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 هچکید

بالغیون به چهار بخشِ   هاي شعر فارسی است، از دیدگاه قالب  ترینقصیده که از کهن

بررسی   در پی  شود. این پژوهشمی  تقسیم  «شریطه» و    «تخلّص»،  «اصلی  ي»تشبیب«، »تنه

یابی به  و براي دست  قصیده در دو سبک خراسانی و عراقی است    سیر تحوّل تشبیب

مطالعه  ينتیجه گوناگون  از جوانب  را  موضوع  این  با    ؛کرد   خواهد   مطلوب،  بنابراین 

هایی از پاسخ به پرسش  در پیبررسی آثار منظوم و منثور دو سبک خراسانی و عراقی  

قصاید تشبیب  است:  قبیل  دوره  این  طول  و   مطالعاتی  يدر  تغییر  چه  پژوهش  این 

است؟ تحوّل تشبیب بر چه اساسی بوده و چه عناصري در این زمینه مؤثر  تحوّالتی یافته

است؟    بوده  قصاید چه  يي مقدّمهعنوان یک شعرشناس دربارهبهاند؟ دیدگاه شاعر  بوده

د  وجو»آیا تشبیب از دیدگاه نویسندگان متون منثور با دیدگاه شاعران متفاوت است؟  

سده متون  در  تشبیب  محتواي  در  فارسی  اشعار  هجري  مضامین  هشتم  تا  هاي ششم 

تشبیب«، عالوه »معرّفی و شناسایی  اشعار عرب«،  از مضامین  پیروي  تأثیرپذیري و  بر 
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اواخر قرن هشتم« و »شباهت ساختاري و   »بررسی تحوّلی نو در شناخت تشبیب در 

 آیند. شمار مین پژوهش بهمحتوایی تشبیب در متون منثور« از نتایج ای 

 تشبیب، تغزل، سبک خراسانی، سبک عراقی، قصیده، نثر، نسیب.   های کليدی:واژه
 

 . مقدّمه 1

  هاي شعر فارسی است که در قرن سوم هجري  به تبعیّت ترین قالب قصیده، یکی از رایج 

از شعر عربی به وجود آمد. این قالب، بهترین مجال براي شاعران فارسی بود تا از طریق  

 کنند.   آزماییهاي خویش را در شاعري به نمایش بگدارند و در آن طبعآن بتوانند توانایی

قصیده اندازهاهمیّت  به  ایرانی  دربارهاي  در  بودهپردازي  قدیمی  اي  شعر که     ترین 

ا بازمانده  بنارسمی  فارسی  ادب  سیستان  يگفته  برز  قصیدهتاریخ  محمّد  اي،  که  است 

 است:  وصیف سیستانی در مدح یعقوب لیث صفاري با این مطلع سروده

 اي امیري که امیران جهان خاصه و عام 
موالي و سگ    و  چاکر  و  و غالم بنده   بند 

 (260: 1394،سیستان تاریخ)              

قصیده اهمیّت شاعران  دیگر،  دیدگاهی  آناز  تنها شعر  نه  که  بود  جایی  تا  ها  پرداز 

حکومت تقویت  میموجب  ایرانی  شاعرانهاي  اجتماع  و  وجود  بلکه  از   ،شد،  خود 

دلیل سالطین  آمد. به همینمی   شمارهاي عظمت و جالل و شکوه دربارهاي ایران بهنشانه

ي شاعران مدّاح در دربار خود بودند تا به این طریق در  آورایرانی در پی افزایش و جمع

با رعایت    کوشیدندبرابر خالفت بغداد، اظهار فضل و برتري کنند. در این راستا شاعران می 

ها قرارداشت، اشعار درخور توجّهی  قصیده که تشبیب در رأس آن  يساختار چهارگانه

قصیده شاعران  بسرایند.  خود  معاصر  مدح سالطین  دریافتهدر  الزمه  پرداز  که  ي  بودند 

ممدوح تنه  همراهی  شنیدن  براي  آنان  قصیده  يبا  وجود   اصلی  ممدوح(،  ستایش   =(

مدح است. به همین دلیل کمتر  اي زیبا، جذّاب و فراخور حال ممدوح و موضوع  مقدّمه

  توان یافت که خالی از تشبیب باشد و این نشان از اهمیّت تشبیب مدحی را می  ي قصیده

 نزد سخنوران ادب فارسی دارد. 
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به دلیل تأثیر بسزایی که در ترغیب و    ،آغازین و جایگاه افتتاح قصیده  يتشبیب، نقطه

کشش مخاطب/ممدوح دارد، در قصاید کهن ادب فارسی بسیار مورد توجّه و استقبال  

ان  پرداز قرارگرفته شاعران قصیده بی  قصاید، وجود مخاط   يگیزشی مقدّمه است. کارکرد 

خاص به نام »ممدوح« و نیز وجود هدفی ویژه )=دریافت پاداش(، وجوه اهمیّت تشبیب  

پردازان بزرگ در سرودن تشبیب به بحث  کند. بر این اساس است که قصیدهمی   را آشکار

کارگیرند.  اند نهایت هنر خود را در این زمینه به و کوشیده   »چگونگی« آن نیز التفات داشته 

توان یافت  اي می اي است که کمتر قصیده ري تشبیب در ابتداي قصیده به اندازه کارگی اهمّیت به 

که تشبیب نداشته باشد. سرودن تشبیب به دنبال تقلید نخستین شاعران ایرانی از ادبیات عرب،  

ي این بخش از قصیده  شده درباره دلیل تعاریف نخستین ارائه وارد شعر فارسی شد و به همین 

گیري و  غت عرب قرارگرفت؛ اّما محتواي تشبیب از همان ابتداي شکل نیز تحت تأثیر بال 

فرهنگی   سیاسی،  جغرافیایی،  شرایط  به  باتوّجه  را  مستقل  مسیري  فارسی،  ادب  در  رواج 

 نماند.    سرزمین ایران پیش رو گرفت و در تقلید صرف از شعر عرب باقی 

  شعر فارسی را تشبیب قصاید شکل   يتوجّهی از گسترهکه بخش قابلاین  باتوجّه به

بالغی، این پژوهش    - است و نیز با در نظرداشتن وجوه اهمّیت تشبیب در مطالعات ادبی   داده 

ي آثار بالغی و نیز آثار منظوم و منثور ادب فارسی، به بررسی و  بر آن است که با مطالعه 

 دهد.   شاعري ارائه ي  ردیابی سیر تحّول تشبیب بپردازد و شناخت بهتري از این شیوه 

 

 پژوهش   ی. پيشينه1. 1

  ي مستقلّ انجام نشده که بتوان آن را پیشینه   یموضوع گفتار حاضر تاکنون پژوهش  يبارهدر

امّا در کتاب هاي  نامههاي انواع ادبی و نیز برخی از پایانموضوع این پژوهش دانست. 

به دربارهدانشگاهی  مباحثی  پراکنده  مقدّمهطور  ذکر  يي  در   شده  قصاید  آنچه  است. 

ي تشبیب است؛ بدون غی دربارهتر تکرار سخن آثار بالانواع ادبی آمده، بیش  هاي کتاب

به آن داشتهآن انتقادي و تحلیلی  از رستگار    انواع شعر فارسیباشند. کتاب    که نگاهی 

این دسته جاي1373)  فسایی در  پایان  (  نیز  نامهدارد.  تغزّلی  به بیشتر جنهاي موجود  ي 
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ي شاعران اندکی  اند که آن نیز در محدوده کرده   ي قصاید )وصف عشق( را بررسی مقّدمه 

سرایی در عصر  بررسی تغّزل .  1کرد:  توان به این آثار اشاره است. براي نمونه می انجام شده  
بررسی  .  2(.  1388آذري ) ي ایمنی نوشته   غزنوي )فّرخی، منوچهري، عنصري و عسجدي( 

بررسی هنري  .  3(.  1393ي عبدالهی ) نوشته   مضامین تغّزلی قصاید فّرخی سیستانی و متنّبی 
 (. 1393ي شکري ) نوشته   ي آن با قصاید انوري ي قصاید ظهیرالدین فاریابی و مقایسه مقّدمه 

 

 . بحث و بررسی 2

از    يمقدّمه اهمیّت   را  تشبیب  فارسی،  ادب  پژوهشگران  که  آنجاست  تا  فارسی  قصاید 

اند. بخش نخستین  آن به بحث و بررسی پرداخته  يو درباره  اجزاي اصلی قصیده دانسته

  شده   گذاريها با تعابیر گوناگونی مانند تشبیب، تغزّل و نسیب نامقصیده در این بررسی

با   تعابیر یادشده  ابیات    ،یکدیگر متفاوت استاست. اگرچه  امّا  مقصود از آوردن این 

سازي ذهنی براي  اي در ذهن مخاطب با هدف جلب توجّه و آمادهدرحقیقت ایجاد مقدّمه 

اطب است. این پژوهش پس  بیان سخن اصلی جهت درک بهتر مقصود وي از سوي مخ

نظم و نثر فارسی تا    گران ادبی و نیز متونهاي بالغی و دیدگاه تحلیلي کتاب از مطالعه 

بر نظر شاعران  ی و تحلیل شواهد موجود و با تکیهکوشد تا با مقایسه، بررسقرن هشتم می 

 یابد. تري از تشبیب دستو پدیدآوردندگان قصاید فارسی، به شناخت کامل 

 

 . منابع علمی 1. 2

 . بررسی تشبيب در آثار بالغی  1. 1. 2

هاي بالغی با عنوان  است که آیا آنچه در کتاب  در این بخش این   شدهطرحهاي  از پرسش

  ، با آنچه در مقدمه قصاید آمده مطابقت دارد ؟ در پاسخ به این پرسش  ،تشبیب آمده است

ي  اشتن تجربه گفت که دتوانمی شود،  میهاي بالغی نقل باتوجّه به آنچه در ادامه از کتاب

وطواط    نظرات شمس قیس و رشید  يمقایسه است.    تشبیب مؤثر بوده يشاعري در ارائه 

باشد. رشیدوطواط که خود شاعري صاحبمی این مطلب  بوده و در  تواند مؤیّد  دیوان 
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مضامین    يفراتر رفته و دامنه عرب    هايتعریف است، از تقلید    داشته  پردازي مهارتقصیده

که    در نظر داشتاست. همچنین باید    بردهتر  ، پیش تشبیب را از آنچه شمس قیس گفته

شعري موجود در آن   هايها و مضمونتشبیب با موضوع  ها شاهد تطابقدوره  يدر همه

هاي  است. براي مثال مؤلّفه  کرده  تدریج سیر تحوّلی را طیهدوره نیستیم و این موضوع ب

است.    اند، بودهبالغیون قرن پنجم و ششم بسیار محدودتر از آنچه شاعران آن دوره سروده

تقلید از ادبیات عرب بودهبه بیانی دیگر دیدگاه آن تغییري اندک همچنان به    ها گاه با 

شود و می  تري را شامل گسترده هايکه تشبیب در سبک خراسانی موضوعاست؛ حال آن

درباره ششم  و  پنجم  قرن  بالغی  کتب  بر  که  است  نقدي  می  ياین  واردتشبیب   توان 

هاي  تشبیب   هايبیشتر براساس موضوعها  بعد، معیارها و دیدگاههاي  ساخت. امّا در دوره

شده پس  گفت کتب بالغی نوشته  تواناست. بر این اساس می  گرفته  ادب فارسی شکل

ابتدایی بالغت    است. این آثار برخالف آثار  از قرن هفتم، نگاهی منتقدانه به تشبیب داشته

شین یا معاصر خود به  دقیق آثار مکتوب پی  اساس بررسیي دیوان شاعران و بربا مطالعه

ویژگی تشبیببررسی  آورده  هاي  کردهروي  پرهیز  صرف  تقلید  از  و  ایناند  گونه  اند. 

ها و نکات نویسندگان این مقاله را بر آن داشت تا آثار بالغی موجود را با نگاهی  پرسش

مطالعه بررسی   نقّادانه  درو  تا  جکنند  و  وسیع  دیدگاهی  به  موضوع  ي  دربارهامع  نهایت 

یاب بنابراین الزمن»تشبیب« دست  ابتدا  د.  تشبیب    يآراي بالغیون عرب دربارهبه    است 

بیفکنیم بیاننگاهی  ادامه  در  آنچه  اشارات صاحبمی  .  زبان  نظران و اهشود،  ل بالغت 

 )تشبیب، نسیب و تغزّل( است.  قصاید يمقدّمه   يفارسی و عربی درباره

ذکر دیار و آثار منزل    ياي دربارهتشبیب را مقدّمه  الشعر و الشعراءدر کتاب    قتیبهابن

از هجران او دانسته و ایجاد ترغیب و تمایل دل  ها به سوي  معشوق و شکایت عاشق 

از دیدگاه    (. 76- 75:  1423قتیبه،)رک. ابن  است   هاي تشبیب برشمردهشاعر را از ویژگی

و غزل مؤانست با زنان و تمایل    داردمه مفهوم یکسانی  رشیق نسیب، تغزّل و تشبیب هابن

آن استبه  ابن  ها  را وصف    رشید  .(774:  ق1420رشیق، )رک.  تغزّل  و  نسیب  وطواط 

معشوق و شرح حال شاعر در عشق او و تشبیب را شرح و بیان هر وصف و حالتی به  
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است دانسته  بیاید،  شعر  اول  در  که  ممدوح  مدح    (. 85:1308وطواط،  رشیدرک.  )  جز 

و هر ا  .است–   )تغزل( در دیدگاه شمس قیس معناي یکسانی داشته  تشبیب، نسیب و غزل 

  هایی شعر باشد و محتواي آن را موضوعغزلی که در ابتداي قصاید و مقدّم بر مقصود  

ازهار، صفت جمال معشوق و و  ایام فراق، وصف اطالل و دمن، ریاحین   چون شرح 

نماید، تشبیب    باشد تا طبع ممدوح را به شنیدن آن ترغیب داده احوال عاشقانه و تشکیل

که در آغاز برخی از متون    اي را شناسان، مقدّمه داند. همچنین به نقل از دیگر سخنمی

آمده امثله و مناشیر  تشبیب    منثور مانند  (. 406:1338ک. شمس قیس، ر)  گویدمیاست 

کتاب   در  سال   الشعردقایقآنچه  بعد  و  خالصهآمده  الصنایعبدایع در  ها  درواقع  از  ،  اي 

   : 1384  ،نیشابوري؛ حسینی85- 84  :1341  الحالوي،تاجک.  ر)  سخنان شمس قیس است 

در ابتداي قصاید  مشابهی است،    داراي معناي  نقدالشعر   (. تغزّل و تشبیب از دیدگاه309

  مسائل لطیف ذوقی دارند و شامل وصف روزگار جوانی، عشق، وصف بهار و سایر    جاي

نقل سخنان  37:1364بیضائی،ذکائی  ک.ر )  دن شومی نیز ضمن  کاشفی  واعظ  ،  المعجم(. 

هاي او که برگرفته از محتواي اشعار  بر گفتهگفتن از مضامین تشبیب، عالوهسخنهنگام  

شمارد که پیش  هاي دیگري را براي تشبیب برمیمایهاست، مضامین و درون  عرب بوده

و همگی برخاسته از محتواي قصاید فارسی مانند: وصف شب و روز،   نداشته  از او سابقه

است.   بهار  و  خزان  تعریف  و  نوروز  و  عید  که  ينکتهذکر  نوآوري  دیگري  و از  ها 

  واعظ کاشفی بوده و پیش از او در هیچ کتاب بالغی مشاهده نشده   ياظهارنظرهاي تازه

ي منظومات و تشبیب  ویژه  نسیب را  (هی دیگرالبته به نقل از گرو)است، این است که او  

مایی با  (. ه80-79:  1369واعظ کاشفی سبزواري،  ک.ر)  است   منثورات دانسته  يرا ویژه

نیز بررسی قصاید فارسی و   ي جانبهمطالعه و بررسی همه متون بالغی پیش از خود و 

توانسته مطالعه  ،است  عربی  بالغی  دیگر کتب  به  نگاه  نسبت  ماهیّت  جامع شده  به  تري 

درآمد ابتداي  ویژه قصاید فارسی داشته باشد. او تشبیب را پیشتشبیب در ادب فارسی و به

بهار،   مانند  طبیعی  مناظر  محبوب، عشق، وصف  محاسن  ذکر  را  آن  محتواي  و  قصیده 

خزان، طلوع، غروب، ماه و ستارگان، کوه و دریا، دشت و صحرا و امثال آن دانسته که  
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ادیبانه منشآت   يرود. او همچنین مقدّمه کارمیي اصلی بهسازي و ورود به تنه ینه براي زم

خطابه و  نثر  مقاالت  و  رسایل  آن  و  در  تخلص  حسن  شبیه  که  نیز  را  ادبی  بلیغ  هاي 

باشد،  کارهب بدیع (. فشارکی در  1377:96همایی،  ک. ر)  داندمی  تشبیب رفته  نقل    نقد  به 

الدین  شمس  (.156:1379فشارکی،  ک.)ر است    پرداختهتشبیب    يآراي شمس قیس درباره

است و میان این دو با تشبیب، تفاوت قائل    )تغزّل( دانسته آملی نسیب را در معناي غزل 

شود این است که تشبیب در دیدگاه او تبعیت و  می  است. آنچه از سخن او دریافت شده

سزگین    (.179:  1381الدین آملی،  شمس .  کر)  است  تقلید از سخنوران ادبیات عرب بوده

  به پیروي از دیگر بالغیون عرب، مفهوم نسیب، تغزّل و تشبیب را در یک راستا قرارداده 

آن بادیه و موضوع  هااست و محتواي  بر سفر  آن  را مشتمل  متناسب  »إن    :داندمیهاي 

ینتقل    القصیده تتکون من عده أجزاء، تبدأ بالنسیب و هو غزل و تشبیب، و فی آخرها

الشاعر إلی موضوعه ببیان الحافز إلیه، و یربط ذلک عموماً برحله البادیه و وصف راحلته،  

 (. 15: ق1412)سزگین، و بذلک تتکون القصیده«

 ها نامه ها و واژه. بررسی تشبيب در فرهنگ2. 1. 2

است. به همین دلیل در    هاي عربی موجود تقریبا مشابهدر فرهنگ  تشبیب  ي وجه تسمیه

ب تنها  بخش  واژهاین  معناي  از ضبط  نمونه  دو  ذکر  لغت  يه  در  هاي عربی  نامهتشبیب 

 شود. می بسنده

أوّله  است: »ذیل این واژه آمده  العربلساننخست آنچه در   َترقیقُ  الشِّعر:  َتشبیبُ  و 

 بِالمرأه: قال فیهاالغَزَل و النَّسیبَ؛ و  بِِذکرِ النّساءِ، و هو من َتشبیب النّار، و َتأریثها. و شَبَّبَ

 (.481:  1363منظور، )ابن هو یُشَبِّبُ أي یَنسُبُ بها. والتشبیبُ: النَّسیبُ بالنساءِ...«

است که در  العروس من جواهر القاموس  تاجهاي معتبر عربی کتاب  دیگر فرهنگاز  

کتاب توضیح  و  نوشته ط  المحیقاموس   شرح  ذیل    شدهفیروزآبادي  کتاب  این  در  است. 

است: »التشبیب و هو فی االصل ذکر أیّام الشباب  و اللهو و الغزل و   تشبیب آمده يواژه

ابتداؤها مطلقا و ان لم یکن فیه ذکر لشباب و فی لسان  یکون فی ابتداء القصائد سمی 

و تأریثها  و  النّار  تشبیب  و هو من  النساء  بذکر  أوّله  ترقیق  الشعر  تشبیب  شبب    العرب 
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)النسیب بالنساء( أي    بالمرأه قال فیها الغزل و النسیب و یتشبب بها ینسب بها و التشبیب

 (. 308ق: 1306)زبیدي، بذکرهنّ...«

راستا با  شناسان عرب تشبیب را همشود که لغتمی   گونه برداشتها ایناز این دیدگاه

آید این است  می  دستب بهکه از نگرش آنان به تشبی  هاییدانند. نکتهتغزّل و نسیب می

ي  ي یادکرد زنان است. نکتهوسیله )= نیکوکردن( ابتداي شعر به  تشبیب، ترقیق  يکه وظیفه 

اند. »شَبَّ« در زبان عرب به النّار« دانستهکه تشبیب را برگرفته از تعبیر »تشبیب دیگر این 

شناسی مفهوم تشبیب اهمیّت  آتش« است و این موضوع از نظر ریشه   معنی »برافروختن

اند و احتمااًل  قصاید وجه شباهتی دانسته  يقع میان »برافروختن آتش« و مقدّمه. دروادارد

اي جذّاب  این وجه همانندي از آن جهت است که در نظر آنان آغازکردن قصیده با مقدّمه

ه طبیعت آتش نیز  نکشود؛ چناود ممدوح میغلیان و انگیزش وج  موجب برافروختگی،

کردن احساسات مخاطب  برافروختگی است، طبیعت و ویژگی ذاتی تشبیب نیز برافروخته 

زبان فارسی    هايهاي لغت و فرهنگبدین سبب که تشبیب در کتابویژه ممدوح است؛  به

 ت.شناسان عرب و نیز آثار بالغی عربی و فارسی اس لغت  همگی برگرفته از آراي

 

 منابع ادبی  . تشبيب در2. 2

 . متون نظم فارسی 1. 2. 2

دارد    تشبیب قصاید وجود  ياي دربارهپراکنده  هايآثار نظم و نثر ادب فارسی اشاره  در

تواند در شناخت بهتر موضوع این پژوهش  ها می یک از این نمونهکه مطالعه و بررسی هر

است    بوده  شاعري چه  يعنوان آفرینندگان این شیوهکه دیدگاه شاعران به یاریگر باشد. این

.  داشت  اند، اهمیّت بسزایی در این زمینه خواهد هایی را براي آن برشمردهو چه ویژگی

عنوان تشبیب نیست و  محدود به  ، تنهاها استناد شدههایی که در این بخش به آننمونه

اي که پیش  ررسی خواهد شد. نکتهعناوین دیگر این نوع شعري مانند نسیب و تغزّل نیز ب

»غزل«    يشده هرجا واژهشود، این است که در شواهد بیان  از ورود به بحث باید یادآوري
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با همین    در بیت آمده نیز  است، منظور همان تغزّل است که در برخی از کتب بالغی 

 است. عنوان »غزل« شناسانده شده

 که کنم تو را که ماه زمینی بس از من این
 

 تووو بووه موودح شوواه زموون  غزلتخلص از   

 (232:  1363)عنصري،                 

 عنصري در مصراع دوم، سه بخش از چارچوب و ساختار قصیده را توصیف کرده

ي اصلی(. در این بیت که درواقع بیت تخلّص  )تنه  )تغزّل(، تخلّص و مدح  : غزل است

را  می  ي عنصري است وقصیده آن  بهنمونهتوان  تخلّص  از حسن  آورد، شاعر  شماراي 

گوید باید از وصف  است، میخطاب به معشوق که موضوع غزل یا تغزّل را تشکیل داده

 او به مدح ممدوح گریز بزند.
 مطربوووا آن غوووزل نغوووز دالویوووز بیوووار

 
 گووویم توور غزلوویور نوودانی بشوونو تووا  

 (105:  1363)فرّخی سیستانی،         

است و   او آمده  ياعالم تجدید مطلع در پایان قصیده   سیستانی براياین بیت از فرّخی  

رو، مطلع و تشبیب دیگري است که در  منظور فرّخی از غزل در مصراع دوم بیت پیش  

 ي او آمده است. ي تجدیدشده بتداي قصیدها

 نه همه حکمت خدا اندر یکی شاعر نهاد 

 داند شاعري تشبیه ومدح   تشبیب شاعري  
 

 هوواي مشووک چووین ی بووود در نافووه نه همه بوی  

 مطربی قووالوس دانوود، مطربووی شووکر توووین

 (80: 1363)منوچهري دامغانی،        

را در کنار    شود که او تشبیبمی   گونه برداشتاز نوع بیان منوچهري در این بیت این

تشبیه و مدح، نوعی از انواع شعر دانسته و براي آن وجودي با تعریفی مستقل از دیگر  

 است. شده اشعار قائل
 که تو را گویم اي غزال لطیف   غزل هر آن  

 
 مووودح سیدالرؤسوووا يهبوووود مقدّمووو  

 (18: 1318)معزّي،                 
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واقع از این  است. در  مدح و ستایش ممدوح دانسته  يامیرمعزّي غزل یا تغزّل را مقدمه

دریافت   بهمیبیت  تغزّل  کارکرد  و  وظیفه  به  شاعر  که  پیششود  و  مقدمه  درآمد  عنوان 

 است. کرده قصیده اشاره

 آید   جفت ثنا باید که هر دو سخت خوب  غزل
 

 اختر لب، یکی بر میر نیکیکی با یار نوشین 

 ( 387)همان:                                     

)تغزّل( را مالزم و همراه همیشگی ثنا و ستایش ممدوح و جزء    شاعر در این بیت غزل 

توان گفت که موضوع  توجّه به مصراع دوم می  داند. همچنین بامی جدانشدنی یکدیگر

 است.  هاي او بودهدر ابتداي قصاید از دیدگاه وي، معشوق و وصف زیبایی  تغزّل 

 او   تشبیب تر باشد آن شعري که درخوشگرچه

 ن گویند شعر ووووداران را چنی د روزهووو روز عی
 

 هم حدیث عشق باشد هم حدیث زلف وخال

 هم ستایش هم دعا هم تهنیت هم حسب حال

 ( 456)همان:                                       

هایی مانند زلف و  گفتن از عشق و نیز وصف زیباییوي محتواي تشبیب را سخن

داند. اگر نوع بیان او را در مصراع دوم این بیت، بیانی  طور کلّی زنان میخال معشوق یا به

میمقایسه  بدانیم،  خال«  و  زلف  »حدیث  و  عشق«  »حدیث  میان  برداشت  اي  دو  توان 

و  متفاو دربارهت  را  او  دیدگاه  دردرنتیجه  یعنی  کرد.  بیان  تشبیب  از  ي  او  منظور  واقع 

توان آن را معادل  است که می  گفتن از عشق و وصف معشوق بودهحدیث عشق، سخن

شده از تغزّل دانست و مقصود وي از حدیث زلف و خال، وصف اندام و  تعاریف ارائه

را معادل تعاریف    توان این برداشت، میاست که در این صورت  هاي زنان بودهزیبایی

هاي بالغی ادبیات عرب دانست. همچنین در  نسیب در برخی کتاب   يشده دربارهگفته

بهبیت دوم می تشبیب در نگاه  توان تهنیت و حسب حال را  عنوان مضامین دیگري از 

 امیرمعزّي برشمرد. 

 آتشووم هسووت و زبووانی همچوووآب خاطري چووون 

 اي دریغووا نیسووت مموودوحی سووزاوار موودیح
 

 خلل فکرتی تیز و ذکائی رام و طبعی بی 

 زلو غوي دریغا نیست معشوقی سزاوار  

 (674: 1340)انوري                     
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دریافت  ينکته ابیات  این  از  که  که سرودن غزل  می   بارزي  است  این  )تغزّل(   شود 

زیستی خود،  يه این معنی که شاعر باید در تجربه است. ب شخصی بوده ينیازمند تجربه 

باشد که در ابتداي قصیده غزلی در وصف او بسراید؛    دریافتی از عشق و معشوق داشته

که ستایش و مدح ممدوح نیازمند درک وجود ممدوح است. شاعر در بیت پیش  همچنان

  ، این بیت از نظر انوريدارد. محتواي غزل یا تغزّل در    رو از نبود ممدوح و معشوق گالیه

 وصف معشوق است.  
آغاز  تشبیب  در  از شعر  افکنم  آن   از 

 
 کابیات بود بی شرف مدح تو ضایع 

 (290: 1339)رشیدوطواط،            

یاوردن اي مقتضب است، حسن تعلیلی براي نرشیدوطواط در این بیت که از قصیده

به ابتداي قصیده  در  از    بردهکار تشبیب  این است.  او  بیان  برداشتنوع  د که  شومی  گونه 

تشبیب در این بیت، تکیه بر استقالل محتوایی و یگانگی    يمنظور او در استفاده از واژه

طور  مقصودش از تشبیب به است و    معنایی براي آن در مقایسه با نسیب و تغزّل نبوده

بسیاري همراه با تشبیب    که او قصایدقصیده با هر نوع محتوایی است. با این  يکلی مقدمه 

واقعی او دربارهاست، در این بیت عقیده  داده  در دیوان اشعار خود جاي تشبیب    يي 

دهد و براي تشبیب  قصیده و مدح ممدوح می يشود. وي اصالت را به پیکرهمی  دریافت

 است.  ارزش چندانی قائل نشده

دري  و  تازي  طرز  اندر  است  استاد   گوید 
 

 یافتم نسیبشدم و مدح و نظم و نثرش دی 

 ( 907: 1374)خاقانی،                         

دیگر    ينکته   است.  بردهکار ي مدح بهي نسیب را در کنار واژهدر این بیت واژه خاقانی 

از  این مدح  سرودن  همچون  را  نسیب  سرودن  خاقانی  بیت،  محتواي  به  توجّه  با  که 

  ي در سرایش نسیب یا تشبیب را نشانه آزماییداند و طبعیک شاعر استاد می  هايویژگی

 داند. تبحّر و مهارت شاعر می
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 ز معشووووق نیکوووو و ممووودوح نیوووک

 غووزلجووز از طوورز موودح و طووراز 
 

 خوووان عنصووريشوود و موودح گووو غووزل 

 نکوووردي ز طبوووع امتحوووان عنصوووري

 (926)همان:                            

است.    کرده  شاعري عنصري بیان  ي ر این ابیات دیدگاه خود را دربارههمچنین دوي  

است که    پردازي، معشوق و ممدوح نیک بودهدر نظر او علت اشتهار عنصري در  قصیده

ابتدا   مدایح   ،قصیده  يهاي دلکش و در پیکرهها، غزل ي قصیدهباعث شده عنصري در 

استواري بسراید. به این ترتیب مقصود خاقانی این است که عنصري در رفاه کامل به سر  

است و در سرودن    آزمایی کردهسرایی طبعاست و به همین دلیل تنها در قصیده  بردهمی

توان یاد کرد این است  دیگري که می  ياست. نکته  هاي دیگر شعري توانایی نداشتهگونه

یا به عبارت دیگر یک  ، یک شیوه و طرز شاعري،  اصلی  ي مدح و تنهقانی  که در نظر خا

است، در سبک شعري است و تشبیب قصاید که در اینجا با عنوان غزل از آن یاد شده

واقع  دارد. در  زیباکردن قصیده را بر عهده  ياست که وظیفه   حکم طراز و زیور قصیده

)مدح( در مرکز    اصلی   يدارد و تنه  ايقصیده ج  يیا تشبیب به مانند طراز در حاشیه   غزل 

 گیرد. قصیده قرارمی

 و مدح و تقاضا فزون ز ده قطعه   نسیب 
 

به هر خواجه  فرستادمدرین دوروزه   اي 

 (607: 1348الدین اسماعیل، )کمال      

الدین اسماعیل  که منظور کمال . این1توان داشت:  از این بیت دو برداشت متفاوت می

است: »نسیب«    بوده  در مصراع اول از نسیب، مدح و تقاضا، سه بخش از ساختار قصیده

که  . دیدگاه دیگر این2  »تقاضا« جزئی از بخش پایانی قصیده؛  اصلی و  يمقدمه »مدح« تنه

است و شاعر در    نوعی از انواع شعر بوده  هرکدام  «تقاضا»و    «مدح»،  «نسیب»در نظر او  

هم تنها در دو    شمار آناین بیت از تبحّر خود در سرایش انواع شعر فارسی در تعداد بی

توان گفت که نسیب یا تشبیب در نظر او نیز مانند  گوید. به هر صورت می می روز سخن

 دیگر شاعران جایگاه خاصی داشته است. 
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ب برآن   گوي یهدهسخن عشق حرام است 

 گفتن اودي و سخنووو ت سعووحبّذا هم
 

 بیت غزل گفت مدیح آغازد که چو ده   

نمی ممدوح  به  معشوق  ز   پردازدکه 

 (687- 686: 1385)سعدي،              

دوم »سخن عشق«    توجّه به مصراع  . با1شود که:  از ابیات سعدي شیرازي دریافت می

  اصلی   يي قصاید نسبت به تنه. مقدمه2دانسته است؛  )تشبیب(    قصیده  يرا برابر با مقدمه 

. »ده بیت« در مصراع دوم  3  است؛ کرده که در مصراع دوم به آن اشاره دارد )مدیح( تقدّم 

  لت در نظر سعدي دال   ن تعداد ابیات تشبیب،بوداندککه کنایه از تشبیب قصیده است، بر  

توجّه به این   قصیده با ي. محتواي مقدمه 4الزاماً ده بیت؛  کند؛ یعنی تعدادي بیت و نهمی

. این ابیات  5، نه موضوع دیگر؛  گفتن از عشق و معشوق استابیات سعدي، تنها سخن

ن عاشقانه را در ابتداي قصاید  انکار و انتقاد سعدي بر کسانی است که غزل و سخ  واقعدر

گفتن او در غزل  داند و مفتخر است که سخناین گروه جدا میاز  اند. او خود را  بردهکاربه

گویی، مدح و ستایش نیست. البته این  تنها منحصر به معشوق است و مقصودش از غزل 

بر در  آنچه  با  برمیادعاي سعدي  او  قصاید  از  داردخی  منافات  در  آید،  نیز  او  ؛ چراکه 

 ، است. حتی گاه ابیات آن  و قصیده را با غزل آغاز کرده  پیشینیان رفته  ي قصایدي به شیوه

 است. بسیار بیشتر از ده بیتی است که در این ابیات اشاره داشته

 برد  توانم من این قصیده به پایان نمی

خاطرم    گذرد می  سوزناک   غزلیبه 
 

 رسد پایانکه شرح مکرمتت را نمی 

 زند از تنگناي دل به زبانزبانه می

 (770)همان:                           

الدین عطاملک جوینی  اي است که در مدح عالءاین دو بیت از ابیات پایانی قصیده

خودش    کند و به قول   دارد که تجدیدمطلع  است و سعدي در این ابیات قصد  سروده شده

قصیده یا تشبیب  بنابراین مطلع دیگر قصیده که به بیانی دیگر ابتداي    غزلی دیگر بیاورد؛

واقع همان تغزل  است. این غزل در  سعدي با عنوان غزل آمده  يقصیده است، در گفته 

 اند.شناخته است که در گذشته بیشتر به نام غزل می 
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 . متون نثر فارسی 2. 2. 2

ي  متون نثر ادبیات فارسی نیز اشاراتی به این اصطالحات وجود دارد که براي ارائهدر  

هاي بالغی و تواند یاریگر باشد. از آنجا که در کتاب، میها و ماهیتی جامع از آنویژگی

برخی متون منثور    يجایگاه تشبیب در قصیده، از مقدّمه ها ضمن تعیین  برخی فرهنگ

  ي بررسی کوتاهی دربارهاست،    ت نیز با عنوان تشبیب یاد شدهمانند مکاتیب و مراسال 

هرچند دقیقاً مانند تشبیب    ،این موضوع نیز اهمیت خواهد داشت. تشبیب در متون منثور

نبودهامّا بی  ،)قصاید( نیست  در متون منظوم شناسان ادب  است. نظر سخن  شباهت هم 

درآمد،  کرد: هر پیش  بندي توان جمعتیب میبه این تر،  تشبیب آثار منثور  يرا درباره  فارسی 

ادیبانه  ابتداي  و  رامقدمه  رسایل،    اي  مکاتیب،  منشآت،  احکام،  امثله،  مناشیر،  آغاز  که 

گویند.  ، تشبیب میرفته و مبیّن مقصود معیّنی باشدکارهاي بلیغ ادبی بهمقاالت و خطابه

این موضوع    يهاهاي بالغی، در سایر نوشتهبر توضیحات کتابعالوه به  نیز  پژوهشی 

 ي ل از کتاب خود را به بحث دربارهمستق   یاست. خطیبی بخش  شده  هاي پراکندهاشاره

است: »نثرنویسان این  گفته  و    دادهتشبیب در متون منثور قرن ششم و هفتم اختصاص  

و در مواردي که مضمون کالم    دوره از مضامین غزلی و نسیب و تشبیب نیز تقلید کرده

اند که بعضی  عبارت جاي دادهي  تی شعرگونه نوشته و در رشتهاقتضاي آن را داشت، قطعا

هاي مشابه خود در  توان هم در اسلوب بیان و هم در مضمون کالم، با نمونهرا می  از آن

مقایسه  تق  شعر  به  نثرنویسان  بهنمود...  را  خود  مهارت  و  هنر  تمامی  تا  بردهکارلید  اند 

و ظراگونه مضامیاین دقّت  با همان  نیز  را  به رشته ن  و جزالت شعر،  انسجام  و    ي فت 

توان دیدگاه  (. همچنین می265:  1366)خطیبی،  عبارت بکشند و به زبان نثر بیان کنند«

مقدمه  را  التواریخزبدهمصحِّح   در  دربارهکه  کتاب،  این  نوشتهي  دورهي  منثور   ي هاي 

هاي  برخی از کتاباطناب    يسیّدجوادي دربارهحاج  کرد.  مطالعه است،    کرده  تیموري بیان

  گونه نوشته شود، اینمی  ها دیدهویژه از نظر او در بخش تشبیب این کتاباین دوره که به

هایی است که  گیبینیم القاب و عناوین و پرچاناي که در این عصر میاست: »چیز تازه

  ممدوح معمول  يتشبیب فصول دربارهوایل کتب یا در  تیموري در ا  يمؤلّفین اخیر دوره
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ها  ها و موازنهدارند که گاهی دو سه صفحه را باید عبور کرد و از تپه و ماهور مدیحهمی

اصل باید گذشت تا به زحمت نام کسی را که  و مزدوجات و اسجاع و القاب یاوه و بی

 :1،ج 1380حافظ ابرو،  ک.ر )  مقصود نویسنده است و کتاب به نام اوست به دست آورد«

این موضوع را    ویژه قصاید،در اشعار و به  رفندرسکی نیز در توضیح حسن ابتدا(. می54

به شعر نمی ابتدا و مقدمنحصر  به نگارش  را هم  پاکیزه و پسندیده    يمه داند و کاتبان 

ادآوري وي همچنین با ی  (. 201- 200:  1381موسوي فندرسکی:    ک.)رکند  می  تحریض

ي  رسالهعلّامه دوانی بر    يترین آن با مقصود است، دیباچه اسب من  که بهترین ابتدا  این نکته

ر ستایش  اسطرالب  و  حمد  به  نجومی  اصطالحات  با  آن  در  و  دارد  ادیبانه  نثري  که  ا 

 (.205همان: ) است کرده  براي نمونه ذکر ،است خداوند پرداخته

بیهقی آن  ترینقدیمی  تاریخ  در  که  است  منثوري  واژه  اثر  معناي  از  در  تشبیب  ي 

،  مکاتیب سنائیدر    (.187:  1371بیهقی،  ک.رهاي دیوانی نام برده شده است )نامه  ي مقدّمه

نثري   قالب  در  گوناگون  اشعار  و  احادیث  آیات،  مقدّماتی شامل  نامه،  هر  ذکر  از  پیش 

  است   برده  بیب نامها با عنوان تشها، از آناست که سنائی در پایان مقدّمه  شده  ادیبانه بیان

به قلم حکیم سنائی است    اي نیز، دیباچه  دیوان سنایی (. در ابتداي  59:  1362سنائی،  ک.ر)

با حکایات،   ادبی،  بلیغ و  آغاز و در چارچوب جمالتی  با حمد و ستایش خداوند  که 

است که سنائی در پایان از این دیباچه    شده  روایات، آیات، احادیث و اشعار فارسی آراسته

 (. 36: 1381سنائی، ک.ر) است برده با عنوان تشبیب نام

، به بیان ضرورت و دلیل نگاشتن  مقامات حمیدي  يمهمقدّ الدین بلخی در  قاضی حمید

  است  کرده هاي پایانی، از این مقدّمه با عنوان »تشبیب« یادو در بخش این کتاب پرداخته

  ي هاي زیادي از کاربرد واژهنمونه  کلیله و دمنه(. در  22:  1365حمیدالدین بلخی،   ک.ر)

ها، ابتدا و سرآغاز حکایت  ر این نمونه شود و منظور از تشبیب دمی  »تشبیب« مشاهده

است. همچنین بخشی از محتواي تشبیب متون منثور گاه به ستایش ممدوح و ذکر عناوین 

 (.405: 1383نصراهلل منشی،  ک.ر) است داشته و القاب او اختصاص 



ـ   132  ( 46پياپی)  1399، زمستان 4ی شماره  ،12 سال /ادب( شعرپژوهی )بوستان  ی مجله  ــــــــــ

 

ممدوح در    کاربردن ستایش و ثناي هاي تشبیب متون منثور، بهگیرسد از ویژمینظربه

ح و ستایش ممدوح را منحصر  ، مدچهارمقالهاست. چنانچه نظامی عروضی در    ودهآن ب

رسمی قدیم و داراي پیشینه    عنوانداند و از این ویژگی بهزندگانی خود نمی  يبه دوره

مه و پس از  ا (. او در اد2-1:  1327نظامی عروضی،  ک.ر)  است کرده  سرایی یاددر سخن

رغم دانستن این  که علیگوید  میاست و    شکنی خود سخن گفتهذکر این نکته از شالوده

(. )همان  کندمی  ویژگی تشبیب، ذکر انعام و بخشش خداوند را جایگزین ستایش ممدوح

آید که امکان تنوع محتواي تشبیب در  دست می  بهاین نکته  از این سخن نظامی عروضی  

ها  است و نویسندگان ملزم به تقلید و تکرار محتواي دیگر تشبیب  د داشته متون منثور وجو

 اند. نبوده

ها،  کتاب خود با کاربرد صنایع ادبی، آیات، توصیف  يشمس سجاسی در فصل خاتمه 

دشواري تصنیف کتاب و   ي اي دربارهشعر و ترکیبات ادبی، ضمن ستایش پادشاه، مقدّمه 

شده با ذکر  يي متن از مقدمهمه است و در ادا  شده، نوشته  مشقّتی که در این راه متحمّل

 (.588-587:  1368،سجاسیک. شمسر ) است کرده عنوان تشبیب یاد

  مغول محسوب   ياز ارزشمندترین آثار تاریخی دوره  که   تاریخ جهانگشاي جوینی  در

پیش    ،در بخشی از کتاب  شود. جوینیشود، دو نمونه از کاربردهاي تشبیب مشاهده می می

درآمد  از ورود به توصیف چگونگی جلوس قاآن بر مسند خانی، مطالبی را به منظور پیش

این مقدّمه را  سخن اصلی نوشته که مرکّب از آیات قرآن، اشعار فارسی و    است. وي 

  است   کرده  ر این نمونه ذکر« دبا عنوان »تشبیب  ،ویژه تسجیع بودهصنایع ادبی فراوان به

و هدف خ 141  :1،ج 1385جوینی،    ک.)ر نویسنده غرض  مقدمه (.  نگاشتن  از  را    ي ود 

یادشده در جمالتی چون: »و تشبیب این معانی و ترکیب این مبانی از ذکر...« و »غرض  

عنوان »شیوه«    از این مقدمه با  و  (141)همان:  است  کرده  کنند...« بیاناز تقریر این معلوم 

است و    رفتهکارمتون قدیم به معنی سبک و روش به  دانیم که شیوه دراست. می  برده  نام

گونه  کاربرد این واژه براي این نوع از سخن، مبیّن این مطلب است که از نظر جوینی این

نوشتار که داراي بیانی ادبی و مزیّن به آیات قرآن و اشعار فارسی است، درواقع شیوه و  
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اي  ویسی است که داراي چارچوب و اسلوب ویژهگستري و نثرناي از سخنسبک ویژه

 بود.  خواهد

داده در سال هشتصد و سی  رخ ي، پیش از ورود به ذکر واقعهالتواریخهزبددر کتاب 

قدرت    يیات قرآنی و صنایع ادبی را دربارهشده به شعر، وصف، آاي آراسته هجري، مقدمه 

  برده کاراز تقدیر به  و همچنین رضایتدنیوي    و حکمت خداوند و نیز ناپایداري لّذات 

  : 4،ج1380حافظ ابرو،  ک.ر است )  کرده  یاد  مه از این مقدّمه با عنوان تشبیب است و در ادا 

907-910.) 

 

 . سير تحوّل تشبيب 3

نیز    سرایان ادب فارسی موجبتقلید قصیده شد که دانشمندان نخستین بالغت فارسی 

ها  و محتواي تشبیب  هاي تشبیب ادبیات عرب قراربگیرندضوع و مو  ها مضمونتحت تأثیر  

کتب بالغی نیز روند    تدریج درهرا منحصر به موضوع عشق و وصف زنان بدانند. امّا ب

از مضمون  تحوّلی شکل  برخی  مانند  هايگرفت و  فارسی  و    : ذکر طبیعت ادب  و گل 

  نویسندگانی مانند شمس قیس رازي نیز در تبیین مفهوم تشبیب گنجانده   شکوفه در آراي

اوج   به  هشتم  قرن  اواخر  در  تحوّل  سیر  این  و مضمونشد.  رسید  در  خود  رایج  هاي 

توصیف خ  يمقدّمه روز،  و  ذکر شب  مانند:  فارسی  بهار، شکوائیه، وصف  قصاید  زان، 

آن در آثار دیگر   شد. پس از  واعظ کاشفی مشاهده  االفکارایع بد ... نیز در کتاب  مساکن و

نهایت در کتاب  شد تا در  دنبال اي  شمس قیس و واعظ کاشفی تا اندازه  نویسندگان، آراي

مانند    یهاینو مضمو  هاي تشبیب افزودهمؤلّفه  همایی برفنون بالغت و صناعات ادبی  

این    شد. به  وصف ماه و ستارگان، کوه و دریا و دشت و صحرا در دیدگاه همایی وارد

تقلید و گذر از مسیر تکامل خود از قرن پنجم    يترتیب، تشبیب پس از عبور از مرحله 

دارد که به  حال هنوز جايشد. با این  است، ثابت نمودهبه شکلی که همایی بیان  ،به بعد

. از مطالعه و بررسی تشبیب،  کنیم  از آن ارائه  را  تريو ماهیت جامع انه بنگریم  منتقد تشبیب  
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ها و آثار تحلیلی دیگر و نیز دیدگاه شاعران  نامه )تغزّل( در کتب بالغی، واژه  نسیب و غزل 

 شود: می  و نویسندگان ادب فارسی، نکات زیر دریافت

ها تا دوران معاصر  و تکرار در آن  ها یکسان است و تقلیدمایه و اساس تمام نگرش . بن1

است. امّا    شمس قیس رازي در بیشتر آثار قابل مشاهده  ویژه تکرار آرايیابد؛ بهمی  ادامه 

شناسان برخی تغییرات در  تدریج و متأثر از محیط زیستی و اجتماعی شاعران و سخن به

 است. وجود آمدهمعرّفی محتواي تشبیب به

است، متون عربی است و    آثار ادبی ابتدایی که از قرن سوم تا پنجم تألیف شده   ي. همه2

 ، برخاسته از محتواي قصاید عربی بوده قصاید در این آثار آمده  يي مقدمه آنچه درباره

تقلید از   است. البته یادآوري این نکته الزم است که چون شاعران ایرانی تشبیب را به 

خو اشعار  در  عرب  بهادبیات  دورهبردهکارد  در  که  است  طبیعی  دیدگاه  اند،  دیگر  هاي 

توان  باشد. براي نمونه می  زبان بودهاساس نگرش ادیبان عربی برشناسان ادب فارسسخن

شباهت از سخنان  به  برخی  آرايهاي  با  رازي  قیس  و شمس  و  ابن  رشیدوطواط  قتیبه 

 کرد.  رشیق اشارهابن

بر تأثیر و پیروي  هاي ششم تا هشتم هجري، عالوهون سدههاي تشبیب در مت. در ویژگی3

مضمو راهیابی    هاي ناز  عرب،  آن  هايمضموناشعار  محتواي  در  فارسی  نیز  اشعار  ها 

شعر عرب مانند وصف اطالل و    هايه این معنی که هم برخی از موضوعنمودار است. ب

تازهشود و هم مضمونمی  دمن مشاهده برگرفته از محیط زیستی شاعران ادب    ي هاي 

 مانند توصیف ازهار، ریاحین و چمن.   ،فارسی

طور خالصه  شود، بهمی  دیدگاه شاعران و نویسندگان دریافت  ينکاتی که از مطالعه   .4

)تغزّل( در نگاه شاعران و نویسندگان ادب    تشبیب، نسیب و غزل   گونه است: الف.این

یکسان  کاربرد  و  آنان  دارد؛ ب.ی  فارسی جایگاه  دیدگاه  از  تشبیب  نظر    ،محتواي  مانند 

بالغیسخن آثار  آرا  است؛ ج.  شناسان  براي  ابزاري  را  تشبیب  و شاعران  ستگی قصیده 

درنظر ممدوح  د.داشته ترغیب  قصیده    اند؛  اصلی  اجزاء  از  را  تشبیب  ساختاري  نظر  از 

هو.برشمرده جایگا  اند؛  همانند  منثور  متون  در  تشبیب  داراي  جایگاه  و  قصاید  در  آن  ه 
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کارکرد یکسانی است. در متون منثور نیز پیش از بیان مطلب اصلی و مقصود نویسنده، 

ا خواننده شده تمی  متن بیانعنوان مقدّمه و پیشها و صنایع ادبی به مطالبی مزیّن به آرایه

ی بیشتر  شود. این شباهت ساختاري و محتوایی زمان  نوشتار او راغب  ينسبت به مطالعه

اي به سلطان و حاکم معاصر خود کرده و  شد که نویسنده در تشبیب متون منثور اشارهمی

 باشد.   با القاب و عناوینی او را ستوده

 

 .  تعریف تشبيب4

قصاید فارسی باید از تقلید    گفت که در تعریف تشبیب  شده بایدتوجّه به مستندات ارائه  با

اساس  رب کامالً صرف نظر کرد و تنها بر و تکرار سخنان بالغیون و شعرشناسان ادبیات ع 

قصاید فارسی به تعریف تشبیب پرداخت. بر این اساس شاید بتوان    هايمضمونمحتوا و  

عمول  طور مکرد: »تشبیب در قصاید فارسی ابیاتی است که به  گونه معرّفیتشبیب را این

گیرد و تعداد ابیات آن باتوجّه به شرایط گوناگون مانند موضوع، می  در ابتداي قصیده جاي

شاعران  ممدوح  معمواًل  تشبیب  مخاطب  است.  متغیّر  شاعر  عاطفی  حالت  و  محتوا 

کردن او  پرداز است و هدف از سرودن آن ترغیب و برانگیختن ممدوح براي همراهقصیده

تواند شامل  و محتواي آن می  داردمعمواًل حالت توصیفی    تشبیب  تا پایان قصیده است.

موضوعی   هجو)هر  و  مدح  فصول    (جز  وصف  طبیعت،  وصف  عشق،  وصف  مانند: 

ها و اعیاد، وصف شراب، شکوائیه، چیستان  چهارگانه، وصف شب و روز، وصف جشن

...  و کشورها وي منظوم، توصیف شهرها  هاو لغز، وصف اماکن و ابنیه، شعر فتح، سفرنامه

مکاتیب،   رسایل،  منشآت،  مانند  منثور  متون  از  برخی  و سرآغاز  مقدّمه  همچنین  باشد. 

  منظور ایجاد رغبت در خواننده نگاشته   که با نثري ادیبانه و بهرا  ...  و  حکایات تواریخ

 . «گویندتشبیب میکند،  می  و از این جهت با تشبیب قصاید فارسی همانندي شده
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 گيری نتيجه. 5

روند تحول تشبیب در آثار بالغی و همچنین متون نظم و نثر فارسی و بررسی سیر تحوّل  

هاي ادبیات عرب و  دهد که تشبیب تا چه اندازه پیرو ویژگیمی آن در ادب فارسی نشان

ها، بررسی میزان تقلیدها و  نگرش  يمایه است. شناخت بن  تا چه حد داراي نوآوري بوده

عنوان نمونه شباهت دیدگاه )به  ویژه در آثار قرن سوم تا پنجمتکرارها در آثار ابتدایی به

راهیابی مضامین اشعار فارسی در    قتیبه(،رشیق و ابنطواط و شمس قیس به ابنرشید و

د متون  در  تشبیب  عالوهورهمحتواي  هجري،  هشتم  تا  ششم  پیرهاي  و  تأثیر  از  بر  وي 

مضامین اشعار عرب، معرّفی و شناسایی تشبیب و تحوّلی نو در شناخت تشبیب در اواخر  

تشبیب در متون منثور را از نتایج این پژوهش    قرن هشتم و شباهت ساختاري و محتوایی 

  آورد.شمارتوان بهمی

 

 منابع 

تحقیق عبدالواحد شعالن، ، به  2. جالعُمدَه فی صَناعه الشعر وَ نَقدِه(.  ق1420).رشیقابن

 قاهره: مکتبه الخانجی. 

  محمّد شاکر، قاهره: . به تحقیق احمدالشعر و الشعراء(.  1423).بن مسلمقتیبه، عبداهللابن

 دارالحدیث. 

 الحوزه.ادب ، قم:1. جالعربلسان(. 1363).منظورابن
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 ترجمه و نشر کتاب.
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 د دانشگاه آزاد رودهن. ارش کارشناسی 
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 کاظم امام، تهران: دانشگاه تهران. . تصحیح سیّدمحمّد الشعرقایقد (.1341).الحالويتاج
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 الشعراء بهار، تهران: دنیاي کتاب.تصحیح ملک(. به1394).تاریخ سیستان

عطاملک جوینی(.  1385.)محمّدبنجوینی،  جهانگشاي  جتاریخ  به1.  محمّد  ،  تصحیح 

 قزوینی، تهران: دنیاي کتاب. 

ابرو جالتواریخزبده(.  1380).حافظ  حاج4و1.  سیدکمال  تصحیح  تهران:  ،  سیدجوادي، 

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.

عطاءحسینی محموداهللنیشابوري،  رحیم الصنایعبدایع   (.1384.)بن  تصحیح  و  مقدمه   .

 قبادیانی، تهران: بنیاد موقوفات محمود افشار یزدي.  مسلمانیان

نژاد، تهران:  به تصحیح رضا انزابی  .حمیدي  مقامات (.  1365).عمربلخی، ابوبکرحمیدالدین

 نشر دانشگاهی. 

 کوشش ضیاءالدین سجادي، تهران: زوار.  . به دیوان (.  1374بدیل.) الدین شروانی، افضل خاقانی 

 تهران: زوار.  .فن نثر در ادب پارسی(. 1366).حسین خطیبی،

 ما.  :. تهرانالشعرنقد(. 1364)اهلل.ذکائی بیضایی، نعمت

 شیراز: نوید. .انواع شعر فارسی(. 1373.)منصور فسایی،ررستگا

. به تصحیح و اهتمام  الشعرالسحر فی دقائقحدائق(.  1308) رشیدوطواط، محمدبن محمد.

 کاوه. يآشتیانی، تهران: کتابخانه عباس اقبال 

 ي بارانی. کتابخانه . تصحیح سعید نفیسی، تهران:  دیوان (.  1339وووووووووووووووووووووووووووو.) 

محمّدمرتضی جواهرالقاموستاج  ق(.1306)  .زبیدي،  من  مطبعه  1ج  .العروس  مصر:   ،

 التحریریه. 

 اهلل مرعشی نجفی. آیت  ي، قم: کتابخانه 2. ج تاریخ التراث العربی(. ق1412).سزگین، فؤاد

 . به تصحیح محمّدعلی فروغی، تهران: زوار .کلیّات(. 1385).سعدي، مصلح بن عبداهلل

 اهتمام نذیر احمد، تهران: فرزان. به .مکاتیب(. 1362).بن آدمسنایی، ابوالمجد مجدود
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محمود.)شمس محمّدبن  آملی،  العیون(.  1381الدین  عرائس  فی  الفنون  جنفائس   .1 ،

 تصحیح ابراهیم میانجی، تهران: اسالمیه. 
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 کوشش محمّد دبیرسیاقی، تهران: سنائی. ، بهدیوان(. 1363).بن احمدري، حسنعنص
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 تهران: سمت.  .نقد بدیع (.1379.)فشارکی، محمد

 . قاهره: دارالکتب العلمیه.المحیطقاموس(. 1995فیروزآبادي، محمدبن یعقوب.)

ابوالفضلالدینکمال اصفهانی،  بحرالعلومی،   به  .دیوان(.  1348).اسماعیل  حسین  اهتمام 

 تهران: کتابفروشی دهخدا. 

 تهران: کتابفروشی اسالمیه.   آشتیانی،اهتمام عباس اقبال . به  دیوان(.  1318).نیشابوريمعزّي

 کوشش محمّد دبیرسیاقی، تهران: زوار. به .دیوان(. 1363).منوچهري دامغانی

ابوطالبموسوي میرزابیکفندرسکی،  بدیعرساله(.  1381).بن  بیان  مریم .  ي  تصحیح 

 اصفهان. ي، شعبهقم  ي علمیهبلیغات اسالمی حوزهروضاتیان، اصفهان: دفتر ت 

 تصحیح مجتبی مینوي، تهران: امیرکبیر.   .کلیله و دمنه يترجمه (. 1383).نصراهلل منشی

 اهتمام محمّد عبدالوهاب قزوینی، لیدن: بَریل. به .چهارمقاله(. 1327).نظامی عروضی

 توس. تهران: .فنون بالغت و صناعات ادبی (.1377.)الدینهمایی، جالل 
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