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 چکیده

 دورة تیماوری،  در ویاژه  باه  ایران، در نگاری تاریخ اشکال از یکی عنوان به محلی نگاری تاریخ
 نگااری  تااریخ  محلای،  نگاری تاریخ انواع از در این میان، یکی .است نگرفته قرار هتوج مورد چندان
 هاا  شهرآشاوب  گساترش یافات،   تیماوری  عهاد  در کاه  منظوم یها خیتار از یا گونه است و منظوم
نیااز  و فرهنگاای و اجتماااعی تاااریخ باااب در فراواناای اطالعااات هااا در واقااع، شهرآشااوب هسااتند.

نگاری  تاریخهمچنین، . ندینما یم ارائه منظوم محلی تاریخ قالب در.. .و شهرها، اصناف خصوصیات
منظوم از نظر بازسازی برخی از حوادث تاریخی این زمان و ها، از لحاا  نشاان دادن شاواهدی از     

 . بناابراین، هادف اصالی مقالاة    دهاد  یمدست  احیای روح ایرانی و زبان فارسی، اطالعات زیادی به
 عصار  محلای در  منظاوم  تااریخ  عناوان  بهها  شهرآشوباز  شناختی جامعه حاصر این است تا تحلیلی

 و فرهنگی این عصر را بررسی نماید. دست دهد و اوصاع اجتماعی تیموری به

 عصار  شاهری،  شناتای  جامعا   ،هاا  شهرآشوب نگانی محلی، تانیخ :یکلیدواژگان 

 .تیمونی

                                                           
* E-mail: mohsen.parvish@ikiu.ac.ir 
 E-mail: ze.mohammadi@alzahra.ac.ir   )نویسندة مسئول(
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 مقدمه

مفااهی، و   ةارائا برای  های مه، از زبانهای زندة دنیا، یکی  زبان فارسی همانند سایر زبان
گوناگون و پیچیدة اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. شکل منظوم این زبان نیز بار  مضامین 

است بسیاری از موصوعات جامعاة ایرانای را در طاول     اساس همان استعداد و قابلیت توانسته
 مناابع  در ممیازه  وجوه از یکی تاریخ، در زمان خود و به اشکال و انواع مختل، ارائه نماید.

 متااون اصاالی زبااان عنااوان بااه فارساای زبااان تباادیل دورة تیمااوری، محلاای نگاااری تاااریخ
 از ذهنای  مجموعة در بر دارندة دوره این ادبیات و فارسی تردید زبان بی .است نگاری تاریخ
 رخادادهای  باه  نسابت  او جامعاة  و مور  احساسات و اعتقادات ،نمادها ،هنجارها ،ها ارزش

از مشخصااات بساایار مهماای کااه در . (81: 6868ر.ک  احماادزاده، ) اساات عیناای و یروناایب
قباال از خااود  یهااا دوره بااا دوره نیااا زیباعااث تمااا و نگاااری ایاان دوره وجااود دارد تاااریخ
باه   ،از عهد مغول به بعاد  ژهیو به ،از اواخر قرن شش، .باشد یمنگاری منظوم  است، تاریخ شده
 ،آماد و آن  دیا پد زیا ن یخیتاار  یسا ینو در عرصاة شااهنامه   یهضتن ،ینگار خیتار رشددنبال 
 نهضت .مسلط جامعه بود یها گفتمانیکی از  ی،لخانینگاری منظوم بود که در دورة ا تاریخ
 ریتاأث ی کاه  ا گوناه نگاری منظوم در عهد تیموری ها، باه حیاات خاود اداماه داد، باه        تاریخ

ی تاااریخی عصاار تیمااوری هاا،   هااا منظومااهدر انتخاااب وزن و ساابک   شاااهنامهمسااتقی، 
روناق   هاا  شهرآشاوب ی منظوم عصر تیماوری،  ها خیتارانکارناشدنی است. اما در میان همة 

و ماوانعی کاه    هاا  تیمحادود منظاوم، از هار گوناه     ی محلای ها خیتار چراکه خاصی یافتند 
ت ی رسمی دارند، دور بودند و آزادانه به اوصاع و وصعیها خیتاری دیگر، از جمله ها خیتار

 .پردازند یماجتماعی و فرهنگی یک شهر یا منطقه و یا حتی مشاغل گوناگون 

 پیشینة پژوهش و مسئله . بیان1

و ادبای   ی، بررسی و تحلیل متون تاریخیا رشته یکی از مباحث مورد توجه محققان میان
علمی است کاه   شناسی جامعه .باشد یمشناسی تاریخی  کهن فارسی بر اساس نظریات جامعه

ها به ه، نیاز دارند و مجبورناد   . بنابراین، انساندینما یمها را بررسی  سبات و روابط انسانمنا
بارای کماک در درک جهاان     تواناد  یما شناسای   سازمان تشکیل دهند  زیرا نظریات جامعه

 نیتاار مهاا،شااک یکاای از  (. باای888: 6831ر.ک  ریتاارز، ) واقعاای بساایار سااودمند باشااند 
بشری  بر مناسبات قوانین حاک، بعد، پیدا کردن به ز قرن نوزده،ا شناسان جامعه یها دغدغه
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یافتة مقدم بر تجربه، مطالعة رفتار انساانی و یاا    به جای یک نظریة شکل معتقدندها  آن است.
ر.ک  توسالی،  ) ها، باید همراه و همراا باا تادوین نظریاه پایش رفات       زندگی گروهی انسان

ی اجتمااعی را  نهادهاا اعی، قشربندی اجتمااعی و  (. در این سازمان طبقات اجتم888: 6833
شناسای تااریخی    ی نهادهای اجتماعی در بساتر تااریخ را جامعاه   بررس مشاهده نمود. توان یم
ی هاا  ناه یزم تواند یمشناسی،  این زمینه، تاریخ اجتماعی  با استفاده از عل، جامعه در .نامند یم

 نماید.ی مختل، بررسی ها عرصهتغییر و تحول جامعه را در 

 دنا توان یمآثار تاریخی و ادبی،  نیتر مه،به عنوان یکی از  ها با این رویکرد، شهرآشوب
 در مفیادی  اطالعاات خاوبی ترسای، نمایناد و     اوصاع اجتماعی و فرهنگی عصر خاود را باه  

کااه اشاااره شااد،  چنااان. کننااد ارائااه منطقااه یااا شااهر یااک تاااریخی و شااهری شناساای جامعااه
 باا  هاا  شهرآشاوب  .یافتناد  رشد دورة تیموری در منظوم محلی ریختا عنوان به ها شهرآشوب

 دارناد،  میاناه  قارون  ویاژه  باه  ایاران،  فرهنگی و اجتماعی تاریخ در که فروانی اهمیت وجود
 ایان  ردن خاالء پار کا   درصادد  مقالاه  این که است گرفته قرار پژوهشگران توجه مورد کمتر
 .است برآمده نقیصه

 عبارتند از:های پژوهش  از این رو، پرسش

 است؟ بوده چه منظوم محلی نگاری تاریخ عنوان به ها شهرآشوب کارکرد و ارزش. 6

 ها کدامند؟ ها و خصوصیات شهرآشوب ترین ویژگی مه، .8

 فرصیات پژوهش نیز عبارتند از:

هاا باه عناوان ناوعی از شاعر       . فرصیة اول مقاله بر این امر استوار است که شهرآشاوب 6
هاا، عاالوه بار توصای،      هساتند کاه در آن   اجتمااعی  تااریخ  از ناشاناخته  ای گنجینه فارسی،

 ماردم  اجتمااعی  شناسای  روان شناسی شهری و یا حتّای  به جامعه مشاغل و طبقات اجتماعی،
 .شود میتوجه  نیز شهر یک

 نویسای،  ها به عناوان یکای از مناابع مها، تااریخ      شهرآشوب این است که دوم فرصیة .8
هاای رسامی را ندارناد. باه هماین دلیال، اطالعاات مها،          ی تااریخ هاا  بسیاری از محدودیت

ها سایر تحاول    عالوه بر این، شهرآشوب دهند. دست می اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به
 دهند. مشاغل و طبقات اجتماعی را نیز نشان می
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 شهرآشوب کتاب توان به اثری همچون ها می پژوهش دربارة شهرآشوب پیشینة باب در
 نویساندة  و شااعر  چنادین  مؤلا،  کاه  کرد اشاره معانی گلچین احمد نوشتة فارسی شعر در

 توصایحی  ،ایاران  ادبیاات  تااریخ  درکتااب  صافا  اهلل ذبایح . اسات  بارده  نام را سرا شهرآشوب
 فهرسات » عناوان  باا  ای مقالاه ( 6836) افشاار  ایارج . اسات  داده شهرآشاوب  بااب  در مختصر
 چااپ  باه  زماین  ایاران  فرهناگ  مجلاة  در «سمرقندی سیفی شهرآشوب در طبقات و اصناف
 سایاهمزگی  نصارتی  علای . کناد  مای  بیاان  را شغلی اصطالحات فقط آن در که است رسانده
با این  .است نموده منتشر 6831 سال به بهارستان نامة مجلة در «شهرآشوب» عنوان با ای مقاله

 به ها شهرآشوب اختیشن جامعه تحلیل عنوان با مستقلی مقالة شود که ها، مشاهده می توصی،
 آقاای  فقاط  اسات و  به رشاتة نگاارش درنیاماده    تیموری عصر در منظوم محلی تاریخ عنوان
 منظاوم  محلای  تاریخ عنوان به ها شهرآشوب از کوتاه بسیار صورت به اختیار احمدی مهدی
د که فاقد هر گونه تحلیل و نقادی اسات.   کن می یاد اصفهان دانشگاه محلی تاریخ سایت در
 شد. این، صرورت انجام چنین پژوهشی احساس میبنابر

 آن انواع و ها . شهرآشوب2

 و وران پیشاه  صانعتگران،  شهر، مدل مختل، طبقات آن، در که شعری است شهرآشوب
 هاای  نموناه  نماید که از نخستین می بندی طبقه را کند و این مشاغل می توصی، را کارگران

بخاارایی و لساانی    سایفی  گنجاوی،  ن، مهستیسلما سعد توان به آثار مسعود شهرآشوب می
 :نویسد می شهرآشوب تعری، ذیل نامه لغت در شیرازی اشاره کرد. دهخدا

 و حِارَف  تعریا،  و شاهر  یاک  وران پیشاه   توصای،  در کاه  شاعری  نوع هر به»
 همچاون  باشاد،  داشاته  دیگاری  عناوان  اگار  حتّای  باشد، شده سروده ایشان صنعت

 کاه  شایرازی  لساانی  شهرآشاوب  و البدایع صنایع هب موسوم بخاری سیفی شهرانگیز
 «(.شهرآشوب»ذیل  :6878)دهخدا،  «دارد األصناف مجمع عنوان

 غناایی  شاعر  اناواع  از را شهرآشاوب  ،فارسای  شاعر  انواع کتاب نویسندة فسایی رستگار
شهرآشوب به هر نوع شعری که در  . همچنین،(698: 6838فسایی،  ر.ک  رستگار) داند می
و صانعت ایشاان ساروده شاده باشاد، اطاالق        وران یک شهر و تعری، حرفاه  هی، پیشتوص
شود، هرچند عنوان دیگری داشته باشد  همانند شهرانگیز سیفی بخااری کاه موساوم باه      می

 (8: 6838ر.ک  گلچین معانی،) البدایع است صنایع
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 و ثعااالبی الاادّهریتیمةة  کتاااب هااا از دو شهرآشااوب تاااریخی سااابقه دربااارة محجااوب

 اسات  کند که در آن به ستایش یا هجاو یاک شاهر یاا بلاد پرداختاه شاده        یاد می الیتیمه  تتم
 .(6619: 6838محجوب، ر.ک  )

سالمان اسات     ساعد  مساعود  شهرآشوب فارسی، شعر در موجود شهرآشوب ترین کهن
در قالاب   گاذار شهرآشاوب   ای مهستی گنجاوی شااعر دوره سالجوقیان را پایاه     گرچه عده
األحارار محمادبن بادر الجااجرمی آورده      ها در کتاب ماونس  ه این رباعیدانند ک رباعی می

 (.6696: 6898ر.ک  جاجرمی، ) است شده

ها، رهاندن شهرآشوب از توصی، خشاک و   های شهرآشوب تردید یکی از مشخصه بی 
سرایان به آن است که صامناً احاوال اجتمااعی را     روح از دالیل روی آوردن شهرآشوب بی

هاا   ها، شهرآشاوب  (. با این تعری،88: 6831ر.ک  نصرتی سیاهمزگی، ) دسازن منعکس می
 اا 8ا شهری: در نکاوهش یاا ساتایش ماردم یاک شاهر.       6دسته تقسی، کرد:  8توان به  را می

اا صانفی: در وصا، عاشاقانة     8خلوتیاان و دیگار درباریاان.     درباری: در وص، پادشاهان،
هاا جنباة    کار اسات کاه ایان شهرآشاوب     صنعتگران و مشاغل اجتماعی. شایساتة ذ  بازاریان،

گرفتناد.   ها و مشاغل را یاد مای  ها، حرفه آموزشی ه، داشتند  چراکه کودکان با خواندن آن
هاای مختلا، بررسای کارد. از      توان تحول مشااغل را در دورة  ها می همچنین، با بررسی آن

مهساتی  های مساعود ساعد سالمان و     توان به شهرآشوب های صنفی می ترین شهرآشوب مه،
های صنفی خود به توصی، صاحبان  مسعود سعد سلمان در شهرآشوب گنجوی اشاره کرد.

 (.661: 6813ر.ک  سعد سلمان، ) پردازد های فراوان می شغل

 عصر تیموری های . مروری کوتاه بر شهرآشوب3

پرداختناد و برخای از آناان     ها مای  ها در عصر تیموری به ذکر طبقات و پیشه شهرآشوب
گاهی ه، چندین غزل با ناام شخصای خااص از ساوی      سرودند. پیشه یک غزل می برای هر

هاای غازل    به عنوان مدال، سیفی بخاری چندین غزل با نام شد  سرایان سروده می شهرآشوب
تاارین  مهاا، اساات. غاازل بابادوساات و غاازل پساار صاادر آورده  حسااین، غاازل شاااه عبااداهلل،

 ،، موارد زیر است:هایی که در این عصر به آن دست یافتی شهرآشوب
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 هروی کاظمی. 1ـ3

 کااظمی  شهرآشاوب  کارد،  اشااره  آن به باید تیموری عصر در که شهرآشوبی نخستین
جانب سالطان   کاظمی از .است بایقرا حسین سلطان مالزمان از و نه، قرن شعرای از هروی،
ستان هندو ةجهان، به گلبرگ ةین محمود گاوان معروف به خواج، نزد خواجه عمادالدّحسین

 در شهرآشاوبی را  ةاز ایان سافر باه شایراز رفات و در آنجاا قصاید        برگشتدر اعزام شد و 
 آن چنین است: که مطلع دوسر هرات دارالسّلطنة اشراف و اعیان مذمت

 «نِای ،  خری صفتان،، آدمی سلک در  نِی ، هری شهر قاصی که خدا شکر»
 .(866: 6818نوایی، )                    

 بخارایی سیفی .2ـ3

 نخساتین  وی. اسات  بخارایی سیفی دورة تیموری، بنام سرایان شهرآشوب از دیگر یکی
ای که ایان اسالوب    به گونه است، سروده را شهرآشوب این غزل قالب در است که شاعری

در جوانی از بخارا باه   مورد تقلید شاعران بعد از او قرار گرفت. سیفی بخاری، شاعر ایرانی،
چنادی باه خادمت امیار علیشایر ناوایی        نجا آموزش دید و پرآوازه شاد. در آ و هرات رفت

هجری قمری روی به بخارا نهاد و در آنجاا مربای بایسانقرمیرزا     368سرس در سال  درآمد.
ویژه در فن عاروض و قافیاه قادرت، مهاارت و      به شد. سیفی بخاری در همة علوم و رسوم،

(. 68: 6838احمد، ی است )ر.ک  تصانی، معروف و تبحر داشت و عروض سیفی یکی از
 .داشت آوازه شهرآشوب و معما سرودن در همچنین، سیفی

 امیر علیشایر ناوایی اسات.    او سخن رانده، نویسی که دربارة شهرآشوب نخستین تذکره 
موالنا از جهت »نویسد:  نامد و دربارة وی می سیفی بخارایی را مخترع شهرآشوب می نوایی،

ی خوب گفته و در این طرز و طور، لطای، نیکو باه نظا، درآورده   عامة جوانان شهر شعرها
 و در این طریقه مخترع بوده و از جمله این مطلع است که جهت پردازگری گفته:

 دهاد  یما تا به نقد جاان ماه خبّااز مان ناان      
 

 

 «دهاد  گوید و جان می عاشق بیچاره نان می 
 (.88تا، ال،:  )سیفی بخاری، بی                     
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 ترین آثار سیفی بخارایی عبارتند از: ،مه

که کتابی منسوب به سیفی است و در یاک مقدماه، چناد قاعاده و یاک       دستور معما .6
 است و مقدمة آن در بیان حقیقت معما و تقسیمات آن است. خاتمه نوشته شده

 های سیفی است. ترین رساله که از معروف األشعار میزانیا  عروض سیفی .8

در هزاروسیصدوبیست بیت است و به هنرهاا   سیفی شهرآشوبیا همان  ایعالبد صنایع .8
باافی و جاز    باازی، جاماه   های گوناگون، مانند درودگری، زرگری، عطاری، شاطرن   و پیشه
 .(8: 6838 معانی، ر.ک  گلچین) پردازد ها می آن

 نویسد: تألی، شهرآشوب خود می سیفی بخارایی دربارة

 عاامش  این نسخه که طالبناد خااص و  »

 بدیع معناش و است صنعت همه لفظش
 

 فرخناااده چاااو آغااااز بُاااو د انجاااامش   

 «ناااامش البااادایع صااانایع گشااات زان

 (.11تا، ال،:  )سیفی بخاری، بی              

 . خواندمیر3ـ3

 های بسیار معروف در عصر تیموری، شهرآشاوب خوانادمیر اسات.    از دیگر شهرآشوب
، السایر  حبیاب نها، و دها، هجاری، مؤلا، کتااب       خواندمیر از ادبا و مورخاان نامادار قارن   

شهرآشااوب  (.9: 6838ر.ک  خواناادمیر، ) باشااد یمااو چنااد کتاااب دیگاار  دسااتورالوزراء
نگااری عصار خاود     ها و آداب انشاا و ناماه   بود که در زمینة روش نامة نامیخواندمیر کتاب 

راهانی منفارد،  ر.ک  ف) کتاب یک مقدمه و چند عنوان دارد نیا .دهد یمدست  اطالعاتی به
یکصدوشصت رباعی دربارة مشاغل گونااگون   ،نامة نامیخواندمیر در کتاب (. 816: 6836
مشتمل است بر یک عنوان و نُه سطر که هر یک سطر مرکّاب از چناد لفاظ     نامة نامی دارد.
 نویسد: به عنوان مدال، در توصی، خباز می  (68: 6838ر.ک  گلچین معانی، ) باشد می

 باار دکاناات گااردون  ای آمااده من»

 از شاارم تَااهِ نااان تااو نایااد دیگاار    
 

 گاون  شد پاردة منبارت شاب غالیاه     

 «قرص قمار از تناور افاالک بارون    
 (.88: 6838)گلچین معانی،               
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 آگهی خراسانی محمد الدّین جالل . موالنا4ـ3

 هارات  در کاه  اسات  قاائنی  محمد الدّین جالل نوادگان موالنا محمد آگهی خراسانی از
آگهی ه، در مقابل، تعلای، فرزناد    استفاده نمود. بایقرا حسین او از محضر سلطان. شد ولدمت

رسیدن  قصد در این بین، آگهی خراسانی به میرزا را بر عهده گرفت. بایقرا، یعنی شاه غریب
از جلاوی راه خاود    را اساحاق  الادّین  شهاب مُهر، جعل درصدد برآمد تا با صدارت، مقام به

ر.ک  ) این توطئة او کشا، شاد و او از درباار سالطان حساین باایقرا طارد شاد        اما  بردارد،
و شهرآشوبی در بدگویی  بازگشت هرات به . تا اینکه سرانجام(818 :3، ج 6838خواندمیر، 

(. اماا ایان شهرآشاوب خشا، والای      663: 6833میارزا،   ر.ک  ساام ) بزرگان هارات سارود  
را  یتا دست و زباان آگها  ی که دستور داد ا نهگوخراسان، امیرخان روملو را برانگیخت، به 

: 6836ر.ک  واصافی،  ) ، ولی این امر باعث نشد تا وی از سرودن شعر دست برداردبریدند
ای از آن در دساترس   اسات و نموناه   (. متأسفانه شهرآشوب موالنا آگهی از بین رفتاه  (.873
 باشد. نمی

 . تارک شیرازی5ـ3

هاای   هاا و کتااب   می اسات کاه ناامش در تاذکره    تارک شیرازی یکی از شاعران گمناا 
، بلکاه تنهاا منباع در بااب زنادگی او، دیاوان اوسات. تاارک شایرازی           تاریخی ذکار نشاده  

های بسایار   است. یکی از ویژگی ها اشاره کرده ها و حرفه شهرآشوبی دارد که در آن به پیشه
شیاء و نیز ابزار مه، در شهرآشوب تارک شیرازی این است که در هر غزل، اصطالحات و ا

به عنوان نمونه، در شهرآشوب قاری از سورة یوس،،  کند  مربوط به آن شغل را نیز بیان می
امام، محراب آمین و دعا، و در شهرآشوب فقاعی از شربت، برف، ایاغ  مأموم، ورد یونسی،
تاارک شایرازی در شهرآشاوب     (.688: 6833ر.ک  فاصالی و جهااد،   ) برد و کفچه نام می

 :کند دوز و نحوة کار او را چنین بسیار زیبا توصی، می گیوهخود 

 دوز خراباااای زِ سااااودای آن گیااااوه »
 در تاااافتن رشاااته کشاااد در دهاااان، 

 

 انادام دوزد کا، و پشا، و پاوز     خوش 
 «زِ رشااک افتاادم رشااتة جااان بااه سااوز 

 (.18: 6863)تارک شیرازی،                   
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 . لسانی شیرازی6ـ3

شیرازی از شااعران نیماة نخساتین سادة دها، هجاری و آغااز         الدّین عبداهلل لسانی وجیه
 تبریاز،  شاهر  درباارة  ربااعی  938 شاامل  شایرازی  لساانی  شهرآشاوب دوران صفوی اسات.  

 علت ی در نخستین رباعی شهرآشوب،لسان .باشد یمخود  عشق وص، و شهر آن وران شهیپ
 :دیگو یمنامگذاری آن را چنین 

 آن بکر که چار گاوهر صااف در اوسات   »
 األصااناف اساات  در زیااور اساا،، مجمااع  

 

 بکری است که حُسن قاف تا قااف در اوسات   
 «زان روی که جمعیت اصاناف در اوسات  

 (.6تا:  )لسانی شیرازی، بی                            

 تیموری درعصر ها شهرآشوب شناسی . جامعه4

باه مبااحدی   شناسای اشاتراکاتی دارد و    های جامعه شناسی شهری با برخی از حوزه جامعه
شناسی سیاسی و...  توسعة اقتصادی، جامعه های کوچک، گروه همچون قشربندی اجتماعی،

شناسای شاهری در مباحاث خاود باا علاوم دیگاری همچاون          از ایان رو، جامعاه   پردازد. می
اماا   (.8: 6836پاور،   ر.ک  شاارع ) یاباد  تاریخ، جغرافیا و... تداخل می اقتصاد، شناسی، انسان
 چگاونگی  و هاا  فعالیات  انجاام  شایوة  باه  بردن پی برای گذشته مطالعة اریخیت شناسی جامعه
 باشد. می جوامع در تغییرات

 در دارناد  زیارا   فراوانای  هاا اهمیات   شهرآشاوب  شهری و تاریخی، شناسی جامعه نظر از
هاا ناوعی    در واقاع، شهرآشاوب   .کنناد  مای  بیاان  را هاا  آن کیفیات  و هاا  حرفه مشاغل، ها آن

از آنجا که گردش زمان و تحاوالت اجتمااعی    اجتماعی اشخاص هستند.توصی، از محیط 
های زندگی اجتماعی باعث پیدایش برخی  است و صرورت چهرة شهرها را دگرگون کرده

از ایان لحاا     شاود،  هاا مای   ها و طبقات اجتماعی یا از بین رفتن برخی دیگار از شاغل   حرفه
هاا و   هاا و صانعت   ه عالوه بر ذکر حرفهای از تاریخ اجتماعی هستند ک ها گنجینه شهرآشوب

کنناد   شناسی اجتماعی مردم یک شاهر را ها، بیاان مای     ها یا روان ویژگی طبقات اجتماعی،
نگااری   هاا در تااریخ   تارین کااربرد شهرآشاوب    مه،(. از این رو، 3: 6869)ر.ک  مهدوی، 

 اا 8اجتمااعی.  آشنایی باا اوصااع    ا8بررسی آداب، رسوم و باورهای مذهبی.  ا6 عبارتند از:
های سیاسی و دیاوانی   دستیابی به اطالعات و آگاهی ا3شناخت مشاغل و طبقات اجتماعی. 

 تر بیان خواهی، کرد. که هر یک را به صورت مفصل
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 هـای اجتمـاعی و باورهـای مـذهبی در     بررسی آداب، رسـو  و سـنت  . 1ـ4
 ها شهرآشوب

برخای از رساوم اجتمااعی    هاا، اشااره باه     از نکات بارز و شایستة توجاه در شهرآشاوب  
دیگار،   باشاد  باه تعبیار    ساوری مای   هاای عیاد ناوروز و چهارشانبه     ایرانیان، از جملاه جشان  

نظیر عید نوروز و... به عناوان بخشای از میاراث     سرایان از آیین و رسوم ایرانیان، شهرآشوب
 نویسد: دربارة عید نوروز می نامة نامیبرند. خواندمیر در  فرهنگی نام می

 بااد  روزی ناو  دولت مرا هک یارب»
 

 «باااد فیااروزی افساار پساار پیوسااته 
 (.66تا، ب:  )خواندمیر، بی                 

ساوری   ، جشان چهارشانبه   هایی که در شهرآشاوب باه آن پرداختاه شاده     از دیگر جشن
های معروف ایرانی است که هر سال شمسای در شاب    جشن سوری یکی از چهارشنبه است.

افروزناد   گیرند و مطابق رسوم قدی،، در این جشن آتش مای  ند میآخرین چهارشنبة ماه اسف
پرند. از سوی دیگر، خواندمیر بهترین روز بارای دوری از افاراد ریاکاار و     و از روی آن می

 (.66داند )ر.ک  همان:  سوری می ر را چهارشنبهاهل تکب

فی بخااری  ، سای  های عصر تیموری پرداخته ها و سرگرمی از شاعران دیگری که به بازی
هاا در ایان عصار اشااره      ها و سارگرمی  بازی به عنوان یکی از بازی است که به رس، چوگان

 دارد:

 باازی  شاه من گر بُاو دت میال باه چوگاان    »
 پیش اسب تو دوانست سرم همچون گوی

 

 باازی  گوی و چوگان تو سازم س رِ خود بی 
 «تاازی  اسب خود سوی دگر گوی چرا می

 (.7تا، ب:  فی بخاری، بی)سی                          

هاای مردماان ایان دوره، مانناد قمارباازی،       همچنین، وی به دیگر تفریحات و سارگرمی 
بنادی   رسد گاهی ه، با شارط  بازی، نرّادی، کبوتربازی و... اشاره دارد که به نظر می شطرن 

 است: همراه بوده

 ا شرط نارد بوساه شاد آن گلغادار را    ت»
 بهمن دوچار تا بُرد نقد جان، نشد آن مه

 

 خواه، از خدا شش و پن  و چهار را می 
 «یا رب چاه طاالع اسات مانِ بادقمار را     

 (.9)همان:                                                        
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تار و   هایی که باه آن اشااره شاد، شاطرن  رایا       شایستة توجه است که از میان این بازی
ها، شکار و صید را در ایان عصار بیشاتر     ورزشتر از بقیه بود و مردم و بزرگان از بین  متنوع

ها شغل ه، محسوب  (. البته برخی از این سرگرمی661: 6838ر.ک  بوآ، ) دادند ترجیح می
توانسات منباع درآماد ها،      ای مای  کاه باه گوناه    گیاری،  بازی و کشتی شد  مانند چوگان می

 گوید: گرفتن می  سیفی بخاری در وص، کشتی محسوب شود.

 سرو قد از پیش من مگریز تیاز  کُشتِی ، ای»
 

 

 چنااد گیااری بااا ماان افتاااده کُشااتی در گریااز  
 

 آلاوده از میادان تاو    رستمان خیزناد خااک  
 

 

 ی رساتخیز گاه و  شو کنی ای  گه قیامت می 
 

 برکنااد از جااای نعاال ماااه و دوالب فلااک 
 

 

 «گیر من بر چر  اگار آرد ساتیز   ماه کشتی 
 (.86تا، ب:  )سیفی بخاری، بی                      

آید کاه بعضای    های نُه، و ده، هجری برمی خوانان سده با نگاهی به زندگی برخی قصه
اما  کردند. اهداف و مقاصد مذهبی و عقیدتی خود را نیز تبلیغ می ،خوانی از آنان صمن قصه

ای شاغل خاود    سرایان در عصر تیموری بیشتر به جنبة ادبای و افساانه   رسد که قصه به نظر می
در شهرآشوب (. 17: 6878ر.ک  مایل هروی، ) داشتند و صاحب صن، شغلی بودند توجه

های  سیفی، عالوه بر مشاغل و اصنافی که به آن اشاره خواهی، کرد، نمایندگان دیگر صن،
نیاز توصای،   ( زاده و... صاوفی، وقفای، ساید، شایخ    ) اجتماعی، همانند میرآخور، روحانیون

 اند. شده

احتارام بسایاری    صااحب و علماا   شایو  گساترش یافات و    فتصاو در دورة تیموریان، 
هاای تصاوف مدال نقشابندیه،      رسد، اینکاه طریقات   آنچه در این میان مه، به نظر می .شدند

ای کاه سایفی بخااری در     به گوناه  روند، وران این دوره به شمار می همچون بسیاری از پیشه
کناد، خاود گاواه ایان      مای  فهرست مشاغلی که وی بیان شهرآشوب خود به آن اشاره دارد.

توان نام برد که بیانگر رواج این طریقات در   همچنین، از تعدادی از مشاغل می مطلب است.
نقشبند، سرّاج،  گر، کوزه هایی همچون حالج، شغل میان طبقات شهری عصر تیموری است.

شاد، از ساوی    زرگر، سوزنگر و... و نیز بعضی از مشاغلی که به صنعت نساجی مرباوط مای  
های شغلی و اصطالحات مربوط باه ایان صانعت، مانناد      تعدد نسبت شد. نقشبندیان اداره می
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نقشبندی یا تصویرگری روی پارچه، بافت پارچة کرباس، دوخت کاله نوروزی که امارا و  
بافت نوعی پارچة پشمی ظریا، و مرغاوب در مناابع ایان طریقات       کردند، حکام بر تن می

 (.61: 6833ر.ک  اللهیاری، ) باشد دهندة این موصوع می نشان

و ماورد توجاه شااعران     اسات  ها بدان پرداخته شاده  از دیگر مواردی که در شهرآشوب
هاایی کاه در    های ماذهبی اسات و یکای از شاغل     ، توجه به مذهب، باورها و شغل واقع شده
و رابطة مستقیمی با باورهاای ماذهبی داشات، شاغل     است  ها به آن پرداخته شده شهرآشوب

در بعضی موارد، اجارت مؤذناان مانناد     ذنان جایگاه باالی اجتماعی داشتند.مؤ ی است.مؤذن
 (:633: 8، ج 6838ر.ک  خواندمیر، ) شد سایر کارکنان مسجد از محل اوقاف تأمین می

 ماااه دشوارپساااند  ماااؤذندلااادار »
 کاه کناد غاارت هاوش     مؤذندلدار 

 

 هاا بکمناد   کز نغمه کشاد گاردن دل   
 «وشرده به جآرد زِ نَفَس خون دل م

 (.83: تا بی)لسانی شیرازی،                   

ها ممکن است رخدادهای تااریخی ماذهبی را نقال نمایناد کاه باا        همچنین، شهرآشوب
کاه تاارک شایرازی در     چناان  توان تا حدودی مذهب شاعر را ه، فهمید  استفاده از آن می

 (.66: 6863یرازی، )ر.ک  ش کند اشاره می )ع(شهرآشوب خود به جانشینی حضرت علی

 آشنایی با اوضاع اجتماعی و فرهنگی .2ـ4

 توان تصویری از اوصاع اجتماعی آن عصر را نیز ترسی، کرد. ها می با مطالعة شهرآشوب
هایی که رابطة مستقیمی با اوصاع اجتمااعی دورة تیماوری داشات، منصاب      یکی از منصب

تصارف در اماوال    ه گارفتن، قضاوت بود  زیرا برخی از قضات باه مفاسادی همچاون رشاو    
(. به همین دلیال، برخای از شااعران دورة    638: 6871ر.ک  میبدی، ) شدند یتیمان مته، می

به عنوان مدال، خواجه منصاور قرابوقاه شاعری     کردند  تیموری اقدام قاصیان را نکوهش می
 در مذمت قاصی شهر طوس سرود:

 قاصااااایا بااااار س ااااارِ یتیماااااانی  »
 ای آفتاااااب شاااارع ماااان،  گفتااااه

 

 خاوری، مگار شرشای!    ونشان میخ 
 «کُشاااای! آفتااااابی، ولاااای یتاااای، 

 (.399: 6838)سمرقندی،                   

به اوصاع اجتماعی و امنیت قضایی اواخر عصار تیماوری    البدایع صنایعسیفی بخاری در 
 کند: پردازد و از آشفتگی این عصر گالیه می می
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 فَاس نَ را رح، بر مان یاک   نیست دلدار عسس»
 

 

 ن را نیفتد کار یا رب باا عساس  هیچ مسکی 
 

 بند و زنجیرش همه بر دسات و پاای خاود زنا،    
 

 

 «تا به غیر از من گرفتارش نباشد هیچ کس 
 (8تا، ب:  )سیفی بخاری، بی                            

همچنین، سیفی با تلمیحی به قصة حضرت یوس، که به دست برادرانش باه چااه افتااد،    
 ی این عصر را نا امن جلوه دهد:درصدد است تا اوصاع اجتماع

 کز مقید بُو د آن شو  به زندان چه عجب»
 

 «قصة یوس، مصرسات و گرفتااری چااه    
 .(66: )همان                                                       

 کند: یا سید کاظمی در شهرآشوب خود، قاصیان شهر هرات را نکوهش می

 نِی ، هری شهر قاصی که خدا شکر»
 

 «نِای ،  خری صفتان،، آدمی سلک در 
 (.866: 6818نوایی، )                    

های اجتماعی قضات تا جایی رسیده بود که امیار علیشایر ناوایی ها،      رفتارها و خشونت
 کشید: آنان را به بوتة نقد می

 ی شاحنة قهاری  گه گهی قاصی شهری،»
 

 «ی موجی و دریاا گه گهی چشمة زهری، 
 (.86: 6879، همان)                               

هاای تااریخ اجتمااعی     تاوان از مؤلفاه   ها در دورة تیموری را می همچنین، بعضی از شغل
کااری   باافی، کاشایکاری و معارق    توان به پارچاه  ها، می از جملة این شغل شیعه قلمداد کرد.

ابزار تبلیغی  ای شدند، به گونه اشاره نمود  زیرا این مشاغل عالوه بر اینکه شغل محسوب می
توان از اوصاع هنار و چگاونگی برخاورد     رفتند. با بررسی شهرآشوب، می تشیع به شمار می

از وصعیت هنار و نحاوة    که خواندمیر چنان حاکمان با آن ه، اطالعات مفیدی کسب نمود 
 کند: برخورد حاکمان با اهل هنر گالیه می

 تااا چنااد ساات، کشااند ارباااب هناار »
 

 «بنااد صااررتاااکی زِ جفااای دهاار یا 
 (.983ج:  تا، یب ر،ی)خواندم             

 گوید: اما با وجود این، در مقام بهزاد، خطاب به نقاشان و مصوران می
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 ای نقش ر  تو ثبت بر لوح صمیر»
 در هجر تو بر صفحة خاطر از شوق

 

 پاذیر  از کلک محبت تاو دل نقاش   
 «پیوسته کن، خیاال وصالت تحریار   

 (.693تا، ج:  )خواندمیر، بی                

 شناخت مشاغل و طبقات اجتماعی .3ـ4

وران،  سااالری، هنرمنادان، پیشاه    ها اطالعاات مفیادی درباارة دیاوان     مطالعة شهرآشوب
هاا در   رسد اصناف و حرفه دهد. البته به نظر می دست می جایگاه اجتماعی اقشار و طبقات به

انتقاال و اساکان    یماور درباارة  اقاداماتی کاه ت   اناد.  عصر تیماوری تشاکّلی و ساازمانی باوده    
وران به شهرهای سمرقند و هرات انجام داد، نقش مهمی در سازماندهی اصناف شهری  پیشه

تارین اطالعاات را در بااب اصاناف دورة تیماوری       یکی از منابعی که مه، رود. به شمار می
ات تاوان اطالعا   هاا مای   با مطالعة شهرآشوب ها هستند. شک شهرآشوب دهد، بی دست می به

 دست آورد  از جمله: بسیار مفیدی دربارة اصناف به

 وران یک دوره. تعداد اصناف و پیشه ال،(

 گرفتند. کار می نوع وسایل و ابزاری که در آن زمان اصناف به ب(

 های آنان. پرداختن به صاحبان مشاغل و حال آنان و نیز صنوف و حرفه ج(

ه آن پرداخته شده، اهل بازار و محترفاه  ها ب ها و اقشاری که در شهرآشوب یکی از گروه
 البادایع  صانایع توان به  دربارة تعداد مشاغل شهرهای عصر تیموری، به ویژه هرات می است.

توان بیش از یکصد حرفه و صنعت شاهر هارات    سیفی بخاری مراجعه نمود  زیرا در آن می
یاک غازل   وری  سیفی بخاری در شهرآشاوب خاود بارای هار صانعتگر و پیشاه      را شناخت. 
از جمله مشاغلی که سیفی در شهرآشوب خود باه آن اشااره دارد، درودگار،     سروده است.

خطاااط،  چاای، قناااد، باااف، آهنگاار، خواننااده، میرآخااور، نقاااره  عطااار، سااالوفروش، جامااه
ها، باه مشااغل     نامة ناامی باشد. خواندمیر در  گیر و... می تراش، شماع، سال ، کشتی کاشی

 األصاناف  مجماع همزمان با خوانادمیر، لساانی شایرازی در کتااب      .کند گوناگونی اشاره می
 است. حرفه و صنعت را بررسی کرده 68بیش از 

ها متضمن تحول مشااغل و اشایای مارتبط     کار رفته در شهرآشوب گاهی اصطالحات به
« دساتار »معاادل  « فوطاه »با یک شغل است  به عنوان نمونه، در شهرآشاوب سایفی بخااری،    

 است:« لُنگ»بستند، در حالی که در شهرآشوب لسانی، فوطه معادل  میاست که بر سر 
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 کاین ماا  ه با  فروش بست میان تاا  فوطه»
 هااا نظاار کاان، و بگااذرم ازو    هدر فوطاا

 

 ایاا، میااان را چهااار جااا   در مهاار بسااته  
 «مااان باارد و گویاادم بیااا تااا مشااتری گ

 (.7تا، ب:  )سیفی بخاری، بی                 

کند و به مشتریان  دار در حمام کار می شهرآشوب لسانی فوطه این در حالی است که در
شاوید و در آفتااب خشاک     پاس از اساتفادة مشاتریان، آن را مای     دهاد کاه   حمام فوطه مای 

دهاد و پاس از حماام کاردن، روی پاهاای       همچنین، او به دست مشتریان طاس می کند. می
 (.383: 6863ر.ک  نصرتی سیاهمزگی، ) ریزد مشتریان آب می

ناام  « دهقاان »به عنوان مدال، سیفی از  روند  مرور از بین می ها به مچنین، برخی از حرفهه
 شود: برد، اما بعد از او این قشر به فراموشی سررده می می

 دلبر دهقان که عشقِ اوست کار و بار مان »
 

 

 تخ، مهرش کاشت، در دل، از آن شد یار مان  
 (.18، ب: تا )سیفی بخاری، بی                            

اسات  مانناد تیرگاری و     برخی از مشاغل ه، دیگر به صورت گذشتة آن وجود نداشاته 
: ر.ک  هماان ) به عنوان نمونه، سیفی بخاری در شهرآشوبش باه تیرگار اشااره دارد    سقایی.
91.) 

ی کااری پردرآماد و وسایلة    خاوان  شااهنامه ی و ریا گ معرکهی، نقّال گویی، در ایران، نقش
ر.ک  ) ی طبقاات متوساط و محاروم اجتمااع ایاران باود      گاذران  وقات و  خوبی برای تفریح

با بررسای  است.  پرداخته شده ها شهرآشوب( که به این مسئله در 989: 1، ج 6838راوندی، 
 به چند دستة زیر تقسی، کرد: مشاغل دورة تیموری را نیتر مه، توان یم ها شهرآشوب

 مشاغل تولیدی و صنعتی الف.

به شهرهایی همچون هرات و سمرقند باعاث شاده باود تاا ایان       توجه حکومت تیموری
 شهرها به مراکز مهمی از نظر صنعت و بازرگانی تبدیل شوند.
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 خیاطی و بافندگی .1

باشاد. در ایان دوره، شاغل خیااطی و      دوز مای  خیّاط یا درزی به معنای دوزناده و جاماه   
شاود کاه صااحبان ایان      مای اهمیت این حرفه از آنجا معلاوم   بافی اهمیت خاصی دارد. جامه

شغل از جمله کسانی بودند که تیمور ایشان را در حمالت خود پناه داد و با خود به سمرقند 
 نویسد: (. سیفی بخاری دربارة اهمیت این حرفه می691م.: 8883عربشاه،  ر.ک  ابن) آورد

 دلبر درزی که شد دیوانة رویش پاری »
 آفتااب  سوزن زر دبهر او گیرم که ساز

 

 تنااد از بهاار او گویااا قبااای دلبااری دوخ 
 «رشتة او کی تواند تافات مااه خااوری   

 (.68تا، ب:  )سیفی بخاری، بی                 

 رنگرزی .2

گوید که  سیفی می یکی دیگر از مشاغل تولیدی و صنعتی در این عصر، رنگرزی است.
انگاار کاه   کناد،   ها را رنگ می رنگرز در کار خود مهارت خاصی دارد و هنگامی که لباس

هاای متناوع و شاادی     همچنین، اشاره دارد که رنگارز از رناگ   است. ها را تازه خریده لباس
 .(86: ر.ک  همان) کرد استفاده می

 دوزی کاری و گیوه کاشی سازی، سفال .3

دوز و نحاوة کاار او را بسایار زیباا توصای،       تارک شیرازی در شهرآشوب خاود گیاوه  
 کند: می

 بی یگانه استدوز به خو خوب است تاج»
 در هر زمان که شاعله زناد ناور عارصاش    

 

 شمعی است برفروخته، تاجش زباناه اسات   
 «پروانااه فاااروغ وی و اهااال زماناااه اسااات 

 (.18: 6863شیرازی، )                               

هااای دیگااری کااه در شاااخة مشاااغل تولیاادی و صاانعتی  تاارین اصااناف و حرفااه از مهاا،
 تاوان باه معمااری،    اسات، مای   هاا باه آن پرداختاه شاده     وبشوند و در شهرآشا  محسوب می
 نجاری، هنر چوب و... اشاره نمود. کفاشی، بافی، ابریش، بافی، پارچه گچکاری،
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 ب. مشاغل تجاری

شاد کاه باه عناوان ساتون نظاام        از دیرباز شالودة اقتصاد یک جامعه با بازارها تعیین مای 
های گوناگونی وجود داشت کاه باا    و پیشهها  در بازارها، حرفه شدند. اجتماعی محسوب می
 زیر اشاره کرد: های تجاری ترین شغل از مه،توان  های این دوره، می بررسی شهرآشوب

 عطاری .1

خوانادمیر در   باشاد.  یکی از مشاغل مه، تجااری در عصار تیماوری شاغل عطااری مای      
 نویسد: عطار می وص،

 ای گشته هاوای کاوی تاو عطرفشاان    »
 سوخت چو عوددر آتش هجر تو دل، 

 هاات خلااق تااو معطاار دل و جاااناز نک 
 «گردیااد گااالب اشااک از دیااده روان

 (.88: 6838)گلچین معانی،                     

 بقالی .2

شغل دیگری که در زیرمجموعة مشاغل تجاری بایاد باه آن اشااره کارد، بقاالی اسات.       
، ارده و کنجاد،  کند که در مغازة بقال، محصاوالتی مدال خرماا    ابواسحاق شیرازی اشاره می
 شود: فور دیده می به ویژه در فصل تابستان به

 فصل تاسع، قدمی نِه به دکان بقال»
 

 «کام خود از رطب و اردة کنجد باردار  
 (.81: 6838)شیرازی،                                 

***** 
  ترازو در ک، بقال و من در صورتش حیران»

 «بیااا ای مشااتری بنگاار قماار در خانااة میاازان    
 (.69تا، ب:  )سیفی بخاری، بی                             

 ج. مشاغل خدماتی

هایی ه، بودند که جنبة خدماتی داشتند و حکومت نظارت زیادی بر  در این دوره، شغل
آشارزی و صارافی    توان به نانوایی، قصابی، ترین اصناف خدماتی، می آنان داشت که از مه،

ن منبع در باب طباخی دورة تیموری، کلیاات ابواساحاق   ترین و بهتری شاید مه، اشاره نمود.
هشت، هجاری   ةدوم سد ةاو در نیم اطعمه باشد که خود شهرآشوبی در ادبیات فارسی است.
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. شایخ  شاد به حاالج معاروف    بود، مشغولزنی  . چون به شغل پنبهشدقمری در شیراز متولد 
و به همین سبب او  است سروده ها ق اشعار خود را در احوال انواع اغذیه و خوراکیاسحوابا
 :اند لقب داده «اطعمه»را 

 از شوق آب رکنی و ذوق برن  زرد»
 به سعدی و در آساتان شایخ   ام رفتهیا 
 

 ام همچون قلندران باه مصالی نشساته    
 «ام با نان گارم و ارده و خرماا نشساته   

 (.77: 6838)شیرازی،                             

آیاد کاه برخای از ایان      طی دورة تیماوری چناین برمای   های خ از محتوای اسناد و نسخه
الادّین محماد باه ریاسات      به عنوان نمونه، استاد شمس ها و مشاغل یک رئیس داشتند  حرفه
 سازان، حمامیان، سرتراشان و دالکان منصوب شده باود  چیان، غساالن، فصادان، غربال نقاره
 (.61: 6868ر.ک  کیوان، )

 د. مشاغل دولتی

 گری و محتسب . نهاد حسبه1

ترین نهادهای دینی در سطح جامعه بود کاه از هماان آغااز حکومات      نهاد حسبه از مه،
قرار گرفت و آن حضرت برای بررسی اوصااع باازار،    )ص(اسالم در مدینه مورد توجه پیامبر

به کنتارل   ع()ویژه شخص امام علی افرادی را بر این کار گماشت و بعدها خلفای راشدین، به
یاا نایاب وی بارای     ها نظارت داشتند. در واقع، محتسب از ساوی اماام، خلیفاه    قیمتبازار و 

اخاوه   ر.ک  ابان ) شاد  نظارت در احوال رعیت و بازبینی کارهاا و مصاالح آناان تعیاین مای     
از شروط محتسب این بود که از اموال مردم چشا، برگیارد و از کسابه و     .(6: 6818قرشی، 
د  به عبارت دیگر، محتسب وظیفة مراقبت در صحت کاار  وران هدیه و رشوه قبول نکن پیشه
وران و اصناف شهرها و حسن رفتار اجتماعی مردم آنجا را بر وفق حک، شرع بر عهاده   پیشه
 (.833: 8989زاده،  ر.ک  رجب) داشت

بار باازار و معاامالت تجااری آن نظاارت داشات،        هایی که در ایان دوره  یکی از دیوان
 نویسد: دربارة اهمیت این شغل می نامة نامییر در خواندم دیوان حسبه بود.

 کار دین امین همه کس ای گشته به »
 

 «دین داری تو گشته یقین همه کاس  
 (.66تا، ب:  )خواندمیر، بی                    
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بارای آگااهی از    مقام محتسب در عصر تیموری وظای، و اختیارات خاصی داشت کاه 
خواجاه   ناماة  شارف توان باه کتااب    تصاب محتسب میهای حکام تیموری به منظور ان فرمان

 (.8تا:  ر.ک  بیانی کرمانی، بی) عبداهلل مروارید مراجعه نمود

 نقابت .2

از مشاغل دولتی دربار تیموری، نقابات اسات کاه افارادی از ساادات باه منظاور حفاظ          
شادند. نیااوردی در    حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خویش به این منصب گماشته مای 

شاکل  برای صایانت از حقاوق ساادات    « نقابت»منصب بر این عقیده بود که  السلطانیه احکام
 نویسد: (. خواندمیر در این زمینه می686م.: 6661، ر.ک  نیاوردی) است گرفته

 ای مرجع سادات جهان در کامات »
 

 «وی واقااا، اسااارار دل آگاهااات  
 (.63تا، ب:  )خواندمیر، بی                 

ناماة   شود که یکی از وظای، نقیاب، بررسای اعتباار شاجره     میر روشن میاز گفتة خواند
برای انتصاب عباداهلل مرواریاد    که فرمانی که از سلطان حسین بایقرا چنان است  بوده سادات

باه نظار    باشاد.  کرمانی به عنوان نقیب هرات وجود دارد، خود گواه درستی این مطلاب مای  
قیب از یک سو و وظیفاة صانفی او از ساوی دیگار     رسد که میان وظیفة مذهبی و دینی ن می

 دانند. ها می ای که برخی منابع، نقیب را سرپرست استادان حرفه به گونه است، پیوندی بوده

دیگاری ها، در    ایها  هاا و صانعت   ها پرداختی،، حرفاه  هایی که به آن در کنار این حرفه
، سازان چیت ،سازان اسلحهبه توان  ها می ترین این شغل ها وجود دارند که از مه، شهرآشوب

 رمالی اشاره نمود. حمامی و چی، قهوه کبابی، پزی، کله حلوایی، قنادی،

 های مربوط به کتابت . شغلهـ 

ویژه سدة هشت، هجری به بعد، کاتبان به عناوان صانفی از اصاناف     در برخی از ادوار، به
های قرن نُه، و بعد از  بشاید به همین سبب است که در شهرآشو شدند. ور شناخته می پیشه

باه عناوان     (788: 6878هاروی،   ر.ک  مایال ) است آن، به صن، کاتب توجه خاصی شده
 نویسد: مدال، لسانی شیرازی می

 چون خاط معقلای گاره بار گاره اسات        دِه  اسات  موی مه کاتب که بُتای عشاوه  »
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 که زِ یاقوت بِه است آن لب لعل  چندان
 

 «ساات خااط لااب او زِ خااط یاااقوت بِااه ا 
 (.63تا:  )لسانی شیرازی، بی                        

 صحافی .1

  ،یکاار  چی، خاات،  ، باسمهید، مجلّیکارمطالّ صحافی که شامل چندین صن، از جمله
ی بود، همراه هنر خوشنویسی، تذهیب و جلدسازی در عصر تیموری کاغذساز ی وطالکوب

های زیادی دربارة ایان   ، آگاهیهای این دوران بسیار رونق یافت. از این رو، در شهرآشوب
در ایان دوره، صاحاف عاالوه بار تسالط بار فاّن تجلیاد، از دیگار           آید. دست می ها به حرفه

صاحافی   تذهیب و خوشنویسی آگااه باود.   سازی، مقواسازی، هنرهای این عصر، مانند ابری
 حتای برخای از   شاد.  وران باازار شاناخته مای    در عصر تیموری به عنوان یک صن، از پیشاه 

ر.ک  مایال  ) های دولتی به صحافی و جلدساازی ها، اشاتغال داشاتند     صحافان در کتابخانه
 نویسد: دربارة منزلت و جایگاه صحافی می نامة نامیخواندمیر در (. 166: 6878هروی، 

لفظ شش، از سطر سوم در تحریار صاح، کاه باه صاحافان و مجلادان از آن       »
اشارف   انساانی متعلاق اسات،    دِافارا  حیدیت که به صح، آسمانی و کتب اشارافِ 
وران دوران... در سطر اتفااق افتااد    حِرَف و صنایع است و امتیاز ایشان از سایر پیشه

 (.686تا، ال،:  )خواندمیر، بی« و هو الهادی إلی سبیل الرّشاد

اول اینکاه   گرفات.  رسد کار صحافی در قارن نُها، باه دو صاورت انجاام مای       به نظر می
ا به هنر صحافی مشغول بودند و دوم اینکه حرفة صحافی مانند دیگار  ه صحافان در کتابخانه

باازار صاحافان    تاوان باه   داد که می ها در بازار و به صورت دکان کار خود را انجام می پیشه
 (.661: 6883ر.ک  جعفری، ) شهر یزد اشاره نمود

 تجلید و تذهیب .2

باه  . رود مای  شامار  به ه، هجریو تذهیب از دیگر مشاغل مه، ایران در قرن نُ تجلید هنر
 اساتفاده از نقاوش   و تکنیکی نظر از تجلید و صحافی هنر دلیل توجه دولت تیموری به هنر،

مجلدان نیز که محور اصلی کارشاان بار تجلیاد کتااب      .اوج شکوفایی خود رسید به ئینیتز
ه هماین  با  شادند.  وران شاناخته مای   بود، در قرن نُه، هجری به عنوان صنفی از اصناف پیشاه 
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سایفی   اسات.  های این قرن از آنان مانند دیگر اصناف یاد شده دلیل است که در شهرآشوب
 نویسد: بخارایی در وص، مجلدان هرات می

 الله رخسار مجلد چون قل، ز آتش کشید»
 قطعه گر کنی اجزای سیفی را باه تیاغ   قطعه
 

 نهد بر سینه داغ، تا چه نقش آرد پدیاد  یم 
 «بریاد  قطعااً امهرباان  ی نا تاو کی تواناد از  

 (.83تا، ب:  )سیفی بخاری، بی                        

هاای   این شعر اشاره دارد که جلدسازان با نقاشاان همکااری تنگااتنگی داشاتند و شایوه     
تارین خصوصایات هنار     جدیدی در هنر جلدسازی دورة تیموری آفریدندکه یکای از مها،  

شاد،   ها استفاده مای  اینکه از این سرطبلجلدسازی، استفاده از سرطبل در جلد است و علت 
. در واقاع، هنار   (83: تاا، ب  بخااری، بای   ر.ک  سایفی ) این بود که اوراق کمتر آسیب ببیند

کارگیری جلدهای سوخت و زرکوب مراحل تکامال را طای    آرایی در این دوره با به کتاب
را باه سابب    ت که ورق طال و نقرهکرد و آثار گرانبهایی بر جا گذاشت. زرکوب کسی اس

: 6878ر.ک  مایال هاروی،   ) کاار بنادد   هیب و تزیین نسخه یا جلد و یا قطعات مرقعاه باه  تذ
116:) 

 زرکااوب ماان آن کااه دادِ بیااداد دهااد»
 همچااون ورق طااال بااه تحریااک نَفَااس

 

 در صع، چاو تارک هساتی، داد دهاد     
 «د ماارا و باار باااد دهااد   درهاا، شااکن 

 (.98تا:  )لسانی شیرازی، بی                      

 خطاطی .3

از دیگر مشاغل پراهمیت در دورة تیموری، خوشنویسای و خطااطی اسات کاه جایگااه      
شود که خوشنویساان باا نگاارش اخباار، شارح       واالیی داشت. این اهمیت از آنجا ناشی می
هاا ها،    فرستادند و حتی برخای از آناان در جناگ    وقایع را در زمان اندکی به سایر نقاط می

یازدی   ظفرناماة کاه در   کردند  چناان  ها را ثبت می و وقایع جنگ شرکت داشتند و حوادث
 است: آمده

 هنااار بررداخااات منشااای صااااحب»
 رقااا، زد بسااای داساااتان شاااری، 

 

 بساای نامااه در باااب فااتح و ظفاار     
 «بااه خطاای لطیاا، و ادای ظریاا، 

 (.966: 6837)یزدی،                           
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ن حرفه چنان در میان دربار شک به دلیل اهمیت فزایندة خطاطی در عهد تیموری، ای بی
 های بزرگ مذهبی مانند صدارت رونق و اعتبار یافت که برخی از استادان خطاط به جایگاه

( و شاید به همین سبب اسات کاه   867: 6897کردند )ر.ک  نظامی باخرزی،  دست پیدا می
 نویسد: سیفی بخاری دربارة خطاط می

 کناد  خطاط من کاه عشاوة بسایار مای    »
 ر کاه گویاد معلّماش   حرف جفا و جو

 

 کناد  گویی همیشه مشق همین کار می 
 «کناد  نویساد و تکارار مای    یمصد بار 

 (.86تا، ب:  )سیفی بخاری، بی                

 های سیاسی و دیوانی دستیابی به اطالعات و آگاهی .5

نگاری، دساتیابی باه اطالعاات و     ها در حوزة تاریخ از دیگر کاربردهای مه، شهرآشوب
اطالعات اقتصادی و  توان از خالل مطالعة آنان به سیاسی و دیوانی است که می های آگاهی

در شهرآشاوب خاود درباارة     اجتماعی فراوانی دست یافت  به عنوان مدال، تارک شایرازی 
 آباد اشاراتی دارد: ک، شدن آب رکن

 تتااااارک سااااخن تاااار روانساااا»
 

 «خشک است به نزدش آب رکنای  
 (.87: 6863شیرازی، )                   

 کند: همچنین، لسانی شیرازی از خِرَد و دانش مردم تبریز یاد می

 تبریز که گشت ساحتش مغتن، است»
 تعریاا، ساااوادش زِ خِااارَد پرسااایدم 

 

 عدمسات  توجاود  بستان بهشات بای   
 «فرمااود کااه خااال ر  باااغ ارمساات  

 (.61تا:  )لسانی شیرازی، بی                    

 تارین  هاسات و از مها،   هاا، اطالعاات دیاوانی آن    یکی از نکات برجسته در شهرآشاوب 
ناماة  توان با مطالعة آن به اطالعاات دیاوانی آن دوره دسات یافات،      هایی که می شهرآشوب

سااالری   باشد. از آنجا که خود خواندمیر از منشیان درباری بود، با دیاوان  خواندمیر می نامی
شاایانی بارای درک مناصاب ایان      تواند کماک  کامالً آشنا بود و این اطالعات او بسیار می

هایی که وی اشاره دارد، جایگاه منصب صادارت در عهاد    یکی از منصب عصر به ما نماید.
کند که در امور دینی و مسائل حقوقی همه باید زیر نظار   تیموری است. خواندمیر اشاره می

 ب(. 686آا 688تا، ال،:  ر.ک  خواندمیر، بی) کردند صدر عمل می
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 گیری نتیجه

ها ایفاگر نوعی بیان، محیط اجتماعی، اصناف و  ر این پژوهش بیان شد که شهرآشوبد
تواناد اطالعاات نااب و بکاری از      ها و در بعضی موارد، شهرها و افراد هستند کاه مای   حرفه

اوصاع اجتماعی و تاریخی شهرها، اصناف و طبقات یک دورة تاریخی در اختیاار ماا قارار    
ه کوشاید تاا جایگااه تااریخ محلای منظاوم را باا تأکیاد بار          دهد. به همین سابب، ایان مقالا   

نگاری  ها به عنوان یکی از اشکال تاریخ ها بررسی نماید و نشان دهد شهرآشوب شهرآشوب
ها و منابع تاریخی وجود دارد   هایی را پر نماید که در کتاب تواند خ ها و کاستی محلی می

رسایدی، کاه برخای از مشااغل یاا طبقاات       هاا باه ایان نتیجاه      زیرا با بررسی این شهرآشوب
تاوان از   بنابراین، مای  اند. های جدیدی بروز و ظهور نموده اند و یا حرفه اجتماعی از بین رفته

تاوان باه    ای یاد کرد که در آن عالوه بر تاریخ اجتماعی، مای  ها به عنوان گنجینه شهرآشوب
ک دورة تاریخی پی برد. شناسی اجتماعی و دیگر خصوصیات ی شناسی شهری، روان جامعه
های عصر تیموری باه اطالعااتی درباارة اقشاار و صااحبان       که با مطالعه در شهرآشوب چنان

ایان   هاای تااریخی مشااهده نشاود.     صنایع دسات یاافتی، کاه شااید در هایچ یاک از کتااب       
وران دورة تیماوری،   ها عالوه بر فواید ادبی و شعری صمن بیان محترفاه و پیشاه   شهرآشوب

همچناین،   باشاد.  کنند که بسیار مفیاد و جاامع مای    ی از اصطالحات و لغاتی را ذکر میا پاره
دهناد کاه نسابت باه      ساالری دورة تیماوری ارائاه مای    اطالعات بسیار مفیدی در باب دیوان

این تحقیاق نشاان داد کاه    از این رو،  نظیر است. های دیگر در این زمینه ک، اطالعات کتاب
 ها و اوصاع اجتماعی ارتباطی عمیق است. آشوبمیان ادبیات از جمله شهر

 منابع

. صاص  1 . د8 . ش8 . سبهارسـتان  نامـة  «.صاحافی و مجلادگری  » (.6836) ایارج.  افشاار، 
 .861ا886

 . تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.شهرداری آیین(. 6818اخوه قرشی، محمدبن احمد. ) ابن
تصاحیح ساهیل    . قدور في نوائـب تیمـور  الم عجائب.(. م 8883عربشاه، احمدبن محمد. ) ابن

 .نیالتکونشر دمشق:  زکار.
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 .83ا6. صص 81ا89 ش
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نگری در اندیشاة مورخاان شایرازی از ساقوط      مبانی تاریخ(. »6868احمدزاده، محمدامیر. )
 .38ا67. صص6. ش9. سجستارهای تاریخي«. یان تیموریاندولت ایلخانی تا پا

و تجااارت   قااتیطر(. »6833اللّهیاااری، فریاادون، مرتضاای نااورائی و علاای رسااولی. )     
. 36 . پیااپی 3 . شتاریخ اسالم و ایران«. یموریتة در دور هینقشبند یتجار کارکردهای

 .38ا6 صص
. ترجمة بااقر امیرخاانی.   تبریز ادبیات دانشکدۀ فصلنامة«. تمدن تیموریان(. »6838بوآ. ازل. )
 .38ا19 . صص6 . ش61 س

مرکزی  ةکتابخانمشهد:  . نسخة خطی.98787. نسخة نامه شر تا(.  بیانی کرمانی، عبداهلل. )بی
 .آستان قدس رصوی

 . تهران: سمت.شناسي های جامعه نظریه(. 6833عباس. ) توسلی، غالم
اهتماام   . مقدمة محمد قزوینی. بهدقائق األشعاراألحرار في  مونس(. 6898جاجرمی، محمد. )

 میرصالح طبیبی. تهران: انجمن آثار ملّی.
کوشاش ایارج افشاار. تهاران: نگااه       . باه تاریخ جدید یزد(. 6883جعفری، جعفربن محمد. )
 ترجمه و نشر کتاب.

 . تهران: خیام.ج 3. تاریخ حبیب السیر (.6838الدّین. ) خواندمیر، غیاث
و نسخة دستنویس.  خطی . نسخة8733. نسخة نامة نامي تا(. ال،. )بی .اااااااااااااا اااااااااااا

 تهران: کتابخانه و موزة ملّی ملک.
خطای. مشاهد: کتابخاناة     . نساخة 7879. نساخة  نامة ناميتا(. ب.  اااااااااااااااااااااااااا . )بی
 آستان قدس رصوی.

 دانشگاه تهران. . تهران:نامه لغت(. 6878اکبر. ) دهخدا، علی
 تهران: نگاه.. تاریخ اجتماعي ایران(. 6838راوندی، مرتضی. )

. اهلل همداني آیین کشورداری در عهد وزارت رشیدالدّین فضل(. 8989زاده، هاش،. ) رجب
 تهران: توس.

 . شیراز: نوید شیراز.انواع شعر فارسي(. 6838رستگار فسایی، منصور. )
. ترجمة محسن ثالثی. تهاران:  شناسي در دوران معاصر جامعهنظریة (. 6831ریترز، جورج. )

 علمی.
 به تصحیح و اهتمام مهدی نوریان. اصفهان: کمال. .دیوان(. 6813سعد سلمان، مسعود. )

 تصحیح ادوارد براون. تهران: اساطیر. . بهءاالشعر تذکرة(. 6838سمرقندی، دولتشاه. )
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. نسخة خطی. مشاهد: کتابخاناة   188. نسخة دایعالب صنایعتا(.  سیفی بخاری، محمدشفیع. )بی
 الهیات و معارف اسالمی دانشگاه فردوسی.

. نساخة خطای/ میکاروفیل،.    3839. نساخة  البـدایع  صنایعتاا(.   اااااااااااااااااااااااااااااا . )بی
 مشهد: کتابخانة آستان قدس رصوی.

 . تهران: سمت.شناسي شهری جامعه(. 6836پور، محمود. ) شارع
کوشش عصمت رنجبر و یوسا، بیاگ    . بهدیوان تارک شیرازی(. 6863رازی، تارک. )شی

 باباپور. تهران: منشور سمیر.
. تصاحیح منصاور رساتگار فساایی. تهاران:      اتیکل (.6838) الدّین ابواسحق. شیرازی، جمال

 میراث مکتوب.
 . تهران: فردوس.رانیاتاریخ ادبیات در  (.6873اهلل. ) صفا، ذبیح

فار .   الدّین هماایون  . تصحیح و مقدمة رکنسامي ةتذکرۀ تحف(. 6833م میرزا. )صفوی، سا
 تهران: اساطیر.

 . شنامة پارسي «.شش شهرآشوب بازیافته از قرن ده،(. »6833) فاصلی، فیروز و الله جهاد.
 .681ا663 . صص86 و 83

ـ (. 6836فراهانی منفرد، مهدی. ) ان و ظهـور  پیوند سیاست و فرهنگ در عصر زوال تیموری

 . تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.صفویان
در  یي)جسـتارها  یآنان در عهـد صـفو   يصنف يو زندگ وران شهیپ(. 6868کیوان، مهدی. )

 ترجمة یزدان فرخی.تهران: امیرکبیر.. (رانیا اقتصادی ـ ياجتماع خیتار
گلچاین معاانی.   کوشش پرویز  . بهشهرآشوب در شعر فارسي(. 6838گلچین معانی، احمد. )
 تهران: نشر روایت.
. به اهتمام سید علیرصا مجتهادزاده.  شهرآشوب(. 6839الدّین مسعود. ) لسانی شیرازی، وجیه

 مشهد: چاپخانة دانشگاه مشهد.
 . نساخة خطای. مشاهد:   136. نسخة األصنا  مجمعتا(.  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا . )بی

 .س رصویمرکزی آستان قد ةکتابخان
مشاهد: مؤسساة چااپ و     .آرایـي در تمـدن اسـالمي    کتـاب  (.6878مایل هروی، نجیاب. ) 

 انتشارات آستان قدس رصوی.
ج. باه کوشاش حسان ذوالفقااری.      8. ادبیات عامیانة ایران(. 6838محجوب، محمدجعفر. )

 تهران: چشمه.
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فروهار. تهاران:    اهلل . تصاحیح نصارت  منشآت میبـدی (. 6871الدّین. ) معین بن  میبدی، حسین
 میراث مکتوب.

. 88 . شها نامة فرهنگستان، ادبیات و زبان«. شهرآشوب(. »6831نصرتی سیاهمزگی، علی. )
 .88ا83 صص

 . پیااپی 8 . ش3 . سبهار ادب «.األصناف مجمعتأملی در (. »6863ااااااااااااااااااااااااااااا . )
 .389ا869 . صص86

الاادّین  . بااه کوشااش رکاانمنشــا االنشــاء(. 6897واسااع. )الاادّین عبدال نظااامی باااخرزی، نظااام
 فر . تهران: دانشگاه ملّی ایران. همایون
 بیروت: دارالفکر. .الدینیة الوالیات و السلطانیه احکامق.(.  6661ابوالحسن. ) نیاوردی،

 فر . تهران: اساطیر. الدّین همایون . به اهتمام رکندیوان کامل(. 6879نوایی، امیر علیشیر. )
اصااغر حکماات. تهااران:  . بااه کوشااش علااینفــائسالمجــالس (. 6818ااااااااااااااااااااااا . )

 .منوچهری
. تصاحیح الکسااندر بلادروف.تهران:    الوقایع بدایع(. 6836واصفی، محمودبن عبدالجلیل. )

 نا. بی
سااید سااعید میرمحمدصااادق و  حیبااه تصااح. ظفرنامــه. (6837) ی.علاا نیالاادّ شاارف ،یزدیاا

 . کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شوراى اسالمى: تهران . یىعبدالحسین نوا


