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در پيشرفت و ترويج زبان فارسي نقِش مهمي ايفا نموده است , بدون شک و ترديد, هند
اين زبان اعطا نموده که در نگاه دوستداران و پاسداران  قيمت به بها و ذي و گنجينة گران
اي خطّي در ه ولي قسمت اعظم اين کارها در شکل نسخه. يستفارسي پنهان ن

, موزة ساالرجنگ, کتابخانة رضا رامپور, ي هند چون کتابخانة خدابخش پتناها کتابخانه
سفينة «. اند شوند که محتاج تدوين و تأليف  مي نگهداري…نو و دهلي, موزة ملّي
 خدابخش پتنا نگهداري است که در کتابخانة ها  يکي از آن,تذکرة فارسي» عشرت

  .شود مي
اي است که در اين کتابخانه وجود دارد و مشتمل  اين نسخة خدابخش تنها نسخه

 است و هر ۵*۹ و ۷*۲۵/۱۱االوسط است و پيمايش آن   است و ناقصه صفح۲۶۲بر 
زند و  مي شاعر فارسي حرف ۵۴۰اين تذکره در مورد .  سطر دارد۱۷صفحة اين نسخه 

از اين . شود  ميختم» فريدون سابق« است و اين نسخة خدابخش بر ييترتيب آن الفبا
د که دربارة آن هيچ دار دوم همشود اين نسخه جلد اول است و جلد   ميرو هويدا
اين جلد اول فقط يک نسخه دارد که در همين کتابخانه . دست نيست  بهاطّالعاتي
قوي و استوري از همين نشود و احمد گلچين معاني و دکتر علي رضا   مينگهداري

  .اند نسخه استفاده نموده

                                                   
  .پتنا, يار فارسي دانشگاه پتنااستاد  ∗

 



  ٤١٠  قند پارسي

  

کرة سوم است که تذ» سفينة عشرت«
توسط يک عالم هندو نوشته شده  به

قبل از آن تنها دو تذکرة , است
سفينة «و » اخالص«از » بهار هميشة«

که عالم هندو » خوشگو«از » خوشگو
 .نوشته شدند, بودند

هجدهم / عشرت هندي در قرن دوازدهم هجريسنويسندة اين تذکره درگا دا
ولي جاي . عصر اوست تذکرة وي مشتمل بر شاعران قديم و هم. کرد  ميميالدي زندگي

پس از مطالعة . العاتي نيستاي اطّ تأسف است که دربارة خود نويسنده در تذکره
  :ديباچة اين تذکره چند از اطّالعات دربارة نويسنده برآورده شده که از اين قرار است

  .١“و پدرش مهته شيو سنگر ناگر بود» عشرت«درگا داس نام تخلِّص او ”
در مورِد تاريخ تولّد او از نام 

. مدد گرفته شده است» عشرت سفينة«
  :نويسد عشرت مي

 بسب ه شود بياگر سفينة عشرت ناميد”
نيست و تاريخ هم اگر از نامش برآيد 

  .٢“خالي از عذر نيست
نام تاريخي اين » سفينة عشرت«يعني 

آيد و نويسنده اين تذکره را در سن چهل   هجري برمي۱۱۷۵تذکره است و از آن 
  :نويسند  ميسالگي نوشته است که خود او

  .٣“تستاز طلوع صبح شعور که تا حال پيمايش مرحله اربعين از مراحل حيا”
آيد و اين همان زمان است   ميميزان  به هجري۱۱۳۶همين دليل سال تولّد او  به

دست محمد شاه بود و   بهليهوزمام دولت مغ.  هند استنزمان زوال مغوال
  .شاشي هر سو پيدا بودتالطوايفي و اغ ملوک

علم طبق زمان خود تحصيل علم کرد و از استادان مشهور آن زمان کسب   بهعشرت
چه   چنان,الدين علي آرزو سرفهرست است و زياد اهميت دارد مود و در آن نام سراجن

  :نويسد  مياحمد گلچين معاني
                                                   

, سفينة عشرتديباچة (» النّاس درگا داس بن مهته شنگر ناگر فقير حقير ضعيف«عبارت نويسنده چنين است   .1
  ).٣ ق, کتابخانة خدابخش, نسخة قلمي

 پور، كتابخانة عمومي خاورشناسي نة بانکي، گنجي٦٩٩، شمارة )خطّي (سفينة عشرت: عشرت هندي، درگا داس  .2
  .هديباچ, خدابخش، پتنا

  .همان  .3



  »سفينة عشرت«نسخة نادر خطّي  نگاهي به  ٤١١

  

الدين علي خان   ظاهراً از شاگردان سراج,دست نيامده  بهمؤلّف که شرح حالش”
  .١“تر آورده است  مفصّله از همرا زيراکه ترجمه و منتخبات اشعار ,آرزو بوده
در مورِد را ترين احوال  لفصّمدر تذکرة خود » عشرت«ت است که اين حقيق

 بر احوال و آثار آرزو مشتمل ۱۰۶ تا ۷۳از ورق . الدين خان آرزو نوشته است سراج
جا ذکر نکرده  او هيچ  بهذ خود تذکّر اين است که نويسنده دربارة تلمة ولي نکت,است
چون . فاده نموده است بيان کرده استکه دربارة ديگران که از آنان است  درحالي,است

جهت   بهاکثر» عاصي«ابن (نويسد که او از راي پران ناته آرام   ميدربارة استادان ديگر
شد و از بس تفصيالت کريمانه بذل   ميحصول استفاده در خدمت آن بزرگوار حاضر

ي فقير راقم در خدمت ايشان بندگ(» انس » الله سروپ سنگه, .)٢توجه فرمودند
مقدار در عهِد محمد شاهي از آنجناب  اين ذرة بي(الله سري گوپال تميز , )٣راست

فقير راقم در خدمت (» خاکي« داس  تر سنگه و مهته) ٤نمود  مياستفادة بعض کتب هندي
در معاصران . اند استفاده نموده) ٥فرمود  ميآن بزرگوار بندگي بود و بسيار توجه

از برادران و (الله تربهي رام بيباک ,  الله اجيت سنگه, »آشنا«راي هر نراين » عشرت«
» تأثير« و مرزا محمد محسن  راي گوپي ناته). ٦اخالصمندان صميمي اين خاکسار بود

  .قابل ذکراند) ٧با اين خاکسار صديق ديرينه بود(
 ,در قرن هجدهم ميالدي نوشته شده استکه  مهمي است ةتذکر» سفينة عشرت«
 در هند در زمان سالطين شروع شد و دو تذکره مهم فارسي ينويس رهچه تذک چنان

نوشته در اين زمان از دولت شاه سمرقندي » الشعراءةتذکر«از عوفي و » االلباب لباب«
ي ها ليه تذکرهوسپس در دور مغ. شدند و همين دو تذکره براي آيندگان سرمشق شدند

                                                   
  انتشارات دانشگاه،هاي فارسي تاريخ تذكره ): ش١٢٩٥: ت(گلچين تهراني، احمد گلچين معاني بن علي اكبر   .1
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  ٤١٢  قند پارسي

  

ي اين زمان دربارة هند ها ه تذکره ولي نکتة جالب اين است ک,گوناگون نوشته شدند
 از »هميشة بهار«در ضمن .  هندو هم تذکرة مهمي نوشتندان عالمکه است و ديگر اين

از بندرابن داس خوشگو » خوشگو سفينة«) م ۱۷۰۴/ه ۱۱۱۶(» ِاخالص«ِکشن چند 
گل «, )م ۱۷۶۱/ه ۱۱۷۵(» عشرت«از درگا داس » سفينة عشرت«, )م ۱۷۳۴/ه ۱۱۴۷(

از » االحباء انيس«, )م ۱۷۶۸/ه ۱۱۸۲(» شفيق«از لچهمي نراين » شام غريبان«و » رعنا
از بهگوان داس هندي قابل » سفينة هندي«و ) م ۱۷۸۳/ه ۱۱۹۷(» انيس«موهن لعل 

 , شده استهنوشتتوسط يک عالم هندو   سوم است که بهتذکرة» سفينة عشرت«. ذکراند
که » خوشگو«از » سفينة خوشگو«و » اخالص«ز ا» بهار هميشة «ةقبل از آن تنها دو تذکر

واجد اهميت » سفينة عشرت «ها ولي دربين اين تذکره. نوشته شدند, عالم هندو بودند
چون ملّا محمد . که انتخاب اشعار شاعران زياده نقل شده است اول اين. زيادي است

 ۳۴: ۷۳-۱۰۶(خان آرزو , ) صفحه۶: ۶۳-۶۸(انوري , ) صفحه۹: ۳۶-۴۸(سعيد اشرف 
, ) صفحه۱۵: ۱۲۵-۱۳۹(» بيدل«, ) صفحه۹: ۱۱۵-۱۲۳(» بيباک«الله نربهي رام , )صفحه

. غيره و)  صفحه۲۶: ۱۸۶-۲۰۱(» حزين«, ) صفحه۶: ۱۶۸-۱۷۲(» جويا«داراب بيگ 
است که بعضي از اشعار که در ديوان شاعر نيست ولي اين   جالب اين تذکرهةنکت
 ملّا محمد سعيد اشرف که اشعار زير در ديوان مثالً. او را نقل کرده است» عشرت«

  :خطّي که در خدابخش است در آن نيست
  سرمة چشم است چشم از وضع عالم دوختن

  هاي ديده باشد خواب را فرش خواب از پرده
  چشـِم شـوخ آخـرترش رو کـرد دلـدار مـرا

  ١ـاب رانسـازد نمـک آخر شـراب  سرکه مي
*  

  کــه آبــرو بــود آب حـيــات آدم را  ه طلب دم راهـرزه چرخ مکـن در ر به  
 ٢چرخ پر از ستاره توان گفت خواجه را  از برق زر شراره توان گفـت خواجه را  

*  
                                                   

 .١س , ١٤٠ق پور،  ، گنجينة بانکي٦٩٩، شمارة )خطّي (سفينة عشرت: عشرت هندي، درگا داس  .1

  .همان  .2



  »سفينة عشرت«نسخة نادر خطّي  نگاهي به  ٤١٣

  

   صهبا چون حبابيدارم نظر از رو برنمي  ام جان چو حباب کرده يپرستم در دِل م مي  
 ١ة ما چون حبابدبا رساغرم خـالي مرا د  نيـاز  جهان جـا دارم امـا از جهانم بيرد  

*  
   شنا آن شـوخ سـيمين بـر در آب           رود گر
 نيـاز از غيــر دارد جوهـر ذاتـي مــرا بي

  آب گردد بـاز ديگـر از حنـا گـوهر در آب         
 ٢از جالي خويش باشد ماهي خنجر در آب

 زيرا ,دهد  ميدربارة اوضاع ادبي و فرهنگي آن زمانخوبي آگاهي » سفينة عشرت«
ديگر . اند که داراي اهميت تاريخي است شاعران بعضي واقعات آمدهاحوال بيان  که در
  کهرکرده استرا ذک  شاعر هندو۱۹ات امتيازي اين تذکره اين است که نويسنده مختصّ

  :اين شاعران از اين قراراند. شود ي بعدي يافته نميها تذکرهها در  آن برخي از
   آرام راي پران ناته  -۲  رام هر نراين آشنا  -۱
   انس الله سروپ سنگه  -۴   الله اجيت سنگه  -۳
  سرمدان بيگ برهمن  -۶  راي چندربهان برهمن  -۵
  تکلّف سدانند بي  -۸  الله نربهي رام بيباک  -۷
  الله سري گوپال تميز -۱۰  بهوپت راي بيراگي بيغم  -۹
  الله شيو رام داس حيا -۱۲   جمعيت راي گويي ناته -۱۱
  الله بندرابن داس خوشگو -۱۴   داس خالي تر سنگه مهته -۱۳
   ديوانه الله سروپ سنگه -۱۶  دياپت راي کهتري -۱۵
  الله ديبي سهاي رفيق -۱۸  راي منوهر -۱۷
   راج شفقت الله سکه -۱۹

ه  سيد عبداهللا فقط تذکرة ن٣ُکه در کتاب درحالي. بودند» عشرت«عصر  بيشتر آنان هم
  .شاعر است

  راهي نو,ي ديگر را درآوردهها وال تذکرهحادثات و اق, درگا داس عشرت واقعات
  :چه در مورد وطن انوري نوشته است چنان. بازکرده است, پژوهش به

                                                   
 .همان  .1

 .١س , ١٤٠ق پور،  ، گنجينة بانکي٦٩٩، شمارة )خطّي (سفينة عشرت: عشرت هندي، درگا داس  .2
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  ٤١٤  قند پارسي

  

دولت شاه اصل وي از ده بدنه نوشته است و از بعضي از اشعار وي چنان ”
  .“شود که از مهنه است  ميمعلوم

  :کس هستنداينان دو که آصف خان قزويني نوشته است , دربارة مرزا جعفر قزويني
 س ,۱۶۱ق (. “آصف خان قزويني ديگر است و اين ديگر, مرزا جعفر قزويني”

۱۴(.  
طور بيان نموده   را اينآنهاهستند ولي نويسنده » زاللي«با تخلّص شاعران زيادي 

  :نويسد  مي او,ماند اشتباهي در ذهن نمي است که هيچ
يعني زاللي (ذشت که گ مخفي نماند که چند کس زاللي تخلّص دارند يکي آن”

دوم خراساني که در عهِد سلطان حسين بايقرا بود و زاللي تبريزي , )خوانساري
که امير علي شير در مجالس احوالش نوشته و چهارم زاللي ارکخي که او هم 

 ۲۴۶ ق(. “رسد زاللي خوانساري نمي يک به ليکن هيچ. معاصر تقي اوحدي بود
  )۱۶ س ,ب

مثالً . داده است اغالط قرار  بهي ديگر راها اي تذکرهه آگاهي» عشرت«بعضي جاها 
يادگار بيگ حالتي از نسل سلطان سنجر پيوست کرده » طبقات شاهجهاني«نويسندة 

 عبارت ,قبيله چغتا مربوط کرده است  بهکه عشرت اين را از دريافت  درحالي,است
  :چنين است

از نسل سلطان نوشته که حالتي خود را » طبقات شاهجهاني«اگرچه صاحب ”
,  ب۱۸۴ق . (“ ليکن بدريافت رسيد که از طايفة چغتا است,گرفت  ميسنجر
  )۱ س

او . عشرت در فراهم آوردن احوال بعضي از شاعران خيلي زحمت کشيده است
  :نويسد  ميدربارة ملّا ذهني

  )۱۱س , ۲۳۴ق . (“گردد  ميقدر از کلياتش ظاهر اين. از احوال او اطّالع نيست”
نظر داشته باهم   بهوقايع تاريخي رانشدن تاريخ وفات برخي از شاعران او پيدا 
 چه دربارة وفات رودکي چنان. ن ساخته است تاريخ وفات شاعر را متعي,مطابقت داده

  :نويسد مي



  »سفينة عشرت«نسخة نادر خطّي  نگاهي به  ٤١٥

  

 ليکن وفات ابوالحسن نصر بن احمد ,تحقيق نرسيده  بهاگرچه سال وفاتش”
 سيصد و در, و ممدوح استاد بوداسٰمعيل که از آل سامان سلطنت بخارا داشت 

 چهارم ةزمان ظهور او از آن توان دريافت که پاي, پنجاه و سوم هجري است
  )۱س , ۲۲۸ق . (“بود

اي که قابل اعتراض است آن را در تذکرة  ي گوناگون نکتهها دوران مطالعات تذکره
ر منسوب دو شاع  بهيک رباعي را» هفت اقليم«چه صاحب  چنان. خود اشاره کرده است

  :نويسد  ميآن را توضيح داده» عشرت«, داده است
  وصل شـادان کـرديم      هرچند که دل به   ”

 همراه کرديم خوش باش که ما خوي به
  طرت پريــشان کــرديم ديــديم و خــا 
 وار بـر تـو آسـان کرديـمـبر خـود دشـ

که  تر آن الدين گيالني نوشته و عجب بنام شيخ جمال» اقليم هفت«اين رباعي در 
  .“نظر آمده نام ابوسعيد ابوالخير به هن کتاب ب آدر هم
نگاران  که تذکره سکندر لودي مربوط کرده است درحالي  بهشعري را» اقليم هفت«

 »عشرت«چه در مورد  چنان. ندا ملّا جمالي دهلوي منسوب کرده  بهزيادي وي را
  :نويسد مي

 راي چيـستـة بيـنا بتميـز ديـد اي بي طعنه گفت که روي بتان مبين زاهد به”
اند و صاحب  نوشته) ملّا جمالي دهلوي(نام وي  ه بها اين مطلع در اکثر مجموعه

کرد و از شاگردان   ميبنام سلطان سکندر لودي که گلرخي تخلّص» هفت اقليم«
  )۶س ,  ب۱۶۲ق  (.“جمالي است

 خود را ي ديگر بر اشعار شاعر نظرياتها در اين تذکرة خود مانند تذکره» عشرت«
داده است و بعضي را اکثر او در يک دو جمله تأثّرات خودش . هم اظهار داشته است
  :شود  ميي چند در زير نقلها ـ مثالجاها در تفصيل هم 
  :واله اصفهاني

”۵س ,  ب۳۳ق . (“دانه دارداکثر اشعار بلند و موح(  
  :اهلي خراساني

  )۷س ,  ب۳۵ق . (“ت خوب گو استغرض که شاعر زبردس”
  :اشراق
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نظم اشعار , وجود کمال فضل و کثرت مشاغل و وفور درستي و تعليم تالمذه با”
, ۴۷ق . (“افراشت  مي تمام داشت و پيوسته رايت فصاحت و علم بالغتمبين
  )۶ س

  :امير قاضي اميري
  )۵۱ق . (“شاعر خوش فکر بود”

  :ميرزا جالل اسير شهرستاني
واالدستگاه , عالي فکر, بلند تالش خوب زبان, ال شاعر نازک خيالهمه ح به”

چه امروز در .  بلکه از اساتذه اين فن است,در شعر مشرب خاص دارد. بود
بع مرزا صائب و تسخنوران دو فرقه است يکي تابع طرز ميرزا اسير و دويمي م

ن شنيده سبب آن چني.  استيا بسيگويند که در شعرش رطب و   ميکه اکثر اين
خدمتش دست بسته  که در وقت فکر شعر دور نگه خوش کفا و خوش طبع به

فرمود  مينها آ هآورده ب  ميشعري که تازه بر روي کارهر مرزا . بودند ميحاضري 
از اين جهت در . گرد آن نگرديده نوشتند خودش نظر ثاني نديده و به  ميکه

 يافته, ا ندهديآن دست دهد معني ديوان او اکثر اشعار که بعد تأمل بسيار 
  ) ب۶۰ق  (.“شود مي
  :»بيدل«
شعر او را طرز . مجمع جميع فنون شعر چه غزل و چه مثنوي و چه رباعي”

ي رسانيده يجا هرچند سخن را به. نظير است تمثيل و بي خاصّي است و در نثر بي
  )۱۷س ,  ب۱۲۶ق . (“که چون شعر حافظ شيراز انتخاب ندارد

  :ايجمير محمد علي ر
شود آن هم طرحان او را کم اتّفاق   ميدر ديوان او بسيار معاني غريب يافته”

ي او طرحي خود داشت و در بحور غيرمتعارف که ها اکثر زمين غزل… افتاده
, ۲۳۸ق . (“ گفته و خوب گفته و داد تالش دادهها ميرزا بيدل گفته اکثر غزل

  )۱۵ س
آيد که از امثال ديگر صرف   مينظر  بهگونه نظر نقدي وي زياد در اين تذکره اين

  .شود  مينظر
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درگا داس دوران تأليف و ترتيب اين تذکره از مراجع و مصادر گوناگون استفاده 
شود که نويسنده در   مياز اين رو ظاهر. جا حواله آن هم نقل کرده است نموده و جابه

عران را فراهم تأليف خيلي زحمت کشيده و پس از تالش و کوشش فراوان احوال شا
بعضي جاها در تذکره نوشته است که در جستجوي اشعار شاعران خيلي . کرده است

  :نويسد  مياو دربارة ابوالحسن بيگانه. زياد زحمت شده است
, انتخاب نموده, قدر يک و پنجم جزوي ديده نظر آمده به شعرش بسيار کم به”

  )۱۴س , ۱۱۱ق . (“برد  ميکار  بهبسيار دقّت
شود که او خيلي تالش کرده و از   ميگونه کلمات نويسنده هويدا از اين
  را در تذکرة خودييها کتاب» عشرت«. ي گوناگون استفاده نموده استها کتاب

شود که خود نويسنده   ميفهرست آن در زير نقلکه طور حواله آورده است  به
  .بيان نموده استآن در مورد 

.  مسطور استاخباراالخيار در »سن ايجادمير اح«ذکرش : عبدالحق/اخباراالخيار .۱
 )۱۰س ,  ب۶۸ ق(

عبدالرحيم خان «چه احوالش  چنان: شريف بن معتمد خان/نامة جهانگيري اقبال .۲
 )۵س , ۲۲۸ق ( مندرج است جهانگيري نامة اقبال در »خانان خان

 .است) ملّا بقايي انوار(از تصنيفات او … اقليدس :ملّا بقايي انوار/اقليدس .۳
تمام انتخاب دواوين فصحا منتخب نموده بقيه خالصة کونين : الصة کونينبقية خ .۴

 .نهاد نام
چه احواِل هفت  نوشتن تاريخ معمور گرديده چنان به: تاريخ مير محمد احسن ايجاد .۵

,  ب۶۸ ق. (فصاحت نوشته  به تا هنگام مثل در نثر»سير فرخ«ساله از آغاز جلوس 
 )۱۰س 

.  مسطور استتاريخ همايوني در »الکريم رافعيعبد«احوالش : تاريخ همايوني .۶
 )۴س , ۲۲۸ ق(

احمد «نويسد که موالناي مذکور   ميتحفهجناب مرزا سام در : سام مرزا/تحفة سامي .۷
 )۵س ,  ب۲۴۶ق  (. اندک مثنوي داشت»شيرازي

 )۵س ,  ب۲۰۶ق  (. اظهاري بدان نموده استالعراقينحتفةدر : خاقاني/العراقينحتفة .۸



  ٤١٨  قند پارسي

  

 االولياءةتذکرمشروحاً در » ابوسعيد ابوالخير«جناب  احوال آن: عطّار/ءاالولياةتذکر .۹
 )۱۱س ,  ب۳۳ق . (مرقوم است

 )۶۰ق . ( تا عهِد اکبري گفتهالشعراءةتذکر: تفي اوحدي/الشعراءةتذکر .۱۰
. دولت شاه اصل وي انوري از ده بدنه نوشته: دولت شاه سمرقندي/الشعراءةتذکر .۱۱

 )۶۳ ق(
شيخ محمد علي حزين سلمه  المعاصرينةتذکردر اين وال : حزين/المعاصرينةتذکر .۱۲

 )۱ص , ۱۴۰ق . (نظر قاصر رسيده  بهاهللا تعالي
 با احوال او نامه جنگچه ميان سرخوش در  چنان: نامة ميان سرخوش جنگ .۱۳

 )۱۲ص ,  ب۱۸ق . (گفته» الدين محمد اعظم قطب«
 )۲۴۶ق . ( استالسير حبيبموالنا زالي از شعراي صاحب : الدين غياث/السير حبيب .۱۴
, ۲۲۸ق . ( در صنايع سخن از تصانيف اوستالسحر حدايقو : وطواط/السحر حدايق .۱۵

 )۱۵س 
 ۳۳ق . (جاست از آن. گويند ديوان آن دو هزار بيت است: ديوان ابوسعيد ابوالخير .۱۶

 )۱۱س , ب
 )۱۰س , ۲۱۰ق . (ديوانش چهارده هزار بيت و همه خوب: ديوان باقراي خليل .۱۷
,  ب۱۲۴ق . (نظر نيامده  بهسواي تعريف طعام در ديوانش: ق اطعمهديوان بسٰح .۱۸

 )۳ س
 )۶س ,  ب۱۰۹ق . (نظر آمده  بهديوانش: ديوان بينش .۱۹
 تازگي و نازگي حرف خيلي به. ديواني پر از مضامين تازه يادگار گذاشته: ديوان تنها .۲۰

 )۶س , ۱۴۴ق . (زند مي
 )۳س , ۱۶۱ق . (جاست ديوان مختصري دارد از آن: ديوان ثاني خان هروي .۲۱
 )۳س ,  ب۱۱۴ق . (و اين مطلع ديوان اوست: ديوان چندر بهان برهمن .۲۲
زبان خاصّ … ديوان غزل و رباعي و قصايد و مثنوي: ديوان خواجه حسين ثنايي .۲۳

 )۱۳س , ۱۵۱ق . (و عام است
. گويد  ميدرويشانه. ديواني قريب چهار هزار بيت دارد: ديوان درويش سقا چغتايي .۲۴

 )۱۰س ,  ب۲۴۹ ق(
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, ۲۲۸ق . (نظر نيامده  بهديوان شعرش بيشتر از هفت هزار: ديوان رشيد وطواط .۲۵
 )۱۵ س

 )۴۹ق . (قدر هزار بيت مقدار است  بهديوانش: ديوان ابوتراب بيگ رنجداني .۲۶
 )۳س , ۱۶۱ق . (جاست از آن, ديوان مختصر دارد: ديوان مير مفاخر حسين ثاقب .۲۷
, ۱۶۱ق . (م صرف رساله منظوم ساختهدر عل: ثاني خان هروي/رسالة علم صرف .۲۸

 )۳ س
 )۶۰ق . ( هم فکر کردهنامه ساقيو : تقي اوحدي/نامه ساقي .۲۹
نويس تاريخش  بندرابن داس خوشگو تذکره: بندرابن داس خوشگو/سفينة خوشگو .۳۰

 )۱س ,  ب۱۵۳ق . (گفته» مير افضل ثابت«
 )۳س ,  ب۱۲۴ق : (شاهنامه بسٰحق اطعمه .۳۱
,  ب۲۴۹ق . ( از تصنيفات اوستسروريفرهنگ : سروري/فرهنگ سروري .۳۲

 )۱۱ س
 ) ب۲۴ق  (.کليات شفيعايي اثر کليات مختصري دارد .۳۳
صد هزار و بيش از کليات ايشان نظماً و نثراً که از صد هزار و بيش از : کليات بيدل .۳۴

 )۱۷س ,  ب۱۲۶ق . (نود هزار است
ه هزار بيت باشد در کلياتش قريب د. گردد  ميقدر از کلياتش اين: کليات ملّا ذهني .۳۵

 )۱۱س , ۲۲۴ق . (شود  مي نوشتهننظر آمده در اين وال انتخاب آ  بهاکبرآباد
 )۶۳ق . (نويسد  ميلطايف و ظرايفصاحب : لطايف و ظرايف .۳۶
احوال مآثر رحيمي متضمن   به مسمييتاريخ عظم«آقا عبدالباقي باقي /مآثر رحيمي .۳۷

, ۱۰۸ق . ( صفحه روزگار نوشتهعبارت سليس بر  به…خانان عبدالرحيم خان خان
 )۸ س

 زبانزد خاص و عام …باغ ارم  بهمثنوي مسمي: خواجه حسين ثنايي/مثنوي باغ ارم .۳۸
 )۱۳س , ۱۵۱ق . (است

 )۶ص , ۱۰۹ق . (مثنوي دارد در تعريف کشمير: مثنوي بينش .۳۹
 نام بنام يوسف محمد خان مثنوي حسن يوسف: بپردستان/مثنوي حسن يوسف .۴۰

 )۱۷س , ۱۰۹ق . (گفتهقدرت   بهکه اين
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 )۴۹ق  (. گفتهالعراقينحتفة و االسرار مخزنمثنوي در جواب : مثنوي حکيم ابوالفتح .۴۱
مثنوي در تعريف و دستارخوان نواب مذکور : ارجمند جنون/مثنوي در تاريخ مطبخ .۴۲

 )۵ص , ۱۶۴ق . (شود  ميانتخاب زده نوشته, گفته
 )۴س ,  ب۱۷۴ق . (مسافرينمثنوي زادالمن : يمير جايس/مثنوي زادالمسافرين .۴۳
يِکي از شواهد پيغمبري شعري مثنوي سحر :  شيرازيياهل/مثنوي سحر حالل .۴۴

 )۷س , ۳۶ق . (حالل است
و مثنوي ديگر سر سکندر نام زد خاص و : خواجه حسين ثنايي/مثنوي سر سکندر .۴۵

 )۱۳س ,  ب۱۵۱ق . (عام است
مذاق   به خاقاني بسيارالعراقينحتفةمثنوي در جواب : مثنوي سلطان علي بيگ ريبي .۴۶

 )۱۶س , ۲۳۲ق . (جاست از آن. گفته
 که گفته چند بيت آورده… شاهنامهاز مثنوي : محمود بيگ سالم/مثنوي شاهنامه .۴۷

 )۱۱س ,  ب۲۴۹ق . (شود مي
 االسرار مخزنمثنوي منظور انظار را که در بحر : رهايي هروي/مثنوي منظور انظار .۴۸

 )۱۲س , ۲۳۰ق . (گفته
 )۱۶س ,  ب۱۷۴ق : (ميرو/مثنوي مولوي .۴۹
که گفتة چند بيت … مهر و وفا… از مثنوي: محمود بيگ سالم/ مهر و وفايمثنو .۵۰

 )۱۱س ,  ب۲۴۹ق . (شود  ميآورده
کتاب ناز و نياز مشتمل بر چهار بيت در بحر : ذوقي سمرقندي/مثنوي ناز و نياز .۵۱

 )۱۲س ,  ب۲۲۶ق . (خسرو شيرين گفته
 جا آن,  گفتهيمثنوي يوسف و زليخا: قيقتمير رضا علي ح/مثنوي يوسف و زليخا .۵۲

 )۵س , ۱۸۵ق . (ناصر علي پيچيده به
 که گفته زليخاو  يوسف… از مثنوي: محمود بيگ سالم/زليخاو مثنوي يوسف  .۵۳

 )۱۱س ,  ب۲۴۹ق . ( اويزليخاو يوسف من مثنوي , شود  ميچند بيت آورده
. کر کردههم ف…  ناممثنوي يوسف يعقوب: تقي اوحدي/مثنوي يوسف يعقوب .۵۴

 )۶۰ ق(
 )۱س ,  ب۲۱۳ق . ( مذکور استمجالس امير علي شيردر : مجالس امير علي شير .۵۵
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 . آوردهالعشّاق مجالسسلطان حسين بايقرا در : سلطان حسين بايقرا/العشّاق مجالس .۵۶
 العالم مرآتسراي عالمگيري در  بختاور خان خواجه: بختاور خان/العالم مرأت .۵۷

 )۶۲ق . (نويسد مي
از منتخب مرزا صائب قلمي » حکيم حاذق«اين چند شعر :  صائبمنتخب مرزا .۵۸

 )۵س ,  ب۱۸۵ق . (گردد
 )۵س ,  ب۲۰۶ق . ( آمدهنفحاتدر : جامي/االنس نفحات .۵۹
نويسد که اعاجي و دقيقي   ميهفت اقليمصاحب : ابن احمد رازي/هفت اقليم .۶۰

 ) ب۵۱ق . (معاصراند
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