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Abstract
Hassan Khan Shamloo is the 17th century poet, author, calligrapher, and the
commanders of Khorasan and Herat governor. His family was in the Safavid courtier in
military and civil positions. He was culturally inherited his father, Hossein Khan, who
was granted the legacy of Farhad Khan Gharamanlou, the art lover commander. Hassan
Khan always held some meetings for the scholars, poets and artists. His cultural efforts
and the traces left by his order demonstrate the glory and greatness of Hassan Khan’s
cultural and literary status. He wrote poetry under the pen name of Hassan; according to
Nasrabadi, its Diwan consists of over three thousands verses. Of well-known eloquent
followers of Hassan Khan include Behnazem Heravi, Fasihi Heravi, Mirza Malek
Sharghi, and Ooji Nazari, etc. They frequently extolled Hassan Khan and displayed its
skill and literacy through poetry. There are no detailed researches, excluding Golchin
Maani’s study (Future Journal, XVI, 1990), on the literary and cultural status of Hassan
Khan and old and recently-found references. The current literature is a common,
ordinary copies of Hassan Khan’s life from historical view. The author is revising the
Diwan of Hassan Khan Shamloo in addition to trying to identify and introduce the
status of Hassan Khan through studying and criticizing Tazkirat (biographies) as well as
analyzing old and new resources.
Keywords: Analysis, Literary and Cultural Status, Hassan Khan Shamloo, Critique of
Biographies, Old Resources, Newly-found Resources, Typology
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تحلیل جایگاه فرهنگی ـ ادبی حسنخان شاملو برپایة منابع نویافته
(معرفی ،نقد ،بررسی ،نسخهشناسی)


مجتبی محمدی -مهدی نوریان -مهرداد چترایی
چکیده

حسن خانشاملو،شاعر،نویسنده،خطاط،بیگلربیگی،امیراالمرایهمةخراسان،حاکمهررا،،ر رررنرهرمایرا رهم
هجری(71م)است.خاندانشر رالتصفویها نزریکانر با بورند.اامیراثرا فرهنگیپرد

حسرینخرانااا

،نشانرهندةجایگاهااالیفرهنگیااربریحسرنخراناسرت.

نیزمیراثبرفرهارخانررامانلوبور.ارداما،مختلفای
مجالسحسن خانانجمنیبرایشاعراناهنرمندانبور.ا سخنو انبنامرستگاهحسنخانبهناظمهررایافیری ی
هرایا...میتواناشا هکرر.آنانر اشعا شانبا هاحسنخان استورهانداهنرمندیافرهیختگیاا ابرهتیرویر
کشیدهاند.ر شعر،حسنتخلصمیکررابهگفتةنیرآباریریوانشبیشا سههزا بیتراشت.ر برا ةحسرنخران
جزمقالةکوتاهاحمدگلچینمعانی،پژاهشمستقلاگستررةریگریانجامنشردهاسرتاآنچرهموجروراسرتتکررا 


مطالبکلیامبهما سرگذشتحسنخاناستکهبیشترجنبةتا یخیرا ر.نگا ندهبرهتیر ی ریروانحسرنخران
شاملوهمتگما رهاست.جایگاهحسنخانتاامرا آنچنانکهبایدشناساندهنشدهاست؛بههمینسببنویسرندةایرن
جستا میکوشدتابابر سیانقدمنابعردیماجدید،جایگاهاا ابیشا گذشتهمعرفیاتبیینکند .
واژههای کلیدی 
خانشاملو؛منابعردیم؛منابعنویافته؛نسخهشناسی 

ت لیل؛جایگاهفرهنگیراربی؛حسن
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1ـ مقدمه
حسن خانشاملور هرا،اشایدر نیمةرامسدةرهمهجریچشمبهجهانگشور.ا ابتدای ندگیاااطالعریر 
رستنیست.ر سال7521رمریپسا پد

،حسینخانشاملو،بیگلربیگیاامیراالمرایخراسراناحراکمهررا،

شد.اعتمارالسلطنهبهاشتباهچنینآا رهاستکه«[ر سنه7551هر]شاهعباسایالتاالیتهررا ،ابرهحسرنخران
شاملورار»(اعتمارالسلطنه.)009:7911،حسنخانتاپایانعهدشاهعباساال(7590ق)اسپسترابخشریا عهرد
شاهصفیتاسال7505رمریبراینسمتبورتابد ارحیا،گفت.ر با ةتا یخافا،حسرنخرانسرخنانمختلفری
بیانشدهاست.برخیتذکرههاامنابع،تا یخافا،حسرنخران اییررا 7505رمرریرانسرتهانرد؛هرمچنرینرا ان
حکومتاحیا،اا اتا مانشاهسلیمانر نظرگرفتهاند؛آتشکده،نتایجاالفکا ،احوالاآثا خرو نویسرانبیرانی،
یاضالعا فین،کا نامهبز گان،تذکرهالخطاطینا...ا جملةاینمنابعاست( .ک:گلچینمعانی.)151:7910،بار نظر
گرفتنسالآیا حکومتحسنخان(7521ق)اسالافا،اا(7505ق)،ای29سالحکومتکررهاستکرهاحمرد
سالیارمیکند(همان .)157:

گلچینمعانیبهاشتباه21
حسنخانافزانبرحکومت،خو نویستوانااسخنو یچیررهرسرتبرور.همروا همربریاپشرتیبانشراعرانا
خطاطاناهنرمندانبوراآنها ابز گمیراشت.ر با ةشخییتااالیحسنخانر ذیرلعرالمآ ایعباسریچنرین
آمدهاست«:حسنخانعبدلویشاملو...مشا الیهر االجلوسهمایونر عوضحسینخراناالردخروربیگلربیگری
را السلطنههرا،اامیراالمرایخراسانبورار میانامرایعالیشأنافسرامتیا رابلیتااستعداربرسررراشرتار 
رلمراخطاارلیمسخنو ی ایتامتیا ابرتریمیافراشتاا باباستعداربهامیدتربیتاعنایتخدمتشا ارطرا 
پژاهشعرایبالیتشعا بیشترا ریگرران

ریا ابالر ایعزیمتبهرا السلطنههرا،مینهارند...اا اینگراهرانش
لهخوا خواناحسانایبورند...مؤیداینمقالآنکهمیر افیی یهرایکهبهامرداربخرتبلنرد...ا  اه عایرتا
مال متایبهاینپایها جمند سید»(اسکند بیک .)201:7971،
ر بیشترمتونتا یخیاتراجماحوالاتذکرههایمربوطبهرا ةاینشخییتبز گابعدا آن،نامحسنخران
ریدهمی شور؛ یراااهمر  مینةسیاسیاهمر  مینةفرهنگیفعالیرتراشرتاا خرورنرامیبرجراگذاشرت؛امرا
بیترریدحسنخان،بیشترر جایگاهیکحاکمایکخو نویستواناشناختهشدهاستابهجایگاهاربیاشرعراا
کمترتوجهمیشور.ر تذکره هابهآا رنچندیزلا باعیا اابسندهشدهاستااینعواملباعثناشرناختهمانردن
جایگاهاربیااست.تاکنونبرایگررآا یاشعا حسنخاناتی ی ریوانااتالشینشدهاسرت.بسریا یا اشرعا 
هایمختلفبهطو پراکنردهموجروراسرتاشایسرته


هااتذکره

هاانسخه
حسنخانبهایژه باعیهایاار مجموعه
استبرایحفظاینمیراثا شمند،ایناشعا جمعآا یاتی ی اچاپشور .
ریوانحسنخانشاملوات لیلمنابعردیمانویافتهبهمطالبیرسرتیافرت؛تبیرینایرن

نگا ندهر هنگامتی ی 
نخانبهشناختبهترراشایسرتهتررایرنشراعرکمرک
نکا،همراهبامعرفیابر سینسخههایموجورااشعا حس 
می کند.هرچندبداننقصاکاستینیست؛امیداستکهبااینپژاهشجایگراهاربریافرهنگریحسرنخرانبیشرتر
هایعالرهمنداناپژاهشگرانآشکا کند .

شناختهشورا اهیتا هبرایپژاهش



ت
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1ـ 1پیشینة تحقیق
شد،جزمقالةکوتاهاحمدگلچینمعانیتاامرا ر با ةحسنخرانشراملواآثرا اات قیر 

همانطو کهپیشتربیان
کاملاجامعیانجامنشدهاست.ت قیقا،ا ائهشدهنیزبهصو ،پراکندهانارصاست.نگا ندهمیکوشردآنگونرهکره
شایستةاینشاعرفرهیختهاهنرمنداست،آثا اات لیلابر سیشور .
1ـ 2روش تحقیق
اینت قی باشیوةمطالعا،کتابخانهایراسناریگررآا یشدهاست.نگا ندهابتدامنرابعکتابخانرهایاصرلیافرعری
مربوطبهت قی  اشناساییاگررآا یکرر؛سپسبامطالعهابر سیاتجزیهات لیل،آن ابهصو ،مقالها ائهرار .
1ـ 3اهداف تحقیق
شناختامعرفیشخییتیکامل،معرفیاشعا تا ها شاعریگمنام،آشناییباسربکیترا ها اهگشرابررایحرل
مشکال،اربی،فراهمکررنفضایپژاهشیبرایعالرهمندانارانشجویانر با ةتا یخافرهنر ااربا مهرمتررین
اهدافاینمقالهاست .

2ـ بحث و بررسی
2ـ 1اسمها ،نسب ،لقبها
خان،حسنشاملو،حسنخانعبردلویشراملو،

نامحسنخانشاملوبهگونههایمختلفیر متونبیانشدهاست؛حسن
خانبیگدلیشاملو،حسنبی شاملو،حسنخانشاملوهرای،حسنهرایشاملوا آنجملهاست .


حسن
،بهاشتباهحسنخانباناممیر احسابینیشابو ی(سرندیلوی7010،م)107:ا

ر تذکرهمخزنالغرائبا ا  اشن
حسابی(صبا)700:7919،معرفیشدهاست.
خان(بیگدلیاشاملو)بایدگفت،بیگدلیطایفهایا ترکهاییزاسرتکرهر رررنچهرا رهم

ر با ةنسبحسن
میالریبهسو یه سیدند.یکشاخها اینرومیاشاملوهایرزلبا (=سرخسر)بهایررانآمدنردار را ةصرفویه
بیشترِسرکررگانا تشیاارا یا بینآنهابرگزیدهمیشدند( .ک:بیگدلی.)201:7911،
حسنخان اباالقابیریگرمانندبیگلربیگینیزیارمیکنند.ر کتیبههایا خرون(ا یرون)کلمرةترکیبریبیگلررر 
معنایخانهاابز گان(بی :خان،بز گالر:عالمتجمعترکی)برایطبقةاشررافااعیرانبرهکرا مری فرت؛ر 
مقابلآن،کلمةبورانیاتورههایمررمررا راشت.معنیلفظیبیگلربیگی،خانخانهایابز گبز گاناست؛البتهاین
االمرالقبریگرحسنخاناستکهر معنرایفرمانردهکرلسرپاه

ااژهر آن ا گا برایامیراالمرااستفارهمیشد.امیر
( .ک:همان)بهکا می ار .
خانبالقبخانیارکررهاند :

راتنا مداحانحسنخان،ناظمهرایار کیرمی،ا حسن
قطعة خان که بود قطعـهای از گلشـن خلـد

فصــل هنــر خامــة خورشــیدنگارســ
(هروی)035 :1331 ،

ای خــان کامکــار کــه از نــور مــد تــو

کلکـــم چـــران انجمـــن روزگـــار شـــد
(همان)381 :
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ر کیرمیمیگوید :
امــروز بهشــتی کــه شــنیدی ــ ت

را

بیرون هرات اس

و همان مجلس خان اس
(گلچینمعانی)131 :1333 ،

ر کتابامت انالفضالیاتذکرهالخطاطینآمردهاسرتکره«حسرنشراملواحسرنکرمرانیر اصرطالطخطاطران
(حسنین)باشند»(سنگالخ:7900،ذیلحسنخانشاملو).ر جایریگربرهحسرنخرانلقربفخرراالمررا رارهاسرت
خانبالقبخانخوانیناامیرخوانینیارمیکند :

(همان).ناظمهراینیزا حسن
شعلة خورشید بخ  ،خـان خـوانین حسـن

کز گهرش تاج ـب گشـته سـعادتنگـار

امیــــر خــــوانین ،خــــدیو زمــــن

(هروی)011 :1331 ،
پنـــاه خ رخـــان بـــن خـــان حســـن
(همان)002 :

2ـ 2پدر حسنخان
خاناحسنخانبرار رانستهشدهانرد(ذاکرال سرینی.)757:7900،میرر ا


بهاشتباهحسین
ر مقالة«ریوانفیی ی»
سنگالخر تذکرهالخطاطین،نامحسینخانپد حسنخان اامیرحسینخانذکرکرررهاسرت(سرنگالخ:7907،ذیرل
حسنخانشاملو)کهایننامر هیچجایتذکرههاامتونتا یخیا...نیامدهاست.باتوجهبهنقرصهرااکاسرتیهرای
ریگراینتذکره،میتوانر یافتکهایننام،ساختگیاست .

حسینخان،فر ندعبدی بیکشاملواستابرار پد یرا میشخاناا طرفمار نوةشاهاسماعیلاست( .ک:
بیگدلی.)170:7911،هرا،ر سال071رمریفت شداحسینخانبیگدلیشاملو،پد حسرنخرانشراملو،نخسرتین
حاکمهرا،ابیگلربیگیخراسانشد(همان).ذبی اهللصرفانوشرتهاسرت«:حسرنخرانررو چی(سرالطرا )شمشریر
شاملو...ر ااایلعهدشاهعباسچندسالیحاکمرماسپساالیلرستانبورتابهسرال7551کرهفرهرارخرانحراکم
هرا،ب هعلتبدگمانیشاهبهفرمانااکشتهشد،حکومترا السلطنههرا،اامیراالمرایریکرلخراسرانبرراارررا 
گرفت...تار سال7521پسا بیستسالحکومتامقامبیگلرربیگریاامیرراالمرایریخراسرانر گذشرت»(صرفا،
)؛بنابراینسخنبیگدلیرسالحکومتحسینخان ا071رانستهاسترنار ستاست .

،7910ج7777:0
2ـ 3پسران
گویاحسن خانرخترنداشتهاستیااگرراشتهص بتیا آنبهمیاننیامدهاست؛امار با ةتعداراترتیربپسرران
حسنخانسخنانمختلفیبیانشدهاست؛برایمثالمایلهرایتعدارپسرانحسنخان اسهتنمیراند(مایلهررای،
.)912:7909باتوجهبهبر سینگا ندهامقایسةاحوالاتا یخهاکهبیانآنهابهطوالنیشدنکرالممریانجامرد،تعردار
رلیخان،حسرینرلریخران،مرتضریرلریخرانا
پسرانحسنخانچها تناترتیبانامآنهابهاینگونهاست:عباس 
رلیخان .
علی 

1ـ 2اقدامات تاریخی
ا جزئیا ،ندگیحسنخانتاهنگامجانشینیپد بهجزبرخیگرزا

هرایپراکنردهآگراهیبیشرتریر رسرت

نیست.ر خالصهاالشعا آمدهاستکه«ر شهو سنهخمساتسعیناتسعمائه[...]000حسنخرانر را المرؤمنین
کاشانبهااسطهرفعنزاعاجدالاایماقشراملواترکمراننرزالاربرالفرمرور(»...کاشرانی.)71:7901،ا حروارث

ت
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ا گا حکومتاار خراسان،فرانشاندنسرکشانربچاقر سال7590رمریایا ی ساندنر رفرعفتنرةاا بکیره
ر سال7512رمریاستکهریدتسرخیررلعرةما اچراق اراشرتند(اسرکند بیرک.)211:7971،نراظمهررایر 
خور،حسنخان ابرایشکستچنردبا ةاا بکرانسرتورهاسرت.ابیراتیر اصرفجنر 

رسمتهایمختلفریوان
حسنخانبااا بکاناتسخیررلعهاحیا فو ماجر سال7511رمریر ارامهبیانمیشور :

مـــدد خواســـ از شـــاه خیبرگشـــا
بــــه تــــاریح ایــــن فــــت نیکــــوا ر
خـــرد گ ـــ

از روی شـــو و شـــع

بـــه یــ جملـــه بگرفــ ن قلعـــه را
چـــو در جیـــب دا بـــرد اندیشـــه ســـر
کلیــد در بلــح مــد بــه کــ

]1513

فـــارن از قتـــل و تـــاراج شـــد

چـــو فـــت حصـــار قورمـــاج شـــد

دلـــ

قیامــــ مصــــافان مشــــتا جنــــ

بــه خــونریز اوزبــ

ازیـــن فـــت اگـــر خـــان کشورگشـــا

بـــه مـــالم کنـــد فخـــر باشـــد روا»

گشــودند جنــ
(هروی :1331 ،مقدمه)

هرا،ر  مانحسنخان ان اآبارانیبسیا ییافتهبور.کشو ا نظرمسایلسیاسیبهایژهسیاسرتخرا جیر 
سط باالییبور .مانیکه اابطاصفهانارهلیبعدا اشغالرنردها (7511ق)برهپرایینتررینسرط  سریدهبرور،
حسنخ انتوانستباجمعیا بز گانمغوالنهندطرطراستیبریزر( .ک :یاضاالسالم7017،م71:پ)؛(سرجاری،
 .)150:7907
2ـ 0اقدامات فرهنگی
حسنخانبهمسائلفرهنگیاهنریبهایژهاربیبسیا عالرهاا ار،راشت؛پیوسرتهشراگرراناعالررهمنردان ا
برایفعالیتر اینحو ههاپرا

میراراآثا گرانمایهایا اایابهسفا

اابهجرامانردهاسرت؛«شرهرباسرتانی

هرا،ر عیراابا ریگربهمرکزفرهن اهنرتبردیلشرد»( .ک :یراضاالسرالم7017،م71:پ).هررا،ر عیرر
صفویانجایگاهالیعهدبور.کا گاهنقاشیهرا،تاااایلررن71میالری ان راشت.خاندانشاملوا جملهحسنخان
شاملوحامیاننقاشاناخو نویساناشاعرانبورند.بهسفا

اینحاکمنسخههایخطیمتعدریفراهمشرد؛ا آن

جملهشاهنامهایاستکهر کتابخانةریرگلستاننگهدا یمیشور؛نسخةریگریا اینکتابر مجموعةراگرالس
نیویو کموجوراست.ا آثا باریماندةکتابخانةهرا،،بایدا رستنوشتةریگرییارکررکهشامل«خمسهنظرامیبره
خطشاهراسمکاتباست؛شاهراسمکاتبآن ار هرا،برایحسنخانکتابتکررهاست»( .ک:مولوینژار:7902،
«.)112همچنینااسفینهایا نظمانثرجمعکررابرآنریباچهاینگاشتتابخشیا آثا منظومامنثرو جرامی ا
ر میاناهالیعیرجا یکند.اینریباچهبهاعتبا شناختت ولفرهن ااربفا سیر سدةرهرماهمیرتفررااان
را ر»(7مایلهرای.)917:7909،نمونةریگر،کتابمیخانهیاخرابا،ا حسنبنلطفاهللطهرانی ا یر سال7515
رمریاست؛مؤلفخورمیگویداینتذکره ابهخواهشمربیخورحسنبی شاملوبیگلربیگیخراساننگاشتهاست
کهبسیا بهشعرتوجهراشتاریوانهایکمیاب اجمعآا یمیکرر .
هایحوضهایراخلشهرهرا،نگاشتهشدهاست؛ماننداینرطعه :

برخیا اشعا ناظمهرایر طاق
بــه یــاد زکلــ

کــه ــاف بقاســ

شـــود زنـــده تصـــویر شـــیرین اگـــر

ز ب روان دســـ ـ

شـــــوید بـــــدن

خـــــورد ب ازو تیشـــــة کـــــوهکن
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هـــوا داشـ ـ

نـــاخم کـــه تـــاریح او

خردمنــــدی از روی تحقیــــق گ ــــ

کنـــد نقـــ

ـــا ســـخن

در پـــی

یکــــی از بناهــــای خیــــر حســــن
(هروی :1331 ،مقدمه)

چنانکهپیداستاینحوضا آثا خیرحسنخانشاملوبورهاست.ا میرراعآخررسرال7510رمرریبرمریآیرد
(همان)؛ریگرآنکه،حسن خانبرلوطمزا شریفخواجهعبداهللانیا یر هرا،بهخطنستعلی بسیا عالیایرنرا
بیت انوشتهاستبا رم«الرارمهحسنبنحسینشاملو،هزا اچهلانه»؛آنرابیتایناست :
را جـا هشـیاری

در در بزمگــاه خواجــه مبدالــه انصــاری

دهد تا ساقی مرفان دل

بود لو مزارش نازنین سروی که از شوخی

را چو قمری کرده گر نالـه و زاری

مالی

(ر.ک :حبیبی)383 :1300 ،

اینرابیتبرسن مرمرسفیدآ امگاهنوشتهشدهاستاا آثا هنریافغانستاناست.ر مجلةآ یانا(شما ه-0
1سال)11اکتاببرگبیبرگیمایل هراینقلشردهاسرتکرهنراظم[هررای]نظرمیوسرفا لیخرا ابرهاشرا ة
حسن خان،شیرا هبستهاست.بایدگفتابیاتیکها پایانمنظومهر پایاناینمقالهآمدهاستبه اشنینشانمیرهرد
کهشاعرا سال7500هجری،هشتسالبعدا ر گذشتحسنخران،برهنظرمکرررنراسرتانپرراخترهاسرت( .ک:
هرای:7911،مقدمه) .
2ـ 3معا ران و مداحان حسنخان
مجالسحسنخانهموا هجایگاهرانشمنداناا بابکمالبورهاست؛ر ارامهبهچندنمونهاشا همیشور :

الف)نیرآباریمعاصرحسنخانشاملوبورهاست؛«اهوال سن خانبنحسرینخران...،معاصررهالنیررآباری»...
(تهرانی7159،م .)219:
گونهحسنخان امیستاید :


ایاین
ب)ا مداحانحسنخان،ردسیمشهدیاست؛ردسیر رییده
«ی

بحد کشید به زل

شـماا دسـ

یعقوب همچومهره بدان جیب دوخ

چشـم

ــدبار شســ
یوس ـ

از مــر ان عــاا دســ

بریــد از شــع

ن جمــاا دس ـ

کـرده ز بهـر نـواا دسـ

سائل نوازی تو چنـان مـا شـد کـه بحـر

از موج راسـ

 ...ــحرا اگــر ز گلشــن بــع تــو بــو بــرد

چینــد گــل شــک ته ز شــاس ــزاا دسـ »
(قدسی)220 :1330 ،

خانمیپررا ر :


استایشحسن
،ترجیعبندیبهتعریف

ج)ر کیرمینیزر سارینامه
چون خلق که از بعد پیمبـر بـه ملـی مانـد
خط نیس

که مش

تر پیچیده به نافه اس

میراث شـجام

زحسـین اسـ

حسـن را

نتــوان بــه خطــا بــرد بــرش نــا خــتن را»
(ر.ک :گلچینمعانی)111 :1333 ،

ر)ناظمهرایشاعرپرآاا ةآنرا انا مداحانمشهو حسنخانشاملوبورهاست.ناظمر سراسررریروانشبره
مدطاستایشحسنخانمیپررا ر.ا اشعا ناظم،حقیقتباطنابز گیاشکوهحسنخانآشکا میشور؛جنبههای
پنهان ندگیارانشمندیحسنخانر اشعا ناظمبا تابیافتهاست؛میتوانگفتاشعا ناظمر مردطحسرنخران،
بیانگربرتریجایگاهفرهنگیاتا یخیااربیاهنریحسنخاناست.ا جملةایناشعا عبا ،استا  :

ت
«چو ناخم پی
«شر و
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خیل مستعدان می توانم شـد

چه استعداد ازین بهتر که همطـر حسـنخـانم»

تو به حدی اس که در سینة وحـی

(هروی)333 :1313 ،
حرف در حرف و سخن در سخن افروختـهانـد»
(همان)133 :
خــان خراســان مــدار

«مرتبــه حســن تــو د بــهد افــزونترس ـ

چــون ا ــر دولــ

بــز کــر را چــران ــاف خــرد را ایــان

کــان ادب را گهــر نقــد نســب را میــار»
(همان)011 :

ه)ریدا بام تشم 
گفتهشدهاستحسنخانر اااخرعمرم تشمبرایکا یبرهکاشرانمری ارابراایمالررا،مریکنرد( .ک:
،رییدهایر مدطااصفبز گیحسنخاناستکهشایدر ا تباطبراهمرین

کاشانی.)70:7901،ر ریوانم تشم
ریدا باشد.برخیا ابیا،آنرییدهایناست :
ســلطان حســن

حمــد خداونــد را اعهــب منــا الحــزن

« یــ

اقبــاا شــد رایــ

 ...ن که نسیم از درش گر گـررد بـر قبـور

مــرده دســاله را رو در یــد بــه تــن

ـــد بارگـــاه

زیــور ــد انجمــن

عات نکـــو ینت
رایــ

زینـ ـ

وضــع گــران رتبــت
یــ

خورشــید را تــا بــود ایــن ارت ــا

اقبــاا بــاد رایــ

ســلطان حســن»

(محتشم)333 :1383 ،

2ـ 3خط و خطا ی حسنخان
حسنخانر خطنسختعلی (نستعلی )رستیتواناراشتابهنیکخطیمشهو  مانخوربور .اشننیسرتکره
حسنخان،خوشنویسی انزرچهکسیآموخت؛امااا اپیراشیوةمیرعمارمیرانند.آثا ترا یخرا ایرارهرةپایران
خانمیگوید :

ندگیای انشانمیرهد.ناظمر با ةخطحسن
«روزی که سواد جسم و جـان شـد روشـن

ســر شــد قلــم زبــان بــه تحریــر ســخن

ــــ حه تــــوکی ملــــی

دادنــد بــه ناــم نــاخم و خــط حســن»

رایــــ

(هروی)033 :1331 ،

خانبهاارارهمیگوید :


ایکهحسن
ناظمر ستایشرطعه
چــه نگــه بیقــرار شــد

«دادی بــه قطعــهای رقــم مــزتم کــه دا

از شــو دیــدن

این قطعه را چو دید بـه دسـتم بـدین ـ ا

گلبــرب بــار خـــا ر بــاد بهــار شـــد

باشــی مزیــز مصــر بزرگــی کــه خــط تــو

منشـــور امتبـــار مـــن خاکســـار شـــد»
(همان)035 :

خانمیگوید :

ر کیرمیر اصفخطحسن
«تا و

خط

خط نیس

که مش

نچه نهان گ

چمـن را

تر پیچیده به نافه اس

با شبنم گـل شسـ

بـه ـد ب دهـن را

نتــوان بــه خطــا بــرد بــرش نــا خــتن را»
(گلچینمعانی)112 :1333 ،
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ردسیمشهدینیزمیگوید :

«کلـ

حــب نــداد تــو گلبانـ

مــیدهــد

خورشید خـا ر شـده از فـیق حـق تـرا»
(قدسی)220 :1330 ،

2ـ 8ار 
نویسیحسنخان 

الف)آثا خو 
تاکنونبهطو کاملارری آثا خطیحسنخانمعرفیاجمعآا ینشدهاستابهطو پراکندهر مترونا آنهرا
یارشدهاست.باکاا ابر سیر منابعنویافته،تعدار29اثرخطییافتشدکهبهچندنمونهاشا همریشرور(بقیرة
آثا خطیهمراهباتیویرآنهار مقدمةریوانخواهدآمد) :

« رطعة باعیبهخطنسختعلی بهرلمجلینوشتهر مشهدالرضابرریوا را السیا ه»(نیرآباری)97:7910،؛ 
« نستعلی جلیحسنشاملو(7510ق)،برمزا خواجهعبداهللانیا یر گا گاههرا(»،حبیی)909:7900،؛ 
« رطعةنستعلی مذهب رمحسنشاملومو خ7510ق،اندا ه،7/0×70/2باحاشیه»(عباسی)721:7905،؛ 
« رطعةخطنستعلی  ،رمحسنشاملو،سدة77ق،ا مجموعهرکترحسامالدینخرمی»(سجاری)07:7907،؛ 
« چندرطعهر کتابخانةمشهد»(حبیی)7510:7900،؛ 
« کتابخانةملیپا یس،رطعةخطحسنخان،بدانتا یخ»(بیانی)711:7919،؛ 
« رطعةچلیپا،نگا

شدهر هرا[،بدانتا یخ]مجموعةخیوصی،لندن»(عباسی)200:7905،؛ 

« مررعیکهر کتابخانةبورلیانانگلستانبهرلمجلینگا

خو با رم(ر بلدههرا،سرمتت ریرریافرت.

مشقهحسنشاملو)»(بیانی)711:7919،؛ 
« سیاهمش ،فقیرم راقشاملو،ا مجموعةپرافسو بیگدلی»(بیگدلی)177:7905،؛ 
رطعهای...ا نوار آثا حسنخانشاملو...خطاطبز گعهدصفوی»(ردسی .)12:7910،
 « 
گونهپیچیدگیهایاضرافی

آثا خو نویسیحسنخانافزانبراستوا یخط،ترکیببندیهایسارها اشن،هیچ
ندا ر(سجاری.)150:7907،گفتنیاستسنگالخر تذکرهالخطراطینآثرا خطریای امعرفریمریکنردامریگویرد
حسنخاناینآثا  ابهرستو شاهسلیمانصفویمش کررهاستکهالبتهنار ستاست؛ یراحسنخانر  مانایرن
شاه ندهنبورهاست .
حسنخان 
ب)منشآ ،
نامههاامکاتبا،حسنخانر مجموعهایبهناممنشآ،حسرنخرانشراملو،ر سرال7017مریالریبرهاهتمراماسرتار
یاضاالسالم،بامقدمةانگلیسیر کراچی،مؤسسةمطالعا،آسیاییربیامرکرزی،رانشرگاهکرامپیوسبرهچراپعکسری
افستمنتشرشد.کتابرارسمترا ر؛متنمنشآ،کهافستنسخةخطیاستاشامل11برگ(02صرف ه)،پریشگفترا 
امقدمةگستررة یاضاالسالمبهانگلیسی( 7ر90پ)است.اینکتابر بررا ندةریباچه،سینامه،پنج(یراچهرا )رطعره
نثر یباارطعهشعریر 07بیتاست.مخاطببرخینامههامعلومنیست؛امابرخیریگربهاینافررارنوشرتهشردهاسرت:
آصفخان،اسکند بیکمنشی،فیی ی،منوچهرخانا....بهگمان یاضاالسالمکتابر حردارسرالهرای7590ترا7515
هایانشایحسنخانآا رهشدهاست .


،نمونه
هجریکاملشدهاست(77ر72پ)ر مقدمةریوان


ت
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ج)ریوانشعر 
2ـ 3شعر و شامری ،نسخههای دیوان
حسنخانر شاعرینیزمانندخو نویسیامملکترا ی،مهرا ،اتوانراییراشرت.اار مقایسرهبراشراعران
هم عیرخور،شعرکمترگفتهاست؛اماباتأملاررتر همینابیا،،تواناییاسرشتاستاریایآشکا مریشرور.
خمیرمایة اصلی شعر حسرنخرانشراملو برهماننرد سررایندگان سربک هنردی ،اصرطالحا ،ا بران کوچره ا برا ا ،
تیویرسا ی «ایماژ»،خیالپررا ی ،مضمونیابی به ایژه مضامین نو ا بدیع تشکیل میرهد.یزلیا ،حسنخانشاملو
بنمایههای ینایی است.فضای کلّی یزل ایعش ا عاشقی ا نیز مضامینی چون

گنجینهای است سرشا ا مضامین ا

عرفان ،اند  ،طعنه،شکوه ،اشا ا ،ا مفاخره است.خاصیت این یزلهای بیشما  ،یکنواختی عمرومی آنهرا ر بیران
حالتهای عش ا اصال ا فراق ا امید ا حرمان ا شوق ا یأس ا این گونه عواطفگوناگون است که طبعاً ر شرعر
سدحسنخانبیشرتر

ینایی بدانها با میخو یم.اشعا بهجاماندها حسنخان،بیشتریزلا باعیاست.بهنظرمی
ا  ایسرگرمیاذاریسخنو یمیکررهاست.ص بتر با ةشعراشاعریحسنخانابر سیر انمایهاسبک
شعرای،جایب ثرا رکهان شرااهللر گفترا یریگرربرهآنپرراخترهخواهردشرد.ر نترایجاالفکرا آمردهاسرت:
«[حسنخان]ناظمخو کالماپختهگو...ر نظمپررا یفکربلنداطبع ساراشرت»(گوپراموی.)705:7991،نراظم
خانمیگوید :

ر با ةشعراشاعریحسن
«در منـــان قلمـ ـ

سلســـله ب حیـــات

در رکــاب ســخن

قافلــة عهــن و عکــا»
(همان)025 :

ردسیمشهدینیزمیگوید :

« ــحرا اگــر ز گلشــن بــع تــو بــو بــرد

چینــد گــل شــک ته ز شــاس ــزاا دسـ »
(قدسی)220 :1330 ،

ال )تخلصشعری 
هاتخلصحسنخان،حسنآمدهاست.حبیبی،تخلصحسرنخران اآفترابنوشرتهاسرت(حبیبری،

ر همةتذکره
حسنخانآمدهاست«:شایدتخلصآفتاببهخاطراینبیتباشد :
.)715:7900ر مقدمةمنشآ ،
بر دسـ

رهـروان دیـار سـخن مصاسـ

ای فتــاب مطلــع دانــ

کــه فکرتــ

(ریاضاکسال )1 : 1331 ،

اینگفتههانار ستبهنظرمی سد؛ یرار هیججایریگرا تذکرههانامیا تخلصآفتابنیامدهاستاهمگری
برتخلصحسنبرایحسنخاناتفاقنظررا ند؛همچنینبامطالعةاشعا حسنخانمیتوانر یافتکهااژةآفتابر 
اشعا ایکا برربسیا یرا ر :
«نیس ـ

بــاک از فتنــه زهــاد بــدگوهر مــرا

فتاب سـا ر مـی کـرده نیـ

اختـر مـرا»

(شاملو)0 : 1503 ،
«چــو بــردارد از چهــره ن گــل نقــاب

زنـــم خـــاک بـــر دیـــد فتـــاب»
(همان)3 :
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«بــــز مســــتان ســــ هر ماا اســــ

جـــا مـــی فتـــاب اقبـــاا اســـ »
(همان)11 :


ب)اشعا ناب 
برخیا اشعا حسن خانر ریواناانیست.ایناشعا پراکندهانابا متونردیمانویافتهانسخههایمختلرف
جمعآا یشدهاستابهریوانشاعراضافهخواهدشد.ر  یربهبرخیا آنهااشا همیشور :

ا  یاضالعا فین :«گیــر ز خلــق روی بــه هــامون نکنــی

از دس

خود کجا رود و چون کند کسـی»
(هدای )125 :1380 ،

مخزنالغرائب :
را  
«سرمه ای را] که بـود منـ

یـری همـراه

کور باد نکه بران سرمه کنـد چشـم سـیاه»
(سندیلوی)181 : 1338 ،

را تذکرهم مدشاهی :
«انــدکی پــی

تــو گ ــتم ــم دا ترســید

که دا زرده شوی ورنه سخن بسیار اسـ »
(قاجار)83 :1333 ،

رر نسخهایبانامبیاضاشعا اطلسما،تألیفم مدبنم مدمهدی،باشرما ة-0-70507سرا ماناسرنارا
کتابخانةملیایران،رطعهایا حسنخانشاملوآمدهاست :

«مــــارض نوگشــــته زهــــی کلــــهزار

احمــــــرر یحمــــــرر احمــــــرار

از مــــن بیچــــاره مکــــن ای پــــری

ان ــــــــرر ین ــــــــرر ان ــــــــرار

ج ــــا

انکســـــــر ینکســـــــر انکســـــــار

مـــیدهـــم

افتخـــــــر ی تخـــــــر افتخـــــــار

گشـــته حســـن از ـــم تـــو در جهـــان

اشـــــــتهر یشـــــــتهر اشـــــــتهار»

شیشــــة دا گشــــته ز ســــن
دا بـــه المـــی ســـگ

ریک باعیر نسخهایباناممجموعه باعیا،باشما هثبت،070590صف ة00کتابخانهملیایرانآمدهاست :
«ای دا بر دوسـ

تح ـه جز] جـان نبـری

دردت چــو دهنــد نــا درمــان نبــری

نـــاکن نشـــوی

خــاموش کــه مــرض دردمنــدان نبــری»

بـــیدرد ز درد دوســـ

ررا باعیا حسنخانر پایاننامةآرایم مدصال  ضویباعنوانتی ی مجموعه باعیا،آمردهاسرتکره
تا گیرا ر :
«ای نــا خوشــ

تــازه بهــار ســخنم

یـــاد گـــل رویـــ

بـــروی چمـــنم

ـــالع ســـ

خویشـــتنم

بــا خــاک در تــو شــنا خــواهم شــد

مـــن بنـــد

« ن سرمه کزان دیـده تجلـی خـواه اسـ

خـــاک قـــد ملـــی ولـــی الـــه اســ

(رضوی)281 :1383 ،

در حشــر بــه جــز جیــب نــدام

نــدرد

دســتی کــه ز دامــن ملــی کوتــاه اســ »
(همان)101 :

ت
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ج)ت لیلامقابلةاشعا موجورر تذکرهها 
ر اینبخش،بهطو فشررهاکوتاهبرخیا اشعا موجورر تذکرههاامجموعههابر سیمریشروراسرپسبرا
خانمقابلهمیگررر .

یکدیگرابانسخةریوان 
حسن
تذکرهنیرآباری :«پاا خا ر چند دار ی

شــنایی بــا خــود در خلــوت اســرار ده»

جهـان بیگانـه را

(شاملو)3 : 1501 ،

بهجای«اسرا »«،ریدا »آمدهاست(نیرآباری .)95:7910،

«ای که پنداری خموشـم در ودا دوسـتان

گر زبان شر دانی هـر نگـاهم نالـهایسـ »
(شاملو)3 : 1501 ،

بهجای«را ی»«،رانی»آمدهاست(نیرآباری .)95:7910،

همینبیتر نسخهایبانامفا سیلغا،فرانسویااشعا یبهخطناصرالدینشاهراجرا ،براشرما ة200/1210
ر کتابخانةملیایران،بهخطناصرالدینشاهبهاینصو ،آمدهاست :
اینکه مـی بینـی خموشـم در ودا دوسـتان

گر زبان حاا دانـی هـر نگـاهم نالـهایسـ

رر تذکرةنیرآباری باعیمشهو یاستکهر ریوانحسنخانموجورنیسرتاحسرنخرانآن ابررایامرام
ضا(ع)سرارهاست :
قـــد از راه رضـــا

«دار چــو حســن ســری بــه درگــاه رضــا

بیـــرون نـــرو یــ

خواهی که سـرت بـه مـرش توفیـق رسـد

بگـــرار بـــر ســـتانه شـــاه رضـــا»
(همان)31 :

همین باعیر سفینةخوشگوبهاینصو ،آمدهاست :
«دار چــو حســن ســری بــه درگــاه رضــا

بیـــرون نـــزد دری مـــن از راه رضـــا»
(خوشگو)133 :1383 ،

رتذکرهمخزنالغرائب :
«توان ز سیر گل و گشـ

کلـهزار گرشـ

نمــیتــوان ز تماشــای روی یــار گرش ـ »
(شاملو)8 : 1501 ،

بیتباالر تذکرهبهاینصو ،آمدهاست :
«توان ز کش

گل و کش

کله زار گرشـ

نمــیتــوان ز تماشــای روزگــار گرشــ »
(سندیلوی)181 : 1338 ،

 یاضالشعرا :میراع«توان سیرگلاگشتالله ا گذشت»ر  یاضالشعرابرخالفسرفینةخوشرگوا ا  اشرنبرهایرن
صو ،آمدهاست«:توان کشتگلاکشتالله ا گذشت»(االهرایستانی .)120:7909،
«تا گشایم مده ای هر ـرفم جیحـون اسـ

حا ل خرمن اش

از رس گند گون اسـ »
(شاملو)3 : 1501 ،
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یاضالشعرابهاینصو ،آمدهاست :

بیتباالر 
«تا گشایم مده از هر ـرفم جیحـون اسـ

حا ل خرمن اشکم رس گنـد گـون اسـ »
(واله دا ستانی)320 :1383،

رتذکرهم مدشاهی :
«به روی کله و گل خواستم که مـی نوشـم

ز شیشه تا به قـد ریخـتم بهـار گرشـ »
(شاملو)8 : 1501 ،

میراعاالر تذکرةم مدشاهیبهصو «،به ایگلیخواستمکهمینوشم(»...راجا )09:7909،آا رهشرده
است .
حسنخان 
ر)نسخههایریوانشعر 
ر مقالةاحمدگلچینمعانی،چندنسخها ریوانحسنخانمعرفیشدهاستکهنکاتیر کاملکررنات لیرلآن
هابیانمیشور :


نسخه
)7نسخةمجلسموجورر کتابخانةمجلسشو ایاسالمی؛ایننسخهباشما ه191اشرما هثبرت،2075نسرخة
اساسبرایتی ی ریوانحسنخانباریباچهایبهنثر،نگا

شدهر 7501هجریبهرسرتمیرعبرداهللریرهخروان

کاتباست(گلچینمعانی .)151:7910،

)2نسخةکتابخانهملیپا یس()supp2517؛ا کالمتذکرهنویسانچنینبرمیآیدکهآنسههزا بیتکهنیرآباری
ا آنیارمیکند،همیننسخهباشد.البتهذبی اهللصفار تا یخاربیا،ر با ةایننسخهمینویسد...«:نیرآباریشرما ة
حسنخان] اتاسههزا گفته؛الینسخهایکهر فرانسهریدمکوچرکتررا آن...اسرت»(صرفا،
بیتهایآن[ریوان 
،7910ج.)7779:0
)9نسخةبیا،،موجورر کتابخانةشار اانعبدال سینبیرا[،ا اک]،مرو خ،7511براشرما ه،71710رررن79؛
گفتنیاستکهر بیشترفهرستهاینسخاپایگاههایاینترنتی،ا ایننسخهبسیا نامبررهشدهاست.امرا هکتابخانة
مستقلیبهنامعبدال سینبیا،اجورندا ر.برپایةجستجوینگا نده،بخشریا نسرخههراامترونایرنکتابخانرهبره
کتابخانةمجلس،بخشیبهکتابخانةمرعشینجفی،بخشیبهکتابخانةانجمنآثا ملیا...هدیهشردهاسرتاتعرداری

کمیا آننیزر انبا مد سهصمیامیةا اکنگهدا یمیشور.ایننسخهیکیا نسخهبدلهرابررایتیر ی ریروان
حسنخاناستاا کتابخانةمجلستهیهشدهاست.توضی ریگراینکه،نسخهایباشرما ة،21ر فهرسرتکتابخانرة
صدارییزریبانامریوانحسنخانشاملوذکرشدهکهآننیزبهکتابخانةسریزریمنتقلشردهاسرتاهمریننسرخة
بیا،است .
)1نسخةکتابخانةمولویم مدشفیعالهو ی( یاضاالسرالم7017،م:مقدمره)؛ یراضاالسرالمر توضری سرخن
حسنخان اسههزا بیترانسته،ایننسخه امعرفیکررهاست(همان)71:؛شرایدآنسرههرزا 
نیرآباریکهریوان 
بیتذکرشدهر تذکرهها،ایننسخةکتابخانةالهو باشد .
)0نسخةشما ة9925؛مجموعهایر کتابخانةمجلساسرت.ر بخرش،11صرف ا099،ترا091یرزلآیرا ین
ریوان ابهخطخو نستعلی آا رهاست .
 )1نسخةشما ة991کتابخانةمجلس؛کاتبم مدمقیمبا فراشدهی،بیتا79،صف ه،انتخابریوان؛گفتنیاسرت
ر فهرستاا ةرستنوشتههایایران(رنا)نسخهایباهمینمشخیا،،باشما ة207/05معرفیشدهاسرتکرهالبتره
ها،نسخهایا حسنخاننیافت .

نگا ندهباجستجویاینشما ه

ت
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برگاالنسخةمجلس(نسخهاساس)،ریباچه 



برگاالنسخةبیا(،نسخهبدل) 


 -3نتیجهگیری
الف)همانطو کهگفتهشد،حسن خانشاملوبرآمدها خاندانیعظیمانژارهبهنامبیگدلیاا شاملوهایایراناست.
اینخاندان،طایفه ایبلندمرتبهر علمافرهن اهنرند؛ا آذ بیگدلیتااحمدشاملونتیجةاینخاندانبز گهستند.
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حسنخانا نظرا اثتاهمنشینیبابز گانااستاراناینطایفه،ا جایگاهااالییبرخو را است .
ب)جایگاهبلندسیاسیارالتیحسنخانشاملو،ا حاکمیتهرا،ابیگلربیگریخراسرانایآشرکا مریشرور.
ارداما،تا یخیانجامشدهر  مانحکومتاار متونمختلفا جملهخلدبرین،احیا الملوکا...بیرانشردهاسرت؛
برآنکهنشانگرشخییتباالامهمحسنخاناست؛اینشخییتمهم ار خو پژاهشتا یخیمیکند.


اینهاافزان
برشخییترالتیاسیاسی،حسنخانشخییتیفرهنگی رهنریااربیرا رکرهتوجرهنگا نرده ابره


ج)افزان
خورجلبکرر.بابر سیات لیلمنابعردیماجدید،تذکرههایخرو نویسریاشرعری،گفترههراینویسرندگانا
هایمختلفهنری،گررآا رنهنرمنداناشاعرانر مجرالسخرورکره

شاعرانر با ةحسنخان،فعالیتایر  مینه
نشانرهندةعالرهامیلاابههنرافرهن اارباست،آثا بهجاماندها ای،همگینشانرهندةشخییتاجایگراه
برترفرهنگیااربیحسنخاناست .

بهنظرمی سدپژاهشر با ةحسنخانبهیکیاچندجستا اب ثم دارنمریشرور.نگا نردهر پرژاهشا
مطالعةآثا امتونمختلفر با ةحسنخان،بهنکا،بسیا یرستیافتکهامکانبیانهمهآنهار اینمقالرهاجرور
خانریدهمیشوراایننشرانرهنردةنرامنیرکاجایگراهعرالیااسرت.


هاامتوننامحسن

جایتذکره
ندا ر.ر ج 
ای
نگا ندهبایا یخدااندبز گ،ر پیآناستکهر آیندهاینزریکریوانحسنخان اهمراهبامقدمرهایگسرتررها
جامعبهچاپ ساند؛شایداینگونهبتواندبهحفظآثا فرهنگیاینمر ابومخردمتیکوچرککنردابسرتریبررای
پژاهشهایتا ةرانشجویاناعالرهمندانپژاهشفراهمکند .


پینوش
برایمشاهدةمتنریباچهبهمقالةگلچینمعانی جوعکنید .
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