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هاي  در گنجينة دستنويس »خزينة گنج الهي«نسخة قلمي 
  کتابخانة برلين و ارزش علمي و ادبي آن

ترين مرکزهاي زبان و ادب  صورت يکي از مهم  به سيزدهمهندوستان از آغاز قرن 
                                                                       فارسي درآمد، ام ا دورة کمال نفوذ زبان و ادبيات فارسي در اين سرزمين دورة 

که  گردد پرور تيموريان هند محسوب مي ادب دوست و حکمراني پادشاهان شعر
اوج اعلي  به حساب خود فرهنگ و ادبيات فارسي هندوستان را با تشويق و حمايت بي

-١٦٢٧(و شاهجهان ) ١٦٢٧-١٦٠٥(، جهانگير )١٦٠٥-١٥٥٦(     ً       خصوصا ، اکبر . رسانيدند
ارت پناهي نياکان خويش را با جوش و حر پروري و فرهنگ   ّ              سن ت ديرينة معارف) ١٦٥٨

. خاصي امتداد بخشيده، در توسعه و پرمايه ساختن ادبيات فارسي اهتمام زياد ورزيدند
رواج ”نويسد، در دورة تيموريان هند                                              چنانکه شاعر و دانشمند ايراني محم دتقي بهار مي

  .١“زبان و ادبيات فارسي در دربار دهلي زياد از دربار اصفهان بوده است
هيچ گونه ترديد  بي”عهد تيموريان هند که  عني نوشتههمين م به اهللا صفا نيز ذبيح

هاي ترويج زبان و شعر فارسي در سرزمين هند و عهد تشويق و  يکي از بهترين دوره
                       حد  اعالي امکان در سراسر   به گوي ترغيب مؤلفان و نويسندگان و شاعران پارسي

  .٢“يافت ست و ديگر هيچ گاه نظيري نيافت و نخواهد دوران تاريخ ادبي فارسي
 اي گرم بود درجه  به در هندوستان ١٨-١٦هاي  هنگامة شعر و ادب فارسي در قرن

هندوستان آورده، با   به صدها نفر اهل علم و ادب از گوشه و کنار جهان روکه 
مانند  اهل فضل و کمال. وار گرد آمدند اطراف شاهان و امرا پروانه ،سخنوران محلي

                                                   
  .٢٥٧، ص ٢ج  شناسي يا تاريخ تطور نثر فارسي،                   بهار، محم دتقي، سبک  .١
  .٨، ص ١، بخش ٥ ج، خ ادبيات در ايرانتاري. اهللا صفا، ذبيح  .٢
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، عرفي شيرازي، ظهوري ترشيزي، طالب آملي، ابوالفيض فيضي، نظيري نيشاپوري
                           ّ                               شتري، حسين انجوي شيرازي، مل ا صوفي مازندراني، کليم کاشاني، وشنوراهللا قاضي 

صائب تبريزي، قدسي مشهدي، سليم تهراني، منير الهوري، فاني کشميري، ماهر 
ن، خان عالي، چندربهان برهم اکبرآبادي، ميرزا عبدالقادر بيدل، غني کشميري، نعمت

جويا و ديگران در  بيگ علي سرهندي، نسبتي تهانيسري، حزين الهيجي، ميرزا دارا ناصر
شاهکارهاي عظيم ادبي و  العاده نشان داده، توانستند آفريدن آثار گرانمايه مهارت فوق

زبان هند در اين دوره چنان وسعت       ً              عموما ، ادبيات فارسي. يادگار گذارند  به فرهنگي از خود
  .زبان را زير تأثير خود قرار داد فرهنگ و ادب کشورهاي اساسي فارسيه ک پيدا نمود
رود،  شمار مي  به نويسي فارسي نيز هاي رخشان تذکره از صحيفه ١٨-١٦هاي  قرن

از آن جمله، . اند هاي فارسي اين دوره در سرزمين هند تأليف يافته زيرا اکثريت تذکره
           ي محم دافضل »   ّ   الش عرا کلمات«هروي،  فخري»   جواهرالعجايب«و »        الس الطينةضرو«

                   علي الد وله قزويني، » المآثر نفايس«خان لودي،  علي شير» الخيال مرآت«سرخوش، 
      الد ين  تقي» االشعار  ةصخال«امين احمد رازي، » هفت اقليم«الحسيني،  سيد علي» آرا بزم«

      ّ   عبدالن بي » نهميخا«تقي اوحدي، » العاشقين عرفات«صوفي مازندراني، » خانه بت«کاشي، 
مير حسين دوست  »کرة حسينيذت«بندرابن داس خوشگو، » سفينة خوشگو«قزويني، 
بهگون داس هندي،  »سفينة هندي«آبادي،  خان عظيم قلي حسين »نشتر عشق«سنبهلي، 

     محم د  »االفکار نتايج«علي آزاد بلگرامي،  مير غالم» سرو آزاد«و » خزانة عامره«
»    ّ   الش عرا مجمع«خان خليل،  ابراهيم »صحف ابراهيم«اهللا خان گوپامويي،   قدرت

باقي نقشبند  خواجه  » تذکرة باقي«ظفرخان احسن، »           تذکرة مصو ر«جهانگيري قاطعي، 
     محم د » طبقات شاهجهاني«                          ي عبداللطيف عب اسي گجراتي، »   ّ   الش عرا ةصخال«دهلوي، 
ات منير الهوري، ابوالبرک» تذکرة منير«خان واله،  قلي ي علي»   ّ   الش عرا رياض«صادق، 

سفينة «حزين الهيجي، » المعاصرينةتذکر«خان آرزو،           الد ين علي سراج »   ّ    الن فايس مجمع«
لچهمي نراين شفيق و غيره در شمار » گل رعنا«خبر بلگرامي،  اهللا بي مير عظمت» خبر بي

  .هاي مشهور عهد قرار دارند تذکره
      الد ين  مير عماداثر » الهي نجخزينة گ« هاي اين دوره در سرزمين هند از جملة تذکره

مشهور بوده، » خزينة گنج الهي«آن با نام که  باشد الهي مي به                 ّ محمود حسيني متخل ص
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  .قلم آمده است  به ٥٤-١٦٣٩هاي  بين سال
تذکرة «، »العاشقين عرفات«، »   ّ   الش عرا کلمات«مانند  به تاريخي،، مؤلفان منابع ادبي

، »االفکارصةخال«، »کده آتش«، »   ّ   الش عرا رياض«، »ارهميشه به«، »الخيال مرآت«، »نصرآبادي
مير الهي معلومات  به راجعکه  و غيره »عمل صالح«، »هفت آسمان«، »الغرايب مخزن«

زبان عهد  مير الهي از نمايندگان معروف ادبيات فارسيکه  ندا        ّ        اند، مت فق بر آن درج نموده
ي شعري و نگاشتن آثار گرانمايه ها جهانگير و شاهجهان بوده، با آفريدن بهترين نمونه

سال (»    ّ   الش عرا کلمات«افضل سرخوش در تذکرة     ً      مثال ، محم د. اشتهار افزون يافته است
در عهد جهانگير پادشاه از واليت ” :مير الهي چنين نوشته دربارة) ١٦٩٧- ١٦٨٣ تأليف
نام  فهم همدان بوده، ديواني مشهور دارد و چون شاعر سخن. هندوستان آمد  به همدان

  .“              ّ              ً                           مبارک الهي تخل ص کرده، تعظيما  ابتدا از اشعار او نموده شد
  .بيت نمونه از اشعار او مندرج است ٥در تذکره همچنين 

گره با او آدر و معاصر مير الهي بوده که  نيز» العاشقين عرفات«مؤلف تقي اوحدي 
  :مير الهي بدين طرز خبر داده است به مالقات داشت، راجع

               الد ين محمود بن  نام وي مير عماد. همداني مير الهي همداني مجموعة کمال”
                                     آباد از توابع همدان است و وي مد تي در   اهللا سعدآبادي است و سعد ةحجمير 
دو سال در  عراق آمده، يک  به کسب کمال اشتغال داشت، از آنجا به شيراز

ت صحب به .هند آمده به نمود و در سنة هزار و بيست و يک کنسصفاهان م
.              ّ                  ست در غايت دق ت طبع و ادراک عالي گره رسيديم، الحق، جوانيآوي در 

آب نظمش در نهايت عذوبت، ابر . کمال شوخي فطرت و صفاي خاطر دارد
بر هر گونه سخن قدرتي تمامش هست، اگر . فکرتش در نهايت رطوبت است

تا غايت دو هزار بيت . غايت خوب خواهد شد هوفيق مشق يابد شاعري بت
الحال  …رسد سخن نيز خوب مي به ادراک درست رسايي دارد و. هگفت
  .١“باشد خان مي در مالزمت مهابت) ١٠٢٤-١٠٢٢(=
در تذکرة خويش » العاشقين عرفات«معلومات احمد گلچين معاني مؤلف   به بنا

                                                   
  .٥١٩فارسي، ص  هاي همعاني، احمد گلچين، تاريخ تذکر  .١



  ٤٥٠  د پارسيقن

  .بيت اشعار او را نمونه آورده است ١٠٦ضمن احوال مير الهي 
نيز هنر شاعري » نامه  شاهجهان« به وسومم» عمل صالح«صاحب               محم دصالح کنبو 

  :مير الهي را بدين طرز وصف نموده
با فيض رابطة الهي دارد طراز سخنش بسيار که  مظهر فيض نامتناهي مير الهي”

تازه و اشعارش بلندآوازه، لطف کالمش از قياس افزون و جزالت الفاظش از 
غزل معني برجسته کند و در  خيال بيرون است، در قصيده قصدهاي نيکو مي

مرتبة کمال رسانيده و در خانة بيت  به گويي را هبندد، استعاره و تاز مي
خصوصيات ديگر را طفيلي دانسته، بيشتر در تازگي ادا و نزاکت و استعاره 

  .١…“کوبد مي
اش ثبت نموده، ولي  رباعي و نه بيت از ايجاديات مير الهي را در تذکره يکمؤلف 

  .صاحب تذکره بودن الهي اشارتي ندارد  نيز به کنبو            ، محم د صالح بينيم طوري که مي  هب
را در قطار مستعداني، چون طالب آملي، محوي نيز مير الهي » مآثر رحيمي«صاحب 

مالزمت ميرزا غازي   بهکه  خوان قلم، مير عبدالباقي قصه                          اردبيلي، سروري يزدي، زر ين
                        اند، نام برده، ام ا راجع ه گرديدهاند و بلندرتب                      ّ         ترخان رسيده، رعايت کل ي دريافته

  .٢گويد صاحب تذکره بودن او چيزي نمي  به
نيز از ميراث ادبي مير الهي تنها از ديوان او  »کده آتش«مؤلف آذر  گبي علي لطف

  .٣است و بس يادآور شده
تاريخي زمان -هاي ارزشمند ادبي در سرچشمهکه  توان حدس زد از اين لحاظ، مي

                                                    گانة حيات و ايجاديات مير الهي منعکس گرديده است، ام ا هاي جدا مؤلف لحظه
قول  به باشد، مي» خزينة گنج«هرچند وجه اصلي شهرت و اعتبار مير الهي تذکرة 

وي که  اند نگاران زمان خردترين اشارتي بدين نکرده تذکره”احمد گلچين معاني 
  .٤“اي تأليف کرده باشد تذکره

                                                   
  .٤١٥، ص ٣عمل صالح، ج  ،      ، محم دکنبوصالح   .١
  .٧٨٨-٧٨١ ص مآثر رحيمي، ،عبدالباقي نهاوندي  .٢
  .ه١٥٣کده،  ، آتشگآذر، لطف علي بي  .٣
  .٥١٨، ص فارسي هاي هتاريخ تذکر  .٤
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پرينگر، سا هاي جهان       ّ                  او مرت بان فهرست کتابخانه »خزينة گنج«مير الهي و   به راجع
سرچشمة  »خزينة گنج الهي«اند و تذکرة  دهداي هم  ّ      اط العات م وريو  ريوستاپيرتچ، .و

هاي قلمي  يکي از نسخه. ما رسيده است دست  بهدو نسخه  فقط       ّ              نادر خط ي بوده، از آن 
پرينگر ساز جانب ا محفوظ بوده، ١١در کتابخانة اوده تحت شمارة  »خزينة گنج الهي«

 شعرا نيز آورده شده استآن در فهرست اين دانشمند آلماني نام . ١توصيف يافته است
  .٢ذکرشان در تذکره رفته استکه 

هاي شرقي کتابخانة برلين  در شعبة دستخط »خزينة گنج الهي«نسخة ديگر تذکرة 
 اين به مانجمهوري فدرال آل  به در جريان سفر علمي. محفوظ است ٦٤٦ماره تحت ش

اين نسخة معتبر تذکره از نزديک آشنايي پيدا نموده، محتواي   بهکه                 جانب ميس ر گرديد
روزگار مولف تذکره و  به در اين مقاله راجع از اين رو،. سي نمايمرآن را تحليل و بر

  .شود مي   ّ                                                                    مشخ صات و ارزش علمي و ادبي نسخة اثر او در کتابخانة برلين مفصل ابراز نظر 
ري ضمن بيان واست. شود شماريده مي بر هفدهمي از سخنوران معروف قرن مير اله

پدر مير که  دهد نوشتجات خود الهي تکيه نموده، خبر مير ب                       ًشرح حال مير الهي اساسا 
 رو ٢-١٦٠١/ ١٠١٠سال در مير الهي .                           الد ين از اسدآباد همدان بود مير حجت، الهي
م يککابل سفر نموده، با ح  به     ًبعدا . نمود شيراز آورد و سه و نيم سال آنجا تحصيل  به

در آنجا در که  مورد است  هيادآوري ب. حاذق گيالني در آن جا مالقات انجام داد
               ً      از اين رو، بعدا  الهي . بودحاکم خان احسن  ظفر ١٦٢٨- ١٠٣٨/١٦٢٤- ١٠٣٤هاي  سال

رت ترين فرصت در دربار جهانگير و شاهجهان شه عازم هندوستان گرديد و در کوتاه
کشمير تعيين ) حاکم(دار  خان احسن صوبه وقتي ظفر ١٠٤١/١٦٣١سال در . پيدا نمود

  ّ                                           خط ة کشمير رخت بست و تا آخر عمر در اين سرزمين  به گرديد، مير الهي همراه او
  .٣سر بردب مينونظير زندگي

                                                   
1. Sprenger A, A Catalogue of the Arabic, Persian and Hindustany Manuscripts of the 
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 بريتانيا محفوظ است، ةدر موزکه  اي از ديوان الهي ضمن توصيف نسخه ورلز رياچ
خان  ظفر معنون شدن يک مثنوی به  به و ١تذکره بودن او اشارت نموده صاحب  به

  .٢اين سخنور تأکيد نموده استتوسط احسن 
                       الد ين محمود الهي حسيني  عمادصورت   بهپرينگر در فهرست خود نام الهي را سا

اخبار  باکه  نمايد اشارت مي »هميشه بهار«تذکره معلومات مؤلف   به ذکر نموده،
 ،چند اخالص نام مير الهي از آن جمله، طبق اخبار کشن. ن ديگر تفاوت داردنگارا تذکره
 الزم .٣باشد                               زادة همدان بود، محم د شيرازي ميکه                          الد ين محم دعلي و اسم پدرش صدر
نيز زير نام مير الهي ترجمة حال حکيم  »سفينة خوشگو«در تذکرة که     ّ     تذک ر است به

پرينگر سا. الهي ثبت شده است به  ّ ل ص                   ابن محم د شيرازي متخ             صدرالد ين علي
 شرح حال مير الهي با معلومات  به آميخته شدن معلومات کشن چند اخالص را راجعبر

هند آمده بود، تأکيد  به                الد ين محم د اکبر در زمان جاللکه            الد ين الهي حکيم مسيح
  .٤نموده است

سال در مير الهي ، »هميشه بهار« تذکره قول صاحب به بناکه نويسد  مياسپرينگر 
اصفهان رفته، آنجا سه و نيم سال اقامت نموده  به شيراز، بلکه به نه ١٦٠١-١٠١٠/٢
در اين مورد که  ٥نشان داده شده است ١٠١٥/١٦٠٦شيراز رفتن مير الهي  به سال. است

را  ١٦٠٦-١٠١٠/٧سال که  نگاران ديگر اخبار تذکره بانيز معلومات کشن چند اخالص 
در تذکرة مذکور توقف نمودن مير . ند، تفاوت دارددان ميرفتن مير الهي شيراز   بهسال 
  .٦ذکر شده استدر تهانيسر نيز الهي 

تقي اوحدي و  عصر بودن همپرينگر ضمن توصيف ديوان مير الهي سهمچنين، ا

                                                   
1. Rieu Ch. Catalogue of the Persian Manuscripts in the British Museum, 687-688. 

  .٦٨٨همان، ص   .٢
3. A Catalogue of the Arabic, Persian and Hindustany Manuscripts of the Libraries of the 

King of Oudh, complited by order of the Government of India, Vol. I, p. 66. 

  .٤٣٦همان، ص   .٤
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  .١مير الهي را ثبت نموده است ايشان باو رشتة دوستي  با او             محم دجان قدسي 
واقعات «در . ٢در کشمير از عالم چشم پوشيد ١٠٦٣/١٦٥٢سال در مير الهي 

وقوع   به در کشمير ١٠٦٣/١٦٨٥سال در وفات مير الهي که  نيز مسطور است »کشمير
                                                   ماد ة تاريخ وفات او بوده، ضمن قطعة شعري در باالي لوح “ بود سخن آفرين”. پيوست

  .٣مرقدش ثبت شده است
م را همچون سال فوت مير الهي  ١٠٥٢/١٦٤٢تاريخ غني سال ر ب تکيه باپرينگر سا

  .٤ذکر نموده است

هاي  انديشه  ،                          ّ             روزگار و آثار مير الهي مصن فان کتب فهرست به همين طور، راجع
که  اند                  ً             تذکره بودنش صريحا  اشارت فرموده صاحب به قابل مالحظه بيان داشته،

سخنور  ٤٠٠ذکر   به اين اثر. بوده است» خزينة گنج الهي« تذکرههمان منظورشان 
 در آنکه  کند در آن ظهور مي» خزينة گنج الهي«خصوصيت مهم . اختصاص يافته است

و غيره » العاشقين عرفات«، »   ّ   الش عراةصخال«، »هفت اقليم«، »آرا بزم«هاي  مانند تذکره  به
                                                                           مؤلف در برابر ذکر شعراي عهد تيموريه شاعران متقد م را نيز در تذکرة خويش داخل 

نويسي فارسي در هند و  تذکره«مؤلف کتاب که  اين نسبت است  به .نموده است
هاي اين عهد را نه تنها مأخذ و منبع بسيار مفيدي در تدوين شعر  تذکره» پاکستان

                      آيينة تطور و تحو ل شعر ”                   شمارد، بلکه تا حد ي  فارسي در زمان تيموريان هند مي
  .٥نامد مي “فارسي از زمان قديم تا زمان تيموريان بزرگ هند

آشنايي با تذکرة مذکور و بررسي ساختار و مندرجة آن پيش از همه اين نکته را 
ترتيب   به داده، مواد آن را ها را ادامه مؤلف آن روش تأليف تذکرهکه  سازد        مقر ر مي
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                                   با امير محم د ابن يمين فريومدي آغاز » خزينة گنج الهي«. الفبايي تنظيم نموده است
  .رسد اتمام مي به پادشاه تيموري هند همايون  به اجعيافته، با معلوماتي ر

دهد که اين  نشان مياعتبار   بررسي عميق محتواي تذکره بر اساس اين نسخة با
چون که  دليل اصلي براي رسيدن بر اين نتيجه آن است.             ً           تذکره احتماال  ناتمام است

حال شاعران با                       بايست از مقد مه، ترجمة مي» خزينة گنج الهي«مطابق تنظيم ساختاري 
                                                                    ها از ايجاديات آنها و خاتمه عبارت باشد، ام ا در اين نسخه قسمت آغاز و  ذکر نمونه

  .پادشاه نيز ناتمام استهمايون  به برابر اين، معلومات راجع. شود انجام آن ديده نمي
شناسي و تهية   هاي نسخه ر اساس روشبتوصيف نسخة مذکور  به        با توج ه

 مقواي کتاب کارتني بوده، رنگ سياه داردکه                توان مقر ر نمود ي مينامة فهرست معلومات
باشد و متن  متر مي سانتي ٢٩/١٧درازي و پهناي آن . هاي سفيد است در رويش نقطهکه 

در روش تنظيم مواد اصول خاص خويش را . کامل اثر با خط نستعليق کتابت شده است
هاي آن را توسط  اه نوشته، سرلوحهکار گرفته است، متن اصلي را با رنگ سي  به کاتب

هاي کناري متن با دو نوع رنگ سرخ جدول  در حاشيه. رنگ شنگرف ثبت کرده است
                                      ب هرچند رنگ بر روي متن ريخته است، ام ا ١٩در باالي ورق . کشيده شده است

سطر  ١٩                  ً    هر صفحة نسخه اساسا  از . متن آسيبي نرسيده است بهکه  رسد مشاهده مي  به
  .اند سطر شده ٢٠سطر يا  ١٨  ها ه، در بعضي موارد صفحهعبارت بود

                 ، ام ا احمد گلچين ١داند قلم چند کاتب مي  به پيرتچ کتابت اين نسخه را. هرچند و
پيرتچ هم .     ّ         البت ه، براي و. ٢خط مؤلف بودن نسخة مذکور را تأکيد نموده است  به معاني

تنها دو که  شود وم مياين خالصه دليل هست، چون ضمن مشاهده معل  به جهت رسيدن
. ها و همين صحيفه  به             شايد با توج ه. خط ديگر کتابت شده است هو نيم صحيفة نسخه ب

. چندين نفر کتابت شده است توسطاين نسخه که  پيرتچ بر چنين خالصه رسيده باشد
با نظرداشت آن که تاکنون نقطة نظر نهايي در مورد کاتب اصلي نسخه، زمان و تاريخ 
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توان دريافت که  چند دليل می به                                  ن در کتب فهرست بيان نشده است، ام ا استنساخ آ
  :خط مؤلف است  نسخه به

هاي خالي بيشتر از جانب  شناسي باقي گذاشتن چنين صحيفه  بر اساس علم نسخه  .١
ها ايشان مطالب را بر  گيرد، چون با اصول خاص تدوين تذکره مؤلفان صورت مي

شاعران را با همين  ناميا . اند نموده پس تکميل ميذوق خود تنظيم نموده، س اساس
آوري معلومات                                     ً            مير الهي ذکر نموده است، آورده، بعدا  از پي فراهمکه  اصولي

  اند، تا تذکره تکميل شود؛ شده مي
ن آکه  شود و ضمن مطالعه روشن گرديد فرق خط تنها در دو مورد معلوم مي  .٢

اي از داستان  حيفه عبارت از نمونهيک ص. کتاب الحاق شده است  به صحيفه هم
 تواند انديشة باال را مي تا جايي واقعيت که  باشد عبداهللا هاتفي مي »فرهاد و شيرين«
نمونة  شامل          ّ              تغييرات خط ي داشته، تنها  هحقيقت نزديک سازد، چون صحيف  به

شخصي درخواست کرده باشد، تا از مؤلف شايد که  رود تخمين مي. شعري است
کتاب   بهدر همان جاي ضروري آن را آن  و ين سخنور نمونه فراهم آورداز آثار ا

                                                    در مورد دو م تغيير خط اصلي از خطوط ديگر در جريان ذکر . خود پيوسته باشد
. رسد مشاهده مي  به ب نيز ٤٢تا  الف ٤٠جميل موالنا عبدالرحمان جامي از ص 

اين نتيجه   به توانيم مي                                        خط يگانة تذکره و موجوديت همين فرق حد اقل   به        با توج ه
آن نيز که  نسخة کامل تذکره نيست، شايد نسخة کاري مؤلف بوده اگرچهکه  برسيم

  .از اهميت ويژه برخوردار است
              مهر مدو ر شعبة نسخه                                  هاي مذکور نسخه در طرف چپ ورق او ل  نشانه
توان در  ديگر را ميهاي شرقي کتابخانة برلين گذاشته شده است و يک مهر  دستخط

      ّ                   و البت ه، اين مهر منسوبيت  کرد  ّ                            اط العي در آن جاي ندارد، مشاهده که  ب١٣٨ فحهص
  .کند کتابخانة برلين تأييد مي به نسخة مذکور را

از ايجاديات آنها و خاتمه  اي                                         تذکره از مقد مه، ترجمة حال شاعران و نمونهاين 
و نکتة نظر باال                                           نسخة دسترس ما مقد مه و خاتمة آن موجود نيست در    ام ا . عبارت است

                         مقد مه و خاتمة کتاب در آن که  شايد بر اساس نسخة ديگر اين تذکره بيان شده است
                     سبب آن که نسخة دو مين   به.                                                موجود بوده، ام ا در نسخة مورد نظر ما حذف شده است
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اصل يا  به حکم نسخة برابر به تذکره هنوز در دست ما نيست و اگر نسخة مورد نظر را
                                                                م مؤلف قبول نماييم، خالصة قطعي در مورد موجوديت مقد مه و خاتمة اثر قل  به     ّ متعل ق

که  رساند           ّ                                        هر حال، عل ت ناتمام ماندن اثر ما را بر اين نتيجه مي به .برآوردن دشوار است
عمر براي انجام اين  ها را داشته است و متأسفانه، شايد مؤلف هدف نگارش اين بخش

  .کار برايش وفا نکرده
                  ّ                                      نام اصلي شاعر، تخل ص، جاي تولد، گاهي سال تولد، جاي زيست،  دادر ابتالهي 

کسب و کار، طول عمر، گاهي سال وفات و جاي وفات، سيماي اخالقي و طرز روزگار 
د، کن ميرا نقل شاعران، ممدوحان، استادان و شاگردان و بعضي جزئيات زندگي آنها 

نام آثار شاعران، موضوع و  که شامل دهد                   ّ     ايجاديات شاعران اط الع مي به سپس داير
در موارد که  آن است               نکتة جالب توج ه . باشد از شعر آنها ميهايي  نمونه ومندرجة آنها 
هاي ادبي آثار سخنوران  ارزش  به هاي خويش را راجع انديشه نگارندة تذکره  مختلف

سنجي اشارت  جايگاه خاصة تذکره در نقد و سخن به اين امرکه  بيان داشته است
افکار انتقادي مير الهي در تذکره و جايگاه آنها در نقد و که  دارد جا. کند مي

تواند در تقرير  طور جداگانه بررسي شود و اين امر مي به سنجي فارس و تاجيک سخن
  .مقام اين اثر نقشي مؤثر گذارد

سام » تحفة سامي«شاه سمرقندي،  ي دولت»   ّ   الش عراةتذکر«مطالب   به بيشتر مؤلف
فخري هروي، »   جواهرالعجايب«شير نوايي،  علي»          ّ    مجالس الن فايس«ي، ميرزاي صفو

 اين آثارکه  از اين جا، هويداست. و ديگران تکيه نموده است» عرفات العاشقين«
چندي از زنان سخنور نيز  دربارة. اند هاي اساسي تذکره خدمت کرده حکم سرچشمه  به

زيسته  ميدر سرزمين هند که ) ب ١٠(بي آتون  بي دربارةاز جمله،  .رده استمطالبي آو
هاي معاصر  شک، اين امر در کار تکميل تذکره است، معلومات آورده است، که، بي

  .تواند نقشي گذارد زنان سخنور مي  به مربوط
توان، بر  مي »خزينة گنج الهي«در مجموع، از بررسي اجمالي نسخة مذکور تذکرة 

حکم يکي از   به توان آن را ها مي يو کاست ها يبا همه کمکه  اين نتيجه رسيد
          ّ            بر پاية اط العات فراوان که ت نسداي هاي مهم معرفت و شناخت ادبيات فارس سرچشمه
 و روش تصحيح و تکميل. هاي زياد اشعار شاعران تهيه و تنظيم شده است و نمونه
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ه خط خود مؤلف کتابت شد  به احتمال اين نسخهکه  رساند اين نتيجه مي  به تنظيم ما را
خالي گذاشتن . باشد مي »نسخة مادر«شناسي   اصطالح نسخه  به است و نسخة اصلي و

مندانه صورت  تواند از جانب خود نگارندة اثر هدف هاي معين در تذکره تنها مي جاي
همان صورت بيشتر کتابت   به                         ً                           گيرد، وگرنه کاتبان اساسا  هرچرا که در نسخ ديگر بوده،

هاي انجام کارهاي تحرير و تکميل در متن  وديت نشانهاز سوي ديگر، موج. نمودند مي
مؤلف، نسخة  ودن بهب        ّ بر متعل ق عالوهنسخه که  کشاند اين نتيجه مي به تذکره، ما را

                  ً ها را باز هم اساسا   کاري او بايد بوده باشد، چون کارهاي تحرير و تکميل در نسخه
 يدا شدن نسخة مذکور کتابخانة برلينيينه، پآ هر. اند داده خود نگارندگان آن آثار انجام مي

ما کند و  براي ما باز مي ياي را در شناخت ارزش و مقام اين تذکره در ادبيات فارس راه تازه
هاي  نسخة ديگر کتاب مذکور در اين زمينه پژوهش  بهرسي  با دستکه  باور کامل داريم
  .بيان گردد هخمقام اين نس  اب شود، تا خالصة نهايي در رابطه بيشتري انجام مي
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