
  
  
  
  
  

  نويسان پس از ويالدين كاشاني از ديدگاه تذكرهتقي
  

. نـد ا هبهره بردوبيش  كماز تذكرة او  ،الديننويسان نامي پس از تقيبسياري از تذكره
اسـت، در واقـع مختصـري از    ف در دسـت او بـوده   272 آذر بيگدلي كـه نسـخة  

بـراي  يـب داده كـه خـود منبعـي     ترت آتشـكده را بـه نـام تـذكرة     االشـعار خالصة
 فارسـنامة و  )ق1316تـأليف  (الفصـاحه  مـرآت نويسان ديگر چون صـاحب   تذكره

 خزانـة غالمعلـي آزاد بلگرامـي در   . اسـت بـوده  ) ق1316ـ1237تأليف (ناصري 
، علي ابراهيم خان، متخلص به خليل، در دو تذكرة خويش )ق1176تأليف (عامره 

و ) ق1205تـأليف  (ابـراهيم   صـحف و ) ق1187تـأليف  ( خالصةالكالمموسوم به 
بـه عنـوان    االشعارخالصةاز ) ق1285تاليف ( سخن نگارستاننورالحسن خان در 

نيـز  ) 4ص( الفصحامجمعدر مقدمة . برندنويسي نام مييكي از منابع خود در تذكره
هاي معروف هاي متعددي كه ديده شده و جزو تذكرههاز كتابها و تذكر«: آمده است

  ».و نامي است تذكرة مير محمدتقي كاشاني است
تقي . استها ذكر شدهحال تقي كاشي تنها در معدودي از تذكره  اما شرح

  :نويسددر مورد او مي) 875 ـ 874: 1389( اوحدي
كاشاني المشهور به  بياني، ميرتقيگوهرافشاني، عمان گوهر كاملجامع مجامع 

تتبع دواوين و قواعد كرده، . مير تذكره، بسيار مردي فاضل كامل قابل بود
اي نوشته، از شعر قدما هر چه يافته در اشعار بسياري از استادان ديده، تذكره
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باس شعرا برآمده، تذكره مذكور ساخته، و الحق آن مجموعه از بسياري شعر از ل

و وي در آن نسخه بر هر يك از قدما شيوة عشقي الزم ساخته و از عهدة آن 
اي بر آن نسخه گرديده، انتخابي بر آن نقي كمره وقتي شيخ علي. نيكو بيرون آمده

غايت گران آمد و آزردگي عظيم مابين واقع  تذكرة وي نموده وي را اين معني به
ميرتقي مرتكب شاعري كمتر شده،  16.نمودندات ميمدتها مباحثات و مكالم. شد

  :و لَه. در اين ازمنه شنيده شد كه به حق پيوسته، ذكري تخلص كردي
 كه حسنِ شاهد من شمع انجمن باشد  كدام ماه به طلـعت چو ماه من باشـــد
مي از محشر  خوشا تني كه ز زخم تو در كفن باشد  شهيد عشق تو را نيست بـي

 من آن سهيل نخواهم كه در يمن باشد  طلـعت جام است برقِ خرمنِسهيلِ
 گـمان مردم جاهل خـالف ظن باشـد  است به فكرخـرد ميان تو را موي ديده

سند  نامة مجــنون و كوهـكن باشـدفـراق  حديث محنت هجـران من چو بنوـي
 همه خار در دهن باشدگرش چـو مار   كسي كه فاش كند راز عشق نيست عجب
 كسي كجا برد آن جان كه در بدن باشـد  خوش است جان كه نثار قدوم دوست
ن سخـن شده نازل كه بعد مردن هم ه ـم ـة سخن باشـد  ـب ـل ـب ن ق ـة ـم ـان ن خ ــي  زم

ـعر ر هـر نظـم ش ري«مكن براـب ــرمن باشد  را»ذـك ل اه ـته پري مـث  »كسـي نگف
  

بسيار بهره  االشعارخالصةاز  صحف ابراهيمخليل عظيم آبادي، كه در نگارش 
                                                 

دو . استآمده االشعارصةخالاي در الحقة اصل دهم نقي كمرهابيات علي شرح احوال و.  16
يكي در كتابخانة مركزي دانشگاه تهران به : دستنويس از منتخب نامبرده موجود است

سخن استاد سعيد نفيسي . 966و ديگري در كتابخانة مجلس به شمارة  5964شمارة 
در بارة شعراي  ]الدين كاشيتقي... [«: در اين خصوص شايان ذكر است) 1/379: 1344(

اي بياورد و به همين جهت براي همه متقدم مقيد بوده است براي هر يك داستان معاشقه
از ... معاشقاتي جعل كرده و بدين گونه داستان و افسانه را با تاريخ و حقيقت آميخته است،

روف قرن يازدهم، اي، شاعر و دانشمند معنقي كمره قسمت شعراي متقدمين، شيخ علي
انتخابي كرده يعني حقايق تاريخي و منتخبات اشعار آنها را بيرون كشيده و از افسانه جدا 

  ».كرده و با اين همه اين كتاب يكي از سودمندترين كتابهاي ادبيات فارسي است
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  :گويدچنين ميدر مورد او  ،بي آنكه شعري از او ذكر كند ،برده است
االشعار و خالصةالدين محمد كاشاني ذكري تخلص مؤلف تذكرة موسوم به تقي
كه از روي تخمين يك  17است و آن كتابي است در كمال ضخامت االفكارزبدة
در ضمن تبيين احوال شعرا . پنجاه هزار بيت نظماً و نثراً خواهد بود] و[لك 

و احاديث و احوال  18،  با مرادفات پياپي]ه[درازا كشيد] به[سررشتة سخن را 
اقسام مواعظ و نصايح پرداخته و به ذكر احوال كساني كه از ] به[مشايخ صوفيه 

اند، التزام الزم گرفته، در شيوة انتخاب خوبان بودهورزان و شيفتة جمال عشق
و در سنة يكهزار و شانزده هجري تذكرة مذكور را به ... بساطت را از حد برده

اگرچه . اسم ابراهيم عادلشاه بيجاپوري نامزد ساخته صواب اتمام داده است
قدر  برخي اشعار خودش را نيز در آخر تذكره انضمام نموده، اما در نظر دريافت

نويسان كه مؤخر از زمان وي نظم را ندارد و هرچند تفتيش به كار رفت تذكره
  ).پ150 گ(اند هاي خود ذكر نكردهاند نام و اشعار وي را در مجموعه بوده

  
 شدنكه احتماالً از تقديم) 205 ص ،تذكره صبا،( روز روشن تذكرة و مؤلف
به عادلشاه او را از مالزمان ابراهيم عادلشاه دانسته، در مدخل  االشعارخالصة

  :استذكري چنين آورده
الدين محمد كاشاني از مالزمان ابراهيم عادلشاه بيجابوري بود و مؤلف تقي

  :هموست االشعارخالصةتذكرة 
 گويا كه يارت از سر پيمان گذشته است كنيذكري چه شد كه ياد وصالش نمي

 ام كه رو به سوي آسمان كنمشرمنده دعاي من خسته مستجابهرگز نشد
 مرا به دوســتيِ غيــر مــتهم كردي انصافبه دوستي تو جان دادم و تو بي

  :رباعي
 يعني كه ز زندگي عذابي داريم در جان ز مذاق اضطرابي داريم

                                                 
  . ذخامت: اصل. 17
  .فراپي: اصل. 18
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 داريماز بخت خود آرزوي خوابي  شايد كه به خواب ما درآيي تو شبي

  
شعر زير را از از يك سفينة قرن يازدهمي ) 553: همان(احمد گلچين معاني 

  :كندالدين كاشاني نقل مي تقي
 چو رسول بيت احزان  به ره صبا نشسته منم آن اسير هجران به غمش جدا نشسته
 به رهش چو كوه حيران به ره صدا نشسته به اميد آنكه گاهي شنوم صداي صوتش

 دل من ز رشك جانم ز تو هم جدا نشسته پرورجان من ربودي به لبان روحتو چو 
 به هواي دوربيني نگهش ز پا نشسته چو نديد پير كنعان پسر عزيز خود را
 كس كه دمي به ما نشسته شده مست و بيخود آن منشين به پهلوي ما تو كه درد ما نداري
 و فتنة او بنگر كجا نشستهز بال دل من ز چشم مستش به مژه پناه برده
ه حريم پير كنعان  به هزار اميد ذكري بـه در دعا نشسته پي خواهش وصالش ـب

 




