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چکیده: در طول همۀ سده های شعر پارسی، کم نبوده اند 
ادب  پیشُبرد  در  خود  زمانۀ  در  که  دیوانی  بدون  شاعران 
ضبط  و  ثبت  عدم  دلیل  به  و  داشته اند  نقش  فارسی 
اشعارشان در دفترهای جداگانه، یا درخشش شاعران بزرگ 
ادب فارسی، ستارۀ هنر آن ها افول کرده و نقش آن ها فراموش 
شده است. »خواجه عمید شانه بند« از زمرۀ این شاعران بد 
اقبال است که نامش به تذکره های شعر و تواریخ ادبیات نیز 
راه پیدا نکرده است. حتی شادروان سعید نفیسی که از ذکر 
و  نظم  تاریخ  کتاب  در  فارسی  زبان  گمنام ترین سخنوران 
نیاورده  در شمار شاعران  را  او  نام  نایستاده،  باز  ایران  در  نثر 
است. عمید شانه بند، از غزلسرایان زبردست سدۀ هشتم  
است و در سال های میانی این قرن، آثارش به عرضه آمده و 
مقاله،  این  در  است.  نقل شده  برخی سفینه های شعر  در 
برای  است،  شده  دست یاب  کهن  منابع  از  که  او  غزل   25

نخستیبن بار عرضه می گردد.

کلیدواژه ها: عمید شانه بند، شعر فارسی، غزل، شعر قرن 
هشتم، شاعران بدون دیوان
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Abstract: Throughout the centuries of Persian 

poetry, there have been many poets without 

a written work who have played a role in the 

development of Persian literature in their time 

and due to the lack of recording their poems, 

or because of the brilliance of their contempo-

rary great poets of Persian literature, their part 

in developing Iranian art was soon forgotten.  

“Khajeh Amid Shaneband” is one of these 

unlucky poets whose name has not found its 

way into the memoirs of poetry and literary his-

tories. Even the late Saeed Nafisi, who has not 

ignored mentioning the most anonymous Per-

sian poets in his book on the history of poetry 

and prose in Iran, has not mentioned his name 

among the poets. Amid Shanehband is one of 

the great lyricists of the eighth century and 

in the middle years of this century, his works 

were published and quoted in some Safinahs of 

poetry. In this article, 25 of his sonnets, which 

have been obtained from ancient sources, are 

presented for the first time.

Keywords: Amid Shanband, Persian poetry, 

lyric, eighth-century poetry, poets without 

book of poems

ن الثامن عميد شانه بند، شاعر الغزل املجهول من القر
السّيد عيل مير أفضيل

يللةاليت كثلرالشلعراءالذيلنحفللتهبلمالقلرونالطو اخلالصـة: ملاأ
رغم

ّ
مّرتعىلالشلعرالفاريسدونأنيكونهلمديواهنماملسلتقل

أهّنلم ملاكانهللمملندوريفتطلّوراألدبالفلاريسيفعصرهلم،إاّل
ةأو

ّ
يلنمسلتقل يلنأشلعارهميفدواو وبسلببعلدمتسلجيلوتدو

قجنوم
ّ
قجنومالشلعراءالكباريفاألدبالفاريس،ملتتأل

ّ
بسلببتأل

فولواختىفدورهميفزواياالنسيان.
ُ
فّنموتعّرضتلأل

واخلواجةعميدشلانهبندهوأحدهؤالءالشلعراءالذينملحيالفهم
الرجالّيلة يقهلاإىلصفحلاتاملصلادر احللّظفللمجتلدأمساؤهلمطر
يخاألدبّية.بلإّناملرحومسعيدنفييسالذيمليغفل وكتبالتوار
يلخالنظلم دبلاءالفارسلّيةجمهولّيلًةيفكتابلهتار

ُ
كثلرأ علنذكلرحلّىأ

علنهلذاالشلاعريفعلدادَملن
ً
والنثلريفإيلرانلكّنلهمليذكلرشليئا

ين. ذكرهممنالشعراءاملغمور
ينيفالقرنالثامن، إّنعميدشلانهبندهوأحدشلعراءالغزلاملاهر
حيثقّدممسامهاتهيفهذااملجاليفسنواتمنتصفهذاالقرن،
ّية)السفن(. وقدوردتبعضأشعارهيفبعضاملجموعاتالشعر
ملنغزلّيلاتهلذاالشلاعرالليتمّت

ً
وتتضّملنهلذهاملقاللة25مقطعلا

يقها وىلاليتجتدطر
ُ
القدميلة،وهيامللّرةاأل العثلورعلهيلايفاملصلادر

للنشر.
املفـردات األساسـّية:عميلدشلانهبنلد،الشلعرالفلاريس،الغلزل،شلعر

القرنالثامن،شعراءبالديوان.
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گذشـته به  که در دوران های  بخشـی از عظمت شـعر فارسـی، مرهون تالش شـاعران ناشـناخته ای اسـت 
عرصـه آمده انـد و بـا آثـار خـود، بـه شـکل دهی جریان ادبی زمانه و سـبک شـعری هر دوره کمـک کرده اند. 
برخی از این شـاعران، به رغم گمنامی، بر شـعر شـاعران بزرگ روزگار خود اثرگذار بوده اند. میراث ماندگار 
شـعر کهن، عـالوه بـر آنچـه در آثـار شـعرای طـراز اول و شـاعراِن صاحـِب دیـوان باقـی مانـده، در ُجنگ هـا و 
کنـار اشـعار سـخنوران  یـخ و تذکره هـا ثبـت و ضبـط شـده اسـت. ایـن منابـع، در  سـفینه های ادبـی و توار
کـه در زمانـۀ خـود، مـورد  گمنـام را در بـر دارد  کمتـر شـناخته شـده یـا  نامـدار، سـروده هایی نیـز از شـاعران 
َغوی و اشارات 

ُ
توجه جامعۀ ادبی بوده اند. مطالعۀ اشعار این قبیل شاعران، عالوه بر ارزش های ادبی و ل

ی ما می گسـترد و فرایند تحول و تثبیت  یخی آن آثار، چشـم انداز وسـیع تری از شـعر هر دوره، پیش رو تار
سبک های شعری را بهتر و دقیق تر نشان می دهد. 

گـردآوری آثـار شـاعران ناشـناخته و بـدون دیـوان، چندیـن دهه اسـت در قالب کتاب یا مقالـه مورد توجه 
گرفتـه اسـت. دیوان هـای از دسـت رفتـۀ برخـی از  پژوهشـگران متـون ادبـی در ایـران و خـارج از ایـران قـرار 
کافی ظفر همدانی  کسایی مروزی، دقیقی، منجیک ترمذی و  شاعران شناخته شده، همچون رودکی، 
کتاب های فنون ادبی  نیز از خالل اشعار باقی مانده در تذکره ها، سفینه های شعر، فرهنگ های لغت و 
یلبر الزار، سـید محمد دبیرسیاقی، محمد امین  بازسـازی و تدوین مجدد شـده اسـت. سـعید نفیسـی، ژ
کـه در این زمینه  یاحـی، نذیـر احمـد، محمـود مدّبـری و احمـد اداره چـی گیالنی از زمرۀ کسـانی هسـتند  ر

تحقیقات ارزنده ای انجام داده اند.

شـادروان سـعید نفیسـی، عالوه بر تدوین اشـعار و بازسـازی دیوان بابا افضل کاشـانی )1311ش(، رودکی 
سمرقندی )1319ش(، عمعق بخارایی )1334ش( و ابوسعید ابوالخیر )1334ش( که هر کدام چندین 
گـردآوری آثار سـخنوران گمنام پارسـی از اولین سـده ها تا سـدۀ  بـار بـه چـاپ رسـیده اسـت، طرحـی بـرای 
ی ناتمام ماند و دستنویس های اولیۀ آن، در چندین دفتر  دهم هجری در دست اجرا داشت که با مرگ و
کتابخانۀ بنیاد نفیسی )پنج دفتر(، نگهداری  کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران )سه دفتر( و  گانه، در  جدا
می شـود. نفیسـی، طـی نیـم قـرن فعالیـت قلمـی )از 1290ش تـا 1345ش( مقـاالت متعـددی در مـورد 
که در جلد دوم مقاالت او تجدید چاپ شـده اسـت.   شـاعران ناشـناخته و بدون دیوان منتشـر سـاخت 
کندۀ قدیم ترین شـعرای فارسـی زبان )1964م( و دبیرسـیاقی در پیشـاهنگان شـعر  یلبر الزار در اشـعار پرا ژ
فارسـی )1351ش(، بـه آثـار قـرون اولیـۀ شـعر دری )شـاعران سـده های سـوم تـا پنجم هجری( توجه نشـان 
داده انـد. تمرکـز نذیـر احمـد، پژوهشـگر هنـدی، بیشـتر بـر احیـای آثـار پارسی سـرایان حـوزۀ شـبه قـاره بـوده 
یاحـی در مقدمـۀ نزهـة المجالـس )1366ش( در ذکر گویندگان ایـن کتاب، توضیحات مفیدی  اسـت. ر
کندۀ  ی همچنین اشعار پرا کندۀ اشعار آن ها به دست داده است. و در معرفی شعرای گمنام و منابع پرا
کتـاب شـرح  کسـایی مـروزی شـاعر هم عصـر فردوسـی را طـی دفتـری عرضـه داشـته اسـت )1367ش(. 
احـوال و آثـار شـاعران بـی دیـوان اثـر دکتـر مدّبـری، جزو آثار درخشـان این حـوزه اسـت )1370ش(. در این 
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یسته اند،  که در سده های سوم تا پنجم هجری می ز کتاب، پنج هزار بیت شعر از سروده های 215 شاعر 
گیالنی نیز اشـعار شـاعران هم عصر رودکی را  فراهم آمده اسـت. هم زمان با دکتر مدّبری، احمد اداره چی 

کرد )1370ش(. گرد آوری و منتشر 

خواجه عمید شانه بند
کرمان و شـیراز به عرصه آمده  که در سـدۀ هشـتم هجری در حوزۀ جغرافیایی  گمنامی  از جمله شـاعران 
کـدام از تذکره هـای شـعر قدیـم و  اسـت، »خواجـه عمیـد شـانه بند« اسـت. نـام ایـن شـاعر غزلسـرا در هیـچ 
یـخ ادبیـات  یـخ ادبیـات، از جملـه تار کتاب هـای تار جدیـد، فرهنـگ سـخنوران اثـر شـادروان خیام پـور و 
یخ نظم و نثر در ایران، اسـم ناشـناس ترین  کتاب تار که در  در ایران اثر دکتر صفا، نیامده اسـت. نفیسـی 

کرده، به »عمید شانه بند« نپرداخته است.  شاعران پارسی زبان را ذکر 

یم. این سـفینه ها به  مـا موفـق شـدیم 25 فقـره از غزلیـات ایـن شـاعر گمنام را از چهار سـفینۀ کهن گرد آور
ترتیـب در 763ق، 786ق، 813-814ق و 827ق کتابـت شـده  اسـت. نقـل غزل هـای او در ایـن چهـار 
ی در سـدۀ هشـتم و نهم هجری بین اهل ادب شـاعری شـناخته شـده بوده  منبع، مشـخص می کند که و
کتابخانۀ شـهید علی  پاشـا نقل شـده و در صدر اشـعار، نام  اسـت. بیشـترین شـعر او در بیاض نظم و نثر 
او بـا صفـت مخصـوص درگذشـتگان آمـده اسـت: »مـن مقـوالت اسـتاد الشـعراء خواجـه عمیـد شـانه بند 
گردآورندۀ این سفینه، خواجه عمید شانه بند را  علیه الرحمة و الغفران« )برگ 2پ(. به احتمال بسیار، 
گردآوری بیاض مذکور )786ق(  یخی نه چندان دور از  از نزدیک می شـناخته و درگذشـت شـاعر در تار
اتفـاق افتـاده اسـت. بنابرایـن، می تـوان حدس زد که دوران بالندگی و سـخنوری او در نیمۀ نخسـت قرن 

هشتم هجری بوده است. 

کرمان« نالیده است )بیاض نظم و نثر،  خواجه عمید شانه بند در مقطع یکی از غزل هایش، از »محنت 
109پ(:

کرمان گــــــــر عمیــــــــد بنالــــــــد ز محنــــــــت  ایوبا رد  نیــــــــاو طاقت  کــــــــه  مدار  عجب 

یسـته اسـت. مـا عیـن همیـن تعبیـر »محنـت  کرمـان می ز کرمـان بـوده یـا مدتـی در  ی اهـل  احتمـال دارد و
کرمانی نیز می یابیم )خواجو، 671(: کرمان« و »ایوب« را در شعر خواجوی 

گر ایوب صبوری که  کرمان نتوان بودخواجو چه نشــــــــینی  چندین همه در محنــــــــت 

کـه ایـن دسـتنویس، در دوران  از تحلیـل محتـوای بیـاض نظـم و نثـر شـهید علـی پاشـا می تـوان دانسـت 
ـت 

ّ
کرمـان فراهـم آمـده اسـت. ایـن نکتـه، عل حکومـت شـاه شـجاع )759-786ق( در منطقـۀ شـیراز و 
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ی عمید را »اسـتاد الشـعراء« لقب داده  گرد آورندۀ متن را به شـعر عمید شـانه بند معلوم می دارد.1 و توجه 
ق آمیز 

ّ
گر در زمان حیات شـاعر بود، می توانسـت یک عنوان تعارفی و تشـریفاتی یا تمل اسـت. این لقب، ا

گزارندۀ متن به اسـتادی عمید در امر شـاعری حکایت دارد.  تلقی شـود. اما بعد از مرگ شـاعر، از اعتقاد 
غزلیـات به جـا مانـده از امیـر، مهـارت او را در سـخنوری نشـان می دهـد و بـر صدق این گفتـار، تا حدودی 
گرچه او در قیاس با سـخنورانی همچون سـلمان و خواجو و ناصر بخارایی و عماد فقیه، در  گواه اسـت. ا
یخ ادبیات فارسـی، تا  ردۀ شـاعران متوسـط آن روزگار اسـت، اما فراموش شـدن نام و خاطرۀ او از ذهن تار
کـه شـاعرانی در همـان رده و انـدازه، از قبیل  یـادی سـختگیرانه و از بخـت بـد او بـوده اسـت. چـرا  حـدود ز
عبدالمجیـد و عضـد و جـالل خوافـی، بختیـارِی بیشـتری داشـته اند و الاقل یک نسـخه از دیـوان آن ها از 

گزند روزگار در امان مانده است.

آنچه از شعر خواجه عمید شانه بند به دست ما رسیده، 23 غزل قطعی و دو غزل و یک رباعی احتمالی 
که توان خود را در  است. غزل، فرم اصلی شعر در قرن هشتم بوده است و شاعران آن روزگار می کوشیدند 
این قالب نشان دهند. در اغلب سفینه های شعر قرن هشتم و نهم بیشتر توجه گردآورندگان به گردآوری 
کار چندان راحتی نیسـت. اما در نگاهی  یابی شـاعر با این تعداد شـعر،  غزلیات شـاعران بوده اسـت. ارز
که به سـبک عراقی موسـوم اسـت، می توان مشـاهده  کلی، دلبسـتگی عمید را به سـبک عمومی آن دوره 
گزارش احواالت درونی شـاعر، با ته لهجه ای از عرفان و  کرد. موضوع اغلب غزل های او، مسـئلۀ عشـق و 
ی همچنین در  حکمت اسـت. تأثیرپذیری عمید از سـعدی در غزل های عاشـقانه اش آشـکار اسـت. و
کـه وام دار  کـه رنـگ و بـوی عرفانـی دارد )غـزل نخسـت(، بـه صراحـت می گویـد  مقطـع یکـی از غزل هایـش 

عطار نیشابوری است.

ص
ّ
شاعران »عمید« تخل

کلمـۀ »عمیـد« بـه معنـی خواجـه و سـرور و بـزرگ قـوم اسـت و در مـورد افـراد صاحب منصـب بـه کار می رود 
ص »عمید«  داشتند 

ّ
که تخل یم  یخ ادب فارسی، چند شاعر سراغ دار )رک. دهخدا، 11: 16378(. در تار

کـه در سـدۀ هفتـم  یـا بـه اسـم »عمیـد« شـهرت داشـتند؛ از جملـه امیـر فخرالدیـن عمیـد لویکی/لومکـی 
گرد آورده  یسـت )رک. اوحدی بلیانی، 4: 2428(. اشـعار او را نذیر احمد از منابع مختلف  هجری می ز
کـم روایـت شـده اسـت و سـبک  ی بیشـتر شـاعری قصیده پـرداز اسـت و غـزل از او  اسـت )1985م(. و
کامـاًل متمایـز اسـت. اوحـدی )همـان، 4: 2437( »عمیـد قهسـتانی« را  شـاعری او بـا »عمیـد شـانه بند« 
ی که  نیـز در شـمار شـاعران متقـّدم آورده، امـا از احـوال او چیـزی بـه دسـت نـداده اسـت. رکـن صایـن هرو
از بـزرگان قـرن هشـتم هجـری اسـت و عـالوه بـر شـاعری، منصـب دیوانـی نیـز داشـت، نامـش در بعضـی 
مجموعه هـا بـه صـورت »خواجـه رکن الدیـن عمیدالملـک صاحـب اعظـم« ثبـت شـده  اسـت )متطّبب، 

کرد. گانه معرفی خواهیم  1( این سفینۀ با اهمیت را در مقاله ای جدا
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ی به کوشـش پروفسـور  ـص او در اشـعارش، »رکـن« و »رکـن صایـن« بـوده اسـت. دیـوان و
ّ
36پ(. ولـی تخل

سیدحسـن تصحیـح و چـاپ شـده اسـت )1959م(. از عمیدالدیـن ابونصـر اسـعد فالـی، از رجـال قـرن 
هفتـم و از بـزرگان دربـار اتابـک سـعد بـن زنگـی )د. 623 ق(، رباعیاتـی نقـل شـده اسـت )رک. خواندمیر، 

237-239؛ متطّبب، 14ر(.

ـص »عمیـد« برگرفتـه از موقعیـت شـغلی شـاعر باشـد و ممکن 
ّ
بـا ایـن سـوابق، مـن بعیـد نمی دانـم کـه تخل

کار دیوانی می کرده و شاعری حرفۀ اصلی او نبوده است. کرمان،  است خواجه عمید شانه بند در 

معرفی منابع اشعار عمید
مهم ترین منبع غزلیات عمید شانه بند، بیاض نظم و نثر کتابخانۀ شهید علی پاشا در ترکیه است که به 
شمارۀ 2854 در آن کتابخانه نگهداری می شود. این بیاض، 131 برگ دارد و در زمان حیات شاه شجاع 
یـخ 786 ق دیـده می شـود )بـرگ 116 پ(. گردآورندۀ بیاض، دسـتنویس  فراهـم آمـده و در آن رقمـی بـه تار
که 189  کرده و 22 فقره از غرلیات او را پشت سر هم آورده  خود را با اشعار »خواجه عمید شانه بند« آغاز 
ی احتمااًل مجموعه ای مدّون از اشعار عمید را در اختیار داشته است. شیرازۀ این بیاض  بیت است. و
که در  گسسـته شـده و در شـیرازه بندی دوباره، اوراق آن جابه جا شـده اسـت. اشـعار عمید  گذر زمان  در 
اصـل دسـتنویس پشـت سـر هـم بـوده، در وضعیـت فعلـی نسـخه از هـم دور افتـاده اسـت. امـا یافتـن ربـط 

گسسته، چندان دشوار نیست. اوراق از هم 

کاتـب بـرای کتابخانـۀ جالل الدین  کـه طـی سـال های 813 و 814 ق توسـط دو  در ُجنـگ اسـکندر میـرزا 
کتابت شده، غزلی از »عمید شانه بند« در هامش برگ 268 پ دیده می شود  گردآوری و  اسکندر میرزا، 
ک  یـخ، رّدپـای ایـن شـاعر به کلی از صفحۀ ادبیـات ما پا کـه در منبـع قبلـی آن را نمی یابیـم. بعـد از ایـن تار
کردیم، در این بخش نقل می کنیم تا یادگاری  که یاد  شده است. ما این 23 غزل را به ترتیب، از منابعی 
یده سـری های شـاعری گمنـام و خـوش ذوق در سـدۀ هشـتم هجـری. بـه جهـت تک منبعـی  باشـد از شور
بـودن اشـعار عمیـد، قرائـت بعضـی کلمات با احتمال صورت گرفت. یکی دو مورد تصحیح قیاسـی نیز  

که در پانویس بدان ها اشاره شده است. گرفت  در متن صورت 

]1[ ِمن مقوالت استاد الشعراء خواجه عمید شانه بند علیه الرحمة و الغفران
کرده ایم کرده ایممــــــــا جــــــــان فــــــــدای آرزوی یــــــــار  به یکبــــــــار  یــــــــش  خو مــــــــراد  ترک 

نهاده ایم ره  ین  پای در گذشــــــــته،  کرده ایماز ســــــــر  کار  ین  ز جان بُشسته دســــــــت در و

َرســــــــته ایم ســــــــالوس  خرقۀ  و  زرق  دلق  کرده ایماز  خّمــــــــار  خانــــــــۀ  رهن  ســــــــّجاده، 

شســــــــته ایم علم  ســــــــبق  با  عقــــــــل  راق  کرده ایــــــــماو زّنــــــــار  حلقــــــــۀ  رد  و تســــــــبیح، 
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گرفته ایم ایمــــــــان  یــــــــار، حاصــــــــل  لعل  کرده ایماز  کافــــــــرش اقــــــــرار  وآنگــــــــه به زلف 

حجاب پــــــــردۀ  ره  ز  برگرفــــــــت  یــــــــار  کرده ایمتــــــــا  اســــــــرار  عالــــــــم  ســــــــوی  به  را  رخ 

کانا الحق شنیده اند کرده ایمبر چارســــــــوی شــــــــهر  منصــــــــور نفس ســــــــوخته بــــــــر دار 

کرده ایماز خــــــــاص و عــــــــام هیچ تمّنــــــــا نمی کنیم انــــــــکار  ز  و  قبــــــــول  از  فــــــــارغ  دل 

غزل ین  در اما  بود،  خوش  »عمید«  کرده ایمشــــــــعر  »عطــــــــار«  طبلــــــــۀ  ز  ترکیب هــــــــا 

 لُه
ً
]2[ و ایضا

شکرانه را جان می دهم گر زآن مرا جامی دهددل بستد آن شیرین زبان تا از لبم کامی دهد

کار آموخته، شــــــــمع نشاط افروخته می پخته و من سوخته هرگز 2 به هر خامی دهدساقی 

شاهاِن با تاج و نگین راضی که پیغامی دهدبا ماست دلبر همنشین، سرخیل بت رویان چین

کاندر خرابات فنا یا  گامی دهدما را بس این زهــــــــد و ر کامی به هر  معشوق ما عّشاق را 

صافی به دست صادقان هم دردی آشامی دهدساقی! بده رطل گران یا از سبکروحان ستان

ین ره کودکی گر جان ببازی اندکی یبا یکی هر عاشقش نامی دهدعقل اندر معشــــــــوقۀ ز

وآن کو ز خود بستاندش نیکو سرانجامی دهدمجنون به لیلی خواندش وامق به عذرا داندش

زی روان پس بهتر آن باشد که جان پیش دآلرامی دهدداند »عمید« ای بخردان کز تن شود رو

 لُه
ً
]3[ و ایضا

آســــــــانی به  میّســــــــر شــــــــود  که وصل  را  نیازمنــــــــدی عّشــــــــاق را چــــــــه می دانــــــــیتو 

کــــــــه آرزومندان ظلمانیبه نــــــــاز خفته چــــــــه داند  شــــــــبان  این  کنند  ز  رو چگونــــــــه 

که تــــــــو در عیــــــــن آب حیوانیز تشــــــــنگان بیابــــــــان بپــــــــرس قیمت آب عزیز مــــــــن 

دانند کم  یوســــــــف بس اند،  کنعانیاگرچه طالب  حدیث ســــــــوز زلیخــــــــا چو پیــــــــر 

کن را منــــــــّور  ز نور عارضت ای شــــــــمع جمــــــــع روحانیبیــــــــا و مجلس اصحــــــــاب 

2. در اصل: هرکر.
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گفت کــــــــه می تواند  تــــــــو دارم  مکــــــــن مطالعــــــــۀ ســــــــّر صنــــــــع یزدانــــــــینظر به روی 

کســــــــی به دیو دهــــــــد خاتم ســــــــلیمانی؟به ُمهر مهر تو شــــــــد دل بــــــــری، زجان ببرید

اثــــــــر ســــــــوز صــــــــدق می باید را  از آن چه ســــــــود که بیرون بری به پیشــــــــانیســــــــجود 

یش برخیزی گر به  خو نتوانیسماع نیســــــــت تو را  بود، خود نشســــــــت  رت ســــــــماع  و

نبود چنــــــــان  خود  ز  بــــــــرآری  شــــــــور  که بی خود از ســــــــِر حال آســــــــتین برافشانیهزار 

اگر حدیث »عمید« به  تحسین  میــــــــان مجلس صاحب دالن فــــــــرو خوانیمدد دهند 

 له
ً
]4[ایضا

بود فال  خجســــــــته  یش  رو دیــــــــدن  که  کنــــــــم از روی او، محــــــــال بودمرا  نظر جــــــــدا 

کســــــــی دیدن کی بــــــــودم روی آن  بودحــــــــرام  بریزد خــــــــون منش، حــــــــالل  گــــــــر  که 

مشتاق شــــــــب  بی خوابِی  حالت  ندانــــــــد آنکــــــــه پــــــــِس پــــــــردۀ خیــــــــال بودحدیث 

گیری عیب گریان ما چــــــــه  میــــــــان آتش ســــــــوزان چه احتمــــــــال بود؟بر آب دیــــــــدۀ 

دادی دل  همیشه  چشمم  دو  خون  که در معرض ســــــــؤال بود؟جواب  چو دل نماْنْد، 

مرا نازنیــــــــن  یــــــــار  بگــــــــو  صبح!  اگرچــــــــه از مــــــــن و حال منش مــــــــالل بودنســــــــیم 

بودکز آن دو ســــــــاعد ســــــــیمین حمایلی برساز وبــــــــال  را  تو  گــــــــر زآن  ا مــــــــن،  گردن  به 

خوشــــــــتر مرا  زمیــــــــن  روی  پادشــــــــاهِی  بودز  مجال  َار  برخــــــــوردن  تــــــــو  روی  ز  دمی 

م یزل و ُحســــــــْن الَیــــــــزال بودزوال مملکــــــــت عشــــــــق مــــــــا نخواهد بود
َ
که عشــــــــْق ل

باشــــــــد عارفی  ســــــــزاوار  جــــــــاه،  بودســــــــریر  پایمــــــــال  مــــــــال  او  هّمت  پیــــــــش  که 

جهان دو  هــــــــر  نعیم  نفریبد  را  بود»عمیــــــــد«  مــــــــراد خاطر صاحــــــــب دالن وصــــــــال 

]5[ و له
کرد نتوانست  تدبیر  را عقل من  او  کردعشــــــــق  کــــــــردم، چارۀ تقدیر نتوانســــــــت  هرچه 
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کردآب چشــــــــم و آتش دل، آه سرد و روی زرد نتوانســــــــت  تأثیر  او  ســــــــنگین  دل  در 

کردنام وننگ وجان ودل  دادم، خریدم  مهر دوست نتوانست  توفیر  ین  از بیش  تجارت  زآن 

کردبر مریدان عیب نتوان کرد، چون در راه عشق توبــــــــه از روی جوانان، پیر نتوانســــــــت 

ر زآنکه شد گه نشد و کردهیچ کس از سّر عشق آ نتوانست  تقریر  ازو،  بپرســــــــیدند  چون 

الجرم ُبد،  روان  شــــــــیرینم  جان  بر  او  کردحکم  کرد، اندر آن تأخیر نتوانست  دل طلب 

کرددیده ام درخواب خوش یک شب خیال زلف تو نتوانست  تعبیر  کســــــــش  پریشانی  جز 

کردُمنهی دل تا به معنی صورت عشقت نخواند نتوانست  تفســــــــیر  تو  ُحســــــــن  از  آیتی 

کرددل ز زلفت رخت بربست و وطن لعلت گزید چون مقام آن موضع دلگیر نتوانســــــــت 

»عمید« طبع  خامۀ  عمری  افتاد  خیال  کرددر  نتوانست  تحریر  تو  از ُحسن  صفحه ای 

 له
ً
]6[ ایضا

مالــــــــکاِن قلوبز بی دالن شنو اوصاف ُحسن صورت خوب ندانند  که ســــــــّر  عشــــــــق 

در او اثــــــــر نکنــــــــد ســــــــوز ســــــــینۀ یعقوببیــــــــار ســــــــاقی عّشــــــــاق، رطــــــــل ماالمال

کار که صورت یوســــــــف نیاردش در  خوبکسی  نیاید  مــــــــا  امثال  شــــــــیوۀ  و  زهد  که 

محبوبمرا به باده ز هســــــــتی خــــــــالص ده، برخیز بــــــــا  نشســــــــت  توانم  کام  به  مگر 

یش نَیم طالب چنان مطلوبمالمــــــــت من بــــــــی دل کنی، ندارد ســــــــود که من به خو

گــــــــر تــــــــو جاذبــــــــۀ کهربــــــــا کنــــــــی معلوم دگر به عیب نگیری که کاه شــــــــد مجذوبا

منسوبمیــــــــان زاهد و عابــــــــد به بی دلی ســــــــمرم دلبری  به  مستش  نرگس  چنان که 

معیوبز نام عشــــــــق مرا ننگ نیست، عیب مگیر دیدۀ  پیش  مگر  نیست،  عیب  که 

کرمان گــــــــر »عمید« بنالــــــــد ز محنــــــــت  اّیوبا رد  نیــــــــاو طاقت  کــــــــه  مدار  عجب 

 له
ً
]7[ و ایضا

گر رمقی از حیات ما باقی اســــــــت استهنــــــــوز ا ساقی  طلعت  و  صافی  بادۀ  لطف  ز 
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باشــــــــد عارفان  تمّنای  دوســــــــت،  علی الخصوص که از جانَبین مشتاقی استحضور 

کام تشنه فرو رفت و تشنگی باقی استهــــــــزار جــــــــام لبالــــــــب ز آب لعــــــــل لبش به 

راست پردۀ  نوای  جانان  لب  از  گوش جان اثر ناله های عّشــــــــاقی استشــــــــنیدن  به 

یاست که عاشــــــــق نه مرد روی و ر که زهد و توبۀ سالوس، شید و زّراقی استبیار باده 

اســــــــتبه غارت ار ببرد صبر و دین و دل چه عجب بلغاقی3  ز تخمۀ غارتگراِن  که هم 

کش زبان در  ین ماجرا؟  از کی  تا  کردن اسرار دوست ایغاقی4 است»عمید«!  که فاش 

 له
ً
]8[ و ایضا

یشی بود یشــــــــی بودجان من! گر ُخرده ای رفت آن ز بی خو که درو جرم را ِاســــــــتاده ام، باز آ 

بودبی تو بودن نیست ممکن، نیکنامی گو مباش بدکیشی  عّشــــــــاق  مذهب  در  زاهدی 

مصلحت بینی کنی نی حاصل اندیشی بودای که دل دادی و از ساقی گرفتی مهر دوست

که شــــــــد با آشــــــــنایان خرابات آشــــــــنا یشی بودهر  که او را با خرد خو عشــــــــق نگذارد 

کان مالحــــــــت، مرهم دل لعل تو یشی بودای لبت  کس نمک دیده ست کآن داروی دل ر

رِد وصال پــــــــرو گه فرصتی بر عادت پیشــــــــی بودطاقــــــــت هجران نیــــــــاَرد ناْز گه  گرچه 

بودپادشاهی را که ملک سلطنت از دست رفت یشی  باشد محتشم، در عین درو گرچه 

کاشف سّر حقیقت شد »عمید« تا تــــــــو را بهــــــــِر طبیعت میل بر بیشــــــــی بودکی توانی 

 له
ً
]9[ و ایضا

کند بــــــــاز  نقــــــــاب از جمال  نــــــــگار  کندگر آن  عشــــــــق باز  ســــــــاله  صد  زاهد  هــــــــزار 

که به عــــــــزم صبوح برخیزد کندخوش آن زمان  ناز  و  به دســــــــتش دهی  شــــــــبانه  َمی 

کندخوش  آن صبوح که  محمود مست  وباده  به دست نظــــــــر بــــــــه نرگــــــــس مســــــــتانۀ ایــــــــاز 

ک« آمده اسـت )دهخدا،  ک ظاهرًا به زبان مغولی اسـت و به معنی فتنه و آشـوب. در شـعر ابن یمین به صورت »بلغا 3( بلغاق یا بلغا
.)4964 :4

کلمۀ ترکی به معنی سخن چینی است. در شعر حافظ هم آمده است )رک. انوری، 1: 687(. 4( ایغاق یا ایغاغ، 
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که ممکن نیست کندمالمتم مکن ای پارســــــــا  که عاشــــــــق از می و معشــــــــوق احتراز 

ر محــــــــراب ابروی یار اســــــــت کنددلــــــــم مجاو که در صومعــــــــه نماز  تنم چه ســــــــود 

یــــــــزد آو تــــــــو  در  خرابــــــــات  نیــــــــاز  گــــــــر  کندا دلــــــــت ز صومعــــــــه و زهد بی نیــــــــاز 

کعبه رود گر به  که از دِر دیر است، ا کندکســــــــی  فــــــــراز  در  برگشــــــــته  اختِر  یــــــــش  رو به 

که او کنــــــــدتو قدر خواب چه دانــــــــی از آن بپرس   بــــــــازِی زلفــــــــی شــــــــبی دراز 
ْ

خیال

باشد آن  رای   و کند»عمید«! عشــــــــِق حقیقت  بــــــــر مجاز  که طبــــــــِع بی خبران حمل 

 له
ً
]10[ و ایضا

چنگبادۀ صافــــــــی و روی ســــــــاقی و آواز چنگ نمی دارند  شــــــــیدا  مــــــــِن  گریباِن  از 

یی یند ما را خلق و خواهی نیکو گو هر که آمد در خرابات، ایمن  است از نام و ننگخواه بد 

چون برآمد بی دلی سرگشته ای را پا به سنگشرط مردی  نیست  عیب، َار می توانی دست گیر

عقل  ُکل دیوانه گردد زآن  دوچشم شوِخ شنگای رفیقان! بیْش  طاقت نیست، پندم کم دهید

را ساله  صد  زاهد  نماید،  گر  چشــــــــمی  در صف مستان نشاَند باده نوشان بی درنگناز 

یی ز زلف مشــــــــکبارش بشنود ز رنگصوفی ار بو آید  بــــــــرون  بــــــــادۀ صافی  مثل جام 

در میاِن عقل و عشقم تا به  وقت صبح جنگدوش بود از بهر وصل یار و بیم دشــــــــمنان

عشق  گفتا جان فراخ است اندرآن یاقوِت تنگعقل  گفتا جان  کنی درراه عشق آنگه چه سود

طالــــــــب گوهر نمی اندیشــــــــد از کام نهنگوصل جانان گرهمی خواهی  ز جان بگذر »عمید«

 له
ً
]11[ و ایضا

یــــــــدن ُبر جانــــــــان  از  نتوانــــــــد  کاری مشــــــــکل  اســــــــت از جان ُبریدندلــــــــم  که 

که از دوســــــــت یــــــــدنبده ســــــــاقی بــــــــزن مطرب  ُبر نتــــــــوان  قــــــــول دشــــــــمنان  بــــــــه 

دار نگــــــــه  خــــــــود  طریــــــــق  زاهــــــــد  ُبریدنبــــــــرو  آســــــــان  عشــــــــق  راه  نتــــــــوان  کــــــــه 

نخیــــــــزد بــــــــر  گدایــــــــی  هــــــــر  دســــــــت  یــــــــدنز  ُبر ســــــــلطان  قامــــــــت  بــــــــر  قبــــــــا 
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را بــــــــی دالن  بنــــــــد  کــــــــه  پنــــــــدم  یــــــــدنمــــــــده  ُبر دســــــــتان  بدیــــــــن  نمی شــــــــاید 

کــــــــه پیش عاشــــــــقان اســــــــت یــــــــدنبیابانــــــــی  ُبر ســــــــامان  و  ســــــــر  بــــــــا  نشــــــــاید 

توانــــــــم جــــــــان،  از  بُبــــــــر  یــــــــی  گو گــــــــر  یــــــــدنا ُبر جانــــــــان  از  نتوانــــــــم  ولــــــــی 

یــــــــدنبــــــــه مقــــــــراض اجــــــــل، خّیــــــــاط تقدیــــــــر ُبر ایشــــــــان  از  نتوانــــــــد  مــــــــرا 

است  محال  مشــــــــتاقان  دست  یــــــــدن»عمیدا«!  ُبر خوبــــــــان  دامــــــــن  از  تیــــــــغ  بــــــــه 

 له
ً
]12[ ایضا

کنند که َمی از جام لبت نوش  کنندعاشــــــــقانی  هر دو عالم به یکی جرعــــــــه فراموش 

کن و در مجلس عّشاق نشین کنندباده نوشــــــــی  که چه با عقل و چه با هوش  تا ببینی 

بدهند صافــــــــی  بــــــــادۀ  تو  لب  کنندســــــــاقیان  که َمی از جام دگر نوش  کســــــــانی  به 

کرد کنندســــــــال ها پیرهــــــــن صبــــــــر قبا بایــــــــد  یی دست در آغوش  که َدمی با چو تو

یبای تــــــــو بر بــــــــار بود گل عــــــــارض ز کنندتــــــــا  کــــــــه خاموش  گفت  نتوان  را  بلبالن 

مرا پنــــــــد  مده  عّشــــــــاق،  واعظ  ای  کنندبــــــــرو  گوش  که در  ینــــــــد  گو وعظ آن طایفه 

گناه که خالیق همه بر خوان  ز محشــــــــر  هر ثوابی که توان گفت به ســــــــرپوش کنند؛رو

و تســــــــبیح زنند ز ســــــــّجاده  کنندزاهدان الف  گوش  بی دالن یاد خط و خــــــــال و بنا

خاْم طبعان به یکی شعله دوصد جوش کنندســــــــوخت از آتش هجران و ننالید »عمید«

 له
ً
]13[ ایضا

گــــــــر مرا بــــــــه وصال تو دســــــــترس باشــــــــد نه بیم شــــــــحنه، نه اندیشــــــــۀ عسس باشدا

باشــــــــدمرانم از لب شــــــــیرین به تلــــــــخ گفتن بیش مگس  انگبین،  بود  که  هرکجا  که 

یبا نگاشــــــــتن آن اســــــــت که مونس دل عّشــــــــاِق خوْش نفس باشــــــــدمــــــــراِد صورت ز

باشدبــــــــه دام زلــــــــف دل بــــــــی دالن از آن بندند قفس  در  یده  شــــــــور بلبل  ســــــــوز  که 

که تا سر اســــــــت مرا در سر این هوس باشدمالمتم مکــــــــن ای پارســــــــای نیْک اندیش
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بــــــــه گوش دلشــــــــدگان نالۀ جرس باشــــــــداگرچه پنــــــــد دهد بی قیاْس صاحب هوش

کشند ای دوست کین  گر تیغ  نــــــــه َمــــــــردم َار ز تو پروای هیچ کس باشــــــــدهزار دشمن ا

مــــــــرا ز دولت وصل این لطیفه بس باشــــــــدلطیفه ای اســــــــت لب لعلت َار به کام رسد

که اهل سخا یی، چو دســــــــترس باشــــــــد»عمید« را به مرادی رســــــــان  کرم کنند و نکو

 له
ً
]14[ ایضا

تــــــــا تکیــــــــۀ مــــــــراد تــــــــوان در حــــــــرم زدنعمــــــــری بــــــــه راه بادیــــــــه باید قــــــــدم زدن

زدندر عالــــــــم حدوث شــــــــده شــــــــهربند عقل قــــــــدم  از  نتــــــــوان  دم  عشــــــــق  اهل  با 

که بر بــــــــاد رفت عمر بی همدمی لطیف، حرام اســــــــت دم زدنســــــــاقی! بیار بــــــــاده 

یر پردۀ عّشــــــــاق رازهاســــــــت یر و بم زدنمــــــــا را بــــــــه ز یــــــــن ز ر نی چه حاصل آید از و

کم زدنای عقــــــــل یاوه گوی! نه ای مرد نرد عشــــــــق بــــــــاز5  و  بزند  گرو به جان  بســــــــتن 

نمی توان بازی  به  اســــــــت  دولت  لعب  در عرصــــــــۀ مــــــــراد، دو َشــــــــه رخ به هم زدنآن 

بود نوآمــــــــوزگان  و  طفــــــــل  طبع  و غم زدنشــــــــادی  به شــــــــادی  قرعه  فــــــــال،  بهر  از 

زدندر دار ضــــــــرب مهــــــــر نــــــــدارد روا »عمید« درم  بــــــــر  بتــــــــان  قبــــــــول  ســــــــّکۀ  جز 

خاطــــــــرم لــــــــوح  از  مــــــــی رود  ل  زال کآتــــــــش توان ز ســــــــوز وی انــــــــدر قلم زدنآبــــــــی 

 له
ً
]15[ ایضا

که در تاب می رودمست است چشم دوست که در خواب می رود زلفش چه دیده اســــــــت 

ین نیست بخت من، به چه در خواب می رودآن نیســــــــت طالعم، ز چه آشفته  حال شد و

کمــــــــان دو ابرو همی کشــــــــد که پرتــــــــاب می رودپیوســــــــته در  تیــــــــر خدنگ غمــــــــزه 

کار مــــــــن هــــــــم از او آب مــــــــی رودبــــــــا آنکه آب روی بســــــــی یافتم ز اشــــــــک از روی 

گیر گشته  دیوانه  یکســــــــره  شوق  می روداصحاب  اصحاب  صحبــــــــت  به  پری  آن  گر 

کلمات بر من روشن نشد. 5( وجه صحیح و معنای این 
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گر بشــــــــنوی به شرح کــــــــز فرقتت چه بــــــــر دل احبــــــــاب می رودجانا! دلت بســــــــوزد ا

می رودچشم تو شد سیه دل ازآن سان که خون خلق محراب  به  مســــــــت  و  نهان6   یزان  ر

نــــــــاب می  رودتا دیــــــــده دیــــــــد شــــــــّکر میگــــــــون لعل تو بــــــــر روی من ز دیــــــــده َمی 

می روی که  دم  آن  مــــــــی رود  »عمید«  بــــــــاز آ، اگرچــــــــه طاقت و پایــــــــاب می رودجان 

 له
ً
]16[ ایضا

مگر آهنِگ چین زلــــــــف آن ماه خطا داریدال! بار ســــــــفر بســــــــتی، دگر عزم کجا داری

پریشانْت وطن گاهی است، و انداز7  خطا داریطمع  داری  که با مشک خطا مجموع  بنشینی

ری چو می دانم که منظوری چنان  مه روی مجنون8  آشنا داریز من بیگانگی ُجستی و معذو

یان گر پروای ما داریکنون از من پیامی بر، بر آن سلطان مه رو که تا جانم فدای توست، ا

مگر در مذهب خوبان، چنین باشد وفاداریفراموشــــــــم نمی گردی و یــــــــاد از ما نمی آری

گدا داریولی مســــــــموع می دانم نیفتــــــــد قّصۀ حالم کشور ُحسنی، چه پروای  تو شاه 

از این قول مخالــــــــف چند ما را بی نوا داریبساز ای مطرب عّشــــــــاق از آهنگ نوا پرده

گلگون را گلرخ! بیار آن جام  چنین مخمور و سرگردان مرا تا کی روا داریبیا9 ای ساقی 

چو جام باده شو صاف َار سِر اهل صفا داری»عمید« آخر چو ُدردی چند شاید تیره دل بودن

 له
ً
]17[ ایضا

را پارســــــــایی  علی رغــــــــم  بــــــــاده  یایی رابیــــــــار  کــــــــه نیســــــــت مرتبــــــــه ای زاهــــــــد ر

پرده نــــــــوا  در  عّشــــــــاق  مطــــــــرِب  یــــــــِر پــــــــرده نواهاســــــــت بی نوایی رابســــــــاز  کــــــــه ز

کبــــــــاز برید رنــــــــدان پا بــــــــه مجلــــــــس  رامرا  پارســــــــایی  شــــــــمارند  حجــــــــاب  از  که 

بینی تــــــــا  خرام  محّبــــــــت  ملــــــــک  دار  که نیســــــــت ســــــــلطنتی ملک پادشایی رابه 

6( چنین است؟ از صّحت ضبط مطمئن نیستم.
7( انداز، به معنی قصد و آهنگ است )رک. دهخدا، 3: 3497(. ولی در شعر قرن هشتم شاهدی برای این اصطالح نیافتم.

8( محبوب هم محتمل است.
9( اصل: بیار. متن، تصحیح قیاسی است.
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رامالمتم مکــــــــن ای ناصح! از خدای بترس جدایی  محنت  کشــــــــد  که  دل  کراست 

گــــــــردم از جانان ردم آشــــــــنایی راکجــــــــا به قول تــــــــو بیگانه  کــــــــه بــــــــا خــــــــود از ازل آو

که صواب است پیش اهل نظر راخطا مکن  خطایی  لعبــــــــت  نگــــــــری  خطا  بی  چو 

با خیال رخش رابه خواب دوش همی گفت  بی وفایی  بیــــــــش  مکن  پیشــــــــه  که  دلم 

کــــــــه بی بصــــــــر نتــــــــوان دید روشــــــــنایی راتو روشــــــــنایی چشــــــــم منی، منــــــــت بینم

گدا که من شــــــــاه ُحســــــــنم و تو  گدایی راجواب داد  پیــــــــش شهنشــــــــه دِر  مکــــــــوب 

یغ کــــــــه یکتا کنــــــــی دوتایی راقباِی وصل »عمید« از قد تو نیســــــــت در ولی به شــــــــرط 

 له
ً
]18[ ایضا

ینی از می وصــــــــل نگار بار  که شــــــــد رندی و قاّلشی مرا رســــــــمی و آیینیچنان مســــــــتم دگر 

رخسارت که کفرودین عّشاق است ندارم در دل اندیشــــــــه، نه از کفــــــــری نه از دینیبه غیر از زلف و

یــــــــت را نظربازان ولی چون دیدۀ عاشــــــــق نبیند کس جهان بینیجهاِن جــــــــان همی خوانند رو

کینیاال ای حاصــــــــل جان و دلم مهــــــــرت، روا داری مرا در جان چنین مهری، ترا در دل چنان 

کننــــــــد، اما نه چندانی کشــــــــند، اما نه چندینیعتاب و ناز، محبوبان  جفا و جور، مشتاقان 

یشی درو کام  برآَرد  ســــــــلطانی  که  گردد  کم  که مخدومی نگیرد جرم مسکینیچه  چه عیب آَرد 

نه اندر ملک خســــــــرو بود چون لعل تو شیرینینه اندر عهد لیلی بــــــــود چون من بنده مجنونی

پریشانی  زلفت؟  با  کیســــــــت  چین  نافۀ  نبات مصر دانی چیست از لعلت؟ شکرچینی نسیم 

یند مشکی هست در چینیســــــــر زلفینت ای ماه خطا در مشک دارد چین خالف آنکه می گو

از چنگ شاهینیکبوتروار در ســــــــینه طپان اســــــــت این دل تنگم باز  که بستانند  را  کبکی  چو 

ین نامه سَیه کردن نه از ممدوح احســــــــانی، نه از معشوق تحسینی»عمید« آخر چه می خواهی از

 له
ً
]19[ ایضا

نیســــــــتچشــــــــم از رخ خوب تو فرو دوختنی نیست افروختنی  تو  مهر  مشــــــــعلۀ  کین 
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که دگر ســــــــوختنی نیستگر شمع تو با مجلس جان ساختنی نیست پروانه به دل ِده 

کرد توان  تعلیــــــــم  به  که آموختنی نیســــــــتتحصیِل همــــــــه علم   ســــــــبق عشــــــــق 
ّ
اال

اخالص زر  کین  مــــــــن  چهرۀ  نظر  ز  اندوختنی نیستمفکن  گر  نیســــــــت،  انداختنی 

که وا دوختنی نیســــــــتدر آرزوی روی تــــــــو بــــــــر صبــــــــر، دل مــــــــن یده چنان بوده  بدر

کــــــــه او بندۀ بفروختنی نیســــــــتبخریده غالم تو »عمید« اســــــــت به نازش  مــــــــی دار 

 له
ً
]20[ ایضا

کبــــــــازان را رانظــــــــر بر دنیــــــــی و عقبــــــــی نیفتد پا بر صید ملخ رغبت نباشد شاهبازان  که 

زه را حاصل بهشــــــــت جاودان باشــــــــد ولی مقصود حاصل نیست جز صاحب نیازان رانماز و رو

رامقــــــــام خانۀ رندان نباشــــــــد جای سالوســــــــان کبــــــــازان  پا روان  بیــــــــازارد  کج بــــــــازی  کــــــــه 

گر ضایــــــــع نگردانی بــــــــه تقلیِد مجــــــــاز، آن راحقیقت، مادۀ عشق  است نی مسواک و سّجاده ا

از غم شیرین فرهاد  تلخی های  ُپرس  راز مجنون  گدازان  پروانه داند ســــــــوزش شــــــــمع  که هم 

گــــــــوی از خلق بربودند که  ولی عاجز فرو ماندند چشــــــــم ِسحرســــــــازان رابســــــــا ُمعجْزنمایانی 

بــــــــه جــــــــان و دل خریدارنــــــــد ناز دلنــــــــوازان رابه یک جو هر دو عالم را فروشند ای عجب وآنگه

َار باز بگشایی لِب صدق از سِر معنی   را »عمید«  کذِب صاحْب احتــــــــرازان  بــــــــان  ز بندی  فرو 

 له
ً
]21[ ایضا

کامم برســــــــاند لب جانان رســــــــدش مایۀ درمان رسدشگر به  آن  ُکَشــــــــد  به دردم  ر  و

گر ســــــــوی جفــــــــا میل کند رزد و  کم اســــــــت او و منم بندۀ فرمان رسدشگــــــــر وفا و حا

گریان رســــــــدم طعن بر شــــــــّکر از آن پستۀ خندان رسدشطعنه بــــــــر گوهر از این دیدۀ 

گر زند دســــــــت در آن زلف پریشان رسدشبر ســــــــر آمد بــــــــه پریشــــــــانی از  آفــــــــاق دلم

رســــــــدشنازنینا! گل رخســــــــار تو زآن نرگس مســــــــت زآن  کند  وگر بیش  کــــــــرد،  نازها 

ین هم از پشتِی آن چشمۀ حیوان رسدشخضر خّطت چو مسیحا دم جان بخشی زد و
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تو چشد آب حیات نوش  از چشمۀ  که  گر عمر به پایان رســــــــدشهر  بس عجب دارم ا

رده  است گر می زند از ملک ســــــــلیمان رسدشخاتم لعل تو را هرکه به دســــــــت  آو الف ا

یزی که به دست آو خــــــــط آزادی از آن چاه زنخدان رســــــــدشبندۀ زلف تو شــــــــد دل 

رزد چو »عمید« و تو  ماه  دعوی عشــــــــق تو با باختن جان رســــــــدشهرکه مهر رخ چون 

 له
ً
]22[ ایضا

رزی دال، با ماه رخســــــــاری چنین ر دل به دلداری دهی، باری به دلداری چنینگر مهــــــــر می و و

ر بار هجری می نهی بــــــــر خاطرم، باری چنینگر ناز چشمی می کشی، هم ناز مخموری چنان و

کــــــــه در اثنای غم یرا  کرم ز داده  ست غمخواری مرا وآنگاه غمخواری چنیناز بخت باری شــــــــا

کند دلداری  لحظــــــــه  هر  کند،  وفاداری  من  کند جان برخِی یاری چنینبا  کفر و دین یاری  در 

نقاش چین مشکل کشد برصفحه پرگاری چنینبر مــــــــاه تابانش نگر طغرای آن مشــــــــکین هالل

ین طــــــــّرۀ فّتان نگر، کس دیــــــــد طّراری چنینآن غمزۀ خونخوار بین، بوده است غّمازی مرا10 و

یت مشــــــــتری بســــــــیار دارد چون رهی بــــــــازاری چنینگر ماه رو گرمی  را نشــــــــد  مــــــــا  هرگز دل 

ر در سِر مهرت رود جان »عمید« از دست دل  عیبی نباشد در جهان بوده ست بسیاری چنین! و

)بیاض نظم و نثر، 2 پ، 108 ر- 114 پ(  

]23[ عمید شانه بند
الهــــــــی اســــــــرار  آیینــــــــۀ  تــــــــو  روی  چون عشــــــــق من اوصاف رخت نامتناهیای 

تــــــــو عاقــــــــل زلــــــــف  آرزوی سلســــــــلۀ  گواهیدر  یــــــــش  خو دیوانگی  به  داده ســــــــت 

بــــــــاالی ســــــــیاهیدر زلــــــــف تو فتنه دل11 اکنون ز چه ترســــــــم رنگــــــــی  نبــــــــود  آخــــــــر 

یم گو ک رهت باز چه  که شــــــــوم خا شــــــــاهیخواهم  نبود منصب  گدایان  خــــــــورد  در 

ر از تــــــــو ندانی چه کشــــــــم ز آتش هجران بــــــــی آب بماند12 چــــــــه رود بــــــــر دل ماهیدو

کلمه ای مثل »چنان« اینجا مناسب تر است. کاتب است.  کذا. ظاهرًا خطای   .10

11. ظاهرًا: در فتنۀ زلف تو دل. یا: در زلف تو افتاد دل. یا: در زلف تو رفته ست دل.
12. اصل: نماند.
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به ســــــــپاهیسرگشــــــــتۀ عالم شــــــــدم و هســــــــت سزاوار نســــــــپارم  دگــــــــر دل  بــــــــاِر  تا 

گفتــــــــِن بیهوده چه خواهی؟هشــــــــیار نگــــــــردد ز َمــــــــی عشــــــــق دل من ای مّدعی! از 

که بسیار گوی »عمیدا« ســــــــخن عشق  کماهیکم   ینــــــــد بــــــــه تقلیــــــــد و نداننــــــــد  گو

)ُجنگ اسکندر میرزا، 268 پ(  

عمیدالملک و عمید شانه بند
کـه مسـعود بـن منصـور بـن احمـد  کتابخانـۀ سـلیمانیۀ عبـداهلل چلبـی )ش 280(  در مجموعـۀ نظـم و نثـر 
کـرده و مـا به مناسـبت نـام گردآورنده،  گـردآوری و کتابـت  المتطّبـب در رمضـان و شـعبان سـال 763 ق 
ص 

ّ
آن را ُجنگ متطّبب می نامیم، غزلی به اسم »خواجه عمیدالملک« نقل شده است. این غزل، تخل

»عمیـد« دارد و سـبک آن بـا سـبک سـخنوری عمیـد شـانه بند یکسـان اسـت و حـدس می زنیـم از همـو 
باشد. »عمیدالملک« نامیدن این شاعر، گمان ما را در مورد اینکه عمید شانه بند منصب دیوانی داشته 
اسـت، تقویـت می کنـد. بـه نـام »خواجـه عمیدالملـک«، یـک غزل نیز در ُجنگ اشـعاری که محمودشـاه 
کرده، به چشم می خوَرد که احتمال بسیار دارد از همین شاعر باشد.13  نقیب در 827 ق در شیراز فراهم 
ایـن غـزل، بـا غـزل شـمارۀ پنجـم متن، همانندی و همخوانِی بسـیاری دارد. در بیـاض عالء مرندی که در 
ک نـام و  791-792 ق فراهـم شـده، یـک رباعـی بـه اسـم »عمیدالملـک « آمـده اسـت. مـا بـه خاطـر اشـترا
ص و هم گونی زبانی این اشـعار با غزلیات عمید شـانه بند، حدس می زنیم این دو نام، هر دو اشـاره 

ّ
تخل

که  به یک تن دارد و همۀ اشعار، سرودۀ عمید شانه بند است. با این حال، تا پیدا آمدن منبعی مطمئن 
گانه نقل می کنیم. گفتار، جدا کند، آن ها را در انتهای این  گمان را تأیید  این 

]24[ خواجه عمید الملک
تو بی خبریم که در فرقت  گر از این دســــــــت بود جور تو ما جان نبریمخبرت هســــــــت 

ر شــــــــدیم کمند افکن تو دو گیســــــــوی  از ســــــــر زلــــــــف پریشــــــــان تو آشــــــــفته تریمتا ز 

یمگر به دامان وصالت نرســــــــد دســــــــت امید گریبــــــــان بدر ک نشــــــــینیم و  همه بر خا

بخریمما به بازار غمت دســــــــت به ســــــــودا زده ایم را  غمت  و  بفروشــــــــیم  دنیی  و  دین 

ص »رکن« 
ّ
که ما فقط غزل نخست را از عمید می دانیم. غزل دوم تخل یس، سه غزل به نام »خواجه عمیدالملک« آمده  13.  در دستنو

ص »عضد« دیده می شـود. وی شـاعری گمنام 
ّ
 از رکن صاین اسـت )البته در دیوان او یافت نشـد(. در غزل سـوم تخل

ً
دارد و احتماال

ص عضد که دیوانش به اهتمام علیرضا قوجه زاده منتشـر شـده و در آنجا نیز این غزل هسـت )عضد، 113(. در ُجنگ 
ّ
اسـت با تخل

ین اشـعار دیده می شـود )رک. بشـری، 565، 568، 572  نقیب، این قبیل لغزش ها و جابه جایی ها در درج اسـامی شـاعران یا عناو
یس(. پانو
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نــــــــور صفــــــــت در دیده را  تو  یــــــــم  آر که ما مــــــــردم صاحب نظریمگر در  همه بیننــــــــد 

ییــــــــم، به نیکان که بس از بد بتریم14بــــــــا چنین طرز پســــــــندیدۀ نیکــــــــو، خود را بد نگو

یــــــــملیک ای دوست به یاری سعادت چو »عمید« بنــــــــدۀ شــــــــاه جهانیــــــــم، از آن معتبر

)متطّبب، 30 ر(  

]25[ خواجه عمید الملک فرماید
تأثیری نکنــــــــد  چــــــــون  او  در دل  مــــــــن  چاره صبر اســــــــت ندارم ِبْه15 از این تدبیریآه 

تیریرحــــــــم کن رحــــــــم، بگو تا نگشــــــــاید هر دم اســــــــیران  مجروح  دل  بــــــــر  غمزه ات 

بدهم، هســــــــت در این داد و ستد توفیریبوسه ای خواستم از لعل تو جان خواست ز من

کنــــــــد حــــــــال دل مــــــــا بــــــــِر او تقریریهیچ  کس همدم ما نیســــــــت به جز باد صبا که 

یخته ام که در زلف تــــــــو آو تعبیریدیدمــــــــی دوش  مرا  خواِب  شــــــــیفتگی  جز  نیست 

که بگذر ز ســــــــِر عشق، ولیک گفت  تــــــــو بر پای خــــــــرد زنجیری16خردم  می نهد زلف 

)نقیب، 364(  

]26[ لعمید الملک رحمة اهلل علیه17
در شــــــــان رخ وی آمده ســــــــت آیت لطفآن کس که فراشــــــــت در جهان رایت لطف

گفت: دهم که: مرا بوســــــــه دهــــــــی؟  لطفگفتم  غایت  در  گفت:  چگونه؟  که:  گفتم 

)عالء مرندی، 306(  

کس ار بذ تریم. که  ییم سکان  14. اصل: بذ نکو
ین. متن، تصحیح قیاسی است. 15. اصل: چو از

یر و تعابیر دو غزل، یکی از دالیل یکی دانستن عمید شانه بند و عمیدالملک  16. همسانی قافیه این غزل و غزل شمارۀ 5، و تشابه تصاو
است.

یر طغرل سلجوقی باشد )رک. فردوسی، 395(،  ز 17. زنده یاد ایرج افشار حدس زده است که این عمیدالملک همان ابونصر کندری و
یندۀ رباعی با کاتب نسـخه  ولـی بـا توجـه بـه جملـۀ دعایـی بعـد از نام شـاعر و نـوع انتخاب های این بیاض، گمان من آن اسـت که گو

یسته است. )عالء مرندی(  قریب العهد بوده و در قرن هشتم می ز
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