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 چکیده

ی و شناسایی عناصر فرهنگ در تاریخ اجتماعترین آثار معنوان یکی از مهشهرآشوبها به

 اهو حرفه معرفی مشاغل، بهروند. این آثار كه اغلب منظوم هستندعامیانۀ ایران به شمار می

د نماینبخوبی ترسیم را  وداع اجتماعی و فرهنگی عصر خضاو دو میتوانن در جامعه میپردازند

 یا یک شهرو عناصر فرهنگ عامیانۀ  شناسی و تاریخیهجامعزمینۀ عات مفیدی در الو اط

منظومۀ مورد بررسی در این پژوهش و سرایندۀ آن نیز، بنابر شواهد متعلق  منطقه ارائه كنند.

عصر با سلطان سلیمان ی در ادب فارسی و همسرایبه روزگار طالیی شهرآشوب

ه.ش( است. این اثر در مقایسه با تمام شهرآشوبهای شناسایی 4415تا4113صفوی)حکومت

شدۀ خطی و چاپی در تاریخ ادب فارسی، با اختالف بسیار، بزرگترین و عظیمترین شهرآشوب 

و شمول بر نکات ادبی -)هم از نظر شمار ابیات و حجم اثر و هم به لحاظ كیفی و هنری

این پژوهش به معرفی این منظومه  رود.دقایق نوع ادبی خود( به شمار می اجتماعی و كلیّات و

پردازد. الزم به ذكر است مختصات سبکی آن می و بررسی  و سرایندۀ آن و همچنین تحلیل

 كه نسخۀ خطی مذكور توسط نگارندگان این مقاله تصحیح شده و در دست انتشار است.

 خطی سبک، نسخۀوحیدالزمان قزوینی، شهرآشوب، شعر عصر صفوی،   كلیدی:  كلمات

 

 
 

                                                      
سال       -4 شور از ابتدای  شی ك ستور وزارت علوم به مجالت علمی تغییر نام    49تمام مجالت علمی پژوه به د

 .اندداده

 (mehdivafaei88@ semnan.ac.ir) دانشگاه سمنان.دانشجوی دكتری زبان و ادبیات فارسی  -1

 استادیار زبان و ادبیات فارسی و عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان -3
(Mohamad_rezaei@semnan.ac.ir) 

 دانشیار زبان و ادبیات فارسی و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور واحد شهركرد -1
(Dr_rezaei@chbpnu.ac.ir) 



 4344 آبان/ 51/ شماره پیاپیسبک شناسی نظم و نثر فارسی)بهار ادب(/ 441

 
The introduction and Stylistics of super Shahrashob of 
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Abstract 

Shahrashobs is one of the most important works in the social 

history and identification of elements of Iranian folk culture. These 

works are often poised to introduce jobs in society and can well 

depict the social and cultural conditions of their time and provide 

useful information on the sociology and history and elements of folk 

culture of a city or region. The poem is investigated in this research 

and its composer, according to the evidence, appurtenant to brilliant 

epoch of composing Shahrashob(a poem describing the occupations 

and métiers, or describing goodness and abominations in a town),  

in Persian literature, and contemporary with the king of Safavi 

sultan solomon (the rule of 1695 to 1727 AD). This opus in 

comparison to manuscript and typographic opus in the history of 

Persian literature, with the abundant disparity, is supreme and best 

Shahrashob   (both in terms of the number of distiches , (both in 

terms of workmanship and artistic-literary  , and inclusion social 

punctilios and  minutes of the literary type itself)..  There is only one 

copy of this opus at the Library of Tehran University numbered 

4344.  This research introduces the opus and its composer, as well 

as analyzes some of its literary and intellectual properties.  It should 

be noted that the manuscript is emended by the authors of this article 

and is circulation. 

Keywords:, Vahidalzaman Qazvini,  Shahrashob, Safavi poetry, 

Style, Manuscript 
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 443/ شهرآشوب بزرگ وحیدالزمان قزوینی شناسیسبکمعرفی و 

 مقدمه:

عنوان یک نوع ادبی)ژانر(، در تاریخ ادبیات فارسی قرنها پیش از عصر صفوی، شهرآشوب به

مستقل و خواه غیرمستقل، سابقۀ بروز و پیدایش داشته است، گاه در  خواه به صورت اثری

ضمن دواوین و كلیّات ادبی آمده و گاهی به صورت بخشی از یک منظومۀ عاشقانه، زمانی 

جا مانده های ادبی یافت شده و زمانی به عنوان تنها بخش بهها و جنگدر مطاوی مجموعه

بل های موجود تا قبا این حال قریب به اتفاق شهرآشوباز آثار مفقوده یک شاعر یا نویسنده؛ 

هایی اوالَ كوتاه و گاه در قالب از شهرآشوب بزرگ وحید قزوینی، به صورت اشعار و منظومه

و نظایر آنها است. ثانیاَ به جز دو یا سه شهرآشوب سایر غزل، قصیده  یک یا چند رباعی یا

ه عنوان بخشی از یک منظومه بلند و یا یک این نوع اشعار، به صورت اثری غیرمستقل و ب

ای ادبی)جُنگ( ظهور یافته است. در این میان شهرآشوب دیوان و یا در مطاوی مجموعه

ترین شهرآشوب در تاریخ ادبیات فارسی، هم از نظر كمیّت و حجم اشعار و از وحید، عظیم

عامه است كه با  حیث یگانگی و انحصار و شمول موضوع آن بر شعر شهرآشوب و ادبیات

ان های عصر تألیفش؛ یعنی تقلید و تکرار و فقدكیفیتی بدیع، ممتاز، جسورانه و به دور از آفت

ای چهارهزار و پانصد بیتی در قالب مثنوی، با نوآوری و تحوّل در فرم و محتوا در مجموعه

، بی متمركز بر آنای زیاد از همتایانش، در ادب فارسی، عالوه بر تحوّل و تکامل نوع ادفاصله

 ابرشهرآشوب شعر فارسی را پدید آورده است.
نگ كه تا امروز مجهول و به شکل نسخۀ سدر این مقاله به معرفی و تحلیل این اثر گران

خطی باقی مانده پرداخته میشود؛ اهمیت كار بیشتر در آن است كه این اثر گرانبها مفصلترین 

آمده و در تاریخ شهرآشوبسرایی فارسی دستمروز بهكه در ادبیات ما تا به ا شهرآشوبی است

ن حال در پردۀ ای است؛ امّا با ایهای ارزندهرهنگ و ادبیات عامه، دارای ویژگیو اشتمال بر ف

شهرآشوب وحید تاكنون تصحیح  كه نسخۀ منحصر به فرد است. از آنجاگمنامی باقی مانده

ارسی را در عهد قودۀ تاریخ ادبیات فهای مفاست، تصحیح ومعرفی آن یکی از حلقهنشده

تاریخ شعر و ادب  های مهمسرایی از حوزهکند؛ عالوه برآن شهرآشوبصفویه شناسایی می

یرسد، م رود. باوجود آنکه پیشینۀ این نوع ادبی به ادوار نخست شعر فارسیشمار میفارسی به

ادب پارسی نبود و رونق سرایان ی و مورد تفنن سخنتا چند سده بعد از آن محل اعتنای جدّ

ها، در اواخر قرن نهم و اوایل عصر صفوی آغاز گشت. و روزبازار این گونۀ ادبی براساس یافته

 منظومۀ مورد بررسی در این پژوهش و سرایندۀ آن نیز، بنابر شواهد متعلق به همین دورۀ

سلیمان سرایی در ادب فارسی و همعصر با سلطان اخیر؛ یعنی روزگار طالیی شهرآشوب

نویسندگان این مقاله با شناسایی و معرفی این  است.ه.ش( بوده4415تا4113صفوی)حکومت

طور پرداختن به موضوع شهرآشوب قصد دارند نسخه و تبیین و تحلیل ویژگیهای آن و همین

نحصر به فرد آن در زمینۀ ضمن احیای یکی از آثار ادب پارسی به اهمیت و ارزش م



 4344 آبان/ 51/ شماره پیاپیسبک شناسی نظم و نثر فارسی)بهار ادب(/ 441

ات و این نوع ادبی در تحقیق پژوهشگرانزند، بدین امید كه پلی بین سرایی بپرداشهرآشوب

 آینده باشد.

  پیشینۀ پژوهش:

 ،ستاخطی باقی مانده  شهرآشوب بزرگ وحید تاكنون تصحیح نشده و به صورت نسخۀ

 است:هایی هرچند سربسته و كلی به این اثر شدهبا این حال در چند مورد اشاره

تاریخ ادبیات در ایران این اثر را  5دكتر ذبیح اهلل صفا در جلداستاد بزرگوار آقای -

اریخ باره نپرداخته است.) تكرده و به جزئیات بیشتر در اینوحید معرفیای متعلق بهنامهساقی

 (4314:  5ادبیات ایران، صفا، ج

كه موضوع « وران و زندگی صنفی آنان در عهد صفویپیشه»مهدی كیوانی در كتاب-

است، ابیاتی از نسخه مذكور را در دانشگاه دورهام انگلستان بودهنامه دكتری ایشان پایان

هاس خطی آقابزرگ تهرانی نویسان نسخهعنوان شاهد مثال ذكر كرده و به تبع از فهرستبه

 ،وران و زندگی صنفی آنان در عهد صفویاین اثر را متعلق به رضوان دانسته است.) پیشه

 (.111مهدی كیوانی، ص

 وحید و آثار او-9

نویس قرن میرزا محمدطاهر وحید قزوینی، مورخ، سیاستمدار، منشی، شاعر و خوش

یازدهم و اوایل قرن دوازدهم هجری است. وی با چهار پادشاه آخر صفوی)شاه صفی، شاه 

عباس دوم، شاه سلیمان و شاه سلطان حسین صفوی( معاصر بود و دارای مناصب مختلف 

نویسی و اعتمادالدوله بوده و در مدت نویسی، منشی، مجلساعم از توجیه دیوانی و سیاسی

بر میگیرد، بخشی از ساختار منسجم دیوان كه حدوداُ بیش از شصت سال را در زمان طوالنی

ق، یعنی اواسط حکومت شاه عباس 4145صفویان بوده است. حزین الهیجی زمان تولد او را 

. نیاز از تعریف استیگانۀ روزگار و از غایت اشتهار بی:»صفوی میداند و دربارۀ او مینویسد

(. نصرآبادی از 161المعاصرین، الهیجی: مولد و موطنش دارالسلطنه قزوین است.)تذكره

حقا » ذكر میکند و در ستایش او میگوید:« میرزا طاهر»اش نام او را معاصرین او در تذكره

دیباچۀ استعدادش از سر لوح بیان مغنی كه مجموعه كماالتش از زیب و زینت مستغنی و 

است. طبعش در ترتیب نظم و نثر مجمع بحرین رموز غیبی و قلمش در نگارش معانی قرین 

)تذكره نصرآبادی، « وحید تخلص دارد. ،خامۀ الریبی است. چون در همۀ فن یگانه است

محمدطاهرالشریف »(. خود وحید در رسالۀ اصول خمسه، خود را 44نصرآبادی:

(. مذهب شاعر، مذهب 46پژوه: معرفی میکند.)اصول خمسۀ وحید قزوینی، دانش«لوحیدا

ریح اشعار وی تصع بوده و این موضوع به كرّات در مطاوی متن مختار عصر صفوی، یعنی تشیّ

از پژوهشگران معاصر، ادوارد بتراون وحیتد را شتاعری پركار دانسته تا است. و اشاره شده

وید: گام نظترات و بررستی آثار وحید میااهلل صفا با آگاهی از تمهایت ذبیحو در ن شاعری بزرگ



 445/ شهرآشوب بزرگ وحیدالزمان قزوینی شناسیسبکمعرفی و 

ا هم عدد نود هزار بیت آذر نادرست است و هم بتدگویی او از وحیتد چندان بجا نیست؛ امّ »

پیرامتون پنجتاه هتزار بیت است و اگرچه  ،های موجودزیرا مجموع شعرهای او از روی نسخه

ن كم و تواتوار باشد لیکن در میتان آنها میتواند منتخب و اسها نمیسبب پرگویی همۀ آنهب

هتم وحیتد شاعری متوسط یافت؛ و بترروی برگزیدنیهای دلپذیر بیش شعر خوب و معنی

 (.4319:صفا، تاریخ ادبیات، « )بود و با زمانۀ خود تناسب داشت.

ا عبارتند از: قصاید، است كه مهمترین آنهاز وحیدالزمان قزوینی آثاری برجای مانده

 و مثنوی عاشق و معشوق ،مثنوی خلوت راز ،مثنوی ناز و نیازغزلیات، مثنوی شهرآشوب، 

ه االصول الخمس، آرای عباسییا تاریخ جهان عباسنامهچند مثنوی كوچک دیگر)آثار منظوم(. 

 .)آثار منثور(منشآت ،مرآت االعجاز(، )اصول الدین

 شهرآشوب چیست؟-6

كنایه از معشوق  عموماًشهر و در شعر فارسی شهرآشوب در لغت به معنای آشوبندۀ 

نامه دهخدا، ذیل است؛ همچنین عبارت از شعری است در مدح یا ذمّ شهر یا اهالی آن. )لغت

شهرآشوب، آنکه در حسن و جمال آشوبندۀ شهر و فتنۀ » شهرآشوب(. در آنندراج آمده است:

قطعه، رباعی و مثنوی سروده های غزل، قصیده، ی عموماَ در قالباین نوع ادب« دهر باشد.

كسانی چون  ،شود. )فرهنگ آنندراج، ذیل شهرآشوب(.  نخستین محققان این نوع شعرمی

 عمده تقسیم كردند:انی  این نوع ادبی را به دو دستۀ معمحمدجعفر محجوب و احمد گلچین

 شدهشاغل و صنایع مختلف سرودهها و مشهرآشوب صنفی: شعری كه در وصف حرفه-4

ن زیبا، اباشد. در این نوع، شاعر برای تأثیرگذاری و لطف بیشتر شعر، از صاحبان حرفه با عنو

 کرده است:دلبر، شوخ و ... یاد می

در هجو مردم یک شهر و یا برشمردن زشتیها و فساد درباریان. شهرآشوب شهری:  -1

نیت شاعر واقعاَ نکوهش و ، (. كه در این دسته99)شهرآشوب در شعر فارسی، گلچین معانی:

هجو شهر یا مردم یک شهر است؛ مانند شعر منسوب به انوری در هجو بلخ و شعر منسوب 

 دم آن.به مجیر بیلقانی در  هجو اصفهان و مر

 آید. شاعر درن و آزمون شاعری، انگیزه اصلی شاعر به حساب میدر دستۀ اول نوعی تفنّ

صاف معشوق خویش را در قالب ارباب مشاغل وارد ساخته و با زبان شاعرانه قالب اشعاری، او

افراد اینهب عمدتاًكه مثال شوخ، زیبا و خوبرویی كه است.در حالیبه توصیف این افراد پرداخته

ور خوبرو و شوخ نیستند و همۀ افراد پیشهمیشود، خالف واقع است؛ چون اوالً نسبت داده

ای شد و افراد با لباسهبهداشتی و ظاهری آنچنان رعایت نمیدر مشاغل قدیمی وضعیت   ثانیاً

 شهرآشوب صنفی، مهمترین نوع پرداختند.وضعی بشولیده و نامرتب به كار میكهنه و سر و 

شهرآشوب از نظر كاركردهای اجتماعی و شناختن آداب و رسوم، فرهنگ اجتماعی و روابط 

شناختی و میت است. همچنین این نوع شهرآشوب از دیدگاه جامعهانسانی در قدیم حائز اه
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گفته ضرورت سخنلوازم و ابزار كار به ها و مشاغل درخور توجّه است، شاعر ازتحوّل پیشه

 رساند.ها یاری میفرهنگ پیشهامر ما را در بازیابی است و این

  معرفی نسخۀ خطی شهرآشوب وحید-3

« واندیوان رض»نام های خطی آقابزرگ بهنویسان نسخهستوسط فهراین اثر به اشتباه ت

وی بوده را دلیل تخلص شاعر نامه را كه بیتی از ساقی« رضوان»نام  شناخته شده است و

 (:61گلچین معانی:  شهرآشوب در شعر فارسی،) اند.) سایت آقابزرگ ( وگرفته

 اتتوان ریخت نقل از شکرخنده  اتبده می كه رضوان شود بنده

 (11ص، )نسخه خطی شهرآشوب وحید

حال آنکه در بعضی فرهنگهای معتبردورۀ صفوی در ایران و هند از جمله فرهنگ بهار 

عجم و فرهنگ آنندراج تعداد زیادی از ابیات این اثر به عنوان شاهد مثال آمده و به 

آقای احمد گلچین معانی، محقق و . شده است.)ر.ک.به آثار مذكور(وحیدالزمان نسبت داده

دانشمند برجسته، در چاپهای قدیمیتر كتاب شهرآشوب در شعر فارسی نسخۀ خطی این 

میرزا طاهر وحید »است: و گفتهشهرآشوب را  متعلق به میرزا طاهر وحیدی قزوینی دانسته 

عتگران صنوران و شهرآشوبی در بحر متقارب بنام شاه سلیمان صفوی سروده و هریک از پیشه

 «عاشق و معشوق» زمان خود را در چند بیت تعریف و توصیف كرده و به مثنوی خود عنوان

رد این ادعا باید گفت كه: (. در 61شهرآشوب در شعر فارسی، گلچین معانی: «)داده است.

وحید بر وزن لیلی و مجنون)مفعول مفاعلن فعولن( « عاشق و معشوق»اینکه منظومۀ اوالً 

 در مطاوی ،وحید هزاربیتی شهرآشوب ب)وزن اثر مورد بررسی ما(. ثانیاًن متقاراست و نه وز

و اثر مستقلی  قرار گرفتهعاشق و معشوق( مثنوی اشعار وی و در ضمن یک قصۀ عاشقانه)

نیست؛ حال آنکه ابرشهرآشوب وحید یک اثر مستقل و به لحاظ حجم چند برابر شهرآشوب 

میخانه و همچنین در  ی گلچین معانی در كتاب تذكرۀا آقاهزاربیتی دیگر وحید است؛ ام

سرایی در شعر فارسی  افزوده است، یادداشتها و ذیلهایی كه بعدها بر كتاب شهرآشوب

ای از وحید نامهاله صفا آن را ساقیاند و همچون ذبیحاصالحاتی در باب این اثر وحید افزوده

تساب اثر به وحید رفع شبهه كرده است كه با دانسته و با ارجاعات و استداللهایی در مورد ان

-بررسی نگارندگان صحت نظر ایشان روشن و مبرهن مینماید؛ هرچند كه دادن عنوان ساقی

 561-569نامه به اثر و نه شهرآشوب بسیار جای سؤال دارد.) تذكره پیمانه، گلچین معانی:

.) 

ۀ اصلی این اثر به از شهرآشوب وحید در حال حاضر یک نسخۀ خطی موجود است. نسخ

در مجموعه كتابخانۀ مركزی و مركز اسناد دانشگاه تهران نگهداری میشود.  1311شماره 

تاریخ كتابت آن سدۀ یازدهم هجری یعنی روزگار شاعر است. نسخه به خط نستعلیق در 

غیر مجدول تدوین شده است. جلد آن تیماج   46×4صفحه كاغذ سپاهانی با اندازه  161



 441/ شهرآشوب بزرگ وحیدالزمان قزوینی شناسیسبکمعرفی و 

 و متأسفانه بعضی ازرا موریانه خورده  14تا 4ابتدایی از صفحه  ص14ی است. عنابی ضرب

نویسی در نسخه وجود ندارد؛ جز در صفحات است. حاشیهابیات آغاز هر صفحه از بین رفته

 بیت(. عناوین اشعار در هر صفحه با خط قرمز نوشته4)61بیت( و 9)54)یک بیت(، 44

است. در برخی ابیات شدهنوشتهگذاری صفحات در سمت چپ باال به عدد است. شمارهشده

ط نویسد و بعد با خحوی كه كاتب ابتدا یک كلمه را میشود، به نهایی دیده میخوردگیخط

است و در مجموع، اثر بیت آمده41کند. در هر صفحه كشیدن بر روی آن، آن را اصالح  می

مشاغلی كه در این شهرآشوب آمده بدین شرح  فهرست عناوین وبیت است.  1511بالغ بر

  است:

، بیان سلیمان)ع(، ستایش شاهتوحید، مناجات، منقبت پیامبر)ص(، منقبت امیرالمؤمنین

ر، صفت روایح، حوض و فواره، طنبور، كمانچه، باغ، پیر مغان، خطاب تصویر و مصوِّ، میخانه

نطقی، سنج، ممهندس، طبیب، بذله م، فقیه، ادیب، صوفی،گفتن با: حکیم، منجّساقی، سخن

در تعریف: خزان، و چهارباغ، هزار جریب و كوه صفه، صفت: اصفهان و میدان و شهر و ، زاهد

، خانه، كرگدنسازان، فیلبازار، حصار شهر و بازار قیصریه، میدان، ضرابخانه، هندویان، چیت

ویین، صرنا، سنج، نقاره، خانه، دهل، خم رگاومیش، حمارحبش، حمام، تعریف: مسجد، نقاره

وز، ددوز، جواهری، عطار، تیرگر، كمانگر، كفشادی، پوستینوقت و ساعت، سمسار، بقّال، قنّ

از، طبّاخ، شماعی، اف، نعلبند، نجّار، خبّساز، صحّفروش، سراج، صندوقاک، خردهزرگر، حکّ

فروش، آلوفروش، نخودپز، چبند، عصّار، جراح، كحّال، قافروش، گازر، صفت سقّا، عالقهتریاک

-گر، زهگیرتراش، شمشیرگر، خیّام، بخیهگر، كاردگر،مقراضاط، لواف، نقّاش، كوزهحالج، خرّ

دوز، مسگر، رنگرز، آهنگر، خانه، دالک، خیّاط، چاقشورگر، آمّاجدوز، شیشهدوز، سقرالط

، رفوگر، صرّافساز، نقّار، گر، چیالنگر، تفنگطالكوب، سوزنگر، باسمچی، زركش، ریخته

ش، فروفروش، شعرباف، تختهساز، اتوكش، میوهپز، كبابی، زرنشانگر، زرهساز، كلهپالوده

، كشساز، حناساو، عالف، دواتگر، آتشباز، جدولدوز، مشک و عطرفروش، مهر و تسبیحجوراب

 فروش، كاغذگر، قمارباز، اهل معارک،فروش، نمدمال و سبزیكش، غلیان و غلیانمفتول

خوان، بازار، اسب و شتر، بوریاباف، حصیرباف، قصه، باز، حقه بازگیر، طاووسباز، سگكشتی

، چیمال، قلندر، دبّاغ، ساغریتراش، خشتساز، معمار، بنّا، كاشیپز، عرابهسنگتراش، كوره

 گر، حناتراش و تاجدوز. تراش، پاالنتراش، قاشقفروش، شانهثعلب

 اثر محتوایی ویژگیها و ارزش-6

ای طبقه كوچه و بازاری شده بود و از سیطرۀبا اینکه در دورۀ صفویه شعر و شاعری 

طور كلی تعداد  سرایی را فراهم كرد؛ ولی بهسرایش شهرآشوب خاص بیرون آمد و زمینۀ

سرای آن دوره و كل شعر فارسی زیاد نیستند؛ بنابراین یافتن هر متن و شاعران شهرآشوب

ر نظیر عصآثار كم شهرآشوب وحید از جملهسرایی بسیار ارزشمند است. یا شاعر شهرآشوب
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 صفوی است كه در مقایسه با آثار هم ردیف خود به چند دلیل ابتکاری است:

-توجّه شاعر قرار گرفته در شهرآشوب وحید بیش ازصد و پنجاه شغل و حرفه مورد. 1-4

شناختی و به لحاظ اطالعات جامعهها و چه است و چه به لحاظ جامعیّت و گستردگی حرفه

یل بدشناختی و پرداختن به فرهنگ و رسوم و ادبیات عامه در دورۀ صفویه، این اثر بیمردم

در   : برای مثالاستشاعر ذیل عنوان هر صنف گاه تا پنجاه بیت و بیشتر شعر گفته است.

 11 بیت، صفت كاردگر14بیت، صفت حمار حبش 66بیت، صفت مسجد 45صفت حمامی

 از ده بیت ، عموماًدیگر شهرآشوبهای فارسیهای بیت شعر گفته است؛ حال آنکه سراینده

نند.)شهرآشوب کگاه به چهار یا پنج بیت اكتفا میفراتر نمیروند و اگر دوبیتی یا رباعی نباشند، 

 (.سیفی بخاراییلسانی و 

 فعولن فعولن قالب شهرآشوب وحید مثنوی و در بحر متقارب مثمن مقصور)فعولن. 1-1

 است. منظومه باشدهاست و در این نوع ادبی كمتر دیدهفعل( است كه در نوع خود ابتکاری 

 :شوداین ابیات آغاز می

 بتته  زور  ستتتترافتتترازی آن سعیتد

 بتتتته همتراهتتتی درد مشکتل عتالج

 كته چتتون ریشه قتد از تنتتزل كشید 

 ..متتتزاجبتته ستتتربازی پیتتر كتودک 

 (5 ص)                                     

این منظومه، توصیف اصناف و مشاغلی است  شناسانۀعاد ارزشمند ادبی و جامعهاز اب .1-3

است و حتی برخی از این اصناف نوع آن نیامده و یا كمتر وصفی به میان آمدهكه در آثار هم

 مثال:به عنوان میباشد.  این شهرآشوبمنحصر به 

 باز:حقه

هان چو راز       وید كس از شوخی حقه بازتتته گتتچ یدای او هستتتت پن  كه پ

 (441 ص)همان،                        

 (:«چیالنگر»)كسی كه چیالن یعنی آالت و ادوات آهنی سازد. )آنندراج، ذیلچیالنگر

فت     ز چیالنگرم شعله در جان گرفت            ..دلم آتش از آب حیوان گر

 (46 ص)همان،                   

 زهگیرتراش

      ..به خون گشته آغشته از تیر ناز           دم رخ یار زهگیرساز        تتتو دیتتچ

 (16 ص)همان، 

ای است پشمین كه در ملک فرنگ میبافند و در ملک روم   )سقرالط جامه دوزسقرالط 

 «( (.سقرالط»هم بافته میشود)برهان قاطع ذیل
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ستان فروز..          ه گوید كسی از سقرالط دوز تتتچ شب شمع روی      و زآن 
   (16 ص)همان،                     

 سازصندوق
   ..امود سینهت ش بكه صندوق سرّ   دوق ساز است غم          تم را ز صنتتدل

 (56 ص)همان،                     

 سازپالوده
              در او تلخ بیند چو پالوده بند..            چو خون شهد پالوده گردد ز قند  

 (411 ص)همان، 
ها ریزد و از آن ظرفها  )آنکه روی و شتتتیشتتته و امثال آن را گداخته، در قالبگرریخته

 «( (.گرریخته»سازد.)آنندراج، ذیل
               تتتود رنگم از رخ تن از جان جدا..ب  را              تته گر متته ریختتتم ریختتتز ه

 (45 ص)همان، 
ــاو  )حناستتتای، كستتتی كه حنا ستتتاید؛ كستتتی كه حنا را نرم كوبد.)آنندراج             حناس

 «( (.حناسای»ذیل
         ..از آن كرد رنگین رخ كار خویش           زه نیش     تر دل از غمتساو زد بحنا

 (414 )ص
 تراشقاشق

                   ..ه قاشق بسوزد چو آشتتتكندیدم            ویم از آن یار قاشق تراش        تته گتتتچ

 (419 ص)همان، 
هاست؛ حال آنکه در شهرآشوب توصیف مشاغل و حرفه های صنفی غالباًاغلب شهرآشوب. 6-6

ها و مشاغل، حیوانات، آثار، بناها و بافت شهری، ابزار و آالت موسیقی وحید عالوه بر حرفه
 اند:هم توصیف شده

 و. . .، گاومیش، شتر توصیف حمار، كرگدن، فیل، اسبحیوانات:  . 6-6-9
 صفت حمار حبش:

 ..ه در وی نباشد ز اغراق غشتكت  بگتتتوییم  وصف  حمتتتار  حبش

 (11ص، همان) 
 كرگدن

 ..ه وصفش نگنجد به طرف سخنتتك  م ز تعریف این كرگدنتتته گویتتچ

 ص(، همان)
 فیل

 ..انه گذارتختلوی فیتایم ستتنم  اری اختیتتم مست بتا تا شویتتبی

 (19ص، همان)
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توصف اكثر بناها و آثار معروف شهر اصفهان از جمله مسجد شاه، بناهای شهری: . 6-6-6

سه پل)پل ومیدان شاه)نقش جهان( سی، قاپو، خیابان چهارباغعمارت عالیبازار قیصریه 

 خان( و . . وردیاهلل

 :مسجد جامع

 كه چون كعبه شوید ز دلها گناه  بتتود مسجد  جامتع  پادشاه

 (11 ص، همان)

 میدان نقش جهان:

 كه گیتی است چون نقش خاتم در آن  دان نقش جهانتتویم ز میتتته گتتتتچ

 (61ص، همان)

 چهارباغ

 ..تر بادت از می دماغكه چون شیشه   بیتتتا شیشه در دستتت تتا چتتتار باغ

 (19ص، همان)

 ) سنج، سرنا، دهل، خم رویین، نقاره، كمانچه، طنبور و. . .( آالت موسیقی. 6-6-3

 صفت سنج:

 نتتتوا برگبتتتود معنی ستتاز و   بتتود سنج از پتتتای تا سر صدا

 (11ص )همان، 

 دهل:

 ..ایتتا زادهی دست و پتام بتز ای  ایتتل هست مجنون دل دادهده

 (45ص )همان، 

 :كمانچه

 د قعودش قیامتتتزم باشتته در بتتك  مدام م به خدمتتتكمانچه است قای

 (11ص )همان، 

اریهای كشاعر در تعریف و توصیف شهر اصفهان، به مانند یک دوربین عکاسی همۀ ریزه .6-5

ا ها و دیگر مناظر ربافت شهری اعم از خیابانها، میادین، بازارها، بناها، دستگاه سلطنتی، باغ

توصیفها و گزارشهایی كه مستشرقین و سفیران اروپایی در کشد. از این جهت با به تصویر می

 عنوان نمونهاند مطابقت بسیار نزدیکی وجود دارد. به كردهمکتوبات خود، از آن عصر ارائه

مبلغ مسیحی كه در زمان سلطنت شاه سلیمان به اصفهان سفركرد و چند سالی  سانسون،

 كند:رباغ را چنین توصیف میمیهمان پادشاه بود، در سفرنامۀ خود، خیابان چها

اشد بو پربرگ میدو طرف این خیابان تعداد زیادی درخت چنار كه درختانی عظیم و بلند » 

، بر خیابان سایه درختان مو میباشد برگ ای این درختان كه به بزرگیبرگهاند. كاشته



 114/ شهرآشوب بزرگ وحیدالزمان قزوینی شناسیسبکمعرفی و 

خرها و دوباره به است های بلند آبها را باال میبرندفوارهگستراند و آن را زیباتر جلوه میدهد. می

 سفرنامه«) دهند.غلتند و آبشارهای دیگری تشکیل میها از روی استخرها مینند و آبزمی

از خیابان چهارباغ  در شهرآشوبش وحید را همین تصویرو امّا  (؛46سانسون : سانسون، 

 :ترسیم میکند

 بیتتتا شیشه در دستتت تتا چتتتار باغ

 صفچنتتارش ببین از دو ستتو بستته 

 ز هتتتتر ستتو چتو بختی كشیده قطار

 چتتتتو دیتتوان همته در نظر جلوه گر
 

 كه چون شیشه تر بادت از می دماغ 

 مته بتتتدر هتتر یک ولتی بی كلف

 ولی بارشتتان  از  قمتتتاش بهتتتار

 ..گرفتتته همتتته شتتاخها را بتته زر

 (61ص)                               

 سبکیهای شاخصه-5

تجزیه و تحلیل و بررسی كنیم باید  شناسیسبکبرای آنکه بتوانیم متنی را به لحاظ 

ترین راهها این است كه متن را ترین و در عین حال عملیروشی داشته باشیم. یکی از ساده

ای اجز به از سه دیدگاه زبان، فکر و ادبیات مورد دقّت قرار دهیم تا بدین وسیله بتوانیم

شرافی پیدا كنیم و ساختار متن را باتوجه به رابطۀ اجزا با یکدیگر متشکلۀ متن، ا

 .(143 شعر، شمیسا: شناسیسبکدریابیم)

 سطح زبانی. 5-9

هتایی استت كته و تركیبات و ساخت هاهكاربردها واژمقصود از كهن كهن كاربردها:. 5-9-9

و زبتان بیترون رانتده  ۀال زمان آنها را از چرخدست زو اند وروزگتاری رواج و روایی داشته

 شهرآشوبكهن را در  یهاواژهاست. این یتا در ستاختار و مفهوم آنها دگرگونی ایجاد نموده

رد كرد كه كاربپوشیه به این نکته چشما نباید از توجّامّ ؛تتوان مشتاهده كردوحید نیز می

چنتان بسامد و فراوانی را ندارد كه بتوان آن را جزو ویژگی اساسی و  این اثردر  هاواژهایتن 

را باید یادآوری  شناسیسبکیتک اصل بسیار مهم علم »اصلی ستبک شتعر او دانستت 

بودن یا نبودن یک عنصر « انحراف از نُرم»و «نُترم» ۀایتن استت كته در مطالعتكنتیم و آن 

(. 34ها، صشاعر آینه«)آن عنصتر یا عناصر.«بسامد»یا چند عنصر آنقدر اهمیت ندارد كه 

(، 449(، ناسور)449پرویزن) :ها در شهرآشوب وحید باال نیست.واژهایی چونبسامد این واژه

(، 11قزح)(، قوس155(، ایاغ)15(، صحبت)61(، كلف)416(، خلیدن)114ماكیان)

 ( و ..11(، تلواسه)11برگستوان)
 انستوبرگفکنده است پیوسته   ندیده است پشت وی از تن نشان

 (11)ص

 مزیتتن بته صد رنگ عیش و فرح  قوس قزحدر او پیش طاقتی چتتو 

 (11)ص
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 نو و تركیبات هاواژه .5-9-6

تدان     یهاواژهیعنی  تل از آن چن تده و قب ی كه بیشتر از دورۀ صفویه وارد شعر فارسی ش

به رسم دوره و سبک زمان شاعر درشهرآشوب وحید  هاواژهبسامد این  اند.كتاربردی نداشته 

(، 431(، فرنگ)415(، افیون)453(، عینک دوربین)11اتو، عینک) بستتتیار باالستتتت. مانند:

 ( و...54(، مخمل) 11(، جدول)413(، باروط)93(، خیابان)411(، پشمک)436نما)ته

 رده حالج رنگتكمان را بزه ك  فرنگكتتته از حلقۀ آن بتتان 

 (435)ص

 بود موی من پشمکچو حلوای   ازآن شکرین خنده بتر روی من

 (411ص)

 فریبکار هایهواژ. 5-9-3

 ری كه داز معنای غیرشتود كته امتروزه در معنایی فریبکار به واژه های گفته متی هایهواژ

روند و این درحالی است كه شکل و ساخت و بافت ظاهری این كار میاند بهداشته گذشته

ایتن دو معنتایی در عتین یکستانی  در گذشته و حال یکستان و همستان استت. هاواژه

 ۀدر نگاه نخستت خواننتد ،ظاهری كه زاده و حاصل تغییرات زبانی در طول زمان است

ن از معنای حقیقی متن دهند و به معنایی دیگرگوکنند و فریب میامتروزین را رهزنی می

های واژهفریبکار گفته میشود.)  یهاواژهو است كه به آنها شتوند و از این ررهنمون متی

(، 411ها كم وجود ندارد. مانند: شوخ)در شهرآشوب وحید از این واژه (434، سمیعیفریبکار، 

 ( و....61(، جدول)61(، قطار)444(، ریش)131(، بینش)441(، رقیب)164دولت)

 ركشیلشک شوخچنان كرده آن   از او چتون ندارد كسی سركشی

 (411ص)

 عیتتان دولتشود رسم از او می  بتتتود تتتاج پیتترایۀ خستروان

 (164ص)

 بتته چسبانتی اختتالط ستریش  است ریش رقیبدل خسته ام از 

 (441ص)

 گوییعامیانه. 5-9-6

گیری نمود قابل توجهی رهعصتر او، ایتن بهن وحید قزوینی و نیز شتاعران هتمدر سخ

عامیانته و در واقع معیار روزگار شاعر  یهاواژهی كه خودنمایی زیبای تعبیرات و اگونهدارد ب

شتود و نموداری از تسلّط و دلپذیری بیشتر شعر برای عوام می ذابیت ودر شعر موجب جّ

 به این دلیل اوآگاهی شاعر نسبت به جامعه و فرهنگ زمان است، ایتن نکتته در متورد 

 ا نسبت به فرهنگامّ ؛او بیشتتر عمتر ختود را در دربار گذراندهه است كه بیشتر قابل توجّ

در شعر خود  عامیانهو اصطالحات  هاهاستت و از واژۀ عصر خود آگاهی زیادی نیز داشتهعام



 113/ شهرآشوب بزرگ وحیدالزمان قزوینی شناسیسبکمعرفی و 

(، 15چرانی)(، چشم14(، شق شدن)61دندان جنبنده) نمونه:برای  فراوان بهره برده است.

(، 156گردانی)(، كاسه451بند)(، تخته491ریدن)(، رنگ پ64(، تنبان)94سر و گردن)یک

 ( و...469(، راه بریدن)436(، از شیر بریدن)435شدن)(، كالفه454قربان كسی شدن)

 چو برج كبوتر در آن خم خزید  رنگی ز رویی پریدبتته هرجای 

(491) 

 دامنش را گرفتاگتتتتر خاک من   چتتو باروط و آتش نباشتد شگفت

(131) 

 بالغی-ادبی سطح. 5-6

خیالیها در شهرآشوب آفرینی و نازکوجود انواع صورخیال، تصاویر و تشبیهات، مضمون

ایع در این صن وحید بیانگر آن است كه شاعر با فنون بالغی كامالً آشنا بوده و به فراوانی از

عر ش های بیانی و بدیع لفظی و معنویكارگیری انواع آرایهاست و با بهجستهشعر خود بهره

 است.تر نمودهخویش را هنری

 انواع تشبیه:. 5-6-9

میتوان گفت  كاربرد فراوانی دارد. تشبیه در شعر وحید به شکلها و انواع مختلف

عر زیرا در ش ؛دلیل این امر میتواند به خاطر نوع اثر باشد پربسامدترین عنصر ادبی است.

( شاعر به این عنصر بالغی بیشتر ها و مشاغل و تصاویر حاصل از آنشهرآشوب)توصیف حرفه

 ووحید آراسته است به این صنعت ادبی زیبا؛ در واقع تشبیه، بارزترین  اثر نیازمند است.

های هکند. شاعر هنرمندانه و گاهی به شیوش را در زیباسازی شعر وی ایفا مینقتبیشترین 

و متناسب  خوبیتشبیه را به ای كه توانسته هرنهگوبه است؛بسیار نو و بدیع از آن بهره گرفته

 هایی از انواع تشبیه:نمونهبا حال و هوای مضتمون، در بیت جای دهد. 

 تشبیه وهمی و خیالی.5-6-9-9

 من ماهی چشمۀ آتشمكه   نمی آید از آب حیوان خوشم

(411) 

 تشبیه ملفوف.5-6-9-6

هر كدام  های بهجداگانه ذكر شتتود و ستتپس مشتتبه  (حداقل دوتا)یعنی چند مشتتبه «

« ست. ا گونه تشبیه مبتنی بر صنعت بدیعی لف و نشر   ترتیب جداگانه گفته شود. پس این هب

 مورد در شهرآشوب(41: )(444)بیان، شمیسا: 
 نموده چو خورشید و چرخ و مسیح  شتتراب و خم و پیر دیر صبیح

 (14)ص
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شبیه مفروق .5-6-9-3 ست كه طرفین آن   ):ت شبیهی ا شبهی با      ت ست ولی هر م متعدد ا

 مورد(:9. ).(استبه خود همراهمشبه
 بتتته این گنج از جان غنی شد بشر  دندان گهرو  لب لعلو  تنش سیتتم

(415) 

 تشبیه تفضیل.5-6-9-6

 كه آتش فشان است و گوهر نثار  است ابتر بهارز دستتتش نشانتتی

 (9)ص

شبیه بلیغ .5-6-9-5 شبه      در :ت شه و م شبیه تنها مب شده و گاهی نی این نوع ت ز به ذكر 

شده  هبه ضافه  ست     ، اندم ا شبه محذوف ا شبیه و وجه  صورت ادات ت شوب   در این  شهرآ . در 

 : مورد( 111میشود.)بیش از ، این نوع تشبیه به وفور دیدهوحید

 آسیای سرشنگرده در   به جز آرد گرداندن كشورش

 (65)ص

 بیخته     هتتاپرویزن دیتتتدهز   بتته خط یعنی آن گرد انگیخته   

 (1)ص

ین  ( بسامد این نوع تشبیه پای  به متعدد باشد. یکی و مشبه ) مشبه : تشبیه جمع .5-6-9-4

 مورد(6است.)
 كتتته هم آفتاب است و هم آسمان  ها چه گویم در این گلستانز خُتتم

 (11)ص

بیه ترین و زیباترین انواع تشمركب یکی از پیچیدهتشبیه  :شبیه مركب.ت5-6-9-3

مقصود از مركب لزوماً یک جمله یا عبارت یا مجموعه چند واژه ، در تشبیه مركب .است

 ت منتزع از چند چیز استئهی، مركب، امی است و بقول قدمات انضمئبلکه از یک هی ؛نیست

وجود آمدن آن نقش داشته هكه چند چیز در ب تابلو تصویری است ذهنی،، امروز به زبان

 (14شمیسا:ص ، بیان)باشد. 
 چتو زنبور خوردن بود در عسل  كتتته در عیتن شادی نزاع و جدل

 (44)ص

ستعاره . 5-6-6 ستعاره در   ب :ا شوب وحید  سامد ا ست   شهرآ و اكثر تركیبات  .چشمگیر نی

 اضافی، تشبیهی هستند تا استعاری.

 اژدهابا  ارتتكهسد تپیونز   هاها زاید از فتنه و شر چهچه

 (61)ص



 115/ شهرآشوب بزرگ وحیدالزمان قزوینی شناسیسبکمعرفی و 

كهستتار استتتعاره مصتترحه از خرطوم فیل و اژدها استتتعاره از فیل. و در بیت زیر مرمر  

 استعاره از اندام زیبارویان:

 بیا مرمردر این سنگ باران   كجا رفتی ای شیشه دل كجا

 (11)ص

یه:  .5-6-3 نا یال  کی از ی ك ید در شتتتعرش     صتتتورخ كار برده    كه وح به  یاد  یه    ز نا  ك

شتن) 56مورد( كنایاتی چون: پا به سنگ آمدن) 436.)است  (،  16(، پا از حد گلیم بیرون گذا

(، بخیه به رو 16(، به خاک نشستن)  13(، خط به خون كسی دادن) 13خط بطالن كشیدن) 

(، دستتت از 419(، گاهی به میخ و گاهی به نعل زدن)41(، حلقه در گوش بودن)91افتادن)

 ( و ....14(، خون را با خون شستن)11ر آب داشتن)(، ریشه د445جان شستن)

ست غالباً ریشۀ مذهبی دار  تلمیحاتی كه وحید قزوینی به كار برد تلمیح:.5-6-6 كه  دنه ا

شارات و تلمیحات قرآنی است،    مذهب و، دین دهندۀ تسلّط و آگاهی شاعر نسبت به   نشان  ا

 :مانند
  زنگ بست بتتته ستدی كه آیینه از

 بتته خاكی كه بادشمن آتش رساند    

 ها ایمن است   جتتوج تمثتتالزیأ 

 بته نقشی كه از خضر برآب ماند

 (1)ص

 بترآورده دست طرب نان از او  تنوری كته جوشیده طوفان از او

 (51)ص

سب .5-6-5 خودنمایی  شتتهرآشتتوب وحید  ز صتتنایع بدیعی كه در ا :ایهام و ایهام تنا

 است.الت شاعر را بسیار گسترش دادهاین عنصر دامنۀ تخیّ مورد(.16)،است ایهاممیکند 

 به صبردوایی مرا نیست از   چو عناب خون در دلم شد گره

 (46)ص

ست:  صبر به دو معنا به  صبر   -4كار رفته ا صله. در بیت زیر نیز    -1گیاه تلخ  صبر و حو

 مزۀ شور -1شور و غوغا و شادی-4به دو معناست:« شور»كلمه 

 نباشد گتتر او را نمک در ضمیر  می خورده بر وی مگیر شتورببین 

 ( 11)ص

 ورقدكانش گلستان و دلها   خمیده چو طفالن برای سبق

 ( 411)ص

ایهام تناستب  « گلستتان »به معنی پاره شتدن استت و از طرف دیگر هم با   « ورق»واژه 

 دارد)اشاره به ورق گلستان سعدی(.
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توجّه به خاصیت شعر شهرآشوب به       با وحید)پركاربرد(:  راعات نظیر)تناسب( .م5-6-4
سیلۀ  سترد  ۀشبک  و سب ب  ۀگ ضمون ه تنا ضمون   دنبال م ست سازی و م در اكثر  و پردازی ا

 برای نمونه: .ابیاتش از آن استفاده نموده است

 شده هر یکی مست گفت وشنود  عودو  چنگو  نینواساز در وی 
 (45)ص

 ارغوانو  اللتتهو  نستتری گتتل  جتتتواننشستند در بتتتاغ پیتتر و 
 (44)ص

 در این اثر كم استفاده شده است.: لف و نشر.5-6-3
 چشم و دهانسراپا چو مقراض   عاشقان دیدن و پرسشپی 

 (413)ص
 زمین را لحاف آسمان را كاله  بی اشتباه رفعت و طولشد از 

 (41)ص

 استخدام.5-6-1
استخدام از دیگر فنون ادبی است كه وحید به طور هنرمندانه و ظریتف از آن بهتره 

بتا دو پتاره از همتان ستخن در  كالمیعنی اینکه یکی از اجزای »گرفتته است. استخدام 
پیوند باشد و در پیوند با هر یک از آنها معنی دیگری داشته باشد؛ به دیگر سخن، چند 

یا تركیبی دو معنایی، در پیوند با دو چیز، به جای دو بار، یک بار  پیوندی یعنی اینکه واژه
ایهام در « )چنان به كتار رود كه در پیوند با هر یک از آن دو چیز، معنایی دیگر بپتذیرد.

 :هایی از آننمونه (.111،راستگوشعر فارسی،

 اگر گوش را چون خبر پهنكنی   ازین راز مخفی كنی سر به در
 (41)ص

 خبر پخش كردن. -1پهن كردن  گوش-4
 خامچو كار تو می ماند نان تو   اگر فعل آتش نبودی تمام

 (31)ص
 خام ماندن نان.-1خام ماندن كار  -4

 ارسال المثل.5-6-1
سازی آن با دنیای سبک هندی میکوشد مفاهیم معقول ذهنی را با استفاده از شبیه»

-كته از مشخصته المثلارسال یا معادلهاسلوب محسوس بته شکلی مادی و ملموس درآورد.

سازی این دنیای ذهنی و كاركردی قوی در تبدیل ،هتای بتارز شتعر ستبک هنتدی استت
 از شهرآشوب وحید: . چند نمونه(53 :4395،فتوحی«)تجریدی به دنیای حسی و عینی دارد.

 مقتدم بتتود صبح  بر آفتاب  ات باید از پیتر رخ بر متابمتتی
 (19)ص



 111/ شهرآشوب بزرگ وحیدالزمان قزوینی شناسیسبکمعرفی و 

 به حلوای این رشته سوزن خطاست  دم عیش این جنگ و غوغتتا چراست؟

 (49)ص

 )پربسامد(.جناس و انواع آن5-6-1

 .جناس تام:5-6-1-9

 چیننشسته است مانند خاقان   جبین چینرافراز شاخش به تس
 (69)ص

سیط و      .جناس مركب: 5-1-4-1 سیط یا در حکم ب ست كه یکی از دو ركن جناس، ب آن
 (53عات ادبی، همایی: ناغت و صالفنو ن ب)دیگری مركب باشد 

 زیادكه از كرگدن هست یک سر   ز یتتادبتترد دیدنش كرگتتدن را 
 (14)ص

 :.جناس خط)تصحیف(5-1-4-3
 رخش چون گل و خردۀ گل بساط    نشتاط بستاطن تو گلبتتتوده چتگش

 (413)ص

 چند شاخص فکری.5-3

ی وحید بنا به ویژگ اشعار فکری مایۀبا توجّه به این نکته كه بن. مدح و ستایش: 5-3-9

 ممدوحان میتوان است، صاحبان مشاغل و اصناف ستایش و مدحشهرآشوب بودن آن  كه 
 ائمه معصومدوم پادشاه زمان، شاه سلیمان صفوی. كرد: نخست تقسیم گروه  سهوی را به 

كه وی بسبب انتسابش به مذهب تشیّع، آنان را بیشتر مد نظر قرار میدهد. بیشتر توجّهات 
. است علی)ع( و امام حسین)ع(او از بزرگان مذهب شیعه، به دو ركن اساسی آن، حضرت 

ها هستند كه وی گروه سوم، معشوق و محبوب شاعر است كه صاحبان مشاغل و حرفه
 یش میکند.عاشقانه آنها را توصیف و ستا
 در مدح حضرت علی)ع(:

 ن بتته نص جلتتی تتن مکتب دیتتدر ای
 تا تتتد تیغتش ز جتدر كفتتتر را كنتتت

 ک علتیِ ولیتتتی شتتخلیفه است ب 
 ه دستش طریق هدیتتتشد آن در ب

 (1ص)
 در ذكر شهید كربال:

 ر  آرزوتتان پتتتود كربال جتتتش
 وان اوتتتتتۀ آب حیتتتلب چشم

 به یاد حسین آب از اوخورم گر  
 ...ال از شهیدان اوتتتتود كربتتتب

 (45ص )همان، 
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 مخالفت با زهاد و فقهای ریاكار . 5-3-6

ه گوندر جای جای شهرآشوبش، به اقتضای كالم فرصت را غنیمت شمرده و حافظ وحید

پاكی و نا كند و اعمالشان را به سخره میگیرد. وی پستیاز زاهدان ریاكار و سالوس انتقاد می

این قشر را در عصری نشان میدهد كه علَم دینداری برافراخته شده بود و خاندان صفوی به 

 پشتوانۀ اعتقادات و گرایشهای مذهبی توانسته بود در میان مردم مشروعیت پیدا كند.

 بیا زاهتتد از من سخن گوش كن

 تو ایتتتن زاهدی را كزو خسته ای 

 ز سر جوش خم ساغری نوش كن 

 ..ته خود از برودت چو یخ بسته ایب

 (33)ص

 بی اعتباری جهان:. 5-3-3

 نباشتتد جهتتتان ختانتته دایمتتی

 فزاید چتتتو عمتتر تتتو كاهد تنت 

 نتتته بتتا كشته افزونیش بر كمی 

 ازین بتترق رقصتتان كند خرمنت

 (41)ص

 اعتقاد به نظام احسن:-5-3-6

 كارگاهاثتتتر نیست از بتتتد در این 

 کشتتد از دو سودو بینی تتتو را می

 ز بد بینی توست این خوب و زشت

 تتتو از احولی داری این اشتباه 

 ماید به چشمت نکوكته بد مین

 ..كه دوزخ بود در حقیقت بهشت

 (31)ص

 نتیجه گیری

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

اع اجتماعی و ضاو دترین آثار تاریخی و ادبی، میتواننمها به عنوان یکی از مهشهرآشوب-4

 شناسی وهجامعزمینۀ عات مفیدی در الد و اطننمایبه خوبی ترسیم را  ودفرهنگی عصر خ

عنوان تاریخ محلی منظوم در دورۀ این گونه آثار به یا منطقه ارائه كنند.  تاریخی یک شهر

 فرهنگی ایران، بویژه ر تاریخ اجتماعی وبا وجود اهمیت فروانی كه د وتیموری رشد یافتند 

 .استه پژوهشگران قرار گرفتهدارند، كمترمورد توجّ در دورۀ صفوی

آثاری كه در این  ای طوالنی دارد وسرایی در زبان پارسی تاریخچهكه شهرآشوب هرچند -1

تقل ستوان بزرگترین اثر موحید را میاند كم نیستند؛ امّا شهرآشوب شدهنوع ادبی سروده

شهرآشوب فارسی دانست كه شاعر در این اثر چهارهزار و پانصد بیتی به توصیف بیش از 

 شغل و حرفه در زمان خود میپردازد. 451

های پارسی به صورت مستقل نیستند و عموماَ در دلِ دیگر آثار و انواع اكثر شهرآشوب -3

اشق ای به نام عمیان منظومه وحید كه در هزاربیتی شهرآشوب دیگر ادبی قرار گرفتند، مانند



 114/ شهرآشوب بزرگ وحیدالزمان قزوینی شناسیسبکمعرفی و 

و معشوق قرار گرفته است و شاعر در وسط داستان، آنجایی كه عاشق و معشوق طی یک 

ر پردازد؛ حال آنکه اثها میتوصیف شهر و مشاغل و حرفه سفر طوالنی به اصفهان رسیدند، به

ات و طبقوحید یک اثر مستقل و كامالَ شهرآشوب است و شاعر در كل اثر به توصیف شهر و 

 مشاغل و فرهنگ و رسوم مردم در یک دورۀ تاریخی میپردازد.

ست اصد و پنجاه شغل و حرفه مورد توجّه شاعر قرار گرفتهیک در شهرآشوب وحید بیش از -1

-ی و مردمشناسها و هم به لحاظ اطالعات جامعهو هم به لحاظ جامعیت و گستردگی حرفه

  است.بدیل ی دورۀ صفویه این اثر بیسشنا

هاست؛ حال آنکه در شهرآشوب توصیف مشاغل و حرفه های صنفی غالباًاغلب شهرآشوب -5

و آالت موسیقی  ها و مشاغل حیوانات، آثار، بناها و بافت شهری، ابزاروحید عالوه بر حرفه

شاعر در تعریف و توصیف شهر اصفهان در زمان شاه سلیمان اند؛آنگونه كه شدههم توصیف

ای بافت شهری اعم از خیابانها، میدانها، كاریهد یک دوربین عکاسی همۀ ریزهنصفوی به مان

بازارها، بناها، قصرهای شاهان، باغها و دیگر مناظر را به تصویر میکشد. از این جهت با 

یار اند تطابق بستوصیفات و گزارشهایی كه مستشرقین و سفیران اروپایی از آن دوران داده

 نزدیکی وجود دارد.

و  اهاز آرایه شاعر بصورت معتدل  نشان میدهد  شهرآشوب وحید رسی خصایص سبکیرب-6

 . به ترتیب تشبیه، كنایه، ایهام واست استفاده كرده انواع و اقسام صنایع بیانی و بدیعی

ئمه ا وه بر مدح و ستایشالع هستند. این اثرهای استفاده شده در تناسب، پربسامدترین آرایه

 ،محسوب میشود وحیدكه اصلیترین مضمون شعری  زمان و صاحبان مشاغل،معصوم، پادشاه 

 اعتباریبی ،باشی و اغتنام وقتزهدستیزی و مخالفت با زاهدان و متشرعین ریاكار، خوش

كاربرد فراوان  و ...، جزو مضامین شعری او هستند كه در اشعار او نمود بیشتری دارند. دنیا

 .دانست او شعر ٔەرا میتوان وجه ممیّزهاع و حرفهبه مشاغل، صنایمربوط  الحاتاصط
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