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چکیده

ایان  اهمیات   بزرگترین شهرآشوب صنفی ادب فارسی است. هدف این مقاله شناساادد   االصنافمجمع  

آ  اسات.  سااتتار  و آشااارایی   های صانفی آ  بر دیگار شهرآشاوب  برتری  ، دالیلدورة صفوی شهرآشوبِ

گساتردگی  ، های زبادی، توصیف، تغزلِ مذکر، مطایبه، ویژگیادسجامدر بخشهای  االصنافمجمعساتتار 

ای باه ماتن   قشرهای اجتماعی، اشاره به رسوم اجتماعی، کاربرد اددک عناصر شیعی، و دگاه غیرسرمایه

دوع دگاه مقایسه شده.  های صنفیبخشها شهرآشوب لسادی با دیگر شهرآشوب همةدر تشریح شده است. 

و اجتمااعی   زباادی ، سااتتاری  نافاالصا مجماع این مقاله باه  لسادی به شهرآشوب دیز کاویده شده. منظر 
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مقدمه -4  

شهرآشوب متنی است که موضوع آ  داوهش یا ستایشِ مردمِ یک شهر یا درباریا ، و توصیفِ عاشقادة 

هرآشاوبِ شاهری، در   صاحبا  شغلهای اجتماعی باشد. شهرآشوبها را میتوا  در سه دسته جای داد: ش

داوهش یا ستایشِ ماردمِ یاک شاهره شهرآشاوبِ صانفی، در وصافِ عاشاقادة بازاریاا ، صانعتگرا  و

کلی شغلهای اجتماعیه شهرآشوبِ درباری، در وصفِ پادشاه، مطربا ، تلوتیا  و دیگار درباریاا طوربه

 (.3186 ،شهرآشوب)دک. 

داماة  معنیِ لغوی شهرآشوبه آشوبندة شهر )لغات شهرآشوب را بیشتر با شهرآشوبِ شهری میشناسند. 

 ،که شاهری را باه آشاوب و فتناه و فسااد میاشاد )آدنادرا        شهرآشوب( و کسی ذیلِ :3131، دهخدا

تعریف اصطالحی این دوع دزدیاتر اسات. شهرآشاوبِ شاهری در     به ،شهرآشوب( دیز ذیلِ :تا، بیپادشاه

 همة ادوار شعر فارسی هست.

اینرو که به توصیف، مدح یا هجاو افاراد میدردازداد باه شهرآشاوبهای شاهری        ازشهرآشوبهای درباری 

میمادند، اما شهرآشوبهای شهری به توصیف افراد عادی میدردازدد و شهرآشوبهای درباری باه توصایف   

شناساادد و اوضااع درباار را    درباریا . این شهرآشوبها چو  درباریا  و روابط آدا  را در ادوار تااریخی می 

 ایادد، ارزش تاریخی داردد. شهرآشوبهای درباری روایت طنزآمیزی از طبقة دربار و حاکمادند.نممی

، اسات در شهرآشوبهای صنفی ادواع شغلها، فنو  کار و ابزارهای آ ، اصطالحات و کنایات صانفی آماده  

تااِِ تاود    در این دوع، صاحبا  حِرَف با دگاهِ عاشقاده و اصطالحات مربوط به صنف و زباا ِ ارتبااطیِ  

-مای ای را ادد و کودکا  با توادد  آدها حرفهادد. این شهرآشوبها جنبة آموزشی دیز داشتهتوصیف شده

های گوداگو  بررسید. شهرآشوبِ صنفی در توا  تحول شغلها را در دورهآموتتند. با بررسی این دوع می

فی از دو داوعِ دیگار بیشاتر    ها هست اما او  آ  دورة صفوی است. تعداد شهرآشاوبهای صان  همة دوره

بزرگترین شهرآشوب صنفی ادب فارسای اسات. ایان     ،شهرآشوب لسادی شیرازی، االصنافمجمعاست. 

 .استشهرآشوب در دورة صفوی سروده شده

پیشینة پژوهش -2

را در ساال   شهرآشوب در ادب فارسیدخستین پژوهشگر شهرآشوب احمد گلچین معادی است. وی کتاب 

سارایا  پرداتات، ماتن برتای از     شهرآشاوب  معرفی شهرآشوبها وبررسی رد و در آ  به ک منتشر 3136

تحریار دیگاری از    ،دربارة شهرآشوبهای ترکی و عربی دیز سخن رادد. بیست سال بعد و شهرآشوبها را آورد

 ،باه همات فرزدادش    ،کتاب را با تغییرات کلی آماده کرد اما به دالیل گوداگو  این کتاب پس از مرگ وی

تار از کتااب پیشاین اسات. ایانا تنهاا       چاپ شد. این کتاب بسیار گسترده 3181در  ،پرویز گلچین معادی

سبک تراسادی ازجمله محمدجعفر محجوب در کتاب مستقل دربارة شهرآشوب است. برتی پژوهشگرا  
 ،(008-011صا   :3136) اداواع ادبای  (، سایرو  شمیساا در   633-666صا   تاا: )بای  در شعر فارسی

تاریخ ادبیاات  اهلل صفا در ذبیح ،(135-153ص  :3181) تفنن ادبی در شعر فارسیپژوه در هر دادشمنوچ



693/تاملی در مجمع االصناف 

 :3181) ادااواع شااعر فارساای( و منصااور رسااتگار فسااایی در 613-611صاا  ،0/5  :3131) در ایاارا 

 در (3188فیاروز فاضالی و اللاه جهااد )     .اددالی آثار تود به شهرآشوب پرداتتهدر الب ،(036-083ص 

سیدحسان شهرساتادی    و ، اددشش شهرآشوب از تارک شیرازی، شاعر سدة دهم، را معرفی کرده ایمقاله

دامه در دورة کارشناسی ارشد زباا  و  دو پایا (. 3136ای از شهرآشوب لسادی را معرفی کرده است )دسخه

، از جاواد  سات: بررسای و تحلیال شهرآشاوب سایدا     اادبیات فارسی دیز درباارة شهرآشاوب دوشاته شاده    

شناتتی شهرآشوبهای صنفی، از علای دصارتی   ه و معرفی، دقد ادبی و بررسی جامعه(3135) پورحسینقلی

ای تطای آورده و در پایاا ،   پور متن شهرآشاوب سایدا را از روی دساخه   . حسینقلی(3136) سیاهمزگی

داماة دوم  ر پایاا  اسات. د هاای مرباوط باه اصاناف را توصایف کارده      های دشاوار، اصاطالحات و واژه  واژه

 است.پرداتته شده یک دوع آ ، یعنی شهرآشوبهای صنفیادد، و به شهرآشوبها سه بخش شده

 االصنافمجمعساختار  -9

داام دارد، او در دخساتین ربااعیِ شهرآشاوب، علات ایان        االصاناف مجماع  3یلسادی شیرازشهرآشوب 

 :استدامگذاری را چنین گفته

 وسااتآ  بااار کااه چااار گااوهر صاااف در ا 

 االصاااناف اساااتدر زیاااور اسااام مجماااع

 باری است که حُسن قاف تا قاف در اوست

 زا  روی کااه جمعیاات اصااناف در اوساات

 (535ِ ،لسادیکلیات )

بند است. در آغاز هر بند، بیتی در بحر رمال   316هم پیوسته، در ای از رباعیهای بهرآشوب مجموعهاین ش

آ  پان  ربااعی همساو باا عناوا . در ایان        ده و در پایِ آما  ،بند اسات  عنوا ِ ةکه شناس ،مسد  مخبو 

. دردازداد می 0هپیش 63گویی و تطابی به ی روایی، توصیفی، گفتگو، تکهاهبه شیو رباعی 518شهرآشوب 

تااريخ ؛ 363: ص 2/3، ج1639ريپكاا،  ايران، تاريخ ادبیات درفروش شیرازي )نک. الّدين عبدالله لساني، پسِر مشكهوجی 1
تاا: زيار بی آتشاكد  آذر،( در شیراز به دنیا آمد )نک. آذر، 963: ص1636، 1نفیسی، جنظم و نثر در ايران و در زبان فارسي، 

روشان، تااکر  روز ؛ 393تاا: صمادر  تبريازي، بیريحاناه االد،، لساني(. او بیشتر عمر خود را در تبرياز و بداداد گاراناد )
مقدماه بار (. لسانی از حااف،، سایدی، امیرخسارو دیلاوی، جاامی و ااسام اناوار يااد کارده )162: ص3-3، ج1691مظفر، 

(، یاللاي 932اناد از: دياوان، ساااینامه و ششرآشاو،. بابافدااني )  (. آثار لسانی عبارت13: 1633تسلیمی،  کلیات لسانی،
ق بادرود زنادگي گفا  و در  991(. او در ساا  16عصران وي بودند )یمان:( از یم963( و ایلي شیرازي )  963جدتايي )  

 (.633: ص1633سجادی، کوی سرخا،، سرخا، تبريز به خاك سپرده شد )
ِیب،   2 
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را اگوست بریاتو، ایرادشنا  بلژیای و متارجم ادبیااات کهان و داوین ایارا ،       االصنافمجمع متن فارسی

 Pasquinade sur la ville de)وا  هجاوپردازی درباارة شاهر تبریاز     همراه ترجمه و تفسیر، باا عنا  

Tébriz)  (.8ِ :3183 ،ساجدی ،بریاتوم به فرادسه ترجمه کرد )دک. 3610در 

-، مدح شاه، منقبت امام یام شیعیا ، وصف معرا ، دعت پیامبر، مناجاتپیش از توصیف شغلها توحید

، از منشیا  درباار  الدین منصورء، مدح تواجه عالنامه، مغنینامه، ساقی، صفتِ دلعشق ، صفتِتهماسب

 تهماسب صفوی، و صفتِ تطة تبریز آمده. در پایا ِ توصیفِ شغلها دیز دفای اعادا و مناجاات آماده    شاه

و سدس پان  ربااعی    ،یعنی در آغاز بیتی در معرفی موضوع ،. ساتتار در همة بخشها یاسا  استاست

 دربارة آ  موضوع.

ورا  عشاق  پیشاه  ةاو باه هما   ورا  تبریازی اسات.  پیشه ةتوصیف عاشقاد االصنافمعمجموضوع اصلی 

ادادام  ورا  را لطیاف و مااهی  پیشاه ة و هما  ،داررزد، از سید پسر و مؤذّ  گرفته تا حمااامی و فوطاه  یوم

 ا ای است تا به تعریف صنعتگروصف تبریز برای لسادی بهاده گیر را.حتی سلّاخ، آهنگر و گرگ ،دبینیم

اسات. بارای   ساخن گفتاه  ور باا زباا  او و باه اقت اای شاغلش      لسادی با هر صنعتگر و پیشاه  بدردازد.

 زیر را میتوا  در دظر گرفت:ویژگیهای شهرآشوب لسادی 

باویژه   ،کنایاه برجساتگی  ، صانفی  واژگاادیِ  ةاز دایار  یگزینا واژهه مطایبه هتغزلِ مذکر هتوصیف هادسجام

گساتردگی قشارهای   ه سادگیِ زباا  ه پاکیِ زبا ه عامیاده اصطالحاتِ ربردِکاه های برآمده از شغلهاکنایه

 ای به متن.دگاه غیرسرمایهه و کاربرد اددک عناصر شیعیه اشاره به رسوم اجتماعیه اجتماعی

نسجاما -9-4

، و باه شایوة آثاار کالسایک ادب     را با طرحی منسجم به قصد شهرآشوب سروده االصنافمجمع لسادی

است. سدس به وصاف تبریاز پرداتتاه و باا      آغاز کردهمدح  ، دعت و منقبت و، مناجاتحیدبا توفارسی 

. اسات و در پایا  دیز با دفی اعدا و مناجات کتاب را پایا  داده این بخش به صنعتگرا  تبریزی گریز زده

کارده و باه   بنادی  این ادسجام در توصیف شغلها دیز هست. او تقریباً شغلها را از دظر حوزة کاری دسته

های ، سازددگا  ساالح ، زرکارها، بافندگا ، مُجلّدا  کتاب، پزشاا شعرا ،دادشمندا  استهترتیب آورده

اداد. ادساجام از   و حمامیا  از بزرگترین قشرهایی هستند که به ترتیاب توصایف شاده    ، پزددگا جنگی

هرآشاوبها در دیوادهاا   برتی ش همهمترین برتریهای شهرآشوب لسادی بر دیگر شهرآشوبهای صنفی است

ادد که موضاوع آدهاا شهرآشاوب دیسات. ما الً      یا در ضمن داستادی یا در تالل کتابی آمده ،اددپراکنده

 داماة داامیِ   اداد. های دیاوا  وی در دسخه پراکنده ق( رباعیهایی 305شهرآشوب امیرتسرو دهلوی )م 

و در آغااز هار داماة آ  یاک ربااعی باا        دگاری اسات ق( در ادشا، ترسال و دامه 630تواددمیر )زدده در 

اشاق و  ی عم ناو ق( دیز در پایاا    3331)م  شهرآشوب وحید قزوینی ،استدرودمایة شهرآشوبی آمده

به شیوة الفباایی بار مبناای     ،ق( در قالب غزل 616. تنها شهرآشوب سیفی بخاری )استآمده معشوق

 ادد.بندی دشدها در آ  دستهاما شغله ،دام دارد البدایعصنایعو ، قافیه تنظیم شده
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 توصیف -9-2

دلیل دگااه تفننای   اشاد اماا با   دقطة کادودی شهرآشوبهای صنفی باید توصیف و بیا  شیوة کار شاغلها ب 

. اشاره به شیوة کار است تغزل و البته تغزلِ مذکر جای توصیف را تنگ کرده ،سرایا  صنفیشهرآشوب

گیر دیست. توصیف در شهرآشوب ها چشمگیر است اما همهبیش در برتی شهرآشوب و و ابزار شغلها کم

(. در 631ِمساعود ساعد:   دیاوا   مسعود سعد در ضمن تغزل یاا بارای تقویات تغازل اسات )داک.       

البدایع سایفی بخااری کمتار باه توصایفِ      شهرآشوب مهستی تغزل بر توصیف چیره است و در صنایع

درودمایة شهرآشوب سیدای دسفی دیاز   ،ده شدهسرایی بها داشغل و شیوة کار و دیگر عناصر شهرآشوب

به ارزش اجتماعی شهرآشوب توجه ددارد،  ،طورکلیاو به شیوة کار، و ب، توصیف شغلها و یا تغزل دیست

ورا  را امرد دادسته و به وی از سویی بیشتر پیشه ،شهرآشوب او شرح ماجرا به شیوة ماتب وقوع است

توصایف  بیشاتر باه   ق( دیز   3163. کلیم )م 3ت رابرشا  ذلیل اسو از دیگر سو در ب ،آدا  توهین کرده

تنها لسادی شیرازی و وحید قزوینی به توصیف توجاه دارداد. حتای دقات      ،ورا  پرداتتهدلربایی پیشه

 وحید در توصیف از لسادی بیشتر است.

 تغزلِ مذکر -9-9

ه گفتما  روزگار تاویش و  تغزلِ مذکر در شهرآشوب صنفی سنت است و آ  را مسعود سعد با توجه ب

معشوقِ مذکر ترکاا  لشااری بودداد و بعادها ویژگیهاای       ،ذائقة غزدویا  پایه گذاشت. در دورة غزدوی

، شناتتی چهرة معشوق در سنت شعر فارسی شد. با پدیدآیی ماتب وقاوع ظاهری اینا  عناصر زیبایی

هاای  در رباعی، شاعر این ماتب، یدر شعر بیا  شد و لسادواقع میشد میا  عاشق و معشوق مذکر آدچه 

تنها شهرآشوب کلیم تغزّل ددارد. امردگرایی چه  ،تود به این م امین پرداتت. از شهرآشوبهای صنفی

نشاینی باا   علت محرومیت جامعه از همبیا ، (381ِ: 3131، از کوچة رددا داشی از سنت ادبی باشد )

 ِ :3133، ر مناقاب اوحدالادین کرماادی   مقدماه با  زدا  و لزوم و وجوب پردگی بود  جنس مادینه )

از توصایفِ  را  شهرآشاوب . ایان ویژگای البتاه    هسات  در ادب فارسی و به تَبَع در شهرآشوب دیز، (16

 536مهستی گنجوی )م با وجود عارف مسلای، و  ،امیرتسرو دهلویآداه  دغز ،رهادده تشک و بیروح

                                                 
 ذل  سیفی در غز  سگبان به نشاي  میرسد: 1 

بستها  دلخسته / میرو  در پی او چون سگ گردنبس که از دلبر سگبان شده  

و بود پیوستهدر گلو بند طنابم نه و در کک به رکا، / تا سر  بر کف پای ت  

 میرو  تیزتر از تازی آن شایسوار / تا مرا گف  بیا در پی من آیسته 

ا  از غم اید دگران وارستهای یم،و سگان / شدهتا مقید به خود  ساخته  

 سیفی از دش  سخن صید میانی چون کرد / گف  در وصف غزاالن غزلی برجسته

 (39: ص1631)ششرآشو، در شیر فارسی، گل،ین میانی،
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شهرآشاوبی تاویش باه تغازلِ ماذکر      ق( دیز بر اساا  گفتماا  چیاره و سانت ادبای در رباعیهاای       

 :استپرداتته

 دی گفاااتمش آ  تاااوش پسااار درزی را 

 نخاااریقباااای وصااال ماااا می گفتاااا کاااه

 

 کااز بهاار تاادا تااوش پساارا در زیاار آ      

 گفااتم کااه بااه جااا  همیخاارم درزی را    

 (08ِ: 3181 ،شهرآشوب در شعر فارسی)

بدا  اشارت کرده و هام و ایهام ، برتی با ابسرایا  با تغزلِ مذکر گوداگو  استشیوة برتورد شهرآشوب

ااار  و برتای باا صاراحت ب    ،اددابا داشته، بچه و ... هایی چو  پسرااربرد  یا مخاطب قرارداد  واژهاز ب

لسادی تقریبااً   ،دسبت به دیگر شهرآشوبهای صنفی عریادتر است ،االصنافمجمعادد. تغزلِ مذکر در برده

 ده یا توصیف کرده. دموده را:همة شغلها را با واژة پسر تطاب قرار دا

 سرشاااتو پااااکیزه لطیاااف پساااری دیااادم

 مشاااغول  زردشاااادی باااه صااافتی جاااادو

 

  بهشات  باا   چاو   شاافته  قادم  سر تاا باه   

 میاشاات و آتااش باار آب میاازد رقماای 

 (566 ِ لسادی،کلیات ) 

 مطایبه -9-1

به دیگار شهرآشاوبها از    االصنافجمعم است. برتری مطایبه در شهرآشوب لسادیمهم  ز عناصرمطایبه ا

گاو  اسات و   شگردهای طنزآفرینی و اتالقگرایی. شگردهای طنزآفرینی لساادی گوداه   هدو جنبه است

و  3اباازی باا داام کتابها    دو راه برگزیاده:   کاریالمااتور یای از آدهاست. وی بارای سااتتن   کاریالماتور 

هاای  او از کنایاه  ،د دیگر وی است. در ایان بخاش  ی. استفاده از عناصر و اِلِمادهای صنفی شگررایگحرف

گااه طناز در توصایف صااحبا  صانوف اسات یاا در         .0اسات  صنفی و شیوة کاار صانوف بهاره بارده    

 حاضرجوابیهای صاحبا  صنوف:

 قلاام بااه شااالش کااه بااا دلباار دقاااش  

  ، گفتااااماااردم ضاااعیف مااان کاااه گفاااتم

 

 رقاام تااود کاارده  دساات بااه ازل دقّاااش 

 کاااام مااااویی ماااان دقاشاااای از تامااااة

 (   586ِ)هما : 

بیش از هماه باه سارا      ،با زیرمجموعة شغل پزشای شوتی دارده ،لسادی مطایبه را از دقّاش آغازیده 

بهره از آیة قرآ   ،(583و  10 ص  ،لسادیکلیات آمیز دگریسته )دک. به دعا مطایبه ،عناصر دینی رفته

 :  استای اشاره شدهت که در کلیات اشعار وی به آیهشمار بارهایی اسبرده و این از ادگشت

                                                 
 نیس  و دندان لب و گشر چو آن نیس  / يااوت خندان من طبیب یم،و رخ گل 1

 (333)کلیات لسانی، صنیس   چندان بوعلي و شفاي شفاس  / اانون اانون که لبک خط به نسب    

 او پیرینم بود از جفاي در بدنم / پرخون چو د  با دلبر گازر که  2 

 (313)یمان: زنم  بر سنگ تو را چگونه گفتا کهنفس /  از آاليک مرا بشوي که گفتم    
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 911/تاملی در مجمع االصناف 

 شااوتی کااه حاادیل از دل آگااه توادااد 

 برتااوادم« یُحِاابمهم»ر ماان بااه م اال گاا

 

 تفساااایر بااااه تقریاااار موجااااه توادااااد   

 تواداااااااد« الیُاَلِّاااااااف اهلل»او آیااااااات 

 (580ِلسادی، کلیات )

سااحت    رقیاب را از  لساادی دور کارد   هرقیب بیش از هر کسی دستمایة طنز شاده  االصنافمجمعدر 

و باا واژة رقیاب    ،با رقیب به تعریض و طعناه ساخن گفتاه    ،3موضوع مطایبه قرار دادهصاحبا  صنوف 

پاکی های اروتیای عالقه دارد اما سرایا  به مطایبهترکیب طنزآمیز ساتته. وی مادند بیشتر شهرآشوب

 .ت کردهازبا  را مراع

ای تنها مسعود سعد سلما  از طنز اددک مایاه  ،مایه استمطایبة امیرتسرو دهلوی و وحید قزوینی کم

هاای مساعود ساعد گفتگاویی اسات و      بیشتر مطایباه  ،اما طنز او با طنز لسادی سنجیددی دیست ،دارد

های لساادی باه هایو روی    درحالیاه مطایبه ،(636ِ، مسعود سعددیوا  شگردهای آ  محدود )دک. 

 یانواتت دیست.

زباادی و  ، چارب ، مداهناه و تحقیار  ،از اینارو اتاالق را وادنهااده    ،است ده ابزار مطایبه برای لسادی تفنن

بارتالف   ،ااار بارده  و برای همه یاک زباا  ب   به همة صنوف یاسا  استلسادی دگاه . اار دبردهمبالغه ب

و داه   ،تخیل و شهرآشاوب شعر و ، گرچه در هابه شغلها و شیوة سخن وی با آد شمسعود سعد که دگاه

، ة اقتصادی دارداد باا حسارت   کسادی که سرمای بسته به پایگاه اجتماعی آدا  دارد. وی با ،واقعدر عالم 

-با فروتنی و با میداددارا  فرهنگی رها و بای  دارددت قدردستی در با کسادی که سرمایة اجتماعی و یا 

ة (. طناز مساعود ساعد در شهرآشاوب را میتاوا  باا دظریا       603ِ ،دغدغه مطایبه کرده )دک. هماا  

طلبی میدادد و دیاز  طبعی را شال متمددادة پرتاشگری و تشودتکه شوخ (Racine)راسین  تصومتِ

اقنااع  که طنز را مفرّی برای رهاسازی ادرژی ذهنی و عصبی و روادی میداداد ) وی دظریة رهش )تخلیه( 

 ست.ها بیرو  ااما طنز لسادی از این حلقه ،( سازگار دادست83ِ :3181 ،و برتی تدابیر آ 

 زبانی هایویژگی -9-9

ها و آفارینش ادبای   گزینش واژهاست. صنفی  واژگادی ةاز دایر یگزینترین ویژگی زبادی لسادی واژهبرجسته

سرایی باشاد باه شایوة    های صنفی بیش از آداه اصلی اساسی در شهرآشوبگیری از دام ابزار و واژهبا بهره

در توصایف  را  قویدست در این زمینه موفقتردد. لسادی شاعری و تالقیت فردی شاعر بستگی دارد و شاع

اار رفتاه  ب یاهها و ترکیببرای دموده واژه بسته.اار ا و اصطالحات هما  صنف را بهها، ترکیبهر صنفی واژه

                                                 
 شود بی،اره من شود / تا چند وبا  صدپاره تو که رایب خّفاف 1 

 (   319، صیمانشود ) آواره که بده افزاريپايافزارس  / تو دس  در کوي که عمريس   
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دحوِ کاالم،  ، تدا، تبر، حرف، اعتراض، صرف، شرح اشاراتچنین است: مب مال پسریا  طالب علم در توصیف

 :له، حدیل و تفسیرأتجرید، معادی، بیا ، مسسن ترکیب، شرح حُ

 مااااال پساااار ماااارا ز ترتیااااب مداااار  

 جااا  صاارف کاان و شاارح اشااارات باادا   

 

 ملااازم شاااو از اعتاااراض و تقریاااب مدااار  

 وز دحاااو کاااالم و حسااان ترکیاااب مدااار 

 (580ِ ،لسادیکلیات )

ر رفتاه در  ااا ببسیاری از اصاطالحات  گفته و سخن  زبا  مردماست. او به  ساده و صمیمیلسادی  با ز

 :وداار میردر زبا  مردم بامروزه دیز او شهرآشوب 

 (های دلبر ردگرز مرا ردگ مان) :رنگ کردنِ کسیـ   

   :در توصیف کاردگر تیغ شدن، معادل میخ شدن به معنی پاتوق کردنـ   

 (هاز سنگدلی تیغ جفا تیز مان/  )چو  پیشِ دکا  تو دمی تیغ شوم  

 )القصه رقیب تو قماشی عجب است(ه :زّازدر توصیف ب قماشی عجب بودنـ   

 :کُله بر آسمان افکندنـ 

 دوز مرا / از شوق کله بر آسما  افانده(همه چو  دیده کله)... با این  
تار و روادتار و   زبا  مهستی دسبت به مسعودِ سعد پخته ،البته زبا  بیشتر شهرآشوبهای صنفی ساده است

صامیمی و  زبا  غزلهای سیفی  ،رو به روادی زبا  مهستی دیستعنصر تیال آ  قویتر است. زبا  امیر تس

و ویژگی شهرآشوب سایدا   ،های هندی، ویژگی برجستة زبادی کلیم کاربرد واژهدزدیک به زبا  گفتار است

 تشودت کالم است.

هاا از فرهناگ صانفی    . بیشتر کنایاه همربوط به هما  صنف را آورد ةدر توصیف هر صنفی کنایلسادی 

شهرآشاوب  دیاز در  کاربرد اصاطالحات عامیاداه    ،3است  مردم و از آدجا به شعر و ادب راه یافتهوارد زبا

فرودستا  دشا  میدهد. سیدا و وحیاد قزوینای باه کنایاه و      پیودد دزدیک او را با اینا .ستزیاد السادی 

هاا و  هعالقاه اسات. مهمتارین کنایا    و سایفی بخااری بادادها بای     ،اداد توجه کارده اصطالحات عامیاده 

 ادد از:ای که لسادی با توجه به صنف آورده عبارتاصطالحات عامیاده

 

 

 

                                                 
اس : آیان سارد کاوفتن؛ بااد سارد در آیان دمیادن؛ چكاک زدن یا از صنی  آینگری وارد زبان شدهبراي نمونه اين کنايه 1 

کااری کاردن )بررسایدن(؛ چكشای جاوا، دادن )غیار صاري  جاوا، گیری(؛ چكک خوردن )سختی کشایدن(؛ چكاک)پی

تن )جاای تخفیاف داشاتن( دادن(؛ مش  به سندان زدن؛ سنبه پر زور بودن؛ چااو دسته کردن )بیكار بودن(؛ سویانخور داشا

 .(1696فاضلی و نصرتی سیایمزگی، یا، یای پیدايک کنايه در شدلزمینه)نک. 
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 916/تاملی در مجمع االصناف 

 کنایه شغل

 بخیه بر روی کار آمد  اطتیا

 قصه کوتاه کرد  سراافساده

 بساط چیزی برچید  فروشترده

 کما  کسی را کشید  ،کما  بود سخت کمادگر

 گیر بود تاده ،غایباده باتتن مقمر

، در دماد زد   ،از دمد قبا سااتتن  ،دی ساتتندر دم دمدمال

 دمد سوتتن د ،بودمد در 

 طبل زیر گلیم زد  طباال

 کاله شاستن دوزکله

 صرف کرد  مالپسر

 از تاک در کسی سرمه کشید  کحاال

 ، به گز تود پیمود قماشی عجب بود  بزّاز

 ، دو پا در یک کفش کرد صد کفش درید  کفشگر

 

های دربااری  ، باویژه شهرآشاوب  از ویژگیهای رای  شهرآشاوبها توهین تصاویر زشت و  ها وکاربرد واژه

 سرایا  است.ترین شهرآشوباست اما لسادی از مؤدب

واژگاا  صانفی    ةاز دایرعمد کوشیده تا ایهام ب در شهرآشوب لسادی جایگاهی ویژه دارد زیرا او ایهام

 .0یدر اصطالحات صنفو یا  است 3مدر دام کتابها و علویا مها یهااین ا باشد.

در  سایمای رقیاب  و  ورا اددام پیشهبدین دلیل ه و درباار ورا  ببرای توصیف پیشهلسادی تشبیه را 

و ایان درودگارا باود      استتر یشببسامد توصیف دل  در میا  اددامادد. برجستههای او مشبهِ تشبیه

 لسادی را دشا  میدهد.

 ةساادگی شاعر دور   یژگیهاایی ، اما وساده دید  و ساده گفتن، ماتب لسادی شاعر ماتب وقوع است

ه هاای مفقاود  حلقاه یاای از ایان    اددیشیدازکازد. یسم بدلتیموری را به شعر پر راز و رمز هندی 

اددیشاده دیست اما در برتی رباعیهاای شهرآشاوب وی ایان داازکی و     شعر لسادی عموماً دازک است.

                                                 
 مال پسر مرا ز ترتیب مپر /ملز  شو از اعتراض و تقريب مپر  1 

 (332جان صرف کن و شرا اشارات بدان/وز نحو کال  و حسن ترکیب مپر  )کلیات لسانی، ص     

 اس  بر گره گره َمیِقلي خط اس / چون ده عشوه تيب که کاتب مه موي 2 

 .(336: صیمان) اس  به يااوت او ز خط لب لیل/خط لب آن اس  به ز يااوت چندانكه    
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 گرمِ ترکیب عرقِاددیشی است. دیز از پیامدهای این دازک وحشی یاهآفرینش ترکیب. 3تهسظرافت 

 .(588)هما : ِ از این دست است تیال فادو ِ شمعِو  آبدار تیغِ شربتِ ،فراق

 گستردگی قشرهای اجتماعی -9-6

یشاتر  ب ،در زمینة دربرگرفتن قشرهای اجتماعی دیز ویژه است ،با توجه به دورة تاریخی ،االصنافمجمع

البته شهرآشوب سایدا از دظار کمیات     ،عی و زیرمجموعة آدا  در این شهرآشوب هستقشرهای اجتما

شغلها سرآمد است اما هدف او تنها آورد  دام شغلهاست ده توصیف آدا . تناوع شاغلها در شهرآشاوب    

سااز و  ای کاه از عیناک  گوداه ب ،سیدای دسفی شاید به دلیل پیشرفت و تحول صنایع در روزگار اوسات 

-توجهی به شایوة کاار اسات، او اطالعاات جامعاه     نگدار دام برده اما ضعف اساسی وی بیملتقچی یا تف

 .استشناساده به دست دداده

صنعتگرا  بیشترین بساامد را در شهرآشاوبها دارداد. در ایان قشار، زرگاری در هماة         ،در میا  شغلها

پوشاش صانعتگرا     شهرآشوبها هست. وحید قزوینی و لسادی بیش از دیگرا  به شیوة کار و چگاودگی 

در ایان قشار قصااب و داادوا در هماة       .1در صنایع غذایی توصایف لساادی دقیقتار اسات    . 0توجه داردد

ح اور بازاز و صاراف     ،های مگس و زدبور پرکاربردداد. در قشار فروشاندگا    شهرآشوبها هستند و واژه

-تنبااکوفروش و هیازم   فاروش، اما به کااه  ،فروش و گوهرفروش دام دبردهسیدا از فیروزه ،گیر استهمه

داری از دظار تحاول   . در شغلهای تدماتی ردگرز بیشاترین بساامد را دارد و فوطاه   استفروش پرداتته

و  االصاناف مجماع اطالعات اجتمااعی شاغلهای تادماتی در     ،3های گوداگو  مهم استشغلی در دوره

در  ،اداد وز برجساته ددر قشر دوزدادگا  و بافنادگا ، تیااط و کااله     .5شهرآشوب وحید چشمگیر است

                                                 
یرباف کز خان 1 

َ
 او ۀاو/ بر شانه خور  سنگ ز بیگان ۀبي دلبر ش

 .(393، صیمان)او  ۀر شانا /چون تار بريشم اس  دسر رشتة اشك در میان مژه      
 

شایر زنجیاره مینگاارد و بار خنجار زر بار شم ۀکاوفتگر باا رشاتاس : کار صنیتگران آمده ۀشیو ۀدربار االصناف مجمعدر  2 
د با اید اجزای پريشان کتاا، را جماع میكناد و میفشارد. آینگار كند. زرنشان با زر بر تیغ نقک میگلكاری می

ّ
اندازد. مجل

 پیشبند( بر گردن دارد زنجیر میسازد.درحالیكه طوق )
در ششرآشو، لسانی میجونی بر  کنب میفروشد، عالف گران میفروشد. حلواگر در دیان مشتری حلوا مینشد، فقااعی  6 

تشنگان میدید. شكر حلواگران نیز از مصر میريزه در شرب  میكند و به لبيخ  آيد.ْ 
آن را بر سر میبستند، در ششرآشاو، لساانی فوطاه میااد  لناگ اسا ،  در ششرآشو، سیفی فوطه میاد  دستار آمده و 9 

مشتريان، آن را میشويد و در آفتا، خشاک  ۀدار در حما  کار میكند و به مشتريان حما  فوطه میدید، پس از استفادفوطه
آشو، سیدا، فوطاه میكند. او به دس  مشتريان طا  میدید و پس از حما  کردن به پای مشتريان آ، میريزد. اما در ششر 

 اس .كار رفتهآويزند، بمشتری می ۀمیاد  پیشبندی که امروزه پیرايشگران برای کم کردن موی سر به سین
انداخ . دالکان نیاز در حماا  ساه کاار انجاا  میدادناد؛ مشتری را عريان میكرد و در آ، می مجمع االصنافحمامی در  3 

چاالک بودند. آنان لبا  را بارای شساتن بار سانگ میزناد و بارای شستشاو  رگزنی، مالندگی و ستردن موی. گازران بسیار
مكانی به نا  گازرگه رسمی داشتند. در ششرآشو، وحید ازوينی رنگرزان بر دس  حناا میگااشاتند، دلیال ايان کاار رناگ 

پارچاه آنشاا را گرفتن و فرسوده شدن دس  رنگرزان بر اثر کار بود. رنگريز در ششرآشاو، مسایود ساید پاس از رناگ کاردن 
 اس .دوزی سخن گفتهمیشس . مشستی نیز از ننگ بودن پاره
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نادا  و شایوة کاار آدهاا باه زیباایی در       مشهرآشوب لسادی کالهدوز روز و شب در کاار اسات و عالقاه   

هاای دورا  تاود را آورده. در شاغلهای تفننای     شهرآشوب وحید توصیف شده. سیفی دیاز اداواع کااله   

 ،0ای تفننی پرباار اسات  در شغلهاالصناف مجمع .3کبوترباز کادودی است و تحول آ  در شهرآشوبها مهم

لساادی و   .3در مشاغل حاومتی پیاک یاا شااطر برجساته اسات      .1اما توجه سیدا و سیفی بیشتر است

شاید بدا  دلیال کاه هدفشاا  توصایف شاغلهای       ،5اددتوجهسرایا  به کشاورزا  بیبیشتر شهرآشوب

کار عطاار در شهرآشاوبها    ،شهری بود. در قشر پزشاا  عطار پربسامد است. سیدا به این قشر ددرداتته

 .6استگسترده

 اشاره به رسوم اجتماعی -9-7

در دورا  لسادی، سر مارده را   هالی شهرآشوب تویش به برتی رسوم اجتماعی اشاره کردهلسادی در الب

افروتتناد و قارآ  میخواددداد.    میتراشیددد، بر سر تاک او حلوا پخش میارددد و بر مزارش شمع مای 

، 633صا   ،لسادیکلیات برای دادتواهی در شهرآشوب لسادی دیز هست )دک.  جامة کاغذین پوشید 

638 ،636 ،606 ،610.) 

 اشارة اندک به عناصر شیعی -9-8

با ایناه لسادی شاعر دورة صفویه است اما کاربرد عناصر شیعی در شهرآشاوب او ادادک اسات. لساادی     

ف اای سیاسای و   باه  البته باا توجاه    این گزینش شهرآشوب تود را با وصف سید عالی دسب آغازیده،

اماا   ،هدفادار اسات  و گفتما  چیره بر میدا  ادبی که متأثر از میدا  قدرت بوده اجتماعی دورة صفویه 

 چناداه آمد عناصر شیعی در شهرآشوب و دیگر بخشهای دیوا  وی چشمگیر دیست.

 ای به متننگاه غیرسرمایه -9-3

                                                 
مشساتی و سایفی صاید کباوتر  ۀكاار رفتاه اماا کبوترباازی در دور کبوترباز به مینی اماروزی ب در ششرآشو، مسیود سید، 1 

 اس ، کبوتربازی در دور  لسانی نیز شكار کبوتر نیس ، بلكه کبوترپرانی اس .

اس . پیک از کشتی، میرکه را آ، میزدند تا ر بر کمر کشیدن زورگران و کباده و باده کشیدن آنان سخن گفتهلسانی از با 2 

 گیران در میرکه زنجیر پاره میكردند.ینگا  کشتی، گرد و خاک بلند نشود. کشتی

اساتانشای شارای اياران سیدا حتی از برخی بازيشای محلی مانند تخمبازی و موشكبازی يااد کارده کاه در افدانساتان و  6 

آمده که زورگران سانگشای بازر  بار کمار میبردناد، انساان و ياا اجساا  سانگین باه دور خاود البدایع صنایعرواج دارد. در 

 بر سرشان نثار میريختند. تماشاچیان می،رخاندند، به ران خود زنگ میبستند و پس از پايان کار،

انگیزد، بااد باه گاردش نمیرساد، گارد بار میا چابک اسا  و غارق عارق، در ششرآشو، لسانی پیک زنگ بر کمر آويخته، 9 

 زلفشای دریم دارد، کاله او پریای آشفته دارد و به سبب شمايلک انگشتنمای مرد  اس .

مسیود سید از برزگر و باغبان ياد کرده و سیفی از دیقان، اين اشر پس از سیفی به فراموشی سپرده شد تا اينكاه سایدا  3 

 اس .ین، شالیكار و ارزنكار ياد کردهچاز غوزه

کلایم  و لساانی دارویاای گیاایی، وحیاد باه ینار تماا  اناوا  و ااساا   ۀمسیود سید عرر میفروختاه، در دور  ۀاو در دور  3 

 اس .دارویای گیایی را در دکان عرار نا  برده و خاصی  یريک را گفته
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از ماتن بارای پیشارفت در میادادهای گودااگو  سیاسای و        اودگاه لسادی به شهرآشوب تفننای اسات.   

گاو   هاای گوداه  متن برای او میادادی بارای دساتیابی باه سارمایه      و در حقیقت، اجتماعی بهره دبرده

شاعر   شاعرا را باه مراکاز قادرت راهای دباود و       ،البته در روزگار لسادی میدا  قدرت تنگ بود ،3دیست

قدرت در دورة صفوی یاباره شعر را ، قدرت یاسره بسته دبوداما راهها به سوی  تریدار دداشتمدحی 

اددیشاة   توجهی صفویا  باه شاعرا  از تود دمیرادد بلاه آ  را در تدمت ایدئولوژی میخواست. دالیل بی

سابک  )اشا  دبود ژی، شعر همسو با مبادی ایدئولو، زبا  ترکی و عدم شناتت دقایق شعری استشیعی
هاایی باه مراکاز     روزداه تا کوشیده (. لسادی گاه 01ِ: تابی، گرودیشمس لن ،هندی و کلیم کاشادی

تهماساب  مدحهایی دربارة شاه ،االصنافمجمعحتی در سرآغاز  ،در کاردامة شعری وی ،قدرت بگشاید

تنگدساتیِ او را در پای    ،(. بر کنار ماداد  وی از قادرت  6ِ، لسادیکلیات و دیگرا  هست )دک. 

مقدماه بار   )داک.   اسات ها آمدهبینوایی وی و پیامدهای آ  در تذکرهو داستادهایی دربارة ، داشت

که در دورا  صفویه از تاداة اصالی تاویش یعنای      (. او از شاعرادی است3 ِ، کلیات دیوا  لسادی

دربار رادده شددد و هنرشا  موضوعیت تویش را از دسات داد. تغییار دگااه میادا  قادرت باه شاعر و        

رد و این آشافتگی برتای را باه دامان گورکادیاا  درغلتاداد، برتای را        شاعری میدا  ادبی را آشفته ک

تمش کرد و برتی به شعر مدحی مذهبی روی آورددد. برای لسادی راهی باه هناد گشاوده دشاد و در     

ایرا  مادد. لسادی چه در شهرآشوب و چه در دیوادش دشا  داده که چندا  به گفتما  سیاسای چیارة   

در میدا  ادبی دیز با یای از شااگردادش   ،ر میدا  قدرت جایگاهی دداشتهروزگار تود گرد  دنهاده و د

او باه ذائقاة فرودساتا      ،ذائقة لسادی با ذائقة میداددارا  قدرت همسا  دباود  .0استدرگیریهایی داشته

گرایید و در میدا  فرهنگی دیز بر مبنای ذائقة آدا  رفتار کرد. لسادی ارزشاهای طبقاة فرادسات را بار     

                                                 
( تنشاا capitalشناسی ادبیات اس . از منظر بورديو سرمايه )جامیه ( درBurdieuسرمايه و میدان از اصرالحات بورديو ) 1 

نماادين.  ۀاجتمااعي، و سارماي ۀفرینگاي، سارماي ۀااتصادي نیس ، انوا  سرمايه در پويايي اجتماعي نقک دارد؛ سارماي

دوستیشايي اس  یا، آشنايیشا، و اجتماعي رابرهۀ سرمايفرینگي اس .  ۀآموختگي، چیرگي بر زبان و بیان سرمايدانک

ادرت  ۀنمادين محصو  تدییر شكل رابر ۀیاي ارتباطي به فرد ادرت کنشي و واکنشي میدید. سرمايکه با توجه به شبكه

. بوردياو میگوياد در جواماع پیشارفته افاراد باا ف اای (93ا112: صص1633)نك. واژگان بورديو،  مینايي اس  ۀبه رابر

گون و متفاوت زندگی، ینر، علام، ديان، ااتصااد، سیاسا  و ... مادلشای کوچاک یای گونايكپارچه مواجه نیستند، حوزه

( ف اای سااختمندی از fieldاند کاه میادان ناا  دارد. میادان )یا، مقررات و اشكا  ادرت را شكل دادهمتمايزی از ااعده

کشاکشای اسا   ۀنصاحشاس ، ادرتی اس  که تصمیمات خود را بر کسانی که وارد آن میشود، تحمیل میكناد، جايگای

)متفكااران باازر   کااه کنشااگران و نشادیااا بااا آن در پاای حفاا، يااا براناادازِی نظاااِ  موجااوِد توزيااِع ساارمايه یسااتند

 (.663: ص1633شناسی، جامیه

س  و بی 2  مینی از لسانی ترتیب داد و آن را سشواللسان شريف تبريزی، از شاگردان مششور لسانی  مجموعه شیریايی س 

الدیب را در دفا  از استاد خود ترتیب داد )نک. تاريخ ادبیات در ايران، بر، شاگرد ديگرش، حیدری  لساننامید. در برا

 (.369، ص2/3: ج 1639
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تا  تحمیل دارد اما داگزیر بود در آفرینش اثر تویش از سانتهای ادبای از جملاه تغازل ماذکر       فرودس

اما لساادی از   ،گری دقش قائلندشناسا  ادبی مادند بوردیو برای فرهنگ در سلطهبهره برد. برتی جامعه

 گری دقش ددارد.در این سلطه ،آدجاکه شهرآشوب را مبنای کسب سرمایه دارده

 نتیجه -1

وبیش، در همة ادوار شعر فارسی روایی داشته اماا مهمتارین آدهاا از آ ِ    رود  شهرآشوب صنفی، کمس

-دورة تیموری و صفوی، در ایرا  و یا در قلمرو زبا  فارسی در هند و فرارود است. بیشاتر شهرآشاوب  

و تقریبااً ارتبااطی    لسادی در ایرا  زیسته، موفقترین آدا  سرایا  از دایرة سیاسی ایرا  بیرو  بوددد، اما

ورا  توصایف پیشاه  در  االصاناف مجماع با هند دداشت. وی مهمترین شهرآشوب ادب فارسی را با داام  

 ةاز دایار  یگزینا واژه ،مطایباه  ،تغازلِ ماذکر   ،توصیف ،ادسجام االصنافمجمعسرود. ویژگیهای  تبریزی

 ،عامیاداه  اصاطالحاتِ  کااربردِ و  ،هاای برآماده از شاغلها   برجساتگیِ کنایاه   ،پاکیِ زباا   ،صنفی واژگادیِ

 ای به شهرآشوب است.و دگاه غیرسرمایه ،کاربرد اددک عناصر شیعی ،دربرگرفتن قشرهای اجتماعی

ادسجام مهمترین برتری شهرآشوب لسادی بر دیگر شهرآشوبهاسات. او تقریبااً شاغلها را از دظار حاوزة      

یاا در   ،اداد شهرآشاوبها در دیوادهاا پراکناده    درحالیاه برتی ،بندی کرده و به ترتیب آوردهکاری دسته

ادد که موضوع آ  شهرآشوب دیست. توصیف و بیاا  شایوة کاار    ضمن داستادی یا در تالل کتابی آمده

تغزلِ ماذکر جاای    ،سرایا  صنفیدلیل دگاه تفننی شهرآشوبسرایی است اما بشغلها اسا  شهرآشوب

نت است و آ  را مسعود ساعد باا توجاه باه گفتماا       تغزّلِ مذکّر در شهرآشوب صنفی س ،آ  را گرفته

 االصاناف مجماع و لسادی بر این راه رفت. تغازلِ ماذکر در    ،روزگار تویش و ذائقة غزدویا  پایه گذاشت

باه دیگار    االصاناف مجمعاست. برتری مطایبه در  شهرآشوب لسادیمهم  ز عناصرآشاار است. مطایبه ا

، و تحقیار  ،القگرایی است. لسادی در مطایبه اتالق را وادنهادهشهرآشوبها در شگردهای طنزآفرینی و ات

 .استاار دبردهزبادی و مبالغه ب، چربمداهنه

در توصیف هر صانفی  لسادی است. صنفی  واژگادی ةاز دایر یگزینترین ویژگی زبادی لسادی واژهبرجسته

 باا  . زاسات اداده اساتفاده کارده  بسته و از کنایه اسات اار ا و اصطالحات هما  صنف را بهها، ترکیبواژه

 ،با توجاه باه دورة تااریخی    ،در میا  شهرآشوبهای صنفی ،االصنافمجمعاست.  ساده و صمیمیلسادی 

او بایش از دیگارا  باه شایوة کاار و چگاودگی        ،در زمینة گستردگی قشرهای اجتماعی دیز ویژه است

اسات. کااربرد عناصار شایعی در     در صنایع غذایی توصایفاتش دقیقتار    ،پوشش صنعتگرا  توجه دارد

 است.شهرآشوب لسادی اددک است. وی به برتی از رسوم اجتماعی اشاره کرده

گاو   هاای گوداه  متن برای وی میدادی برای دستیابی به سرمایه ،دگاه لسادی به شهرآشوب تفنّنی است

دک بود. البتاه وی  دیست. او سرمایة فرهنگی داشت اما سرمایة اجتماعی و ارتباط وی با حلقة قدرت اد

گری فرهنگی دقش ددارد. ذائقة او باا  هایی دیز گرفت. لسادی در سلطهبرتی قدرتمدارا  را ستود و صله

پس منش او دیز با آدا  تفااوت دارد. او باه ذائقاة فرودساتا       ،ذائقة بازیگرا  میدا  قدرت همسو دبود
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کرد. لسادی ارزشاهای طبقاة فرادسات را بار      گرایید و در میدا  فرهنگی دیز بر مبنای ذائقة آدا  رفتار

بای از جملاه تغازل ماذکر      فرودستا  تحمیل دارد اما داگزیر بود در آفرینش اثر تویش از سانتهای اد 

 بهره برد.

 نامهکتاب

، ترجماة  دورة صافویا   ،( در تاریخ ایرا 3183) اهلل صفاذبیح ،«در دورة صفویا  یرا اادبیات » -3

 .جامی ،تهرا  ،یعقوب آژدد

شناسای،  ( زباا  3181پاور ) ، مجیاد بااغینی  «اقناع و برتی تدابیر آ : بح ی در سخنااوی ادتقادی» -0

 .63ا88، پاییز و زمستا ، ص 36ش

( در دادشنامة زبا  و ادب فارسی، باه سرپرساتی   3183، طهمورث ساجدی )«بریاتو، اکوست» -1

 .3ا6، 0ِآثار،   ،اسماعیل سعادت، تهرا 

شناسای ادبیااات، گزیاده و    ( در درآمدی بر جامعه3133لوسین گلدمن ) ،«شناسی ادبیاتجامعه» -3

 .36ا61دقش جها ، ص  ،ترجمة محمدجعفر پوینده، تهرا 

( 3161، فیاروز فاضالی و علای دصارتی سایاهمزگی )     «هاا های پیدایش کنایه در شاغل زمینه» -5

 .33-61ص  ،8فرهنگ دویسی، ش

، 38( داماة پارسای، ش  3188ی و الله جهاد )فیروز فاضل ،«شش شهرآشوب بازیافته از قر  دهم» -6

 بهار و تابستا .

 ، بهار.3، دورة دهم، ش11( دامة فرهنگستا ، 3186، علی دصرتی سیاهمزگی )«شهرآشوب» -3

( در کتاب جامعه، فرهنگ و ادبیاات: لوسین گلادمن، گزیاده   3136، لوسین گلدمن )«کل و اجزا» -8

 چشمه.  ،و ترجمة محمدجعفر پوینده، تهرا 

 05، ش گنجینة اساناد  (3136، سیدحسن شهرستادی )«ری بر شهرآشوب لسادی شیرازیگذ» -6

 1-6ص  ،، بهار و تابستا 06و 

 تا( چاپ بمبئی. لطفعلی آذر )بی ،آتشادة آذر -31

 .، سخن( تهرا 3131کوب )، عبدالحسین زرینرددا  ةاز کوچ -33

 ام.تا( تهرا ، تیبه کوشش محمد دبیرسیاقی)بی ،آدندرا ، محمد پادشاه -30

 فردوسی. ،( تهرا 3136سیرو  شمیسا ) ،ادواع ادبی -31

 دوید. ،( شیراز3181منصور رستگار فسایی ) ،ادواع شعر فارسی -33

دامة کارشناسی ارشد زباا   ( پایا 3135پور )بررسی و تحلیل شهرآشوب سیدا، جواد حسینقلی -35

 دادشگاه تهرا .  ،و ادبیات فارسی

 .امیرکبیر، تهرا ( 3133) محمدحسین تلف تبریزی برها  قاطع، -36

 ( تهرا ، فردوسی.3163تاریخ ادبیات در ایرا ، ذبیح اهلل صفا ) -33
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 جا(.  ( ترجمة عیسی شهابی، )بی3153تاریخ ادبیات در ایرا ، یا  ریداا ) -38

 فروشی تهرا . ق( کتاب3133ترجمة عبدالعلی کاردگ ) ،تاریخ تبریز، مینورسای، و -36

 ( تهرا ، فروغی.  3161ارسی، سعید دفیسی )تاریخ دظم و د ردر ایرا  و در زبا  ف -01

 .  ادتشارات دادشگاه مشهد (3156) پیماده، احمد گلچین معادی ةتذکر -03

 ( کتابخادة رازی. 3133حسین صفا ) ،تذکرة روز روشن، محمدحسین مظفر -00

 طهوری.  ،( تهرا 3183پژوه )دادش ، منوچهرتفنن ادبی در شعر فارسی -01

  ،های جیبی ا فرادالین( تهرا ، کتاب3156مصاحب ) المعارف فارسی، غالمحسیندایره -03

( 3181ه و اشراف محمد روشان ) ا مقدمه تصحیح اقبال صدرالدین ب، بدیوا  امیرتسرو دهلوی -05

 دگاه.، تهرا 

 الهدی. ،( تهرا 3180با تصحیح و تعلیق حسن رهبری ) ،دیوا  سیدای دسفی -06

آساتا  قاد     ،( مشاهد 3166) رما ، تصحیح و تعلیقات محمد قهمقدمه، دیوا  کلیم همدادی -03

 رضوی.

 کمال.   ،( اصفها 3163دیوا  مسعود سعد سلما ، به تصحیح و اهتمام مهدی دوریا  ) -08

 تا( دسخة تطی کتابخادة مجلس شورای ملی. دیوا  وحید قزوینی)بی -06

 تا( تهرا ، تیام. االدب، محمدعلی مدر  تبریزی)بیریحاده -11

 .تا( فردو  ا جامیفر محجوب )بیسبک تراسادی در شعر فارسی، محمدجع -13

   ، مرکز.( تهرا تابی)شمس لنگرودی محمد ،سبک هندی و کلیم کاشادی -10

 ( تهرا ، توارزمی. 3166الزما  فروزادفر )سخن و سخنورا ، بدیع -11

ادتشااارات  ،[گردآورداده ] (3135) علیرضاا مجتهادزاده   شهرآشاوب از موالداا لساادی شایرازی،     -13

 .دادشگاه مشهد

 ( تهرا ، امیرکبیر.3136شعر فارسی، احمد گلچین معادی )شهرآشوب در  -15

 ،تهارا   ،معاادی ( به کوشش پرویز گلچاین 3181معادی )شهرآشوب در شعر فارسی، احمد گلچین -16

 روایت.

 دسخة تطی/میاروفیلم، کتابخادة مرکزی دادشگاه تهرا .  تا(صنایع البدایع سیفی بخاری)بی -13

باه کوشاش    (3135) الدین رامدویالدین شرفبن جاللالدین محمداللغات، غیاثفرهنگ غیاث -18

 .امیرکبیر ،تهرا  منصور ثروت،

 .امیرکبیر ،( تهرا 3135) فرهنگ فارسی، محمد معین -16

( رسالة دکتری رشتة زبا  و ادبیات 3133تصحیح علی تسلیمی ) ،کلیات دیوا  لسادی شیرازی -31

 فارسی، دادشگاه تهرا .

  ،( تهرا ، دگاه ا زرین3166کلیات دیوا ، محمدحسین شهریار ) -33
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( تهرا ، ادجمن آثار و مفااتر فرهنگای ا دشار      3135کوی سرتاب، سید ضیاءالدین سجادی ) -30

   ،ویرایش

 ( دادشگاه تهرا . 3131دامه، علی اکبر دهخدا )لغت -31

 میرداماادی،  ترجماة مهارداد   ،]ویراساتار[  (3188راب استودز ) شناسی،جامعه بزرگ متفارا  -33

 مرکز. ،تهرا 

هاای صانفی، علای دصارتی سایاهمزگی      شناتتی شهرآشوبفی، دقد ادبی و بررسی جامعهمعر -35

 دادشگاه شهید بهشتی تهرا .  ،دامة کارشناسی ارشد زبا  و ادبیات فارسی( پایا 3136)

( رساله دکتری رشتة زبا  و ادبیاات  3133مقدمة کلیات دیوا  لسادی شیرازی، علی تسلیمی ) -36

 فارسی، دادشگاه تهرا .

بنگااه ترجماه و دشار     ،( تهرا 3133فروزادفر ) الزما بدیع ،رمادیدین کلمناقب اوحداه بر دممق -33

 کتاب.

ق( دساخة تطای کتابخاداة مجلاس شاورای اساالمی، ش ثبات         3013دامة دامی، توادادمیر )  -38

31333. 

 دگاه.   ،( ترجمة محمدتقی غیاثی، تهرا 3180لوسین گلدمن ) ،دقد تاوینی -36
 ، دی. ، تهرا ( ترجمة مرت ی کُتُبی3185) ، و اولیویه فودتنین شویرهکریست، واژگا  بوردیو -51
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