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فارسی جایگاه ویژهاي دارد ،ابنیمین فریومدي است .از ویژگیهاي برجستهي این شاع ِر
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تضاد در سراسر قطعاتش گسترش یافته است .او از این صنعت به فراخور موضوع و هدف
براي زیباییآفرینی و بیان مضامین مزبور استفاده میکند .در این نوشتار ،پرسش اصلی این
است که ابنیمین به چه میزان و به چه علت از تضاد در اندیشه و گفتار خود استفاده کرده
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موقعیت زمانی و مکانی خود بوده است؛ زیرا از لحاظ زمانی ،عصر شاعر ،دوران سراسر
آشوب در تاریخ ایران محسوب میشده و از لحاظ مکانی ،محل زندگی شاعر از والیتهاي
پرآشوب بوده است؛ در نتیجهي این آشفتگیهاي درونی و بیرونی ،کالم شاعر نیز دچار
درهمریختگی و آشفتگی میگردد که بهخصوص در گسترهي جهانبینی او ،از جمله برخورد
با دنیا ،جبرگرایی و تقدیرگرایی ،سخنوري و شعردانی ،میگساري ،مدحیات ،نکوهش و
بدگویی بازتاب یافته است و سبب شده که صنعت تضاد ،پربسامدترین شگرد ادبی شاعر به
شمارآید .روش پژوهش ،توصیفی-تحلیلی است و نتایج با استفاده از تحلیل بیتها و
بسامدگیري ،به شیوهي کتابخانهاي و سندکاوي حاصل شدهاند.
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 .1مقدمه
امیرفخرالدین محمودابنامیر یمینالدینطغرایی مستوفی فریومدي مشهور و متخلص به
ابنیمین از شعراي خوشطبع قرن هشتم است (تولد اواخر قرن هفت -وفات 769
ه.ق) .غالب تذکرهنویسان و محققان ،طبع شعر و فضایل اخالقی او را ستودهاند؛ از
جمله فتحاهلل مجتبایی ،ابنیمین را به فضایلی چون «قناعت و پرهیز از طمع و
زیادهطلبی ،صیانت نفس از ذلت و خواري ،دعوت به کار و کوشش ،انتقاد از نامردمی و
دونطبعی و قدرناشناسی» منسوب میداند( .رک .مجتبایی ،1367 ،ج )146 :5با
ژرفنگري و بسامدگیري در قطعات شاعر ،ضمن تأیید گفتههاي تذکرهنویسان و
محققان ،در مواردي «نظرهاي ابنیمین چندان ناروشن و تغییرپذیر است که خالفگوي
مینماید( ».ریپکا )470 :1383 ،و کالمش سرشتی ضد و نقیض پیدا میکند؛ چراکه او
در برزخی از تسلیم و عصیان بهسرمیبرد؛ تسلیم در برابر قضاوقدر و سرنوشت الهی و
عصیان علیه جامعهي پر از ابتذال و فساد .از طرف دیگر ،از لحاظ شخصیتی نیز در
برزخی از بردباري و تهور بهسرمیبرد :بردباري در برابر سختیهاي زندگی و تهور و
عصیان در برابر نقصهاي جامعه .درواقع« ،تناقضگویی و تضادگونگی وجودي» از
دیدگاههاي مسلط قطعات ابنیمین بهشمارمیرود که خاستگاههاي مرکزي آن ،از
یکسو وابسته به بیثباتی درونی و اعتقادي شاعر است« :این تناقضگوییها حاکی از
تزلزل درونی و عدمثبات شخصیت فکري و اعتقادي و عدمانسجام روحی و روانی
شاعران در مراحل مختلف زندگی است» (طغیانی )118 :1385 ،و از سوي دیگر و
مهم تر از سایر عوامل ،وابسته به اوضاع و احوال اجتماعی و سیاسی عصر اوست؛
چراکه «این سخنور نامدار در یکی از آشفتهترین دورههاي تاریخی ایران قرار داشت و
شاید محل زندگی او از والیتهاي دیگر این سرزمین پرآشوبتر بوده است».
(خانلري )3 :1347 ،درواقع ،با حملهي مغوالن در سال  616ه.ق .و حکومت
صدوبیست ساله ي آنان بر سرزمین ایران ،صدها دِه و شهر آباد و بسیاري از مراکز علم
و ادب در خراسان و ري و اصفهان نابود گردید و هزاران مردم بیگناه از جمله علما و
شعراي بزرگ یا به قتل رسیدند یا از محل سکونت خود متواري شدند .چون دور آنها
به پایان رسید ،آشوب و کشتارها به شکلهاي دیگر ادامه یافت .در چنین وضعیتی ،هر
روز آسمان ایران رنگی مینمود و هر شب آبستن محنتی میشد .ابنیمین از معدود
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شاعرانی است که در مرکز چنین حوادثی به ظهور رسیده و این اوضاع پرالتهاب و
متغیر زمانه را در مشاعرهاي که با پدرش داشته ،اینگونه ترسیم کرده است:
ازو گاردد خاون

دارم ز جفااااي فلاااک آیناااهگاااون

پرآه دلی که سان

روزي به هزار غم باه شاب مایآرم

تا خود فلک از پرده چاه آرد بیارون
(ابنیمین ،بیتا)696 :

بنابراین ،از زاویهي عوامل بیرونی ،وجود دو جریان سیاسی حاکم بر جامعه سبب
برهم زدن توازن مرامی و فکري شاعر شده است :یکی ،بقایاي ایلخانان امثال طغاتیمور
و توکال قتلغ و ساتلمشبیک بود که بهخاطر شیوهي بدوي حکومتی آنها ،هنجارهاي
حکیمانه و اخالقی مورد توجه شان نبود؛ دوم ،کلوها و پهلوانانی که هرچند نامشان با
نام سربداران پیوند یافته بود ،باز هم با توجه به خاستگاه اجتماعیشان با اصول اخالقی
مبتنیبر حکمت و نظایر آن بهطور جدي میانهاي نداشتند ،اگرچه بهطور سنتی و تجربی به
برخی اصول اخالقی پایبند بودند« .عجیب اینکه همین ارتباط ضعیف با تفکر اصیل شیعه
و عدمآشنایی با سرچشمههاي آن به دیوان ابنیمین هم سرایت کرده است؛ درحالیکه ما
کوچکترین تردیدي را در شیعهبودن او نداریم( ».نصرتی )88 :1380 ،پس بهتبع تغییرات
متعدد محیطی ،قطعات شاعر نیز که الهامگرفته از چنین شرایطی است ،سرشتی متغیر و
متضاد پیدا کرده است که بازتاب آن را میتوان در بسامد باالي واژگان و مفاهیم متضاد،
کاربرد تصاویر متناقضنما ،صنعت مقابله ،هجویهها ،انتقادها و ...مشاهده کرد .در این
پژوهش تضاد در نگرش و نگارش قطعات ابنیمین بررسی میشود.
 .2پيشينهی پژوهش

در زمینهي بررسی اشعار ابنیمین ،مجموعه مقاالتی با ناام مجموعاه مقااالت کنگارهي
بزرگداشت ابنیمین فریومدي در سال  1380به چاپ رسیده است .در زمیناهي بررسای
تضاد در آثار گوناگون نیز ،مقاالتی نظیر «شگردهاي خاص سعدي در دو صنعت بدیعی
تضاد و متناقضنما» (نادريپیکر و وحیدیانکامیار« ،)1395 ،تضااد معاانی و مضاامین و
تناقضگویی در شعر کلیم کاشانی» (توحیدیان و نصارتی« ،)1391 ،تحلیال تقابالهاا و
تضادهاي واژگانی در شعر سنایی» (چهري و همکاران« ،)1392 ،تضاد معانی و مضامین
در دیوان صاابب تبریازي» (توحیادیان« ،)115-87 :1388 ،بازتااب تضااد در مثناوي»
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(حصارکی و گذشتی )1390 ،انجام شده است؛ اما درباارهي بررسای تضااد در قطعاات
ابنیمین پژوهش مستقلی صورت نگرفته است.
 .3تضادنگری ابنیمين
با نگاهی ژرف به قطعات ابنیمین میتوان به تعارضهاي فکري تأثیرگذار او در
شکلگیري درونمایههاي شعرياش و پرداختن او به حوزههاي گوناگون پیبرد .در زیر
نمونههایی از این تعارضها آورده شده است تا خواننده درک عمیقتري از ذهن و کالم
ابنیمین به دست آورد.
 .1 .3دنياطلبی و دنياگریزی
شعر ابن یمین همانند شعر ابوالعتاهیه تمایل به زهدي دارد که به نوعی مبارزه براي به
دست آوردن امور دنیوي است« .همانطور که زندگینامهي ابوالعتاهیه ،سندي است
روشن بر اینکه او مردي بسیار مالجوي و دنیاطلب بود و این امر ،یکی از تناقضهاي
وجودي اوست که شعرش را درست در جهت عکس رفتار شخصی خویش قرار داده
است» (شفیعیکدکنی ،)187 :1386 ،ابنیمین نیز شاعري است که ضمن رويگردان از
ثروت دنیا و رويآوردن به قناعتپیشگی ،در بیشتر قطعات خود به موضوع «مال و ثروت»
پرداخته است و از فقر و نداري ناله سر میدهد؛ بهویژه با بسامدگیري از واژگان «زر ،سیم،
گوهر ،نان ،مال و »...این موضوع تأیید میشود .در مواردي هم که به شکایت و انتقاد روي
میآورد ،باز هم جنبهي مادي را م ّد نظر دارد؛ خواه انتقاد از روزگار و فلک باشد:
میدهااد گااردون بااه هاار نامسااتحقّی بهاارههااا
روز و شب نااهل را با سیموزر دارد چو شمع

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

(ابنیمین ،بیتا)518 :
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
همیدهد ز سر علم گوناه زر خاویش
(همان)442 :
حتی رويآوردن شاعر به شعر و سرایش نیز در جهت منافع مادي و دنیایی است:
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مااا هاام بااه طمااع پاایش بزگااان زمانااه
بردیم بسیرنج و نشد حاصل از اینکار

بساااتیم میاااانی و گشاااادیم زباااانی
جز خوردن خونی و به جز کندن جانی
(همان)534 :

ابنیمین همانند خاقانی شروانی و دیگر شاعران ،با نگاهی حسرتآلود به عصر عنصري
و پاداشهاي سلطان محمود مینگرد و در جايجاي اشعارش مانند صفحات ،348
 546 ،545 ،542و ...خود یا فرزند خود را همانند عنصري میداند .حتی شاعر در
مواردي که از فضایل اخالقی و اجتماعی یاد میکند ،یا به توصیف طبیعت میپردازد ،از
واژگان این حیطه استفاده میکند .در مقابلِ اندیشهي ماديگرایانهي شاعر ،تفکر قناعت
یکی از پرکاربردترین مضامین قطعات ابنیمین است:
نیمنانی میرسد تا نیمجانی در تاان اساات
بر سر کوي قناعت گوشهاي باید گرفت
(همان)358 :
دربارهي تقابل میان ماديگرایی (دنیاطلبی) با اخالقیگرایی (قناعتپیشگی) در قطعات
ابنیمین میتوان گفت ،در عصري که بیتمییزي و جهالت زمامداران گریبانگیر هنرمندان و
اندیشمندان گردیده و مناصب عالیرتبهي کشور بر اثر بیکفایتی آنها در قبضهي نااهالن و
خاندانهاي کوچک سودجو قرار گرفته است ،فاضالن و اندیشمندانی همچون ابنیمین
مهجور و وامانده از بهرهي دنیایی ،در مشقت بسیار امرار معاش میکنند .تمایل گاهگاه ابنیمین
براي بهرهمندي از نصیب دنیوي نه در جهت ثروتاندوزي و طمعورزي است؛ بلکه در حد
اکتفا به کفاف روزانه است؛ چراکه وي بارها از کمی مستمري شغل منشیگري خود فریاد
اعتراض و نارضایتی سر داده است( .همان 402 :و  485و  )542ازاینرو ،هنگامی که عرصهي
زندگی بر او تن میگردد ،براي بیداري و ترغیب حاکمان به عدالتورزي و برخورداري هر
فرد از مکنت دنیایی به اندازهي شایستگی و هنرش ،اشعاري انتقادآمیز و ماديگرایانه بر زبان
میآورد .اما زمانی که میبیند براي فریاد اعتراضش گوش شنوایی وجود ندارد و رنج و عذاب
بهدست آوردن حداقل ضروریات زندگی او را به ستوه میآورد ،قناعتورزي را پیشهي
خویش میسازد تا از این طریق ،عزت و شرف و آزادگی خود را فداي حرص و طمع نکند:
که نزد اهل خرد زین سبب خسی باشای
بااراي نعماات دنیااا مکااش م اذّلت خلااق
کااه زیاار منّاات احسااان ناکساای باشاای
ز خون دیده غذا گر کنی از آن خاوشتار
(همان)530 :
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و در ضمن ،شادمانی و آسایش روحی خویش را حفظ نماید:
بار طمع مکش که گرانسن وخرکشاست
قااانع همیشااه خ ارّم و طااامع دژم بااود
(همان)337 :
حضور و تداخل این دو نوع تفکر متضاد نه تنها در قطعات جداگانه ،بلکه در یک
قطعه نیز قابل مشاهده است؛ مانند صفحات  452 ،438 ،360و . ...این امر ،شامل
قطعات مدحی ،مفاخرهاي ،اندرزي و ...میشود که در آنها شاعر در چند بیت آغازین
خود را قناعتگزین و آزادطبع معرفی میکند؛ اما در چند بیت پایانی ،در پی درگاه
ممدوح یا طلب مال دنیاست تا در پناه آن به آسایش و راحتی دنیا دست یابد:
منت ایزد را که هسااتم بااا قناعاات همنشااین

نیستم با کس رجوعی گر سقیمم گاار صااحیح

نگذرم برصدر مخلوق ار کریم است ار لئاایم
کو مرا ممدوح تا مدحیش گویم آن چنانااک
سوي درگاهش سفرکن کز سفر شد آنچنان

ننگرم برروي معشوق ار قبیح اساات ار صاابیح
لفظ آن باشد فصیح و عرصااهي معناای فساایح
طاااارم پیاااروزهي گاااردون وطنگااااه مسااایح
(همان)360 :

ابنیمین که همواره به قدرت سخنوري و بلندهمتی خود مفاخره میورزیده و این
خصابص را تنها پشتوانه و ثروت خود میدانسته است ،براي اینکه حاکمان خسیس و
بیفضیلت را بهواسطهي اعجاز هنرش به بخشش و هنردوستی و ادبپروري برانگیزاند،
به سرایش اینگونه اشعار رويمیآورد .ازاینرو ،اوست که با اظهار هنرمندي و
بلندهمتی خویش ،بر سر ممدوحان منت میگذارد تا الیق مدح او شوند؛ چراکه
حاکمان در طول تاریخ براي دستیابی به اهداف خویش ،از شاعران و هنرمندان
استفادههاي سیاسی میکردهاند .ابنیمین از یکسو براي حفظ آبرو ،مناعت طبعی
فوقالعاده در برابر ثروت دنیوي نشان میدهد:
اگااار بایاااد اي دل کاااه تاااا آباااروي
مجااو نااان اگاار حاتماات نااان دهااد

میااااان بزرگاناااات باااااقی بااااود
مخااور آب اگاار خضاار ساااقی بااود
(همان)372 :
و از سوي دیگر ،آبرو را فداي ثروت دنیوي میکند و دریوزهکنان به دنبال آن است:

بس که دریوزهکنااان وام ز هاار در جسااتم
لطفکن خواجه و تشریف اجازت فرماي

به سر خواجه که در پاي رهی مااوزه نمانااد
کاین گدا را پس ازین طاقت دریااوزه نمانااد
(همان)371 :
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یکی از عوامل چنین تغییر نگرشی ،دگرگونی در وضعیت اقتصادي شاعر بر اثر
تغییرات سریع سیاسی و عزل و نصبهاي پیدرپی حاکمان و درنتیجه ،حمایتکردن یا
حمایتنکردن آنها از شاعر است؛ چراکه به گفتهي خود او:
پیشتر زین روزگاري داشتم الحق چنانااک
ز انقالب روزگار چون زغن ناار ماااده طبااع

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

(همان)447 :
درنتیجه ،گاهی شاعر آن چنان تنگدست میشود که در قوت روزانهي خود
درمیماند و چارهاي جز روزهگرفتن و یا اندوهخوردن برایش نمیماند (همان 368 :و
 371و  532و  ) 475و گاهی به قدر خود از نوکر و حشم و اسب و لوازم تجمل
بهرهمند میشود( .همان 405 :و  )532ابنیمین در قطعهاي از رزق و روزي مقسوم و
آسودگی و راحتی ناشی از قناعت میگوید:
خارّم آن کااس کااه همچااو اباانیمااین

نخااورد وقاات شااام انااده چاشاات

(همان)356 :
و در جایی دیگر ،فکر معاش و وجه کفاف هر روز را سبب دغدغه فکري و آشوب
ذهنی میداند:
وجه معاش را جهتی روشن از کجاست؟
خاطر بسوخت زآتش فکرم که هر صباح
(همان)354 :
چنین رویکرد دوگانهاي ،ناشی از اکتفاي شاعر به مقدار کفاف روزانه است؛ به عبارت
دیگر ،در بیت اول شاعر انباشتهکردن ثروت را مذموم میداند و خطاب به مالاندوزان،
غنیمتشمردن لحظه را که از مضامین محوري قطعاتش و تحت تأثیر افکار خیامی است،
متذکر میشود و در بیت دوم ،تنگدستی منتج از نزاعهاي پیدرپی والیان و اخذ مالیاتهاي
سنگین را بیان میدارد که نهتنها ثروتی براي اندوختن ندارد ،بلکه نمیداند روزي هر
روزهي خود را از کجا تأمین کند .بهطورکل ،رویکرد ابنیمین به ثروت و مادیات دنیا سه
گونه است .1 :رویکرد انتقادي؛  .2رویکردي حاجتمندانه؛  .3رویکرد زاهدانه .شاعر
آمیزهاي از این سه نگرش را در تمامی قطعات خود آشکار کرده است.
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 .2 .3اعتقاد به تأثير عمل و اختيار و نفی آن
اگرچه میدانیم ابنیمین ،شیعهاي خردگرا و قابل به اراده و تالش انسان است ،بین
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
سیاسی-اجتماعی) در فعل انسان بیشتر باشد ،از میزان اختیاريبودن آن کاسته میشود و
بر جبر آن اضافه میگردد و برعکس؛ بنابراین ،سیاستهاي جبارانه و ناعادالنهي
حاکمان این دوره که سببِ گرفتنِ ارادهي مردم و پذیرش محتوم زندگی عذابآور
میشده است ،جامعه را به سمت تردیدگرایی ،مسئولیتناپذیري و چن زدن به نیرویی
ماورایی سوق میداده است .در این شرایط ،کمتر متفکر و صاحبدلی است که بتواند
چنگال آن رهایی بخشد؛ چنانکه این شرایط ،عقالنیت شاعر را از
ِ
خود را به تمامی از
کار انداخته و تنها راه توجیه شرایط پیشآمده را خواست و تقدیر الهی قرار داده است:
زیرا چو عقل راهنمایی پدید نیسات
گفتم به عقل جاان ببارم از ره مخاوف
زو نیز هم اصابت رایی پدید نیسات
دیدم و آزماوده باه کارّات حاال عقال
(همان)351 :
برایناساس ،ابنیمین که منادي مردم عصر خویش است ،از یکسو در چنین شرایطی
هیچگونه تالشی را در تعیین سرنوشت و دستیابی به کام و آرزوي دل اثرگذار نمیداند:
گومرنجان خویش را مقبل نمیگردد بااه جهااد
هر که با ادبار آمد تاومم از آغااز کاار
(همان)386 :
ازسويدیگر ،راه دستیابی به آرزوي دل را در تالش و گامبرداشتن انسان بهسوي آن میداند:
مااارد واماناااده کااااروانرس نیسااات
بااه قاادم کااوش تااا بااه کااام رساای
که به غیر از تاو در جهاان کاس نیسات
هم ز خاود جاوي هرچاه مایجاویی
(همان)341 :
همچنین ،او از یکسو انسان را در نیک و بد خویش مخیّر میداند:
نیاااک و باااد را مخیّاااري پاااس ازیااان
گاار ثااواب و عقاااب خواهااد بااود
زیاان دو هریااک کااه بایاادت بگاازین
ور باااد و نیاااک را جزایااای هسااات
(همان)494 :
از سوي دیگر ،در صفحاتی نظیر  489 ،460و ...انسان را در این زمینه بیاختیار میداند:
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دال در نیاااک و باااد بااایاختیااااري

چنااین آمااد ز باادو فطاارت آیااین
(همان)489 :

از یکسو ،در دید او ،رزق و روزي معلوم و مقسوم است و هیچ تالشی در کسب
آن ثمرهبخش نیست:
رزق مقسااوم و وقاات معلااوم اساات

ساعتی بیش و لحظاهاي پاس نیسات

(همان)341 :
و از سوي دیگر ،تالش و کوشش انسان الزمهي دستیابی به آن است:
رسد اي دل به تو روزي تو به سعی ولیک

از گداطبعی خویشت هوس خواستن اساات
(همان)

از نظرگاه شیعه می توان گفت «معناي اراده در انسان ،خواست واقعی اوست که
اگر این خواست منطبق بر خواست الهی باشد ،اختیار و اگر مطابق با خواست و
رضاي او قرار نگرفت ،جبري است که به صورت اختیار خود را نشان داده است که
این جبر یا حاصل اجبار بیگانه هاي خارجی است یا بیگانه ي درونی .نقش طولی
خداوند در این اراده ها در واقع ارادهي خیر یا ارادهي شر انسان است ( ».نبیان،
 )220 :1388از این نظر ،ابن یمین اراده و مشیت حق تعالی را برتر از ارادهي انسان
دانسته و معتقد است که مسابل مربوط به آغاز و پایان و فطرت انسان از قبل در
لوح محفوظ ثبت گردیده است؛ اما این امر سبب نمی شود که آدمیان همچون
صوفی نمایانِ زمانه در عرصه ي مسابل اجتماعی و اخالقی ،کاهلی و اهمال پیشه
کنند؛ بلکه معتقد است که براي پرهیز از زبونی خدمتِ دیگران و گرفتنِ حق خود
در جامعهاي که دستگیري و عدالت رن باخته است ،باید با سعی و تالش به
خواسته ي خویش رسید؛ بنابراین ،اگرچه خداوند مقررکننده ي سرنوشت انسان
است ،این سرنوشت مقدرشده با تالش و سعی انسان محقق می گردد .عالوهبر این،
تضاد فکري شاعر در این زمینه ممکن است ناشی از تغییرات پیدرپی فضاي
سیاسی -اجتماعی محل اقامت او باشد؛ چنان که گاهی ،ایجاد تغییر و اصالحات در
جامعه ضرورت می یابد و درنتیجه ،اعتقاد به اختیار و تالش اهمیت پیدا میکند و
گاهی طوفان حوادث سهمگین آن چنان غبار ناامیدي و سرخوردگی را در سطح
جامعه منتشر می کند که جبرگرایی ضامن بقا و ادامهي زندگی می شود.
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همچنین ،شرایط التهابآور عصر شاعر ،سبب شکلگیري تردیدي دیگر در
بنیادهاي فکري و فلسفی شاعر میشود .اندیشیدن دربارهي قدرت الهی و جبري که
سرنوشت تمام موجودات و انسان را تعیین میکند ،با آموختههاي دینی و اعتقادي شاعر
درباره ي سؤال و جواب و عقاب و بهشت و دوزخ ،که در ارتباط با اختیار انسان مفهوم
پیدا میکنند ،سازگاري ندارد؛ تا جایی که در عدالت الهی تردید میکند:
خااادایی کاااه بنیااااد هساااتیت را
گااال پیکااارت را چهااال باماااداد
قلااام را بفرماااود تاااا بااار سااارت
نزیبااد کااه گویااد تاارا روز حشاار
چاو از خاط فرماانش بیارون ناهانااد

باااااه روز ازل افکناااااد خشااااات
به دست خود از راه حکمات سرشات
هماااه باااودنیهاااا یکایاااک نوشااات
که این کار خوب است و آن کار زشت
چه اصحاب مساجد چاه اهال کنشات

خاارد را شااگفت آیااد از عاادل او

کااه ایاان را دهااد دوزخ آن را بهشاات

(ابنیمین ،بیتا)339 :
در توضیح این تردید میتوان گفت« :خداوند به ارادهي تشریعی ،از همهي
موجوداتِ مختار و به ارادهي حبّی از همهي مؤمنان ،ایمان را خواسته است و به ارادهي
تشریعی ،از هیچکس کفر را نخواسته؛ اما به ارادهي بغضی ،از همه کافران ،کفر را
خواسته است؛ بنابراین ،ایمانِ مؤمن و کفرِ کافر به ارادهي خداوند است ،با این تفاوت
که خداوند ایمان را خواسته و بدان راضی است ،کفر را هم خواسته ،اما بدان راضی
نیست» (بهشتی و فارسینژاد)27 :1390 ،؛ همانگونه که خداوند در قرآن کریم
فرمودند« :و ال یرضی لعباده الکفر» (زمر )7/در ضمن ،شاعر گاهی براي تبربه و توجیه
تساهلهاي مذهبی و گناهان مرتکبشده (مثل شرابنوشی ،شاهدبازي ،هجوگویی و)...
به دستآویزِ همهگیرِ جبر و سرنوشت محتوم رويمیآورد.
 .3 .3میگساری و حرمت شراب و شرابنوشی
حرمت شراب و همزمان شرابنوشی نه فقط در عصر ابنیمین ،بلکه در اغلب
دورههاي تاریخی در ایران ،به ویژه در دربارها و میان بزرگان حکومتی رایج بوده است.
از عهد غزنویان متعصب در دین تا صفویان و قاجاریان از یکسو کوچکترین
بیحرمتیهاي شرعی مجازاتهاي سختی درپیداشته و از سویی دیگر غالباً بزمهاي
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شراب نوشی برپا بوده است .حتی اگر شاعر حرمت شراب را آشکارا اعالم میکرده،
توصیفهاي زیبا از بزمهاي شراب را واننهاده است .توبه از شراب نیز درونمایهاي
بسیار پرکاربرد در شعر فارسی است؛ اما در شعر برخی شاعران ،همزمان ،شراب و
شرابنوشی نکوهش ش ده و بدون ابهام و ایهام از میل به شراب و مستی و لذتِ
نوشیدنِ آن سخن به میان آمده است .در این صورت با یک تضاد عقیدتی مواجه هستیم
که درکش براي خوانندهي امروزي دشوار است .یکی از بیشترین خواهشهاي ابنیمین
از ممدوح ،شراب است (15مرتبه) که این موضوع با اعتقادات شیعی و باورهاي
اسالمی او در تعارض است .او در صفحاتی مانند  530 ،393و ...به ذم و نکوهش
شرابنوشی و آثار مخرب آن همچون تنگدستی میپردازد:
بااار غاام از تنگدسااتی ماایکشااد
در جهان هر جاا کاه هسات آزادهاي
و آن مشقت هام چاو نیکاو بنگاري

اکثاارش از ماایپرسااتی ماایکشااد

سر ز مساتی ساوي پساتی مایکشاد
ناارگس اناادر مجلااس گاالهااا نگاار
(ابنیمین ،بیتا)385 :
اما در صفحاتی مانند  401 ،372 ،361 ،360 ،322و ...همچون غزلسرایان به فواید
و لذتهاي شرابنوشی و لزوم شرب آن میپردازد و از این طریق ،آن را وسیلهي رشد
و کمال انسان و افزایش روحیهي سخاوت و زدایش بخل میداند که این امر ،نوعی
عکسالعمل منفی و هیجانی در برابر یکی از محوريترین معایب روزگار شاعر ،یعنی
بخششنکرن بهشمارمیرود:
هرکس که توبه کند به دور گل از شراب
تاببشدن به دور گل از لطف طبع نیست
قطاااع تعلاااق از هماااه لااذّات کاااردهام
ايکه اندر شرب می ما را مالمت میکنی
می نگه دارد نفوس خلق را از عیب بخل

کاای توبااهاش قبااول کنااد غااافر ال اذّنوب
ساااقی بیااار باااده علاایرغاام ماان یتااوب
االّ ز جااام بااادهي صااافی و روي خااوب
(همان)322 :
شربمی ازرشدباشد زان کزو گیرد سماح
وان کزو آید سخاوت باشد از اهل فااالح
(همان)361 :

ابنیمین در ابیاتی مانند صفحات  371 ،365و ...خوردنِ به اندازهي شراب را ثواب
میداند:
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
(همان)371 :

اما در قطعهاي دیگر نوشیدن حکیمانه و رندانهي آن را فرقی نمینهد و سرانجام آن
را مستی و بیهودگی میداند:
گر حکیمانه است و گر رنداناه مای

آخاار کااارش بااه مسااتی ماایکشااد

(همان)385 :
در این زمینه ،صرفنظر از بیثباتی شاعر در پیروي تجاهالنه از رسم ناپسندیدهي
شرابنوشی و التزامِ نیمبند او به عقاید دینی ،میتوان این تعارض عقیدتی را مربوط به
دو دورهي جوانی و پیري شاعر دانست؛ همانگونه که باستانیراد معتقد است« :ابنیمین
در عنفوان جوانی به مناسبت آمیزش و حشر و مؤانست و منادمت با وزراء و بزرگان و
حضور در بزمهاي سرور شبانه و مجالس انس و قدس روزانه و بنا به سوق طبع لطیف
و ذوق حساس شاعرانه و براي دریافت زیباییهاي طبیعت و انگیزهاي که جهت وجد
و تواجد هر صاحب دلی را در کار است ،با باده و ساده و حتی بن و حشیش سروکار
داشته ...اما در زمان شیب که فراز و نشیب زندگی را طی کرده ،ضعف قوّت گرفته،
خواه ناخواه باده و ساده جاي خود را به سبحه و سجاده داده و رطل گران را به رحل
قرآن بدل نموده» (باستانیراد ،بیتا .)54 :شاعر خطاب به خویش گفته است:
گذشت وقت جوانی و بیخاوديکاردن
به هوش باش که پیري رسید ابانیماین
(ابنیمین ،بیتا)493 :
 .4 .3تضادهای شاعر دربارهی مقام و ارزش هنر و شاعری
از تعارضهاي دیگر شاعر میتوان به سخنان او دربارهي شعرسرایی و قدرت سخنوري
اشاره کرد .ابنیمین دلبستگی زیاد خود را به هنر و سخنوري و شعرسرایی نشان
میدهد و در ارزش واالي آن میگوید:
گراماایدار همچااون جااان پاااکش
سااخن بکااري بااود نااوزادهي فکاار
(همان)440 :
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و در قطعههاي بسیاري مانند قطعههاي صفحههاي ،527 ،401 ،399 ،347 ،344
 488 ،487 ،485 ،475 ،451 ،440و  492و ...غالباً با غلو و بزرگنماییهاي دور از
ذهن ،به این هنر خود «مفاخره» میکند:
بایساري کامل است ابانیماین از درّ نظام

در نسیب و در مراثی در هجا و در مادیح

ختم شد بر من سخن همچون که معجز بر نبی

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

در تقابل با اینگونه مضامین ،دلزدگی و رويگردانی شاعر از شعر و هنر در قطعات
دیگري مشاهده میشود:
از خط و شعر تارا هایچ گاره بگشااید
برو اي دوست مپندار که اندر همه عمر
با تو گویم که چرا تا عجبات ننمایاد...
شعر و خط نیست متاعی که بهایی آرد
(همان)375 :
رفع این تناقض را باید در تفاوت میان علم و عمل یا به عبارت دقیقتر میان
«خواستن» و «توانستن» شاعر جست .در حوزهي نظري ،رمي اصلی ابنیمین بر
بزرگداشت علم و هنر است و آرمان وي سودمندي براي جامعه ،در عین حفظ قناعت
و مناعت طبع است؛ اما در عمل ،به دالیل گوناگون از جمله اینکه در ساختار اجتماعی
عصر وي ،عالمان و هنرمندان را چندان ارج و تمکّن و رفاهی نبوده است ،ناگزیر به
راهی که خود چندان اعتقاد به آن نداشته گام نهاده است؛ بنابراین ،تناقض اصلی در
ساختار جامعه است و شرایطی که بر او تحمیل شده است؛ براي مثال ،شاعر اوضاع
زمانهاش را اینگونه بیان میکند:
جوید کلید و راه به درباان نمایرساد
جاهل به مسند انادر و عاالم بارون در
با صدهزار غصه یکی ناان نمایرساد
جُهّااال در تاانعم و ارباااب فضاال را
(همان)392 :
همچنین ،ابنیمین هنر بسیار را سبب جلب حسادت دشمنان و موجب زحمت و
دردسر خود میداند:
که هنر هرچه زیادت شود آن دردساار اساات
مایل ملک قناعت چاو شادم دانساتم
(همان)353 :
و گمنامی در سخن و سخنوري را براي پرهیز از گزندهاي روزگار مناسب میداند:
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آفاات ماارد چااون ز شااهرت اوساات

خنک آن کس که خامالالاذّکر اسات
(همان)325 :

اما در قطعات دیگر ،ابنیمین مدعی است که از طریق سخنوري و سخندانی بسیار
خویش ،شهرهي عالم شده است و نهایت تالش انسان را در کسب نام و آوازه میشمارد:
شهرهيعالم شدي در خوشکالمی اینت بس

غایت قصواي همّت اشتهاري بیش نیساات
(همان)332 :

این تضاد فکري ،ناشی از درهمریختگی وضعیت فرهنگی و ادبی عصر شاعر است.
ابنیمین مصلحت میداند که در ظاهر خود را فردي گمنام بنمایاند تا حسادت و کینهي
اکابر بی هنر جامعه را علیه خویش که حامی و پشتیبانی ندارد ،تحریک نکند .از سویی،
او با حدیث نفس دابماً خویش را دلداري میدهد که اگرچه سردمداران جاهل
توانستهاند از طریق ثروت و مکنت دنیایی -و نه فضل و دانایی -آوازهاي براي خود
دست و پا کنند ،خود از طریق قدرت سخنوري شهرهي عالم شده است.
از تضادهاي دیگر در این زمینه ،تضاد فضل و هنر با دارایی و ثروت است .یکی از
جلوهگاههاي اصلی این تقابل در «نشانگرهاي اجتماعی» شاعر نمایان میشود؛ زیرا
«زبان عمیقاً با مجموعهاي از روابط اجتماعی مرتبط است .ما میتوانیم در صحبت
کردنمان گستاخ یا مؤدب باشیم و تعیین یکی از این دو موضع میتواند به نوع روابط
اجتماعی موجود میان ما و شخصی که مخاطب ماست ،بستگی داشته باشد»
(صفوي)70 :1383،؛ درنتیجه ،استفادهي ابنیمین از عناوینی چون «رهی ،بنده ،چاکر،
غالم و کمینه بندهي داعی ،گدا و »...براي خود به اعتباري نشانگر موقعیت و قدرت
برتر سیاسی و اجتماعی مخاطبان (ممدوحان) اوست و مهمتر از همه ،این القاب در
جهت برانگیختن ممدوحان براي اعطاي پاداش و صله است:
لطفکن خواجه و تشریف اجااازت فرماااي

کاین گدا را پس ازین طاقت دریوزه نماند
(ابنیمین ،بیتا)371 :

اما این القاب ،در تضاد با عناوینی چون «صاحب طبع وقاد و فکر ثاقب ،خسرو اقلیم
هنر ،پیروز روز و بختیار زیرک ،خاتمالشعرا و »...قرار دارند که غالباً ابنیمین در مفاخره
به جایگاه معنوي و شاعري خود از آنها بسیار استفاده میکند:
فلکاام گفاات کااه اي خساارو اقلاایم هناار

هست معهود چو این مشغله و افغااان چیساات
(همان)334 :
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بنابراین ،تضاد میان موقعیت اقتصادي شاعر با موقعیت فرهنگیاش سبب دوپارگی
وحدت فکري او شده است که این امر نیز ناشی از سیاستهاي نادرست فرمانروایان
درجهت حمایت از نااهالن و بیتوجهی به شایستگان است.
 .5 .3بدگویی و نفی و مذمّت آن
ابن یمین بارها زبان به نکوهش دشمنان و حاسدان خود باز کرده و رویکردي کام ً
ال
ستیهنده در برابر آن ها داشته است .او دشمنان خود را همچون «س  ،مار ،خر ،گاو،
گرگ ،جغد و »...و داراي صفاتی نظیر «خونخوار ،بدگوهر ،شقی و »...میداند:
گفاات آن کااو ز حالاات آگاااه اساات
تاااو ز مااان برتاااري اگااار جساااتی
دست عارت ز عارض کوتااه اسات
گرچه فخرسات ظان مبار کاه بادین
جاااش باااالي قاال هااو اللّااه اساات
نااه کااه تبّاات یاادا اباای لهااب اساات
(همان)336 :
آید بلی به ره چو سر آید زماان ماار
این مارسیرتان به ره آیند وقات مارگ
بادا دونیمهسر همه را چون زبان مار
چون مار هر یکی دوزباناند زهر پاش
(همان)419 :
اما در قطعاتی همچون قطعههاي صفحات 436 ،435 ،434 ،351و ...به پرهیز از
چنین کاري دعوت میکند و نکوهش دیگران را سبب خواري و زبونی نکوهشکننده
میشمرد:
هرگز به ذّم کس نزنی پایش کاس نفاس
خواهی که خاوار نشاوي اي عزیاز مان
(همان)434 :
بد مگوي و بد مکن با هیچکس در هیچحال

تا نه بد گوید کست نی باشدت بیمی ز کس

(همان)435 :
این تضاد فکري برگرفته از این اعتقاد شاعر است که اگر انسان بر قول و فعلی
دسترسی پیدا کرد و دارندهي قدرتی شد ،نباید از آن درجهت بدگویی و بدرفتاري
استفاده کند تا بتواند دوستدارانی را در اطراف خود گرد آورد؛ اما اگر فردي بخواهد
عکس این موضوع عمل کند ،باید به مقابله با او برخاست و زیر بار ستم و بدگوییاش
نباید رفت:

154

ـــــــــــ مجلهی شعرپژوهی (بوستان ادب) /سال  ،11شمارهی  ،4زمستان ( 1398پياپی)42

باااه هااار نیکااای سااازاي آفرینااای

بااه هنگااام باادي درخااورد نفاارین
(همان)489 :

 .1 .5 .3دوگانگی در توصيف معارضان و حاسدان
رویکردي دیگر ابنیمین در مواجهه با دشمنان و حاسدان این است که از سویی ،او
وجود حسودان را دلیلی بر هنرمندي و فضلیتمندي انسان میداند:
ور حسد میبرد از راي تااو خورشااید رواساات

بیهنر آنکه در آفاق کسااش نیساات حسااود
(همان)375 :

باایهناار آن کااس کااه حاسااد نیسااتش
حاساادان هسااتند و مااا را باااک نیساات
(همان)437 :
و از سوي دیگر ،همانطورکه گفته شد ،شدیدترین و بیرحمانهترین اعتراضها و
انتقادهاي ابنیمین دربارهي حضور حاسدان است:
حاسااد بدسااگال باااري کیساات
زود باشاااد کاااه مااااهی کلکااام
پوست اندرکشام باه نااخن هجاو

او به میازان مان چاه مایسانجد
چون ز رو خونش از جگر هنجاد
از سرش همچو پوست از سانجد
(همان)380 :

درواقع ،شاعر گمان میکند که در علم و هنر جزو خواص روزگار است؛ بنابراین،
عالمنمایان و همقطاران به او حسادت میورزند .او این موضوع را از یکسو ،دلیلی بر
صحّت ادعاي خویش میشمارد و از سویی دیگر ،هنگامی که کاسهي صبر و بردباریش
در برابر طعن و خردهگیريهاي کجاندیشان لبریز میگردد ،بهتبع رسم زمانه ،به هجو و
مذمتشان میپردازد تا قدرت خویش را در اینگونه اشعار بر آنها آشکار سازد.
 .6 .3تضادنگری در قطعات مدحی
با آنکه ابنیمین در جامعهي ادبی بهعنوان شاعري ارزشگراي مطرح است ،حجم
چشمگیري از قصاید و قطعاتش مدحی هستند؛ به گونهاي که جداي از ستایشگري
سربداران و آلکرت« ،شصتوپنج خداوندگار گونهگون را بیتوجه به سزاواري و
ناسزاواري ایشان ستوده بود که بهظاهر از رهگذر وضع سیاسی و اوضاع و احوال
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فالکت باري که ناچار به زیستن در آن بود ،به این کار کشانده شده بود( ».ریپکا:1383 ،
)470
گونهاي دیگر از تضادگویی شاعر ،در این اشعار مدحی جلوه میکند؛ بدین صورت
که شاعر بهویژه در ابیات آغازین قطعات مدحی ،از جمله قطعههاي صفحههاي ،343
 398 ،371و ...ممدوح خود را به داشتن صفاتی نظیر رمي انور ،نظر صابب ،کرم و
بخشش بسیار و عدل شامل ،ستایش میکند؛ اما چون به خواهش و تقاضاي خود دست
پیدا نمیکند ،در ابیات پایانی ،همان صفاتِ منسوب به ممدوح را نفی میکند؛ براي
مثال ،در ارتباط با عدل ممدوح میگوید:
پسبگو ايآنکه عدلت هست تاحديکه نیست

شاااهباز تنااد را یااارا کااه باار تیهااو زنااد...

چون روا داري که چوپان تااو اناادر ملااک ماان
خااوش نگااردد خاااطر اباانیمااین از عاادل تااو

ترکتازي آرد و صاادچوب باار هناادو زنااد
تا نگویی چوب یا ساقش پس از یرغو زند
(ابنیمین ،بیتا)371 :

در اینگونه اشعار ،ابنیمین صرف نظر از رعایت احترام ،شیرینی سخن و نیز
برخورداري از هویتی مستقل از ممدوح ،قصد دارد با این شیوهي بیان ،به زمامداران
زمانه کسب فضایل اخالقی و دوري از ظلم و بیعدالتی را گوشزد کند؛ ازاینرو ،این
تضادگویی بیشتر جنبهي ترغیب (برخورداري از حداقلها) دارد تا تدفیع یا تهدید .عزل
و نصب سریع حاکمان عصر شاعر بیانگر این است که آنها اقتدار و شکوه پادشاهان
گذشته را نداشتند؛ برایناساس ،شاعر به خود اجازه میدهد که آنها را مواخذه و
نصیحت کند .پس براي اینکه کالمش اثرگذار و نافذ گردد و در ضمن ،خشم و غضب
حاکم را برنینگیزد ،در آغاز سخنش آنها را ستایش و در نهایت منظورش را القا میکند.
از دیگر تعارضهاي قطعات مدحی ابنیمین ،این است که در آنها شکستن حریمها
براي پسند و رضایت ممدوحان و خلق تصاویر اغراقآمیز بسیار دیده میشود که
اسالف او (فرخی ،عنصري و انوري و )...نیز بارها پا بر سر این حریمها گذاشتهاند؛ اما
از شاعري شیعهمذهب با چنان اشعاري در وصف امامان معصوم(ع) ،سرایش چنین
ابیاتی دور از انتظار است .همچنین ،ابنیمین در اکثر قطعات مدحی خود مانند قطعه-
هاي صفحههاي  463 ،438 ،429 ،402و ...آفاقی را پیموده است که با واقعیات و
مسابل حاکم بر جامعه همسویی ندارد؛ چراکه جامعهي مدحی او بدون عیب و سراسر
عدالت و خوبی است؛ بنابراین ،از یکسو میگوید:
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شاااه جهااان طغایتمورخااان تاااجبخااش
تا دست درفشانت به بخشش درآمدسات

کز قدر و جاه بر سر کیوان نهد ساریر
در کاینات مینتاوان یافات یاک فقیار

در روزگااار عاادل تااو از یماان رمفتاات

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

در مقابل ،در قطعات مدحی مانند صفحات  462 ،415و ...با دیدي واقعگرا
دربارهي وضعیت جامعه میگوید:
درین میانهي اندیشاههاا باه دل گفاتم
جواب داد و بگفتا به عهد این مخادوم

بود که نیک شود خااطر پریشاانحاال
زهی تصوّر باطال زهای خیاال محاال

(همان)457 :
یکی از علل چنین رویکرد دوگانهاي ،تعدد بسیار حاکمان عصر ابنیمین و
برخوردهاي گوناگون آنها با شاعر است .او نیز همچون آینهاي چنین رفتارهایی را در
اشعارش بازتاب داده است .درواقع ،تعدادي از آنان (مانند تاجالدینعلی چشمی ،حیدر
قصاب ،نجمالدینعلی مؤید و )...در رعایت حال مردم و دوستداري اهل فضل و هنر
پیشگام بودند و برایناساس مورد ستایشهاي بعضاً اغراقآمیز ابنیمین قرار گرفتهاند؛
اما گاهی تعدادي از آنان با اندیشمندان و هنرمندان رفتاري غیرانسانی و غرضورزانه
داشتهاند؛ درنتیجه ،یأس و اندوه از بهبود اوضاع بر اشعار ابنیمین سایه افکنده است؛
ازاینرو ،میتوانگفت بافت متغیر قطعات مدحی شاعر ،با بافت متغیر و ناپایدار قدرت
سیاسی عصر او ارتباطی تنگاتن دارد.
ضمن بررسی تضادنگري ،باید گفت وقتی تضاد عنصر برجستهي فکري شاعر
میشود ،تأثیرهاي آن مسلماً به عرصهي زبان و تصاویر او نیز کشیده میشود؛ چراکه
این نگرش مسلط بر ذهن شاعر نهتنها «چه گفتن» او را تحت تأثیر قرار میدهد ،بلکه
«چگونه گفتن» را هم سازماندهی میکند؛ بنابراین ،به تبع در بررسی عنصر تضاد در
نگرش شاعر باید نمود آن را در نگارش او نیز بررسی کرد تا درک عینیتر و روشنتري
از اندیشهي شاعر حاصل شود.
 .4تضادگویی ابنیمين
به اطمینان میتوانگفت که صنعت «تضاد» در همهي قطعات ابنیمین دیده میشود و
عملکرد آن در بسیاري موارد بهصورت کامالً طبیعی و در اختیار محتواي شعر است.
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این صنعت در همهي ابعاد شعري ابنیمین ،مانند اسم ،فعل ،صفت و عبارتها و
ساختار جملهها فراافکنده شده است و ترفندي است که عالوهبر ایجاد صنعت بدیعی و
آرایش کالم ،حامل بسیاري از مفاهیم بهویژه مفاهیم اندرزي و اخالقی و اجتماعی
است .این تقابلهاي کالمی ابنیمین عمدتاً از نوع تقابلهاي «مدرج» و «مکمل» هستند؛
بدینمعنی که یا به لحاظ کیفیت قابل درجهبندي هستند؛ مانند نیک و بد ،هراس و امید
(همان )328 :یا نفی یکی از دو واژهي متقابل ،اثبات دیگري است؛ مانند روز و شب،
ظلمت و نور( .همان )323 :همچنین ،زمانی موسیقی معنوي و زیبایی در کالم ایجاد
میشود که امور و مفاهیم متضاد گوناگون و تازه براي برجستهکردن مفهومی در برابر
هم قراربگیرند؛ براي مثال ،ابنیمین در سراسر قطعهي زیر براي برجستهکردن تعارضها
و ضدارزشها در جامعهي خود ،از تضاد معنایی استفاده میکند؛ آن هم از نوع تضاد
«متقابل» که با جابهجایی واژههاي داراي تقابل مدرج و یا مکمل شکل گرفته است .این
نوع تضاد معنایی در بیشتر جمالت شاعر دیده میشود:
اهاال دل را بااه جااان امااان ندهنااد
بااه خسیسااان دهنااد نعماات و ناااز
باااا بزرگاااان نکتاااهدان ندهناااد
آنچااه بااا جاااهالن ساافله دهنااد
باهنرپیشاااه نااایم ناااان ندهناااد
گااانج و دولااات دهناااد ناااادان را
بااه غلااط ره باار آسااتان ندهنااد
ساافله باار صاادر و اهاال دانااش را
بااا همایااان جااز اسااتخوان ندهنااد
مگساااان را دهناااد شاااکر و قناااد
(همان)374 :
گونهي گسترشیافته از این تضادگوییها در صنعت «مقابله» دیده میشود که یا دو
مصراع یا دو نیمپارهي نیممصراع با یکدیگر در تقابل هستند و بسامد اینگونه تقابلها
در قطعات ابنیمین چشمگیر است .از طرف دیگر ،تضادهایی که در قطعات ابنیمین
دیده میشود از جهت دستوري و نوع کلمه نیز قابل بررسیاند که به این چند دستهي
اصلی و تأثیرگذار تقسیم میشوند .1 :تضاد اسمها؛  .2تضاد فعلها؛  .3تضاد صفتها.
 .1 .4تضاد اسمها
این تضاد ،حاصل تقابل انواع اسمهاي متضاد از عناصر اربعه ،پدیدههاي طبیعی و
حیوانات گرفته تا مفاهیم حکمی ،فلسفی ،اخالقی و انتزاعی است که غالباً در جهت
تبیین و تأیید موضوعات اخالقی و اجتماعی است.
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« . 1 .1 .4دوست و دشمن» با مشتقاتشان از پربسامدترین اسامی متضادند که نمود
آنها در «اخوانیات» و «هجویههاي» ابنیمین برجسته است که غالباً در بیان اندیشهي
«ذم و نکوهش دشمنان و جلب حمایت دوستان» استفاده میشوند:
از باااراي دو چیاااز جویاااد و باااس

مااارد عاقااال جهاااان پااار فااان را

یاااا از آن ساااربلند گاااردد دوسااات

یاااا کاااه پایماااال کناااد دشااامن را

(همان)313 :
نمونههاي دیگر این تقابل در صفحههاي ،442 ،414 ،407 ،397 ،396 ،399 ،313
 448 ،444 ،435و ...دیده میشود.
 .2 .1 .4یکی از تضادهاي زیباي موجود در اسامی قطعات ابنیمین ،تقابل میان
حیوانات و پرندگان است .این تضاد برگرفته از زندگی شاعر در محیط روستا و دامن
طبیعت است و نگرش مثبت و منفی شاعر دربارهي حیوانات و پرندگان براساس
ویژگیهاي هرکدام از آنها بهوجود آمده است؛ بهویژه تقابل «عنقا یا سیمرغ با مرغ
خانگی» که برگرفته از درونمایهي «قناعتپیشگی و آزمندي» است ،از پربسامدترین
تضادها در این زمینه است:
خواري مکش ز حرص چو مرغان خااانگی

ساایمرغوار قاااف قناعاات کاان اختیااار
(همان)410 :

نمونههاي دیگر ،تقابل سیمرغ و گنجشک (همان ،)452 :س و شیر (همان،)448 :
شهباز و کوف (همان ،)448 :باز سفید و کالغ سیاه (همان ،)341 :شهباز و مگس
(همان ،)433 :باز و خروس (همان ،)433 :بلبل و شهباز (همان ،)434 :فیل و مگس
(همان ،)329 :شیر و روباه (همان ،)367 :هُدهُد و عنقا (همان ،)236 :گنجشک و باز
(همان ،)365 :برّه و گرگ (همان )372 :و ...است.
 .3 .1 .4تضاد در میان اسامی بهکاررفته در تلمیحات دینی و قرآنی ابنیمین چشمگیر
است .با توجه به اندیشه ي اسالمی و گرایش شیعی شاعر که خاستگاه شناختی اوست،
این اسامی در سراسر اشعار او جریان دارند:
آخر چرا فرشاته ز شایطان فروتار اسات
در وي که هیچ دیده ندیدست ناپسند
(همان)347 :
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نمونههاي دیگر در اسامی جهنم و بهشت (همان ،)256:حضرتمحمد(ص) و
صهیب( 1همان ،)320:دوزخ و جنتالمأوا (همان ،)331:قارون و گدا (همان،)332 :
فرعون و موسی (همان ،)347 :دیو و فرشته (همان ،)390:چشمهي کوثر و حریق
(همان )449 :و ...قابل مشاهده است.
 .4 .1 .4یکی دیگر از تضادهاي برجستهي اسامی ابنیمین دربارهي «پرهیز از
ظاهرپرستی» است که یکی از مفاهیم مرکزي قطعات او بهشمارمیآید:
کو زهر بهر دشمن و کو مُهره بهر دوست؟
گیرم که مار چوبه کند تن به شکل مار
(همان)342:
نمونههاي دیگر این تضاد در صفحههاي ،444 ،432 ،430 ،426 ،408 ،342 ،335
 446 ،445و ...دیده میشود.
 .5 .1 .4از تضادهاي برجستهي دیگر ابنیمین ،اسامی دو حوزهي «بخشش و
خساست» است .فقدان کرم و بخشش ،موضوعی است که از اصلیترین ضعفها و
معایب روزگار شاعر بهشمار میرود:
گااار کاااه تفریاااق باشااادش ز قفاااا
جماااع تنهاااا ناااه ضااانّتی باشاااد
(همان)320 :
نمونههاي دیگر این تضاد در صفحههاي ،441 ،417 ،416 ،403 ،402 ،397 ،319
 452 ،450 ،449 ،447و ...دیده میشود.
 .6 .1 .4ابنیمین از گفتههاي بزرگان و اقوال عارفان و ضربالمثلهایی که در آن
زمان رواج داشتهاند و همچنین از سنن ادبی در جهت توضیح و تشریح اندیشه،
آموزش اخالق و آگاهیرسانی و اثبات دعاوي خویش استفاده میکند .در این نمونهها
کاربرد اسامی متضاد مشهود است:
ولاای پشاا چااون مشااک نااارد بهااا
اگرچااه از آهااو بااود پشاا و مشااک
(همان)315 :
گفت بگذر ز آن و این سادهدلیها ترک گیاار

زان که نتوان یافت بی خار گل و بی مار گنج

(همان)330 :
نمونههاي دیگر این نوع تقابل در صفحههاي ،424 ،417 ،412 ،403 ،328 ،322
 454 ،440 ،439 ،437 ،432و ...قابل مشاهده است.
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 .7 .1 .4کاربرد برجستهي دیگر اسامی متضاد در حوزهي «عقل و هنر» است؛ زیرا
عقل و خرد در نزد ابنیمین بسیار ارزشمند است و او را میتوان «ستایشگر عقل» و
«شاعر خردگرا» نامید:
غلااط اساات آنکااه ماایکنااد نااادان

ناپسااااند آیااااد آن باااار دانااااا
(همان)320 :

از نمونههاي دیگر این نوع تضاد در صفحههاي ،400 ،392 ،358 ،342 ،338 ،320
 449 ،433 ،432 ،426 ،414و ...دیده میشود.
 .8 .1 .4از جلوههاي مهم تضادگویی در قطعههاي ابنیمین ،کاربرد «عناصر اربعه»
است .بهنظرمیرسد که ابنیمین در قطعههاي خود ،به عناصر آب و خاک به جهت
نقش بسزاي آنها در آبادانی و رونق کار و زندگی کشاورزان ،نگرشی مثبت دارد؛ اما به
عناصر باد و آتش به دلیل ایجاد خسارتها و تلفات به روستاییان و کشاورزان نگرشی
منفی و نکوهیده دارد:
سر سبک چون باد و عالمسوز چون آتش مباش
همچو آب و خاک لطف و بردباري خوشترساات
(همان)343 :

نمونههاي دیگر این نوع تضاد در صفحههاي ،371 ،369 ،328 ،325 ،323 ،318
 435 ،387 ،384و ...دیده میشود.
 .2 .4تضاد صفتها
بعد از تضاد در بخش اسامی ،بیشترین بسامد و تکرار متعلق به تضاد در صفات است
که در خدمت بیان اندیشههاي مرکزي و محوري شاعرند؛ از جمله:
 .1 .2 .4مهمترین تضاد صفت در قطعههاي ابنیمین ،دربارهي مفهوم «ناپایداري
دنیا» است؛ سختی روزگار شاعر و واژگونی هنجارهاي جامعه سبب کاربرد چنین
صفاتی شده است:
عمر باقی جوي یعنی نااام نیااک اباانیمااین

کاین دو روزه عمر فانی مستعاري بیش نیساات
(همان)332 :

در رابطه با این درونمایه ،دو صفت «بد و نیک» پربسامد هستند:
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کز کار نیااک و بااد نشااود شاااد و ناای دژم

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

نمونههاي دیگر این نوع تقابل صفتها در صفحههاي ،399 ،396 ،329 ،328 ،322
 443 ،429 ،418 ،410و ...دیده میشود.
 . 2 .2 .4دومین تضاد پربسامد صفات ،دو صفت «پیر و جوان» و مشتقات آن است
که به صورت مجازي در ارتباط با واژگان «رمي و بخت» بهکارمیروند؛ واژگانی که
مرتبط با دو موضوع «تقدیرگرایی و خردگرایی» ابنیمین هستند؛ چنانکه کارآزمودگی را
به عقل ،و قدرت و تکاپو را به بخت منسوب میدارد:
لیک چون بخت جوانت در جهان یاري نخاساات
رمي پیرت گرچه باشد یاور اندر کارها
(همان)346 :
نمونههاي دیگر کاربرد این دو صفت به صورت مجازي در صفحههاي ،347 ,346
 430 ،423 ،410 ،403 ،400 ،359و ...دیده میشود.
از دیگر صفتهاي بهکاررفته در شعر ابنیمین که در بیان اندیشههاي مسلط بر ذهن او
نقش بسزایی دارند ،عبارتاند از :بیقرار و باقرار (همان ،)314:خطا و صواب
(همان ،)329:دولت و نکبت (همان ،)333:نفیس و خسیس (همان ،)337:حالل و حرام
(همان ،)349:تیره و روشن (همان ،)347:خوش و ناخوش (همان ،)326:کهن و نو
(همان ،)322:راد و ممسک (همان ،)324:بلند و پست (همان ،)326:سرد و گرم
(همان ،)330:خوب و زشت (همان ،)339:گویا و خاموش (همان ،)337:زیرک و کودن
(همان ،)347:خام و پخته (همان.)419:
 .3 .4تضاد فعلها
از برجستهترین فعلها ،افعالی است که بیانگر تحولپذیري و فناپذیري امور دنیایی به
ویژه امور اجتماعی و اخالقی است:
دریاان ساارا و دریاان ص افّه و دریاان مسااند
ايپسر در ضبط آنچت هست جهديمینماي

بساای امیاار نشساات و وزیاار ازو برخاساات
(همان)337 :
تا ز هر چ آن نیست اندوهی نبایااد خوردناات
(همان)325 :
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نمونههاي اینگونه افعال ،بهویژه «هست و نیست» و «نشست و برخاست» در
صفحاههاي  424 ،420 ،400 ،341 ،329 ،325 ،315و ...دیده میشود.
افعال متضاد دیگري همچون :بگذارد و نگذارد (همان ،)316:تاب آورد و تاب
نآورد (همان ،)322:بد کنی و نیکی کنی (همان ،)327:بگشاد و ببست (همان،)330:
افزاید و کاهد (همان ،)332:دهد و ندهد (همان ،)325:دارند و ندارند (همان،)509:
برکشید و سرنگون کرد (همان )338:از جمله افعال تأثیرگذار در بیان مفاهیم و
درونمایههاي محوري ابنیمین بهویژه واژگونی و ناپایداري زمانه هستند.
در زیر بسامدي از اسامی و صفات و افعال متضاد بهکاررفته در  150قطعهي
ابنیمین آورده شده است تا درک بهتري از این صنعت و ذهنیت شاعر حاصل شود.
نوع کلمه

تعداد

بسامد

اسم

130

% 54/6

صفت

63

% 26/4

فعل

45

% 18/9

جمع

238

% 100

 .5نتيجهگيری
براساس آنچه گفته شد« ،تضاد» از پربسامدترین عناصر فکري و زبانی قطعات ابنیمین
است و تناقضگویی و تضادگونگی وجودي از نگرشها و دیدگاههاي مسلط بر قطعات
ابنیمین بهشمارمیرود که در مفاهیمی همچون دنیاطلبی و دنیاگریزي ،میگساري و
حرمت شراب و شرابنوشی ،مدحیات ،اعتقاد به تأثیر عمل و اختیار و نفی آن ،نگاه
متضاد به مقام و ارزش هنر و شاعري ،بدگویی و نفی و مذمت آن ،دوگانگی در
توصیف معارضان باز تاب یافته است و ارتباط تنگاتن و مستقیمی میان کاربرد صنعت
تضاد با اندیشه هاي مرکزي شاعر وجود دارد؛ ضمن آنکه در سطح ادبی قطعات
ابن یمین ،تضاد برجستگی خاصی دارد و در میان انواع کلمه ،تضاد در اسم ،صفت و
فعل بیشترین بسامد و تکرار را دارد .نکتهي مهم این است که عوامل اصلی بروز تضاد
در اندیشه و گفتار ابنیمین عمدتاً مربوط به مسابل اجتماعی و سیاسی هستند؛ زیرا از
یکسو دگرگونی در ارزشهاي اخالقی و هنجارهاي اجتماعی و از طرفی ،وجود
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جریانهاي سیاسی متعدد حاکم بر جامعه سبب برهمزدن توازن مرامی و فکري شاعر
شده است و در مراحل بعدي بیثباتی شخصیتی ،التزامِ نیمبند شاعر به عقاید مذهبی و
تقابل وضعیت اقتصادي (تنگدستی) و جایگاه فرهنگی شاعر (فاضل و شاعربودن)
سبب بروز چنین تضادنگريها و تضادگوییها شده است.
یادداشت
 .1صهیببنسنان (از همپیمانان بنیتیم) ،از نخستین کسانی است که به پیامبر اسالم ایمان آورد
(رک .میرخواند .)220 :1380،ابنیمین در قطعهاي خطاب به ممدوح میگوید« :تا نشستی چون
محمّد بر سریر سروري /من به پا استادهام در بندگی همچون صهیب» (ابنیمین ،بیتا )320 :که
تضاد میان سروري حضرتمحمّد(ص) با بندگی صهیب وجود دارد.
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