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«بررسی تحوّلی نو در شناخت تشبیب در اواخر قرن هشتم» و «شباهت ساختاري و
محتوایی تشبیب در متون منثور» از نتایج این پژوهش بهشمار میآیند.

واژههای کليدی :تشبیب ،تغزل ،سبک خراسانی ،سبک عراقی ،قصیده ،نثر ،نسیب.
 .1مقدّمه
قصیده ،یکی از رایجترین قالبهاي شعر فارسی است که در قرن سوم هجري به تبعیّت
از شعر عربی به وجود آمد .این قالب ،بهترین مجال براي شاعران فارسی بود تا از طریق
آن بتوانند تواناییهاي خویش را در شاعري به نمایش بگدارند و در آن طبعآزمایی کنند.
اهمیّت قصیدهپردازي در دربارهاي ایرانی به اندازهاي بوده که قدیمیترین شعر
رسمی بازمانده از ادب فارسی بنابر گفتهي تاریخ سیستان ،قصیدهاياست که محمّد
وصیف سیستانی در مدح یعقوب لیث صفاري با این مطلع سروده است:
اي امیري که امیران جهان خاصه و عام

بنده و چاکر و موالي و سگبند و غالم
(تاریخ سیستان)260 :1394،

از دیدگاهی دیگر ،اهمیّت شاعران قصیدهپرداز تا جایی بود که نه تنها شعر آنها
موجب تقویت حکومتهاي ایرانی میشد ،بلکه وجود و اجتماع شاعران ،خود از
نشانههاي عظمت و جالل و شکوه دربارهاي ایران بهشمار میآمد .به همیندلیل سالطین
ایرانی در پی افزایش و جمعآوري شاعران مدّاح در دربار خود بودند تا به این طریق در
برابر خالفت بغداد ،اظهار فضل و برتري کنند .در این راستا شاعران میکوشیدند با رعایت
ساختار چهارگانهي قصیده که تشبیب در رأس آنها قرارداشت ،اشعار درخور توجّهی
در مدح سالطین معاصر خود بسرایند .شاعران قصیدهپرداز دریافته بودند که الزمهي
همراهی ممدوح با آنان براي شنیدن تنهي اصلی قصیده (= ستایش ممدوح) ،وجود
مقدّمهاي زیبا ،جذّاب و فراخور حال ممدوح و موضوع مدح است .به همین دلیل کمتر
قصیدهي مدحی را می توان یافت که خالی از تشبیب باشد و این نشان از اهمیّت تشبیب
نزد سخنوران ادب فارسی دارد.
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تشبیب ،نقطهي آغازین و جایگاه افتتاح قصیده ،به دلیل تأثیر بسزایی که در ترغیب و
کشش مخاطب/ممدوح دارد ،در قصاید کهن ادب فارسی بسیار مورد توجّه و استقبال
شاعران قصیدهپرداز قرارگرفته است .کارکرد انگیزشی مقدّمهي قصاید ،وجود مخاطبی
خاص به نام «ممدوح» و نیز وجود هدفی ویژه (=دریافت پاداش) ،وجوه اهمیّت تشبیب
را آشکار میکند .بر این اساس است که قصیدهپردازان بزرگ در سرودن تشبیب به بحث
«چگونگی» آن نیز التفات داشته و کوشیدهاند نهایت هنر خود را در این زمینه بهکارگیرند.
اهمیّت بهکارگیري تشبیب در ابتداي قصیده به اندازهاي است که کمتر قصیدهاي میتوان یافت
که تشبیب نداشته باشد .سرودن تشبیب به دنبال تقلید نخستین شاعران ایرانی از ادبیات عرب،
وارد شعر فارسی شد و به همیندلیل تعاریف نخستین ارائهشده دربارهي این بخش از قصیده
نیز تحت تأثیر بالغت عرب قرارگرفت؛ امّا محتواي تشبیب از همان ابتداي شکلگیري و
رواج در ادب فارسی ،مسیري مستقل را باتوجّه به شرایط جغرافیایی ،سیاسی ،فرهنگی
سرزمین ایران پیش رو گرفت و در تقلید صرف از شعر عرب باقی نماند.
باتوجّه به اینکه بخش قابلتوجّهی از گسترهي شعر فارسی را تشبیب قصاید شکل
داده است و نیز با در نظرداشتن وجوه اهمیّت تشبیب در مطالعات ادبی -بالغی ،این پژوهش
بر آن است که با مطالعهي آثار بالغی و نیز آثار منظوم و منثور ادب فارسی ،به بررسی و
ردیابی سیر تحوّل تشبیب بپردازد و شناخت بهتري از این شیوهي شاعري ارائه دهد.
 .1 .1پيشينهی پژوهش
دربارهي موضوع گفتار حاضر تاکنون پژوهشی مستقلّ انجام نشده که بتوان آن را پیشینهي
موضوع این پژوهش دانست .امّا در کتابهاي انواع ادبی و نیز برخی از پایاننامههاي
دانشگاهی بهطور پراکنده مباحثی دربارهي مقدّمهي قصاید ذکر شده است .آنچه در
کتابهاي انواع ادبی آمده ،بیشتر تکرار سخن آثار بالغی دربارهي تشبیب است؛ بدون
آنکه نگاهی انتقادي و تحلیلی به آن داشته باشند .کتاب انواع شعر فارسی از رستگار
فسایی ( )1373در این دسته جاي دارد .پایاننامههاي موجود نیز بیشتر جنبهي تغزّلی
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مقدّمهي قصاید (وصف عشق) را بررسی کردهاند که آن نیز در محدودهي شاعران اندکی

انجام شده است .براي نمونه میتوان به این آثار اشارهکرد .1 :بررسی تغزّلسرایی در عصر
غزنوي (فرّخی ،منوچهري ،عنصري و عسجدي) نوشتهي ایمنیآذري ( .2 .)1388بررسی
مضامین تغزّلی قصاید فرّخی سیستانی و متنبّی نوشتهي عبدالهی ( .3 .)1393بررسی هنري
مقدّمهي قصاید ظهیرالدین فاریابی و مقایسهي آن با قصاید انوري نوشتهي شکري (.)1393
 .2بحث و بررسی
اهمیّت مقدّمهي قصاید فارسی تا آنجاست که پژوهشگران ادب فارسی ،تشبیب را از
اجزاي اصلی قصیده دانسته و دربارهي آن به بحث و بررسی پرداختهاند .بخش نخستین
قصیده در این بررسیها با تعابیر گوناگونی مانند تشبیب ،تغزّل و نسیب نامگذاري شده
است .اگرچه تعابیر یادشده با یکدیگر متفاوت است ،امّا مقصود از آوردن این ابیات
درحقیقت ایجاد مقدّمهاي در ذهن مخاطب با هدف جلب توجّه و آمادهسازي ذهنی براي
بیان سخن اصلی جهت درک بهتر مقصود وي از سوي مخاطب است .این پژوهش پس
از مطالعهي کتابهاي بالغی و دیدگاه تحلیلگران ادبی و نیز متون نظم و نثر فارسی تا
قرن هشتم میکوشد تا با مقایسه ،بررسی و تحلیل شواهد موجود و با تکیهبر نظر شاعران
و پدیدآوردندگان قصاید فارسی ،به شناخت کاملتري از تشبیب دست یابد.
 .1 .2منابع علمی
 .1 .1 .2بررسی تشبيب در آثار بالغی
از پرسشهاي طرحشده در این بخش این است که آیا آنچه در کتابهاي بالغی با عنوان
تشبیب آمده است ،با آنچه در مقدمه قصاید آمده مطابقت دارد ؟ در پاسخ به این پرسش،
باتوجّه به آنچه در ادامه از کتابهاي بالغی نقلمیشود ،میتوانگفت که داشتن تجربهي
شاعري در ارائهي تشبیب مؤثر بوده است .مقایسهي نظرات شمس قیس و رشید وطواط
میتواند مؤیّد این مطلب باشد .رشیدوطواط که خود شاعري صاحبدیوان بوده و در
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قصیدهپردازي مهارت داشته است ،از تقلید تعریفهاي عرب فراتر رفته و دامنهي مضامین
تشبیب را از آنچه شمس قیس گفته ،پیشتر برده است .همچنین باید در نظر داشت که
در همهي دورهها شاهد تطابق تشبیب با موضوعها و مضمونهاي شعري موجود در آن
دوره نیستیم و این موضوع بهتدریج سیر تحوّلی را طی کرده است .براي مثال مؤلّفههاي
بالغیون قرن پنجم و ششم بسیار محدودتر از آنچه شاعران آن دوره سرودهاند ،بوده است.
به بیانی دیگر دیدگاه آن ها گاه با تغییري اندک همچنان به تقلید از ادبیات عرب بوده
است؛ حال آنکه تشبیب در سبک خراسانی موضوعهاي گستردهتري را شامل میشود و
این نقدي است که بر کتب بالغی قرن پنجم و ششم دربارهي تشبیب میتوان وارد
ساخت .امّا در دورههاي بعد ،معیارها و دیدگاهها بیشتر براساس موضوعهاي تشبیبهاي
ادب فارسی شکل گرفته است .بر این اساس میتوان گفت کتب بالغی نوشتهشده پس
از قرن هفتم ،نگاهی منتقدانه به تشبیب داشته است .این آثار برخالف آثار ابتدایی بالغت
با مطالعهي دیوان شاعران و براساس بررسی دقیق آثار مکتوب پیشین یا معاصر خود به
بررسی ویژگیهاي تشبیب روي آوردهاند و از تقلید صرف پرهیز کردهاند .اینگونه
پرسشها و نکات نویسندگان این مقاله را بر آن داشت تا آثار بالغی موجود را با نگاهی
نقّادانه مطالعه و بررسیکنند تا درنهایت به دیدگاهی وسیع و جامع دربارهي موضوع
«تشبیب» دست یابند .بنابراین الزم است ابتدا به آراي بالغیون عرب دربارهي تشبیب
نگاهی بیفکنیم .آنچه در ادامه بیان میشود ،اشارات صاحبنظران و اهل بالغت زبان
فارسی و عربی دربارهي مقدّمهي قصاید (تشبیب ،نسیب و تغزّل) است.
ابنقتیبه در کتاب الشعر و الشعراء تشبیب را مقدّمهاي دربارهي ذکر دیار و آثار منزل
معشوق و شکایت عاشق از هجران او دانسته و ایجاد ترغیب و تمایل دلها به سوي
شاعر را از ویژگیهاي تشبیب برشمرده است (رک .ابنقتیبه .)76-75 :1423،از دیدگاه
ابنرشیق نسیب ،تغزّل و تشبیب همه مفهوم یکسانی دارد و غزل مؤانست با زنان و تمایل
به آنها است (رک .ابنرشیق1420،ق .)774 :رشید وطواط نسیب و تغزّل را وصف
معشوق و شرح حال شاعر در عشق او و تشبیب را شرح و بیان هر وصف و حالتی به
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جز مدح ممدوح که در اول شعر بیاید ،دانسته است (رک .رشید وطواط.)85:1308،
تشبیب ،نسیب و غزل (تغزل) در دیدگاه شمس قیس معناي یکسانی داشته –است .او هر
غزلی که در ابتداي قصاید و مقدّم بر مقصود شعر باشد و محتواي آن را موضوعهایی
چون شرح ایام فراق ،وصف اطالل و دمن ،ریاحین و ازهار ،صفت جمال معشوق و
احوال عاشقانه و تشکیل داده باشد تا طبع ممدوح را به شنیدن آن ترغیب نماید ،تشبیب
میداند .همچنین به نقل از دیگر سخنشناسان ،مقدّمهاي را که در آغاز برخی از متون
منثور مانند امثله و مناشیر آمده است تشبیب میگوید (رک .شمس قیس.)406:1338،
آنچه در کتاب دقایقالشعر و سالها بعد در بدایعالصنایع آمده ،درواقع خالصهاي از
سخنان شمس قیس است (رک .تاجالحالوي85-84 :1341 ،؛ حسینینیشابوري:1384 ،
 .)309تغزّل و تشبیب از دیدگاه نقدالشعر داراي معناي مشابهی است ،در ابتداي قصاید
جاي دارند و شامل وصف روزگار جوانی ،عشق ،وصف بهار و سایر مسائل لطیف ذوقی
میشوند (رک .ذکائیبیضائی .)37:1364،واعظ کاشفی نیز ضمن نقل سخنان المعجم،
هنگام سخنگفتن از مضامین تشبیب ،عالوهبر گفتههاي او که برگرفته از محتواي اشعار
عرب بوده است ،مضامین و درونمایههاي دیگري را براي تشبیب برمیشمارد که پیش
از او سابقه نداشته و همگی برخاسته از محتواي قصاید فارسی مانند :وصف شب و روز،
ذکر عید و نوروز و تعریف خزان و بهار است .نکتهي دیگري که از نوآوريها و
اظهارنظرهاي تازهي واعظ کاشفی بوده و پیش از او در هیچ کتاب بالغی مشاهده نشده
است ،این است که او (البته به نقل از گروهی دیگر) نسیب را ویژهي منظومات و تشبیب
را ویژهي منثورات دانسته است (رک .واعظ کاشفی سبزواري .)80-79 :1369،همایی با
مطالعه و بررسی همهجانبهي متون بالغی پیش از خود و نیز بررسی قصاید فارسی و
عربی توانسته است ،نسبت به دیگر کتب بالغی مطالعهشده نگاه جامعتري به ماهیّت
تشبیب در ادب فارسی و بهویژه قصاید فارسی داشته باشد .او تشبیب را پیشدرآمد ابتداي
قصیده و محتواي آن را ذکر محاسن محبوب ،عشق ،وصف مناظر طبیعی مانند بهار،
خزان ،طلوع ،غروب ،ماه و ستارگان ،کوه و دریا ،دشت و صحرا و امثال آن دانسته که
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براي زمینهسازي و ورود به تنهي اصلی بهکارمیرود .او همچنین مقدّمهي ادیبانه منشآت
و رسایل و مقاالت نثر و خطابههاي بلیغ ادبی را نیز که شبیه حسن تخلص در آن
بهکاررفته باشد ،تشبیب میداند (رک .همایی .)96:1377،فشارکی در نقد بدیع به نقل
آراي شمس قیس دربارهي تشبیب پرداخته است (رک .فشارکی .)156:1379،شمسالدین
آملی نسیب را در معناي غزل (تغزّل) دانسته است و میان این دو با تشبیب ،تفاوت قائل
شده است .آنچه از سخن او دریافت میشود این است که تشبیب در دیدگاه او تبعیت و
تقلید از سخنوران ادبیات عرب بوده است (رک .شمسالدین آملی .)179 :1381 ،سزگین
به پیروي از دیگر بالغیون عرب ،مفهوم نسیب ،تغزّل و تشبیب را در یک راستا قرارداده
است و محتواي آنها را مشتمل بر سفر بادیه و موضوعهاي متناسب آن میداند« :إن
القصیده تتکون من عده أجزاء ،تبدأ بالنسیب و هو غزل و تشبیب ،و فی آخرها ینتقل
الشاعر إلی موضوعه ببیان الحافز إلیه ،و یربط ذلک عموماً برحله البادیه و وصف راحلته،
و بذلک تتکون القصیده» (سزگین1412،ق.)15 :
 .2 .1 .2بررسی تشبيب در فرهنگها و واژهنامهها
وجه تسمیهي تشبیب در فرهنگهاي عربی موجود تقریبا مشابه است .به همین دلیل در
این بخش تنها به ذکر دو نمونه از ضبط معناي واژهي تشبیب در لغتنامههاي عربی
بسنده میشود.
نخست آنچه در لسانالعرب ذیل این واژه آمدهاست« :و تَشبیبُ الشِّعر :تَرقیقُ أوّله
بِذِکرِ النّساءِ ،و هو من تَشبیب النّار ،و تَأریثها .و شَبَّبَ بِالمرأه :قال فیهاالغَزَل و النَّسیبَ؛ و
هو یُشَبِّبُ أي یَنسُبُ بها .والتشبیبُ :النَّسیبُ بالنساءِ( »...ابنمنظور.)481 :1363 ،
از دیگر فرهنگهاي معتبر عربی کتاب تاجالعروس من جواهر القاموس است که در
شرح و توضیح کتاب قاموسالمحیط فیروزآبادي نوشتهشده است .در این کتاب ذیل
واژهي تشبیب آمده است« :التشبیب و هو فی االصل ذکر أیّام الشباب و اللهو و الغزل و
یکون فی ابتداء القصائد سمی ابتداؤها مطلقا و ان لم یکن فیه ذکر لشباب و فی لسان
العرب تشبیب الشعر ترقیق أوّله بذکر النساء و هو من تشبیب النّار و تأریثها و شبب
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بالمرأه قال فیها الغزل و النسیب و یتشبب بها ینسب بها و التشبیب (النسیب بالنساء) أي
بذکرهنّ( »...زبیدي1306،ق.)308 :
از این دیدگاهها اینگونه برداشت میشود که لغتشناسان عرب تشبیب را همراستا با
تغزّل و نسیب میدانند .نکتههایی که از نگرش آنان به تشبیب بهدست میآید این است
که وظیفهي تشبیب ،ترقیق (= نیکوکردن) ابتداي شعر بهوسیلهي یادکرد زنان است .نکتهي
دیگر اینکه تشبیب را برگرفته از تعبیر «تشبیبالنّار» دانستهاند« .شَبَّ» در زبان عرب به
معنی «برافروختن آتش» است و این موضوع از نظر ریشهشناسی مفهوم تشبیب اهمیّت
دارد .درواقع میان «برافروختن آتش» و مقدّمهي قصاید وجه شباهتی دانستهاند و احتما ًال
این وجه همانندي از آن جهت است که در نظر آنان آغازکردن قصیده با مقدّمهاي جذّاب
موجب برافروختگی ،غلیان و انگیزش وجود ممدوح میشود؛ چنانکه طبیعت آتش نیز
برافروختگی است ،طبیعت و ویژگی ذاتی تشبیب نیز برافروختهکردن احساسات مخاطب
بهویژه ممدوح است؛ بدین سبب که تشبیب در کتابهاي لغت و فرهنگهاي زبان فارسی
همگی برگرفته از آراي لغتشناسان عرب و نیز آثار بالغی عربی و فارسی است.
 .2 .2تشبيب در منابع ادبی
 .1 .2 .2متون نظم فارسی
در آثار نظم و نثر ادب فارسی اشارههاي پراکندهاي دربارهي تشبیب قصاید وجود دارد
که مطالعه و بررسی هریک از این نمونهها میتواند در شناخت بهتر موضوع این پژوهش
یاریگر باشد .اینکه دیدگاه شاعران بهعنوان آفرینندگان این شیوهي شاعري چه بوده است
و چه ویژگیهایی را براي آن برشمردهاند ،اهمیّت بسزایی در این زمینه خواهد داشت.
نمونههایی که در این بخش به آنها استناد شده ،تنها محدود بهعنوان تشبیب نیست و
عناوین دیگر این نوع شعري مانند نسیب و تغزّل نیز بررسی خواهد شد .نکتهاي که پیش
از ورود به بحث باید یادآوري شود ،این است که در شواهد بیانشده هرجا واژهي «غزل»
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در بیت آمده است ،منظور همان تغزّل است که در برخی از کتب بالغی نیز با همین
عنوان «غزل» شناسانده شده است.
تو را که ماه زمینی بس از من اینکه کنم

تخلص از غزل تووو بووه موودح شوواه زموون
(عنصري)232 :1363،

عنصري در مصراع دوم ،سه بخش از چارچوب و ساختار قصیده را توصیف کرده
است :غزل (تغزّل) ،تخلّص و مدح (تنهي اصلی) .در این بیت که درواقع بیت تخلّص
قصیدهي عنصري است و میتوان آن را نمونهاي از حسن تخلّص بهشمارآورد ،شاعر
خطاب به معشوق که موضوع غزل یا تغزّل را تشکیل دادهاست ،میگوید باید از وصف
او به مدح ممدوح گریز بزند.
مطربوووا آن غوووزل نغوووز دالویوووز بیوووار

ور نوودانی بشوونو تووا غزلووی گووویم توور
(فرّخی سیستانی)105 :1363،

این بیت از فرّخی سیستانی براي اعالم تجدید مطلع در پایان قصیدهي او آمده است و
منظور فرّخی از غزل در مصراع دوم بیت پیش رو ،مطلع و تشبیب دیگري است که در
ابتداي قصیدهي تجدیدشدهي او آمده است.
نه همه حکمت خدا اندر یکی شاعر نهاد

نه همه بویی بووود در نافووههوواي مشووک چووین

شاعري تشبیب داند شاعري تشبیه ومدح

مطربی قووالوس دانوود ،مطربووی شووکر توووین
(منوچهري دامغانی)80 :1363،

از نوع بیان منوچهري در این بیت اینگونه برداشت میشود که او تشبیب را در کنار
تشبیه و مدح ،نوعی از انواع شعر دانسته و براي آن وجودي با تعریفی مستقل از دیگر
اشعار قائل شده است.
هر آن غزل که تو را گویم اي غزال لطیف

بوووود مقدّموووهي مووودح سیدالرؤسوووا
(معزّي)18 :1318،
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امیرمعزّي غزل یا تغزّل را مقدمهي مدح و ستایش ممدوح دانسته است .درواقع از این
بیت دریافت میشود که شاعر به وظیفه و کارکرد تغزّل بهعنوان مقدمه و پیشدرآمد
قصیده اشاره کرده است.
غزل جفت ثنا باید که هر دو سخت خوب آید

یکی با یار نوشینلب ،یکی بر میر نیکاختر
(همان)387 :

شاعر در این بیت غزل (تغزّل) را مالزم و همراه همیشگی ثنا و ستایش ممدوح و جزء
جدانشدنی یکدیگر میداند .همچنین با توجّه به مصراع دوم میتوان گفت که موضوع
تغزّل در ابتداي قصاید از دیدگاه وي ،معشوق و وصف زیباییهاي او بوده است.
گرچهخوشتر باشد آن شعري که درتشبیب او هم حدیث عشق باشد هم حدیث زلف وخال
روز عیووود روزهداران را چنیوووون گویند شعر هم ستایش هم دعا هم تهنیت هم حسب حال
(همان)456 :

وي محتواي تشبیب را سخنگفتن از عشق و نیز وصف زیباییهایی مانند زلف و
خال معشوق یا بهطور کلّی زنان میداند .اگر نوع بیان او را در مصراع دوم این بیت ،بیانی
مقایسهاي میان «حدیث عشق» و «حدیث زلف و خال» بدانیم ،میتوان دو برداشت
متفاوت و درنتیجه دیدگاه او را دربارهي تشبیب بیان کرد .یعنی درواقع منظور او از
حدیث عشق ،سخنگفتن از عشق و وصف معشوق بوده است که میتوان آن را معادل
تعاریف ارائهشده از تغزّل دانست و مقصود وي از حدیث زلف و خال ،وصف اندام و
زیباییهاي زنان بوده است که در این صورت ،میتوان این برداشت را معادل تعاریف
گفتهشده دربارهي نسیب در برخی کتابهاي بالغی ادبیات عرب دانست .همچنین در
بیت دوم میتوان تهنیت و حسب حال را بهعنوان مضامین دیگري از تشبیب در نگاه
امیرمعزّي برشمرد.
خاطري چووونآتشووم هسووت و زبووانی همچوووآب

فکرتی تیز و ذکائی رام و طبعی بیخلل

اي دریغووا نیسووت مموودوحی سووزاوار موودیح

وي دریغا نیست معشوقی سزاوار غوزل
(انوري)674 :1340
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نکتهي بارزي که از این ابیات دریافت میشود این است که سرودن غزل (تغزّل)
نیازمند تجربهي شخصی بوده است .به این معنی که شاعر باید در تجربهي زیستی خود،
دریافتی از عشق و معشوق داشته باشد که در ابتداي قصیده غزلی در وصف او بسراید؛
همچنانکه ستایش و مدح ممدوح نیازمند درک وجود ممدوح است .شاعر در بیت پیش
رو از نبود ممدوح و معشوق گالیه دارد .محتواي غزل یا تغزّل در این بیت از نظر انوري،
وصف معشوق است.
تشبیب از آن افکنم از شعر در آغاز

کابیات بود بی شرف مدح تو ضایع
(رشیدوطواط)290 :1339،

رشیدوطواط در این بیت که از قصیدهاي مقتضب است ،حسن تعلیلی براي نیاوردن
تشبیب در ابتداي قصیده بهکاربرده است .از نوع بیان او اینگونه برداشت میشود که
منظور او در استفاده از واژهي تشبیب در این بیت ،تکیه بر استقالل محتوایی و یگانگی
معنایی براي آن در مقایسه با نسیب و تغزّل نبوده است و مقصودش از تشبیب بهطور
کلی مقدمهي قصیده با هر نوع محتوایی است .با اینکه او قصاید بسیاري همراه با تشبیب
در دیوان اشعار خود جاي داده است ،در این بیت عقیدهي واقعی او دربارهي تشبیب
دریافت میشود .وي اصالت را به پیکرهي قصیده و مدح ممدوح میدهد و براي تشبیب
ارزش چندانی قائل نشده است.
گوید استاد است اندر طرز تازي و دري

نظم و نثرش دیدم و مدح و نسیبش یافتم
(خاقانی)907 :1374،

خاقانی در این بیت واژهي نسیب را در کنار واژهي مدح بهکاربرده است .نکتهي دیگر
این که با توجّه به محتواي بیت ،خاقانی سرودن نسیب را همچون سرودن مدح از
ویژگیهاي یک شاعر استاد میداند و طبعآزمایی در سرایش نسیب یا تشبیب را نشانهي
تبحّر و مهارت شاعر میداند.
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ز معشووووق نیکوووو و ممووودوح نیوووک

غووزلگووو شوود و موودحخوووان عنصووري

جووز از طوورز موودح و طووراز غووزل

نکوووردي ز طبوووع امتحوووان عنصوووري
(همان)926:

وي همچنین در این ابیات دیدگاه خود را دربارهي شاعري عنصري بیان کرده است.
در نظر او علت اشتهار عنصري در قصیدهپردازي ،معشوق و ممدوح نیک بوده است که
باعث شده عنصري در ابتداي قصیدهها ،غزلهاي دلکش و در پیکرهي قصیده ،مدایح
استواري بسراید .به این ترتیب مقصود خاقانی این است که عنصري در رفاه کامل به سر
میبرده است و به همین دلیل تنها در قصیدهسرایی طبعآزمایی کرده است و در سرودن
گونههاي دیگر شعري توانایی نداشته است .نکتهي دیگري که میتوان یاد کرد این است
که در نظر خاقانی مدح و تنهي اصلی ،یک شیوه و طرز شاعري ،یا به عبارت دیگر یک
سبک شعري است و تشبیب قصاید که در اینجا با عنوان غزل از آن یاد شدهاست ،در
حکم طراز و زیور قصیده است که وظیفهي زیباکردن قصیده را بر عهده دارد .درواقع
غزل یا تشبیب به مانند طراز در حاشیهي قصیده جاي دارد و تنهي اصلی (مدح) در مرکز
قصیده قرارمیگیرد.
نسیب و مدح و تقاضا فزون ز ده قطعه

درین دوروزه به هر خواجهاي فرستادم
(کمالالدین اسماعیل)607 :1348 ،

از این بیت دو برداشت متفاوت میتوان داشت .1 :اینکه منظور کمالالدین اسماعیل
در مصراع اول از نسیب ،مدح و تقاضا ،سه بخش از ساختار قصیده بوده است« :نسیب»
مقدمه «مدح» تنهي اصلی و «تقاضا» جزئی از بخش پایانی قصیده؛  .2دیدگاه دیگر اینکه
در نظر او «نسیب»« ،مدح» و «تقاضا» هرکدام نوعی از انواع شعر بوده است و شاعر در
این بیت از تبحّر خود در سرایش انواع شعر فارسی در تعداد بیشمار آن هم تنها در دو
روز سخن میگوید .به هر صورت میتوان گفت که نسیب یا تشبیب در نظر او نیز مانند
دیگر شاعران جایگاه خاصی داشته است.
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سخن عشق حرام است برآن بیهدهگوي

که چو ده بیت غزل گفت مدیح آغازد

حبّذا همووت سعووودي و سخنگفتن او

که ز معشوق به ممدوح نمیپردازد
(سعدي)687-686 :1385 ،

از ابیات سعدي شیرازي دریافت میشود که .1 :با توجّه به مصراع دوم «سخن عشق»
را برابر با مقدمهي قصیده (تشبیب) دانسته است؛  .2مقدمهي قصاید نسبت به تنهي اصلی
(مدیح) تقدّم دارد که در مصراع دوم به آن اشارهکرده است؛ « .3ده بیت» در مصراع دوم
که کنایه از تشبیب قصیده است ،بر اندکبودن تعداد ابیات تشبیب ،در نظر سعدي داللت
میکند؛ یعنی تعدادي بیت و نه الزاماً ده بیت؛  .4محتواي مقدمهي قصیده با توجّه به این
ابیات سعدي ،تنها سخنگفتن از عشق و معشوق است ،نه موضوع دیگر؛  .5این ابیات
درواقع انکار و انتقاد سعدي بر کسانی است که غزل و سخن عاشقانه را در ابتداي قصاید
بهکاربردهاند .او خود را از این گروه جدا میداند و مفتخر است که سخنگفتن او در غزل
تنها منحصر به معشوق است و مقصودش از غزلگویی ،مدح و ستایش نیست .البته این
ادعاي سعدي با آنچه در برخی از قصاید او برمیآید ،منافات دارد؛ چراکه او نیز در
قصایدي به شیوهي پیشینیان رفته و قصیده را با غزل آغاز کرده است .حتی گاه ابیات آن،
بسیار بیشتر از ده بیتی است که در این ابیات اشاره داشته است.
من این قصیده به پایان نمیتوانم برد

که شرح مکرمتت را نمیرسد پایان

به خاطرم غزلی سوزناک میگذرد

زبانه میزند از تنگناي دل به زبان
(همان)770 :

این دو بیت از ابیات پایانی قصیدهاي است که در مدح عالءالدین عطاملک جوینی
سروده شده است و سعدي در این ابیات قصد دارد که تجدیدمطلع کند و به قول خودش
غزلی دیگر بیاورد؛ بنابراین مطلع دیگر قصیده که به بیانی دیگر ابتداي قصیده یا تشبیب
قصیده است ،در گفتهي سعدي با عنوان غزل آمده است .این غزل درواقع همان تغزل
است که در گذشته بیشتر به نام غزل میشناختهاند.
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 .2 .2 .2متون نثر فارسی
در متون نثر ادبیات فارسی نیز اشاراتی به این اصطالحات وجود دارد که براي ارائهي
ویژگیها و ماهیتی جامع از آن ،میتواند یاریگر باشد .از آنجا که در کتابهاي بالغی و
برخی فرهنگها ضمن تعیین جایگاه تشبیب در قصیده ،از مقدّمهي برخی متون منثور
مانند مکاتیب و مراسالت نیز با عنوان تشبیب یاد شده است ،بررسی کوتاهی دربارهي
این موضوع نیز اهمیت خواهد داشت .تشبیب در متون منثور ،هرچند دقیقاً مانند تشبیب
در متون منظوم (قصاید) نیست ،امّا بیشباهت هم نبوده است .نظر سخنشناسان ادب
فارسی را دربارهي تشبیب آثار منثور ،به این ترتیب میتوان جمعبندي کرد :هر پیشدرآمد،
مقدمه و ابتداي ادیبانهاي را که آغاز مناشیر ،امثله ،احکام ،منشآت ،مکاتیب ،رسایل،
مقاالت و خطابههاي بلیغ ادبی بهکاررفته و مبیّن مقصود معیّنی باشد ،تشبیب میگویند.
عالوهبر توضیحات کتابهاي بالغی ،در سایر نوشتههاي پژوهشی نیز به این موضوع
اشارههاي پراکنده شده است .خطیبی بخشی مستقل از کتاب خود را به بحث دربارهي
تشبیب در متون منثور قرن ششم و هفتم اختصاص داده و گفته است« :نثرنویسان این
دوره از مضامین غزلی و نسیب و تشبیب نیز تقلید کرده و در مواردي که مضمون کالم
اقتضاي آن را داشت ،قطعاتی شعرگونه نوشته و در رشتهي عبارت جاي دادهاند که بعضی
از آن را می توان هم در اسلوب بیان و هم در مضمون کالم ،با نمونههاي مشابه خود در
شعر مقایسه نمود ...نثرنویسان به تقلید تمامی هنر و مهارت خود را بهکاربردهاند تا
اینگونه مضامین را نیز با همان دقّت و ظرافت و انسجام و جزالت شعر ،به رشتهي
عبارت بکشند و به زبان نثر بیان کنند» (خطیبی .)265 :1366،همچنین میتوان دیدگاه
مصحِّح زبدهالتواریخ را که در مقدمهي این کتاب ،دربارهي نوشتههاي منثور دورهي
تیموري بیان کرده است ،مطالعه کرد .حاجسیّدجوادي دربارهي اطناب برخی از کتابهاي
این دوره که بهویژه از نظر او در بخش تشبیب این کتابها دیده میشود ،اینگونه نوشته
است« :چیز تازهاي که در این عصر میبینیم القاب و عناوین و پرچانگیهایی است که
مؤلّفین اخیر دورهي تیموري در اوایل کتب یا در تشبیب فصول دربارهي ممدوح معمول
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میدارند که گاهی دو سه صفحه را باید عبور کرد و از تپه و ماهور مدیحهها و موازنهها
و مزدوجات و اسجاع و القاب یاوه و بیاصل باید گذشت تا به زحمت نام کسی را که
مقصود نویسنده است و کتاب به نام اوست به دست آورد» (رک .حافظ ابرو،1380،ج:1
 .)54میرفندرسکی نیز در توضیح حسن ابتدا در اشعار و بهویژه قصاید ،این موضوع را
منحصر به شعر نمیداند و کاتبان را هم به نگارش ابتدا و مقدمهي پاکیزه و پسندیده
تحریض میکند (رک .موسوي فندرسکی .)201-200 :1381 :وي همچنین با یادآوري

این نکته که بهترین ابتدا مناسبترین آن با مقصود است ،دیباچهي علّامه دوانی بر رسالهي
اسطرالب را که نثري ادیبانه دارد و در آن با اصطالحات نجومی به حمد و ستایش
خداوند پرداخته است ،براي نمونه ذکر کرده است (همان.)205 :
تاریخ بیهقی قدیمیترین اثر منثوري است که در آن از واژهي تشبیب در معناي
مقدّمهي نامههاي دیوانی نام برده شده است (رک .بیهقی .)187 :1371،در مکاتیب سنائی،
پیش از ذکر هر نامه ،مقدّماتی شامل آیات ،احادیث و اشعار گوناگون در قالب نثري
ادیبانه بیان شده است که سنائی در پایان مقدّمهها ،از آنها با عنوان تشبیب نام برده است
(رک .سنائی .)59 :1362،در ابتداي دیوان سنایی نیز ،دیباچهاي به قلم حکیم سنائی است
که با حمد و ستایش خداوند آغاز و در چارچوب جمالتی بلیغ و ادبی ،با حکایات،
روایات ،آیات ،احادیث و اشعار فارسی آراسته شده است که سنائی در پایان از این دیباچه
با عنوان تشبیب نام برده است (رک .سنائی.)36 :1381،
قاضی حمیدالدین بلخی در مقدّمهي مقامات حمیدي ،به بیان ضرورت و دلیل نگاشتن
این کتاب پرداخته و در بخشهاي پایانی ،از این مقدّمه با عنوان «تشبیب» یاد کرده است
(رک .حمیدالدین بلخی .)22 :1365،در کلیله و دمنه نمونههاي زیادي از کاربرد واژهي
«تشبیب» مشاهده میشود و منظور از تشبیب در این نمونهها ،ابتدا و سرآغاز حکایت
است .همچنین بخشی از محتواي تشبیب متون منثور گاه به ستایش ممدوح و ذکر عناوین
و القاب او اختصاص داشته است (رک .نصراهلل منشی.)405 :1383 ،
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بهنظرمیرسد از ویژگیهاي تشبیب متون منثور ،بهکاربردن ستایش و ثناي ممدوح در
آن بوده است .چنانچه نظامی عروضی در چهارمقاله ،مدح و ستایش ممدوح را منحصر
به دورهي زندگانی خود نمیداند و از این ویژگی بهعنوان رسمی قدیم و داراي پیشینه
در سخنسرایی یاد کرده است (رک .نظامی عروضی .)2-1 :1327 ،او در ادامه و پس از
ذکر این نکته از شالودهشکنی خود سخن گفته است و میگوید که علیرغم دانستن این
ویژگی تشبیب ،ذکر انعام و بخشش خداوند را جایگزین ستایش ممدوح میکند (همان).
از این سخن نظامی عروضی این نکته به دست میآید که امکان تنوع محتواي تشبیب در
متون منثور وجود داشته است و نویسندگان ملزم به تقلید و تکرار محتواي دیگر تشبیبها
نبودهاند.
شمس سجاسی در فصل خاتمهي کتاب خود با کاربرد صنایع ادبی ،آیات ،توصیفها،
شعر و ترکیبات ادبی ،ضمن ستایش پادشاه ،مقدّمهاي دربارهي دشواري تصنیف کتاب و
مشقّتی که در این راه متحمّل شده ،نوشته است و در ادامهي متن از مقدمهي ذکرشده با
عنوان تشبیب یاد کرده است (رک .شمسسجاسی.)588-587 :1368،
در تاریخ جهانگشاي جوینی که از ارزشمندترین آثار تاریخی دورهي مغول محسوب
میشود ،دو نمونه از کاربردهاي تشبیب مشاهده میشود .جوینی در بخشی از کتاب ،پیش
از ورود به توصیف چگونگی جلوس قاآن بر مسند خانی ،مطالبی را به منظور پیشدرآمد
سخن اصلی نوشته است .وي این مقدّمه را که مرکّب از آیات قرآن ،اشعار فارسی و
صنایع ادبی فراوان بهویژه تسجیع بوده ،با عنوان «تشبیب» در این نمونه ذکر کرده است
(رک .جوینی،1385 ،ج .)141 :1نویسنده غرض و هدف خود را از نگاشتن مقدمهي
یادشده در جمالتی چون« :و تشبیب این معانی و ترکیب این مبانی از ذکر »...و «غرض
از تقریر این معلومکنند »...بیان کرده است (همان )141:و از این مقدمه با عنوان «شیوه»
نام برده است .میدانیم که شیوه در متون قدیم به معنی سبک و روش بهکاررفته است و
کاربرد این واژه براي این نوع از سخن ،مبیّن این مطلب است که از نظر جوینی اینگونه
نوشتار که داراي بیانی ادبی و مزیّن به آیات قرآن و اشعار فارسی است ،درواقع شیوه و
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سبک ویژهاي از سخنگستري و نثرنویسی است که داراي چارچوب و اسلوب ویژهاي
خواهد بود.
در کتاب زبدهالتواریخ ،پیش از ورود به ذکر واقعهي رخداده در سال هشتصد و سی
هجري ،مقدمهاي آراستهشده به شعر ،وصف ،آیات قرآنی و صنایع ادبی را دربارهي قدرت
و حکمت خداوند و نیز ناپایداري لذّات دنیوي و همچنین رضایت از تقدیر بهکاربرده
است و در ادامه از این مقدّمه با عنوان تشبیب یاد کرده است (رک .حافظ ابرو،1380،ج:4
.)907-910
 .3سير تحوّل تشبيب
تقلید قصیدهسرایان ادب فارسی موجب شد که دانشمندان نخستین بالغت فارسی نیز
تحت تأثیر مضمونها و موضوعهاي تشبیب ادبیات عرب قراربگیرند و محتواي تشبیبها
را منحصر به موضوع عشق و وصف زنان بدانند .امّا بهتدریج در کتب بالغی نیز روند
تحوّلی شکل گرفت و برخی از مضمونهاي ادب فارسی مانند :ذکر طبیعت و گل و
شکوفه در آراي نویسندگانی مانند شمس قیس رازي نیز در تبیین مفهوم تشبیب گنجانده
شد .این سیر تحوّل در اواخر قرن هشتم به اوج خود رسید و مضمونهاي رایج در
مقدّمهي قصاید فارسی مانند :ذکر شب و روز ،توصیف خزان ،بهار ،شکوائیه ،وصف
مساکن و ...نیز در کتاب بدایعاالفکار واعظ کاشفی مشاهده شد .پس از آن در آثار دیگر
نویسندگان ،آراي شمس قیس و واعظ کاشفی تا اندازهاي دنبال شد تا درنهایت در کتاب
فنون بالغت و صناعات ادبی همایی بر مؤلّفههاي تشبیب افزوده و مضمونهایی مانند
وصف ماه و ستارگان ،کوه و دریا و دشت و صحرا در دیدگاه همایی وارد شد .به این
ترتیب ،تشبیب پس از عبور از مرحلهي تقلید و گذر از مسیر تکامل خود از قرن پنجم
به بعد ،به شکلی که همایی بیان نموده است ،ثابت شد .با اینحال هنوز جاي دارد که به
تشبیب منتقدانه بنگریم و ماهیت جامعتري را از آن ارائه کنیم .از مطالعه و بررسی تشبیب،
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نسیب و غزل (تغزّل) در کتب بالغی ،واژهنامهها و آثار تحلیلی دیگر و نیز دیدگاه شاعران
و نویسندگان ادب فارسی ،نکات زیر دریافت میشود:
 .1بنمایه و اساس تمام نگرشها یکسان است و تقلید و تکرار در آنها تا دوران معاصر
ادامه مییابد؛ بهویژه تکرار آراي شمس قیس رازي در بیشتر آثار قابل مشاهده است .امّا
بهتدریج و متأثر از محیط زیستی و اجتماعی شاعران و سخنشناسان برخی تغییرات در
معرّفی محتواي تشبیب بهوجود آمده است.
 .2همهي آثار ادبی ابتدایی که از قرن سوم تا پنجم تألیف شده است ،متون عربی است و
آنچه دربارهي مقدمهي قصاید در این آثار آمده ،برخاسته از محتواي قصاید عربی بوده
است .البته یادآوري این نکته الزم است که چون شاعران ایرانی تشبیب را به تقلید از
ادبیات عرب در اشعار خود بهکاربردهاند ،طبیعی است که در دورههاي دیگر دیدگاه
سخنشناسان ادب فارسی براساس نگرش ادیبان عربزبان بوده باشد .براي نمونه میتوان
به شباهتهاي برخی از سخنان رشیدوطواط و شمس قیس رازي با آراي ابنقتیبه و
ابنرشیق اشاره کرد.
 .3در ویژگیهاي تشبیب در متون سدههاي ششم تا هشتم هجري ،عالوهبر تأثیر و پیروي
از مضمونهاي اشعار عرب ،راهیابی مضمونهاي اشعار فارسی در محتواي آنها نیز
نمودار است .به این معنی که هم برخی از موضوعهاي شعر عرب مانند وصف اطالل و
دمن مشاهده میشود و هم مضمونهاي تازهي برگرفته از محیط زیستی شاعران ادب
فارسی ،مانند توصیف ازهار ،ریاحین و چمن.
 .4نکاتی که از مطالعهي دیدگاه شاعران و نویسندگان دریافت میشود ،بهطور خالصه
اینگونه است :الف .تشبیب ،نسیب و غزل (تغزّل) در نگاه شاعران و نویسندگان ادب
فارسی جایگاه و کاربرد یکسانی دارد؛ ب .محتواي تشبیب از دیدگاه آنان ،مانند نظر
سخنشناسان آثار بالغی است؛ ج .شاعران تشبیب را ابزاري براي آراستگی قصیده و
ترغیب ممدوح درنظرداشتهاند؛ د .از نظر ساختاري تشبیب را از اجزاء اصلی قصیده
برشمردهاند؛ هو .جایگاه تشبیب در متون منثور همانند جایگاه آن در قصاید و داراي
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کارکرد یکسانی است .در متون منثور نیز پیش از بیان مطلب اصلی و مقصود نویسنده،
مطالبی مزیّن به آرایهها و صنایع ادبی بهعنوان مقدّمه و پیشمتن بیان میشده تا خواننده
نسبت به مطالعهي نوشتار او راغب شود .این شباهت ساختاري و محتوایی زمانی بیشتر
میشد که نویسنده در تشبیب متون منثور اشارهاي به سلطان و حاکم معاصر خود کرده و
با القاب و عناوینی او را ستوده باشد.
 .4تعریف تشبيب
با توجّه به مستندات ارائهشده باید گفت که در تعریف تشبیب قصاید فارسی باید از تقلید
و تکرار سخنان بالغیون و شعرشناسان ادبیات عرب کامالً صرف نظر کرد و تنها براساس
محتوا و مضمونهاي قصاید فارسی به تعریف تشبیب پرداخت .بر این اساس شاید بتوان
تشبیب را اینگونه معرّفی کرد« :تشبیب در قصاید فارسی ابیاتی است که بهطور معمول
در ابتداي قصیده جاي میگیرد و تعداد ابیات آن باتوجّه به شرایط گوناگون مانند موضوع،
محتوا و حالت عاطفی شاعر متغیّر است .مخاطب تشبیب معمو ًال ممدوح شاعران
قصیدهپرداز است و هدف از سرودن آن ترغیب و برانگیختن ممدوح براي همراهکردن او
تا پایان قصیده است .تشبیب معمو ًال حالت توصیفی دارد و محتواي آن میتواند شامل
هر موضوعی (جز مدح و هجو) مانند :وصف عشق ،وصف طبیعت ،وصف فصول
چهارگانه ،وصف شب و روز ،وصف جشنها و اعیاد ،وصف شراب ،شکوائیه ،چیستان
و لغز ،وصف اماکن و ابنیه ،شعر فتح ،سفرنامههاي منظوم ،توصیف شهرها و کشورها و...
باشد .همچنین مقدّمه و سرآغاز برخی از متون منثور مانند منشآت ،رسایل ،مکاتیب،
حکایات تواریخ و ...را که با نثري ادیبانه و به منظور ایجاد رغبت در خواننده نگاشته
شده و از این جهت با تشبیب قصاید فارسی همانندي میکند ،تشبیب میگویند».
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 .5نتيجهگيری
روند تحول تشبیب در آثار بالغی و همچنین متون نظم و نثر فارسی و بررسی سیر تحوّل
آن در ادب فارسی نشان میدهد که تشبیب تا چه اندازه پیرو ویژگیهاي ادبیات عرب و
تا چه حد داراي نوآوري بوده است .شناخت بنمایهي نگرشها ،بررسی میزان تقلیدها و
تکرارها در آثار ابتدایی بهویژه در آثار قرن سوم تا پنجم (بهعنوان نمونه شباهت دیدگاه
رشید وطواط و شمس قیس به ابنرشیق و ابنقتیبه) ،راهیابی مضامین اشعار فارسی در
محتواي تشبیب در متون دورههاي ششم تا هشتم هجري ،عالوهبر تأثیر و پیروي از
مضامین اشعار عرب ،معرّفی و شناسایی تشبیب و تحوّلی نو در شناخت تشبیب در اواخر
قرن هشتم و شباهت ساختاري و محتوایی تشبیب در متون منثور را از نتایج این پژوهش
میتوان بهشمارآورد.
منابع
ابنرشیق1420(.ق) .العُمدَه فی صَناعه الشعر وَ نَقدِه .ج ،2به تحقیق عبدالواحد شعالن،
قاهره :مکتبه الخانجی.
ابنقتیبه ،عبداهللبن مسلم .)1423(.الشعر و الشعراء .به تحقیق احمدمحمّد شاکر ،قاهره:
دارالحدیث.
ابنمنظور .)1363(.لسانالعرب .ج ،1قم :ادبالحوزه.
انوري ،علیبن محمّد .)1340(.دیوان .ج ،2بهاهتمام محمّدتقی مدرّسرضوي ،تهران :بنگاه
ترجمه و نشر کتاب.
ایمنیآذري ،سیّدرحیم .)1388( .بررسی تغزّلسرایی در عصر غزنوي .پایاننامهي
کارشناسیارشد دانشگاه آزاد رودهن.
بیهقی ،ابوالفضل محمّدبنحسین .)1371(.تاریخ بیهقی .بهکوشش خلیل خطیبرهبر،
تهران :مهتاب.
تاجالحالوي .)1341(.دقایقالشعر .تصحیح سیّدمحمّدکاظم امام ،تهران :دانشگاه تهران.

سير تحوّل «تشبيب» در شعر سبکهای خراسانی و عراقی /سيده الهام حسينی ــــــــــــ 137

تاریخ سیستان .)1394(.بهتصحیح ملکالشعراء بهار ،تهران :دنیاي کتاب.
جوینی ،عطاملکبنمحمّد .)1385(.تاریخ جهانگشاي جوینی .ج ،1بهتصحیح محمّد
قزوینی ،تهران :دنیاي کتاب.
حافظ ابرو .)1380(.زبدهالتواریخ .ج1و ،4تصحیح سیدکمال حاجسیدجوادي ،تهران:
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
حسینینیشابوري ،عطاءاهللبن محمود .)1384(.بدایعالصنایع .مقدمه و تصحیح رحیم
مسلمانیان قبادیانی ،تهران :بنیاد موقوفات محمود افشار یزدي.
حمیدالدینبلخی ،ابوبکرعمر .)1365(.مقامات حمیدي .به تصحیح رضا انزابینژاد ،تهران:
نشر دانشگاهی.
خاقانیشروانی ،افضلالدینبدیل .)1374(.دیوان .بهکوشش ضیاءالدین سجادي ،تهران :زوار.
خطیبی ،حسین .)1366(.فن نثر در ادب پارسی .تهران :زوار.
ذکائی بیضایی ،نعمتاهلل .)1364(.نقدالشعر .تهران :ما.
رستگارفسایی ،منصور .)1373(.انواع شعر فارسی .شیراز :نوید.
رشیدوطواط ،محمدبن محمد .)1308(.حدائقالسحر فی دقائقالشعر .به تصحیح و اهتمام
عباس اقبالآشتیانی ،تهران :کتابخانهي کاوه.
وووووووووووووووووووووووووووو .)1339(.دیوان .تصحیح سعید نفیسی ،تهران :کتابخانهي بارانی.
زبیدي ،محمّدمرتضی1306( .ق) .تاجالعروس من جواهرالقاموس .ج ،1مصر :مطبعه
التحریریه.
سزگین ،فؤاد1412(.ق) .تاریخ التراث العربی .ج ،2قم :کتابخانهي آیتاهلل مرعشی نجفی.
سعدي ،مصلح بن عبداهلل .)1385(.کلیّات .به تصحیح محمّدعلی فروغی ،تهران :زوار.
سنایی ،ابوالمجد مجدودبن آدم .)1362(.مکاتیب .به اهتمام نذیر احمد ،تهران :فرزان.
ووووووووووووووووووووووووووووو .)1381(.دیوان .به اهتمام پرویز بابایی ،تهران :آزادمهر.

شکري ،محمّد .)1393(.بررسی هنري مقدّمهي قصاید ظهیرالدین فاریابی و مقایسهي آن با
قصاید انوري .پایاننامهي کارشناسیارشد دانشگاه ارومیّه.
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شمسالدین آملی ،محمّدبن محمود .)1381(.نفائس الفنون فی عرائس العیون .ج،1
تصحیح ابراهیم میانجی ،تهران :اسالمیه.
شمسسجاسی ،اسحاقبن ابراهیم .)1368(.فرائدالسلوک .به اهتمام نورانیوصال و
غالمرضا افراسیابی ،تهران :پاژنگ.
شمسقیس ،شمسالدین محمد .)1338(.المعجم فی معاییر اشعار عجم .تهران :زوار.

عبوودالهی ،محمّوود .)1393(.بررسووی مضووامین تغزّلووی قصوواید فرّخووی سیسووتانی و
متنبّی .پایاننامهي کارشناسیارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان.
عنصري ،حسنبن احمد .)1363(.دیوان ،بهکوشش محمّد دبیرسیاقی ،تهران :سنائی.
غیاثالدین جمشیدبن مسعود کاشانی .)1306(.رسالهي اسطرالب .تهران :کتابخانه الهیات
و معارف اسالمی.
فرّخیسیستانی ،علیبن جولوغ .)1363(.دیوان .بهکوشش محمّد دبیرسیاقی ،تهران :اقبال.
فشارکی ،محمد .)1379(.نقد بدیع .تهران :سمت.
فیروزآبادي ،محمدبن یعقوب .)1995(.قاموسالمحیط .قاهره :دارالکتب العلمیه.
کمالالدیناسماعیل اصفهانی ،ابوالفضل .)1348(.دیوان .به اهتمام حسین بحرالعلومی،
تهران :کتابفروشی دهخدا.
معزّينیشابوري .)1318(.دیوان .به اهتمام عباس اقبالآشتیانی ،تهران :کتابفروشی اسالمیه.
منوچهري دامغانی .)1363(.دیوان .به کوشش محمّد دبیرسیاقی ،تهران :زوار.
موسويفندرسکی ،ابوطالببن میرزابیک .)1381(.رسالهي بیان بدیع .تصحیح مریم
روضاتیان ،اصفهان :دفتر تبلیغات اسالمی حوزهي علمیه قم ،شعبهي اصفهان.
نصراهلل منشی .)1383(.ترجمهي کلیله و دمنه .تصحیح مجتبی مینوي ،تهران :امیرکبیر.
نظامی عروضی .)1327(.چهارمقاله .به اهتمام محمّد عبدالوهاب قزوینی ،لیدن :بَریل.
همایی ،جاللالدین .)1377(.فنون بالغت و صناعات ادبی .تهران :توس.

واعووظکاشووفی سووبزواري ،کمووالالوودین حسووین .)1369( .بوودایعاالفکووار فووی صوونایع
االشعار .ویراستهي میرجاللالدین کزّازي ،تهران :معراج.

