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قصاید مصنوع که بيشتر در آنها قواعد عروض و قافيه و صنایع شعری طرح میشود ،یکی از شيوههای ارائة ادب تعليمی
است که سرایندگان آنها در سایة عرض هنر ،به آموزش هنرهای ادبی نيز توجه کردهاند .در پژوهشهای محقّقين تا کنون
تعریفی دقيق از قصيدة مصنوع و انواع آن داده نشده و اغلب ،این نام را هم بر منظومههای وزنيّه ،هم بر بدیعيّهها و هم
بر قصاید مُوَشَح نهادهاند .در این مقاله ضمن تعریف قصيدة مصنوع و تفکيک انواع آن و بررسی سابقه و سير تاریخی
قصاید مصنوع ،دو نمونة ناشناخته و کهن از این قصاید معرفی شده است .نخستين قصيده با نام مخزن السّرور و مجمع
البحور سرودة بهاءالدّین ساوجی و دومی با نام روضة الّسُحور و درة البحور از سرایندهای به نام نصراهلل عراقی است که
هر دو از شعرای نيمة دوم قرن هفتم و نيمة نخست قرن هشتم هستند و در دربار تاج الدّین علی عراقی حاکم کرمان و
بم وسيرجان میزیستند .در هيچ یک از پژوهشهای معاصرین و حتی منابع دستنویس و نسبتاً کهن از این دو قصيده که
تنها یک نسخه از آنها برجای مانده سخن نرفته است .از آگاهیهای مندرج در مقدمه و متن این قصاید میتوان دانست
که بهاءالدّین ساوجی و نصراهلل عراقی بعد از سيّد ذوالفقار شروانی و فخری اصفهانی سومين و چهارمين سرایندة قصاید
مصنوعند.
کلیدواژهها :شعر فارسی ،قصيدة مصنوع ،بدیعيه ،بهاءالدّین ساوجی ،نصراهلل عراقی.
مقدمه
ادب تعلیمی و قصاید مصنوع
به دليل تداخل و همپوشانی انواع ادبی ،بویژه تداخل نوع ادبی تعليمی در دیگر انواع ،نمیتوان خط مرز قاطع ميان آنها ترسيم کرد
و تعریفی دقيق از انواع ادبی به گونهای که جامع و مانع باشد ،ارائه نمود ،با این حال ناگزیر از تقسيم بندی ادبيات به انواع هستيم
و در اینجا عجالتاً بخشبندی رایج ادبيات به انواع حماسی و غنایی و نمایشی و تعليمی را پذیرفته و مبنای بحث خود را بر آن
مینهيم.
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ادب تعليمی با آنکه مانند دیگر انواع ،جهتگيریهای گونه گون و گاه متفاوتی میتواند داشته باشد امّا رویکرد و هدف اصلی
آن ،آموزش به مخاطبان خود است .نوع ادبی تعليمی یکی از گونههای اصلی ادبيات فارسی و مورد عالقة شعرای فارسی زبان
است .آثار بسيار ارزشمندی در این گونة ادبی از دیرباز در زبان فارسی آفریده شدهاند که به طور کلی به طرح مسائلی چون
آموزههای اخالقی و عرفانی و علمی پرداختهاند .مثالً منظومههایی چون منطق الطّير ،بوستان و نصاب الصّبيان به ترتيب به آموزش
مسائل عرفانی و اخالقی و علمی اختصاص دارند .آموزش مسائل علمی از جمله علوم ادبی ،بویژه صنایع و فنون شعری از طریق
منظومهها به دليل سهولت یادگيری موضوعات مطروحه در آنها ،در زبان فارسی سابقة درازی دارد .منظومهها به چند روش در
صدد تعليم علوم ادبی برآمدهاند :یکی مثل ریاض الصّنایع قطبشاهی ،سرودة الفتی ساوجی ،مباحث عروض و قافيه و بدیع و بيان
را به صورت منظوم در قالب مثنوی و در وزن «فاعالتن مفاعلن فع لن» تعریف کرده است و نمونهها و امثال بحور و اوزان را در
قالب قطعه یا رباعی در همان وزنی که آن را معرّفی میکند ،آورده است .مثال در تعریف زحافات میگوید:
و کــف شــود چــون رفــت

ساکـــن از دو و چـــار و پنجـــم و هـفــــت

خــبن و طــی ،قــب

قصـــر از آخـــر چـــــو ساکنــی انــداخت

پيــــش او را بــــدان کـــه ساکـــن ســـاخت

حــذف از آخـــر سبــــب فکنـــد ای یـار

شـــد چـــو سـاکـــن دوم بـــــود اضمــــار...
(کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران ،نسخه خطی  :3173برگ)4

در زبان عربی نيز ابن عبد ربّه در عقد الفرید ،قواعد عروض و نمونهها و مثالهای اوزان و زحافات را به صورت منظوم در
ششصد و چهل و شش بيت آورده است .مجموع قواعد عروض در  323بيت نخست ،در قالب مثنوی و به یک وزن ذکر شده که
بيت نخست آن چنين است:
بـــــــاهلل نبــــــــد و بـــــــه التمــــــــامُ

و باســــــــــمه یُفتــــــــــتح الکــــــــــالم

و نمونهها و امثالِ اوزان و زحافات در قالب قطعه در  414بيت ایراد شده است (عبد ربه ،3231 ،مجلد /2جزء سادس.)232-343:
شيوة دیگر این است که شاعر شعری بسراید که هر بيت یا چند بيت آن در یک وزن باشد ،و بدین ترتيـب اوزان را معرّفـی کنـد.
مانند این منظومه که هم به نام رشيد وطواط آمده هم به نام ادیب صابر ترمذی؛ امّا استاد مينوی احتمال میدهند که از ادیب صـابر
باشد.
خوشتر است از بحرهـا بحـر رمـل بـر اتّفـا

طبعهــا را ســوی نظمــش بــيش باشــد اشــتيا

فـــاعالتن فـــاعالتن فـــاعالتن فـــاعالت

ای بــه تــو آراستـــه صــدر خراســان و عــرا

رمــل مخبــون را هســت لطافــت بکمـــال

چــو بپرســند تــو تقطيــع چنــين کــن همــه حــال

فعالتـــــن فعالتـــــن فعالتـــــن فعـــــالن

ای مبــارن نفــس و خــوش ســخن و نيکــو فــال
(مينوی)24-32 :3243 ،

در زبان عربی نيز میتوان از منظومة اوزانية صفی الدّین حلی نام برد که ابياتی از آن چنين است:
طــــــویل لـــــه دون البحـــــور ف ـــــائل

فعــــــولن مفــــــاعيلن فعــــــولن مفاعــــــل

لمــــــدید الشعــــــر عنــــــدی صـــــفات

فاعـــــــــالت فاعلـــــــــن فاعــــــــــالت
(حکيمی :3211 ،ص)361-364
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دو روش فو صرفاً رویکرد آموزشی دارند و از هنرنماییهای شاعرانه در آنها خبری نيست جز همين نظم و سامان دادن به
مباحث علمی.
امّا شيوة سوم که هنریتر و مشکلتر است این است که قصيدهای میسرایند و صنایع شعری ،قواعد عروض و قافيه ،و بحور را
بی آن که تعریف کنند در آن قصيده میگنجانند و یا حروف و کلماتی را از حشو ابيات بيرون میکشند و از آن شعری میسازند
که نمودار یکی از صنایع و فنون ادبی باشد .این قصاید که به قصاید مصنوع و بدیعيّه نام برآورده اند ،خود سه گونهاند.
قصاید مصنوع و انواع آن
دایرة استعمال واژه «مصنوع» در قصاید و اشعار ،بسيار گسترده است ،به طوری که گاهی اشعاری مانند قصاید خاقانی و انوری را
که از استعارات و تشبيهات دوریاب و اصطالحات علمی استفاده کردهاند مصنوع مینامند؛ گاهی نيز نام «مصنوع» را بر اشعاری
مینهند که قوافی و ردیف مشکل دارند و یا در همة ابيات تکرار کلماتی را التزام کردهاند و یا حرفی یا حروفی را در شعر به کار
نبرده اند یا مُوَشَح هستند و یا دارای هر صنعت و هنری که شعر را از حالت عادی و طبيعی خود خارج کرده باشد .امّا در این
ميان ،کاربرد واژه «مصنوع» در موارد زیر به صورت اصطالح در آمده است:
الف :قصیدة مُوَشَح مُحَیَز :قصيدهای است که بنای آن را «بر چند بخش مختلف الوزن نهند که جملة آن یک قصيده باشد و چون
هر بخش را جداگانه برخوانند قصيدهای دیگر بر وزنی دیگر آید» (شمس قيس )226 :3272 ،و «باشد که در هر مصراع حرفی یا
کلمهای نگاه دارند که چون جمع کنی ،اسمی یا شعری یا دعایی باشد» (همان.)222 :
3

ب :قصیدة بدیعیّه :آنست که هر بيت یا دو بيت آن دارای حدّ اقل یکی از صنایع بدیع باشد و بنای بيت بر آن صنعت نهند و
همه یا عمدة صنایع را در آن قصيده به نظم درآورند و بيتی بدون صنعت در آن پيدا نشود (حکيمی.)323 :3211 ،
ج :قصیدة مصنوع (بدیعیّة موشّح) :این نوع ،ترکيبی از دو نوع قبلی است .این قصاید از لحاظ مُوشَح بودن ،مانند گـروه نخسـت
هستند؛ زیرا از درونِ این قصاید ،اشعاری با اوزان و بحور مختلف بيرون میآید .امّا از این بُعد که در هر یک از ابياتِ مستخرج از
حشو و یا حروف نخستِ مصاریعِ قصيدة اصلی ،صنعتی از صنایع بدیعی گنجانده شده به قصاید نوع دوم شبيهاند .ابيات بـر آمـده
از حشو و توشيح این قصاید ،افزون بر خواص فو  ،معرِّف یکـی از اوزان و بحـور مختلـف شـعر نيـز هسـتند؛ از ایـن رو دکتـر
وحيدیان کاميار به این قصاید ،منظومة وزنيّه نيز گفته و قصيدة سلمان ساوجی و صفی الدّین حلی را از ایـن گونـه شـمرده اسـت
(وحيدیان کاميار )332-337 :3271 ،که به گمان بنده از یک نوع دانستن قصيدة سلمان و صـفی الـدّین حلّـی و وزنيّـه محسـوب
داشت ن قصيدة سلمان نادُرُست است؛ زیرا منظومة وزنيّه همان است که پيشتر برای نمونه از ادیب صابر و صفی الـدّین حلّـی نقـل
شد .آنچه در ميان ادبا و شعرای فارسی زبان ،بيشتر به عنوان قصاید مصنوع معروف و مورد توجه بوده و در این مقاله نيـز مطمـح
نظر خواهد بود ،همين نوع سوم است که سرودن آن از انواع دیگر بسی سختتر و هنرمندانهتر است.
پیشینه پژوهش
در دورة معاصر کسانی چون جالل الدّین همایی در صناعات ادبی ،صص 32و33؛ عباس اقبال آشتيانی در مقدّمه حـدایق السّـحر،
ص سو؛ ذبيح اهلل صفا در تاریخ ادبيات ج ،2بخش  ،3ص221؛ مير جالل الدّین کزّازی در دیباچة بدایع االفکار صص42-32؛ سيّد
حسن فاطمی در «بدیعيّات»؛ تقی وحيدیان کاميار در «ابن حسام و منظومة بدیعيّة وزنيّه»؛ بهروز ایمانی در مقدّمة مصحح بر شـرح
بدایع االسحار؛ شهباز ایرج در مقدّمه مصحّح بر ممتاز البدایع؛ سيّد ابراهيم دیباجی در «نخستين بدیعيّة فارسی ،بدایع االسـحار فـی
صنائع االشعار قوامی مطرّزی گنجوی»؛ مجاهد غالمی و حسين آقاحسينی در « بدیعيّه سرایی در فارسی و عربـی»؛ دربـاره سـابقة
بدیعيّه و قصاید مصنوع در زبان فارسی کم و بيش سخن راندهاند که هيچ کدام تحقيقی جامع و اصيل نيستند .با این حـال نوشـتة
دکتر کزّازی در معرّفی تاریخچة سرایش بدیعيّه و قصاید مصنوع از دیگر آثار کاملتر و بهتر است.
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در سال 3213برای نخستين بار ،دکتر عباسعلی وفایی ،هشت قصيدة مصنوع و دو بدیعيّه را در کتاب «قصيدههای مصنوع» چاپ
و منتشر کرد.
دربارة بدیعيّه سرایی در زبان عربی نيز شوقی ضيف در کتاب «تطوّر بالغت» ،بحثی نسبتاً کامل نموده است که بعدها همان
مطالب را محمدرضا حکيمی در «ادبيات و تعهّد در اسالم» نقل کرد .پس از این ،هر سخنی که ایرانيان دربارة بدیعيّه سرایی در
زبان عربی گفتهاند ،از کتاب «ادبيات و تعهّد در اسالم» گرفتهاند.
در پژوهشهای فو  ،همه جا بدیعيّه و قصيدة مصنوع یکی شمرده شدهاند و کسی ميان این دو فر قائل نشده است .مثالً سيّد
ابراهيم دیباجی وقتی که دربارة نخستين بدیعيّة فارسی بحث می کند ،شعر قوامی مطرّزی را با شعر ذوالفقار شروانی از یک نوع
میپندارد .یا مجاهد غالمی در مقایسة بدیعيّههای فارسی و عربی ،قصاید مصنوع فارسی را در نظر داشته و با بدیعيّههای عربی
مقایسه کرده است؛ در حالی که هيچ یک از نمونههای عربی از نوع قصاید مصنوعِ امثال سيّد ذوالفقار و سلمان ساوجی نيستند،
بلکه شبيه بدایع االسحار قوامی و ممتاز البدایع حافظ علی بن نور و بدیعيّه شمس الدّین بردعی اند .تا جایی که نگارنده بررسی
کرده ،ظاهراً در زبان عربی اصالً قصيدة مصنوع وجود ندارد و هر آنچه هست بدیعيّه یا منظومة وزنيّه است.
نگارنده هنگام استخراج اشعار بهاءالدّین ساوجی از مجموعهای به نام عراقيّات و تصحيح آنها ،دو قصيدة مصنوع در آنجا یافـت
که در مقدمة یکی از آنها دربارة مخترع قصاید مصنوع سخن رفته بود و این دو قصيده پـس از قصـاید سـيّد ذوالفقـار شـروانی و
فخری اصفهانی رتبة سوم و چهارم را در ميان هم نوعان خود داشتند .از این رو وقت را معتنم شـمرد و ایـن مقالـه را در معرّفـی
قصاید مذکور و تاریخچة قصاید مصنوع نگاشت.
از قصاید مُوَشّح تا قصاید مصنوع
در شعر فارسی سابقة قصاید موشّح از دو نوع دیگر؛ بدیعيّه و مصنوع بيشتر است .هرمان اته معتقد است که سيّد ذوالفقار شروانی
در قصيدة مصنوع خود با نام مفاتيح الکالم فی مدائح الکرام ،قدیمترین نمونة صنعت توشيح را در زبان فارسی به دست داده است
(اته .)334 :3126 ،سخن هرمان اته بوسيلة مثالهایی که رادویانی و شمس قيس رازی دادهاند ،رد میشود .رادویانی در ترجمان
البالغه ( .)336 :3263چند بيت از قصيدة مُوَشَح شاعری به نام موقری را ذکر کرده است و شمس قيس نيز در المعجم فی معائير
اشعار العجم نمونه هایی از آن را آورده و بدان نام مُوَشَحِ مُحَيَز نهاده است ،مانند قصيدة رشيد سمرقندی که چند بيت نخست آن
این است:
«ای کــف راد تـــو در جــود بــه از ابــر بهــار

خلــق را بــا کــف تــو ابــر بهـــاری بــه چــه کــار

عــــالمی را دل از افشــــاندن بــــاران کفــــت

خوش و خرّم شـده و آراسـته چـون بـاب و بهـار

بــيش از انــدازة ایــن طایفــه بررر بنررده ن رراد

جررود تررو بررار گررران زان دو کــف گــوهر بــار

دیگراننــد چــو مــن بنـــده و مررب بنررده ز شررکر

عرراجزم چررون دگررران وز خجلــی گشــته فکــار

عجــز یــک ســو نــه و انکــار کــه کردسررتج جرررم

سررو عفررون ناررران مانــده و دل پــر تيمــار

تو خداوندی احسـان کن و ایب جررم بره ف ر

زیب رهی در گذران زان که تویــی جـرم گـذار

جملة قصيده از بحر رمل است و آنچه در حيّز اوّل به سرخی [در اینجا سياهتر] نوشته است چون جدا برخوانی این دو بيتی است:
بــر بنـــده نهـــاد جــــود تــــو بـــار گــــران

مـــن بنـــده ز شـــکر عـــاجزم چـــــون دگـــران
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ایــن جــرم بــه ف ــل زیــن رهــی درگــذران»

کـردستـــم جـــرم ســـوی عفـــوت نگــران

(شمس قيس)226-243 :3272،
پس از قصاید مُوَشَح ،بدیعيّهها قدمت بيشتری دارند .قدیمترین نمونة به دست آمده و شناخته شدة بدیعيّه را قوامی مطرّزی
گنجهای ،شاعر قرن ششم هجری ،با نام بدایع االسحار فی صنایع االشعار سروده است .این قصيده را محمد بن بدر الجاجرمی در
مونس االحرار آورده است ،که نود و هفت بيت دارد و با احتساب یک رباعی مقطّعه که در آخر آن آمده است به نود و نه بيت
میرسد .در مجموعِ این ابيات ،هشتاد آرایة بدیعی معرّفی شده است .مطلع قصيده این است:
ای فـلـــــک را هــــوای قــــدر تــو بــــار

وی مـلـــــک را ثـنـــــای صـــــدر تـــو کـــار
(محمد بن بدر جاجرمی 3213 ،ج :3ص)16

بدیعيّه سرایی ،در شعر فارسی از استقبال چندانی برخوردار نشد .شاید دليل این امر ،سادگی و آسانی سرودن آن بود که محملی
مناسب برای هنر نمایی شاعران متکلّف و اهل تصنّع فراهم نمینمود .از بدیعيّههایی که پَسرو قصيدة قوامی گنجهای هستند ،به
ممتاز البدایع از حافظ علی بن نور کاتب غوری هروی ،متخلّص به عيشی و بدیعيّههای شمس الدّین بردعی (شاعر سدة دهم) و
محمّد ابراهيم شربتدار از شعرای زمان شاه سلطان حسين صفوی میتوان اشاره کرد.
عيشی هروی تعداد آرایههای قوامی گنجه ای را به صد و سی و شش آرایه رسانده و آن را در صد و شصت و سه بيت ،به نام
سلطان حسين گورکان سروده است ،بدین مطلع:
ای ز دادت نمــــــوده جــــــور فــــــرار

بــــی مـــــرادت نبـــــوده دور بــــه کــــار
(حافظ علی بن نور)13 :3272 ،

از قصيدة بدیعی بردعی که به اسم سلطان سليم پادشاه عثمانی سروده شده ،تنها هفتاد و هشت بيتِ منتخب در مجالس النّفائس
آمده است که هر بيت آن دارای یکی دو صنعت از صنایع شعری است:
ای تــاج و تخــت مل ـک بـــه ذات تــو پایــدار

ســـرهای دشمنــــان تـــو ،بـــادا بــه پــای دار

میبيـزد از سـالم تـو گـل هـــای مکــرمت

مــیریــزد از کــالم تــو مــل هـــای خوشــگوار

از مویــه همچــو مــوی شــدم از غــم حبيــب

از نالــه همچـــو نـــال شــــدم از فــرا یــار
(نوایی)273 :3233 ،

مترجم مجالس النفائس مینویسد :این قصيده به پيروی از قصيدة موالنا شرف سروده شده است (همانجا) .معلوم نشد که این
موالنا شرف کيست؟ اگر شرف الدّین قزوینی یا شيرازی سرایندة نزهةاالبصار نباشد ،باید او را نيز صاحب قصيدة بدیعی به روش
قوامی گنجوی بدانيم .بدیعيّة شمس الدّین بردعی در ب حر م ارع است بر خالف بدیعيّة قوامی گنجوی و حافظ علی بن نور که
در بحر خفيف ساخته شدهاند.
محمّد ابراهيم شربتدار نيز دو قصيدة بدیعيّه دارد که صنایع شعری حدیقة الّسّحر رشيد وطواط را به نظم کشيده است .در عنوان
قصاید نوشته است« :قصاید المصنوع فی جواب حدیقة الّسّحر رشید وطواط و صنّعته تمام الصّنایع البدیع الشّعری .هکذا:
ای ز عـــــدلت ســـــتم کشـــــيده عنـــــان

وی ز بـــــــذلت درم خریـــــــده مکـــــــان»
(کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران ،نسخه خطی )77-61 :2434
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این قصيده به سبک و سيا و وزنِ قصيدة قوامی رازی امّا با قافيّة متفاوت سروده شده است و هفتاد و چهار بيت دارد .قصيدة
دیگر که بعد از قصيدة نخست آمده ،به سيا قصيدة قبلی ،صرفاً برای صنایع شعری نمونه آورده امّا در بحر متقارب مثمن سالم و
قافيّة «-ر) .از این قصيده تنها یازده بيت آمده است:
بــــه شــــکرانة آن کــــه گشــــتی مظفــــر

زنــــد مهـــــر هـــــر صـــــبحدم ســـــاغر زر
(کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران ،نسخه خطی )71-77: 2434

قصاید مُوَشَح و بدیعيّات در هم آميختند و بدیعيّة موشَح یا قصيدة مصنوع را ساختند .کتاب «عراقيّات» که پيش از ایـن معرّفـی
شد ،قدیمترین منبعی است که در آن دربارة مخترع قصيدة مصنوع سخن به ميان آمـده اسـت .نسـخه موجـود عراقيّـات ،بـا آنکـه
اوراقش کامل و سالم است امّا چنان که از سيا عبارات و ارتباط و انسجام مطالب بر میآید نسبت به نسخة اصل نـاقص اسـت و
افتادگیهایی دارد .در این نسخه دو قصيدة مصنوع آمده که یکی از قصاید ،سرودة بهاءالدّین ساوجی و دیگری از نصـراهلل عراقـی
است .نصراهلل در مقدمة قصيدة مصنوعِ خویش نوشته « :این نوعروسی است [که] هميشه از نظر خاطبان در تتق استتار مختفی بوده
است و این بدیعة 3صاحب جمالی که تا غایت وقت بر منصّة ظهور جلوه نيافته .جز استاد الشّعرا جمالی ستمکش که مخترع ایـن
طریقه است زیادت از بيست و دو بحر بر نينگيخته است و بعد از او چابک سواران عرصة نظم ،دیگـر متصـدّی ابـداع ایـن شـيوه
نشده؛ مگر در این دور ،برادر این بنده ،قدوة صدور االنام مفخر امراءالکالم نادرة الزّمان سحبان البیان موالنا بهاءالملّة و الدّین دام ظلّه
که بواسطة آفتاب عنایت مخدوم اعظم اکرم صاحب قران ،نظام ممالک ایران ،وزیر سلطان ابّهت ،آصف سليمان حشمت ،تاج الحق
والدّین شمس االسالم و المسلمين اعزّ اهلل انصار دولته[ ،به] م ایق انشاء این طریقه راه یافت و به مدد فکر ثاقب و رای تيـز بـين
بر ابداع دقایق این اسلوب واقف گشت .بندة کمينه نيز متابعت او را از فرای

شمرده( ». ...کتابخانه سپهساالر ،نسخة خطی ، 234

برگ27پ).
نصراهلل عراقی ،مخترع قصيدة مصنوع را جمالی ستمکش دانسته است .شاعری با عنوان جمالی سـتمکش یـا سـيمکش شـناخته
نشد .در تذکرة الشُعرا از شاعری با نام شمس سيمکش یاد شده که شاگرد قطران تبریزی بوده اسـت (دولتشـاه .)67 :3213 ،گمـان
نمیرود که منظور نصراهلل از جمالی این فرد باشد .ممکن است گفته شود که منظور وی از جمالی ،جمـال الـدّین قـوامی مطـرّزی
بوده و ستمکش نيز تصحيف سيمکش است که به مطرّزی اشاره دارد .این فرضيه با اطالعاتی که نصـراهلل دربـارة قصـيدة جمـالی
میدهد و میگوید« :زیادت از بيست و دو بحر بر نينگيخته» رد میشود .زیرا قصيدة قوامی مطرّزی اصوالً بدیعيّـه اسـت و موشَـح
نيست که از آن ابياتی در اوزان مختلف شعری بيرون آید.
نصراهلل پس از جمالی ستمکش  /سيمکش ،بهاءالدّین ساوجی و خودش را دومـين و سـومين شـاعر سـرایندة چنـين قصـایدی
معرّفی کرده است .وی در حالی این سخن را گفته و چنين ادّعایی کرده است که بهاءالدّین مدّعی است که قبل از وی فقط فخری
چنين قصيدهای سروده و ذوالفقار نيز از فخری پيروی کرده است.
مــرا اگـــر چــه بــه مــدح تــو دســـترس نبــود

ضــرورت اســت در ایــن بحــر ،رفتــنم بــه شــنا

وگر چـــه از شـعرای جهـان جـز از فخـری

لســان نکـــرد بــدین شيـــوه نظــم کــس گویــا

مـــن از طـــریقة فخـــری قصــيدهای گفــتم

تـــو را کـــه نظـــــم نيفتـــاد مثــل آن حــاال

همـان طــریق نمودسـت ذوالفقـار حکــــيم

وليــک کــار بهــــا بــه ز هـــر دو یـــافت بهــــا
(بهاءالدّین)313 :3223 ،
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از حشو ابيات فو  ،بيت زیر استخراج میشود:
اگـــر چـــه جـــز از فخـــری و ذوالفقـــار

در ایــــن شيــــوه کــــس را نيفتــــاد کــــار

از سخنان نصراهلل عراقی و بهاء الدّین ،روی هم رفته ،میتوان چنين استنباط کرد که فخری اصفهانی و سيّد ذوالفقار شروانی کـه
تقریباً هم سن و سال بودهاند ،از نخستين سرایندگان قصيدة مصنوعاند و بهاءالدّین و نصراهلل پس از ایشان قرار دارند.
در منابع بعدی همه جا مبتکر این نوع قصيده را سيّد ذوالفقار شروانی معرّفی کردهاند و هيچ سخنی از قصيدة بهاءالدّین و
نصراهلل به ميان نياوردهاند .دولتشاه سمرقندی مینویسد « :قبل از سلمان ساوجی کسی در صنعت شعر مثل قصيدة ذوالفقار
نگفته است که مجموع صنایع و بدایع شعر را شامل باشد و آن قصيده مشتمل است بر توشيحات و دوائر و زحافات و از هر یک
(؟) بيت چندین مصاریع و ابيات ملوّن در بحور مختلف اخراج میشود» (دولتشاه :3213 ،ص .)323تقی الدّین اوحدی نيز
میگوید« :سيّد ذوالفقار شروانی ...قصيدة مصنوع که از او دوایر و غيره استخراج میشود از مخترعات اوست .سلمان و غيره تتبّع
وی نمودهاند» (تقی الدّین )3422 :3212 ،و آذر بيگدلی ( )13 :3227هم وی را مقنِّن قانون قصاید مصنوع میداند .حافظ علی بن
نور کاتب هروی ،متخلّص به عيشی که خود چندین قصيدة مصنوع دارد ،در مقدمة نخستين قصيدة مصنوع خود که آن را برای
سلطان حسين بهادر خان سروده است ،میگوید که قصيدة مصنوع « مخترعِ سيّد ذوالفقار شروانی است و ملک الشّعرا خواجه
جمال الدّین سل مان ساوجی تغمَد اهللُ بِغُفرانِه در جواب آن به احسن و اکمل وجهی مبادرت نموده و موالنا فصيح الدّین محمد
خوافی و جمعی از ف الی متأخّر دست همّت در کمر ریاضت زده به جواب این جر ت نمودهاند» (کتابخانة مرکزی دانشگاه
تهران ،نسخة خطی شمارة  :3347برگ .)3
شمس فخری اصفهانی که خود دارای قصيدة مصنوع است ،از قصيدة مصنوع پدرش سخن نگفته است .ممکن است این شائبه
در ذهن صورت بندد که منظور بهاءالدّین ساوجی از فخری ،شمس فخری باشد که در سال  . 723قصيدة مصنوع خود را در
مدح غياث الدّین وزیر سروده است .این تصوّر درست نيست و شمس فخری و سيّد ذوالفقار را به هيچ روی نمیتوان معاصر
تلقی کرد؛ زیرا سيّد ذوالفقار از پدر شمس فخری بزرگتر بوده و شمس در زمان مرگ ذوالفقار (در ميان  ) 672-662هنوز به دنيا
نيامده یا بسيار خردسال بوده است .دیگر این که قصيدة بهاءالدّین از لحاظ قافيه با قصيدة شمس فخری تفاوت دارد و دليل آخر
این که تقی الدّین اوحدی (کتابخانه ملی ملک ،نسخه خطی  :1234ص )131فخری اصفهانی ،پدر شمس را صاحب قصيدهای در
صنعت شعر میداند.
جای بسی شگفتی است که حمداهلل مستوفی با آن که از بهاءالدّین ساوجی و فخری اصفهانی نام برده ،به قصاید مصنوعشان
اشاره نکرده و حدود یک قرن بعد ،دولتشاه سمرقندی حتی از آنها در تذکرة خود نام نبرده است .دولتشاه عالوه بر اینها از شمس
فخری و قصيدة مصنوع وی نيز که در سال  723هـ ، .احتماالً سه سال قبل از قصيدة سلمان ساوجی سروده شده و هر دو قصيده
در مدح غياث الدّین وزیر بوده ،نيز اطّالعی نداشته است .امّا تقی الدّین اوحدی ،در قرن دهم از فخرالدّین صفاهانی سخن رانده و
دربارة قصيدة مصنوعش نوشته «:قصيده ای در صنعت سخن اختراع نموده بغایت خوب گفته ،چنانچه اوزان شعر بجميع از آن
استخراج می شود» (عرفات العاشقين ،نسخة خطی  1234کتابخانه ملک :برگ .)131از قصيدة فخری چيزی یافت نشد امّا از
اشارات بهاءالدّین ساوجی میتوان فهميد که قصيدة فخری و بهاءالدّین هم وزن و بر یک سبک و سيا بودهاند.
از قصيدة مفاتيح الکالم فی مدائح الکرامِ سيّد ذوالفقار شروانی ،علی رغم سعی بليغ نگارنده و جستجو در ميان دیوان اشعار وی
و برخی نسخ خطی قصاید مصنوع ،بيش از سه بيت که در برخی تذکرهها وجود دارد ،به دست نيامد .ذبيح اهلل صفا این قصيده را
در مونس االحرار دیده و عنوان آن را نقل کرده است« :این قصيدة ملک الشّعرا قوام الدّین ذوالفقار راست و این القاب بر سبيل
توشيح از اوّل قصيده بر میخيزد :جناب صدر اعظم صاحب معظّم قدوة عرب و عجم مربّی افاضل سادات آفا دستور عراقين
کهف الوری نظام ایران فخر الدّنيا و الدّین محمد الماستری ضاعف اهلل اقباله قبله دولت باد» (صفا ج 2م  3ص .) 133نگارنده در
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نسخة چاپی مونس االحرار و یکی از دست نویسهای آن که در کتابخانة مجلس با شمارة  3622نگهداری میشود ،قصيدة مذکور
را نيافتم .سه بيت نخست قصيده این است:
تـازه دلبرروار

بهـــار یـافـــت ب رررررار ز بررراد در گلررزار

چمن شـد از گ صرد برر

نهال چون قـد دلبـر چمـان شـود در رقـص

لســــان فاختــــه چرررون بیررردالن بنـــالد زار

ارم ز روی تنـاســــخ بـــه بروسترررران آیررد

خزان خـزان چــو در آیرد بـه بــاب بــاد بهـار
(دولتشاه سمرقندی :3213،ص)323

از حشو این ابيات ،بيت زیر مستخرج میشود:
گل صد برگ دلبر وار چـون در بوسـتان آیـد

بهـــاری بــاد در گلـــزار چــون بيــدل خــزان آیــد

از این سه بيت می توان وزن و قافيه و نوع قصيده را شناخت و بر اساس القاب مستخرج از توشيح قصيده که ذبيح اهلل صفا در
تاریخ ادبيات آورده ،میتوان گفت که تعداد ابيات قصيده سيّد ذوالفقار حدوداً صد و بيست و هشت بوده است.
پس از قصيدة ذوالفقار ،قصيدة مصنوع بهاءالدّین است که « مخزن السّرور و مجمع البحور» نام دارد و بعد از آن قصيدة مصنوع
نصراهلل عراقی ،برادر بهاءالدّین به نام «روضة الّسّحور و درّة البحور» که بعد از این معرّفی خواهند شد.
پس از این افراد باید سرایندة «نزهة االبصار» را پنجمين شاعر قصاید مصنوع بدانيم .در نام سرایندة این قصيده اختالف است.
محمد بن بدر الجاجرمی ،آن را در مونس االحرار آورده و در عنوانش نوشته «هذه القصیدة الموسومه بنزهة االبصار و معرفة بحور
االشعار انشاها و ابدعها االمام الفاضل افتخار الشعراء المتأخرین شرف الدّین فضل اهلل القزوینی فی مدح الصاحب االعظم افتخار الوزراء
شمس الدّین حّسین بغال طاب ثراه» (محمد بن بدر الجاجرمی :3227 ،ض) .تقیالدّین اوحدی نيز این قصيده را به شرفالدّین
قزوینی نسبت کرده و گفته« :شرفالدّین قزوینی از استادان سخن و بزرگان کهن است در صنایع و بدایع شعری بغایت کامل افتاده
و بی نهایت قادر و ماهر است .در مدح افتخار الوزرا شمس الدّین حسن نعال [نسخه بدل :نعالی] او را قصيدهای است مطوَل،
اقسام صنعت در وی کار فرموده .مطلع آن قصيدة ترکيب بند این است:
از اعتــــدال هـــــوای نســـيم عنبـــر بـــار

عـــروس گـــل بخراميـــد ســـوی صـــفة بـــار»
(تقی الدّین اوحدی)3271 :3212 ،

قصيدة نزهة االبصار در نسخه خطی  ،32273/2برگ  344متعلق به کتابخانة مجلس ،به نام شرف الدّین عبداهلل بن ف ل اهلل
الوصّاف بن محمد شيرازی ،مولّف تاریخ وصّاف آمده و چنين معرّفی شده است« :هذه القصیدة الموسومه بنزهة االبصار فی معرفة
بحور االشعار انشاها المولی الفاضل شرف الملة و الدّین فضل اهلل بن محمد الشیرازی» است .این نسخه در  . 723نوشته شده است.
حاجی حسين آقا نخجوانی نيز این قصيده را در جنگی دیگر که آن نيز به تاریخ  . 723امّا در مصر کتابت شده ،به نام همين
وصّاف شيرازی یافته است .عنوان این قصيده در جنگ مورد استفادة نخجوانی بدین گونه آمده« :هذه قصیدة موسومه بنزهة االبصار
فی علم العروض و االشعار انشاها و ابدعها ملک الشعرا افضل الفضال عالمة الدّهر نادرة العصر ابوالمناقب شرف الدّین فضل اهلل الوصّاف
بن محمّد الشیرازی  ...یمدح الصّاحب االعظم ملک ملوک الوزراء فی العالم شمس الدّنیاء و الدّین الدّامغانی  ...و یندرج فیها صناعة
مختلفه من التّوشیح و العاریة عن النّقط و المنقوط و المحذوف االلف و العربیة و المفرد و المثنی و المثلث و الرباعیه و غیرها و هی اربعة
و اربعون وزناً من البحور و المنشعبات» (نخجوانی.)42 :3237 ،

تاریخچه قصاید مصنوع فارسی و معرّفی دو قصيدة مصنوع ناشناخته از دو شاعر گمنام 317/

شرف الدّین شيرازی (وصّاف) و شرف الدّین قزوینی هر دو در یک دوره ،در زمان اولجایتو میزیستند و هر دو مورد عنایت
رشيد الدّین ف ل اهلل همدانی بودند .از این رو انتساب این قصيده به هریک از این دو نفر ،تغييری در تعيين زمان سرایش و
جایگاه آن در ميان دیگر قصاید مصنوع نمیدهد .با این حال احتمال انتساب آن به شرف الدّین قزوینی بيشتر است.
شمس فخری ،ششمين شاعر سرایندة قصيدة مصنوع است .وی که در حدود سالهای  . 674تا . 613متولّد شده و بعد از
سال  . 741به قول هدایت در  . 742وفات یافته ،قصيدهای مصنوع به نام مخزن البحور و مجمع الصّنایع سروده و از آن پنجاه
و پنج بحر استخراج کرده که هر بيت مشتمل بر صنعتی از صنایع حدایق السّحر است .وی این قصيده را در ماه شعبان  . 723به
نام غياث الدّین محمد وزیر به پایان برده است .چنانکه در ابياتِ برآمده از توشيح قصيده گفته است:
«بــه ســال هفتصــد و ســی و دو مــه شــعبان

تمـــام کـــــردم ایـــن نظــم جــانفزای مفيــد

بــه مــدح بنـــدگـــی آصـــف ســليمان جـــاه

غيــاث دیــن محمـــّد ،محـــمّد بــن رشيــــد»
(شمس فخری :3212 ،ص)231

مطلع قصيدة شمس فخری این است:
پـــری رخــی کــه بـــر آرد ز نســترن گلنــار

دمــادم افکنـــد انـــدر دلـــم از آن گـــل نـــــار
(همانجا)

سلمان ساوجی ( ) 771-732هفتمين سرایندة قصاید مصنوع است .وی در بيست و شش سالگی و هنگام جوانی (در سال
 ) 721قصيدة مصنوع خود را در مدح غياث الدّین وزیر (وزارت از سال  . 731تا  ) 726سروده است .بدین مطلع:
صــفای صــفوت رویــت بریخــت آب بهـــار

هـــوای جنّـــت کویـــت ببيخـــت مشـــک تتـــار
(کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران ،نسخة خطی  : 3347برگ )34

این قصيدة سلمان ساوجی در ميان قصاید مصنوع فارسی ،بيش از همه شهرت دارد .حتّی قصاید شاعران پس از وی نيز که
شعر وی را الگو قرار داده و صنایع بيشتری در شعر خود آوردهاند ،مانند قصاید اهلی شيرازی به شهرت قصيدة سلمان نمیرسد.
بدایع االسحار سلمان ساوجی ،دارای  363بيت است و  63بيت از حشو ابيات آن استخراج شده که هر بيت در یکی از اوزان شعر
فارسی است و یکی از بيتها در سه وزن خوانده میشود .در این  63بيت ،بيش از هفتاد آرایة بالغی نيز درج شده است .عالوه بر
اینها یک قطعه سه بيتی از توشيح اوایل قصيده استخراج کرده که نام و القاب غياث الدّین محمّد را در آن گفته و دو قطعة دیگر
که هر یک هشت بيت دارد از حشو قصيده بيرون آورده که یکی از حرف الف خالی است و دیگری نيز در هفت بيت نخست بی
نقطه است.
پس از قصيدة سلمان ،سرودن قصاید مصنوع رونق و رواج بيشتری گرفت و شاعران زیادی که اغلب در سدههای نهم و دهم
هجری میزیستند ،به سرودن این قصاید دست یازیدند.
در نسخة خطی  3323کتابخانه مجلس ،از شاعری به نام موالنا فصيح الدّین رویی قصيدهای مصنوع نقل شده است که گمان
میرود سرایندة آن فصيح الدّین محمد خوافی (تولد :حدود  - 777وفات :بعد از  ) 141شاعر و مورّخ دربار شاهرخ ميرزا
باشد .زیرا عيشی هروی چنان که گذشت فصيح الدّین محمد خوافی را از سرایندگان قصيدة مصنوع دانسته و از سوی دیگر چون
این قصيده در ستایش بایسنقر پسر شاهرخ ميرزا سروده شده است پس سرایندة آن باید از شاعران و نویسندگان همعصر بایسنقر
و شاهرخ ميرزا بوده باشد .وی فصيح الدّین محمد خوافی است که در زمان شاهرخ عهده دار مشاغل و ناصب دولتی بود .پس از
سلمان ساوجی میتوان از ميان فصيح الدّین محمّد خوافی و ابن حسام خوسفی (تولد :حدود  713؛ وفات ) 171 :شاعران
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سدة نهم هجری ،یکی را هشتمين سرایندة قصاید مصنوع ناميد .تقدیم قصيدة یکی از این دو شاعر بر دیگری بسيار مشکل است،
زیرا هر دو شاعر تقریباً در یک دوره میزیستند .هيچ نشانه و امارهای در قصيدة ابن حسام نيست که تاریخ سرایش آن را
مشخصتر کند .امّا فصيح الدّین خوافی قصيدة خود را به نام بایسنقر سروده ،از این رو تاریخ سرایش آن تقریباً مشخص است؛
یعنی بعد از  . 137که بایسنقر در نبود شاهرخ در پایتخت ،نيابت سلطنت را به عهده گرفت و قبل از  . 127که زمان مرگ
بایسنقر است .فصيح الدّین خوافی «قصيدة مصنوع سلمان را تتبّع کرده و درخور حال بد نگفته» (نوایی .)23 :3233 ،قصيدة وی
صد و پنجاه و هشت بيت دارد و هشتاد و سه بيت نيز از آن مشتق میشود .ابيات مستخرج از قصيده در  67وزن آمده اند .مطلع
قصيده این است:
نظيــر منظـــر رویــت کجــاست در گلـزار

عبيـــر دلبـــر مـویــــت کـراســـت بــر رخســار
(کتابخانة مجلس ،نسخة خطی  :3323برگ)26

ابب حسام در پاسخ قصيدة نزهة االبصار فی معرفة بحور االشعار ،قصيدة سرور العين یا سحریه را در نعت پيامبر اکرم (ص) سروده
است بدین مطلع:
کـرا هــوای بهـــار اســت و جــانب گلـزار

کــه نــو عــروس چمــن جلــوه مــیدهــد رخســار
(ابن حسام ،نقل از وفایی :3213،ص)327

این قصيده مشتمل بر صد و چهل و هفت بيت است .چهل و سه بيت نيز از حشو آن بيرون میآید که این ابيات در  44وزن
سروده شدهاند .از توشيح اوایل ابيات نيز سه بيت در نعت ح رت رسول اکرم(ص) مستخرج میشود .از ميان قصاید مصنوع
فارسی ،تنها همين قصيده در نعت رسول اکرم است و در ستایش شاهان و وزرا و قدرتمندان نيست.
اهلی شیراز ( ) 243 –111نهمين سرایندة قصاید مصنوع است .وی سه قصيدة مصنوع دارد که هر سه را در پی قصيدة
مصنوع سلمان ساوجی سروده است .نخستين قصيده در مدح امير عليشير نوایی ( 144ه 236 - .یا  237ه ) .شاعر ،دانشمند و
وزیر سلطان حسين بایقرا (سلطنت از  163تا  ). 233است .اهلی در مقدّمهای که بر این قصيده نوشته ،آن را معرّفی کرده و به
پيروی خود از قصيدة سلمان نيز اشاره نموده و میگوید که قصيدة سلمان «با وجود زیور صنایع و زینت بدایع چون تشریف
تعریف قافيه در بر نکشيده بود همانا جمالش به کمال هنر نرسيده بود» لذا قصيدة مصنوعی سروده که «مشتمل بر اصول و فروع
بحور و دوایر ستّه که اوزان نوزدهگانه است و تفکيک بحور آن و تعریف اقسام و حدود قوافی صحيح و معيوب و اسامی آن و
انفراع صنایع و بدایع که متقدّمين در کتب جمع کردهاند و متأخّرین جسته جسته بازنمودهاند با نوادر صنایع که فکر بکر این غرقة
بحر جان گدازی اهلی شيرازی اختراع کرده» (اهلی .)771 :3262،این قصيدة اهلی شيرازی یکصد و پنجاه بيت دارد که هشتاد و
پنج بيت نيز از آن مشتق شده است.
نسيم کاکل مشـکين کراسـت چـون تـو نگـار

شــميم سنبـــل پـــرچين کجاســت مشــک تتــار
(همان :ص)777

قصيدة دوم اهلی در مدح سلطان یعقوب (جلوس112 :؛ وفات ) 126 :است که در این قصيده نيز پيروی سلمان کرده است.
در مقدمة این قصيده میگوید« :این قصيدهای است صد و پنجاه و چهار بيت موَشَح به القاب فرخنده آثار ممدوح ،که موازی صد
و ده بيت از آن استخراج میشود مشتمل بر فروع و اصول بحور دوایر ستّه که اوزان نوزده گانه است و تفکيک بحور و تعریف
اقسام حدود قوافی صحيح و معيو ب و اسامی آن با حرکات و سکنات قافيه و انواع ایطاء جلی و خفی و اصناف صنایع و بدایع
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که در کتب متقدّمين و متأخّرین جمع آمده با بع ی از نوادر صنعت که زادة طبع این غرقة بحر جانگدازی اهلی شيرازی است»
(همان .)722-721 :مطلع آن قصيده این است:
هــوای جنّــت کــــویت نسـيــــم عنبــر بــار

فــدای نکهــت مـویـــت شــميم مشــک تتــار
(همان)77 :

قصيدة سوم در مدح شاه اسماعيل اوّل صفوی (سلطنت از  236تا  ) 223است« .این قصيدهای است صد و شصت بيت که
قریب صد و بيست بيت از آن مستخرج میشود موَشَح به القاب همایون ...شاه اسماعيل بهادرخان  ...مشتمل بر اصول بحور و
منشعبات و مزاحفات و دوایر ستّه که اوزان نوزدهگانه است و تفکيک بحور و اوزان مختلف چنان که نزدیک هفتاد و پنج وزن
مختلف نموده می شود و تعریف اقسام و حدود قوافی صحيح و سقيم و حروف قافيه از یک حرف تا نُه حرف به ترتيب جمع
آمده با حرکات و س کنات و القاب قوافی مذکور گشته و عيوب قافيه که اقسام ایطا جلی و خفی است همه جا بر دو وجه نموده
تا بعد از قافيه معيوب که جهت مثال نموده می شود قافيه صحيح باز آرند و همچنين بحور نامطبوع عرب بر دو وجه پذیرفته تا
بعد از نمودن مثال مقصود نظم بر وزنی مطبوع قرار گ رفته و در متن نوشته شد و نظم نامطبوع بر حاشية آن مرقوم گشته و اکثر
صنایع و بدایع که در کتب متقدّمين است گرد آمده با صنعتی چند که مخترع این غرقه بحر جانگدازی اهلی شيرازی است چنان
که مستجمع اقسام شعر است از قصيده و قطعه و غزل و رباعی و مستزاد و لغز و معمّا و ابيات مصنوع را به هم مثنوی متفر
توان شمرد در اوزان مختلف» (همان:)132-133 :
هوای گلشـن کــویت نسيـــم بـــاد بهـــار

گــدای خــرمن مویــت شــميم مشــــک تتــــار
(همان)134 :

چنان که می بينيم ،اهلی در قصيدة دوم بيش از قصيدة نخست تنوّ کرده و در قصيدة سوم نيز بيش از دو قصيدة قبل عرض
هنر نموده و نهایت قدرت خود را به کار برده است.
حافظ علی بب نور ،متخلّص به عيشی هروی (وفات  ) 213شاعر قرن دهم ،عالوه بر بدیعيّة ممتاز البدایع و چند قصيدة
مُوَشَح ،چندین قصيدة مصنوع هم دارد که نخستين را در مدح سلطان حسين بایقرا سروده است و مشتمل بر دویست بيت است
که نود بيت نيز از توشيح اوایل مصارع و حشو قصيده مشتق میشود؛ بدین مطلع:
حــریم حـــرمت کــوی تــو جنّــت ابــرار

نســــيم نکهــــت بــــوی تــــو راحــــت احــــرار
(کتابخانة مجلس ،نسخه خطی  3323برگ 26؛ کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران،
نسخة  : 3347برگ )2

قصيدة دوم نيز در مدح ممدوح پيشين و به سيا قصيدة قبلی است با این تفاوت که ابيات مستخرج از حشو قصيده اندن
است و شاعر بيشتر به معرّفی صنایع شعری پرداخته تا بحور و اوزان .در حقيقت این قصيده میتواند نمودار پيش نمونة قصيدة
مصنوع باشد و حرکت تکاملی بدیعيّه و تبدیل آن به قصيدة مصنوع را نشان دهد .وزن و قافيّة قصيده مانند بدیعيّة قوامی است امّا
ابيات مستخرج از حشو قصيده آن را مصنوع کرده است .مطلع قصيده این است:
ای جهــــان را ز حشــــمت تــــو مــــدار

وی زمـــــان را بــــه همّـــــت تــــو قــــرار
(کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران نسخة شمارة  ، 3347برگ )41

قصيدة سوم را با مطلعِ
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شــراب شــربت ذوقــت شفاســت ای دلــدار

عــذاب محنــت شــوقت بالســت بــی مقــدار
(کتابخانه مجلس ،نسخة خطی  ، 3323برگ )4

در مدح شاه اسماعيل اول صفوی (سلطنت از  236تا  ،) 223به پيروی از قصيدة سلمان ساوجی سروده است .این قصيده در
دویست و چهل و پنج بيت است که صد و پنج بيت از آن مشتق میشود .در مقدّمة این قصيده نوشته ...« :در خاطر شکسته
گذشت که قلم خجسته اثر به اسلوبی که سابقاً در زمان پادشاه ولی نعمت ...سلطان حسين ميرزا ...در تتبّع قصيدة اف ل المتأخرین
خواجه سلمان ساوجی طاب ثراه قدمی نهاده بود  ...قصيدة پسندیده بر صفحة ایام ثبت نماید بلکه بر قصيدة سابق نيز صنعتی چند
بيفزاید» (کتابخانة مجلس ،نسخه خطی  ،33262رسالة اول ،برگ .)3
مترجم مجالس النّفائس قصيدة مصنوع دیگری را با مطلع زیر به حافظ علی بن نور نسبت داده است که به پيروی از سلمان
ساوجی سروده است:
قيــــام قامــــت جـــانان بالســـت در رفتــار

ظـــالم ظلمـــت هجـــران رواســـت بـــر اغيـــار
(نوایی)342 :3233 ،

تیمور حسینی نيز قصيدة مصنوعی دارد که به پيروی از اهلی شيرازی در مدح شاه صفی صفوی (سلطنت از  3321تا ) 3313
سروده است .این « قصيده مشتمل است بر یکصد و شصت و دو بيت و قریب به یکصد و سی بيت از او مشتق میشود متناول بر
اصول بحور و منشعبات و مزاحفات از مطبوع و نامطبوع که مخصوص شعرا عرب است و دوایر ستّه که مخرج اوزان نوزده گانه
است و تفکيک بحور و اوزان مختلف و تعاریف اقسام قوافی صحيح و سقيم و ذکر صحّت ایطا جلی در بع ی اوزان مواد و
حدود محسَنات از صنایع بدیع و بيان که به رسالة فارسی که اختالف کثيره داشت ملتفت نشده بدان عمل شد و قریب به چهل
صنعت از صنایع بدیع با چند بحر و لقب قافيه مزید قصيدة موالنای مذکور [اهلی شيرازی] شده و بع ی از صنایع که تکرار در
آن قصيده واقع شده بود التفات ننموده متوجّه صنایع غریبه شده مع آنچه وظيفة شعراست از غزل و قطعه و رباعی و مستزاد و لغز
و معمّا .و ابيات مصنوعة متفرقه را مثنوی نيز توان شمردن» (کتابخانة مجلس ،نسخة خطی  :3323برگ )13
هــزار گلشــن رویــت بــه دهــر حســن همــا

غبـــار بـــرزن کــــویت بـــه مهـــــر داده ضـــيا
(کتابخانة مجلس ،نسخه خطی  :3323برگ )13

در ترجمة مجالس النفائس آمده است که درویش منصور سبزواری (نوایی )24 :3233،و موالنا صاحب بلخی (همان :ص)36
نيز قصيدة سلمان را جواب گفتهاند .از این قصاید چيزی به دست نيامد؛ امّا اگر به راستی در پاسخ قصيدة سلمان بوده باشند باید
آنها را هم از نوع قصاید مصنوع انگاشت .عالوه بر اینها در فهرست نسخههای خطی فارسی ،از قصيدههای مصنوع زیر نيز سخن
رفته است .چون این قصاید را ندیدهام دربارة مصنوع بودن یا نبودن آنها نمیتوانم سخنی بگویم لذا صرفا به نقل سخنان منزوی
اکتفا میکنم:
 .3قصيدة مصنوع از حاذ طبيب تبریز (منزوی،3213ج)3341 :2؛ .3قصيده مصنوع از حسن فرزند عبداهلل فرزند عبدالمؤمن
خویی در ستایش سلطان رکن الدّین قزل ارسالن پسر کيخسرو (همان)3341 :؛  .2قصيدة مصنوع از واصلی (همان.)3347 :
ارزش قصاید مصنوع
در پرداختن قصيدههای مصنوع ،تقدّم لفظ بر معنا و اهميت آرایش سخن از دیگر گونههای شعر ،آشکارتر و بيشتر است و شاعران
منتهای کوشش خود را در پردازش ظاهری زیبا و پر طمطرا و مزیّن به انواع آرایههای ادبی ،بویژه آرایههای بدیعی که بر برونة
زبان عمل میکنند ،به کار میگيرند تا بنایی شکوهمند از واژهها بسازند و در ميدان رقابت با همکاران گوی سبقت را بربایند.
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طبيعتاً چنين قصيدههایی به دليل داشتن ساختاری هزار تو و الزامات و قيودات و محدودیتهای شاعر در انتخاب واژگان و
ترکيبات شعری برای گنجاندن قطعات و ابيات پيش ساخته در توشيح و حشو آنها ،همگی بال استثنا از لطف و زیبایی صوری و
معنوی بی بهرهاند و هيچ ارزش زیبا شناختی شعری ندارند و فقط مجموعهای نازیبا و ثقيل از صنایع شعری را شامل می شوند.
آذر بيگدلی ( )373 :3227از همين جهت می نویسد« :در نظر حقير این صنایعِ دخلی ،ربطی به محاسن شعری که باعث تغيير
حال مستمع که غرض کلی از شعر است ندارد» .عالوه بر عيوب فو  ،این قصاید از نو آوری و ابداع نيز خالیاند و همگی به
پيروی از قصيدة ذوالفقار شروانی ساخته شدهاند .هر چند در ميدان منازعه بر سر قدرت تصنّع و تکلّف ،قصيدة سلمان بر آن چيره
آمد و شاعران بعدی بر قصيدة سلمان چشم داشتند و قصد رقابت با آن را در سر میپروراندند ولی باید در نظر داشت که سلمان
نيز خود پيرو ذوالفقار بوده است.
سرایندگان قصاید مصنوع در انتخاب وزن و قافيه ،کامالً از شيوة پيشنيان خود پيروی کردهاند به گونهای که فقط یکی از قصاید
حافظ علی بن نور در بحر خفيف اصلم مسبغ (فاعالتن مفاعلن فعَالن) است و دیگر قصاید همگی در بحر مجتث مثمن مخبون
(مقصور  /محذوف /اصلم مسبغ) سروده شدهاند و هجای قافيه در اغلب آنها « -ار» است ،جز قصاید بهاءالدّین ساوجی و تيمور
حسينی که هجای قافية آنها مصوت بلند (آ) است .اوزان قصاید چنين است:
الف :مثمن مخبون مقصور  /اصلم مسبغ(مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالن  /فع الن):
چمــن شــد از گــل صــد بــرگ تــازه دلبــروار

بهــــار یـافــــت بهـــــاری ز بـــــاد در گلـــزار
(سيّد ذوالفقار)

گــذر ز مــيم دهانــت ســخن کنــد دشــوار

اثــــر ز مــــوی ميـانــــت کمـــر کنـــد اظهـــار
(نصراهلل عراقی)

از اعتـــــدال نسيـــــم صبــــای عنبــــر بــار

عـــروس گـــل بخــراميـــد ســــوی ص ـفّة یــار
(ف ل اهلل قزوینی)

پـــری رخــی کــه بـــر آرد ز نســترن گلنــار

دمـــادم افکنـــد انـــدر دلــــم از آن گـــل نـــــار
(شمس فخری)

صفـای صفـوت رویـــت بریخـت آب بهـار

هــوای جنّــت کـویــــت ببيخــت مشــک تتــار
(سلمان ساوجی)

نظيــر منظـــر رویــت کجــاست در گلـزار

عبيـــر دلبـــر مـویــــت کـراســـت بــر رخســار
(فصيح الدّین خوافی)

کـرا هــوای بهـــار اســت و جــانب گلـزار

که نـو عـروس چمـن جلـوه مـی دهـد رخسـار
(ابن حسام)

حریـــم حـرمـــت کـــوی تــو جنـــت ابــرار

نسيـــم نکهـــت بـــوی تـــو راحــت احــرار
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(حافظ علی)
شـراب شــربت ذوقــت شفاسـت ای دلـدار

عــذاب محنــت شوقـــت بالســـت بــی مقــــدار
(حافظ علی)

قيــــام قامــــت جـــانان بالســـت در رفتــار

ظـــالم ظلمـــت هجـــران رواســـت بـــر اغيـــار
(حافظ علی)

هــوای جنّــت کــــویت نسـيــــم عنبــر بــار

فــدای نکهــت مـویـــت شــميم مشــک تتــار
(اهلی شيرازی)

نسيم کاکل مشـکين کراسـت چـون تـو نگـار

شــميم سنبـــل پـــرچين کجاســت مشــک تتــار
(اهلی شيرازی)

هوای گلشـن کــویت نسيـــم بـــاد بهـــار

گــدای خــرمن مویــت شــميم مشــــک تتــــار
(اهلی شيرازی)

ب :مثمن مخبون محذوف (مفاعلن فعالتن مفاعلن فعِلن)
ترا شــدم صنمــا در گـــذر ز کـــوی جفـا

جــدا مشـــو کـه دلــم بـر تـو کـرد روی وفـا
(بهاءالدّین ساوجی)

هــزار گلشــن رویــت بــه دهــر حســن همــا

غبــــار بــــرزن کـویــــت بـــه مهـــر داده ضـــيا
(تيمور حسينی)

 -3بحر خفيف اصلم مسبغ(فاعالتن مفاعلن فعَالن):
ای جهــــان را ز حشــــمت تــــو مــــدار

وی زمـــــان را بــــه همّـــــت تــــو قــــرار
(حافظ علی)

ب اءالدّیب ساوجی
بهاءالدّین ساوجی شاعر کم نام و نشانی است که منابع کهن نيز درباره او اطالعات بسيار اندکی دارند .تاریخ گزیده قدیم ترین
جایی است که نام این شاعر در آن آمده است .حمداهلل مستوفی دربارة او مینویسد« :بهای ساوجی در حيات است .سخنان نيکو
دارد و این ضعيف را به چند قطعه و قصيده مشرّف فرموده» (مستوفی.) 734 :3217،
یک نسخة منحصر بفرد به نام دیوان بهاءالدّین ساوجی ،با شماره  234در کتابخانة سپهساالر نگهداری میشود که در سدة
یازدهم هجری نوشته شده است .مدوّن و مؤلف این نسخه مینویسد « :بنده ...نصراهلل بن حسن العراقی  ...قصاید مصنوع و
مقطّعات مطبوع این یگانه (بهاءالدّین ساوجی) را که مدایح این مخدوم (تاج الدّین علی عراقی) مقصود بود با دیگر اشعار که
شعرای عصر در این ح رت عرض کرده بودند جمع کرده ...و آن را به عراقيات موسوم کرد».

تاریخچه قصاید مصنوع فارسی و معرّفی دو قصيدة مصنوع ناشناخته از دو شاعر گمنام 362/

نام این مجموعه «عراقيّات» بوده است یعنی اشعاری که در مدح تاج الدّین علی عراقی است ،امّا نسخه نویسان بر اساس یاد
داشت نادرست مالک نسخه بر روی صفحه نخست کتاب ،آن را «دیوان بها» ناميدهاند.
پس از این دو منبع ،تا جایی که نگارنده آگاهی دارد ،در برگ 312جنگ خطی شمارة  6232کتابخانة ملک که پس از سدة
یازدهم تدوین شده ،از بهاءالدّین با عنوان بهاءالدّوله ساوجی یاد شده است .چنانکه خود شاعر در تخلّص قصایدش و برادر وی
نيز در مقدّمه کتاب تصریح کردهاند نام وی بهاء الدّین و نام پدرشان نيز چنان که از نام برادرش بر میآید ،حسن بوده و مؤلف
جنگ کتابخانة ملک تسامحاً او را بهاءالدّوله خوانده است .جز اینها دیگر در هيچ تذکره و جنگ و سفينهای نامی از او ندیدهام.
زادگاه وی ساوه است .عالوه بر این که در تخلّص قصایدش ،خود را بهای ساوجی ناميده ،در قصایدش نيز سه بار از شهر
ساوه نام برده ،و یک بار خود را بدان شهر منتسب کرده است:
احمــــــدی وز مهـاجــــــــران تـــــــوام

بـــــوده در قصــــــد دشمنـــــــت ز انصـــــار

در رکــــاب تــــو کــــرده چـــون بـــوبکر

هجـــــرت از ســـــاوه تــــا بـــــه هنـــــدوبار

از زندگی و شرح حال وی چيزی جز اطالعات اندکی که از قصاید بازماندة او میتوان دریافت در دست نيست .به تصریح
نصراهلل بن حسن عراقی ،محرّر و مدوّن بخشی از اش عار بهای ساوجی ،قصاید موجود در نسخه در مدّت اقامت شاعر در کرمان و
مالزمت تاج الدّین احمد عراقی سروده شده و در زمان زنده بودن ممدوح (قبل از سال  741یا  746ه) گرد آمده است از این
روی هيچ آگاهی از زندگی شاعر پيش از ورود به خدمت تاج الدّین عراقی و یا پس از آن نيست.
از برخی قراین موجود در اشعار بهاء می توان دریافت که وی در زمان حاکميت تاج الدّین بر بم و سيرجان به خدمت او رفته
است؛ زمان محمد شاه و قبل از رسيدن تاج الدّین به وزارت امير مبارز الدّین در کرمان.
میدانيم که غياث الدّین پس از مرگ دمشق خواجه ( ) 731به جای او وزیر ابوسعيد شد و تا زمان سلطنت آرپاخان وزیر بود.
پس از شکست خوردن آرپاخان از امير علی پادشاه دیار بکر که به یاری موسی خان به آذربایجان آمده بود ،غياث الدّین نيز
گرفتار گشت و در سال  726کشته شد .از این رو با حدس و گمان میتوان گفت که بهاءالدّین در ميان سالهای 624

تا 741

و یا حداکثر تا سال  ، 746زمان مرگ تاج الدّین ،در خدمت وی به سر می برده است.
با توجه به مطالب فو و کمال پختگی اشعار و آگاهیهای بسيار بهاءالدّین در علوم مختلف چون علوم دینی ،عربی ،ادبی و
نجومی و برخی قراین دیگر مانند سخن حمداهلل مستوفی که میگوید «:بهاءالدّین ساوجی در حيات است» میتوان گفت که وی
در سال  ، 723زمان پرداختن تاریخ گزیده ،سنين پيری و پختگی خود را میگذرانيده و احتماالً بيش از شصت و حدود هفتاد
سال داشته است .اگر حدس ما نزدیک به واقعيت باشد باید او در ميان سال های  663هـ  .تا  673هـ .
باشد.

چشم به جهان گشوده
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نصراهلل عراقی
نصراهلل عراقی از بهاءالدّین نيز گمنامتر است .تنها منبعی که نام وی در آن آمده کتاب عراقيّات از تأليفات خود اوست .چنان که
خود در عراقيّات میگوید – اگر سخنش درست باشد و از سر تعارف و احترام نگفته باشد -برادر بهاءالدّین ساوجی است .در این
کتاب دویست و سی و چهار بيت از اشعار وی موجود است که شامل یک قصيدة مصنوع ،دو قصيدة بلند و یک قطعه شش بيتی
است .این قطعه گواهی مح ر منظومی است که بهای ساوجی در تأیيد تاج الدّین علی عراقی خطاب به غياث الدّین محمد وزیر
نظم کرده و بزرگان کرمان نيز به صحت م مون آن گواهی و شهادت منظوم دادهاند .در عنوان این گواهی وی را چنين معرفی
کردهاند :گواهی موالنا قدوة االفاضل و العلما صدر الملّة نصر اهلل العراقی .از این عنوان می توان دانست که وی نيز چون بهاءالدّین
در دربار تاج الدّین علی عراقی جایگاهی بس بلند داشته و مورد احترام حواشی تاج الدّین بوده است .تخلص وی یحيی بوده و
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چنان که از همين اشعار اندکش بر می آید در شاعری بویژه قصيده سرایی توانا بوده و چيزی از برادر خود کم نداشته است.
هرچند قصيدة مصنوع وی که در این مقاله معرفی خواهد شد برای شناساندن قدرت شعری و سبک شاعری وی کافی است امّا
برای آگاهی بيشتر چند بيت از تشبيب قصایدش نقل می شود:
فی لزوم الفيل و النّمر
دی چو پيـل صبـح باریدن گرفت آتـش ز دم

شد پلنــگ شــب شتـــابان در بيابـــان عـــدم

روی گـردون از کواکب بود چون پشت پلنگ

پيل صبحــش محـــو گــردانيـــد در زیـر قـدم

شب پلنگی بود ،کش سيماب بـود اندر دهـان

صبح پيلی بود کـش کافـــور بـود انـــدر شـکم

شد پلنگ چـرخ را روشن به عين الثّور چشـم

کرد گرد و خان پـای پيـل صـبحش تـار و تـم...
(نسخة  234کتابخانه سپهساالر :برگ)

ای شمـع کـه سـر تـا بـه قـدم عـين صـفایی

شـــب تـــا بــه ســحر محــرم هــر پــرده ســرایی

چــون نــور بصـــر از سيهـــی روی ســپيدی

چــون نــور قمــر در ظلمــات اصـــل ضــيایی

در کــوی نظـــر سيــــم تــن لعــــل کالمـــی

در بــــاب بصــــــر ســـــرو قـــــد زرد قبـــایی

هـــم مونـــس احــراری و هــم محــرم اســرار

عيبـــت همــه ایــن اســـت کــه کوتــاه بقــایی...
(نسخة  234کتابخانه سپهساالر :برگ)26

معرّفی قصیدة مصنوع ب اءالدّیب
پيش از این گفته شد که بهاءالدّین ساوجی سومين سرایندة قصاید مصنوع فارسی است .آنچه در زیر میآید قسمت پایانی مقدمة
قصيدة وی است که شاعر طبق شيوة مألوف سرایندگان قصاید مصنوع ،بر قصيدهاش نوشته و آن را معرّفی کرده است .در نسخة
دست نویس ،نشان افتادگی از آغاز قصيده کامال آشکار است .موارد داخل قالب بر اساس توشيح اوایل مصراعها بازیابی شد و
آشفتگی چهار مصراع دیگر اصالح گردید .برای جلو گيری از اطالة مقاله فقط چهارده بيت از آغاز و پانزده بيت پایان قصيده در
این جا نقل میگردد .خوانندگان ارجمند متن کامل قصيده را در دیوان وی (بهاءالدّین ساوجی )321 :3223 ،میتوانند بخوانند.
مقدّمة قصيده
[تــــا بنـــــای زمـانــــــه باقــــی بــــاد

دولـــــت تــــــاج دیـــــن عــــــراقی بــــاد

چــــرخ فرتـــــوت و بخـــــت بـرنـــــا را

بــــا مـــــــرادش هـــــــم اتفــــــاقی بــــاد

زُهــــره ش مطــــرب آســــمان مجلــــس

مـــــه نــــو جــــام و مهــــــر ســــاقی بــــاد]
***

[جهــــان جــــاه تــــاج دیــــن عراقــــی]

سپهـــــــر معــــــدلت دستـــــــور اعظــــــم

ز انصافــــــت بنــــــای عــــــدل عـــــالی

[باقبالــــــت اســــــاس ملــــــک محکــــــم]

تاریخچه قصاید مصنوع فارسی و معرّفی دو قصيدة مصنوع ناشناخته از دو شاعر گمنام 361/

شــــده از ف ــــل تــــو دانـــــش مکــــرم

شــــده در عهــــد تــــو ملـــــت مبــــاهی
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و همچنين از قصيده به غير از آنکه پنجاه بحر بر انگيختم ،قطعهای ده 4بيت در بحر منسرح مربّع که آن دویست و شانزده حرف
بيش نيست نظم دادم و در متن مصاریع اول و دوم درج کردم و آن قطعه بر سه بحر میتوان خواند:
صاحب سيف و قلـم

منبع

منبـع جـود و نعـم

ملجـا ف ل و هنر

ملل

وارث علــم و عمـل

آصف گـردون محـل

صاحب

واال

گهر

سرور

مسند

نشين

صاحـب

دریا

یمين

واقـف

علـم

یقيـن

زبـدة

کافـی

ملـک

زميـن

هــادی

قامـع

بيــخ

فتـن

قاطـع

والی

ملک

و

لطف

و

کرم

نسـل

بشــر

راه

سنن

شـاخ

ضـرر

هرچند آن قصيده 1بواسطة آن که الف ل للمتقدم بر قصيدة این مخلص مقدم بود و بتشریف الّسَّابِقُونَ الّسَّابِقُونَ أُولئِکَ الْمُقَرَّبُونَ
مشرف این قصيده نيز بحکم کالم علّام که «وَلَآلخِرَةُ خَیْرٌ لَکَ مِنَ ٱألُولَىٰ» و اشارت« لَیْلَةُ الْقَدْرِ خَیْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ » به زبان حال
میگوید که «گر تو خوبی ای صنم ما نيز هم بد نيستيم»
این چنين مسـت کـه مـایيم ز خمخانـة دوسـت

همـــه خـواهنـــد کـــه باشنــــد ولـــی نتــــوانند

و این قصيده را بعد از ترتيب دادن ترکيب «مخزن السّرور و مجمع البحور» نام نهادم .الحمد هلل وحده.
تــو را شـــدم صــنما در گــذر ز کــوی جفــا

جــدا مشــو کــه دلــم بـــر تــو کــرد روی وفــا

اگــر تــو ســـاکن ایــن کــوی را محــل نــدهی

هـــوای تـــو نبــــود طبـــــع عاشقــــان را ،را

بــدان چــو وامِــقِ ســر گشــته بــر در عــذرام

اگـــر چـــو بلبلــــم آشفتـــه بــر گــل رعنــا

مفاعيلن (4بار)

شدم در کوی تو ساکن چو وامق بر در عذرا

هزج مثمن سالم

شدم بر روی تو عاشق چو بلبل بر گل رعنا
نفير از آن کــه مـرا تـا کـه جـان بـود درتـن

نهـــم ز کــوی تــو جانــا بــرون بــه هــر کــو پــا

1ارم قبـــول کنـــی تــا زیــــم تـــو را باشـــم

چــه واجــب اســت و چــرا باشــم از تــو جــدا

مفاعيلن (2بار)

مرا تا جان بود در تن تو را باشم

هزج مسدس سالم

تو جانانـی به کوی تو چرا باشم
یقــين شــمر کــه دلــــی دارم از غمــت شــيدا
مفاعيلن مفاعيلن

از آن مقيــــم ســـری دارمــت پــر از ســــودا

دلی دارم ز غـم شيدا

هزج مربع

سری دارم پر از سودا
ز هر که هست مرا با تـو خوشـتر آیـد عشـق

هـــمی بــدار کــه دل را تــو جانـــی و جــان را
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مــراد از دو جهــــان زنـدگانــی تــو بـود
مفاعيلن مفاعيلن فعولن

تــو زان کــــه روح روانــی بــه لعـــل جــان افــزا

مرا با تو خــوش آیـد زندگانی

هزج مسدس محذوف

که دل را جانی و جان را روانی
اگــر بــه طيــــره دلــــم بــــردی ای نگارینــا

اميــد نيســتم از آن چشــم پـــر خمــــار وفــا

 33نيم از آن که دو چشـم خـوش خمارینـت

چنــد بکشـــد و نرنجــــــد دلــم ز بــار جفــا

هنــــوز چشـــــم تمنّــای وصــل مـــیدارد

دلــم کــه داشـــت ســرکویت ای نگــارین جــا

مفاعيل مفاعيل مفاعيل مفاعيل دلم برد نگارین از آن چشم خمارین

هزج مثمن مکفوف مقصور

از آن چشم خمارین دلم برد نگارین
پری رخـا تـو سـيه چشـم و هـم سـيه زلفـی

یقــين تــو ســروِ ســمن بــویی و ســمن ســيما

اگــــر بــه طـــرة جعـــد ســتمگرت برســند

نهنــــــد روی عبـــــادت سمـنبـــــران ختـــــا

مفاعيلن مفاعيلن فعولن

سيه چشـمِ سيـه زلفِ ستمـگر

هزج مسدس مکفوف محذوف

سمن بویِ سمن رویِ سمن بر...
 21والی طبــع روانـم همــاره مـدحت توسـت

از آن بــه شعـــــر متينــــم ســــر آمــد و یکتــا

جهــــان همــــاره بــر آب زالل مــــی خنـــدد

ز آب روشـــــن سحـــــر حـ ــالل شعـــر بهــا

از ایــن قصــيده گـــرم از تــو روی تربيــت اســت

فراغــــت اســـت دلـــــم را ز جملــــة شعـــرا

فع لن فعولن فع لن فعولن

طبـع روانــم آب زالل است

متقارب اثلم

شعر متينم سحر حالل است
مــرا اگـــر چـــه بــه مـــدح تـــو دســترس نبــود

ضــرورت اســت در ایــن بحــر رفتــنم بــه شــنا

و گــر چــه از شعـــرای جهــان جــز از فخــری

لســان نکــرد بدیـــن شيـــوه نظــم کــس گویــا

مـــن از طریقــــة فخـــری قصيـــــده ای گفـــتم

تــو را کــه نظـــــم نيفتــــاد مثـــل آن حــاال

 333همــان طریــق نمــــودست ذوالفقــار حکــيم

وليـــک کـــار بهــــا بـــه ز هـــر دو یافــت بهــا

فعولن فعولن فعولن فعول

اگر چه جز از فخری و ذوالفقار

متقارب مقصور

در ایـن بحر کس را نيفتاد کار
ره سخن نرود ،در بحـــور نظـــم چــو مـن

در ایــــن زمــــانه کــــس از عــر آدم و حــوا

ستوده است بســـی ذوالفقـار خـاطر خـویش

از آن قصــيده کــه فخـــری نبــود خــویش ســتا

ار انوری اســت به زخـــم زبــان بـر انـدازم

نهــال نظـــــم وی از بيـــــخ جــان بــه ف ـرّ دهــا

قصيده ای به ثنای تو گفتـه شـد کـه چـو مـوم

شــــود بـــه گــاه بيانـــش ز شــــرم آن خــارا

فعولن فعولن فعولن فعل

چو مـن ذوالفقار زبان برکشـم

متقارب محذوف
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رگ فخری از بيخ جان برکشم
 331یکایک از سخــن نغز تا سـخن بـاقی اسـت

مبــاد جــز کــه بــه مــــدح تــــو مقـــطع و مبــدا

بریــــده بــاد بــه طعنــــت بـــر ســــر دشــمنت

که سـر بریـده بـه اسـت و عـدم شـده زیـن جـا

اميــد ملـــک مبـــاد از تــو منقطــع شــده زانــک

رهــين بــه حکــــم تــو بهتـــر جهــان و مــا فيهــا

دليـــل خيـــــر تـــو پـــاید مــدام در ره ف ــل

مــــرید آن کــــه نباشـــد در ایــن مریــد شــما

فعولن فعولن فعولن فعولن

سخـن بر سر دشمنت قطع کردم

متقارب مثمن سالم

که مقطع از این جای بهتر نباشد
بهاءالدّین ساوجی قصيدة مخزن السّرور و مجمع البحور را ،در بحر مجتث مثمن مخبون محذوف (مفاعلن فعالتن مفاعلن فعَلن)
سروده است ،بحری که احتماالً قصيدة مصنوع فخری اصفهانی در آن بحر بوده و سيّد ذوالفقار شروانی نيز قصيدة خود را در
همان بحر امّا مقصور سروده است .این قصيده صد و هشت بيت دارد .از حشو قصيده نيز افزون بر ده بيتی که در مقدمه آمده،
چهل و شش بيت در اوزان مختلف استخراج می شود که در هر بيت دست کم یک آرایة بدیعی گنجانده شده است و هر بيت در
وزنی از اوزان مختلف قرار می گيرد که با احتساب دو وزن مستخرج از دو قطعة بر آمده از توشيح اوایل مصراعها ،مجموعاً چهل
و هشت وزن میشود (نام اوزان در جدول پيوست می آید) که دو تا از مدّعای شاعر کم است .برای رسيدن به عدد چهل و هشت
یا باید یکی از ابيات را به سه وزن خواند و یا دو بيت را هر کدام به دو وزن .البته ممکن است جز اینها ابياتی نيز از حشو قصيده
استخراج شده بوده که به دليل ناقص بودن مقدّمه در نسخة دست نویس موجود نيست.
نگارنده قطعه مستخرج از حشو قصيده را (با مطلع  :صاحب سيف و قلم /منبع لطف و کرم) -که شاعر در مقدّمه آورده و
مدّعی است که میتوان آن را در سه بحر خواند -در بيش از دو بحر منسرح مطوی مکشوف (مفتعلن فاعلن) و رمل محذوف
(فاعالتن فاعلن) نتوانست قرائت کند.
قصیدة نصراهلل عراقی
روضة السّحور و درة البحور
چون در صفحات قبل بخش بزرگِ مقدمة این قصيدة مصنوع نقل شده است در اینجا ادامة آن را میآوریم و پس از آن چند بيـت
از آغاز و پایان قصيده را نقل می کنيم.
« ...بندة کمينه نيز متابعت او (بهاءالدّین ساوجی) را از فرای

شمرده از انوار ف ایل او اقتباس نموده بر نظـم ایـن قصـيده کـه

مشتمل است بر چهل و شش بحر از فروع و شعب اوزان مستعمل اقدام نموده از تواشيح اوایل مصاریع ابيات سه بيت که از بحـر
مسّدس مقصور است برانگيخته
کســــی کـــز وی اســـاس جـــود باقيســـت

جهــــان جــــاه تـــــاج دیـــــــن عـــــراقيست

بـــه دورانـــش جهـــــان در استـــــراحت

بـــه ایّـــامش فلــــک بـــا بـــــی نفاقــــيست

هاللـــش منقــــــر و خـــــورشيد تبشــــی

ســــپهرش مجلــــس و ایــــــام ساقيســــت

و از مصرع های آخر ،سه بيت دیگر در بحر رمل مسدس محذوف
آنــــک رای اوســـــت اختـــــر را مجيــــر

آنــــک صــــدر اوســــت دولــــت را ظهيــــر
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هـــم ز عدلـــــش کـــار عالـــــم برقـــرار

هــــم ز رایــــش دیـــــدة دولــــــت قریــــر

بـــر رضـــایش چـــــرخ اعظـــم را مـــدار

بــــر مــــرادش مهــــــر انــــــور را مســــير

بيرون آورد و از ميان هر دو مصراع از هر مصراعی حرفی قطعة مشتمل بر شش 6بيت از بحـر منسـرح [(منسـرح نيسـت بلکـه
سریع مسدس مطوی موقوف است)] که صدور اولياء ح رت بدان منشرح است ابداع و اختراع کرد
ای کـــه جهــــان راســـت ز عـــدلت نظـــام

یافـــت ز جـــاه تـــو جهـــــان احتشـــــــام

نيســت بــه حشــمت چــو وقــارت زمــين

نيســـت بـــه بخشـــش چـــو بيــــانت غمــــام

خــار خســان نـــزد تــو تصحيــــف عــين

خــــان زمــــين پيــــــش تـــــو مقلــــوب الم

کشــور بخشــش کــه چــو قــم بُــد خــراب

گشـــــت ز جـــــود تـــو چـــو دار السّـــالم

پــيش معانــــی تــو کــان بــــی ریاســت

چيـــــست جهـــــان مزرعــــهای والسّــــالم

و در هر بحری از بحور چهل و شش گانه صنعتی از علم بيان که استاد این فن رشـيدالدّین وطـواط آن را ضـبط و بـه حـدایق
السّحر موسوم گردانيده و آن مخدّره را روضة الّسّحور و درة البحور نام نهاد و به یمن القاب همایون صـاحبی محلّـی گردانيـده بـه
موقف عرض رسانيده.
گــــذر ز ميــــم دهانــت ســخن کنــد دشــوار

اثــر ز مــوی ميــانــــت کمــــر کنـــد اظهــار

سزاست نـازن ترکانـت گفتــن از پـی آنـک

نطــا چابــک شنگـــت ز جــان ببــــرد قــرار

یکــــی تصــــوّر مهــــر تــــو در خيــال آرد

کـــه بــا تفکّــــر بـــی حاصلــــش نباشــد کــار

گمــان کـــه ...ز غـــم صـــد بـال نمـییابــد

روان کــه ...روی نمــیتابـــد از تــو در پيـــکار

مفاعيلن (4بار)

دهان نازن تنگت تصور در نمی یابد

بحر هزج سالم

ميان چابک شنگت تفکر بر نمی تابد
مرصّع
 1ز روی لطـف ممان زیــر زخمـهام چـون عـود

اگــــر ســــزد بــه کنـــارم بــه ســان چنــگ در آر

وگــــر خطاســـت کــه در چنــگ غــم کــنم زاری

یــک امشبـــــی بنــــوازم ز لطـــــف بـــی اغيــار

یقــين ز عشــق تــو گشــته اســت دل چنــين نــاالن

امــان دهـــش اگــر از بـار غـم تـوان بـه کنـار

مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن

ممان چون عود در چنگ غمم ناالن

بحر هزج مسدس سالم

به سـان چنــگ بنــوازم اگـر بتوان
تجنيس تام
اگــــر چــه چــــرخ کمــان داری آورد مثلــت

ولــی یقيــــن کــه نيــــارد دگـــر چــو تــو عيّــار

ســـزاست گــر نبــود همچــو ابــروی تــو کمــان

ســزد نظيـــر تــو گــــر در گمــــان نيایــد یــار
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مفاعيلن مفاعيلن

بحر هزج مربع

کمانـی همچو ابرویت
یقين کاندر گمان ناید
تجنيس ناقص

 33از آن بيــاض دلم نسخ شد کـه هسـت مقـيم

تو را سواد خطـــی کـــش ز مشــک آیـد عـار

ســياه کـــرد رخ روز عمــــر مــــن بــــی جــــرم

اميــــد آن ســــر زلــــــف دراز عنـبــــــر بــار

جمال فطـرت مـن همچـو شـب سـيه کـردهسـت

خيــــال جعـــــد شبـــــه رنگــــت از ره تيمــار

مفاعيلن مفاعيلن فعولن

بياض روز عمرم همچو شب کرد

بحر هزج مقصور

سـواد آن سـر زلـف شبــه رنگ
تجنيس زاید ...
 333و گر کنـی نظـری از کـرم بـه سـوی رهـی

رســد شکستـــه دلــم از ميــان غــم بــه کنــار

اگـــر بـــه تربيتـــــم مفتخـــــر کنـــــد جـــودت

امـــان ز دســـت ســـتم یابـــد آن دل غمخـــوار

یقــين اگــر نکنــی رحــم بــر دلــم پــس از ایــن

نـــوان شـــود دگـــر از گشـــــت گنبــــــد دوّار

ابــا مجــوی و بـــه ســـوی رهــی نگــاهی کــن

وزان نگــاه دلــم بــا غمــــی قــــرین مگــذار

متفاعلن متفاعلن متفاعلن

نظری ز تربيت ار کنی به سوی رهی

بحر کامل مسدس سالم

دلم از ستم نشود دگر به غمی قرین
حسن الطلب
مـــدام تــا بـــه خـبـــل وهـــم در نمــی یابــد

روا همّــــت ایــــن قلعــــة کبــــود حصـــار
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رسنــــده تـــا بـــه نُــــه افــــالن پایـــــة زوّار

ادای شکــــر تــــو ورد زميـــــن و یافتـــه آز

امـــــان بـــه عهــــد سخـــایت ز ش ـدّت ناهــار

ق ا ز جـور گمـــان رسـته بـا تـو در بخشـش

ملــک بــه چشــم یقــين دیـــده در تــو بــی اخبــار

یســار جــود زمــان را ز یُمــــن توســـت و دگــر

ستــــاره چــــون تــو نيـــارد کــریم کــان مقــدار

فعولن فعولن فعولن فعَل همی تا نباشد زمين چون زمان

متقارب مثمن محذوف

همی تا نباشد یقين چون گمان
شریطه
ستوده بار خدایــت معـين زانکـه تـو راسـت

یســار و ملــک و مـــرادت قــرین در همــه کــار

 333تراب درگـه [تو] باد و هست چرخ رفيع

رقيـــب مکنــــت تـــو بــاد و هســـت ایــزد بــار

فعولن فعولن فعول

خدایت معين باد و هست
مرادت قریـن باد و هست

متقارب مسدس محذوف
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ختم بالدّعا
قصيدة نصراهلل عراقی در بحر مجتث مثمن مخبون مقصور  /اصلم مسبغ (مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالن  /فع الن) سروده شده و
از لحاظ وزن و قافيه با قصيدة بهاءالدّین متفاوت و به قصيدة سيّد ذوالفقار شبيه است .این قصيده صد و بيست بيت اصلی دارد که
مجموعاً پنجاه و دو بيت نيز از حشو آن و توشيح اوایل مصراعها استخراج میشود .نصراهلل در این قصيده تنها از چهل و سه وزن
استفاده کرده است (نام بحر و وزن ابيات در جدول پيوست آمده است) با آن که مدّعی است چهل و شش وزن مختلف از آن بر
میآید مگر این که برخی ابيات را در دو بحر بخوانيم.
نتیجه
قصایدی که با نام مصنوع مصطلح شدهاند شامل سه گونة مُوَشَح مُحَيَز ،بدیعيّه و بدیعيّة مُوَشَح هستند .آنچه در ميان ادبا و شعرای
فارسی زبان ،بيشتر به عنوان قصاید مصنوع معروف و مورد توجه بوده و در این مقاله نيز مطمح نظر است ،همين نوع سوم
(بدیعيّة مُوَشَح) است که سرودن آن از انواع دیگر دشوارتر است .در پژوهشهای معاصرین همه جا بدیعيّه و قصيدة مصنوع یکی
شمرده شدهاند و کسی ميان این دو فر قائل نشده است .در شعر فارسی سابقة قصاید مُوِشّح از دو نوع دیگر؛ بدیعيّه و مصنوع
بيشتر است .رادویانی در ترجمان البالغه چند بيت از قصيدة مُوَشَح شاعری به نام موقری را ذکر کرده است .قدیمترین نمونة
بدیعيّه را قوامی مطرّزی گنجهای شاعر قرن ششم هجری با نام بدایع االسحار فی صنایع االشعار سروده است .بدیعيّه سرایی ،در
شعر فارسی از استقبال چندانی برخوردار نشد .از بدیعيّههایی که پسرو قصيدة قوامی گنجهای بودند ،به ممتاز البدایع از حافظ علی
بن نور کاتب غوری هروی ،متخلّص به عيشی و بدیعيّههای شمس الدّین بردعی (شاعر سدة دهم) و محمّد ابراهيم شربتدار از
شعرای زمان شاه سلطان حسين صفوی میتوان اشاره کرد .فخری اصفهانی و سيّد ذوالفقار شروانی که تقریباً هم سن و سال
بودهاند ،از نخستين سرایندگان قصيدة مصنوعاند و بهاءالدّین ساوجی و نصراهلل عراقی پس از آنها قرار دارند و پس از اینها
شاعرانی که قصاید مصنوع از آنها بر جای مانده به ترتيب عبارتند از :سرایندة نزهة االبصار (شرف الدّین قزوینی یا شرف الدّین
وصّاف شيرازی)  ،شمس فخری اصفهانی ،سلمان ساوجی ،فصيح الدّین خوافی ،ابن حسام خوسفی ،اهلی شيرازی ،حافظ علی بن
نور و تيمور حسينی .قصيدههای مصنوع به دليل محدودیتهای شاعر در انتخاب واژگان و ترکيبات شعری ،همگی بال استثنا از
لطف و زیبایی بی بهرهاند و فقط مجموعهای از صنایع شعری را شامل میشوند .عالوه بر این اکثراً از نو آوری و ابداع نيز
خالیاند و در قفای قصيدة سيّد ذوالفقار شروانی و سلمان ساوجی سروده شدهاند.
پی نوشتها
 -3منظور از صنایع بدیعی ،مجموع صنایع بالغی اعم از بدیعی و بيانی است .ترجمان البالغه رادویانی که کهنترین کتاب بالغی به
زبان فارسی است و حدایق السّحر رشيد وطواط و المعجم شمس قيس رازی نيز که در زمان خود بهترین و کاملترین کتابهای
بالغی فارسی محسوب میشدند ،متأثر از کتب بالغی عربی نوشته شدهاند .در زبان عربی تا زمان سکّاکی (م  636هـ) علوم بالغی
(بدیع ،بيان و معانی) از هم تفکيک و جدا نشده بودند .این ابتکار سکاکی ،در کتابهای بالغيون پس از وی اثر نهاد و خطيب
قزوینی (ف 722هـ) در تلخيص المفتاح و تفتازانی (ف 727یا  723هـ) در مطوَل علوم بالغی را به سه گونه بدیع و بيان و معانی
تقسيم کردند و « علم بدیع را در بخش پایانی کتاب خود آوردند .با این حال ،در زبان فارسی ،غالب کسانی که در دانش بدیع
آثاری به وجود آوردهاند مباحث بيان را با بدیع در هم آميختهاند» (صادقيان .)36 :3271 ،تآثير حدایق السّحر و المعجم در نگارش
کتابهای بالغی زبان فارسی به حدّی بود که تا دورة معاصر همة بالغيون به راه وطواط و شمس قيس رفتند ،با وجود آن که شمس
فخری اصفهانی در قرن هشتم هجری بدیع را نوعی مستقل از علوم بالغی دانسته بود (شمس فخری.)347 :3212 ،
 -3شرح حال بهاء الدّین ساوجی از آثار زیر نقل شده است .برای آگاهی بيشتر از احوال شاعر و ویژگی اشعار او به این منابع
مراجعه شود .3 :بهاءالدّین ساوجی( ،)3223دیوان اشعار ،مصحح علی رضا شعبانلو ،طرح پژوهشی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد

تاریخچه قصاید مصنوع فارسی و معرّفی دو قصيدة مصنوع ناشناخته از دو شاعر گمنام 373/

ساوه .3 .شعبانلو ،علی رضا« .)3212( .بهاءالدّین ساوجی ،شاعری توانا امّا گمنام» ،مجموعه مقاالت پنجمين همایش بين المللی
انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ،یزد 36-34 :شهریور.3212 ،
 -2سه بيت نخست از تواشيح اوایل مصرعهای اوّل و سه بيت دوم از تواشيح مصرعهای دوم به دست میآید.
 -4فقط هشت بيت از ده بيت در متن آمده است.
 -1ممکن است مرجع ضمير آن ،قصيدة مصنوع فخری اصفهانی و یا قصيدة مصنوع سيد ذوالفقار باشد .زیرا بهاءالدّین در پایان
قصيدة به ف ل تقدم فخری و ذوالفقار اشاره می کند.
 -6در متن بيش از پنج بيت موجود نيست.
منابع
 .3ابن حسام خوسفى ،محمد ( .)3266دیوان ،به کوشش احمد احمدی بيرجندی و محمدتقى سالک ،مشهد.
 .3ابن عبدربّه ،ابن عبدربه ،احمد بن محمد ( .) 3231العقد الفرید ،به تصحيح محمد سعيد العریان ،دارالفکر.
 .2اته ،هرمان ( .)3126تاریخ ادبيات فارسی ،مترجم :رضا زاده شفق ،تهران :بنگاه نشر و ترجمة کتاب.
 .4الفتی ساوجی .ریاض الصنایع قطبشاهی ،کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران ،نسخة شمارة  ،3173رسالة یکم.
 .1اهلی شيرازی ( .)3244کليات اشعار ،به کوشش حامد ربّانی ،تهران :کتابخانة سنایی.
 .6ایمانی ،بهروز (« .)3272شرح بدایع االسحار» ،گنجينة بهارستان (مجموعهای از  36رساله در ادبيات فارسی) ،انتشارات
مجلس.
 .7بهاءالدّین ساوجی ( .)3223دیوان ،به تصحيح علی رضا شعبانلو ،طرح پژوهشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه.
 .1ـــــــــــــــــ  .نسخة خطی  234کتابخانة مدرسة سپهساالر.
 .2بيگدلی ،آذر ( .)3227آتشکده ،با مقدّمه سيد جعفر شهيدی ،تهران :مؤسسة نشر کتاب.
 .33تقی الدّین محمد اوحدی دقاقی بليانی ( .)3212عرفات العاشقين و عرصات العارفين ،به تصحيح ذبيح اهلل صاحبکاری
و آمنه فخر احمد ،تهران :ميراث مکتوب.
 .33تقی الدّین محمد اوحدی دقاقی بليانی ،عرفات العاشقين و عرصات العارفين ،نسخة خطی شمارة  1234کتابخانه
ملک.
 .33تيمور حسينی ،نسخه خطی  3323مجلس شورای اسالمی.
 .32ثروتيان ،بهروز (« .)3213قصيدة صرح ممرد یا بدایع االبحار» ،نشریه دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه تبریز،
سال  ،34زمستان  ،3213صص.117-121
 .34جاجرمی ،محمد بن بدر ( .)3213مونس االحرار فی دقائق االشعار ،با مقدّمه عالمه محمد قزوینی ،به اهتمام مير صالح
طبيبی ،تهران :انتشارات انجمن آثار ملی.
 .31حافظ علی بن نور (« .)3272ممتاز البدایع» به تصحيح شهباز ایرج .گنجينة بهارستان (مجموعهای از  36رساله در
ادبيات فارسی) ،3272 ،انتشارات مجلس.
 .36ـــــــــــــــــ  .نسخه خطی  3323مجلس شورای اسالمی.
 .37ـــــــــــــــــ  .نسخه خطی  33262مجلس شورای اسالمی.
 .31ــــــــــــــــــــــــــ  .نسخه خطی  3347کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران.
 .32حکيمی ،محمدرضا ( .)3211ادبيات و تعهد در اسالم ،تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمی.
 .33دولتشاه سمرقندی ( .)3213تذکرة الشُعرا ،به تصحيح ادوارد براون ،تهران :انتشارات اساطير.

 /373فنون ادبی ،سال هشتم ،شماره( ،3پياپی )34بهار3221

 .33دیباجی ،سيد ابراهيم (« .)3213نخستين بدیعيّه فارسی ،بدایع االسحار فی صنائع االشعار قوامی مطرّزی گنجوی» مجله
دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه تهران.
 .33ذوالفقار شروانی ( .)3224دیوان ،چاپ عکسی ،به اهتمام ادوارد ادواردز ،لندن.
 .32رادویانی ،محمد بن عمر ( .)3263ترجمان البالغه ،به تصحيح احمد آتش ،تهران :اساطير.
 .34سلمان ساوجی .نسخه خطی  3323مجلس شورای اسالمی.
 .31ـــــــــــــ  .نسخة خطی  3347کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران.
 .36شرف الدّین عبداهلل بن ف ل اهلل الوصاف بن محمد شيرازی «قصيدة نزهه االبصار» ،نسخه خطی( )32273/2مجلس.
 .37شمس فخری اصفهانی ( .)3212معيار جمالی و مفتاح ابواسحاقی ،به تصحيح یحيی کاردگر ،تهران :انتشارات مجلس
شورای اسالمی.
 .31شمس قيس رازی ( .)3272المعجم فی معایير اشعار العجم ،به کوشش سيروس شميسا ،تهران :فردوس.
 .32شوقی ضيف ( .)3212تاریخ و تطوّر علوم بالغت ،ترجمة محمدرضا ترکی ،تهران :سمت.
 .23صادقيان ،محمد علی ( .)3271زیور سخن در بدیع فارسی ،یزد :انتشارات دانشگاه یزد.
 .23صفا ،ذبيح اهلل ( .)3272تاریخ ادبيات در ایران ،جلد سوم مجلد اول ،تهران :فردوس.
 .23غالمی ،مجاهد و حسين آقاحسينی (« .)3223بدیعيّه سرایی در فارسی و عربی» ،فصلنامه لسان مبين ،سال سوم ،دورة
جدید ،شماره ششم ،زمستان .3223
 .22فاطمی ،سيد حسن (« .)3276بدیعيات» ،مجلة آینة پژوهش ،آذر و دی  .3276ص.334-331
 .24فصيح الدّین رویی ،نسخه خطی  3323مجلس شورای اسالمی.
 .21قوامی مطرزی ،جمال الدّین ،نسخه خطی  3323مجلس شورای اسالمی.
 .26کتابخانة ملی ملک ،نسخة خطی .6232
 .27محمد ابراهيم شربتدار ،نسخه خطی  ، 2434کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران.
 .21مستوفی ،حمداهلل ( .)3271تاریخ گزیده ،به تصحيح عبدالحسين نوایی ،چ ،1تهران :امير کبير.
 .22منزوی ،احمد ( .)3213فهرست نسخههای خطی فارسی ،ج  ،2تهران :مؤسسة فرهنگی منطقهای.
 .43مينوی ،مجتبی (« .)3243رسالهای در باب اوزان شعر عربی و فارسی» ،مجله دانشکدة ادبيات دانشگاه تهران ،سال نهم،
شمارة سوم ،فروردین( 3243 ،صص.)24-32
 .43نصراهلل عراقی ،نسخة خطی  ،234کتابخانه سپهساالر.
 .43نوایی ،علی شير ( .)3233مجالس النَفائس ،به سعی و اهتمام علی اصغر حکمت ،تهران :چاپخانه بانک ملی.
 .42واعظ کاشفی ،کمال الدّین حسين .)3262( .بدایع االفکار فی صنایع االشعار ،به تصحيح ميرجالل الدّین کزازی ،تهـران:
نشر مرکز.
 .44وحيدیان کاميار (« .)3271ابن حسام و منظومة بدیعيّة وزنيّه» خراسان پژوهی ،سال دوم ،شماره چهارم ،صص-337
.332
 .41وطواط ،محمد بن محمد رشيد ( .)3231حدائق السحر فی دقائق الشعر ،تهران :مطبعه مجلس.
 .46وفایی ،عباس علی ( .)3213قصيدههای مصنوع ،تهران :روزنه.
 .47همایی ،جالل الدّین ( .)3222صناعات ادبی؛ فن بدیع و اقسام شعر فارسی ،تهران :علمی.

