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عباسيان است؛ اما در  حکومتشعر عربی پس از سقوط  بارز هایاز ويژگیتقليد بر نوآوری يکی  ةغلب

گيری ادبی آگاهانه و آميخته با خوش ذوقی و ظرافت، تداعيات و تأثيرات مناسبی برای عين حال وام

به  را انهای ديگردر اصطالح علم بديع، اگر شاعری مصراع، بيت يا ابياتی از سروده. مخاطبان دارد

وام گيرد و با همان وزن و قافيه در ميان اشعار خود بگنجاند و يا به تناسب به  ،و استشهادتمثّل  ةشيو

يکی از شاعران .مقصود، آن را اندکی تغيير دهد، صنعتی مقبول به کار بسته که آن را تضمين گويند

آور  نام ای به شاعراناست که توجه ويژه( هـ 653-766)الدين حلّی اين دوره صفی یو توانامشهور 

آفرينی اشعار آنان داشته و از همين رو بارها به تضمين خوانی و بازهای پيشين و فرادورهدر  عرب

و مراجعه به ديوان شعرای  –از يک سو  –اين پژوهش با تأمل در ديوان حلی . اشعارشان پرداخته است

و کاربرد آن در ديوان اين شناسی موارد فراوانی از انواع تضمين ضمن باز –از سوی ديگر  –متقدم 

       متوالی تاريخهای در دوره( شاعران پيشين با ذکر ابيات و عبارات)شاعر، به معرفی منابع اصلی 

گيری الدين حلی، شيوة بهرهکارکردهای آن در شعر صفیهای تضمين و گونهافزون بر بيان تا  پردازدمی

 .زدهنرمندانة اين شاعر از صنعت تضمين را روشن سا

 حلی، تضمين مصرّح، تضمين مبهمالدين صفی :های کلیدیواژه
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 درآمد   

 شود، از اواسطياد میعصری که در تاريخ ادبيات عربی از آن به عنوان عصر انحطاط 

تا  -که بغداد به دست مغوالن سقوط کرد  ق.ـه 757سال  -قرن هفتم هجری يعنی 

اين عصر در . سر برآورد، ادامه يافت در ادبيات قرن سيزدهم هجری که نهضتی ديگر

های عصر انحدار، انهيار و انحطاط شهرت يافته که همگی ميان مورخان عرب با نام

اين رکود و بازماندگی گريبان شعر . گر مفهوم فروپاشی و بازماندن از پيشرفت استبيان

. فرو رفت فروغ شعر به خاموشی گراييد و در ظلمتی فراگير. و ادب عربی را نيز گرفت

گويا طبايع آتشين شاعران سرد شد و رخوت بر شعر سايه افکند و ابداع و ابتکار رخت 

ها محدود دانشنامهنگارش آثار گذشته و  آوریگردبست؛ و کار اهل فرهنگ عمدتاً به بر

حاصل افتادند و خود را های لفظی بیشاعران در اين آشفته بازار ادبی، به دام بازی. شد

 .های جانکاه گرفتار کردندآور و تکرار، صناعات بديعی ماللکلّف، تصنّعدر بند ت

پردازان در اين دوره رو به فزونی نهاده بود و صاحبان حرف و هر چند شمار نظم

تقليد بر شعر  ةآزمودند اما سايمشاغل گوناگون بخت خود را در شعر و شاعری می

ر مغول و استيالی بيگانگان بر اينان در پی حمالت ويرانگ. کردسخت سنگينی می

بار سياسی و اجتماعی و جمود و ايستايی مساعد و اسفسرزمينشان و شرايط نا

آگاه از زبان و ادبيات عربی يافتند قريحه و ناها، خود را در مقابل اميرانی خشکانديشه

نه بود که گوبدين. (731 ، ص1271، يفاخورال)نواختند ها را نمیکه جز در موارد نادر آن

آوری در شعر دست شسته و خود را در ورای خنوران آرام آرام از کوشش برای نوس

توان به حق می جا که آنها نهان ساختند؛ تا ستانی از آنتقليد از گذشتگان و وام ةپرد

برخی  ةبه گفتاين عصر تلقی کرد و بنا  هایآوری را از بارزترين ويژگیتقليد و عدم نو

هايی دانست که در جسم سرايان اين دوره را بايد انگلاکثر چکامه نظران،صاحب

 ،طرسب ،يبستانال)کردند ها تغذّی میزيستند و از آنهای پيشين میسرايان دورهامهکچ

 (.315و 312 ، صص1311
مورخان ادبيات عربی بر اين باورند که شعر عربی پس از سقوط دولت  آن کهبا 

داد، نبايد جانب انصاف را به  دست د را تا حد بسيار ازرشد و بالندگی خو ،عباسی
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های نهاد و از پرچمداران شعر و ادب اين دوره که در زنده نگاه داشتن شعر ایگوشه

شک يکی از اين بی. پوشی کرداند، چشم، سخت کوشيدهمايگیمند و پرهيز از کمشکوه

ز او به عنوان اشعرِ شعرای الدين حلی است که اصفی قريحهآشنا و خوششاعران نام

سرايی که با تمامی استعداد و چکامه( 663، ص2ج، 1363فروخ، )شود خويش ياد می ةزمان

اش را به آن گونگی برهاند و پويايی ديرينهنبوغ خود نتوانست شعر عربی را از بيمار

 .گرداندباز

ياسی و اقتصادی های فرهنگی، اجتماعی، ستوان در اين باره، زمينهپيداست که نمی

که  –زيستالدين در دوران عباسی میچه بسا اگر صفی. ديده گرفتحاکم بر زمانه را نا

توانست عرض گونه که بايد، میآن -شکوفايی ادب عربی بود  ةمو هنگا زرينعصر 

بديلش با ديدی ديگر های ادبی بیها و خالقيتاندام کند و چه بسا نقادان به چکامه

 .گشودندو زبان به ستودن او مینگريستند می

 پژوهش ۀمسأل -2

آشنای عصر انحطاط و فراوانی آشنا و ناسرايان نامامهکچ با لختی درنگ در ديوانِ

تضمين  ةتوان آراي، به جرأت میسروده های آنانالی بههای شاعران قديم در السروده

-شاعر در اين دوره نمی .شمار آوردهای بارز ادبی در اين دوره بهرا يکی از ويژگی

العتاهيه معانی بکر و نواس و ابوعباسی از جمله بشار، ابو ةکوشد تا چون شاعران دور

خود کند، بلکه به سبب جمود و  ةهايش را منطبق با روح زمانتازه بيافريند و سروده

 ، خود را درعربیشعر و ادب  توجهی برخی فرمانروايان بيگانه باحاصلی فکری و بیبی

جويد و همواره در پی آن است که از شاعران پيشين اين ادبيات می ةتاريخ گذشت

-آگاهانه و مستقيم وام ستاند، چکامه... تمام و القيس، شنفری، متنبی، ابوامرؤهمچون 

از  را های ديگر شاعران کند و در اين کار گوی سبقتهايش را سرشار از سروده

    آنکه تغييری در آن ايجاد کند درات شاعری را بیاو گاه ابي. همتايان خويش بربايد

آورد، گاه به نيم مصرع و يا واژگان پراکنده از يک بيت بسنده الی ابيات خود میبهال

های دوم يک قصيده در قالب تخميس و يا کند و گاه از تمامی ابيات يا مصرعمی

. بردتشطير بهره می
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، از اين قاعده ان فروپاشی عباسياندور انشاعر ی ازالدين حلی به عنوان يکصفی

مستثنی نبوده و تضمين در شعرش نمودی بارز يافته است و به مانند ابن نباته با تضمين 

انحطاط قلمداد  ةهايش از پيشگامان اين صنعت در دورهشعر شاعران گذشته در چکام

الدين حلی صفی شعریهای ترين ويژگیيکی از مهم ةاين پژوهش به مطالع .شودمی

 .پردازدمیروی آوری وی به تضمين شعرای پيشين  يعنی

 الدين حلیدرنگی کوتاه در زندگی صفی .   2

ق در شهر . هـ  766العزيز بن سرايا در سال المحاسن عبدالفضل ابوالدين ابوصفی

که آن زمان از مراکز علمی و خاستگاه  (663 ، ص2ج، 1363فروخ، )حِـلّـه نزديک کوفه 

به دنبال شدت . رفت، چشم به جهان گشود و در همان جا رشد يافتشيعه به شمار می

اسپانيا کرد و به  بهتر آهنگجوی زندگی وها در عراق، در جستها و فتنهيافتن آشوب

 ةپرداخت و او را با بيست و نه قصيد مدح اميران آن سامان به خصوص منصور ُارتُقی

پذيرد، مدح گفت و آن را يک حرف آغاز و انجام میبيست و نه بيتی که هر يک با 

 ؤاد،، فيالبستانو  353 ص ،1211عبد الجليل، ) ناميد« مدائح الملک المنصور فيدُرَر النُحور »

 (.323 ص ،1211
قدرت ( آندلس= )های عربی مسلمان هنوز در جنوب اسپانيا در آن زمان دولت

جا کم و بيش آرامش و غوالن، در آنداشتند و به سبب دوری اين منطقه از هجوم م

الدين با توجه به اوج گرفتن تشويش اوضاع اما ديری نپاييد که صفی .امنيت برقرار بود

اجتماعی، آهنگ حج کرد و در مسير بازگشت به دربار ناصر قالوون در مصر روی 

ـ ه 653وی سرانجام به سال . آورد و او را با قصايدی موسوم به منصوريات مدح گفت

 (.662و  663 ، صص2ج، 1363فروخ، )در بغداد درگذشت 

 تحقیق ۀپیشین. 2- 2

های شعر رسد که در برخی از زمينهبر اساس جستار در تحقيقات پيشين، به نظر می

رويکرد بارز وی  ؛اين موارد ةاز جمل. الدين حلی مطالعات الزم انجام نشده استصفی
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با اين  .است –يعنی موضوع اين مقاله  –ن شعرای نامدار پيشيهای چکامهبه تضمين 

.اندکی به موضوع تحقيق نزديکند، خالی از فايده نيست که حال اشاره به برخی مقاالتی

سکندری نگاشته شده و احمد اإلتوسط  1323اين مقاله به سال : «الدين حلیصفی» -

مقاله به بيان  وی در اين. در دمشق به چاپ رسيده است« يةمجمع اللغة العرب» ةدر مجل

 .پردازدالدين میموضوعات شعری ديوان صفی

الحسن امين مقدسی نوشته شده و به اين مقاله توسط ابو: «درآمدی بر شعر ابن نباته» -

انسانی دانشگاه تهران به چاپ رسيده  و علومادبيات  ةدانشکد ةدر مجل 1263سال 

در ديوان ابن  ،عرب ان قديمِبه تضمين ابيات شاعر وی در بخشی از اين مقاله. است

اين مقاله از آن جهت که به تضمين در شعر يکی از شاعران عصر . کندنباته اشاره می

 .پردازد، از نظر موضوع تا حدی به تحقيق حاضر نزديک استانحطاط می

های تحقیقپرسش.  2-9

 هايی دارد؟الدين حلی چه ويژگیصفیتضمين در شعر ( الف

محتوای شعر تا چه اندازه  تضمين از نظر ساختار وحلی از صنعت  ةاستفاد ( ب

 آميز بوده است؟موفقيت

 ای از ادب عربی همت گماشته است؟اين شاعر به تضمين اشعار چه دوره ( ج

روش تحقیق . 1- 2

های آنان را تضمين کرده هغالباً بی آنکه از شاعران پيشين نامی ببرد، سرود الدينصفی

جو در وديوان وی به جستد قصاي ةهمدر  تأمل وپس از دقت از اين روی ؛ است

منابع ابياتی که يادآور ديگر شاعران نامدار عرب هستند، در ديوان آنها و يا ساير منابع 

گاه با بررسی شناخته شود؛ آن هاآن و دورانايم تا سرايندگان پيشين معتبر پرداخته

تضمين شده به چه  که ابياتايم ديوان اين شاعران معلوم ساختهدر  شعراصلی  مضمون

های اين اشعار در تضمينات حلی چه اند و مضامين و داللتموضوعی پرداخته

ين رهگذر توفيق يا عدم نيان دارد تا از ايهايی با اشعار پيشسازواریناها يا سازواری

 .های هنری تضمين روشن گردددر استفاده از کارکرد توفيق شاعر
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ادبیات پژوهش – 9

مفهوم تضمین و انواع آن .  – 9

تضمين در لغت به معنای گنجاندن و نهادن چيزی در جايی است همچنان که 

و در اصطالح  .(ضمن ةابن منظور، ريش)مرده را در خود جای دهد  ،کاال و قبر صندوقچه،

وام گيرد  های ديگران را بهعلم بديع، آن است که شاعر مصراع، بيت يا ابياتی از سروده

تمثّل و استشهاد در ميان  ةان وزن و قافيه و متناسب با موقعيت کالم و به شيوو با هم

اشعار خود بگنجاند و يا اندک تغييری دهد تا آن را با مقصود خود متناسب کند، 

علمای بالغت در چنين مواردی، برای  ،مشروط بر آنکه بر لطافت کالم نيز بيفزايد

اعر را، به صراحت، کنايه يا اشارت الزم پرهيز از اتهام اخذ و سرقت، ذکر نام ش

 373صص، 1263و شمس قيس،  63ص، 1231؛ رشيد وطواط، 132ص، 1273رادويانی، )اند  شمرده

اما برخی ذکر نام شاعر را تنها در صورت عدم شهرت شعر تضمين شده، الزم  ،(372و

 (.235 ص،1216و تقوی،  217ص ،1232، يالقزوينالخطيب )اند  دانسته

شود؛ در تضمين مصرح، شاعر در ن از يک ديدگاه به مصرّح و مبهم تقسيم میتضمي

اما در تضمين مبهم به نام  ،کند شعر ياد می ةاثنای شعر، به تصريح يا اشاره از سرايند

کند با اين شرط که شعر تضمين شده مشهور شاعر يا گرفتن شعر از ديگری اشاره نمی

بهترين تضمين، افزودن . (153 ص ،1273کاشفی، )شد باشد تا از تهمت سرقت در امان با

الخطيب القزوينی، )و تشبيه به شعر تضمين شده ( ايهام= )ای لطيف چون توريه  نکته

معنايی غير از معنای اصلی شعر  اراده کردنو يا ( 533ص، 1215، يالتفتازانو  217ص، 1232

(.217ص، 1267ی، و مازندران 632 ، ص3ج، 1311ابن رشيق، )تضمين شده است 

 بینامتنیت و نظريۀ تضمین 2 -9

 (Intertextuality/ التناص)اگر چه اصطالح بينامتنيت با قدری تأمل ميتوان دريافت که

به ويژه جوليا  (poststructuralist) گراساختار پسابر مبنای نظرات ناقدان معاصر 

آثار  یپذيرثيررايج گرديده، ولی موضوع تداخل متون و تأ (Julia Kristeva)کريستوا 

 گون نظيردر نقد ادبی و علوم بالغت عربی با انواع و عناوين گونا ،پسينيان از پيشينيان

http://en.wikipedia.org/wiki/Poststructuralism
http://en.wikipedia.org/wiki/Julia_Kristeva
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طی . از ديرباز شناخته بوده است ...عقد و ، حلتضمين ،استيحاء، اشاره، تلميح اقتباس،

های ژرفی پديدار شده ، پژوهشیعرب شعرکاوش اين نظريه در  ةدو دهة اخير در زمين

الشعر  في النص الغائب، تجليات التناص»ها در اين زمينه، کتاب يکی از بهترينکه است 

 .است( 3331سال )ف محمد عزام تألي« العربی

 تفاوت تضمین با اقتباس  .9 – 9

و به معنای ( قبس ةابن منظور، ريش)آتش  ةيعنی شعل «قبس»اقتباس در لغت برگرفته از 

از اين . افروزندای از آتش، آتش ديگری بربا پاره چنان کهگرفتن است پرتو و فروغ بر

اما در اصطالح اهل ادب آن . اندباس نام نهادهرو، فراگرفتن علم يا هنر از ديگری را اقت

يا با اندک تغيير چنان در لفظ آورند که معلوم  ای از قرآن عيناًاست که حديث يا آيه

 (. 1 ص ،1276همايی، )شود هدف اقتباس بوده نه سرقت ادبی 

اما فرق تضمين و اقتباس، در اين است که در تضمين شاعر، مصراع و يا بيتی از 

ای که واضح و آشکار باشد و دهد به گونهديگر را در شعر خويش جای میشاعری 

بوی سرقت از آن به مشام نرسد ولی در صنعت اقتباس، شاعر و نويسنده در ضمن 

ای نشان آورد و به گونهمشهوری را می ةکالم و شعر خويش حديث، آيه، مثل و يا گفت

 (.13ص، 1213محبتی، )دهد که مأخذ گفتارش کجاست 

 تفاوت تضمین با سرقت ادبی. 1 – 9

با  ديگری را عيناً ةسرقت ادبی آن است که نويسنده يا شاعر بخشی از سروده يا نوشت

همان لفظ و معنی و يا با اندک تغيير در واژگانش در کالم خود آورد و آن را به خود 

قت ادبی بر سه سر. (217 ص ،1215، يالتفتازان)آن برد  ةه نامی از گويندکآننسبت دهد بی

که تغييری در آنآورد بیکاست می و کمگاه سارق ادبی لفظ و معنا را بی :گونه است

شود و بسيار ناپسند و ناميده می« انتحال»يا « نسخ»چيدمان الفاظ وارد کرده باشد که 

-گاه تغييری در ساختار واژگانی وارد می ؛(233ص، 1232، يالقزوينالخطيب ) نکوهيده است

شود، در اين ناميده می« مسخ»يا « إغاره» که شود یمو يا مقداری از لفظ گرفته  شود

صورت اگر در وضوح، ايجاز و يا ساختار جمله برتر از متن اول باشد مقبول و 
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يا « سلخ»شود که از آن با نام و گاه فقط معنا گرفته می ؛(232صهمان، )پسنديده است 

و چون بر معنا چيزی افزوده شود و يا جوانب بالغی  (236صهمان، )شود ياد می« المام»

 (.213صهمان، )تر از متن اول خواهد بود تر و فصيحکالم رعايت شود بليغ

 ةاما تفاوت آن با تضمين مبهم اين است که در تضمين مبهم شاعر به نام سرايند 

 ،شدهکه شعر تضمين کند به شرط آناصلی بيت يا گرفتن شعر از ديگری اشاره نمی

مشهور باشد تا از تهمت سرقت مبرا شود اما در سرقت ادبی شاعر خود را ملزم به 

دست ديگران را به  ةنهد و ساختکند بلکه وجدان ادبی را زير پای میرعايت امانت نمی

 .دهدخود نسبت می

 الدين حلیتضمین در شعر صفی - 1

 تضمین مبهم     1

چرا . آيدشمار میالدين، از نوع تضمين مبهم بهیشتر ابيات تضمين شده در ديوان صفيب

تضمين مبهم در . بيندآن نمی ةکه شاعر به دليل مشهور بودن ابيات، نيازی به ذکر سرايند

بيتی از شاعران  خود، های مختلف نمود يافته است، او گاه در شعرديوان وی به شکل

 :زير اشاره کرد ةان به نمونتوآورد؛ که از آن جمله میمی و کاست کمپيشين را بی

ها آهنگ سفر کردند و اشتران با نوای گاه که ياران سوار بر کژاوهالدين آنصفی

      با طرب به پيش  فرستاد، شتاب در حرکت گرفته وها درود میساربان که بر آن

  :گويدرفتند، میمی

 (216ص، يحلال)

( عزّه)که محبوبش آناست؛ پس از شاعر عصر اموی  زّهعَ کُثيِر ةسرود پايانی بيت

ير بر سر راه کند که ديگر با او سخن نراند، روزی کثّگزيند و سوگند ياد میهجران می

 درنگکثيّر بی! فرستدعزّه تنها بر اشتر او درود می. گذرده میبا اشتر خود بر عزّ« نیمِ»

سالم  اشترش او رابه جای  کند که ای کاش عزّهسرايد و در آن آرزو میای میچکامه



 163/ الدين حلیهای صفیهای آن در چکامهتضمين و گونه

 

 
 

کند الدين با تضمين اين بيت آرزو میشود که صفیبا اندک درنگ دريافته می !گفتمی

شد اين در حالی است که داد تا در پی ياران روان میکه ای کاش ساربان او را ندا می

 :عاشقانه بهره برده است  کامالًر از اين بيت در فضايی کثيّ

 (252ص  ،1361، کثير)

، آن سازوارنا معنايی ةبيت و اراد گاه با اندک تغييری در ساختار واژگانیِالدين یفص

 :زير اشاره کرد ةتوان به دو نمونکه می آورد،چه قصد کرده است میرا متناسب با آن

 (721ص، يالحل)                                                                                                  

گونه، در توصيف تيغ طبيبی که اسحاق نام داشته ايی طنزفض با خلقدر اينجا شاعر 

پيش از اسالم بهره  سموأل شاعر بزرگِ ةستانده، از سرودو با آن جان بيمارانش را می

که در بيان صفات اخالقی و خود  ةاست که سموأل در المي یدر حالاين . برده است

و در نهايت در نازش به ی بندی به اصول اخالقانسانی و تشويق مخاطبان خود به پای

و  در فضايی حماسی و در ستايش تبار خويشاين بيت را سروده، دودمانش 

 :جنگاوريشان آورده است

 (31 ، صالسموأل)                   

بلد که گونه در توصيف طبيبی ناشی و نابا بيانی طنزدوم، آن است که شاعر  ةنمون

 افزايد، او را به اشترِها میزند و يا بر رنج و درد آنهماره مرگ بيمارانش را رقم می

را از پای درآورد و بر هر کس کند که بر هر کس پای نهد او مانند می ،کوریشب

 :بگذرد، پير شود

 (723 ص ،يالحل)               
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 یمعلقه سراابن ابی سلمی  با کمی تغيير در ابتدای آن، متعلق به زهيرپايانی بيت 

از چنين تشبيهی  در توصيف مرگ،وی در ابيات حکمت آميزش . استبزرگ جاهلی 

 :بهره برده است

 (63 ص ،1237سلمی،  يبأ زهير بن)     

الدين نمود بسيار بارز يافته تضمين تضمين در ديوان صفی ةشک آن چه در آرايبی

و يا حتی اکتفا به دو واژه از يک بيت است که در اين  ها مصرع يمنو يا  ها تک مصرع

 :کنيمها اشاره میبخش به شماری از آن

نفسانی و دراز نکردن دست خواهش به  در بيان چيرگی خود بر هوای شاعر حله

 :گويدمی مايهفروچشمانِ سوی تنگ

 (723 ص ،يالحل)                                                                                               

است، او نيز در  جاهلی( صعلوک)= ار شاعر طرّی شَنفَر ةمصرع دوم متعلق به المي

گذاران نرفتن، زير بار منتتافتن گرسنگی و و بر بيان چيرگی خود بر هوای نفسانی

 :سرايدچنين می

 (132ص  ،1236، يهنداو)                                                                                     

گاهی که به اتفاق دوستان، شب را در آن سپری کرده الدين در مذمت منزلصفی

 :گويدبه ستوه آمده بودند، چنين می فرساو گرمای طاقت مگس بودند و از بسياریِ

 (723ص ،يالحل)                                                                                             

جاهلی بنام  دالور نامی و شاعرِ بن شدّاد عبسی ةعنتر ةمصرع اول متعلق به معلق

الدين از بيت، معنايی با اين تفاوت که صفی. است که به صورت زير سروده شده است

محبوب خود  خود، بوی خوش ةعنتره در قسمت نسيب معلق. اراده کرده استناسازوار 



 111/ الدين حلیهای صفیهای آن در چکامهتضمين و گونه

 

 
 

داند که مگسان در آن جا خلوت بوی خوش مرغزاری سرسبز می را به سان« بلهعَ»

 : آسودندخوان دمی از نغمه سرايی نمیآوازه نوشانِچون بادهگزيده و هم

(12، ص1235، ةعنتر)                          

گاه که همراه با دوست خويش در شبی تاريک و ظلمانی آهنگ بيابان الدين آنیصف

 :گويدمی ،گيرددرخشيدن می افروزشب اختریکند و به ناگاه می

(17، ص يالحل)

آوازة دورة جاهلی است با اين تفاوت که دو القيس شاعر بلندبيت سوم سرودة امرؤ

صورت جداگانه در آغاز دو بيت آمده که در آن شاعر وی به مصرع اين بيت در معلقة

، به حرکت دو دست و درخشش هم فشردهبههای متراکم و آذرخش را در ميان تودة ابر

:کندچکاند، مانند میاش میآن را به پرتو چراغ ترسای پارسايی که روغن بر فتيله

 (12ص ،1213القيس، امرؤ)                                                                                        

 که کند یماين نکته تاکيد بر  بعد از آنکه الدين در ستايش سلطان ملک صالح،صفی

و بعد از باری تعالی بر فضل و رحمت او  زنندمی آستانشبوسه بر  زيردستان سلطان

ديگر  ،کس به درگاه او درآيدآنهر که  داندمی آمال ةکعبرا ممدوحش  ،جويندتکيه می

 :کندمیوصال محبوب را آرزو ن

 (212 ص ،يالحل)                 
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استفاده کرده و شاعر جاهلی  یذبيان نابغةمعروف  ةاو در اين بيت از مطلع معلق

   گاه که برواژگان آن را به صورت پراکنده آورده است با اين تفاوت که نابغه آن

و  آوردمیگذرد آه حسرت برکه ساليان سال بر آن گذشته، می« ميّه»های سرای ويرانه

 : سازدسرشک از ديده روان می

 (24 ص،6241، النابغة)
خود که او را با کالم دلکش و سحرانگيزش  ةدر توصيف معشوق در جايی ديگر،

عمرو بن کلثوم، سود برده  ةنياز از باده کرده، از مطلع معلقمدهوش کرده و او را بی

 :است

 (765 ص ،يالحل)

خواهد که اش از ساقی میاين در حالی است که عمرو در قسمت آغازين چکامه

« اندرين»سرزمين  ةبرخيزد و او و همراهان را از جام خود، میِ بامدادی بنوشاند و از باد

 :اندک چيزی باقی نگذارد

 (163 ص ،1215، ينزوزال)      

های او به دست دوستان نرسيده، از ها تنها نامهالدين از اين که از ميان تمامی نامهصفی

 «رمله»سان برد؛ او حال خود را بهبيت خالد بن يزيد به عنوان يک تشبيه ضمنی بهره می

 :بر دست ندارد ایينهتنها او پارنجنی بر پای و دست ،که در ميان ديگر زنانداند می

 (533ص، يالحل)                                                                                                   

است که با کمی تغيير  شاعر عصر اموی اين بيت متعلق به خالد بن يزيد بن معاويه

 :ست، عينا آن را آورده ا«رمله»اش در پايان بيت برای اشاره به فربهی معشوقه



 112/ الدين حلیهای صفیهای آن در چکامهتضمين و گونه

 

 
 

 (223 ، ص16ج، 1236، نيصفهاإلا)                                                                            

 ةسرودمرگ فرزندش، به  سببالدين ابراهيم به در تسليت به شرف حلی الدينصفی

 :کندجويد و انجام هر چيز را به مرگ و نابودی منتهی میالعتاهيه تمسک میابو

 (217ص، يالحل)    

که بر ناپايداری  است یشاعر عباس العتاهيهابومعروف  تزهديامصرع اول از جمله 

  :گذاردشود، صحه میخاکی يافت می ةکه در اين کر چه هر آن

 (27 ص ،1237، ةابوالعتاهي)               

هلل  نّإ»: است که فرمود (عليه السالم)ناگفته نماند که وی نيز متأثر از کالم امام علی 
 (232، ص1212 ،الصالح) «رابابنوا للخَناء واجمعوا للفَودوا للموت لِ: كل يوم في يناديُ كاًلَمَ

در ابراز اندوه خود آن گاه که ، سپاردکه يارانش را به خدا میبعد از آن الدينصفی

 :گويدمی ،سفر بربستندبار 

 (211 ص، يالحل)       

او در . است عصر عباسی ةآوازنيکشاعر  متنبی ةسروداين شعر های دوم مصرع

ب آن از وداع با جان ای که در مدح علی بن احمد طائی سروده، در قسمت نسيقصيده

   :گويدخويش به هنگام کوچ ياران سخن می

 (253 ، ص1ج  ،1231، يمتنبال)           

آلود در توصيف شخصی بدبوی که يحيی نام داشت و چنين در بيانی طنزوی هم

 :گويدپوشاندند، چنين میهاشان را میاختيار بينیشد دوستان بین به مجلسی میچو
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نِنَتْ
 (727 ص، يالحل)                                                                                                 

ای که در او در قسمت آغازين چکامه. متنبی است ةمصرع دوم سروددر اينجا نيز، 

، از ستاندن حق خود با سازوارنامعنايی بن مکرم التميمی سروده با محمد بن سيار مدح 

  بيننده از بسياری نقاب بر که راند یمای سخن های سخت و پيران کارآزمودهنيزه

 :موی بر عارضشان ندميده است انگارد کههاشان آنان را نوجوانانی میهچهر

 (235 ، ص1ج، 1231، يمتنبال)             

 در مذمت کسی که خود را به اهل بيت حلی الديندر شعری ديگر، صفی

داند، به زيبايی و با آوردن مثالی نيکو او را از منسوب می (صلی اهلل عليه و آله)مبرپيا

های داند که در ميان گلگونه که او را به سان خاری میکند، بديناين خاندان جدا می

 :بابونه روييده باشد

 (725ص ، يالحل)             

سو با معنايی هم -هاشمی شاعر عباسی رةسُکَ باره از اين بيت ابندر اينحلی 

 :بهره برده است  -وی  ةسرود

 (23، ص2ج، 1232، يثعالبال)            

های زيبای شاعر اشاره کنيم ها و تخميساين بخش، به تشطيرتکميل در الزم است 

الدين توانسته با مهارت و صفی .ستکه بيانگر اوج قدرت و توانايی سخنوری او

 ةشد ينشگزهای ش آيد، چکامهآنکه خللی در وزن و زيبايی کالم پيچيرگی خاصی بی

اينک چند نمونه از . های خود، همسو با معنای اراده شده بگنجاندپيشينيان را در سروده

 :گذرانيمنظر می های او را ازها و تخميستشطير



 115/ الدين حلیهای صفیهای آن در چکامهتضمين و گونه

 

 
 

معروف شنفری بهره برده که ابيات  ةبيتی، از اعجاز المي 11ای بيت از قصيده 17در 

 :آغازين آن چنين است

 (522و 522 صص، يالحل)                                                                                      

ن رعايت ترتيب اصلی با مطلع زير بدو ههای الميعااز مصر ، شاعردر اين چکامه

 :ها در الميه و با توجه به معنايی که خود اراده کرده، بهره برده استآن

 (33 ص ،1236، يهنداو)         

لرزه  ،زش سرماسو وتوشه و جامه سپری کرده الدين در توصيف شبی که بیصفی

 : گويدچنين می ،يافتهن ای برای مرکبشو علوفهبر اندامش افکنده 

 (577 ص حلی،ال)                                                                                                  

 های یشاد خوارکه در بيان  القيس استامرؤ ةمصرع دوم ابيات فوق متعلق به معلق

و توصيف « عنيزه»ش به دختر عمّ خويش او دلدادگی« الجلجل ةدار»خود در روز 

 :هايش سروده استیماجراجوي

 (32 ص ،1213القيس، امرؤ)                                                                                    
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معروف  ةق سروده، از ابيات المياو همچنين در مخمسی که هنگام ورود به دمش

سو با معنايی که سموأل اراده و همخود  ةقصيد و پنجمسموأل به عنوان مصرع چهارم 

تنها به قسمت و که تمامی مخمس را ذکر کنيم مجال نيست اما  است؛ بهره بردهکرده، 

 :کنيماين مخمس، اکتفا می آغازين

 (27 ص، يالحل)                 

که سراسر فخر و نازش به  سموأل است ةالميع پايانی هر قطعه متعلق به ادو مصر

 :خويشتن و دودمانش است

 (33 ص ،السموأل)               

فروشد، از ابيات بالد و فخر میعت خويش میجا که بر شجادر مخمسی ديگر، آن

به عنوان مصرع چهارم و پنجم  -شاعر خوارج  - ةجاءالفُ بن يّرطَحماسی منسوب به قَ

 :کنيمآغازين اين مخمس اکتفا می لخت جا تنها به ذکربرد؛ اما در اينبهره می



 116/ الدين حلیهای صفیهای آن در چکامهتضمين و گونه

 

 
 

 (36و  37 صص، يالحل)                                                                                       

که در قطری بن الفجاءه است  ةدو مصرع پايانی در هر بخش از اين مخمس، سرود

دشواری دن بيتابرو پيکار بر  ،افکندشمنجنگاوران  بر شوراندنباب شجاعت و 

 :گويدمی ،کارزار

 (موسوعة الشعريةـبن الفُجاءة، ال قَطَري)                
       ابونواس ة، هر بيت از آن را به بيتی از سرودهالدين در موشحی که سرودصفی

با حفظ معنای اصلی خاتمه داده است که تنها به مطلع آن اشاره   -عصر عباسی شاعر  -

 :کنيممی

 (252 ص، يالحل)                                                                                              

 :بونواس چنين استمطلع قصيدة أ

(26، ص 1232بو نواس، أ)

الملک المويد  الدين در مصرع چهارم و پنجم مخمسی که در رثای سلطانصفی

از روزگاران خوشی که با سلطان داشته ياد  در آن و حاکم شهر حماه سروده الدينعماد

زيدون بهره برده  معروف ابن ةابيات چکام از آورده،او آه از نهاد برمرگ  و در کرده

       تا با استفاده از فضای حزن آلود آن که بيان جدايی از يار است، آغازی نيکو است
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تنها به قسمت از باب اختصار، . خود برگزيند ةسرود برای سوگ (براعت استهالل= )

 :کنيماکتفا میمخمس آغازين 

 (253 ص، يالحل)     

 و عاطفی عصر اندلسگرا ابن زيدون شاعر درون ةدو مصرع پايانی هر قطعه سرود

به  خويش ةدر بيان شدت اشتياق و عالقخود را  ةاو نوني با اين تفاوت که .است

، با مطلع زير سروده و يادآوری روزگاران گذشته يار بيان اندوه خود در فراقو  ،«وَلّاده»

 :است

 (331 ص ،1215زيدون، ابن)       

 الدين حلیهای صفیتضمین مصرّح در چکامه .2  1

الدين به دليل شهرت ابيات از نوع های صفیطور که اشاره شد، اغلب تضمينهمان

به  يحاًصرکند و تضمين مبهم است، اما در مواردی نيز از تضمين مصرح استفاده می

در اين بخش به دو نمونه از تضمين مصرح در ديوان . کندابيات اشاره می ةسرايند

 :کنيمالدين اشاره میصفی

-هاشان را به هيچ میگمان است و گفتهکس که به دوستان بدآنبه عتاب  شاعر در

 :گويدگيرد، می
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(563ص ، يالحل)                               

سموأل تضمين  ةآن در بيت پيشين، عيناً از المي ةوی اين بيت را با اشاره به سرايند

ها م ايشان در ميان ديگر دودمانستايد و به قاطعيت کالکرده که در آن دودمانش را می

 :کنداشاره می

 (31ص، السموأل)                 

گاه آبروی خواهد که هيچگونه از مخاطب خود میای اندرزالدين در چکامهصفی

 :مالِ دنيا نکند خويش را سپر خرده

 (561 ص، يالحل)         

آن در بيت پيشين،  ةو اشاره به سرايند در نايب فاعل ،وی اين بيت را با اندک تغيير

خود از مناعت طبع خويش و فدا  ةدر بخشی از چکاممتنبی . از متنبی وام گرفته است

 :راندسخن می ،کردن جان برای حفظ آبرو و سالمت انديشه

 (137، ص 3ج، 1231، يمتنبلا)             

 نتايج -5
الدين حلی که پژوهش حاضر به آن با توجه به موارد متعددی از تضمين در شعر صفی

های اين شاعر از ابيات و مصاريع تضمين شده، پرسش ةپرداخته است و بيان چگونگی استفاد

 :يابدها و نتايج زير دست میمقاله به پاسخ

جويد ابياتی که هر انسان آشنا طعات مشهور پيشينيان تمسک میالدين يا به ابيات و قصفی -1

برد و يا با ذکر صريح نام اصلی آن می ةبه ادبيات قديم عرب با لختی درنگ، پی به سرايند

مبهم و  دو گونهالدين به تضمين در ديوان صفی. رهاندآن، خود را از بند اتهام می ةسرايند

الدين از نوع به اتفاق ابيات تضمين شده در ديوان صفیاکثر قريب . مصرح نمود يافته است
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تضمين مبهم . برد یمتضمين مبهم است هرچند در مواردی معدود از تضمين مصرح نيز بهره 

   ؛آوردی میاو در مواردی اندک، بيت. کندهای مختلف خودنمايی میدر ديوان وی به شکل

در ساختار واژگانی بيت، از آن تغيير  اندک و گاه با ؛اشدکه دخل و تصرفی در آن کرده بنآبی

ها و يا نيم برد و گاه تنها به تضمين تک مصرعمتناسب با آن چه اراده کرده است، بهره می

الدين کند که البته مورد اخير در ديوان صفیها و يا حتی به دو واژه از يک بيت اکتفا میمصرع

.نمودی بسيار بارز يافته است

کند بلکه در اکثر موارد، تنها به آوردن يک بيت و يا يک مصرع اکتفا نمیحلی الدين صفی -2

در پی آن است که نوعی تحول معنايی چاشنی کار خود کند و به بيت تضمين شده رنگی 

قالب معنايی جديد و متناسب با و در  ناسازوار يیدر فضاگونه که آن را ديگر ببخشد؛ بدين

اصلی آن اراده  ةاز بيت معنايی غير از معنای سرايند برد ویچه اراده کرده است، به کار مآن

ای زيبا بر بيت تضمين شده بيفزايد و از اين طريق بر کند و يا در پی آن است که نکتهمی

های تضمين گمان فراوانی نمونهبی. های خود بيفزايدتر چکامهزيبايی و غنای هر چه بيش

اين پديده بيانگر آن است . گذاردبر ادعای ما صحه میالدين شده از اين دست در ديوان صفی

حلی از تضمين صرفاً ناشی از تقليد اعجاب وی به شاعران پيشين نيست بلکه وی  ةکه استفاد

      اشعار خويش و ظرافتای برای افزودن بر غنا به فراخوانی ميراث ادبی به عنوان شيوه

 .نگردمی

های مختلف ند خود به تضمين شاعرانی از دورهپساين شاعر به اقتضای مضامين مورد  -3

شاعران مشهور  یو حتعباسی  ةتاريخ ادبيات عرب از شاعران پيش از اسالم گرفته تا دور

.است يانپيشين هایسروده شاعر با ةگر آشنايی گسترداين امر بيان پرداخته است که اندلس

 منابع

 :هاکتاب( الف

: بيروت ،محمد قرقزان: تحقیق ،محاسن الشعر وآدابه في العمدة ،حسنالقيرواني، أبو علي الابن رشيق 

 .م1311، المعرفةدار 
، العربيدار الکتاب : بيروت ،الدکتور يوسف فرحات: شرح ،ديوان ابن زيدون ،ابن زيدون، أبو الوليد

 . هـ1215
 . هـ1231، العربيدار اإلحياء للتراث : بيروت ،لسان العرب ،ابن منظور، محمّد بن مکرّم
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 . هـ1232، العلميةدار الکتب : بيروت ،نواس يأبديوان ، أبونواس، الحسن
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 ،دار غمار: األردن ،يالحضرم براهيممحمد بن إ: شرح ،القیسديوان امرئ ،الحجر القيس، ابنامرؤ

 .ه1213

 .م1311، دار الجيل: بيروت ،األندلس و عصر االنبعاث فيأدباء العرب ، ، بطرسالبستاني

 .ش1211، القربی ذويانتشارات : قم ،الحديثة المجاني، ، فؤاد أفرامالبستاني

 .ش1215، ياناسماعيل: تهران ،شرح المختصر، ، سعدالدينالتفتازاني
 .1216، تهران ،هنجار گفتار، تقوی، نصراهلل

محمد مفید : تحقیق ،محاسن أهل العصر فيالدهر يتيمة  ،، أبو منصور عبد الملکالثعالبي النيسابوري
 .هـ 1232، العلميةدار الکتب : بيروت ،قميحة

 .ال ت، دار صادر: بيروت ،الحليالدين  صفيديوان ، الحلي، صفي الدين

 . هـ 1232، العلميةدار الکتب : بيروت ،البالغةعلوم  فياإليضاح ، الدين، جاللالقزويني الخطيب

 .1273، اساطير: تهران ،احمد آتش: تحقیق ،ةالبالغ ترجمان، رادويانی، محمد

 .1231، تهران ،عباس اقبال: تحقیق ،دقائق الشعر فيحدائق السحر ، رشيد وطواط، محمد
 .ش.ـ ه 1215، الصادق: تهران ،شرح المعلقات السبع ،، عبد اهلل الحسنالزوزني

 .هـ1237، المعرفةدار : بيروت ،حمدو طماس: تحقیق ،سلمی أبيديوان زهیر ابن سلمی،  أبيزهير ابن 
 .ال ت، دار صادر: بيروت ،ديوان السموأل بن عاديا السموأل ابن عاديا،

، فردوس: تهران ،سیروس شمیسا: قیقتح ،شعار العجمأمعايیر  فيالمعجم  ،شمس قيس رازی، محمد

1262. 
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 .1211، امير کبير: تهران ،دکتر آذرتاش آذرنوش: مترجم ،تاريخ ادبیات عرب،  م. عبد الجليل، ج

 .3331، اتحاد کتاب العرب: دمشق، العربيالشعر  فيالنص الغائب، تجلیات التناص ، عزام، محمد

 . هـ1235، المعرفةدار : بيروت ،حمدو طمّاس: تحقیق ،العبسيبن شدّاد  عنترةديوان ابن شدّاد،  عنترة
 .1271، توس: تهران ،عبد المحمد آيتی: مترجم ،تاريخ ادبیات عربی، ، حنايالفاخور

 .1363، دار العلم للماليين: بيروت ،العربيتاريخ األدب ، فروخ، عمر
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 . 1267، انتشارات ميراث مکتوب: تهران ،البالغةانوار ، مازندرانی، محمد هادی

 .1231، العربيدار الکتاب : بيروت ،البرقوقيالرحمن عبد: شرح ،المتنبيشرح ديوان ، الطيب، أبوالمتنبي
 .1213، سخن: تهران ،بديع نو، محبتی، مهدی
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 :نرم افزار( ب

 .م 3332ـ 1336، المتحدة العربيةاإلمارات  ،أبوظبي ،الثقافيالمجمع ، الموسوعة الشعرية


