بن نوراللّه بنارسی ،شيخ نورالدین بن محمّدصالح گجراتی،
شيخ وجيهالدین علوی گجراتی ،شيخ سعداللّه بن عبدالشکور سلونی ،محمّد اسعد بن
قطبالدین سهالوی (حسنی511-512 :3111 ،و  ،3128ج 102 : 1و ثبوت 50 :3112 ،و
55 :3108و پورجوادی.)332-331 :3111 ،
-3-5حاشيه دوانی بر تهذيب المنطق
تهذیب المنطق و الکالم نام کامل رسالهای عربی از سعدالدین مسعود بن عمر تفتازانی
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است که در سال 103ق3101 /م تأليف شده است .این اثر یک دوره ی کامل منطق و کالم را

با اختصار ،آموزش میدهد و از متون رایج درسی در حوزهها و مدارس اسالمی بوده است،
به همين سبب شروح و حواشی بسيار بر آن نوشتهاند .از جمله علّامه دوانی بر بخش منطق
آن ،تهذیبالمنطق ،شرحی موسوم به العجاله نوشته است که قدیمیترین شرح تهذیب
محسوب میشود( .طهرانی ،3301 ،ج  .)553 :32این شرح در شبهقاره بيش از ایران مورد
توجّه قرار گرفته و حاشيههای فراوانی بر آن آمده ،از جمله :حاشيه ی ميرزا ابوالفتح
شيرازی و تکلمه ی او بر حاشيه ی دوانی (رضوی 18 :3118 ،وحسنی ،3128 ،ج ،)522 :2
رضا حسن علوی کاکوروی (ثبوت ،)531 :3108 ،سيد اسماعيل بن قطب حسينی بلگرامی
و سيد محمّد زاهد بن محمّد اسلم هروی (لمبتون ،3301 ،ج213 :3و دانشگر ،3135 ،ج :1
 .)231-232در این ميان حاشيه ی اخير از محمّدزاهد هروی ،بيش از سایرین مورد اقبال
واقع شده و کثيری از علمای هند بر آن تعليقه زدهاند به طوریکه عبدالحی حسنی ،نزدیک
به سینفر را نام میبرد که بر این حاشيه تعليقه نوشتهاند (حسنی520-521 :3111 ،و ریوانی،
311-315 :3115و ثبوت :3108 ،صفحات متعدّد) .بر برخی از این حواشی نيز حاشيهای
نوشته شده است مانند حاشيه ابوالحسنات محمّد عبدالحی لکهنوی بر تعليقه ی کمالالدین
انصاری بر حاشيه ميرزاهد بر شرح دوانی بر تهذیب (ثبوت.)138 :3108 ،
-3-1شرح دوانی بر عقايد عضديه و حواشی آن
قاضی عضدالدینایجی (وفات121 :ق3122 /م) دوازده روز قبل از وفاتش عقاید عضدیه
را تأليف کرد .این کتاب به دليل گرایشهای ضد شيعی آن ،هميشه محلّ نزاع متکلّمان بوده
و بر آن شرحهایی نوشته شده است .یکی از مهم ترین شروح این رساله ،شرح جاللالدین
دوانی به عربی است .به گزارش قاضی نوراللّه (شوشتری ،3111 ،ج  ،)551 :5دوانی در
جرون(نزدیک هرمز) ،این اثر را به درخواست یکی از سنّيان صاحبجاه نگاشته است .چاپ
سنگی کتاب ،نخست در استانبول 3031م و پس از آن در آستانه 3512ق و 3181ق ،دهلی
3030م و لکهنو 3150ق انجام شده است .چاپ لکهنو عالوه بر عقاید ایجی و شرح دوانی،
حاشيه عنایت بخاری و چاپ آستانه عالوه بر شرح دوانی ،شرح قاضی نوراللّه شوشتری و
حاشيه ی قاضی عبدالحکيم بن شمسالدین سيالکوتی را به همراه دارد (پورجوادی:3111 ،
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 .)335-333چاپ حروفی شرح عقاید نيز در سال 3111ق در قاهره همراه با حاشيه محمّد
عبده منتشر شده است .سيدهادی خسروشاهی معتقد است متن اصلی ،تقریر سيّد جمالالدین
7
بوده و فقط به خطّ محمّد عبده نوشته و تنظيم شده است .همچنين این شرح یکی از منابع
درس نظامی (برنامه ی نخست) بوده است که قبالً به اهميت آن اشاره کردیم (راهی:3310 ،
 .)55شرح دوانی ،حواشی و تعليقههای فراوانی دارد از جمله مهمترین آن ها حاشيه شيخ
کمالالدین انصاری فتحپوری (وفات3312 :ق3115 /م) موسوم به عروهالوثقی که خود حواشی
و تعليقاتی دارد از جمله حاشيههای عبدالحکيم بن عبدالرب لکهنوی (وفات3501 :ق3013/م)

و ولیاللّه بن حبيباللّه لکهنوی (3518-3305ق3022-3110/م) (حسنی،511-512 :3111 ،
.

513و ثبوت.)21 ،21 :3108 ،
نتيجه
با آن که هيچ سندی مبنی بر حضور دوانی در شبهقاره وجود ندارد ،باید او را یکی از
تأثيرگذارترین اندیشمندان ایرانی بر جریان فرهنگی شبهقاره بهویژه در قرن 38ق دانست.
اندیشههای او در حکمت عملی از طریق کتاب اخالق جاللی ،در فلسفه از طریق شواکل
الحور فی شرح هياکل النور و اثبات الواجب قدیم و جدید ،در کالم از طریق شرح عقاید
عضدیه و سه حاشيه ی او بر شرح جدید تجرید االعتقاد و در منطق از طریق حاشيه بر
تهذیب المنطق به سرعت در حوزههای درسی و علمی شبهقاره رواج یافت .شاگردان ایشان
نيز پس از مهاجرت و استقرار در هند ،با انتقال آرای استادشان در رواج اندیشههای او نقش
به سزایی داشتند .همچنين سنت تعليقهنویسی و حاشيهنویسی که از قرن نهم بهبعد در ميان
مسلمانان رایج شد ،گستره ی وسيعی از آثار را بهگرد تأليفات دوانی که برخی خود حاشيه
و شرح بر کتابهای دیگریاند ،جمع کرد .عالوه بر این موارد ،باید به ویژگی دیگری اشاره
کنيم که در قبول آرای دوانی در شبهقاره مهم بوده و آن مطابقت آثار دوانی با مبانیِ شریعتِ
رایج در شبهقاره است .بهاینترتيب باوجود آن که بسياری از آثار رایج او در شبهقاره ،بر
مبنای آرای پيشينيان تحریر یافته و فکر نو و اندیشه ی تازهای در آنها جریان نداشته ،بيشتر
از اصل ،مورد قبول علمای آن سامان قرار گرفته و رواج یافته است.
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