Abstract
This idea that the poetry and poetic style of preceding poets was disregarded in the Safavid period
and only the poets of Regression School started this movement in order to promote the Iranian
literature seems to be void of truth and precision when we explore literary tazkirehs and
manuscripts of this era, particularly the divans of the tenth and eleventh centuries’ poets and also
some treatises in literary criticism by Iranians and Indians. Omidi’s divan is the most important
document refuting this idea to the extent that most of his poems have been mixed with sixth-toeighth-centuries poets like Sanaei and Salman Savoji in many manuscripts and even in the
memory of literary men. While keeping the classic style of ode-composing, he has created some
novel nuances in this genre to the extent that he backgrounded old patterns and made future poets
follow his style in ode-composing. Unfortunately, his poems were scattered and uncompiled some
years after his death and only one of the Shah Safi’s jesters attempted to prepare a manuscript of
his divan following the order of Shah. However, most of his poems have been recorded here and
there within literary anthologies and sometimes under the name of another poet or vice versa
causing many difficulties for understanding and reaching his poems. This research which has been
done by exploring various original literary and historical texts as well as seeking his poems from
within almost forty manuscripts of anthologies aims to elucidate different aspects of Omidi
Tehrani’s life as much as possible and a generic analysis of his poetry is provided. Consequently,
his stylistic and rhetorical features are revealed to some extent and finally his position in the history
of literature is identified.
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سعید شفیعیون

دانشیار ،گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران
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مقدمه
حتي هنوز هم در ميان خواص ،باورهاي ناصحيح و غلطهاي مشهوري وجود دارد که براي
اصالو آن به تتبعات و تحاياات مستوفي و مستال و مستدل نيازمندیم .عمدۀ این خرافات
ادبي را در اظهارنظرهاي انتاادي معروف و رایج محااان سدۀ بيستم نسبت به تطورات سبکي
بهویژه قرون  68تا  62ميتوان سراغ کرد .یکي از این موارد ،قائل شدن به نوعي گسستگي
از ادب کالسيک پيشين و نيز بياعتنایي شدیدي نسبت به آن در دورۀ صفوي است .البته در
برخي ترکرههاي متأخر مانند مرآةالخیال ،این قراین وجود دارد که شاعران و منتادان سبک
هندي گاه هيچ شاعري از قدما را در برابر استادان همسبکشان وقعي نمينهادند (لودي،
)6877؛ با این همه ،نگاهي بر ترکرههاي معروفي چون عرفاتالعاشاين به خوبي روشن
ميسازد که ادیبان این دوره نه تنها در گردآوري دیوانهاي شاعران پيشين مثل سنایي و
مسعود سعد ،اهتمام بسياري داشتند_گواهش حضور این همه جنگ و نسخههاي متعدد از
اشعار شعراي سلف در کتابخانههاست_ بلکه در همين ترکرۀ عرفات شاعران بسياري هستند
که مؤلف آنها را پيرو طرز «متادمين» و گاه «متوسطين» عنوان کرده است .امثال حمدي
شولستاني و صابر شيرازي که به سبب تغافل ما از این دوره ،مشهور نيستند (ر.ک :اوحدي
بلياني.)6836 ،
همچنين نباید تصور کنيم که حسب شيفتگي هندیان دورۀ بابري به سبک هندي و غلبة
این طرز شعري در آن دیار ،التزام به طرز قدما تنها در ميان ادیبان و شاعران ایراني بوده است.
منير الهوري (م )6895یکي از همين دسته ادیبان هندي است که نه تنها سبک قدما را التزام
ميکرده ،بلکه خود را به دفاع از طرز آنان در برابر خوارمایهانگاري معاصرانش ملزم دیده و
رسالة انتاادي کارنامة منير را در پي همين منازعه به تحریر درآورده است .وي در این ا ر،
شعر چهار رکن رکين سبک هندي؛ یعني طالب آملي ،عرفي شيرازي ،ظهوري ترشيزي و
زاللي خوانساري را مورد انتااد و طعن قرار داده و در عوض شاعران ادوار قبل را بر آنها
برتري داده و به شعرشان اشهاد کرده است.
پا این باور که شاعران مکتب بازگشت نخستين کسانياند که حسب تعهدشان به زبان
و ادب فخيم پارسي از سبک رایج روزگار خویش؛ یعني سبک هندي رویگردان شده و به
دامن شعراي متادم چنگ آویختند ،درست نيست .فارغ از اینکه چادر این تاليدهاي استادانة
شاعران بازگشت امثال سرو اصفهاني از کسي مثل امير معزي و فرخي قابل ستایش است
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باید گفت که در همان آغاز عهد صفوي ،شاعري سختهسرا و گزیدهگوي مانند اميدي
تهراني بوده است که شعر را حتي استادان معاصر از شعر ظهير و سلمان تميز نميدادند
و همين شاید یکي از دالیل خلط اشعار او در نسخ با این شاعران است .نگاهي به ترکرههاي
قرن دهم و یازدهم سيطرۀ شعر اميدي را به خوبي نشان ميدهد و کم نيستند شاعران موجّه و
معروفي که دراین دوران ،قصاید وي را تتبع کردهاند.
از این جهت بررسي دیوان شاعري مانند اميدي تهراني که در ترکرهها و نسخ دیوانش با
عنوان اميدي رازي و یا موالنا اميدي عراقي یاد شده ،کمک شایاني در مطالعات
جریانشناسي تاریخي و سبکي ادبيات کالسيک خواهد کرد .شاعري که با وجود جایگاه
برجستها تا صد سال پا از فوت در جامعة ادبي آن عهد ،هنوز نه از لحاظ احوالي چنانکه
بایست شناخته شده بوده و نه دیواني از او فراهم بوده است .بعدها مسعود حسينينامي با
مرارت بسيار و به دستور شاه صفي ،اشعار او را از اطراف و اکناف فراهم آورده و تدوین
کرده است (ر.ک :اميدي ،ميکروفيلم دانشگاه تهران).
نگارنده نيز در ادامة این تال پا از استاصاي بسيار با دسترسي به حدود  58نسخة
خطي و برخي ترکرههاي کهن و اصيل و ماابلهشان با یکدیگر ،سرانجام توانسته دیوان وي
را تصحيح کند و این وجيزه را مجالي براي طرو برخي نویافتههاي احوالي و تاریخي زندگي
وي و تبيين منزلت شاعريا قرار دهد.

 .9پیشینة پژوهش
تحاياات درخصوص اميدي را ميتوان به چند دسته تاسيم کرد؛ یکي تاریخ ادبياتهاست
که از ميان آنها ميتوان با رعایت ترتيب زماني ،تاریخ ادبياتِ ایران براون ،)6816( 1تاریخ
نظم و نثر در ایرانِ نفيسي و تاریخ ادبيات در ایران ِصفا ( )6878را رکر کرد .طبعاً از این
آخري که نسبت به آن دو دیگر هم در زمان جدیدتري تأليف یافته و هم تفصيليتر نوشته
شده ،انتظار تحايق پروردهتري داشتيم ،اما در مورد تاریخ فوت اميدي و عدم تبيين
ناهماهنگي مادهتاریخ منظوم نامي با تاریخ صحيح مرگ او دچار ناصان بود؛ در حالي که
نفيسي ( )6818هر دو تاریخ  629و  626را در کتابش آورده است.

1. Browne, E. G.
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دستة دوم مااالت و رساالت تکنوشتي است که در باب اميدي و آ ار نگاشته شده
است .نخستين آن ماالة محمد صدیق ( )6853-6856است که حاصل تصحيح نویسندها
از دیوان اميدي است که البته هيچگاه چا نشده است .از این رو ،تحاياي دست اول و نه
درجه اول به شمار ميآید .متأسفانه ناآشنایي صدیق با دقایق سبکشناسي شعر اميدي و نيز
بياهتمامي در محک اطالعات همان دو سه نسخهاي که در دست داشته و بهویژه نافهميا
از غلطکاريهاي کاتب یکي از آن نسخهها؛ یعني نسخة  9887ملک ،موجب شده است تا
اطالعاتي اشتباه در ماالها ارائه دهد و مثالً قصيدۀ منابتي آرري اسفرایني و قطعاتي از
جمالالدین عبدالرزاق را که در ادامة اشعار اميدي آمده است از این شاعر پندارد .اشعاري
که پایة نسبت اطالعات غلط زندگينامهاي به اميدي مثل سفر به کاشان و هجو اصفهان شده
است (جمالالدین اصفهاني.)6812 ،
متأسفانه کمکاري و بياعتنایي ما ایرانيان در احياي آ ار خود و اتکاي به تحاياات قدیمي
با آنهمه محدودیتهایي که آن استادان پيشين پرتال داشتهاند ،موجب شده تا دو مدخل
دایرةالمعارفی مختصر و تفصيلي با اتکاي صِرف به این مااله فراهم آید و آن اشکاالت بعد
از  58-98سال این بار در جامعة تحاياي ایراني بازنشر شود .نخستينِ اینها ،ماالة بسيار
مختصر دایرةالمعارف بزرگ اسالمي با عنوان «اميدي تهراني» ،نوشتة ریحاني منفرد ()6817
است و دومينِ آنها مدخل «اميدي رازي» در دانشنامة زبان و ادب فارسي است که
نویسندها با نال بيش از حد مطالب صدیقخان براي تفصيلِ بيشتر مدخل ،اغلب اشتباهات
آن را در خصوص احوال و آ ار شاعر به خود راه داده است (شجاع کيهاني .)6835 ،بدیهي
است راه صادقانه و علمي نوشتن مااالت ،صرفاً ارجاعات مکرر نيست و همين که مؤلف
اساس کار خود را بر ماالة نيم قرن پيش یک محاق غير ایراني و احياناً غير صاحبنظر قرار
ندهد ،در حالي که موضوع و تمام منابع به کمال در دسترس اوست ،خود کاري مسؤوالنه
به شمار خواهد آمد.
دستة سوم این سنخ منابع ،دو پایاننامه ارشد نجفآباد ( )6876و دانشگاه اصفهان
( )6868است که ضمن تصحيح اشعار اميدي بر پایة حدود  68نسخه ،حاوي تحاياي در
احوال و اشعار وي هستند که با وجود تال مأجورشان بنا به انواع محدودیتهایي که هميشه
براي این نوع تحاياات آن هم در ماطع ارشد و نيز دانشجویان جوان پيش ميآید و نيز
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کمبود نسخِ در دسترس و قلّت منابع و رو تحايق و تصحيح و انتخاب ضبطهاي نسخهها،
قابل اتکا نيست و نيازمند تصحيح و تحايق مجدد است.

 .6زندگي امیدی
«خواجه ارجاسب بن خواجه شيخعلي تهراني» (فخرالزماني قزویني )6817 ،ملاّب به
سعدالدّین مسعود و متخلّص به اميدي ،زادۀ  319هجري قمري 1در قریة ري است .در اوان
جواني براي کسب علم به شيراز رفته در محضر علّامه جاللالدّین محمّد دواني به کسب علم
مشغول شد .وي چنان مورد توجه استاد خود قرار گرفت که استاد حسب عالقها به این
شاگردِ با استعداد ،نامش را از ارجاسب به مسعود تغيير داد.
متأسفانه منابع از این بخش زندگي وي تا سه سال آخر حياتش هيچ نشاني به دست
ندادهاند 2و آن همان همراه شدن وي در سال  627با اردوي سامميرزاي دوساله (متوفي )679
و دورميشخان (متوفي  )682لهلة سامميرزا و خواجه حبيباهلل ساوجي (متوفي  )682وزیر
دورميشخان به سوي هرات است که طبق قول خواندمير ( )6838دو سال طول ميکشد.
اميدي در این دو سال چنان دلهاي عام و خاص را صيد خود ميکند که مهار مهام امور را
به دستش ميسپارند (خواندمير و نوایي .)6818 ،آنادر که براي دریافت مجوز بازگشتِ
ناچار به شهر  ،متوسل به الحاو و اصرار ميشود .البته قصاید مدحي وي که حدود 78
درصد حجم دیوان کوچکش را به خود اختصاص داده؛ هرچند در لفافه ،اما حاوي اطالعات
ريقيمت در باب زندگي وي و تا حدي ممدوحانش است.

 .3ممدوحان
اميدي بر اساس اشعار  ،جزو شاعران قصيدهسراي ستایشگر است ،اما نه از آن دست
شاعرانِ «کاسه هر جا بر» .به بيان دیگر ،نگاهي بر سياهة نام ممدوحان وي به روشني بيان
 . 6تخمين زادسااال او بر حسااب قول فخرالزماني قزویني (- )6817که طول عمر او را  19سااالگفته  -و تاریخ  688که
اغلب منابع براي فوت او رکر کردهاند ،به دساات آمده اساات .ضاامناً در دیباجهاي که مسااعودالحساايني جامع دیوان او
نوشته است ،لاب اميدي رکنالدین نوشته شده است (اميدي ،نسخة کتابخانة بریتانيا ،شمارۀ .)QR.3642
 . 2البته تاي کاشااي ( نسااخة اشااپرینگر) مطابق دأبش که براي اغلب شاااعران و شااخصاايتهاي مهم تاریخي ،داساتاني
عاشاااانه ميتراشااد ،براي اميدي هم مدعي شااده اساات که در همان زمان که در شاايراز بوده ،عاشااق قاضاايزادۀ آنجا
ميشود و این عشق بيوصال تا دو سال بعد از مرگ استاد  ،او را در شيراز به خود مشغول ساخته بوده است.
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ميدارد که او جز به ستایش عاليرتبهترین رجال سياسي روزگار نپرداخته است .کساني
که ضمن جایگاه بلند سياسي از لحاظ مراتب کمال اجتماعي و محبوبيت و قابليت در
واالترین سطح قرار داشتند و متأسفانه اکثر قریب به اتفاقشان دچار چشم زخم روزگار شدند
تا حدي که حکيمشاه قزویني در ترجمها از مجالاالنفایا در بهشت هشتم (نوایي،
 )6818آورده است که «قصيدۀ او بر مردم مبارک نبوده و از این جهات اکابر جایزۀ او پيش
از قصيده ميدادهاند» .با این همه گویا از این همه ممدوو واالماام ،هيچکا رضایت خاطر
اميدي را آنگونه که شایستة این سخنور سترگ بوده ،فراهم نکرد و در شعر او کم نيست
تعریضاتي از قبيل ابيات ریل به ممدوو:
من ناه چون قاافياهسااانجاان قدیمم ليکن

تااافاتااه بار هامااه کاا پرتو انوار قاادم

گر چو روو الادس اندک مددي فرمایي

1

ناوباات ماادو تاو بر کنگرۀ عر

زنم

(اميدي ،ميکروفيلم اول دانشگاه تهران)
البته که لحن پرغرور اميدي نشان ميدهد که او بر حسب همان خصوصيات اخالقي و
اجتماعيا  ،برخالف اغلب شاعران همروزگار خود عالقهاي به التزام به دربار نداشته
است و عرر تاصير گفتنهاي متعدد او در اشعار عمالً نشانگر مناعت طبع و
رقابت پرهيزي با شاعران کاسهليا است:
ناووصفتو[ميرزاشاهحسين]بسيارومنازآنعاجز

رواسااات گار کانام احاوال خاویشااتن اظهاار

در ایاان ساااراچااه چااو بااازار شاااعاار گاارم ناابااود

زبااان نااادرهسااانااجاام فااتاااده بااود از کااار

فااکاانااده بااودم در آب هاامااچااو گاال اوراق

نااهاااده بااودم باار طاااق دفااتاار اشااااعااار

م ارا مسااايااحدمااي خضااار راه شاااد کااه بااود

جوانچودولاتخویشوچوبخاتخودبيدار

چاه گافات؟ گاافات مارا آخار از خاداي باتاارس

ور از خاداي نااتاارساااي ز خاالااق شااارم بادار

 . 6شمارههاي ترتيبي قصاید که در این مااله آمده ،بر اساس متن مصحّح ما است که ترتيبش طبق نسخة لندن به شمارۀ
 8152یا همان ميکروفيلم کتابخانة مرکزي دانشاگاه تهران به شامارۀ  8651است .ضمناً دليل ارجاع به نسخههاي متعدد
در این مااله از این روست که نسخة مزبور بعضاً حاوي برخي ابيات استشهادي نبوده و ناچار به نسخههاي دیگر ارجاع
داده شده است.
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ماايااان بااباانااد و زبااان باارگشااااي چااون مااردان

دگر چااو پااياارهزنااان صاااد هازار عاارر ماايااار

چاو ایاان شاانااياادم از او دیااگاارم شااکاايااب نماانااد

اگاار چااه شااااعااریاام آن زمااان ناابااود شاااعااار

بااه باازم عاايااش تااو از بااوساااتااان خاااطاار ماان

کااه هسااات پااردهساااراي ع ارایااا ابااکااار،

مااخاادّرات ساااخاان دیااردیاار از آن آیاانااد

کاه خاارخااار خساااان کاارده پااایشاااان افاگااار

باه چااارساااوي مادیاح تاو باا ساااخانساااناجااان

باه هر کاه بحاث سااخن کردم از صااغار و کبار،

دمااغ ناادرهساانجم بر آن ساار اسااات کاه هسااات

پشااايااز ناااساااره ام چااون زر تاامااام عاايااار

حسااود چاون نابارد ره باه رناگ و باوي سااخان

ز فاارط جااهاال بااود کااار و بااار او انااکااار

جُعاال نااماايشاانااود بااوي عااود و عاانااباار ،اگاار

ه ازار ساااال نااهاانااد بااه طااباالااة عااطااار

فااروغ مااهاار بااه چشااامااش کااجااا فااتااد ،گااياارم
6

کااه گشااات کاالاابااة خاافااا مااطاالااع ان اوار
(اميدي ،ميکروفيلم دوم دانشگاه تهران)

اینهمه ،نجيبزادگي و ناز و نخوتي که بخصوص در برابر رجال داشته ،1سنّت
ستایشگري گاه آشکار و گاه نهان او را به عرض درخواستهاي نازلي چون طلب خر ،پول
براي عيش و معاشرت با خوبرویان را واداشته ،تا ضمناً قدرت طلبکاري شاعرانه و
مضمونپردازي تااضایيا را به رخ ممدوو و مخاطبان هنري خویش بکشد؛ اگرچه
برجستهترین تااضاي وي از ممدوحانش ،جلب یاري از آنان براي دفع دشمنان و حاسدان
اوست که زندگي مادي و معنويا را پيوسته در خطر نابودي قرار ميدادهاند.2
ممدوحان وي بنا به ترتيب تاریخي عبارتند از:
 اميرنجمالدین مسعود زرگر رشتي (م )669به اصطالو وکيل نفا نفيا همایوني بودهاست که در  665به این ماام عالي ميرسد .البته در هيچ یک از نسخ اشعار او ،اعم از عناوین
آغازین قصاید و مادمة کهن شرو احوال شاعر و ممدوحانش اشارهاي به نام نجم زرگر

 . 6کامي قزویني ( )6869در ضاامن شاارو عاشاااي لساااني تبریزي و طرز به خدمت نجم اني رساايدنش در حمام براي
تادیم قصايدهاي به وي و کساب صاله از او براي نثار در راه معشاوق از زبان نجم اني عبارتي نال ميکند که نشان از
نحوۀ سلوک تبخترآميز اميدي با ممدوحانش دارد.
 . 2در بين  67قصاايدۀ اميدي تنها قصاااید  2و  69و  61اوساات که خالي از هرگونه شااکایت و تعریض اساات و ماباي
قصاید مشحون از آه و اندوه و نفرین به حسودان و دشمنان و فریادخواهي از ممدوو براي نجات از دست اینان است.
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نشده است .1از این رو ،ناچاریم براي تشخيص این ممدوو به همان اشارات کنایي شاعر در
شعر و بعضي نال قولهاي منابع کهن بسنده کنيم .در حايات از مير نجم زرگر در هيچ
نسخهاي یاد نشده و حتي در مادمههاي کهن هم رکر او در ميان ممدوحان نيامده است.
شخصي که به اعتااد حکيمشاه در ترکرۀ هشت بهشت (تأليف  )627-626ممدوو قصيدۀ
نخست اميدي است (نوایي .)6818 ،در ضمن سامميرزا هم به مناسب رکر ترجمة شيخزادۀ
الهيجي در تحفة سامي (تأليف  ،)697-613شيخ نجم زرگر را ممدوو اميدي دانسته است
(سامميرزا.)6835 ،
این در حالي است که شاعر تنها در سه قصيدۀ پنجم ،ششم و هفتمش مشخصاً عنوان
«نجم اني» را بهکار برده و در چهار قصيدۀ اولي صرفاً عنوان «نجم» را آورده است و از کلمة
«مسعود» نيز که جزو نام اوست در کنار نجم به صراحت و یا در لفافة شعري و در تناسب با
آن در قصيدۀ دوم،سوم و چهارم یاد کرده است .البته باید گفت که بعض مورخان در کنار
اميرنجمالدین مسعود زرگر رشتي از امير یار احمد خوزاني هم با عنوان امير نجمالدین مسعود
اني یاد کردهاند (براي مثال ر.ک :خواندمير6838 ،؛ اميني هروي 6838 ،و جنابري)6873 ،
و این امري غریب و شاید اشتباه باشد؛ زیرا تا جایي که در تواریخ بت است ،شاه اسماعيل
از غایت عالقه به اميرنجم رشتي  ،تنها لابش را به وزیر اصفهانيا  ،اميریاراحمد خوزاني
داد .بنابراین ،اینکه برخي تاریخنگاران براي اميریار احمد هم عنوان اميرنجمالدین مسعود را
آوردهاند ،شاید نوعي تسامح باشد.
باري شاید اشارات تاریخي قصيدۀ چهارم مثل وصف ناش جهان و اشاره به بازگشت
ممدوو از بغداد را بتوان مهر تأیيدي بر این دعوي دانست که اميرنجم زرگر هم جزو
ممدوحان اميدي بوده است؛ زیرا امير نجم زرگر در سال  665با شاه اسماعيل به فتح عراق
رفته بوده و از آنجا همراه او به ایران؛ یعني خوزستان و کهگيلویه ،شيراز و سپا اصفهان
 . 6به عبارت دیگر ،از بين آن همه نساخه ،تنها به نساخة  8385کتابخانة مرکزي دانشاگاه تهران ميتوان اشاره کرد که
تمام عناوین را دارد و تا حدي هم به جنگ کتابخانة موزۀ بریتانيا به شمارۀ  8152که ميکروفيلمش در کتابخانة مرکزي
دانشگاه تهران به شمارۀ  8651نگهداري ميشود .آن دیگر نسخ یا محل عنوانشان در نسخه توسط کاتب خالي گراشته
شده است و یا صرفاً ارجاع به اميدي دارد و بعضاً هم در تصویر ميکروفيلم محو شده است .عناوین شعري نسخة 8385
با آنکه کامل اسات ،در قياس با نساخة  8152اغلب غلط اسات .براي مثال کاتب نساخة  8385ممدوو قصيدۀ  66را به
جاي ميرزا شااه حساين ،امير نجم اني نوشاته و یا قصايدۀ هفدهم را که در منابت امام رضاست با عنوان مدو حضرت
علي آورده است .البته نصرآبادي ( )6876هم این قصيده را نعت امام علي دانسته است.
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بازگشته بود .1البته ميدانيم که امير یاراحمد هم که در این ایام همراه خيل سلطاني بوده و
مسؤوليت نظارت بيوتات را برعهده داشته است (عالمآراي شاه اسماعيل )6862 ،در شيراز
به پایمردي امير نجم زرگر وزیر ميشود (خواندمير ،)6838 ،اما لاب نجم هنگامي به او اعطا
ميشود که کوکبة شاهي به آرربایجان رفته و اميرنجم زرگر به علت بيماري راتالجنب در
خامنه ميميرد و تازه در این زمان؛ یعني زمستان  669است که اميریاراحمد به صدراعظمي یا
همان وکالت نفا نفيا ميرسد (اميني هروي6838 ،؛ خواندمير).
 امير یاراحمد خوزاني معروف به نجم اني (م )663که حسب قابليتهایش پا از مرگاميرنجم زرگر (م )669به ماام نایبمنابي پادشاه یا به اصطالو آن روزگار «وکالت نفا
نفيا همایون» ميرسد (ميرک منشي .)6839 ،اميرنجم اني در نبرد با ازبکان در سال 663
در غجدوان کشته ميشود (حسيني.)6876 ،
 ميرعبدالباقي (م )628مدتها در ماام صدارت بود که ماامي از ماامهاي مرهبي آن دوره بهشمار ميآمد .وي بعد از کشته شدن ميرنجم اني به دستور اکيد شاه اسماعيل در  666هنگامي
که به ري آمده بود ،مکلّف به پریر وکالت همایوني شد (همان و منشي قمي .)6838 ،وي
در جنگ چالدران در 628کشته ميشود (خواندمير.)6838،
 ميرزا شاه حسين (م )626که پيشتر وزیر دورميشخان داروغة اصفهان بوده ،پا از جنگچالدران و کشته شدن ميرعبدالباقي در تبریز به سال  628به وکالت همایوني ميرس
د(خواندمير 6838 ،و روملو .)6835 ،وي در  626ترور ميشود (خواندمير).
 دورميشخان (م ،)686امير با نفور دورۀ شاه اسماعيل که مدتي داروغه اصفهان و بعد لهلةسامميرزا بود و حکومت هرات را داشت .نام وي در نسخة  8152کتابخانة بریتيش ميوزیوم
لندن بهعنوان ممدوو قصيدۀ پانزدهم -ردیف گل -ضبط شده است که در تضاد با نسخة

 . 6ناام ميدان ناش جهان و کاخ آن نيز که در منابع قدیم با عنوان باغ جهانآراي معرفي شاااده اسااات و به نظر همان
ميداني اسات که شااه اسماعيل آن را وسعت ميدهد و در آن بازي تير و حلاه یا قباق ميکند (خواندمير6838 ،؛ اميني
هروي6838 ،و همایي .)6869 ،پا با این حساااب قصاايدۀ چهارم از نظر نگارنده در تابسااتان  669در اصاافهان تادیم
اميرنجم زرگر شاده اسات .در وافع تاریخ دقيق خروج از شاايراز طبق گفتة غفاري قزویني ( )6861نوروز دوشاانبه آخر
ريالاعدۀ  669بوده اساات.ضاامناً در این قصاايده ،اميدي در کنار مدو نجم ،از شاااه اسااماعيل سااتایش کرده و هم در
جايهاي دیگري مثل قصيدۀ دوازدهم در کنار ستایش ميرزا شاه حسين ،به همين شيوه مدوِ شاه کرده است.
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 8385کتابخانة مرکزي دانشگاه تهران است .در این نسخة اخير ممدوو این قصيده ميرزا شاه
حسين گفته شده است.
 خواجه حبيباهلل ساوجي(م )682وزیر بخشندۀ دورميشخان در هرات بوده که از بدوورود در سال  627به خراسان اقدامات بسيار سازنده انجام داد به قدري که مالکالرقاب
آن دیار ميشود .وي نيز به طرز اسفناکي در خانها ترور ميشود (منشي قمي.)6838 ،

 .9-3فرجام زندگي
باري پا از بازگشت اميدي از هرات به ري ،نزاعش با شاه قوامالدین نوربخشي و حواشي
او بسيار باال ميگيرد که بهانة اصلي آن نيز گویا بحث اراضي باغ اميدآباد اميدي بوده است.
اقوال در این باب مختلف است؛ چنانکه رازي ( )6836دليل اصلي مشاجره را کندن نهالهاي
باغ اميدي توسط خادمان شاه قوامالدین نوربخشي عنوان ميکند .روملو ( )6835سرکردۀ
اینان را که به تحریک شاه قوامالدین شبانه بر سر او ریختند و شهيد کردند ،بایندراوالد
گفته است.
اشارات اميدي در اشعار به خوبي نشانگر نفرت و هراس او از اینان است ،تا جایي که
از ميرعبدالباقي یزدي (م )628ميخواهد ایشان را مکافات کند .با آنکه او هيچگاه بر نام
ایشان تصریحي نکرده است؛ ولي هم از محتواي اشعار و هم قول فخرالزماني قزویني ()6817
ميتوان ریشة این دشمنيها را پيدا کرد:
در واقع هيچ یک از ممدوحان وي حسب جایگاه شاه قوامالدین نزد مردم و اميران و
محبوبيت خاصش ،اميدي را در این جدال و هراس همراهي نميکنند و تنها چهارده سال بعد
از شهادت وي ،شاه طهماسب بر سر راه ري و پا از زیارت شاه عبدالعظيم ،خون وي را
بهانه ميکند و او را عراب ميکند.

 .0خاندان امیدی
خاندان اميدي هم در روزگار حيات وي و هم پا از او ،از خانوادههاي معتبر ایراني به شمار
ميآمدند؛ بهویژه آنکه بعدها شاخهاي از این خاندان به هند رفت و با نشان دادن لياقتش به
بابریان هند و وصلت با ایشان از مؤ رترین خانوادههاي ایراني در تاریخ هند بابري شد.
در واقع شيخ عليخان جز ارجاسب که بعدها با نام اميدي اشتهار یافت ،دو پسر دیگر با
نامهاي لهراسب و گشتاسب داشت .بنا بر قول منابع از اميدي رازي فرزندي با نام خواجه
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محمّد طاهر رازي به جامعة ادبي عرضه شده است (سام ميرزا )6835،که بيشتر شایق و متوجه
نویسندگي بوده و ميلش به شعر کمتر بوده است (رازي )6836 ،البته این فرد را نباید با خواجه
محمّدطاهر وصلي فرزند خواجه محمدشریف هجري رازي(م )635پسر برادر اميدي یکي
برشمرد (رازي).

 .5نوعشناسي شعر امیدی
با تأملي در کمّ و کيف شعر اميدي و نيز شرو احوالي که منابع از او آوردهاند به خوبي
ميتوان دریافت که او هرگز مانند شاعران همروزگار اهل پرگویي و دیوانسازيهاي
متنوع نبوده است .به عبارت دیگر ،مجموعهاي از خصایل او مثل کمالگرایي در سرودن
شعر و التزام به سنجيدهگویي قدما یا شخصيت علمي و اجتماعي و اصالت خانوادگي وي
براي پرهيز از درافتادن به بازار آشفتة شعر این روزگار کافي بود.
اما مرگ بناگهان او شاید مهمترین دليل نامدون ماندن دیوان اشعار باشد ،تا جایي که
پا از گرشت حدود یک قرن بعد از مرگش دیوان کمبرگي از او به دستور شاه صفي
(حک )6883-6896 :با پایکاري مسعود الحسيني فراهم آمد که جز اسم از او نشاني دیگر
نيافتيم .مجموعه اشعاري که تنها چند نسخه کامل از آن در کتابخانههاي ایران و ترکيه و
انگليا موجود است و بيش از  6825بيت از اميدي را در خود جاي نداده است.
با وجود این کمشعري ،تنوع قوالب مشهور شعري در دیوان او بسيار قابل توجه است .هفده
قصيده 1اميدي با مجموع  625بيت ،حدوداً  35درصد دیوانش تشکيل ميدهد و دیگر
قوالب به ترتيب ریل است :دو مثنوي (ساقي نامه و وصفي ناتمام) با مجموع  11بيت حدود
 1درصد 23 ،رباعي حدود  9درصد ،پنج غزل با مجموع  21بيت حدود  2درصد ،پنج
قطعه در  66بيت حدود یک درصد و شش مطلع در حدود  8/9درصد .البته نصرآبادي
 .6درجنگ خطي ملک به شاامارۀ  ، 9887ضاامن آنکه قصاااید اميدي هجده دانسااته شااده و گفته شااده وي دیوانش را
هجده هزار عالم نام کرده ؛ آمده اسات که اميدي قصايدۀ  1با مطلع «از کجا ميرسي اي هدهد فرخندهقدم/اي تو تاج
سار و سارحلاة مرغان حرم» را در مدو نجم ،به پاس شفاعت او نزد شاه اسماعيل براي ممانعت از کشتنش گفته است.
در واقع از نظر نویسندۀ نامعلوم این عبارات ،اميدي از ترس اجراي حکم قتل به سوي سمرقند گریخته بوده و مدتي در
آنجا به کسااب علوم مشااغول بوده اساات و با آمدن نجمبيگ به آن دیار و ابالغ عفو شاااه ،این قصاايده را در مدحش
ميسااراید و با اخر امان و تضاامين به همراه وزیر به تهران بازميگردد .البته راقم ساامرقندي ( )6838در ترکرۀ خود
(ت  )6629هم این سخن کاتب نسخه را در خصوص تعداد قصاید اميدي با همين عنوان هجده هزار عالم آورده است.
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( ) 6876سه بيت معمایي از اميدي نال کرده است که با این احتساب مجموع اشعاري که
تا اینجا از اميدي به دست ما رسيده 6883 ،بيت است .در عرفاتالعاشاين تعداد غزلهاي
او «هفت» بت شده است؛ امري که احتماالً حاصل غلط کاتبان ترکره و یا بيدقتي
مصححان است (اوحدي.)6836 ،
اميدي در همين حجم اندک اشعار توانسته قدرتمندي خود را بهخصوص در سرودن
قصيده و تا حدي غزل ،مثنوي و رباعي به رخ بکشد .با وجود این ،تمام قرائن نشانگر جایگاه
بلند وي در قصيدهسرایي است و با بررسي قصاید وي بهویژه آنها که به اقتفاي استادان سلف
رفته است ،الااب و عناویني چون «بیتالقصیدة» معاني و «بیتالقصیدة» فصحاي نامدار را که
ترکرهنویسان ادیب و کاردان آن روزگار براي وي یاد کردهاند ،نميتوان از سنخ تعارفات
مسجع و انشاپردازانه به شمار آورد (فخرالزماني قزویني 6817 ،و کامي قزویني .)6869 ،در
واقع آنچه از اقبال دیگر شاعران به شعر اميدي در ترکرهها نال شده ،همين قصاید اوست و
از این شاعران ميتوان به این نامها اشاره کرد :شوقي یزدي (سام ميرزا ،)6835 ،ضميري
همداني (سام ميرزا) ،ميرشاه علي (سام ميرزا) ،سهمي بخارایي (کامي قزویني) ،ادهم بيک
قزویني (کامي قزویني) و رجایي اصفهاني (کامي قزویني) که به استابال هفت قصيدۀ او
رفتهاند و در این ميان قصيدۀ «اي تو سلطان ملک زیبایي /من گداپيشة تااضایي» با سه بار
جوابگویي پر بسامدترین آنهاست.
حدود  18درصد قصاید اميدي ،تتبع قصاید قدماست .در این ميان سلمان با پنج قصيده،
ظهيري با چهار قصيده و انوري با دو قصيده به ترتيب پر اقبالترین شاعران ادب فارسي
نزد اميدي بوده اند .البته باید گفت که چون خود سلمان نيز شاعري است که اغلب
قصاید استابالي است و به خصوص به ظهير نظر داشته است ،عمالً باید اميدي را مالّد
ظهير بدانيم تا سلمان ساوجي و شاید بتوان این طور هم نتيجه گرفت که اميدي ميخواسته
با سلمان نوعي رقاب ت سرسختانه کند و احتماالً از همين روست که معاصرانش او را «ظهير
اني» و «ظهير کشور سخنراني» گفتهاند (کاشاني ،نسخة خطي اشپرنگر) و یا فخرالزماني
قزویني ( )6817ناد موازنة استادانه اي بين شعر او و سلمان کرده و گفته است« :منظومات
ایشان [اميدي] متشابه است به طرز ظهير فاریابي .اگرچه به رو سلمان ساوجي آشنایي
بيشتر دارد؛ فاما به از او سخن کرده ،چراکه در شعر سلمان ساختگي بسيار است و در اشعار
ایشان مطلق ساختگي نيست».
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آري دوست محمد اسفزاري (م )687از شاعران کامل و معتادان و متتبعان انوري ،هم در
باب اميدي گفته است «اگر قصاید او را در ميان قصاید خواجه سلمان بنویسند ،اگر کسي
انتخاب نماید ،اشعار موالنا را نال خواهد کرد» (کامي قزویني) .جالب است که در سه نسخة
خطي اشعار وي؛ یعني کتابخانة وزیري یزد به شمارۀ  8387و نسخههاي کتابخانة مجلا
شوراي اسالمي با شمارهاي  2193/8و  68589/8بيت نهم قصيدۀ سلمان ساوجي ( )6836را
داخل قصيدۀ اميدي کردهاند.
در واقع یکي از مهم ترین خصوصيت قصاید اميدي ،محور عموديِ آن است که به رغم
ضعفي که به طور معمول براي گسستگي و پاشاني قصاید ستایشي برشمردهاند (شفيعيکدکني،
 )6872با برخورداري ازتمام امکانات سخنوري حتي تمهيدات نحوي مثل موقوفالمعاني و
بدیعي مانند حسن تخلص و نيز به هم ریختن ظریف چارچوب خشک قصيده مانند شروع
قصيده نام خود در قالب حسب حال هزلي و تمسخرآميز ،اعادۀ حسب حال بعد مدو در قالب
هجو دشمن و تااضاي تنبيه او (مثالً شاهد شعري پيشين و پيشِ رو) ،شعري خو ساخت با
زباني فخيم و ساختاري منسجم بسراید و هرچند مطول بگوید ،ملولآور نباشد.
حاياتاً باید گفت که اميدي همانطور که فخرالزماني قزویني ( )6817به درستي اشاره
کرده ،شاعري را دون مرتبة خود ميدانسته و با آنکه بيشتر اشعاري که از او مانده قصاید
مدحي است ،اما لحن و طرز بيان او در خطاب به ممدوو غرورآميز است و جز وزیران اعظم
را نستوده و در آن ستایشها هم اغلب به بزرگداشت خود و عرضه داشت ستمي که از
دشمنان و حاسدانش متحمّل شده ،سخن گفته است .ابيات ریل از آغاز قصيدۀ منابتي
هفدهما  ،گواه این خصلت اخالقي اوست:
 -باار آن سااارم کااه اگاار هاام اّتاام کاانااد یاااري

ز بااار مااناات دونااان کااناام ساااابااک باااري

اگاار بااه کاانااج قااناااعاات ز تشاااانااگااي مااياارم

بااه نااياام قااطااره نااجااویاام ز هاايااچ کااا یاااري

اگاار کاانااي ز بااراي مااجااوس کاانااّاسااااي

وگاار کاانااي بااه ساا اراي یااهااود گااِلکاااري،

در ایاان دو کااار کااریااه آنقاادر ک اراهاات ناايسااات

وزیاان دو شاااغاال خسااايااا آن مااثااا به دشاااواري،

کااه در سااااالم فاارومااایااگااان صاااادرنشااااياان

بااه روي ساااياانااه نااهااي دسااات و سااار فاارود آري

دریااان ربااااط دو در ،مشااااتاااري اهااال هااانااار

چااو ناايساااات غااياار فاارومااایااگااان بااازاري،

چااه آباارو دهااي از بااهاار آب و نااان باار باااد

خصااااوص بااار در ناااودولاااتاااان نااااچااااري
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ماارا ز نااان جااو خااویااش چااهااره کاااهااي بااه

کااه از شاااراب حااریاافااان ساااافلااه ،گاالااناااري

(اميدي،ميکروفيلم اول دانشگاه تهران)
قصاید او پر است از حسب حال ،شکایت ،مناظره و سوگندنامه و گاه وعظ و تحايق که
این نوع درهمآميزي ضمن آنکه موجب جرب بيشتر عواطف و افکار خواننده ميشود،
فرصت بيشتري در اختيار شاعر براي مضمونآفریني و بيان عواطفش قرار ميدهد و تا حد
زیادي از فضاي کسالتبار و یکدست کليشهاي ستایشي ميکاهد .او گاه زبان تلخ و تند
را به کار مياندازد تا حاسدان خود و دشمنان ممدوحش را هجوي سنگين و شایسته کند و
عجيب آن که با این اختالط فضاي متناقض مدو و هجو ،انسجام شعر لطمه نميبيند.
او در همين زمينه تفننهاي عجيب و غریب ژانريا در تشبيب حسب حالي یکي از
قصاید که در مدو خواجه حبيباهلل ساوجي است ،با زباني هزلآميز در قالب بيان روایت
طنزآميز از وضع فجيع اندروني و حتي توصيف آن کارهاي دیگر ،عمالً از ممدوو یاري
ميطلبد که زندگي نابسامان وي را بهبود بخشد:
 -پااياارانااهساااار کااه ق ادّ امااياادي دو تااا شااااده

از چااار خااایااگااي دو ساااه جااا کاادخاادا شاااده

خاالااوتسااااراي اوساااات چااو گاارمااابااة زنااان

پاار قااياال و قااال و ولااو الااه و پاار صااادا شاااده

بسااتاه اساات شااب باه دساات چو طفالن ،حنا و روز

بااا اِنااحااناااي قااد خااجاال از آن حاانااا شااااده

چااون خااياال ل اولاايااان سااااراسااااياامااه ،خ اانااه ا

پاار جاانااگ و پاار ساااتااياازه و پاار ماااجاارا شاااده

از بااهاار کساااوه ،باااکااه گااریااب اانااش مااي درنااد

هااار بااااماااداد پااايااارهااان او قاااباااا شااااده

بااااشاااااد ز ازدواج مااالاااول ،از دواج هااام

فاارداسااات کااو از ایاان دو عااااوباات رهااا شاااده

ایاانااک گااریااخااتااه اسااات ساااراساااياامااه زان بااال

در بااارگاااه خااواجااه پااي الااتااجااا شااااده

از باااکااه کاارده روي بااه پااا اناادر ایاان گااریااز

اکاانااون قاافااا رو شاااده ،رویااش قاافااا شاااده

امااّياادي! ایاان گااریااز بااهاانااگااام بااوده اساااات

فاايااروزي آنااکااه انااجااماان خااواجااه جااا شااااده

آن خااواجااة کااریاام کااه فاايااض عاامااياام او

قااانااون رزق و ساااالساااالااة ماااسااااوا شااااده

فارغ از حسن تخلص این قصيده ،جالب توجه است که بدانيم اميدي خالف عايدۀ قدما
که شاعر را از «تخلص قبيح» پرهيز ميدادند که مبادا این پر از تغزل به مدو موجب این
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سوءتفاهم شود که شاعر «استعانت ميکند برو(به ممدوو) در ادراک مراد از معشوق»
(رازي ،)6818 ،در قصيدۀ هفتمش از نجم اني ميخواهد که تا صلة وصالش با زیبارویان
تبریزي را بپردازد و تازه ادعا هم دارد که من گداپيشة تااضایي نيستم.
از بين  67قصيده اميدي 62 ،قصيدۀ آن حاوي مادمه یا همان تشبيب و تغزل است که
البته الزاماً عاشاانه نيست و بعضاً حسب حال و بيان اندوه و شکایت است .ضمناً از بين آن
پنج قصيدۀ ماتضب نيز دو قصيدۀ سه و  61با وصف احساسي و لطيفي از ممدوو شروع
ميشود و شروع ستایشي قصيدۀ یک و پنجم هم بواسطة برخورداري از عناصر غنایي و
توصيف بزم خوبرویان ممدوو به هر حال مدو خشک جدي به شمار نميآید.
نگاه طنزآميز هجوآلود اميدي در رباعيات و یکي دو قطعة وي نيز شایع است .در واقع
رباعيات اميدي هم با وجود اندکشمار بودنش ،بسيار متنوعالمضمون است و از مدو ،تعليم
و تغزل تا هجو را در بر ميگيرد .رباعي زیر نمونهاي از هجوهاي طنزآميز اویند:
 -اي خواجااه کااه داد این دو پيمااانااه تو را

تااا ساااااخاات چنين ابلااه و دیوانااه تو را؟

خااواهاام دو غااالم تااو بساااااان دو جااعاال

غاالااطااانغاالااطااان باارنااد تااا خااانااه تااو را

(اميدي ،نسخة کتابخانه مجلا)
طرز غزل اميدي مانند بسياري از شاعران معاصر وقوعي است که در اصل باید شعر
وقوعي را خردهگونهاي از شعر حسب حالي عاشاانه برشمریم که قالب غزل یکي از
اصليترین قالبهاي آن است و نه یک سبک و یا مکتب ادبي؛ چنانکه معروف است .در
بين همين چهارغزل باقيمانده از اميدي ،بارقههایي از خردۀ گونة همسنگ با وقوع؛ یعني
واسوخت هم پيدا ميشود که نمونههاي ریل گواه این دعوياند:
گردون از ساارم بيرون برد سااوداي تو

یاا مرا صااابري دهد چندان که اساااتغناي تو

کا

شاااهرۀ شاااهري چو ماااه نو ،تو از پهلوي مااا

مااا بااه رساااوایي علَم در عااالم از باااالي تو

عشاااق چون پنهان نماند ،زین درم آواره کن

تا نه تو مشااهور من گردي و من رسااواي تو

گر تو را پرواي ماا نبود ز اساااتغناي حُسااان

از جنون عشاااق مااا را نيسااات هم پرواي تو

(همان)
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البته شکوه زباني و لحن حماسي اميدي منحصر به قصاید نيست و در یکي از غزلهاي
او نيز مشهود است و این کامالً گواه روحية محتشمي شاعر است که برخالف شاعران
تيموري و بعد صفوي ،کمتر نشاني از ضعف نفا در قصاید و حتي ملتمسات او ميتوان
یافت و حتي در بين غزلهاي وقوعي و تا حدي واسوختيا چنين لحني یافت ميشود:
اي جناگجو بااه قلاب ساااپاااه کاه ميزني؟

دامااان ناااز باارزده راه کااه مااي زنااي؟

مسااااتااي و ماايروي پااي آزار خاالااق ،آه

خاود را دگار بااه آتااش آه کااه مااي زني؟

چشااام ساااياه کاه کردهاي از بااده اللهگون

آتش بااه خااان و مااان ساااياااه کااه مي زني؟

زلفات کمندافکن و چشااامت کميننشاااين

بااا لشاااکري چنين بااه ساااپاااه کااه مي زني؟

سااالطانِ حسااان اوسااات ،اميدي! ز جور او

زانااوي داد باار ساااار راه کااه مااي زنااي؟

شش بيت مافي هم از او مانده است که ظاهراً برخيشان مطلعهاي غزلهایي بودند که هيچ
وقت ساخته نشد و البد از همين روست که بعضي نسخ به جاي «مفردات» براي آنها از عنوان
«مطالع» استفاده کردهاند.
و سرانجام ساقينامة اميدي مشهورترین شعر پا از قصاید اوست که ضمن حفظ
اسلوبهاي گونهاي تا حدي از ساختار قصيده تبعيت کرده است و عمالً آن بخش سخن گفتن
با ساقي و مغني و بيان وفایي دنيا و اغتنام عيش حکم تشبيب دارد و شاعر در پایان به مدو
گریز کوتاهي ميزند و با شتاب باز زبان به شکوه بازکند و از بيتميزي روزگار و تلویحاً
ممدوو در ارجداشت او و ترجيحش بر رقيبان حسود کممایه ابراز ناراحتي کند.

 .2گذری کوتاه بر موسیقي و خیال شعر امیدی
موسياي اشعار اميدي بهویژه قصاید چه در معني عامش که از آن هارموني و تناسب
عناصر و انسجام فرم تلاي ميشود مثل آرایههاي بدیعي و چه در معني خاصش؛ یعني
موسياي عروضي و قوافي غناي بسياري دارد که هر دو موجب طمطراق و شکوه قصاید
ستایشي به شمار ميآیند  .انواع جناس ،موازنه ،مراعاتالنظير و ایهام نيز استخدام بحور
آهنگين که اغلب دوري و کامل با قافيهها دروني است .از بين اشعار او شش قصيده و یک
غزل و یک مطلع و دو قطعه در بحر رمل ،چهار قصيده و دو غزل در بحر مجتث ،سه قصيده
و ساقينامه ا در بحر متاارب کامل ،دو قصيده و یک غزل و یک قطعه و طبعاً 23
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رباعي ا در بحر مضارع و یک قصيده و یک مثنوي و یک قطعه ،هر دوکوتاه در بحر
هزج و دو قصيده در بحر خفيف است .ضمناً  68قصيدۀ او مافّي است ،اما تمام چهار
غزلش مردف است.
نيمي از قصاید مردّفش هم ردیف اسمي دارد مانند گل و گوهر که طبعاً بر این اساس
حاوي مضامين خيالينتري است .اميدي گاهي از ردیف فعلياي مثل «گشادن» هم تعبير تازه
و خيالين ميسازد:
فتااد دو ماااهي سااايم از طریق عکا در آب

دو ساااااعااد ار بااه لااب جویبااار بگشااااایااد

(اميدي ،ميکروفيلم دانشگاه تهران)
اميدي با همة التزامش به قواعد شعري استادان سلف ،همانند شاعران همروزگار
رعایت یکدستي قافية «یا»ي مجهول و معروف را جدي نميگيرد:

چندان

جاافاااي چاارخ و غم مفلساااي چنااانم کرد

که بر دو کا بودم حسااارت جگرخواري

در این سااافر کااه بود راه دور و بااار گران

چااه یاااریااي طاالاابااد ماارد باااري از یاااري

(اميدي ،نسخة کتابخانه ملي)
با این همه ،استفادۀ هوشمندانة او از قوافي گاه ترکيبات و تعابير جدیدي برميسازد:
کاااناااد گااال هااااي بااااغ دولاااتاااش را

دم روو الااااااادس بااااد صاااااباااایاااي

بااه هاار بااومااي کااه آن ظاالّ هاامااایااون

فااتااد ،جااغاادان کااناانااد آنااجااا هاامااایااي

(اميدي ،ميکروفيلم اول دانشگاه تهران)
ابيات ریل که به طرز استادانهاي از تناسبات الفاظ و ایجاد شبکة معاني ایجاد شده ،نمونهاي
از خلق مضامين با استفاده از انواع استعارات و کنایات و ایهامات دلنشين به شمار ميآید:
 -نشااد ز خط تو روشاان سااواد مردم چشاام

ساااواد طافاال کجااا از غبااار بگشااااایااد

 -رخات کاه گلگل و بر هر گلي بود خالي

چو آینااه اسااات کاه بر اللاهزار بگشاااایااد

حلاااه اي بگشااااا

که چشااام عاشاااق شااابزندهدار بگشااااید

یااکي ز جعااد بناااگو
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طالسااام ساااينااة خصاااماات اميااد مي دارم

کااه خنجر غضااااب کردگااار بگشااااایااد

ساااار حسااااود مااعااماااي مااغاالااق و آن را

زبااان تاايااغ خااداوناادگااار بااگشاااااایااد

 -خاااک از خون کُشاااتااه ،گ اِل سااااازي

درِ هساااااتااي بااه گاال باار اناادایااي

 -باايااار پااياارهاان شاااااهاادان بساااتااان را

و گر نااه ميکناادت بيااد گربااه در شااالوار

ز خارّمااي دهاان آرزو بااه هاام ناارسااايااد

ز امااتااالءِ شااااکاام ،آز را رساااايااد آزار

وصفهاي متراکم او که در هر بيتي ،از یک چيز مضموني جدید به دست ميدهد ،دقيااً
یادآور طرز خيال کمال اسماعيل در قصيدههایش است مثل قصيدۀ «برف» (کمال اسماعيل،
:)6853
اگر ني قلمش دساااات دوساااتااان گيرد

وگر هم او فکنااد پاااي دشااامنااان از کااار،

چه سرزنش کند او راکسي ،نه یک چوب
ات
سااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
افشااانش
اچه طوطي اساات ني کلک شااکّر

که گه عصااااي کليماللّهسااات و گاهي مار
کااه مي چکااد همااه آب حياااتش از مناااار!

چااه ماااهي اسااات قلم در اناااملش کااه بود

ساار

به چشاامة حيوان ،تنش ميان بحار؟

نااه ماااهي اساااات کااه خضااار اساااات و
الاااااباااااحاااااریااااان
ماااااجاااااماااااع
گوهرفشااان او بحري اساات
ز جنبش کف

نه طوطي اسااات که طوبي و «تحتهااالنهار»
که دهر را همه بر جزر و مدّ او اساات مدار

کااه از تحرّک او گوهر اوفتااد بااه کران

کااه از تاماوّج او ،عاانبر اوفتااد بااه کنااار

معني

چو واساااطي کااه گهر آورد ز دریااا بااار

گاهاي باارآورد از بااحاار خاااطاار

(اميدي ،ميکروفيلم دوم دانشگاه تهران)
تضمين آزاد و خالقانة آیات قرآني و عبارات عربي ضمن آهنگينتر کردن شعر ،
صورتي منشيانه نيز به آن بخشيده است ،خصوصاً که بهواسطة جایگاه بلند سلطنتي
ممدوحانش از اصطالحات دیواني هم استفاده کرده است و یا اساس قوافيا را بر کلماتي
نهاده که در زبان عربي بيشتر وجود دارند مثل کواعب ،الرب ،سباسب ،شوایب ،مخالب،
اعارب ،مالعب و عناکب.
باید گفت که مهمترین آرایة هنري شعر اميدي بخصوص در قصاید که بهواسطة
بسامد ميتوان آن را اصليترین خصيصة سبکي اميدي دانست ،موقوفالمعاني است .البته
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اطالق صنعت و آرایة به این تمهيد هنري امري معمول و شایع نيست .به هر روي این آرایه
ماهيت نحوي دارد و به این ترتيب در حوزۀ معاني قابل بررسي است و به نظر ما با برخي
دیگر از آرایههاي این بخش و نيز علم بدیع قابليت تجميع و هم سنگي دارد که در این مجال
امکان بررسي آن نيست .خالصه آنکه اميدي به دالیل مختلفي از موقوف استفادۀ بسيار
ميکند که از آنها ميتوان تاویت محور عمودي شعر و نيز ایجاد بستر مبسوط براي
مضامين گسترده و متنوع و همچنين افزایش درجة تعليق سخن و به تبع آن رهن خواننده
اشاره کرد .اميدي گاه تا چهار -پنج بيت را در گرو یگدیگر مينهد و موقوفهاي سه بيتي
بيشترین بسامد را در قصاید او تشکيل ميدهد:
 -جااهااانپااناااهااا! از جااور دور نااافاارجااام

فاالااک جاانااابااا! از دساااات دهاار ناااهاانااجااار،

چاانااان بااریااده ام از باااغ و راغ و ماالااک و عاااااار

چاناان رمايادهام از خااان و مااان و خااویش و تبااار،

کااه گاار بااه جااایاازۀ شاااعاار هاام در ایاان مااجاالااا

بااه باانااده لااطااف کاانااي شاااهااریاااري ري و خااار،

نااخاواهاام از خااطارِ جااان خااویااش؛ و ماايخاواهاام

کاه زناده بااشاام و بااشاام در اصاافاهاان جاوکاار

 .7نسخهشناسي
چنانکه گفتيم از اميدي ر ازي هيچ دیوان مستالي در دست نيست و نهایتاً آنچه هست
مجموعه اي از اشعار اوست که در کنار دیوان هاي دیگران استنساخ شده است؛ فلرا همت
ما بر جست وجوي تمام نسخ در دسترسي بود که اشعار وي در آن جاي داشتند.
جست وجویي که گاه حتي به یک شعر کوتاه درمجموعهاي مفصل منجر ميشد .نامدوني
و ضمناً محبوبيت اشعار اميدي در گرر زمان موجب شده است که نسخههاي متعدد با
ضبط هاي اغلب ناهمگون از اشعار وي به وجود آید ،آنادر که براي تصحيح آنها ،هيچ
یک از نظر ما قابل اغماض نبود تا آنجا که به حدود  58نسخه از اشعار او دست پيدا کردیم
و در تصحيح از آن ها بهره جستيم .در این ميان برخي ميکروفيلمهایي است که از روي
نسخه هاي متعلق به کتابخانه هاي جهان مثل انگليا و ترکيه تهيه شدهاند و در کتابخانة
مرکزي دانشگاه تهران نگهداري مي شوند .ماباي اغلب نسخه هاي کتابخانه ،موزه و مرکز
اسناد مجلا شوراي اسالم ي و کتابخانة ملي و کتابخانه و موزۀ ملک است که همة این
اشعار در ميان جنگها و مجموعه ها آشکار و نهان قرار دارند و بيشترین حجم نسخ را به
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خود اختصاص مي دهند .این نسخه هاي اخير در فهرستنامه هایي چون فنخا و دنا و مانند
آن قابل ردیابي نيست و تنها راه بررسي فهرست هاي تفصيلي و اختصاصي است که گاه
نشان مي دهد در یک جنگ متنوع و حجيم بعضاً اشعاري از اميدي وجود دارد .البته باید
توجه داشت که برخي جنگ ها به سبب اشکاالت راتي و عرضي مادرنسخهشان یا به سبب
بي دقتي کاتب در نال و ضبط مطالب دچار اشتباهاتي شدهاند مثالً کاتب نسخة 68173
مجلا بر بعضي اشعار اميدي به اشتباه عنوان شاني تکلو را آورده است و یا کاتب نسخة
 9887ملک کاتب به سبب شتابزدگي در عنوان بندي قصاید در حاشية نسخه (گ)966 :
موجب شده است که خواننده اشعار اميدي را با شاعران دیگري چون آرري اسفرایني
( )6836خلط کند .هم از این روست که بخشي از تال ما مصروف تحايق در سایر منابع
اعم از دیوان و ترکره ها و همچنين استفاده از قرایني سبکي شعري شد تا فيالمثل اشعار
شاعراني چون ظهير و سنایي را از اشعار اميدي جدا کنيم.
از لحاظ تبارشناسي نسخ هم باید مترکر شویم که هيچ دو نسخهاي را نيافتيم که به تمامي
عين یکدیگر باشند؛ با این همه نسخة شمارۀ  8385و ميکروفيلم  5832/2در کتابخانة مرکزي
دانشگاه تهران که در اکثر قریب به اتفاق موارد با یکدیگر مشابهند و به نظر ميرسد یا از
روي یکدیگر و یا از روي یک مادر نسخه استنساخ شده باشد .امري که در باب دو نسخة
 2193/8و  68589/8کتابخانة مجلا شوراي اسالمي نيز صدق ميکند.
از لحاظ تاریخي هم باید گفت که کهنترین نسخة اشعار اميدي نسخة  8761کتابخانة
نورعثمانيه مورخ  653است در حالي که نسخة شمارۀ  2193/8قدیميترین نسخة نسبتاً کامل
اشعار اميدي مورخ  696است.

بحث و نتیجهگیری
اميدي تهراني یا رازي (م )626از قصيدهسرایان بزرگ قرن دهم است که با آنکه پيرو طرز
شاعران عهد کهن است ،توانسته ضمن سنجيدگي و انسجامبخشي به سخنش ،در انواع
ساحات شعر اعم از مضمون و قواعد ژانري اختراعات دلچسب کند .اميدي بنا به جایگاه
علمي و اجتماعي برجستها  ،با آنکه در همان چارچوبهاي معمول شعر و شاعري گام
ميزده ،شاعري ماتدر،گزیدهگو و لطيفطبع و محتشم است تا جایي که مطلااً زیادهگویي
نکرده است .این تحايق بر پایة تصحيح اشعار با استفاده از چهل نسخة خطي فراهم آمده
است .همچنين در این تحايق با استناد به قول خود شاعر و نيز منابع اصيل تاریخي ،امير نجم
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زرگر و دورمشخان به ممدوحان وي افزوده شدند و ضمناً با احتياط زمان و مکان و شأن
نزول برخي قصاید وي به طور تخميني مشخص شد .با استشهاد به برخي اشعار اميدي ،ضمن
توصيف و تحليل آ ار وي از منظر نوع شناسي ،عروضي و بالغت و تبيين سطوو مختلف
شعر بویژه در بخش قصاید ستایشي که اهم و اعم دیوان وي را تشکيل مي دهد پایه
شاعري او با شواهد اشعار نشان داده شد.
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حسيني ،خورشاه بن الاباد .)6876( .تاریخ ایلچي  .تصحيح محمدرضا نصيري و کوئيچي هانهوا.
تهران :انجمن آ ار و مفاخر فرهنگي.
خواندمير ،غياثالدین .)6838( .حبيبالسير .به کوشش محمد دبير سياقي .تهران  :خيام.
رازي ،امين احمد .)6836( .هفت اقليم .تصحيح محمدرضا طاهري .تهران :سرو .
رازي ،شماالدین قيا .)6818( .المعجم في معایير اشعار العجم  .تصحيح عالمه محمد قزویني.
تهران :زوار.
راقم سمرقندي ،ميرسيدشریف .)6838( .تاریخ راقم سمرقندي .تصحيح منوچهر ستوده .تهران:
بنياد موقوفات افشار.
روملو ،حسن بيک .)6835( .احسن التواریخ  .تصحيح عبدالحسين نوایي.تهران :اساطير.
ریحاني منفرد ،نسترن« .)6817( .اميدي تهراني» در دایره المعارف بزرگ اسالمي .زیر نظرمحمد
کاظم موسوي بجنوردي .تهران :مرکز دایره المعارف بزرگ اسالمي.
زاغيان ،مرضيه .)6876-6873( .تصحيح و ماابله دیوان اميدي طهراني .پایاننامة کارشناسي ارشد،
دانشکده تحصيالت تکميلي دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف آباد.
________ .)6835( .تحفه سامي .تصحيح رکن الدین همایون فرخ .تهران:اساطير.
شجاع کيهاني ،جعفر .)6835( .اميدي رازي .دانشنامة ادب فارسي .به سرپرستي اسماعيل سعادت.
تهران :فرهنگستان زبان و ادب فارسي.
قزویني ،فخرالزمان .)6817( .ترکرۀ ميخانه .تصحيح احمد گلچين معاني .تهران :اقبال.
کاشاني ،ميرتايالدین( .التا) .خالصة االشعار و زبدۀاالفکار  .نسخه خطي کتابخانه اشپرنگر به
شماره .826
کامي قزویني ،عالءالدوله .)6869( .ترکرۀ نفایاالمآ ر .تصحيح سعيد شفيعيون .تهران :انتشارات
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.کتابخانة مجلا شوراي اسالمي
 انتشارات کتابروشي: تهران. تصحيح حسين بحرالعلومي. دیوان اشعار.)6853( .کمال اسمعيل
.دهخدا
 انتشارات: تهران. تصحيح احسان اشراقي.  خالصةالتواریخ.)6838( . قاضي احمد،منشي قمي
.دانشگاه تهران
 انتشارات علمي و: تهران. تصحيح اصغر منتظر صاحب.  عالم آراي شاه اسماعيل.)6835( .ناشناس
.فرهنگي
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