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در نشریۀ آینۀ میراث ضمیمۀ 24 در شرح احوال و آثار میر تذکره ضمن توصیف ارکان تذکرۀ خالصة 

االشعار و ... از فقدان رکن دوم این چنین سخن رفته است: 

از مطالب رکن دوم جز ترجمۀ مستقل احوال سرایندگان در نسخۀ ایندیاآفیس و شرح احوال 

و ابیاتی پراکنده در دست نویس های موجـود و قابل دسترس در ایـران چیـزی یافت نشد. 

 ... جز ترجمۀ احوالی پراکنده از 26 شاعر این بخش نسخه ای در دست نیست؛ بنابراین به 

نظر می رسد نسخۀ اساس این بخش یا به طور کلی از دست رفته و یا میر تذکره در نگارش 

این بخش توفیق نیافته است. که حدس دوم نزدیک به یقین است.

خوشبختانه حقیر در دوران فعالیت به صحافی سنتی، از جملۀ کتبی که دیده ام رکن دوم این تذکره 

است در نسخه ای منقح و پاکیزه به قطع رحلی کوچک در 582 صفحۀ چهار ستونی، هر صفحه 24 

سطر نستعلیق ریز با عناوین شنجرف به کتابت علیجان بن شمس الدین حاجی در سال 993 هجری 

قمری، شامل ترجمۀ احوال 34 نفر شاعر که با سعدی شروع می شود و از شرح حال او صفحاتی از 

اّول افتادگی دارد. جدول ضمیمه شامل اسامی شاعران، تعداد صفحات اختصاص داده شده به هر 

شاعر و تعداد ابیات تقریبی صاحب ترجمه می باشد. از شاعران مذکور در جدول مربوط به این رکن، 

در میر تذکره صفحات 95 تا 98 شاعران ردیف های 6، 9، 12، 17، 18، 33، 34، 37، 39، 40، 41، و 

42 در نسخۀ خطی وجود ندارند. در عوض، سه نفر شاعر یعنی موالنا تاج الدین حسن، جالل الدین 

طبیب و سعید الدین بها که در نسخۀ خطی وجود دارند، در جدول رکن دوم میر تذکره دیده نمی شوند. 

کرمانـصحافیکهنهکتاب1391/5/28

اسالمپناه

رکـندومتذکـرۀمیرتقـی

محمدحسیـناسالمپنـاه
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ف
دی
عـنـوانر

تعـدادتقریبـی

ابیاتشعر
صفـحـه

ردیفشاعراز

نظرتعدادابیات

768بقیه ]سعدی[ افتادگی از اّول کتاب1

1344165ذکر معنی انوار جمال صمدی رکن الدین اوحدی ]افتادگی[2

4324417ذکر عاشق جلوه گاه آن حسن باقی شیخ فخرالدین ابراهیم الشهیر بالعراقی3

3365619ذکر صدراالفاضل خواجه همام الدین تبریزی4

486731ذکر ابوالفضایل ناصر الدین بجه رحمة هلل علیه5

2887020ذکر سید العارفین و اکمل المحققین امیر حسینی سادات6

5767815ذکر سید شمس الدین عضد یزدی رحمة هلل علیه7

2169224ذکر حکیم حسام الدین نزاری قهستانی 8

2649823ذکر ملک السعید رضی الدین بابا قزوینی9

9601067ذکر افضل المحبین موالنا تاج الدین حسن10

27121292ذکر سلطان الشعرا امیرخسرو الدهلوی11

76818810ذکر فاضل معنوی سعید الدین هروی12

48020616ذکر مصارع الشعرا سید سراجی سگزی13

12242216ذکر موالنا سراج الدین الشهیر بقمری طاب ثراه14

9122508ذکر اکمل المعشوقین خواجه نجم الدین حسن15

62427112ذکر سید جالل الدین بن سید عضد الدین یزدی16

21122873ذکر عارف اسرار ربانی رشید الدین خواجو کرمانی17

فهرستکتابخالصةاالشعاروزبدةاالفکار)رکندوم( میر تذکره   
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ف
دی
عـنـوانر

تعـدادتقریبـی

ابیاتشعر
صفـحـه

ردیفشاعراز

نظرتعدادابیات

24432411ذکر سید نظام الدین الشهیر بابن جالل شیرازی18

14435226ذکر سید شمس الدین محمد الشهیر بمیر کرمانی19

62435613ذکر جمال الدین امیر محمود الشهیر بابن یمین فریومدی20

39123721ذکر زبدة الشعرا خواجه جمال الدین سلمان ساوجی21

60045714ذکر زبدة السالکین خواجه ناصر الدین بخاری22

7247230ذکر املح الشعرا و اعجوبة الفضال خواجه عبید زاکانی23

8644769ذکر عارف سرایر سبحانی خواجه عماد الدین فقیه کرمانی24

4849632ذکر موالنا عز الدین شروانی الشهیر بکرمی 25

12049827ذکر موالنا امین الدین جامی دادا تبریزی26

28850122ذکر موالنا جالل الدین طبیب شیرازی27

28
ذکـر خـواجـه غـیاث الدین محمـد الشهیـر بشـیـخ کـججی 

رحمةهلل علیه
28850921

13925174ذکر استاداالفاضل موالنا شمس الدین محمد عصار 29

19255025ذکر ملک الکالم تاج الدین حسن الملقب بمتکلم30

9655629ذکر موالنا فضل هلل الشهیر بابن نصوح31

38456318ذکر نجم الدین محمود زنگی کرمانی32

2357333ذکر موالنا سعید الدین بها قدس سره العزیز33

9657328ذکر شمس الدین محمد المتخلص بکافی رحمة هلل علیه34

جمع کل ابیات: 23951


