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A Critical Survey of Tashbib Definition in the Old and the Last’s views
Sayede Elham Hoseini Sedeh
Hosein Aghahosaini Dehaghani

Abstract
In the study and explanation of the structure of the odes, different parts of it have
always been noticed. In addition to the main part, the ode has some parts such as
Tashbib, Takhallos and Sharithe, which have always attracted the attention of the
literary people. Tashbib should be a way of entering into an ode and is one of the
most important parts of it, which has an important role in perspiring and stimulating
the audience due to being in the forefoot of the poet. It has always been one of the
controversial debates among the professionals, but in spite of all their efforts, the
comprehensive and perfect definition of it has not been provided by the literary
community. In this research, the aim is to express and criticize these definitions more
completely and precisely in order to provide a clearer understanding of it.
Therefore, the researchers in this essay try to find an answer to the following
questions in order to achieve the goal:
1- To what extant do the definitions presented in rhetorical books fit with the
Persian Thashbib?
2- Could be said that, according to the most of rhetorical books, Tashbib, Nasib
and Taghazzol are synonyms?
3 - Is it possible to find a feature complementary to the ones presented in the
rhetorical books?
4. Could any prelude to the ode be called Thashbib?
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چکیده
در بررسی و تبیین ساختار قصیده ،همواره به بخش های مختلف آن توجه شده است .قصیده به جز بخش اصللی ،بخلش هلایی
چون تشبیب ،تخلّص و شریطه نیز دارد که همواره توجه اهل ادب را به خود جلب کرده اسلت .تشلبیب را بایلد راه ورود بله
قصیده و یکی از مهم ترین بخش های آن دانست که بهدلیل قرارداشتن در پیشانی قصیده برای ترغیب و تهیلی مخاطلب نقلش
مهمی را به عهده دارد و همواره یکی از موضوعات بحث انگیز و محل اختالف اهل فن بوده است؛ اما با همة کوشش ها ،اهلل
ادب هنوز تعریف جامع و مانعی از آن به دست نداده اند .در این پژوهش هدف این است کله ضلمن بیلان دیلدااه هلا و آرای
متقدمان و متأخران ،بررسی و دستهبندی و نقد این تعاریف ،تعریف کاملتر و دقیقتری از تشبیب بیان کرد تلا بتلوان بله درک
روشنتری از آن دست یافت .بنابراین این پژوهش میکوشد برای دستیابی به این هدف پاسخی برای پرسشهای زیر بیابد:
 - 1تعاریف ارائهشده در کتابهای بالغی تاچه حد شناسای تشبیبهای فارسی است؟
 - 2آیا بنابر بیشتر کتابهای بالغی ،تشبیب و نسیب و تغزل مترادف و همردیف هستند؟
 - 3آیا میتوان در تشبیب ویژای خاصی مکمّل ویژایها و تعاریف آن در کتابهای بالغی یافت؟
 -4آیا هر مقدمة قصیدهای را میتوان تشبیب دانست؟
کلید واژهها :قصیده ،تشبیب ،علوم بالغی ،نسیب ،تغزل
مقدمه
تشبیب ،نسیب و تغزل را مقدمه ای برای اریززدن به موضوع اصلی قصیده دانسته اند و بسیاری از شلاعران خلود را بله آوردن
چندین بیت ملزم کرده اند که عمدتاً برای جلب توجه مخاطب و آماده سازی ذهن او به کار برده شلده اسلت .شلاعر در ابیلات
آغازین قصیده ،ذهن مخاطب را برای درک بهتر مقصود او زمینه پردازی و آمادهسلازی ملیکنلد و در آن معملو ً بله توصلیف
طبیعت یا تعریف معشوق و شرح وصال و فراق وی یا توصیف بهار و خزان می پردازد که بهاریه یا خزانیله نلام دارد .یکلی از
عادات مرسوم در ساختار قصاید ،براعت استهاللی است که شاعر آن را در آغاز قصیده می آورد تا با ایجاد کشش در مخاطلب،
 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران
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ذهن او را برای ورود به موضوع اصلی آماده سازد؛ ابیاتی که به صورت معمول محتوایی متفاوت بلا موضلوع اصللی دارد و در
صدر قصیده قرار می ایرد .اهمیت این موضوع در قصاید فارسی تا آنجاست که این ابیات را از اجزای اصلی قصیده دانسلته و
دربارة آن بحث کرده اند؛ اما این بررسی ها با تعابیر مختلفی برای این ابیات ازقبیل تشلبیب ،تغلزل و نسلیب صلورت پذیرفتله
است .اارچه این اصطالحات در یک معنی به کار نرفته اند ،کاربردی یکسان داشته اند و مقصود از آوردن این ابیات در حقیقت
ایجاد مقدمهای در ذهن مخاطب با هدف جلب توجه و آمادهسازی ذهنی برای بیان سخن اصلی به منظور درک بهتلر مخاطلب
از مقصود او است.
هماناونه که ذکر شد اارچه این ابیات اهداف یکسان را دنبال می کنند و با بیان مفاهیمی چلون وصلف طبیعلت ،تعریلف
معشوق ،شرح وصال و فراق ،وصف فصول و  ...مخاطب را برای شنیدن مطلب اصلی آماده ملی کننلد ،بله لحلا مضلمون در
ادبیات فارسی ،با سه واژه به مخاطب شناسانده شدهاند:
.1

تغزل (شعر عاشقانه افتن)

.2

تشبیب (احوال ایام جوانی را ذکرکردن)

.3

نسیب (شعر لطیف دربارة زنان سرودن)

این پژوهش بنابر فرضیات زیر شکل ارفته است:
 )1همة تشبیبهای فارسی با تعاریف ارائهشده در کتابهای بالغی مطابقت ندارد.
 )2آناونه که در بیشتر کتابهای بالغی آمده است ،تشبیب و نسیب و تغزل مترادف نیستند و نمیتوان آنهلا را در یلک
ردیف قرار داد.
 )3میتوان در تشبیبها ویژایهای دیگری یافت که بتواند مکمل ویژایها و تعاریف آن در کتابهای بالغی باشد.
 )4مقدمة هر قصیدهای را نمیتوان تشبیب دانست.
بهمنظور تحلیل و اثبات فرضیههای بیانشده ،کتابهای بالغی و هر تعریف و توضیحی از تشبیب ،نسیب و تغلزل از ابتلدا
تاکنون بررسی شده است؛ به این صورت که نخست تعاریف این سه واژه در کتب بالغی ،نسخ خطی و فرهنگ های فارسلی و
عربی و هر منبعی که احتمال می رفت تعریفی از این واژاان به دست دهد ،بررسی شلده و سلس

نویسلنداان آنهلا براسلا

ترتیب تاریخی به دو اروه متقدمان و متأخران تقسیم شده و مبنای کار قرار ارفته اند .در ادامه ،نتای این بررسلی بله صلورت
طبقه بندی شده ارائه شده اند .همچنین وجوه اشتراک و تفاوت های همه تعاریف و درنهایت بیان ویژای ها و شاخصه های اصلی
تشبیب در پایان بحث قرار خواهد ارفت.
پیشینة تحقیق
تاکنون تحقیق و پژوهش مستقلی در زمینة موضوع تشبیب های قصاید در ادبیات فارسلی انجلام نشلده اسلت کله بتلوان آن را
پیشینة این موضوع قلمداد کرد؛ اما پارساپور در مقاله «بررسی ارتباط انسان با طبیعت در شعر» به بررسی شیوة نگرش انسان به
طبیعت در آثار ادبی پرداخته و انواع توصیف در طبیعت را بدیناونه طبقهبندی کرده اسلت :توصلیف واقلعارایانله ،توصلیف
همراه با تخیّل و تداعی شاعرانه ،توصیف با رنگ احسا
پ

درونی شاعر و توصیف طبیعت بله مثابلة توصلیف غیرطبیعلت .وی

از آن ،طبیعت را در شعر شاعران کالسیک و معاصر مقایسه میکند (←پارساپور.)77 :1391 ،
سمیعی نیز در مقالة «وصف طبیعت در شعر غنائی فارسی» به صورت فشلرده بله بررسلی اثلر فوشله کلور در ایلن زمینله

پرداخته است .او نیز طبیعت را عاملی می داند که در شعر شاعران از آغاز حضور دارد و نوع نگلاه شلاعران را بله ایلن مقولله
بررسی کرده است (←سمیعی ایالنی.)1375 ،
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اسکویی در مقالة «انقالبی در برابر مدح در شعر سبک آذربایجانی» ضمن یادکرد از تشبیب با عنوان یکی از مشخصله هلای
عمومی قصاید مدحی ،در سبک آذربایجانی نیز آن را بررسی کرده و بر این باور است که شاعران این سبک هنجاراریزی هایی
نسبت به سبک خراسانی در ساختار قصاید انجام داده اند که یکی از نمونله هلای آن اختصلاص حجلم بیشلتری از قصلیده بله
تشبیب و تغزل است (← اسکویی.)16 :1393 ،
بحث و بررسی
در پاسخ به این سؤال که تا چه حد تعاریف فارسی ،پیرو تعاریف عربی است ،باید افت کتاب های بالغی در زبان فارسی از ابتلدا
به تقلید از تعاریف عربی ،برای ارائة تعاریفی مشابه از تشبیب ،نسیب و تغزل کوشیده اند؛ اما با اذر زملان ایلن موضلوع دقیلق تلر
بررسی شده است تا جاییکه مشاهده میشود در کنار معنای لغوی ،معنای اصطالحی نیز بلرای آنهلا در نظلر ارفتلهانلد یلا حتلی
ابنقتیبه د یلی را برای ضرورت وجود تشبیب ذکر میکند و مؤتمن نیز در تعریف خود حد و مرزی برای آنها در نظر میایرد.
در بین تعاریفی که در آثار بالغی دربارة تشبیب آمده است ،نخستین نظر متعلق به شم

قی

رازی است .او پ

از ذکلر

نظر آرای پیشینیان دربارة نسیب و تشبیب و بیان معنای لغوی و اصطالحی آنها ،نظر خویش را بیلان کلرده اسلت و نسلیب را
غزلی می داند که در مقدمة قصاید آورده می شود و شاعر در آن احوال خود را با معشوق در میان می اذارد ،اما مقدمه ای را کله
در ذکر جوانی و عشق و نشاط و ربع و اطالل و دمن باشد ،تشبیب می نامد (←شم
تعریفی که شم

قی

قی  .)406:1338 ،با انلدکی تأملل در

از تشبیب ارائه میکند ،میتوان دریافت او دایرة تشبیب را وسیعتر از نسیب تصلور کلرده و بله نلوعی

تشبیب را اعمّ از نسیب دانسته است .افزون بر این ،شم

قی

تشبیب را تنها مختص نظم نمی داند و از کلاربرد آن در نثلر و

ابتدای مکتوبات و مناشیر نیز سخن به میان آورده است (همانجا).
کسان دیگری که پ

از شم

قی

رازی تعریفی از تشبیب ارائه کرده اند ،بیشلتر پیلرو اذشلتگان بلوده انلد و بله جلای

پرداختن به تعریفی جدید از تشبیب و برشمردن ویژای های آن ،سعی در تکرار سخن پیشینیان و مهم تر از همه بررسلی جنبلة
لغوی تشبیب و نسیب داشته اند .بارزترین انتقاد به آنان این است که هیچ یک تعریفی دقیق و جلامع و ملانع دربلارة تشلبیبارائه
نکرده اند که نشان دهندة ویژایهای آن باشد و مخاطب را به تصویری روشن از تشبیب رهنمون سلازد .بلاوجود آنچله انتظلار
می رود ،هنوز تعریف درست و روشنی از تشبیب در بین کتاب های بالغی در دست نیست و تنها می توان بلا کنلار هلم نهلادن
نظرهای نویسنداان و بررسی انتقادی آنان ،به برخی از ویژای های تشبیب از به ی نوشته ها دست یافت .در ادامله ،نخسلت
به بررسی و تحلیل و طبقه بندی نظر نویسنداان متقدم و متأخر خواهیم پرداخت؛ هرچند ملرز دقیلق و روشلنی را صددرصلد
نمی توان برای تقدم و تأخر در نظر ارفت؛ منظور از متأخران ،آن دسته از نویسنداانی هستند که صدسال اخیر ،یعنی از اواخر
دورة قاجار به بعد در بالغت فارسی نظرهای خود را مطرح کرده اند و نویسنداان قبل از این دوره را متقدّم نامیده ایم؛ سس

با

در نظر ارفتن وجوه اشتراک و افتراق در نظرهای مختلف ،ویژایهای کلی تشبیب را ذکر خواهیم کرد:
.1

دیدگاههای متقدمان و متأخران

بهطور کلی صاحبنظران یا کسانی را که مطالبی دربارة تشبیب آوردهاند ،چه متقدّم و چه متأخر ،میتلوان بله پلن الروه
دستهبندی کرد .نخست کسانی که تشبیب ،نسیب و تغزل را یکسان میدانند و اروه دوم کسانی که تشبیب و نسیب را یکسلان
و آن دو را متفاوت با تغزل میدانند ،اروه سوم آنان که تغزل و تشبیب را یکسان و آن دو را متفاوت با نسیب میدانند ،الروه
چهارم نسیب و تغزل را یکسان شمرده اند و آنها را متفاوت با تشبیب میدانند و اروه پنجم به تفلاوت میلان نسلیب ،تغلزل و
تشبیب قائلاند.
اارچه دیدااههای مختلف به پن اروه دستهبندی شدهاند ،ذیل هراروه نیز با وجود آنکله افلراد در ایلدة اصللی هلمنظلر
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هستند ،ااه وجوه افتراق یا تفاوتهایی نیز بین آنها وجود دارد که پ

از بررسی مطاللب هلر الروه ،آن وجلوه نیلز جدااانله

تحلیل و بررسی خواهد شد.
 .1 .1دیدگاه اول؛ یکسان دانستن تشبیب ،نسیب و تغزل
اروه نخست ،دیدااه های آن دسته از صاحبنظران متقدم و متأخری است که هر سه واژه تشبیب ،نسیب و تغلزل را متلرادف
می دانند و تفاوتی بین این سه واژه قائل نیستند؛ در زمره این افراد می توان از متقدمان به ابن منظور ا فریقی ،شم

قی

رازی ،و

رشید وطواط اشاره کرد و از معاصران همایی ،دهخدا ،حسینی نیشابوری و فشارکی را نام برد؛ البته بین صاحب نظلران ایلن الروه
اختالفنظرهای مختصری نیز دیده میشود که اشتراکات و اختالفات دیدااههای آنها جدااانه بررسی میشود.
 .1.1.1جوه اشتراک
نویسنداان مذکور هر سه واژه را بیانی متفاوت از یک مفهوم دانسته اند و تفاوت آنچنان مهمی را میان آنهلا قائلل نیسلتند؛
ابن منظور ا فریقی در لسان العرب با بیان سخنی از عبدالرحمنابنابیبکر ،تغزل و نسیب را هلممعنلا دانسلته در نهایلت بیلان
میکند که تشبیب نسیبی برای زن است (ا فریقی ،بیتا.)481 :
شم

قی

نیز در المعجم فی معاییر اشعار عجم ،ضمن بیان اقوال پیش از خود در تبعیت از شلاعران علرب کله معتقلد

بودند شاعر نسیب را در ابتدای قصیده به منظور ارایش طبع ممدوح به شنیدن قصیده می سروده و از اثر آن در جذب مملدوح
و بازداشتن وی از پرداختن به امور دیگر باخبر بوده است ،هر غزلی را که در ابتدای قصیده با مضامینی از قبیلل شلرح محنلت
ایام و شکایت (نکایت) فراق و وصف دمن و اطالل و نعت ریاح و ازهار آورده شود ،تشبیب و نسیب دانسلته و بلدین شلرح
رازی.)406:1338 ،

هر سه واژه را هممعنا میپندارد (قی

رشید وطواط نیز در حدائق السحر این سه را هم معنا و در معنای وصف حال معشلوق و حلال شلاعر در عشلق او دانسلته
است .ذکر نظر وی در اینجا خالی از فایده نیست« :تشبیب صفت حال معشوق و حال خویش در عشق او افتن باشد و این را
نسیب و غزل نیز خوانند اما مشهور مستعمل آن است که در میان مردم صفت هرچه کنند ،در اول شعر و هر حالی را که شرح
دهند ا مدح ممدوح آن را تشبیب خوانند» (وطواط.)85:1308 ،
همایی نیز در فنون بالغت و صناعات ادبی ،محتوای تشبیب را موضوعاتی چون وصف مناظر طبیعت ،طلوع و غروب ملاه
و ستاراان و آفتاب و حکایات مربوط به عشق و عاشقی دانسته است و نسیب و تغزل را عنلاوین دیگلری بلرای آن ملی دانلد
(همایی.)96:1377 ،
دهخدا نیز هر سه واژه را هم معنا دانسته و تعابیر مشابهی را از هریک ارائه کرده و در بیان معنای هریک نام دو دیگلری را
نیز به میان آورده است (دهخدا ذیل نسیب).
حسینی نیشابوری نیز در بدایع الصنایع ،هر سه واژه را مترادف یکدیگر دانسته و ضمن تبیین نظر شم

قی

کله تشلبیب را اعلمّ

از نسیب می داند ،شعرای زبان فارسی را در تشبیب تالی و پیرو شاعران عرب دانسته است (حسینی .)309:1384 ،مؤلفِ معاصلر نقلد
بدیع نیز معتقد است که در عرف شاعران تشبیب و نسیب یکی بوده و در معنای تغزل آورده میشوند (فشارکی.)156:1385 ،
 .2.1.1وجوه افتراق
باوجود اینکه این نویسنداان هر سه واژه تشبیب ،نسیب و تغزل را یکسان دانسته اند ،در تعاریفی کله بلرای ایلن سله واژه
ارائه میکنند ،بین دیدااه های آنها تفاوت هایی دیده میشود .ابن منظور تشبیب و نسیب را بر محوریت زن قائم دانسته و آن را
صرفاً غزلی عاشقانه در وصف زن در نظر ارفته و معتقد است که تشبیب بایلد دارای لطلافتی در یلادکردن از زن باشلد (ابلن
منظور ا فریقی ،بیتا .)481 :شم

قی

نیز اارچه این هرسه را مترادف میداند ،نسیب را احوال عاشق و معشلوق و صلفت

جمال محبوب و بهطور کلی وصف عشق و عاشق و معشوق دانسته اسلت و تشلبیب را مقدملهای ملیدانلد کله در مناشلیر و
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مترسالت آمده است .همچنین وی برای نسیب ،حد ممدوح را شرط دانسته است و اغراق و غلوّ و همچنین فروکاسلتن مقلام
ممدوح را نیز جایز نمیشمارد (شم

قی  .)406:1338 ،رشید وطواط نیز در بیان موضوع تشبیب ،عشق و عاشقانهسلرایی را

مطرح میسازد ،اما معتقد است تشبیب به مدح ممدوح اختصاص نداشته و این موضوع باید در موضلوع اصللی مطلرح شلود
(وطواط .)85:1308 ،همایی نیز دامنة کاربرد تشبیه را از نظم فراتر برده و معتقد است که به مقدمة رسائل ،منشآت و خطابه هلا
نیز تشبیب افته میشود (همایی .)96:1377 ،حسینی نیشابوری نیز تعبیری متفاوت از تشبیب ارائه کرده و معتقد است تشلبیب
هر وصفی غیر از مدح و هجو کسی است که قصیده برای او سروده شلده اسلت (حسلینی نیشلابوری .)309:1384 ،فشلارکی
نظری مخالف با شم

قی

دارد و ضمن رد نظر او ،تفاوت ذکرشدة شلم

قلی

بلین تشلبیب و نسلیب را خلالف علرف

شاعران دانسته و معتقد است چنین تفاوتی وجود ندارد (فشارکی.)156:1385 ،
.1

 .2دیدگاه دوم؛ یکسان دانستن تشبیب و نسیب و متفاوت دانستن آن با تغزل

اروه دوم صاحب نظران ،واژه های تشبیب و نسیب را مترادف دانسته ،ولی آن را متفاوت از مفهوم تغزل ملی داننلد؛ از ایلن
صاحبنظران میتوان به احمد بن علی بیهقی و محبعلی قنبری اشاره کرد.
 .2.1.1وجه اشتراک
بیهقی در تاج المصادر آشکارا نسیب و تشبیب را مترادف می شمارد و صحبتی از تغزل به میان نمی آورد و چون ذکلری از
تغزل به میان نیامده است ،تغزل را شامل نمی شود (البیهقی .)187:1366 ،قنبری نیز در اوهرکده نسیب و تشبیب را متلرادف و
متفاوت از تغزل و هر سه را مقدمة شاعر در ابتدای قصیده می داند .وی همچنین معتقد است اار مقدمه وصف بهار و خزان و
طبیعت و شکواییه عاشق باشد ،نسیب و تشبیب و اار کامروایی عاشق و شاعر باشد و به مدح ممدوح خلتم شلود ،تغلزل نلام
دارد (قنبری.)72:1368 ،
 .2.1.2وجه افتراق
این موضوع به صورت فشرده و خالصه مطرح شده است و وجه افتراقی برای آن نمیتوان در نظر ارفت.
 .3.1دیدگاه سوم؛ یکسان دانستن تغزل و تشبیب و متفاوت دانستن آن با نسیب
طرفداران این دیدااه متقدمانی هستند که واژههای تشبیب و تغزل را مترادف و آن دو را متفاوت با مفهوم نسیب میداننلد؛
در زمرة این افراد میتوان به الشعر و الشعرا (متقدم) ،نقد الشعر (معاصر) و بدایعالصنایع (معاصر) اشاره کرد.
.3.1.1

وجوه اشتراک

بنابر تعریف الشعر و الشعرا ،نسیب در معنای ارجح و متفاوت از تغزل و تشبیب بیان شده و اریه و زاری بر ربع و اطالل

و دمن و یادکردن از جایگاه قبلی معشوق و به نوعی شکواییة شاعر در فراق معشلوق اسلت (ابلن قتیبله .)30:1363 ،قلامو
الفارسیه همان روال را دارد و نسیب را بی ارتباط با معنای تغزل و تشبیب می داند (حسنین .)736:1402 ،در نقد الشعر ،با تبیین
تعریفی از تغزل و تشبیب و به میان نیاوردن هراونه ذکری از نسیب ،در عمل این دو را مترادف و بلی ارتبلاط بلا لفل نسلیب
میداند (ذکائی بیضائی.)37:1364 ،
.3.1.2

وجوه افتراق

ابن قتیبه در تعاریف خود جایگاه ویژه و موجودیتی مستقل برای نسیب قائل شده و آن را مقدملة عاشلقانة قصلیده نامیلده
است (ابن قتیبه .)30:1363 ،در مقابل ،ذکایی بیضایی نسیب را در معنا و سمت و سویی غیرادبی ارائه کرده و آن را در معنلایی
غیر از معانی مصطلح به کار میبرد (ذکائی بیضائی.)37:1364 ،
 .4.1دیدگاه چهارم؛ یکسان دانستن نسیب و تغزل و متفاوت دانستن آن با تشبیب
دستة چهارم متقدمان و محققانی هستند که واژه های نسیب و تغزل را مترادف دانسلته ،وللی آن دو را متفلاوت بلا مفهلوم

تشبیب میدانند؛ در زمرة این افراد میتوان به مؤلفان المصادر ،اقربالموارد ،فرهنگ رو

و تحول شعر فارسی اشاره کرد.
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 .4.1.1وجوه اشتراک
المصادر نسیب را مترادف با غزل افتن دانسته است (زوزنی .)362:1340،وی در بیان تعریف خلود علالوه بلر پیلروی از
پیشینیان و به دست ندادن تعریفی مستقل ،نسیب را معادل غزل دانسته ،بین آن با تشبیب فرق قائل شده و تعریف خود را به این
محدود نکرده است که غزل صرفاً در وصف زنان باشد .از دیگر نکاتی که می توان در تعریف وی در نظر ارفت این است کله
وی تنها اشاره ای به معنای لغوی نسیب کرده و تعریفی از معنای اصطالحی آن ارائه نکرده است .اقلرب الملوارد در پیلروی از
پیشینیان با استناد به نظر ابیبکر ،نسیب و تغزل را یکسان آورده و تغزل را برای زنان دانسته است (الشلرتونی .)1889:253 ،در
این تعریف نیز همچنان ،محوریت اصلی با شخصیت زن است؛ زیرا نسیب تغزل و لطافتی است کله در ابتلدای قصلیده بلرای

زنان به کار برده می شود .در فرهنگ رو

معنای لغوی نسیب را غزل و شعر عاشلقانه آملده اسلت (جلر.)2045/2 :1363 ،

مؤلف کتاب تحول شعر فارسی تغزل و نسیب را مترادف و مدیحة آغازین قصیده می داند کله دربلارة موضلوعات عاشلقانه و
وصف مجال

می اساری و لهو و لعب و سماع و نشاط باشد و سایر مقدمات دربارة موضوعات دیگری ،مانند وصف بساتین

و ریاحین و فصول اربعه و طلوع و غروب آفتاب و وصف شب و مناظر دیگر طبیعت یا شکایت و مفاخره و لغلز و امثلال آن
را به دلیل مرتبطنبودن موضوعشان با عالم عشق و محبت تشبیب دانسته است و میاوید تشبیب در لغت به معنی مقدمة امثلله
و مناشیر و مکتوبات هم آمده است.
وی فرقی اساسی بین این سه کلمه قائل میشود و به نظر میرسد مرزی که وی برای تغلزل و نسلیب بلا تشلبیب در نظلر
می ایرد ،حدود محتوایی آنها را نسبت به یکدیگر مشخص می کند .وی در تعریف هریک می نویسد« :در اغلب قصاید مدحیله
قبل از ینکه شاعر وارد مقصود اصلی و مدح ممدوح شلود ،نخسلت مقدمله ای ایلراد ملی کنلد  ...االر مقدملة ملذکور دربلارة
موضوعات عاشقانه و وصف مجال

می اساری و لهو و لعب و سماع و نشاط باشد ،آن را تغزل یا نسیب اویند و اار راجلع

به موضوعات دیگری مانند وصف بساتین و ریاحین و فصول اربعه و طلوع و غروب آفتلاب و وصلف شلب و منلاظر دیگلر
طبیعت یا شکایت و مفاخره و لغز و امثال آن باشد ،آن را تشبیب اویند .اارچه حسب حال عاشقان و شرح معاشلقات ملردان
و زنان و چگونگی احوال عشق و محبت و وصف اطالل و دمن و زاری عاشق بر آثار منازل معشوق را نیز تشلبیب افتله انلد،
اینک در ادبیات زبان فارسی به ایناونه موضوعات غالباً لف تغزل اطالق میشود و چلون موضلوعات وصلفی و موضلوعات
دیگر ازقبیل شکایت و مفاخره و لغز و حسب حال ربطی به عالم عشق و محبت نلدارد ،اطلالق لفل تغلزل و نسلیب بلر آن
صحیح نیست و بهتر است آن را تشبیب بنامیم؛ زیرا تشبیب در لغت به معنی مقدمة امثله و مناشیر و مکتوبات هم آمده اسلت»
(مؤتمن .)13:1371 ،به عبارتی ،مؤتمن معتقد است اارچه هرسه واژه هدفی یکسان (یعنلی قرارالرفتن در پیشلانی قصلیده و
مقدمه ای برای ورود به موضوع اصلی) را دنبال می کنند ،اار موضوع عاشقانه ای برای ذکر وجود داشته باشد ،تنها اطلالق لفل
تغزل و نسیب برای آن جایز است و در غیر این صورت عنوان تشبیب را باید به کار برد .نکتة دیگری که در تعریف وی نهفتله
است ،اشارة وی به این موضوع است که در ادبیات عرب اریه و زاری بر اطالل و دمن و  ...را نیز تشبیب می نامند؛ اما وی در
این زمینه بین ادبیات عرب و ادب فارسی نیز حد مشخصی در نظر ارفته است.
 .4.1.2وجه افتراق
در فرهنگ رو  ،نسیب اعمّ از تغزل دانسته شده است؛ زیرا از نظر نویسنده نسیب در کل شعر عاشقانه است ،اما دایلرة
تغزل را محدود به غزلسرایی برای زن کرده است.
 .5.1دیدگاه پنجم :متفاوت بودن هریک از تعاریف تشبیب ،نسیب و تغزل
دستة پنجم صاحبنظرانی هستند که واژههای نسلیب و تغلزل را ملرادف دانسلته ،وللی آن را متفلاوت از مفهلوم تشلبیب
میدانند؛ از آثار آنان میتوان فرهنگ معین ،فرهنگ عمید ،فرهنگ سخن ،فرهنگ معاصر فارسی و فرهنگ سخن را نام برد.
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 .5.1.1وجوه اشتراک
فرهنگ معین با ارائة تعاریفی مستقل از یکدیگر برای این سه واژه ،تشبیب را یلاد جلوانی کلردن ،احلوال ایلام جلوانی را
ذکرکردن و آغاز قصیده که در آن بیت هایی دربارة عشق و جوانی آورده اند و تغزل را غزل سرایی کردن ،شعر عاشلقانه افلتن،
عشق ورزیدن ،غزل سرایی ،عشق ورزی می داند (فرهنگ معین :ذیل تشبیب) .عمید نیز تعریفلی مشلابه ارائله کلرده و در بلاب
نسیب برای این واژه معادلی ادبی ذکر نکرده و آن را در معنای شخص عالی نسب آورده است (←فرهنگ عمید :ذیل تشبیب).
نفیسی نیز تشبیب را آغازکردن در مقصود و تغزل را به تکلیف مغازلت نمودن و عشلق کلردن معنلا کلرده اسلت (←فرهنلگ
نفیسی :ذیل نسیب) .صدری افشار نیز در فرهنگ معاصر فارسی ،تشبیب را در معنی شعری که در آن از جوانی و عشق سلخن
رفته و تغزل را در معنی عمل یا فرایند سرودن یا خواندن شعرهای عاشقانه ،غزل سرایی و غزل خوانی ذکر کرده است (فرهنگ
معاصر فارسی :ذیل تغزل) .فرهنگ سخن نیز با ذکر معانی متفاوت درباب تشبیب و تغزل ،ذکلری از نسلیب بله میلان نیلاورده
است .وی معتقد است که تشبیب نوعی مقدمه چینی برای قصاید در مضامینی مرتبط با دوران و احوال جوانی است؛ درحالی که
تغزل به معنی سرودن اشعاری عاشقانه ،غنایی و رمانتیک است.
 .5.1.2وجه افتراق
اارچه همة آثار در این اروه بر متفاوت بودن تعریف این واژه ها اتفاق نظر دارند ،خود نیز در تعریف هر یک از ایلن سله
واژه با یکدیگر دارای اختالف نظر هستند.
 .2جمعبندی وجوه اشتراک در تعاریف تشبیب
از مهمترین شباهتهایی که در دیدااها و تعاریف صاحبنظران در این پن اروه وجود دارد ،میتوان به موارد زیر اشلاره
کرد:



نویسنداان بر این نکته اتفاق نظر دارند که تشبیب ،نسیب و تغزل مقدمهای است که شاعر در ابتدای قصاید خود به

منظور آمادهسازی ذهن مخاطب و ترغیب وی در پیگیری ادامة قصیده میآورد.


تشبیب ،نسیب و تغزل با در نظر ارفتن عرف شعرا ایناونه است که تشبیب از شباب به معنلای ذکلر ایلام جلوانی

شاعر و حسب حال وی و ربع و اطالل و دمن و موضوعاتی ازاینقبیل است و نسیب غزلی است که در ابتدای قصاید به ذکلر
احوال عاشق و معشوق میپردازد.


بسیاری از نویسنداان بهغیر از شم

قی

تشبیب و نسیب را هممعنا میداننلد یلا حلداقل هلدفی هماننلد را دنبلال

میکنند.


آنچه از تعاریف تشبیب به طور ضمنی به دست می آید ،این است که چون شاعر تشلبیب را در مقدمله بلرای جلذب

مخاطب و ترغیب وی در دنبال کردن قصیده میآورد و این مقدمه در ذکر عشق و جوانی و بهار و شراب و  ...است ،پ

باید

از لحا موضوعی بین تشبیب و اصل قصیده تفاوت وجود داشته باشد؛ زیرا شاعر آن را به مثابة مقدمه و اریلزی بلرای ورود
به متن اصلی قصیده به کار میبرد.
 .3جمعبندی وجوه افتراق در تعاریف تشبیب
در بین نظرهای نویسنداان تفاوتهایی نیز دیده میشود که شرح آن بهصورت زیر است:




شم

قی

برخالف دیگر نویسنداان که تمایزی بین تشبیب و نسیب قائل نیستند ،تشبیب را اعمّ از نسیب میداند.

همچنین در نقد الشعر تشبیب و تغزل از نظر معنایی یکی دانسته شده است.
از سوی دیگر در اوهرکده به نکتة ظریفی دربارة تغزل اشاره شده است و نویسنده تا آنجا که تغزل ،غزل ارائلهشلده

در ابتدای قصاید دربارة معشوق و ذکر ویژایهای اوست ،با دیگران همرأی است؛ اما در ادامه معتقد است این تغزل بایلد بله
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مدح ممدوح ختم شود (قنبری .)72:1368 ،از تعریف اوهرکده استنباط میشود که تمام قصایدی که موضوع اصلی آنها ملدح
است ،باید مقدمة اول آنها را تغزل نامید.


در تعریف فنون بالغت (مرحوم همایی) از تشبیب نیز چند نکته وجود دارد که از نظر اذراندن آنها خلالی از فایلده

نیست؛ اشاره به اینکه تشبیب ،مقدمه ای در ذکر محاسن محبوب است ،اندکی سخت می نمایلد و ذهلن را بله چلالش و تأملل
وامیدارد؛ درصورتیکه همة قصاید فارسی از این حکم پیروی نمیکنند و در مقدمة برخی قصاید ،شاعر از بیوفلایی محبلوب
و بیتوجهی وی به عاشق و رویگردانی از وی اشاره میکند که اینهلا را نملیتلوان بلرای معشلوق حُسلن بله حسلاب آورد و
بهطورمطلق همایی بر این باور است که تشبیب به قصد ذکر محاسن محبوب سروده میشلود .دوم اینکله هملایی بله صلورتی
ظریف و نهفته در قسمت دوم تعریف به بیت تخلص در قصیده و ارتباط آن با تشبیب و اصل قصیده و میلزان اهمیلت آن در
پیوندزدن تشبیب و موضوع اصلی اشاره میکند .وی سه شرط را برای بیت تخلص در تعریف خود انجانده اسلت :مناسببتی
لطیف ،بیان گرم و گیرا و نیروی ذوق و تخیل شاعرانه .هریک از این شرط ها نشان می دهد بیت تخللص از چله حساسلیتی
برخوردار است و شاعر باید به طور هنرمندانه و حرفه ای قدرت شاعری و تخیل خود را در این بیت ،که حلقة ارتباط تشبیب و
تنه اصلی است ،به کار ایرد .اینکه چگونه شاعر بتواند از تشبیب و فراز و نشیب آن ،مخاطب را به موضوع اصلی وصل کند و
چگونه پیوند میان تشبیب و اصل قصیده را برقرار کند ،مرهون بیت تخلص است .همایی در قسمت آخر تعریف ،با اشلاره بله
اینکه موضوع اصلی ،مدح و تعزیت و  ...میتواند باشد ،بهطور ضمنی بیان کرده است کله بلین تشلبیب و تنلة اصللی تفلاوت
موضوعی وجود دارد .در این قسمت نیز حساسیت بیلت تخللص بیشلتر آشلکار ملی شلود؛ زیلرا هنرمنلدی شلاعر در پیونلد
برقرارکردن بین دو قسمت قصیده و دو موضوع متفاوت با یکدیگر است (همایی.)96:1377 ،


در نقد بدیع نخست تشبیب و نسیب از منظر لغوی بررسی شده است و در ضمن تعریف خود ،این نظر شم

قی

را رد میکند که بین تشبیب و نسیب تمایز قائل است و تشبیب را عامتر از نسیب میداند (←فشارکی.)156:1385 ،


نویسندة بدایع الصنایع اولین کسی است که در تعریف خود یادآور میشود لف تشبیب را ادبای عرب وضع کردهانلد

و در این قسمت از تعریف وی دو نکته نهفته است :اول آنکه اشاره به این مسئله که تشبیب یک وصف اسلت و شلاعر در آن
به توصیف چیزی یا کسی یا جایی میپردازد و این در حالیاست که قبل از وی کسی به توصیفی بودن فضای تشبیب اشارهای
نکرده است .دوم آنکه وی با آوردن لف «هر» دایرة موضوعی تشبیب را از سویی وسیع و استرده در نظلر ارفتله و از سلوی
دیگر برای آن شرط قائل شده و براین نظر است که تشبیب نباید در مدح و هجو کسی باشد که شاعر شعر را برای او سلروده
است و باید پذیرفت که از نظر وی باید بین تشبیب و تنة اصلی ،در موضوع یا حداقل مخاطب تفاوت وجلود داشلته باشلد و
اار فردی در تشبیب مدح یا ذم می شود ،همان کسی نباشد که موضلوع اصللی بله قصلد او سلروده شلده اسلت (←حسلینی
نیشابوری.)309:1384 ،
 .4نقد و تحلیل دیدگاههای مختلف درباره تشبیب
در تعاریف فارسی و عربی از نسیب ،تشبیب و تغزل ،چند نکته مهم به چشم میخورد:


در تعاریف دیده می شود که تشبیب ،مبحثی است در پیونلد بلا معشلوق و هرچیلزی کله زمینلة وصلف و ذکرشلدن

بهواسطة معشوق را دارا باشد .از جلوههای هنرمندی شاعر شاید بتوان به همین موضوع اشاره کرد که وی با ظرافتلی تملام ،دو
نوع نگاه و دو نگرش متفاوت را در تشبیب و تنة اصلی دربارة معشوق و ممدوح از خود نشان می دهد؛ یلکبلار پلرداختن بله
معشوق از دریچة تغزل و عشق و بار دیگر ستایش ممدوح درباری از نگاه یک شاعر به یک با دست .در هر دو نگاه معشلوق
و ممدوح برای شاعر اهمیتی خاص دارند و شاعر هر دو را در مقام و منزلتی فرادستِ خود تصور میکنلد ،املا وصلفی کله از
هریک بهطور جدااانه در تشبیب و تنة اصلی صورت میایرد ،به وضوح تفاوت نگرش شاعر به آن دو را نشان میدهد.

سیر تحول تعریف تشبیب در آثار صاحبنظران متقدّم و متأخر فارسی و عربی و نقد آن تعاریف 139 /



طبیعتاً معشوق ،که همواره در ادب فارسی از نقش و جایگاه خاصی بهره مند بوده و پرداختن به ذکلر و وصلف آن از

دغدغههای محوری شاعران به شمار میآمده است ،هنگامیکه وی ستایش میشود ،زبان ،بیان و احساسی متفاوت را در شلاعر
برمیانگیزاند نسبت به زمانیکه غرض ،مدح ممدوحی باشد که الزامها شاعر را به پرداختن به آن وامیدارد .بهرهمندی شلاعران
از ثروت و مکنت در دوره های خاصی از ادب فارسی برای آنان این امکان را فراهم آورد که به خرید کنیزکان روی بیاورنلد و
بر اثر عشقبازی با آنان ،اشعاری در وصف آنان بسرایند و این مسئله در برههای از زمان و ادبیات (بهخصلوص دورة غزنویلان
و سامانیان) اهمیت خاصی داشت؛ آن چنان که در کتاب ملدح داغ ننلگ بلر سلیمای ادب فارسلی نیلز آن را بیلان کلرده اسلت
(وزینپور.)73 :1374 ،
در این دست تشبیبها ،نهتنها احسا

و عواطف شاعر داراون میشود ،شاهد تغییلر الفلا در برابلر معشلوق هسلتیم و

شاعر الفاظی به کار میبرد که به شکلی مشخص به معشوق مذکر اشاره دارد .الفاظی همچون پسرا ،ای پسر ،ای ترک و . ...
برای نمونه در ابیات زیر:
افللتم :متللاب زلللف و مللرا ای پسللر متللاب

افتللا :کلله بهللر تللاب تللو دارم چنللین بتللاب
(عنصری)10:1342 ،

ای پسللر نیللز مللرا سللنگدل و تنللد مخللوان

تندی و سنگدلی پیشه تُست ای دل و جلان
(فرخی)321:1373 ،

پسللرا تللا بلله کلفِ عشللوة عشللق تللو دریللم

از بد و نیک جهان همچو جهلان بلیخبلریم
(سنائی)397:1362 ،

یلللاد آن شلللیرینپسلللر خلللواهیم کلللرد

کلللام جلللان را پرشلللکر خلللواهیم کلللرد
(عراقی)175:1338 ،

نکته ای که در تعریف رشید وطواط می توان به آن اشاره کرد این است که در تشبیب نباید نشانی از مدح مملدوح وجلود
داشته باشد؛ اما در دو سبک مذکور ،تشبیب هایی وجود دارد که از ابتدا با ذکر و مدح ممدوح مواجه هستیم و آنچه باعلث بله
وجود آمدن حد و مرز در تشبیب و تنة اصلی در این اونه قصاید می شود ،میلزان و شلدت ملدح مملدوح اسلت؛ چنانکله در
تشبیب مدح به صورت خفیف تری ابراز شده ،اما نمود بارزتر و شدیدتر آن در تنة اصلی مجال ظهور پیلدا کلرده اسلت؛ بلرای
نمونه بنگرید به:
ای کعبللة سللسهرت تللا کعللب پللا رسللیده

شرعت خطلاب کلرده ای رکلن کعبله دیلده
(اثیر اخسیکتی)297:1337 ،

منصلللب از منصلللبت رفیلللعتلللر اسلللت

هللللر زمانیللللت منصللللبی داللللر اسللللت
(انوری)60:1337 ،

ای بللر سللر آمللده تللو ز ابنللای روزاللار

وی کللرده روزاللار بلله جللاه تللو افتخللار
(جمال اصفهانی)192:1362 ،

ای همللللله کلللللام تلللللو روا اشلللللته

حکللللم تللللو نایللللب قضللللا اشللللته
(محمود قمر اصفهانی)81:1363 ،



در تعریف ابن قتیبه که ذکر آن خالی از فایده نیست ...« :پ

از آن قصیده سرا به نسیب (مقدمة عاشلقانه) رسلد و از

سختی عشق و درد جدایی و فرط محبت و شوق شکایت آغاز کند تا دل ها را بله خلود کشلاند و مردملان را بله خلود آرد و
عنایت سامعین را به خود فراخواند؛ چه ،نسیب از روان ها دور نباشد و {آسان} بر دل ها نشیند و سبب آن ،محبت بله غلزل و
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هم نشینی زنان باشد که خداوند در سرشت بنداان نهاده است» (ابن قتیبه ،)101:1363 ،برای نخستین بار مقاصدی برای تشبیب
ذکر شده و سمت و سوی اهداف شاعر از سرودن تشبیب ،در آن اظهار شلده اسلت .تشلبیب در لغلت بله معنلای آراسلتن و
نیکوکردن ابتدای آن به ذکر زن و اشتیاق به وی است که تقریباً هم معنایی مشلابه بله تغلزل و نسلیب دارد یلا حلداقل هلدفی
همانند آنها را دنبال می کند .تشبیب همراه با قصیده زاده شد و تقریباً از همان آغاز شعر فارسی جای خود را در آغاز قصیده ها
باز کرد و کمکم جزئی جدانشدنی از قصیده شد.
از بررسی تعاریف عربی و فارسی چنین به دست میآید:




در تعاریف هر دو زبان ،تقلید از پیشینیان دیده میشود.
در کتاب های عربی بیشتر به این سه کلمه و ملوارد اسلتفادة آنلان از لحلا لغلوی پرداختله شلده و دربلارة کلاربرد

اصطالحی آن نکات چندانی ارائه نشده است.


در کتاب ها و فرهنگ های عربی نسیب و تشبیب هر نوع شعر عاشقانه را شامل میشود ،اما تغزل به طور خاص بلرای

پرداختن به غزل عاشقانه به کار میرود.


به نظر میرسد در تعاریف فارسی این سه ،دارای استردای و تنوع موضوعی بیشتری است.

.5

جمعبندی ویژگیهای تشبیب

با توجه به تعاریفی که از تشبیب در منابع مختلف وجود دارد ،به نظر می رسد از مجموع این نظرهلا و بلا در نظلر الرفتن
نکاتی که در این تعاریف آورده نشده است ،می توان برای تشبیب ویژایهایی را برشمرد که همگلی آنهلا در تعریلف تشلبیب
نقش مهمی دارند و بدین ترتیب ،تصویر و تعریف روشنی از تشبیب ارائه کرد:


تشبیب در ادبیات فارسی به تبع تشبیب قصاید شاعران عرب به وجود آمده و از خصوصلیات تشلبیب قصلاید علرب

برخوردار است.


تشبیب در نظم تنها مختص نوع ادبی قصیده است و در نثر ،در مراسالت و مکاتبات از آن استفاده می شلود؛ هرچنلد

در نثر کاربرد بسیار کمتری نسبت به نظم دارد.




با نسیب و تغزل دارای ارتباطی معنایی است و حداقل هدف و معنایی همانند آنها را دنبال میکند.
به خودی خود دارای استرة موضوعی است.
شاعر در تشبیب معمو ً ،به توصیف موضوع مدنظر یا ذکر ویژای هلای آن ملی پلردازد؛ پل

تشلبیب دارای فضلایی

توصیفی است.






تشبیب نباید در مدح و هجو کسی باشد که در تنة اصلی از او در مقام ممدوح یاد میشود.
ازآنجاکه فضای تغزلی آن به غزل پهلو میزند ،پ

باید همچون غزل دارای زبان و بیانی نرم و لطیف باشد.

با موضوع اصلی ارتباط عمیقی دارد.
از طریق بیت تخلص به تنة اصلی پیوند میخورد.
عامل مؤثر در آمادهسازی مخاطب و ترغیب وی برای پیگیری موضوع اصلی ،صور خیال است که اهمیتی اساسلی در

آن دارد.



هر مقدمة قصیدهای را نمیتوان تشبیب به حساب آورد و باید صرفاً محتوایی تغزلی داشته باشد.
عواملی همچون جذب و متمایل ساختن دل ها به سمت خود (ایجاد رقت و نرمی یا شلاید بهتلر باشلد االر بگلوییم

برانگیختن احساسات انسانی و سهیم ساختن خواننده در احسا

شاعر) ،واداشتن مخاطب به تفکر و تأمل و به نلوعی ایجلاد

درنگ و تلنگر در ذهن وی و ملزمکردن مخاطب در سراپا اوش بودن و پیگیری ادامة قصلیده را ملیتلوان از د یلل محلوری
لزوم تشبیب نام برد.
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اار مقدمة قصیده دارای محتوای عاشقانه باشد ،نسیب یا تغزل و اار شامل موضوعات دیگر باشد ،باید برای آن لفل

تشبیب را به کار برد.


چهرة شاعر در تشبیبها یکسان نیست و خواننده در برخی تشبیبها تماماً با یک شلاعر و در برخلی دیگلر بلا یلک

راوی مواجه است.
نتیجه
با درنظر ارفتن خصوصیات تشبیب به صورت همه جانبه و بررسی تعلاریف بایلد دیلد آیلا تشلبیب هلای فارسلی بلا تعلاریف
کتاب های بالغی عربی مطابقت دارد یا خیر .باید به دنبال تعریفی بود که همة ویژای های آن را در برایرد؛ زیلرا تشلبیب هلای
فارسی به طور کامل با تعاریف ارائه شده در کتاب های بالغی تطابق ندارد و به نظر می رسد طرح زیر اامی برای نگرشی نو بله
این مسئله باشد:
تشبیب ،مقدمه و ااهی براعت استهالل وصفاونه در یک قصیده است که اار نتوان افلت معنلایی متلرادف بلا نسلیب و
تغزل دارد ،کارکرد و هدفی همانند آنها را دنبال می کند .در این مقدمه شاعر به وصف بهار ،خلزان ،طبیعلت ،پیلری و جلوانی،
مرثیه ،شکایت از روزاار و موضوعاتی ازایندست میپردازد تا از طریق آن بتواند آمادای زم را در ذهن مخاطب بلرای ورود
به تنة اصلی ایجاد کند و وی را با خود همراه سازد .برخی ویژای های خاص که در تشبیب هلای فارسلی وجلود دارد ،املا در
تعاریف به آنها اشارهای نشده است ،عبارتاند از:
 چهرة شاعر در تشبیب ها یکسان نیست و خواننده در برخی تشبیب ها تماماً با یک شاعر و در برخی دیگر بلا یلک راویمواجه است.
 -شاعر در تشبیب معمو ً ،به توصیف موضوع مدنظر یا ذکر ویژای های آن می پردازد؛ پ

تشبیب دارای فضایی توصیفی

است.
 بهخودیخود دارای استرة موضوعی است. تشبیب نباید در مدح و هجو کسی باشد که در تنة اصلی از او در مقام ممدوح یاد میشود.از نقد و بررسی تعاریف کتابهای بالغی دربارة این سؤال که آیا آناونه که در بیشتر کتابهای بالغلی آملده اسلت،

پ

تشبیب و نسیب و تغزل مترادف اند و آیا می توان آنها را در یک ردیف قرار داد ،باید خلاطر نشلان کلرد تشلبیب ،مقدمله یلک
قصیده است که هرچند خود دارای تنوع موضوعی استرده ای است ،از طریق بیت تخللص بله تنلة اصللی پیونلد ملی خلورد.
تشبیب ها دارای فضای غزل اونه اند و ازاین رو همانند غزل ،زبان و تصاویری نرم و لطیف و محتوایی عاشلقانه دارنلد .اصلو ً
تشبیب ها در مدح و هجو کسی (ممدوح) نیستند که موضوع اصلی قصیده برای او سروده شده است و این خود دلیللی دیگلر
بر پذیرفتن تفاوت موضوعی تشبیب و تنة اصلی است .وصف و توصیف در تشلبیب هلا محوریلت دارد و تشلبیب اارچله بلا
نسیب و تغزل مترادف و هم معنا شمرده شده است و در بسیاری موارد هدف و کارکردی همچون آنها دارد ،به نظر میرسد هر
مقدمة قصیدهای را نمیتوان تشبیب شمرد و حتماً باید محتوایی تغزلی و فضای غزلاونه داشته باشد.
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