
  
  
  
  
  
  

  كاشاني الدينهاي تقيسروده
  

 ،اشاره شد آنهانويسان به هايي كه پيشتر در كنار نظر تذكرهعالوه بر سروده
هاي موجود در ايران در ذيل خاتمه ذكر شده كه از دستنويسالدين اشعاري از تقي
از آنجا كه ديوان اشعار وي در كتابخانة . آفيس آمده است ايندياتنها در نسخة 

و  دسترسي به ) 4/287: 1355بهادر : نك( شودآصفية هندوستان نگهداري مي
  :شودآن در حال حاضر ممكن نيست، به نقل همين اشعار بسنده مي

  
  استاز هجر و وصل يار چه آسان گذشته  استاي كه بهر دل از جان گذشتهبيچاره

  استهر عاشقي كه از سر جانان گذشته  وصالاز رشك غير بوده و هجران بي
  اي بر آتش سوزان گذشته استپروانه ]كذا[بي بال و پر شدم پي وصل همچنانك

  استبا خيل خويش زين ده ويران گذشته  اي نمانده در اين دل از آنكه نازآبادي
  )ر1288ند، گ (                                                                        

 گويي ز جوي، ديدة گريان گذشته است  دگراست دامن پاكي به خون رنگين شده
 گويا كه يارت از سر پيمان گذشته است  كنيذكري چه شد كه ياد وصالش نمي

 افسون بدم كه كار ز افسون گذشته است  گذشته استبر زخمهاي دل كه ز بيرون
 جان را به وصل داده و محزون گذشته است  اي بود كز ايازمحمود را مگر گله
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 هامون گذشته است] ز[اي كه بشنو ز ناقه  احوال زندگاني مجنون و محنتش
 گذشته استكĤن مه چگونه زين دل پرخون  جاي عبور نيست در اين دل به حيرتم

 اي كه ز جيحون گذشته استآن سيل گريه  اش ببين كه درونم اثر نكردسختيدل
 اي كه ز گردون گذشته استزان آه و ناله  است بر حذرباكيش نگر كه نبودهبي

 19]كذا[چندانكه بر معاني مضمون گذشته است   ذكر خبر نداده ز عشق بدين ستم
  
 زآنكه مثل او نديده يك جفاكار دگر فكر غمخوار دگركنم امروز فردامي

 يار و بازار دگر] بر[تيغ جان موقوف شد  چون نديدم هيچ سودي از خريداران دل
 روم من هم پي كار دگرگر بمانم مي چون بشد مشغول كار غير و ياد من نكرد

 اقرار دگرگشته الزم در محبت باز بت غيرآشنا]ي[بس كه انكار از تو ديدم ا
   

 عشق كه بود اينكه داد حسن تو را اين نمود خبراي به همه آشنا وي ز خدا بي
 بخواهي درودهرچه بكاري ز جود زود  حرف مكافات اگر نيست غلط در جهان

  
 عاقبت دريا شود افسردة دامان من گر چنين خونابه ريزد ديدة گريان من
 است از آتش پنهان منكشت عالم سوخته گر دلم در سينة سوزان نباشد دور نيست
 هيچ پرسيدي چه شد آن خستة مژگان من چون نديدي در صف نظّارگان خود مرا

  
 توانم كردز رشك هجر شكايت نمي توانم كرددگر به يار نصيحت نمي

 توانم كردوليك هيچ روايت نمي ميانة من و يارم بسي حكايتهاست
                                                 

  :گونه باشد شايد اين. وزن مختل و معني نامفهوم است .١٩
  مضمون گذشته است] و[چندانكه بر معاني        ين ستمبد] ش[عشقخبر نداده ز ] ي[ذكر



 سروده هاي تقي الدين كاشاني / 31

 
 توانم كردت نميعالج درد محب ام به علم نظرهزار مسئله حل كرده

  
 يار بسيار ولي يار وفادار كجاست عشق بي يار مصور نشود يار كجاست

 رشتة زنار كجاست تار تسبيح چهل اي دلزاهد و سبحه و طاعت اگر اين است
 مشكلم هست ولي كاشف اسرار كجاست كشف اسرار محبت نكند جز مي صاف
 حسن در جلوه كه آن طالب ديدار كجاست من برآنم كه كنم ترك تمناي رخش

 دفتر نظم تو اي جامع اشعار كجاست گويد»ذكري«حافظ ار بشنود اين شعر به
  

  چند روزي شد كه خود پابستة احسان اوستناله و فرياد در حرمان اوستدل كه كارش
 چشم اگر محو جمالش گشته حق با اوست ليك

  
 حيرتي دارم كه جان در تن چرا حيران اوست

 )ر1289ند، گ (
خنجرِ مژگان اوستشيوة نازي ز برّانكشتن خلقي كه نااليد دم تيغش به خون

  
 با سينة پرآتش و با چشم تر روند 20روند]به سر[ارباب عشق در ره عشقش

 گمراه آن كسان كه به راه دگر روند اندمردان راه عشق به منزل رسيده
 خبر روندمردان اين طريق ز خود بي رويمخبر از خويش ميايم و بيمستانه

 كاري مكن كه بر سر ورد سحر روند چكد از حرفشان اثربا آن كسان كه مي
  

 دباشيا در اين ره دگري را گذري مي باشددگري مي]ره[تو مپندار در اين
 باشـد مـي شب ادبار مرا هـم سـحري نيستشبروز اقبال تو اي غير اگر بي

 باشـد در دعاهاي تو ديـدم اثـري مـي    دارد او كار تو ذكري به سر اينت راهي

                                                 
  . روندمي: اصل .20
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 بگيرم در جزا دامان او قدرتم ده تا يا رب آن شوخي كه مردم از غم هجران او

 چون گريزد اين دل سرگشته از زندان او هاي نهاناز نگه]ش[صد نگهبان پيش دار
 تازه شد در عهد من بارد دگر طوفان او نوح وقتم اي دل از هجران او كز سيل اشك
 ناز اگر در جلوه آرد گوشة دامان او سروهاي باغ جنت خشك گرداند ز حد

 گوي شو يكبارگي اندر خم چوگان او زلف او گه گوي و گه چوگان بيارخويش را چون
 سرگردان او]ند[صدهزاران به ز تو هست از براي نام نيكو ترك او ذكري مكن

  
 عالم پر از جواهر دريا و كان كنممه خود بيان كنم21اي ز مهرِگر شمه
 مشكين عيان كنم راز هزار نافة اي ز زلف وي افتد به چنگ منگر حلقه

 گران كنم] را[تا كي به ناله گوش جهان  كارم نرفت پيشش از اين دهر بدروش
 ام كه رو به سوي آسمان كنمشرمنده هرگز نشد دعاي من خسته مستجاب

  
 رشك اغيار سري در دل شيدا دارد باز عشق عجبي در دل من جا دارد
 كنم مهر گلي در دل من جا داردچه همچو بلبل گهر اشك به پايش ريزم
 بر سر كشتة خود اين همه غوغا دارد گوهر شمع ببين و دل سوزانش را

 دارد 22دل من سلسلة عشق تو برپا سبب از پيش خودم دور مكنجان من بي
 دم احيا داردبخش تو گرماوصلِ جان بدن بازآورد23جان بگريخته را سوي
 عوض زر كه ندارد دل دانا دارد كند ذكري زارجان به شكرانه نثار تو

 

                                                 
  . و: + اصل. 21
  . بر باد: اصل. 22
  .رسواي: اصل .23
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 اخگري دارد]گدازان[در سينة سوزان ]م[دل 24)كذا(هزاران عاشق كه جانانش بااليش سري دارد

 چو اخگر بر سر آتش كف خاكستري دارد دلم در زلف آن مهوش كه جانش باد دائم خوش
 بهر عشق  خود كه چون تو دلبري داردبميرم طلعتاندامِ مهنياميزد، زهي معشوقِ سيم
 براي مستي جاويد بر لب ساغري دارد بوسد لبش، ذكري25ز رشك آنكه ساغر هر زمان

 
  سوز پنهان تازه شد گرية پنهان ما را يار رفت و چشم ما را رسم حرمان تازه شد
 ا آثار طوفان تازه شد]ر[عالمِ آباد  چون ز پيش گرية خود برگرفتم آستين

 )ر 1290گ ند،( 
 گمرهان زلف او را دين و ايمان تازه شد در صبوح صبح چون بر عاشق خود جلوه كرد
 در زمان ما حديث پير كنعان تازه شد در فراق يوسف خود چشم شستم از نگاه

 زخمهاي سينه از چاك گريبان تازه شد فكر مرهمي كن زانكه ما را از فراق خيز و 
 

 حرير و قاقم اندازي] روي[چو دل از خار و خس  اگر خود را در اين نيلي خم اندازي26مجردوار
 اندازي 27گر از نوميديم گردي به راه انجم شود راه فلك بسته نگردد مهر و مه ديگر

 اگر از خاك گور من كفي در قلزم اندازي اش هرگز دمي از پاي ننشستهچو دوزخ شعله
 

  جا خويش را علم كرديبه بدخويي همه بيچاره لطف كم كرديچه شد كه با من

                                                 
بايد افزود كه كاتب در كتابـت ايـن بخـش،    . بيت اختالل وزني دارد و معني مفهوم نيست. 24

كلمات را جا انداخته برخـي را  همچون ديگر بخشهاي تذكره، دقت الزم را نداشته، برخي 
  . چنيني شده است اشتباه خوانده كه در بخش اشعار موجب درج اشتباهات اين

  . زبان: اصل .25
  . مجردوان: اصل. 26
  . تخم: اصل .27
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 براي چه محترم كردي 28رقيب را چه اگرنه قصد تو آزار خاطر دل ماست

 مرا به دوستي غير متهم كردي انصافبه دوستي تو جان دادم و تو بي
 گاه كم كرديبا قبله]تو[حريم سينه  از اينكه جاي غمت گشته خانقاه دلم

 نبود قابل حرمان بر او ستم كردي جور خويش رهاندي ز خويش ذكري راز 
  
 چگونه عشق دل از مهر او بگرداند چو حسن او نتواند كه خود بگرداند

 جو بگرداندوچرا كسي ره از اين جست گشتگان عشق بودچو يار هادي گم
 بگرداندز گل كسي نتواند كه بو  به دلم جاي كرده، اي ناصح 29تيمحب

 كسي كجاست كه آبم ز خود بگرداند ها ويرانز سيل گرية من گشت چشم
 جواب تيغ توام در گلو بگرداند ز كشتنم چه زيان است كو اجل كه دمي

  
 خوشا تني كه به زخم تو در كفن باشد  به كار عشق از اين بيش نيست بيم از حشر
 باد همه خاك در دهن باشدگرش چو   كسي كه فاش كند راز عشق نيست عجب
 فراقنامة مجنون و كوهكن باشد  حديث فرقت هجران من چو بنويسند

 از آنكه بوي گلستان نه در چمن باشد  كشد خاطرز كوي او به بهشتم نمي
 به كشوري كه تو باشي مرا وطن باشد  به جانبي كه تو آنجا روي خوشي آنجاست

 كسي كجا برد آن جان كه در بدن باشد  دوست شودخوش است جان كه نثار حضور
 من آن سهيل نخواهم كه در يمن باشد  سهيل طلعت جام است برق خرمن غم
 گمان مردم جاهل خالف ظن باشد  خرد بيان تو را سوي ديده است به فكر

 زمين خانة من قبلة سخن باشد  كه بعد مردن هم30همين سخن شده نازل
                                                 

  . »تو«اي چون نخست كلمه» چه«سهو كاتب باشد و » چه«احتماالً تكرار  . 28
  . محبتم: اصل .29
  . نازك: اصل. 30
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 كسي نگفته پري مثل اهرمن باشد  شعر ذكري را 32نظم]هر[برابر 31مكن

  
 از جگر لختي كبابي داشتم 33]عشق[زآتش اي خوش آن مستي كه وقتي از شرابي داشتم

 خلق را از بيم دوزخ در عذابي داشتم ريز من اشكي كزانبود از مژگان آتش
  روزي آنكه من هم آفتابي داشتمبود اي مدعي در شام وصل34]بر مه خود كم بناز[

  بسمل اضطرابي داشتمهمچو مرغ نيم پيش از آن كان ترك بندد در ميان تيغ ستم
 باز از سوداي او چشم پرآبي داشتم هيچ اگر حاصل نشد از مهر آن مهوش مرا

  
 ايموز هرچه غير اوست كناري گرفته ايمبا دل به ياد دوست قراري گرفته

 ايمگذاري گرفتهاين توتيا ز راه جهاني ز خاك خويشروشن كنيم چشم
 ايماين منزلت ز عشق نگاري گرفته هاخاكم هميشه سرمه فرستد به ديده

 ايمفروغ عذاري گرفته] از[اين آتش سازيم تن چو رشته و سوزيم همچو شمع
 ايمزان همچو زلف جا به كناري گرفته دهدآن لب چو تن به بوس تمامي نمي

 ايمچون گل مقام بر سر خاري گرفته در گلشن زمانه چو جاي نشست نيست
 ايماين كار ذكري از پي كاري گرفته كنمشد سالها كه خدمت ميخانه مي

  
 كه هست همچو علي ولي، ولي خدا پي طواف علي رضا امام مبين
 جزا مرا كه چشم شفاعت بدوست روز چو طوف مرقد پاكش دو بار حاصل شد

                                                 
  . مگر: اصل .31
  . تو: + اصل .32
  . قياسي افزوده شد. 33
  . بر ماه خود مناز: اصل. 34
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 نوشت كلك قضا 35]1017[دوم زيارت مشهد  اخرد چو طالب تاريخ گشت گفت خد

  
  له في الرباعيات و

  گيرمسبق مي] ش[حرفي ز محبت گيرماز دفتر عشق او ورق مي
  گيرمدر كورة امتحان عرق مي  گويمزم و مي]ا[گددر بحر تو مي

 )پ1291ند، گ(
  

 سوزمزم و مي]ا[گدگيرم و ميمي گيرمروزي كه از عشق او ورق مي
مي عرق  محبتش  د  ر د ز  ما ر ي  گيرمصد مسأله را ز يك ورق مي گ

  
 بار به رغبتت نگشتم ممنونيك اي چشم و دلم در غم هجرت پر خون
 اميد كه از چشم تو آيد بيرون از سعي كه در كار تو كردم عمري

   
 پرآبي داريمدر فرقت تو چشم  از دوريت از ذوق عذابي داريم
شود اه  كوت هجر  زمان  آنكه  ا   در رفتن عمر خود شتابي داريم ت

  
دارم اضطرابي  جان ز فراق   يعني كه ز زندگي عذابي دارم در 
 و ز بخت خود  آرزوي خوابي دارم شايد كه به خواب ما درآيي تو شبي

  
شود يد  وم ن ميد  ا دم  ب بخت  ز  درخت ا نشانم  ب شود]گل[گر  يد    ب

ة  ب ل ك ر  وب ت ر پ د  ت ف ي ن ا  م ر  ا  گر جرم فلك تمام خورشيد شود   ت
 )ر1292ند، گ(

                                                 
ديگر مطلبي بـر تـذكره نيفـزوده و در خاتمـة همـين       1016الدين پس از از آنجا كه تقي. 35

  . تاريخ درست ذكر نشده است كند، احتماالً مادهدستنويس به اين مطلب اشاره مي




