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ناهیدامیری1

نسخۀخطیدیوانحسن
دهلوی)کتابت1011ق(
محفوظدرموزۀهنروالترز
بالتیمور شهر

امیر نجم الدین حسن ابن عالء سجزی دهلوی متخلص 
به »حسن«، در اواسط قرن هفتم در هند چشم به جهان 
به خدمت دیوانی  یافت و  تربیت  گشود. وی در دهلی 
اسارت  به  مدتی  خود  حیات  طول  در  گشت.  مشغول 
محمد  عالءالدین  وقف  مدایحش  پس  آن  از  و  درآمد 
خلجی و غیاث الدین ُتغُلق شاه شد. ظاهرًا در میان سالی 
به تشویق شاعر معاصر و دوستش امیرخسرو دهلوی به 
تصوف گرایید و در حلقٔه مریدان شیخ نظام الدین اولیاء 
گردید.  چشتیه  سلسلٔه  پیشروان  از  و  درآمد  بدواوونی 
این  در  او  است.  غزل سرایی  در  او  اهمیت  و  شهرت 
شیوه پیرو سعدی بود و به همین دلیل وی را »سعدی 
نثر وی  انشا و  این حال،  با  هندوستان« لقب داده اند. 
بهترین  و  است  سالست  و  فصاحت  از  نمونه ای  نیز 
نمونٔه فارسی دری در آغاز سدٔه هشتم در هند را نشان 
می دهد. دیوانش )مشتمل بر قصیده و غزل و رباعی و 
ترجیع بند و ترکیب بند و مثنوی؛ حدود ُنه هزار بیت است( 
به اهتمام مسعودعلی  در سال 1352ق  بار  نخستین  که 

محوی در حیدرآباد دکن انتشار یافت.2
 در فهرستگان نسخه های خطی ایران )فنخا( از 
میان 27 نسخٔه  خطی دیوان حسن دهلوی، دو نسخه 
دو  آن  مشخصات  که  است،  نگاره  مجلس  دارای 

عبارت اند از:
-10ق(،   9 قرن  )کتابت  دهلوی  حسن  دیوان   
کتابخانٔه ملک تهران، شمارٔه نسخه: 6034 ، 4 مجلس 

نگاره؛ 
کتابخانٔه  939ق(،  )کتابت  دهلوی  حسن  دیوان 
کاخ گلستان )سلطنتی( تهران، شمارٔه نسخه: 2200 ، 6 

مجلس نگاره.3
بیست  در  دهلوی  حسن  دیوان  از  حاضر  نسخٔه 
و هفتم محرم سال 1011ق در شهر الله آباد هند کتابت 
شده است. کاتب نسخه میرعبدالله ترمذی خوشنویس 
شاه نعمت الله  اوالد  از  و  هجری  یازدهم  قرن  شاعر  و 
ولی است. او در دربار اکبرشاه و جهانگیرشاه گورکانی 
تخلص  و  »مشکین قلم«  لقب  آنان  از  و  می زیست 
شاگرد  نستعلیق  خط  در  وی  کرد.  اخذ  را  »وصفی« 
شاه غیاث وراقی بود و سایر خطوط را نیز به خط خوش 

کتابت می کرد.4
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این نسخٔه هنری دارای 189 برگ و در هر برگ 14 
سطر در فضای متنی به عرض 105 و طول 200 میلی متر 
در 315  میلی متر  نسخه 205  است. قطع  کتابت شده 
نیم تاجدار  یک سرلوحٔه  با  متن  است. شروع  میلی متر 
تزئینی گل  با نقوش  به همراه یک کتیبٔه زرین است که 
با قلم به رنگ زر، بنفش ، الج ورد و سبز تذهیب شده و 
شرفه ها در اطراف سرلوحه با رنگ الجورد ترسیم شده 
ابتدایی طالاندازی میان سطور و  است؛ در دو صفحٔه 
به چشم  تزئینی گل و گیاه در حاشیٔه صفحات  نقوش 
رنگ  های  با  نسخه  سطور  جدول بندی  می خورد؛ 
آبی، سیاه، زر و قرمز ترسیم شده و شماره گذاری تمام 
نستعلیق  خط  با  نسخه  متن  است.  عدد  با  صفحات 
نسخه  کاغذ  است.  شده  کتابت  مشکی  مرکب  با  و 
با  همراه  الکی  نسخه  جلد  است؛  رنگی  و  ته خط دار 
نقوش تزئینی گل و نقوش هندسی و آستر آن جلد الکی 
قرمز جدول بندی شده با نقوش تزئینی است؛ جلد نسخه 
اصل نیست و بعدها برای نسخه تهیه شده است. 14 
گورکانیان  دورٔه  به  مربوط  نسخه  این  در  موجود  نگارٔه 
در  آنها  فهرست  و  شده  ترسیم  مغولی  به سبک  و  هند 
ابتدای نسخه ذکر شده است. نگارٔه پایانی نسخه مربوط 
به چهرٔه کاتب نسخه و شاگردش است. آغاز، انجام و 

انجامٔه این نسخه به شرح ذیل است:
آغاز: ای رقم رانده بر سپید و سیاه

گاه از درون و برون ما آ
انجام: گفتا که ز پیچاک ـ ـ ـ ]ا[ی درویش

کان را به کمند می کشی جانب خویش. 
عبدالله  الحقیر  المـ[ـذنب  کـ]ـتبه  انجامه: 
مشکین قلم غفر الله الذنوبه وستر الله عیوبه، سنة 1011.
 Walters Art Museum شمارٔه  با  نسخه  این 
در  بالتیمور  شهر  در  والترز  هنر  موزٔه  در   Ms. W.650

اطالعات  می شود.  نگهداری  آمریکا  مریلند  ایالت 
پورتال  این نسخه در  نسخه شناسی و زندگی نامٔه کاتب 
»مجموعٔه نسخه شناسی و نسخه پژوهی هنری« به نشانی 
http://manuscripts.honar.ac.ir قابل دسترسی است.

گزیده ای از نسخٔه خطی هنری دیوان حسن دهلوی 
)ننسنق(
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