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مقدمه
ارزش کار تصحیح
نسخههای خطی همچون کاایزهای پنهانی هستند که با تصحیح و چاپ شناخته شده و دا اختیاا عالقهمندان
و متخصصان ادبی قراا میگیرند و چه بسا تشنگیها فرو مینشانند .آنچه اماروز باه عناوان متاون زباان و اد
فااسی دا دسترس عالقمندان است ،مدیون نسخه های خطی تصحیح شده توسط استادان بزاگی همچون عالمه
قزوینی ،سعید نفیسی ،مردوم ایرج افشاا و دیگر بزاگان این درفه و هنر است.
نسخه های خطی به دلیل کثرتشان نمایندۀ عظمت تمدن ایرانی و اسالمی اسات و تصاحیح ایان نساخ ااهای
است برای به دست آوادن اطالعات منحصر بهفردی از متون کهن و تا زمانی که همه نسخههاای خطای _ کاه
شامل هزااان نسخه پااسی است _ تصحیح نشدهاند ،قضاوت دابااۀ دستوا تااایخی ،ساک

شناسای و برخای

علوم ادبی قضاوتی نسکی خواهد بود .بنابراین هر اهتمامی برای تصحیح نسخ خطی اقادامی شایساته و داخاوا
توجه است و ما اا برای داشتن چشماندازی صحیح از سیر تحول زبان فااسی دا همه دوزهها آگاه میکند.
از اازشمندترین نسخههای خطی که سرچشمه و منکع اطالعات بیشماای از ادواا تاایخی و فرهنگی هساتند و
بیش و پیش از سایر نسخ باید مواد توجه قرااگیرناد تاذکره هاای شاعر فااسای هساتند کاه موجار آشاکاای
گوشههای مجهول ،تاای

و پنهان از تاایخ ادبیات ما میشوند.

ت ذکره دا زبان عربی به معنی یاد کردن ،یادآوای ،یادکرد ،یادگاا و گذانامه است و هیچگاه باه معنای کتاابی دا
شرح دال و آثاا اجال به کاا نرفته است.
تذکره دا زبان فااسی و دا فرهنگ های فااسی به معنای :یادداشت و یادآوادن و پناد دادن آماده اسات و دا
تمام کتر ادبی فااسی (غیر از تذکرۀ دولتشاه) قکل از زمان صفوی کلمة تذکره به معنای یادگااا و یادداشات و
یادآوای به کاا افتهاست و به تدایج دا زمان صفویه ،معنی کتا
اولین کتا

دا شرح دال و آثاا شعرا پیدا کارده اسات.

فااسی که اسم آن با کلمة تذکره شروع میشود تذکرهاالولیای فریدالدین عطاا نیشاابوای دا اوایال

قرن هفتم هجری است( .نقوی :ص )2

اهمیت تذکرهها بر هیچ اهل تحقیقی پوشیده نیست و یکی از دستاوادهای آن ،این است که اطالعات جامعی
از شاعران و نویسندگان دا ادواا مختلف تاایخی به ما خواهند داد و عالوه بر اینها اطالعاات مفصالی داباااۀ
اوابط اجتماعی  ،فرهنگی و دتی اخکاا تاایخی فراوانی از دواان زندگی شعرا و نویسندگان دا اختیااا ماا قاراا
میدهند.
دا بازخوانی همین تذکرهها است که شاعر گمنامی چاون دازین الهیجای شاناخته شاد (اک :شافیعیکادکنی،
مقدمه) و اشعااش که دستمایه شهرت برخی شاده باود باه اد

دوساتان و فرهیختگاان معرفای شاد.تاذکرۀ

تحفهالشعرا نمونهای از نسخههای خطی تصحیح نشدهاست که تا کنون مواد بیمهری و بایتاوجهی قرااگرفتاه
است و دا این مقاله ،این تذکرۀ دا دست تصحیح ،ک ه شرح دال تعدادی از شاعران گمناام ویاا کمتار شاناخته
شده است ،معرفی شاده و اطالعاات دسات اولای از آن دا اختیااا پژوهنادگان تااایخ ادبیاات ،نقاد ادبای و
عالقمندان زبان دیرپای پااسی قراا گرفته است .نگااندگان بر آنند تا با این انتخا
منقح از شاعران مهجوا اا دا دسترس پژوهندگان اد

دا این تصحیح شرح داالی

فااسی قراا دهند.تذکرۀ تحفهالشعرا شرح داال  12تان

از شاعران پااسیگوی هند است و مؤلف آن ،افضلبیگخان قاقشال اوانگآبادی ،نیز از تذکره نویسان شکه قااه
هند به دسا

میآید و دا هند اوزگاا میگذاانیده است؛ بنابر این الزم اسات پایش از معرفای تاذکرۀ تحفهه-

الشعرا به اوابط ایران و هند و شاعران پااسیگوی هندی وتذکره نویسی دا آن دیااا اشاااهای مختصار داشاته
باشیم.
تذکره نویسی در هند
ایران با سرزمینی کهن که سراسر آن تا چندی پیش هندوستان خوانده میشد پیوندی دیریناه دااد اماا بعاد از
جدایی جغرافیای این دو مرز یعنی ایران و هند اوابط فرهنگی این دو مرز کهن از هام نگسسات و ایان اابطاه
استوااتر شد.
بنابر شهادت اکثر کتر نقد ادبی و تاایخ ادبیات به دالیلی معلوم و نامعلوم دا دواه صفویه جمع کثیری از ادباا
و فرزانگان ایرانی به هندوستان مهاجرت کردند و بسیاای از شاعران پااسیگو به دابااا شااهان هنادی اوی-

آوادند و برخی از آنان دا آن دستگاه پرواش یافتند که نام بعضی از بزاگتارین نویساندگان و شااعران ادبیاات
فااسی دا میان ایشان دیده میشود؛ از جمله مسعودسعد سلمان ،صائر ،نظیری که به همراه بسایاای دیگار ،از
جمله پااسیگویان به نام ایران زمین بودند که دا دابااهای هند که مهد اد

و فرهنگ پااسی بود داخشیدند و

بسیاای دا همان جا ماندگااشدند و امروز دا نزد ایرانیان و دا دقیقت هموطنان اصلی خاود مهجاوا ماندناد و
تنها یاد و نام ایشان دا نسخ خطی و تذکره ها به ثکت اسیده است که امروزه با تصحیح و چااپ ایان نساخ باه
اد

دوستان و اد

پرواان معرفی خواهند شد.

هرکسی کو دوا ماند از اصل خویش

بازجوید اوزگاا وصل خویش

تذکره نویسی دا هند دا قرون  66و  62هجری اونق فراوان یافت و به مدد همین تذکرهها بسایاای از شااعران
معرفی و شناخته شدند .دا کتا

تاذکره نویسای فااسای دا هناد و پاکساتان ،دکتار نقاوی معتقاد اسات کاه:

«نویسندگان فااسی زبان هند و پاکستان دا دو زمینه بر ادیکان دیگر پیشی گرفتند ،یکی دا امر تدوین فرهنگناماه
و لغت و قواعد زبان فااسی و دیگری دا ثکت ادوال و اخکاا شاعران پااسی زبان ،که ایرانیان خاود باه ایان دو
امر توجه شایانی نداشتهاند و دابااه آن کاا چندانی نکرده اند»( .ص)61
با توجه به تعداد تذکره های موجود از مؤلفان هند و پاکستان می توان این ادعا اا قکول کرد و میتاوان گفات
که اگر تذکره نویسی و ثکت ادوال دا دواان گذشته اواج نمییافت ما از شناخت بسیاای از شااعران ایرانای و
پااسیگوی که دا هند و یا نقاط دیگر اوزگاا میگذااندند ،محروم میماندیم.
اوانگ آبادی یکی از مؤ لفانی است که به ثکت و شرح ادوال شاعران پرداخته است و با تاذکرۀ تحفهالشعرا ماا
اا دا شناخت برخی از این پااسیگویان مهجوا یاای اسانده است.
__________________________
-اک :بهاا ،ص 211؛ اک :نقوی  ،ص 61؛ و ....

شرح احوال اورنگ آبادی
افضل بیگ خان قاقشال اوانگ آبادی ،از تذکره نویسان شکه قااه هند دا ساده  62ق61/م اسات .از تااایخ
والدت و تحصیالت وی آگاهی چندانی دا دسات نیسات جاز آنکاه از خانادانی تارک ناژاد باود و دا دابااا
فرمانروای دکن آصفجاه و پسرش ناصرجنگ دااای مناصکی بود و اینکه شااگرد و دوسات آزاد بلگرامای -از
شعرای به نام آن دواه – بوده است .شهرت افضل بیگ خان به سکر تألیف تاذکرۀ تحفههالشهعرا اسات( .اک:
دایرهالمعااف بزاگ اسالمی،جلد نهم  ،ص 165تا )161
اوانگ آبادی این تذکره اا دا سال  6611تألیف نموده است چنانکه قطعة زیر از آزاد بلگرامی که مؤلاف آن
اا دا مقدمة تذکره آواده است ،این نکته اا یاد آوای میکند :
قدا دان صادکان معنی افضل بیگ خان
کل

او بر لوح گیتی بست نقش تازهای

که" اصحا

شعر" ،با دسا

کرد تألیفی مرتر از پی اابا

شعر6

میشود تاایخ سالش تحفة اصحا

شعر

دروف ابجد نشانگر سال  6611است که سال تألیف کتا

اا میاساند .همچنین

از عااف الدین عاجز نیز بیتی دا مقدمه آمده است که که سال تألیف تذکره اا یادآوای می کند:
نسخة تازه چو میرزاافضل

کرد تألیف به نام شعرا

سال اتمام سخن عاجز گفت

تحفة اوج کالم شعرا

که " اوج کالم " با دسا
دا کتا

دروف ابجد نشانگر سال  6611است.

تذکره نویسی فااسی دا هند و پاکستان ( ص )571و کتا

از میرزا علینقی ایجاد آمده است که سال تألیف کتا

تاایخ تذکرههای فااسی(ص )611سه بیت

اا بیان می دااد:

__________________________
-6دا کتا

تذکره نوی سی فااسی دا هند و پاکستان دکتر نقوی این بیت با کمی تفاوت آواده شده است.

خان افضل بیان معنی سنج
کرد تألیف نسخهیی انگین
سال تاایخ آن ز "اوی قکول"

مجلس آاای صفة شعرا
از سخنهای طرفة شعرا
گفت ایجاد تحفة شعرا

که " اوی قکول " «ق= »611و با " تحفة شعرا= »6111اقم  6611به دست میآید که با وجاود تعمیاه بااز هام
برابر سال تألیف نیست .ذکر این نکته الزم است که این سه بیات فقاط دا یکای از نساخههاای موجود(نساخة
اساس ،برگ )1دا دست نگااندگان آمده است.
نسخه های موجود از تذکره تحفهالشعرا
از تذکره تحفه الشعرا  5نسخه دا دست است که هر  5نسخه متعلق به کتابخاناه مجلاس شاواای اساالمی
است .از این  5نسخه 2 ،نسخه خطی و دست نویس است و فقط سال کتابت یکی از نسخهها دا پایان کتابات
آمده است که کاتر تاایخ کتابت اا  6611آواده است که این نسخه ،نسخة اساس این تصحیح نیز قاراا گرفتاه
است .الکته اصل این دو نسخه دا کتابخانه دیدا آباد دکن است و نسخه های موجود دا ایاران باا داخواسات
مرکز میراث مکتو

به صوات میکروفیلم دا اختیاا کتابخانه مجلس قراا گرفته است* نسخه سوم از ایان ساه

نسخه به شمااه  56716به صوات چاپ سنگی است که دا سال  6616م توسط دکتر دفیظ قتیل دا دیدا آبااد
به چاپ اسیده است و این نسخه نیز دا کتابخانة مجلس موجود است .با توجه به تفاوتهاای بایشاماا میاان
نسخة اساس و چاپ سنگی گردآوای شده توسط دکتر دفیظ قتیل ،به نظر میاسد ایشاان بارای تصاحیح ایان
کتا

تنها ی

نسخه دا اختیاا داشتهاند و هیچ تصحیحی صوات نگرفته است و یا اینکه ایشان نسخه دیگری

دا دست داشتند که ما از یافتن آن محروم ماندیم.
_______________________________________
* ذکر این نکته الزم است که سه نسخه برای تهیة این پایان نامه به تقاضای نگااندگان و با دمایت ویژه مرکز نشر میاراث مکتاو
شدکه شایسته است از اهتمام ائیس محترم این مرکز و همکااان ایشان دا دفظ ونشر فرهنگ ایران و زبان فااسی سپاسگزاای نماییم.

فاراهم

پیشینه تحقیق
تذکرۀ تحفهالشعرا تا کنون جز مواد مذکوا تصحیح و چاپ نشده است اما دا برخی کتر تاایخ ادبیاات و
معرفی تذکرهها ،ادپایی از آن وجود دااد از آن جمله دا کتا

تاایخ تذکره های فااسی تاألیف ادماد گلچاین

معانی ،تذکره نویسی فااسی دا هند و پاکستان تألیف سید اضا نقوی ،تاایخ ادبیات مسالمانان پاکساتان و هناد
تألیف سید فیاض محمود؛ همچنین دا دایرهالمعااف بزاگ اسالمی دا ذیل نام افضل بیگخان قاقشاال اواناگ
آبادی ،اشااه کوتاهی به این تذکره شده است.
اما دا نسخه های دا دست تصحیح موضوع این مقاله اختالفاتی میان اظهاا نظر این کتر دا فهرست اسامی
شاعران دیده میشود و بر نگااندگان معلوم نیست که آیا این بزاگوااان نسخه دیگری جز ساه نساخه معرفای
شده اا دا اختیاا داشتهاند یا دا فهرست اسامی شاعران نگاه اجمالی به کاا افته است؟ بارای نموناه دا معرفای
شاعری به نام سید عکدالولی دا نسخه دا دست نگااندگان (اک:نساخة  ،56716بارگ )61تخلا
آمده است ولی دا کتا

تاایخ تذکره های فااسی تخل

وی عزلات

این شاعر عازت آماده اسات (اک :گلچاین معاانی ،

ص )616و دا معرفی شاعری به نام میر عکدالمنان که دقیقاً بعد از سید عکدالولی معرفی شده است تخلا

وی

اا عزلاات آواده اساات (گلچااین معااالی :همااان) و دا نسااخه دا دساات نگااناادگان عاازت آمااده اساات (اک:
نسخة ،56716برگ )61؛ دا معرفی شاه هدایت اهلل چاکاای تخل
کتا

وددت ( اک :نساخة،56716بارگ )66دا

تاایخ تذکرهای فااسی شاه هدایت اهلل وددت معرفی شده است و الکته اختالفات دیگری هم وجاود دااد

که ما اا بر تصحیح این نسخه و دا اختیاا قراا دادن اطالعات آن مصممتر میسازد.
سبک و ساختار تذکرۀ تحفهالشعرا
شرح دال  12تن از شاعران پااسی گوی هند(دکن) است که از میان این  12تن  11تان مسالمان و  2تان
هندو هستند و اغلر دا قرن دوازدهم میزیستهاند و دا شرح ادوال بیشتر آنان باه همزماانی دیاات ایشاان باا
دکومت آصفجاه و ناصرجنگ اشااه شده است ،برای نمونه دا معرفی شاعری به نام سید غالمدسین قاادای

اینگونه میآواد :و نظامالدوله بهادا ناصرجنگ خلف نظامالمل

آصفجاه به جنا

تقدس آیات او باه صادق

دلی ااادت و عقیدت داشتهاند (.نسخة ،56716برگ )1
از آنجا که اغلر شاعران ذکر شاده ،معاصار و الکتاه همشاهری اواناگ آباادی بودناد و او باا ایان ادباا و
نویسندگان مصادکت و دوستی داشتهاست ،اطالعات مؤلف اا می توان موثق و اازشمند دانست .برای نموناه دا
شرح ادوال عاافالدین عرف میرزای اینگونه میآواد «:و با فقیر 6محرا از طفولیت همادم و یکادل اسات ،از
اوی اشفاق به دیدن ادقر تشریف اازانی می فرماید»( .اک:نسخة ،56716برگ )662ناگفته نماند این تذکره باه
سکر شرح دال مفصلی که از آصفجاه و پسرش ناصرجنگ ااائه میدهاد از اهمیات تااایخی نیاز برخاواداا
است.
ویژگیهای سبک نثر اورنگ آبادی
- 6مؤلف هموااه سعی دااد کالم خود اا به شعر آااسته دااد ،دا مقدمة کوتاه و الکته مفیدی که ااائه میدهد دا
بیشتر سطوا شاهد اشعاای دا ااستای مطالر گفته شده هستیم .همچنین دا شرح وقاایع تااایخی و یاا شارح
ادوال شاعران ،مؤلف هموااه کوشیده از شعر شاعران بزاگ همچون داافظ ،عطااا ،ساعدی ،بیادل دهلاوی و
دیگران به طوا متنوعی استفاده نماید.
برای نمونه دا شرح وقایع تاایخی مربوط به آصفجاه شاعر زیکاای ساعدی و داافظ و عطااا نیشاابوای اا
چاشنی بیان خود می کند:
«جهان ای برادا نماند به کس
« به آ

زمزم و کوثر سفید نتوان کرد

دل اندا جهان آفرین بند و بس ( »2نسخة ،56716برگ)51
گلیم بخت کسی اا که بافتند سیاه»( 5نسخة  ،56716برگ)57

 -6اوانگ آبادی داتذکره همه جا خود اا با لقر «فقیر» معرفی می کند.
-6گلستان سعدی  ،دکایت شمااه«»6
-2دافظ شیرازی  ،قطعه

دا شرح ادوال نظامالدوله بهادا ناصرجنگ سه بیت زیر آمده است:
«ز انقال

زمانه عجر مداا که چرخ

« جهان خونریز بنیاد است هشداا
«همه کاا جه ان ناموس و نام است

از این فساد هزااان هزاا دااد یاد»( 6نسخة ،56716برگ)71
سر سال از محرم آفریدند»

2

( نسخة  ،56716برگ )71

و گرنه نیم نان اوزی تمام است» ( 5نسخة ،56716برگ )11

دا شرح ادوال میر فقیراهلل خان شعر زیر داج شده است:
«از این افتن و آمدن عاا نیست

که بی جزا و مد موج ابحاا نیست »( 1نسخة ،56716برگ)612

دا شرح ادوال میرزا ترکعلی بیگ بیتی از دافظ چاشنی میشود:
« فل

به مردم نادان دهد عنان مراد

-2مؤلف کالم و سک

تو اهل فضلی و دانش همین گناهت بس» ( 1نسخة  ،56716برگ )657

خود اا بسیاا تعااف آمیز جلوه میدهد .گاهی از واژهها و عکااتهایی اساتفاده مایکناد

که گویی ساختة ذهن خود اوست و تمامی این واژهها اا به گونهای اسمی و تعااف آمیز به کاا میگیرد:
«داویش صفا کیش و عااف کامل جمیع علاوم باود» ( .نساخه شامااه ،56716بارگ  )65؛ «شاروع از اداوال
داویشان عالیشان صفاکیشان نمود» ( .نسخة  ،56716برگ )1؛ اسائی خامة سرو مثال از دمد گلشن آاائیاست
که چمن پردازی صحیفة گلستان اقم کشیدۀ قلم نوبهاا اوست» ( .نسخة  ،56716برگ )6

-3دافظ شیرازی
-1بیدل دهلوی
-1عطاا نیشابوای ،اسراا نامه
-6واعظ قزوینی،دیوان اشعاا ،شماا6
-2دافظ شیرازی ،دیوان اشعاا ،غزل 216

دا شرح ادوال میر غالم علی بلگرامی این گونه میآواد« :دا ایعان آگاهی سر اشته تحصیل علم بهدسات آواد
و کتر داسی از بدایه تا نهایه دا دلقه داس میر طفیل محمد بلگرامی مرتر گذاانید و نعت و دادی
نکوی و فن ون اد

و سایر

از خدمت قدسی منزلت میر عکدالجلیل بلگرامی جد خود اخذ نمود» ( .نسخة ،56716برگ)1

دا شرح ادوال آصفجاه این گونه ماینویساد« :باه اتفااق جمیاع اامارا برهمازن گشات و پایش افاتن ناداد».
(نسخة ،56716برگ )51
دا شرح ادوال نظامالدوله ناصرجنگ این گونه میآواد« :چون شر بر سر دست آمد سپاه عسگرین جابجا کمر
بسته مستعد و سرگرم جانفشانی بودند( ».نسخة ،56716برگ)11
الکته نکاید فراموش کرد که اوانگ آبادی داباای بوده است و سالها دا داباا آصفجااه و پسارش ناصارجناگ
اوزگاا گذاانیده است و بنابر نظریه های زبان شناسی امروز که مشاغل و مناصر اا تأثیرگذاا بر زبان مایدانناد
گمان میاود این سک

تعااف آمیز همراه با کلمات سنگین و بعضاً اغراق آمیز تأثیر داباای بودن وی باشد.

- 5مؤلف دا نثر میکوشد برخی از صنایع لفظی اا چاشنی زیکایی نثر خود سازد.
الف)سجع :مؤلف کوشیده تا با آوادن کلمات مترادف کالم خود اا مسجع سازد.
 «-بر ضمیر منیر آفتا

نظیر اصحا

دانش و بینش که گلدستة باغ آفرینشاند اوشن وهویدا میساازد

که عالی فطرتان واالفهم ،ادوال و اقوال شعراء متقدمین و متأخرین به عکااات انگین و استعااات متاین
که هر دروف آن مضمون داستانهاست به تصانیف خویش داج کردهاند»( .نسخة  ،56716برگ )2
دا شرح ادوال نظامالدوله ناصرجنگ این گونه آواده است« :شرح شارافت دسار و نسار خانادانعالی شان او دا ضمن ادوال پدا بزاگوااش سمت گزااش یافت اکنون عنان قلم عکارت اقام بصاو
داالت و واقعات عجیکه و غریکه این مجکوا قضا و قدا معطوف می نماید»( .نسخة ،56716برگ )15
دا شرح ادوال آصفجاه این گونه نوسته است« :صادکزادۀ عالمیان با دل بریان و دیدۀ گریان از اکابرو اعیان به تغسیل و تدفین جسد مکااکش پرداخته»( .نسخة ،56716برگ )11

) اغراق  :دا بیان ادوال برخی شاعران دا مواد صفات و یا قدات شاعری و یا دوادث زندگی آنهاا
زبان به اغراق گشوده است.
 دا شرح ادوال شاه هدایت اهلل چاکاای این گونه میآواد:«نهر آ

از زمینی آواده که قطرۀ آبی بر اوی آن ظاهر نکود چون آن زمین اا خالی نمودند دایای عمان

جوش زد»( .نسخة ،56716برگ )62
 دا شرح دوادث تاایخی مربوط به دواان آصفجاه اینگونه آواده است:«جامهها چاک کردند ،فغان و شیون از جهانیان برخاست»( .نسخة ،56716برگ )11
دا شرح ادوال نظامالدوله ناصرجنگ مینویسد:« چهل اوز متواتر بااان به نوعی شد که جهان پر از آ

گشته ،نشان طوفان بر زمین آشاکاا گشات کاه

طاقت درکت از مکان نماند»( .نسخة ،56716برگ )75
«دا ماتم آن مظلوم عالمی خونابة غم اندوه از دیده نشاند»( .نسخة ،56716برگ )71
پ)تشکیه :اوانگ آبادی از هر فرصتی برای هنر نمایی و ایجاد تصاویر خیال با صنعت تشکیه یا اساتعااه
و ترکیکات خاص استفاده کرده است.
 دا شرح دوادث تاایخی مربوط به دواان آصفجاه اینگونه میآواد:«آخراالمر به زواِ بازویِ سپاهِ ظفر دستگاه ،کشتی دیات سردااان عالمعلایخاان دا گاردا

فناا غارق

گردید»( .نسخة ،56716برگ)51
دا شرح دوادث تاایخی مربوط به دواان نظام الدوله ناصر جنگ نوشته است:«از بس که دود غروا چشم او اا از ااه صوا
)11

پوشیده بود نصحیت و پند سودمند نیفتاد»( .نسخة ،56716بارگ

«خرمن دیات آن بی دینان اا به دااالکواا باید فرستاد»( .نسخة ،56716برگ )71
دا شرح ادوال آقا امین ایلچپوای چنین مینویسد:«اگر زبان به انگ شعلة آتش شود فتیلة بیان اوشن نمیتواند نمود»( .نسخة ،56716برگ )621
ث) تتابع اضافات و تنسیقالصفات:
دا مقدمه این گونه آواده است:«و صنوفِ صلوۀِ برون از دد و تسلیماتِ افزون از عد بر جنا ِ مقدسِ پاک گوهرِ آن معدنِ نکوت و آزادهِ ساروِ
آن چمنِ فتوت ،اثمااِ شجرۀِ اسالت ،انهااِ سرچشمةِ والیت ،باغکانِ گلشنِ دین ،میرابانِ جویکااِ یقاین ،پیشاوایانِ
ااه دین اوالدِ طیکین و الطاهرین سیدالمرسلین صلوۀ اهلل علیهم اجمعین»( .نسخة ،56716برگ )2
دا شرح ادول سید غالمدسین قادای این گونه میآواد:
«گنجینةِ سینةِ آن ستوده افعال از دُاا و أللیِ معرفت ماالمال و دلِ دق منزلِ وی از مشاهدۀ جمالِ ایزدِ متعاال دا
عین وصال»( .نسخة ،56716برگ )1
-1نثر اوانگ آبادی گاهی به ایجاز و گاهی به اطنا
با مک

تمایل دااد .دا برخی پاااگرافها جملههای کوتاه و همراه

و دذف فعل دااد و دا برخی دیگر چنان اطنا گویی دااد که سر اشته کالم از یاد می اود.

برای نمونه دا شرح ادوال سید عکدالولی چنان ایجاز به کاا میگیرد که شاعر اا دا  1خاط باا جماالت بسایاا
کوتاه معرفی میکند:
« خلف سید سعد اهلل داویش سواتی .جامع اقسام فضائل است .مالمتیه مشر
وضع اندان میباشد .از فهم عالی اشعاا فااسی و هندی خو

دااد و ایش بروت تراشایده باه

میفرماید .دا علم دقایق و معاااف بحار ماواج

است .دیوانی ترتیر داده ،این اشعاا آبداا از فکر اسای اوست»( .نسخة ،56716برگ )61

دا شرح ادوال آصفجاه و پسرش ناصرجنگ بسیاا به تفصیل سخن گفته و دا بسیاای از پاااگرافهاا آنقادا
کالم اا بسط داده و وقایع تاایخی اا شرح و توضیح داده است که اشته ساخن از دسات بیارون افتاه و دتای
مرجع ضمیرها نامعلوم میشود(.اک :نسخة  ،56716ذیل نام آصفجاه و ناصرجنگ)
دذف فعل بدون قرینه
دا مقدمه این گونه آمده است:«و متاع تهی دستی از خریداای شفاعتش دا بازاا قیامت نایا »( .نسخة ،56716برگ)6
دا شرح ادوال میر عکدالمنان این گونه میآواد:«فقیر از میر نعمان خان نکیرهاش پرسید ،جوا

داد آن چه مردم میگویند غلط»( .نسخة ،56716برگ )61

 -1از ویژگی های دیگر نثر اوانگ آبادی میتوان به توصیف جزئیات وقایع اشااه کرد .دا شرح وقایع تاایخی
بسیاا ایزبینانه توصیف میکند.
«دا ا ین ضمن قضا اا تیر بندوق که بر بدنش اسید مجروح گشته از بیهوشی افتاد .به معاینة این دال تفرقاه باه
سپاهش اویداد .چون این امر به عرض پادشاه اساید ،امیراالمارا ،خااندواان بهاادا اا باا پاانزده هازاا ساواا
خونخواا بر سکیل کوم

متعاقر ااسال فرمود و خود با بقیة سپاه دا لشکر قراا گرفات .امیراالمارا اواناه شاد،

مابین لشکر هردو پادشاه نهر آ

واقع شده بود ( »...نسخة ،56716برگ ) 11

 -1مؤلف دا بیشتر شرحها بسیاا به داشیه میپردازد و این دا دالی است که میتوانسته توضایحات بیشاتری
دابااۀ خود شاعر ااائه دهد .برای نمونه دا شرح ادوال شاه هدایت اهلل چاکاای مؤلف بیشاتر توضایح خاود اا
معطوف به شرح جزئیاتی از مسجدی میکند که شاعر دا آن سکونت اختیاا نموده است.
« و مسجد اقدس خیلی با صفا سمت اتمام یافته و ایوان خانقاه با ستون های سیاهِ خوش انگ از غایات خاو
طردی تراشیده ،نصر نموده اند و دا اطراف آن دجره هایی مصفا دا نهایت پاکیزگی جهت سکونت داویشاانِ

عالیشان مرتر گشته و بیرون داوازه محاذی تکیه دوضی که صوات دایاا دااد تیااا کارده( .»...نساخة،56716
برگ)66
 -7عربی زدگی دا نثر اوانگ آبادی به وضوح نمایان است .مؤلف دا بیاان خاود از کلماات و عکاااات عربای
بیشماای استفاده کرده است که برای یافتن آنها نیازی به زدمت زیاد نیست.
دا شرح ادوال مولوی محمدباقر اینگونه میآواد:
«به انواع فضائل متحلی است».

(نسخة ،56716برگ )21

دا شرح ادوال آصفجاه اینگونه میآواد:
« بر سکیل استع جال قطع مسافت نموده ،بر سرش اسیده به محاابه و مجادله دا پیش آمد»( .نسخة ،56716برگ
)51
دا ذکر ادوال نظامالدوله ناصرجنگ اینگونه شرح دادهاست:
« و شر این اشراا فرو باید نشاند ،اگر به دسن کرداا و لطف گفتاا صوات مصالحه اوی نمود -فهو المقصاود
و اِلّا متوکالً علی اهلل و مستعیناً مِن اهلل – مستعد و آمادۀ جنگ باید شد»( .نسخة ،56716برگ )11
 -1یکی از زیکاترین ویژگیهای نثر اوانگ آبادی یافتن تعکیرات مترادف برای مفاهیم مشترک است برای مثاال
مؤلف برای مرگ افراد تعکیرات زیکایی میآواد و تقریکاً دا هیچ ی

از شرحها مرگ افاراد اا باه طاوا سااده و

یکسان بیان نمیکند .برای نمونه دا شرح وقاایع تااایخی مرباوط باه آصافجااه مارگ هریا

از ساردااان و

شاهزادگان اا با تعابیری متفاوت شرح کرده است:
«و چون به دکم قضای ایزد متعال بهاادا شااه دل از ملا

و ماال برداشاته باه سار منازل خاموشاان شاتافت».

(نسخة ،56716برگ )26
«فتح خان همان ساعت بر زمین افتاد و زندگانی اا جوا

داد»( .نسخة ،56716برگ )12

دا شرح ادوال محمداضا قزلکاشخان این گونه میآواد:
«همان جا ودیعت دیات به موکالن قضا و قدا سپرد»( .نسخة ،56716برگ )611
 -6دا خالل شرح ادوال شاعران به معرفی آثاا دیگر شاعر و معرفی نویسندگان دیگر و آثااشان میپردازد.
برای نمونه دا شرح ادوال شاه فضلاهلل نقشکندی به نام کتا

دیگری از او اشااه میکند:

«اسالة زادآزاد دا علم سلوک از او به یادگاا است»( .نسخة ،56716برگ )61
دا شرح ادوال میرعکدالمنان به کتابی از نویسندۀ دیگر اشااه می کند:
«عنایت اهلل کشمیری دستخط پادشاه عالمگیر جمع ساخته و کلمات طیکات نام نهاده»( .نسخة ،56716برگ )61
 -61دا خالل شرح ادوال شاعران به نام بسیاای از شهرها ،اودها ،دایاها و قلعهها اشاااه کارده اسات .بارای
نمونه دا شرح وقایع تاایخی مربوط به دواان آصفجاه و پسرش ناصرجنگ این گونه آواده است:
«بعد از طی مرادل دا بلدۀ برهان پوا دکن اسید»( .نسخة ،56716برگ )56؛ «آنچه به صالح اقر

و اصو

است ،آن است که عکوا دایای نربدا کرده »( .نسخة ،56716برگ )52؛ «چون به نواح قلعة کویل کنده اسیدند
( .»..نسخة ،516716برگ )11
 -66دا خالل شرح ادوال شاعران بسیاای از اصطالدات نظامی و همچنین سالحهای جنگی آن زمان اا بازگو
میکند .برای نمونه دا شرح وقایع تاایخی دواان آصفجاه و پسرش ناصر جنگ اشاااتی اینگونه دااد:
«و سیددسین علیخان به خدمت میربخشی گری و خطا
دانی پادشاه فل

امیراالمرایی سربلند گردید و این امیر نامداا از قدا

اقتداا ،منصر هفت هزاای هفت هزاا سواا و خطا

امتیاز یافته»( .نسخة ،56716برگ )56

نظاام الملا

و باه صاوبه داای دکان

«و با سواا و پیادۀ بیشماا و توپ و جرابل و بان و گجنال دا هکلاه بسایاا و بناد و قیچیاان منتخار کرناانکی
زیاده از دد و عدد سردااان ممتحن کاادیدۀ جراا که به تطمیع و تزویر از اطراف و اکنااف و جوانار آنهاا اا
فراهم آواده افیق جنگ و پرخاش ساخته بود»( .نسخة ،56716برگ )51
دا کل سک

اوانگ آبادی اا دا نثر نمی توان سککی واال و فاخر به شماا آواد اما میتاوان نثارش اا از جهااتی

برجسته خواند .سجع سازیها ،کلمات تعااف آمیز ساختة ذهن داباای و به کااگیری فاراوان شاعر و صاناعت
ادبی،نثر او اا زیکا و خواندنی کرده است.
ساختار تذکره
تذکرۀ تحفهالشعرا مانند بسیاای از متون کهن با دمد و ستایش پروادگاا آغاز میشود:
ای ذکر تو گل فروش بازاا سخن
اوصاف تو مجموعة دیکاچة نطق

انگین ز تو برگ برگ گلزاا سخن
توصیف تو مشاطة اخساا سخن
(نسخة ، 56716مقدمه)

دا ادامه م ؤلف سخن خود اا با نعت و منقکت اسول اکرم پی میگیرد و بعاد از ساخنانی دا اابطاه باا شاأن و
منزلت پیامکر و آوادن اشعاای دا مدح ایشان سخن اا با دو بیت دا مدح دوازده امام ادامه میدهد:
ذات نکی وعلی و آلش اصالً
امزی است عیان ز جاودان ادمد

تفریق ندااند به کیش دانا
کز وی نه دوازده امامند جدا
(نسخة ،56716مقدمه)

نکتة جالر توجه اینجاست که مؤلف بعد از نشان دادن ااادت خود به پیامکر و دضرت علی و الکته دوازده اماام
شیعه دو بیتی هم دا مدح چهاا خلیفه ااائه میدهد:
انسان که خمیر مایة نشو و نماست

چاااست بکین اگر تو اا فهم و ذکاست

چهاا است دروف اسم پاک ادمد

یعنی که ز چاا یاا اسالم بپاست

(نسخة ،56716مقدمه)

دا جایی به نام شاعر این ابیات برنخوادیم و گمان می اود که شاعر این اشعاا خود اوانگ آبادی باشد.
مؤلف دا ادامه و الکته به طوا اختصاا خود اا معرفی میکند و ضمن آوادن نام چند تذکره ،مانند تذکرۀ دولتشاه
سمرقندی ،تذکرۀ محمد عوفی و برخی تذکره های دیگر سکر تألیف کتا

خود اا این چنین میگوید :که چون

پیش از وی دیگران تذکره هایی تألیف کرده و به کرات به ذکر شعرای بزاگ پرداخته اند ،به تقلیاد از ایشاان باه
تکراا نپرداخته و به دکم « لکل جدیاد لاذه » باه ذکار اداوال ساخنواان زماان داال خاود پرداختاه اسات.
(نسخة ،56716مقدمه)
دا ادامه اوانگ آبادی بعد از اشااه به تاایخ تألیف کتا

به واسطة شعر آزاد بلگرامای – کاه دا صافحات قکال

آواده شد -و شعری دیگر از عااف الدین عاجز که آن هم به تاایخ تألیف کتاا
آوادن بح

اشاااه دااد ،بادون باه میاان

تازهای به شرح ادوال شاعران میپردازد.

مقدمة این تذکره بسیاا کوتاه و مختصر است و کل مقدمة این تذکره دا  5بارگ دساتناویس آماده اسات.
اوانگ آبادی دا همین مقدمة کوتاه به ستایش پروادگاا ،مدح ائمه ،چهاا خلیفه و ساکر تاألیف کتاا
میپردازد که همین مکاد

خاود

دا متون دیگر صفحات بیشتری اا به خود اختصاص میدهند و نسکت به مقدمههای

طوالنی متون مشابه ،باید گفت مقدمهای با ایجاز تمام و الکته بسیاا مفید اا ااائه میدهد.
همانطوا که دا صفحة قکل اشااه شد مؤلف بعد از مقدمه باه شارح اداوال شااعران مایپاردازد .آوادن ناام
شاعران بدون هیچ ترتیر الفکایی و یا تاایخی است و مالک ترتیر اوانگ آبادی بنابر گفتة خود او دا مقدماه:
«شروع از ادوال داویشان و عالیشان و صفاکیشان »( .نسخة  ،56716برگ )1بوده است.
اما شیوه و سک

اوانگ آبادی دا معرفی شاعران بدین منوال است  :نام و نام خانوادگی شاعر و آوادن تخلا

شاعر به طوا تلگرافی بدون هیچ جمله بندی مشخ
«سید غالم دسین قادای ،سال

تخل

:

»( .نسخة ،56716برگ )1و دا ادامه نام و تخل

درف دیگری شجرنامهای مختصر و کوتاه اا بازگو میکند:

بی هایچ عالمات یاا

«سید غالم دسین قادای ،سال

تخل

 ،خلف الصدق سید شها

الدین و نکیرۀ سید محمد اساحاق قاادای ».

(نسخه ،56716برگ )1
دا برخی موااد مؤلف به بازگویی ایزترین جزئیات ازادوال شاعر میپردازد و به ماذهر شااعر و گااهی باه
ااتکاط عرفانی شاعران با عرفای اوزگاا نیز اشااه کرده است.
دا شرح ادوال میرزا ترکعلی بیگ این گونه میآواد:
«از مریدان شاه نظام الدین است»( .نسخة ،56716برگ )651
دا شرح ادوال محمد دامد مخاطر به دامد علیخان این گونه ذکر میکند:
« شاگرد و مر ید شیخ ابابکر اله آبادی است ،دنفی المذهر صوفی مشر
گویی همراهی شاعر و انتسا
به انتسا

»( .نسخة ،56716برگ)611

وی به داباا برای اوانگ آبادی مسئلهای مهم بوده است زیرا دا بیشتر موااد

شاعر به شاه یا شاهزاده ای –به خصوص انتسا

به داباا آصفجاه و پسرش ناصرجنگ  -اا بازگو

می کند و این مسئله آنقدا برای مؤلف دائز اهمیت است که دا برخی موااد انتسا

اجداد شاعر باه دابااا اا

هم بیان میکند :
دا شرح ادوال شاعری به نام داگاهقلی خان این گونه میآواد« :والد ماجدش عمار خاود اا دا خادمت ناوا
آصفجاه گذاانیده است »( .نسخة  ،56716برگ )611
دا شرح ادوال شاعری به نام میر فقیراهلل خان اینگونه نوشته است:
«دا عهد پادشاه عالمگیر دا اوانگ آباد خدمت دیوانی بیوتات پادشاهی داشت»( .نسخة ،56716برگ)612
توصیف و شرح ادوال شاعران دا تذکرۀ اوانگ آبادی از تعادل دجمی برخواداا نیست .گااهی باه چناد
سطری بسنده میکند و گاهی دتی چندین برگ اا به شاعری اختصاص میدهد.

اوانگ آبادی دا توضیح برخی از شاعران کلیگوی کرده است و طریقة ایجاز پیش گرفته اسات و دتای دا
برخی موااد شتابزدگی اا دا معرفی شاعرانی ادساس میکنیم ،برای نمونه دا معرفی شااعری باه ناام قاضای
محمدجان مؤلف تنها وی اا دا ی

جمله معرفی کرده است (نسخة،56716برگ  )651و این دا دالی است که

برای معرفی تعدادی از شاعران طریقة اطنا

اا برگزیده اسات و اطالعاات بسایاا جزئای از آنهاا ااائاه داده و

اشعاا بیشتری از آنان اا به اخ کشیده است  ،برای نمونه دا معرفی میرغالم علی آزاد بلگرامی مولف باه شارح
جزئیات بیشتری از وی میپردازد( .نسخة  ،56716برگ  1تا )66
بیشترین توضیحات مؤلف دا ادوال شاعران مخت

به معرفی آصفجاه و پسرش ناصرجنگ است که معرفای

ای دو تن تقریکاً  11برگ از این تذکرۀ  676برگی اا به خود اختصاص داده است که الکته این اطنا

مؤلاف دا

معرفی این دو تن از اهمیت تاایخی بسیاای برخواداا است .
اما اینکه چرا مؤلف دا معرفی برخی از شاعران ایجاز و دا معرفی برخی دیگر اطنا

اا برگزیده است میتاوان

چند دلیل اا فرض کرد:
 -6مؤلف شاعران نام آوا تر و پر اهمیت اوزگاا خود اا به اطنا

و شاعران کم اهمیت اا به ایجاز معرفی کرده

است.
-2اطالعات شخصی مؤلف دابااۀ تعدادی از شاعران بیشتر بوده و همین موضوع سکر گسترش کالم وی شاده
است و دابااه برخی از شاعران اطالعات اندکی دا اختیاا داشته است و به همین سکر به چند سطر دا معرفای
آنان بسنده کرده است.
 -5میتوان این گزینش دا ایجاز و اطنا

اا به تمایالت شخصی مؤلف به سک

یا شعر شاعری فرض کرد.

و دا آخر باید به نظر دکتر نقوی دا کتا " تذکره نویسی دا هند و پاکساتان " اشاااه کارد کاه باه کوتااهی و
اختصاا اطالعات برخی شاعران دلیلی اینگونه اعتراض گونه بیان داشته است:

« چون مؤلف با اکثر این شعرا ،معاصر و ظاهراً آشنا بوده اسات ( چاون اکثرشاان دا دیادا آبااد و ناوادی آن
زندگی میکردند) بنابراین ،علت این که چرا دا جمع آوای مطالر مهمی ااجع به زندگی شعرای مذکوا ساعی
و کوشش ننموده غیر از غفلت و تساهل او به علت دیگر نمیتوان دمل کرد» (ص)511
الکته شاید انتسا

غفلت و تساهل بر اوانگ آبادی چندان صوا

نکاشد چرا که اوانگ آبادی دا معرفی برخی

از شاعران مطالر و اطالعات مهم و اازشمندی اا ااائه می دهد .اگر شایوۀ وی تسااهل و غفلات باود بایاد دا
معرفی همة شاعران به توضیحاتی اندک بسنده میکرد.
مؤلف بعد از ااائه مطالکی دا شرح ادوال شاعران ،ابیاتی از آنها اا بدون هیچ نظم و جداساازی از اشاعاا
مختلف شاعران گزینش و ااائه داده است .دا هر دو نسخة قدیمتر ابیات پشت سرهم دا ی

خط مانناد جملاه

آمده است و فقط کاتر با نشانه ای مصرع ها اا از هم جدا کرده و از همین نشانه هاست که شعر هاا تشاخی
داده می شود .ذکر این نکته الزم است که مؤلف گاهی اشعاا هندی شاعرانی اا میآواد و این اشعاا اا هم پشت
سر هم و بی فاصله از اشعاا فااسی میآواد که الکته با آوادن عکاات « اشعاا هندی» تماایزی باین اشاعاا قائال
میشود.
مقدمه ای که مؤلف برای توضیح هر شاعر میآواد اا میتوان به ناوعی نقاد ادبای باه شاماا آواد ،اولاین
شاخ

برای شناخت اندیشه های منتقدانة صادر تذکره ،دا واقع گزینش او از شاعران و اشاعاا آنهاسات و

شاخ

دیگر دجم اطالعات و مطالکی است که وی دابااۀ شاعران ااائه میکند و قطعاً دا کناا این دو ویژگای

برخی اظهاا نظرهای با شاهد و یا بدون شاهد اوانگ آبادی میتواند جهت اندیشه نقادانة او اا به مخاطار بااز
نماید .برای نمونه دا معرفی بلگرامی اینگونه مینویسد« :دا علم صوفیه و نظم ونثر عربی و تاایخ گویی وفنون
اشعاا سرآمد ابنای اوزگاا است ،اشعااش همه دُا ایز و دالویز»( .نسخة ،56716برگ )7
دا معرفی میر عکدالمنان این گونه مینویساد « :نثار میار ،باه انگینای اسات و دا نظام ،دیاوانی ترتیار داده».
(نسخة،56716برگ)61

دا معرفی شاعری به نام اایمدن سنگه اینگونه مینویسد« :طکع موزون دااد نسکت از غزلیات ،دا قصیده گویی
و تاایخ فکر خو

دااد»( .نسخة ،56716برگ )616

و از برخی به سادگی میگذاد مانند قاضی محمد جان (نسخة  ،56716برگ )651و این مسئله ما اا به گونهای
واداا به قضاوت دا مواد شاعران مذکوا میکند.
ساختاا کتا

اا میتوان به گونهای مانند باقی تذکره های نوشته شاده دا آن دواان دانسات الکتاه باا کمای

تفاوت مانندآوادن مقدمهای مختصر و مفید ،آوادن اشعاا فااسی و هندی شااعران دا یا
تولد و وفات شاعران ،آوادن انتسا

جاا ،نیااوادن ساال

های خاندانی و همچنین مناصر داباای که گاویی بارای اواناگ آباادی

بسیاا مهم بوده است .دا هر صوات مؤلف شرح دال  12شاعر اا دا سااختاا خااص خاود اائاه مایدهاد و
اطالعات اازشمندی دا اختیاا مخاطر قراا میدهد.
و دا آخر باید به این نکته پرداخت که با توجه به اینکه تذکره ها باه دو بخاش تحقیقای و تقلیادی تقسایم
میشوند و هرکدام ویژگیهایی دااند(فتودی ،6511ص )211تحفهالشعرا داکدام بخش قراا میگیرد:
با توجه به این نکته که مؤلف خود دا مقدمة تذکره به این نکته اشااه میکند که «چون پیش از وی دیگاران
تذکره هایی تألیف کرده و به کرات به ذکر شعرای بزاگ پرداخته اند  ،به تقلید از ایشان به تکراا نپرداختاه و باه
دکم « لکل جدید لذه » به ذکر ادوال سخنواان زمان دال خود پرداخته است» ( هرسه نسخه ،مقدمه) از ایان
او میتوان این تذکره اا جزو تذکرههای ت حقیقی باه شاماا آواد باه عاالوۀ آنکاه ایان شاعرا معاصار و برخای
همشهری وی بودهاند و نام بیشتر آنها دا تذکرههای قکل از وی نیامده است.
الکته دا تقسیم بندی تذکره ها به این نکته نیز اشااه شده است« :دا تذکرههایی کاه نویساندگان شارح داال
معاصرین خود اا مینویسند میبینیم که تعداد شاعران افزونای مای یاباد و معیااا انتخاا

و گازینش فراماوش

می شود ،هرچند تذکره نویس به زمان دیات خود نزدیکتر میشود فهرست او بلندتر میشود .این فهرست دیگار
گزینشی نیست بلکه فهرستی مکانیکی است مثل فهرست کتا های چاپی است .دا تذکرههای فااسی قرن 61تا
 62این مسئله اواج دااد»( .فتودی،6511 :ص )211

دا مواد تذکرۀ تحفهالشعرا باید گفت که این مسئله کماکان صدق می کند و مؤلف برخی شاعران اا به طاوا
فهرست واا و با توضیح بسیاا کم معرفی می کند .ناگفته نماند که اوانگ آباادی دا گازینش شاعرهای شااعران
دوصله و سلیقه به خرج داده به طوای که دا برخی موااد هم اشعاا فااسی وهم اشعاا هندی آناان اا آواده
است .اما به طوا کلی باید گفت که این تذکره مانند بسیاای از تذکرههای قرن 61تا  62دچاا نوعی شتابزدگی و
فهرست گونگی است.
شیوه تصحیح تذکرۀ تحفهالشعرا
این تذکره شامل  216برگ است که تماامی آن دا ساه نساخهای کاه دا اختیااا نگاانادگان اسات ،موجاود
میباشد .الکته نسخة اساس 216برگ است دا قطع کوچ

و دو نساخة دیگار 676بارگ دا قطاع بزاگتار .دو

نسخه از این تذکره دا کتابخانة آصافیة دیاداآباد دکان اسات کاه باا تاالش و دا خواسات کتابخاناة مجلاس
میکروفیلم این دو نسخه برای ایرا ن فرستاده شد .ی

نسخة دیگر آن هم که به صوات چااپ سانگی اسات دا

کتابخانة مجلس موجود است.
با توجه به دا دست داشتن این سه نسخه تصحیح به شیوه اساس قراا دادن اقدم نسخ و به کم
و با تذکر دا پاواقی دا ااائه ی

هر سه نساخه

نسخه کامل ،انجام میگیرد.

اسامی شاعران ذکر شده در تذکره
الزم به یادآوای است که نام برخی از این شاعران دا دیگر تذکره ها مانند تاذکرۀ بای نظیار ،تاذکرۀ سافینة
هندی،زکات الشعرا  ،تذکرۀ ایخته گویان گردیزی و چند تذکره دیگر آمده است.
 -6سید غالم دسین قادای

 -2میرغالم علی بلگرامی

-5شاه هدایت اهلل چاکاای

 -1شاه فضل اهلل نقشکندی

 -1سید عکدالولی

-1میر عکدالمنان

-7میر فخرالدین اوانگ آبادی

-1شاه سراج الدین اوانگ آبادی

-6مولوی محمد باقر
-66آصفجاه نظام المل

-61میر عنایت اهلل خکیری
بهادافتح جنگ سپه ساالا

-62نظام الدوله بهادا میر ادمد خان ناصر جنگ

-65متوسل خان بهادا

-61خواجه باباخان بخاای

-61خواجم قلیخان بهادا

61مرشد قلی خان بهادا

-67میرزا هدایت اهلل ااادت خان

-61میر محمد نعیم دالوا خان

-66میر محمد هاشم

-21محمد اضا قزلکاش خان

 -26میر فقیر اهلل خان

-22میر قاسم خان

-25خواجه ایو

مخاطر به جمیل بیگ خان

-21امیر عکدالحی خان

-21داگاه قلی خان
-21عااف الدین عرف میرزای

-27جان میرزا مخاطر به میرزا خان

-21آقا امین ایلچپوای

-26میرزا علی نقی

-51میرزا نقی

-56غالم ابراهیم خان بهادا

-52قاضی محمد جان

-55میر محمد اضی شوشتری

-51میر سید محمد

-51میر عکدالوها

خان

-51میرزا ترک علی بیگ

-57شیخ نوا محمد

-51شیخ محمد انوا

-56شیخ غالم دسین

-11نصیر الدین خان

-16نواالدین علی

 -12شیخ ادمد

-15نوازش خان

-11میر یوسف خان

-11میر کامل

-11محمدقلی

-17محمد دامد مخاطر به دامد علیخان دولت آبادی

- 11میر یحیی مخاطر به عاشق علیخان

-16اضا علیخان

-11خواجه کامگااخان اوانگ آبادی

-16میر محمد علی افصح تخل

-12آقا صایکا

-15میر محمد علی ضیا تخل

-11میرزا خلیل

-11مکااک یاا خان

-11محمد عاقل

-17امین الدین علی مخاطر به مهدی علیخا

-11دافظ محمد فاضل گجراتی

-16شیخ محمد فاضل سرهندی

-11اای مدن سنگه

-16قاضی محمد صالح

-12میرزا جان جانان
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