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Abstract 

Gravamen is one of the types of lyrical literature and is said to be poems that the 

poet sings in the face of adversity and deprivation and relates to his/her composer's 

sorrow, suffering, despair, failure, adversity and misery.  This type of poetry, 

especially in Persian literature, has a significant place.  Poets, who are perspicacious 

artists and possessors of insightful ideas, study the situation of the society more 

carefully and show its disorders in their work.  The present study compares 

Khaghani's and Nezami's gravamens.  These poets have artistically expressed their 

discontents about the situation of their personal and social life directly and indirectly 

on the margins of their poems, which by examining them, we can learn about the 

political and social situation prevailing in their time . The method of the present 

study is library and descriptive-analytical method and the importance of this study 

is in understanding the situation of the age of poets and becoming aware of their 

personal life by examining the discontents raised in their poems.  The results show 

that both poets are dissatisfied with the political and social situation in their society 

and have expressed this dissatisfaction on the margins of their poems, sometimes 

explicitly and sometimes indirectly. 

Keywords: gravamen, Khaghani, Nezami. 

 

 

 

 

 

 

 



 

120 

می
ظا

و ن
ی 

اقان
 خ

عر
 ش

در
یه 

وای
شک

ی 
ماع

جت
و ا

ی 
اس

سی
اد 

ابع
ی 

رس
بر

 

 
 120-140،صص1401 یازدهم، بهمن،شماره پنجمجامعه شناسی سیاسی ایران، سال  (پژوهشی_ میمقاله عل)علمی ماهنامه 

https://dx.doi.org/10.30510/psi.2022.309200.2423 

 

 ابعاد سیاسی و اجتماعی شکواییه در شعر خاقانی و نظامیبررسی 
 1هوشنگ جعفری

 2سید مهدی خیر اندیش

 3محمدرضا تقیه

 چکیده

و  شود که شاعر، در قبال نامالیماتآید و به اشعاری گفته میهای ادب غنایی به شمار مییه، یکی از گونهیشکوا

روزی و بدبختی گویندۀ آن کند. این های وارده بسرررراید و یکایت از اندوه، رنی، ی ن، ناکامی، هیرهمحرومیت

نوع شرررعر به ویده در ادبیات سار ررری،  ایباه قابی هو دی دارد. شررراعران که هنرمندانی هیحبین و  رررایبان 

شه ضاع  امعه را کنکاش های ژرفاندی شتری او ستند، با دقت بی سامانینبر ه های آن را در اثر خود کرده وناب

شکوا  ازند. پدوهشگر می لوه ضر، به برر ی هطبیقی  شاعران، به نظامی می های خاقانی ویهییا پردازد. این 

های خود از اوضاع زندگی سردی و ا تماعی خود را در البه الی ابیاهشان، به  ورت ای شکایتطرز هنرمندانه

ستقیم مط ستقیم و غیر م از اوضاع  یا ی و ا تماعی یاکم هوان ها یدودی اند که با برر ی آندا، میرح کردهم

شیوۀ هو یفی ضر، به  ورت کتابخانۀ و  هحلیلی ا ت و -بر روزگار آنان آگاهی یا ی کرد. روش هحقیق یا

ضاع شناختاهمیت انجام این هحقیق در  صرِ او  برر ی طریق از آندا شخصیِ زندگی از آگاهی و شاعران ع

شاعر، از وضعیت شکایت شان دهندۀ این موضوع ا ت که هر دو  شعار آندا ت. نتایی ن شده در ا های مطرح 

 یا ی و ا تماعی یاکم بر  امعۀ خود ناراضی بوده و این نارضایتی را در البه الی اشعار خود، گاه به  ورت 

 اند.  ریح و گاه به  ورت غیر مستقیم مطرح کرده
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 مقدمه-1

سیمیکی از نخستین و مدم سیم آثار ادبی بر ا ان انواع ا ت. در بندیهرین هق ادبیات ها در یوزۀ نقد ادبی، هق

اند که عبارهند از: ادبیات یما رری، بندی کرده دان، آثار ادبی را از  نبۀ محتوایی به چدار د ررتۀ کل ی هقسرریم

شی، ادبیات هعلیمی و ادبیات غنایی. آنچه که مربوط به یوزۀ کار ما در این پدوهش ا ت، نوع ادبی  ادبیات نمای

نا به معنی مو یقی و نواختن و آواز خواندن( برابر ا ت با کلمۀ غنایی )از ریشۀ غ»غنایی ا ت. از لحاظ لغوی 

شررده ا ررت( در زبان یونانی کلمۀ لیریک )به معنی شررعری که همراه با لیر، یک نوع آلت مو رریقی، خوانده می

 ( 114: 1380)شفیعی کدکنی،  « قدیم، که بعدها به ادبیات اروپایی راه یاسته ا ت.

شکوایی یکی از انواع ادبیات سائی  شعر  شخصی، به موضوعات ا تماعی و م سائی  غنایی ا ت که عالوه بر م

-ها و ناها، رنییه در ا طالح ادبی، شعری ا ت که ناکامییشکوا»پردازد. خارج از محدودۀ خویشتن شاعر می

شاعر را بیان میامیدی شرح میهای  شکوادکند و آالم سکری، رویی و ا تماعی او را  شعار  یی، هد. بنابراین، ا

شت، روزگار، مردم زمانه،  ختی شکایت از بخت و  رنو ضامینی چون  های زندگی، ارباب قدرت و یاوی م

 (227: 1384)یایقی، «  ح ایندا ت.

های ادبیات غنایی، شررکواییه را در اشررعار خاقانی شررروانی و نظامی در پدوهش یاضررر، نبارنده از میان مفلفه

های این دو شاعر را یهیاین موضوع باید گفت که هاکنون محققان شکوا ا ت. دربارۀ  ابقۀکرده برر ی گنجوی

شکواکردهبرر ی  های  داگانهدر پدوهش شی،  شاعر، به  ورت هطبیقی یهیاند، اما در هیچ پدوه های این دو 

 باشد. بدین  دت، پدوهشبر این مقاله، بنایا ت و از این نظر، پدوهش یاضر دارای نوآوری میهشدبرر ی  ن

شکوا شاعر گذاردهیهیکار خود را به ا تخراج و ا تنتاج  سیر به درک بدتر عقاید های این دو  ا ت، ها از این م

 شاعر و اوضاع زمانۀ آندا د ت یابد. 

 

 هعریف شکواییه-2

ضوعاهی که بر اندوهبینی و گله یکی از شکایت آنمو شاعران و انبیحه  شعاری ا ت مندی  ها داللت می کند، ا

باشد که از لحاظ معنی و مفدوم محتوای آن برآمده از دردهای دورنی و ا رار شاعر و یکایت یال خود میکه 

الشررکوی یا شررکواییه نام دارد. بث الشررکوی عنوانی ا ررت برای اشررعاری که مضررمون و ، بثدر نوع ادبی خود

 محتوای آن شکوه و شکایت از درد و رنی هایی ا ت که شاعر متحمی شده ا ت. 

سا" شمی ساب م "ا تاد  سد:باره میآورد و در اینیشکواییه را از سروع ادب غنایی به ی شعر سار ی، » نوی در 

شررود. گالیه یکی از ادب غنایی به  ررورت دا ررتان، مرثیه، منا ات، بث الشررکوی و گالیه و هغح ل مطرح می

ستقلی در این زمینه و ودموهیف شعر سار ی ا ت که چون گاهی آثار م و از طرف دیبر هعداد آثار  دارد های  

د. بدیدی ا ت که گالیه را باید به  دت کرهوان آن را از دیدگاه انواع ادبی هم برر ی آمیح زیاد ا ت، میگالیه

 (57: 1387شمیسا،«)ایتوا بر ایسا ات و عواطف سردی از سروع ادب غنایی محسوب داشت.

شکواییه آورده "العابدین مفهمنزین" شعاری اطالق می»ا ت: در هعریف  شکوه به ا شود که در ادبیات منظوم 

های شررخصرری و ا تماعی بسررراید که یکایت از رنی و اندوه و یان و شرراعر در برابر نامالیمات و محرومیت

های های مطبوع و شیوهر د که شکوه یکی از  نتروزی گوینده دارد. البته گاهی چنین به نظر میناکامی و هیره
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مند باشد به  رودن اشعار شکواییه پرداخته پنداشته شده و شاعر بدون اینکه از کسی یا چیحی گله ضروری شعر

 (56: 1364موهمن،«.)ا ت

شعربنابراین،  شاعر در آن شودیگفته م یشکواییه به   شکوهبه  زبانها و نامالیمات ناکامیدر موا ده با ، که 

ایسان  یو درد رنی آن که یشعر محسوب شده و شاعر ب یهااز  ن ت ییک وهیاین ش حین یببشاید. در موارد

شعار  ان هستند،که  یکسان شاعران، انیدر م پردازد.میکند به  رودن این ا زودهر از دیبران  دارای رویی یس 

شاعر ا ت و روشن  یسرد ایسا ات و عواطف. این اشعار مربوط به کنندیمشکایت اظدار  هایدر مقابی  خت

شد شتریب شاعر دازه هوق عاتا ت که هر ان شعرا شیا ت و ب شتریاو هم ب یهاتی محروم ،با زبان به  ،از دیبر 

شاید،یم شکایت تکه گرستار  یشاعر ،ی مثالبرا گ س  شود و از دریاست  له خ  دیام نا از  انب وی ممدوح 

  .کندیم گالیهشود ناگحیر از او 

 شکواییه در شعر خاقانی-3

قابی هو دی از اشرررعار خاقانی را به خود اختصرررا  داده ا رررت. در این بخش، شرررکایت و گالیه، بخش 

سیم به پنی های مو ود در دیوان خاقانی،یهیشکوا شدهنوع هق شکوابندی  صی، یهیاند که عبارهند از:  شخ های 

 های  یا ی.یهیهای سلسفی و شکواهییشکواهای مادی، یهیشکواهای ا تماعی، یهیشکوا

 شود:های مذکور پرداخته میرح هر یک از د تهدر ادامه، به ش

 های شخصیشکواییه-1-3

شاعر کامالً شکایت  صی ا ت.  گاهی  شکایتشخ شکواییه به هرین و و یعها، از مدماین نوع از  هرین انواع 

ها در بین شاعران این نوع شکایت»نویسد: شود.  رامی میروند که در شعر اغلب شاعران یاست مییساب می

شعری یاست میمیت دارد و هقریباً در همۀ دیوانسار ی گوی عمو شانهای  شاعر از پری یالی خویش و شود. 

شکایت می سمانی  ضعف و ناهوانی، خواری و هندایی، سقر و محرومیتضعف   ضوع کند. بیماری،  ها و ... مو

ها، ه هعلق دارد. در این شکایتعاشقانهای های شخصی، به ناکامیها ت. بخش بحرگی از شکواییهاین شکواییه

کند. شاعر از سراق یار،  ور و  فا، هغاسی، بی وسایی، هون بازی، خودبینی و پیمان شکنی معشوق شکایت می

 (20: 1399) رامی، 

سان  شد یتی اگرباید پذیرست که هر ان سانی  ،کمال یاسته نیح با سمی ان صو یات   شتن خ باز هم به دلیی دا

هوان مسررتثنی کرد. او به دلیی داشررتن طبع شرراعرانه، ناگحیر از هجربه برخی مسررایی ا ررت و خاقانی را نیح نمی

شعار او را  شعر بیان کرده؛ اگرچه این هجربیات در مورد او اغلب به هلخی گراییده و ا هجربیات خود را به زبان 

 ا ت.شکوه آمیح کرده

 یه در شعر خاقانی:یهایی از این نوع شکوانمونه

 شکایت از معشوق-3-1-1

شکواییهبخش  شقانه هعل ق دارد. در این گالیههای خاقانی، به ناکامیزیادی از  شاعر از بی وسایی یار، های عا ها، 

قبیی: درازی شب  هری ازکند. یتی موضوعات  حئی ور و  فا، دوری، پیمان شکنی،  نبدلی و ...شکایت می

های این . برخی از نمونههای عاشقانه شده ا تهجران، د ت ندادن و ال و ... د تمایۀ او در  رودن شکواییه

 ها در دیوان خاقانی عبارهند از:نوع شکایت
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  ور و  فا:

بود کردی نرره از شرررمررار وسررا  هو  نچرره   آ

 قررول هررو دانرری چرره بررود  دام سسررررون

نیسررررت بریرردن ز یررار مررذهررب مررا   مدر 

 از هررو و برریررداد هررو چرره نررالررم کرره اول

 

 غررایررت برریررداد بررود و عرریررن  ررفررا بررود 

 عرردررد هررو دانرری چرره بررود  برراد هرروا بررود

 این و چنین  ررررد طریق و ر رررم شرررمررا بود

 دل بررره هرررو داده ام گرررنررراه مررررا برررود

 (607: 1385)خاقانی،

 وسایی و همنشینی با اغیار:بی

با دیبران چو شرررران  رررمن بود  خوی هو 

 

 سررترراد خررار بررر آوردکررار چررو بررا مررن  

 (592)همان: 

  دایی و سراق:

 گوهر عمرم شرررکسرررترره شررررد ز سراقررت

 

ته   کدام شرررکسررر پاره شررررد  به  ررررد  مه   ای 

 (660)همان: 

 شکایت از ایوال نامساعد-3-1-2

در برخی از ایوال نامسرراعد خود و  ررختی و رنی هایی که نصرریب او شررده، گالیه دارد.  ،خاقانی گاهی اوقات

ای نبرده ها ت از طرب و شادمانی، بدرهکند که گویی مدتزده هو یف مییال و روز خود را چنان غم ابیات،

 ا ت:

 خررراقرررانررری را مررر ررررن کرررح غرررم

 نررری در برررن نررراخرررنرررش زد انررردوه

 چررون دل نرربررود طرررب کرره  ررویررد

خورد چرره  رررود ا ررررت  خونرراب  بر 

 

 ایررررام چرررربررررونرررره مرررری گررررذارد 

 هررررا نرررریشررررررکررررر طرررررب نرررربررررارد

 خرراردچررون نرراخررن نرریسررررت  ررررر چرره 

 گررررواردچررررون غصررررررۀ دل نررررمرررری

 (856)همان: 

 کند:های خونین و اشک دیدگان و خوناب  بر هو یف میدر ابیاهی دیبر، یالت نارایتی خود را با چشم

 چشررم خونین همه شررب قامت شررب پیمایم

 ریسررمان از رج  ان  ررازم و  رروزن ز مده

 

 هررا ز خررونرریررن  رربرررش لررعرری قرربررا آرایررم 

 یررمدیررده را دوخررتررن لررعرری قرربررا سرررمررا

 (792)همان: 

 گذر عمر-3-1-3

کند و با یادآوری عمر گذشتۀ خود، غرق اندوه شده، با یسرت خاقانی در ابیاهی دیبر، از گذر عمر شکایت می

  راید:چنین می

 چررون ز عررمررر گررذشرررررترره یرراد آرم

 

 غصرررررترررا عرررلررری مرررا سرررات واو  آه 

 (840)همان: 

 پیری زودرن-3-1-4
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شاعران یوزۀ همچون خاقانی نیح که با هو ه به ابیات،    ر، در مو  فید هارهای دیدن از ادب سار ی، دیبر 

ا ت. چنانکه خود در  ایی از دیوانش، به  فید شدن  هرا ان و ناکگویا زودهر از موعد، به  راغ او آمده، بیم

 کند:موهایش در روزگار  وانی اشاره می

 گرچرره مویررت  ررر یررد شررررد بی وقررت  

 

  رررررال عررمرررت هررنرروز نرروروز ا رررررت 

 (832همان: )

ا رررت. دادهگویا  رررفیدی موهای خاقانی، چنان وی را هحت ه ثیر قرار داده که به شررردت روییۀ او را آزار می

ا ررت ها با موی  ررفید در بین  ماعت ظاهر شررود. در یکی از قطعاهش، علت چنانکه بر او بسرریار دشرروار بوده

 گوید:داند و میدوری کردن معشوق از خود را به وا طۀ  فیدی موهایش می

 هررمررچررنرریررن سرررد برراش خرراقررانرری

 چرره کررنرری غررمررحۀ کررمررانررکررش یررار

 یررار مررویررت  رررر رریررد دیررد گررریررخررت

 آری از  ررررربرررح دزد بررربرررریرررحد

 

 آسررترراب ایررنررچررنرریررن دل اسررروز ا رررررت 

 کرره برره هرریررر  ررفررا  رربررر دوز ا رررررت

 کررره بررره دزدی دل نررروآمررروز ا رررررت

 کررح پرری  رران  رررررالمررت انرردوز ا رررررت

 (832)همان: 

 چشمان ضعیف و ایول-3-1-5

ا ررت. چنانکه در یکی از قصررایدش، به آید که وی دچار دوبینی و نیح ضررعف بینایی بودهمیات خاقانی براز ابی

 ا ت:چشمان ایول خود چنین اشاره کرده

 گرچرره از ایولی کرره چشرررم من ا ررررت

 ام برره زیررر سررلررکچررابررک ا رررررترراده

 

 نررربررررمغرررم یرررک روزه را دو مررری 

 مررربرررر از چرررنررربررررش بررررون گرررذرم

 (537)همان: 

 بیماری-3-1-6

خورد. در  ایی، از گرستار شدن خود به هب و شکایت از بیماری در ابیات دیبری از دیوان خاقانی به چشم می

ها، شررکایت دارد، گویا این ابیات مربوط به زمانی ا ررت که در اواخر عمرش، به به دنبال آن، هبخال زدن بر لب

 هب نوبه دچار شده ا ت:

 هررر نرریررم شرررربرری هرربرری مرررهررب برریررنرری

 اشررررترربرردررم گرررسررتررۀ هررب برریررنرریهررر چرر

 

 نرراخررن چررو سررلررک عرررق چررو کرروکررب برریررنرری 

 از هرربررخررالررم آبررلرره بررر لررب برریررنرری

 (740)همان: 

 زبان-3-1-7

شکایت میخاقانی، در برخی از ابیات سته، معتقد ا ت ، از زبان خود  ضرر و زیان خود دان کند، او زبان را مایۀ 

 نکردن زبان ا ت:همۀ نامالیماهی که برای او پیش آمده، به وا طۀ یفظ 

 خاقانی ار زبان ز  رررخن بسرررت یق او رررت

 هر چند  رروزیان زبان ا ررت گرم و خشررک

سترره  رررودی زیرران کشررررد  نیررا  چنررد از زبرران 

 خررب بررر خررب مررحور ایررن  رررروزیرران کشررررد



 

125 
ماهنامه 

علمی 
(

مقاله عل
می

 _
پژوهشی

) 
جامعه شناسی سیاسی ایران، سال 

پنجم
،شماره 

یازدهم، بهمن
 

1401
 

ند به لبش  ان سرو دم بان   نای ا رررت بی ز

 

 مرررغ دلررم از زبرران برره رنرری ا رررررت

 

بب زبرران  ور ا ررررت عررذاب از زبرران کشرررردبر

 (763)همان: 

 ورنرررره ز قررررفرررر  پررررریررررده بررررودی

 (803)همان: 

 های سلسفیشکواییه-2-3

های خاقانی، شررکایت از نظام هسررتی، سلک، روزگار، بخت و اقبال، قضررا و قدر و ... بخش دیبری از شررکواییه

س له واقف بودند که دخالت بخت و سلک و روزگار و امثال آن، در ا ت.  شاعران، به این م سیاری از  اگرچه ب

شناختند؛ ام ا به نظر ها را میزندگی انسان، امری موهوم ا ت و در بعضی اوقات، مقص ر ا لی، بدبختییوادث 

شاعران  ند،ر د در مقابیِ د تباهِ خودکامه و بیدادگر عصر، که همه ک  مجبور به خم کردن  ر و گردن بودمی

شتند؛ از این رو گناه را به گردن چرن و سل شای یقایق را ندا سب ب ک و بخت می رأت اس انداختند و آندا را م

 دانستند.های خود میها و بدبختیا لی همۀ ناکامی

شعری وی دیده میشکایت سفی خاقانی در همامی قالب های  صیدههای سل سمت ق های کوچک، شود؛ اما در ق

 ا ت. بیشترین یجم کی قالب های شعری او را به خود اختصا  داده

 بخت و اقبال-3-2-1

ا ت. چنانکه گفتیم، شدهاز آن شکایت هرین موضوعاهی ا ت که در شعر خاقانی، و طالع، یکی از عمدهبخت 

شاعران یاست می شکایت، در دیوان اکثر  شدهاین نوع  شکی یا رنجی، دچار  شاعران، هر  ا که به م اند، شود. 

هی و شوریده بودن آن لب به شکایت بالسا له آن را به بخت و اقبال بدِ خود نسبت داده و از نا ازگاری و  یا

اند. در ت ا ت که بخت در ادبیات سار ی، به معنای  رنوشت و نصیبِ از پیش هعیین شده ا ت و بر گشوده

کند؛ اما باید به این نکته هو  ه داشت که وقتی شاعر، از بخت ه ثیر نیروهای برهر در  رنوشت انسان داللت می

ید منظور او هندا، شکایت از بخت و  رنوشت خود نباشد و به نوعی به ا تماع کند، شاو اقبال خود شکایت می

های کردند که مطلوب و مواسق با آرمانزمان او ارهباط پیدا کند. بسررریاری از شررراعران، در ا تماعی زندگی می

در  آورده ا ررت. برخی شرراعران کهشرراعر نبوده و از  دات گوناگون، مو بات محرومیت شرراعر را سراهم می

شاعری بودند و یا برخی دیبر که ارهباطی با د تباهد تباه شغول به  شتند؛ های یکومتی م های یکومتی ندا

ستند خوا تهچون نمی شکایتهوان ضاع ا تماع، نام های خود را به طور  ریح مطرح کنند، بر  های خود از او

 .ا تندکگذاشتند و بدین طریق، مقداری از اندوه درونی خود میبخت را می

 گوید:خاقانی، دلیی  رگشتبی خود را ناشی از بخت خفتۀ خواب خویش دانسته می

یح خ ستررۀ شررررب  سرو ر نم روز  م مروز   ا

 

  ررررگشرررته از این بخت  ررربک پای گران خواب 

 (56)همان: 

 او یکی از قصاید خود را با شکایت از بخت آغاز کرده، آن را به مثابه قلمی  رشکسته هصور کرده ا ت:

 بخررت من شرررکسرررترره  رررر ا ررررتقلم 

 بررخررت نرریررک، آرزو ر رررران دل ا ررررت

 

 مرروی در  رررررر ز طررالررع هررنررر ا رررررت 

 کرره قررلررم نررقررش بررنررد هررر  ررررور ا ررررت

 (62)همان: 



 

126 

می
ظا

و ن
ی 

اقان
 خ

عر
 ش

در
یه 

وای
شک

ی 
ماع

جت
و ا

ی 
اس

سی
اد 

ابع
ی 

رس
بر

 

 
 دهد:های خویش را به او نسبت می، بالها و مصیبت ها و آوارگیکرده یمله طالعشبه نیح در  ای دیبری، 

 برر  برر  ای طررالررع خرراقررانرری چررنررد

  ررو برره  ررو راز دلررش دانسرررررترری

 دوانرررش کررره دوانررریررردن هرررومررر

 مرررغ را چررون برردوانررنررد نررخسرررررت

 برررره ازو مرررررغ نررررداری، مرررردوان

 

 چرررنرررد چرررنررردش بررره برررال داری برررنرررد 

 کرره برره یررک نرران  ررویررن شررررد خررر ررررنررد

 مررررکرررب عرررحم وی از پرررای سرررکرررنرررد

 برررکشرررررنررردش ز پررری دسرررع گرررحنرررد

 ور دوانررریررردی کشرررررترررن مررر سرررررنرررد

 (772)همان: 

 سلک-3-2-2

شکایت  ازدر ابیات دیبری، شت آدمیان دخالت دارد؛ از میقدما چنین . کردهسلک  شتند که اسالک، در  رنو پندا

دانستند. طرف دیبر قضیه، مطلبی ا ت گشته از  انب   در میهایی که نصیبشان میاین رو بسیاری از محنت

که در قسمت بخت نیح به آن اشاره شد. ممکن ا ت شاعر، از وضعیت  یا ی یا ا تماعی عصر خود شکایت 

شکایت خود را به طور  ریح مطرح کند، نام بخت، یا چرن و سلک یا روزگار را بر آن دارد و چون نمی هواند 

 کند. گذارد و بدین و یله شکایت خود را مطرح میمی

صاید خود سلک را نفرین کرده، آرزو می صیبتکند در روز قیامت، بناتدر یکی از ق زده و گریان النعش، چنان م

 شند. شاعر آرزومند ا ت که سلک هقا  کارهایی که به  ر او داده را پ  دهد:باشند که روی به ناخن بخرا

 که بر من از سلک امسرررال ظلم ها رسته ا رررت

 بررود کرره روز امالشررررمرر  کررورت برریررنررام

 

پرن  واب  سلررک خجرری آیررد برره برراز هم   کرره 

موی و مصرررراب بریررده  سلررک را  عش  ن  بنررات 

 (79)همان: 

 روزگار و دهر-3-2-3

شکایت خاقانی از  شتهروزگار و دهر نیح  شکایت میدا شاعر در ابیات زیر از د ت روزگار  کند و آن را ا ت. 

 داند که دیبر یارای نالیدن از آن را هم ندارد:وسایی میبی

 داد مرررا روزگررار مررالررش د ررررت  ررفررا

نان که  ررر ارم ع با  ند چرن   در  ررررم اسک

 

 بررا کرره هرروانررم نررمررود نررالررش از ایررن برری وسررا 

  رران بررا کرره گررحارم عررنررا بررر لرربررم آورده

 (37)همان: 

  دان-3-2-4

کند. شرراعر  دان را به مثابه شرربی ویشررتناک در بخش دیبری از ابیات، شررکایت خود از  دان را مطرح می

 دم را به خود نخواهد دید:کند که هرگح  ورت   یدههو یف می

 قاف ها قاف  دان بینی شررب ویشررت چنانک

دان را  گاه   نگ ا ررررت در قۀ ه  ال رمیل

 

تن  س هی یررا خوا ن  هررا دم  رررورش  ررر یررده دم 

تن س هی یررا خوا ن خم  بی  یی قررامررت   هررا در او

 (361)همان: 

 

 قضا و قدر-3-2-5
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دارد که از قضررای هیرۀ اندازد و بیان میخاقانی بالها و مصرریبت های وارده بر خود را به گردن قضررا و قدر می

 روزگار دیبر محنتی نیست که او بدان دچار نشده باشد:

که نیسرررت بار بال چیسرررت   بر  ان من از 

نالی شرررب و روز که  ند هو را چیسرررت   گوی

 

که نیسررررت   بر سرق من از قدر قضررررا چیسررررت 

که نیسرررت  از محنت روز و شرررب مرا چیسرررت 

 (706)همان: 

 های مادیشکواییه-3-3

شکواییه صادی میبخش دیبری از  سائی مادی و اقت شکایتهای خاقانی، مربوط به م شاعر از شود. در این  ها، 

 کند.وضعیت نامنا ب مادی و عدم هوانایی در ه مین مایحتاج زندگی شکایت می

ضروری زندگی خود را ندارد و هوانایی ه مین خانه، خوراک، ا ب،  شته که هیچ یک از نیازهای  شاعر بیان دا

 برای او مقدور نیست: ا تر، شتر و...

خوان نچرره  رررر  خوا  خررانرره  رران دارم و 

  ررررتررام و ا ررررترررنرره  ررنرریرربررت نرره 

بر بی  رررر ن هن و  و رررر گی  بر  کرراه 

 از سررلررک خرریررمرره و از خرراک بسرررراط

 

هم داشررررت  خوا خوری  خی نرره  ب ط  کرره نرره 

 نررح وشررررراقرران نررفررری خررواهررم داشرررررت

 کرراه و  ررو ایررن قرردری خررواهررم داشررررت

 وز  رررررشررررک آبررخرروری خررواهررم داشررررت

 (84)همان: 

 گوید:یداند و مشاعر درآمد خود را بسیار ناچیحهر از میحان مخارج می

خرج هحار  کی  خم هررا  خر از  لی نرره آ خ  د

 

قدح در  رررر خم ا ررررت  جا مرا نخسررررت   کاین

 (842)همان: 

 رراخته که از مادرش کمک ببیرد و این وابسررتبی مادی، به شرررایب نامنا ررب مادی گاهی خاقانی را مجبور می

  ورت شکایت در بیت زیر نمایان شده ا ت:

 شرررررمررت نررایررد کرره چررون کرربرروهررر

 

 مرررررادرروزی خررررروری از دهررررران  

 (887)همان: 

 های ا تماعیشکواییه-4-3

داده، از یوزۀ موضوعات شخصی خارج ا ت و به های خاقانی که روح یس ان او را آزار میبخشی از شکواییه

پایان ا تماع هر عصررر و مسررائی متفاوهی که باعث رخنه و های بینحوی با ا تماع ارهباط دارد. سراز و نشرریب

شت آندا می شکاف در طبقات  امعه و شکواییهاسکار و معی شاعران هر شود،  بب  از  های ا تماعی از زبان 

های ا تماعی، نادانی و سسرراد اخالقی عوام و شرراعران از نابرابریها، در این د ررت از  ررروده»دوران ا ررت. 

رمانی شرراعر با آ ۀ امع ها، بیان ناهماهنبیِا ررلی این شررکواییه ۀ وهر نامالیماهی از این قبیی شررکایت دارند.

 (482: 1389 ر امی،«)کند.ای ا ت که خود در آن به ناکامی زندگی می امعه

ضیح می"اهلل ظفریولی" شکایت و عل ت آن چنین هو سان از وقتی پا به عر ۀ و ود »دهد: ، دربارۀ این نوع  ان

شنا ی محیب و پیرامون خود پرداخت، برای آ ایش خویش و  المت ا تماع،  نداد و در  حنۀ طبیعت به باز

که –خود را مکل ف و مقی د به رعایت یک  لسله قواعد و مقر رات دید و این قید و بندها از  وی متفک ران قوم 
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که ما از آندا به نام قانون –حمیی شرررد. اما در مقابی این هحمیالت ا تماعی بر سرد به او ه -برگحیدگان او بودند

شررود، آزادی دیبران را طبعاً یقوقی هم برای او قائی شرردند. مثالً آنجا که به شررخل هکلیف می -کنیمیاد می

نماید و دیبران هم رعایت کند، در برابر به او اختیار داده شرررد که رأی و نظر خود را بی بیم و هران اظدار 

مکل ف شرردند که این یق یعنی آزادی بیان و عقیدۀ او را محترم بدارند و از همین نوع ا ررت آزادی قلم، آزادی 

 گوییم.انتخاب مسکن و ... که همۀ آندا را یقوق ا تماعی سرد می

در نتیجه هکالیف  بدیدی ا ررت که آدمی هر چه از نظر علم و سنون پیشرررسته باشررد، ارهباطش با مردم بیشررتر و

هر، و در ازای آن از یقوق بیشرررتری برخوردار خواهد بود و به عک  در ا تماعات بدوی ا تماعی وی سحون

شررود و طبیعتاً از یقوق کمتری هم هری بر آنان بار می ررت، وظایف  رربکا چون روابب انسرران ها با هم کمتر

های های آمازون، چون بیشتر به طور انفرادی یا گروهسریقا و  نبیآبرخوردار خواهند بود. چنانکه مردم ویشی 

های متمد ن نیسررتند و پر واضررح کنند، مکل ف به رعایت بسرریاری از ا ررول و مقر رات  امعهکوچک زندگی می

کنند. پ  ما آن د ته موازین و قراردهای ا تماعی گروهی ا ت که اسراد از یقوق ا تماعی کمتری ا تفاده می

 آید.نامیم و یقوق ا تماعی سرد در ضمن آندا میاند، قوانین ا تماعی میایجاد آندا دخالت داشتهرا که مردم در 

 سلسفیون-4-4-3

 دارد:، و مخالفت خود با آنان را چنین ابراز میگله کردهسلسفیون از شاعر همچنین 

 سررلسرررررفرری دیررن مرربرراش خرراقررانرری

 ایررن چررو طرروطرری بررود مرردررون و آن

 

 کرره  رررررالح مررجررون برره ز آن ا رررررت 

عش انسرررران ا ررررت ب ط خرو ررری کرره   چون 

 (847)همان: 

 رواج رمایی اخالقی در  امعه-3-4-5

شکایت شکواییه های مربوط به  امعه  ای میاز دیبر  صلتهایی که در گروه  شکایت از رواج خ های گیرد، 

طلبی  مذموم ا ت. رمایلی چون ظلم و  تم، رواج زهد ریایی، ریاکاری و دورویی، بخی، یر  و طمع و  اه

 ا ت.  هبرر ی شد

 :ظلم و  تم

 هررا چررنررد  ررررتررم ر رررریررده برراشررررم

 لررب بسررررترره گررلررو گرررسررترره چررون نررای

 انصرررررراف برررده چررررا نرررنرررالرررم

 خرررراقررررانرررری دل سرررربررررارم آری

 

 چررون  رررررایرره ز خررود رمرریررده برراشرررررم 

 نررراالن  رررررترررم ر ررررریرررده بررراشرررررم

 کرررانصررررراف ز کررر  نررردیرررده بررراشرررررم

 انررردیرررک نررره شرررررون دیرررده بررراشرررررم

 (787)همان: 

 :رواج زهد ریایی

 سرررعررونرریررم کررح هررحهرردمررده  ررام 

 مرررا آشرررررکررارا ده آن مرری کرره داری

 

 گررریررحمچررو سرررعررونرریرران ز اژدهررا مرری 

 گررریررحمبرره پررنرردرران مررده کررح ریررا مرری

 (289)همان: 

 :ریاکاری و دورویی
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 مرری خرروری برره کررح ریررا طرراعررت کررنرری

 

 گررفررتررم و هرریررر و کررمرران آمررد برررون 

 (492)همان: 

 :بخی

 درد بررخرری ا رررررت  رران عررالررم را

 وسرراخرروا رره وعررده وسررا نررکرررد و 

 

 االمرررران یررررارب از چررررنرررریررررن دردی 

 کررری کرررنرررد هررریرررچ برررخررری پرررروردی

 (807)همان: 

 های  یا یشکواییه-3-5

 شکایت از ظلم شاهان-5-3-1

خاقانی در یکی از قصایدش که در مدح  یف الدین ار الن مظفر دارد، از  تم همۀ شاهان به غیر از او شکایت 

  یاه دستر خوانده ا ت:کرده و همۀ آندا را اسرادی ظالم،   یدد ت و 

 شررراهان عصرررر  ح هو هسرررتند ظلم پیشررره

 آن ک  که طعمه  ررازد  رری  ررال خون مردم

بر آرد بلرره  گر آ ییضرررری  خون   نرره مرراه 

 

تر  س نجررا  ررریرراه د تنررد آ نجررا  ررر یررد د ررر ی  ا

تر ب م عون  رررورت شرررود  خرش برره طررا  نرره آ

بر خر چرره آورد  قی آ ل خ خون    ررری  ررررالرره 

 (190)همان: 

 یاکمان ناالیق-5-3-2

گوید یاکمانی که پیش از این خادم و بنده در بیت زیر، به ناالیقی یاکمان زمانۀ خود اشررراره کرده، میخاقانی 

 اند:اند، امروز به منصب امیری و شاهی ر یدهبوده

 دولررت امررروز زن و خررادم را رررررت

 

 کررایررن امرریررر ری و آن شرررراه قررم ا ررررت 

 (750)همان: 

 اعتنایی شاهان به شاعرانبی-5-3-3

شکایت کرده و برخی از آنان، یاکمان زمانۀ شاعران این  شعر خود  شاهان زمانه به هنر و  دوره، از بی هو دی 

های ارزشررمند به شرراعران خود را با محمود غحنوی مقایسرره کرده و از سقدان شرراعر نوازانی مانند او که  ررله

های ها مانند شکایتشکایتاند. این گونه بخشیدند، و از خسا ت و بخی یاکمان روزگار خود شکایت کردهمی

 (247: 1387دیبر با مفاخره آمیخته ا ت. )شمیسا، 

 گوید:خاقانی می

 شرررنررا رررنررد اسرراضرررری کرره چون من نبود

نم ک می  من  حرکرراری کرره  ین  رررر  کرره ا

هازه ا رررت و داشرررت خا  و   مرا شررریوۀ 

 برره دور کرررم بررخشرررشرررری نرریررک دیررد

 اگررر زنررده مررانرردی در ایررن کررور بررخرری

 

 برره مرردح و غررحل درسشررررران عررنصرررررری 

 نررکررردی برره  رررررحررر برریرران عررنصرررررری

 هررمرران شررررریرروۀ بررا رررررترران عررنصرررررری

 ز مررحررمررود کشرررررور رررررترران عررنصرررررری

 خسررررک  رررراخررترری دیرربرردان عررنصررررری

 (926)همان: 

 شکایت از  الطین، همراه با اعالم انح ار از آندا-5-3-4
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 کند:اعالم بیحاری می و خاقانی، به کر ات، از مدح پادشاهان روزگار خود اظدار پشیمانی کرده

به  نکگفتم  مدح  رررالطین مبین در آ  هرک 

مبرراد نم  ک یش دونرران  در دو نرران  رررتررا  ب

چرا بود  هر ررررا  خوک در زن  موی   چون 

 

  ررررحررر مرربرریررن برره شررررعررر مرربرری ررن در آورم 

 کرر ب گرردررر برره  ررررنررگ خررمرراهررن درآورم

 هررار ردای روح برره درزن هررر رررررا درآورم

 (424)همان: 

 رواج رشوه در میان یکومتیان-5-3-5

آورند، از ضررمن شررکایت از ممانعتی که برای رستن او به خرا رران به عمی می خاقانی در یکی از قصرراید خود،

 ا ت:رواج رشوه در د تباه یکومت نیح گالیه کرده

 چه  ررربب  ررروی خرا ررران شررردنم نبذارند

فه را رشررروه دهم طای ندوختم این  چه ا  هر 

موران دادن عمررۀ  ط مرا  یر ا ررررت  گح  نررا

 

نبررذارنررد  نم  گلسررررترران شررررد بم برره  ی ل  عنررد

 راه گررروگرران شرررردنررم نرربررذارنرردبررو کرره در 

 گر نرره موران برره  رررر خوان شرررردنم نبررذارنررد

 (155)همان: 

 مخالفت یاکمان با مسلمانان-5-3-6

شمنی یکومت با  شتن از این  فر را معادل د شوق خاقانی برای رستن به خرا ان به ید ی زیاد ا ت که بازدا

 گوید:مسلمانی خود دانسته می

من  بی ورزم و دشررر ن در  م  دارمهر زمرران 

 

 هرراج و هختی کرره مسرررلمرران شرررردنم نبررذارنررد 

 (155)همان: 

 

 شکواییه در شعر نظامی-4

شرح این موارد شکایت شامی چدار بخش شخصی، سلسفی، ا تماعی و  یا ی ا ت. در ادامه به  های نظامی 

 شود:  پرداخته می

 های شخصیشکواییه-1-4

هرین ها، از مدمخاقانی اشاره شد، این نوع از شکایتچنانکه در بخش مربوط به شکواییه های شخصی در شعر 

ساب می شکواییه به ی شاعران یاست میآیو و یع هرین انواع  شعر اغلب  شعر نظامی هم  شود.ند که در  در 

 ها عبارهند از:یهیخورد. برخی از موارد این شکواهای سراوانی از این نوع شکایت به چشم مینمونه

 شکایت از معشوق-4-1-1

 ا ت. برای نمونه:های او شکایت کردهوساییاعتنایی و بینظامی از  فای معشوق، سراق و  دایی، بی

  ور و  فا

سا از هو نجویم به هرک هو نبویم، چو و  چو 

ند ر ررررانی ز پی ند دوانی  رررتمم چ  ام چ

 

من آزرده چر  جویم ز  ن هو   یی اچو کسررری  ح 

نحدیررک من آیی  هو  نی، نرره  هو خوا نحد  مرا   نرره 

 (343: 1338)نظامی،

 :سراق و  دایی
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 خررون گشررررت دلررم ز هررجررر سررریرراد

 

 ای و ررررری برره د رررررت غررم ا ررررریرررم 

 (306: همان)

 :هو دیاعتنایی و بیبی

 من شب و روز چو گندم ز غمش دل به دو نیم

 

ظامی چون ا رررت   که ن نه یکی  و   این غم او را 

 (271: همان)

 بیماری-4-1-2

نظامی، شررکایت از بیماری و ناهوانی ا ررت. شرراعر در منظومۀ  شررخصرری هایاز دیبر موضرروعات شررکواییه

 د تی نیست؛ بلکه از بیماری و ناهوانی ا ت:دارد که شکایتش از هنگ، بیان می«نامهاقبال»

نم خن را نرردا ین  ررر چنررد  نرره زانسررررت 

تی خ من  درران  ررر کنرردکرره بررا  می   ای 

 ای خرروان مررنهرردرری نرریسررررت از هررره

 

 هرررمررران آیرررت سررراقررره بررررخررروانررردنرررم 

 ورم  رررربررک رخررترری ای مرری کررنررد ررررترر

 ز نررا هررنرردر رررررترری ا رررررت اسررغرران مررن

 (336: 1370)نظامی،

 

 همدمیشکایت از هندایی و بی-4-1-3

شکواییه ضوعات  شتن مون ، یکی دیبر از مو شاعران با هو ه به روییات هندایی و ندا صی ا ت.  شخ های 

سان های معمولی، از هندایی  شتر از ان شتند، بی سان و طبع لطیفی که دا شدند و این و بی همدمی آزرده میی

 کردند. آزردگی را در قالب اشعار شکایت آمیح بیان می

کند و در شرربفت نظامی نیح در دنیایی که در آن اثری از وسا نیسررت، از وساداری ایسرران دلتنبی و مالمت می

 یابد: وید، کمتر میا ت که چرا در عالم هر چه بیشتر نشان از وساداران می

سکی شت از وساداریدل م  ن من باری خجی گ

 گر از یاران  ایب دل کسی باشد در این عالم

 

 وسرراداری کررنررم لرریررکررن وسرراداری نررمرری یررابررم 

 برردین رغبررت کرره من  ویم وسرراداری نمی یررابم

 (299: 1338)نظامی،

 پیری-4-1-4

روزگار پیری پرداخته ای طوالنی  روده ا ت. او در این قصیده، به هو یف نظامی در شکایت از پیری، قصیده

 ا ت:های خود از این دوران را چنین بیان کردهو شکایت

یده شرررد کمرم که ز پیری خم  در این چمن 

حدم ند ل ته می ک قد خم گشررر با    ررر در 

بود در دهن مررا را در  گ پر ز   دو رشرررترره 

 به  ررروی اوج سراغت چه  ررران کنم پرواز 

چو نم ز دیرردۀ یسرررررتا...  بر آب سشررررا

 

 از این چرره بدره برم  ز شرررران هررای بقررا بعررد 

 دهررد خرربرررمبرریررای مرروی ز کرراسررور مرری

گدرم بریخررت آن    فررای چرن گسرررسررررت و 

 از این یضررریک، که شرررکسرررته ا رررت بال و پرم

 کرره رسررت روز  رروانرری چررو برررق از نررظرررم

 (240:همان)

 دشمنان و یسودان-4-1-5
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شمنان و یسودان نیح در ابیات دیبری از منظومۀ لیلی و مجنون نظامی ا شاعر در شدهشاره شکایت از د ا ت. 

 نامد:هنر میگو و بیشکایت کرده، آندا را مشتی بیدودهاین ابیات، از یسودان و دشمنان خود 

 یرررا رررررد ز قررربرررول ایرررن روایررری

به پیش من پسررررت یه شررررده   چون  ررررا

 بررریرررنرررد هرررنرررر و هرررنرررر نررردانرررد

 

 دور از مرررن و هرررو بررره ژاژ خرررایررری 

 هرررعرررریرررک مررررا گررررسرررتررره در د رررررت

 کرررنرررد ایرررن قررردر نررردانررردبرررد مررری

 (453: همان)

 

 یا لی عمربی-4-1-6

پندارند که از عمر رسته و روزگار طی شده، هیچ گاهی شاعران پ  از گذشت عمر، با نباهی به گذشته خود می

شکوه مییا لی به د ت نیاورده سرت لب به  شان بیاند. از این روی، با ی شایند و از اینکه عمر ثمر طی گ

  راید:چنانکه نظامی میکنند. ا ت، ابراز اندوه میشده

موج روزگررار همرره از  مر مررا  ع تی   کشرررر

 

 دردا و یسرررررهررا کرره هردری وا کرران ر رررریررد 

 (292)همان: 

 های سلسفیشکواییه-2-4

ضعیت ا تماعی و  یا ی و بی ضایتی از و شد، بازهاب نار شین مکر  های رایی در عدالتیچنانکه در بخش پی

مشاهده کرد؛ چرا که خفقان مو ود در  امعه، مانع از اعترای  ریح  هاهوان در این نوع از شکواییه امع را می

 نسبت به یکومت وقت بوده ا ت.

 چرن و سلک-4-2-1

ا ررت. شرراعر، در های خود در زندگی را به آن نسرربت دادهنظامی از چرن و سلک، گالیه کرده و برخی ناکامی

 گوید:ی از هاثیرات چرن و سلک دانسته میابیات زیر خواری و بی ارزش بودن انسان های بحرگوار را ناش

نیسررررت بون  لم ز کو کرره در عررا می  ی  کر

 عرررون بررخررت را گررر زیرروری هسررررت

 

 ا رررریررر و بسررررتررۀ ایررن چرررن دون نرریسررررت 

 دریررن نرره یررقرره آیرریررنرره گررون نرریسررررت

 (274: همان)

 روزگار، زمانه و  دان-4-2-2

 گوید:چنانکه میا ت. داشتهروزگار و زمانه نیح شکایت شاعر از عالوه بر چرن و سلک، 

ین  تم  رررخررت ا ررررت نرراز  درران ا ی  ا

نقررد شرررنرران مبصرررر کرره هسررررت   آن 

 وان کرره او پررنرربرره از کررترران نشررررنرراخررت

 پررر کررترراب و قصررررب شررررد انرربررارش

 چررنررد هرریررمررار از ایررن خرررابرره کشرررریررم 

 

 کررح هررنررر نرریسررررت دولررت از بررخررت ا ررررت 

 نرریررم  ررو نرریسرررررتررش ز روی قرریرران

 آ رررررمرران را ز ریسرررررمرران نشرررررنرراخررت

 زر برره  رررررنرردوق و خررح برره خررروارش

 آسرررترررابررری در آسرررترررابررره کشرررررریرررم 

 (624: 1370)نظامی،

 بخت و اقبال-4-2-3
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شوق با او بدرستاری  شاعر، اینکه مع شت خود اعتقاد دارد. از نظر  نظامی هم به هاثیرات بخت و اقبال در  رنو

 دارد، ناشی از وارونبی بخت او ت:

سه نیسررررت هابی طر  گر هو روی از  رررلح 

 

 ا ررررتبررخررت بررا مررن نرریررح در  ررنررگ آمررده 

 (268: 1338)نظامی،

 قضا و قدر-4-2-4

نظامی نیح همچون دیبر شاعران یوزۀ شعر و ادب سار ی، در بسیاری از موارد، قضا و قدر الدی را هندا نیروی 

ضا می شوق را ق شاعر، علت  فاکاری مع سته ا ت.  شر دان شت ب ضای هاثیرگذار در  رنو داند و در مقابی ق

 ند:بیای  ح هسلیم نمیآ مانی، چاره

 ز هررو  رررررد رنرری دل دارم ولرریررکررن

 قضررررای چرررخررم اسررکررنررده برردیررن روز

 

 نرربررویررم قصررررره مرری دانررم کرره دانرری 

 کرره کرروشرررررد بررا قضرررررای آ رررررمررانرری 

 (337: همان)

 های ا تماعییهیشکوا-3-4

 اعتراضرری واکنش آندا به و نبریسررته ژرفهای زندگی با نباهی های ا تماعی و ناهماهنبیبه نابرابری نظامی

شان که از نحدیک با دردهای ا تماع خود آشنا ت، در هطبیق آرمان شدر مهنی خود با آنچه  شاعر  ا ت.داده ن

های پردازد. یکی از موارد شررکواییهشررود و به نقد وضررع مو ود میبیند دچار مشررکی میدر  امعۀ واقعی می

ها دو ت دارد با انسانخویش،  ا تماعی او مربوط به مردم زمانه ا ت او به دنبال  اختن آرمان شدر ا تماعی

همچنین شرراعر از  شررود. خوش رستار باشررد؛ اما در مقابی، ظلم و دشررمنی از  انب مردم ا تماع نصرریبش می

 ا ت و انتقادات خود را در این زمینه مطرح  اخته ا ت. ها در  امعه شکایت کردهدگرگونی ارزش

 های این نوع شکایت در اشعار نظامی:نمونه

 :زمانهمردم -4-3-1

 گررر هررنررری  ررررر ز مرریرران بررر زنررد

 کرررار هرررنررررمرررنرررد بررره  ررران آورنرررد

ننررد ک همرراشررررا   یمرری ریرراضررررت برره 

 نررام کرررم  رررراخررترره مشررررترری، زیرران

 

 هرررنرررری، د رررررت بررردان در زنررردبررری 

 هرررا هرررنررررش را بررره زیررران آورنرررد

 نسررررربررت انرردیشررررره برره  رررررودا کررنررنررد

 ا ررررررم وسرررا، برررنررردگررری رایررربررران

 (115: 1370)نظامی،

 :هادگرگونی ارزش-4-3-2

ک  وسررا  مروهرراناز  بی  ین  کح جوی،   م

ست از میران  شررررد بر کنرار ملرت و دین ر

دد دام شررری  شررردر ید خلق ن  ...از بدر  ررر

محرعرره ین کدنرره  ننررد  ملرره در ا م هر دا ... 

 

 معرردوم شررررد مروت و منسرررون شررررد  رررخررا 

میررا ی ک مرغ و  ی چو  ررر هر دو نرراع مررانررد   وز 

  ررررریرررادوار کررررده نررردررران رو در انرررحوا

چو آ رررریررا م ه لو  گ یر    رررررگشررررترره و ا رررر

 (219: 1338)نظامی،

 :آ یب ر یدن به دین-4-3-3



 

134 

می
ظا

و ن
ی 

اقان
 خ

عر
 ش

در
یه 

وای
شک

ی 
ماع

جت
و ا

ی 
اس

سی
اد 

ابع
ی 

رس
بر

 

 
 ز هررو سرریرراد برره سرریرراد رن یا  آمررد نررفر  را برره لرب  منرتررظرران

 غرسری ده ایرن مرنربرر از آلررودگران  از آ رودگران   کرن ایرن مسرنرد پرراک

 انرردازشرراندان عرردم  در غرررلرره  غررولررنرد برر ررردازشررران ه یخررانر

 (15 :1370)نظامی،

 :اعتمادی و ظلم در  امعهرواج بی-4-3-4

 گشرت روررزنبه خرروان عرسری خران  ز  ردران دور گشرت رکرانین  رحربرت

 یاز آدمرر یبرررریررذر ا ررت آدمرر  یررر کرررح  ررر نررامررردمررررنررب دور

 انررردبرررده رررانیرا ز م ررانیآدمرو   انررردبررررده رررانیاز آدمرر مرعرررسررت

 سرتیاکنرون پر  ا رت که  آن یآدمر  سرتیبر مانید  لررسلررک از عد چررون

 آن بررود که بربررریخترم  مصررلحت  رررخررترمیر کررره درآمرررنرفرر  هر برا

 نداشرت یوسایر یور رحبرت کر  ب  نداشررت یرر  همررایرررکر  سر ۀ ررایرر

 26 :همان) (

 های  یا یشکواییه-4-4

های مختلف، نظامی با عناوین و بدانه»باشرررند. های نظامی، یاوی مضرررمون  ررریا ررری میبرخی از شرررکایت

ستقیم،  تمرا ت ها غیآوردههایی برای خود پدید میتسر  دارند هایی را که  ایبان قدرت بر مردم روا میم

 « تمکاری، آنان را از عاقبت شوم این کار هرا ناک کندبرمال  ازد و به امید کا تن از میحان 

 (197: 1388)وییدا،                                                                                                           

 باشد:های  یا ی نظامی به شرح زیر میشکایت

 یاکمان ناالیق-4-4-1

نظامی، اوضاع و ایوال یاکم  خورد. در این بیت،ناالیق، در بیتی از دیوان نظامی به چشم میشکایت از یاکمان 

 گوید:بر زمانه را به خاطر یکومت  ران ناالیق بر آن، اوضاعی آشفته دانسته، می

کی نش  ین کرره  رررررا ب  انرردیررال  درران 

 

 انرررردنررررامررررحد و نررررامررررورانررررش کرررری 

 (431: 1370)نظامی،

 

 ظلم یاکمان-4-4-2

هایی که روایت می کند، از ظلم و  ررتم یاکمان نظامی در برخی از اشررعارش، به هعریک و در ضررمن دا ررتان

از  -در اول  لطنت –در دا تان نوشیروان که شکایت مظالم خویش را »ا ت. به طور مثال وقت شکایت کرده

شکازبان  غدان می گیرد، یت، دامن  نجر را میشنود، از  دت قدرت هاثیر کم نظیر ا ت. پیرزنی هم که به 

 (150: 1362زرین کوب، «)ماندای  ح عبرت و هنب ه نمیگوید که برای  نجر چارهچنان گیرا و هند  خن می

 پرریرررزنرری را  رررررتررمرری در گرررسررت

 امکررای مررلررک آزرم هررو کررم دیررده

 داوری و داد نرررمررری بررریرررنرررمرررت

 د رررررت زد و دامررن  رررررنررجررر گرررسررت 

 اموز هررو هررمرره  رررررالرره  رررررتررم دیررده

 وز  رررررترررم آزاد نرررمررری بررریرررنرررمرررت
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 از مررلررکرران قررو ت و یرراری ر رررررد

نیسررررت یمرران  رررترردن  رررراز  ت ی  مررال 

 دعرروی شررررراهرری کررنرریبررنررده ای و 

یرانرره شررررد هو و دری ز  کن شرررر  مسرررر

 

 از هررو برره مررا برریررن کرره چرره خررواری ر ررررد

 برربررذر ازیررن غررارت ابررخرراز نرریسرررررت

 شررررراه نرره ای چررون کرره هرربرراهرری کررنرری

 خرررمررن دهررقرران ز هررو برری دانرره شرررررد

 (318: 1370)نظامی،

 دیوان و کارگحاران یکومت ا حاب-4-4-3

شاره می شحنه با پیرزن ا کند. پیرزن نظامی در مخحن اال رار، در دا تان پیرزن و  نجر، به رستار ظالمانۀ یک 

کند،     شکایت خود را متو ه  نجر ر د، در ابتدا از ظلم شحنه گله میهنبامی به خدمت  لطان  نجر می

 نماید:می

 شررررحررنررۀ مسررررت آمررده در کرروی مررن

 برری گررنرره از خررانرره برره رویررم کشرررریررد

 در  رررررترررم آبررراد زبرررانرررم نررردررراد

کنررد خون  بود مسررررت کرره او  حنرره   شررر

 

 زد لررربررردی چرررنرررد سرررراروی مرررن 

 مرروی کشرررران بررر  ررررر کررویررم کشرررریررد

 مررردرررر  رررررترررم برررر در خرررانرررم نررردررراد

 عرررربرررده برررا پررریررررزنررری چرررون کرررنرررد

 (317: همان)
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 گیرینتیجه

 اشعار خاقانی نتایی زیر یا ی شد:دربارۀ موضوع شکواییه و برر ی آن در 

های شررخصرری ا ررت. شررکوهشررکایت و گالیه، بخش قابی هو دی از اشررعار خاقانی را به خود اختصررا  داده

های سلسررفی، های ا تماعی و  رر   شررکوههای او دارد، پ  از آن شررکوهبیشررترین نمود را در میان شررکایت

سامد را دارا می شترین ب شکوابی شد.  شعر خاقانی، نمود یۀ  یا ی دیبا شکواییه در  ضوعات  ر برابر دیبر مو

 چندانی ندارد. 

های شخصی، شاعر از معشوق، ایوال نامساعد، گذرعمر، پیری زودرن، چشمان ضعیف و در بخش شکواییه

شکایت کرده شکواییهایول، بیماری و زبان خود  شوق از دیبر  شکایت از مع های ا ت که در این میان،  دم 

های او، از زمرۀ ه باید گفت که این قسررمت از شررکایتهای عاشررقاندربارۀ شررکایتشررخصرری بیشررتر ا ررت. 

ها، شرراعر از  ور و  فا، شررود. در این نوع از گالیهن یاست میهایی ا ررت که در دیوان اکثر شرراعراشررکایت

 ال محبوب، شکایت کرده ا ت. نشینی با اغیار،  دایی و سراق، و د ت ندادن و وسایی و هماعتنایی، بیبی

شکواییه سمت  شاعر از بخت و اقبال، سلک، روزگاردر ق سفی،  شکایت کرده  های سل ضا و قدر  و دهر،  دان، ق

شک شاعران و ود دارد و نمونه هایی از آن در متن پایان نامه آوردهوا ت که این نوع  شعر همۀ  شد. در ه در 

خت و اقبال و امثال آن شکایت کرده و نبارنده نیح این شکایت را در عین اینکه شاعر در این نوع شکایت، از ب

متن یادآور شررده، ام ا با ه م ی در برخی از آندا به این نتیجه ر رریده که این نوع شررکایت ایتمال دارد به اوضرراع 

ا ت که شده یا ی و ا تماعیِ عصرِ او مرهبب باشد و با هو  ه به اختناقی که در دورۀ او و ود داشته، مجبور 

 از روزگار خود را هحت این الفاظ بیان کند. شکایت

شکواییه صادی میبخش دیبری از  سائی مادی و اقت شکایتهای خاقانی، مربوط به م شاعر از شود. در این  ها، 

شکایت کرده ضعیت نامنا ب مادی و عدم هوانایی در ه مین مایحتاج زندگی  ا ت. او از درآمد اندک خود و و

شته که قادر به ه مین ا ا یدر  ست و هواناییمقابی، مخارج باال، گالیه کرده و بیان دا  هرین نیازهای زندگی نی

 ه مین خانه، خوراک، ا ب، ا تر، شتر و ...برای او مقدور نیست.

شکواییه شکایتدر بخش  شامی موارد متعددی میهای ا تماعی،  شاعر  شان های  شود از قبیی: از بین رستن ن

انیت، شکایت از دشمنان و بدخواهان، شکایت از دو تان، شکایت از اهی شروان، شکایت اسراد مختلف و انس

گران و دعانویسان، راسضیان، سلسفیون و اعراب(، شکایت از دختر، طبیبان، اسسون ،های خا  )پدر، سرزندگروه

 طلبی(. ی،  بخی، یر  و طمع،  اه تم، زهد ریایی، ریاکاری و دوروی رواج رمایی اخالقی در  امعه )ظلم و

شکواییه شکایت در بخش  شاعران،  شاهان به  شاهان، یاکمان ناالیق و بی اعتنایی  شاعر از ظلم  های  یا ی، 

 کرده ا ت. 

 دربارۀ موضوع شکواییه و برر ی آن در اشعار نظامی نتایی زیر به د ت آمد:

سفی، شکایت صی، سل شخ شامی چدار بخش  شکواییههای نظامی  های ا تماعی و  یا ی ا ت. در این میان 

 باشند.  های  یا ی، کمترین بسامد را دارا میشخصی بیشترین بسامد و شکواییه

شکایت از هندایی و بیشکواییه شکایت از بیماری،  شوق،  شکایت از مع شامی  صی نظامی  شخ همدمی، های 

شررود. در میان این نوع از عمر می یا ررلیبییسررودان و شررکایت از ، شررکایت از پیری، شررکایت ازدشررمنان
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شکایتشکایت شاعر در این گالیهها،  دم  شتر ا ت و  شقانه از دیبر موارد بی ها، از  ور و  فای های عا

 ا ت.اعتنایی وی شکایت کردههو دی و بیمعشوق، سراق و  دایی از او و بی

لک، روزگار، زمانه و  دان، شکایت از بخت و های سلسفی در شعر نظامی، شامی شکایت از چرن و سشکواییه

در یقیقت بازهاب نارضررایتی از وضررعیت ا تماعی و  رریا رری و باشررد. اقبال و شررکایت از قضررا و قدر می

ها مشررراهده کرد؛ چرا که خفقان مو ود در های رایی در  امع را می هوان در این نوع از شرررکواییه-عدالتیبی

سبت به یکومت وقت بوده امعه، مانع از اعترای  ریح  شاعر مجبور بوده که بخشی از ناکامین های ا ت و 

 خود در زندگی را به این عوامی نسبت دهد. 

ر ررریدن به دین و رواج  ها، آ ررریبهای ا تماعی، نظامی از مردم زمانه، دگرگونی ارزشدر بخش شرررکواییه

یک با دردهای ا تماع خود آشنا بوده، در هطبیق که از نحد نظامیا ت. اعتمادی و ظلم در  امعه شکایت کردهبی

 ا ت. دیده دچار مشکی شده، به نقد وضعیت مو ود پرداختهخود با آنچه در  امعۀ واقعی می آرمان شدر مهنی

ها، شاعر از یاکمان های او دارد. در این شکایتهای  یا ی نظامی، کمترین بسامد را در میان شکایتشکواییه

  .گالیه کرده و از ظلم آندا  خن گفته و انتقاد کرده ا ت ا حاب دیوان و کارگحاران یکومتی ، همچنینناالیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( سراوانی شکواییه در اشعار خاقانی:1) دول 

 هعداد موارد موضوع شکوایی

 99 شخصی 1

 58 سلسفی 2

 5 مادی 3

 58 ا تماعی 4

 12  یا ی 5
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 اشعار نظامی:( سراوانی شکواییه در 2) دول 

 هعداد موارد موضوع شکوایی

 47 شخصی 1

 21 سلسفی 2

 11 ا تماعی 3

 3  یا ی 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمودار سراوانی شکواییه در اشعار خاقانی
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 نمودار سراوانی شکواییه در اشعار نظامی
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