
  
  
  

  ز مير تذكره يادي اگر كنيم رواست
  آوران دوران بود كه افتخار سخن

  صائم كاشاني

  الدين كاشانيزندگينامة تقي
  
شناسان  از سخن ،الدين علي حسيني كاشانيشرف فرزند سيد ،الدين محمدميرتقي 

او . صفوي به روزگار سلطنت شاه تهماسب و شاه عباس اول بوده استپوياي عهد 
 »ذكري«در شعر شهرت داشت و  »تذكره مير«و  »تقي مير« در زمان خود به

است، اما مهارت ويژة او در  كرد، اشعارش چندان مورد توجه نبودهتخلص مي
  . گر است گزينش و انتخاب اشعار شاعران در تذكرة ارزشمندش جلوه

اندوزي و متولد شد و همانجا به علمدر كاشان  1ق 956سال  رتقي قريبمي
                                                 

. اند ق دانسته 946، سال تولد او را )4/803: 1953استوري (و بالند ) 1/13: 1979(اشپرنگر . 1
اند، اما ديگر نويسندگان به تقليد از آنها اين سال را به عنوان سال تولد مير تذكره درج كرده

اگر گفتة بالند را مبني بر «: كندكند و چنين استدالل مياين تاريخ را رد مي) همانجا(استوري 
سالگي رسيده باشد،  ه هنگام نگارش ذيل خاتمة خالصةاالشعار، تازه به پنجاالدين به اينكه تقي

ق در نظر بگيريم، بر اساس گاهنگاري  993درست بدانيم و چنانچه اتمام نگارش آن را سال 
  » .م متولد شده باشد 1536/ ق 943الدين كاشي بايد حدود سال بالند و اشپرنگر، تقي

ق دست  943نيز دچار اشتباه شد و به خطا به تاريخ اما به عقيدة نگارنده استوري 
اشي در ذيل الدين كگيرد كه بالند جملة تقياين اشتباه از آنجا سرچشمه مي. يافته است

مبنا قرار » .ينه از پنجاه ـ شصت تجاوز نمودهاكنون كه سن اين كم« خاتمة او كه گفته است
كه سال اتمام پنج جلد نخست تذكره بوده است كم كرده و به سال ق  993داده و آن را از 

 1016الدين كاشي در خاتمه، در سال تقيق دست يافته است، حال آنكه طبق گفتة  943
الدين كاشي در خاتمه، ق به پايان رسيده است، كه با توجه به اين تاريخ و گفتة خود تقي

  .ق خواهد بود 956سالگي در نظر بگيريم سال تولد او  شصتاگر 
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سپس در حلقة شاگردان . مطالعة علوم منقول و معقول رايج عهد خويش پرداخت

اش، محتشم كاشاني، درآمد و فنون ادبي را از او و مريدان شاعر بزرگ همشهري
به  فوت محتشم،ق، در بحبوحة بيماريِ منجر به 996فراگرفت و قريب سال 

گردآوري و  استاد و بنا به اعتماد و حسن نيتي كه به او داشت، مسئول درخواست
وفات وي بين  2.وشتاي اديبانه نيز بر آن نو مقدمه شد شتدوين ديوان اشعار

ق رخ داده و تقي اوحدي حين تأليف عرفات خبر وفات 1024ـ1016سالهاي 
   ).874 ، صعرفات، اوحدين الدي تقي. (وي را شنيده و ثبت كرده است

الدين زماني دراز از عمر خويش را به مطالعه و بررسي ديوانهاي تقي
است و به  نظر  آوري شرح احوال و اشعار آنها مشغول بودهگذشتگان و جمع

دوستان اين دوره، در حلقة صحبت شاعران و جلسات  رسد چون ديگر ادبمي
بنابراين پس از نگارش بخش مقدمة  3نشسته است، رايج اين عصر مي

اي ترتيب در بيان عشق و حاالت آن، درصدد برآمده است تذكره خالصةاالشعار
گوي، معرف و شناساي شاعران و اي از شاعران پارسيدهد كه همچون دانشنامه

  . باشد  روزگار اواشعار شيرين پارسي از ديرباز تا 
نگاران، شرحي سخنوران و تذكرهالدين كاشاني، بر خالف بسياري از تقي

هايي پراكنده و مستقل از احوال و حوادث روزگار خود ترتيب نداده و جز گويه
كوتاه، سخني از خود به رشته تحرير در نياورده است؛ از اين روي، پژوهندگان 

اي جز يافتن نكات مربوط به شرح احوال او از خالل سخنان احوال وي چاره
در اين  .نگاران پس از او ندارندهاي تذكرهگفتهرش و كوتاهپراكندة وي در آثا

                                                 
). 2/665 :1881 ريو: نك(شود  دستنويسي از اين ديوان در موزة بريتانيا نگهداري مي. 2

تصحيح هفت ديوان محتشم كاشاني به كوشش عبدالحسين نوايي و محمد صدري تالشي 
كتابخانة ملي، كتابت شده در سال  458است در احياي اين نسخه بر اساس نسخة 

  . ق از روي دستنويس تقي كاشي1088
از مسائل شده كه يكي توان مؤلف در شرح و تحليل اشعار از سوي افراد مختلف سنجيده مي. 3

براي نمونه، مباحثات و امتحان توانايي شعري . اصلي جلسات شعري اين دوره بوده است
د، اصلي ذيل مدخلهاي بزمي اردبيلي، شجاع كور كاشاني، ميرداما: الدين، نكشاعران با تقي

  ).417ـ416 ، ص»اصفهان«الدين كاشاني،  تقي( قمي و پايانِ بخش اصفهان
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مركز احياي  4591الدين كاشاني در جنگ شمارة ميان منشĤت بازيافتة تقي
الدين كاشي ميراث اسالمي قم، كه شرح آن در بخش آثار و تحريرات تقي

هاي ديواني و اخوانيات اوست،  اي از برخي نامهخواهد آمد و شامل مسوده
پس با توجه  4.كنداهميتي ويژه دارد و زواياي تاريكي از زندگي او را روشن مي

  .شودالدين كاشي پرداخته ميوجو در احوال تقي به اين منابع به جست

  الدين كاشانيعشق و شيدايي تقي
الدين به عشق از نگارش فصلهاي چهارگانه در عشق و بيان  توجه خاص تقي

و الزام پرداختن به داستان عشق شاعران،  ،االشعارصةخالشرايط آن در ابتداي 
ويژه در بخش مربوط به سرايندگان متقدم، واضح است؛ اما داستان دلدادگي  به

  .مؤلف تنها در برگهايي پراكنده از تذكره قابل دريافت است
چنين  اي از احوال عاشقي خود را در مقدمة آغازين كتاب اينالدين شمهتقي

  :استبيان كرده 
آن است كه روزي  ةجمله از توقيعات حال مؤلف به حكمِ لكُلِّ جديد لذّاز آن... 

در غلوات عشق با معشوق خود در صحبت بودم، ناگاه ثالثي پيدا شد كه او را 
نيز جمالي بود و اگرچه سبب الفت با آن مليح ديگر مطلوب بود، اما او را بر 

ت و بعد از چند روز بي تقريب از كينة مرا در دل گرف. خاطر بسيار شاق نمود
من رنجيد و انواع آزار در آن رنجش به خود راه داد تا به اين بيچارة حيران چه 

بعد از مدتي كه سبب رنجش پرسيدم جواب فرمودند به واسطة . رسيده باشد
كردي و ميل خاطرت به ديدم در آن روز نگاه تيز در فالني ميآنكه تو را مي
  ).ر8ف، گ( بلي سلطان معشوقان غيور است. يافتمجانب او مي

  
                                                 

» بررسي زندگاني مير تذكره در آيينة منشĤت او«اي با عنوان ر مقالهكاشاني، د الدينمتن منشĤت تقي. 4
مجلة تاريخ ادبيات دانشگاه : براي آگاهي بيشتر نك. توسط نگارنده تصحيح و بررسي شده است

اي از اهم مكتوبات در پژوهش حاضر  به بيان گزيده. 3/66، ش 1389، زمستان شهيد بهشتي
  . استآمده  »ها نسخه تصاوير«ها در قسمت  از نامه بسنده شده و برگهايي
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، ذيل مدخل عمادي غزنوي، از خدمات بي خالصةاالشعارهمچنين در ركن اول 

  : وفايي او اظهار ناخرسندي كند و از بي مزد و منت خود به معشوقي ياد مي
در بيشتر اوقات روز و شب و اكثر حاالت خير و شر خيال طلعت ... 

ر بوده و هست، و با وجود حسن سيرت و كمال معشوقي مرقوم صفحة ضمي
اهليت و نزاهت نفس و غزارت علم، كه حق تعالي اين طالب را كرامت 

اي از دقايق محبت فروگذاشت نكردم و سخنان ايشان فرموده، هرگز دقيقه
را به سمع رضا شنودم و خدمات شايسته در حضرت عشق به رأي ثاقب و 

جزيل به اتمام رسانيدم و عشق اين انديشة صائب و سعي جميل و جهد 
يك هذا از هيچتر بر رأي ايشان عرض كردم و معخدمت را به وجهي لطيف

از ايشان در اين مدت عمر به دوام مالقاتي و استمرار التفاتي كه از شائبة 
ريا و نفاق مبرّا باشد ملحوظ و شاهد نشد و گويا سپهر بدمهر خاصيت او 

را به درجة وفا و مرتبة وفاق ثابت و جازم  اين است كه يك لطيف منظر
  ).پ346ف، گ (... ندارد

  
تنها  .الدين اطالعي در آثار مورد بررسي ديده نشددر مورد وضعيت تأهل تقي

اي در نسخة اينديا آفيس، در اندرزنامة وي ــ كه پايان مدخل قوامي گنجه
اي گذرا به خطاب به خلف سلف خود، شرف محمد شرف، آمده است ــ اشاره

  :گويدكند و مينداشتن فرزند و ناتواني خود در اين خصوص مي
خداي تعالي مرا از فرزند به سبب تقصير در اوايل عمر از امر كدخدايي ... 
نصيب ساخته، ليكن به وجود تو كه عرضي است از براي آن مرا قانع و  بي

  ).ر270ند، گ(راضي گردانيده 
  

محمد شريف كامل بوده باشد كه تقي اوحدي از او به فرد مورد خطاب، احتماالً 
كند واردين عرصة سخنوري ياد ميالدين كاشاني و از تازهعنوان خواهرزادة تقي

  ). 3601، ص 6ج  ،عرفات الدين اوحدي، تقي(
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  اي از زندگي در دوره يناشاك الدينمحل سكونت تقي
همسايه شدن با  الدين در بخش همدان، ذيل مدخل غياثي استرآبادي، با ذكرتقي

  :كنداي به مكان فعاليت خود ميموالنا اشاره
به دارالمؤمنين كاشان آمد ] 971[در شهور سنة احدي و سبعين و تسعمائه ... 

در آنجا بود، ساكن ] الدينتقي[و چند روزي در مدرسة مجديه كه فقير 
  ). پ1228ند، گ ... (گرديد

  
الدين كه در بخش آثار و تحريرات تقي ـالشيعه ـذكريهمچنين در انجامة دستنويس 

در بارة آن سخن خواهيم گفت ــ مدرسة مجدية كاشان به عنوان محل كتابت ذكر 
اي از زندگي خود در اين محل  الدين در دوره دهد كه تقي شده است و اين نشان مي
  .مشغول فعاليت بوده است

  يناشاك نيدلا يقتشغل و حرفة 
شود، دريافت مي خاندان او تنها از اين نامهالدين و شغل و ممرّ درآمد ديرينة تقي

    :استنوشته  5»به يكي از ياران عزيز«كه با عنوان 
در محل عزيمت آن سلطان خطّة سيادت و بالغت، ذكر آن شد كه احكام ... 

خود را كه در وادي مهانت شَعربافي و نظارت و اشراف، حلقة ابريشم دارد و 
جانب بسپارد كه در محل فُرضَت امضاي اينمهم و موروث اوست به مالزمان 

آن حكم حاصل شود و در ساختن آن مهم سعي و شفقتي كه بايد نمود بر منصة 
بنا بر اشارة عالي در اين وقت سوارانِ حكم به حامل اين عريضه . ظهور آرد

التماس و توقع آن است كه چون فقير از سر مهانت . داده، به مالزمت فرستاد
حلقه گذشته است، به واسطة آنكه آن مهم كلي است و از  6نظارتشَعربافي و 

                                                 
ويژه در ديوانيات براي  هاي مورد بررسي مسود است، نام مخاطب نامه به نامهاز آنجا كه . 5

به يكي از «يا » به يكي از سالطين«و به صورت نكره، با عناويني چون  احتياط ذكر نشده
  . نوشته شده است» ياران عزيز

  . رطارت: اصل. 6
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االيام الي يومنا هذا به آيد، اما اشراف و نويسندگيِ حلقه را كه از قديمفقير نمي

خويشان فقير و فقير متعلق بود و الحال قريب بيست سال است كه فقير متصدي 
شوند و عي مانع ميآن امر است، در اين اوقات جهت پريشاني و ضعف طالع جم

خواهند اگر به جهت غالم خود مهم مذكور سازند و حكمي جهت ديگران مي
حاصل فرمايند كه در مهم مذكور كسي سهيم و عديل او نباشد عين مرحمت و 

داند كه توقع اين حكم احتياج به ابرام و شفقت خواهد بود و چون يقين مي
  ).29جنگ، ص ... (نمايدميالحاح اينجانب ندارد الجرم زياده مبالغه ن

  
ــ كه گاه به درخواست صاحبان مناصب انجام  الشعارصةاخالگمان كتابت بي
الدين عالوه تقي به. الدين خالي از سودي نبوده استشده ــ براي تقي مي

است  نوشته 7الدين خطاب به موالنا تقياي شوشترياي كه تقيكاشاني در نامه
كند نيز گونه تشكر مي رود اينعزيزانش در ناحيه خشكاز دريافت مزد به و 

    :شوددريافت مي
رود نموده و در تا مزد عزيزان و ياران و دوستان اينجانب در موضع خشك... 

رقم ياد فرموده روشن گرديد و  مشكينبضاعت را به قلمِ ضمن آن اين كمينة كم
التفاتي كه از مضمون آن مفهوم ديده از دانستن اندك كشيدة المِ فراق  دل محنت

  ).31همان، ص... (الجمله اطميناني حاصل گردانيد گشت فيمي
  

كه با توجه به ارتباط تقي شوشتري با دربار گوركانيان و همچنين تمجيدهاي 
تقي كاشاني از اين سالطين ــ در صفحاتي از اين جنگ ــ بعيد نيست اين وجه 

: حك(يا فرزندش جهانگير  )ق1014ـ963: حك(از جانب اكبر شاه 
  .فرستاده شده باشد) ق1037ـ1014

                                                 
ذيل شاعران بغداد و نواحي آن االشعار صةخالشرح احوال و ابيات موالنا تقيا در اصل دهم تذكرة . 7

در مورد احوال ( شاه و فرزند او جهانگير شاه بود وي اديب، مترجم و شاعر دربار اكبر. آمده است
  .)ماده، ذيل همين 16، جالمعارف بزرگ اسالميةدائر: او و آگاهي از منابع در اين باب، نك
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  االشعار از سوي صاحبان مناصبصةاالشعار به سالطين و اقبال خالصةتقديم خال
در ايران ــ كه دربردارندة صفحة تقديم است  االشعارصةخالهاي موجود از نسخه

: حك(به شاه تهماسب  االشعارصةخالدهد بخشهاي ابتدايي ــ نشان مي
و در  9)ق1038ـ996: حك(بخش خاتمه به شاه عباس صفوي  8،)ق984ـ930

است، اما تقديم شده  10)ق996ـ985: حك(يك مورد به سلطان محمد خدابنده 
هاي بسياري نيز از اين تذكره در خارج از ايران، به خصوص هند، نگهداري نسخه
شدن آنها در دست نيست و تنها  شود كه اطالع دقيقي از چگونگي تقديممي
را به اميد دريافت  االشعارصةخالاي از ق نسخه1016تقي كاشي در كه دانيم  مي

فرستاده است ) ق1035ـ988: حك(صله براي سلطان ابراهيم عادلشاه بيجابوري 
گفتني است كه  .همة مطالب تذكره را دارد) 3/803: 1953(استوري كه به گفتة 

گان رسم اغلب مؤلفان است براي جلب حمايت مالي سلطان تقديم آثار به بزر
: نك(كند  الدين نيز به اين نكته اشاره ميزمان و مقبوليت فراگير اثر، چنانكه تقي

بايد افزود كه ). 4 ص ،»كاشان«پ؛ مقدمة خاتمه،  رـ1مقدمة آغازين، ف، گ
و  بودهمنصبان نيز  در زمان خود مورد توجه بزرگان و صاحب االشعارصةخال

مثالً . شددرخواست ارسال بخشهايي از اين تذكره گاه از سوي آنها مطرح مي
الدين كاشي در جواب نامة يكي از وزراي زمان خود كه بعضي مجلدات  تقي
  :نويسدرا طلب نموده است، پس از سالم و ثناي فراوان، مياالشعار صةخال

الشعرا ةجلدات تذكرمعروض رأي عالي آنكه چون امر به ارسال بعضي م... 
اند، حق عليم است كه سواي اجزاء مسوده كه به غير از مسود  كسي سر فرموده

تواند كرد اجزاي ديگر نزد اين كمينه نيست، ليكن در اين  از آن بيرون نمي
 11پناه، امير مرتضي نظري، جلدي از مجلدات سته اوقات از براي سيادت

                                                 
  .ك 5034ف و 272مقدمة نسخة : نك. 8
  .مج 5506مقدمة نسخة : نك. 9

است و  االشعارصةخالاي از اوايل نگارش بخش خاتمة اين نسخه مسوده. س244مقدمة نسخة : نك. 10
  .  گمان پس از تكميل و بياض، با روي كار آمدن شاه عباس، نسخة نهايي به وي تقديم شده استبي

آيد، اين نامه زماني به كتابت رسيده كه حداقل ويرايش نخست چنين برمي از اين عبارت. 11
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الجمله از آن محظوظ توان  چند جزو كه فيدر اثنا آن، . انشاءاهللا خواهد نوشت

اميد كه ترك امر را حمل بر تكاهل و تقصير . شد، به خدمت خواهد فرستاد
آفرين مسرور و سرافراز نفرمايند و احياناً اين شكسته را به واردات طبع معاني

ظل . شودگفته مي 12كه در جواب شاه طاهر] اي[گردانند خصوصا از قصيده
  ).29جنگ، ص... (بر مفارق مخلصان ممدود بادوزارت و احسان 

  
مير بزرگ به  االشعارصةخالدر مورد كتابت  13الدين حسيني غفاريرفيعجوابية 
است كه موالنا غفاري، مسئول در اين نامه آمده . نيز حائز اهميت است 14بكري

شود كه كارمزد آن را براي يكي از امراي هند مي االشعارصةخالبياض پنج جلد 
كند و به تفاريق به كاتب آقا خضر نهاوندي در ناحية قهرود كاشان دريافت مي

                                                                                                             
دانيم تاريخ اتمام از آنجا كه مي. انجام شده بوده است االشعارصةخالمجلد ششم تذكره 

  . ق است، پس اين نامه به طور قطع پس از اين سال كتابت شده است993مجلد پنجم 
از پيشروان مذهب اسماعيليه و متكلم، دانشمند و  )953ـ956م (شاه طاهر دكني انجداني . 12

در همدان متولد شد، به دربار شاه اسماعيل صفوي راه يافت و پس . شاعري نامبردار بود
شاه اسماعيل از نفوذ او هراسان بود و درصدد سوءقصد به وي بود . از آن راهي كاشان شد

ورد حمايت برهان نظام شاه كه خبر به شاه طاهر رسيد و به هند گريخت و در نهايت م
پادشاه احمدنگر قرار گرفت و تحت تĤثير او كيش اسماعيلي مذهب رسمي دربار 

انشاء . الدين محمد خضري آموختشاه طاهر دانش عقلي را از شمس. نظامشاهيان گرديد
هاي وي به اين استاد اي است از ديوان و منشĤت شاه طاهر، كه نامهنام مجموعه فزاروح
ر بخش منشĤتش آمده است و در بخش ديوان قصايدي در مدح شاه طهماسب، نيز د

شرح احوال و منتخب اشعار وي در ركن چهارم . شود همايون پادشاه و شاه نظام ديده مي
) پ48رـ45گ(پور هند  آمده است كه در نسخه چشمة رحمت در غازي االشعارصةخال

  .  شوداسالمي نگهداري ميآمده است كه لوح فشردة آن در مركز احياي ميراث 
اي به خط وي پايان ترجمة احوال حسن غزنوي در نسخة شمارة نام وي در انجامه. 13

است  االشعارصةخالربردارندة هفت شاعر از ركن اول كتابخانة مرعشي نجفي كه د 6946
  .آمده استق در كاشان كتابت شده، 998و در تاريخ 

اين مير بزرگ بكر همان امير معصوم بكري باشد كه در سفري كه از جانب اكبر  احتماالً. 14
در گذر از كاشان داشته است،  شاه براي سفارت نزد شاه عباس به ايران و در بازگشت

كند شود و از كرامات و توجه وي بسيار به نيكي ياد ميالدين به ديدار وي سرافراز مي تقي
  ).234و  233نسخة ب، گ(
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شود تا اينكه آقا خضر، در بدين ترتيب هزينة سه جلد پرداخت مي. رساندمي
همچنين پيري . رسدرسد و در نتيجه وجه الزم به كاتب نميق به قتل مي1016

د تا دو جلد ديگر تذكره شو عالوه مي) موالنا غفاري(و ازكارافتادگيِ كاتب 
اي شود، امير بكري نامه كتابت نشود؛ بنابراين چون خبري از اين دو مجلد نمي

كند ادامة كار غفاري در پايان جوابيه درخواست مي. نويسددر طلب آن مي
به ديگري واگذار شود كه در حاشية نامه كاتبي به  االشعارصةخالخطير كتابت 

  :استگونه مطرح شده  گالية موالنا غفاري اين. دشونام محمد شرف معرفي مي
ظاهراً طالع فقير آن چنين تقاضا نموده كه اجرت كتابت به ديگري داده ... 

شده باشد و كتاب از فقير طلب رود، مگر اين معني صلة تصنيف و جايزة 
فرماي جميع اي كه رشكدر تذكرهدرج نمودن ذكر والد بزرگوار است 

و به  ...الدرجات و فضالي صاحب عادات ايران و توران است سادات رفيع
حق رسول هاشمي كه با وجود اين حاالت كاشكي ضعف پيري و سستي 

يافت و قدرت بر نوشتن قوي و كوفت چشم كه عالوة آن شده فقير را درنمي
بود تا دو جلد باقي تذكره را خود نوشته به خدمت ارسال و خواندن مي

  ).73همان، ص( نمود مي

  االشعار در زمان مؤلفصةشهرت خال
در روزگار خود، گوياي نامداري مؤلف در امر » مير تذكره«الدين به شهرت تقي
افزون بر اين مورد و موارد ياد شده، شهرت . نگاريِ آن زمان استخطير تذكره

اي از آن خالي از لطف نيست ــ تذكرة تقي كاشي از نامة ديگري ــ كه بيان خالصه
اين نامه از زبان مير حسين سهوي به موالنا طوفي تبريزي نوشته . شود دريافت مي

تو را / رسيده عشق به جايي كه كفر اگر نبود«شده و بيانگر آن است كه گويا شعرِ 
را كه موالنا سهوي در زمان مالقات در تبريز » پرستم و گويم خداي من اين است

  : سفاين به اسم موالنا طوفي ديده استبه سمع موالنا طوفي رسانده، در بعضي 
در ] مير حسين سهوي[حال آنكه اين بيت با چند بيت بهتر از اين به اسم فقير 

در اطراف عراق و  الدين مثبت است و چندين نسخه از آن نوشته تذكرة ميرتقي



 18 / ضميمة 24: مير تذكره

 
] طوفي تبريزي[الحال نوشتن اين بيت به اسم خود . اندخراسان نقل نموده

  ).33همان، ص(فايده ندارد 
  

ديگر  در اطراف عراق و خراسان، در االشعارصةخالهاي بيان فراگير شدن نسخه
  ).1265ند، گ : نك( جايهاي تذكره نيز آمده است

  نگاريالدين كاشاني در طول تذكرهمشكالت تقي
الدين نشيبها و دردهاي گفته و ناگفته بسيار داشته است؛ چنانكه خود زندگي تقي

  :گويد او مي
و : گويددست قضا و قدر بر در دكان بشري مسمار اضطرار زده است و مي

اگر به حكايت شكايت روزگار و نكايت فلك  15.ربك يخلق ما يشاء و يختار
دوارِ مكار، سرماية عمر صرف كنم و اوقات زندگاني مستغرق گردانم و دامن 
روز بر گريبان شب بندم و خواهم كه از بسيار، اندكي و از هزار، يكي غصه كه 
دارم شرح دهم در حصرِ اقطارِ امطار خوض كرده باشم و ريگ بيابان را 

  ).32گ، هامش، صجن(شمرده 
  

الدين از دربار ممدوح از مهري واقع شدن تقيماجراي مهجوري و مورد بي
  :شودچهارده سال پيش از نگارش نامة زير آغاز مي

گرداند، كه الحال قريب به چهارده الدين الحسيني، معروض ميمشتاق حقيقي، تقي
ق يك دو نوبت به در سنوات ساب... محروم است... سال شد كه از سعادت مالزمت

سبب اشعار ابوالفرج روني و اثيرالدين اخسيكتي كمينه را سرافراز نمودند و ديگر 
دانم سبب آن بود كه آن نمي. به امثال آن خدمت، مخلص خود را ياد نفرمودند

. اشعار پسند طبع وقّاد نگرديد يا آنكه تقصيري از اين جانب به خاطر اشرف رسيد
ايم و تغييرات در انتخابات شده و اشعار ت را ايستادهبه همه حال عذر تقصيرا

                                                 
    .  28: قصص. 15
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بسيار از متقدمين و متأخرين با صحت تمام به توفيق اهللا الملك القيام جمع آمده و 

جانب آمده چند روزي تجديد عهد محبت و مراسم نيز مكرراً بر آن شد كه بدان
آن گرفتارند آن  قاعده مودت نمايد، باز تراكم عاليق صوري كه اكثر مستعدان به

  ).30همان، ص... (يابد اندازد و توفيق اين مطلب نمياراده را در محل تعويق مي
  

دهندة كند كه بيش از هر چيز نشانو در ادامه درخواست خود را چنين بيان مي
  :است االشعارصةخالالدين در تنظيم حساسيت تقي

فقير،  االشعارصةخالگرداند كه مدتي شد جزوي از كتاب بعدما معروض مي... 
شخصي نامقيد گرفته بود و به واسطة فراموشي نزد آن شخص بماند و آن جزو 

از اشعار حكيم فلكي است كه در آن اوقات كه در دارالسلطنة صفاهان ] اي[پاره
در مالزمت بوديم از موالنا سوزي ديوان مشاراليه را گرفته و آن جانب شده بود 

موالنا به واسطة عدم . نوشته استدعاي آن اشعار شدو دو سه نوبت به مشاراليه 
در اين نوبت از بحر . دماغ كتابت يا چيزي ديگر آن اشعار را به مخلص نفرستاد

االحترام اين طمع دارد كه از حضرت  جود و خزانة سخاي التفات خدام ذوي
مرحوم است، آن ] ي[پناه، آقا مؤمن، كه ضابط متروكات و كتب موالنا شريعت

اب را بطلبند و اگر نزد جناب قاضي مشاراليه پيدا نشود از جناب حاجي كت
الحرمين، آقا عبدل مسگر، طلب نمايند كه بعضي كتب موالنا نزد آن جناب نيز 

غرض آن است كه چون خدام در مقام طلب آن شعر خواهد شد به اندك . هست
ه به نفس شود و نيز ملتمس است كمقدار حاصل ميسعيي آرزوي اين ذرة بي

نفيس خود مسوده فرمايند يا شخصي كه بتواند شعر را درست نويساند و آن 
جانب ارسال گردانند كه كتاب فقير به واسطة  اشعار به شخصي امين داده به اين

شود، آن آن جزو ناقص مانده و گاهي كه آن مجلد جهت مردم اهل نوشته مي
  ).31همان، ص ... (گردد شعر ناقص مثبت مي

  
اش از پرداخت ماليات معاف بوده است؛ اما به  هايي از زندگي الدين در دورهتقي
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بعد از مرگ خضر نهاوندي (ق 1016گردد و در حدود مرور زمان قاعده باز مي

او را » واماندگان«و آورند، به طلب زر، گرد از خانه او بر مي) ملقب به آصف كاشان
خواهد اي از يكي از امرا ميان در نامه؛ پس دلشكسته و پريشدوانند ها ميدر كوچه

  :كندگونه از ممدوح شكوه مي اينآنگاه . تا مقدمات جالي وطن او را مهيا كند
باشد مالكان را غم مملوكان و ممدوحان را انديشة كار مادحان بيش از اين مي

در ملكي كه با . كه اين نوع صورتها كه معروض شده خواهد بود سانح گردد
ري كه سكّان كوچه و بازار را از وجود او ننگ و عار باشد، دست رد كار نابكا

بر روي امر آصفي تواند نهاد، كه حكمش بر سليمان جاري باشد و به واسطة 
كه در زمان حكم ولي سلطان كمينه معاف بوده، از خانة فقير گرد ] اي[زر محله

آن ملك معيشت  نامرادان را در. ها دواندكشد و واماندگان فقير را در كوچه
بر بنده ] اي[كردن چون ممكن تواند بود؟ مجمالً هرگز اين نوع خفتي و خواري

واقع نشده و به واسطة خاطر بعضي معاندان و حسودان اين محله كه نقش فقير 
توانند ديد، با آنكه بر تردد قادر نيست و زاد و راحله را بر لوح هستي نمي

ري برد كه اوقاتي تواند گذرانيد و در ميان ندارد بر اين شده كه خود را به شه
اگر تدبير موافق تقدير شود و آن . اي تواند رسيد لجمله بهرهااهل استعداد في

خداوند نيز بندة دعاگوي خود را در جالي وطن مددي كند اين تصديعات و 
  ).33همان، ص(شود  شماتات همه برطرف مي

  
در ذكر (، در پايان اصل دوم االشعارصةخاليكي از مشكالت مؤلف در تنظيم 

سالة خود  است كه طي آن تنها به گفتن مختصري از رنج بيستآمده ) شعراي اصفهان
و ناسپاسي برخي  االشعارصةخالچشمداشت صله و انعامِ در تحرير خالصانه و بي 

  :رددا چنين بيان ميكند و اينو شاعران و اهل زمان اكتفا مي» آزارمخلص«اطرافيانِ 
سرنوشت اين فقير در صبح ازل به سبب فطرت ذاتي اين بوده كه اكثر ... 

گرداند و اشعار  اوقات شريف را به نشر مناقب و مفاخر اهل نظم صرف
انجام اين طايفه را تشهير و توصيف نمايد و صحيح و سقيم و رطب و بالغت
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و تشويقات  يابس افكار ايشان را از يكدگر جدا سازد، و با وجود اين خدمات
مواجب به خدمت مشغول است، قضية فقير در باب شعرا و اهل زمان كه بي

كذب و افترايي در زندان نفاق ايشان جرم و جنايتي و بيمعكوس است و بي
محبوس و صورتي چند از شرارة مفسدان و نفاق منافقان در ميان است كه 

  ...وان نهفتتتوان گفت و نه ميشرح آن فوق طاقت بيان است، نه مي
و با وجود قطع طمع از خواص و عوام و مالحظة جانب لئام و كرام و 

االحترام، هر روز اشعار ديگران را تصحيح اقدام بر خدمت اين طايفة ذوي
بايد خواند و مكرراً ابيات مشكلة استادان را معني گفته نزد كرده با ايشان مي

وجهي غيرمكرر خبثم ايشان گذراند و در عوض لحظه لحظه هر روز به 
، الدين كاشاني تقي... (چشانند ام ميكنند و زهر غصهنمايند و شماتت مي مي
 ).416 ، ص»اصفهان«

  
وفايي و آزار، از غايت بيشريران افساد شعار و منافقان بدطينت مخلص... 

حسد و نهايت خودرائي و جهل، آهنگ ايذاء فقير دارند و حسنات اعمال مرا 
نگارند، انتخابات در نظر دارند و زبان اعراض بر بر قلوب مي به اقبح وجوه

جنبانند، هر چند كه دانند و زبان شكوه مياثر، حاالت و صفات اين گروه مي
گردند شود، مطلقاً خجل نميكنند و كذب ظاهر مينمايند و امتحان ميتتبع مي

  ).417ص : همان... (شوند و از افعال مذموم خود منفعل نمي
  
الدين، كه موجب رنجش خاطر او شده، در رخي از شماتتهاي اطرافيان تقيب

الدين به متهم كردن تقي. نيز نمود يافته است االشعارصةخالبخشهايي از 
شعرناشناسي و انتخاب جانبدارانه، درخواست توصيف و تمجيد بيش از اندازه 

  :اي از اين موارد استنمونه
كه ] محمدباقر اشراق[بر سخنان وي ... طايفهقليلي از جاهالن اين ... 

نمايند و سخنان اين كمينه را كند، اعتراضات ميادراكشان به تفهيم آن وفا نمي
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كنند نامند، بلكه به هذيان و حشو نسبت ميدر وادي او اغراق و خوشايند مي
  ). 249: همان... (دهندو به توبيخ و سرزنش فتوي مي

ارزند، از غايت ه كه در بازار تمييز به فلسي نميو جمعي از اين طايف... 
ورزند كه چرا بر اسم نامبارك ايشان بهترين شقاوت جبلي با فقير عداوت مي

تعريفي و نيكوترين توصيفي در اين كتاب مسطور نيست و گروهي ديگر كه از 
اند آرزو دارند كه در اين كتاب در تلو شعر همين به وزن و قافيه راضي شده

بر و اهالي اهل سخن به مدح و ثناي بيش از حد مذكور باشند الجرم عقل اكا
ترين كه چراغي رخشان و اختري درفشان است و بهترين مؤدبي و گرانمايه

  ).1345ند، گ ... (منبهي آدميان را، به اعتراض پيش آيد

  يناشاك الدينبيماري و رنجوري تقي
اي كه مشقتبارش در نامهبيماري و رنجوري مير تذكره در بخشهايي از زندگي 

  :در ناتواني از عيادت دوست نوشته، نمود يافته است
چون واجب و فرض عين است در شريعت محبت و اخالص كه ! پناهامحبت

دوستان به عيادت يكديگر قيام نمايند، مكرر اين مخلص بر آن شد كه با وجود 
مراسم عيادت ضعف و شكستگي كه دارد، به سعادت مالزمت فائز گشته، به 

يكي آنكه ارباب : اندازداقدام نمايد؛ فأما دو چيز خار تعويق در راه اين اراده مي
گويند كه بيمار را عيادت بيمار ديگر كردن خوب نيست و يكي ديگر تجارب مي

. آنكه خالي از قباحت فهمي نيست در اين مرض مسري، مالقات عزيزان نمودن
و درد را، شفا منوط به دعا است؛ به همان  علي اي حال چون دواي هر رنج

االسباب مسئلت رت مسببكند و صحت آن ذات نفيس را از حضاختصار مي
  ).37رقعة ديگر، ص : همچنين نك. 34همان، گ ( نمايدمي

  يناشاك الدينمسافرتهاي تقي
از سفرش به اصفهان در زمستان سال  االشعارصةخال الدين در دوران نگارشتقي

بخش اصفهان، ص : نك(ار با شاعران و تكميل اين بخش ق براي ديد987
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و سفر به عتبات ) و بخش شيراز، ذيل مدخل حامدي بهبهاني 231و  227، 184
بخش همدان، ذيل مدخل : نك(ق با همراهي ناطقي استرابادي 990در سال 

و سفرش به همدان و نواحي نهاوند در سال ) موالنا سحابي و ناطقي استرابادي
بخش همدان، ذيل مدخل (اي ديدار با مالعبداهللا باقي شكوهي ق بر1010

آيد، دو بار به مشهد  هايش برمي چنانكه از يكي از سروده. كندياد مي) شكوهي
تاريخ آن به درستي نوشته شده باشد ــ كه  سفر كرده است كه سفر دوم، اگر ماده

) زيارت مشهددوم (=  1017در ادامه به آن خواهيم پرداخت ــ به تاريخ 
به گفتة احمد گلچين معاني، با توجه به اينكه تقي كاشي . صورت پذيرفته است
كند كه اطالعات مربوط به شاعران مقيم هند براي او ارسال به صراحت بيان مي

ايام بيشتر عمر خود را در كاشان به سر برده و هرگز به هندوستان «شده مي
و اينكه برخي چون سعيد نفيسي  )543: 1363گلچين معاني (» نرفته است

از اقامت مؤلف در هند ) 124: 1343(و عليرضا نقوي ) 805و  379: 1344(
الدين كاشي تمام يا بخشي از شود كه گويا تقي اند، از آنجا ناشي ميسخن گفته

تذكرة خويش را به اميد دريافت صله براي سلطان ابراهيم عادلشاه بيجابوري 
نويسي فرنگي افتاده،  ن دستنويس به دست فهرستفرستاده است و چون اي

 .اندنادانسته چنين نظري داده است و ديگران از وي تبعيت كرده




