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 چکیده
 توصاف    یاا  درباریان یا شهر یک مردمِ ستایشِ یا نکوهش آن موضوع که است متنی شهرآشوب

 داد: جاای  دساته  ساه  در انتاو مای  را هاا شهرآشوب است. اجتماعی هایشغل صاحبان عاشقانۀ
 آن، ابزارهاای  و کاار  فناون  هاا، شاغل  اناواع  صنفی هایشهرآشوب در درباری. و صنفی ،شهری

 صان   به مربوط اصطالحات و عاشقانه نگاه  با ح رَف صاحبانِ و آمده صنفی کنایات و اصطالحات
 قالا   در مانسا   ساود   مساوود   صانفیِ  شهرآشوبِ اند.شده توصف  خود خاصِ ارتباطی زبانِ و

 این بررسی به مقاله این است. قارهشبه از شهر کدام صنوف وص  در نفست روشن و است قطوه
 آفارینشِ  تااریییِ  شارای    آن در و پاردازد مای  بوردیاو  و گ ادمن  آرای باه  نگااه  باا  شهرآشوب
 ساراینده،  ذهنای  سااختار  باا  آن پفوند آن، مونادار ساختارهای سود، مسوود  صنفیِ شهرآشوبِ

 باه  توجاه  با وی موقوفت قدرت،  حوزة با سراینده ارتباط آن، آفرینش عوامل و دالیل ترینمهم
 قادرت  کاانون  ذائقاۀ  و منش با دو این ارتباط و وی ذائقۀ و منش مفدان، در اجتماعی خاستگاه

 طبقاه  ایان  نگاری جهاان  و است اجتماعی طبقۀ کدام نمایندة سراینده که آمده نفز است. آمده
 چفست.

 

 کلیدواژگان
 .س مان سود  مسوود  ،گ دمن ،صنفی شهرآشوب شهرآشوب، بوردیو، 

 
  

                                                           
 Email: kishekhaleh@yahoo.com   .ندانشگاه گفال ی،زبان و ادبفات فارس دانشفار .1
 Email: ali.nosrati.sm@gmail.com )نویسندة مسئول(. ندانشگاه گفال ،. دکتری زبان و ادبفات فارسی2

 9/7/1191 پذیرش: تاریخ   9/9/1191 دریافت: تاریخ
 



 4931 زمستان و پاییز ،2 شمارة ،7 دورة ادبیات، و هنر شناسیجامعه

 

252  

 مقدمه
 باه  توجاه  نظار  از هاا شهرآشاوب  از برخای  دارناد:  جامواه  با چندسویه پفوندی (1)هاشهرآشوب
 قاراردادنِ  میاطا   و ماردم  زباانیِ  عناصرِ بردنِ کار به آنان، زندگی توصف   و جاموه فرودستانِ

 ،اسات  شهر مردم یا شهر ستایش یا نکوهش در که ،آن شهری نوع اشوارند. ترینردمیم از آنان
 درباریاان  کشااکش  آن درباریِ نوع کند.می بفان شهرها مردم برخی با را شاعران هایکشمکش

 باا  کودکان و دارد نفز آموزشی جنبۀ آن صنفیِ نوع دهد.می نشان را قدرت به شدننزدیک برای
 گوناگون هایدوره در را هاشغل تحوّلِ توانمی نوع این بررسی با آموختند.می حرفه آن خواندن
 است. صفوی دورة در آن سرایش اوج اما هست، هادوره بفشتر در صنفی شهرآشوبِ کرد. بررسی

 کتااب  در مواانی گ چافن  احماد  ؛اسات  نشاده  انجاام  ایشایسته پژوهش شهرآشوبْ دربارة
 مورفای  باه  ااسات  مهام  بسافار  شناسای کتااب  نظر از که ا(1131) فارسی ادب در شهرآشوب
 آن سارایندگان  و ادبای  ناوع  ایان  درباارة  و آورده را هاا آن از برخی متن پرداخته، هاشهرآشوب

 شهرآشاوب  بررسای  باه  خاود  آثاار  حواشای  و ضمفمه در نفز محققان برخی است. داده توضفح
 فارساای شااور در خراسااانی کسااب کتااابِ در محجااوب محماادجوفر جم ااه از انااد،پرداختااه

 منااوچهر و (211 ا   223 :1177) ادباای انااواع در شمفسااا ساافرو  (،799 ا   777 تااا:)باای
 ناماه پایاان  دو از عاالوه،  باه  (.151 ا   115 :1131) فارسای  شاور  در ادبای  تفنن در پژوهدانش

 جاااواد از ،«سااافدا شهرآشاااوب تح فااال و بررسااای» شاااده: دفااااع شهرآشاااوب درباااارة
 ع ای  از ،«صانفی  هاای شهرآشاوب  شاناختی جاموه بررسی و ادبی نقد  مورفی،» و پورحسفنق ی

 سفاهمزگی. نصرتی
 ایان  باا  اماا،  اسات.  نشده انجام پژوهشی 1گ دمن و لوکاچ آرای مبنای بر شهرآشوب نقد  در

 جهاان  اجتمااعی  واقوفات  کتااب  در ایرانفان پورمصباحی جمشفد ؛اندکاویده را دیگر متون نگاه
 از گاذر  در ایاران  جامواۀ » پرداختاه.  فارسی رمان سالۀپنجاه شناسیجاموه به (1131) داستان

 کاربساات ضاارورت» و (1177) همااایون محمااد دکتااری رسااالۀ «ابراهفماای نااادر هااایقصااه
 از (1137) رضاایی  محماد  و ط اوعی  وحفاد  از «ادبفات شناسیجاموه در تکوینی ساختارگرایی

 تاارییی  رماان  (1191) احماد  شفخ نظری ع ی و راد روزفف گ دمن، رویکرد در کارهاست. دیگر
 در کنادوکاوی  کتاب از بیشی در (1191) ارشاد فرهنگ و دارابی، ابراهفم نوشتۀ ،سبالن اشک

 هایمقاله ،2بوردیو رویکرد در اند.کرده بررسی را اسفندیار و رستم داستان ادبفات شناسیجاموه
 و (،1191) تهرانای  تس فمی رضا و اباذری یوس  وشتۀن ،«ایران ادبی تولفد مفدان بندیصورت»
 قرباانی  سااناز  و پرساتش  شاهرام  نوشاتۀ  ،«ایاران  ادبای  مفادان  در دانشور سفمفن سرگذشت»

                                                           
1. Goldmann 
2. Burdieu 
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 از ،ایاران  ادبای  مفادان  در کاور  باوف  بوردیویی تح فل ناب؛ نابودی روایت کتاب نفز و (،1191)
 اند.برجسته پرستش، شهرام
 اسات.  آماده  تح فال  ساس   و شاده  تشاریح  گاذرا  بوردیو و دمنگ  رویکرد ،مطالوه این در

 صنفیِ شهرآشوبِ زیباشناختی ارزش و زبانی ساختار ،بفان شفوة اند.هم همراه تح فل و توصف 
 کناد.  کماک  صانفی  شهرآشاوب  شاناخت  باه  نفاز  و باشاد  تح فال  یاریگر تا آمده سود مسوود 

 مواصار  شاناختی جامواه  هاای ریاه نظ باا  هجاری  پانجم  قارن  از ادبای  اثاری  تح فال  ،گمانبی
 از ت ففقای  تح فال  روش نمایاد. می دشوارتر را کار هنظری دو آمفیتندرهم و دارد هاییدشواری
 در صانفی  شهرآشاوب  گ ادمن،  رویکارد  اساا   بار  شاده،  تالش است. بوردیو و گ دمن دیدگاه

 داشاته  1ریحیتشا  -دریاافتی  فراینادی  تح فل، و یابد مونا سود مسوود رفتار و زندگی مجموعۀ
 مساوود  هاای گرایش با ساختاری الگوی مفانِ و شود برگزیده موناداری ساختاریِ الگوی و باشد
 رویکارد  اساا   بار  شده، تالش نفز شود. برقرار رابطه است وابسته بدان که ایطبقه نفز و سود

 آن در کاه  هاایی مفدان به ،شود کاویده سرمایه دیدگاه از هاشغل به سود مسوود نگرش بوردیو،
 ذائقاۀ  نفاز  شاود.  بررسای  قادرت  مفدان با هامفدان این پفوند و شود پرداخته شده داده جوالن
 توزیا ِ  موجاود   نظاامِ  برانادازی  یاا  حفا   در وی نقش و قدرت ذائقۀ با آن رابطۀ و سود مسوود
 ایتاه نک تقریباا   تاا  شود بفان طبقاتی س طۀ استمرار و ایجاد در وی نقش و شود کاویده سرمایه
 نشود. فروگذاشته پردازنظریه دو این رویکرد در اساسی
 

 ادبیات شناسیجامعه در بوردیو و گلدمن رویکرد
 جزئی طور به کم،دست گر،اندیشه است. اجتماعی زندگی از بیشی اندیشه» گ دمن، رویکرد در
 الا :  1177 ن،)گ دم «پژوهدمی را آن که است موضوعی از بیشی ها،مفانجی برخی با همراه و

 اجازا » است. دیالکتفکی گ دمن برای ک ّفت است. گرفته هگل از را ک ّفت اندیشۀ گ دمن (.111
 از جزئای  ایجنبه اندیشه دارد. بستگی اجزا شناخت به نفز کل دریافت و شودمی شناخته کل با

 اسات.  اجتمااعی  گروه از عنصری نفز انسان این اما، کامل. و زنده انسانِ است: انضمامی واقوفتی
 گاروه  یک رفتار موارد، اغ   در ،نفز یابد.می مونا انسان رفتار و زندگی مجموعۀ در اثر یا اندیشه

 پفوند  این (.191 ا  191 ب:1177 )گ دمن، «سازدمی ممکن را اثر فهمفدن اجتماعی طبقۀ یا و
 اسات  درونای  ونادارِم ساختارِ کردنِروشن دریافت است؛ تشریحی -دریافتی فرایندی دیالکتفکی

 یاک  در کاارکردی  و ساازنده  عنصار  عناوان  باه  درونای  مونادارِ ساختارِ این گنجاندن تشریح و
 از که گزینندبرمی را موناداری ساختاریِ الگویِ تفسفر، یا دریافت در» فراگفر. واسطۀبی ساختار

                                                           
1. understanding exploration process  
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 را ماتن  تماام  ناد بتوا و باشاد  شاده  ساخته عناصر این مفان پفوندهای و عناصر محدودی توداد
 ایرابطاه  آفرینناده  یاا  فاعال  یک هایگرایش با ساختاری الگوی مفان باید تشریح دهد. توضفح
 تار گساترده  ک ّفات  یاک  در کاارکردی  و موناادار  رابطۀ مقام در را اثر گنجاندن که سازد برقرار
 را رابطاه  ایان  کاه  اسات  آن دیالکتفکی شناسیجاموه کانونی اندیشۀ مورد، این در سازد. ممکن
 «کرد برقرار توانمی اجتماعی گروه یک یا جموی آفرینندة یک با فق  ب که فرد، یک با نه هرگز

 (.53 ا 57 :1177 )گ دمن،
 و عمال  هادف  کاه  دارناد  وجاود  اییهدسته نفز اجتماعی هایگروه مفان» گوید:می گ دمن

 طبفوت با هاانسان رواب  و هاانسان مفان رواب  مجموعۀ و جاموه کل آفرینیساخت آنان آگاهی
 از گ ادمن  توریا   در (.55 ا  51 :1177 )گ دمن، «انداجتماعی طبقات همان هاگروه این است.
 و احساساات،  هاا، گارایش  از ایمجموعه نگریجهان» و دارد بسفاری اهمفت نگریجهان ،طبقه

 هام  باه  را اجتمااعی  طبقاۀ  یاک  اعضای موارد بفشتر در گروه یک اعضای که است هاییاندیشه
 رفتاار  (.217 ب:1177 )گ ادمن،  «دهاد مای  قارار  دیگار  هایگروه مقابل در را آنان و پفونددمی

 فرد. به نه است وابسته او اجتماعی طبقۀ یا گروه به که کند بفان را مونادار ساختاری باید انسان
 را میاطباان  و نویساندگان  ادبای  ذائقاۀ  و ذهنفت او داد. گسترش بوردیو را گ دمن رویکرد

 به کنش و ساختار منش در داد. انسجام مفدان و منش مفاهفم با را خویش نظریۀ و کرد بررسی
 در کنشاگران  هاای تجرباه  کاه  وخوهاستخ ق از ثابت نسبتا  ایمجموعه منش خورند.برمی هم

 ویاد بگ که نفست دشواری قواعد منش آفریند.می را آن اجتماعی ساختار در خاص هاییموقوفت
 کاه  کناد مای  عمال  پاذیری انوطااف  هاای رهنمونمجموعه همچون ب که نکنفم، چه و کنفم چه

 :1133 پاور، )جالیای  یابناد مای  انطباا   جدیاد  فضای با آسانیبه و نفستند آگاه آن از کنشگران
 ایشافوه  باه  هرچناد  را، ماا  کاه  داناد مای  کنناده دگرگون دستگاهی را وارهعادت بوردیو (.119
 هم وارهعادت .دهدمی سو  مانگفریشکل اجتماعیِ شرای   بازتولفد  جهت  در ناپذیر،بفنیپفش

 اسات  نسا ی  مواردی در و گرفته شکل مادی صورت به و است ساختاردهنده هم و یافتهساخت
 (.712 ا 125 :1137 براویت، و )مف نر

 کاه  اسات  ... و تسفاسا  اقتصااد،  دیان،  ع ام،  هنار،  زنادگی،  از گونگونه هاییحوزه مفدان
 از سااختمندی  فضاای  مفادان  اناد. آفریاده  مقاررات  و هاا قاعاده  از متماایزی  کوچک هایمدل

 کند؛می تحمفل شوندمی آن وارد که کسانی بر را خود تصمفمات که است قدرتی هاست؛جایگاه
  ِتوزیا  موجاود   مِنظا براندازی یا حف  پی در آن با نهادها و کنشگران که است کشاکشی صحنۀ

 رشاد  مراحل در هاییقاب فت و امکانات مفدان هر هست. عمل آزادی مفدان در .هستند 1سرمایه
 هاای مالک و ضواب  بر و دارد نگه مصون خارجی تأثفرات برابر در را خود تا آورده دست به خود

                                                           
1. capital 
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 کناد  رعایات  را آناان  و گذارد صحه متجاوز و مجاور مفدان با مواجهه در و برابر در خود ارزیابی
 (.117 :1133 )استونز،

 سرمایه بوردیو، نظر به ببرد. بهره اجتماع در خاصی مناف  از تا دهدمی امکان فرد به سرمایه
 در را فرهناگ  نقاش  بوردیاو  .(7)نماادین  و ؛(5)اجتمااعی  ؛(1)فرهنگای  اقتصاادی؛  است: نوع چند

 و داشته اجتماعی طبقۀ شنق همواره فرهنگ او، نظر به داد. نشان گریس طه و طبقاتی نابرابری
 است. گسترده جاموه همۀ در طبقاتی ذائقۀ مفزان به را طبقاتی س طۀ

 همساانان  دهد،می ادراک اجتماعی نظام در جایگاهشان از افراد به که است عم کردی ذائقه
 :1179 )ریتازر،  کناد مای  متماایز  دارناد  گوناگونی ذائقۀ که را کسانی و کندمی نزدیک هم به را

 باه  موطاوف  اقتصاادی  کانش  را انساانی  هاای کنش همۀ توانمی اینکه فرض با بوردیو، (.721
 فرادساتی  بیش مس   طبقۀ که گرفت نتفجه آورد، شمار به نمادین سود یا مادی سود افزایش

 ناام  باه  فرودساتی  بیاش  و کناد مای  کنتارل  را اقتصاادی  سارمایۀ  که دارد «بورژوازی» نام به
 دیادگاه  از (.712 ا   125 :1137 براویات،  و )مف نار  را فرهنگای  یۀسارما  کاه  دارد «روشنفکر»

 مقباول  را شاان ذائقه اندتوانسته بهتر اندداشته جای باالتر اجتماعی طبقۀ در که کسانی بوردیو،
 ق مارو  در فرهنگای  کردارهای همۀ .کنند میالفت ترپایفن طبقات ذائقۀ با و سازند دیگران طب 
 را فرهنگای  تحمفال  راه از طبقااتی  سا طۀ  بوردیاو  دارند. قرار قدرت مناسبات و اجتماعی ستفز
 یاک  هاای ارزش تحمفال  بار  مبتنی نمادین خشونت او، نظر از .خواندمی نمادین خشونت نوعی
 ایجااد  آموزشای  نظام طریق از بفشتر خشونت نوع این .است جاموه طبقات همۀ بر خاص طبقۀ

 بوردیاو  (.319 ا  197 :1133 )سفدمن، کندمی حکفمت قدرت رأ  در را افراد جایگاه و شودمی
 هاست.جنبه همۀ در س طه پنهان رواب  آشکارایی پی در

 

 تحلیل
 در ساود  مساوود  صانفی.  یدیگار  و (3)دربااری  یکی دارد: شهرآشوب دو (7)س مان سود مسوود

 اسات.  کارده  توصاف   را صان   پنجااه   از بافش  ابفت 299 با ،قطوه 91 در اصنفی شهرآشوب
 داد: قرار زیر هایگروه در توانمی ،ندارد ربطی شهرآشوب به که را، قطوات از برخی
 احول؛ دلبر وص  و گنگ یار وص  نابفنا، دلبر وص  مانند ،موفوب دلبران توصف  ا
 ؛مفهمان یار و ،کردهعر  یار رفته، حج به یار جودْزل ، یار توبفرهای با ک ی به یار توصف  ا
  خود؛ وص  در ا
 ها؛آن مترادف یا مشترک نام با صنوف از برخی توصف  تکرار ا
 .ترسابچه مانند ،مذهبی هایاق فت توصف  ا

 ساود  مساوود  قطواات  زباانی  ساختار است. روایی و وگوییگفت ،خطابی قطواتْ بفان شفوة
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 ،شاده  تکارار  گااه  ساس   و آماده  آغاازین  قطواات  در کاه  ،وی گفتاری شفوة است. ساده بسفار
 است: ایح هچهارمر

 ؛شغل صاح ِ بدنِ اعضای تشبفه ا
 ؛فرا  بفانِ ا
 ؛یاری ط  ِ ا

 (9)است. شده فراهم اشزمفنه که برهانی با اص ی خواستۀ بفانِ ا

 دیاده  آن در کهنگای  هاینشانه و است روان و ساده صنفی شهرآشوبِ در سود مسوود زبان
 عالقاه  گرایای، حارف  ویاژه هبا  ،واژگانی بازی به سود مسوود است. میت   قطواتْ وزن شود.می

 دارد.
 ساین  ب کاه  ،اسات  تشبفه پایۀ بر سود مسوود شهرآشوب در زیباشناختی زیرساخت تنهانه

 هاا صن  به مربوط هایا ل مان و عناصر از هاتشبفه از نفمی از کمتر در اما، شده. بنا تشبفه بر نفز
 هاای تشابفه  اسات.  ادبی هایسنت به تربفش بیش این در سود مسوود نگاه است. شده استفاده

 صانفی  عناصار  از آن در که هاییتشبفه بفشتر (11)است. خاصی هایصن  توصف  در وی زیبای
 مواروف  قطواۀ  مثل ،اندغفرحسی به حسی و آمده آن در اجزا همۀ و اندگسترده شده برده بهره

 شده: آورده نمونه برای فارسی ادب بالغی هایکتاب بفشتر در که همان سود؛ مسوود
 است نفاز و امفد جانا مگر تو جود
 زانک عج  نه من دل تو جود به ستبسته

 اسات  دراز و اسات  سافاه  دو هار  چنفن که زیرا 
 اساات  نفاااز  و امفااد بسااتۀ  در همااه  هااادل

 (791 :1171 ،س مان سود )مسوود                
 برشمرد: را زیر نادارمو ساختارهای توانمی سود مسوود صنفی شهرآشوب برای

 صااحبان  هاای انادام  باه  استواره اندکی و تشبفه راه از بفشتر تغزّل در سود مسوود ؛تغزّل ا
 او تغازّل  اسات.  جادایی  از حارف  بفشاتر   است. کرده استفاده ادبی هایسنت از و پرداخته شغل
 :است آشکار گاه وی اشارة و است مذکّر تغزّل

 باااازیگر کاااوبپاااای بااات ای
 مانااد آساامان بااه تااو گشااتن

 روز نمایااد تااو روی از کااه گاار
 

 طااارب اصااال و نزهتااای مایاااۀ 
 عجا   ناه  پسار  ای باشد چنفن گر
 ش  نماید تو زل  از چه ور

 (791 :1171 ،س مان سود )مسوود
 آن در اماا  پرداخته، کار شفوة توصف  به کمتر صنفی شهرآشوب در سود مسوود ؛توصف  ا

 صااحبان  کاار  شافوة  و صنفی دانش به اندکی وی است. فراوان شغل صاحبان هایاندام توصف 
 :1171 ،سا مان  سود مسوود) «سارا عنبر دیوانه مردم عالج هست که» مانند  کرده، اشاره شغل

 یا (.119
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  رنگاارز کنااد رنگااش هرچااه ب اای
 

 آب بااه را آن ماار بشااوید پاا  آن از 
 (179 :1171 ،س مان سود )مسوود              

 از: اندعبارت سود مسوود  صنفیِ شوبِشهرآ دیگر هایویژگی
 صنفی؛ واژگانی حوزة از واژه گزینش ا

 روایی؛ و ،وگوییگفت ،خطابی بفانِ شفوة ا

 طنز. اندک کاربرد ا

 مساوود  اجتمااعی  زنادگی  از بیشای  توانمی را شهرآشوب ،مونادار ساختار این به توجه با
 موضاوع  باا  نسابی  طاور  باه  ،گ دمن رتوبف به ،و است شهرآشوب از بیشی خود او دانست. سود
 در و دارد ادبای  سنت در ریشه اسا  در که سرایی،شهرآشوب فرهنگی مفدان در او .شده یگانه

 انباشات  باه  گونااگون  هاایی مفادان  در گویی که کندمی بازی ایگونه به گذرد،می خفال دنفای
 متفااوت  گونااگون  هایدانمف بازیگران با وی طنزآوری شفوة و تغزّل نوع است. مشغول سرمایه

 ،توصاف   ،تغازّل  دارد. بستگی آنان اجتماعی پایگاه به وی سین شفوة و هاشغل به او نگاه است.
 باه  را ما گ دمن، گفتۀ به که، چفندمی هم کنار در را اجزائی هااین از یک هر گفریجهت و طنز

 ساود  مساوود  رآشاوب شه باه  گ ادمن  اندازچشم از اگر کند.می نزدیک شهرآشوب کل شناخت
 از برآماده  وی صانفی  شهرآشاوب  اسات.  وی واقوفات  از جزئی ایجنبه وی شهرآشوب ،بنگریم
 اجتماعی هایگروه عضو آفرینندهْ گویدمی گ دمن اما، بود. تواند وی فردیت فرآوردة و او اندیشۀ

 در ساود  مساوود  (.191 ب:1177 ،)گ ادمن  کناد مای  ممکان  را اثار  فهام  گاروه  رفتاار  و است
 کاه  راهای  ساه  از صنفی سرایانشهرآشوب باشد؟ تواندمی گروه کدام نمایندة صنفی شهرآشوب

 هاای شهرآشاوب  برخالف ،نهاده قدرت با رویارویی در نویسندگان و هنرمندان پای پفش بوردیو
 در ساود  مساوود  نظر اما ،دارند نظر فرودست قط  به طبقاتی رواب  حوزة در ظاهر به ،درباری

 در هاا آن باا  و کناد مای  توصف  را فرودستان که حالی در او نفست. سویهیک یصنف شهرآشوب
 و خاانوادگی  خاساتگاه   باه  توجاه  باا  ،وی نبرده. یاد از را دیگر مفادین در بازی است تغزّل حال

 هاای باازی  ایان  دارد. را گونااگون  هاای مفدان در بازی توان ،پُرمایه اجتماعی و فرهنگی سرمایۀ
 ترسافم  آنجاا  در زیرا است، برجسته وی درباری شهرآشوب در گوناگون هایانمفد در چندگانه

 حاول  هاا مفدان زیر حرکت و است ترآسان قدرت مفدان با هامفدان پفوند و گوناگون هایمفدان
 هاییمفدان و رنگکم قدرت مفدان ک ی به صنفی هایشهرآشوب در اما تر.آشکاره قدرت مفدان
 باه  را ماا  سود مسوود شهرآشوب هایگرانفگاه تشریحِ شوند.می رجستهب اقتصاد و فرهنگ چون
 در اساا   و اسات  تغازّل  ساود  مسوود شهرآشوب کانونی نقطۀ رساند.می پفشفن پرسش پاسخ
 سارا، شهرآشاوب  بانوی ،گنجوی مهستی حتی است. مذکّر تغزّل بر صنفی هایشهرآشوب تغزّل

 تار ساس   تغازّل  مذکّر نوعِ به رفته. سنت این بر زنف دارد، رباعی قال  در صنفی شهرآشوبی که
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 شفوة بفان و توصف  برای اسا  در صنفی شهرآشوب سرودن گرچه ؛تغزّل اما پرداخت. خواهفم
 حتای  ،آیاد مای  تغازّل  ضمن در و نمایدمی فرع سود مسوود شهرآشوب در این  هاست،شغل کار

 درباارة  نموناه،  بااب  از تغازّل.  دست در ابزاری یا است تغزّل تقویت برای صنفی کنش به اشارت
 گفته: رنگرز

  رنگاااارز باااات آن کاااارد زرد رخاااام
 چشاام دو آب رنااگ از پاا  بشسااتش

 رنگااارز کناااد رنگاااش چاااه هااار ب ااای
 

 آفتااااب رخ و اسااات سااارو بااااالش کاااه 
 خااواب دو هاار آن از هجااران آب شساات کااه

 آب بااااه را آن ماااار بشااااوید پاااا  آن از
 (519 :1171 ،سود )مسوود                              

 هایواژه بر تکفه با ورانپفشه هایاندام تشبفه سود مسوود شهرآشوب در هاتغزّل از بسفاری
 در تاوان مای  نفسات  صارف  تغزّل که قطواتی برای ،اما ندارد. خاصی گفریجهت و است صنفی
 برشمرد: را زیر هایگفریجهت تغزّل ضمن
 

 هجران بیان تغزّل:
 نمونه: باب از است. گونهاین صنفی شهرآشوب در ودس مسوود قطوات از نفمی از بفش

 پادر  جاان  ای تاو  دسات  از شاد  کاه  بدیدم تا
 ق اام کااردار بااه تااو وصااال امفااد بااه ماان
  امدهاای فرمااان روزی ار ق اام سااانبااه ماان

 

 روان ساافم چااون کاغااذ باار زر چااون ق اام 
 دوان و گریااان و گشااتم نااوان و زرد و الغاار

  نروا تاو  پافش  گاردم  ق ام  چو خود سر به 
 (239 :1171 ،س مان سود )مسوود           

 گِله تغزّل:
 او صافاد.  و ،صوفی ،شاعر ،قاضی ،شهر حاکم ،زرگر ؛است خاصی اصناف  از سود مسوود هایگ  ه

 باه  توجاه  باا  نفاز،  وی گ  اۀ  نوع برخوردارند. سرمایه از بوردیو، توبفر به که، دارد گ  ه صنوفی از
 مقادمات  ک ی تا که کرده گ ه او از ؛دارد اقتصادی سرمایۀ زرگر ؛شودمی رنگ به رنگ ها،سرمایه
 او بار  نفاز  و شناسد؟نمی را او و ورزدنمی مهر چرا پرخاش؟ و کفنه چرا کند؟می فراهم را جنگ

 شاود مای  برجساته  دیادگان  در بیاش  این در آنچه کامکاری؟ ک ی تا پرسدمی و بردمی حسرت
 است: بردنحسرت

 ساااختن جنااگ بفااۀتو بااه تااویی ک اای تااا
 مشااغ ه و پرخاااش و داری کفنااه همااواره

 مااارا بگاااداختی ،زر مااان و زرگاااری تاااو
 حااق بااه نشناساای ماارا ماار کااه چااون پاا 

 

 تاااختن پفوسااته کامکاااری اساا  ویاان 
 نااواختن ناادانی مهاار بااه ماارا هرگااز
 گااداختن زر جااز دارد کااار چااه زرگاار

 شااناختن دانااد زرگاار همفشااه زر گاار
 (729 :1171 ،س مان سود )مسوود      
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 کارده  بفاان  را خاویش  آرزومنادی  ،سنگدلی از گ  ه ضمن ،زرگر دربارة دیگر ایقطوه در نفز
 به است. دیگر لونی از قدرت مفدان تفزتازان از او گ  ۀ (.219 :1171 ،س مان سود مسوود) است

 نویارا  را دل قاضای  آیا ؟کنیمی ویران را دلم چرا ام،کرده وق  تو بر را دلم من گویدمی قاضی
 چرا شده؟ سایر عالم به نامت و دارد روایی شهر در تو حکم که گویدمی شهر حاکم به یا کندمی
 اسات  فروتناناه  گاروه  ایان  باا  گ  اه  و تغازّل  شافوة  در وی سین لحن داری؟می روا ستم من بر
 (.119 ،921 :1171 ،س مان سود مسوود)

 اروتفکای  هاای نشانه است. خودمانی گروه این با وی زبان دارند. فرهنگی سرمایۀ دیگر گروه
 :فستن حسرتمندی و یفروتن از نشانی آن در و دارد

 پااادر  دالرام ای تاااو پساااری شااااعر
  دلباار ای آفتاااب تااو دلاات اساات ساانگ

 

 خطاار بساافار سااتگااوهری تااو بفاات هاار 
 گااااوهر زایااااد آفتاااااب ز ساااانگ در
 (229 :1171 ،س مان سود )مسوود          

 گ اه  صافاد  از است. آمفزطونه و دغدغهبی ،صمفمی زبان نفز دندارن ایسرمایه که گروهی با
    (.219 :1171 ،س مان سود مسوود) کندمی دیگر آبیور و خوابگاه ش  هر چرا که کندمی

 

 اروتیکی هاینشانه تغزّل؛
 فراتار  خاواهی بوساه  از و اسات  مالیام  سود مسوود شهرآشوب اروتفکی هایتغزّل ک ی، طور به

 «شااهی  شاکّر  ساتدن  شاهان ز است رسم زیراک/ تو ز من ستدن بیواهم بوسه یک» رود؛نمی
 باارة در ،نموناه  بااب  از .رفته فراتر اندکی قطوه چند در ،اما (.915 :1171 ،س مان سود مسوود)

 آهنگر:
  تاااو پفشاااۀ ساااتآهنگاااری اگااار

 برساااااز دلاااام وز خااااویش دل از
  تاو  دل چاون  سایت  نفسات  کاهنی

 

 تااااان درده دلرباااااای ای مااااان باااااا 
 آهاااااان و کااااااوره کااااااار پاااااای از

  ماان دل چااون گاارم نفساات ایکااوره
 (119 :1171 ،س مان سود )مسوود          

 آمفیته. هم در ... و ط   و شکایت و تغزّل آن در که
 

 خشونت تغزّل؛
 باه  اسات.  انادک  بسافار  وی شهرآشاوب  در و نمایاد مای  دور سود مسوود آرام روح از خشونت
 زیان  و اسات  کشتن آلت تو کارد و غمزه هست؛ خشونت دکیان قصّاب، قطوۀ در شغل، اقتضای

 نرهد: جانوری هفچ دو
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 کاااارد و غمااازه داری کشاااتن آلااات
  موَبُاا تااو بااا چااون و جااانی ماارا تااو
 آناک  از تو بکشی روزی مرا که بترسممی
 

 جااانوری نرهااد دسااتت ز کشااته تااا دو زیاان 
 نظااری یااابم تااو دیاادار ز کااه گااردم زنااده

 خطاااری نااادارد تاااو نااازد کشاااتن جاااانور
 (119 :1171 ،س مان سود )مسوود                 

 

 تحذیر تغزّل؛
 ماثال ،  دهاد. می هشدار خویش هجران پفامد از را شغل صاحبان بفشتر سود مسوود تحذیرها در
 و واژگاانی  روابا   نظار  از شهرآشاوب  در سود مسوود قطوات زیباترین از که ادرودگر صفت در

 دهد:می هشدار بدو و ترساندمی را وی نفیص واژگان کاربرد با ااست تشبفهات
 تااو ساااروی سااانبااه گشااتم تافتااه و ناازار
 ساارگران تااو غاام در شاادم تااو متااۀ چااو

 خااویش ارة سااانبااه جااویی هجااران همفشااه
 

 بنااادیش عاقبااات ز ایااازد ز بتااار  مکااان 
 دلااریش شاادم اسااکنه از تااو چااوب سااانبااه
 خاویش  شۀتف چو همه تراشی خویش سوی به

 (219 :1171 ،س مان سود وود)مس               

 :1171 ،سا مان  ساود  مسوود) نکند پارهپاره را وی پُرخون دل تا داده هشدار نفز دیباباف به
927.) 

 را صانفی  هاای شهرآشاوب  کاه  اسات  دیگاری  گ ادمن،  توبفار  باه  مونادار، ساختار توصف ْ
 آن جای تغزّل اما ،باشد توصف  باید صنفی هایشهرآشوب در گرانفگاه که آمد ترپفش سازد.می

 کاه  قطوااتی  ساود  مساوود  شهرآشاوب  در آمده. تغزّل ضمن در هست، توصففی اگر و گرفته را
 و روایای  شافوة  باه  فصّااد  قطواۀ  در اند.هنری ،دیریاب و اندک اگرچه باشد شغل ص رف  توصف 

 است: شده تصویر زنیرگ شفوة وگوگفت
 بربساات ماان دساات و حااور آن آمااد

 فتمبگااااار دسااااات باااااه او زناااااخ
 آهسااااته و باااااش هشاااافار گفاااات
 بگااارفتم دسااات باااه مااان ار گفاااتم
 اسااات رسااام زدنرگ هنگاااام زآنکاااه

 

 شسااات باااه دسااات اساااتادوار زدم 
 بیسات  شسات  به من دست رگ چو

 مسات  ماردم  چاو  مبار  جاا  هر دست
  هسااات عاااذرم تاااو ساااادة زناااخ
 دساات اناادر گاارفتن ساافمفن سااف 

 (917 :1171 ،س مان سود )مسوود    
 نهااده؟  ماذکّر  تغازّلِ  بار  را اساا   است، سراییوبششهرآ آغازندة که ،سود مسوود چرا ،اما
 حاوزة  باا  وی رابطاۀ  ساس   و ساود  مساوود   صنفیِ شهرآشوبِ آفرینشِ تارییی شرای   بررسی
 کند. روشن را مسئ ه تواندمی ابوردیو و گ دمن نقد در نیستفن هایگام اقدرت

 تاا  192 هاای ساال  بافن  کاه  غزنوی، هفمِابرا مسوود  س طان پادشاهی دورة در سود مسوود
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 و باود  زوال باه  رو غزنویاان  پادشاهی گرچه ،دوره این در زیست.می راند،می فرمان قمری 513
 خاویش  دیرسال رواییفرمان دوران در غزنویان کردند،می تنگ را آنان جای آرامآرام س جوقفان 

 شاکل  گونااگون  هاای مفدان فرهنگ  .بودند کرده تثبفت گوناگون هایمفدان در را خویش ذائقۀ
 از یکای  امردگرایای  خواساتند. می قدرت مفدان چفرگان که رفتمی راهی همان بر و بود گرفته
 حتی فرهنگ این بود. هاوالیت کشانگشت ایاز به محمود عشق و است غزنویان فرهنگی عناصر

 در نفاز  دیگار  هاای الیاه  رد فرهناگْ  بود. یافته روایی هند قارةشبه تسیفرشدة هایسرزمفن در
 باا  دیاد  زاویاۀ  و گفتاار  شافوة  ،ادبی هایسنت نظر از سود مسوود بود. دستیک غزنویان ق مرو

 کااربردن  باه  جاز  شاگرفی  تفااوت  بازرگ  خراسان سوی این در خود دورةهم خراسانی شاعران
 ایاران  باه  را هندوان اقتصادی سرمایۀ هند به مسوود و محمود یورش ندارد. هندی واژة چندین

 دراز هاای ساال  در غزنویاان  برد. هند به را فارسی ادبی جغراففای فرهنگ و فارسی زبان و آورد
 هایمفدان در را خویش ذائقۀ بوردیو توبفر به ،کالم یک در و، زندگی سبک ،اخال  رواییفرمان

 و دادناد  کلش را قدرت اَشکال و هنجارها از کوچکی هایمدل هامفدان این و پراکندند گوناگون
 خاساتگاه  باه  توجاه  با سود، مسوود کرد. تحمفل هامفدان واردشدگان بر را خود گفتمان قدرتْ

 پاذیرفت.  را قدرت کانون ذائقۀ و هنجار پ  داشت. رغبت قدرت مفدان به ورود برای ،اجتماعی
 زیبرانادا  یاا  حف  پی در گوناگون هایمفدان کشاکش در که کندمی نمایندگی را ایطبقه وی

 هدفادار  گازینش  باه  ادبای  مفادان  در ،چفره ذائقۀ اسا  بر وی، اند.سرمایه توزی ِ موجود  نظامِ
 را سسسفن شاعران و گردید سنت وی از پ  این و یازید دست سراییشهرآشوب در مذکّر تغزّلِ

 بفاراه  اسات.  مشاهود  نفاز  صفویه دورة ادبی مفدان بر فرهنگی ذائقۀ این تأثفر کشاند. وی راه به
 باه  دوره ایان  در امردگرایای  اوضااع  گفارد. مای  اوج صفویه دورة در سراییشهرآشوب که نفست

 ندارد. ضرورتی آن واگویۀ و آمده تارییی هایکتاب در تفصفل
 هماۀ  گویاد مای  بوردیاو  اسات،  فرودساتان  به سود مسوود نگاه صنفی شهرآشوب در گرچه
 از جادای  فرهناگ  و دارد قارار  قادرت  ناسابات م و اجتماعی ستفز ق مرو در فرهنگی کردارهای

 ماذکّر  تغازّلِ  کااربرد  و سود مسوود درباری شهرآشوب آفرینش که بود تواند پ  نفست. جاموه
 تنفاده  هام  در ایشابکه  قادرت  ،1فوکو نظر به باشد. طبقاتی س طۀ استمرار و ایجاد از ایشفوه
 دارناد،  جریان آن زنجفرهای بفن ما فرادا تنهانه و شودمی اعمال و کارگرفته به گونشبکه است،
 آن سافطرة  تحات  و قادرت  کاردن اعماال  برند؛می سر به دوگانه وضوفتی در همفشه هاآن ب که

 به روزمره دنفای در انسانی رواب  ریز ریز طریق از و ندارد مرکز اصال  فوکو، نظر از قدرت، بودن.
 مساوود  (.273 :1135 ،)خاالقی  شاود مای  دبازتولف غفرگفتمانی و گفتمانی اعمال و زبان واسطۀ

 را فرودساتان  خاویش،  زعام  باه  و، ساراید مای  صنفی شهرآشوب دست یک با که حالی در سود

                                                           
1. Foucault 
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 طبقاۀ  از کاه  اوی اسات.  کارده  دراز فرادسات  قط  به را خویش دیگر دست کند،می توصف 
 زنادگی  سابک  و هاا ماالک  و ذائقاه  بار  تکفاه  باا  قدرت مفدان در بازی برای ااست فرهفیتگان
 را ترقای  هاای پ ه ،گسترانده فرهنگی مفدان در را آنان س طه تب  به و را آنان ذائقۀ ،قدرتمندان

 را خویش منزلت فرهنگی رقبای مفان در و ،زده پ  را سفاسی رقبای ،پفموده قدرت مفدان در
 اساتمرار  و مشاروعفت  ایهزیناه  کمتارین  باه  جاموه در را خویش ذائقۀ نفز قدرتمندان افزوده.

 یونای  نهااده؛  نام «نمادین خشونت» را فرهنگی تحمفل راه از طبقاتی س طۀ بوردیو اند.بیشفده
 مساوود  مانش  باا  ذائقه این آیا اینکه جاموه. طبقات همۀ بر خاص طبقۀ یک هایارزش تحمفل

 ذائقاۀ  همساویی  ایناماه زنادگی  هایپژوهش اما، است. دیگری مسئ ۀ نه یا دارد همسویی سود
 قدرتمنادان  ذائقاۀ  از جادا  وی ذائقاۀ  پ  (11)کند.می تأیفد را حاکم طبقۀ ذائقۀ با سود وودمس

 و گونااگون  هاای مفادان  در چندگاناه  باازیگری  بر عالوه جاموه، در خویش ذائقۀ تثبفت و نبوده
 در را ساود  مسوود منش کنش، و ساختار این است. افزوده وی هایسرمایه بر ها،آن در پفروزی

 باا  توامال  و ادبای  مفدان تاریخ فرآوردة مذکّر تغزّلِ ساختار پ  آفریده. خاص اجتماعی ارساخت
 ،اسات  کنشگران راهبردهای پفامد و گفردمی شکل درونی منازعات با مفدان است. قدرت مفدان

 ادارة در تغففر ایجاد جهت به موجود نظم براندازی برای چه مفدان گفریجهت از دفاع برای چه
 آشاکار  نفاز  ساود  مساوود  ذهنای  سااختار  با ساختار این پفوند گونهبدین مفدان. خاص سرمایۀ

 شود.می
 ساود  مساوود  شهرآشاوب  در اماا،  هاسات. شهرآشوب در ایبرجسته مونادار ساختار مطایبه

 ارباباان  .2 دینداران؛ و دین .1 رفته: نشانه را سویه دو وی طنز گفریجهت است. رنگکم بسفار
 یاا  (12)شاده  آفریده پفامبران دربارة ت مفحاتی اسا  بر یا است: نوع دو دینی سویۀ با طنز ع وم.

 اساا   درپفوساته.  مطایباه  صاوفی  و عاباد  زاهد  ،فقفه با بیش این در .است دینداران با شوخی
 هاا آن و دارد پرسشی یا خواهش هاآن از سود مسوود وگوست.گفت بیش این هایمطایبه همۀ

 (11)دهند.می پاسخ بدو خویش ۀرشت به توجه با
 ایسارمایه  هار  از کاه  اناد کساانی  ساود  مسوود شهرآشوب در مطایبه هایآماجگاه دیگر از
 قطواات  در وی زباانی،  موهاود   شافوة  باه  و، اسات  ط ا   بارای  بیاش  این در مطایبه اند؛عاطل

 ایان  ساا  ا بار  ساس   و سااخته  مبنا آن بر تشبفهی ،نهاده مبنا را ایجم ه نیست شهرآشوبی
 کرده: مطایبه ط   با سازیبرهان و مقدمات

 آب در و آب ز نترساااای نگارینااااا،
 هرگااز و ساافمی ماااهی تااو ب اای

 وی در و هسااات آبگفاااری کناااارم
 

 نفکوشناهی و رفتاریسبک 
 ماهی آب مفان در نترسد
 بیواهی ار کرد آشنا توانی

 (911 :7111 ،س مان سود )مسوود
 ساود  مساوود  صانفی  شهرآشاوب  در مطایباه  شاگرد  ینآشاکارتر  بفنافم، می که طورهمان
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 در گرچاه  هاآن با وی سین شفوة و هاشغل به سود مسوود نگاه وگوست.گفت در طنز آفرینش
 اشاغال  هاا مفادان  در کاه  است جایگاهی به بسته ،واق  عالم در نه و ،شهرآشوب و تیفل و شور
 یاا  دارند اجتماعی سرمایۀ که کسانی با ،حسرت با دارند اقتصادی ۀسرمای که کسانی اب ،اندکرده

 گفتاه  ساین  دغدغهبی و رها فرهنگی مفدان دارانسرمایه با و فروتنی با اندقدرت مفدان بازیگر
 باا  فقا   او بنگاریم،  بوردیاو  زاویۀ از اگر تاخته. فرهنگی مفدان در نفز را مطایبه اس ِ وی است.

 ،برناد مای  سر به قدرت مفدان از دور و انددستقوی فرهنگی مفدان در که کرده مطایبه کسانی
 کاار  بادین  تاوان مای  نفاز  دیگر زوایای از اما، ندارند. مقاب ه توان و است کوتاه قدرت از دستشان
 نفاز  و ،غزناه  قادرت،  کاانون  از او دورباودن  پفامد دینداران به سود مسوود رفتننشانه نگریست.

 را گاون گوناه  ماذاه   و هاا فرهناگ  از فدانیم آنجا در که است هند، قارةشبه ،وی جهانزیست
 مرباوط  داساتانی  اشارات از گفریبهره با یا کرده انتقاد آنان از دغدغهبی پ  داشت. چشم پفش

 کاه  دانساته مای  و آفریاده  مطایبه کرده توصف  یا تغزّل آن با که شغ ی اقتضای به پفامبران به
 باه  پارداختن  مجاال  اینجاا  در دهاد. مای  تیفف  را تابوشکنی بار خود خودی به ت مفح و اشاره
 دیدگاه از طنز، هاینظریه مفان در اما، نفست. مطایبه شناسانۀغفرزبان و شناسانهزبان هایجنبه

 مفارّی  را طناز  کاه  ]تی فاه،،  رهش نظریۀ با بفشتر سود مسوود صنفی شهرآشوب طنزِ راسفن،
 است. سازگار (،31 :1131 پور،فنی)باغ داندمی روانی و عصبی و ذهنی انرژی رهاسازی برای

 کرد: بندیطبقه زیر شرح به توانمی سود مسوود شهرآشوب در را هاشغل ،ک ی طور به
 شغل قشر

 فقفه ،منجم ،کات  ،ف سفی ،هندسی ،شاعر ،نحوی دانشمندان
 بربطی ،چنگی ،طبّال ،نایی ،آوازخوش ،کوبپای ،رقّاص نوازندگان

 نرّاد ،آشناگر ،بازچوگان ،کبوترباز ،صفّاد ،گفرکشتی تفننی هایشغل
 زنتفغ ،حاج  ،قاضی ،شهر حاکم ،لشکری دولتفان

 تاجر ،بازرگان ،فروشهففروز ،عنبرفروش فروشندگان
 آهنگر ،تفرگر ،درودگر ،زرگر صنوتگران
 صوفی ،عابد زاهد ،واع  ،نمؤذّ روحانفون

 ندهخرب ،نف گر ،کنچاه ،رنگریز خدماتی هایشغل
 طبف  ،فصّاد ،عطّار پزشکان

 ابقصّ ،ازخبّ غذایی صنای 
 دیباباف بافندگان
 ربرزگ کشاورزان

 
 و دارناد  ساود  مسوود شهرآشوب در بفشتری حضور دانشمندان بندی،طبقه این به توجه با
 در نوازنادگان  هاسات. سارمایه  دیگر از بفشتر اجتماعی و فرهنگی سرمایۀ به سود مسوود توجه
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 انادک  در البته، دارد؛ او شادخوار روحفۀ از نشان این و دارند قرار دوم جایگاه در بندیدسته این
 تواداد  چشفده.می را گوناگون هایزندان ت خِ طومِ که هنگامی نه ،بوده قدرت ارکان از که زمانی
 رتباۀ  در دولتفاان  کناد. مای  تقویات  را باور این نفز سود مسوود شهرآشوب در تفننی هایشغل

 سارمایه  کسا   برای قشر این از گفریبهره و قدرت به وی توجه نشانۀ این و دارند قرار سسسفن
 بودناد.  بهاره بی ایسرمایه هر از تقریبا  که است بافندگان و کشاورزان به او توجه کمترین است.
 نمایاند.می را سود مسوود اشرافی نگاه نفز فروشندگان قشر در هاشغل

 

 نتیجه
 ادبای  سانت  اسا  بر را سراییشهرآشوب وی گذاشت. بنفان را شهرآشوب س مان سود مسوود

 شهرآشوبِ از را تغزّل و توصف  مونادارِ ساختارهای توانمی گ دمن، الگوی اسا  بر رییت. پی
 تاا  پرداختاه  شاغل  صاحبان توصف  به بفشتر توصف  در وی آورد. دست به سود مسوود  صنفی

 دهنادة نشاان  توانسات مای  صانوف  کار شفوة و صن  توصف  ف.صنو کار شفوة و صن  توصف 
 تقویات  بارای  صانفی  کانش  باه  وی اشارات .باشد وی دوران در عادی مردم کار و زندگی شفوة
 اسات.  ماذکّر  تغزّل سود مسوود صنفی شهرآشوب در تغزّل تغزّل. دست در ابزاری یا است تغزّل

 مانشِ  اساا   بار  کاار  این در او است. بوده نهآگاها کامال  سود مسوود برای مذکّر تغزّل گزینش
 به محمود عشق و داشته فراوان روایی غزنوی دورة در امردگرایی است. کرده رفتار قدرت کانونِ

 هاای سارمایه  از منادی بهاره  و قدرت مفدان به ورود برای سود مسوود است. بوده زبانزد نفز ایاز
 از تا نهاده مذکّر تغزّل بر غزنویان ذائقۀ ابقمط را شهرآشوب اسا  اقتصادی و فرهنگی گوناگونِ

 سارایی شهرآشاوب  مفادان  بففزاید. خویش هایسرمایه بر و شود نزدیک قدرت کانون به راه این
 خاویش  ساود  به را سرمایه توزی ِ موجود  مِنظا آن با تا است کشاکشی صحنۀ سود مسوود برای
 در باازی  باا  او اسات.  دوران ادبای  فادان م از برآمده سود مسوود شهرآشوب ساختار دهد. تغففر

 و اقتصاادی  ،فرهنگای  هاای سرمایه به یابیدست پی در و دارد نظر قدرت مفدان به ادبی مفدان
 و اسات  اشراف طبقۀ نمایندة سود مسوود بود. قدرت کانون به رسفدن برای ارتباطی هایشبکه

 دارد. همیاوانی  طبقه این دیدگاه با نفز او طنزآوری شفوة آنان. نگریجهان بازتاب او شهرآشوب
 باا  او دارد. بساتگی  هاا شاغل  صااحبان  اجتمااعی  پایگااه  به وی سین شفوة و هاشغل به او نگاه

 دورناد  سارمایه  و قادرت  از کاه  هاایی شاغل  با اما، ،فروتنی با اندنزدیک قدرت به که هاییشغل
 ،سا مان  ساود  )مسوود حسرت با ،دارد اقتصادی سرمایۀ که ،زرگر با ؛است گفته سین محابابی

 گفته: سین فروتنانه شهر حاکم و قاضی با و (927 :1171
 را دل باار تااو بااه امکاارده وقاا  ماان

 کاااه هماناااا ناااه امقاضااای کاااه گاااویی
 

 جااان ای ماان دل کناای چاارا ویااران 
  ویااران  کنااد  وقاا  کااه  بااود  قاضاای

 (119 :1171 ،س مان سود مسوود)     
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 :تاس اروتفکی و خودمانی یفرهنگ دارانسرمایه با سین شفوة
 تاااو مااان باااا نساااازی چااارا گفاااتم

 صااوفی ماان و پرسااتیباات تااو گفتااا
 

 بگااادازد تاااو بهااار ز تااانم ک ااای تاااا 
 ساااازد ک ااای صاااوفی پرساااتبااات باااا

 (991 :1171 ،س مان سود مسوود)        
 شده: روروبه آمفزطونه و دغدغهبی ،صمفمی نفز سرمایگانبی با

 تاگ  هبا  و چشام  به آهو چو ای را تو
 سااگ و کااوهو سااازند تااو بااا چاارا
 شا   باه  نترسای  هرگاز  کاه  تو مهی
 آب حااوض بااا تااو اناا  نف ااوفر چااو

 یاااار دالرام ای شااابی هااار چااارا
  خوابگاااه بفنماات دگاار دشااتی بااه

 

 بساار  ماار   چااو  تااگ  در انااد سااگان 
 یکااااادگر باااااا پفوساااااته نساااااازند

 مطاار  از شااوی  تااازه کااه  تااو  گ اای
 خضاار در تااو جااای هماای اللااه چااو

 پسااار گاااارینن ای زماااان هااار چااارا
 آبیااااور بفنماااات دگاااار حوضاااای ز

 (219 :1171 ،س مان سود مسوود)     
 

 یادداشت
 محجاوب،  ؛1 :3111 مواانی، گ چفن :)نک اندهدانست فارسی شور انواع از را شهرآشوب برخی .1

 اعجاز مفرزا از اصفهان توری  رسالۀ هست؛ فارسی ادب در نفز منثور شهرآشوب ،اما .(777 تا:بی
 شااه  مواصار  محمدشری ، مفرزا از شفف  شهرآشوب و صفویه، مواصر مالعطا، به وروفم هراتی،
 ابتکاار  را شهرآشاوب  است کرده سوی مباحث مقالۀ در پاکستانی عبداهلل صفوی. حسفن س طان
 ناوع  پدیدآمادن  در را دیاار  آن هاای سنت و رسوم و هند اجتماعی محف  و هندوستان شورای

 عباداهلل  ساین  جغراففاایی  نظار  از البتاه،  (.737 تاا: بای  )محجاوب،  بداند مؤثر شهرآشوب ادبی
 ادبای  هاای سانت  پایاۀ  بار  و فارسی به البته و ایرانی شورای ،هند در اما، است. راست پاکستانی

 ساروده  شافرازی  لساانی  را فارسی صنفی شهرآشوب ترینهنری نفز ،سرودند شهرآشوب فارسی
 است. داشتهن هندوستان با ارتباطی هفچ تقریبا  که

2. Habitus، و اسات  دیاالکتفکی  شاده،  ترجماه  خص ت و وارهعادت منش، به فارسی در که 
 تاارییی  واقوفات  یک ناپذیرجدایی وجود منزلۀ به را  هئمس عفنی و ذهنی ابواد تا کندمی تالش
 (.151 :1179 )بوردیو، کند تبففن
 ترجمه عرصه و زمفنه حوزه، فدان،م به فارسی در .field انگ فسی در و champ فرانسه در .1
 است. شده

 شده او خص ت و گردیده شیص الیتجزای جزء  و شدهدرونی است م کی فرهنگی سرمایۀ .1
 مهارت. و کاال مانند (،93 :1135 ،فونتن و )شویره
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 و هاا، آشانایی  هاا، رابطاه  .اسات  گاروه  در فارد  عضاویت  از ناشی مناب  اجتماعی سرمایۀ .5
 دهد.می واکنشی و کنشی قدرت فرد به ارتباطی هایهشبک به توجه با که هاییدوستی

 مانناد  کنناد، نمی درک را آن و نفستند هست که گونهآن نمادین سرمایۀ تأثفرات متوجه .7
 دهند.می نسبت هاهگرو افراد به که اخالقی صفات
 از او پادر  آماد.  دنفاا  باه  الهاور  در   111 تاا  113 هاای ساال  بفن س مان سود مسوود .7

 راه غزناوی  اباراهفم  سا طان  درباار  به پدر سفارش به نفز خود و بود غزنوی اول دورة مستوففان
 هنگاامی  باود.  نشف  و رفرازپُ سود مسوود زندگی بودند. همدان اهل سود مسوود نفاکان یافت.

 در و پفوسات  او به نفز سود مسوود شد، هند والی   179 در ابراهفم بن محمود الدولهسف  که
 او نزدیکاان  و شاد  زندانی پدرش دستور به   131 در محمود الدولهسف  بود. او همراه هاجنگ

 در ساال  ساه  و دهاک  و سو هایق وه در سال هفت وی سود. مسوود جم ه از شدند، زندانی نفز
 برد. سر به نای ق وۀ

 دهاااک و ساااو بکوفااات ساااالم هفااات
 

 ناااای ق واااۀ ساااال ساااه آنااام از پااا  
 (735 :1171 ،س مان سود ود)مسو         

 پادر  اماالک  سارا   به آزادی از پ  و شد آزاد زندان از   191 تا 139 هایسال بفن در او
 هند امارت او نشست. پدر جای به ،مسوود پسرش، و درگذشت   192 در ابراهفم س طان رفت.

 اهللهبة   ابونصار   اک المقاوام  باه  را او وزارت و سسهسااالری  و سسرد شفرزاد عضدالدوله امفر به را

 الهاور  توابا   از چالنادر  حکومات  باه  ،داشات  دیرینه دوستی ابونصر با که ،سود مسوود پارسی.
 رسفد.

  سااااکن شااادم هندوساااتان باااه چاااون
 مااااارا برگماشااااات بونصااااار بناااااده

 را ماضاااای مفاااار کااااه شاااانفدم ماااان
 باشاااااد ار نباشاااااد شاااااگفتی بااااا 

 

 پاااادر پفاااار عقااااار و ضاااافاع باااار 
 دگااار نایباااان همچاااو عمااال باااه

 لاااااوکر والااااای باااااود ایهبناااااد
 چالناااااادر قهرمااااااان مادحاااااات

 (171 :1171 ،س مان سود )مسوود     
 غاارت  باه  از پا   سود مسوود .نفز او یاران و شد زندانی و مغضوب بونصر مدتی، از پ     

 شافاعت  باه    511 در ساال  هشات  از پا   و شاد  زنادانی  مارنج  در پادرش  هایزمفن رفتن
 آزادی از پا   او شاد.  آزاد زنادان  از ،مشاکان  ابونصر رزادةبراد ،مشکان ع ی بن طاهر الم ک ثق

 پادشااهان  درباار  در کتابداری به عمر آخر تا و نرفت حکومتی و دیوانی هایشغل سرا  به دیگر
 درگذشات.  ،زنادگی  سال هشتاد به نزدیک از پ   ، 515 در سود مسوود شد. مشغول میت  
 سانایی  و سامرقندی  رشفدی موزی، میتاری، انعثم رونی، ابوالفرج راشدی، او عصرهم شاعران
 بودند. غزنوی
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 درباار  توصاف   در خففا ،  بحار  در مثناوی،  بفات  132 سود مسوود درباری شهرآشوب .3
 در و هاسات آن ساتایش  و نکاوهش  و مطربان امرا، خ وتفان، غزنوی، مسوود بن شفرزاد س طان
 غالمرضاا  تصحفح به ،وی دیوان در و ،317 تا 737 صفحۀ از نوریان، مهدی تصحفح به ،او دیوان
 باه  او دیوان در سود مسوود صنفی شهرآشوب است. آمده 579 تا 572 صفحۀ از یاسمی، رشفد

 رشافد  غالمرضاا  تصاحفح  باه  ،وی دیاوان  در و ،915 تاا  915 صافحۀ  از نوریان، مهدی تصحفح
 است. آمده 751 تا 717 صفحۀ از یاسمی،

 عنبر صنما تو زل  دو» :شده استوار تشبفه بر سین ستنی عطّار، قطوۀ در ،نمونه باب از .9
 سس  و ،«سرگردان و کرد دیوانه تو فرا  مرا» :گفته را فرا  تغزّل؛  ۀئمس سس  ،«عطّاری تو و
 عنبرینات  زلا   من تن بر بمال» :بگوید را خویش خواستۀ تا کرده سازیبرهان شغل به توجه با

 (.915 :1171 ،س مان سود مسوود) «سارا عنبر دیوانه مردم عالج هست/ که
 ،درودگار  متۀ به تافتگی و نزاری در ،درودگر ساروی به را خود درودگر توصف  در مثال  .11

 اسات.  کارده  تشابفه  او اساکنۀ  باه  باودن دلاریش  در و درودگر چوب به او غم در سرگردانی در
 ساود  )مساوود  تراشدمی خویش سوی به را همه تفشه مانند و جوستنهجرا اره مانند درودگر
 و تیام  باه  برزگر صبرِ ،موبود برکۀ به ترسابچه چشم آبِ دیگر صنوف در (.921 :1171 ،س مان

 چناد  مگار  ندارد، هنری ارزش سود مسوود هایتشبفه دیگر شده. تشبفه نقطه به هندسی دهن
 و پوشنآهنف تو همانند سروی گوید:می خربنده دلبر به ؛دارد تشبفه نوکردن در سوی که مورد
 ابر تو قبای که هستی ماهی تو گوید:می حاج  دلبر به یا ام.ندیده پوشنمدین تو همانند ماهی
 یابد.یم نمود بهتر سفاه ابر در ماه است، سفاه

 (.1172 یاسمی، رشفد :)نک داشت غالم و کنفز زندان در حتی وی ،نمونه باب از .11
 خباز: قطوۀ مانند .21

    فروباری  وسان س چاو  روی تناور  اندر
    زاناک  تاو  از ترسام یما  تناوری  بر تا
 

  راسات  تناور  از باز برآری گل و شم  چون 
 خاسات  تناور  از نیست نوح گاه به طوفان
 (917 :1171 ،س مان سود )مسوود        

 آواز:خوش قطوۀ و
 آوا آن از و داودی خااااوش نغمااااۀ بااااه
 خاود  دلآهنافن  من بر کنی نرم که سزد

 

 نهاد روی تو سوی نغمت به مر  چو دلم 
 پااوالد و آهاان داود کااردی ناارم کااه
 (913 :1171 ،س مان سود )مسوود      

 ز» :دهدمی پاسخ فقفه .بده زکاتم خویش یاقوتی لبان از درویشم، گویدمی فقفه به مثال  .11
 باا » :شنودمی پاسخ و ؟سازینمی من با چرا :پرسدمی صوفی از «.گوهر بر زکات ناید واج  فقه
 دیباای  تاو  رخ چارا  ،پوشندنمی دیبا زاهدان :پرسدمی عابد زاهد  از «.سازد یک  صوفی پرستبت
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 ؟دوتاسات  تاو  زلا   چرا ؟بریمی بفراه چرا تو .آورندمی راه به را گمگشتگان آنان ؟پوشفده لول
 است؟ اهلل االّ اله ال ان اشهد حروف زنجفرت هایح قه مگر

 پرسااتبآفتااا تااو زلاا  دو و زاهاادی تااو
 پوشاافدند لواال دیبااای تااو رخااان چاارا

 آرنااد ره بااه زاهاادان را شاادهگاام راه ز
 دژم تو چشمک است روی چه ز زاهدی تو

 باااردارد نگاااار ای غماااان تفاااغ زماناااه
  زنجفارت  هاای هح قا  بتاا  هسات  هکا  مگار 

 

 بفگاااه و گااه در دو هاار شااما ایاادهسااجد بااه 
 دیباااه زاهاادان دوساات ای نسوشااند اگاار
 بفاااراه کنااای را بااادراه ماااردم بااااز تاااو

 دوتااه  تاو  زلفاک  سات مونی چه ز عابدی تو
 سافاه  زل  دو آن آرد چنگ به که هرکسی ز

 اهلل االّااااا الاااااه ال ان اشاااااهد حاااااروف
 (912 :1171 ، مانس سود )مسوود             

 تاو  روی از مسجد که گفته نفز آمده( «مؤدب» نوریان مهدی نسیۀ )در مؤذّن به خطاب در
 ساود  مساوود ) ندانند را تو قدر است قدریب مسجد در بت و بتی تو چون است، آذر بتکدة چون

 (.921 :1171 ،س مان
 است. کرده شوخی سیهند و نحوی ف سفی، شاعر، با سود مسوود ،ع وم ارباب مفان در

 تونااات وجاااه بااار بسرسااافدم دوش مااان
 ع اات بااه مکسااور جانااا شااود کااه گفااتم

 المام  چاو  زلا   این ستهمزه از رپُ که گفتا
 

 شاد  االدباا زیان  انادر  نحو به که بت زان 
 شااد چاارا مکسااور ع ااتباای تااو زلفاافن

 شااد خطااا ظاان را تااو الم کنااد مکسااور
 (913 :1171 ،س مان سود )مسوود      

   
 گاااااران روی مااااادار تاااااو شااااااعری

  شااااگفت نااااه و گااااویی آنچااااه نکناااای
 

 نکنناااااد گاااااران را روی شااااااعران 
  نکننااااد شاااااعران گوینااااد کانچااااه

 (919 :1171 ،س مان سود )مسوود      
 ناااازی چاااه چنااافن ف سااافه ع ااام باااه

 بفااانم بااافش مشاااکل گوناااه هااازاران
 یااااوم  کاااال  شااااکل  حاااال  ارکاااا  

 موطااال دائااام ف سااافی باشاااد کاااه 
 مس سااااال مفتااااول  زلفاااافن  آن در
 اشااکل صاادغفک ماان الشااکل حاال و

 ماان کااه گااارن باادان گفااتم خااواهش روی ز
 یاااااقوتی لبااااان زکااااات نصااااف  ماااارا

 داناام امهخوانااد فقااه ماان کااه داد جااواب
 

 باااردل بااات ای درویشااام شاااادمانی ز 
 ترحق بدان ک  هفچ من ز نفست که بده

 گااوهر باار زکااات نایااد واجاا  فقااه ز
 (921 :1171 ،س مان سود )مسوود        

 تااو ماان بااا نسااازی چاارا گفااتم
 صاوفی  مان  و پرساتی بت تو گفتا

  

 بگااادازد تاااو بهااار ز تااانم یک ااا تاااا 
 ساااازد یک اا  صاااوفی پرساات بااات بااا 
 (919 :1171 ،س مان سود )مسوود     
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 مجساااطی اشاااکال گاااردد حااال را تاااو 
 

  حاال کناای خااود زلاا  دو شااکل اگاار 
 (925 :1171 ،س مان سود )مسوود      

 
 منابع

 ،«ایاران  ادبای  تولفاد  مفادان  بنادی صورت» (.1191) رضا تهرانی، تس فمی و یوس  اباذری، .1
   .33 ا 77 (،1)1 ،ادبفات و هنر شناسیجاموه

 آگه. تهران: ،ادبفات شناسیجاموه در کندوکاوی (.1191) هنگفر ارشاد، .2
 مفرداماادی،  مهارداد  ترجمۀ ،شناسیجاموه بزرگ متفکران (.1133) )ویراستار( راب استونز، .1

 مرکز. تهران:
 ،«انتقاادی  کااوی ساین  در بحثای  آن: تادابفر  برخای  و اقنااع » (.1131) مجفاد  پور،باغفنی .1

 .33 ا 77 ،19 ،شناسیزبان
 ،ارغناون  ،فرهادپور مراد ترجمۀ ،«ناب شناسیزیبایی تارییی تکوین» (.1179) یرپی ،بوردیو .5

 .177 ا 151 ،17
 ،ایران ادبی مفدان در کور بوف بوردیویی تح فل ناب؛ نابودی روایت (.1191) شهرام پرستش، .7

 ثالث. :تهران
 ،«ایاران  ادبی مفدان در دانشور فنسفم سرگذشت» (.1191) ساناز قربانی، و شهرام پرستش، .7

 .52 ا 11 ،1 ،ادبفات و هنر شناسیجاموه فص نامۀ دو
 ،گ ادمن  لوسافن  ادبفاات:  و فرهنگ جاموه، (.1179) ترجمه( و )گزینش محمدجوفر پوینده، .3

 چشمه. تهران:
 تهاران:  ،ادبفاات  شناسای جاموه بر درآمدی (.1177) ترجمه( و )گزینش محمدجوفر پوینده، .9

 جهان. نقش
 نی. تهران: ،شناسیجاموه متأخر نظریه (.1133) جمال محمدی، و حمفدرضا پور،جالیی .11
 کارشناسای  ناماۀ پایاان  ،«سافدا  وبشهرآش تح فل و بررسی» (.1175) جواد پور،حسفنق ی .11

 تهران. دانشگاه فارسی، ادبفات و زبان ارشد
 نو. گام تهران: ،روزمره زندگی زبان، قدرت، (.1135) احمد خالقی، .12
 .طهوری تهران: ،فارسی شور در ادبی تفنن (.1131) منوچهر پژوه،دانش .11
 اشاک  تاارییی  رماان  شناختیجاموه بررسی» (.1191) نظری ع ی احمد،شفخ و ففروز راد، .11

 .97 ا 75 ،2 ،ادبفات و هنر شناسیجاموه فص نامۀ دو ،«سبالن

  نوید. شفراز: ،فارسی شور انواع (.1131) منصور ،فسایی رستگار .15
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 ساود  مساوود  دیاوان  در: ،«سا مان  ساود  مسوود احوال» (.1172) غالمرضا ،یاسمی رشفد .17
 امفرکبفر. ان:تهر یاسمی، رشفد تصحفح به س مان

 تهاران:  ثالثی، محسن ترجمۀ ،مواصر دوران در شناسیجاموه نظریۀ (.1179) جورج ریتزر، .17
 ع می.

 نی. تهران: خ ف ی، هادی ترجمۀ ،شناسیجاموه در آرا کشاکش (.1133) استفون سفدمن، .13
  فردو . تهران: ،ادبی انواع (.1177) سفرو  شمفسا، .91

 :تهاران  ،کتُبای  مرتضای  ترجمۀ ،بوردیو واژگان .(1135) اولفویه ،فونتن و کریستفن ،شویره .21
 نی.

 در تکاوینی  سااختارگرایی  کاربسات  ضارورت » (.1137) محماد  رضاایی،  و وحفاد  ،ط وعی .21
 .27 ا 1 ،11 ش ،ایران شناسیجاموه ،«ادبفات شناسیجاموه

 مبافن  لساان  ،«گ ادمن  لوسفان الگوی اسا  بر الزلزال رمان» (.1191) الدینصالح عبدی، .22
 .215 ا 217 (:7)1 ،(عرب ادب پژوهش)

 ،مواانی گ چافن  پرویاز  کوشش به ،فارسی شور در شهرآشوب (.1131) احمد موانی،گ چفن .21
 روایت. تهران:

 و فرهناگ  جامواه،  در: ،«گ ادمن  آثاار  و زندگی به نگاهی» (.1177) دیگران و آنی گ دمن، .21
 .13 ا 17 ص چشمه، تهران: پوینده، محمدجوفر ترجمۀ و گزیده ،گ دمن لوسفن ادبفات:

 ،ادبفاات  شناسای جامواه  بر درآمدی در: ،«ادبفات شناسیجاموه» (.1177) لوسفن گ دمن، .25
 .71 ا 19 ص ،جهان نقش تهران: پوینده، محمدجوفر ترجمۀ و دهگزی

 جامواه،  در ،«روش مساائل  و جایگااه  ادبفات: شناسیجاموه» ال (. 1177) لوسفن گ دمن، .27
 ص چشامه،  تهاران:  پویناده،  محمدجوفر ترجمۀ و گزیده ،گ دمن لوسفن ادبفات: و فرهنگ

 .177 ا 119
 ،گ ادمن  لوسافن  ادبفاات:  و فرهناگ  جامواه،  در ،«جزاا و کل» ب(.1177) لوسفن گ دمن، .27

 .211 ا 133 ص چشمه، تهران: پوینده، محمدجوفر ترجمۀ و گزیده
 نگاه. تهران: غفاثی، محمدتقی ترجمۀ ،تکوینی نقد  (.1132) لوسفن گ دمن، .23
 جامی. فردو ؛ تهران: ،فارسی شور در خراسانی سبک تا(.)بی محمدجوفر محجوب، .29
 امفرکبفر. تهران: یاسمی، رشفد تصحفح ،دیوان (.1172) س مان سود سوودم .11
 کمال. اصفهان: نوریان، مهدی اهتمام و تصحفح به ،دیوان (.1171) س مان سود مسوود .11

 امفرکبفر، تهران: ،داستان جهان و اجتماعی واقوفت (.1153) جمشفد ایرانفان، پورمصباحی .12
1153. 

 محمادی،  جماال  ترجماۀ  ،فرهنگی نظریۀ بر درآمدی (.1137) ج  براویت، و آندرو مف نر، .11
 ققنو . تهران:



 ...سلمان سعدِ مسعودِ صنفیِ شهرآشوبِ تحلیلِ
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 یجاموهشااناخت یبررساا و یادباا نقااد  ،یمورفاا» (.1179) یع اا ،یاهمزگفساا ینصاارت .11
 شاهد  دانشاگاه  ،یفارسا  اتفا ادب و زبان ارشد یکارشناس نامه انیپا ،«یصنف یهاشهرآشوب

 .تهران یبهشت


