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1. مقدمه 
در این مقاله به معرفی یکی از مهمترین ساقینامه های ادب فارسی و بویژه شهرآشوبی که 
در آن وجود دارد، پرداخته میشود. این شهرآشوب صاحب خصوصیات مهمی است که بعضاً 
در تاریخ شهرآشوب سرایی کم نظیر و بعضاً بینظیر است اما با این حال در پرده گمنامی مانده 
است. مؤلفین مقاله با معرفی این نسخه و تبیین ویژگیهای آن قصد احیای این شهرآشوب را 

دارند بدین امید که در تحقیقات آتی در این موضوع، کمکی به محققین نماید.
1.1 روش پژوهش

تحقیق حاضر به شیوه اسنادی و کتابخانه ای انجام شده است. ابتدا معرفی مختصری درباره 
تعریف طغرا، زندگی و آثار او، معرفی نسخه وی می آید و در ادامه، درباره شهرآشوب و پیشینه 
آن در ادب فارسی مطالبی نقل میشود و سپس، در بخش اصلی مقاله، به معرفی شهرآشوب 
موجود در ساقینامه مالطغرا پرداخته میشود. این شهرآشوب نسبت به آثار مشابه، از ویژگیهای 
خاصی برخوردار است که در متن مقاله مفصاًل درباره آن سخن میرود. در این مقاله تمامی 

ارجاعات به نسخه ایندیا آفیس انگلستان با نام اختصاری »کلیات« صورت میگیرد.
1.2 ضرورت پژوهش

تاریخ شعر و ادب  از حوزه های مهم  ادبی ساقینامه سرایی و شهرآشوب سرایی  دو سنت 
فارسی به حساب می آیند. این دو سنت در سبک هندی رونقی تمام میگیرند و بسیاری از 
شعرای زمان )چه در ایران و چه در هند( به سرودن چنین اشعاری مبادرت مینمایند. افزون 
بر کمبود مطالعات و تحقیقات درباره شهرآشوب و ساقینامه های ادب فارسی، در موضوع خاص 
این پژوهش یعنی طغرا و ساقینامة همراه با شهرآشوب او جای خالی یک پژوهش احساس 
بدانها  ادامه  )و در  دارد  به فردی که  ویژگیهای منحصر  به دلیل  این ساقینامه  زیرا  میشود. 
پرداخته خواهد شد(، جایگاه مهمی در هر دو حوزه ساقینامه سرایی و شهرآشوب سرایی دارد 
و مهمتر از همه اینکه تنها اثرشناخته شدة فارسی است که در آن، این دو سنت مهم شاعری 

به نقطة تالقی رسیده اند.
1.3 پیشینه پژوهش

علیرغم اینکه شهرآشوبها حجم قابل توجهی از آثار ادبی فارسی، بویژه در سبک هندی، را 
تشکیل مید هد اما اعتنای چندانی به تحقیق در این زمینه صورت نگرفته است. شهرآشوب در 
شعر فارسی یگانه کتاب مستقل در این حوزه است که توسط احمد گلچین معانی تالیف شده و 
در بر دارندة پنجاه شهرآشوب است. در کتاب محمدجعفر محجوب با عنوان سبک خراسانی در 
شعر فارسی نیز فصلی مختصر در این باره وجود دارد. چند مقاله مختصر نیز درباره شهرآشوب 
وجود دارد که مؤلفین آنها عموماً به جنبه تاریخی شهرآشوب نظر داشته اند. نگاهي دیگر به 
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شهرآشوب در تعریف اصفهان از سید مرتضی طاهری برزکی، شهرآشوب و تاریخ اجتماعی 
از ابوطالب محسنی، ارزش و اهمیت شهرآشوب در تاریخ و ادبیات ایران تالیف زهرا کشاورز 

قاسمی و مدخل شهرآشوب در یکی دو دانشنامه همه این تحقیقات به حساب می آیند. 
درباره شخص طغرا نیز بیشترین پژوهشها از آِن سید محمد صاحبی است. نامبرده تصحیح 
رسائل منثور طغرا را به عنوان پایان نامه دکتری در دانشگاه عالمه طباطبایی گذرانده و به 
فراخور آن، چند مقاله درباره لغات هندی این رسائل و دیگر موضوعات مرتبط با آثار منثور 
این شاعر نوشته است. محمد ریاض در مقاله مال طغرامشهدي و رساله تجلیات وي در انشاء 
ارغوان زار شفق  نام  با  از اشعار طغرا  این رساله پرداخته است. به عالوه، منتخبی  به معرفی 
توسط محمد قهرمان چاپ شده که در آن چند بیتی از شهرآشوب طغرا درج گشته است. در 
تذکره پیمانه نوشتة گلچین معانی منتخبی از ساقینامه او آمده است که بخش شهرآشوب 
در آن وجود ندارد. در کاروان هند نوشته همین فرد و نیز جلد پنجم تاریخ ادبیات در ایران 
تالیف ذبیح اهلل صفا نیز مطالبی درباره طغرا آمده که عموماً منعکس کنندة نظرات تذکره نویسان 
راجع به طغرا است.  خالصه کالم آنکه در هیچ یک از آثار مذکور به موضوع شهرآشوب طغرا 
و معرفی ویژگیهای آن به طور شایسته پرداخته نشده است. مقاله حاضر، نخستین تحقیق در 

این موضوع مهم است.
2. طغرا و زندگی و آثار او

طغرای مشهدی مشهور به ماّل طغرا از شاعران و نویسندگان پرکار و برجسته قرن یازدهم 
هجری قمری است. در تذکره ها اطالعات زیادی درباره او وجود ندارد. نام وی و نام پدرش 
معلوم نیست. زادگاه وی را مشهد دانسته اند.)تذکره نصرآبادی، نصرآبادی، ص 245( اقامتگاه 
اولیه او نیز طوس بوده است)تذکره نتایج االفکار، گوپاموی: ص 441( در عهد صفویه و با رواج 
مهاجرت شاعران به هند، وی نیز همراه »کاروان هند« به آن سرزمین مهاجرت کرده است.  
وی از شمار شاعرانی است که در عهد صفویه به هند مهاجرت کرده اند. در اواخر دوره جهانگیر 
گورکانی )حک. 1014-1037 ه.ق( به هند رفت )تذکره مجمع النفایس، علی خان آرزو: ص 
480( پس از چندی در رکاب شهزاده مرادبخش فرزند شاه جهان )وفات. 1070 ه. ق( درآمد 
و همراه او به سیاحت در دکن و بخشهای جنوبی هند پرداخت.)تذکرة سرو آزاد، آزاد بلگرامی: 
ص 124( طغرا مدتی از عمر خود را نیز در پنجاب گذرانید. او به بخشهای دیگر هند نظیر 
پنجاب و اگره و گجرات نیز رفته است. طغرای مشهدی برای مدتی نیز به ایران باز میگردد. در 
این بازگشت، ازدواجی داشته اما همسرش فوت میکند و او دوباره راه هند را در پیش میگیرد.

)تذکره نصرآبادی، نصرآبادی: ص 482( وی در سالهای فرجامین زندگی در کشمیر گوشه 
انزوا اختیار کرده و سرانجام در همان شهر در گذشته و در کنار قبر ابوطالب کلیم کاشانی 
به خاک سپرده میشود )تذکره شعرای کشمیر، راشدی: ص 733(. در مورد تاریخ درگذشت 
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وی اختالف است. هرمان اته وفات وی را پیش از 1078 میداند.)تاریخ ادبیات فارسی، اته: 
ص 242( ریو، پس از   1078)تاریخ ادبیات در ایران، صفا: ج 5 ص 450( و آقابزرگ 1100 
قمری را به عنوان تاریخ درگذشتش دانسته اند.)الذریعه الی تصانیف الشیعه، آقابزرگ تهرانی: 

ص 639(
طغرا مردی مطلع از علم بوده و در خالل آثارش بارها به کتبی اشاره کرده است. در واقع 
وی بیشتر به عنوان نویسنده شهرت داشته تا شاعر با این حال اشعار او نیز در خور توجه و 
اعتنا است و بعضاً در مرتبه واالیی قرار میگیرد. تخلص او در شعر، طغرا بوده اما گاهی به خاطر 
ضرورت وزن »شیفته« نیز تخلص نموده است )ارغوان زار شفق، طغرای مشهدی: ص 20(. او 
شاعری شیعه مذهب است و اشعار فراوانی در مدح ائمه اهل بیت دارد. در همین ساقینامه او 
از مسافرت خود به کعبه، کربال و نجف و عرض ارادت بسیار به اهل بیت سخن میراند.)کلیات، 

)88-82
طغرا شاعر و نویسنده ای بسیار پر کار است. از او نزدیک به سی رساله باقی مانده که طبق 
احصای گلچین معانی، بیست و یک رساله در هند به اهتمام خواجه محمد مرتضی در کانپور 
چاپ شده است.)تذکره پیمانه، گلچین معانی: ص 278( از خصوصیات سبکی طغرا، چه در 
شعر و چه در نثر، باید از مواردی چون کثرت واژگان هندی، لغات کهن خراسانی و اصطالحات 

موسیقایی و نسخه پردازی نام برد.
این شاعر مقام ادبی ممتازی در شبه قاره داشته است. خان آرزو درباره مقام واالی ادبی 
وی مینویسد: »آوازة نثر و نظم او هر طرف افتاده کلّیاتش در هندوستان کمال شهرت دارد و 
علی الخصوص منشآت او. قصاید غّرا دارد... نثر او نهایت رنگین است... او معنی یاب مقّرر است 
ازین جهت دربند الفاظ معانی تازه است.«)تذکره مجمع النفایس، علی خان آرزو: ص 451( 
رسائل منثور او تا مدتها جزو کتب درسی فارسی گویان هند بوده و در بین آنها مثال اعالی 
نویسندگی تلقی میشده است.)کاروان هند، گلچین معانی: ص 813/1( همچنین با مراجعه به 
فرهنگ  لغتهایی که در شبه قاره تالبف شده است)نظیر آنندراج و جهانگیری(، مشاهده میشود 
که حجم باالیی از شواهد شعری مدخلها به طغرا اختصاص دارد؛ در حالی که چهره های بزرگی 
در این سرزمین نشو و نما یافته اند و این موضوع بیانگر درجه ممتاز و شهرت طغرا در میان 

اهل ادب هندوستان است.
2.1 معرفی نسخه

از آثار طغرا چندین نسخه موجود است اما کاملترین و بهترین آنها که محققان پیشین نیز 
بدانها رجوع کرده اند، دو نسخه 1( رسائل طغرا با شماره 3215، موجود در کتابخانه مجلس 
شورای اسالمی و 2( کلیات طغرای مشهدی، موجود در کتابخانه ایندیا آفیس انگلستان به 
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شماره 1586، است. هر دو نسخه متعلق به قرن دوازدهم هجری قمری است. 
این نسخه حاوی اشعار و بیست و چهار رساله از طغرا است. نسخه مجدول و مشتمل بر 415 
برگ است. هر صفحه شامل صد بیت است. در ظهر آن نقش مهری آمده که تاریخ 1112 را 
نشان میدهد و تعلق آن به قرن دوازده از اینجا معلوم شده است. محمد قهرمان که گزیده ای 
از اشعار طغرا را با عنوان »ارغوان زار شفق« به چاپ رسانده، از این نسخه بهره برده است. وی 

این نسخه را »معتبر و شاهانه« میداند.)ارغوانزار شفق، طغرای مشهدی: ص 21(
ساقینامه اولین بخش این نسخه است  و اوراق 1 تا 95 را شامل میشود. در اوراق بعدی 
)96-312( نیز، قصاید، قطعات، فردیات، مثنویات، ترجیع بند و ترکیب بند و مخمس، غزلیات 
و رباعیات شاعر ثیت شده است. قسمت بعدی نسخه )313-414(حاوی رسائل منثور طغرا 
میباشد. در صفحه ترقیمه نیز اشاره به این موضوع میشود که شاعر، سرودن ساقینامه را به 
درخواست فردی به نام محمد عاصم چیو در سال 1115 به اتمام رسانده است.)کلیات طغرای 
مشهدی: ص 95( ساقینامه طغرا در حدود ده هزار بیت است. گلچین معانی این رقم را درست 
ارغوان زار  اما محمد قهرمان در  تخمین زده)تذکره پیمانه، گلچین معانی: صص280-279( 
شفق، تعداد ابیات را حدود نه هزار دانسته که نادرست است. اولی بیت ساقینامه با یاد خداوند 

و با بیت:
ــاک زهـــی لطـــف ســـازندة آب و خـــاک ــاووس تـ ــبز طـ ــص آور سـ ــه رقـ  بـ

)کلیات طغرای مشهدی، ص 1(
آغاز میشود. این منظومه در با مدح شاه عباس دوم خاتمه میپذیرد و بیت پایانی آن چنین 

است:
ـــن ـــاز ک ـــی س ـــا دمکش ـــوت دع ـــه ص  بـــه آهنـــگ آمیـــن لبـــی بـــاز کـــن ب

)کلیات طغرای مشهد: ص 95(

3. شهرآشوب 
شهرآشوب در لغت به معنی زیبارویی است که با زیبایی خود شهر را به آشوب میکشاند 
)آنندراج( اما در اصطالح، یکی از انواع شعر )یا نثر( است که عموماً در قالبهای غزل، قصیده، 
یا  تقسیم میشود: 1(  به دو دسته کلی  و مثنوی سروده میشود. موضوع شهرآشوبها  رباعی 
در هجو مردم یک شهر و یا برشمردن زشتیها و فسادهای درباریان است و 2( یا به توصیف 
مختصر اقشار و اصناف مختلف هر شهر پرداخته میشود )شهرآشوب در شعر فارسی، گلچین 
معانی: ص88 و سبک خراسانی در شعر فارسی، محجوب: ص 677(. در توضیح این دو باید 
گفت که در قسم نخست، نیت شاعر واقعا نکوهش و هجو شهر یا مردم شهر است اما در قسم 
دوم نوعی تفنن و آزمون شاعری، انگیزة شاعر به حساب می آید. شاعر در قالب اشعاری )که 
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معموالً در قالب رباعی است(، اوصاف معشوق خویش را در قالب ارباب مشاغل وارد ساخته 
افراد پرداخته اند در حالی که مثاًل شوخ، زیبا و خوبرویی که  این  با زبان غنائی به وصف  و 
عمدتاً به این افراد نسبت داده میشود، خالف واقع است چون اوالً همه افراد   پیشه ور خوبرو و 
شوخ نیستند و ثانیاً عمدتاً در محیطهای کاری قدیم )و همینطور امروزه( وضع نظافت چندان 
رعایت نمیشد و افراد با لباسها و چهره هایی نامرتب و بشولیده به کار میپرداختند. »این نوع 
شهرآشوبها جنبة آموزشی نیز داشته است و کودکان با خواندن آنها حرفه ای را می آموختند« 

)تأملی در مجمع االصناف، نصرتی سیاهمزگی: 396(. 
قدیمترین شهرآشوب فارسی شناخته شده متعلق به مسعود سعد سلمان )وفات. 515 ق( 
با زبانی غنائی، به معرفی مشاغل و  الوزن و  ابتدا در طی نود و یک قطعه مختلف  او  است. 
اصناف پرداخته )دیوان مسعود سعد سلمان، شهرآشوب، صص 916-936( و در جائی دیگر و 
طی یک مثنوی با عنوان »وصف، مدح و نکوهش درباریان شیرزاد پسر سلطان مسعود غزنوی، 
عمله خلوت و اهل طرب دربار وی« به مدح و ذم برخی اشخاص پرداخته است )همو، 328(. 
شعر دوم را بنا به دالیلی)که مفصاًل در قسمتهای بعدی مقاله خواهد آمد( نمیتوان شهرآشوب 
تلقی کرد چون ساختار و محتوای آن اندکی متفاوت از الگوی شهرآشوب است. اکثر محققان 
نیز همان قطعات 91گانه را به عنوان نخستین شهرآشوب پذیرفته اند. با این حال جای شگفتی 
دارد که محققان بسیاری از جمله شفیعی کدکنی معتقدند که شهرآشوبها در ابتدا در قالب 
سروده  نیز  شهرآشوبهای صنفی  بعدی  ادوار  در  و  بوده  آن  ساکنان  و  شهر  درباره  هجویات 
شده است.)مفلس کیمیافروش، شفیعی کدکنی: 32( حال آنکه قدیمترین نمونه این قسم شعر 

خالف نظر ایشان را ثابت مینماید. 
4. معرفی شهرآشوب طغرا

این  اصلی  موضوع  که  دارد  وجود  ساقینامه طغرای مشهدی، شهرآشوبی  پایانی  اوراق  در 
تحقیق است. شهرآشوب مذکور در دو قسمت است و بی هیچ فاصله ای از یکدیگر قرار دارند.  
اول،  انتقادی است. عنوان بخش  فضای قسمت نخست، مدحی  و بخش دوم، هجو آمیز و 
»به دستیاری قلم واسطی سر نافة دوات چنگی گشادن و حریرپوشان کاغذ خطایی به مشک 
ختنی مداد زینت دادن« است. این نوع نامگذاریهای طوالنی و بعضاً متکلفانه – که در برخی 
موارد اصاًل هیچ ربطی با موضوع ذیلش وجود ندارد- در ساقینامه ها رایج بوده است. اولین 

ابیات آن: 
مـــن بخـــت  هنـــدوی  دغـــا  راه  ـــن ز  ـــون اهرم ـــد چ ـــد از هن ـــوس آم ـــه ط  ب
ـــی زبـــان ـــه گردیـــد طوط انجمن آشـــیان بـــه ایـــن قص بلبـــل  ای   کـــه 
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هنـــد زمینـــدار  دوران  کـــرده   ز مـــن تـــازه گردیـــد گلـــزار هنـــد مـــرا 
دیـــار آن  اللـــة  و  گل  ــار نســـیم  ــت بهـ ــش دسـ ــد پیـ ــزان را کنـ  خـ
ــان ــود در جهـ ــبزی بـ ــهر سـ ــر شـ ــتان اگـ ــک هندوسـ ــز ملـ ــه جـ ــد بـ  نباشـ
ــرب ــرزمین طـ ــت آن سـ ــتی اسـ  کـــه داده جهانگیـــر هنـــدش لقـــب.. بهشـ

       )کلیات طغرای مشهدی، ص 91(
از این پس، شاعر به وصف هندوستان و هوا و طبیعت بهشت آسای آن میپردازد. به عنوان 

نمونه:
آب بـــه  درآیـــد  تاکـــش  زور  حباب اگـــر  جـــام  به  خـــوردن  بـــاده   توان 
راه به بـــاالی ســـروش چـــو افتـــد نگاه بـــه  ســـر  شـــدن  پایین  به   نگردد 
وارســـید جهان  بـــاغ  به  چـــون  ندیـــد فلک  چنـــارش  از   زبردســـتتر 
 بـــه لبیـــک طوبـــی شـــود تـــر صدا کنـــد عرعـــر آن چمـــن گـــر نـــدا
 اگر خضـــر گیـــرد چمن را بـــه دوش نگـــردد چـــو شمشـــاد او ســـبزپوش
 کـــه ســـدره نهـــال درخت بر اســـت ز برگـــش در این گفتگو محضر اســـت
از خوبـــی مـــرز و بوم  رطـــب میتـــوان چیـــد از نخـــل موم در آن کشـــور 
انبســـاط گلشـــن  آن  روز  و   دوتـــاری اســـت در چنگ اهل نشـــاط شـــب 
او شـــرابی کـــه ســـوزد دل از تـــاب او آب  کیفیـــت  بـــه   نباشـــد 
شـــراب هـــوای  از  چاربـــاغ  آن   ســـه برکـــه شـــده نقطه های شـــراب در 
 بـــه او طوطـــی شیشـــه ســـر میدهد مـــی کـــور طعـــم شـــکر میدهـــد
 گشـــاید بـــه صیـــادی کبـــک بـــال اگـــر پشـــه را گل کنـــد در خیـــال
زبانـــش شـــود چـــون دل اللـــه داغ               کنـــد نرگـــس از جـــام او گر ســـراغ

)کلیات طغرای مشـــهدی، صص92-91(

نیز، طبق  آخر  در  مینماید.  تمجید  او  از  و  میزند  به وصف معشوق هندی گریز  و سپس 
رسم معهود ساقینامه ها، به ساقی خطاب میکندکه میی برایش مهیا کرده تا ایام را به خوشی 

بگذراند.
عنوان بخش دوم نیز »ساز سفر« است. و  با این ابیات آغاز میگردد:

از گلســـتان طـــوس بـــه تکلیـــف آن هنـــدوی چاپلـــوس  گزیـــدم ســـفر 
 بـــه غمخانـــة هنـــد داخـــل شـــدم چـــو فـــارغ ز طـــی منـــازل شـــدم
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تا پـــای تخت  کنـــم راه ســـر بـــر ســـیاهی بخـــت دلم گشـــت عازم کـــه 
عید دم صبـــح  در  شـــب  زنگـــی   ســـیه هنـــدوی بخـــت شـــد ناپدید چو 
این پهن دشت  چه گویـــم چها بر ســـر من گذشـــت سراســـیمه گشـــتم در 
ســـند و  احمدآبـــاد  تـــا  بنگالـــه  هند ز  شـــهر  هر  کوچه پیمـــای   شـــدم 
بنالـــم رواســـت ولـــی برنخوردم بـــه یک مرد راســـت  ز کج طینتـــان گـــر 

بعد از این، شاعر به وصف بازاریان دغلکار هندی میپردازد:
دغـــل بازاریـــان  ز   کـــه بی جنـــس گیرنـــد نقـــد از بغل خصوصـــاً 
خریـــد متاعـــی  هرکـــس  بقـــال   بجـــز کشـــمکش چـــون تـــرازو ندید ز 
 که خواهد به افســـون تو را پوســـت کند نگویـــی به قصاب که این گوشـــت چند
نقـــد هوش ز من  جوفـــروش چو عـــالف گیـــرد  شـــود  گندم نمایـــی   بـــه 
تلواســـه ام گـــرم  او  طبـــاخ   کـــه ترســـم کند خـــاک در کاســـه ام ز 
تنور چـــو خواهـــم ز خبـــاز نـــان ســـرور ســـازد  گـــرم  غـــم  طوفان   بـــه 
فنـــا شـــد  یقیـــن  سبزی فروشـــم   کـــه تیـــغ برهنه اســـت چـــون گندنا ز 
ماســـت بند ترشـــرویی  از   شـــود ســـرکه شـــیرین بود گر چو قند پنیـــر 
 خـــورد بـــر دماغـــم لب جـــام حیف مفرحگـــرم چـــون کنـــد ســـاز کیف
ســـومنات قنـــادی   مـــرا خشـــک دارد چـــو شـــاخ نبات.. تریهـــای 
طال.. طالکـــوب بـــا من چـــو زد بـــر جال چـــون  میکوبدم  خایســـک   بـــه 
  بـــه هـــر کوچـــه همخانه بیزار شـــد دلـــم بـــس کـــه بیـــزار بازار شـــد

 )کلیات طغرای مشـــهدی، صص 93-92(

در این قسمت طغرا از 52 شغل نام میبر د که 51 پیشه مربوط به بازار و  آخری، از آِن معلم 
تنبولی،  ماست بند،  سبزی فروش،  خباز،  طباخ،  عالف،  قصاب،  بقال،  است.  ماّل  یعنی  دینی 
بزاز، قناد، عطار، مفرحگر، نداف، رنگرز، اُتوکش، خیاط، گازر، کفشگر، دباغ، زرگر، آیینه ساز، 
قلعیگر،  مسگر،  خودگر،  زره گر،  چلقدفروش،  رمح گر،  سپرساز،  کمانگر،  تیرگر،  شمشیرگر، 
فروش،  سیاهی  فروش،  بریشم  کاغذگر،صراف،  مجلِّد،  نگین َکن،  جوهری،  طالکوب،  آهنگر، 

عصار، نجار، زرکش، سّراج، ُجلّق فروش، کّواز، صیقلگر، اّره گر، سپرساز و ماّل.
هر یک از مشاغل معموالً در یک بیت توضیح داده میشود و فضای ابیات، هجوآمیز است. 
شاعر، در انتها، از فقر و تنگدستی خود و آب و هوای هند اظهار شکایت مینماید. در آخر، 
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طغرا باز هم به ساقی متوسل شده و از او میخواهد با آوردن جامی او را از این همه رنج و غم 
رهایی بخشد. 

تحقیقات  در  است.  بیت   105 هجوی،  قسمت  شمار  و   93 مدحی،  قسمت  ابیات  تعداد 
پیشینیان، گلچین معانی در تحریر دوم مکتب وقوع، به این ابیات اشاره کرده اند اما شگفت 
آنکه آن را از جمله شهرآشوبها ندانسته  و اذعان داشته است که این اشعار را »نه به عنوان 
شهرآشوب بلکه از این نظر که معلوم شود اصناف بازار در گذشته تا چه حد اسیر ظلم، جور 
آنها تحمیل میشده، تحمل  بر  بوده اند و چگونه هرچه  تعّدیات مأموران حکومتی  و محکوم 
میکرده اند« درج میکند )مکتب وقوع در شعر فارسی، گلچین معانی: ص 203(. محمد قهرمان 
نیز فقط با این عبارت که »شاعر شهرآشوب خوبی دارد در هفتاد بیت« )ارغوانزار شفق، طغرای 
مشهدی: ص20( اکتفا نموده و البته هفتاد بیت از آن را در منتخب اشعار طغرا آورده است. 

آرای دو محقق مزبور محل اشکال است. اوالً اینکه اصاًل این ابیات درباره ظلم تعدی ماموران 
حکومتی و فشار مالیاتی دولت بر بازاریان نیست، بلکه بالعکس به ظلم و تعدی و غّش اهل 
بازار در حق مردم – و از جمله در حق طغرا- اشاره میشود . در هیچ بیتی از این شهرآشوب، 
نشانه ای برای اثبات حرف گلچین معانی نیست. به دلیل همین برداشت اشتباه و عدم توجه 
کافی به موضوع شهرآشوب است که گلچین معانی به راه خطا افتاده و این ابیات را از زمره 

شهرآشوبها خارج ساخته است.
ابیات  – چنانکه در سطور فوق بدان اشاره شد- تعداد  افزود  باید  نیز  درباره نظر قهرمان 
هجوآمیز شهرآشوب، صد و پنج بیت است و نه هفتاد بیت. ضمناً هر دو پژوهشگر هیچگونه 
الگوی  با  کاماًل  نیز  بخش  این  آنکه  حال  نداشته اند  شهرآشوب  مدحی  قسمت  به  توجهی 

شهرآشوبها همخوانی دارد.
5. ویژگیهای شهرآشوب مالطغرا

در این قسمت به سه خصوصیت مهم شهرآشوب طغرا پرداخته میشود که عبارتند از:
5.1. شهرآشوب در دل ساقینامه

مثنوی  نوعی  است. ساقینامه  فارسی  ادب  در  رایج  ادبی  از سنتهای  یکی  ساقینامه سرایی 
بر یاد مرگ و  به بحر متقارب است که در آن شاعر خطاب به ساقی کند و مطالبی مبنی 
از ساقی یا مغّنی بخواهد تا با دادن  بی ثباتی جهان، شکوه از زمانه را بر زبان آورد و نهایتاً 
می و نوازندگی آالم او را تسکین ببخشد.)معین، ذیل »ساقینامه«( محجوب، نخستین اشعار 
ساقینامه ای را متعلق به فخرالدین اسعد گرگانی، شاعر مشهور قرن پنجم، میداند. بعد از وی 
نیز ساقینامه به شکل غیر مستقل و در خالل منظومه های غنائی آمده است نظیر آنچه که 
نظامی در هفت پیکر آورده است. نخستین ساقینامه مستقل متعلق به حافظ شیرازی است.

)ساقینامه – مغنی نامه، محجوب: ص 70- 71( 
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بعد از حافظ نیز تعداد زیادی ساقینامه سروده شده است و اوج این جریان نیز دوره معروف 
به سبک هندی است. مال عبدالنبی فخر الزمانی از ادیبان مشهور قرن یازدهم مجموعه ای از 
ساقینامه ها با عنوان تذکره پیمانه را گردآوری نمود. احمد گلچین معانی نیز در ایام معاصر 
با عنوان تذکره پیمانه فراهم کرد که ساقینامه طغرا در این  تکمله  و تتمه ای بر این کتاب 

مجموعه وجود دارد. 
و  شیعه  ائمه  مدح  از:  عبارتند  که  دارد  وجود  مشخصی  مضامین  معموالً  ساقینامه ها  در 
ارباب قدرت، بی اعتباری دنیای فانی و مقام و منصب آن، ستمگری و بی وفایی روزگار غّدار، 
شکایت از ابنای زمانه، دعوت به اغتنام فرصت، وصف می، ساقی و مغّنی و پناه بردن به عالم 
مستی برای رهایی از رنج جانکاه زندگی )ساقینامه در شعر فارسی، رضایی: ص  14(. در کنار 
موضوعات عام، برخی شاعران نیز موضوعات ویژه ای را وارد ساقینامه ها ساختند. چنانکه مثاًل 
میر سنجر کاشی درباره حب وطن  و نصیحت در ساقینامه خود ابیاتی دارد و )تذکره پیمانه، 
گلچین معانی: صص 336-350( و نظیری نیشابوری از طلب شخصی خود میگوید )همان: 

ص 238(.
ساقینامه مال طغرا از حیث کیفیت ادبی در جایگاه بسیار ممتازی قرار دارد. در تذکره پیمانه 
آمده که سه تن از مشهورترین تذکره نویسان در باب بهترین ساقینامه اظهار عقیده کرده و هر 
کدام، از شاعری مشخص نام برده اند. مال عبد النبی فخرالزمانی صاحب تذکره میخانه، خوشگو 
نویسنده سفینه خوشگو و سرخوش، به ترتیب پرتوی، نوعی خبوشانی و ظهوری ترشیزی را 
بهترین ساقینامه سرا میدانند)تذکره میخانه، فخرالزمانی: ص 9(1 اما با مراجعه به ساقینامه های 
فوق الذکر که همگی در تذکره میخانه وجود دارند و مقایسه آنها با ساقینامه مالطغرا میتوان 

ادعا نمود که کیفیت ادبی ساقینامه مالطغرا ، حداقل، از این سه شاعر نامور باالتر است.
عالوه بر ادبیت، گستردگی و تنوع موضوعی ساقینامه طغرا به مراتب بیش از سه اثر مذکور 
است. انبوه اطالعات موسیقائی، لغات هندی، لغات غریب و کهن خراسانی، وصف و معرفی 
مقدس  اماکن  و  عرفا  تربت  نسخه پردازی،  اصطالحات  وصف  هندوستان،  مختلف  شهرهای 
ارزشمند  سند  یک  عنوان  به  اثر  این  میشودکه  سبب  و..  اجتماع  آسیب شناسی  مسلمانان، 

تاریخی نیز تلقی گردد.

1- این موضوع از مقوله جامعه شناسی ذوق ادبی است که بسته به دو عامل مکان و زمان، معیار ادبیت اثار فرق میکند و 
مردم آن دوره یا آن مکان شاعری خاص را به عنوان نمونه اکمل شعرا قلمداد میکنند، حال آنکه این شاعر در ادوار بعد یا 
در مکانهایی دیگر آن جایگاه ممتاز را ندارند. علی خان آرزو  اعتقاد داردکه: »به اعتقاد فقیر، آرزو، مثل او از آدم الشعرا که 
رودکی است تا این وقت به هم نرسیده چه در نظم و چه در نثر« )تذکره مجمع النفایس، علی خان آرزو: ص 65(. چنین 
است نظر مردم تاجیکستان دربارة بیدل و مقام برابر او با حافظ؛ امری که به هیچ وجه نزد ایرانیان مورد قبول نیست )شاعر 

آینه ها، شفیعی کدکنی: صص 100- 112(
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یکی از وجوه تمایز ساقینامة طغرای مشهدی نسبت به آثار مشابه، ذکر شهرآشوبی است 
که او در ضمن این ساقینامه آورده است. با مراجعه به آثاری چون تذکرة میخانه و پیمانه و 
دواوین شعرایی که صاحب ساقینامه هستند، این نتیجه حاصل شد که طغرا تنها شاعری است 
که در ساقینامه خویش، شهرآشوبی آورده و از این نظر کار او نوآورانه است. مدح و قدح یک 

سرزمین و مردم آن مطلبی است که منحصراً طغرا در ساقینامه آورده است. 
در اینجا ذکر نکته ای ضرورت دارد. پیشتر گفته شد که یکی از موضوعات رایج در ساقینامه ها، 

شکایت از ابنای روزگار است. مثاًل امیرخسرو مردم دوره خویش را چنین مذمت میکند:
 همـــه گرگ طبعـــان ضرغـــام کیـــن   
ــی  ــس ناکسـ ــن کـ ــس ولیکـ ــه کـ  همـ
ـــت ـــض گف ـــن مح ـــروت همی ـــه در م  هم

همدمـــی   ســـکة  خائـــن   همـــه 
             

باالنشـــین دســـتان  زیـــر   همـــه 
واپســـی از  واپســـتر  اکـــرام،   در 
مفـــت شـــهیدان  ترّفـــع   بکـــوی 
نامحرمـــی ننـــگ  محرمـــی   گـــه 

     )تذکره میخانه، عبدالزمانی: ص45(
مالحظه میشو د که شاعر از لفظ »همه« استفاده میکند و به فرد و شهر خاصی اشاره نمینماید. 

در ساقینامه مالطغرا نیز چنین مطلبی وجود دارد. 
شـــهرز حـــق راضیـــم گـــر بـــه ابنـــای دهـــر هیـــچ  در  کار  نینـــدازدم 
ـــوم کار ـــن ق ـــه ای ـــد ب ـــو افت ـــی را چ ــعارکس ــان زن شـ ــود مردشـ ــتی شـ ز سسـ
نفـــاق آشـــنای  ازل  از  وفـــاقهمـــه  از  بیگانگـــی  ابدجـــوی 
ـــاغهمـــه تیـــره دل همچـــو دود چـــراغ ـــه ب ـــه چ ـــه خان ـــان چ ـــیه رو از ایش س
دوشبـــه چشـــم خـــود از دل خباثت فـــروش بـــه  خباثـــت  متـــاع  را  نگـــه 
ــا بـــه کـــم فرصتـــیز هـــم بهتـــر اّمـــا بـــه بدخصلتـــی ز هـــم بیـــش اّمـ
ـــت ـــه اس ـــده هم پیش ـــا رن ـــه ب ـــان ک اســـتزبانش تیشـــه  را  عیـــب  تراشـــیدن 
ــوداگـــر غائـــب از خـــود تواننـــد بـــود ــت نمـ ــد غیبـ ــز خواهنـ ــود نیـ ز خـ
ــت    چـــو مـــار ازکجـــی کار خـــود کـــرده راســـت ــان نخاسـ ــز نیـــش کاری از ایشـ بجـ

ــهدی، ص 45( ــرای مشـ ــات طغـ )کلیـ
مشاهده میشود که طغرا نیز در وصف اهل زمانه »همه« آنها را مورد خطاب قرار میدهد  و 
همین موضوع را، حداقل در سبک هندی، میتوان از وجوه بارز تمایز بین شهرآشوب و هجو و 

شکایت دانست. طغرا در شهرآشوبش به طور مشخص از هند و مردم هند نام میبرد.
هنـــد زمینـــدار  دوران  کـــرده   ز مـــن تـــازه گردیـــد گلـــزار هنـــد مـــرا 
دیـــار آن  اللـــة  و  گل  ــار نســـیم  ــت بهـ ــش دسـ ــد پیـ ــزان را کنـ  خـ
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ــان ــود در جهـ ــبزی بـ ــهر سـ ــر شـ ــتان اگـ ــک هندوسـ ــز ملـ ــه جـ ــد بـ  نباشـ
ــرب ــرزمین طـ ــت آن سـ ــتی اسـ  کـــه داده جهانگیـــر هنـــدش لقـــب بهشـ
پایمـــال چـــو پیـــدا شـــود ســـبزة برشـــکال را  چـــرخ  ســـبزة   کنـــد 
زمردتـــراش شـــوق  دســـت  دلخـــراش بـــود  ســـبزه اش  انـــگارة   ز 
ــد ــوالد هنـ ــگ فـ ــت از رنـ ــوان یافـ ـــد تـ ـــاد هن ـــت بنی ـــبزه اس ـــغ س ـــر تی ـــه ب  ک

یا: 

چاپلــوس هنــدوی  آن  تکلیــف  طــوس بــه  گلســتان  از  ســفر   گزیــدم 
شــدم منــازل  طــی  ز  فــارغ  شــدمچــو  داخــل  هنــد  غمخانــة  بــه 
ـــت ـــای تخ ـــا پ ـــه ت ـــازم ک ـــت ع ـــم گش بخــتدل ســیاهی  بــر  ســر  راه  کنــم 
ناپدیــدچــو زنگــی شــب در دم صبــح عیــد شــد  بخــت  هنــدوی  ســیه 
ــت ــن دش ــن په ــتم در ای ــیمه گش ــتسراس ــن گذش ــر م ــر س ــا ب ــم چه ــه گوی چ
ســند و  احمدآبــاد  تــا  بنگالــه  شــدم کوچه پیمــای هــر شــهر هنــد..  ز 

)93 ص  مشــهدی،  طغــرای  )کلیــات 
مؤلفین مقاله با مطالعه تمامی متون چاپ شده درباره ساقینامه ها، هیچ موردی از این نوع را 
مشاهده نکردند. یعنی در هیچ اثری ساقینامه و شهرآشوب با همدیگر مشاهده نشد. اصوالً این 
دو حوزه با هم متفاوت هستند و از لحاظ موضوعی مشابه نیستند تنها در مسأله هجو است که 
این دو به هم نزدیک میشوند اما باز هم مرز آنها مشخص است زیرا در شهرآشوب هجو شهر و 
مردم خاصی مد نظر است و هجو و نکوهش مورد نظر در ساقینامه، کلی است و شاعر آن تمام 
زمانه و مردم دوره حیات خویش را نکوهش میکند. با این حال ساقینامه مالطغرا تنها شعری 

است که در آن ساقینامه و شهرآشوب تالقی داشته اند.
هم مدح و هم ذم  .4.2

در تمامی شهرآشوبهای فارسی، تا آنجا که مطالعه شد، دو حالت کلی وجود دارد؛ شاعر یا 
به مدح و تمجید از شهری میپردازد یا اینکه از آن شهر و ساکنانش مذمت مینماید. در این 
شهرآشوبها هیچگاه چنین پیش نیامده که شاعر در یک اثر واحد هم مدح و هم هجو و مذمت 
نماید. درباره پیشینه این بحث از مقاله ذکر یک شاعر بزرگ یعنی مسعود سعد ضرورت دارد. 
در دیوان مسعود سعد دو شعر وجود دارد که با این بحث ارتباط دارد. او ابتدا در طی 91 
قطعه با وزنهای مختلف و با زبانی غنائی، به معرفی مشاغل و اصناف پرداخته)دیوان مسعود 
عنوان   با  مثنوی  و طی یک  دیگر  در جائی  و  سعد سلمان، شهرآشوب: صص 916- 936( 



شهرآشوب مالطغرای مشهدی؛ اثری نوآورانه/ 77

»وصف، مدح و نکوهش درباریان شیرزاد پسر سلطان مسعود غزنوی، عمله خلوت و اهل طرب 
دربار وی« به مدح و ذم برخی اشخاص پرداخته است.)همان: ص 560( نخستین همانی 91 
قطعه ای است که از آن به عنوان قدیمترین شهرآشوب یاد میگردد. این قطعات مختلف الوزن 
جزو شهرآشوبهای صنفی هستند و در این نوع، اصوالً مدح و ذمی مشاهده نمیشود بلکه بیشتر 
احساسات شخصی در دو محتوای تمجید یا ِگله وجود دارد. شعر دوم که از قضا در پژوهشهای 
محققین بدان اشاره نشده، همان ابیات مسعود سعد است که البته قیاس آن با ابیات طغرا، 

قیاسی مع الفارق خواهد بود.
درباره شعر دوم یک نکته قابل تامل وجود دارد. اوال اینکه نیت شاعر مهم است. در اشعار 
مسعود، نیت مطایبه و شوخی با اهل دربار است اما در شهرآشوب نیت شاعر نکوهش شهر 
و گروهی است و زبان او کامال جدی است. دوم اینکه شعر مسعود قطعه است و نه مثنوی. 
موضوع  در  و  هجوآمیز  مثنویهای  ردیف  در  شعر  ازین  محجوب  که  است  جهت  همین  به 

»اخوانیات« یاد میکند.)سبک خراسانی در شعر فارسی، محجوب: ص 607( 
ساقینامه طغرای مشهدی از حیث آمیختگی مدح و ذم نیز لحاظ منحصر بفرد است. شاعر 
در این اثر هم به مدح هند و فضای آن و هم به مذمت آن اقدام کرده است.  ظاهراً قسمت 
نخست را پس از مراجعت به طوس سروده است. شاعر گویا چندان رضایتی از بازگشت خود 

نداشته که میگوید:
مـــن بخـــت  هنـــدوی  دغـــا  راه  ـــن ز  ـــو اهرم ـــد چ ـــد از هن ـــوس آم ـــه ط  ب

)کلیات طغرای مشهدی، ص 93(
و در ادامه به یاد ایام خوشی که در هند داشته است، به تمجید آن سرزمین میپردازد. قسمت 
دوم شهرآشوب هم گویا به سفر مجدد شاعر به هندوستان مربوط است اما گویا این مسافرت 
مطابق میل طغرا واقع نگشته است.جالب اینکه اکنون هند برای او »غمخانه« و طوس گلستان 

محسوب  میشد:
از گلســـتان طـــوس بـــه تکلیـــف آن هنـــدوی چاپلـــوس  گزیـــدم ســـفر 
 بـــه غمخانـــة هنـــد داخـــل شـــدم چـــو فـــارغ ز طـــی منـــازل شـــدم

 )همان: همانجا(
این هندوی چاپلوس هم مشخص نیست که چه کسی است زیرا در آثار طغرا و نیز تذکره ها 

مطلبی درباره این فرد وجود ندارد.
جالب آنکه در شهرآشوب طغرا این دو قسمت بالفاصله از یکدیگر آمده است و این مسأله، 
مدح  به  ابتدا  که  است  وی  شهرآشوب  فرد  به  منحصرد  و  تامل برانگیز  نکات  از  دیگر  یکی 
سرزمینی پرداخته شده و سپس، بی هیچ توقفی، شاعر به قدح همان سرزمین و مردمانش 
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مبادرت کرده است؛ امری که در ظاهر منطقی نمینما ید. علت این غرابت دقیقاً مشخص نیست. 
در بادی امر دو فرضیه به نظر میرسد. یکی آنکه شاعر در هنگام سرودن چندان دلخوشی 
از وضعیت خویش در هند نداشته و در عین حال به یاد روزهای شیرین اقامت در طوس و در 
کنار همسر درگذشتة خود افتاده است. در فرضیه دوم باید احتمال داد که شاعر این ساقینامه 
را تدریجاً و در یک بازه زمانی طوالنی از عمر خویش سروده و بعداً این قطعات را در کنار هم 
نهاده است. بنا به قرائن، فرضیه نخست درست مینماید. اوالً کثرت لغات و اصطالحات هندی و 
توصیف شهرهای آن سرزمین موید آن است که ساقینامه به تمامی در هند سروده شده است. 
این نکته را دیگران هم پذیرفته اند )ارغوانزار شفق، طغرای مشهدی: ص 21( و خود شاعر نیز 

اشارتی در تأیید این موضوع دارد:
ــدوستان ــز هـنـ ــی ای سـبـ ــا سـاقـ بـوسـتـــان بـیـ از  آوردم  گل  بهــرت   کــه 

  )کلیات طغرای مشهدی، ص 40(

اتــک1 از  بــرآ  کابــل  بــه  رو  ــه ســگ دال   چنیــن بدرگــی را عــوض کــن ب
                                     )همان: ص 70(

کار افتــاد  جگرخــارم  هنــد   دلــم چــون نگــردد ز دســتش فــگار بــه 
                               )همان: ص 93(

ثانیاً راضی نبودن طغرا در سفر دوم به هند، در دیگر اشعار شاعر نیز به چشم میخورد. 
چنانکه در غزلی با مطلع          

سربسـر کشـمیر خوب افتاده غیر از آدمشروی کشـمیری مبین بنگر به شهر خّرمش
                                   )همان: ص 251(

و قصیده ای با ردیف کشمیر و با بیت آغازین: 
ـــمیر ـــوا در کش ـــر ه ـــورم غی ـــت نخ بچنیـــن رزق کنـــم شـــکر خـــدا در کشـــمیرز قناع

)کلیات طغرای مشهدی، ص 141(
 به این موضوع اشاره کرده است.

آمیختگی هر دو نوع شهرآشوب   .4.3
در قسمت معرفی شهرآشوب گفته شد که این نوع اشعار معموالً به دو نوع اصلی تقسیم 
میشود. موضوع نوع اول، مدح یا مذمت یک سرزمین یا ساکنان شهر و کشوری است. دسته 
دوم نیز شامل ابیاتی است که در آن، به وصف پیشه وران یک شهر میپردازد. در این زمینه 
باید گفت که تقریباً تمام شهرآشوب سرایان شناخته شدة  ادبیات فارسی از یک نوع از اشعار 
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در شهر خویش بهره برده اند یعنی یا به مدح و قدح شهر و ساکنانش اقدام کرده و یا اصناف 
مشاغل را توصیف نموده اند و این نکته ای است که در اکثر قریب به اتفاق شهرآشوبها رعایت 
میشود.  دیده  نوع  دو  هر  آمیختگی  آن  در  که  دارد  وجود  شهرآشوب  دو  تنها  است.  گشته 
نخستیِن آنها متعلق به وحیدی تبریزی قمی)942( درباره تبریز و پیشه ورانش و دونی نیز از 
آِن فغفور الهیجی)وفات. 1029 ه.ق( در توصیف گرجستان و اصناف مشاغل آن خطه است. 
و  تبریز  شهر  دربارة  رباعی   540 بر  مشتمل  مجموعه ای  دهم(  قرن  )شاعر  شیرازی  لسانی 
پیشه وران آن شهر و وصف عشق خود دارد که آن را مجمع االصناف نامیده است. حیات ادبی 
هر سه شاعر پیش از طغرای مشهدی بوده و او از این حیث چهارمین و آخرین شاعر تاریخ 
ادبیات فارسی است که دو نوع اصلی شهرآشوب را در هم آمیخته و ذیل یک شعر آورده است.

قسمت مدحی یا بخش نخست شهرآشوب مالطغرا، شهرآشوبی درباره سرزمین هند و از نوع 
نخست است و قسمت دوم درباره مشاغل مردم آن منطقه و ارباب اصناف آنجا. 

5. نتیجه 
با توجه به مطالب مندرج در مقاله نتایج زیر حاصل شد:

- مالطغرا اولین و آخرین شاعری است که دو سنت ساقینامه و شهرآشوب سرایی را در یک 
اثر واحد گرد آورده و تالقی داده است. قبل و بعد از او تمامی کسانی که به سرایش یک از 
این دو حوزه اشتغال داشتند، متعرض حوزه دیگری نشدند. غیر از ساقینامه مالطغرا، در تاریخ 
اثری که در آن هم مطالب ساقینامه ای و هم مضامین شهرآشوبی وجود  فارسی هیچ  ادب 

داشته باشد، وجود ندارد.
- مالطغرا اولین و آخرین شاعر شناخته شده ادب فارسی است که در دو بخش متوالی از 
شهرآشوب خود هم به مدح و هم به ذم یک منطقه خاص و مردمانش پرداخته است. دیگر 

شعرای فارسی زبان، در شهرآشوبهای خویش به یکی از این دو وجه پرداختند.
- مالطغرا در شهرآشوب خود هم به وصف یک منطقه جغرافیایی پرداخته و هم از ارباب 
مشاغل آن ناحیه با زبان غنائی یاد کرده است. به عبارتی دیگر، او در اثر خویش، هر دو قسم 
ساقینامه را آورده است و از این لحاظ بعد از وحیدی قمی، فغفور الهیجی و لسانی شیرازی، 
چهارمین و البته آخرین شاعر شهرآشوب سرای فارسی است که چنین شیوه ای را اتخاذ نموده 

است.
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