فنون ادبي (علمي -پژوهشي)
سال هشتم ،شماره( ،2پیاپي )23بهار ،2493ص33-34

انواع شهرآشوب و کهن ترین شهرآشوب صنفی
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چکيده
شهرآشوب در لغت به معني کسي است که به لحاظ زيبايي شهر را بیاشوبد و به عبارتي ترکیب وصفي است براي
توصیف زيبارويان فتنهانگیز و در اصطالح ادبي به اشعاري اطالق ميشود که شاعر در آن ،شهر ،اهل شهر يا درباريان را
مدح يا ذم کرده يا به توصیف پیشهوران يک شهر و تعريف حرفه و صنعت آنان پرداخته باشد .اين نوع شعر که به دو
دسته صنفي و شهري تقسیم ميشود ،از ديد جامعهشناختي ،اشتمال بر لغات و اصطالحات فني حرفهها و اطالعات
تاريخي ،سیاسي و اقتصادي متضمن فوايد بسیاري است .از سال 2431تاکنون محققان کهنترين سراينده شهرآشوب
شهري را فرّخي سیستاني و قديميترين شهرآشوب سراي صنفي را مسعود سعد سلمان دانستهاند .با توجه به منابع
موجود ،فرّخي همچنان جايگاه خود را حفظ کرده است ،امّا در زمینه شهرآشوب صنفي با يافتن شواهدي از آثار کسايي،
رودکي و فراالوي ،بر پیشینه شهرآشوبسرايي شاعران فارسي زبان بیش از دو سده افزوده ميشود و مسعود سعد بدون
آنکه تقدّم فضل خود را از دست دهد ،فضل تقدّم خود را از دست ميدهد .هرچند کثرت دفعي و ناگهاني اين نوع شعر
در آثار مسعودسعد بعید به نظر ميآمد ،نظر به شواهد موجود در آثار شاعران نامبرده احتمال وجود مصداقهاي ديگر را
در آثار ازمیانرفته پیشاهنگان شعر فارسي به ذهن متبادر ميکند و ما را نسبت به سابقه کهنتر شهرآشوب صنفي در اين
مرز و بوم راسختر ميسازد.
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دهرآشوب ،جهانآشوب ،عالمآشوب ،عالمکوب و فلکآشوب ،نیزآمده در لغت به معني آن که در حسن و جمال آشوبنده شهر و
فتنه دهر باشد (پادشاه .شهرآشوب) و در اصطالح نظمي است که تعريف يا ذمّ اکثر مردم شهر در آن باشد ،يا به هر نوع شعري در
توصیف پیشهوران يک شهر و تعريف حرفت و صنعت ايشان اطالق ميشود ولو اينکه خود عنوان ديگري داشته باشد (دهخدا،
ذيل شهرآشوب).
در نوشتار حاضر ،پس از ذکر انواع ،قالبها و فوايد شهرآشوبها به پیشینه اين نوع شعر در زبانهاي عربي و ترکي نیز پرداخته
ميشود ،اما آنچه در اين جستار به عنوان مسئله تحقیق مطرح است ،خاستگاه شهرآشوب و تعیین نخستین شهرآشوبسراست .در
اين زمینه ،دکتر محمدجعفر محجوب و احمد گلچینمعاني گامهاي نخست را برداشتند ،چنانکه خواهد آمد تاکنون تمامي
پژوهشهايي که پیشینه اين نوع خاص ادبي را مورد بررسي قرار دادهاند ،از مسعود سعد به عنوان آغازگر و مبتکر شهرآشوب
کردهاند و محققان ديگر چون قاسمي ،نوريان ،رستگار فسايي ،منوچهر دانشپژوه ،شمیسا ،نصرتي سیاهمزگي و فاضلي
سرايي ياد 
جهاد و اخیراً دادابابايف به تکرار مفاد آثار آنان پرداختهاند که به جهت پرهیز از دوبارهگويي ،در بخش کهنترين شهرآشوبسرا
جزئیات مطالب آن آثار بررسي ميشود .نظر به شواهد بهدستآمده ،نهتنها فرضیۀ پیشین که از مسعود سعد سلمان به عنوان
کهنترين شهرآشوبسرا ياد کردهاند ،باطل ميشود ،بلکه بر قدمت شهرآشوبسرايي بیشتر از دو قرن افزوده ميگردد ،و احتمال
وجود اين نوع شعر در ادوار کهنتر نیز به اذهان متبادر ميشود.
انواع شهر آشوب ها
نخستین محققان اين نوع شعر چون محمدجعفر محجوب و احمد گلچینمعاني شهرآشوبها را به دو دسته ذيل تقسیم کردند که
دایرةالمعارفمصاحب به شرح ذيل است:
اجمال آن به نقل از 
الف) شعري که در وصف اهل حرف و صنايع مختلف شهري سروده شده باشد [ ]...و در آنها غالباً شاعر براي گیرايي و لطف
بیشتر شعر ،از صاحبان حرف با عنوان زيبا ،دلبر ،شوخ ،مهرو و نظاير اين عناوين ياد ميکرده است؛ مانند اين رباعي:
زيبابتتتت کفتتتشگتتتر چتتتو کفتتتش آرايتتتد

هتتتر لحظتتته لتتتب لعتتتل بتتتر آن متتتيستتتايد

کفشتتتتي کتتتته ز لعتتتتل شتتتتکرش آاليتتتتد

تتتتتا ستتتتر خورشتتتتید فلتتتتک را شتتتتايد
(مهستي گنجوي)33 :2431 ،

ب) شعري که شاعر در هجو و نکوهش يا گاه ستايش شهري و اهل آن شهر سرايد مانند اين رباعي مجیرالدين بیلقاني:
گفتتتتم ز صتتتفاهان متتتدد جتتتان خیتتتتزد

لعلتتي استتتت متتتروت کتتته از آن کتتتان خیتتتزد

کتتتي دانستتتتم کتتتتته متتتردمش کتتتتتتورانند

بتتتتتتا آن همتتته ستتترمه کتتتز صتتتفاهان خیتتتزد
(مصاحب« .شهرآشوب»)

در يکي از تحقیقات اخیر بر دو دسته مذکور نام شهرآشوب صنفي و شهري نهاده شده و نويسنده آن به دسته سومي تحت
عنوان شهرآشوب درباري قايل شده است که بهگونهاي ميتوان آن را با تسامح زيرمجموعۀ شهرآشوب صنفي دانست (نصرتي
سیاهمزگي)42:2433 ،؛ چراکه در اين نوع از شهرآشوب به وصف ،مدح يا ذمّ پادشاه ،مطربان ،خلوتیان و ديگر درباريان پرداخته
ميشود ،نظیر قسمت اعظم کارنامه بلخ حکیم سنايي که به توصیف دارندگان مشاغل درباري زمان او از سلطان تا افراد زيردست
او اختصاص دارد .از تعريفهاي مزبور ميتوان نتیجه گرفت که در شهرآشوب صنفي به صاحب حرفه به عنوان زيبارو ميتوان
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شهرآشوب گفت و در شهرآشوب شهري به اين نوع شعر که سبب آشوبي در شهر ميشده عنوان شهرآشوب داده شده است.
گاهي نیز شاعر براي شهرآشوب خود عنوان ديگري برميگزيند؛چنانکه شهرانگیز سیفي بخاري موسوم به «صنايع البدايع» و
شهرآشوب لساني شیرازي عنوان مجمعاالصناف دارد و يوسف اصمّ استرآبادي شهرآشوب خود را صفاتاالصناف نامیده است
(گلچینمعاني.)4 :2431 ،
شايان ذکر است که شاعران بیشتر از روي تفنن شهرآشوب ميسرودند و قصد آنان چنانکه گذشت اغلب هجو يا مدح اهالي
شهر ،يا صاحبان پیشهاي خاص بوده که بعضاً باعث برانگیختن احساسات مردم شهر بر ضد شاعر ميشده است و همین امر وجه
تسمیه اين نوع شعر را توجیه ميکند« .گاه اين شورش به آزار يا بريدن زبان و در بعضي موارد به قتل شاعر منجر شده است»
(میرصادقي .)213 :2413 ،اما همیشه اين گونه شعر سبب عکسالعمل سخت يا ضرب و تبعید شاعر نميشده است؛ «در بعضي
موارد نیز به سبب بيتأثیري شعر يا بيتأثري خلق ،بيانعکاس ميماند و منجمد» (زرينکوب.)211: 2432 ،
البته اوصاف مردمان شهر در شعر شهرآشوب ،اوصافي شاعرانه و لطیف همراه با طنز و مزاح و گاه طعن و هجو است ،نه اينکه
صرفاً وصف کیفیت مشاغل و نحوه عمل واقعي آنها باشد که دراين صورت شعري خشک و بيروح خواهد بود .به همین جهت،
شعر شهرآشوب شعري است بر اساس تخیالت و تصورات شاعرانه که خواننده ضمن حظّ هنري از آن به اطالعات مفیدي در
حوزههاي تاريخي و جامعهشناختي و بعضاً مناسبات سیاسي بهويژه شهرآشوبهايي که در وصف وزرا و درباريان سروده شده
است دست پیدا ميکند .محمدجعفر محجوب نیز ميگويد« :شهرآشوب بیشتر جنبه تفنن و طبعآزمايي و نشان دادن قدرت شاعري
و صفاي قريحه دارد ،چه شاعر بايد در وصف هر يک از اين دلبران و حرفه آنان ،مضموني شاعرانه ابداع کند» (محجوب:2431،
.)332
 -1قالبهای شهرآشوب
براي سرودن شهرآشوب ،نوع خاصي از شعر در نظر گرفته نشده و آنچه تا کنون به دست آمده است به صورت قطعه ،قصیده،
رباعي و مثنوي بوده است؛ اما در مجموع ميتوان گفت :شهرآشوبهايي که براي محترفه و توصیف مشاغل سروده شده ،غالباً در
قالب قطعه و رباعي است؛ مانند شهرآشوبهاي مسعود سعد و مهستي و آنچه در مدح يا ذم يک شهر است ،غالباً به صورت
قصیده يا مثنوي است؛ مانند شهرآشوبهاي :سنايي در کارنامه بلخ و شهرآشوبهاي خاقاني.
الف :غزل:
با توجه به منابع موجود ،نخستین شاعري که در قالب غزل شهرآشوب سروده ،سیفي بخاري (م  919هجري قمري) است« .سیفي
بخاري نخستین شاعري است که در قالب غزل شهرانگیز سروده است» (گلچینمعاني.)31 :2431 ،
ب :مثنوي:
از قالبهايي است که مورد توجه شهرآشوبسرايان است ،شهرآشوبهاي درباري بیشتر در اين قالب سروده شدهاند؛ سنايي در
شهرآشوب خود از قالب مثنوي استفاده کرده است.
 :رباعي:
شهرآشوبهاي مهستي گنجوي در قالب رباعي است.
د :قالب قطعه:
«تقريباً تمام شهرآشوبهاي مسعود سعد در قالب قطعه سروده شده است ،قطعاتي که از او باقي مانده دو تا نه بیت دارند و در
وزنهاي مختلف ميباشند» (رستگارفسايي .)119 :2431،شاعر در هر قطعه يک حرفه يا صنعت را وصف نموده است و
دستآويز اين کار وصف معشوقي بوده که آن پیشه يا شغل را داشته است.
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 -2فواید شهرآشوبها
در شهرآشوب ،شاعر به بهانه وصف معشوق به بیان پیشهها و حرفههاي رايج در زمان و مکان خود و حتي خصوصیات افراد
اجتماع ميپردازد ،همچنین در شهرآشوب ميتوان تغییر اوضاع ،بيساماني يا سروسامان داشتن حاالت يک شهر يا مملکت و مردم
آن را مشاهده کرد .در اين نوع شعر اغتشاشات و بيسامانيهاي اقتصادي يا سیاسي کشور و کیفیت طبقات مختلف به زبان هزل و
طنز يا هجو بیان ميشود و به همین دلیل ،اطالعات مفید و گرانبهايي از تاريخ اجتماعي دوران زندگي سراينده آن به دست
ميآيد.
اين ژانر ادبي عالوه بر اينکه گاهي تنها منبع اطالعاتي مورخ از وجود برخي مشاغل در گذشته ميتواند باشد ،در نوع شهري
آنها از نام برخي مکانها و توصیف ويژگيهاي شهرها نیز ميتوان اطالعات مفیدي به دست آورد ،مثالً در بیت اول قطعه ذيل
موقعیت جغرافیايي خراسان توسط فتوحي شاعر به زيبايي بیان شده است:
چتتار شتتهر استتت خراستتان را بتتر چتتار طتترف

که وسطشان به مسافت کتم صتد در صتد نیستت

گرچتته معمتتور و ختترابش همتته متتردم دارنتتد

بر هتر بتيختردي نیستت کته چنتدين در نیستت

مصتتر جتتامع را چتتاره نبتتود از بتتد و نیتتک

معتتدن در و گهتتر بتتيستترب و بستتد نیستتت

بلخ شهري است درآگنتده بته اوبتاش و رنتود

در همتته شتتهر و نتتواحیش يکتتي بختترد نیستتت

مرو شهري است بتته ترتیتب همته چیتز در او

جتتد و هتتزلش متستتاوي و هتتري هتتم بتتد نیستتت

حبتتذا شتتهر نیشتتابور کتته در ملتتک ختتداي

گر بهشتي است همان استت وگرنته ختود نیستت
(انوري)339 - 311 :2411 ،

از آنجا که شهرآشوبها نوعي توصیف از محیط اجتماعي افراد هستند ،حاصل اطالعات دسته اول و گاهي منحصربهفرد از
زندگي فرهنگي و اقتصادي دوران شاعرند .گردش زمان و تحوالت اجتماعي چهره شهرها و آباديها را دگرگون کرده است و
ضرورتهاي زندگي اجتماعي باعث پیدايش و نابودي برخي مشاغل و طبقات اجتماعي ميشود .از اين جهت ،شهرآشوبها
گنجینهاي از تاريخ اجتماعي ملتها هستند که عالوه بر ذکر حرفهها ،مشاغل و طبقات اجتماعي و حقوق و وظايف هر يک،
گاهي به خصوصیات روحي و رواني و روانشناسي اجتماعي مردم يک شهر نیز ميپردازند؛ مثالً مسعود سعد ،در ديوان خود از
غالب حرفهها و گروههاي اجتماعي زمان خود ،چون منجم ،تیغزن ،بربطي ،آشناگر ،قلندر ،حاجب ،گريان ،خربنده ،هندسي،
قاضي ،چنگي ،تیرگر ،سقا ،کاتب ،ديباباف و ...ياد کرده و به توصیف هر يک پرداخته است که برخي از اين مشاغل و گروههاي
اجتماعي روزگار او ،چون قلندر ،حاجب ،گريان ،خربنده ،سقا و کاتب کامالً از میان رفتهاند و برخي ديگر با تغییراتي که در آنها
صورت گرفته در آستانه از بین رفتن يا فراموشي هستند؛ به عنوان نمونه ،وجود قطعه کبوترباز در ديوان مسعود سعد ،بیانگر آن
است که کبوتربازي به عنوان يک سرگرمي از ديرباز در میان ايرانیان رايج بوده است يا از قطعه فصاد ميتوان به وسايل مورد
استفاده و نحوه رگ زدن آن روزگار پي برد؛ همچنین قطعه کشتيگیر ،وجود گروهي از مردم را در زمان شاعر نشان ميدهد که به
شغل کشتي گرفتن پرداخته و در جريان مسابقهها و شرطبنديها به کسب درآمد از اين راه ميپرداختهاند.
شهرآشوبها ،گاهي به ابزارها و وسايل کار اصناف مختلف اشاره ميکنند ،بنابراين ميتوانند منابع مهمي در جهت شناخت
تحول افزارهاي صنايع در دورههاي مختلف باشند .همچنین شهرآشوبهاي صنفي جنبه آموزشي نیز داشتهاند و کودکان گاه با
خواندن آنها با پیشهها و حرفهها آشنا ميشدند .با بررسي اين نوع شهرآشوبها ميتوان تحول مشاغل را در دورههاي گوناگون
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بررسي کرد؛ مثالً امروزه به نانوا ،شاطر ميگويند ،اما مصاحب به نقل از شهرآشوب لساني ،شاطر را اينگونه توصیف نموده است:
«او در چابکي رشک قمر است ،هر جا که پاي مينهد ،گرد برميانگیزد و باد به گردش نميرسد ،بر کالهش پر ،بر کمرش رنگ
آمیخته شده است» (مصاحب« .شاطر») .اين تعريف ميرساند که در زمان شاعر ،شاطر پیک و مأمور دولتي بوده و نامهها و امانات
دولتي را ميرسانده است .با کاوش بیشتر درمييابیم که شاطران در دويدن تمرين ميکردهاند و از کودکي منشور شاطري مي-
گرفتهاند .همچنین آنان در عصر قاجار در مراسم استقبال از سفرا شرکت ميکردند (نصرتي سیاهمزگي .)42 :2433 ،شايد بتوان
گفت پس از دوره قاجار ،به دلیل چابکي نانوايان به آنها شاطر گفتهاند .به هر حال ،سرودن اين نوع شعر -شهرآشوب صنفي -از
جانب شعرا ،اين نکته را متضمن است که شاعران سلف برخالف آنچه بعضي ميپندارند ،فقط فرمانروايان و بزرگان را در نظر
نداشتهاند ،بلکه طبقات مختلف اجتماع نیز مورد توجه آنان بوده است؛ شاعراني که به مشاغل مختلف مردم کوچه و بازار و حتي
مشاغل پست توجه کرده و از آنها در شعر خود ياد کردهاند و هرگز با چشم شوخي و طنز و حقارت به مشاغل خرد نظر نکردهاند
و اگر شاعر با صاحب حرفهاي مزاح و شوخي کرده باشد ،هرگز سخن او وهنآمیز به نظر نميآيد و درحقیقت شأن اجتماعي هر
فرد جامعه را که به هر کار و حرفهاي کوچک يا بزرگ اشتغال دارد مرعي داشتهاند و عمالً نخواستهاند فقط مشاغل عمده و مهم
را مورد توجه و عنايت قرار دهند.
از مزاياي شهرآشوبهاي صنفي اين است که سرودن اشعار درباره حرفهها و پیشهها موجب حفظ و صیانت اصطالحات و نام
ابزار و وسايل مشاغل است .آنچه مسلم است تحول مشاغل يا حتي از میان رفتن حرفهها و پیشهها و جايگزيني وسايل صنعتي به
جاي ابزار دستي ،اجتنابناپذير است؛ به گونهاي که بعد از چند دهه يا سده نام اشیاء و اصطالحات و تعبیرات مشاغل رو به
فراموشي ميرود؛ اما آنچه ميتواند تا حد زيادي حفظ اصطالحات ،اسامي و تعبیرات مشاغل را تضمین کند ،شعر است؛ زيرا افراد
از هر طبقه و گروه حتي افراد بيسواد ،شعر را دوست ميدارند ،ميشنوند و ميخوانند و به خاطر ميسپارند و بهخصوص کساني
که در جامعه به حرفه يا پیشهاي مثالً آهنگري اشتغال دارند ،وقتي از ديواني باخبر شوند که براي شغل آنها شعر گفته بیشتر به
شنیدن آن شعر و در نتیجه همه شعرها ،راغب ميشوند که البته چنین اشعاري ميتواند عالوه بر اين ،سبب اقبال مردم کوچه و
بازار به شعر و حتي رونق شعر میان مردمان عادي و بيسواد شود؛ عالوه بر اين ،ماندگاري نامهاي ابزار و اصطالحات در شعر،
بسیار با ثباتتر از حافظه مردم و حتي کتب غیرشعري -نثر -است؛ همچنین ضرورت ثبت و ضبط اصطالحات و لغات مربوط به
حرفهها و پیشهها دغدغهاي براي پژوهشگران و صاحبنظران بوده است؛ چراکه با گذشت زمان و تحول مشاغل اين گنجینه
باارزش را خطر نابودي تهديد ميکند ،از جمله خطراتي که اين گنجینه سرشار را تهديد ميکند ،تحولي است که در وضع
اجتماعي و اقتصادي ما روي داده است .روزگاري در اين کشور گاري و درشکه ،وسیله حمل و نقل و تنها نیروي محرک آن،
نیروي حیواني بود ،در آن روزگار عده زيادي به کار درشکه و گاريسازي و ساختن زين و يراق اسب و استر و نعل و نعلبندي
و مهتري و بیطاري و داللي و خريد و فروش اسب و يابو اشتغال داشتند .وقتي گاري و درشکه از جريان خار شد و موتور
جاي اسب و استر را اشغال کرد ،بديهي است که آن مشاغل با تمام اصطالحاتشان فراموش ميشوند ،مالبند و دهنه دست جلو و
کروک از زبانها ميافتد و سگ دست و شغال دست ،ياتاقان و دنده به جاي آن مينشیند .ما در جامعه ايراني بسیاري از مشاغل
داشتهايم که حتي نامشان به ما نرسیده است؛ بعضي ديگر هستند که نامشان را ميدانیم ،اما نميدانیم شاغل آن چه ميکرده است
(محجوب.)33 :2433 ،
شهرآشوبهاي درباري نیز به جهت انعکاس اوضاع و روابط درباريان از حیث تاريخي حايز اهمیت بسیار است ،بهويژه از
کاربرد تعبیرهاي زشت و زننده در هجو شخصیتها نیز مي توان به پايگاه و جايگاه اين طبقه در چشم عام و خاص پي برد
(نصرتي سیاه مزگي.)42 :2433 ،
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پس ميتوان گفت که پژوهش درحوزه انواع شهرآشوبها عالوه بر دستاوردهاي ادبي از نظر شناخت جامعه ايراني بسیار مؤثر
است و ميتواند زواياي تاريکي از فرهنگ ،تاريخ ،سیاست ،اقتصاد و موقعیت جغرافیايي شهرها و روستاهاي ادوار گذشته را بر ما
روشن سازد.
 -3شهرآشوب در زبانهای دیگر
الف) کهنترين شهرآشوبهاي عربي
«قديمترين شعري که به زبان عربي در وصف محترفه سروده شده ،قطعات مختلفالوزني است از يک شاعر ايراني ،يعني ابوعلي
حسنبن ابي الطیب باخرزي ،پدر ابوالقاسم علي ،صاحب دمیةالقصرکه از معاصران ابومنصور عبدالملک ثعالبي نیشابوري (م319 :
هت) بوده و ثعالبي ،سه قطعه از آن را در کتاب تتمةالیتیمه (  1ص  )41 - 43آورده» (گلچینمعاني ،)2431:1 ،که در توصیف
صوفي و خیاط و غالم مزين است؛ براي نمونه شهرآشوب او که در وصف خیاط است ،ذکر ميگردد:
قتتتتتتتتتوال لخیاطنتتتتتتتتتا خفیّتتتتتتتتتا

يتتتتا اوحتتتتدالعصتتتتر فتتتتيالجمتتتتال

قتتتتد متت تزّق الهجتتتتر ثتتتتوب صتتتتبري

فجتتتتتتد بختتتتتتیط متتتتتتنالوصتتتتتتال

ب) کهنترین شهرآشوبهای ترکی
در کشف الظنون ذيل «شهرانگیز» از شش شاعر ترکزبان ،يعني کمالي ،مسیحي ،محمد سلوکي ،يحیي ،چلبي ،محمود عثمان
المعي بروسوي و سید محمد عاشق چلبي ياد شده که شهرآشوب سرودهاند .شايان ذکر است که شاعران مذکور متعلّق به سده
دهم هستند« :منهم شاعر مخلصه کمالي و له منها في الزبده بیتان و مسیحي المتوفي  923ثمان عشره و تسعمائه وله منها في الزبده
ثمانیه ابیات و سلوکي و يحیي و المعي لبلده بروسه و هو محمود ابن عثمان المتوفي سنه  943ثمان و ثالثین و تسعمائه و عاشق
چلپي» (مصطفيبن عبداهلل« .شهرانکیز») .پرفسور گیب با آگاهي از شهرانگیزهاي مذکور در تاريخ خود ،تاريخ ادبیات ترک ،اين
نوع شعر را از اختراعات عثمانیان دانسته است ،که ادوارد براون بدون آنکه از شهرآشوبهاي شعراي قديم ايران مانند مسعود
سعد سلمان و مهستي و  ...اطالع داشته باشد ،در تاريخ ادبیات خود ذيل ترجمه حال فضولي بغدادي ،نسبت به سخن مستشرق
انگلیسي ،گیب ،ترديدي صائب کرده است ،که پژوهشهاي دهههاي اخیر بر صحت فرضیه وي مهر تأيید ميزند« :چون به کتاب
بزرگ گیب راجع به عثمانیان اشاره شد ،الزم است ترديدي را که در يکي از بیانات او دارم اظهار کنم و آن چنین است که گیب
مدعي است اشعار معروف به «شهرانگیز» از مخترعات عثمانیان است  ...هیچ دلیلي در دست نیست که شیوع آن قسم شعر را در
ايران تجددي يافته و طرز تازه دانسته باشند» (براون.)232-231 :2433 ،
خاستگاه شهرآشوب
در پاسخ به اين پرسش که شهرآشوب اختراع و ابتکار کدام ملت است؟ بايد متذّکر شد که شهرآشوب از قديمااليّام در میان
شاعران فارسي و عربي زبان رايج بوده است؛ چراکه آنان قطعاتي را ميسروده و در آن اهل يک شهر يا بلد را ستايش يا نکوهش
ميکردهاند که به نمونههايي از اين گونه قطعهها که البته سرايندگان آنها ايراني هستند در کتابهاي ادب و بالغت مانند یتیمةالدهر
وتتمةالیتیمةثعالبی نیشابوري اشاره شده است (محجوب ،بيتا.)313 :
درخصوص شاعران اردوزبان هند و پاکستان ،نويسنده کتاب سبک خراساني در شعرفارسي متأثر از کتاب تألیف سیدعبداهلل
معتقد است که مسعودسعد احتماالً به سبب حساسیت و رنجديدگي نخستین شهرآشوب فارسي را تحت تأثیر محیط اجتماعي
خاص هندوستان سروده و نخستین شهرآشوب را متعلق به گوينده الهوري مقیم هندوستان دانسته و بیان کرده است که :بعید
نیست که گويندگان ايراني نیز در سرودن اين نوع شعر ملهم و متأثر از محیط هندوستان باشند ،در پايان هم نتیجهگیري کرده که
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محیط هند و وضع اجتماعي و رسوم و سنتهاي آن در پديد آمدن اين گونه شعر بسیار مؤثر بوده است (محجوب ،بيتا-333 :
 .)333لیکن مؤلف کتاب شهرآشوب در شعر فارسي ،به صراحت اين گفتار محجوب را رد کرده و شهرآشوب را به حق اختراع و
ابتکار ايرانیان دانسته است (گلچین معاني.)1: 2413 ،
چنانکه گذشت ،کهنترين شاعران ترکزبان شهرآشوبسرا نیز جملگي متعلق به قرن دهم بودهاند و ادواردبراون با وجود آنکه
از شهرآشوب مسعود سعد در قرن پنجم آگاهي نداشته ولي از روي ذوق سلیم نسبت به نظريۀ گیب که مدعي بود شهرآشوب
ابتکار شاعران ترک است ترديد کرده و بررسيهاي پژوهشگران اين نوع ادبي ،ترديد اين محقق انگلیسي را به يقین مبدل نموده
است .پس ترديدي نميماند که که شهرآشوب نه منشائي عربي يا اردو و نه ترکي دارد ،بلکه خاستگاه آن ايران است.
ج) کهنترین شهرآشوبسرای فارسی
تاکنون محققان پیشینۀ سرايش شهرآشوبهاي فارسي را به مسعود سعد سلمان رسانده و او را مبتکر اين نوع ادبي نیز بر
شمردهاند؛ براي نخستین بار محمّدجعفر محجوب به تاريخ  2431در کتاب هفته ،مقالهاي تحت عنوان «شهرآشوب» به چاپ
رسانده و درباره اين نوع شعر و تعريف و سوابق تاريخي آن بحث و بررسي کرده است .مؤلّف با اذعان به ضرورت آگاهي
دانشجويان و دوست داران شعر و ادب از مقاله مذکور آن را با تجديد نظر و افزودن اطالعاتي ديگر به صورت ضمیمه در کتاب
سبک خراساني در شعر فارسي چاپ کرده ،سپس همین مقاله با تغییري اندک در کتاب ادبیات عامیانه ايران از همین مؤلّف به
چاپ رسیده است .در منابع يادشده از محجوب ،قديميترين شهرآشوب فارسي منتسب به مسعود سعد است« :قديميترين
شهرآشوب موجود در شعر فارسي که تصادفاً کامل و تمام نیز هست شهرآشوبي است که مسعود سعد سلمان سروده» (محجوب،
بي تا)332:
پس از محجوب ،گلچینمعاني در سال  33تحقیق مبسوطي درباره شهرآشوبها انجام داده و ضمن آن ،مسعود سعد را مبتکر
اين نوع نادر ادبي برشمرده است« :قديمترين شعر فارسي که با عنوان خاص شهرآشوب در دست است ،قطعات مختلفالوزني
است از مسعود سعد سلمان» (گلچینمعاني.)4 :2431 ،
گفتني است که محققان و نويسندگان ديگري که پس از محجوب و گلچینمعاني به تحقیق در مورد اين ژانر ادبي يا شهرآشوب
سرايان پرداختند ،ناظر به تحقیقات آن دو بزرگوار ،از مسعودسعد به عنوان کهنترين شهرآشوبسرا ياد کردهاند ،که به برخي از
موارد مهم آن با رعايت ترتیب زمان در ادامه اشاره ميشود:
« .2قديميترين شعر فارسي که با عنوان خاص شهرآشوب در دست است ،قطعات مختلفالوزني است از مسعود سعد» (دهخدا.
ذيل شهرآشوب) .در ادامه نیز براي مزيد اطالع خواننده از مقاله محجوب و کتاب گلچینمعاني ياد شده است.
« .1نخستین شهرآشوبها را بايد در ديوان مسعودسعد بازيابیم» (قاسمي.)343 :2431 ،
« .4قديمترين شعرهاي فارسي با عنوان شهرآشوب 91قطعه مختلفالوزن است از مسعودسعد سلمان در وصف پیشهوران و اهل
صنايع مختلف» (مصاحب ،ذيل شهرآشوب).
« .3مسعودسعد شاعر مبتکري است که قالبهاي شعري مستزاد ،شهرآشوب و ترکیببندهاي بدون بندو ...را براي نخستین بار در
ديوان او مييابیم» (نوريان :2433 ،شش).
« .3قديمترين نمونه اين نوع اشعار ،نود و دو قطعه از مسعود سعد سلمان است که در اوزان مختلف در مورد پیشهوران سروده
است» (شمیسا .)119 :2439 ،ولي همین مؤلّف در کتاب زنداني ناي کهپیرامون زندگي و اشعار مسعود سعد سلمان است ،با
احتیاط مسعود سعد سلمان را کهنترين شهرآشوبسرا معرفي کرده است« :با توجه به اين که بسیاري از آثار ادبي کهن ،امروز در
دست نیست بايد علي العجاله مسعودسعد را مبتکر چند نوع ادبي دانست ،يکي نوع ادبي حبسیّه دو ديگر ،نوع ادبي شهرآشوب؛
قديمترين نمونه اين گونه دوم ،نود دو قطعه است که در ديوان مسعود سعد ديده ميشود» (شمیسا.)19 :2413 ،
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« .3در زبان فارسي شهرآشوبهاي بسیاري نوشته شده است .قديمترين آنها به مسعود سعد سلمان (شاعر سده ششم) تعلق دارد»
(شهرستاني.)3: 2413 ،
« .1مسعود سعد قديميترين شاعري است که در زبان فارسي ،شهرآشوبهايي از اين دست ساخته است» (رستگار فسايي:2431 ،
.)111
« .3قديميترين شعر فارسي با عنوان شهرآشوب نودويک قطعه مختلفالوزن است از مسعود سعد سلمان» (کشاورز قاسمي،
.)41 :2433
« .9نخستین شهرآشوب در ادب فارسي از آن مسعود سعد سلمان است ،پس از مسعود سعد ،جسته و گريخته شهرآشوبهايي
سرودهاند» (نصرتي سیاه مزگي.)13 :2433 ،
 .21در کتاب تفنن ادبي در شعر فارسي نیز مؤلّف از قول محققان شهرآشوب ،يعني محمّد محجوب و احمد گلچینمعاني،
قديمترين شاعر سراينده شهرآشوب را مسعود سعد ميداند و معتقد است که پس از مسعود سعد ،شاعر بزرگي که شهرآشوب
سروده حکیم سنايي است و پس از حکیم سنايي ،شاعره مشهور قرن ششم ،مهستي گنجوي به سرودن شعر شهرآشوب دست
يازيده است (دانشپژوه.)421 :2431 ،
« .22قديميترين و کاملترين شهرآشوب در زبان فارسي در ديوان مسعود سعد موجود است» (فاضلي ،جهاد.)211 :2433 ،
 .21در آخرين مقالهاي که به رؤيت نويسندگان رسیده تغییري در فرضیات پیشین ديده نميشود« :نخستین نمونههاي در دسترس
آن را شاعران شناختهشده عهد غزنوي يعتي مسعود سعد سلمان و سنايي غزنوي تألیف کردند» (دادابايف.)31 :2492،
همان طور که مالحظه ميشود ،محققان باالتّفاق پیشینۀ سرايش شهرآشوب را به مسعودسعد سلمان رسانده و او را مبتکر اين
نوع ادبي در زبان فارسي برشمردهاند؛ هرچند اين شاعر برجسته نود و دو قطعه مختلفالوزن در وصف پیشهوران و صنعتگران
سروده و به جهت کثرت اين نوع شعر ،عنوان «پدر شهرآشوب» برازنده اوست ،نميتوان او را مبدع و مخترع شهرآشوب دانست؛
چراکه مالحظه خواهید کرد ،سالها پیش از او رودکي نیز يک رباعي در وصف بازرگان سروده است:
«ديتتدار بتته دل فروختتت نفروختتت گتتران

بوستتتته بتتتته روان فروشتتتتد و هستتتتت ارزان

آري کتتتته چتتتتو آن متتتتاه بتتتتود بازرگتتتتان

ديتتتدار بتتته دل فروشتتتد و بوستتته بتتته جتتتان»
(نفیسي) 323 :2431 ،

و بعد از رودکي ،کسايي مروزي (تولد )432قطعاتي در توصیف مشاغل :گلفروش ،گازر ،رختشوي ،نقاش و شاعر سروده
است:
توصیف گازر
«کتتوي و جتتوي از تتتو کتتوثر و فتتردوس

دل و جتتتتتتامه ز تتتتتتو ستتتتتیاه و ستتتتتپید

رخ تتتتتو هستتتتت مايتتتته تتتتتو اگتتتتتتر

مايتتتتتته گتتتتتتازران بتتتتتتود خورشتتتتتتید»
(رياحي)19 :2413 ،

توصیف گلفروش:
«گل نعمتتي استت هديته فرستتاده از بهشتت

متتتتردم کتتتتريمتتتر شتتود انتتدر نعتتیم گتتتل
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اي گلفروش ،گتل چته فروشتي بتراي ستیم

وز گتتل عزيزتتتر چتته ستتتاني بتته ستتیم گتتل»؟
(همان) 31:

توصیف نقاش ،شاعر:
«هرچنتتد در صتتناعت نقتتش و علتتوم شتتعر

جتتتتز متتتتر تتتتتو را روا نبتتتتود سرفراشتتتتتن

اوصتتاف خويشتتتن نتتتواني بتته شتتعر گفتتت

تمثتتتتتال ختتتتتتويشتن نتتتتتتواني نگاشتتتتتتن
(همان)33:

شايان ذکر است که مسعود سعد نیز در توصیف بازرگان از مضموني مشابه رودکي بهره برده و چون او از معامله دل و جان در
ازاي بوسه سخن گفته است ،چه بسا مسعود سعد هنگام سرودن قطعه ذيل رباعي رودکي را پیش رو داشته است:
اي دالرام يتتتتتتتتتتتتار بازرگتتتتتتتتتتتتان

متتتتتاه نقطتتتتته دهتتتتتان متتتتتوي میتتتتتان

دل و جتتتتتانم بتتتتته بوستتتتتهاي بختتتتتري

اينتتتتتتتتتت کتتتتتتتتتاال خريتتتتتتتتتدن ارزان

ستتتود جستتتت انتتتدر آن کتتته کتتترد آري

ستتتتتتود جويتتتتتتد همیشتتتتتته بازرگتتتتتتان
(مسعود سعد)2433:341 ،

همچنین ابوعبداهلل محمدبن موسي فراالوي ،شاعر معاصر شهید بلخي و رودکي ،نیز يک رباعي در توصیف کاتب سروده که
تنها يک بیت آن به جا مانده است:
«اي متتن رهتتي 2آن دستتت و ختتط و کلکتتت

از پوستتتت رهتتتي ستتتلم 1کنتتتي کتتته شتتتايد

کفشتتتتي کتتتته ز لعتتتتل شتتتتکرش آاليتتتتد

تتتتتا ستتتتر خورشتتتتید فلتتتتک را شتتتتايد
(الزار)33: 2432 ،

ذکر نکتهاي در اين موضع عاري از فايده به نظر نميآيد .تا کنون در منابع متعدد از مهستي به عنوان نخستین رباعيگو در حوزه
شهرآشوبسرايي ياد ميشده است که با توجه به رباعي مزبور از رودکي و فراالوي فرضیۀ پیشین از اعتبار ساقط ميشود« :مهستي
نخستین سرايندهاي است که در قالب رباعي شهرآشوب سروده و ديگران در اين زمینه از وي تقلید کردهاند» (گلچینمعاني2431،
.)11:
فراالوي در قطعهاي شخصي را خطاب قرار داده و ضمن آن عملکرد او را به صراف ،برزگر و نداف تشبیه کرده و از ابزار و
آالت آن مشاغل سخن گفته است که با قدري تسامح ميتوانیم آن را جزو شهرآشوب به شمار آوريم:
«تابتتته کتتتي بوستتته بتتتر چتتتک 4جلبتتتي

3

3

بشتتتتمري هتتتتم چتتتتو تنگتتتته را صتتتتراف

يتتتتا بتتتته غربیلتتتته 3هتتتتم چتتتتو برزيگتتتتر

دانتتته از کتتته بتتتته چتتتک بستتتازي صتتتتاف

بتتتتتتر...س چتتتتتتو کمتتتتتتان نتتتتتتدافي

متتتيزنتتتي چتتتوک 1چتتتون چتتتک نتتتداف»
(همان )31:
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نتيجه
آنچه پس از تفکیک انواع شهرآشوبها و بعد از بررسي شواهد مزبور به دست ميآيد اين است که وجود شهرآشوبهاي شهري
که متضمن مدح و قدح قوم و قبیلهاي است ميتوانسته در هر قومي روا داشته باشد ،اما سرايش شهرآشوبهاي صنفي و
درباري بيترديد اختراع و ابتکار ايرانیان است .نکتهاي ديگر که در اين جستوجو بدان دست يافتیم پیشینه کهنتر ژانر
شهرآشوب است .در باب پیشینه و خاستگاه سرايش اين نوع شعر ،محققان نظريات متفاوتي ارائه کردهاند :برخي شعراي ترک را
مبدع و دستهاي محیط هندوستان را در خلق اين نوع شعر مؤثر دانستهاند .نظر به کهنترين شهرآشوبهاي عربي که سراينده آن
نیز ايراني بوده و با توجه به نمونه شهرآشوبهايي که از شاعران قرن چهارم ،چون کسايي مروزي ،رودکي و فراالوي به دست
آمده ،خاستگاه ايراني شهرآشوبسرايي بدون هیچ ترديدي به اثبات ميرسد و فرضیه تأثیر محیط هندوستان در خلق اين ژانر ادبي
کامالَ باطل ميشود؛ حتي فرضیه وجود اين نوع شعر در آثار ازمیانرفته ادوار دورتر اين مرز و بوم به ذهنها متبادر ميشود .در
اين بررسي ،پرده از شهرآشوبهاي مسعود سعد برداشته و ثابت شده که وجود پیشینه دويستساله ،خلق شهرآشوبهاي دلانگیز
او را میسر کرده و سرايش آن میزان شعر 91-قطعه -در ژانري بديع ،دفعي و بيمقدمه نبوده است .همچنین بسیاري از منابع
تحقیق که به بررسي قالبهاي شهرآشوب يا اشعار مهستي گنجهاي پرداختهاند ،نامبرده را به عنوان نخستین رباعيسرا در اين
حوزه برشمردند که شواهد يادشده از فراالوي و رودکي اين نظريه را نیز از اعتبار ساقط کرده است.
پینوشتها
 -2رهي :به فتح اول و سکون ثاني غالم بنده و چاکر و به معني اين کس هم است (برهان قاطع ،ذيل رهي).
 -1سلم :به فتح اول و سکون ثاني و م ،تخته و لوحي با شد که کودکان بر آن چیز نويسند و از آن چیز خوانند ،به ضم اول و فتح
ثاني مشدد در عربي زينه و پايه نردبان را گويند (همان ،ذيل سلم).
 -4چک :به کسر اول :چوبي بود پنجشاخه و دستهدار بهاندام پنجۀ دست که دهقانان بدان غله کوفتهشده بر باد دهند تا از کاه جدا
گردد ،مشته حالجان نیز گويند و به عربي مدري خوانند و بريدن شاخ درخت انگور و غیره باشد و به معني فک اسفل هم است
که چانه و زنخدان مردم و حیوانات ديگر باشد و به ضم اول مخفف چوک است که آلت تناسل باشد (برهان قاطع ،ذيل چک).
 -3جلب :زن فاحشه و نابکار باشد (همان ،ذيل جلب).
 -3تنگه :به فتح اول و ثالث و سکون ثاني ،مقداري از زر و پول باشد باصطالح هرجايي (همان ،ذيل تنگه).
 -3غربیله :حرکات و سکنات خواتین در وقت خاص (آنندرا ) ( //.)3حرکت دادن قسمتهاي تحتاني تن چنانکه غربال ،آن گاه
که با آن بوجاري حبوب کنند //کون وکچول ،نوعي قر (دهخدا ،ذيل غربیله).
 -1چوک :آلت تناسلي (برهان قاطع ،ذيل چوک).
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