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Abstract  
Complaint lyrics are one of the themes and types of literary subtypes, which 

means to confabulate from the painful events of life and express its speaker's 

pain and grief. Complaint poems are diverse in terms of subject matter and 

content. Many factors, including the sensitivities and psychological conditions 

of the poet, as well as the socio-political factors influencing his environment, 

affect the diversity of themes and concepts existing in the complaint lyrics. 

The political and social disturbances in society in the sixth century have led 

to a rise in the frequency of complaint poetry in this period. In this article, by 

reviewing the poems of Attar, complaint poetry has been analyzed in terms of 

both language and content. In terms of content, they are divided into five 

categories: political, social, mystical, philosophical, and personal; and each 

has been investigated and analyzed individually. These poems are sometimes 

expressed in an indirect and humorous language, and sometimes in a serious 

and direct way. 
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 عطّار هایمثنوی در شکوايیه انواع بررسي

 رانیدانشگاه تهران، تهران، ا ،یفارس اتیاستاد، گروه زبان و ادب ی منوچهر اکبر
  

 رانیدانشگاه تهران، تهران، ا ،یفارس اتیزبان و ادب یدکتر آموختۀدانش اسفندیاری مهسا
  

 چکيده 
دن از دل و گالیه کرع ادبي فرعي است که به معني درداالشکوي یا شکوایيه، یکي از مضامين و انوبث

ها روزي گویندۀ آن است. شکوایيهکنندۀ درد و یأس و تيرهآور و دردناک زندگي و بازگورویدادهاي رنج
ها و شرایط روحي خود شاعر و هچنين از نظر موضوع و محتوا متنوعند؛ عوامل بسياري از جمله حساسيت

ها حاکم بر محيط زندگي او بر تنوع مضامين و مفاهيم موجود در گالیه عوامل اجتماعي و سياسي
هاي سياسي و اجتماعي حاکم بر جامعه در قرن ششم، باال بودن بسامد ها و نابسامانيتأ يرگاارند. آشفتگي

ير، لطا)منطق عطّارهاي شکوایيه در شعر شاعران این عهد را باعث شده است. در این ملاله با بررسي مثنوي
ها هم از لحاظ زبان و بيان و هم از نظر محتوایي مورد بررسي و نامه، اسرارنامه(، شکوایيهنامه، مصيبتالهي

ي و سياسي، اجتماعي، عرفاني، فلسف ها به پنج دستهشکوایيه ،اند. از نظر محتوایيتحليل قرار گرفته
. این د بررسي و تحليل قرار گرفته استتلسيم شده و هر کدام به صورت جداگانه مور، هاي شخصيشکوایيه
 .نداها گاه با زباني غيرمستليم و طنزآميز و گاه به صورت جدي و مستليم بيان شدهها و گالیهاعتراض

  .ادبی انواع شکواییه، نیشابوری، عطّار هایمثنوی الشکوی،بث ها:کليدواژه

                                                            
  :نویسنده مسئولEsfandiari.m22@gmail.com 
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 مقدمه 
تي شناخهاي زیبایيها، اصول و ارز دیدگاه براساس توان از یک سورا مي «الشکويبث»

که از منظر محتوا به شعر -هاي جدید هاي بالغي و از سوي دیگر بر بنياد نگر کتاب
-بث»بررسي کرد. پيشينيان در نلد کالسيک، بابي مستلل براي پرداختن به  -شودنگریسته مي

ابن رشيق قيرواني  (،هجري قمري 887 وفات) بن جعفراند. قدامه اختصاص نداده« الشکوي
بندي کدام در دسته( هيچهجري قمري256وفاتابوتمام )و ( هجري قمري 591 وفات)

اي معتبر هاند. در کتابرا به عنوان یکي از مضامين شعري نياورده« الشکويبث»اغراض شعر، 
الفنون تهانوي  اصطالحات ( و کشافهجري قمري 361 وفات) مثل التعریفات جرجاني

به عنوان یک گونه و مضمون ادبي تعریب « شکوي»( نيز براي هجري قمري 6693 وفات)
بدان  «کالم جامع»اما دانشمندان علم بالغت در ضمن صنعت بدیعي » ،معيني ارائه نشده است

ه شاعر کالمي است کالدین سيکي؛ بنا به تعریب بها« کالم جامع»اند. اي کوتاه کردهاشاره
)ر. ک: « مسائلي ازین دست را بيان کند کایت از روزگار ودر آن، حکمت و موعظه و ش

 (. 6868شهریار، 
کوه و شکایت به عنوان یک مضمون شعري و یک نوع ادبي مورد شِ ،در دوران جدید

اشاره  به آنهاي صورت گرفته از لحاظ مضمون و محتوا بنديتوجه قرار گرفته و در طبله
توان اند، ميراني که به این مضمون شعري پرداختهشده است. از جمله منتلدان و محللان ای

العابدین مؤتمن و از ميان محللان عرب طه حسين و شوقي ضيب الدین همایي و زینجالل
 را نام برد.
دید ج شناسي و نلد ادبي، یکي از اقسامهایي از قبيل سبکدر ردیب نظام 6«انواع ادبي»

است. موضوع  2«ادبيّاتة نظری»ها و مباحث شعبهها، یکي از علوم ادبي و یا به قول فرنگي
 ص استهاي محدود و مشخو صورت در گروه آ ار ادبي از نظر ماده بندياصلي آن طبله
 (. 6838)شميسا، 
، بيشتر دبيبندي انواع االشکوي یکي از مضامين و انواع ادبي فرعي است که در تلسيمبث

شعر غنایي، حاصل لبریزي احساسات شخص آورند. آن را جزو ادب غنایي به حساب مي
نلشِ پایرنده و متأ ر دارد نه تأ يربخش و  شاعر است و سرایندۀ آن،« من»است و محور آن 

                                                            
1 - Literary Genres 

2 - Theory of Literature 
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گونه اشعار، سخن از وصب آنچه در جهان واقعي و (. در این6892کدکني، مؤ ر )شفيعي
عواطب  بيند و به زبانرود، بلکه شاعر آنچه را مطلوب اوست به چشم دل ميطبيعي است نمي

این عواطب بسيار گسترده و در عين حال متنوع است. از  ۀ(. دایر6816کند )صفا، ميبيان 
انگيز، طرب نه،احساسات عاشلانه و تغزلي گرفته تا عواطب اندوهگينانه، همدردانه، خشمگينا

 (. 6833احساسات فردي و اجتماعي دیگر )زرقاني،  تمسخرآميز و همة
که این نوع ، چراتوان جزو ادب تعليمي محسوب کردها را ميگالیه ،دیگراز منظري 

از  هاي بسياريشعر در عين حال که برآمده از احساسات و عواطب دروني شاعر است، نکته
هاي اوضاع و احوال سياسي و اجتماعي و همچنين تفکرات فلسفي زمان شاعر و ارز 

به  و دهدراي خواننده ترسيم کرده و تعليم ميهاي حکمي و عرفاني را باخالقي و اندیشه
امري  از نظر معنا و مفهوم، بندي انواع ادبي راهمين دليل است که محللان ادب فارسي تلسيم

ي یا عنوان شعر غنایچه بهآن»کدکني معتلد است شفيعي دانند.دشوار و گاه غيرممکن مي
اي هاي متداخل و درهم شدهمرز تمثيلي یا حماسي و حکمي و عرفاني معرفي شده، چندان
 «ها را از یکدیگر جدا کردتوان آندارد که جز در عالم تعریب و مباحث مجرّد و کلي نمي

 (.6872 کدکني،)شفيعي
يان اندوه به معني ب« الشکوي»مشتق شده و « شَکَوَ»از مادۀ  «الشاکي»و  «الشکایه»، «الشکو»

(. در العرب)لسان ه استشدکه انسان به آن مبتال و اظهار بيزاري از امر ناخوشایندي است 
 ،به معني آشکار کردن راز و اندوه سخت و بازگفتن آنچه در اندرون است «بث»ها فرهنگ

ه شود کو اشعار بث الشکوي یا شکوائيات بر اشعاري اطالق مي : ریل واژه(آمده )دهخدا
یأس و ناکامي و  ،ز رنج و اندوهراید و حکایت اسها بشاعر در قبال نامالیمات و محروميت

(. این نوع شعر که مربوط به احساسات 6851آن کند )مؤتمن، ۀ روزي و بدبختي گویندتيره
ي از دهد و در شعر بسيارشخصي شاعر است، بخش مهمي از آ ار فکري بشر را تشکيل مي

هود و  مشه، کامالًها کردهاي بيشتري را نصيب آنشعراي ایران که محيط نامساعد ناکامي
هاي ده از دردتوان گفت هر شعري که محتواي آن برآممي ،همان(. بنابراینبرجسته است )

کردن دیگران از حال شخص  گشایي و یا خبرعلده ،و هدف از آن دروني و اسرار شاعر
 (.6875 )رزمجو، شودالشکوي محسوب مياز نوع بث باشد

که محيط اجتماعي واسطة آنعد از آن بهششم و بهاي پنجم و در اغلب آ ار شعراي قرن
ر شاعري است کمت»شود و الشکوي مشاهده مي باتي است، بثایران دستخو  آشفتگي و بي
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اشد. ب ها به زشتي نام نبردههاي جانگداز نکرده و یا از آندر این عهد که از اهل زمانه شکایت
، وزرا و رجال از امرا ها همة خلقها همه انعکاسي از افکار عمومي است و در آناین شکایت

 (. 6836 )صفا، «اندعادي به باد سرزنش گرفته شده سياست و دین گرفته تا مردم
اده با زبان س هاي زندگي و تعمق در آنه واقعيتهاي خود با نگاه دقيق بدر مثنوي عطّار

ین پردازد و به اها و شرور ميها و نابرابريو گيرا و روق و قریحة خویش به شکایت از رنج
دگان گاارد و خواننبر بينش دیگران نيز تا ير مي هاي خویشطریق عالوه بر بيان دغدغه

 کند.خود را به تأمل و اندیشيدن ترغيب مي

 . پيشينۀ پژوهش0
هاي معدودي وجود دارند؛ از در حوزۀ انواع ادبي و مباحث و مباني مربوط به انواع، کتاب 

دب شعر و ا»از رزمجو، « انواع ادبي و آ ار آن در زبان فارسي»ر شميسا، ا « انواع ادبي»جمله: 
 عنوان الشکوي بهها به صورت مختصر و گاه مفصل، بثمؤتمن که در این کتاب« فارسي

یکي از انواع ادبي فرعي مورد بحث قرار گرفته است. با کنکا  در تحليلات پيشين به 
مله: خوریم؛ از آن جدر آ ار برخي شاعران برميالشکوي هایي مختصر با موضوع بثپژوهش

)طالبيان، « الشکوي در شعر خاقانيبث»(، 6869)نصراللهي، « الشکوي در شعر شهریاربث»
(، 6866باهري، )واحد و نوري« هاي سياسي در شعر قرن ششمنلد و بررسي شکوایيه»(، 6872
بررسي و تحليل »( و 6865، )اسکویي« سرایي در دیوان ناصرخسروشناسي شکوایيهسبک»

هاي عطّار که در زمرۀ مثنوي(. 6862)باباصفري، « شکوایية اجتماعي در شعر معاصر
ر د شاهکارهاي ادبيات عرفاني ما قرار دارند، جامع مضامين و انواع ادبي گوناگون هستند.

وان یک ه عنبتحليلي به تبيين و بررسي شکوایيه و انواع آن  -این پژوهش به شيوۀ توصيفي
 پردازیم.هاي عطّار ميدر مثنويمضمون شعري و نوع ادبي قابل توجه 

 از لحاظ زبان و بيان عطّارهای . شکواييه5
يم ها گاه به صورت مستلانواع و مضامين مختلب ادبي از جمله شکوایيه عطّارهاي در مثنوي

ز موارد و در بسياري اشوند. ابيان مي و گاه به صورت غيرمستليم و در قالب قصه و حکایت
 ها عنوانهاي خود را به صورت غيرمستليم و از زبان اشخاص قصهها و اعتراضشکوایيه
غالباً جدي، پُر نکته و دردانگيز است و البته در برخي موارد نيز  عطّارهاي کند. شکوایيهمي

یوانگان و ان دل سياسي، اجتماعي و فلسفي با زباني طنز و اغلب از زبئبه ویژه در باب مسا
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وان به ترا از لحاظ زبان و بيان مي عطّارهاي شکوایيه ،بنابراین شود.علالي مجانين بيان مي
 هاي جدي.هاي طنزآميز و شکوهدو دسته تلسيم کرد: شکوایيه

 های طنزآميزشکواييه. 5-0
 :طنز در لغت به معني افسوس کردن، بر کسي خندیدن و عيب کردن آمده است )دهخدا

سي و اانتلادي و سي ،شيوۀ خاص بيان مفاهيم تند اجتماعي ي،و در اصطالو ادب یل واژه(ر
که دم  تاس هاي فرد یا جامعهرسميرآميز ناشي از فسادها و بيطرز افشاي حلایق تلخ و تنف

در پوششي از که  به طور جدي، ممنوع و متعاّر باشدها به صورت عادي و یا زدن از آن
 شود.يان ميب رسميهاي فساد و موارد بيو برافکندن ریشه به منظور نفي ء و ریشخنداستهزا

ن را جویي آميخته به ریشخند تعریب کرد و آتوان انتلاد و نکتهتر، طنز را ميبه عبارت ساده
طرزي خاص از انواع ادبي برشمرد که با تعریض و به طور غيرمستليم در شرایطي خاص 

 (. 6873شود )بهزادي، اظهار مي
زایيده و نشأت گرفته از اعتراض است. اغلب آ ار طنزآميز جنبة سياسي و اجتماعي  ،طنز

دارند و بازگوکنندۀ اعتراض گویندۀ آن نسبت به وضعيت حاکم بر جامعه است. به عليدۀ 
در شعر فارسي نوعي طنز اجتماعي وجود دارد خاص صوفيه که از زبان »کوب زرین

کوب، رینز« )کندهاي انتلادي بيان ميهایي طنزآميز با نکتهیتمجاوبان و دیوانگان، حکا
6891 .) 

اي هآميز منسوب به مجاوبان و دیوانگان از ویژگيگونه سخنان طنزآلود و گالیهنلل این
مندي و توجه شعرا و شاید بتوان دليل عالقهشود. محسوب مي عطّارهاي بارز مثنوي

ه وشات صوفيانه داشتند به حکایات علالي مجانين را عالها که گراینویسندگان به ویژه آن
انين وسيلة علالي مجله دانست که متفکران بهأدر این مس هاي هنري و ادبي آنبر جاابيت

را که عرفاً  هایيسود ببرند و اندیشه ،توانستند از آزادي بياني که مختص دیوانگان بودمي
ن طنزهاي در تعدادي از ای»ز دیوانگان بيان کنند. به راحتي از زبان یکي ا شديتابو محسوب م

گر و هاي جامعه و بر آنچه دنيا را به دو اردوي غارتعدالتيشاعر بر بي ،آميزاعتراض
اي مباحث جالب و دقيق اجتماعي را مطرو کند و پارهزده تلسيم کرده است، انتلاد ميغارت
گونة مرگ و زندگي ألة معمااز جمله مس ؛اي دیگر، بعضي اسرار کایناتسازد. در پارهمي

اره دچار انسان را که حکيم همجوار و همشهري او خيّام هم خویشتن را در آن باب همو
 (. 6838کوب، )زرین «کنداز زبان اینان مطرو مي یافتحيرت و سرگشتگي مي
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 های جدیشکواييه .5-5
 است. ي بياني صریح و مستليمتليم طنز، داراغيرمس برخالف لحن غالباً ،هاي جديشکوایيه

 از لحاظ محتوا عطّارهای . شکواييه2
يم ها را به پنج دسته تلسها از نظر مضمون و محتوا داراي تنوع هستند و اغلب، آنشکوایيه
 شک عوامل مختلفي همچوناند: شخصي، اجتماعي، سياسي، عرفاني و فلسفي. بيکرده

ر یا بيني شاعط زندگي، اعتلادات و جهانشرایط روحي و عاطفي، وضعيت معيشتي، محي
... از جمله عوامل مهم و تا يرگااري هستند که نده، فضاي سياسي حاکم بر جامعه ونویس

ا در هاند. در این پژوهش نيز شکوایيهها در آ ار ادبي شدهمنجر به تنوع محتواي شکوایيه
اند که دهني، شخصي تلسيم شبه پنج بخش اجتماعي، سياسي، فلسفي، عرفا عطّارهاي منظومه

 ود.شها و ارائه شواهد مربوط به هر یک پرداخته ميدر ادامة مبحث به بررسي این شکوایيه

 اجتماعي ۀشکوايي. 2-0
تواند از تأ ير محيط اجتماعي و سياسي دور و جدا بماند. افکار، علاید و محيط ادبي نمي 

را  که شاعراست اي انعکاسي از جامعه، اجتماعيها متأ ر از محيط ها و گالیهها، روقاندیشه
خ ایران ترین ادوار تاریرتنشترین و پشک از آشفتهقرن ششم و هفتم بي پرورد.در خود مي

هاي يها و نابسامانقرن ششم و در ميان پریشاني نيشابوري در نيمة دوم عطّارو خراسان است. 
 پي غالمان و قبایل زردپوستدرپي هايتاز و چيرگيوتاختزیسته است. خراسان مي
 هاي بسياري در وضع اجتماعي ایران منجر شد؛ها و نابسامانيبه پدید آمدن ویراني )تُرک(

اي هکمتر وقتي بود که ایرانيان روي آرامش ببينند. قتل و غارت ،در تمام این دورۀ ممتد»
و این وضع، آرامش باطني  پياپي و آزارها و تخطي به مال و جان مردم امري معتاد شده بود

(. بدیهي است که 6836)صفا،  «به تدریج از بين برد ن و اعتمادي را که ميان آنان بودایرانيا
اي از رهتفاوت باشند و پاتوانستند نسبت به چنين اوضاع و احوالي بيشاعران این عهد نمي

ارت حاکم بيداد و قتل و غ به بازتاب و بيان این وقایع اختصاص یافته است. ظلم و هااشعار آن
ها اغلب بر شکایت و اعتراض و بر جامعه منجر به وجود آمدن اشعاري شده که بنيان آن

 دادخواهي است.
نفور افکار عرفاني در شعر فارسي و راه یافتن شعر )ششم(، از اختصاصات مهم این قرن 

غني از دربارهاي اي شاعر مستکه خود وسيلة بزرگي براي ظهور عده ها استبه خانلاه
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. این امر موجب شد که شعر پارسي از محيط محدود دربارها بيرون شدسالطين در این دوره 
آید و در وسعت موضوعات آن افزایش بسيار حاصل شود و سادگي بيان و قوت احساسات 

 (.6862 صفا،ن صد چندان شود )ر. ک: و عواطب در آ
 ؛انددابل توجه در شعر فارسي این دوره ميصفا بدبيني شدید شاعران را یکي از مسائل ق

نابساماني وضع اجتماعي در این عهد و مشکالتي که براي خالیق از جهات مختلب وجود »
داشت به ناخشنودي علال از اوضاع زمان و در نتيجه بدبيني آنان نسبت به دنيا و مافيها و 

ان گفت طرف خطاب اغلب تو(. در حليلت مي)همان« اع از جهان و جهانيان انجاميدانلط
ها هستند و علت سروده شدن بسياري از حاکمان و عوامل آن ،ها، پادشاهانشکوایيه
هاي فلسفي، اجتماعي و حتي شخصي را باید در بطن شرایط آشفته سياسي و شکوایيه

جو کرد. با این حال، آنچه در این بخش زیر عنوان واجتماعي حاکم بر زمانه جست
ه در هایي است کگيرد اشعار و شکوایيهاسي مورد توجه و بحث قرار ميهاي سيشکوایيه
 ها اعتراض شده است.ها به صورت مستليم به پادشاهان و کارگزان آنآن

وزرا و کارگزارن  ،هایي همچون بر مسند قدرت نشستن پادشاهانین عهد بحرانا در
ن و اميران، اخا خراج و ماليات زحمت پادشاهاهاي بادآورده و بيکفایت،  روتناالیق و بي

هاي اقتدار دفاع که در ميان اهرمبي هاي بي حد بر مردماز رعایا، زورگویي و ظلم و ستم
هاي زیان ،..و.المال ها، حيب و ميل کردن بيتگاهي ندارند و پایمال کردن حلوق آنتکيه
ان هاي فراوا و ناهنجاريهداشت و منجر به بروز ویراني برد اقتصادي و اجتماعي را درحبي

همه اجتماعي و ظلم و ستم بر اقشار مختلب جامعه شد. شاعر به درد آمده از دیدن این 
هاي خود و اغلب از زبان همين اقشار ضعيب، علالي در تمثيل نابساماني و آشفتگي در جامعه

اوضاع یت از شکابه آورد و مجانين، پيران و مشایخ و گاه از زبان پيرزنان فریاد شکایت برمي
 .پردازداجتماعي عصر خود را مي

 کراهت از خوردن طعام پادشاه. 2-0-0
 داشتند، اغلبهایي که پادشاهان و امرا بر مردم روا ميها و ظلم و ستمخواريبه سبب حرام

دانستند و از پایرفتن و خوردن آن پرهيز بزرگان قوم و دانایان، طعام پادشاهان را حرام مي
د. در کناین اعتراض را به زیبایي و اغلب از زبان علالي مجانين بيان مي عطّارد. کردنمي

و در  دهدبخشد و بهلول تمام آن طعام را به سگ ميپادشاه طعامي به بهلول مي ،حکایتي
وید این گداري، ميحرمتي به سلطان روا ميگوید چرا چنين بيبرابر سرزنش کسي که مي
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ستند که طعام متعلق به پادشاه است به زور سنگ هم سر به سوي آن دانها نيز اگر ميسگ
 بردند:نمي

 خمو ! اي جمله پوست»گفت بهلولش 
 سااار باه ساااويِ او نبردنادي باه سااانگ    

 

 گر بدانندي ساااگان کاین آنِ اوسااات  
 «اهلل گار باخاوردناادي ز ننااگ   یاعالام   

 ت

 (6862 ،عطّار)

لب دنبه ط ،براي رفع بيماري خود رود وبهلول به بارگاه پادشاه مي ،در حکایتي دیگر
هد دداند، دستور ميدیگر مي او که آیا فرق دنبه را با خوراکيکند. شاه براي آزمودن مي

ه پادشاه خطاب بگشاید و که به او شلغم بدهند. بهلول پذ از خوردن شلغم زبان به شکوه مي
 از زماني که تو پادشاه شدي، حالوت از طعام نيز رفت: :گویدمي

 تا گشاااتي تو شااااه »شااااه را گفتاا که  
 حاالوت شااااد طاعااام از قاهارِ تو     باي 

 

 چارباي از دنابااه برفاات این جااایگاااه     
 «بابااایااد شااااد برون از شاااهرِ تو  ماي 

 ت

 )همان(

 شکايت از نامردمي و نفاق ابنای زمان. 2-0-5
 آنانبا  صحبتينشيني و همنسبت به هم اعتماديبياز نفاق و نيرنگ مردم زمانة خود و  عطّار

 کند:شکایت مي

 ساااات تااا در باانااد آناام  ماارا عاامااري
 یاااباام یااکااي هااماادم مااوافااق   ناامااي

 

 دمااي رماازي بااراناام کااه تااا بااا هاام  
 نشااااياانااان ماانااافااق  فااغااان زیاان هاام 

 ت

 (6831، عطّار)

رفي شنيد، پرسيدند چرا حگفت و نميسخن نمي کذاي که با هيچدر حکایتي از دیوانه
ه که سخن بگویم و انتظار پاسخ از ک و در پاسخ گفت: چون مردمي نيست با ؟گویينمي

 داشته باشم؟

 چنين گفات او کاه حرفي باا که گویم   
 

 چو مردم نيسااات پااساااخ از که جویم   
 ت

 (6837)عطّار، 
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 شکايت از مردم دنيادار و دنيادوست و زرپرست .2-0-2
و  راندوزان را که به ملک و مال دنيا غره هستند و بدان فخهمواره دنياپرستان و  روت عطّار

داند. او مورد نکوهش قرار داده و دنياپرستي را غافل بودن از خدا مي ،ورزندمباهات مي
ا سالک طریق حق هرچه ر»؛ داندمي پرستت و دنياپرست را کافر و بتهاي دنيا را بُ روت

از آن رهایي جوید و آن را بت تللي  اید کنار بگااردشود بمانع از حصر توجه او به حق مي
 (.6837کوب، زرین« )کند

 دناااياااادار مساااااتاااي  اال اي مااارد
 پاارساااتااي، اي هواجويچاارا در باات

 کااافااران رُت  چاارا داري طااریااق  
 جز باات ساااااختن را نشااااایااد زر باا 

 

 چااه خاواهي دیااد زین دنياااپرساااتي؟   
 اي رويکااافااران آورده  بااه ساااااان
 ت...پرساااتي کااافران بااُ کااه تو زر مي

 جااز انااداخااتاان را نشااااایااد باات بااه  
 ت

 (6831، عطّار)

بر زمان خود که دچار عُجب و از شکایت و انزجار و ننگ داشتن از دنياداران متکدر ابر
آورد که هنگام عبور حکایت مجنوني را مي ،ناشي از جاه و ملام دنيایي خود هستند غرور
از ننگ سر در بر  ت که غرق در جامه و دستار بودندپُر از کبر و نخو اي از دنيادارانعده
و ا کند؛ چون دليل این کار را ازسر بلند مي ،گارندها ميآن پذ از اینکهکشد و مي
 گوید:پرسند با بياني طنزآميز در پاسخ ميمي

 ساار در خودکشاايدم»چنين گفت او که 
 بااتاارسااااياادم کااه بااربااایااد ماارا باااد    

 رعنااایااان شااانياادم  ولااي چااون گاانااد
 

 ز بذ باااد و بروت اینجااا کااه دیاادم  
 چو بگاااشاااتنااد سااار بر کردم آزاد 

 و سااار در کشااايدم طااقات   شااادم بي
 ت

 (6838 ،عطّار)

 شکايت از صوفيان ريايي .2-0-0
اي براي به دست آوردن جاه و ملام و رسيدن به آمال و اهداف دنيایي در ميان صوفيه، عده 

کردند و با سوءاستفاده از موقعيت خویش موجبات بدنامي خویش، لباس صوفيان را بر تن مي
هاي اعتراض و انتلاد خود را بر پيکر این صوفيان و تازیانهآوردند. عطّار صوفيه را فراهم مي
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هاي صوفيان حليلي و تأکيد بر اخالص، فروتني، کوبد و با یادآوري ویژگيزاهدان ریایي مي
پوشي، مبارزه با خودبيني و خودپرستي، انحراف و سالوس صوفيه زمان خویش را بيان عيب
. در پردازدها ميفریبيها و عوامجتماعي، ظاهرسازيکند و در حليلت به مبارزه با مفاسد امي

سوءاستفاده  براي صوفيان ریایي به دزدي و« کوته آستين دراز دست»ابيات زیر با استفاده از تعبير 
 گيرد:ها را به باد انتلاد ميکند و آنها از موقعيت اجتماعي دروغين خویش اشاره ميآن

 حاابااّه دزدیاادن ماادام    در طااریااق 
 داري باااوده ناااه دکااااندام جاااملااا

 سااااازآساااتااياان کوتاااه کردي حيلااه 
 شااارع را از طاابااع نااافرمااان شاااادي  

 سااازحيله شااد ،ايکه شااد در خرقه هر 
 

 دام اي از باااهااارداناااة باااناااهااااده  
 دام تااو در خاارقااه مااتااواري بااود    
 تااا تاواناي کارد خاو  دساااتي دراز    
 کااور بااودي در کبودي زان شاااادي
 پااذ دکااان خااویااش را در کرد باااز

 ت

 (6862)عطّار، 

ن اصول تریکه در زمرۀ عرفاي مالمتي است، ستيز و مبارزه با ریا یکي از مهم عطّاربراي 
اوبا  و رندان الابالي و بدنام را بر زاهدان و عابدان و صوفيان ریاکار و دروغين  عطّار،است. 

ها از لباس و استفاده آنصوفيان زمان و اعتراض خود به سوءدهد. او نااهلي ترجيح مي
ار ي در حال گاکند که صوفينامه چنين روایت ميخویش را در حکایتي از الهي موقعيت

سگ در خرو  آمده و به  ،کندزند و او را زخمي مياز راهي، عصایي بر سگي مي
-رود و خواهان پذ گرفتن جامة اهل سالمت از صوفي ریایي ميدادخواهي نزد بوسعيد مي

المت بر تن او فریب خوردم و گمان کردم از شرّ من با دیدن لباس اهل س»گوید شود و مي
 :«او ایمنم در حالي که چنين زیاني را از رندان و اوبا  هرگز ندیدم

 اي شااايخ یگاانه »ساااگ آنگاه گفات   
 شاااادم ایااماان کاازو ناابااود گاازناادم   
 اگاار بااودي قااباااداري دریاان راه    
 چااو دیاادم جااامااة اهاال سااااالماات   
 بااکااش زو جااامااة اهاال سااااالماات   

 

 چااو دیاادم جااامااة او صاااااوفاايااانااه    
 ه دانساااتام کااه ساااوزد بنااد بناادم  چاا

 ماارا زو احااتاارازي بااودي آنااگاااه    
 شاااادم ایامان ناادانساااتام تماااماات...     
 تمااام اساااات این علوباات تااا قياااماات 

 ت

 (6837، عطّار)
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 شکايت از شاعران مدّاح و درباری .2-0-2
اعتلاد به تحول اساسي در شعر دورۀ خویش دارد. او به شکایت و انتلاد از شاعراني  عطّار 
گماشته و به مدو و ستایش صاحبان قدرت و  شعر را در خدمت مطامع دنيایي زد کهپردامي

رایي سگوید در دورۀ او مدیحهاند. مياند و باعث بدنامي شعر و شاعري شده روت پرداخته
 منسوخ شده و زمان حکمت است و ممدوو او فلط حکمت است:

 شاااعر چون در عهاادِ مااا باادنااام مااانااد 
 ساااتقيماات االجرم اکنون ساااخن بي

 دل ز منساااوخ و ز مماادوحم گرفاات 
 

 باااقي خااام مااانااد پااختگااان رفتنااد و  
 است حکمت مدو منساوخ است وقت 

 ماماادوو در روحم گرفاات  ظالاماات  
 ت

 (6862، عطّار)

هم به سمت شاعران مداو و درباري است که براي  عطّاردر اینجا تيغ اعتراض و شکایت 
ند و اآبروي شعر و شاعري را برده اند وللمه ناني خود را پيش سفلگان پست و حلير کرده

ت عالي خود از مدو گفتن که و زمامداران. او ضمن تفاخر به همهم متوجه پادشاهان 
روي  ،ترین وسيلة تلرب به درگاه بزرگان و پادشاهان و کسب ملام و  روت استرایج

 کند که قناعت گنجي است تمام نشدني:قناعت مي ،گردانيده و به آنچه دارد

 من افاازاياءُالاالاالااب جااانشااااد غااناا 
 هر توانگر کاین چنين گنجيش هسااات

 ایاازد را کااه درباااري ناايااَم  شااااکاار 
 امهاايااچ ظااالاام خااورده   نااه طااعااام 

 همااّت عاااليم مماادوحم بذ اساااات 
 

 ي من«کانااز الیاافنااا »شااااد قاناااعاات    
 هر سااافله پسااات؟  کي شاااود در منّت

 بساااااتااة هاار ناااسااااازاواري ناايااَم...   
 امنااه کااتااابااي را تااخاالااّص کاارده    

 م بذ اساااتروح قوت جسااام و قوّت
 ت

 (6838، عطّار)

 سياسي ۀشکوايي. 2-5
هاي تاریخي معاصر ندرت از چهرهترسيم چهرۀ خداوندان زر و زور بهدر  عطّارهر چند  

لي هاي تمثياز پشت چهره را -به ویژه شاهان- هاي این دستهبرد و غالباً ویژگيخود نام مي
فلر و فساد را در عصر  مرگبار هيوالي ظلم،و چهرۀ زشت و الي آ ار ااما از البه نمایاند،مي
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ت، توان به خوبي ترسيم کرد. در حليلنشاندگان خونریز آنان ميتسلط غالمان ترک و دست
کند، چهرۀ شاهان و زورمندان عصر خود اوست. اي که وي از شاهان مختلب ترسيم ميچهره

این پادشاه را تمثيل قرار  رغزنوي سيمایي نمادین دارد. عطّا ها، محموددر ميان این چهره
 هایي به ملکشاه و به ویژهنيز اشارت اخاۀ جباران سلجوقي نشود، اما گاهدهد تا دچار مؤمي

 اي او با رعایضمن توصيب جاه و جالل محمودي و تفاوت فاحش زندگسنجر نيز دارد. او 
 .(6832 صارمي،دارد )ر. ک: هاي شاهان عصر خود نيز پرده برمياز ستمکاري

 عدالتي پادشاهان و فرمانروايانشکايت از ظلم و بي .2-5-0
خواهي پادشاهان و زمامداران عصر اندوزي و زیادهدر نکوهش و شکایت از  روت عطّار 

ت کند. در این حکایخویش حکایتي از سلطان محمود و استاد ، سدید عنبري روایت مي
پرسد و استاد را مي 1«تُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ تَشَاءُ وَ عِزُّ مَنْتُ»معني آیة  سلطان محمود از استاد خود

گوید که این آیه در شأن من و تو نازل شده است؛ تو با داشتن مُلک و پيل و در پاسخ مي
داري و من هيچ ندارم لشکر فراوان، باز هم حرص و ولع به دست آوردن  روت بيشتري را 

 سهم من عزت است و سهم تو زلّت:هاي دنيایي آزادم، پذ وابستگي و از بند همة

 من گویي اي جااانااان»پااياار گاافااتش 
 ماان ناادارم هاايااچ و آزادم ز کااُلّ   
 پذ مرا عزَّت نصااايب اسااات از حبيب
 اياي دریااغااا تاارک دولاات کاارده  

 

 من... آیتي در شاااأن تسااات و شاااأن   
 تاو بساااي داري، دگار خواهي، ز رُلّ  

 نصاااياابنصاااياباي تو ز عزّت، بي  باي 
 ايات را نااام عاازّت کاارده  خااواري

 ت

 (6862، عطّار)

رفتن باج پردازد و از گدر حکایتي دیگر از زبان پيري به شکایت از ظلم و ستم پادشاه مي
دهد و مال سلطان را حرام هاي ناعادالنه و به زور از مردم تهدیدست فغان سر ميو خراج
یا  است هگوید: آیا این  روت را مادرت از دوک رشتن به دست آوردداند و به کنایه ميمي

 پدرت با دانه کشتن:
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 نيسااات شااارمات باا هماه مُلکِ جهان    
 ساااتاااني گاااه از دِه گااه ز شاااهر ماي 

 این هماه مُلاک و ضااايااع و کاار و بار    
 مااادرت از دوک رشاااتاان گااِرد کرد

 بااري مااالِ مساااالاامااانااان بااه زور  مااي
 

 از جهاان قسااامات ساااتاني هر زمان...    
 زر بااه زخمِ چوب از مردم، بااه قهر...

 ، اي شاااهریار،کاین زمانت جمع شاااد
 یااا پاادر از دانااه کِشاااتاان گارد کاارد  
 گااویاايي ایمااان نااداري تو بااه گور...

 ت

 )همان(

ایان ویژه براي پادشاهان و فرمانرودر ابياتي به توصيب عدل و داد پرداخته و آن را به عطّار
 خواهدکه هر آنچه را براي خود مي، عادل کسي است عطّارواجب دانسته است. به عليده 

طورکه پسندد براي دیگران هم نپسندد؛ همانران نيز بخواهد و هر چه را بر خود نميبراي دیگ
ِبب ْْ فَأَحْ»: فرمایدالبالغه خطاب به فرزند خود امام حسن )ع( مياميرالمومنين علي)ع( در نهج

 (.86نامه :البالغه)نهج« لِغَيْربكَ مَا تُحِ ُّْ لِنَفْسِكَ وَ اكْرَهْ لَهُ مَا تَكْرَهُ لَهَا

 گر چو خود خواهي رعيااّت را ماادام
 

 مااماالکاات را، عااادلي باااشاااي تمااام!  
 ت

 )همان(

ها با تفاوت فاحش زندگي آن عدالتي پادشاهان ونامه بر بيدر ابيات زیر از مصيبت
 تازد وگارانند، ميو مردم عادي جامعه که در رنج و فلر و گرسنگي روزگار مي رعایا

گيرد و للب عادل را تهمت به پادشاه اه را به سخره مياي، عدالت پادشاز زبان دیوانه
 داند:مي

 دلاايبااي ماارد دیااوانااه ز شاااااور   
 «گوینااد، این، هر جااایگاااهمي» گفاات 
 گااویاانااد باار تااو ایاان دروغ تااا ناامااي

 که ساااي ساااال تمام عادل بااشاااد این  
 گياااه سااااازم از برگخود مي قوت

 حاصاااليتو چنان خو ، من چنين بي
 بود؟ خود، عاادل این آن من بين وان

 «عااادلااي؟ روانتااو نااوشاااياان»گافاات   
 راه پُر گردان دهااانشاااان خاااک»گفات 

 باياناام فروغ  زاناکااه در عاادلاات ناماي   
 باااشااام ماادام ماان دریاان ویاارانااه مااي

 بالشاام خشاات است و خاکم خوابگاه...
 وانااگااهااي گویي کااه هساااتم عااادلي 
 ایان چانايان عااادل کاجااا آیاين بود؟      
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 نيساااتي عاادل تو باا عادلات چه کار؟    
 

 صااااد هزار عاادلاايي بااه از تو عااادل
 ت

 )همان(

 شکايت از شومي وزارت و کارهای ديواني و نزديکي به زمامداران. 2-5-5
با اشاره به داستان حسنک وزیر و بر دار کشيده شدن او شومي و نافرجامي وزارت و عطّار 

 گوید از وزارت بوي خون به مشام مي رسد:شود و ميکارهاي دیواني را یادآور مي

 آیااد هاامااه کااارِ دیااواناام جاانااون    
 هاام باايااابااي، تااو گاادا، این جااایگاااه 
 شاااااه دناايااا باار مااثااالِ آتش اساااات  

 

 کااز وزارت بااويِ خااون آیااد هاامااه   
 اي، بي آنکااه گردي گرد شاااااهگرده

 گرد او پروانه را گشاااتن خو  اسااات
 ت

 )همان(

 فلسفي ۀشکوايي .2-2
ک ی و مطالبي است که به عنوان آن دسته از موضوعات ،ات و شعرمنظور از فلسفه در ادبيّ

کند و شاعر آن را در قالب شعر رهن شاعر را به خود مشغول مي ،مبهم و حل ناشده ةلأمس
. دقت و تأمل عميق و بازجویانه در مسائل گوناگون حيات و آفرینش و سعي در کندميبيان 

ها و یا مثبت این کاو  ةگاه بيان نتيجپيروزي بر رازها و آن ،کشب رموز و دقایق چيزها
ها در حل مشکالت، شعر فلسفي زبان فارسي را به وجود آورده ها و سرگردانيشرو حيرت
 (. 6851مؤتمن، ر. ک: است )

فکري  هاياي از اعتراض عليه جریانالشکوي که صبغهنوعي بث ،در اشعار برخي شاعران
زمان و بدبيني نسبت به روزگار و دنيا دارد و یا مشتمل بر چون و چراهایي فلسفي دربارۀ 

دار که م عمر خيامبه عنوان مثال، در شعر شود. فرینش و سرنوشت آدمي است، مشاهده ميآ
خبري از يبو  اعتباري روزگارتأسب بر ناپایداري زندگاني و بي فکریش بر تاکر مرگ،
 بر پایة احساس خود به اساس عميلي مشهود است. او درد فلسفياست،  مبدأ و ملصد انسان
طوري که به شود؛سرانجام منجر به فلسفة دهري مي د و بدبيني ويفرستآفرینش نفرین مي

 (.6875رزمجو،آید )ر. ک: چيز به نظر  بيهوده مياراده، فکر، حرکت یا به طور کلي همه
اي هترین مؤلفهحيرت و سردرگمي در ملابل آفرینش، جهان، زندگي و مرگ انسان از عمده

 است.  عطّارتفکرات فلسفي 
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  ت از مبهم بودن اسرار آفرينش و ناتواني از پي بردن به اين اسرارشکاي. 2-2-0

عجزي که همواره رهن انسان  ؛کندبه عجز آدميان از درک حليلت عالم اعتراف مي عطّار
از فرط  هاي آنپرداخت این جهان و شگفتي را به خود مشغول داشته است. راز ساخت و

ست گونه نيوده خواهند ماند. حيات و ممات آناند و همچنان ناگشپيچيدگي ناگشوده مانده
رد، نگکه در باور مردم عادي است. وقتي انسان به دقت به ماجراي آمدن و رفتن خویش مي

اعران چون بسياري از ش عطّاربرد. بيند و به جهل خود پي ميهيچ بدایت و نهایتي در آن نمي
همواره کامش  تن پاسخي براي آنو تلخي نياف پرداختهچون و چرا در کار خللت  دیگر به

 را تلخ کرده است:

 آماادي توشاااادي ميچاارا چااون مي
 نااه از هيچ آگهي آنجااا کااه هساااتي 
 چاارا بااایساااات چااناادیاان باانااد آخاار  

 

 شاااادي توآماادي چون ميچاارا مااي 
 فرساااتينااه آگااه تااا چااه آنااجااا مااي 

 ازیاان آمااد شاااادن تااا چاانااد آخاار   
 ت

 (6831، عطّار)

شکایت و چون و  ،و با بياني طنزآميزمجانين  علالي در بسياري از موارد در جامةاو 
ان آن را طنز تواین نوع بيان و انتلاد که مي. کشدپيش ميرا چرایي در کار هستي و آفرینش 

اجتماعي  دها و مفاسعدالتيها، بيفلسفي ناميد در حليلت حرکتي اعتراضي در برابر ستم
فاسد زمانه باشد، متوجه خداست. ت حاکم ظالم و أکه متوجه هياست که هدفش به جاي این

ا را هانسانیک سو  پرسد: از این کار خسته نشدي که ازاي از خداوند مينامه دیوانهدر الهي
 بري؟ ميوري و از سوي دیگر آيم

 اي بااي پااا و سااار بودیااکااي دیااوانااه
 دلش بگرفتااه بود از خلق و از خویش

 اي دانااناادۀ راز»زبااان بااگشاااااد ک  
 آوریاادن تاارا تااا کااي ز بااُردن و   

 

 کااه هاار روز  ز هاار روز  بتر بود 
 نااه از پذ هيچ ره بود  نااه از پيش
 چو نيسااات این آفرینش را ساااري باااز 
 «دلاات ناگارفاات یااا رب ز آفریاادن؟   

 ت

 (6837، عطّار)
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 شکايت از مرگ  .2-2-5
ن پدیدۀ تریبه عنوان حليلي از بدن و قطع تعلق روو به تن استمرگ که همان مفارقت روو 

وع هاي هستي و موضترین پدیدهآغاز آفرینش یکي از رازآلودترین و خوفناک از زندگي
اي از مردم اختصاص به طبلهها بوده است. وحشت از مرگ تفکر و اندیشه بسياري از انسان

اید عارفان رباني را بگيرد و در این ميان تنها اولياي مخلص و بلکه همة مردم را فرامي ندارد،
 لت مرگ پيش ایشان آشکار است. که حلي استثنا کرد

کذ از این اجل محتوم گریز و گزیري ندارد. به گفتة شود و هيچمرگ شامل حال همه مي
اي جز بيچارگي وجود ندارد؛ یعني تسليم شدن به خواست و ارادۀ عطّار، در برابر مرگ چاره

  .1«مرگ است ۀهر نَفْسى چشند: كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ»فرماید: که خداوند ميالهي؛ همچنان
بيان  گونهاین اما تلخ ،با لحني طنزآميز انتلاد و اعتراض خود را نسبت به مرگ عطّار
و  مرگ تلخ و گور تنگآیا زندگي در دنيا خيلي نيک و پسندیده بود که »کند که: مي

 :«هم بر آن اضافه شدتاریک 

 ساااات در دناايااا و برگي ناکاو باااري  
 تناگ و تاریک سااات گورِ نکو جاایي 

 

 که در خورد اسااات سااارباریش مرگي 
 کااه دربااایااد صاااراطي نيز باااریااک... 

 ت

 (6831، عطّار)

آورد که چون اي را ميحکایت دیوانه ،مرگ نامه در شکایت از دشواريدر مصيبت
کند که چرا مرا جان هنگامة مرگ فرا رسيد و کار بر او دشوار شد از خداوند گالیه مي

گيري؟ چرا رنج جان دادن را بر من و رنج بخشيدي، چرا آن را ميبخشيدي و چون جان 
 داري؟آوردن و بردن مرا بر خود روا مي

 ايگفاات چون جااان اي خاادا آورده
 ماان باار ساااودمااي گاار ناابااودي جااان

 نااه ماارا از زیساااااتاان مااردن بااُدي   
 

 اي؟چااون هاامااي بااردي چاارا آورده  
 زیان هامااه جااان کناادن ایمن بودمي  
 ناااه تااارا آوردن و باااردن بااادي 

 ت

 (6862، عطّار)
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در عين حال که از رنج این آمدن و رفتن شکایت  عطّاردر ادامة این حکایت و شکایت، 
گوید: مرگ به اندازۀ کافي گران و کند، در ملام یک معلم خطاب به مخاطب خود ميمي

 سهمگين است پذ مبادا رنج ظلم و ستم در این دنيا را هم به اضافه کني:

 در پيشِ تش،چون ترا مرگ اسااات و آ
 مرگ گویي نيساااات جاااناات را تمااام 

 

 ظالام تااا چااناادي کااني زین بيشاااتر؟    
 ظاالاام در بااایااد ماادام کاااتشااايااش از 

 ت

 )همان(

 شکايت از دنيا .2-2-2
 األولياذكرۀتدر  عطّارکه نظر عرفا بيشتر معطوف به حجاب و مانع بودن دنيا بوده است؛ چنان

 .(6811 ،عطّار) «و را از حق مشغول گرداندگفتند: دنيا چيست؟ گفت: هر چه ت»آورده است: 
حليلت  دانند. درگاه محبوب ازلي و پردۀ وصل و للاي جانان نيز ميدر کنار این، دنيا را تجلي

دنيا منزلي است که روو انساني در سير خویش باید مدتي را در آن سپري کند و برخالف 
د؛ آیطي این مرحله الزم مي ميل روو و به مشيت پروردگار در جهت کرامت و استکمال،

امل روحاني ي و تک، فرصتي براي ترقاز یک سو حجاب و مانع است و از سوي دیگر بنابراین،
 گاري استو راه لي است از منازل راه دین،بدان دنيا منز»گوید: آید. غزالي ميبه شمار مي

ین از هاده، تا مسافرمسافران را به حضرت حق تعالي، و بازاري است آراسته، بر سر بادیه ن
(. اما آدمي در این منزل فاني و موقتي در مواجهه با 6898)غزالي،  «وي زاد خود برگيرند

 ها همواره انگشت اتهام خود را به سوي دنيا نشانه گرفته و فریاد خود را برها و ناکاميرنج
 سر دنيا کشيده است. 

شود. يدر شعر بسياري از شعرا دیده م دنيا به عنوان یک سنت وفایي و بيدادشکایت از بي 
 خونخواري، نيرنگ،کند و از هایش در موارد بسياري دنيا را نکوهش ميدر مثنوي عطّار
ل و نادان دنيا را قات دهد.وفایي، فناپایري، بيداد، تبعيض و پوچي جهان شکایت سر ميبي
ستمگري است که هو  ندارد و برد؛ دنيا پرورد و سپذ از بين ميها را مينامد که انسانمي

 ش:کُست سهرابرستمي

 ش نيسااااتاي در مغز هُجهااان را رره
 گویم خطااا گفتم چو مساااتااانچااه مي

 ش نيسااتکُکه او جز رسااتمي سااهراب 
 پاي دساااتان تا که او زالي اسااات سااار
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 پاارورد از بااهاار خااوردن  تااو را مااي 
 

 باانااه ایاان تاايااغ را ناااکااام گااردن     
 ت

 (6837، عطّار)

دلي وجود ندارد و سرتاسر آن جز اندوه و رنج نيست و همه خو  ،وفابي در جهان
 هایش آميخته با محنت است:نعمت

 ا ناااوري ناااداردوفاااباااي جاااهاااان
 ساااتبالیي سااات در کاااماگر کااامي

 سااتاگر تخت اساات بذ نااسااتواري 
 وفااا جاااي ساااپنج اساااات بي جاهااان 

 

 سااااوري ناادارد... دمااي بااي ماااتاامااي 
 ساااتاژدهااایي سااات زیرو گر گنجي
 ساااتاسااات بذ نااپایداري وگر عمر 

 ز مرکز تااا محيط، اناادوه و رنج اسااات
 ت

 (6831، عطّار)

 شکايت از روزگار و افالک و آسمان .2-2-0
هاي موجود در نظام خللت را به روزگار، افالک او همچون بسياري از ارباب دین، ناکامي

-آیين ریشه درگونه شکایت از خللت شاید دهد، نه به خالق روزگار. اینو آسمان نسبت مي

« دهر»هاي ماقبل اسالمي ایران از جمله زروانيسم داشته باشد. آنچه در عصر اسالمي آن را 
 1«نموتُ و نحيی و ما یُهلكنا الّا الدهر»اي به آن وجود دارد اند و در قرآن نيز اشارهخواندهمي

 (.6831 ،)ر. ک: عطّار

 چااه خواهي داو، زین گردنااده پرگااار
 م را در آغااازچااه بخشااااد چرخ مرد 

 ساات گردون، پر گشاااده،چو طاووسااي
 کبود اسااات باه روز این آسااامان دود 

 آسامان هر دل که جان داشت  ز دسات 
 

 کااه خااواهااي شااااد بااه داوِ او گاارفتااار  
 کااه در انااجااام نساااااتااانااد از او باااز   
 جااهااانااي خاالااق را باار پاار نااهاااده       

 ساات؟...سااياه،آخر چه بوده به شااب آب
 گر  دساات است هم بر آسمان داشت...

 ت

 )همان(
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 عرفاني ۀ. شکوايي2-0
هدف عرفان اسالمي، ارتباط مستليم با خدا و وصول به توحيد حليلي است. توحيد حليلي  

ه معناي ب خيزد. برخاستن این حجاب یا واسطهوقتي است که حتي حجاب خود نيز از ميان بر
 اردا حق دکه هویتي یگانه باست « فرا من»و تحلق « من»یعني نفي  ؛فناي از خویشتن
خواهان این فنا و وصال جانان است و به شوق دیدار محبوب  ،(. سالک6838)پورنامداریان، 

ر قرار دخرد. این روو سرگشته و بيها را به جان ميگاارد و سختيقدم در راه سلوک مي
شود و همواره از درد آرام نمي ،دکه به دیدار جانان نائل نشوتا زماني وجوي حليلتجست
از اصل  دهد. این درد، درد هجران و جدایيهاي سلوک ناله و فغان سر مياق و سختيفر

جاني است که پيش از آمدن به این جهان در جوار قرب  خویش است؛ شکایت، سرگشتگي
جانان بوده و اکنون از اصل خویش دور افتاده و سرگشته به دنبال بازیافتن محبوب و اتصال 

عرفاني اغلب مضاميني چون اندوه هجران از اصل  شکوایية محتواي به وجود مطلق است.
قعي و تألمات خویش، رنج سير و سلوک و غم محجوب بودن حلایق و دوري از دلدار وا

شکایت از این هجران و رنج را موالنا به (. 6875، رزمجوروحي دیگر است... )ر. ک: 
که  بيان سوز و درد کسي است»ه نامکند. نيزیباترین وجه در ابيات آغازین مثنوي بيان مي

-خيزد، او را خرسند و سيراب نميها برميها و هوسهایي که از رنگهاي مادي، عشقعشق

جسم  حدّ و دنياي رنگ و نياز از دنياي تنگکند؛ او جویاي عشلي است که بتواند او را از 
نود شاز زبان ني مي بيرون آورد و به مبدأ نامحدود بکشاند. این است درد و سوزي که موالنا

ها حکایت و جز ني تمام رراّت عالم همين درد و سوز را دارند و در گو  جان او از جدایي
 (. 6878کوب، )زرین «کندمي

وق طلب و ز شبلکه ا ،ها از سر اعتراض نيستخالف دیگر شکوایيهاین نوع شکوایيه بر
 این درد از»گوید: مرغ ميکوب در کتاب صداي بال سيکه زریندرد عشق است؛ همچنان

بلکه دردي است عرفاني که در همة  ،جنذ درد جسمي، فردي، اجتماعي و فلسفي نيست
بيش از تمام کائنات به آن  -جهول انسان ظلوم-، اما انسان اجزاي عالم و کائنات وجود دارد

وق ، درد و ششان به سوي کمالاند و پویهپویه شعور دارد و همة اجزاي عالم به انگيزۀ آن در
طلب است. احساس نلص است. رؤیت غایت است و بنابراین درد نيست، درمان است. درمان 

 (.6838کوب، )زرین «نلص، درمان دورافتادگي از کمال



 21 | اکبری و اسفندیاری

 

در  رد کهاصل و مبدأیي دا ،همچون بسياري از عارفان بر این باور است که انسان عطّار 
تمامي  أ وحدت است، دور افتاده و هدفمنشاز آن اصل که  این عالم کثرت و اختالف

کوب، زرینشت دوباره بدان اصل و مبدأ است )ر. ک: هاي او بازگها و مجاهدتکوشش
وَإبذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِی آدَمَ مِن »، با اشاره به عهد الست نامه(. در ابيات زیر از الهي6816

پيوند و اتحاد ناگسستني ميان  6«أَنفُسِهبمْ أَلَسْتَ ببرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَى أَشْهَدَهُمْ عَلَى ظُهُوربهِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ وَ
شود و از نيافتن روي ملصود پذ از سير در خداوند و انسان در ازل را به زیبایي یادآور مي

نامه به شکایت از اندوه فراق از اصل و دهد و همچون موالنا در نيآفاق و انفذ فغان سر مي
  پردازد.مي عالم جان

 السااااتاام باااز کااناادنااد    ز پسااااتااان 
 کارده راهاام ازان سااارگشاااتااه و گام  
 کذخویش و بياز آنجااا کاااماادم بي

 اگر آنجااا رسااام ور نااه دران ساااوز 
 دلم پُر درد و جااانم پُر دریغ اساااات 

 

 ناگاونسااااارم باادین زناادان فکناادنااد    
 کااه هر ساااااعاات کنااار دایااه خواهم 
 اگاار آنااجااا رسااام ایاان دولااتاام بااذ 

 ت شااب و روزگردم از حيربه ساار مي
 که روزم تيره ماهم پُشاات ميغ اساات... 

 ت

 (6837، عطّار)

عمر  دهد که یکنامه، حکایت دیوانة عاشلي را شرو ميدر داستاني طنزآميز در مصيبت 
اي » تگفبه عشق وصال محبوب در رنج و سختي به سر برد و روي شادماني ندید و مدام مي

در شکایت ازین رنج فراق چنين  ش فرا رسيدو چون زمان مرگ «خدا بازت دهم آخر جواب
 وصيت کرد:

 چااون جاااناام باارآیااد از تااناام »گاافاات 
 ماان پاايااش دل بشااااکاااف از بااياارون  

 اکخ و گور و خشت بر کفن، بر سنگ
 کاااخاار ایاان بااياادل جااواباات باااز داد  

 نااگاانااجااياادي تااو بااا او در جااهااان مااي
 خو  کرد و تن ناشاااد شاادجانش شااب

 کاافاان، پاايااراهااناام باار کااش از بااهاار 
 من پاذ بارون کاان این دل پر خون  

 دلاام بنویذ پاااک بار خاط از خااون  
 مُرد و مشاااتي خاااک و آباات باااز داد
 با تو بگااشااات او جهان، رفت از ميان

 سااااتااان آزاد شااااد جااان وز جااهااان
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 گر جهااان و جااان شاااود در مفلساااي 
 م کاارد پااياادا و نااهااانماان چااه خااواهاا

 

 دائااماااً جااان و جااهااان را تااو بسااااي 
 بي تو، اي جااان جهااان، جااانِ جهااان؟

 ت

 (6862، ارعطّ)

 شخصي ۀ. شکوايي2-2
این نوع شکوایيه دربردارندۀ مضاميني از قبيل شکایت از خویشتن، شکایت از اعضاي بدن،  

ان، مرگ وفایي دوستان و بستگکسي، غربت، بيماري، فلر و تنگدستي، بيتنهایي و بي
وایيه است شکترین انواع .. است. شکوایية شخصي یکي از معمولو.عزیزان، پيري و ناتواني 

و بسامد باالیي در شعر اغلب شاعران ادب فارسي دارد . در این مبحث جهت پرهيز از اطالة 
 کنيم.خوداري مياین نوع شکوایيه کالم از آوردن انواع شواهد 

 گيرینتيجهبحث و 
ندي بدر تلسيم ز احساسات و عواطب شخصي شاعر استها از آنجا که برآمده اشکوایيه
ن اما از آنجا که انواع ادبي و مضامي شود،اغلب جزو ادب غنایي محسوب مي ،انواع ادبي

 عطّارهاي ها را به ویژه در مثنوياي است، گالیههم تنيدهشعري داراي مرزهاي متداخل و در
که این نوع شعر در عين حال که برآمده از ، چراتوان جزو ادب تعليمي نيز محسوب کردمي

هاي بسياري از اوضاع و احوال سياسي و نکته ،شاعر استاحساسات و عواطب دروني 
و  هاي حکميهاي اخالقي و اندیشهاجتماعي و همچنين تفکرات فلسفي زمان شاعر و ارز 
 دهد. عرفاني او را براي خواننده ترسيم کرده و تعليم مي

ه شکایت ب هاي زندگي و تعمق در آن با زباني ساده و گيرابا نگاه دقيق به واقعيت عطّار 
 هاي خویش بر بينش دیگراند و عالوه بر بيان دغدغهپردازها و شرور ميا و نابرابريهاز رنج
-خش عمدهبکند. ميگاارد و خوانندگان خود را نيز به تأمل و اندیشيدن ترغيب  ير ميأنيز ت

ت، ود اسهاي عموم در قرن ششم که بازتاب آن در آ ار شاعران این عهد مشهاي از نارضایتي
ارتباط مستليم با وضعيت آشفتة سياسي کشور دارد. مسائلي همچون روي کار آمدن 

غيير مستمر ها، تها و جنگ باتي و ناامني، کشمکشکفایت و نادان، بيپادشاهان و وزیران بي
از جمله عوامل مؤ ر  و...هاي سنگين و ناعادالنه هاي داخلي، وصول ماليات و خراجحکومت
ي که ها و مشکالتهاي سياسي و اجتماعي در کشور است. این آشفتگينابسامانيدر بروز 
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به ناخشنودي علال از اوضاع زمان و در نتيجه  ي خالیق از جهات مختلب وجود داشتبرا
 بدبيني آنان نسبت به دنيا و مافيها و انلطاع از جهان و جهانيان انجاميد. 

 ،واقع بازتابي از افکار عمومي جامعه استهاي اجتماعي خود که در در شکایت عطّار 
از حيات و ممات و  و رجال سياست و دین تا مردم عادياقشار مختلب جامعه از امرا و وزرا 

 دنيا تا فلک و آسمان را مورد انتلاد و اعتراض قرار داده است. 
ه شاعر ک هااست. در این شکوایيه عطّارهاي فلسفي، داراي جایگاه ویژه در شعر شکوایيه 

ع توان گفت در حليلت مرجپردازد نيز ميبه شکایت از زندگي و دنيا و چرخ و روزگار مي
ها همان سياستمداران هستند و شاعر در لفافه و با مخاطب قرار دادن دنيا و روزگار شکایت
 هدداعتراض خود را به وضعيت نابسامان و آشفتة زندگي عامة مردم انعکاس مي ،و افالک
ا هطریق او زبان گویاي عصر و مردم زمانة خویش شده و خوانندگان را ساليان و قرنو بدین 
ها ترسيم براي آن را هاي مردم روزگار خودو رنجا خود و جامعه خود همراه کرده دورتر ب
 است.  کرده
ا عنوان همستليم و از زبان اشخاص قصهه صورت مستليم و گاه غيرها گاه بشکوایيه 
هاي غيرمستليم با زباني طنز و اغلب از زبان دیوانگان اعتراض ،اي مواردر پارهکه د شودمي

 هاي سياسي به دليل خفلان موجودویژه در شکوایيهشود. شاعر بهو علالي مجانين بيان مي
تواند شکایت و اعتراض خود را به صراحت بيان کند؛ در جامعه و ترس از علوبت، نمي

کند تا دچار گرفت و گير و مؤاخاۀ ا احتياط بيشتري عمل ميدر این زمينه ب ،روازین
زمامداران حکومت نشود.
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  تهران:علمي و فرهنگي. .يح فروزانفرتصح

 .الشکوي در شعر معاصر شاعران برجسته ایران و عربملایسه و تحليل بث(. 6868گيتي، شهریار. )
 دانشگاه تهران. .دکتري ةرسال

 .. تهران: بنگاه مطبوعاتي افشاريشعر و ادب فارسي(. 6851العابدین. )مؤتمن، زین
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