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چکیده
غلبة تقليد بر نوآوری يکی از ويژگیهای بارز شعر عربی پس از سقوط حکومت عباسيان است؛ اما در
عين حال وامگيری ادبی آگاهانه و آميخته با خوش ذوقی و ظرافت ،تداعيات و تأثيرات مناسبی برای
مخاطبان دارد .در اصطالح علم بديع ،اگر شاعری مصراع ،بيت يا ابياتی از سرودههای ديگران را به
شيوة تمثّل و استشهاد ،به وام گيرد و با همان وزن و قافيه در ميان اشعار خود بگنجاند و يا به تناسب
مقصود ،آن را اندکی تغيير دهد ،صنعتی مقبول به کار بسته که آن را تضمين گويند .يکی از شاعران
مشهور و توانای اين دوره صفیالدين حلّی ( 653-766هـ) است که توجه ويژهای به شاعران نامآور
عرب در دورههای پيشين و فراخوانی و بازآفرينی اشعار آنان داشته و از همين رو بارها به تضمين
اشعارشان پرداخته است .اين پژوهش با تأمل در ديوان حلی – از يک سو – و مراجعه به ديوان شعرای
متقدم – از سوی ديگر – ضمن بازشناسی موارد فراوانی از انواع تضمين و کاربرد آن در ديوان اين
شاعر ،به معرفی منابع اصلی (با ذکر ابيات و عبارات شاعران پيشين) در دورههای متوالی تاريخ
میپردازد تا افزون بر بيان گونههای تضمين و کارکردهای آن در شعر صفیالدين حلی ،شيوة بهرهگيری
هنرمندانة اين شاعر از صنعت تضمين را روشن سازد.
واژههای کلیدی :صفیالدين حلی ،تضمين مصرّح ،تضمين مبهم
 .1پست الکترونيک نويسندة مسؤولnargesganji@yahoo.com :
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درآمد
عصری که در تاريخ ادبيات عربی از آن به عنوان عصر انحطاط ياد میشود ،از اواسط
قرن هفتم هجری يعنی  -سال  757هـ.ق که بغداد به دست مغوالن سقوط کرد  -تا
قرن سيزدهم هجری که نهضتی ديگر در ادبيات سر برآورد ،ادامه يافت .اين عصر در
ميان مورخان عرب با نامهای عصر انحدار ،انهيار و انحطاط شهرت يافته که همگی
بيانگر مفهوم فروپاشی و بازماندن از پيشرفت است .اين رکود و بازماندگی گريبان شعر
و ادب عربی را نيز گرفت .فروغ شعر به خاموشی گراييد و در ظلمتی فراگير فرو رفت.
گويا طبايع آتشين شاعران سرد شد و رخوت بر شعر سايه افکند و ابداع و ابتکار رخت
بربست؛ و کار اهل فرهنگ عمدتاً به گردآوری آثار گذشته و نگارش دانشنامهها محدود
شد .شاعران در اين آشفته بازار ادبی ،به دام بازیهای لفظی بیحاصل افتادند و خود را
در بند تکلّف ،تصنّع ،صناعات بديعی ماللآور و تکرارهای جانکاه گرفتار کردند.
هر چند شمار نظمپردازان در اين دوره رو به فزونی نهاده بود و صاحبان حرف و
مشاغل گوناگون بخت خود را در شعر و شاعری میآزمودند اما ساية تقليد بر شعر
سخت سنگينی میکرد .اينان در پی حمالت ويرانگر مغول و استيالی بيگانگان بر
سرزمينشان و شرايط نامساعد و اسفبار سياسی و اجتماعی و جمود و ايستايی
انديشهها ،خود را در مقابل اميرانی خشکقريحه و ناآگاه از زبان و ادبيات عربی يافتند
که جز در موارد نادر آنها را نمینواختند (الفاخوري ،1271 ،ص  .)731بدينگونه بود که
سخنوران آرام آرام از کوشش برای نو آوری در شعر دست شسته و خود را در ورای
پردة تقليد از گذشتگان و وامستانی از آنها نهان ساختند؛ تا آنجا که به حق میتوان
تقليد و عدم نوآوری را از بارزترين ويژگیهای اين عصر تلقی کرد و بنا به گفتة برخی
صاحبنظران ،اکثر چکامهسرايان اين دوره را بايد انگلهايی دانست که در جسم
چکامهسرايان دورههای پيشين میزيستند و از آنها تغذّی میکردند (البستاني ،بطرس،
 ،1311صص 312و .)315

با آن که مورخان ادبيات عربی بر اين باورند که شعر عربی پس از سقوط دولت
عباسی ،رشد و بالندگی خود را تا حد بسيار از دست داد ،نبايد جانب انصاف را به
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گوشهای نهاد و از پرچمداران شعر و ادب اين دوره که در زنده نگاه داشتن شعرهای
شکوهمند و پرهيز از کممايگی ،سخت کوشيدهاند ،چشمپوشی کرد .بیشک يکی از اين
شاعران نامآشنا و خوشقريحه صفیالدين حلی است که از او به عنوان اشعرِ شعرای
زمانة خويش ياد میشود (فروخ ،1363 ،ج ،2ص )663چکامهسرايی که با تمامی استعداد و
نبوغ خود نتوانست شعر عربی را از بيمارگونگی برهاند و پويايی ديرينهاش را به آن
بازگرداند.
پيداست که نمیتوان در اين باره ،زمينههای فرهنگی ،اجتماعی ،سياسی و اقتصادی
حاکم بر زمانه را ناديده گرفت .چه بسا اگر صفیالدين در دوران عباسی میزيست– که
عصر زرين و هنگامة شکوفايی ادب عربی بود  -آنگونه که بايد ،میتوانست عرض
اندام کند و چه بسا نقادان به چکامهها و خالقيتهای ادبی بیبديلش با ديدی ديگر
مینگريستند و زبان به ستودن او میگشودند.
 -2مسألۀ پژوهش
با لختی درنگ در ديوانِ چکامهسرايان نامآشنا و ناآشنای عصر انحطاط و فراوانی
سرودههای شاعران قديم در البهالی سروده های آنان ،به جرأت میتوان آراية تضمين
را يکی از ويژگیهای بارز ادبی در اين دوره بهشمار آورد .شاعر در اين دوره نمی-
کوشد تا چون شاعران دورة عباسی از جمله بشار ،ابونواس و ابوالعتاهيه معانی بکر و
تازه بيافريند و سرودههايش را منطبق با روح زمانة خود کند ،بلکه به سبب جمود و
بیحاصلی فکری و بیتوجهی برخی فرمانروايان بيگانه با شعر و ادب عربی ،خود را در
تاريخ گذشتة اين ادبيات می جويد و همواره در پی آن است که از شاعران پيشين
همچون امرؤالقيس ،شنفری ،متنبی ،ابوتمام و  ...آگاهانه و مستقيم وام ستاند ،چکامه-
هايش را سرشار از سرودههای ديگر شاعران کند و در اين کار گوی سبقت را از
همتايان خويش بربايد .او گاه ابيات شاعری را بیآنکه تغييری در آن ايجاد کند در
البهالی ابيات خود می آورد ،گاه به نيم مصرع و يا واژگان پراکنده از يک بيت بسنده
میکند و گاه از تمامی ابيات يا مصرعهای دوم يک قصيده در قالب تخميس و يا
تشطير بهره میبرد.
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صفیالدين حلی به عنوان يکی از شاعران دوران فروپاشی عباسيان ،از اين قاعده
مستثنی نبوده و تضمين در شعرش نمودی بارز يافته است و به مانند ابن نباته با تضمين
شعر شاعران گذشته در چکامههايش از پيشگامان اين صنعت در دورة انحطاط قلمداد
میشود .اين پژوهش به مطالعة يکی از مهمترين ويژگیهای شعری صفیالدين حلی
يعنی روی آوری وی به تضمين شعرای پيشين میپردازد.
2

 .درنگی کوتاه در زندگی صفیالدين حلی

صفیالدين ابوالفضل ابوالمحاسن عبدالعزيز بن سرايا در سال  766هـ  .ق در شهر
حِـلّـه نزديک کوفه (فروخ ،1363 ،ج ،2ص  )663که آن زمان از مراکز علمی و خاستگاه
شيعه به شمار می رفت ،چشم به جهان گشود و در همان جا رشد يافت .به دنبال شدت
يافتن آشوبها و فتنهها در عراق ،در جستوجوی زندگی بهتر آهنگ اسپانيا کرد و به
مدح اميران آن سامان به خصوص منصور ُارتُقی پرداخت و او را با بيست و نه قصيدة
بيست و نه بيتی که هر يک با يک حرف آغاز و انجام میپذيرد ،مدح گفت و آن را
«دُرَر النُحور في مدائح الملک المنصور» ناميد (عبد الجليل ،1211 ،ص  353و البستاني ،فؤاد،
 ،1211ص .)323

در آن زمان دولتهای عربی مسلمان هنوز در جنوب اسپانيا (= آندلس) قدرت
داشتند و به سبب دوری اين منطقه از هجوم مغوالن ،در آنجا کم و بيش آرامش و
امنيت برقرار بود .اما ديری نپاييد که صفیالدين با توجه به اوج گرفتن تشويش اوضاع
اجتماعی ،آهنگ حج کرد و در مسير بازگشت به دربار ناصر قالوون در مصر روی
آورد و او را با قصايدی موسوم به منصوريات مدح گفت .وی سرانجام به سال  653هـ
در بغداد درگذشت (فروخ ،1363 ،ج ،2صص  663و .)662

 .2- 2پیشینۀ تحقیق
بر اساس جستار در تحقيقات پيشين ،به نظر میرسد که در برخی از زمينههای شعر
صفیالدين حلی مطالعات الزم انجام نشده است .از جملة اين موارد؛ رويکرد بارز وی
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به تضمين چکامههای شعرای نامدار پيشين – يعنی موضوع اين مقاله – است .با اين
حال اشاره به برخی مقاالتی که اندکی به موضوع تحقيق نزديکند ،خالی از فايده نيست.
 «صفیالدين حلی» :اين مقاله به سال  1323توسط احمد اإلسکندری نگاشته شده ودر مجلة «مجمع اللغة العربية» در دمشق به چاپ رسيده است .وی در اين مقاله به بيان
موضوعات شعری ديوان صفیالدين میپردازد.
 «درآمدی بر شعر ابن نباته» :اين مقاله توسط ابوالحسن امين مقدسی نوشته شده و بهسال  1263در مجلة دانشکدة ادبيات و علوم انسانی دانشگاه تهران به چاپ رسيده
است .وی در بخشی از اين مقاله به تضمين ابيات شاعران قديمِ عرب ،در ديوان ابن
نباته اشاره میکند .اين مقاله از آن جهت که به تضمين در شعر يکی از شاعران عصر
انحطاط میپردازد ،از نظر موضوع تا حدی به تحقيق حاضر نزديک است.
 . 9-2پرسشهای تحقیق
الف) تضمين در شعر صفیالدين حلی چه ويژگیهايی دارد؟
ب) استفادة حلی از صنعت تضمين از نظر ساختار و محتوای شعر تا چه اندازه
موفقيتآميز بوده است؟
ج) اين شاعر به تضمين اشعار چه دورهای از ادب عربی همت گماشته است؟
 .1- 2روش تحقیق
صفیالدين غالباً بی آنکه از شاعران پيشين نامی ببرد ،سرودههای آنان را تضمين کرده
است؛ از اين روی پس از دقت و تأمل در همة قصايد ديوان وی به جستوجو در
منابع ابياتی که يادآور ديگر شاعران نامدار عرب هستند ،در ديوان آنها و يا ساير منابع
معتبر پرداختهايم تا سرايندگان پيشين و دوران آنها شناخته شود؛ آنگاه با بررسی
مضمون اصلی شعر در ديوان اين شاعران معلوم ساختهايم که ابيات تضمين شده به چه
موضوعی پرداختهاند و مضامين و داللتهای اين اشعار در تضمينات حلی چه
سازواریها يا ناسازواریهايی با اشعار پيشينيان دارد تا از اين رهگذر توفيق يا عدم
توفيق شاعر در استفاده از کارکردهای هنری تضمين روشن گردد.
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 – 9ادبیات پژوهش
 . – 9مفهوم تضمین و انواع آن
تضمين در لغت به معنای گنجاندن و نهادن چيزی در جايی است همچنان که
صندوقچه ،کاال و قبر ،مرده را در خود جای دهد (ابن منظور ،ريشة ضمن) .و در اصطالح
علم بديع ،آن است که شاعر مصراع ،بيت يا ابياتی از سرودههای ديگران را به وام گيرد
و با همان وزن و قافيه و متناسب با موقعيت کالم و به شيوة تمثّل و استشهاد در ميان
اشعار خود بگنجاند و يا اندک تغييری دهد تا آن را با مقصود خود متناسب کند،
مشروط بر آنکه بر لطافت کالم نيز بيفزايد ،علمای بالغت در چنين مواردی ،برای
پرهيز از اتهام اخذ و سرقت ،ذکر نام شاعر را ،به صراحت ،کنايه يا اشارت الزم
شمردهاند (رادويانی ،1273 ،ص132؛ رشيد وطواط ،1231 ،ص 63و شمس قيس ،1263 ،صص373

و ،)372اما برخی ذکر نام شاعر را تنها در صورت عدم شهرت شعر تضمين شده ،الزم
دانستهاند (الخطيب القزويني ،1232 ،ص 217و تقوی،1216 ،ص .)235

تضمين از يک ديدگاه به مصرّح و مبهم تقسيم میشود؛ در تضمين مصرح ،شاعر در
اثنای شعر ،به تصريح يا اشاره از سرايندة شعر ياد میکند ،اما در تضمين مبهم به نام
شاعر يا گرفتن شعر از ديگری اشاره نمیکند با اين شرط که شعر تضمين شده مشهور
باشد تا از تهمت سرقت در امان باشد (کاشفی ،1273 ،ص  .)153بهترين تضمين ،افزودن
نکتهای لطيف چون توريه (= ايهام) و تشبيه به شعر تضمين شده (الخطيب القزوينی،

 ،1232ص 217و التفتازاني ،1215 ،ص )533و يا اراده کردن معنايی غير از معنای اصلی شعر
تضمين شده است (ابن رشيق ،1311 ،ج ،3ص  632و مازندرانی ،1267 ،ص.)217

 2 -9تضمین و نظريۀ بینامتنیت
با قدری تأمل ميتوان دريافت که اگر چه اصطالح بينامتنيت(التناص)Intertextuality /

بر مبنای نظرات ناقدان معاصر پسا ساختارگرا ( )poststructuralistبه ويژه جوليا
کريستوا ( )Julia Kristevaرايج گرديده ،ولی موضوع تداخل متون و تأثيرپذيری آثار
پسينيان از پيشينيان ،در نقد ادبی و علوم بالغت عربی با انواع و عناوين گوناگون نظير
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اقتباس ،استيحاء ،اشاره ،تلميح ،تضمين ،حل و عقد ...از ديرباز شناخته بوده است .طی
دو دهة اخير در زمينة کاوش اين نظريه در شعر عربی ،پژوهشهای ژرفی پديدار شده
است که يکی از بهترينها در اين زمينه ،کتاب «النص الغائب ،تجليات التناص في الشعر
العربی» تأليف محمد عزام (سال  )3331است.
 .9 – 9تفاوت تضمین با اقتباس
اقتباس در لغت برگرفته از «قبس» يعنی شعلة آتش (ابن منظور ،ريشة قبس) و به معنای
پرتو و فروغ برگرفتن است چنان که با پارهای از آتش ،آتش ديگری برافروزند .از اين
رو ،فراگرفتن علم يا هنر از ديگری را اقتباس نام نهادهاند .اما در اصطالح اهل ادب آن
است که حديث يا آيهای از قرآن عيناً يا با اندک تغيير چنان در لفظ آورند که معلوم
شود هدف اقتباس بوده نه سرقت ادبی (همايی ،1276 ،ص .)1

اما فرق تضمين و اقتباس ،در اين است که در تضمين شاعر ،مصراع و يا بيتی از
شاعری ديگر را در شعر خويش جای میدهد به گونهای که واضح و آشکار باشد و
بوی سرقت از آن به مشام نرسد ولی در صنعت اقتباس ،شاعر و نويسنده در ضمن
کالم و شعر خويش حديث ،آيه ،مثل و يا گفتة مشهوری را میآورد و به گونهای نشان
دهد که مأخذ گفتارش کجاست (محبتی ،1213 ،ص.)13

 .1 – 9تفاوت تضمین با سرقت ادبی
سرقت ادبی آن است که نويسنده يا شاعر بخشی از سروده يا نوشتة ديگری را عيناً با
همان لفظ و معنی و يا با اندک تغيير در واژگانش در کالم خود آورد و آن را به خود
نسبت دهد بیآنکه نامی از گويندة آن برد (التفتازاني ،1215 ،ص  .)217سرقت ادبی بر سه
گونه است :گاه سارق ادبی لفظ و معنا را بیکم و کاست میآورد بیآنکه تغييری در
چيدمان الفاظ وارد کرده باشد که «نسخ» يا «انتحال» ناميده میشود و بسيار ناپسند و
نکوهيده است (الخطيب القزويني ،1232 ،ص)233؛ گاه تغييری در ساختار واژگانی وارد می-
شود و يا مقداری از لفظ گرفته میشود که «إغاره» يا «مسخ» ناميده میشود ،در اين
صورت اگر در وضوح ،ايجاز و يا ساختار جمله برتر از متن اول باشد مقبول و
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پسنديده است (همان ،ص)232؛ و گاه فقط معنا گرفته میشود که از آن با نام «سلخ» يا
«المام» ياد میشود (همان ،ص )236و چون بر معنا چيزی افزوده شود و يا جوانب بالغی
کالم رعايت شود بليغتر و فصيحتر از متن اول خواهد بود (همان ،ص.)213

اما تفاوت آن با تضمين مبهم اين است که در تضمين مبهم شاعر به نام سرايندة
اصلی بيت يا گرفتن شعر از ديگری اشاره نمیکند به شرط آنکه شعر تضمين شده،
مشهور باشد تا از تهمت سرقت مبرا شود اما در سرقت ادبی شاعر خود را ملزم به
رعايت امانت نمیکند بلکه وجدان ادبی را زير پای مینهد و ساختة دست ديگران را به
خود نسبت میدهد.
 - 1تضمین در شعر صفیالدين حلی
1

تضمین مبهم

بيشتر ابيات تضمين شده در ديوان صفیالدين ،از نوع تضمين مبهم بهشمار میآيد .چرا
که شاعر به دليل مشهور بودن ابيات ،نيازی به ذکر سرايندة آن نمیبيند .تضمين مبهم در
ديوان وی به شکلهای مختلف نمود يافته است ،او گاه در شعر خود ،بيتی از شاعران
پيشين را بیکم و کاست میآورد؛ که از آن جمله میتوان به نمونة زير اشاره کرد:
صفیالدين آنگاه که ياران سوار بر کژاوهها آهنگ سفر کردند و اشتران با نوای
ساربان که بر آنها درود میفرستاد ،شتاب در حرکت گرفته و با طرب به پيش
میرفتند ،میگويد:

(الحلي ،ص)216

بيت پايانی سرودة کُثيِر عَزّه شاعر عصر اموی است؛ پس از آنکه محبوبش (عزّه)
هجران میگزيند و سوگند ياد میکند که ديگر با او سخن نراند ،روزی کثّير بر سر راه
«مِنی» با اشتر خود بر عزّه میگذرد .عزّه تنها بر اشتر او درود میفرستد! کثيّر بیدرنگ
چکامهای میسرايد و در آن آرزو میکند که ای کاش عزّه به جای اشترش او را سالم

تضمين و گونههای آن در چکامههای صفیالدين حلی 163/

میگفت! با اندک درنگ دريافته میشود که صفیالدين با تضمين اين بيت آرزو میکند
که ای کاش ساربان او را ندا میداد تا در پی ياران روان میشد اين در حالی است که
کثيّر از اين بيت در فضايی کامالً عاشقانه بهره برده است :
(کثير ،1361 ،ص )252

صفیالدين گاه با اندک تغييری در ساختار واژگانیِ بيت و ارادة معنايی ناسازوار ،آن
را متناسب با آنچه قصد کرده است میآورد ،که میتوان به دو نمونة زير اشاره کرد:

(الحلي ،ص)721

در اينجا شاعر با خلق فضايی طنزگونه ،در توصيف تيغ طبيبی که اسحاق نام داشته
و با آن جان بيمارانش را میستانده ،از سرودة سموأل شاعر بزرگِ پيش از اسالم بهره
برده است .اين در حالی است که سموأل در المية خود که در بيان صفات اخالقی و
انسانی و تشويق مخاطبان خود به پایبندی به اصول اخالقی و در نهايت در نازش به
دودمانش سروده ،اين بيت را در فضايی حماسی و در ستايش تبار خويش و
جنگاوريشان آورده است:
(السموأل ،ص )31

نمونة دوم ،آن است که شاعر با بيانی طنزگونه در توصيف طبيبی ناشی و نابلد که
هماره مرگ بيمارانش را رقم میزند و يا بر رنج و درد آنها میافزايد ،او را به اشترِ
شبکوری ،مانند میکند که بر هر کس پای نهد او را از پای درآورد و بر هر کس
بگذرد ،پير شود:

(الحلي ،ص )723
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بيت پايانی با کمی تغيير در ابتدای آن ،متعلق به زهير ابن ابی سلمی معلقه سرای
بزرگ جاهلی است .وی در ابيات حکمت آميزش در توصيف مرگ ،از چنين تشبيهی
بهره برده است:
(زهير بن أبي سلمی ،1237 ،ص )63

بیشک آن چه در آراية تضمين در ديوان صفیالدين نمود بسيار بارز يافته تضمين
تک مصرعها و يا نيم مصرعها و يا حتی اکتفا به دو واژه از يک بيت است که در اين
بخش به شماری از آنها اشاره میکنيم:
شاعر حله در بيان چيرگی خود بر هوای نفسانی و دراز نکردن دست خواهش به
سوی تنگچشمانِ فرومايه میگويد:
(الحلي ،ص )723

مصرع دوم متعلق به المية شَنفَری شاعر طرّار (= صعلوک) جاهلی است ،او نيز در
بيان چيرگی خود بر هوای نفسانی و برتافتن گرسنگی و زير بار منتگذاران نرفتن،
چنين میسرايد:
(هنداوي ،1236 ،ص )132

صفیالدين در مذمت منزل گاهی که به اتفاق دوستان ،شب را در آن سپری کرده
بودند و از بسياریِ مگس و گرمای طاقتفرسا به ستوه آمده بودند ،چنين میگويد:

(الحلي ،ص)723

مصرع اول متعلق به معلقة عنترة بن شدّاد عبسی دالور نامی و شاعرِ بنام جاهلی
است که به صورت زير سروده شده است .با اين تفاوت که صفیالدين از بيت ،معنايی
ناسازوار اراده کرده است .عنتره در قسمت نسيب معلقة خود ،بوی خوش محبوب خود

تضمين و گونههای آن در چکامههای صفیالدين حلی 111/

«عَبله» را به سان بوی خوش مرغزاری سرسبز میداند که مگسان در آن جا خلوت
گزيده و همچون بادهنوشانِ آوازهخوان دمی از نغمه سرايی نمیآسودند:
(عنترة ،1235 ،ص)12

صفیالدين آنگاه که همراه با دوست خويش در شبی تاريک و ظلمانی آهنگ بيابان
میکند و به ناگاه اختری شبافروز درخشيدن میگيرد ،میگويد:

(الحلي ،ص )17

بيت سوم سرودة امرؤالقيس شاعر بلندآوازة دورة جاهلی است با اين تفاوت که دو
مصرع اين بيت در معلقة وی بهصورت جداگانه در آغاز دو بيت آمده که در آن شاعر
آذرخش را در ميان تودة ابرهای متراکم و بههم فشرده ،به حرکت دو دست و درخشش
آن را به پرتو چراغ ترسای پارسايی که روغن بر فتيلهاش میچکاند ،مانند میکند:

(امرؤالقيس،1213 ،ص )12

صفیالدين در ستايش سلطان ملک صالح ،بعد از آنکه بر اين نکته تاکيد میکند که
زيردستان سلطان بوسه بر آستانش میزنند و بعد از باری تعالی بر فضل و رحمت او
تکيه میجويند ،ممدوحش را کعبة آمال میداند که هر آنکس به درگاه او درآيد ،ديگر
وصال محبوب را آرزو نمیکند:

(الحلي ،ص )212

 / 12ادب عربی ،شمارة  ،سال  ،5بهار و تابستان 912

او در اين بيت از مطلع معلقة معروف نابغة ذبيانی شاعر جاهلی استفاده کرده و
واژگان آن را به صورت پراکنده آورده است با اين تفاوت که نابغه آنگاه که بر
ويرانههای سرای «ميّه» که ساليان سال بر آن گذشته ،میگذرد آه حسرت برمیآورد و
سرشک از ديده روان میسازد:
(النابغة،6241 ،ص )24

در جايی ديگر ،در توصيف معشوقة خود که او را با کالم دلکش و سحرانگيزش
مدهوش کرده و او را بینياز از باده کرده ،از مطلع معلقة عمرو بن کلثوم ،سود برده
است:
(الحلي ،ص )765

اين در حالی است که عمرو در قسمت آغازين چکامهاش از ساقی میخواهد که
برخيزد و او و همراهان را از جام خود ،میِ بامدادی بنوشاند و از بادة سرزمين «اندرين»
اندک چيزی باقی نگذارد:
(الزوزني ،1215 ،ص )163

صفیالدين از اين که از ميان تمامی نامهها تنها نامههای او به دست دوستان نرسيده ،از
بيت خالد بن يزيد به عنوان يک تشبيه ضمنی بهره میبرد؛ او حال خود را بهسان «رمله»
میداند که در ميان ديگر زنان ،تنها او پارنجنی بر پای و دستينهای بر دست ندارد:

(الحلي ،ص)533

اين بيت متعلق به خالد بن يزيد بن معاويه شاعر عصر اموی است که با کمی تغيير
در پايان بيت برای اشاره به فربهی معشوقهاش «رمله» ،عينا آن را آورده است:

تضمين و گونههای آن در چکامههای صفیالدين حلی 112/

(اإلصفهاني ،1236 ،ج ،16ص )223

صفیالدين حلی در تسليت به شرفالدين ابراهيم به سبب مرگ فرزندش ،به سرودة
ابوالعتاهيه تمسک میجويد و انجام هر چيز را به مرگ و نابودی منتهی میکند:
(الحلي ،ص)217

مصرع اول از جمله زهديات معروف ابوالعتاهيه شاعر عباسی است که بر ناپايداری
هر آنچه که در اين کرة خاکی يافت میشود ،صحه میگذارد:
(ابوالعتاهية ،1237 ،ص )27

ناگفته نماند که وی نيز متأثر از کالم امام علی (عليه السالم) است که فرمود« :إنّ هلل
مَلَكاً يُنادي في كل يوم :لِدوا للموت واجمعوا للفَناء وابنوا للخَراب» (الصالح ،1212 ،ص)232

صفیالدين بعد از آنکه يارانش را به خدا میسپارد ،در ابراز اندوه خود آن گاه که
بار سفر بربستند ،میگويد:

(الحلي ،ص )211

مصرعهای دوم اين شعر سرودة متنبی شاعر نيکآوازة عصر عباسی است .او در
قصيدهای که در مدح علی بن احمد طائی سروده ،در قسمت نسيب آن از وداع با جان
خويش به هنگام کوچ ياران سخن میگويد:
(المتنبي ،1231 ،ج  ،1ص )253

وی همچنين در بيانی طنزآلود در توصيف شخصی بدبوی که يحيی نام داشت و
چون به مجلسی میشد دوستان بیاختيار بينیهاشان را میپوشاندند ،چنين میگويد:
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نَتْنِ

(الحلي ،ص )727

در اينجا نيز ،مصرع دوم سرودة متنبی است .او در قسمت آغازين چکامهای که در
مدح محمد بن سيار بن مکرم التميمی سروده با معنايی ناسازوار ،از ستاندن حق خود با
نيزههای سخت و پيران کارآزمودهای سخن میراند که بيننده از بسياری نقاب بر
چهرههاشان آنان را نوجوانانی میانگارد که موی بر عارضشان ندميده است:
(المتنبي ،1231 ،ج ،1ص )235

در شعری ديگر ،صفیالدين حلی در مذمت کسی که خود را به اهل بيت
پيامبر(صلی اهلل عليه و آله) منسوب میداند ،به زيبايی و با آوردن مثالی نيکو او را از
اين خاندان جدا میکند ،بدينگونه که او را به سان خاری میداند که در ميان گلهای
بابونه روييده باشد:

(الحلي ،ص )725

حلی در اينباره از اين بيت ابن سُکَرة هاشمی شاعر عباسی -همسو با معنايی
سرودة وی -بهره برده است:
(الثعالبي ،1232 ،ج ،2ص)23

الزم است در تکميل اين بخش ،به تشطيرها و تخميسهای زيبای شاعر اشاره کنيم
که بيانگر اوج قدرت و توانايی سخنوری اوست .صفیالدين توانسته با مهارت و
چيرگی خاصی بیآنکه خللی در وزن و زيبايی کالم پيش آيد ،چکامههای گزينش شدة
پيشينيان را در سرودههای خود ،همسو با معنای اراده شده بگنجاند .اينک چند نمونه از
تشطيرها و تخميسهای او را از نظر میگذرانيم:

تضمين و گونههای آن در چکامههای صفیالدين حلی 115/

در  17بيت از قصيدهای  11بيتی ،از اعجاز المية معروف شنفری بهره برده که ابيات
آغازين آن چنين است:

(الحلي ،صص  522و)522

در اين چکامه ،شاعر از مصراعهای الميه با مطلع زير بدون رعايت ترتيب اصلی
آنها در الميه و با توجه به معنايی که خود اراده کرده ،بهره برده است:
(هنداوي ،1236 ،ص )33

صفیالدين در توصيف شبی که بیتوشه و جامه سپری کرده و سوزش سرما ،لرزه
بر اندامش افکنده و علوفهای برای مرکبش نيافته ،چنين میگويد:

(الحلی ،ص )577

مصرع دوم ابيات فوق متعلق به معلقة امرؤالقيس است که در بيان شاد خواریهای
خود در روز «دارة الجلجل» و دلدادگیاش به دختر عمّ خويش «عنيزه» و توصيف
ماجراجويیهايش سروده است:
(امرؤالقيس ،1213 ،ص )32
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او همچنين در مخمسی که هنگام ورود به دمشق سروده ،از ابيات المية معروف
سموأل به عنوان مصرع چهارم و پنجم قصيدة خود و همسو با معنايی که سموأل اراده
کرده ،بهره برده است؛ اما مجال نيست که تمامی مخمس را ذکر کنيم و تنها به قسمت
آغازين اين مخمس ،اکتفا میکنيم:

(الحلي ،ص )27

دو مصراع پايانی هر قطعه متعلق به المية سموأل است که سراسر فخر و نازش به
خويشتن و دودمانش است:
(السموأل ،ص )33

در مخمسی ديگر ،آنجا که بر شجاعت خويش میبالد و فخر میفروشد ،از ابيات
حماسی منسوب به قَطَريّ بن الفُجاءة  -شاعر خوارج  -به عنوان مصرع چهارم و پنجم
بهره میبرد؛ اما در اينجا تنها به ذکر لخت آغازين اين مخمس اکتفا میکنيم:

تضمين و گونههای آن در چکامههای صفیالدين حلی 116/

(الحلي ،صص  37و )36

دو مصرع پايانی در هر بخش از اين مخمس ،سرودة قطری بن الفجاءه است که در
باب شجاعت و بر شوراندن جنگاوران دشمنافکن ،بر پيکار و برتابيدن دشواری
کارزار ،میگويد:
(قَطَري بن الفُجاءة ،الـموسوعة الشعرية)

صفیالدين در موشحی که سروده ،هر بيت از آن را به بيتی از سرودة ابونواس
 شاعر عصر عباسی  -با حفظ معنای اصلی خاتمه داده است که تنها به مطلع آن اشارهمیکنيم:

(الحلي ،ص )252

مطلع قصيدة أبونواس چنين است:
(أبو نواس ،1232 ،ص )26

صفیالدين در مصرع چهارم و پنجم مخمسی که در رثای سلطان الملک المويد
عمادالدين حاکم شهر حماه سروده و در آن از روزگاران خوشی که با سلطان داشته ياد
کرده و در مرگ او آه از نهاد برآورده ،از ابيات چکامة معروف ابن زيدون بهره برده
است تا با استفاده از فضای حزن آلود آن که بيان جدايی از يار است ،آغازی نيکو
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(= براعت استهالل) برای سوگ سرودة خود برگزيند .از باب اختصار ،تنها به قسمت
آغازين مخمس اکتفا میکنيم:

(الحلي ،ص )253

دو مصرع پايانی هر قطعه سرودة ابن زيدون شاعر درونگرا و عاطفی عصر اندلس
است .با اين تفاوت که او نونية خود را در بيان شدت اشتياق و عالقة خويش به
«وَلّاده» ،و بيان اندوه خود در فراق يار و يادآوری روزگاران گذشته ،با مطلع زير سروده
است:
(ابنزيدون ،1215 ،ص )331

1

 .2تضمین مصرّح در چکامههای صفیالدين حلی

همانطور که اشاره شد ،اغلب تضمينهای صفیالدين به دليل شهرت ابيات از نوع
تضمين مبهم است ،اما در مواردی نيز از تضمين مصرح استفاده میکند و صريحاً به
سرايندة ابيات اشاره میکند .در اين بخش به دو نمونه از تضمين مصرح در ديوان
صفیالدين اشاره میکنيم:
شاعر در عتاب به آنکس که به دوستان بدگمان است و گفتههاشان را به هيچ می-
گيرد ،میگويد:

تضمين و گونههای آن در چکامههای صفیالدين حلی 113/

(الحلي ،ص )563

وی اين بيت را با اشاره به سرايندة آن در بيت پيشين ،عيناً از المية سموأل تضمين
کرده که در آن دودمانش را میستايد و به قاطعيت کالم ايشان در ميان ديگر دودمانها
اشاره میکند:
(السموأل ،ص)31

صفیالدين در چکامهای اندرزگونه از مخاطب خود میخواهد که هيچگاه آبروی
خويش را سپر خرده مالِ دنيا نکند:

(الحلي ،ص )561

وی اين بيت را با اندک تغيير ،در نايب فاعل و اشاره به سرايندة آن در بيت پيشين،
از متنبی وام گرفته است .متنبی در بخشی از چکامة خود از مناعت طبع خويش و فدا
کردن جان برای حفظ آبرو و سالمت انديشه ،سخن میراند:
(المتنبي ،1231 ،ج ،3ص )137

 -5نتايج
با توجه به موارد متعددی از تضمين در شعر صفیالدين حلی که پژوهش حاضر به آن
پرداخته است و بيان چگونگی استفادة شاعر از ابيات و مصاريع تضمين شده ،پرسشهای اين
مقاله به پاسخها و نتايج زير دست میيابد:
 -1صفیالدين يا به ابيات و قطعات مشهور پيشينيان تمسک میجويد ابياتی که هر انسان آشنا
به ادبيات قديم عرب با لختی درنگ ،پی به سرايندة اصلی آن میبرد و يا با ذکر صريح نام
سرايندة آن ،خود را از بند اتهام میرهاند .تضمين در ديوان صفیالدين به دو گونه مبهم و
مصرح نمود يافته است .اکثر قريب به اتفاق ابيات تضمين شده در ديوان صفیالدين از نوع
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تضمين مبهم است هرچند در مواردی معدود از تضمين مصرح نيز بهره میبرد .تضمين مبهم
در ديوان وی به شکلهای مختلف خودنمايی میکند .او در مواردی اندک ،بيتی میآورد؛
بیآنکه دخل و تصرفی در آن کرده باشد؛ و گاه با اندک تغيير در ساختار واژگانی بيت ،از آن
متناسب با آن چه اراده کرده است ،بهره میبرد و گاه تنها به تضمين تک مصرعها و يا نيم
مصرعها و يا حتی به دو واژه از يک بيت اکتفا میکند که البته مورد اخير در ديوان صفیالدين
نمودی بسيار بارز يافته است.
 -2صفیالدين حلی در اکثر موارد ،تنها به آوردن يک بيت و يا يک مصرع اکتفا نمیکند بلکه
در پی آن است که نوعی تحول معنايی چاشنی کار خود کند و به بيت تضمين شده رنگی
ديگر ببخشد؛ بدينگونه که آن را در فضايی ناسازوار و در قالب معنايی جديد و متناسب با
آنچه اراده کرده است ،به کار میبرد و از بيت معنايی غير از معنای سرايندة اصلی آن اراده
میکند و يا در پی آن است که نکتهای زيبا بر بيت تضمين شده بيفزايد و از اين طريق بر
زيبايی و غنای هر چه بيشتر چکامههای خود بيفزايد .بیگمان فراوانی نمونههای تضمين
شده از اين دست در ديوان صفیالدين بر ادعای ما صحه میگذارد .اين پديده بيانگر آن است
که استفادة حلی از تضمين صرفاً ناشی از تقليد اعجاب وی به شاعران پيشين نيست بلکه وی
به فراخوانی ميراث ادبی به عنوان شيوهای برای افزودن بر غنا و ظرافت اشعار خويش
مینگرد.
 -3اين شاعر به اقتضای مضامين مورد پسند خود به تضمين شاعرانی از دورههای مختلف
تاريخ ادبيات عرب از شاعران پيش از اسالم گرفته تا دورة عباسی و حتی شاعران مشهور
اندلس پرداخته است که اين امر بيانگر آشنايی گستردة شاعر با سرودههای پيشينيان است.
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