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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-to-

eighth-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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 از کيی شعر و زندگي ررسيب) نوجوی گرایتهراني،کهن امیدی
  (دهم قرن سازجریان شدۀ شناختهکم شاعران

 ایران اصفهان، اصفهان، دانشگاه فارسی، ادبیات و زبان گروه دانشیار،     شفیعیون سعید

 

 چکیده
ترین سند ابطال این دعوي است که توجه به شعر پيشينيان از دورۀ بازگشت شروع شده دیوان اميدي از مهم

به سبب تتبع  دان، بخشي از اشعار ويهاي خطي و حتي حافظة ادیبان سخنچراکه در بسياري از نسخه است؛
گویندگان قدیم با شاعران قرن ششم مثل سنایي و ظهير خلط شده است. او ضمن حفظ اسلوب کالسيک 

فانه تا چندین متأساي در این قصيدۀ ستایشي انجام بدهد. هایي ظریف و خالقانهسرایي توانسته تفننقصيده
سال پا از مرگش، اشعار او پراکنده و نامدون بوده است. در این پژوهش که با اتکا به تتبع و تحايق متون 

جنگ خطي و تصحيح و  58تاریخي و ادبي دست اول و همچنين استاصا در یافتن اشعار وي از بين حدود 
یاي زندگي اميدي تهراني و ممدوحانش روشن و ماابلة آن فراهم آمده، سعي شده است که تا حد امکان زوا

 ا  آشکار شود و در نهایتشناسي شود و به تبع آن تا حدي هم خصوصيات سبکي و بالغيشعر  نوع
 . جایگاهش در تاریخ ادبيات مشخص شود

  .شناسینوع خطی، جنگ ستایشی، قصیدة زندگی، تهرانی، امیدی: هاکلیدواژه

                                                            
 :نویسنده مسئولsaeid.shafieioun@gmail.com 

https://orcid.org/0000-0001-5647-9266
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 مقدمه 

هاي مشهوري وجود دارد که براي ن خواص، باورهاي ناصحيح و غلطحتي هنوز هم در ميا
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 

. یکي از این موارد، قائل شدن به نوعي گسستگي توان سراغ کردمي 62تا  68ویژه قرون به
ر اعتنایي شدیدي نسبت به آن در دورۀ صفوي است. البته داز ادب کالسيک پيشين و نيز بي

، این قراین وجود دارد که شاعران و منتادان سبک الخیالمرآةهاي متأخر مانند برخي ترکره
نهادند )لودي، سبکشان وقعي نميهمهندي گاه هيچ شاعري از قدما را در برابر استادان 

العاشاين به خوبي روشن هاي معروفي چون عرفاتهمه، نگاهي بر ترکره (؛ با این6877
هاي شاعران پيشين مثل سنایي و سازد که ادیبان این دوره نه تنها در گردآوري دیوانمي

ي متعدد از هاگواهش حضور این همه جنگ و نسخه_مسعود سعد، اهتمام بسياري داشتند
بلکه در همين ترکرۀ عرفات شاعران بسياري هستند  _هاستاشعار شعراي سلف در کتابخانه

عنوان کرده است. امثال حمدي « متوسطين»و گاه « متادمين»ها را پيرو طرز که مؤلف آن
شولستاني و صابر شيرازي که به سبب تغافل ما از این دوره، مشهور نيستند )ر.ک: اوحدي 

 (. 6836 بلياني،
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. 
 ( یکي از همين دسته ادیبان هندي است که نه تنها سبک قدما را التزام6895منير الهوري )م

 انگاري معاصرانش ملزم دیده وکرده، بلکه خود را به دفاع از طرز آنان در برابر خوارمایهمي
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 

اري را مورد انتااد و طعن قرار داده و در عوض شاعران ادوار قبل را بر آنها زاللي خوانس
 برتري داده و به شعرشان اشهاد کرده است.

ن به زبان اند که حسب تعهدشاپا این باور که شاعران مکتب بازگشت نخستين کساني 
ه ب و ادب فخيم پارسي از سبک رایج روزگار خویش؛ یعني سبک هندي رویگردان شده و

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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گوي مانند اميدي سرا و گزیدهباید گفت که در همان آغاز عهد صفوي، شاعري سخته
دادند عر  را حتي استادان معاصر  از شعر ظهير و سلمان تميز نميتهراني بوده است که ش

هاي و همين شاید یکي از دالیل خلط اشعار او در نسخ با این شاعران است. نگاهي به ترکره
دهد و کم نيستند شاعران موجّه و قرن دهم و یازدهم سيطرۀ شعر اميدي را به خوبي نشان مي

 اند.وي را تتبع کردهمعروفي که دراین دوران، قصاید 
ا ها و نسخ دیوانش باز این جهت بررسي دیوان شاعري مانند اميدي تهراني که در ترکره 

عنوان اميدي رازي و یا موالنا اميدي عراقي یاد شده، کمک شایاني در مطالعات 
شناسي تاریخي و سبکي ادبيات کالسيک خواهد کرد. شاعري که با وجود جایگاه جریان
که   تا صد سال پا از فوت در جامعة ادبي آن عهد، هنوز نه از لحاظ احوالي چنانابرجسته

نامي با بایست شناخته شده بوده و نه دیواني از او فراهم بوده است. بعدها مسعود حسيني
مرارت بسيار و به دستور شاه صفي، اشعار او را از اطراف و اکناف فراهم آورده و تدوین 

 دي، ميکروفيلم دانشگاه تهران(. کرده است )ر.ک: امي
نسخة  58نگارنده نيز در ادامة این تال  پا از استاصاي بسيار با دسترسي به حدود  

 شان با یکدیگر، سرانجام توانسته دیوان ويهاي کهن و اصيل و ماابلهخطي و برخي ترکره
زندگي  و تاریخيهاي احوالي را تصحيح کند و این وجيزه را مجالي براي طرو برخي نویافته

 ا  قرار دهد.وي و تبيين منزلت شاعري

 . پیشینة پژوهش9

هاست توان به چند دسته تاسيم کرد؛ یکي تاریخ ادبياتتحاياات درخصوص اميدي را مي
(، تاریخ 6816) 1توان با رعایت ترتيب زماني، تاریخ ادبياتِ ایران براونها ميکه از ميان آن

( را رکر کرد. طبعاً از این 6878ي و تاریخ ادبيات در ایران ِصفا )نظم و نثر در ایرانِ نفيس
تر نوشته آخري که نسبت به آن دو دیگر هم در زمان جدیدتري تأليف یافته و هم تفصيلي

تري داشتيم، اما در مورد تاریخ فوت اميدي و عدم تبيين شده، انتظار تحايق پرورده
اریخ صحيح مرگ او دچار ناصان بود؛ در حالي که تاریخ منظوم نامي با تماده ناهماهنگي
 را در کتابش آورده است.  626و  629( هر دو تاریخ 6818نفيسي )

                                                            
1. Browne, E. G.  
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نوشتي است که در باب اميدي و آ ار  نگاشته شده دستة دوم مااالت و رساالت تک 
ا  ( است که حاصل تصحيح نویسنده6853-6856است. نخستين آن ماالة محمد صدیق )

گاه چا  نشده است. از این رو، تحاياي دست اول و نه ن اميدي است که البته هيچاز دیوا
دي و نيز شناسي شعر اميآید. متأسفانه ناآشنایي صدیق با دقایق سبکدرجه اول به شمار مي

ا  ویژه نافهميي که در دست داشته و بهااهتمامي در محک اطالعات همان دو سه نسخهبي
ملک، موجب شده است تا  9887ها؛ یعني نسخة اتب یکي از آن نسخههاي ککارياز غلط

ا  ارائه دهد و مثالً قصيدۀ منابتي آرري اسفرایني و قطعاتي از اطالعاتي اشتباه در مااله
الدین عبدالرزاق را که در ادامة اشعار اميدي آمده است از این شاعر پندارد. اشعاري جمال

هان شده و هجو اصف اي به اميدي مثل سفر به کاشاننامهگيکه پایة نسبت اطالعات غلط زند
 .(6812الدین اصفهاني، است )جمال

اعتنایي ما ایرانيان در احياي آ ار خود و اتکاي به تحاياات قدیمي کاري و بيمتأسفانه کم 
 اند، موجب شده تا دو مدخلهایي که آن استادان پيشين پرتال  داشتههمه محدودیتبا آن

مختصر و تفصيلي با اتکاي صِرف به این مااله فراهم آید و آن اشکاالت بعد  المعارفیرةدای
يار ها، ماالة بسسال این بار در جامعة تحاياي ایراني بازنشر شود. نخستينِ این 58-98از 

( 6817، نوشتة ریحاني منفرد )«اميدي تهراني»بزرگ اسالمي با عنوان  المعارفدایرةمختصر 
در دانشنامة زبان و ادب فارسي است که « اميدي رازي»ها مدخل مينِ آناست و دو
اهات خان براي تفصيلِ بيشتر مدخل، اغلب اشتبا  با نال بيش از حد مطالب صدیقنویسنده

(. بدیهي 6835آن را در خصوص احوال و آ ار شاعر به خود راه داده است )شجاع کيهاني، 
االت، صرفاً ارجاعات مکرر نيست و همين که مؤلف است راه صادقانه و علمي نوشتن ما

نظر قرار اساس کار خود را بر ماالة نيم قرن پيش یک محاق غير ایراني و احياناً غير صاحب
ندهد، در حالي که موضوع و تمام منابع به کمال در دسترس اوست، خود کاري مسؤوالنه 

 به شمار خواهد آمد.

( و دانشگاه اصفهان 6876آباد )نامه ارشد نجفیاندستة سوم این سنخ منابع، دو پا  
نسخه، حاوي تحاياي در  68( است که ضمن تصحيح اشعار اميدي بر پایة حدود 6868)

يشه هایي که هممأجورشان بنا به انواع محدودیت هستند که با وجود تال  احوال و اشعار وي
ز آید و نيویان جوان پيش ميبراي این نوع تحاياات آن هم در ماطع ارشد و نيز دانشج
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ها، اي نسخههکمبود نسخِ در دسترس و قلّت منابع و رو  تحايق و تصحيح و انتخاب ضبط
 قابل اتکا نيست و نيازمند تصحيح و تحايق مجدد است.

 . زندگي امیدی6

( ملاّب به 6817)فخرالزماني قزویني، « علي تهرانيخواجه ارجاسب بن خواجه شيخ»
در قریة ري است. در اوان  1هجري قمري 319عود و متخلّص به اميدي، زادۀ سعدالدّین مس

م الدّین محمّد دواني به کسب علجواني براي کسب علم به شيراز رفته در محضر علّامه جالل
ن ا  به ایمشغول شد. وي چنان مورد توجه استاد خود قرار گرفت که استاد حسب عالقه

 ارجاسب به مسعود تغيير داد. شاگردِ با استعداد، نامش را از

متأسفانه منابع از این بخش زندگي وي تا سه سال آخر حياتش هيچ نشاني به دست  
( 679متوفي ميرزاي دوساله )با اردوي سام 627و آن همان همراه شدن وي در سال  2اندنداده

( وزیر 682 متوفياهلل ساوجي )ميرزا و خواجه حبيبلة سام( له682متوفي خان )و دورميش
کشد. ( دو سال طول مي6838خان به سوي هرات است که طبق قول خواندمير )دورميش

کند که مهار مهام امور را هاي عام و خاص را صيد خود مياميدي در این دو سال چنان دل
(. آنادر که براي دریافت مجوز بازگشتِ 6818سپارند )خواندمير و نوایي، به دستش مي
 78شود. البته قصاید مدحي وي که حدود ، متوسل به الحاو و اصرار ميناچار به شهر 

درصد حجم دیوان کوچکش را به خود اختصاص داده؛ هرچند در لفافه، اما حاوي اطالعات 
 قيمت در باب زندگي وي و تا حدي ممدوحانش است.ري

 . ممدوحان3
اما نه از آن دست  گر است،سراي ستایشاميدي بر اساس اشعار ، جزو شاعران قصيده

به بيان دیگر، نگاهي بر سياهة نام ممدوحان وي به روشني بيان «. کاسه هر جا بر»شاعرانِ 

                                                            
که  688و تاریخ  -سااالگفته  19که طول عمر او را -( 6817) تخمين زادسااال او بر حسااب قول فخرالزماني قزویني.  6

الحساايني جامع دیوان او اي که مسااعوداند، به دساات آمده اساات. ضاامناً در دیباجهاغلب منابع براي فوت او رکر کرده

 (.QR.3642 نوشته شده است )اميدي، نسخة کتابخانة بریتانيا، شمارۀ الدیننوشته است، لاب اميدي رکن

تاني هاي مهم تاریخي، داسااالبته تاي کاشااي ) نسااخة اشااپرینگر( مطابق دأبش که براي اغلب شاااعران و شااخصاايت.  2

آنجا زادۀ تراشااد، براي اميدي هم مدعي شااده اساات که در همان زمان که در شاايراز بوده، عاشااق قاضااي عاشاااانه مي

 وصال تا دو سال بعد از مرگ استاد ، او را در شيراز به خود مشغول ساخته بوده است.شود و این عشق بيمي
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ترین رجال سياسي روزگار  نپرداخته است. کساني رتبهدارد که او جز به ستایش عاليمي
که ضمن جایگاه بلند سياسي از لحاظ مراتب کمال اجتماعي و محبوبيت و قابليت در 

االترین سطح قرار داشتند و متأسفانه اکثر قریب به اتفاقشان دچار چشم زخم روزگار شدند و
النفایا در بهشت هشتم )نوایي، ا  از مجالاشاه قزویني در ترجمهحکيمتا حدي که 

قصيدۀ او بر مردم مبارک نبوده و از این جهات اکابر جایزۀ او پيش »( آورده است که 6818
کا رضایت خاطر با این همه گویا از این همه ممدوو واالماام، هيچ«. انددادهاز قصيده مي

اميدي را آنگونه که شایستة این سخنور سترگ بوده، فراهم نکرد و در شعر او کم نيست 
 تعریضاتي از قبيل ابيات ریل به ممدوو:

 سااانجاان قدیمم ليکن همن ناه چون قاافيا   
 

 تااافاتااه بار هامااه کاا پرتو انوار قاادم      
 الادس اندک مددي فرمایيروو گر چو 

 
 1ناوباات ماادو تاو بر کنگرۀ عر  زنم   

 )اميدي، ميکروفيلم اول دانشگاه تهران( 

بر حسب همان خصوصيات اخالقي و  دهد که اونشان مياميدي البته که لحن پرغرور  
دربار نداشته به اي به التزام عالقهخود  روزگاربرخالف اغلب شاعران هما ، اجتماعي
مناعت طبع و عمالً نشانگر در اشعار  هاي متعدد او و عرر تاصير گفتن است
 است:ليا پرهيزي با شاعران کاسهرقابت

 اجزبسيار و من از آن ع ]ميرزا شاه حسين[ نا و وصف تو 
 

 رواسااات گار کانام احاوال خاویشااتن اظهاار       
 در ایاان ساااراچااه چااو بااازار شاااعاار گاارم ناابااود    

 
 ز کااارسااانااجاام فااتاااده بااود ا   زبااان نااادره 

 فااکاانااده بااودم در آب هاامااچااو گاال اوراق      
 

 نااهاااده بااودم باار طاااق دفااتاار اشااااعااار      
 ضااار راه شاااد کااه بااود  خدمااي ماارا مسااايااح   

 
 داربي جوان چو دولات خویش و چو بخات خود   

 گاافات مارا آخار از خاداي باتاارس      ؟چاه گافات     
 

 ور از خااداي نااتاارساااي ز خاالااق شااارم باادار  
 

                                                            
هاي ترتيبي قصاید که در این مااله آمده، بر اساس متن مصحّح ما است که ترتيبش طبق نسخة لندن به شمارۀ شماره.  6

هاي متعدد است. ضمناً دليل ارجاع به نسخه 8651تهران به شامارۀ  یا همان ميکروفيلم کتابخانة مرکزي دانشاگاه   8152

ر ارجاع هاي دیگدر این مااله از این روست که نسخة مزبور بعضاً حاوي برخي ابيات استشهادي نبوده و ناچار به نسخه

 داده شده است.



 0010بهار |  90شماره  | 62سال | متن پژوهی ادبی  | 611

 

 ماايااان بااباانااد و زبااان باارگشااااي چااون مااردان    
 

 زنااان صاااد هاازار عاارر ماايااارر چااو پااياارهدگ  
 چاو ایاان شاانااياادم از او دیااگاارم شااکاايااب نمااانااد   

 
 اگاار چااه شااااعااریاام آن زمااان ناابااود شاااعااار  

 بااوساااتااان خاااطاار ماان   ازبااه باازم عاايااش تااو    
 

 ،ساااراي عاارایااا ابااکااار کااه هسااات پاارده  
 دیاار از آن آیاانااد مااخاادّرات ساااخاان دیاار     

 
 کاه خاارخااار خساااان کاارده پااایشاااان افاگااار    

 ساااناجااان یاح تاو باا ساااخان    باه چااارساااوي ماد    
 

 ،از صااغار و کبار باه هر کاه بحاث سااخن کردم    
 اسااات کاه هسااات  ساانجم بر آن سااردمااغ ناادره    

 
 ام چااون زر تاامااام عاايااار  پشااايااز ناااساااره   

 حسااود چاون نابارد ره باه رناگ و باوي سااخان          
 

 ز فاارط جااهاال بااود کااار و بااار او انااکااار    
 اگاار ،د بااوي عااود و عاانااباارنااوشااعاال نااماايجُ   

 
   بااه طااباالااة عااطااار  هاازار ساااال نااهاانااد   

 گااياارم ،فااروغ مااهاار بااه چشااامااش کااجااا فااتااد   
6 

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

، سنّت 1زادگي و ناز  و نخوتي که بخصوص در برابر رجال داشتههمه، نجيباین 
ل طلب خر، پوهاي نازلي چون ستایشگري گاه آشکار و گاه نهان او را به عرض درخواست

براي عيش و معاشرت با خوبرویان را واداشته، تا ضمناً قدرت طلبکاري شاعرانه و 
را به رخ ممدوو و مخاطبان هنري خویش بکشد؛ اگرچه  ا پردازي تااضایيمضمون
ترین تااضاي وي از ممدوحانش، جلب یاري از آنان براي دفع دشمنان و حاسدان برجسته

 .2انددادهرا پيوسته در خطر نابودي قرار مي ا عنوياوست که زندگي مادي و م

 ممدوحان وي بنا به ترتيب تاریخي عبارتند از: 
( به اصطالو وکيل نفا نفيا همایوني بوده 669الدین مسعود زرگر رشتي )ماميرنجم -

 نرسد. البته در هيچ یک از نسخ اشعار او، اعم از عناویمي به این ماام عالي 665است که در 
اي به نام نجم زرگر آغازین قصاید و مادمة کهن شرو احوال شاعر و ممدوحانش اشاره

                                                            
رساايدنش در حمام براي  ( در ضاامن شاارو عاشاااي لساااني تبریزي و طرز به خدمت نجم  اني6869) کامي قزویني.  6

نشان از  کند کهاي به وي و کساب صاله از او براي نثار در راه معشاوق از زبان نجم  اني عبارتي نال مي   تادیم قصايده 

 نحوۀ سلوک تبخترآميز اميدي با ممدوحانش دارد.

اساات و ماباي  اوساات که خالي از هرگونه شااکایت و تعریض 61و  69و  2قصاايدۀ اميدي تنها قصاااید  67در بين .  2

 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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. از این رو، ناچاریم براي تشخيص این ممدوو به همان اشارات کنایي شاعر در 1نشده است
هاي منابع کهن بسنده کنيم. در حايات از مير نجم زرگر در هيچ شعر  و بعضي نال قول

هاي کهن هم رکر او در ميان ممدوحان نيامده است. تي در مادمهاي یاد نشده و حنسخه
( ممدوو قصيدۀ 627-626شاه در ترکرۀ هشت بهشت )تأليف شخصي که به اعتااد حکيم
زادۀ ميرزا هم به مناسب رکر ترجمة شيخ(. در ضمن سام6818نخست اميدي است )نوایي، 

گر را ممدوو اميدي دانسته است (، شيخ نجم زر697-613الهيجي در تحفة سامي )تأليف 
 (.6835ميرزا، )سام

این در حالي است که شاعر تنها در سه قصيدۀ پنجم، ششم و هفتمش مشخصاً عنوان  
ة را آورده است و از کلم« نجم»کار برده و در چهار قصيدۀ اولي صرفاً عنوان را به« نجم  اني»
ت و یا در لفافة شعري و در تناسب با نيز که جزو نام اوست در کنار نجم به صراح« مسعود»

آن در قصيدۀ دوم،سوم و چهارم یاد کرده است. البته باید گفت که بعض مورخان در کنار 
سعود الدین مالدین مسعود زرگر رشتي از امير یار احمد خوزاني هم با عنوان امير نجماميرنجم
( 6873و جنابري،  6838ني هروي، ؛ امي6838اند )براي مثال ر.ک: خواندمير، یاد کرده اني 

و این امري غریب و شاید اشتباه باشد؛ زیرا تا جایي که در تواریخ  بت است، شاه اسماعيل 
ي ا ، اميریاراحمد خوزاناز غایت عالقه به اميرنجم رشتي ، تنها لابش را به وزیر اصفهاني

سعود را الدین معنوان اميرنجم نگاران براي اميریار احمد همداد. بنابراین، اینکه برخي تاریخ
 اند، شاید نوعي تسامح باشد.آورده
باري شاید اشارات تاریخي قصيدۀ چهارم مثل وصف ناش جهان و اشاره به بازگشت  

بتوان مهر تأیيدي بر این دعوي دانست که اميرنجم زرگر هم جزو  ممدوو از بغداد را
با شاه اسماعيل به فتح عراق  665سال  ممدوحان اميدي بوده است؛ زیرا امير نجم زرگر در

رفته بوده و از آنجا همراه او به ایران؛ یعني خوزستان و کهگيلویه، شيراز و سپا اصفهان 
                                                            

توان اشاره کرد که کتابخانة مرکزي دانشاگاه تهران مي  8385از بين آن همه نساخه، تنها به نساخة    دیگر، به عبارت.  6

که ميکروفيلمش در کتابخانة مرکزي  8152ه جنگ کتابخانة موزۀ بریتانيا به شمارۀ تمام عناوین را دارد و تا حدي هم ب

شود. آن دیگر نسخ یا محل عنوانشان در نسخه توسط کاتب خالي گراشته نگهداري مي 8651دانشگاه تهران به شمارۀ 

 8385ت. عناوین شعري نسخة شده است و یا صرفاً ارجاع به اميدي دارد و بعضاً هم در تصویر ميکروفيلم محو شده اس

را به  66ممدوو قصيدۀ  8385اغلب غلط اسات. براي مثال کاتب نساخة    8152با آنکه کامل اسات، در قياس با نساخة   

جاي ميرزا شااه حساين، امير نجم  اني نوشاته و یا قصايدۀ هفدهم را که در منابت امام رضاست با عنوان مدو حضرت     

 ( هم این قصيده را نعت امام علي دانسته است.6876)  علي آورده است. البته نصرآبادي
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دانيم که امير یاراحمد هم که در این ایام همراه خيل سلطاني بوده و . البته مي1بازگشته بود
( در شيراز 6862ي شاه اسماعيل، آرامسؤوليت نظارت بيوتات را برعهده داشته است )عالم

(، اما لاب نجم هنگامي به او اعطا 6838شود )خواندمير، به پایمردي امير نجم زرگر وزیر مي
الجنب در شود که کوکبة شاهي به آرربایجان رفته و اميرنجم زرگر به علت بيماري راتمي

ریاراحمد به صدراعظمي یا است که امي 669ميرد و تازه در این زمان؛ یعني زمستان خامنه مي
 ؛ خواندمير(.6838رسد )اميني هروي، همان وکالت نفا نفيا مي

هایش پا از مرگ ( که حسب قابليت663امير یاراحمد خوزاني معروف به نجم  اني )م -
 وکالت نفا»منابي پادشاه یا به اصطالو آن روزگار ( به ماام نایب669اميرنجم زرگر )م
 663(. اميرنجم  اني در نبرد با ازبکان در سال 6839)ميرک منشي،  رسدمي« نفيا همایون

 (.6876شود )حسيني، در غجدوان کشته مي
هاي مرهبي آن دوره به ( مدتها در ماام صدارت بود که ماامي از ماام628ميرعبدالباقي )م -

هنگامي  666آمد. وي بعد از کشته شدن ميرنجم  اني به دستور اکيد شاه اسماعيل در شمار مي
(. وي 6838که به ري آمده بود، مکلّف به پریر  وکالت همایوني شد )همان و منشي قمي، 

 (.6838شود )خواندمير،کشته مي628در جنگ چالدران در 

خان داروغة اصفهان بوده، پا از جنگ ( که پيشتر وزیر دورميش626ميرزا شاه حسين )م -
رس به وکالت همایوني مي 628ریز به سال چالدران و کشته شدن ميرعبدالباقي در تب

 شود )خواندمير(.ترور مي 626(. وي در 6835و روملو،  6838د)خواندمير، 

لة (، امير با نفور دورۀ شاه اسماعيل که مدتي داروغه اصفهان و بعد له686خان )مدورميش -
ریتيش ميوزیوم کتابخانة ب 8152ميرزا بود و حکومت هرات را داشت. نام وي در نسخة سام

ضبط شده است که در تضاد با نسخة  -ردیف گل -عنوان ممدوو قصيدۀ پانزدهملندن به

                                                            
آراي معرفي شاااده اسااات و به نظر همان  ناام ميدان ناش جهان و کاخ آن نيز که در منابع قدیم با عنوان باغ جهان .  6

ي ؛ امين6838)خواندمير،  کنددهد و در آن بازي تير و حلاه یا قباق ميميداني اسات که شااه اسماعيل آن را وسعت مي  

در اصاافهان تادیم  669(. پا با این حساااب قصاايدۀ چهارم از نظر نگارنده در تابسااتان  6869و همایي، 6838 هروي،

نوروز دوشاانبه آخر  (6861) اميرنجم زرگر شاده اسات. در وافع تاریخ دقيق خروج از شاايراز طبق گفتة غفاري قزویني  

نار مدو نجم، از شاااه اسااماعيل سااتایش کرده و هم در بوده  اساات.ضاامناً در این قصاايده، اميدي در ک 669الاعدۀ ري

 هاي دیگري مثل قصيدۀ دوازدهم در کنار ستایش ميرزا شاه حسين، به همين شيوه مدوِ شاه کرده است.جاي
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کتابخانة مرکزي دانشگاه تهران است. در این نسخة اخير ممدوو این قصيده ميرزا شاه  8385
 حسين گفته شده است. 

که از بدو  خان در هرات بوده( وزیر بخشندۀ دورميش682اهلل ساوجي)مخواجه حبيب -
 الرقاببه خراسان اقدامات بسيار سازنده انجام داد به قدري که مالک 627ورود  در سال 
 (.6838شود )منشي قمي، ا  ترور ميشود. وي نيز به طرز اسفناکي در خانهآن دیار مي

 . فرجام زندگي3-9
ي شي و حواشالدین نوربخباري پا از بازگشت اميدي از هرات به ري، نزاعش با شاه قوام

گيرد که بهانة اصلي آن نيز گویا بحث اراضي باغ اميدآباد اميدي بوده است. او بسيار باال مي
هاي ( دليل اصلي مشاجره را کندن نهال6836اقوال در این باب مختلف است؛ چنانکه رازي )

ۀ ( سرکرد6835کند. روملو )الدین نوربخشي عنوان ميباغ اميدي توسط خادمان شاه قوام
الدین شبانه بر سر او ریختند و شهيد  کردند، بایندراوالد اینان را که به تحریک شاه قوام

 گفته است.
اشارات اميدي در اشعار  به خوبي نشانگر نفرت و هراس او از اینان است، تا جایي که  

ام خواهد ایشان را مکافات کند. با آنکه او هيچگاه بر ن( مي628از ميرعبدالباقي یزدي )م
( 6817ایشان تصریحي نکرده است؛ ولي هم از محتواي اشعار و هم قول فخرالزماني قزویني )

 ها را پيدا کرد:توان ریشة این دشمنيمي
الدین نزد مردم و اميران و در واقع هيچ یک از ممدوحان وي حسب جایگاه شاه قوام 

و تنها چهارده سال بعد  کنندمحبوبيت خاصش، اميدي را در این جدال و هراس همراهي نمي
از شهادت وي، شاه طهماسب بر سر راه ري و پا از زیارت شاه عبدالعظيم، خون وي را 

 کند.کند و او را عراب ميبهانه مي

 . خاندان امیدی0
هاي معتبر ایراني به شمار خاندان اميدي هم در روزگار حيات وي و هم پا از او، از خانواده

اي از این خاندان به هند رفت و با نشان دادن لياقتش به بعدها شاخه ویژه آنکهآمدند؛ بهمي
 .دشهاي ایراني در تاریخ هند بابري بابریان هند و وصلت با ایشان از مؤ رترین خانواده

جز ارجاسب که بعدها با نام اميدي اشتهار یافت، دو پسر دیگر با خان در واقع شيخ علي 
. بنا بر قول منابع از اميدي رازي فرزندي با نام خواجه هاي لهراسب و گشتاسب داشتنام
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( که بيشتر شایق و متوجه 6835)سام ميرزا، محمّد طاهر رازي به جامعة ادبي عرضه شده است
( البته این فرد را نباید با خواجه 6836)رازي،  نویسندگي بوده و ميلش به شعر کمتر بوده است
( پسر برادر اميدي یکي 635ف هجري رازي)ممحمّدطاهر وصلي فرزند خواجه محمدشری

 برشمرد )رازي(. 

 شناسي شعر امیدی. نوع5

ي اند به خوببا تأملي در کمّ و کيف شعر اميدي و نيز شرو احوالي که منابع از او آورده
هاي سازيروزگار  اهل پرگویي و دیواناو هرگز مانند شاعران همتوان دریافت که مي

 گرایي در سرودناي از خصایل او مثل کمالمجموعه عبارت دیگر، به. ه استمتنوع نبود
گویي قدما یا شخصيت علمي و اجتماعي و اصالت خانوادگي وي شعر و التزام به سنجيده

 براي پرهيز از درافتادن به بازار آشفتة شعر این روزگار کافي بود.
اشعار  باشد، تا جایي که  ترین دليل نامدون ماندن دیواناما مرگ بناگهان او شاید مهم 

ي از او به دستور شاه صفي برگپا از گرشت حدود یک قرن بعد از مرگش دیوان کم
که جز اسم از او نشاني دیگر  ( با پایکاري مسعود الحسيني فراهم آمد6883-6896)حک: 

و رکيه تهاي ایران و نيافتيم. مجموعه اشعاري که تنها چند نسخه کامل از آن در کتابخانه
 بيت از اميدي را در خود جاي نداده است. 6825انگليا موجود است و بيش از 

 دهفدر دیوان او بسيار قابل توجه است. ه شعريشعري، تنوع قوالب مشهور با وجود این کم
دهد و دیگر تشکيل مي شدرصد دیوان 35بيت، حدوداً  625با مجموع اميدي  1قصيده

بيت حدود  11نامه و وصفي ناتمام( با مجموع )ساقي يقوالب به ترتيب ریل است: دو مثنو
پنج  ،درصد 2بيت حدود  21غزل با مجموع  پنج ،درصد 9رباعي حدود  23 ،درصد 1
 . البته نصرآباديدرصد 9/8در حدود  بيت حدود یک درصد و شش مطلع 66در  هقطع

                                                            
، ضاامن آنکه قصاااید اميدي هجده دانسااته شااده و گفته شااده وي دیوانش را  9887درجنگ خطي ملک به شاامارۀ  .6

قدم/اي تو تاج رسي اي هدهد فرخندهاز کجا مي»با مطلع  1رده ؛ آمده اسات که اميدي قصايدۀ   هجده هزار عالم نام ک

را در مدو نجم، به پاس شفاعت او نزد شاه اسماعيل براي ممانعت از کشتنش گفته است. « سار و سارحلاة مرغان حرم  

ر ه سوي سمرقند گریخته بوده و مدتي ددر واقع از نظر نویسندۀ نامعلوم این عبارات، اميدي از ترس اجراي حکم قتل ب

بيگ به آن دیار و ابالغ عفو شاااه، این قصاايده را در مدحش  آنجا به کسااب علوم مشااغول بوده اساات و با آمدن نجم  

( در ترکرۀ خود  6838) گردد. البته راقم ساامرقنديسااراید و با اخر امان و تضاامين به همراه وزیر به تهران بازميمي

 سخن کاتب نسخه را در خصوص تعداد قصاید اميدي با همين عنوان هجده هزار عالم آورده است.هم این  (6629)ت 
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ه ع اشعاري ک( سه بيت معمایي از اميدي نال کرده است که با این احتساب مجمو6876)
هاي العاشاين تعداد غزلدر عرفاتبيت است.  6883تا اینجا از اميدي به دست ما رسيده، 

تي دقامري که احتماالً حاصل غلط کاتبان ترکره و یا بي؛  بت شده است« هفت»او 
 .(6836)اوحدي،  مصححان است

در سرودن خصوص اميدي در همين حجم اندک اشعار  توانسته قدرتمندي خود را به 
ایگاه تمام قرائن نشانگر ج قصيده و تا حدي غزل، مثنوي و رباعي به رخ بکشد. با وجود این،

تادان سلف ها که به اقتفاي اسویژه آنا بررسي قصاید وي بهسرایي است و ببلند وي در قصيده
ر را که امدافصحاي ن «القصیدةبیت»و  معاني« القصیدةبیت» چونالااب و عناویني رفته است، 
ت توان از سنخ تعارفااند، نمينویسان ادیب و کاردان آن روزگار براي وي یاد کردهترکره

(. در 6869و کامي قزویني،  6817مسجع و انشاپردازانه به شمار آورد )فخرالزماني قزویني، 
 و ستاوها نال شده، همين قصاید واقع آنچه از اقبال دیگر شاعران به شعر اميدي در ترکره

(، ضميري 6835)سام ميرزا،  شوقي یزديها اشاره کرد: توان به این ناماز این شاعران مي
 (، ادهم بيکي)کامي قزوین (، سهمي بخارایيسام ميرزا) (، ميرشاه عليسام ميرزا) همداني
دۀ او که به استابال هفت قصي (کامي قزویني) ( و رجایي اصفهانيکامي قزویني) قزویني
با سه بار  «من گداپيشة تااضایي اي تو سلطان ملک زیبایي/»قصيدۀ این ميان اند و در رفته

 هاست.آن پر بسامدترین جوابگویي
درصد قصاید اميدي، تتبع قصاید قدماست. در این ميان سلمان با پنج قصيده،  18حدود  

سي ارترین شاعران ادب فظهيري با چهار قصيده و انوري با دو قصيده به ترتيب پر اقبال
اند. البته باید گفت که چون خود سلمان نيز شاعري است که اغلب نزد اميدي بوده

مالّد خصوص به ظهير نظر داشته است، عمالً باید اميدي را قصاید  استابالي است و به
خواسته ظهير بدانيم تا سلمان ساوجي و شاید بتوان این طور هم نتيجه گرفت که اميدي مي

ظهير »ت سرسختانه کند و احتماالً از همين روست که معاصرانش او را با سلمان نوعي رقاب
خرالزماني ف)کاشاني، نسخة خطي اشپرنگر( و یا اندگفته« ظهير کشور سخنراني»و «  اني

ومات منظ»اي بين شعر او و سلمان کرده و گفته است: ( ناد موازنة استادانه6817قزویني )
ظهير فاریابي. اگرچه به رو  سلمان ساوجي آشنایي ایشان ]اميدي[ متشابه است به طرز 

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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( از شاعران کامل و معتادان و متتبعان انوري، هم در 687آري دوست محمد اسفزاري )م 
قصاید او را در ميان قصاید خواجه سلمان بنویسند، اگر کسي گر ا»باب اميدي گفته است 

)کامي قزویني(. جالب است که در سه نسخة « انتخاب نماید، اشعار موالنا را نال خواهد کرد
هاي کتابخانة مجلا و نسخه 8387کتابخانة وزیري یزد به شمارۀ خطي اشعار وي؛ یعني 

( را 6836بيت نهم قصيدۀ سلمان ساوجي ) 8/68589 و 8/2193شوراي اسالمي با شمارهاي 
 اند.داخل قصيدۀ اميدي کرده

در واقع یکي از مهم ترین خصوصيت قصاید اميدي، محور عموديِ آن است که به رغم  
کدکني، ند )شفيعياضعفي که به طور معمول براي گسستگي و پاشاني قصاید ستایشي برشمرده

 المعاني وري حتي تمهيدات نحوي مثل موقوف( با برخورداري ازتمام امکانات سخنو6872
روع مانند ش قصيدهخشک  چارچوبریختن ظریف بدیعي مانند حسن تخلص و نيز به هم 

قصيده نام خود در قالب حسب حال هزلي و تمسخرآميز، اعادۀ حسب حال بعد مدو در قالب 
اخت با سي خو هجو دشمن و تااضاي تنبيه او )مثالً شاهد شعري پيشين و پيشِ رو(، شعر

 .آور نباشدزباني فخيم و ساختاري منسجم بسراید و هرچند مطول بگوید، ملول
( به درستي اشاره 6817حاياتاً باید گفت که اميدي همانطور که فخرالزماني قزویني ) 

دانسته و با آنکه بيشتر اشعاري که از او مانده قصاید کرده، شاعري را دون مرتبة خود مي
غرورآميز است و جز وزیران اعظم  ممدووما لحن و طرز بيان او در خطاب به ا ،مدحي است

داشت ستمي که از  ها هم اغلب به بزرگداشت خود و عرضهرا نستوده و در آن ستایش
متحمّل شده، سخن گفته است. ابيات ریل از آغاز قصيدۀ منابتي دشمنان و حاسدانش 

  ، گواه این خصلت اخالقي اوست:اهفدهم

 تاام کاانااد یاااري باار آن سااارم کااه اگاار هاامااّ    -
 

 باااريز بااار مااناات دونااان کااناام ساااابااک       
 اگاار بااه کاانااج قااناااعاات ز تشاااانااگااي مااياارم       

 
 بااه نااياام قااطااره نااجااویاام ز هاايااچ کااا یاااري      

 اگاار کاانااي ز بااراي مااجااوس کاانااّاسااااي         
 

 ،کاااريلوگاار کاانااي بااه سااااراي یااهااود گااِ      
 قاادر کااراهاات ناايسااات در ایاان دو کااار کااریااه آن 

 
ب      ،ه دشاااواريوزیاان دو شاااغاال خسااايااا آن مااثااا

 کااه در سااااالم فاارومااایااگااان صاااادرنشااااياان     
 

 بااه روي ساااياانااه نااهااي دسااات و سااار فاارود آري   
 مشااااتاااري اهااال هااانااار ،دریااان ربااااط دو در 

 
 ،چااو ناايساااات غااياار فاارومااایااگااان بااازاري         

 چااه آباارو دهااي از بااهاار آب و نااان باار باااد       
 

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

 گاالااناااري  ،یاافااان ساااافلااه کااه از شااااراب حاار  
 )اميدي،ميکروفيلم اول دانشگاه تهران( 

و سوگندنامه و گاه وعظ و تحايق که  ، مناظرهایتشک ،حسب حالقصاید او پر است از  
شود، ار خواننده ميموجب جرب بيشتر عواطف و افکضمن آنکه آميزي این نوع درهم

هد و تا حد دان عواطفش قرار ميآفریني و بيفرصت بيشتري در اختيار شاعر براي مضمون
خ و تند  . او گاه زبان تلکاهدمي ي ستایشيادست کليشهبار و یکزیادي از فضاي کسالت

اندازد تا حاسدان خود و دشمنان ممدوحش را هجوي سنگين و شایسته کند و را به کار مي
 ند.بيميعجيب آن که با این اختالط فضاي متناقض مدو و هجو، انسجام شعر  لطمه ن

تشبيب حسب حالي یکي از ا  در هاي عجيب و غریب ژانرياو در همين زمينه تفنن 
ت آميز در قالب بيان روایاهلل ساوجي است، با زباني هزلقصاید  که در مدو خواجه حبيب

آميز از وضع فجيع اندروني و حتي توصيف آن کارهاي دیگر، عمالً از ممدوو یاري طنز
 نابسامان وي را بهبود بخشد: طلبد که زندگيمي

 امااياادي دو تااا شااااده  ساااار کااه قاادّ پااياارانااه  -
 

 از چااار خااایااگااي دو ساااه جااا کاادخاادا شاااده   
 ساااات چااو گاارمااابااة زنااان  وسااااراي اخاالااوت 

 
 شاااده  اپاار قااياال و قااال و ولااواالااه و پاار صاااد   

 حنا و روز، بسااتاه اساات شااب باه دساات چو طفالن      
 

 حاانااا شااااده  نااحااناااي قااد خااجاال از آن  بااا اِ 
 ا خااانااه ،سااااراسااااياامااه چااون خااياال لااولاايااان  

 
 پاار جاانااگ و پاار ساااتااياازه و پاار ماااجاارا شاااده   

 درناادکااه گااریاابااانااش ماايبااا ،از بااهاار کساااوه  
 

 هااار بااااماااداد پااايااارهااان او قاااباااا شااااده   
 دواج هااام از ،بااااشاااااد ز ازدواج مااالاااول  

 
 یاان دو عاااااوباات رهااا شاااده ا فاارداسااات کااو از 

 ایاانااک گااریااخااتااه اسااات ساااراساااياامااه زان بااال   
 

 بااارگاااه خااواجااه پااي الااتااجااا شااااده        در 
 گااریااز ایاانکااه کاارده روي بااه پااا اناادر ز باااا 

 
 رویااش قاافااا شاااده  ،اکاانااون قاافااا  رو شاااده  

 گااریااز بااهاانااگااام بااوده اساااات    ایاان !امااّياادي  
 

 فاايااروزي آنااکااه انااجااماان خااواجااه جااا شااااده   
 آن خااواجااة کااریاام کااه فاايااض عاامااياام او       

 
 قااانااون رزق و ساااالساااالااة ماااسااااوا شااااده     

 
ما ميدي خالف عايدۀ قدفارغ از حسن تخلص این قصيده، جالب توجه است که بدانيم ا 

دادند که مبادا این پر  از تغزل به مدو موجب این پرهيز مي« تخلص قبيح»که شاعر را از 
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« کند برو)به ممدوو( در ادراک مراد از معشوقاستعانت مي»سوءتفاهم شود که شاعر 
 خواهد که تا صلة وصالش با زیبارویان(، در قصيدۀ هفتمش از نجم  اني مي6818)رازي، 

 تبریزي را بپردازد و تازه ادعا هم دارد که من گداپيشة تااضایي نيستم.
قصيدۀ آن حاوي مادمه یا همان تشبيب و تغزل است که  62 اميدي، قصيده 67از بين  

بين آن  ضمناً از البته الزاماً عاشاانه نيست و بعضاً حسب حال و بيان اندوه و شکایت است.
با وصف احساسي و لطيفي از ممدوو شروع  61سه و  قصيدۀ ماتضب نيز دو قصيدۀ پنج
شود و شروع ستایشي قصيدۀ یک و پنجم هم بواسطة برخورداري از عناصر غنایي و مي

 . آیدتوصيف بزم خوبرویان ممدوو به هر حال مدو خشک جدي به شمار نمي
اقع و نگاه طنزآميز هجوآلود اميدي در رباعيات و یکي دو قطعة وي نيز شایع است. در 

م المضمون است و از مدو، تعليشمار بودنش، بسيار متنوعرباعيات اميدي هم با وجود اندک
 اي از هجوهاي طنزآميز اویند:گيرد. رباعي زیر نمونهو تغزل تا هجو را در بر مي

 اي خواجااه کااه داد این دو پيمااانااه تو را  -
 

 ؟تااا ساااااخاات چنين ابلااه و دیوانااه تو را  
 بساااااان دو جااعاال  خااواهاام دو غااالم تااو   

 
 غاالااطااان باارنااد تااا خااانااه تااو را غاالااطااان 

 )اميدي، نسخة کتابخانه مجلا( 

طرز غزل اميدي مانند بسياري از شاعران معاصر  وقوعي است که در اصل باید شعر  
اي از شعر حسب حالي عاشاانه برشمریم که قالب غزل یکي از گونهوقوعي را خرده

سبک و یا مکتب ادبي؛ چنانکه معروف است. در  هاي آن است و نه یکترین قالباصلي
هایي از خردۀ گونة همسنگ با وقوع؛ یعني مانده از اميدي، بارقهبين همين چهارغزل باقي
 اند:هاي ریل گواه این دعويشود که نمونهواسوخت هم پيدا مي

 کا  گردون از ساارم بيرون برد سااوداي تو 
 

 یاا مرا صااابري دهد چندان که اساااتغناي تو   
 تو از پهلوي مااا ،شاااهرۀ شاااهري چو ماااه نو  

 
 م در عااالم از باااالي تومااا بااه رساااوایي علَ 

 زین درم آواره کن ،عشاااق چون پنهان نماند 
 
 

 تا نه تو مشااهور من گردي و من رسااواي تو  
 سااانگر تو را پرواي ماا نبود ز اساااتغناي حُ  

 
 از جنون عشاااق مااا را نيسااات هم پرواي تو  

 )همان( 
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زباني و لحن حماسي اميدي منحصر به قصاید  نيست و در یکي از غزلهاي البته شکوه  
او نيز مشهود است و این کامالً گواه روحية محتشمي شاعر است که برخالف شاعران 
توان تيموري و بعد صفوي، کمتر نشاني از ضعف نفا در قصاید و حتي ملتمسات او مي

 ود:شا  چنين لحني یافت ميسوختيهاي وقوعي و تا حدي وایافت و حتي در بين غزل

 ؟زنيجو بااه قلاب ساااپاااه کاه مي  اي جناگ  
 

؟زناايدامااان ناااز باارزده راه کااه مااي       
آه ،روي پااي آزار خاالااقمسااااتااي و مااي    

 
؟زنيخاود را دگار بااه آتااش آه کااه مااي     

گوناي از بااده الله چشااام ساااياه کاه کرده      
 

؟زنيآتش بااه خااان و مااان ساااياااه کااه مي    
نشاااينو چشااامت کمينزلفات کمندافکن     

 
؟زنيبااا لشاااکري چنين بااه ساااپاااه کااه مي    

ز جور او !اميدي ،حسااان اوسااات  سااالطانِ   
 

؟زناايزانااوي داد باار ساااار راه کااه مااي     
 

 هاي غزلهایي بودند که هيچشش بيت مافي هم از او مانده است که ظاهراً برخيشان مطلع 
نوان براي آنها از ع «مفردات»از همين روست که بعضي نسخ به جاي  البدوقت ساخته نشد و 

  اند.استفاده کرده« مطالع»
مشهورترین شعر  پا از قصاید اوست که ضمن حفظ نامة اميدي ساقي و سرانجام 

از ساختار قصيده تبعيت کرده است و عمالً آن بخش سخن گفتن تا حدي اي اسلوبهاي گونه
یان به مدو در پايب دارد و شاعر عيش حکم تشب اغتنامبا ساقي و مغني و بيان وفایي دنيا و 

تلویحاً  تميزي روزگار وو با شتاب باز زبان به شکوه بازکند و از بي زندگریز کوتاهي مي
 مایه ابراز ناراحتي کند.داشت او و ترجيحش بر رقيبان حسود کمممدوو در ارج

 . گذری کوتاه بر موسیقي و خیال شعر امیدی 2

قصاید  چه در معني عامش که از آن هارموني و تناسب ویژه موسياي اشعار اميدي به
ي ؛ یعنو چه در معني خاصشهاي بدیعي مثل آرایه شودعناصر و انسجام فرم تلاي مي

موسياي عروضي و قوافي غناي بسياري دارد که هر دو موجب طمطراق و شکوه قصاید 
ور استخدام بح یهام نيزالنظير و ا. انواع جناس، موازنه، مراعاتدنآیستایشي به شمار مي

ه و یک قصيد شش از بين اشعار او است. ها درونياغلب دوري و کامل با قافيه که آهنگين
قصيده و دو غزل در بحر مجتث، سه قصيده  چهارغزل و یک مطلع و دو قطعه در بحر رمل، 

 23ا  در بحر متاارب کامل، دو قصيده و یک غزل و یک قطعه و طبعاً نامهو ساقي
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یک مثنوي و یک قطعه، هر دوکوتاه در بحر یک قصيده و ا  در بحر مضارع و اعيرب
تمام چهار  ، اماقصيدۀ او مافّي است 68است. ضمناً و دو قصيده در بحر خفيف هزج 

 غزلش مردف است.
که طبعاً بر این اساس  مانند گل و گوهر هم ردیف اسمي داردفش مردّنيمي از قصاید  

ير تازه هم تعب« گشادن»ي مثل ااست. اميدي گاهي از ردیف فعلي تريحاوي مضامين خيالين
 :سازدو خيالين مي

 فتااد دو ماااهي سااايم از طریق عکا در آب
 

 بگشااااایاادار بااه لااب جویبااار  ساااااعااددو  
 )اميدي، ميکروفيلم دانشگاه تهران( 

 چندان روزگار اميدي با همة التزامش به قواعد شعري استادان سلف، همانند شاعران هم 
 گيرد:ي مجهول و معروف را جدي نمي«یا»رعایت یکدستي قافية 

 کرد چنااانم مفلساااي غم و چاارخ جاافاااي
 

 جگرخواري حسااارت بودم کا دو بر که 
 در این سااافر کااه بود راه دور و بااار گران 

 
 چااه یاااریااي طاالاابااد ماارد باااري از یاااري   

 )اميدي، نسخة کتابخانه ملي( 

 سازد:ة او از قوافي گاه ترکيبات و تعابير جدیدي برميبا این همه، استفادۀ هوشمندان 

 هااااي بااااغ دولاااتاااش راکاااناااد گااال
 

 بااااد صاااااباااایاااي الااااااادس دم روو 
 بااه هاار بااومااي کااه آن ظاالّ هاامااایااون     

 
 هاامااایاايآنااجااا  کاانااناادجااغاادان  ،فااتااد 

 )اميدي، ميکروفيلم اول دانشگاه تهران(  

اي ونهشبکة معاني ایجاد شده، نم از تناسبات الفاظ و ایجاد ايابيات ریل که به طرز استادانه
 آید: دلنشين به شمار ميات مایهاکنایات و انواع استعارات و  خلق مضامين با استفاده از از

 چشاام روشاان سااواد مردمتو  خطنشااد ز  -
 

 بگشااااایااد  غبااار کجااا از ساااواد طافاال  
 گل و بر هر گلي بود خاليرخات کاه گل   - 

 
 زار بگشاااایاادچو آینااه اسااات کاه بر اللاه   

 اي بگشاااااحلاااهبناااگو  جعااد یااکي ز  
 

 دار بگشاااایدزندهعاشاااق شااابچشااام که  
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 دارمخصاااماات اميااد مي  طالسااام ساااينااة  
 

 بگشااااایاادکااه خنجر غضااااب کردگااار  
 و آن را  مااعااماااي مااغاالااق حسااااود ساااار  

 
 بااگشاااااایااد تاايااغ خااداوناادگااار   زبااان  

 يل سااااازگااِ ،شاااتااهخاااک از خون کُ - 
 
 

 یاايبااه گاال باار اناادا    يهساااااتاا  درِ 
 هاادان بساااتااان را باايااار پااياارهاان شااااا  - 

 
 شااالوار در ربااهبيااد گکناادت و گر نااه مي 

 مااي دهاان آرزو بااه هاام ناارسااايااد ز خاارّ 
 

 آز را رساااايااد آزار ،شااااکاام ءِز امااتااال 
 

اً دهد، دقياهاي متراکم او که در هر بيتي، از یک چيز مضموني جدید به دست ميوصف
ل، )کمال اسماعي« برف»هایش است مثل قصيدۀ یادآور طرز خيال کمال اسماعيل در قصيده

6853:) 

 اگر ني قلمش دساااات دوساااتااان گيرد 
 

 ،پاااي دشااامنااان از کااار فکنااد اووگر هم  
 نه یک چوب، سرزنش کند او راکسي چه 

 سااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتا
 

 اللّهسااات و گاهي مارکه گه عصااااي کليم 
 افشااانشچه طوطي اساات ني کلک شااکّر 

 
 !چکااد همااه آب حياااتش از مناااارکااه مي 

 ش کااه بودچااه ماااهي اسااات قلم در انااامل 
 

 ؟ارحبتنش ميان  ،چشاامة حيوانساار  به  
نااه ماااهي اساااات کااه خضااار اساااات و    

 الاااااباااااحاااااریااااان  ماااااجاااااماااااع 
 

 «تحتهااالنهار»نه طوطي اسااات که طوبي و  
 ز جنبش کف گوهرفشااان او بحري اساات 

 
 او اساات مدار که دهر را همه بر جزر و مدّ 

 ک او گوهر اوفتااد بااه کرانکااه از تحرّ 
 

 اوفتااد بااه کنااار عاانبر ،ج اوکااه از تاماوّ   
 گاهاي باارآورد از بااحاار خاااطاار  معني   

 
 بااارآورد ز دریااا چو واساااطي کااه گهر 

 )اميدي، ميکروفيلم دوم دانشگاه تهران( 

تر کردن شعر ، تضمين آزاد و خالقانة آیات قرآني و عبارات عربي ضمن آهنگين 
 لطنتيد سبلنواسطة جایگاه هصورتي منشيانه نيز به آن بخشيده است، خصوصاً که ب

ي ا  را بر کلماتدیواني هم استفاده کرده است و یا اساس قوافياز اصطالحات  ممدوحانش
 ،کواعب، الرب، سباسب، شوایب، مخالبنهاده که در زبان عربي بيشتر وجود دارند مثل 

 .و عناکب اعارب، مالعب
سطة اوترین آرایة هنري شعر اميدي بخصوص در قصاید  که بهباید گفت که مهم  

ت. البته المعاني استرین خصيصة سبکي اميدي دانست، موقوفتوان آن را اصليبسامد  مي
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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 

هاي این بخش و نيز علم بدیع قابليت تجميع و هم سنگي دارد که در این مجال یهدیگر از آرا
امکان بررسي آن نيست. خالصه آنکه اميدي به دالیل مختلفي از موقوف استفادۀ بسيار 

تاویت محور عمودي شعر  و نيز ایجاد بستر مبسوط براي  توانها ميکند که از آنمي
ن افزایش درجة تعليق سخن و به تبع آن رهن خواننده مضامين گسترده و متنوع و همچني
بيتي  هاي سهنهد و موقوفپنج بيت را در گرو یگدیگر مي -اشاره کرد. اميدي گاه تا چهار

 دهد:را در قصاید او تشکيل ميبيشترین بسامد 

 از جااور دور نااافاارجااام    !پااناااهااا  جااهااان  -
 

 ،از دساااات دهاار ناااهاانااجااار   !جاانااابااا فاالااک 
 ز باااغ و راغ و ماالااک و عاااااار ام اچاانااان بااریااده  

 

 ،ام از خااان و مااان و خااویش و تبااارچاناان رماياده     
 کااه گاار بااه جااایاازۀ شاااعاار هاام در ایاان مااجاالااا  

 
 ،بااه باانااده لااطااف کاانااي شاااهااریاااري ري و خااار 

 خااواهاامو مااي ؛جااان خااویااش نااخااواهاام از خااطاارِ 
 

 کاه زناده بااشاام و بااشاام در اصاافاهاان جاوکاار          
 

 شناسي. نسخه7

ازي هيچ دیوان مستالي در دست نيست و نهایتاً آنچه هست چنانکه گفتيم از اميدي ر
هاي دیگران استنساخ شده است؛ فلرا همت اي از اشعار اوست که در کنار دیوانمجموعه

وجوي تمام نسخ در دسترسي بود که اشعار وي در آن جاي داشتند. ما بر جست
وني شد. نامدمي اي مفصل منجروجویي که گاه حتي به یک شعر کوتاه درمجموعهجست

هاي متعدد با و ضمناً محبوبيت اشعار اميدي در گرر زمان موجب شده است که نسخه
چ ها، هيهاي اغلب ناهمگون از اشعار وي به وجود آید، آنادر که براي تصحيح آنضبط

نسخه از اشعار او دست پيدا کردیم  58یک از نظر ما قابل اغماض نبود تا آنجا که به حدود 
وي است که از ر هایيها بهره جستيم. در این ميان برخي ميکروفيلمصحيح از آنو در ت
تابخانة اند و در کهاي متعلق به کتابخانه هاي جهان مثل انگليا و ترکيه تهيه شدهنسخه

 هاي کتابخانه، موزه و مرکزشوند. ماباي اغلب نسخهمرکزي دانشگاه تهران نگهداري مي
ي و کتابخانة ملي و کتابخانه و موزۀ ملک است که همة این اسناد مجلا شوراي اسالم

ها آشکار و نهان قرار دارند و بيشترین حجم نسخ را به ها و مجموعهاشعار در ميان جنگ
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هایي چون فنخا و دنا و مانند نامهدهند. این نسخه هاي اخير در فهرستخود اختصاص مي
اه هاي تفصيلي و اختصاصي است که گتآن قابل ردیابي نيست و تنها راه بررسي فهرس

دهد در یک جنگ متنوع و حجيم بعضاً اشعاري از اميدي وجود دارد. البته باید نشان مي
ه سبب شان یا بها به سبب اشکاالت راتي و عرضي مادرنسخهتوجه داشت که برخي جنگ

 68173ة خاند مثالً کاتب نسدقتي کاتب در نال و ضبط مطالب دچار اشتباهاتي شدهبي
مجلا بر بعضي اشعار اميدي به اشتباه عنوان شاني تکلو را آورده است و یا کاتب نسخة 

( 966بندي قصاید در حاشية نسخه )گ: ملک کاتب به سبب شتابزدگي در عنوان 9887
موجب شده است که خواننده اشعار اميدي را با شاعران دیگري چون آرري اسفرایني 

این روست که بخشي از تال  ما مصروف تحايق در سایر منابع ( خلط کند. هم از 6836)
ل اشعار المثها و همچنين استفاده از قرایني سبکي شعري شد تا فياعم از دیوان و ترکره

 شاعراني چون ظهير و سنایي را از اشعار اميدي جدا کنيم.
م که به تمامي تياي را نيافاز لحاظ تبارشناسي نسخ هم باید مترکر شویم که هيچ دو نسخه 

در کتابخانة مرکزي  2/5832و ميکروفيلم  8385عين یکدیگر باشند؛ با این همه نسخة شمارۀ 
رسد یا از دانشگاه تهران که در اکثر قریب به اتفاق موارد با یکدیگر مشابهند و به نظر مي

خة سروي یکدیگر و یا از روي یک مادر نسخه استنساخ شده باشد. امري که در باب دو ن
 کند.کتابخانة مجلا شوراي اسالمي نيز صدق مي 8/68589و  8/2193
کتابخانة  8761ترین نسخة اشعار اميدي نسخة از لحاظ تاریخي هم باید گفت که کهن 

ترین نسخة نسبتاً کامل قدیمي 8/2193است در حالي که نسخة شمارۀ  653نورعثمانيه مورخ 
 است. 696اشعار اميدي مورخ 

 گیریجهبحث و نتی
سرایان بزرگ قرن دهم است که با آنکه پيرو طرز ( از قصيده626اميدي تهراني یا رازي )م

بخشي به سخنش، در انواع شاعران عهد کهن است، توانسته ضمن سنجيدگي و انسجام
ساحات شعر  اعم از مضمون و قواعد ژانري اختراعات دلچسب کند. اميدي بنا به جایگاه 

هاي معمول شعر و شاعري گام ا ، با آنکه در همان چارچوبجستهعلمي و اجتماعي بر
گویي طبع و محتشم است تا جایي که مطلااً زیادهگو و لطيفزده، شاعري ماتدر،گزیدهمي

نکرده است .این تحايق بر پایة تصحيح اشعار با استفاده از چهل نسخة خطي فراهم آمده 
 قول خود شاعر و نيز منابع اصيل تاریخي، امير نجماست. همچنين در این تحايق با استناد به 
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خان به ممدوحان وي افزوده شدند و ضمناً با احتياط زمان و مکان و شأن زرگر و دورمش
من ض نزول برخي قصاید وي به طور تخميني مشخص شد. با استشهاد به برخي اشعار اميدي،

لف غت و تبيين سطوو مختتوصيف و تحليل آ ار وي از منظر نوع شناسي، عروضي و بال
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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 تعارض منافع ندارم.
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تهران: انجمن  .. تصحيح محمدرضا نصيريفتوحات شاهي(. 6838اميني، ابراهيم ميرجالل الدین. )
 آ ار و مفاخر فرهنگي. 

. تصحيح ربيح اهلل عرفات العاشاين و عرصات العارفين(. 6868بلياني، تاي الدین. )اوحدي 
 صاحبکار و فخر آمنه. تهران: ميراث مکتوب و کتابخانه مجلا شوراي اسالمي.

 . ترجمة بهرام مادادي. تهران:تاریخ ادبيات ایران از صفویه تا زمان حاضر(. 6816براون، ادوارد. )
 مروارید.

https://orcid.org/0000-0001-5647-9266
https://orcid.org/0000-0001-5647-9266
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تصحيح اشعار  تحايق در احوال و اشعار اميدي رازي به همراه گردآوري و(. 6868م. )پازاج، نسي
 نامة کارشناسي ارشد. دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان.. پایانوي

تهران: . . تصحيح ایرج افشارتاریخ عالم آراي عباسي(. 6832اسکندربيک. ) ،ترکمان منشي
 اميرکبير.

. تصحيح حسن وحيد دستگردي. تهران: کتابخانه دیوان اشعار(. 6812اني. )الدین اصفهجمال
 سنائي.

مجد. تهران: . تصحيح غالمرضا طباطبایيالصفویهروضه(. 6873جنابدي، ميرزابيگ بين حسن. )
 بنياد موقوفات افشار.

 . به کوشش ایرج افشار وریاض الفردوس خاني(. 6839حسيني منشي، محمد ميرک بن مسعود. )
 فرشته صرافان. تهران: بنياد موقوفات افشار.

وا. . تصحيح محمدرضا نصيري و کوئيچي هانهتاریخ ایلچي(. 6876حسيني، خورشاه بن الاباد. )
 تهران: انجمن آ ار و مفاخر فرهنگي.

 به کوشش محمد دبير سياقي. تهران : خيام. السير.حبيب(. 6838الدین. )خواندمير، غياث
 رضا طاهري. تهران: سرو .حمد. تصحيح مهفت اقليم(. 6836د. )رازي، امين احم
. تصحيح عالمه محمد قزویني. المعجم في معایير اشعار العجم(. 6818الدین قيا. )رازي، شما

 تهران: زوار.
.تصحيح منوچهر ستوده. تهران: تاریخ راقم سمرقندي(. 6838راقم سمرقندي، ميرسيدشریف. )

 بنياد موقوفات افشار.
 . تصحيح عبدالحسين نوایي.تهران: اساطير. احسن التواریخ(. 6835ملو، حسن بيک. )رو

زیر نظرمحمد در دایره المعارف بزرگ اسالمي. « اميدي تهراني»(. 6817منفرد، نسترن. )ریحاني
 کاظم موسوي بجنوردي. تهران: مرکز دایره المعارف بزرگ اسالمي. 

، نامة کارشناسي ارشد. پایانماابله دیوان اميدي طهراني تصحيح و(. 6876-6873زاغيان، مرضيه. )
 دانشکده تحصيالت تکميلي دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف آباد.

 تصحيح رکن الدین همایون فرخ. تهران:اساطير. .تحفه سامي(. 6835. )________
 اعيل سعادت.دانشنامة ادب فارسي. به سرپرستي اسم .اميدي رازي(. 6835شجاع کيهاني، جعفر. )

 تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسي.
 تصحيح احمد گلچين معاني. تهران: اقبال. ترکرۀ ميخانه.(. 6817. )، فخرالزمانقزویني

ر به . نسخه خطي کتابخانه اشپرنگخالصة االشعار و زبدۀاالفکار . )التا(. الدینکاشاني، ميرتاي
 .826شماره 

نتشارات ا . تهران:تصحيح سعيد شفيعيونالمآ ر. ترکرۀ نفایا (.6869کامي قزویني، عالءالدوله. )
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 کتابخانة مجلا شوراي اسالمي.
تصحيح حسين بحرالعلومي. تهران: انتشارات کتابروشي . دیوان اشعار. (6853کمال اسمعيل. )
 دهخدا.

 . تصحيح احسان اشراقي. تهران: انتشاراتالتواریخخالصة(. 6838منشي قمي، قاضي احمد. )
 دانشگاه تهران.

. تصحيح اصغر منتظر صاحب. تهران: انتشارات علمي و عالم آراي شاه اسماعيل(. 6835ناشناس. )
 فرهنگي.
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