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چکیده :در طول همۀ سدههای شعر پارسی ،کم نبودهاند
ُ
پیشبرد ادب
شاعران بدون دیوانی که در زمانۀ خود در
فارسی نقش داشتهاند و به دلیل عدم ثبت و ضبط
اشعارشان در دفترهای جداگانه ،یا درخشش شاعران بزرگ
ادب فارسی ،ستارۀ هنر آنها افول کرده و نقش آنها فراموش
شده است« .خواجه عمید شانهبند» از زمرۀ این شاعران بد
اقبال است که نامش به تذکرههای شعر و تواریخ ادبیات نیز
راه پیدا نکرده است .حتی شادروان سعید نفیسی که از ذکر
گمنامترین سخنوران زبان فارسی در کتاب تاریخ نظم و
نثر در ایران باز نایستاده ،نام او را در شمار شاعران نیاورده
است .عمید شانهبند ،از غزلسرایان زبردست سدۀ هشتم
است و در سالهای میانی این قرن ،آثارش به عرضه آمده و
در برخی سفینههای شعر نقل شده است .در این مقاله،
 25غزل او که از منابع کهن دستیاب شده است ،برای
نخست�ین بار عرضه میگردد.
کلیدواژهها :عمید شانهبند ،شعر فارسی ،غزل ،شعر قرن
هشتم ،شاعران بدون دیوان

Amid Shaneband; Unknown Lyricist of the
Eighth Century
Sayed Ali Mirafzali

عميد شانه بند ،شاعر الغزل املجهول من القرن الثامن
ّ
السيد عيل مير أفضيل
اخلالصـة :مـا أ كثـر الشـعراء الذيـن حفلـت هبـم القـرون الطو يلـة اليت
ّ
ّمرت عىل الشـعر الفاريس دون أن يكون هلم ديواهنم املسـتقل رغم
ّ
مـا كان هلـم مـن دور يف ّ
تطـو ر األدب الفـاريس يف عصرهـم ،إال ّأ نـم
ّ
وبسـبب عـدم تسـجيل وتدو يـن أشـعارهم يف دواو يـن مسـتقلة أو
ّ
ّ
بسـبب تألق جنوم ُ الشـعراء الكبار يف األدب الفاريس ،مل تتألق جنوم
ّفنم ّ
وتعرضت لألفول واختىف دورهم يف زوايا النسيان.
واخلواجة عميد شـانه بند هو أحد هؤالء الشـعراء الذين مل حيالفهم
ّ
ّ
الرجاليـة
احلـظ فلـم جتـد أمساؤهـم طر يقهـا إىل صفحـات املصـادر
ّ
ّ
األدبية .بل إن املرحوم سعيد نفييس الذي مل يغفل
وكتب التوار ّ يخ ُ
ًّ
ّ
جمهوليـة يف كتابـه تار يـخ النظـم
الفارسـية
حتى أ كثـر أدبـاء
عـن ذكـر
ً
ّ
َ
والنثـر يف إيـران لكنـه مل يذكـر شـيئا عـن هـذا الشـاعر يف عـداد مـن
ذكرهم من الشعراء املغمور ين.
ّإن عميد شـانه بند هو أحد شـعراء الغزل املاهر ين يف القرن الثامن،
حيث ّقدم مسامهاته يف هذا املجال يف سنوات منتصف هذا القرن،
وقد وردت بعض أشعاره يف بعض املجموعات الشعر ّية (السفن).
ً
ّ
ّ
ّ
التي مت
ـات هـذا الشـاعر
وتتضمـن هـذه املقالـة  25مقطعـا مـن غزلي ُ
العثـور علهيـا يف املصـادر القدميـة ،وهي ّ
املـرة األوىل اليت جتد طر يقها
للنشر.
ّ
املفـردات األساسـية :عميـد شـانه بنـد ،الشـعر الفـاريس ،الغـزل ،شـعر
القرن الثامن ،شعراء بال ديوان.

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 contemporary 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 histories. Even the late Saeed Nafisi, who has not
ignored mentioning the most anonymous Persian 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
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بخشـی از عظمت شـعر فارسـی ،مرهون تالش شـاعران ناشـناختهای اسـت که در دورانهای گذشـته به
عرصـه آمدهانـد و بـا آثـار خـود ،بـه شـکلدهی جریان ادبی زمانه و سـبک شـعری هر دوره کمـک کردهاند.
برخی از این شـاعران ،به رغم گمنامی ،بر شـعر شـاعران بزرگ روزگار خود اثرگذار بودهاند .میراث ماندگار
صاحـب دیـوان باقـی مانـده ،در ُجنگهـا و
ـاعران
شـعر کهن،علاوه بـر آنچـه در آثـار شـعرای طـراز اول و ش ِ
ِ
سـفینههای ادبـی و توار یـخ و تذکر ههـا ثبـت و ضبـط شـده اسـت .ایـن منابـع ،در کنـار اشـعار سـخنوران
نامـدار ،سـرودههایی نیـز از شـاعران کمتـر شـناخته شـده یـا گمنـام را در بـر دارد کـه در زمانـۀ خـود ،مـورد
َُ
توجه جامعۀ ادبی بودهاند .مطالعۀ اشعار این قبیل شاعران ،عالوه بر ارزشهای ادبی و لغوی و اشارات
تاریخی آن آثار ،چشـم انداز وسـیعتری از شـعر هر دوره ،پیش روی ما میگسـترد و فرایند تحول و تثبیت
سبکهای شعری را بهتر و دقیقتر نشان میدهد.
گـردآوری آثـار شـاعران ناشـناخته و بـدون دیـوان ،چندیـن دهه اسـت در قالب کتاب یا مقالـه مورد توجه
پژوهشـگران متـون ادبـی در ایـران و خـارج از ایـران قـرار گرفتـه اسـت .دیوانهـای از دسـت رفتـۀ برخـی از
شاعران شناخته شده ،همچون رودکی ،کسایی مروزی ،دقیقی ،منجیک ترمذی و کافی ظفر همدانی
نیز از خالل اشعار باقی مانده در تذکرهها ،سفینههای شعر ،فرهنگهای لغت و کتابهای فنون ادبی
بازسـازی و تدوین مجدد شـده اسـت .سـعید نفیسـی ،ژیلبر الزار ،سـید محمد دبیرسیاقی ،محمد امین
ریاحـی ،نذیـر احمـد ،محمـود ّ
مدبـری و احمـد ادار هچـی گیالنی از زمرۀ کسـانی هسـتند کـه در این زمینه
تحقیقات ارزندهای انجام دادهاند.
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
بـار بـه چـاپ رسـیده اسـت ،طرحـی بـرای گـردآوری آثار سـخنوران گمنام پارسـی از اولین سـدهها تا سـدۀ
دهم هجری در دست اجرا داشت که با مرگ وی ناتمام ماند و دستنویسهای اولیۀ آن ،در چندین دفتر
جداگانه ،در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران (سه دفتر) و کتابخانۀ بنیاد نفیسی (پنج دفتر) ،نگهداری
یشـود .نفیسـی ،طـی نیـم قـرن فعالیـت قلمـی (از 1290ش تـا 1345ش) مقـاالت متعـددی در مـورد
م 
شـاعران ناشـناخته و بدون دیوان منتشـر سـاخت که در جلد دوم مقاالت او تجدید چاپ شـده اسـت.

ژیلبر الزار در اشـعار پراکندۀ قدیمترین شـعرای فارسـی زبان (1964م) و دبیرسـیاقی در پیشـاهنگان شـعر
فارسـی (1351ش) ،بـه آثـار قـرون اولیـۀ شـعر دری (شـاعران سـدههای سـوم تـا پنجم هجری) توجه نشـان
دادهانـد .تمرکـز نذیـر احمـد ،پژوهشـگر هنـدی ،بیشـتر بـر احیـای آثـار پارسیسـرایان حـوزۀ شـبه قـاره بـوده
اسـت .ریاحـی در مقدمـۀ نزهـة المجالـس (1366ش) در ذکر گویندگان ایـن کتاب ،توضیحات مفیدی
در معرفی شعرای گمنام و منابع پراکندۀ اشعار آنها به دست داده است .وی همچنین اشعار پراکندۀ

کسـایی مـروزی شـاعر همعصـر فردوسـی را طـی دفتـری عرضـه داشـته اسـت (1367ش) .کتـاب شـرح
احـوال و آثـار شـاعران بـی دیـوان اثـر دکتـر ّ
مدبـری ،جزو آثار درخشـان این حـوزه اسـت (1370ش) .در این
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کتاب ،پنج هزار بیت شعر از سرودههای  215شاعر که در سدههای سوم تا پنجم هجری میزیستهاند،
فراهم آمده اسـت .همزمان با دکتر ّ
مدبری ،احمد ادارهچی گیالنی نیز اشـعار شـاعران همعصر رودکی را
گردآوری و منتشر کرد (1370ش).

خواجه عمید شانهبند
از جمله شـاعران گمنامی که در سـدۀ هشـتم هجری در حوزۀ جغرافیایی کرمان و شـیراز به عرصه آمده
اسـت« ،خواجـه عمیـد شـانهبند» اسـت .نـام ایـن شـاعر غزلسـرا در هیـچ کـدام از تذکرههـای شـعر قدیـم و

جدیـد ،فرهنـگ سـخنوران اثـر شـادروان خیامپـور و کتابهـای تاریـخ ادبیـات ،از جملـه تار یـخ ادبیـات
در ایران اثر دکتر صفا ،نیامده اسـت .نفیسـی که در کتاب تاریخ نظم و نثر در ایران ،اسـم ناشـناسترین
شاعران پارسی زبان را ذکر کرده ،به «عمید شانهبند» نپرداخته است.
مـا موفـق شـدیم  25فقـره از غزلیـات ایـن شـاعر گمنام را از چهار سـفینۀ کهن گرد آوریم .این سـفینهها به
ترتیـب در 763ق786 ،ق814-813 ،ق و 827ق کتابـت شـد ه اسـت .نقـل غزلهـای او در ایـن چهـار
منبع ،مشـخص میکند که وی در سـدۀ هشـتم و نهم هجری بین اهل ادب شـاعری شـناخته شـده بوده
اسـت .بیشـترین شـعر او در بیاض نظم و نثر کتابخانۀ شـهید علی پاشـا نقل شـده و در صدر اشـعار ،نام
او بـا صفـت مخصـوص درگذشـتگان آمـده اسـت« :مـن مقـوالت اسـتاد الشـعراء خواجـه عمیـد شـانهبند
علیه الرحمة و الغفران» (برگ 2پ) .به احتمال بسیار ،گردآورندۀ این سفینه ،خواجه عمید شانهبند را
یشـناخته و درگذشـت شـاعر در تاریخی نه چندان دور از گردآوری بیاض مذکور (786ق)
از نزدیک م 
یتـوان حدس زد که دوران بالندگی و سـخنوری او در نیمۀ نخسـت قرن
اتفـاق افتـاده اسـت .بنابرایـن ،م 
هشتم هجری بوده است.
خواجه عمید شانهبند در مقطع یکی از غزلهایش ،از «محنت کرمان» نالیده است (بیاض نظم و نثر،
109پ):
ا گـ ـ ـ ــر عمیـ ـ ـ ــد بنالـ ـ ـ ــد ز محنـ ـ ـ ــت کرمان

عجب مدار کــــــــه طاقت نیــــــــاورد ایوب

احتمـال دارد وی اهـل کرمـان بـوده یـا مدتـی در کرمـان میزیسـته اسـت .مـا عیـن همیـن تعبیـر «محنـت
کرمان» و «ایوب» را در شعر خواجوی کرمانی نیز مییابیم (خواجو:)671 ،
خواجو چه نشـ ـ ـ ــینی که گر ایوب صبوری

چندین همه در محنــــــــت کرمان نتوان بود

از تحلیـل محتـوای بیـاض نظـم و نثـر شـهید علـی پاشـا میتـوان دانسـت کـه ایـن دسـتنویس ،در دوران
ّ
حکومـت شـاه شـجاع (786-759ق) در منطقـۀ شـیراز و کرمـان فراهـم آمـده اسـت .ایـن نکتـه ،علـت
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توجه گرد آورندۀ متن را به شـعر عمید شـانهبند معلوم میدارد 1.وی عمید را «اسـتاد الشـعراء» لقب داده
ّ
اسـت .این لقب ،اگر در زمان حیات شـاعر بود ،میتوانسـت یک عنوان تعارفی و تشـریفاتی یا تملقآمیز
تلقی شـود .اما بعد از مرگ شـاعر ،از اعتقاد گزارندۀ متن به اسـتادی عمید در امر شـاعری حکایت دارد.
غزلیـات ب هجـا مانـده از امیـر ،مهـارت او را در سـخنوری نشـان میدهـد و بـر صدق این گفتـار ،تا حدودی
گواه اسـت .اگرچه او در قیاس با سـخنورانی همچون سـلمان و خواجو و ناصر بخارایی و عماد فقیه ،در
ردۀ شـاعران متوسـط آن روزگار اسـت ،اما فراموش شـدن نام و خاطرۀ او از ذهن تاریخ ادبیات فارسـی ،تا
حـدود ز یـادی سـختگیرانه و از بخـت بـد او بـوده اسـت .چـرا کـه شـاعرانی در همـان رده و انـدازه ،از قبیل
ـاری بیشـتری داشـتهاند و الاقل یک نسـخه از دیـوان آنها از
عبدالمجیـد و عضـد و جلال خوافـی ،بختی ِ

گزند روزگار در امان مانده است.

آنچه از شعر خواجه عمید شانهبند به دست ما رسیده 23 ،غزل قطعی و دو غزل و یک رباعی احتمالی
است .غزل ،فرم اصلی شعر در قرن هشتم بوده است و شاعران آن روزگار میکوشیدند که توان خود را در
این قالب نشان دهند .در اغلب سفینههای شعر قرن هشتم و نهم بیشتر توجه گردآورندگان به گردآوری
غزلیات شـاعران بوده اسـت .ارزیابی شـاعر با این تعداد شـعر ،کار چندان راحتی نیسـت .اما در نگاهی
کلی ،دلبسـتگی عمید را به سـبک عمومی آن دوره که به سـبک عراقی موسـوم اسـت ،میتوان مشـاهده
کرد .موضوع اغلب غزلهای او ،مسـئلۀ عشـق و گزارش احواالت درونی شـاعر ،با تهلهجهای از عرفان و
حکمت اسـت .تأثیرپذیری عمید از سـعدی در غزلهای عاشـقانهاش آشـکار اسـت .وی همچنین در
مقطـع یکـی از غزلهایـش کـه رنـگ و بـوی عرفانـی دارد (غـزل نخسـت) ،بـه صراحـت میگویـد کـه وامدار
عطار نیشابوری است.

ّ
شاعران «عمید» تخلص
کلمـۀ «عمیـد» بـه معنـی خواجـه و سـرور و بـزرگ قـوم اسـت و در مـورد افـراد صاحبمنصـب بـهکار میرود
ّ
(رک .دهخدا .)16378 :11 ،در تاریخ ادب فارسی ،چند شاعر سراغ داریم که تخلص «عمید»داشتند
یـا بـه اسـم «عمیـد» شـهرت داشـتند؛ از جملـه امیـر فخرالدیـن عمیـد لویکی/لومکـی کـه در سـدۀ هفتـم
هجری میزیسـت (رک .اوحدی بلیانی .)2428 :4 ،اشـعار او را نذیر احمد از منابع مختلف گرد آورده
اسـت (1985م) .وی بیشـتر شـاعری قصید هپـرداز اسـت و غـزل از او کـم روایـت شـده اسـت و سـبک
ً
شـاعری او بـا «عمیـد شـانهبند» کاملا متمایـز اسـت .اوحـدی (همـان« )2437 :4 ،عمیـد قهسـتانی» را
ّ
نیـز در شـمار شـاعران متقـدم آورده ،امـا از احـوال او چیـزی بـه دسـت نـداده اسـت .رکـن صایـن هروی که
از بـزرگان قـرن هشـتم هجـری اسـت و علاوه بـر شـاعری ،منصـب دیوانـی نیـز داشـت ،نامـش در بعضـی
ّ
(متطبب،
مجموعههـا بـه صـورت «خواجـه رکنالدیـن عمیدالملـک صاحـب اعظـم» ثبـت شـده اسـت
 )1این سفینۀ با اهمیت را در مقالهای جداگانه معرفی خواهیم کرد.
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ّ
36پ) .ولـی تخلـص او در اشـعارش« ،رکـن» و «رکـن صایـن» بـوده اسـت .دیـوان وی بهکوشـش پروفسـور
سیدحسـن تصحیـح و چـاپ شـده اسـت (1959م) .از عمیدالدیـن ابونصـر اسـعد فالـی ،از رجـال قـرن
هفتـم و از بـزرگان در بـار اتابـک سـعد بـن زنگـی (د 623 .ق) ،رباعیاتـی نقـل شـده اسـت (رک .خواندمیر،
239-237؛ ّ
متطبب14 ،ر).
ّ
بـا ایـن سـوابق ،مـن بعیـد نمیدانـم کـه تخلـص «عمیـد» برگرفتـه از موقعیـت شـغلی شـاعر باشـد و ممکن
است خواجه عمید شانهبند در کرمان ،کار دیوانی میکرده و شاعری حرفۀ اصلی او نبوده است.

معرفی منابع اشعار عمید
مهمترین منبع غزلیات عمید شانهبند ،بیاض نظم و نثر کتابخانۀ شهید علی پاشا در ترکیه است که به
شمارۀ  2854درآن کتابخانه نگهداری میشود .این بیاض 131 ،برگ دارد و در زمان حیات شاه شجاع
فراهـم آمـده و در آن رقمـی بـه تار یـخ  786ق دیـده میشـود (بـرگ  116پ) .گردآورندۀ بیاض ،دسـتنویس
خود را با اشعار «خواجه عمید شانهبند» آغاز کرده و  22فقره از غرلیات او را پشت سر هم آورده که 189
ً
احتماال مجموعهای ّ
مدو ن از اشعار عمید را در اختیار داشته است .شیرازۀ این بیاض
بیت است .وی
در گذر زمان گسسـته شـده و در شـیرازهبندی دوباره ،اوراق آن جابهجا شـده اسـت .اشـعار عمید که در
اصـل دسـتنویس پشـت سـر هـم بـوده ،در وضعیـت فعلـی نسـخه از هـم دور افتـاده اسـت .امـا یافتـن ر بـط
اوراق از هم گسسته ،چندان دشوار نیست.
در ُجنـگ اسـکندر میـرزا کـه طـی سـالهای  813و  814ق توسـط دو کاتـب بـرای کتابخانـۀ جاللالدین
اسکندر میرزا ،گردآوری و کتابت شده ،غزلی از «عمید شانهبند» در هامش برگ  268پ دیده میشود
کـه در منبـع قبلـی آن را نمییابیـم .بعـد از ایـن تاریـخّ ،ردپـای ایـن شـاعر بهکلی از صفحۀ ادبیـات ما پاک
شده است .ما این  23غزل را به ترتیب ،از منابعی که یاد کردیم ،در این بخش نقل میکنیم تا یادگاری
باشـد از شوریدهسـریهای شـاعری گمنـام و خـوش ذوق در سـدۀ هشـتم هجـری .بـه جهـت تکمنبعـی
بـودن اشـعار عمیـد ،قرائـت بعضـی کلمات با احتمال صورت گرفت .یکی دو مورد تصحیح قیاسـی نیز
در متن صورت گرفت که در پانویس بدانها اشاره شده است.

[ِ ]1من مقوالت استاد الشعراء خواجه عمید شانهبند علیه الرحمة و الغفران
مـ ـ ـ ــا جـ ـ ـ ــان فـ ـ ـ ــدای آرزوی یـ ـ ـ ــار کردهایم

ترک مــــــــراد خویــــــــش بهیکبــــــــار کردهایم

از سـ ـ ـ ــر گذشـ ـ ـ ــته ،پای درین ره نهادهایم

ُ
وز جان بشسته دســــــــت درین کار کردهایم

از دلق زرق و خرقۀ سـ ـ ـ ــالوس َرسـ ــــــتهایم

ّ
ســــــــجاده ،رهن خانــــــــۀ ّ
خمــــــــار کردهایم

اوراق عقـ ـ ـ ــل با سـ ـ ـ ــبق علم شس ـــــــتهایم

تســــــــبیح ،ورد حلقــــــــۀ ّزنــــــــار کردهایــــــــم
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از لعل یـ ـ ـ ــار ،حاصـ ـ ـ ــل ایمـ ـ ـ ــان گرفتهایم

وآنگــــــــه به زلف کافــــــــرش اقــــــــرار کردهایم

تـ ـ ـ ــا یـ ـ ـ ــار برگرفـ ـ ـ ــت ز ره پـ ـ ـ ــردۀ حجاب

رخ را به ســــــــوی عالــــــــم اســــــــرار کردهایم

بر چارسـ ـ ـ ــوی شـ ـ ـ ــهر کانا الحق شنیدهاند

منصــــــــور نفس ســــــــوخته بــــــــر دار کردهایم

از خـ ـ ـ ــاص و عـ ـ ـ ــام هیچ ّ
تمنـ ـ ـ ــا نمیکنیم

دل فــــــــارغ از قبــــــــول و ز انــــــــکار کردهایم

شـ ـ ـ ــعر «عمید» خوش بود ،اما درین غزل

ترکیبهــــــــا ز طبلــــــــۀ «عطــــــــار» کردهایم

ً
[ ]2و ایضا ُله
دل بستد آن شیرین زبان تا از لبم کامی دهد

شکرانه را جان میدهم گر زآن مرا جامی دهد

ساقی کار آموخته ،شـ ـ ـ ــمع نشاط افروخته

می پخته و من سوخته هرگز  2به هر خامی دهد

باماستدلبرهمنشین،سرخیلبترویانچین

شاهان با تاج و نگین راضی که پیغامی دهد
ِ

ما را بس این زهـ ـ ـ ــد و ریا کاندر خرابات فنا

ّ
معشوق ما عشاق را کامی بههر گامی دهد

ساقی! بده رطل گران یا از سبکروحان ستان

صافیبهدستصادقانهمدردیآشامیدهد

عقل اندرین ره کودکی گر جان ببازی اندکی

معشــــــــوقۀ زیبا یکی هر عاشقش نامی دهد

مجنونبهلیلیخواندشوامقبهعذراداندش

وآنکو ز خود بستاندش نیکو سرانجامی دهد

داند«عمید»ایبخردان کزتنشودروزیروان

پس بهتر آن باشد که جان پیش دآلرامی دهد

ً
[ ]3و ایضا ُله

تو را که وصل ّ
میسـ ـ ـ ــر شـ ـ ـ ــود به آسـ ـ ـ ــانی

ّ
نیازمنــــــــدی عشــــــــاق را چــــــــه میدانــــــــی

به نـ ـ ـ ــاز خفته چـ ـ ـ ــه داند کـ ـ ـ ــه آرزومندان

چگونــــــــه روز کنند این شــــــــبان ظلمانی

ز تشـ ـ ـ ــنگان بیابـ ـ ـ ــان بپـ ـ ـ ــرس قیمت آب

عزیز مــــــــن که تــــــــو در عیــــــــن آب حیوانی

اگرچه طالب یوسـ ـ ـ ــف بساند ،کم دانند

حدیث ســــــــوز زلیخــــــــا چو پیــــــــر کنعانی

بیـ ـ ـ ــا و مجلس اصحـ ـ ـ ــاب را منـ ـ ـ ـ ّـو ر کن

ز نور عارضت ای شــــــــمع جمــــــــع روحانی

 .2در اصل :هرکر.
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نظر به روی تـ ـ ـ ــو دارم کـ ـ ـ ــه میتواند گفت

ّ
ســــــــر صنــــــــع یزدانــــــــی
مکــــــــن مطالعــــــــۀ

لبـ ـ ـ ــری ،زجان ببرید
به ُمهر مهر تو شـ ـ ـ ــد د 

کســــــــی به دیو دهــــــــد خاتم ســــــــلیمانی؟

سـ ـ ـ ــجود را اثـ ـ ـ ــر سـ ـ ـ ــوز صـ ـ ـ ــدق میباید

از آن چه ســــــــود که بیرون بری به پیشــــــــانی

سماع نیسـ ـ ـ ــت تو را گر به خویش برخیزی

ورت ســــــــماع بود ،خود نشســــــــت نتوانی

هزار شـ ـ ـ ــور بـ ـ ـ ــرآری ز خود چنـ ـ ـ ــان نبود

ســــــــر حال آســــــــتین برافشانی
که بیخود از
ِ

مدد دهند به تحسین اگر حدیث «عمید»

میــــــــان مجلس صاحبدالن فــــــــرو خوانی

ً
[]4ایضا له
مرا که دیـ ـ ـ ــدن رویش خجسـ ـ ـ ــته فال بود

نظر جــــــــدا کنــــــــم از روی او ،محــــــــال بود

حـ ـ ـ ــرام کی بـ ـ ـ ــودم روی آن کسـ ـ ـ ــی دیدن

که گــــــــر بریزد خــــــــون منش ،حــــــــال بود

خوابی شـ ـ ـ ــب مشتاق
حدیث حالت بی
ِ

پــــــــس پــــــــردۀ خیــــــــال بود
ندانــــــــد آنکــــــــه
ِ

بر آب دیـ ـ ـ ــدۀ گریان ما چـ ـ ـ ــه گیری عیب

میــــــــان آتش ســــــــوزان چه احتمــــــــال بود؟

جواب خون دو چشمم همیشه دل دادی

ْْ
نماند ،که در معرض ســــــــؤال بود؟
چو دل

نسـ ـ ـ ــیم صبح! بگـ ـ ـ ــو یـ ـ ـ ــار نازنی ـــــــن مرا

اگرچــــــــه از مــــــــن و حال منش مــــــــال بود

کز آن دو سـ ـ ـ ــاعد سـ ـ ـ ــیمین حمایلی برساز

به گردن مــــــــن ،اگــــــــر زآن تو را وبــــــــال بود

ـاهی روی زمیـ ـ ـ ــن مرا خوشــــــــتر
ز پادشـ ـ ـ ـ ِ

َ
دمی ز روی تــــــــو برخــــــــوردن ار مجال بود

زوال مملکـ ـ ـ ــت عشـ ـ ـ ــق مـ ـ ـ ــا نخواهد بود

ْ َ
ْ
ســــــــن َالیــــــــزال بود
عشــــــــق لم یزل و ُح
که

سـ ـ ـ ــریر جـ ـ ـ ــاه ،سـ ـ ـ ــزاوار عارفی باشــــــــد

که پیــــــــش ّ
همت او مــــــــال پایمــــــــال بود

«عمیـ ـ ـ ــد» را نفریبد نعیم هـ ـ ـ ــر دو جهان

مــــــــراد خاطر صاحــــــــبدالن وصــــــــال بود

[ ]5و له
عشـ ـ ـ ــق او را عقل من تدبیر نتوانست کرد

هرچه کــــــــردم ،چارۀ تقدیر نتوانســــــــت کرد
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آب چشـ ـ ـ ــم و آتش دل ،آه سرد و روی زرد

در دل ســــــــنگین او تأثیر نتوانســــــــت کرد

ل دادم ،خرید م مهر دوست
ناموننگوجانود 

زآن تجارت بیش ازین توفیر نتوانست کرد

بر مریدان عیب نتوان کرد ،چون در راه عشق

توبــــــــه از روی جوانان ،پیر نتوانســــــــت کرد

هیچکس از ّ
سر عشق آ گه نشد ور زآنکه شد

چون بپرســــــــیدند ازو ،تقریر نتوانست کرد

حکم او بر جان شـ ـ ـ ــیرینم روان ُبد ،الجرم

دل طلب کرد ،اندر آن تأخیر نتوانست کرد

دیدهامدرخوابخوشیکشبخیالزلفتو

جز پریشانی کســــــــش تعبیر نتوانست کرد

ُمنهی دل تا بهمعنی صورت عشقت نخواند

آیتی از ُحســــــــن تو تفســــــــیر نتوانست کرد

دل ز زلفت رخت بربست و وطن لعلت گزید

چون مقام آن موضع دلگیر نتوانســــــــت کرد

در خیال افتاد عمری خامۀ طبع «عمید»

صفحهای از ُحسن تو تحریر نتوانست کرد

ً
[ ]۶ایضا له

ز بیدالن شنو اوصاف ُحسن صورت خوب

ّ
مالــــــــکان قلوب
ســــــــر عشــــــــق ندانند
که
ِ

ّ
بیـ ـ ـ ــار سـ ـ ـ ــاقی عشـ ـ ـ ــاق ،رطـ ـ ـ ــل ماالمال

در او اثــــــــر نکنــــــــد ســــــــوز ســــــــینۀ یعقوب

کسی که صورت یوسـ ـ ـ ــف نیاردش در کار

که زهد و شــــــــیوۀ امثال مــــــــا نیاید خوب

مرا به باده ز هسـ ـ ـ ــتی خـ ـ ـ ــاص ده ،برخیز

مگر به کام توانم نشســــــــت بــــــــا محبوب

مالمـ ـ ـ ــت من ب ـ ـ ـ ـیدل کنی ،ندارد سـ ـ ـ ــود

که من به خویش َنیم طالب چنان مطلوب

ا گـ ـ ـ ــر تـ ـ ـ ــو جاذبـ ـ ـ ــۀ کهر بـ ـ ـ ــا کنـ ـ ـ ــی معلوم

دگر به عیب نگیری که کاه شــــــــد مجذوب

میـ ـ ـ ــان زاهد و عابـ ـ ـ ــد به بیدلی سـ ـ ـ ــمرم

چنانکه نرگس مستش به دلبری منسوب

ز نام عشـ ـ ـ ــق مرا ننگ نیست ،عیب مگیر

که عیب نیست ،مگر پیش دیدۀ معیوب

ا گـ ـ ـ ــر «عمید» بنالـ ـ ـ ــد ز محنـ ـ ـ ــت کرمان

عجب مدار کــــــــه طاقت نیــــــــاورد ّایوب

ً
[ ]۷و ایضا له
هنـ ـ ـ ــوز اگر رمقی از حیات ما باقی اسـ ـ ـ ــت

ز لطف بادۀ صافی و طلعت ساقی است
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حضور دوسـ ـ ـ ــتّ ،
تمنای عارفان باشــــــــد

علیالخصوص که از َ
جانبین مشتاقی است

هـ ـ ـ ــزار جـ ـ ـ ــام لبالـ ـ ـ ــب ز آب لعـ ـ ـ ــل لبش

به کام تشنه فرو رفت و تشنگی باقی است

شـ ـ ـ ــنیدن از لب جانان نوای پردۀ راست

ّ
به گوش جان اثر نالههای عشــــــــاقی است

بیار باده که عاشـ ـ ـ ــق نه مرد روی و ریاست

که زهد و توبۀ سالوس ،شید و ّزراقی است

به غارت ار ببرد صبر و دین و دل چه عجب

که هم ز تخمۀ
غارتگران بلغاقی 3اســــــــت
ِ

«عمید»! تا کی ازین ماجرا؟ زبان در کش

که فاش کردن اسرار دوست ایغاقی 4است

ً
[ ]۸و ایضا له

ُ
جان من! گر خردهای رفت آن ز بیخویشی بود

جرم را ِاســــــــتادهام ،باز آ که درویشــــــــی بود

بیتو بودن نیست ممکن ،نیکنامی گو مباش

ّ
زاهدی در مذهب عشــــــــاق بدکیشی بود

ای که دل دادی و از ساقی گرفتی مهر دوست

مصلحت بینی کنی نی حاصل اندیشی بود

هر که شـ ـ ـ ــد با آشـ ـ ـ ــنایان خرابات آشــــــــنا

عشــــــــق نگذارد که او را با خرد خویشی بود

ای لبت کان مالحـ ـ ـ ــت ،مرهم دل لعل تو

کسنمکدیدهست کآندارویدلریشیبود

ْ
ـرورد وصال
طاقـ ـ ـ ــت هجران نیـ ـ ـ ـ َـارد ناز پـ ـ ـ ـ ِ

گرچه گه گه فرصتی بر عادت پیشــــــــی بود

پادشاهی را که ملک سلطنت از دست رفت

گرچه باشد محتشم ،در عین درویشی بود

کی توانی کاشف ّ
سر حقیقت شد «عمید»

بهــــــــر طبیعت میل بر بیشــــــــی بود
تا تــــــــو را
ِ

ً
[ ]۹و ایضا له
گر آن نـ ـ ـ ــگار نقـ ـ ـ ــاب از جمال بـ ـ ـ ــاز کند

هــــــــزار زاهد صد ســــــــاله عشــــــــقباز کند

خوش آن زمان که به عـ ـ ـ ــزم صبوح برخیزد

َمی شــــــــبانه به دســــــــتش دهی و ناز کند

خوشآنصبوحکهمحمودمستوبادهبهدست

نظــــــــر بــــــــه نرگــــــــس مســــــــتانۀ ایــــــــاز کند

ً
 )3بلغاق یا بلغاک ظاهرا به زبان مغولی اسـت و به معنی فتنه و آشـوب .در شـعر ابن یمین به صورت «بلغاک» آمده اسـت (دهخدا،
.)4964 :4
 )4ایغاق یا ایغاغ ،کلمۀ ترکی به معنی سخن چینی است .در شعر حافظ هم آمده است (رک .انوری.)687 :1 ،
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مالمتم مکن ای پارسـ ـ ـ ــا که ممکن نیست

که عاشــــــــق از می و معشــــــــوق احتراز کند

دلـ ـ ـ ــم مجاور محـ ـ ـ ــراب ابروی یار اسـ ـ ـ ــت

تنم چه ســــــــود که در صومعــــــــه نماز کند

ا گـ ـ ـ ــر نیـ ـ ـ ــاز خرابـ ـ ـ ــات در تـ ـ ـ ــو آو یـ ـ ـ ــزد

دلــــــــت ز صومعــــــــه و زهد بی نیــــــــاز کند

در دیر است ،اگر به کعبه رود
کسـ ـ ـ ــی که از ِ

اختر برگشــــــــته در فــــــــراز کند
به رویــــــــش ِ

تو قدر خواب چه دانـ ـ ـ ــی از آن بپرس که او

ْ
بــــــــازی زلفــــــــی شــــــــبی دراز کنــــــــد
خیال
ِ

«عمید»! عشـ ـ ـ ـ ِـق حقیقت ورای آن باشد

که طبــــــــع بیخبران حمل بــــــــر مجاز کند
ِ

بادۀ صافـ ـ ـ ــی و روی سـ ـ ـ ــاقی و آواز چنگ

مــــــــن شــــــــیدا نمیدارند چنگ
گریبان
از
ِ
ِ

خواه بد گویند ما را خلق و خواهی نیکویی

هر که آمد در خرابات ،ایمناست از نام و ننگ

َ
تعیب،ار میتوانیدستگیر
شرطمردینیس 

چون برآمد بیدلی سرگشتهای را پا به سنگ

ً
[ ]۱۰و ایضا له

بیشطاقتنیست،پندم کمدهید
ایرفیقان! ْ 

ُ
عقلکل دیوانه گردد زآن دوچشم شوخ شنگ
ِ
در صف مستان َ
نشاند بادهنوشان بیدرنگ

صوفی ار بویی ز زلف مشـ ـ ـ ــکبارش بشنود

مثل جام بــــــــادۀ صافی بــــــــرون آید ز رنگ

دوش بود از بهر وصل یار و بیم دشـ ـ ـ ــمنان

میان عقل و عشقم تا بهوقت صبح جنگ
در ِ

عقلگفتا جانکنی درراهعشق آنگه چه سود

یاقوتتنگ
عشقگفتاجانفراخاستاندرآن ِ

وصلجانانگرهمیخواهیزجانبگذر«عمید»

طالــــــــب گوهر نمیاندیشــــــــد از کام نهنگ

ناز چشـ ـ ـ ــمی گر نماید ،زاهد صد ساله را

ً
[ ]۱1و ایضا له

دلـ ـ ـ ــم نتوانـ ـ ـ ــد از جانـ ـ ـ ــان ُبر یـ ـ ـ ــدن

که کاری مشــــــــکل اســــــــت از جان ُبریدن

بده سـ ـ ـ ــاقی بـ ـ ـ ــزن مطرب که از دوسـ ـ ـ ــت

بـ ـ ــــه قــــــــول دشــــــــمنان نتــــــــوان ُبریــــــــدن

بـ ـ ـ ــرو زاهـ ـ ـ ــد طر یـ ـ ـ ــق خـ ـ ـ ــود نگـ ـ ـ ــه دار

ک ـــــــه نتــــــــوان راه عشــــــــق آســــــــان ُبریدن

ز دسـ ـ ـ ــت هـ ـ ـ ــر گدایـ ـ ـ ــی بـ ـ ـ ــر نخیـ ـ ـ ــزد

قبــــــــا بــــــــر قامــــــــت ســــــــلطان ُبریــــــــدن
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مـ ـ ـ ــده پنـ ـ ـ ــدم کـ ـ ـ ــه بنـ ـ ـ ــد ب ـ ـ ـ ـیدالن را

نمیشــــــــاید بدیــــــــن دســــــــتان ُبریــــــــدن

بیابانـ ـ ـ ــی کـ ـ ـ ــه پیش عاشـ ـ ـ ــقان اســــــــت

نشــــــــاید بــــــــا ســــــــر و ســــــــامان ُبریــــــــدن

ا گـ ـ ـ ــر گو یـ ـ ـ ــی ُببـ ـ ـ ــر از جـ ـ ـ ــان ،توانــــــــم

ولــــــــی نتوانــــــــم از جانــــــــان ُبریــــــــدن

بـ ـ ـ ــه مقـ ـ ـ ــراض اجـ ـ ـ ــلّ ،
خیـ ـ ـ ــاط تقدیــــــــر

مــــــــرا نتوانــــــــد از ایشــــــــان ُبریــــــــدن

«عمیدا»! دست مشـ ـ ـ ــتاقان محال است

بــــــــه تیــــــــغ از دامــــــــن خوبــــــــان ُبریــــــــدن

ً
[ ]۱2ایضا له

عاشـ ـ ـ ــقانی که َمی از جام لبت نوش کنند

هر دو عالم به یکی جرعــــــــه فراموش کنند

ّ
بادهنوشـ ـ ـ ــی کن و در مجلس عشاق نشین

تا ببینی که چه با عقل و چه با هوش کنند

سـ ـ ـ ــاقیان لب تو بـ ـ ـ ــادۀ صافـ ـ ـ ــی بدهند

به کســــــــانی که َمی از جام دگر نوش کنند

سـ ـ ـ ــالها پیرهـ ـ ـ ــن صبـ ـ ـ ــر قبا بایـ ـ ــــد کرد

که َدمی با چو تویی دست در آغوش کنند

تـ ـ ـ ــا گل عـ ـ ـ ــارض زیبای تـ ـ ـ ــو بر ب ـــــــار بود

بلبالن را نتوان گفت کــــــــه خاموش کنند

ّ
بـ ـ ـ ــرو ای واعظ عشـ ـ ـ ــاق ،مده پنــــــــد مرا

وعظ آن طایفه گوینــــــــد که در گوش کنند

روز محشـ ـ ـ ــر که خالیق همه بر خوان گناه

هر ثوابی که توان گفت به ســــــــرپوش کنند؛

زاهدان الف ز سـ ـ ـ ـ ّـجاده و تسـ ـ ـ ــبیح زنند

بیدالن یاد خط و خــــــــال و بناگوش کنند

سـ ـ ـ ــوخت از آتش هجران و ننالید «عمید»

ْ
خامطبعان بهیکیشعله دوصد جوش کنند

ً
[ ]۱3ایضا له
ا گـ ـ ـ ــر مرا بـ ـ ـ ــه وصال تو دسـ ـ ـ ــترس باشــــــــد

نه بیم شــــــــحنه ،نه اندیشــــــــۀ عسس باشد

مرانم از لب شـ ـ ـ ــیرین به تلـ ـ ـ ــخ گفتن بیش

که هرکجا که بود انگبین ،مگس باشــــــــد

ـراد صورت زیبا نگاشـ ـ ـ ــتن آن اســــــــت
مـ ـ ـ ـ ِ

ْ
ّ
ــــــــاق خوشنفس باشــــــــد
که مونس دل عش ِ

بـ ـ ـ ــه دام زلـ ـ ـ ــف دل ب ـ ـ ـ ـیدالن از آن بندند

که ســــــــوز بلبل شــــــــوریده در قفس باشد

مالمتم مکـ ـ ـ ــن ای پارسـ ـ ـ ــای ْ
نیکاندیش

که تا سر اســــــــت مرا در سر این هوس باشد
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اگرچه پنـ ـ ـ ــد دهد بی ْ
قیاس صاحب هوش

بـ ـ ــــه گوش دلشــــــــدگان نالۀ جرس باشــــــــد

هزار دشمن اگر تیغ کین کشند ای دوست

َ
ن ـ ـــــه َمــــــــردم ار ز تو پروای هیچکس باشــــــــد

َ
لطیفهای اسـ ـ ـ ــت لب لعلت ار به کام رسد

م ـــــــرا ز دولت وصل این لطیفه بس باشــــــــد

«عمید» را به مرادی رسـ ـ ـ ــان که اهل سخا

کرم کنند و نکویی ،چو دســــــــترس باشــــــــد

ً
[ ]۱4ایضا له
عمـ ـ ـ ــری بـ ـ ـ ــه راه بادیـ ـ ـ ــه باید قـ ـ ـ ــدم زدن

تـ ـ ــــا تکیــــــــۀ مــــــــراد تــــــــوان در حــــــــرم زدن

در عالـ ـ ـ ــم حدوث شـ ـ ـ ــده شـ ـ ـ ــهربند عقل

با اهل عشــــــــق دم نتــــــــوان از قــــــــدم زدن

سـ ـ ـ ــاقی! بیار بـ ـ ـ ــاده که بر بـ ـ ـ ــاد رفت عمر

بی همدمی لطیف ،حرام اســــــــت دم زدن

ّ
مـ ـ ـ ــا را بـ ـ ـ ــه زیر پردۀ عشـ ـ ـ ــاق رازهاسـ ـ ـ ــت

ور نی چه حاصل آید ازیــــــــن زیر و بم زدن

ای عقـ ـ ـ ــل یاوهگوی! نهای مرد نرد عشـ ـ ـ ــق

بســــــــتن گرو به جان بزند بــــــــاز 5و کم زدن

آن لعب دولت اسـ ـ ـ ــت به بازی نمیتوان

َ
در عرصــــــــۀ مــــــــراد ،دو شــــــــهرخ بههم زدن

شـ ـ ـ ــادی طبع طفـ ـ ـ ــل و نوآمـ ـ ـ ــوزگان بود

از بهر فــــــــال ،قرعه به شــــــــادی و غم زدن

در دار ضـ ـ ـ ــرب مهـ ـ ـ ــر نـ ـ ـ ــدارد روا «عمید»

ّ
جز ســــــــکۀ قبــــــــول بتــــــــان بــــــــر درم زدن

آبـ ـ ـ ــی زال ل م ـ ـ ـ ـیرود از لـ ـ ـ ــوح خاطـ ـ ـ ــرم

کآتــــــــش توان ز ســــــــوز وی انــــــــدر قلم زدن

ً
[ ]۱۵ایضا له
مستاستچشمدوست کهدر خوابمیرود

زلفش چه دیده اســــــــت که در تاب میرود

آن نیسـ ـ ـ ــت طالعم ،ز چه آشفتهحال شد

ویننیستبختمن،بهچهدر خوابمیرود

پیوسـ ـ ـ ــته در کمـ ـ ـ ــان دو ابرو همیکشـ ـ ـ ــد

تیــــــــر خدنگ غمــــــــزه که پرتــــــــاب میرود

بـ ـ ـ ــا آنکه آبروی بسـ ـ ـ ــی یافتم ز اشـ ـ ـ ــک

از روی کار مــــــــن هــــــــم از او آب مــــــــیرود

اصحاب شوق یکسـ ـ ـ ــره دیوانه گشته گیر

گر آن پری به صحبــــــــت اصحاب میرود

 )5وجه صحیح و معنای این کلمات بر من روشن نشد.
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جانا! دلت بسـ ـ ـ ــوزد اگر بشـ ـ ـ ــنوی به شرح

کــــــــز فرقتت چه بــــــــر دل احبــــــــاب میرود

چشم تو شد سیهدل ازآنسان که خون خلق

ریزان نهان  6و مســــــــت به محراب میرود

ّ
تا دیـ ـ ـ ــده دیـ ـ ـ ــد شـ ـ ـ ــکر میگـ ـ ـ ــون لعل تو

بــــــــر روی من ز دیــــــــده َمی نــــــــاب میرود

جان «عمید» م ـ ـ ـ ـیرود آن دم که میروی

بــــــــاز آ ،اگرچــــــــه طاقت و پایــــــــاب میرود

ً
[ ]۱6ایضا له
دال! بار سـ ـ ـ ــفر بسـ ـ ـ ــتی ،دگر عزم کجا داری

آهنگ چین زلــــــــف آن ماه خطا داری
مگر
ِ

ی که با مشک خطا مجمو ع بنشینی
طمعدار 

ْ
پریشانت وطنگاهیاست ،و انداز 7خطاداری

ز من بیگانگی ُجستی و معذوری چو میدانم

کهمنظوریچنا 
نمهرویمجنون  8آشنا داری

کنون از من پیامی بر ،بر آن سلطان مهرویان

که تا جانم فدای توست ،اگر پروای ما داری

فراموشـ ـ ـ ــم نمیگردی و یـ ـ ـ ــاد از ما نمیآری

مگر در مذهب خوبان ،چنین باشد وفاداری

ولی مسـ ـ ـ ــموع میدانم نیفتـ ـ ـ ــد ّ
قصۀ حالم

تو شاه کشور ُحسنی ،چه پروای گدا داری

ّ
بساز ای مطرب عشـ ـ ـ ــاق از آهنگ نوا پرده

از این قول مخالــــــــف چند ما را بینوا داری

بیا 9ای ساقی گلرخ! بیار آن جام گلگون را

چنین مخمور و سرگردان مرا تا کی روا داری

«عمید»آخرچو ُدردیچندشایدتیرهدلبودن

َ
سر اهل صفا داری
چو جام باده شو صاف ار ِ

ً
[ ]۱۷ایضا له
بیـ ـ ـ ــار بـ ـ ـ ــاده علیرغـ ـ ـ ــم پارس ـ ـ ـــایی را

کــــــــه نیســــــــت مرتبــــــــهای زاهــــــــد ریایی را

ّ
ـرب عشـ ـ ـ ــاق در نـ ـ ـ ــوا پرده
بسـ ـ ـ ــاز مطـ ـ ـ ـ ِ

زیــــــــر پــــــــرده نواهاســــــــت بینوایی را
کــــــــه
ِ

مرا بـ ـ ـ ــه مجلـ ـ ـ ــس رنـ ـ ـ ــدان پاکب ـ ـ ـــاز برید

که از حجــــــــاب شــــــــمارند پارســــــــایی را

به دار ملـ ـ ـ ــک ّ
محبـ ـ ـ ــت خرام تـ ـ ــــا بینی

که نیســــــــت ســــــــلطنتی ملک پادشایی را

 )6چنین است؟ از ّ
صحت ضبط مطمئن نیستم.
 )7انداز ،به معنی قصد و آهنگ است (رک .دهخدا .)3497 :3 ،ولی در شعر قرن هشتم شاهدی برای این اصطالح نیافتم.
 )8محبوب هم محتمل است.
 )9اصل :بیار .متن ،تصحیح قیاسی است.
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مالمتم مکـ ـ ـ ــن ای ناصح! از خدای بترس

کراست دل که کشــــــــد محنت جدایی را

کجـ ـ ـ ــا به قول تـ ـ ـ ــو بیگانه گـ ـ ـ ــردم از جانان

کـ ــــــه بــــــــا خــــــــود از ازل آوردم آشــــــــنایی را

خطا مکن که صواب است پیش اهل نظر

چو بی خطا نگــــــــری لعبــــــــت خطایی را

به خواب دوش همیگفت با خیال رخش

دلم که پیشــــــــه مکن بیــــــــش بیوفایی را

تو روشـ ـ ـ ــنایی چشـ ـ ـ ــم منی ،منـ ـ ـ ــت بینم

ک ـــــــه بی بصــــــــر نتــــــــوان دید روشــــــــنایی را

جواب داد که من شـ ـ ـ ــاه ُحسـ ـ ـ ــنم و تو گدا

در گدایی را
مکــــــــوب پیــــــــش شهنشــــــــه ِ

قبای وصل «عمید» از قد تو نیسـ ـ ـ ــت دریغ
ِ

ولی به شــــــــرط کــــــــه یکتا کنــــــــی دوتایی را

ً
[ ]۱8ایضا له
چنان مسـ ـ ـ ــتم دگر بار از می وصـ ـ ـ ــل نگارینی

ّ
که شــــــــد رندی و قالشی مرا رســــــــمی و آیینی

ّ
بهغیر از زلفورخسارتکه کفرودین عشاق است

ندارم در دل اندیشــــــــه ،نه از کفــــــــری نه از دینی

جهان جـ ـ ـ ــان همیخوانند رو یـ ـ ـ ــت را نظربازان
ِ

ولی چون دیدۀ عاشــــــــق نبیند کس جهانبینی

اال ای حاصـ ـ ـ ــل جان و دلم مهـ ـ ـ ــرت ،روا داری

مرا در جان چنین مهری ،ترا در دل چنان کینی

عتاب و ناز ،محبوبان کننـ ـ ـ ــد ،اما نه چندانی

جفا و جور ،مشتاقان کشــــــــند ،اما نه چندینی

چه کم گردد که سـ ـ ـ ــلطانی َ
برآرد کام درویشی

چه عیب َآرد که مخدومی نگیرد جرم مسکینی

نه اندر عهد لیلی بـ ـ ـ ــود چون من بنده مجنونی

نه اندر ملک خســــــــرو بود چون لعل تو شیرینی

نسیم نافۀ چین کیسـ ـ ـ ــت با زلفت؟ پریشانی

نبات مصر دانی چیست از لعلت؟ شکرچینی

سـ ـ ـ ــر زلفینت ای ماه خطا در مشک دارد چین

خالف آنکه میگویند مشکی هست در چینی

کبوتروار در سـ ـ ـ ــینه طپان اسـ ـ ـ ــت این دل تنگم

چو کبکی را که بستانند باز از چنگ شاهینی

«عمید» آخر چه میخواهی ازین نامه َ
سیه کردن

نه از ممدوح احســــــــانی ،نه از معشوق تحسینی

ً
[ ]۱9ایضا له
چشـ ـ ـ ــم از رخ خوب تو فرو دوختنی نیست

کین مشــــــــعلۀ مهر تو افروختنی نیســــــــت
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گر شمع تو با مجلس جان ساختنی نیست

پروانه به دل ِده که دگر ســــــــوختنی نیست

تحصیل همـ ـ ـ ــه علم به تعلیـ ـ ـ ــم توان کرد
ِ

ّ
اال ســــــــبق عشــــــــق که آموختنی نیســــــــت

مفکن ز نظر چهرۀ مـ ـ ـ ــن کین زر اخالص

انداختنی نیســــــــت ،گر اندوختنی نیست

در آرزوی روی تـ ـ ـ ــو بـ ـ ـ ــر صبـ ـ ـ ــر ،دل مــــــــن

بدریده چنان بوده که وا دوختنی نیســــــــت

بخریده غالم تو «عمید» اسـ ـ ـ ــت به نازش

مــــــــیدار کــــــــه او بندۀ بفروختنی نیســــــــت

ً
[ ]20ایضا له
نظـ ـ ـ ــر بر دنیـ ـ ـ ــی و عقبـ ـ ـ ــی نیفتد پاکب ـ ـــــازان را

که بر صید ملخ رغبت نباشد شاهبازان را

نماز و روزه را حاصل بهشـ ـ ـ ــت جاودان باشــــــــد

ولی مقصود حاصل نیست جز صاحبنیازان را

مقـ ـ ـ ــام خانۀ رندان نباشـ ـ ـ ــد جای سالوســــــــان

کــــــــه کجبــــــــازی بیــــــــازارد روان پاکبــــــــازان را

ق است نی مسواک و ّ
سجاده
حقیقت ،مادۀ عش 

تقلید مجــــــــاز ،آن را
اگر ضایــــــــع نگردانی بــــــــه
ِ

ز مجنون ُپرس تلخیهای فرهاد از غم شیرین

که هم پروانه داند ســــــــوزش شــــــــمع گدازان را

بسـ ـ ـ ــا ُم ْ
عجزنمایانی که گـ ـ ـ ــوی از خلق بربودند

ولی عاجز فرو ماندند چشــــــــم ِسحرســــــــازان را

بهیکجو هر دو عالم را فروشند ای عجب وآنگه

بــــــــه جــــــــان و دل خریدارنــــــــد ناز دلنــــــــوازان را

َ
سر معنی
«عمید» ار باز بگشایی ِ
لب صدق از ِ

ْ
صاحباحتــــــــرازان را
کذب
فرو بندی زبــــــــان ِ

ً
[ ]21ایضا له
گر به کامم برسـ ـ ـ ــاند لب جانان رســــــــدش

َُ
ور به دردم کشــــــــد آن مایۀ درمان رسدش

گـ ـ ـ ــر وفا ورزد و گر سـ ـ ـ ــوی جفـ ـ ـ ــا میل کند

حاکم اســــــــت او و منم بندۀ فرمان رسدش

طعنه بـ ـ ـ ــر گوهر از این دیدۀ گریان رســــــــدم

ّ
طعن بر شــــــــکر از آن پستۀ خندان رسدش

بر سـ ـ ـ ــر آمد بـ ـ ـ ــه پریشـ ـ ـ ــانی از آفـ ـ ـ ــاق دلم

گر زند دســــــــت در آن زلف پریشان رسدش

نازنینا! گل رخسـ ـ ـ ــار تو زآن نرگس مســــــــت

نازها کــــــــرد ،وگر بیش کند زآن رســــــــدش

خضر ّ
خطت چو مسیحا دم جانبخشی زد

پشتی آن چشمۀ حیوان رسدش
وینهم از
ِ
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هر که از چشمۀ نوش تو چشد آب حیات

بس عجب دارم اگر عمر به پایان رســــــــدش

خاتم لعل تو را هرکه بهدسـ ـ ـ ــتآورد ه است

الف اگر میزند از ملک ســــــــلیمان رسدش

بندۀ زلف تو شـ ـ ـ ــد دل که به دستآویزی

خــــــــط آزادی از آن چاه زنخدان رســــــــدش

هرکه مهر رخ چون ماه تو ورزد چو «عمید»

دعوی عشــــــــق تو با باختن جان رســــــــدش

ً
[ ]22ایضا له
گر مهـ ـ ـ ــر میورزی دال ،با ماه رخسـ ـ ـ ــاری چنین

ور دل به دلداری دهی ،باری به دلداری چنین

گر ناز چشمی میکشی ،هم ناز مخموری چنان

ور بار هجری مینهی بــــــــر خاطرم ،باری چنین

از بخت باری شـ ـ ـ ــاکرم زیرا کـ ـ ـ ــه در اثنای غم

دادهست غمخواری مرا وآنگاه غمخواری چنین

با من وفاداری کند ،هر لحظـ ـ ـ ــه دلداری کند

برخی یاری چنین
در کفر و دین یاری کند جان ِ

بر مـ ـ ـ ــاه تابانش نگر طغرای آن مشـ ـ ـ ــکین هالل

نقاش چین مشکل کشد برصفحه پرگاری چنین

10

طــــــــرۀ ّفتان نگر ،کس دیــــــــد ّ
ّ
طراری چنین
وین

گر ماه رویت مشـ ـ ـ ــتری بسـ ـ ـ ــیار دارد چون رهی

هرگز دل مــــــــا را نشــــــــد گرمی بــــــــازاری چنین

سر مهرت رود جان «عمید» از دست دل
ور در ِ

عیبی نباشد در جهان بودهست بسیاری چنین!

آن غمزۀ خونخوار بین ،بوده است ّ
غمازی مرا

(بیاض نظم و نثر 2 ،پ 108 ،ر 114 -پ)



[ ]2۳عمید شانه بند
ای روی تـ ـ ـ ــو آیینـ ـ ـ ــۀ اسـ ـ ـ ــرار الهـ ـ ـ ــی

چون عشــــــــق من اوصاف رخت نامتناهی

در آرزوی سلسـ ـ ـ ــلۀ زلـ ـ ـ ــف تـ ـ ـ ــو عاقـ ـ ـ ــل

دادهســــــــت به دیوانگی خویــــــــش گواهی

در زلـ ـ ـ ــف تو فتنه دل 11اکنون ز چه ترسـ ـ ـ ــم

آخــــــــر نبــــــــود رنگــــــــی بــــــــاالی ســــــــیاهی

خواهم که شـ ـ ـ ــوم خاک رهت باز چه گویم

در خــــــــورد گدایان نبود منصب شــــــــاهی

دور از تـ ـ ـ ــو ندانی چه کشـ ـ ـ ــم ز آتش هجران

بـ ـ ــــی آب بماند 12چــــــــه رود بــــــــر دل ماهی

ً
 .10کذا .ظاهرا خطای کاتب است .کلمهای مثل «چنان» اینجا مناسبتر است.
ً
 .11ظاهرا :در فتنۀ زلف تو دل .یا :در زلف تو افتاد دل .یا :در زلف تو رفتهست دل.
 .12اصل :نماند.
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سرگشـ ـ ـ ــتۀ عالم شـ ـ ـ ــدم و هسـ ـ ـ ــت سزاوار

بــــــــار دگــــــــر دل نســــــــپارم به ســــــــپاهی
تا
ِ

هشـ ـ ـ ــیار نگـ ـ ـ ــردد ز َمـ ـ ـ ــی عشـ ـ ـ ــق دل من

ّ
گفتــــــــن بیهوده چه خواهی؟
ای مدعی! از
ِ

کم گوی «عمیدا» سـ ـ ـ ــخن عشق که بسیار

گوینــــــــد بــــــــه تقلیــــــــد و نداننــــــــد کماهی
( ُجنگ اسکندر میرزا 268 ،پ)



عمیدالملک و عمید شانهبند
در مجموعـۀ نظـم و نثـر کتابخانـۀ سـلیمانیۀ عبـداهلل چلبـی (ش  )280کـه مسـعود بـن منصـور بـن احمـد
ّ
المتطبـب در رمضـان و شـعبان سـال  763ق گـردآوری و کتابـت کـرده و مـا به مناسـبت نـام گردآورنده،
ّ
آن را ُجنگ ّ
متطبب مینامیم ،غزلی به اسم «خواجه عمیدالملک» نقل شده است .این غزل ،تخلص
«عمیـد» دارد و سـبک آن بـا سـبک سـخنوری عمیـد شـانهبند یکسـان اسـت و حـدس میزنیـم از همـو
باشد« .عمیدالملک» نامیدن این شاعر ،گمان ما را در مورد اینکه عمید شانهبند منصب دیوانی داشته
اسـت ،تقو یـت میکنـد .بـه نـام «خواجـه عمیدالملـک» ،یـک غزل نیز در ُجنگ اشـعاری که محمودشـاه
نقیب در  827ق در شیراز فراهم کرده ،به چشم می َ
خورد که احتمال بسیار دارد از همین شاعر باشد.

13

همخوانی بسـیاری دارد .در بیـاض عالء مرندی که در
ایـن غـزل ،بـا غـزل شـمارۀ پنجـم متن ،همانندی و
ِ

 792-791ق فراهـم شـده ،یـک رباعـی بـه اسـم «عمیدالملـک » آمـده اسـت .مـا بـه خاطـر اشـتراک نـام و
ّ
تخلص و همگونی زبانی این اشـعار با غزلیات عمید شـانهبند ،حدس میزنیم این دو نام ،هر دو اشـاره

به یک تن دارد و همۀ اشعار ،سرودۀ عمید شانهبند است .با این حال ،تا پیدا آمدن منبعی مطمئن که
این گمان را تأیید کند ،آنها را در انتهای این گفتار ،جداگانه نقل میکنیم.

[ ]24خواجه عمید الملک
خبرت هسـ ـ ـ ــت که در فرقت تو بیخبریم

گر از این دســــــــت بود جور تو ما جان نبریم

تا ز گیسـ ـ ـ ــوی کمند افکن تو دور شــــــــدیم

از ســــــــر زلــــــــف پریشــــــــان تو آشــــــــفتهتریم

گر به دامان وصالت نرسـ ـ ـ ــد دسـ ـ ـ ــت امید

همه بر خاک نشــــــــینیم و گریبــــــــان بدریم

ما به بازار غمت دسـ ـ ـ ــت به سـ ـ ـ ــودا زدهایم

دین و دنیی بفروشــــــــیم و غمت را بخریم

ّ
 .13در دستنویس ،سه غزل به نام «خواجه عمیدالملک» آمده که ما فقط غزل نخست را از عمید میدانیم .غزل دوم تخلص «رکن»
ً
ّ
دارد و احتماال از رکن صاین اسـت (البته در دیوان او یافت نشـد) .در غزل سـوم تخلص «عضد» دیده میشـود .وی شـاعری گمنام
ّ
اسـت با تخلص عضد که دیوانش به اهتمام علیرضا قوجه زاده منتشـر شـده و در آنجا نیز این غزل هسـت (عضد .)113 ،در ُجنگ
نقیب ،این قبیل لغزشها و جابهجاییها در درج اسـامی شـاعران یا عناوین اشـعار دیده میشـود (رک .بشـری572 ،568 ،565 ،
پانویس).
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گر در آر یـ ـ ـ ــم تو را نـ ـ ـ ــور صفـ ـ ـ ــت در دیده

همه بیننــــــــد که ما مــــــــردم صاحبنظریم

بـ ـ ـ ــا چنین طرز پسـ ـ ـ ــندیدۀ نیکـ ـ ـ ــو ،خود را

14

بد نگوییــــــــم ،به نیکان که بس از بد بتریم

لیکایدوست بهیاری سعادت چو «عمید»

بنــــــــدۀ شــــــــاه جهانیــــــــم ،از آن معتبریــــــــم
ّ
(متطبب 30 ،ر)



[ ]25خواجه عمید الملک فرماید
آه مـ ـ ـ ــن در دل او چـ ـ ـ ــون نکنـ ـ ـ ــد تأثیری

چاره صبر اســــــــت ندارم ِب ْه از این تدبیری

رحـ ـ ـ ــم کن رحـ ـ ـ ــم ،بگو تا نگشـ ـ ـ ــاید هر دم

غمزهات بــــــــر دل مجروح اســــــــیران تیری

بوسهایخواستم از لعل تو جان خواست ز من

بدهم ،هســــــــت در این داد و ستد توفیری

هیچ کس همدم ما نیسـ ـ ـ ــت بهجز باد صبا

بــــــــر او تقریری
که کنــــــــد حــــــــال دل مــــــــا ِ

دیدمـ ـ ـ ــی دوش که در زلف تـ ـ ـ ــو آویختهام

خواب مرا تعبیری
نیست جز شــــــــیفتگی
ِ

خردم گفت که بگذر ز سـ ـ ـ ـ ِـر عشق ،ولیک

مینهد زلف تــــــــو بر پای خــــــــرد زنجیری



15

16

(نقیب)364 ،

[ ]26لعمید الملک رحمة اهلل علیه

17



آن کس که فراشـ ـ ـ ــت در جهان رایت لطف

در شــــــــان رخ وی آمدهســــــــت آیت لطف

گفتم که :مرا بوسـ ـ ـ ــه دهـ ـ ـ ــی؟ گفت :دهم

گفتم که :چگونه؟ گفت :در غایت لطف
(عالء مرندی)306 ،

 .14اصل :بذ نکوییم سکان که کس ار بذ تریم.
 .15اصل :چو ازین .متن ،تصحیح قیاسی است.
 .16همسانی قافیه این غزل و غزل شمارۀ  ،5و تشابه تصاویر و تعابیر دو غزل ،یکی از دالیل یکی دانستن عمید شانهبند و عمیدالملک
است.
 .17زندهیاد ایرج افشار حدس زده است که این عمیدالملک همان ابونصر کندری وزیر طغرل سلجوقی باشد (رک .فردوسی،)395 ،
ولـی بـا توجـه بـه جملـۀ دعایـی بعـد از نام شـاعر و نـوع انتخابهای این بیاض ،گمان من آن اسـت که گویندۀ رباعی با کاتب نسـخه
(عالء مرندی)قریب العهد بوده و در قرن هشتم میزیسته است.
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فهرست منابع

انوری ،حسن ،فرهنگ بزرگ سخن ،تهران ،انتشارات سخن ،چاپ دوم 8 ،1382 :ج

اوحدی بلیانی ،تقیالدین محمد ،عرفات العاشقین و عرصات العارفین ،تصحیح سید محسن ناجی نصرآبادی ،تهران،
اساطیر 7 ،1388 ،ج
بشری ،جواد« ،مجموعۀ لطافت و منظومۀ ظرافت ُ
(جنگ محمود شاه نقیب)» ،نسخه پژوهی ،به کوشش :ابوالفضل
حافظیان بابلی ،تهران ،انتشارات کتابخانۀ مجلس ،دفتر سوم598-523 ،1385 :
بیاض نظم و نثر ،دستنویس شمارۀ  2854کتابخانۀ شهید علی پاشا ،کتابت در  786ق 131 ،برگ
ُجنگ اسکندرمیرزا ،دستنویس شمارۀ Add.27261کتابخانۀ موزۀ بریتانیا ،کتابت محمد حلوایی و ناصر الکاتب-813 ،
 814ق 192 ،برگ
خواجوی کرمانی ،دیوان اشعار خواجو کرمانی ،به اهتمام احمد سهیلی خوانساری ،تهران ،پاژنگ1369 ،
خواندمیر ،غیاثالدین ،دستورالوزراء ،به تصحیح سعید نفیسی ،تهران ،شرکت نسبی اقبال و شرکا ،چاپ دوم1355 :
دهخدا ،علی ا کبر ،لغتنامه ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران (مؤسسۀ دهخدا) ،دورۀ جدید ،چاپ دوم 15 ،1377 :ج
عضد ،دیوان عضد (سرایندۀ ناشناختۀ سدۀ  8ق) ،تصحیح علیرضا قوجه زاده ،تهران ،انتشارات کتابخانۀ مجلس1389 ،
عالء مرندی ،بیاض اشعار  ،دستنویس  MS.Clarke Or.24بادلیان آ کسفورد ،کتابت در حدود  792-791ق 73 ،برگ (رک.
فردوسی ،علی)
فردوسی ،علی ،غزلهایی از حافظ ،نخستین نسخۀ یافت شده از زمان حیات شاعر گردآوری عال مرندی ،تهران ،نشر
دیبایه ،چاپ دوم1391 :
ّ
متطبب ،مسعود بن منصور بن احمد (گردآورنده و کاتب) ،مجموعۀ نظم و نثر ،دستنویس شمارۀ  280کتابخانۀ سلیمانیه
(چلبی عبداهلل) ،رمضان و شعبان سال  763ق 97 ،برگ
نقیب ،محمودشاه (گردآورنده و کاتب) ،مجموعۀ لطافت و منظومۀ ظرافت ،دستنویس شمارۀ  )v( 65.Vکتابخانۀ
کمبریج ،شیراز 27 ،رمضان  827ق 479 ،برگ
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بیاض نظم و نثر ،دستنویس کتابخانه شهید علی پاشا ،برگ  2پ

