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چکیده
محمد امین شاعر اهل س ّنت متولد بلخ در نیمه اول قرن سیزدهم شمسی است .تنها اثر باقی
مانده وی کلیات اشعار به صورت نسخه خطی میباشد که شامل غزل ،قصیده ،مخمس ،تکبیت و
رباعیات ،ترجیعبند ،ترکیببند و مثنوی است .شاعر در غزل وامدار حافظ و سعدی و در مثنوی
مقلد نظامی است .وی در ساختار سرودن اشعار نوآوریهایی داشته و در آفرینش تعبیر ،ترکیبات
جدید و واژگان ،در عصر خود کم نظیر بوده است .محمد امین در غزلیات و مثنویهای خود ضمن
استفاده از ذخائر زبان خاص شعر ،بکاربرد زبان رایج مردم عالقهمند بود .ایشان به زبان ترکی هم
شعر سروده است که احتمال میرود ،زبان مادریش ترکی بوده است .در این جستار سعی شده
است با بررسی نوآوریها و ویژگیهای شاعرانه در سطح ساختار زبانی و ادبی ،ضعفها و قوتهای شعر
مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد .نتیجه بیانگر این است که زبان فارسی از خاصیت ترکیب پذیری
وسیعی برخوردار بوده و شاعر با درک این معنا به خلق ترکیبهای شاعرانه و بدیهی پرداخته است.
ی  :محمد امین ،نسخه خطی ،نوآوریها ،ویژگیهای ساختاری و جلوههای ادبی
کلمات کلید 

 - 1دانشآموختۀ دکتری زبان و ادبیات فارسی(دانشگاه تهران)
Fouzia_naqavi@ut.ac.ir

 / 12سبکشناسی نظم و نثر فارسی  -شماره پی در پی  - 37پاییز 1396

بــه نــام قــادر خســرو قدیــم بیهمتــا
کریملمیزلیکزکمــال قــدرت خویــش
ّ

بــزرگ اعظــم بیمثــل واحــد یکتــا
ز چوبمیــوه و از خــار گل کنــد پیــدا
(کلیاتمحمدامین)

مقدمه
میــر محمــد امیــن بیــگ پســر ارشــد قلیــچ علــی بیــگ والــی خلم(تاشــقرغان) اســت کــه
بعــد از فــوت پــدر در  15ربیــع الثانــی  1241هجــری قمــری جانشــین وی گردیــد .قلیــچ علــی
بیــگ از امــرای محلــی صفحــات شــمال خلــم بــوده کــه کاتــب ســراج التواریــخ در کتــاب خــود
تحــت ذکــر وصــول نامــه و رســول اعلــی حضــرت امیــر حیــدر پادشــاه بخــارا و قلیــچ علــی
بیــگ حکمــران خلــم متذکــر شــده است(.ســراج التواریــخ ،فیــض محمــد کاتــب )1/69 ، ،امیــن
 25ســال حکمرانــی کــرد و در ســال  1266هجــری در نزدیــک ســیحون در گذشــت و همانجــا
بــه خــاک ســپرده شــد(.کلیات امیــن ،صالــح ،محمــد ،شــماره )35
امیــن بــا وجــودی کــه از جملــه شــاعران معاصــر محســوب میگــردد ،امــا کمتــر شــناخته
شــده اســت .اطالعــات چندانــی از زندگــی شــخصی و اجتماعــی او در دســت نیســت .آنچــه کــه
از خــال اشــعارش بــر میآیــد ،بســیار محــدود و جزئــی اســت .در ایــن کــه او بــه زبــان ترکــی
شــعر ســروده شــکی نیســت ،زیــرا حــدود  13صفحــه از دیــوان او بــه اشــعار ترکــی اختصــاص
دارد .ایــن نشــان میدهــد کــه امیــن هــم شــاعری دو زبانــه ماننــد خاقانــی ،اقبــال و نظامــی
اســت .شــاعران دو زبانــه معمــوال دیــوان اشعارشــان مملــو از اصطالحــات و ترکیبــات خــاص
زبانــی و دســتوری اســت کــه امیــن هــم از ایــن ویژگــی و خصیصــه بــه دور نیســت.
اگرچــه امیــن در بعضــی از مــوارد اشــعاری ضعیــف ســروده ،امــا گاهــی در شــعرهایش
ترکیبــات و کلماتــی بــه چشــم میخــورد کــه در دیــوان شــاعران دیگرکــم ،بــه نــدرت و یــا
اص ـ ً
ا یافــت نمیشــود .ایــن ترکیبــات مضامینــی نــو و تــازهای را در بــر میگیــرد کــه شــامل
اصطالحــات و الفــاظ جدیــد از توضیحــات ،ترکیبــات و ســاختار جدیــد کلمــات از نظــر زبانــی و
گاه دســتوری اســت .امیــن را در نــگاه اول یــک شــاعر مقلــد از ســبک پیشــینیان بایــد دانســت
کــه غــزل ،مثنــوی و قصایــد تقلیــد گونـهای را ســاخته ،امــا ایــن شــاعر خــوش ذوق در بســیاری
از مــوارد مضمــون و محتــوی را گرفتــه و در الفــاظ وســاختار امــروزی بیــان کــرده اســت و
الحــق در بســیاری از غزلهــا ســرودههایش در حــد پیشــینیان ســروده اســت.
معرفینسخه
نســخه خطی(کلیــات محمــد امیــن) بــه زبــان فارســی ،خــط نســتعلیق شکســته ،بشــمارۀ
ثبــت 8731و ســال کتابــت او در اولیــن صفحــات نســخه  1299هجــری قمــری اســت .ایــن
نســخه تــک نســخهای اســت کــه در کتابخانــه گنــج بخــش اســام آبــاد پاکســتان وجــود
داشــت.
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کلیــات محمــد امیــن کتابیســت بقطــع کوچــک مشــتمل بــر صفحــات  484کــه هــر صفحــه
تقریبــا  13ســطر دارد و حــدود 19صفحــات اول و  19صفحــات آخــر دارای ابیــات پراکنــدهای
هســتند کــه بعضــی اشــعار قبــا داخــل دیــوان آمــده انــد .نســخه از صفحــه  20بــا ایــن شــعر
آغــاز میشــود.
زبــان بــه گلشــن حمــد تــو عندلیــب آســا
موجــدی وجــود از تــو برهمــه اشــیاء
تــو
ٌ

کنــد بیــان ثنــای تــو بــا هــزار نــوا
تــو واحــدی بــه جــز تــو نباشــد هیــچ خــدا

تنهــا اثــر باقــی مانــده امیــن کلیــات اوســت کــه حــاوی 3211بیــت غزلیــات 131 ،تــک بیــت
رباعیــات1282 ،بیــت مثنــوی 94،بیــت مخمــس 79 ،بیــت قصیــده 106 ،بیــت ترکیــب بنــد و
ترجیــح بنــد 141 ،بیــت بــه زبــان ترکــی و  8ابیــات متفرقــه میباشــد .نگارنــده تعــداد ابیــات
او را قریــب بــه 5052بیــت میدانــد .قالــب شــعری غــزل برتریــن قالــب کلیــات امیــن اســت.
متأســفانه کاتــب بیدقــت و تاحــدی ناآشــنا بــه کتابــت فارســی کــه احتمــاالً خــودش هــم
تــرک زبــان بــوده ،در تحریــر اشــعار دقــت کافــی بــه خــرج نــداده اســت و برآشــفتگی اثــر
افــزوده اســت .ویژگیهــای ســاختاری و نوآوریهــای شــعری امیــن بــه قــرار زیــر اســت.
 )1کاربرد واژههای خاص
زبانشناسـان بـر ایـن باورنـد که تقویت بنیـۀ زبان از طریق واژه سـازی حاصل میآیـد ،بنابراین
اصـل ا ّول در زیبایـی متـن ادبـی ،انتخـاب واژههـا اسـت .واژه در گام اول باید خوش آهنگ ،رسـا
و هماهنـگ بـا فضـای کلی شـعر و متن نوشـته باشـد .یکـی از علل اصـل مانـدگاری و فراگیری
شـعر همیـن حسـن انتخاب واژههاسـت .گرچـه زیبایی واژهها نسـبی اسـت؛ یعنی یـک کلمه در
شـعر حماسـی ممکـن اسـت ،زیبـا به نظر نرسـد ولی همـان کلمه در شـعر غنایـی دارای زیبایی
و موسـیقی گوشنـواز باشـد" .زیبایـی امری اسـت کـه حداکثر تحریـک را با حداقل خسـتگی بر
انگیـزد( ".نقـش برآب ،زریـن کوب)723 ،
امیـن هـم در دیـوان و مثنـوی خـود بعضـی واژههـای خـاص را اسـتفاده نمـوده و ایـن واژهها
ً
مثلا :خیابان ،خرامان ،خـرام ،خرمن ،پرچین،
زیبایـی و حسـن خاصـی به این مجموعـه دادهاند.
نزاکـت ،جلـوه ،تمکیـن ،شـوخ ،دامن ،رحـم ،مرحمت ،مـوج ،رم ،تماشـا ،تغافـل ،واژون ،گردون،
بـت ،مـو ،شـانه ،خـم ،ختن ،جیـب ،خیال ،گـرداب ،قـدح... ،کاربرد فـراوان و یک معنـا و مفهوم
متفـاوت در کلیـات امیـن دارنـد و چـه بسـا برخـی از ایـن واژهها را بخصـوص که جزیـی از یک
ترکیـب اضافـی یـا وصفی باشـند ،بایـد از جمله خصایص سـبکی امین دانسـت.
 )2نوآوری در ساختار ترکیبات و اصطالحات
در ایــن دیــوان بــا ترکیــب و توصیفهــای زیبــا ،بدیــع وشــگفت روبــرو میشــویم کــه در دیــوان
شــاعران قبــل و اندکــی بعــد او کمتــر اســتفاده شــده اســت .شــاعر بــا آن کــه تــرک زبــان اســت

 / 14سبکشناسی نظم و نثر فارسی  -شماره پی در پی  - 37پاییز 1396

در مــواردی بنــدرت یــک یــا دو کلمــه ترکــی را درمیــان اشــعار فارســی آورده اســت ماننــد
قلپــاق بــه معنــای کاله.
شـاعر کلمـات عربـی تنویـندار کـم اسـتفاده کـرده اسـت .امیـن اسـتفاده از واژههـای زبـان
فارسـی پایبنـد بـوده اسـت .او در ترکیبهای وصفـی و در ترکیبهای اضافی نیـز از آوردن واژههای
عربـی خـودداری نمـوده اسـت و بـه نوبه خـود در نـوآوری اصطالحات سـعی نموده اسـت.
در ذیل نمونه ترکیبهایی را میآوریم که از میان صدها ترکیب برگزیدیم:
ضمیـرم را چنـان مسـتغرق ذوق محبت کن
گمانـم را یقینـی ده کـه لطف شـامل حالش
بـه جوش صدبهار امید یـارب نزد ما کم کن
بـه چشـم چـاک گریبـان صبـح کـم دیـدم
خـراب گشـته امیـن گفت عرض خـود با یار
ایـام سـبزمندیش دارد امیـن دل خویـش
روزی مقـرر اسـت ز خـوان کرامتـش
تبسـم هـم
بیـاد آن ت ّکلـم نیـز در وقـت ّ
بـه چندین سـالها تعمیـر دل ایجـاد بنمودم
باشـد هـزار زخـم مـرا در جگـر ز اشـک
چنـد بـی حد به چلیپـای خم انـدر خم فکر
زنیرنگ خرامت پیرهن صد چاک زد سـوری

دهـم بر بـاد بـا صحـرای حیـرت خانمانم را
هـم آغوش خدنگ راسـتی گـردان کمانم را
سـحاب آسـا ز دریـای کـرم چشـم تـر ما را
بـه خـواب میگذرد صـد دریغ از این شـبها
غمت به خانه چرانی چه چست وچاالک است
بـا حاضـران کویـش نـوع دگـر نویسـید
کـس نیسـت در جهـان به نـخ آب دانـه بند
ز پـان آلـوده یاقـوت سـخنگوی تـو میگردم
نهـاده سـیل غـم از بهـر ویرانـی بـه بنیـادم
ایـن چـاک سـینه را کـه توانـد کنـد رفـو
ز آنکـه از فهـم خـود و وصف تو برتر گیسـو
تعـال ّ
الل اگـر نـاز اسـت بـر بـاالی اسـتغنا

و نیـز نمونههـای دیگـر ماننـد :ابریـق زبانم ،گلشـن حمـد ،ظلمـت دل ،ذوق گلخن دیـده ،ملک
دل دارد خـرام ،تمنـای خیـال ،تمکیـن عتـاب ،کام تلـخ ،زیـر سـبزۀ خـط ،دکان حسـن ،خرمن
حسـن ،طرفـه حیرانیـم ،دیوان عشـق ،انگشـت حیـرت ،فرنگـی زاده ،اقلیـم محبت ،وطـن عجز،
جـام سـباحت ،حسـن مالحـت ،تماشـا خانـه آفـاق ،بتخانـه زنـار ،فیـروزه کاخ ،حسـن مطبـوع،
خـوش خـرام ،آغـوش آب ،رم خـورده ،جلوه آبـاد ،غم زاده ،اسـترالب حیرت ،موی کاسـه چینی،
سـنگ تماشـا ،تهمـت آبـادی ،طلسـم آبـاد گمنامـی ،مصحـف مـاه رخـت ،قنـد مـردود ،سـنگ
فالخـن ،تنـوره آه ،آغـوش کفن ،حیرت طـراز ،فرس آرزو ،تنگ شـکر ،ناخن هجـران ،ایوان چرخ
زنبـوری ،خـار مشـوش ،نمکدان صفـات ،آب ادراک ،رنگ کلفـت ،حنظل قهر ،گیسـوی مضمون،
طنطنـه رحمـت ،چلیـم چاق...،وغیره
 )3ابداع ترکیبهای تازه
زبـان فارسـی جـزء زبانهـای ترکیبـی اسـت .در اشـعار امیـن ترکیبهـا و اصطالحـات بسـیاری
وجـود دارد کـه شـعر او را ممتـاز میکنـد .گاهـی از دو یـا چنـد کلمه ،تعابیـر میسـازد و این کار
تأثیـر بسـزایی در شـعر او دارد .از آن جملـه انـد:
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از همـه هـای هـوس گویـد امیـن دلفـگار
ز رشـک آن لـب میگون پان آلـود 1خندانت
سـرت گـردم دعایـی مسـتمندم رد نگردانی
نیست جز حیرت امین را در خیال آباد عشق
دلبرم درناز بالین ،2خواب ؛سنگین کردهاست
در خیـال آبـاد وهـم نامرادیهـا بسـی اسـت
همـت بلنـد دار ز کـم همتـی امیـن
بسیرم خورده تمکین از سراپایم جنون زارم
کاله صـوم و ایّـام عیـد بشـکنند
هـر زمـان از خانه بیـرون نی سـواری میکند
امیـن بـه تربـت عشـاق بگـذری بینـی
زهرآتش که ما را در دل افتاد است از مهرت
رم چشـمش بیامـوزد رمـوز سـحر با سـاحر
در طلسـم آبـاد گمنامـی طـرب آمـادهام
بغیـر کلفـت انـدوه کاهـش غـم حیـرت
خجلـت آبـادی هسـت در طریـق آبـاد دل
سـتمکارم زمانـی از ره لطـف
چنانـم تلخکامـی الفـت دیرینـه شـد بـا من
در خیـال آبـاد کـوی نامـرادی ای امیـن
ای قبـای هوش تا کی پرده پوشـی می کنی
راسـت کـردم قامـت آهـی بیـاد قـد یـار
بـرای آن کـه افزایـد هزاران زخـم دیگر هم
چه مقداری که دوران سـاغر نومیدم بخشید
گسـتاخی خـال لـب میگـون تـو دیـدم
بـه شستشـو نرود چـرک معصیـت ز جبینم

دور شـو ای آرزو بـر چیـده دامانیـم مـا
به خون غلطیده سر تا پا عقیق اندر یمن بادا
خلعـت آزادگـی میـداد حسـن جلـوهات
گوشۀچشـمی پری آئینه داران هست نیست
حسـن خـود را ماه امشـب بـا ترازو میکشـد
کلـک مژگانـم بـه هر سـو خط زانو میکشـد
عمـری بـه یک حدیقـه چون مـرغ خانه بند
دمـاغ آرزو را نشـاءی بـو دیـر میآیـد
حنـا بهانـه و انگشـت دلبـران بسـتند
اشـک خون آلودم از طفل دبسـتان شـوختر
کشـیده اللـه سـر از جیـب هـر کفـن ممتاز
جهانـی را به شـور افکنده موج سـایۀ دودش
رواق منظـر دل میکنـد آن خـال هندویـش
کاسـۀ زهر اسـت ولی گردش به بزم عشـرتم
چـرا طبیـب بپاشـد نمـک بـه داغـم و داغم
مینمایـد در حقیقـت صـورت اوهـام هـم
نشـین گـرد سـرت تـا مـن بگـردم
کنـون بـا قند مـردود آرزوی نی شـکر گریم
عنکبـوت آسـا ز تـار آه بسـتم خانـهام
از لبـاس آدمیـت آن قـدر بیگانـهام
از شـراب غـم اگـر گردیـد پـر پیمانـهام
امین باگوشهای به نشسته چاک سینه میدوزم
خمیـدم از ضعیفـی حلقـۀ بـاب دعا گشـتم
دل خواسـت کـه این غمزۀ هندوی تو باشـم
مگـر کـه جبهه بسـایم به خاک پـاک مدینه

 -1علی اکبر دهخدا و از همکاران او ،لغتنامه جمعی دهخدا :صائب هم این اصطالح را آورده "بوی گلزار شهادت هر که
را بیتاب کرد-چون لب پان خورده میبوسد دهانشمشیر را" پان اسم هندی تنبول است و آن برگی باشد از قسمی فلفل
که آنرا در هندوستان با آهک و فوفل خایند تا لبها را سرخ گرداند .مخلوطی از تانبول و فلفل و توتون که هندوان در دهان
گیرند و آب آن بیرون کنند .معجونی از برگ تانبول و آهک و فوفل که هندوان همیشه در دهان دارند و آب آن بیرون
کنند :در این حکم چنان مستقیم شد که خوطان را قدرت خوردن پان نبود تا بسوار شدن چه رسد( .تاریخ فیروزشاهی ).
 -2ناز بالین ترکیبی جدید و گویشی خاص بلخی است.
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نیـز نمونههـای دیگـر :لبـاس آدمیـت ،بازار رسـوایی ،سـجده جا ،ماه سـخنگو ،قلـم زدن ،صبح
خـروش ،دارالقـرار ،مـوج نزاکـت ،مـرغ قبلـه ،خیال آبـاد ،کـوی نامـرادی ،آه گسـتاخانه ،تمکین
بخـت ،مینـای کـدورت ،گلشـن نـژادان ،آدم اهلـی ،رحـم دامـن چینی ،سـخت پریشـان مضطر،
بـال در کفـن دیـدن ،فتنـه رم ،مـاه سـخنگو ،پریشـان جا ،کـج کله ،منبـع نـاز ...،وغیره
)4واژگان و اصطالحات عامیانه
در دیوان امین بسیاری از واژهها و اصطالحات وجود دارد که خاص گویش فارسی دری
افغانستان است .شاعر همان تلفظ عامیانه را برگزیده و در شعر استفاده نموده است .در اشعار
شاعران پیشین کمتر دیده میشود که این هم تحولی در شعر و وارد شدن زبان کوچه و بازار در
غزل و قصیده و مثنوی است .ابتدا که شعر را میخواندم گفتم شاید کاتب توجه ننموده است ،ولی
با کاربرد چند باره کلمه در دیوان دیدم متوجه شدم که این تلفظ فارسی زبانهای افغانستان را تداعی
مینماید .شاخصترین و چشمگیرترین کلمات برگرفته از فرهنگ و زبان عامیانه از آن جملهاند:
مژگان به دیده سوزن فوالد میزند
به قتل ماست بسم ّ
الل خم خمیازه ابرو
میر بوسی پیک را کردم روان در خدمتت
ای نمک خواران بگریید از برای فوت من
نصیبت نه گزکرباس کفن سازند بدو پیچند
چولعلجانبخشیاردیدممقیمدرزیرسبزۀخط
به جلوهگاه قدت سرو قامتان گفتند
کوعمر کو خوش داشتن کو تاج کو افراشتن
چه فتنهها که نمیخیزد 3ز دو چشم سیاهت
ز راه دیده برون آر ریزه ریزه 4جگر را
محبت
دریای
گرداب
بدین
یار چون بگذشت از پیش نظر میگفت دل
در این زمانه که باشد چو من فلک زاده
ز من به یک نظر ای شوخ خاطرت رنجید
یکی را صدق دارد استقامت
سیوم شایسته گلزار حلم است

ای انتظار مردمک خوابدار کو
دم تیغش ز خون عاشقان جوهر بر آورده
ورنه میرفتم ز هجران ناالن الوداع
میروم از پیشتان با چشم گریان الوداع
بیارند اسب چوبی را که در باالی او مانی
به حیرت افتاد دل که خون شده مسیح پایان1خضرباال

خرام کبک کجا و نک 2کالغ کجا
اوپیشاینپیشازقفااینهمگذشتآنهمگذاشت
نظر نمای همه کشتگان طرز نگاهت
حذر نمیکند افالک از شراره آهت
کجا هوشی کنم 5با ناخدا بحث
ای گرفتاری چه اسرار است این آن بیخبر
ز دوست دور به قربت قرین خشک دماغ
بنام چرخ که بی زینه میرود چهکنم
دویم بنشسته در تخت عدالت
چهارم بحر بی پایان علم است

 -1در اصطالح مردم مزارشریف و بلخ هم اکنون هم کلمۀ “پایان” به معنای پایین استفاده میشود.
 -2در اصل نسخه”:نوک کالغ” بوده .کلمه نک باهمان تلفظ لهجۀی بلخی نوشته شده است.
 -3نمی خیزد بمعنای بلند نمیشود در لهجه دری ولی اینجا بمعنای توطئه و فریب استفاده شده است.
 -4در گویش افغانستان هم اکنون هم استفاده میشود.
 -5هوش کردن در گویش افغانستان به معنای توجه کردن است ،اما در اینجا معنای خاصی دیگری نظیر بیداری و هوش
و عقل میباشد.
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 )5ضربالمثل و حکم
یکــی از ویژگیهــای شــعری امیــن اســتفاده از تمثیلهــای کوتــاه ،امثــال و حکــم اســت.
ضربالمثلهــا یکــی از اقســام ادبــی اســت کــه همــواره مــورد توجــه شــاعران بــوده اســت و
ایــن شــیوه بیــان بــه عنــوان شــاخصۀ ســبکی آنــان درآمــده .حســن ذوالفقــاری میگویــد َ ":م َثــل
جملـهای اســت کوتــاه ،گاه اســتعاری و آهنگیــن ،مشــتمل بــر تشــبیه ،بــا مضمــون حکیمانــه و
برگرفتــه از تجربیــات مــردم کــه بــه واســطه روانــی الفــاط و روشــنی معنــا و لطافــت ترکیــب،
بیــن عامــه مشــهور شــده و آن را بــدون تغییــر یــا بــا تغییــر جزئــی در گفتــار خــود بــکار
برنــد( ".فرهنــگ بــزرگ ضــرب المثلهــای ایرانی،ذوالفقــاری ،ص)32
شــاعر بدیــن وســیله در ایجــار و صرفــه جویــی ،دنیایی حکمــت و معنویــت را نثــار خوانندگان
مینمایــد .امیــن در شــعرش چــون شــاعران دیگــر از ضــرب المثلهــای رایــج زبــان فارســی و
منطقهــای خــود بهــره جســته و تصویــری از روزگارش را بــر مــا آشــکار مینمایــد کــه در ذیــل
بــه چنــد نمونــه از آنهــا اشــاره میکنیــم.

جهان به یک پر کاهی امین نمیارزد
راستی را پیشۀ خود کن زوالی نیست هیچ
نمیگردد ز راه عشق گر بر فرق من عمری
ترا بیرحمی و خونریزی و جور و جفا الیق
دشمن ار هیچ بود دیده حقیرش مشمار
لطف بنما و سر از خاک امین را بر گیر
نصیب ماست ز گردون هزار گونه ستم
نوازگوشی به نیکنام بازچون شهد زخون جامی
به دست قدرتت نخل تعجب بار کی بندد
از دولت دیدار تو دور افتادیم
کردیم به وصل تو سلیمانیها
دیروز ز شهد وصل میکردم نوش

غمین مباش اگر م ّتکاست لطف خدا
هر که پا کج ماند بر گردن طناب افتاده است
بجای قطره باران اگر از چرخ سنگ افتد
سرت گردم سر عاشق به چوب دار میزیبد
خار در زیر قدم مانده خلیدن دارد
چشم او را به راه مرحمتت چار مدار
چه مینهی تو دگر داغ تازه بر سر داغ

اگرچه ظالم رود ز دنیا جهانی پاکیزه گشت خس کم

ز زیر پای فیلی گر ستانی پشه لنگی
مانند کباب در تنور افتادیم
در هجر کنون ز چشم مور افتادیم
امروز به زهر هجر چون خم در جوش

مصــرع دوم از هــر بیــت در غــزل 285و نیــز رباعیهــای  33، 32و برخــی مثنویهــای خــود را بــه
نوعــی اعنــات مکلــف دانســته اســت بدیــن معنــی کــه ســعی کــرده ضربالمثــل و حکمــی را
در شــعر بنشــاند.
 )6تکرار
مقصــود از تكــرار ،اندیشـهای را برجســته ســاختن یــا بــه جنبـهای از یــك تفكــر جلــوه خاصی
بخشــیدن و قدرتــی فزونتــر ،ســودایی را بیــان داشــتن اســت .یکــی از صنایــع کــه در شــعر امین
بیشــتر از صنایــع دیگــر اســتفاده شــده تکــرار کلمــات اســت .البتــه متذکــر میشــوم کــه ایــن
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هــم تــا حــدی بــه گویــش زبانــی منطقـهای امیــن بــر میگــردد کــه هــم اکنــون در افغانســتان
نیــز تکــرار واژههــا در اشــعار و گویــش زبانــی مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد ماننــد :آهســته
آهســته ،میــده میــده ،...وغیــره کــه امیــن نیــز چــون در ایــن جغرافیایــی زبانــی قــرار داشــته
تأثیــر خاصــی از ایــن نــوع واژههــا جــدا از ســبک و صنعــت شــعری پذیرفتــه اســت.
انداختی به قصد دل ما کمند را
چین چین حلقه حلقه نموده دو زلف خویش
توهم زلف سیه بشکن که بشکن بشکن است امشب
صف مژگان شکست خاطر محزون عاشق هم
ز برگ اللۀ گل باغ خرمن خرمن است امشب
بـه گلشـن جلـوه فرما گشـت قد نـاز باالیت
حذر نمیکند افالک از شراره آهت
ز راه دیـده بـرون آر ریـزه ریـزه جگـر را
خنجر مژگان ز یک سو تیغ ابرو یکطرف
سینه ام را کرد صد سوراخ دل را چاک چاک
زهی پایی که کف بوسش لب عرش
بـه رف رف پـا نهـاد و عـرش شـد فـرش
و نمونههــای دیگــر :ماننــد آهســته آهســته ،ســوراخ ســوراخ ،گاهــگاه ،صحیفــه صحیفــه ،گل
گل ،کــوه کــوه ،ریــش ریــش ،ده ده و هــم در قافیــه مثــل :شــد شــد نشــد نشــد ،شــد شــد
نشــد چــه شــد و ژوالــه ژوالــه ،پرکالــه پرکالــه ،دنبالــه دنبالــه و در غــزل  141،140و  384هــم
تکــرار واژههــا بــه همیــن شــکل وجــود دارنــد.
 )7واج آرایی
امیــن در اشــعارش از صنعــت واج آرایــی نیــز بســیار اســتفاده کــرده کــه باعــث زیبایــی و
آهنگیــن نمــودن شــعرش شــده اســت.گفتنی اســت کــه تکــرار واژههــا و کلمههــای همســان
و هماننــد آنچنــان زیبایــی و دلانگیــزی را در شــعر میآفرینــد کــه گــوش و جــان شــنونده
را مینــوازد .شمیســا ایــن نــوع تکــرار واکهــا کــه در آنهــا مصوتهــا را تکــرار میشــوند ،هــم
صدایــی خوانــده اســت .دربــارۀ ارزش هنــری ایــن آرایــه مینویســند«:تکرار در زیباشناســی هنــر
از مســائل اساســی اســت .کورســوی ســتارهها ،بــال زدن پرنــدگان بــه ســبب تکــرار و تنــاوب
اســت کــه زیباســت  .صــدای غیــر موســیقیایی و نامنظــم را کــه در آن تنــاوب و تکــرار نیســت،
باعــث شــکنجه روح میدانــد ،حــال آن کــه صــدای قطــرات بــاران کــه متناوبــا تکــرار میشــود،
آرام بخــش اســت  .قافیــه و ردیــف در شــعر فارســی تکــرار اســت .انــواع تکــرار چــه در شــعر
قدیــم و چــه در شــعرنو دیــده میشــود و اصــوال تکــرار را بایــد یکــی از مختصــات ادبــی قلمــداد
کــرد (".نگاهــی تــازه بــه بدیــع ،شمیســا ،صــص 63و)58
تا که ابرش زیر زین زر مزین ساختی

خون شو و خون خوربه خون زن غوطه و خوناب ریز

جامه پر گل خرقه گل سر پر گل و دستار گل

آرزو بنمود نعل توسنت را آفتاب
زانکه روی زرد تو هرگز نشد یک بار سرخ
هرچه دل میخواست این گلشن نژادان کردهاند
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گل گل بســر گل بــه تماشــای گل آمــد
بســتر گل بالیــن گل آرام گاهــش گل

آن گل بــه گلســتان شــد گل جــای گل آمد
بــاالی گل امــروز بــه بــاالی گل آمــد

گشاید چشم شهال ای پری یکبار در چشمم
ز چشمت چشم آن دارم بت طرار در چشمم
عجبچشمی که گه مست و گهی هشیار در چشمم
چهچشمست این بنازم شوخچشمیهای چشمت را
نماید هردو چشمت صاحب اسرار در چشمم
نیاز گوشۀ چشمت جهان یک چشم حیرانست
شود بیمار بهر پرسش بیمار در چشمم
زهی چشمی که چشم عالمی را چشم آن دارد
بهگلشن سوی گل بینم خلد صدخار در چشمم
فدایچشم فتانت که با چشمم به هر چشمست
نماید سبحه زهاد چون زن ّار در چشمم
به چشم کافرت سوگند کردم بت پرستیها
امینرا چشم از چشم تو جانا چشمۀ خون شد
نگاه چشم شوخت کرد آخر کار در چشمم
در غـزل هفـت بیتـی مذکـور واژه چشـم  28بـار بـکار رفتـه اسـت و عالوه بـر آن چشـمه هم از
اشـتقاقهای چشـم اسـت .ضمنـاً در ایـن غـزل تکـرار کلمه بـا نوعـی واژه آرایی همراه اسـت.
 )8تتابع اضافات
“آوردن کســرههای متوالــی اســت خــواه در اضافــه باشــد و خــواه در وصف(”.فنــون بالغــت و
صناعــات ادبــی ،همایــی ،ص )15تتابــع اضافــات نــزد علمــای بالغــت ناپســند بشــمار میآیــد
و مصلحــت نیســت کــه در شــعر بــکار گرفتــه شــود .امــا همیــن تتابــع اضافــات پشــتوانه برکــت
تــوان شــاعری ،شــعر فارســی زبــان را باشــکوه ســاخته و پیوســتگی کلمــات آهنگــی خــوش بــه
شــعر داده و هــم معنــی را چــون زنجیــری پیوســته بــه ذهــن خواننــده منتقــل نمــوده اســت.
تتابــع اضافــات شــاید زیباتریــن و در عیــن حــال صنعــت شــعری بــوده کــه امیــن خــوب از
پــس آن برآمــده اســت .در بســیاری اشــعار از "و" موصولــه اســتفاده ننمــوده و کلمــات را پشــت
ســر هــم و بــه صــورت تتابــع اضافــات آورده اســت.
ِ
خون سـ ِر غلطیده را
خاک
کیسـت بر دارد ز
ِ

ِ
پیوسـت تـو ایـم
هلال نـا ِز
تیـغ
بسـمل
ِ
ِ
ِ
ِ
بدسـت سـودا
فتادههرجاهزارمجنون زشـوق رویت
وش ستمگر
کمال بها ِر
زهی
ِ
لیلی ِ
ِ
حسـن نگا ِر ِ
ای قـدح تـا چنـد در هر بـزم داری مل بکف
چشـم غمزه بد مسـتیم بس
عالمـی مخمو ِر
ِ
ِ
ِ
دسـت زوال
میکشـد دامـانِ نـا ِز جلـوه از
زلـف ختـن آشـوبِ عنبـر سـایِ تـو
سـایۀ
گفتـا امیـن بـه راه تـو چـون نقـش پـا منم
مـوج تغافـل اگـر تویـی
معـراج نـا ِز
ِ
ِ
حزیـن زا ِر مسـکینم
خـرابِ والـ ِۀ خـا ِر
بـه شـام هجـر میگوید امیـن با نالـه و زاری
ِ
تسلایی که خـود را لحظـهای خرم کنم
لب جویِ سرشـک سـایههای اشـک و آه
بـا ِ
کـو ّ
جانـا ز بهـر سـیرِ لـب رود میـروی
دریـایِ اشـک میـرود از دیـدۀ امیـن
 )9مناظره
یکــی از ویژگیهــای دیگــر در شــعر امیــن مناظــره یــا گفتگــو اســت".این ویژگــی بدیعــی
بیشــتر نمایانگــر ظریــف اندیشــیهای شــاعر و حاضــر جوابــی معشــوق بــوده و از طــرف دیگــر
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تضــاد اندیشــگی شــاعر را بــه خوبــی مینمایانــد ،چنانکــه شــاعر بــا در نظــر گرفتــن یــک موضوع
و طــرح آن بــه صــورت یــک پرســش ،پاســخی نیــز بــرای آن اندیشــه اســت کــه از زبــان حریــف
بیــان میکند(".فرهنگنامــه ادبیــات فارســی ،انوشــه ،ذیــل واژه مناظــره)
مبتکــر ایــن فــن اســدی طوســی بــوده اســت .در مقدمــه اشــاره کردیــم ایشــان در اشــعار خــود
از پیشــینیان تقلیــد نمــوده و چنــد غــزل را بصورت"گفــت و گــو" ســروده اســت کــه در غــزل
زیــر جــواب معشــوق در مقایســه بــا ســخن عاشــق کوبنــده و زیرکانــه اســت .زبــان شــعری ایــن
گفتههــا همچــون توصیفهــای نظامــی خیالانگیــز اســت .از آن جملهانــد:
گفتــم بیــا بــه درد دل مــن رســیده رو
گفتــم کــه رفتــی از بــر مــن یــار بــی ســبب
گفتــم کــه حســن شــوخ دل را خــراب کــرد
گفتــم بــه راه عشــق جفاهــا کشــیده ام
گفتــم بــه آســتان تــو ای یــار کــی رســم
گفتــم کــه مــن ز وصل تو محــروم مانــده ام
گفتــم ز گلســتان تــو گل میبــرد رقیــب

گفتــا کــه دشــتهای امیــدت بریــده رو
گفتــا بگــو بــه اشــک کــه اینــک دویــده رو
گفتــا کــه دســت حیــرت خــود را گزیــده رو
گفتــا جفــا ندیــدهای از مــا شــنیده رو
گفتــا کــه ســر قــدم کــن آن هــم بریــده رو
گفتــا کــه زیــن چمن تــو تماشــا ندیــده رو
گفتــا امیــن تــو زود گلــی را نچیــده رو

گفتــم ای دلبــر ط ّنــاز ســامت باشــی
گفتــم از ابــروی تــو رشــته جان شــد مقطوع
گفتــم از چــاه غــم ای شــوخ مــرا بیــرون آر
گفتــم از لطــف نگاهــی بنمایــی چــه شــود
گفتم ای سروســهی قد به رهت خاک شــدم
گفتــم آخــر بــه وصــال تــو رســم یــا نرســم
گفتــم ای مــاه ســوی غمــزدگان کــی آیــی

گفــت ای ســوخته عمــری بــه مالمت باشــی
گفــت عاشــق نــی اگــر ز پــی راحــت باشــی
گفــت بــا خنــده نــگارم که دو امشــب باشــی
گفتخــوش بوالهوســی در غــم الفــت باشــی
گفــت بــا خنــده کــه تــا روز قیامــت باشــی
گفــت گــر عاشــقی در ورطــه محنــت باشــی
گفــت امینــا ای شــۀ عشــق رعیــت باشــی

 )10اشعار عقیدتی
گرچــه در مــورد مذهــب و عقیــده ایــن شــاعر کــه ســنی مذهــب اســت شــکی نیســت و بــه
صــورت آشــکار از مذهــب و عقیــدهاش ســخن گفته اســت .او اشــعار زیــادی در غــزل ،مخمس و
هــم در مثنــوی بــه مــدح و ســتایش خداونــد متعــال ،پیامبراســام(ص) و امــام علــی(ع) ســروده
اســت و در یکــی دو جــا دربــاره واقــع کربــا ســروده اســت .شــاید بتــوان مدعــی بــود بــه لحــاظ
بهــم زدن رابطــۀ ســنتی و مرســوم قالــب و محتــوی یــا ســاختار و درون مایــه ،نــوآوری کــرده
اســت .معمــوالً شــاعران بــرای ســتایش پیامبــر اکــرم(ص) ،مــدح اولیــاء و مضامیــن توحیــدی
قالــب قصیــده را انتخــاب میکردنــد امــا امیــن بــرای بیــان مســائل و مفاهیــم عقیدتــی ،مذهبــی
از جملــه منقبــت رســول اهلل رابطــه ثابــت و ســنتی قالبهــای شــعری را بهــم زده اســت و در
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غــزل نیــز ارادت قلبــی خــود را بیــان کــرده اســت .گرچــه از قالبهــای ترکیببنــد و ترجیعبنــد
بســیاری از شــاعران مــدح و منقبتگــری از جملــه رســوالهلل و علــی(ع) کــرده انــد ،ولــی قالــب
غــزل بــرای ایــن منظــور در واقــع بــه دوران معاصــر بــر میگــردد.
پیشــینیان و حتــی ســرآمدان شــعر حکمــی و عرفانــی فارســی از جملــه ســنایی و مولــوی
بــرای رســول اکــرم و خلفــای چهارگانــه اشــعار قــوی و نغــزی ســرودهاند .امــا مشــاهیر ادب
فارســی غــزل را بــرای مضامیــن عرفانــی ،غنایــی و حتــی در دوران مشــروطیت مضامینــی
اجتماعــی و سیاســی بــکار گرفتهانــد.
بـه نـام قـادر خسـرو قدیـم بـی همتـا
کریـم لـمّ یزلـی کـز کمـال قـدرت خویـش
الهـی خاک پای مصطفی(ص) گردان سـر ما را
فروماندیـم از کـوه گنـه برداشـتن یـارب

بـزرگ اعظـم بـی مثـل واحـد یکتـا
ز چـوب میـوه از خـار گل کنـد پیـدا
شـفاعت سایه کن یارب ز لطفت محشر ما را
ز الی معصیـت بیـرون بیـاور اسـتر مـا را

عــروس بکــر ســخن را گــره ز طــره گشــا
ز قــدر مرتبــهاش پایــهای بــود معــراج
نمــوده خاتــم پیغمبــران ختــم رســل
ز وصــف گیســوی تــو آیتــی بــود واللیــل
دو گیســوی تــو شــفیع گنــاهکاران اســت
بــه امتــان تــو از معصیــت کجاســت غمــی
کــرم نمــا ای خدایــا بــه عــ ّزت یاســین

بــه نعــت احمــد مرســل شــفیع روز جــزا
کمــال قــرب ندانــم کجــا و عقــل کجــا
تــرا ز جملــۀ موجــود برگزیــد خــدا
ز شــأن مرتبــهات نکتهایســت اوادنــا
درودت آمــده بــال و پــر تــذرو و دعــا
تــوی رســول(ص) خــدا آبــروی هــر دو ســرا
بــه بخــش جــرم امیــن را بــه حرمــت طاهــا

باشـد ز حـق خطـاب تو شـیر خـدا علی(ع)
خـاک درت ز عـرش معلـی دهـد نشـان
دارنـد خسـتگان همـه از درگهـت امیـد
حامـی بیکسـان مـددکار عاجـزان
نـام خـوش تـو ورد زبانـم بـود چـه بـاک
دسـت شـجاعت تـو ز ک ّفـار دیـن ربـود
چون دامنت به صدق به دسـتم فتاده اسـت
ای شـاه اولیـا نظـری کـن کـه عاجـزم
دسـت تهـی ز لطـف امیـن راه ناامیـد

از شــوق شــد بنــام تــو جانــم فــدا علــی(ع)
از درگــه تــو کــور رود بــی عصــا علــی(ع)
بنمــای لطــف مرحمــت ده شــفا علــی(ع)
بنــواز زان کــه نیســت مــرا هیچ جــا علی(ع)
از خــاک اگــر چــو ســبزه برویــد بــا علی(ع)
انــوار مرقــدت ز کجــا تــا کجــا علــی(ع)
یــارب کســی مبــاد کــه ســازد جدا علــی(ع)
دســتم بــه دامن تــو به هــر دو ســرا علی(ع)
از درگــه امیــد نگردانــی یــا علــی(ع)
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لب کنم شـیرین شـهد نعتت ای عالی جناب
جلـوه فرمـا رخ نمـا گلـزار عالـم تـازه دار
مهربانتـر از پـدر مـادر تـو در دنیـا و دیـن
از طفیلـت آشـکارا کـرد ایـزد داوری
آفتـاب مـاه بـا ایـن حسـن چندیـن آرزو
اشـک گلگونـم چـرا اظهـار بـر رخ میکنـی
ای امیـن از کمتریـن امتـی دیـدار خـواه

السلام ای کشـور پیغمبـری را آفتـاب
ّ
تـا بـه کی پنهـان نمایـی روی در زیـر نقاب
در غم امت دو گیسـوی مبـارک خورده تاب
ای بـه دیـوان نبـوت شـاه بیـت انتخـاب
کـی توانـد مرکبـت را نعـل گـردد یـا رکاب
من کهسرتاپا ز شوقش گشتهام یک قطره آب
1
نیسـت نومید امتش دارد ّ
والل اعلم بالصواب

دو چشــم مســت تــو آغــاز کشــتنم دارنــد
ی طوطــی نطقــم نــوا کــن
بیــا ا 

شــتاب بــا تــو شــهیدان کربــا حافــظ
تــو یــاد از اهــل دشــت کربــا کــن

دمــی بــا چهــار ســوی دهــر منشــین
عــروج دیــن احمــد ایــن چهارنــد
یکــی در عالــم صــدق اســت مشــهور
ســیوم شــد بلبــل گلــزار قــرآن
همــه عاشــق همــه عشــاق را ســر
ابوبکــر اســت یــار غــار ســرمد
بــه حلــم عثمــان ذی النوریــن مســتور

گلــی از چهــار بــاغ منقبــت چیــن
گل بــاغ محمــد(ص) ایــن چهارنــد
دویــم بــا کرســی عــدل اســت مامــور
چهــارم کیســت الحــق شــیر یــزدان
چهــار ارکان دیــن را چهــار گوهــر
عمــر شــد دره دار شــرع احمــد
علــی ملــک شــجاعت راســت مشــهور

نمونههای دیگر مانند :دربارۀ حمد خداوند در غزلهای،389 ،175 ،111 ،25 ،10 ،5 ،4 ،3 ،1
 391در رباعی  ،42 ،41 ،20،28در مخمس و مثنوی هم چندین بیت سروده است .مدح پیامیر
اسالم(ص) در غزلهای ،15 ،2مخمس 1و در مثنوی 1و  2درباره شب معراج شعر سروده است.
ستایش امام علی(ع)در غزلهای  ،392 ،38در رباعی،16در مثنوی دوم توصیف چهار خلفای اسالم
را کرده است .در غزل 38درباره مدینه شعری زیبا گفته است و این همه اشعار عقیدتی ارادت
خاص شاعر را جلوه میدهد.
 )11امین و تضمین به شاعران
( حافظ ،سعدی ،نظامی ،خاقانی و جامی)
صنعت تضمین آن است که در پارهای از کالم ،مصراعی ،بیتی یا چند بیت از شاعر دیگری را به
وام میگیرند و معموال برای آنکه گمان سرقت ادبی به حساب نیاید ،نام کسی را که از او مطلبی
به قرض گرفتهاند ذکر میکنند .امین وامدار شعر حافظ است و در شعر مقلد او بوده ،اما برخی از
شاعران دیگر سعدی ،جامی ،نظامی ،خاقانی و موالنا هم مخاطب او بودند و چند غزل را در جواب
آنها گفته است .مثل غزل  451خطاب به خاقانی ،غزل 453خطاب به سعدی و غزل  456خطاب
به شمس الدین تبریزی است.
 -1احتمال دارد که شاعر این غزل را در وصف و انتظار امام زمان و ظهور او سروده است.

نوآوریها و ویژگیهای شاعرانه محمد امین ( نسخه خطی کلیات محمد امین)23 /

زهجرت سوختم وصلت به سویم گرعنان تابد
اگـر بـه تربـت مـا بگـذری ز بعـد وفـات
نمـود حـال دل و عـرض خویـش را گویـم
ای نظامـی تا به کی بی بهره ز امدادت شـوم
گـردن تقصیـر کـج کردم بـه یک عالـم نیاز
طبیبـا بـر سـر بالیـن مـن آخـر چـرا نایـی
یـا لسـانالغیب رحمـی از کـرم
حافظـا شـعر امیـن را رتبـهای
ایـن امـر تعجـب بـه همـان میمانـد
گهـی مخمـورم از صهبـای جامـی
امیـن سـر مسـت از صهبـای جامـی
من سـعدی دلخواه تو ابروی تـو چون ماه نو
سـعدی ترا به کوی اجـل رهگذار خواهدبود

مقّمـر وار بـازم بـا سرانگشـت تـو دنیـا را
شـوی تـو واقـف دل از ضمیـر اللـۀ مـا
دریغ حافظ خوش لهجه خوشالحان نیسـت
جامیـا بنمـای رخ هجـرت عجایـب کار کرد
3
لعلـش از شـکر مزاجـی داد دشـنامم لذیـذ
که دارم درد عشق و هیچ پیدا نیست درمانم
تـا نمانـم بنـد در گـرداب غـم
تـا رود از دیـدۀ ایـام یـم
چـون گفتـه خیـام کـه کجـدار مریـز
گهـی در سـیر گلـزار نظامـی
چـه جامـی از مـی صـاف نظامـی
مـن یـار نیکو خواه تو از مـن چرا رنجیده ای
قـرارگاه تـو دارالقـرار خواهـد بـود
1
2

 )12اصطالحات نجومی
امیــن برخــی از تجلیــات و افــکار نجومــی را در آثــار خــود بکاربــرده کــه نشــان میدهــد ایــن
شــاعر فرزانــه بــر علــم شــعر در هیئــت نیــز مثــل شــاعران فارســی زبــان حافــظ  ،خاقانــی و
نظامــی دســتی داشتهاســت.از جملــه اصطالحــات نجومــی و اســامی ســتارگانی بــکار گرفتــه
میتــوان بــه :طالــع ،نــه فلــک ُ ،زحــل ،زهره ،مــاه وآفتــاب و ،...اشــاره کــرد کــه اســتفاده از
آنهــا کامــا بــه دور از خرافههــا و بــا اســتفاده از اصطالحــات صحیــح نجومــی بــوده اســت .از
کاربــرد ایــن اصطالحــات در شــعر ایــن شــاعر نمونههایــی را بــه اختصــار نــام میبریــم:
نحســم بــا ســپهر
کــم نمــوده کوکــب بختــم ّ
بــه دهــر کواکــب اقبــال خویــش ســنجیدم
از دم روز نخســتین طــرح قســمت کردهانــد
تــو بیــن طالــع واژون کــه یــار از بــر مــن
بــه اول آســمان مــاه شــب افــروز
بــه هــر صفحــه عطــارد گــر قلــم رانــد
بــازار
زهــره
آســمانش
ســ ّوم
بــه
بــه چــرخ چهارمیــن مهــر جهانگیــر
بــه پنجــم آســمان بهــرام خوشــکام
زحــل بــا چــرخ هفتــم مشــعل نــور
ار خــاک آســتان ثریــا مــکان تســت

طالعــم را از ازل هــم جنــس عنقــا ریختنــد
ز هــر کــه نفــع طلــب داشــتم زیــان گردیــد
بــا امیــن جمــع پریشــانی و بــا منصــور دار
چــو عکــس خانــه آئینــه میــرود چهکنــم
روز
آرزو
نگــردد
شــب
کدامیــن
دو عالــم دفتــر عیــش و طــرب خوانــد
نمــوده گــرم بــا آهنــگ ســه تــار
تعمیــر
آفــاق
چهــار
قصــر
کنــد
بــه عــزل نصــب ســر گــرم ســرانجام
بــر افــروزد کــه ظلمــت از فلــک دور
تــاج مــن و کاله مــن و اینــک ســریر مــن

 -1حافظ گفته است” به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را”
 -2حافظ گفته” به عشق روی تو روزی که از جهان بروم __ ز تربتم بدمد سرخ گل بجای گیاه”
 -3این بیت را میتوان با بیت سعدی مقایسه کرد” زهر از قبل تو نوشدار -و فحش از دهن تو طیباتست”
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 )13اصطالحات عرفانی
"شــعر عرفانــی شــعری اســت کــه اربــاب معانــی در بیــان اصــول و مواجیــد و حقایــق معنــوی
ســرودهاند(".مجله نشــر دانــش ،پورجــوادی ،بــاده عشــق )1شــاید از همیــن تعریــف بتوانیــم
خصیصههــای شــعر عرفانــی را اســتخراج کنیــم .پــس منظــور از شــعر عرفانــی شــعری اســت
کــه بــا نیــت عرفانــی ســروده شــده باشــد نــه شــعر عاشــقانهای کــه عارفانــه تفســیر شــود.
امیــن اشــعار خــودش را بــه مســیر تــازهای حرکــت داد و آن را مملــو از عواطــف دینــی و
عرفانــی ســاخت .وی هــم مثــل شــاعران پیشــینیان ســنایی ،موالنــا و حافــظ از اصطالحــات
عرفانــی اســتفاده نمودهاســت .اســتفاده از کلیــد واژههــای و اصطالحــات عرفانــی یــک حســن
خاصــی بــه کلیــات وی بخشــیدهاند .نمونــه مثالهــا:

زاهـدا سـجاده را بـر خـاک افکنـدم امیـن
قـدح و مطـرب و سـاقی همـه جمعنـد ولی
نـوش
دردی
خراباتیـان
بـا
ور نگیـرد مجلـس پیـر مغـان بـی وصـل او
غـارت دیـن میکنـد عشـاق را دل میبـرد
عالمـی مخمـور چشـم غمـزۀ بـد مسـتیم
نـازم از همتسـرای پیر دیر ای شـاه عشـق
تـا کـه بتوانـی اسـیر کشـور میخانـه بـاش
ای امیـن در راه عشـق آمـاده و هشـیار باش
از مسـجد و میخانـه و بـت خانـه و مجلـس
بسـان شـمع گرد بزم رندان سوختم هر شب
مگـر ایـن دیـر امیـن دیـر مغـان اسـت
ز سـجده در خراباتـم نشـاندی
تـار گیسـوی بتـی را کـردهام زنـار خویـش

عشـق ترسـا زاده مـا را صاحـب زن ّـار کـرد
طمـع صبـر کنـون از مـن افـکار مـدار
پـای تـا سـر برهنـه بـودم دوش
هر شـب افزون بادحسـن انجمن آرای شمع
چهـرۀ گلفـام یکسـو خـال هنـدو یکطـرف
ای قـدح تـا چند درهـر بـزم داری مل بکف
گـردش سـاغر به یکسـو ناز قلقـل یک طرف
سـاقی گلفـام یکسـو شیشـه مل یـک طرف
دورتسلسـل یک طرف
تاب گیسـو یک طرف
ّ
رفتیـم و نشسـتیم گهـی پـا نکشـیدیم
امین در مذهب عشـاق با این سوختن خامم
مینمایـم
مینـا
جـام
خیـال
بـه پـای خـم مریـزان آبرویـم
زاهـدا بگـذار اینـدم سـاکن بـت خانـهام

و نمونههــای دیگــر مثل:خرقــه ،خمــار ،دیرمغــان ،ســاغر ،خضــر ،جلــوه ،جــام ،قــدح ،حلقــه،
چشــم ،پیمانــه ،دهــر پیــر ،طــرب ،خــم ،پیرمــن ،ســبو ،حلقههــای اســتغناء ،زلــف ،عشــق،
...وغیــره
)14ضعف شعری
شــعرهای ضعیــف و سســت نیــز در دیــوان امیــن وجــود دارد .تــا آنجــا کــه انســان متعجــب
میشــود کــه ایــن اشــعار هــم واقع ـاً ســروده اوســت یــا از ســر بیــکاری چیــزی را نوشــته یــا
گفتــه اســت؟ مثــل اینکــه شــاعر در بیــان مقاصــد خــود گاهــی بقــدری سســت میســراید کــه
کلمــات غیــر شــاعرانه را در شــعر بــکار میبــرد و همیــن موجــب افــت و ضعــف شــعری او
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میگــردد.
امیـن بگرفـت دامـان محمـد(ص) از طفیل او
خوش آن که نزد تو آریم ملتمس به دو دست
زیر گردون سـفله صاحب جاه بس دانا ذلیل
لبالـب از سـیاهی کـردهام کاشـانه دل را
خندیـد بـه گفـت آن نـگار شـیرین

به چرک معصیت یارب بزن از لطف صابون را
کجاست سرکه بگیریم چون مگس به دو دست
استخوان شد طعمه از بهر هما قند از مگس
به دستم جاروب انصاف بهر خانه رفتن ده
خربوزه بخور ترا به فالوده چکار

)16تحقیر عاشق در برابر معشوق
در دورهای از ادوار شــعر فارســی در تعامــل و رابطــه عاشــق و معشــوق تحولــی خاصــی روی
میدهــد اگــر در دورههایــی عاشــق سرکشــی میکشــد و توقــع و انتظــار داشــت معشــوق نــازش
را بکشــد و تمنــا و اظهــار عالقــه از ســوی معشــوق باشــد.
در دورۀ بازگشــت و واســوخت ،عاشــق بــرای رضایــت دل معشــوق خــود را بــه آب و آتــش
میزنــد .هــر گونــه آزار و درد و رنــج از ســوی معشــوق را بجــان میخــرد و بــا دیــدن و مالمــت
کشــیدن از معشــوق را بــرای خــود مقامــی واال توصیــف میکنــد ،گویــی محتــاج ایــن مالمــت
و ســرزنش اســت .خــود را از جایــگاه واقعــی تنــزل میدهــد حتــی خــود را بــه ســگ معشــوق
میدانــد .ماننــد" ســحر آمــدم بــه کویــت بــه شــکار رفتــه بــودی _ تــو کــه ســگ نبــرده بــودی
بــه چــه کار رفتــه بــودی؟" ایــن مکتــب تــازه کــه برزخــی اســت میــان شــعر دورۀ تیمــوری و
ســبک هندی"زبــان وقــوع” میگفتنــد (.مکتــب وقــوع در شــعر فارســی ،گلچیــن معانــی ،ص)3
شــاعر ایــن طریــق بــه گون ـهای واقعــی و عامیانــه بــه شــرح تجربیــات میــان خــود و معشــوق
میپــردازد (.ســیر غــزل در شــعر فارســی ،شمیســا،صص)141-140
همیــن تعبیــر را در برخــی از ابیــات امیــن بــرای ایجــاد ترحــم و نوعــی عنایــت معشــوق

میتــوان دیــد .چــه بســا برخــی گامــی فراتــر از ایــن برمیداشــتند و معشــوق را میپرســتیدند
کــه در عالــم واقــع نــه در عالــم شــعر بــوی شــرک و کفــر میدهــد.
یــار از غــرور حســن امیــن را ســگم نگفــت
بــا ســگ کویــت خطــاب خویشــتن را دادهام
اگــر شــوم ســگ کــوی تــو فخــر آن دارم
از آن جهــت کــه ســگ آســتان درگاهــم
هــر چنــد عاصیــم ســگ کــوی تــوام بجــان

گفتــم منــم پرســت مســلمان شــود نشــد
زان ســبب با گوش سامع میرســد نامم لذیذ
کــه خــاک درگه تو بســتر اســت بــه ز حریر
گرفــت دامــن گــردون دون ســر آهــم
رحمــی نمــا مبیــن بــه قلیــل و کثیــر مــن

)17تلمیح در دیوان امین
آرايههــاي ادبــي گاهــي زيبايــيآفريننــد و گاهــي مددگــر معنــي شــعر ،وكــم هســتند
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هنرمنديهايــي كــه از هــر دو وجــه بهــره داشــته باشــند .تلميــح ايــن بهــرة دو جانبــه را دارد و
بديــن لحــاظ ارزشــي دو چنــدان مييابــد .از بُعــد زيبايــي شناســي ،شــاعر بيــن ســخن خويــش
و آگاهيهــاي مخاطــب پــل ميزنــد ،در واقــع ايــن كــه شــاعر روي محفوظــات ذهنــي مخاطــب
دســت ميگــذارد و آنهــا را از اليههــاي زيريــن حافظــة تاريخيــش بيــرون ميكشــد.
توجــه بــه تلمیــح از جانــب شــاعران نیــز بــه تنــوع دیدگاههــا و پربــار شــدن آثــار ایشــان
میانجامــد .امیــن هــم عالقــۀ بســیاری بــه اســتفاده از تلمیحــات آشــکار و معــروف ادب
فارســی دارد بــه همیــن دلیــل در بســیاری از ابیــات بــا اشــاره بــه یــک کلمــه روایتــی از
ایــن اشــاره میکنــد و بــه ایــن بهانــه مخاطــب را در شــعر ســهیم میســازد .در دیــوان وی بــه
تلمیحــات زیــادی برمیخوریــم ولــی در اینجــا بــا ذکــر چنــد نمونــه بســنده میکنیــم:
الف)استفاده از آیات و داستان قرآنی
ز فرقــان دلــت یــک آیه کمتــر َعلَّم االســماء
ز صدر ســینه ات یک نکته مجمل الم نشــرح
تشــکیل پایــه قــدر تو ســبحان الذی اســری
گــواه طالــع ســعد تــو آمــد ســوره والنجــم
بنگریــد انــدر جهانــم آدم و حــوا چــه شــد
صالح و ایوب و یونس و یوسف و عذرا چه شد

از فریـب زال دنیا عیسـی و موسـی چه شـد
شیث و ادریس و شعیب و لوط و زکریا چه شد

دیگر سوره اخالص و تبت یدا ابی لهب ،آیه معراج ،آیه شق القمر ،سوره قدر ،آیه واللیل ،آیه
والشمس و اشاره به آیه  2سوره رعد را و درباره داستان قرآنی ،حضرت سلیمان ،یوسف و زلیخا و
یعقوب ،حضرت موسی ،حضرت خضر ،حضرت اسماعیل ،...در شعرش اشاره نموده است.
ب)استفاده از ادبیات غنایی

وامـق به انـدوه جهان عذرا و بزم می کشـان
یوسف به عیش جاودان چشم زلیخا خونفشان
مجنون به سـاز بلبلان لیلی به ناز گلسـتان
فرهاد با کوهی نهان شیرین به طرف بوستان
چندیـن بـار در اشـعار خـود داسـتان یوسـف و زلیخـا ،شـیرین و فرهـاد ،عـذرا و وامـق ،لیلـی و
مجنـون ،محمـود و ایـاز ،مانـی و بهـزاد و ...شـعر گفته اسـت.
د) استفاده از باورهای عامیانه
نمیدانـم چـرا آن تـرک بدخـو دیـر میآیـد
ز زخم چشم حاسد کی امان یابد بدین خوبی
سـپند خـال از اگـر نهـی بـه آتـش حسـن

پــری در شیشــه دارم آن پریــرو دیــر میآید
نباشــی در پنــاه ظــل الطــاف نگهبانــت
همینکه چشــم بــد ازعارض چو مــا هم دور

نوآوریها و ویژگیهای شاعرانه محمد امین ( نسخه خطی کلیات محمد امین)27 /

ر) استفاده از داستانهای حماسی و مضامین اسطوره

بنـال ای مـرغ دل از چـرخ بـی آرام
وفـا مجـوی کـه گـردون به کـس وفـا نکند
مثـل مـن در زیر سـم رخـش غم پامـال کو
رسـتم دل غرق خون شد نوحه سازد زال کو
چـون غـول همیشـه در بیابـان بـودن
کیـان و کاوس و جمشـید کمتریـن خدمت

شـنو حکایـت جمشـید را تـو از لـب جـام
کجـا شـدند فریـدون و خسـرو و بهـرام
یا به سـربازی چو طفل اشـک من اطفال کو
گـر کنـم پـرواز اقلیـم شـهر غـم بـال کـو
ضحـاک صفـت همـدم ماسـون بـودن
کمینـه بنـده تـو قـدر تـو خسـرو و فغفـور

مضامیــن فلســفی و حکمــی در اشــعار ایــن شــاعر نمــود پــر رنگــی نــدارد .نکوهــش جهــان،
آمــوزش علــم ،دانایــی و غنیمــت شــمردن فرصــت از بــارز تریــن مــوارد حکمــی او میباشــد .او
در مــدح ذات بــاری تعالــی ،پیامبــر اســام(ص) ،حضــرت علــی(ع) ،خلفــاء ،امــرا و اولیــاء کــرام
ســرودههایی دارد کــه نشــان از یــک شــاعر حکمــی و فلســفی نــدارد .او از زندگــی شــخصیش
بــه جــز وداعیهــای کــه زیبــا هــم ســروده از خــودش و زندگیــش ســخنی نگفتــه اســت .شــاعر
از کلماتــی بســیار قدیمــی نیــز در شــعرش اســتفاده نمــوده اســت و بــه عشــق و عاشــقی و
دغدغههــای یــک انســان در زندگــی عــادی پرداختــه اســت.
نتیجهگیری
شــاعران هــر چقــدر در حــوزه زبان و واژگان تســلط بیشــتری داشــته باشــند ،ابراز آفرینشــهای
هنــری بیشــتر و قویتــری در اختیــار دارنــد .امیــن از ایــن تســلط خــود بــه شــیوهای بســیار
هنرمندانــه بهــره بــرده اســت .وی بیشــتر بــا الفــاظ بــازی نمــوده تــا شــعری زیبــا ،پرمطنطــن
و شــیوا بســراید البتــه ،در بســیاری از مــوارد ضعیــف عمــل نمــوده اســت یــا در وزن یــا در
انتخــاب کلمــات .مــواردی چــون نــوآوری در ســاختار ترکیبــات زیبــا ،تتابــع اضافــات ،تکــرار،
اصطالحــات عامیانــه ،توصیــف و مناظــره از عوامــل مهــم زیباســازی و بالغــت زبــان اوســت.
ایــن کار تنهــا از کســی بــر میآیــد کــه افــزون بــر قــدرت کالم ،روحیــۀ آزاد درونــی هــم
داشــته باشــد؛ یعنــی همــه حســهای درونــی خــود را اعــم از خشــم ،لطــف ،نفــرت و محبــت
بپذیــرد و آن را در قالــب واژگان و جملــه بــر زبــان جــاری ســازد.
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