
36 
ـ اسفند ماه 1391 دورة دوم، سال ششم، شمارة پنجم و ششم، آذر 

ــی کتابخانۀ گنج بخش  ــخه های خط ــت الفبایی نس در فهرس

نسخه ای به شماره 17156 ثبت شده است و فهرست نویس در 

ــخه آن را دیوان شعر فارسی توصیف کرده و شاعِر  معرفی نس

ــناخته است. نسخه در سال 1046هـ . کتابت شده و  دیوان ناش

صفحات درهم ریخته است و در بعضی جاها به اشتباه صحافی 

شده و در بعضی مواضع کلمات پاک شده است.1

ــتعلیق خوش در  ــخه از آغاز افتادگی دارد و به خّط نس نس

ــت. در برخی صفحات وصالی و  ــده اس 158 صفحه کتابت ش

عناوین به رنگ شنگرف نوشته شده است. ترقیمۀ پایان بدین 

ــت: تّمت الکتاب بعون الملک الوهاب علی ید العبد  ــرح اس ش

الضعیف النحیف الراجی الی رحمة هلل و لطف ظلّه محمد شرف 

ابیوردی فی شهر ربیع الثانی 1046 )نسخۀ شماره 17156، ص 152(.

ــخه از چند جنبه برای راقم این سطور جاذبه داشت تا  نس

ــت پنجه در افکندن شاعر با خداوند  آن را به مطالعه کند. نخس

ــیرازی، که در مثنوی ای با عنوان »در جواب  سخن، سعدی ش

حضرت شیخ سعدی که مذّمت زنان کرده اند« دیدگاه های خود 

ــی با عنوان  ــر این که در جای ــت و دو دیگ ــرح کرده  اس را مط

ــت )ص 52  ــغر« به توصیف آنان پرداخته اس »در مدح زنان کاش

ــاعر نیز عنصر »ایرانّیت«  ــخه( و در خالل سروده های این ش نس

ــال های منازعات فراوان ایران و خان نشین های آسیای  در س

مرکزی، به روشنی برجسته است.

شاعرایندیوانکیست؟

ــخه افتادگی دارد، نام شاعر مصرحًا  با توجه به این که آغاز نس

ــخه می توان دریافت که نام  ــت، اما در جای جای نس نیامده اس

ــت که البته چندین شاعر  ــاعر »مجروح« یا »مجروحی« اس ش

ــود دارد که این دیوان  ــا تخلّص »مجروح« و »مجروحی« وج ب

متعلّق به آنان نیست.2 

مجروح به هوش آی، مرنج این همه از چرخ

ــت ــون قـیـام ـــوز دل خــات ــاد آر ز س ی

 )ص 82(

ــی ــک مجروح ــد لی ــه فزودن ــه وظیف هم

ــد از کسی نه گشت زیاد  نه کم ز یمن تو ش

)ص 112(

ــنو جور چرخ مجروحی ــک ش ز نخل خش

ــه کار دگر ــر دل منه ب ــره دگ ــای چه گش

 )ص 124(

ــم ــه مجروحی ــی ک ــک دان ــم نی ــو ه ت

ــاده اوفـت ــتــان  آس ــن  ای در  ــوان  ثنـاخ

 )ص 129(

ــم مجروحی ــرواز چش ــت ز پ ــارت اس بش

ــوی آسمان برداشت  که مرغ روح  پرش س

)ص 132(

ــت مجروحی ــدۀ آن حضرت اس ــه بن کمین

ــار آمد ــون در این دی ــق بی چ ــه امر خال ب

 )ص 141(

ــان مجروح ــرد کمال ه ــر ز بخت پذی هن

ــد ــان در افغانن ــل گم ــده اه ــرخ بیه ز چ

 )ص 148(

ــمع و پروانه  در منظومه ای که جان مایۀ آن ماجرای قدیمی ش

است، می گوید:

»مجروح«روحفرهنگایرانیدرفراروانعصرشیبانی
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ــاش ف ــو  ت را  ــا  م ــروح  مج راز  ــن  مک

ــاش  ب ــردار  خـب ــورده  تیــرخـ ــن  ای از 

)ص 17(

عنصرایرانیّتدرشعرمجروح

ــیای  ــی از جدی ترین منازعات فرهنگی امروز در حوزۀ آس یک

ــیدن  ــت. از دورۀ به قدرت رس ــر »ایرانّیت« اس ــزی عنص مرک

ــتقرار صفویه در ایران این  ــیای مرکزی و اس ــیبانیان در آس ش

ــیاری از مناقشات و  ــأ بس منازعه صورت جدی پیدا کرد و منش

جنگ ها گردید.

ــه در کانون یکی از طرفین  ــروح یا مجروحی با آن ک مج

ــت و حکومت های ترک تبار  این منازعه )یعنی بخارا( می زیس

ــمنی آشکار با ایران داشتند، تصویر  این منطقه در این دوره دش

دل انگیزی از ایران و فرهنگ ایرانی به دست می دهد و فضایل 

ــی از پیوستگی آن ها به ایران  ــرزمین بخارا را ناش ممدوح و س

ــدان چنگیزی  ــًا ممدوح را از خان ــد و با این که مصرح می دان

توصف کرده است، او را ایرانی می داند:

ــدا ــن ص ــک ای ــاخ فل ــد ز کـ ــر آم ... ب

ــژده را ــن م ــو ای ــوش ت ــنوده گ ــه نش ک

ــر ــه قه ــان را ب ــم جه ــف غ ــتاند از ک س

ــر.... ــتـان دهـ ــار گـلـس ــی بـهـ امــام

ــم الـ ــد  صـیـ ــان  غــریــب ــس  انـیـ

ــم غ ــان  تیــره بـخــت ــف  کـ ــراغ  چـ

ــان دودمـ ــۀ  دجــل ــِر  ثـمیــن گــوهـ

ــان چـنـگیــزی ــاج  تـ ــوِر  َمهیــــن زی

ــرد ــان در نب ــف روبـه ــیر از ص ــو ش چ

ــرد...  گـ ــرآورد  ب ــوران  تـ ــاِن  تــرکـ ز 

)ص 39(

در نگاه مجروح پارسیان مجمع پاکی و خوبی هستند و ترکان 

نمادی از بدی:

ــپـاس  س ـــد  بـاش را  ــام  ای ــن  گلـش  ...

ــارس  ف ــان  مـه روی ــن  حـس ــروغ  ف از 

ــاد ــزدان گـش ــرم ی ــِج ک ــون در گـن چ

داد ــارس  پـ ــازک دالن  ن ــا  ب ــع  طــب

ــد)؟( ــرگ ش ــش گ ــی بدان ــم از ترک خش

ــد ــت یار ترک ش ــرک اس ــون ت ــل چ جه

 )ص 67(

ــدوح را بدین گونه  ــار« مم ــف »بخ ــا ردی ــده ای ب در قصی

می ستاید:

ــک ز تیغ تو خیره سر ترکان ... چو خار خش

ــار ــه زار بخ ــجر الل ــی از ش ــد گلخن بون

ــم ــرت چش ــوم عس ز صولت تو قزاقان ش

ــار بخار ــوند از الم دوچ ــواب هم نش ــه خ ب

ــو را ــگان بدخ ــد آن س ــه رس ــاد آن ک مب

ــار بخار  ــتان فیض ب ــه گلس ــموم دم ب س

)ص 97(

ــوران، را با  ــاه عصر پهلوانی تاریخ ت ــیاب، پادش ــاعْر افراس ش

استخفاف یاد می کند:

ــنَود ــا ش ــیاب ت ــرکک افراس ــت ت کجاس

ــیار)؟( ــن چو بیلک س ــد تبرزی صدای رع

ــروز ام ــر  گی ــر  دلی ــان  حجتی ــاک  خ ز 

غبار ُسِم ]متن: نیم[ سمندش کشد ز کینه دمار 

)ص 104(

ــاه ایران  ــت می کند، پادش ــر بخارا حکوم ــدوح را، که ب و مم

ــیم بندی جغرافیایی شاعر،  ــخن در تقس می خواند. به دیگر س

بخارا بخشی از خاک ایران است:

ــدام ــریفش م ــه تش ــران ب ــن ای ... گلش

ــذار  ــد ع ــر پـیـرای ــروس دهـ ــون ع چـ

)ص 135(

ــر فرهنگ ایرانی  ــه درآمیخته با عناص ــاعر ک دنیای ذهنی ش

است، این عناصر را دست مایه عبرت قرار می دهد:

ــوع ــاِن ج فـرم ــاک  ــو ضح ــر همچ مب

ــوع... ــاراِن ج ــوِت م ــش را ق ــن خوی مک

ــار عـالـی تـب ــدوِن  فـری ـــد  ش ــا  کـجـ

ــار روزگــ دِل  داِد  ــی داد  مـ ــه  کـ

ــید ــان کش فرم ــه  ب ــر  را سراس ــان  جه

ــید ــان کش ــِب حرم ــت جی ــر عاقب ــه س ب

ــار روزگـ ــن  کی ــازوی  ب ــروی  نی ــه  ب

ــلمش دمار ــر آورد از تور ]متن: طور[ و س  ب

ــی کـم را  ــان  جـه ــودی  نب ــردون  گ ز 

ــتـمـی رس ــدی  آم ــر  اگ زال  ــر  ه ز 

ــترد س دوران  ــر  منـوچـه ــش  نـق ــو  چ

ــپــرد س ــوذر  ن ــه  ب ــت  خـالف ــام  زم
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ــاد ــت نه ــاخ حکوم ــه کـ ــا ب پ ــو او  چ

ـــاد... ــم گـش ــر روی عــال ــم ب دِر ظـل

)صص 35ـ36(

ــاهان و پهلوانان اساطیری و پهلوانی تاریخ  در جای دیگر پادش

ــب و کی قباد و کی کاوس و سیاوش و کی خسرو  ایران، تهماس

ــتم و بهمن، حضور  ــب و اسفندیار و رس ــب و گشتاس و لهراس

می یابند و دنیای ذهنی شاعر را توضیح می دهند )ص 38(.

پنجهدرانداختنشاعرباسعدی

ــیخ  مجروح در مثنوی 88 بیتی با عنوان »در جواب حضرت ش

ــعدی که مذّمت زنان کرده اند« می کوشد جایگاه زنان را در  س

ــیخ  ــعر خود بگوید که ش عالم خلقت تبیین کند و به خوانندۀ ش

اجل در طریق سداد راه نپیموده و حّق زنان را در عرصۀ حیات 

به درستی درنیافته است.

مثنوی با تحمیدّیه ای آغاز می شود و پس از آن می آید:

ــن روان  روش ــعــدیِّ  س ــه  ک ــنـیـدم  ش

ــان سـعــادت نـش ــیــخ  ش ــورای  نـکـ

ـــا نــس ــوای  هـ ــا  ب دل  ــرد  کـ دژم 

ـــزا ــان نـاس ــک چـنـدش ــگـالیـده ی س

ــدا ــد آن مـقـتـ ــی عـهـ ــن ار بـودم م

ــزا جــان ف ــخ  پـاس ــش  گفـتـم ــو  نـک

ــرزگاه ــن م ــودی در ای ــر زن نب ــه گ ک

ــه راه... ــدم از چ ــدی از ع ــوع آم ــه ن چ

ــت ــاک و یزدان پرس ــه دل پ ــا زن ک بس

ــت... یاورس ــزا  ناس ــن  بدی ــر زن  ــه ه ن

ــخن ــن س زی ــدم  آی ــگفت  ــن ش لیک و 

ــن زم ــدای  مقت ــان  چن ــیخی  ش ــه  ک

ــادگار ی ــد  نه ــوا  فت ــرزه  ه ــن  چنی

ــار3 به ــر  ه ــازه ای  ت زن  ــد  بای ــه  ک

ــار کردگـ ــد  ده ــردان  م ــام  کـ ــه  هم

ــار پـروردگـ ــت  نیس ــر  مـگ را  ــان  زن

ــا کج زن  ــه  هم ــن  ای را  آزاده  ــر  ه

روا... ــد  آم ــه  ک ــرعی  ش ــه  ب ــد  بگنج

ــد بلن ــع  طب ــه  ب ــا  دان ــیخ  ش ــان  چن

ــکوه مند ش ــه  هم ــن  ای ــی  زن از  ــود  ش

)ص 82(

مثالآوردناززنانبرجستهوهوسبازیمردان

ــته و هوس بازی مردان،  ــال آوردن از زنان برجس ــاعر با مث ش

می کوشد دعوی استاد سخن، سعدی شیرازی، را پاسخ گوید.

ــت که به زبان شعر  این مثنوی در زمرۀ معدود منابعی اس

ــۀ زن و مرد را به زبانی تازه  ــخن گفته و رابط از حقوق زنان س

توضیح داده است:

ــداز گ ــودم  نب ــس  ب ــال  ب دام  ــه  ب  ...

ــاز ــحنه ب ــر ش ــن ه ــر آن طع ــزودی ب ف

ــان روا فـرم ــرد  ک ــن  م ــه  ب را  ــان  کس

را ـــاک  خـاش ــد  نـدانن ــل  گـ از  ــه  ک

ــَرد بفـُس ــم  غ ز  دل  ــۀ  شیـش ــان  چـن

ــورد ــر می خ ــد تـب ــی ص ــارک دم ــه ت ب

ــراد م ــتــان  بـوس ــه در  ــی ک گـیــاهـ

ــاد اتّـح ــدام  م ــمـومــش  س ــا  ب ــَود  بُ

ــی ــرش ز آن کم ــز پیک ــت ک ــن اس یقی

ــی ــان خــّرم ــزد ز جـ ــبـه گـری دو اس

آن از  ــده  نـمـانـ دل  در  ذوق  ــرا  تـ

ــوان... ــن نات ــر م ــم ب ــن غـ ــی طـع زن

)86 )صص 85ـ 

ــی از زنان دارد و در  ــن منظومه در روزگار خود دفاعی اصول ای

جای خود سروده ای است قابل اعتنا در تاریخ اجتماعی ایران. 

ــام زن  ــد گـ ــه ش ــتی آن ک ـــوی راس س

ــرد و چه زن ــورت، چه م ــاش ص ــو گو ب ت

 )ص 86(

ــاعر دفاع پرشوری از حقوق  ــت که ش تنها در این مثنوی نیس

ــان می کند، بلکه در مواضع دیگر هم به این مهم می پردازد؛  زن

از جمله:

... چو ]متن: چه[ سلمان ساوجی از مدح زن

ــن ــه ت ــم ب ــر ضعیف ــد گ ــه ش ــم چ نالف

ــد داده ان ــی  را همـتـ ــه  ک ــر  هـ ــر  نـگ

ــدح زن مانده اند...  ــه در م ــردان ک ــه م چ

)ص  56(

3. کلیات سعدی، سعدی شیرازی، تصحیح و بازبینی نظام الدین نوری، 1390، تهران، انتشارات کتاب آبان، ص 272.
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ــغر امروز[ سروده  ــخر ]کاش و در جای دیگر در مدح زنان کاش

است و توصیفاتی نیکو از آنان دارد:

ــاک پ ــزدان  ی ــدرت  ق در  ــر  نـگ ــن  هی

ــت خاک ــدرت نمود از مش ــه ق کاین هم

ــی الـفـت ــی  خـوبـ ــه  ب را  دل  ــر  ه داد 

ــی ــر صـورت ــود را ب ــر موج ــاخـت ه س

ــز... ــز و بـی تمـی ــا تمـی ــر ب ــق ه خـال

و از ورود جمعی از زنان به دربار بخارا و خبردار شدن او از آمدن 

آنان و دیدار با آن ها در دربار می گوید. 

)صص 65ـ66(

ممـدوحشـاعـر

ــت که  ــده اس در دیوان مجروح به کّرات از »امامی« نام برده ش

ــوان از او یاد می کند  ــاعر در جای جای دی امیر بخارا بوده و ش

ــاعر را مورد توجه قرار  ــتایش او سخن می سراید که ش و در س

داده است:

ــد رهـان ــت  مالل ــکنـج  ش از  ــرا  م

ــاند ــعادت نش ــریر س ــر س ــو گل ب چ

ــوی پرت ــم  غربت ــب  ش از  ــود  نم

ــزوی  ــد من ــر ش ــوش مه ــه از پرت ک

)ص 40(

وی از خاندان چنگیزی است:

ــان دودمـ ــۀ  دجـل ــر  ثـمیـن گـوهـ

ــان چنگـیــزی ــاج  ت ــور  مهـیــن زی

ــان در نبرد ــِف روبه ــیر از ص ــو ش چ

ــرد گ ــرآورد  ب ــوران  ت ــاِن  ترکــ ز 

 )ص 40(

ــاه ــم پن ــاه عـال ــر شهـنـش ــه قص ب

ــاه بارگــ دِر  ــبــاِن  پــاس ــم  مـن

ــان زم ــرواِن  خـس ــِر  افـس و  ـــر  س

ــران صـاحـب ق ــاه  شهـنش ــای  وف

ــهریار ــدح آن ش ــون من و م ــا چ کج

ــظ اختیار  ــه لف ــدارد ب ــه مجنون ن ک

)ص 44(

... زد خردم تکیه هان! کیست ندانی هنوز؟

ــه داد، داِد دل روزگـار ــی ک ــاه امام ش

ــرو داِر فتوح ــرو ظفر، خس ــک خس مال

آن که فروغ لواش می کند از مهر عار... 

)ص 72(      

ــا دل ه ـــرور  س ــان  جـهـ ــوروز  نـ

ــارا بـخ ــک  ممــال ــیـــد  خــورش

ــی امام ــان  بی کـس ــب  ــح ش صــب

ــا ایــم ــز  رم ــه  ب ــرا  م ــار  ب ــد  صـ

)ص 88(

فرمودکهگوشهگیرازاینراه

ــد، تنها امام بن  ــه بر بخارا حکومت کرده ان ــان امرایی ک در می

ــت. وی سومین امیر  ــته اس دین محمد بن جان لقب امام داش

ــال 1060 هـ . درگذشته و  ــت که در س ــترخانی اس خاندان اش

یحتمل ممدوح شاعر همین امیر بخارا است.4 

مرثیۀمحمدسلطان

ــاعر مرثیه ای برای پسر محمد سلطان  بن خاقان اعظم امام  ش

قلی بهادر خان غازی سروده است. وی این نوزاد دوهفته ای را 

توصیف می کند و به پدر و مادرش تسلیت می گوید: 

زین چمن آن غنچۀ نشکفته بیرون شد دریغ

ــد دریغ  تا نظر بر هم زدم عالم دگرگون ش

)ص 34(

پیریشاعر

ــاعر سال های پیری را هم درک و در مثنوی ای به این نکته  ش

اشاره کرده است:

ــیــد ــان رس ــه پـای ــی ب ــار جـوان ... به

ــد وزی ــم  ریــاض در  ــزان  خـ ــمـوم  س

ــرم مضـط و  ــیـمـه  سراس ــت  خجـل ز 

ــرم بـ در  ــل  اج ـــول  رس ــد  آم ــه  ک

ــرِّ کاه ــم پ ــر کـف ــتان ب ــن گلـس ــه زی ن

راه...  زاِد  ــم  بخـشـایـش ــت  اس ــد  امـیـ

)ص 53(

ــهریاران، زامباور، ترجمۀ محمدجواد مشکور، کتاب فروشی خّیام، 1356، تهران، 406 و طبقات سالطین اسالم،  ــب نامۀ خلفا و ش 4. برای توضیح مطلب ر.ک: نس

استان لین پول، ترجمۀ عّباس اقبال، انتشارات دنیای کتاب، 1363، تهران، ج 2، ص 1245.
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مذهبشاعر

شاعر همچون اکثر ساکنان ماوراءالّنهر بر مذهب اهل سّنت 

حنفی است و عشقی تمام و کمال هم به ائمۀ شیعه دارد و 

در جای جای دیوان می توان نشانه های این دلدادگی را یافت 

)از جمله: صص 9 و 139(.

ــت تازه یافته از حیات فرهنگی  ــندی اس دیوان مجروح س

ــران و این بخش از  ــرارود، در روزگاری که بین ای ــان ف مردم

ــت. حیات زبان  جغرافیای تاریخی ایران فاصله افتاده بوده اس

فارسی و عناصر فرهنگ ایرانی در این حوزه حضور همیشگی 

ــن ناحیه بدون  ــی و فرهنگی ای ــن هوّیت تاریخ ــد و تبیی دارن

ــت زبان فارسی و فرهنگ ایرانی و منابعی چون دیوان  نظرداش

مجروح امکان پذیر نیست.  

■

الـرسـالةالمحیطیّـة

تألیف:غیاث الدین جمشید کاشانی 

مقدمه: یونس کرامتی

بها: 15000 تومان

سالانتشار: 1391

نخست  بخش  در  است،  منتشر شده  کرامتي  یونس  مقدمۀ  با  که  کتاب  این 

زندگی نامۀ کاشانی، نکته ای دربارۀ درگذشت کاشانی، نوآوری های کاشانی، نظرات 

دانشمندان معاصر دربارۀ اهمیت کاشانی، کارنامۀ کاشانی، کاشانی و کسرهای 

ده دهی، معرفی دست نویس شمارۀ 5389 کتابخانۀ آستان قدس رضوی، چاپ 

الرسالة المحیطیة و پژوهش های مربوط به آن و منابع را شامل می شود.

در ادامۀ این اثر به فهرست المحتویات الرسالة المحیطیة پرداخته شده است.

متن عربی منتشر شده به کوشش لوکای و نمایۀ عام دست نویس بخش های 

پایانی این کتاب است.

ریاضی دانان  برجسته ترین  شمار  در  بی گمان  کاشانی،  جمشید  غیاث الدین 

آثار  بوده و  بلکه برجسته ترین ریاضی دان عصر خود  ایرانی،  اخترشناسان  و 

ارزشمندش مورد توجه پژوهش گران ریاضیات و نجوم جهان بوده و هست. 

کتاب الرسالة المحیطیة را بایستی شاهکار علمی کاشانی دانست که در آن 

نسبت محیط دایره به قطر آن، یعنی عدد پی را به دست آورده است.

پاول لوکای، مترجم این رساله به آلمانی، در مقدمۀ خود ضمن شاهکار خواندن اثر 

کاشانی می نویسد: »کاشانی در این رساله می خواست کسانی که منجم نبودند و با 

حساب شصتگانی آشنایی نداشتند بتوانند از عدد پی استفاده کنند و توانست نتیجۀ 

محاسبات خود را به کسرهایی ده دهی که اختراع نوینی بود تبدیل کند.«


