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 دانشگاه شهرکرد 

 چکيده 
از   زمینه یکی  قطعه شاعرانی که در  به ي  ادب  سرایی و  در  اندرزي  و  اخالقی  قطعات  ویژه 

ابن فارسی جایگاه ویژه  دارد،  از ویژگی اي  است.  این شاعِر  هاي برجسته یمین فریومدي  ي 
توان در  اندیشانه به قطعات او می دهقان، تضاد در نگرش و نگارش است. با نگاهی ژرف 

صورت آشکارا از طریق صنعت  برد که به بینی شاعر پی در جهان ها به تعارض  بسیاري از آن 
تضاد در سراسر قطعاتش گسترش یافته است. او از این صنعت به فراخور موضوع و هدف  

کند. در این نوشتار، پرسش اصلی این  آفرینی و بیان مضامین مزبور استفاده می براي زیبایی 
ز تضاد در اندیشه و گفتار خود استفاده کرده  یمین به چه میزان و به چه علت ا است که ابن 

نشان   بررسی  نتایج  دارد؟  وجود  او  تضادگویی  و  تضاداندیشی  میان  ارتباطی  چه  و  است 
ویژه در  دهد که شاعر در این رویکرد، بسیار تحت تأثیر عدم ثبات شخصیتی و اعتقادي، به می 

عصر شاعر، دوران سراسر  موقعیت زمانی و مکانی خود بوده است؛ زیرا از لحاظ زمانی،  
هاي  شده و از لحاظ مکانی، محل زندگی شاعر از والیت آشوب در تاریخ ایران محسوب می 

نتیجه  بوده   پرآشوب  آشفتگی است؛ در  این  نیز دچار  ي  بیرونی، کالم شاعر  هاي درونی و 
ورد  جمله برخ  بینی او، از ي جهان خصوص در گستره گردد که به ریختگی و آشفتگی می درهم 

تقدیرگرایی، سخنوري و شعردانی، می  دنیا، جبرگرایی و  و  با  نکوهش  گساري، مدحیات، 
سبب شده که صنعت تضاد، پربسامدترین شگرد ادبی شاعر به  بدگویی بازتاب یافته است و 

توصیفی  پژوهش،  روش  بیت -شمارآید.  تحلیل  از  استفاده  با  نتایج  و  است  و  تحلیلی  ها 
 اند. حاصل شده  اي و سندکاوي کتابخانه ي  بسامدگیري، به شیوه 

سیاسی کليدی:    هایواژه شرایط  تضادگویی،  قطعه،  -تضادنگري،  اسم،  اجتماعی، 
 یمین فریومدي. ابن
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 مقدمه .  1
طغرایی مستوفی فریومدي مشهور و متخلص به  الدینامیر یمینامیرفخرالدین محمودابن

خوشابن شعراي  از  است  یمین  هشتم  قرن  هفتطبع  قرن  اواخر    769وفات    -)تولد 
تذکره غالب  ستودهه.ق(.  را  او  اخالقی  فضایل  و  شعر  طبع  محققان،  و  از  نویسان  اند؛ 

فتح ابنجمله  مجتبایی،  و  اهلل  طمع  از  پرهیز  و  »قناعت  چون  فضایلی  به  را  یمین 
و طلبی، صیانت نفس از ذلت و خواري، دعوت به کار و کوشش، انتقاد از نامردمی زیاده
میدون منسوب  قدرناشناسی«  و  مجتبایی،  طبعی  )رک.  ج1367داند.  با  146:  5،   )
گفتهژرف تأیید  ضمن  شاعر،  قطعات  در  بسامدگیري  و  تذکرهنگري  و هاي  نویسان 

گوي  یمین چندان ناروشن و تغییرپذیر است که خالفمحققان، در مواردي »نظرهاي ابن
کند؛ چراکه او سرشتی ضد و نقیض پیدا می ( و کالمش  470:  1383نماید.« )ریپکا،  می

برد؛ تسلیم در برابر قضاوقدر و سرنوشت الهی و  سرمیدر برزخی از تسلیم و عصیان به
جامعه علیه  در  عصیان  نیز  لحاظ شخصیتی  از  دیگر،  طرف  از  فساد.  و  ابتذال  از  پر  ي 

برابر سختیسرمیبرزخی از بردباري و تهور به دگی و تهور و  هاي زن برد: بردباري در 
نقص برابر  در  »تناقضعصیان  درواقع،  جامعه.  از  هاي  وجودي«  تضادگونگی  و  گویی 

ابندیدگاه قطعات  مسلط  بههاي  خاستگاهشمارمییمین  که  از  رود  آن،  مرکزي  هاي 
ها حاکی از  گوییثباتی درونی و اعتقادي شاعر است: »این تناقضبیسو وابسته به  یک

و   درونی  عدمعدمتزلزل  و  اعتقادي  و  فکري  شخصیت  روانی  ثبات  و  روحی  انسجام 
)طغیانی،   است«  زندگی  مختلف  مراحل  در  و  118:  1385شاعران  دیگر  سوي  از  و   )

اوست؛ مهم عصر  سیاسی  و  اجتماعی  احوال  و  اوضاع  به  وابسته  عوامل،  سایر  از  تر 
ی ایران قرار داشت و  هاي تاریخترین دورهچراکه »این سخنور نامدار در یکی از آشفته 

والیت از  او  زندگی  محل  پرآشوب شاید  سرزمین  این  دیگر  استهاي  بوده  «  .تر 
حمله3:  1347)خانلري،   با  درواقع،  سال  (  در  مغوالن  حکومت   616ي  و  ه.ق. 

ي آنان بر سرزمین ایران، صدها دِه و شهر آباد و بسیاري از مراکز علم  صدوبیست ساله 
گناه از جمله علما و اصفهان نابود گردید و هزاران مردم بی  و ادب در خراسان و ري و

ها  شعراي بزرگ یا به قتل رسیدند یا از محل سکونت خود متواري شدند. چون دور آن
هاي دیگر ادامه یافت. در چنین وضعیتی، هر  به پایان رسید، آشوب و کشتارها به شکل

می  رنگی  ایران  آسمان  محنتروز  آبستن  هر شب  و  مینمود  ابنی  معدود شد.  از  یمین 
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و   پرالتهاب  اوضاع  این  و  رسیده  ظهور  به  حوادثی  چنین  مرکز  در  که  است  شاعرانی 
 گونه ترسیم کرده است:اي که با پدرش داشته، اینمتغیر زمانه را در مشاعره 

 گاااوندارم ز جفااااي فلاااک آیناااه
 آرمروزي به هزار غم باه شاب مای

 

 خاونپرآه دلی که سان  ازو گاردد  
 تا خود فلک از پرده چاه آرد بیارون

 (696تا: یمین، بی)ابن                 

ي عوامل بیرونی، وجود دو جریان سیاسی حاکم بر جامعه سبب  از زاویه  بنابراین،
زدن توازن مرامی و فکري شاعر شده است: یکی، بقایاي ایلخانان امثال طغاتیمور  برهم

ها، هنجارهاي  ي بدوي حکومتی آنخاطر شیوهبود که بهبیک  و توکال قتلغ و ساتلمش
با  حکیمانه و اخالقی مورد توجه  نامشان  شان نبود؛ دوم، کلوها و پهلوانانی که هرچند 

شان با اصول اخالقی  نام سربداران پیوند یافته بود، باز هم با توجه به خاستگاه اجتماعی 
طور سنتی و تجربی به  نداشتند، اگرچه به   اي طور جدي میانه بر حکمت و نظایر آن به مبتنی 

که همین ارتباط ضعیف با تفکر اصیل شیعه  برخی اصول اخالقی پایبند بودند. »عجیب این 
که ما  یمین هم سرایت کرده است؛ درحالی هاي آن به دیوان ابن آشنایی با سرچشمه و عدم 
تبع تغییرات  ( پس به 88:  1380)نصرتی،  بودن او نداریم.«  ترین تردیدي را در شیعه کوچک 

الهام  که  نیز  شاعر  قطعات  محیطی،  و  متعدد  متغیر  سرشتی  است،  شرایطی  چنین  از  گرفته 
توان در بسامد باالي واژگان و مفاهیم متضاد،  متضاد پیدا کرده است که بازتاب آن را می 

متناقض  تصاویر  هجویه کاربرد  مقابله،  صنعت  و.. نما،  انتقادها  این  ها،  در  کرد.  مشاهده   .
 شود. یمین بررسی می پژوهش تضاد در نگرش و نگارش قطعات ابن 

 
 ی پژوهش . پيشينه2

ي مجموعاه مقااالت کنگاره یمین، مجموعه مقاالتی با ناامي بررسی اشعار ابندر زمینه
ي بررسای به چاپ رسیده است. در زمیناه 1380در سال   یمین فریومديبزرگداشت ابن

تضاد در آثار گوناگون نیز، مقاالتی نظیر »شگردهاي خاص سعدي در دو صنعت بدیعی 
(، »تضااد معاانی و مضاامین و 1395کامیار،  پیکر و وحیدیاننما« )نادريتضاد و متناقض

هاا و ، »تحلیال تقابال(1391گویی در شعر کلیم کاشانی« )توحیدیان و نصارتی،  تناقض
(، »تضاد معانی و مضامین 1392تضادهاي واژگانی در شعر سنایی« )چهري و همکاران،  

(، »بازتااب تضااد در مثناوي« 115-87:  1388در دیوان صاابب تبریازي« )توحیادیان،  



 ( 42پياپی) 1398 زمستان، 4ی شماره  ،11 سال /ادب( شعرپژوهی )بوستان  ی مجله  ـــــــــــ  142

 

ي بررسای تضااد در قطعاات ( انجام شده است؛ اما دربااره1390)حصارکی و گذشتی،  
 لی صورت نگرفته است.یمین پژوهش مستقابن
 

 یمين . تضادنگری ابن 3
ابن قطعات  به  ژرف  نگاهی  میبا  تعارضیمین  به  در  توان  او  تأثیرگذار  فکري  هاي 

برد. در زیر  هاي گوناگون پیاش و پرداختن او به حوزههاي شعريمایهگیري درونشکل
تري از ذهن و کالم  عمیقها آورده شده است تا خواننده درک  هایی از این تعارضنمونه
 یمین به دست آورد. ابن
 
 . دنياطلبی و دنياگریزی 1. 3

 یمین همانند شعر ابوالعتاهیه تمایل به زهدي دارد که به نوعی مبارزه براي بهشعر ابن
»همان است.  دنیوي  امور  آوردن  زندگیدست  که  است  نامه طور  سندي  ابوالعتاهیه،  ي 

هاي  جوي و دنیاطلب بود و این امر، یکی از تناقضر مال که او مردي بسیاروشن بر این
وجودي اوست که شعرش را درست در جهت عکس رفتار شخصی خویش قرار داده 

گردان از  یمین نیز شاعري است که ضمن روي(، ابن187:  1386کدکنی،  است« )شفیعی
موضوع »مال و ثروت«  پیشگی، در بیشتر قطعات خود به  آوردن به قناعت ثروت دنیا و روي 

ویژه با بسامدگیري از واژگان »زر، سیم،  دهد؛ به پرداخته است و از فقر و نداري ناله سر می 
  شود. در مواردي هم که به شکایت و انتقاد روي گوهر، نان، مال و...« این موضوع تأیید می 

 فلک باشد:   ي مادي را مّد نظر دارد؛ خواه انتقاد از روزگار و آورد، باز هم جنبه می 
 هااادهااد گااردون بااه هاار نامسااتحقّی بهاارهمی

 وزر دارد چو شمعروز و شب نااهل را با سیم
 

 ز آنچه دریا پرورش دادست و کااان اندوختااه 
 زان سبب خندان چو شمع آمد روان افروختااه

 (518تا: یمین، بی)ابن                     
 

 خواه انتقاد از ممدوحان باشد:      
 چارا بااه ساایم و زرم تربیاات نفرمااایی
 که هر کاه بناده او زر باود باه آزادي

 

 چرام خلعت فاخر نپوشی از بر خویش 
 دهد ز سر علم گوناه زر خاویش همی

 (442)همان:                             
 

 جهت منافع مادي و دنیایی است:آوردن شاعر به شعر و سرایش نیز در حتی روي     
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 مااا هاام بااه طمااع پاایش بزگااان زمانااه
 کاررنج و نشد حاصل از اینبردیم بسی

 

 بساااتیم میاااانی و گشاااادیم زباااانی 
 جز خوردن خونی و به جز کندن جانی 

 (534)همان:                                
 

آلود به عصر عنصري  نگاهی حسرتیمین همانند خاقانی شروانی و دیگر شاعران، با  ابن
پاداش میو  محمود  سلطان  جايهاي  در  و  صفحات  نگرد  مانند  اشعارش  ،  348جاي 
می  546،  545،  542 عنصري  همانند  را  خود  فرزند  یا  خود  در و...  شاعر  حتی  داند. 

پردازد، از  کند، یا به توصیف طبیعت می مواردي که از فضایل اخالقی و اجتماعی یاد می 
ي شاعر، تفکر قناعت  گرایانهي ماديکند. در مقابلِ اندیشهواژگان این حیطه استفاده می

 یمین است: یکی از پرکاربردترین مضامین قطعات ابن
 اي باید گرفتبر سر کوي قناعت گوشه

 
 جانی در تاان اسااترسد تا نیمنانی می نیم 

 (358)همان:                                  
تقابل میان مادي درباره          پیشگی( در قطعات  گرایی )قناعت گرایی )دنیاطلبی( با اخالقی ي 
گیر هنرمندان و  تمییزي و جهالت زمامداران گریبان توان گفت، در عصري که بی یمین می ابن 

نااهالن و  ي  ها در قبضه کفایتی آن ي کشور بر اثر بی رتبه اندیشمندان گردیده و مناصب عالی 
ابن خاندان  همچون  اندیشمندانی  و  فاضالن  است،  گرفته  قرار  سودجو  کوچک  یمین  هاي 

یمین  گاه ابن کنند. تمایل گاه ي دنیایی، در مشقت بسیار امرار معاش می مهجور و وامانده از بهره 
ورزي است؛ بلکه در حد  اندوزي و طمع مندي از نصیب دنیوي نه در جهت ثروت براي بهره 

گري خود فریاد  فا به کفاف روزانه است؛ چراکه وي بارها از کمی مستمري شغل منشی اکت 
ي  رو، هنگامی که عرصه ( ازاین 542و    485و    402اعتراض و نارضایتی سر داده است. )همان:  

ورزي و برخورداري هر  گردد، براي بیداري و ترغیب حاکمان به عدالت زندگی بر او تن  می 
گرایانه بر زبان  ي شایستگی و هنرش، اشعاري انتقادآمیز و مادي به اندازه   فرد از مکنت دنیایی 

بیند براي فریاد اعتراضش گوش شنوایی وجود ندارد و رنج و عذاب  آورد. اما زمانی که می می 
می   دست به  ستوه  به  را  او  زندگی  ضروریات  حداقل  قناعت آوردن  پیشه آورد،  را  ي  ورزي 

 یق، عزت و شرف و آزادگی خود را فداي حرص و طمع نکند: سازد تا از این طر خویش می 
 بااراي نعماات دنیااا مکااش مااّذلت خلااق
 تارز خون دیده غذا گر کنی از آن خاوش

 

 که نزد اهل خرد زین سبب خسی باشای 
 کااه زیاار منّاات احسااان ناکساای باشاای 

 (530)همان:                              
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 و  در ضمن، شادمانی و آسایش روحی خویش را حفظ نماید:    
 قااانع همیشااه خاارّم و طااامع دژم بااود

 
 استوخرکشسن بار طمع مکش که گران 

 (337)همان:                                  
نه    متضاد  تفکر  نوع  دو  این  تداخل  و  یک  حضور  در  بلکه  جداگانه،  قطعات  در  تنها 

قابل   نیز  صفحات  قطعه  مانند  است؛  شامل    452،  438،  360مشاهده  امر،  این   . و... 
ها شاعر در چند بیت آغازین  شود که در آناي، اندرزي و... میقطعات مدحی، مفاخره 

قناعت را  می خود  معرفی  آزادطبع  و  درگاه  گزین  پی  در  پایانی،  بیت  چند  در  اما  کند؛ 
 ایش و راحتی دنیا دست یابد: ممدوح یا طلب مال دنیاست تا در پناه آن به آس

 منت ایزد را که هسااتم بااا قناعاات همنشااین
 صدر مخلوق ار کریم است ار لئاایمنگذرم بر

 کو مرا ممدوح تا مدحیش گویم آن چنانااک
 چنانسوي درگاهش سفرکن کز سفر شد آن

 

 نیستم با کس رجوعی گر سقیمم گاار صااحیح 
 ننگرم برروي معشوق ار قبیح اساات ار صاابیح 

 ي معناای فساایحلفظ آن باشد فصیح و عرصااه
 ي گاااردون وطنگااااه مسااایح طاااارم پیاااروزه

 (360)همان:                                     

 
 
 

ورزیده و این  یمین که همواره به قدرت سخنوري و بلندهمتی خود مفاخره میابن     
که حاکمان خسیس و  دانسته است، براي اینتنها پشتوانه و ثروت خود میخصابص را  

پروري برانگیزاند،  ي اعجاز هنرش به بخشش و هنردوستی و ادب واسطهفضیلت را بهبی
این سرایش  رويبه  اشعار  ازاینمیگونه  و  آورد.  هنرمندي  اظهار  با  که  اوست  رو، 

می منت  ممدوحان  سر  بر  خویش،  چراکه  بلندهمتی  شوند؛  او  مدح  الیق  تا  گذارد 
خوی  اهداف  به  دستیابی  براي  تاریخ  طول  در  هنرمندان حاکمان  و  شاعران  از  ش، 

میاستفاده سیاسی  ابنکردههاي  یکاند.  از  طبعی  یمین  مناعت  آبرو،  حفظ  براي  سو 
 دهد:در برابر ثروت دنیوي نشان می العادهفوق

 اگااار بایاااد اي دل کاااه تاااا آباااروي
 اگاار حاتماات نااان دهااد مجااو نااان

 

 میااااان بزرگاناااات باااااقی بااااود 
 مخااور آب اگاار خضاار ساااقی بااود

 (372)همان:                            
 

 کنان به دنبال آن است: کند و دریوزهو از سوي دیگر، آبرو را فداي ثروت دنیوي می     
 کنااان وام ز هاار در جسااتمبس که دریوزه

 اجازت فرمايکن خواجه و تشریف  لطف
 

 به سر خواجه که در پاي رهی مااوزه نمانااد 
 کاین گدا را پس ازین طاقت دریااوزه نمانااد

 (371)همان:                                   
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اثر    بر  شاعر  اقتصادي  در وضعیت  دگرگونی  نگرشی،  تغییر  چنین  عوامل  از  یکی 
  کردن یا درپی حاکمان و درنتیجه، حمایتهاي پیتغییرات سریع سیاسی و عزل و نصب

 ي خود او:ها از شاعر است؛ چراکه به گفتهنکردن آنحمایت
 تر زین روزگاري داشتم الحق چنانااکپیش

 زغن ناار ماااده طبااع  ز انقالب روزگار چون
 

 بود حالم و بالم از وي با رفاغ و با فراغ 
 این زمانم بر کلوخ ملک بنشاایند کااالغ

 (447)همان:                           
 

می تنگدست  چنان  آن  شاعر  گاهی  روزانه درنتیجه،  قوت  در  که  خود شود  ي 
اندوهاي جز روزه ماند و چارهدرمی یا  و   368ماند )همان:  برایش نمی خوردن  گرفتن و 
تجمل  475و    532و    371 لوازم  و  اسب  و  حشم  و  نوکر  از  خود  قدر  به  گاهی  و   )
اي از رزق و روزي مقسوم و یمین در قطعهابن  (532و    405)همان:    .شودمیمند  بهره

 گوید: آسودگی و راحتی ناشی از قناعت می
 یمااینخاارّم آن کااس کااه همچااو اباان

 
 نااده چاشااتنخااورد وقاات شااام ا 

 (356)همان:                            
و در جایی دیگر، فکر معاش و وجه کفاف هر روز را سبب دغدغه فکري و آشوب       

 داند:ذهنی می
 خاطر بسوخت زآتش فکرم که هر صباح

 
 وجه معاش را جهتی روشن از کجاست؟  

 (354)همان:                                   
  عبارت   اي، ناشی از اکتفاي شاعر به مقدار کفاف روزانه است؛ به چنین رویکرد دوگانه       

انباشته  شاعر  اول  بیت  در  می دیگر،  مذموم  را  ثروت  مال کردن  به  خطاب  و  اندوزان،  داند 
خیامی است،  شمردن لحظه را که از مضامین محوري قطعاتش و تحت تأثیر افکار  غنیمت 
هاي  درپی والیان و اخذ مالیات هاي پی شود و در بیت دوم، تنگدستی منتج از نزاع متذکر می 

می  بیان  را  نه سنگین  که  نمی دارد  بلکه  ندارد،  اندوختن  براي  ثروتی  هر  تنها  روزي  داند 
دنیا سه  یمین به ثروت و مادیات  طورکل، رویکرد ابن به   ي خود را از کجا تأمین کند. روزه 

است:   انتقادي؛  1گونه  رویکرد  حاجت 2.  رویکردي  شاعر  3مندانه؛  .  زاهدانه.  رویکرد   .
 اي از این سه نگرش را در تمامی قطعات خود آشکار کرده است. آمیزه 
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 . اعتقاد به تأثير عمل و اختيار و نفی آن 2. 3
می  ابناگرچه  شیعهدانیم  و  یمین،  اراده  به  قابل  و  بین  اي خردگرا  است،  انسان  تالش 

فعل جبري محض و فعل اختیاري محض طیفی وجود دارد که در آن، به میزانی اختیار  
و به میزانی جبر در افعال انسان حاکم است؛ هرچه دخالت عوامل بیگانه )مانند عوامل  

شود و  بودن آن کاسته میاجتماعی( در فعل انسان بیشتر باشد، از میزان اختیاري-سیاسی
میبر   اضافه  آن  سیاستجبر  بنابراین،  برعکس؛  و  ناعادالنه گردد  و  جبارانه  ي  هاي 

اراده گرفتنِ  سببِ  که  دوره  این  عذابحاکمان  زندگی  محتوم  پذیرش  و  مردم  آور ي 
زدن به نیرویی ناپذیري و چن تردیدگرایی، مسئولیتبه سمت    را  جامعهشده است،  می

این شرامیسوق  ماورایی   در  است.  کهیط،  داده  است  و صاحبدلی  متفکر    بتواند   کمتر 
که این شرایط، عقالنیت شاعر را از  چنان  شد؛ آن رهایی بخ ِخود را به تمامی از چنگال 

 آمده را خواست و تقدیر الهی قرار داده است:توجیه شرایط پیش کار انداخته و تنها راه
 گفتم به عقل جاان ببارم از ره مخاوف

 کارّات حاال عقالدیدم و آزماوده باه  
 

 زیرا چو عقل راهنمایی پدید نیسات 
 زو نیز هم اصابت رایی پدید نیسات

 (351)همان:                           
 

ابنبراین از یکاساس،  است،  مردم عصر خویش  منادي  که  در چنین شرایطی  یمین  سو 
 داند:  آرزوي دل اثرگذار نمیگونه تالشی را در تعیین سرنوشت و دستیابی به کام و هیچ

 هر که با ادبار آمد تاومم از آغااز کاار
 

 گردد بااه جهاادگومرنجان خویش را مقبل نمی 
 (                              386)همان:                            

 داند: سوي آن می برداشتن انسان به دیگر، راه دستیابی به آرزوي دل را در تالش و گام ازسوي 
 بااه قاادم کااوش تااا بااه کااام رساای 

 جاوییهم ز خاود جاوي هرچاه مای
 

 رس نیساااتمااارد واماناااده کااااروان 
 که به غیر از تاو در جهاان کاس نیسات

 (341)همان:                                
 

 داند: سو انسان را در نیک و بد خویش مخیّر می همچنین، او از یک
 گاار ثااواب و عقاااب خواهااد بااود

 باااد و نیاااک را جزایااای هساااتور 
 

 نیاااک و باااد را مخیّاااري پاااس ازیااان 
 زیاان دو هریااک کااه بایاادت بگاازین

 (494)همان:                                 
 

 داند: اختیار میو... انسان را در این زمینه بی 489،  460از سوي دیگر، در صفحاتی نظیر  
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 اختیااااريدال در نیاااک و باااد بااای
 

 چنااین آمااد ز باادو فطاارت آیااین 
 (489)همان:                             

سو، در دید او، رزق و روزي معلوم و مقسوم است و هیچ تالشی در کسب  از یک
 بخش نیست:ثمرهآن 

 رزق مقسااوم و وقاات معلااوم اساات
 

 اي پاس نیساتساعتی بیش و لحظاه 
 (341)همان:                              

 ي دستیابی به آن است: و از سوي دیگر، تالش و کوشش انسان الزمه     
 از گداطبعی خویشت هوس خواستن اساات   رسد اي دل به تو روزي تو به سعی ولیک

 )همان(                                        
توان گفت »معناي اراده در انسان، خواست واقعی اوست که  از نظرگاه شیعه می   

و   با خواست  مطابق  اگر  و  اختیار  باشد،  الهی  خواست  بر  منطبق  خواست  این  اگر 
است که  رضاي او قرار نگرفت، جبري است که به صورت اختیار خود را نشان داده  

بیگانه  اجبار  حاصل  یا  جبر  بیگانه این  یا  است  خارجی  طولی  هاي  نقش  درونی.  ي 
اراده  این  در  اراده خداوند  واقع  در  اراده ها  یا  خیر  است   ي ي  انسان  )نبیان،  شر   ».

ي انسان  تعالی را برتر از اراده یمین اراده و مشیت حق از این نظر، ابن   ( 220:  1388
که  است  معتقد  و  در    دانسته  قبل  از  انسان  و فطرت  پایان  و  آغاز  به  مربوط  مسابل 

نمی لوح  سبب  امر  این  اما  است؛  گردیده  ثبت  همچون  محفوظ  آدمیان  که  شود 
عرصه صوفی  در  زمانه  پیشه نمایانِ  اهمال  و  کاهلی  اخالقی،  و  اجتماعی  مسابل    ي 

حق خود  کنند؛ بلکه معتقد است که براي پرهیز از زبونی خدمتِ دیگران و گرفتنِ  
جامعه  دست در  که  رن  اي  عدالت  و  به  گیري  تالش  و  سعی  با  باید  است،  باخته 
مقررکننده خواسته  خداوند  اگرچه  بنابراین،  رسید؛  خویش  انسان  ي  سرنوشت  ي 

بر این،  گردد. عالوه است، این سرنوشت مقدرشده با تالش و سعی انسان محقق می 
است   ممکن  زمینه  این  در  شاعر  فکري  پی تضاد  تغییرات  از  فضاي  ناشی  درپی 

باشد؛ چنان -سیاسی  او  اقامت  تغییر و اصالحات در  اجتماعی محل  ایجاد  که گاهی، 
پیدا می جامعه ضرورت می  اهمیت  و تالش  اختیار  به  اعتقاد  و  یابد و درنتیجه،  کند 

آن  سهمگین  حوادث  طوفان  سطح  گاهی  در  را  سرخوردگی  و  ناامیدي  غبار  چنان 
 شود. ي زندگی می کند که جبرگرایی ضامن بقا و ادامه جامعه منتشر می 
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التهاب شرایط  شکلهمچنین،  سبب  شاعر،  عصر  در  آور  دیگر  تردیدي  گیري 
می شاعر  فلسفی  و  فکري  دربارهبنیادهاي  اندیشیدن  که  شود.  جبري  و  الهی  قدرت  ي 

ادي شاعر  هاي دینی و اعتقکند، با آموختهسرنوشت تمام موجودات و انسان را تعیین می 
ي سؤال و جواب و عقاب و بهشت و دوزخ، که در ارتباط با اختیار انسان مفهوم  درباره
 کند: کنند، سازگاري ندارد؛ تا جایی که در عدالت الهی تردید می پیدا می

 خااادایی کاااه بنیااااد هساااتیت را
 گااال پیکااارت را چهااال باماااداد
 قلااام را بفرماااود تاااا بااار سااارت
 نزیبااد کااه گویااد تاارا روز حشاار

 انااداز خاط فرماانش بیارون ناهچاو 
 خاارد را شااگفت آیااد از عاادل او

 

 باااااه روز ازل افکناااااد خشااااات 
 به دست خود از راه حکمات سرشات

 هاااا یکایاااک نوشااات هماااه باااودنی
 که این کار خوب است و آن کار زشت
 چه اصحاب مساجد چاه اهال کنشات
 کااه ایاان را دهااد دوزخ آن را بهشاات

 (339تا: بی یمین،)ابن                   

 
 
 
 
 

می      تردید  این  توضیح  ارادهدر  به  »خداوند  گفت:  همهتوان  از  تشریعی،  ي ي 
ي  ي مؤمنان، ایمان را خواسته است و به ارادهي حبّی از همه موجوداتِ مختار و به اراده

هیچ  از  ارادهتشریعی،  به  اما  نخواسته؛  را  کفر  کفر  کس  کافران،  همه  از  بغضی،  را  ي 
ي خداوند است، با این تفاوت  خواسته است؛ بنابراین، ایمانِ مؤمن و کفرِ کافر به اراده

بدان راضی   اما  را هم خواسته،  کفر  بدان راضی است،  ایمان را خواسته و  که خداوند 
فارسی  و  )بهشتی  همان27:  1390نژاد،  نیست«  کریم  (؛  قرآن  در  خداوند  که  گونه 
( در ضمن، شاعر گاهی براي تبربه و توجیه  7ه الکفر« )زمر/فرمودند: »و ال یرضی لعباد

نوشی، شاهدبازي، هجوگویی و...(  شده )مثل شرابهاي مذهبی و گناهان مرتکبتساهل
 آورد.میگیرِ جبر و سرنوشت محتوم روي آویزِ همهبه دست

 
 نوشی گساری و حرمت شراب و شراب. می3. 3

هم و  شراب  شرابحرمت  ابننوشی  زمان  عصر  در  فقط  اغلب  نه  در  بلکه  یمین، 
ویژه در دربارها و میان بزرگان حکومتی رایج بوده است.  هاي تاریخی در ایران، بهدوره 

یک از  قاجاریان  و  صفویان  تا  دین  در  متعصب  غزنویان  عهد  کوچک از  ترین  سو 
مجازات حرمتیبی شرعی  درپیهاي  سختی  دیگر  هاي  سویی  از  و  بزمداشته  هاي  غالباً 
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می شراب اعالم  آشکارا  را  شراب  حرمت  شاعر  اگر  حتی  است.  بوده  برپا  کرده،  نوشی 
بزمتوصیف از  زیبا  درونهاي  نیز  شراب  از  توبه  است.  واننهاده  را  شراب  اي  مایههاي 

هم شاعران،  برخی  شعر  در  اما  است؛  فارسی  شعر  در  پرکاربرد  و  بسیار  شراب  زمان، 
ش شراب نکوهش  لذتِ  نوشی  و  مستی  و  شراب  به  میل  از  ایهام  و  ابهام  بدون  و  ده 

نوشیدنِ آن سخن به میان آمده است. در این صورت با یک تضاد عقیدتی مواجه هستیم  
یمین  هاي ابني امروزي دشوار است. یکی از بیشترین خواهشکه درکش براي خواننده
است   شراب  ممدوح،  اعتقادات(  مرتبه15)از  با  موضوع  این  باورهاي    که  و  شیعی 

مانند   صفحاتی  در  او  است.  تعارض  در  او  نکوهش    530،  393اسالمی  و  ذم  به  و... 
 پردازد: نوشی و آثار مخرب آن همچون تنگدستی میشراب

 ايدر جهان هر جاا کاه هسات آزاده

 و آن مشقت هام چاو نیکاو بنگاري

 هااا نگاارناارگس اناادر مجلااس گاال

 

 کشاادبااار غاام از تنگدسااتی ماای 

 کشاادپرسااتی مااییاکثاارش از ماا

 کشاد سر ز مساتی ساوي پساتی مای

 (385تا: یمین، بی)ابن                 

 
 

سرایان به فواید  و... همچون غزل  401،  372،  361،  360،  322اما در صفحاتی مانند       
ي رشد  پردازد و از این طریق، آن را وسیلهنوشی و لزوم شرب آن می هاي شراب و لذت
افزایش روحیهو   و  انسان  میکمال  بخل  زدایش  و  نوعی  ي سخاوت  امر،  این  که  داند 

ترین معایب روزگار شاعر، یعنی العمل منفی و هیجانی در برابر یکی از محوري عکس
 رود:شمارمینکرن بهبخشش

 هرکس که توبه کند به دور گل از شراب

 شدن به دور گل از لطف طبع نیست تابب 

 املاااذّات کااارده قطاااع تعلاااق از هماااه

 
 کنیکه اندر شرب می ما را مالمت میاي

 می نگه دارد نفوس خلق را از عیب بخل

 

 اش قبااول کنااد غااافر الااذّنوبکاای توبااه 

 رغاام ماان یتااوبساااقی بیااار باااده علاای

 ي صااافی و روي خااوب االّ ز جااام باااده

 (322)همان:                                

 
 

 باشد زان کزو گیرد سماحمی ازرشدشرب 

 وان کزو آید سخاوت باشد از اهل فااالح 

 (361)همان:                                
 

ثواب  ي شراب را  و... خوردنِ به اندازه  371،  365یمین در ابیاتی مانند صفحات  ابن     
 داند:می

 با تو گاویم کاه چاونش بایاد خاورد  اي خردمناااد اگااار شاااراب خاااوري
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 تاااا بخواهاااد طبیعتااات مااای خاااور

 
 چااون نخواهااد دگاار نشاااید خااورد 

 (371)همان:                              
نهد و سرانجام آن ي آن را فرقی نمیاي دیگر نوشیدن حکیمانه و رندانهاما در قطعه     
 داند:مستی و بیهودگی میرا 
 گر حکیمانه است و گر رنداناه مای 

 

 کشااد آخاار کااارش بااه مسااتی ماای 

 (  385)همان:                              

این زمینه، صرف     بیدر  از  ناپسندیدهنظر  از رسم  تجاهالنه  پیروي  ي  ثباتی شاعر در 
توان این تعارض عقیدتی را مربوط به  بند او به عقاید دینی، مینوشی و التزامِ نیمشراب
یمین راد معتقد است: »ابنگونه که باستانی ي جوانی و پیري شاعر دانست؛ هماندو دوره

در عنفوان جوانی به مناسبت آمیزش و حشر و مؤانست و منادمت با وزراء و بزرگان و  
طبع لطیف  هاي سرور شبانه و مجالس انس و قدس روزانه و بنا به سوق  حضور در بزم

اي که جهت وجد  هاي طبیعت و انگیزهو ذوق حساس شاعرانه و براي دریافت زیبایی
دلی را در کار است، با باده و ساده و حتی بن  و حشیش سروکار  و تواجد هر صاحب

گرفته،   قوّت  را طی کرده، ضعف  زندگی  نشیب  و  فراز  که  زمان شیب  در  اما  داشته... 
ي خود را به سبحه و سجاده داده و رطل گران را به رحل خواه ناخواه باده و ساده جا
 (. شاعر خطاب به خویش گفته است: 54تا: راد، بیقرآن بدل نموده« )باستانی

 یماینبه هوش باش که پیري رسید ابان
 

 کاردنخاوديگذشت وقت جوانی و بی 
 (493تا: یمین، بی)ابن                    

 
 ی مقام و ارزش هنر و شاعریدرباره . تضادهای شاعر 4. 3

ي شعرسرایی و قدرت سخنوري  توان به سخنان او دربارههاي دیگر شاعر میاز تعارض
ابن کرد.  نشان  اشاره  شعرسرایی  و  سخنوري  و  هنر  به  را  خود  زیاد  دلبستگی  یمین 

 گوید:دهد و در ارزش واالي آن میمی
 ي فکاارسااخن بکااري بااود نااوزاده

 
 همچااون جااان پاااکشدار گراماای 

 (440)همان:                          
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قطعه      در  قطعهو  مانند  بسیاري  ،  527،  401،  399،  347،  344هاي  هاي صفحههاي 
بزرگ  492و    488،  487،  485،  475،  451،  440 و  با غلو  غالباً  از  نماییو...  دور  هاي 

 کند:ذهن، به این هنر خود »مفاخره« می
 یماین از درّ نظامبایساري کامل است ابان

 ختم شد بر من سخن همچون که معجز بر نبی
 در نسیب و در مراثی در هجا و در مادیح 

 گویم فصیح وین سخن در روي اهل نطق می
 (360)همان:                                       

 

گردانی شاعر از شعر و هنر در قطعات  گونه مضامین، دلزدگی و رويدر تقابل با این     
 شود: دیگري مشاهده می

 برو اي دوست مپندار که اندر همه عمر
 شعر و خط نیست متاعی که بهایی آرد

 از خط و شعر تارا هایچ گاره بگشااید 
 با تو گویم که چرا تا عجبات ننمایاد...

 (375)همان:                                
 

دقیق      عبارت  به  یا  عمل  و  علم  میان  تفاوت  در  باید  را  تناقض  این  میان  رفع  تر 
حوزه در  جست.  شاعر  »توانستن«  و  ابن»خواستن«  اصلی  رمي  نظري،  بر  ي  یمین 

بزرگداشت علم و هنر است و آرمان وي سودمندي براي جامعه، در عین حفظ قناعت  
اگون از جمله اینکه در ساختار اجتماعی  و مناعت طبع است؛ اما در عمل، به دالیل گون

به  ناگزیر  نبوده است،  تمکّن و رفاهی  ارج و  را چندان  عصر وي، عالمان و هنرمندان 
در   اصلی  تناقض  بنابراین،  است؛  نهاده  گام  نداشته  آن  به  اعتقاد  چندان  که خود  راهی 

مثال، شاعر   براي  است؛  تحمیل شده  او  بر  که  و شرایطی  اوضاع  ساختار جامعه است 
 کند:گونه بیان می اش را اینزمانه 

 جاهل به مسند انادر و عاالم بارون در
 جُهّااال در تاانعم و ارباااب فضاال را

 

 رسادجوید کلید و راه به درباان نمای 
 رسادبا صدهزار غصه یکی ناان نمای

 (392)همان:                           
 
 

ابن بسیار را سبب جلب  همچنین،  حسادت دشمنان و موجب زحمت و یمین هنر 
 داند: دردسر خود می

 مایل ملک قناعت چاو شادم دانساتم
 

  که هنر هرچه زیادت شود آن دردساار اساات  
 (353)همان:                                 

 داند:  و گمنامی در سخن و سخنوري را براي پرهیز از گزندهاي روزگار مناسب می      
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 شااهرت اوسااتآفاات ماارد چااون ز 
 

 الاّذکر اساتخنک آن کس که خامال 
 (325)همان:                            

دانی بسیار  یمین مدعی است که از طریق سخنوري و سخناما در قطعات دیگر، ابن
 شمارد: ي عالم شده است و نهایت تالش انسان را در کسب نام و آوازه میخویش، شهره

 غایت قصواي همّت اشتهاري بیش نیساات   کالمی اینت بسعالم شدي در خوشيشهره
 (332)همان:                                  

ریختگی وضعیت فرهنگی و ادبی عصر شاعر است.  این تضاد فکري، ناشی از درهم     
ي  داند که در ظاهر خود را فردي گمنام بنمایاند تا حسادت و کینهیمین مصلحت میابن

هنر جامعه را علیه خویش که حامی و پشتیبانی ندارد، تحریک نکند. از سویی،  اکابر بی
می دلداري  را  خویش  دابماً  نفس  حدیث  با  جاهل  او  سردمداران  اگرچه  که  دهد 

دنیاییتوانسته و مکنت  ثروت  از طریق  دانایی  -اند  و  نه فضل  براي خود  آوازه  -و  اي 
 ي عالم شده است. سخنوري شهرهدست و پا کنند، خود از طریق قدرت  
تضاد فضل و هنر با دارایی و ثروت است. یکی از    از تضادهاي دیگر در این زمینه،

می گاهجلوه نمایان  شاعر  اجتماعی«  »نشانگرهاي  در  تقابل  این  اصلی  زیرا  هاي  شود؛ 
مجموعه  با  عمیقاً  می »زبان  ما  است.  مرتبط  اجتماعی  روابط  از  صحبت اي  در    توانیم 

تواند به نوع روابط  مان گستاخ یا مؤدب باشیم و تعیین یکی از این دو موضع میکردن
باشد«   داشته  بستگی  ماست،  مخاطب  که  شخصی  و  ما  میان  موجود  اجتماعی 

استفاده70:  1383)صفوي، درنتیجه،  ابن(؛  بنده، چاکر، ي  »رهی،  از عناوینی چون  یمین 
بنده کمینه  و  برغالم  و...«  گدا  داعی،  و قدرت  ي  موقعیت  نشانگر  اعتباري  به  اي خود 

مهم و  اوست  )ممدوحان(  مخاطبان  اجتماعی  و  سیاسی  در  برتر  القاب  این  همه،  از  تر 
 جهت برانگیختن ممدوحان براي اعطاي پاداش و صله است: 

 کن خواجه و تشریف اجااازت فرمااايلطف
 

 کاین گدا را پس ازین طاقت دریوزه نماند 
 (371تا: یمین، بی)ابن                        

تضاد با عناوینی چون »صاحب طبع وقاد و فکر ثاقب، خسرو اقلیم   اما این القاب، در    
یمین در مفاخره  الشعرا و...« قرار دارند که غالباً ابنهنر، پیروز روز و بختیار زیرک، خاتم
 کند: ها بسیار استفاده میبه جایگاه معنوي و شاعري خود از آن
 فلکاام گفاات کااه اي خساارو اقلاایم هناار

 
 هست معهود چو این مشغله و افغااان چیساات  

 (334)همان:                                   
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اش سبب دوپارگی  بنابراین، تضاد میان موقعیت اقتصادي شاعر با موقعیت فرهنگی 
نیز ناشی از سیاست  نادرست فرمانروایان هاي  وحدت فکري او شده است که این امر 

 توجهی به شایستگان است. درجهت حمایت از نااهالن و بی
 

 . بدگویی و نفی و مذمّت آن5. 3
کامالً  ابن رویکردي  و  کرده  باز  خود  حاسدان  و  دشمنان  نکوهش  به  زبان  بارها  یمین 

آن  ستیهنده برابر  گاو، در  مار، خر،  را همچون »س ،  او دشمنان خود  است.  داشته  ها 
 داند:گرگ، جغد و...« و داراي صفاتی نظیر »خونخوار، بدگوهر، شقی و...« می

 تاااو ز مااان برتاااري اگااار جساااتی
 گرچه فخرسات ظان مبار کاه بادین
 نااه کااه تبّاات یاادا اباای لهااب اساات

 
 این مارسیرتان به ره آیند وقات مارگ

 اند زهر پاشچون مار هر یکی دوزبان
 

 گفاات آن کااو ز حالاات آگاااه اساات 
 ض کوتااه اساتدست عارت ز عار

 جاااش باااالي قاال هااو اللّااه اساات
 (336)همان:                             

 آید بلی به ره چو سر آید زماان ماار
 سر همه را چون زبان ماربادا دونیمه
 (419)همان:                              

 
 
 
 

قطعه      قطعاتی همچون  در  از    436،  435،  434،  351هاي صفحات اما  پرهیز  به  و... 
کننده  کند و نکوهش دیگران را سبب خواري و زبونی نکوهش چنین کاري دعوت می

 شمرد: می

 خواهی که خاوار نشاوي اي عزیاز مان
 

 هرگز به ذّم کس نزنی پایش کاس نفاس 
 (434 )همان:                                 

 حالکس در هیچبد مگوي و بد مکن با هیچ
 

 تا نه بد گوید کست نی باشدت بیمی ز کس 
 (435)همان:                                  

فعلی    و  قول  بر  انسان  اگر  که  اعتقاد شاعر است  این  از  برگرفته  فکري  تضاد  این 
دارنده و  کرد  پیدا  بدرفتاري  دسترسی  و  بدگویی  درجهت  آن  از  نباید  شد،  قدرتی  ي 

بخواهد   فردي  اگر  اما  آورد؛  گرد  اطراف خود  در  را  دوستدارانی  بتواند  تا  کند  استفاده 
اش  مقابله با او برخاست و زیر بار ستم و بدگوییعکس این موضوع عمل کند، باید به  

 نباید رفت: 
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 باااه هااار نیکااای سااازاي آفرینااای
 

 بااه هنگااام باادي درخااورد نفاارین 
  (489)همان:                            

 . دوگانگی در توصيف معارضان و حاسدان 1. 5. 3
ابن دیگر  این است  رویکردي  و حاسدان  با دشمنان  مواجهه  در  او یمین  از سویی،  که 

 داند: مندي انسان می وجود حسودان را دلیلی بر هنرمندي و فضلیت
 برد از راي تااو خورشااید رواساات ور حسد می

 
 هنر آنکه در آفاق کسااش نیساات حسااودبی 

 (375)همان:                                     
 حاساادان هسااتند و مااا را باااک نیساات

 
 نیسااتشهناار آن کااس کااه حاسااد باای 

 (437)همان:                                 
ها و  ترین اعتراضرحمانهطورکه گفته شد، شدیدترین و بیو از سوي دیگر، همان     

 ي حضور حاسدان است: یمین دربارهانتقادهاي ابن
 حاسااد بدسااگال باااري کیساات

 زود باشاااد کاااه مااااهی کلکااام

 پوست اندرکشام باه نااخن هجاو

 

 سانجدمیازان مان چاه مایاو به   

 چون ز رو خونش از جگر هنجاد

 از سرش همچو پوست از سانجد

 (380)همان:                        

 
 

کند که در علم و هنر جزو خواص روزگار است؛ بنابراین،  شاعر گمان می  درواقع،
سو، دلیلی بر  او این موضوع را از یک  ورزند.قطاران به او حسادت مینمایان و همعالم

ي صبر و بردباریش  شمارد و از سویی دیگر، هنگامی که کاسه صحّت ادعاي خویش می 
تبع رسم زمانه، به هجو و  گردد، بهاندیشان لبریز میهاي کجگیريدر برابر طعن و خرده

 ار سازد. ها آشکگونه اشعار بر آنپردازد تا قدرت خویش را در اینمذمتشان می 
 

 . تضادنگری در قطعات مدحی6. 3
ابن آنکه  جامعهبا  در  بهیمین  ادبی  حجم  ي  است،  مطرح  ارزشگراي  شاعري  عنوان 

گونه به  هستند؛  مدحی  قطعاتش  و  قصاید  از  ستایشگري  چشمگیري  از  جداي  که  اي 
آل  و  »شصت سربداران  گونهکرت،  خداوندگار  بیوپنج  را  و گون  سزاواري  به  توجه 

به که  بود  ستوده  ایشان  احوال  ناسزاواري  و  اوضاع  و  سیاسی  وضع  رهگذر  از  ظاهر 
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:  1383« )ریپکا،  .باري که ناچار به زیستن در آن بود، به این کار کشانده شده بودفالکت
470 ) 

کند؛ بدین صورت  اي دیگر از تضادگویی شاعر، در این اشعار مدحی جلوه میگونه
،  343هاي  هاي صفحهآغازین قطعات مدحی، از جمله قطعهویژه در ابیات  که شاعر به

و    398،  371 نظر صابب، کرم  انور،  رمي  نظیر  داشتن صفاتی  به  را  و...  ممدوح خود 
کند؛ اما چون به خواهش و تقاضاي خود دست  بخشش بسیار و عدل شامل، ستایش می

نمی نپیدا  را  ممدوح  به  منسوب  همان صفاتِ  پایانی،  ابیات  در  میکند،  براي  فی  کند؛ 
 گوید: مثال، در ارتباط با عدل ممدوح می

 که نیست آنکه عدلت هست تاحديبگو ايپس

 چون روا داري که چوپان تااو اناادر ملااک ماان

 یمااین از عاادل تااو خااوش نگااردد خاااطر اباان

 

 شاااهباز تنااد را یااارا کااه باار تیهااو زنااد... 

 ترکتازي آرد و صاادچوب باار هناادو زنااد

 ساقش پس از یرغو زندتا نگویی چوب یا  

 (371تا: یمین، بی)ابن                        

 
 

این      ابندر  اشعار،  صرف گونه  نیز  یمین  و  سخن  شیرینی  احترام،  رعایت  از  نظر 
شیوه این  با  دارد  قصد  ممدوح،  از  مستقل  هویتی  از  زمامداران  برخورداري  به  بیان،  ي 

رو، این عدالتی را گوشزد کند؛ ازایندوري از ظلم و بیزمانه کسب فضایل اخالقی و  
عزل    ها( دارد تا تدفیع یا تهدید.ي ترغیب )برخورداري از حداقلتضادگویی بیشتر جنبه

بیانگر این است که آن ها اقتدار و شکوه پادشاهان  و نصب سریع حاکمان عصر شاعر 
براین  نداشتند؛  را  خود  گذشته  به  شاعر  میاساس،  آناجازه  که  و  دهد  مواخذه  را  ها 

نصیحت کند. پس براي اینکه کالمش اثرگذار و نافذ گردد و در ضمن، خشم و غضب  
 .کندها را ستایش و در نهایت منظورش را القا میحاکم را برنینگیزد، در آغاز سخنش آن

تعارض ابناز دیگر  در آنهاي قطعات مدحی  این است که  ها  ها شکستن حریمیمین، 
اغراق تصاویر  خلق  و  ممدوحان  رضایت  و  پسند  می براي  دیده  بسیار  که  آمیز  شود 

اند؛ اما  ها گذاشتهاسالف او )فرخی، عنصري و انوري و...( نیز بارها پا بر سر این حریم
شیعه شاعري  چنین  از  سرایش  معصوم)ع(،  امامان  وصف  در  اشعاري  چنان  با  مذهب 

-یمین در اکثر قطعات مدحی خود مانند قطعهین، ابنابیاتی دور از انتظار است. همچن
صفحه و    463،  438،  429،  402هاي  هاي  واقعیات  با  که  است  پیموده  را  آفاقی  و... 

ي مدحی او بدون عیب و سراسر  مسابل حاکم بر جامعه همسویی ندارد؛ چراکه جامعه
 گوید:سو میعدالت و خوبی است؛ بنابراین، از یک 
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 بخااشطغایتمورخااان تاااجشاااه جهااان 
 تا دست درفشانت به بخشش درآمدسات
 در روزگااار عاادل تااو از یماان رمفتاات

 

 کز قدر و جاه بر سر کیوان نهد ساریر 
 نتاوان یافات یاک فقیاردر کاینات می

 نوشااد بااره دلیاار ز پسااتان شاایر شاایر 
 (        423)همان:                             

 
 
 

صفحات        مانند  مدحی  قطعات  در  مقابل،  واقع  462،  415در  دیدي  با  گرا  و... 
 گوید:ي وضعیت جامعه میدرباره

 هاا باه دل گفاتمي اندیشاهدرین میانه
 جواب داد و بگفتا به عهد این مخادوم

 

 حاال بود که نیک شود خااطر پریشاان 
 زهی تصوّر باطال زهای خیاال محاال 

 (457)همان:                                
 

دوگانه       رویکرد  چنین  علل  از  ابنیکی  عصر  حاکمان  بسیار  تعدد  و  اي،  یمین 
اي چنین رفتارهایی را در  ها با شاعر است. او نیز همچون آینه برخوردهاي گوناگون آن

حیدر  علی چشمی،  الدیناشعارش بازتاب داده است. درواقع، تعدادي از آنان )مانند تاج
نجم  هنر  علی الدین قصاب،  و  اهل فضل  دوستداري  و  مردم  رعایت حال  در  و...(  مؤید 

براین  اند؛  یمین قرار گرفته آمیز ابنهاي بعضاً اغراقاساس مورد ستایشپیشگام بودند و 
با آنان  از  تعدادي  ورزانه  رفتاري غیرانسانی و غرض  هنرمندان  و  اندیشمندان  اما گاهی 

بر اشعار ابناند؛  داشته بهبود اوضاع  یمین سایه افکنده است؛  درنتیجه، یأس و اندوه از 
گفت بافت متغیر قطعات مدحی شاعر، با بافت متغیر و ناپایدار قدرت  توانرو، میازاین

 سیاسی عصر او ارتباطی تنگاتن  دارد.
برجسته عنصر  تضاد  وقتی  گفت  باید  تضادنگري،  بررسی  شاعر  ضمن  فکري  ي 

به عرصه   شود،می آن مسلماً  نیز کشیده میتأثیرهاي  او  تصاویر  زبان و  شود؛ چراکه  ي 
دهد، بلکه  گفتن« او را تحت تأثیر قرار میتنها »چه  این نگرش مسلط بر ذهن شاعر نه 

می  »چگونه سازماندهی  هم  را  در گفتن«  تضاد  عنصر  بررسی  در  تبع  به  بنابراین،  کند؛ 
تري  تر و روشن نگارش او نیز بررسی کرد تا درک عینی نگرش شاعر باید نمود آن را در 

 ي شاعر حاصل شود. از اندیشه
 

 یمين . تضادگویی ابن 4
شود و  یمین دیده میي قطعات ابنگفت که صنعت »تضاد« در همه توانبه اطمینان می 

 صورت کامالً طبیعی و در اختیار محتواي شعر است.  عملکرد آن در بسیاري موارد به 
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همه در  صنعت  ابناین  شعري  ابعاد  عبارتي  و  صفت  فعل،  اسم،  مانند  و  یمین،  ها 
بر ایجاد صنعت بدیعی و  ها فراافکنده شده است و ترفندي است که عالوهساختار جمله

به مفاهیم  از  بسیاري  حامل  کالم،  اخآرایش  و  اندرزي  مفاهیم  اجتماعی  ویژه  و  القی 
هاي »مدرج« و »مکمل« هستند؛  یمین عمدتاً از نوع تقابلهاي کالمی ابن است. این تقابل

بندي هستند؛ مانند نیک و بد، هراس و امید  معنی که یا به لحاظ کیفیت قابل درجهبدین
ي متقابل، اثبات دیگري است؛ مانند روز و شب،  ( یا نفی یکی از دو واژه328)همان:  
نورظلم و  ایجاد  323)همان:    .ت  در کالم  زیبایی  و  معنوي  زمانی موسیقی  ( همچنین، 
براي برجستهمی تازه  برابر  شود که امور و مفاهیم متضاد گوناگون و  کردن مفهومی در 

ها  کردن تعارضي زیر براي برجستهیمین در سراسر قطعه هم قراربگیرند؛ براي مثال، ابن
از نوع تضاد خود، از تضاد معنایی استفاده می ي  ها در جامعه و ضدارزش  کند؛ آن هم 

هاي داراي تقابل مدرج و یا مکمل شکل گرفته است. این  جایی واژه»متقابل« که با جابه
 شود:نوع تضاد معنایی در بیشتر جمالت شاعر دیده می 

 بااه خسیسااان دهنااد نعماات و ناااز
 آنچااه بااا جاااهالن ساافله دهنااد
 راگااانج و دولااات دهناااد ناااادان 
 ساافله باار صاادر و اهاال دانااش را
 مگساااان را دهناااد شاااکر و قناااد

 

 اهاال دل را بااه جااان امااان ندهنااد 
 دان ندهنااادباااا بزرگاااان نکتاااه
 ناااان ندهنااادباهنرپیشاااه نااایم 

 بااه غلااط ره باار آسااتان ندهنااد
 بااا همایااان جااز اسااتخوان ندهنااد

 (374)همان:                          

 
 
 
 

شود که یا دو  ها در صنعت »مقابله« دیده مییافته از این تضادگوییي گسترشگونه
ها  گونه تقابلمصراع با یکدیگر در تقابل هستند و بسامد ایني نیمپارهمصراع یا دو نیم
یمین یمین چشمگیر است. از طرف دیگر، تضادهایی که در قطعات ابندر قطعات ابن

ي  اند که به این چند دستهکلمه نیز قابل بررسی شود از جهت دستوري و نوع  دیده می 
 ها.. تضاد صفت3ها؛ . تضاد فعل2ها؛  . تضاد اسم1شوند: اصلی و تأثیرگذار تقسیم می 

 

 ها . تضاد اسم 1. 4
اسم انواع  تقابل  حاصل  تضاد،  پدیدهاین  اربعه،  عناصر  از  متضاد  و  هاي  طبیعی  هاي 

فلسفی،   مفاهیم حکمی،  تا  گرفته  در جهت  حیوانات  غالباً  که  انتزاعی است  و  اخالقی 
 تبیین و تأیید موضوعات اخالقی و اجتماعی است. 
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. »دوست و دشمن« با مشتقاتشان  از پربسامدترین اسامی متضادند که نمود  1.  1.  4     
»اخوانیات« و »هجویه آن ابنها در  اندیشه هاي«  بیان  در  برجسته است که غالباً  ي  یمین 

 شوند: منان و جلب حمایت دوستان« استفاده می»ذم و نکوهش دش
 از باااراي دو چیاااز جویاااد و باااس

 دوساااتیاااا از آن ساااربلند گاااردد 
 

 مااارد عاقااال جهاااان پااار فااان را 
 را دشااامنیاااا کاااه پایماااال کناااد 

 (313)همان:                             
 
 

تقابل در صفحهنمونه     ،  442،  414،  407،  397،  396،  399،  313هاي  هاي دیگر این 
 شود.و... دیده می 448،  444، 435
ابن2.  1.  4      قطعات  اسامی  در  موجود  زیباي  تضادهاي  از  یکی  میان  .  تقابل  یمین، 

حیوانات و پرندگان است. این تضاد برگرفته از زندگی شاعر در محیط روستا و دامن 
درباره شاعر  منفی  و  مثبت  نگرش  و  است  پرندطبیعت  و  حیوانات  براساس  ي  گان 

آنویژگی از  هرکدام  بههاي  بهها  است؛  آمده  مرغ  وجود  با  سیمرغ  یا  »عنقا  تقابل  ویژه 
درون از  برگرفته  که  »قناعت مایهخانگی«  پربسامدترین  ي  از  است،  آزمندي«  و  پیشگی 
 تضادها در این زمینه است: 

 مرغان خااانگیخواري مکش ز حرص چو   
 

 قاااف قناعاات کاان اختیااار وارساایمرغ 
 (410)همان:                                  

(،  448(، س  و شیر )همان:  452هاي دیگر، تقابل سیمرغ و گنجشک )همان:  نمونه     
)همان:   کوف  و  )همان:  448شهباز  سیاه  کالغ  و  سفید  باز  مگس  341(،  و  شهباز   ،)

باز و خروس )همان:  433)همان:   بلبل  433(،  (، فیل و مگس  434و شهباز )همان:  (، 
باز 236(، هُدهُد و عنقا )همان:  367(، شیر و روباه )همان:  329)همان:   (، گنجشک و 
 ( و... است. 372(، برّه و گرگ )همان: 365)همان: 
یمین چشمگیر کاررفته در تلمیحات دینی و قرآنی ابن. تضاد در میان اسامی به3.  1.  4   

ي اسالمی و گرایش شیعی شاعر که خاستگاه شناختی اوست،  شه است. با توجه به اندی
 این اسامی در سراسر اشعار او جریان دارند:
 در وي که هیچ دیده ندیدست ناپسند

 
 فروتار اسات شایطانز    فرشاتهآخر چرا   

 (347)همان:                                
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بهشت  نمونه      و  جهنم  اسامی  در  دیگر  حضرت256)همان:هاي  و (،  محمد)ص( 
جنت320)همان:  1صهیب و  دوزخ  )همان:(،  )همان:331المأوا  گدا  و  قارون   ،)  332 ،)

)همان:   موسی  و  )همان:347فرعون  فرشته  و  دیو  چشمه390(،  حریق (،  و  کوثر  ي 
 ( و... قابل مشاهده است. 449 )همان:
برجسته 4.  1.  4   تضادهاي  از  دیگر  یکی  ابن.  اسامی  دربارهیمیي  از  ن  »پرهیز  ي 

 آید:شمارمیظاهرپرستی« است که یکی از مفاهیم مرکزي قطعات او به
 بهر دوست؟  مُهره بهر دشمن و کو    زهرکو    گیرم که مار چوبه کند تن به شکل مار 

 ( 342)همان:                                      
، 444،  432،  430،  426،  408،  342،  335هاي  هاي دیگر این تضاد در صفحهنمونه     
 شود.و... دیده می 446، 445
برجسته5.  1.  4      تضادهاي  از  ابن.  دیگر  حوزهي  دو  اسامی  و  یمین،  »بخشش  ي 

اصلی از  که  است  موضوعی  بخشش،  و  کرم  فقدان  است.  و  ترین ضعفخساست«  ها 
 رود: شمار میمعایب روزگار شاعر به

 تنهاااا ناااه ضااانّتی باشاااد جماااع
 

 باشااادش ز قفاااا  تفریاااقر کاااه گااا 
 (320)همان:                                

، 441،  417،  416،  403،  402،  397،  319هاي  هاي دیگر این تضاد در صفحهنمونه     
 شود. و... دیده می 452،  450،  449، 447
هایی که در آن المثلهاي بزرگان و اقوال عارفان و ضربیمین از گفته. ابن6.  1.  4     

داشته رواج  اندیشه،  زمان  تشریح  و  توضیح  جهت  در  ادبی  سنن  از  همچنین  و  اند 
ها  کند. در این نمونه رسانی و اثبات دعاوي خویش استفاده میآموزش اخالق و آگاهی

 کاربرد اسامی متضاد مشهود است:
 مشااکو  پشاا اگرچااه از آهااو بااود 

 
 ترک گیاارها دلیگفت بگذر ز آن و این ساده

 

 
 

 ولاای پشاا  چااون مشااک نااارد بهااا
 (315)همان:                                  

 گنج  مارو بی   گل  خارزان که نتوان یافت بی 

 (330)همان:                                  
صفحهنمونه      در  تقابل  نوع  این  دیگر  ،  424،  417،  412،  403،  328،  322هاي  هاي 
 و... قابل مشاهده است.  454، 440،  439،  437، 432
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ي »عقل و هنر« است؛ زیرا  ي دیگر اسامی متضاد در حوزه. کاربرد برجسته7.  1.  4     
ابن نزد  را میعقل و خرد در  او  و  ارزشمند است  بسیار  توان »ستایشگر عقل« و  یمین 
 »شاعر خردگرا« نامید:

 نااادانکنااد غلااط اساات آنکااه ماای
 

 داناااااناپسااااند آیااااد آن باااار  
 (320)همان:                            

،  400،  392،  358،  342،  338،  320هاي  هاي دیگر این نوع تضاد در صفحه از نمونه     
 شود.و... دیده می 449،  433،  432،  426، 414
جلوه8.  1.  4 از  قطعه.  در  تضادگویی  مهم  ابنهاي  اربعهاي  »عناصر  کاربرد  ه«  یمین، 

به ابننظرمیاست.  که  قطعهرسد  در  جهت  یمین  به  خاک  و  آب  عناصر  به  خود،  هاي 
ها در آبادانی و رونق کار و زندگی کشاورزان، نگرشی مثبت دارد؛ اما به  نقش بسزاي آن

ها و تلفات به روستاییان و کشاورزان نگرشی  عناصر باد و آتش به دلیل ایجاد خسارت
 منفی و نکوهیده دارد:

  مباش آتش  سوز چونو عالم باد  سبک چونسر 
 ترساات لطف و بردباري خوش  آب و خاک همچو  

 (343)همان:                                            
در صفحهنمونه      تضاد  نوع  این  دیگر  ، 371،  369،  328،  325،  323،  318هاي  هاي 
 شود.و... دیده می  435،   387، 384
 
 ها صفت . تضاد 2. 4

بعد از تضاد در بخش اسامی، بیشترین بسامد و تکرار متعلق به تضاد در صفات است  
 هاي مرکزي و محوري شاعرند؛ از جمله:که در خدمت بیان اندیشه

مهم1.  2.  4      قطعه.  در  تضاد صفت  ابنترین  دربارههاي  »ناپایداري  یمین،  مفهوم  ي 
و   شاعر  روزگار  سختی  است؛  چنین دنیا«  کاربرد  سبب  جامعه  هنجارهاي  واژگونی 

 صفاتی شده است: 
 یمااینجوي یعنی نااام نیااک اباان  باقیعمر  
 

 مستعاري بیش نیساات   فانیکاین دو روزه عمر   
 (332)همان:                                         

 مایه، دو صفت »بد و نیک« پربسامد هستند:در رابطه با این درون
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 نشااود شاااد و ناای دژم  بااد  و  نیااککز کار  
 

 داند که هر چه هست به حکم خداي اوساات  
 (329)همان:                                        

، 399،  396،  329،  328،  322هاي  ها در صفحههاي دیگر این نوع تقابل صفت نمونه     
 شود. و... دیده می 443،  429،  418، 410
  . دومین تضاد پربسامد صفات، دو صفت »پیر و جوان« و مشتقات آن است 2.  2.  4     

به بخت«  و  »رمي  واژگان  با  ارتباط  در  مجازي  به صورت  که  کارمیکه  واژگانی  روند؛ 
یمین هستند؛ چنانکه کارآزمودگی را  مرتبط با دو موضوع »تقدیرگرایی و خردگرایی« ابن

 دارد:ه بخت منسوب میبه عقل، و قدرت و تکاپو را ب
 گرچه باشد یاور اندر کارها  پیرترمي  
 

 در جهان یاري نخاساات   جوانت لیک چون بخت   
 (346)همان:                                       

،  347,  346هاي  هاي دیگر کاربرد این دو صفت به صورت مجازي در صفحهنمونه     
 شود. و... دیده می 430،  423، 410،  403،  400، 359

هاي مسلط بر ذهن او  یمین که در بیان اندیشهکاررفته در شعر ابنهاي بهاز دیگر صفت
عبارت دارند،  بسزایی  بینقش  از:  )همان:اند  باقرار  و  صواب  314قرار  و  خطا   ،)

(، حالل و حرام  337(، نفیس و خسیس )همان:333(، دولت و نکبت )همان:329)همان:
)همان:349)همان: روشن  و  تیره  )همان:347(،  ناخوش  و  خوش  نو  326(،  و  کهن   ،)
)همان:322)همان: ممسک  و  راد  )همان:324(،  پست  و  بلند  گرم  326(،  و  سرد   ،)
(، زیرک و کودن  337(، گویا و خاموش )همان:339(، خوب و زشت )همان:330)همان:
 (. 419(، خام و پخته )همان:347)همان:
 
 ها تضاد فعل. 3. 4

  پذیري و فناپذیري امور دنیایی بهها، افعالی است که بیانگر تحول ترین فعلاز برجسته 
 ویژه امور اجتماعی و اخالقی است:

 دریاان ساارا و دریاان صاافّه و دریاان مسااند
 

 برخاساات و وزیاار ازو  نشساات بساای امیاار  
   (337)همان:                                        

 مینمايجهدي  هست پسر در ضبط آنچت  اي
 

 اندوهی نبایااد خوردناات   نیست تا ز هر چ آن   
 (325)همان:                                        
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ایننمونه بههاي  افعال،  در  گونه  برخاست«  و  »نشست  و  نیست«  و  »هست  ویژه 
 شود. و... دیده می 424، 420، 400،  341، 329، 325،  315هاي صفحاه

)همان: نگذارد  و  بگذارد  همچون:  دیگري  متضاد  تاب 316افعال  و  آورد  تاب   ،)
)همان: )همان:322نآورد  کنی  نیکی  و  کنی  بد  )همان:327(،  ببست  و  بگشاد   ،)330  ،)

)همان: کاهد  و  )همان:332افزاید  ندهد  و  دهد  )همان:325(،  ندارند  و  دارند   ،)509  ،)
سرن  و  )همان:برکشید  کرد  و 338گون  مفاهیم  بیان  در  تأثیرگذار  افعال  جمله  از   )

 ویژه واژگونی و ناپایداري زمانه هستند.یمین بههاي محوري ابنمایهدرون 
به      متضاد  افعال  و  صفات  و  اسامی  از  بسامدي  زیر  در  در  ي  قطعه   150کاررفته 
 ذهنیت شاعر حاصل شود. یمین آورده شده است تا درک بهتري از این صنعت و ابن

 بسامد  تعداد نوع کلمه
 % 6/54 130 اسم 
 % 4/26 63 صفت 
 % 9/18 45 فعل
 %  100 238 جمع

 
 گيری . نتيجه5

یمین براساس آنچه گفته شد، »تضاد« از پربسامدترین عناصر فکري و زبانی قطعات ابن
هاي مسلط بر قطعات  ها و دیدگاهگویی و تضادگونگی وجودي از نگرشاست و تناقض

بهابن میمیشماریمین  دنیاگریزي،  و  دنیاطلبی  همچون  مفاهیمی  در  که  و  رود  گساري 
نگاه حرمت شراب و شراب آن،  نفی  اختیار و  تأثیر عمل و  به  اعتقاد  نوشی، مدحیات، 

در   دوگانگی  آن،  مذمت  و  نفی  و  بدگویی  شاعري،  و  هنر  ارزش  و  مقام  به  متضاد 
تاب یافته است و ارتباط تنگاتن  و مستقیمی میان کاربرد صنعت  توصیف معارضان باز 
اندیشه  با  قطعات  تضاد  ادبی  سطح  در  آنکه  ضمن  دارد؛  وجود  شاعر  مرکزي  هاي 

و  ابن اسم، صفت  انواع کلمه، تضاد در  میان  دارد و در  برجستگی خاصی  یمین، تضاد 
که عوامل اصلی بروز تضاد  ي مهم این است  فعل بیشترین بسامد و تکرار را دارد. نکته

یمین عمدتاً مربوط به مسابل اجتماعی و سیاسی هستند؛ زیرا از  در اندیشه و گفتار ابن
ارزشیک در  دگرگونی  وجود سو  طرفی،  از  و  اجتماعی  هنجارهاي  و  اخالقی  هاي 
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زدن توازن مرامی و فکري شاعر  هاي سیاسی متعدد حاکم بر جامعه سبب برهمجریان
بند شاعر به عقاید مذهبی و  ثباتی شخصیتی، التزامِ نیمر مراحل بعدي بیشده است و د

شاعربودن(  و  )فاضل  شاعر  فرهنگی  جایگاه  و  )تنگدستی(  اقتصادي  وضعیت  تقابل 
 ها شده است. ها و تضادگوییسبب بروز چنین تضادنگري

 
 یادداشت

که به پیامبر اسالم ایمان آورد  تیم(، از نخستین کسانی است  پیمانان بنیسنان )از همبن . صهیب 1
گوید: »تا نشستی چون  اي خطاب به ممدوح مییمین در قطعه(. ابن 220: 1380)رک. میرخواند،

( که  320تا:  یمین، بیام در بندگی همچون صهیب« )ابنمحمّد بر سریر سروري/ من به پا استاده
 محمّد)ص( با بندگی صهیب وجود دارد.تضاد میان سروري حضرت

 

 منابع 
 ي الهادي. اي، قم: مؤسسه قمشهي مهدي الهی(. ترجمه1383. )قرآن کریم

)بیابن فریومدي.  اشعارتا(.  یمین  باستانیدیوان  حسینعلی  اهتمام  و  تصحیح  به   راد، . 
 ي سنایی. : کتابخانه تهران

احمد )فارسی  و  بهشتی،  علیرضا.  و  1390نژاد،  جبر  راهی  دو  سر  بر  رازي  »فخر   .)
 .48 -19، صص 41، پیاپی  اندیشه دینی دانشگاه شیراز  .اختیار«
)رجب  توحیدیان،  .1388 « .   «تبریزي  صابب   دیوان  در   مضامین  و  معانی   تضاد(. 
 .115-87 صص  ،2 يشماره ،1 يدوره ،ادبی  هاياندیشه
)  و  رجب  توحیدیان، تناقض1391نصرتی، عبداهلل.  و  گویی  (. »تضاد معانی و مضامین 

ي  ، شماره 5، سال  شناسی نظم  نثر فارسی )بهار ادب(سبک در شعر کلیم کاشانی«.
 . 72-57(، صص  18)پیاپی   4

( همکاران.  و  طاهره  تقابل1392چهري،  »تحلیل  شعر  (.  در  واژگانی  تضادهاي  و  ها 
ادب  پژوهشسنایی«.   گویا  عرفانیهاي  سال  ()گوهر  شماره7،  (،  25)پیاپی    2ي  ، 
 . 158-141صص 

و محمدرضا  )  حصارکی،  محمدعلی.  مثنوي«. 1390گذشتی،  در  تضاد  »بازتاب   .)
فارسی،فصلنامه ادبیات   و  زبان  اسالمی  دانشکده ي  آزاد  دانشگاه  انسانی  علوم  ي 

 .125-104، صص  6ي  ، شماره3، سال  واحد سنندج
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)خانلري،   ابن1347پرویز.  درگذشت  سال  ششصدمین  مقاالت  »مجموعه  یمین«. (. 
 .3-1، صص 1ي  ، شماره18ي ، دورهسخن

 ي ابوالقاسم سرّي، تهران: سخن.، ترجمه1. جتاریخ ادبیات ایران(. 1383ریپکا، یان. )
. تهران: اختران و نشر  ي اجتماعی شعر فارسیزمینه (.  1386کدکنی، محمدرضا. )شفیعی
 زمانه. 

 ي مهر.. تهران: سورهشناسیدرآمدي بر معنی(. 1383صفوي، کورش. )
 . اصفهان: دانشگاه اصفهان.ي صفويتفکر شیعه و شعر دوره(. 1385طغیانی، اسحاق. )

  المعارف دابره  ، تهران: مرکز5ج .  اسالمی  بزرگ  المعارفدابره (.  1367. )اهللفتح   مجتبایی،
 .اسالمی بزرگ

محمدبن )میرخواند،  ر1380خاوندشاه.  زریابالصفاوضه(.  عباس  تلخیص  خویی، . 
 تهران: علمی. 

(. »شگردهاي خاص سعدي در دو  1395کامیار، تقی. )وحیدیان پیکر، مرتضی و  نادري
، سال  شناسی نظم و نثر فارسی )بهار ادب(سبک نما«. متناقض  صنعت بدیعی تضاد و

   .113 –  97(، صص 31)پیاپی  1ي  ، شماره9
،  شناسیشیعه(. »تحریري نو بر مفهوم جبر و اختیار از نظر شیعه«،  1388نبیان، پروین. )

 . 230 -201، صص  26ي ، شماره7سال 
به  یمین فریومديي بزرگداشت ابنمجموعه مقاالت کنگره(.  1380نصرتی، عبداهلل. )  .
اداره ارشاد  اهتمام  و  فرهن   کل  و ي  آثار  انجمن  سمنان:  سمنان،  استان  اسالمی 

 مفاخر فرهنگی.
 
 

 


