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ابن يمین
ـــــــــــــــــــــ
اميرفخرالدین محمود فرزند امير یمين الدین طـُغرایی مستوفی بيهقی فریومدی
(*) متخلص به ابن یمين تاجيک تبار ایرانی  ،یكی از شاعران مشهورومعروف
خراسان زمين است .
امير فخرالدین محمود که در اواخرقرن هفتم هجری قمری در فریومد والدت
یافته بود  ،پدرش مردی فاضل و متصدی تحریر طغرا در آغاز حكم ها بود و
وی نيز به طغرایی شهرت یافت)1(.
ابن یمين از جوانی درشمارشاعران ومنشيان عهد خویش درآمد و چنانكه خود
درمقدمه دیوانش گفته منصب استيفاء وتحریر طغرا هارا در خدمت خواجه عالء
الدین محمد فریومدی وزیر خراسان بر عهده داشت وبهمين سبب « مستوفی »
خوانده می شد.
ابن یمين جهت کسب علوم و تجربۀ حيات به سير آفاق وانفس پرداخت .او
مراحل کودکی و نوجوانی را در خراسان بسر برد و در ایام جوانی به تبریز و
عراق سفر کرد  .مگر از فحوای بيان شعری این خردمند پيداست که اقامت اودر
خارج از خراسان چندان خوش آیند واو از اهل کرم برخوردار نبوده است .
وقسمت اخير از زندگانی ابن یمين در سبزوار و فریومد بپایان رسيد.
دیوان ابنیمين ( )2در جنگی که بسال  743هـ .ق .ميان  ] :اميروجيه الدین
مسعود سربداری(  738ـ  745هـ.ق ) .و ملک معزالدین حسين کرت (  732ـ
 771هـ .ق ) .رویداد[ به غارت رفت (**) واو ناگزیر شد با گرد آوردن
شعرهای پراگنده خویش و افزودن اشعاری كه بعد از این واقعه سروده بود
دیوانی جدید ترتيب دهد.
دیوان جدید او كه اكنون در دست است با مقدمه ای كه شاعر بر آن نوشته است،
از قصيده ،غزل ،تركيب بند ،قطعه و رباعی ،در حدود پانزده هزار بيت دارد.
ابن یمين عالوه از قصيده سرایی  ،مثنوی هایی هم دارد که از آن ميانه « مثنوی
مجلس افروز » ببحر خفيف مخبون محذوف یا مقصور است در تحقيق و عرفان
 ،ومثنوی دیگری هم در این موضوع ببحر هزج مسد ّس مقصور یا محذوف ؛
از او باقی مانده است  .همان گونه كه مصحح دیوان او نگاشته است :
"  ...مضامين بكر و منسجم و بدیع در اشعارش فراوان ،خاصه بيشتر رباعياتش
در روانی چون آب و در لطف و صفا ،چون روانست و گویی از چاشنی معانی
و فلسفه خيام ،همان نزدیكی و قرب ،كه نيشابور را با سبزوار است در رباعيات
ابن یمين هم اثر و نشانست " .
سخن او روان ،منسجم و خالی از تكلف و علم فروشی و به تمام معنی دنباله سبك
ساده گویان خراسانی است.
ابن یمين شاعری بسيار بااخالق بوده و دارای خویی پسندیده و نيكو بوده است.
او در انواع شعر مسلط بوده و باید گفت در باب « رباعی » دستی قوی داشته
است.

ابن یمين بزرگترین شاعر رباعی پرداز قرن هشتم است ،چرا كه در این قرن،
رباعی سرایی به نسبت قرن هفتم و پيش از آن ،افول می كند .یكی از علل افول
رباعی در این قرن ،بی شك توجه اكثر ،بلكه تمامی شاعران این قرن به غزل
معطوف است .همين مسئله انگيزه ای است كه طبع شاعران در آن نوع شعر
ميل كند .در این ميان ،تنها «ابن یمين» است كه رباعی هایش به لحاظ نوع بيان
و تعداد رباعی حائز اهميت است.
در دیوان « ابن یمين »  671رباعی موجود است ،او همچون دیگر شاعران قرن
 7و  8هـ.ق تحت تاثير رباعی ها و اندیشه های خيامی است.
ابن یمين ،تا حدود بسيار زیاد ،رباعی هایش رنگ فلسفی به خود می گيرد،
رباعی زیر از همين مقوله است:
در كــــارگـــه وجـــود ،هر نقش ،كـــه هست
نقـــــاش الست بی تـــــو آن نقـــــش ببست
در حــــيرتم از حــــال تو ،تا خـــود ،تو كئی
نی بی تــوبــــود كارونــــه كاریت به دست
****
درد شناختی نوعی نتيجه مستقيم شرایط و احوال پرفتنه و آشوب عصر شاعر
باشد كه موجب بروز این افكار و سخنان شده است و یادآور این رباعی زیر
است :
خــــوش بـــاش،كه پخته اند ســـــودای تـــودی
ایمن شــــده از همــــه تمــــنای تـــــو دی
تو شـــــاد بزی كـــــه بی تقـــــاضای تـــو دی
دادنـــــد قـــــرار كــار فــــــــردای تو دی
****
باید اذعان داشت كه گله گذاری «ابن یمين» از روزگار و جور و ستم و رنج از
فلك كشيدن در رباعيات او بسيارست .او به اغتنام فرصت در رباعياتش اشاره
دارد :
افسوس! كـــــه آفتاب عــــمرم بــــه زوال
نزدیـــك رسيـد و دیـده در خــــواب و خيال
بشــــناس دال! قيمت این عمــــر ،كـــه هست
بازآمدن عمـــــر ،دگـــــربـــــــاره محــــال
****
قطعه های ابنیمين به سبب د ر برداشتن پند و اندرز و طعن و طنز ،رواج و
شهرت بسيار یافت .اینها مضامين و ایده هایی است كه در رباعيات «ابن یمين»
كامال ملحوظ و مشهود است و باید گفت اوضاع بد روزگار ،كه وی در آن می
زیسته ،تاثير بسيار اكيدی بر او در این زمينه ها داشته است .اینك به جهت حسن
ختام  ،چند رباعی نغز دیگر از او نقل می شود:
ای دوست! بــــــيا تا نفسی شــــاد شــــویــــــم
وز بــــند غـــــــم زمــــانه  ،آزاد شـــــــویم
بــــــرآتــــــش انـــــدوه ،زنـــــيم آب طـــــرب
زآن پـــيش ،كــه همچــــوخاك بر باد شــــویم
****

در كار خــــودم  ،گــــــراختياری بـــــــودی
پيوسته به دست مــــن ،نگـــــــاری بودی
مسكـــــين دل تنگـــــم  ،ارنمــــاندی بــــریار
باری زدهــــانــــش ،یـــادگـــــاری بودی
****
تـــــا دســتخــــوش كــــشاكــش وســــواسی
چـــون مــور ،اســير ایـــن معلق طاسی
كــــــی محــــرم اســـــرارالـــهی گـــــردی
تــا سـر وجـــــود خـــــویش را نشناسی
****
آن دم کــــــه ُخــــــم ِ عشق بجـوش آمده بود
جــــــان از سرمستی به خـــروش آمده بود
روزی کــــه بمـــا کــــاســــۀ می  ،می دادند
از هــــر طــــرفی صــــدای نوش آمده بـود
****
مــــردی کـــــه صالح خــــود نداند درکـــــار
وآن هـــــم ننيـــوشــــد کـه بدو گــــوید یــار
اورا بگــــــذار و خــــير ازو چـــــشم مــــدار
کــــــاو سيلی روز گـــــــار یابد بســـــيار
****
« آزاده »
ــــــــــــــــــ
سيرت آزاد گان از سفلگان هــــرگـــزمجوى
كى بودچون سرووسوسن هركجا خاروخسى
آبروى از آتش شهوت چرا ریزى به خاك
ازهــواچون بگذرى زآن پس صفا یابى بسى
شــــورباى چشم خود خوردن بر ابن یمين
به كـــــه باید خورد سك پاى رخ هر ناكسى
****
هــــــــــرکــــرا در جهـــــان همــــی بينی
گــــر گــــــدایی وگــــــر شـــــهنشاهی است
طــــالـــب لـــقمـــه یـــيست  ،وز پـــی آن
ــــک چــــــاه یـــــا ســـــــــ َ ِر چـاهيست
ِ
در تـ َ
مقصــــد خـلــــق جمله یــــک چــــيزاست
لــيک هـــر یــــک فــــتاده در راهيـــــــست
اهـــــل عالـــم بــــنان چـــــــو محـــــتاجند
پـــــس بـــــه نــــــزدیک هـــر که آگاهيست
شـــاه را بــــر گـــــدا چـــه نـــــاز رســــد
چــــــون گــــــدا شــــاه نيز نـان خـواهيست
****
آخرین قسمت زندگی ابنیمين در زادگاهش « فریومد » بقناعت اخالقی به
سرآمد .تاریخ درگذشت ابن یمين را « دولتشاه » ( )3در سال  745هـ.ق .نوشته
 ،مگربقول دکتر ذبيح هللا صفا تاریخ در گذشت وی آنست که در مجمل فصيحی
ضمن حوادث سال769ه.ق  .همرا ه قطۀ زیرین آمده است :

بود از تاریخ هجرت هفتصد با شصت و نه
روز شنبه هشــــــتم ماه جمادی اآلخرین
گفت رضوان حور را بر خيزواستقبال کن
خيمه بر صحرای جنت می زند ابن یمين
****
از اشعار اوست :
ســـــود دنـــيا و دیـــــن اگر خــــــواهی
مـایۀ هـــــــر دو شــــان نيکــــو کاریست
راحــــت بـــند گـــــان حـــــــق جســـتن
عـــين تقــــوی و زهــــد ودیــــــن داریست
گـــــــــر در ِ خـُلـــــد را کلــــيدی اسـت
بـــيش بــخشـــــيدن و کــــــم آزاریـــــست
****
منابع ومآخذ
ـــــــــــــــــــــــــ
(*) منسوب به « فریومد » قریه یی از ناحيۀ بيهق که مرکز جوین بود .
 1ـ دکتر معين  ،فرهنگ فارسی در شش مجلد  ،جلد پنجم ص . 88
(**) بچنگـــــال غارتگـــــران او فــــتاد
وزآن پـــس کــــسی زو نشـــانی نــــداد
 2ـ همانجا  .ورجوع شود به اثر مجمع الفصحاء ج  ، 2ص .2
 3ـ دکتر ذبيح هللا صفا  ،تاریخ ادبيات ایران  ،جلد سوم قسمت دوم  ،ص .951
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