
 

اوضاع اجتماعی و فرهنگی عصر آنهاست. از آنجا که   شاعران، بازتابی ازآثار ادبی به ویژه شعرِ

با دقّت بیشتری اوضاع جامعه را کنکاش کرده  نگر دارند،ای ژرفزبین و اندیشهای تیهنرمندان دیده

ها در ادب فارسی بیان این کمبودها، نابسامانی سازند.گر میهای آن را در اثر خود جلوهو نابسامانی

خصوص در ادبیات فارسی جایگاه قابل توجّهی این نوع شعر بهاند. نامیده «شکوائیه»ها را و نارضایتی

شاعران برجسته قرن هشتم هجری است که اشعار زیبایی در قالب قصیده  عماد فقیه کرمانی ازدارد. 

تواند نقش مهمی در بازشناسی به عنوان یک مضمون در آثار وی می« شکوائیه»و غزل دارد. بررسی 

های تحلیلی و با تکیه بر داده -وضعیت اجتماعی این دوره داشته باشد. این پژوهش با روش توصیفی

 های پژوهش حاکی از این است که در دیوان عماد فقیه کرمانی،شده است. یافته ای انجامکتابخانه

امعۀ زمان خود، انتقاد کرده ها را مطرح کرده و از اوضاع جشاعر به طرز هنرمندانه، این شکوائیه

توان به این موضوع پی برد که اوضاع سیاسی حاکم بر های عماد فقیه میبا تأمّل در شکوائیه است.

وده است. این نارضایتی با مضامینی چون خوار بودن شاعر، بیشترین عامل نارضایتی او بعصر 

ارزشی، حقارت فضل و هنر، انتقاد از ساختار و کارگزاران سیاسی درویشان و نیازمندان، احساس بی

 بازتاب یافته است.
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 مقدمه.1

 .عماد است ص بهو متخلّ« عماد فقیه»ه.ق(، از شاعران سبک عراقی است که مشهور به 773-690عماد فقیه کرمانی)

صاحب عماد کرمانی است.  و ابوشجاع مظفری  و از شاعران قرن هشتم هجری و معاصر با ابوسعید بهادرخان ایلخانیا

ر فارسی های مصوّدیوان ارزشمندی است که با توصیفات و کاربرد صورخیال اثر خود را تبدیل به یکی از زیباترین دیوان

های ای که جامعه ایران هنوز درگیر خرابیه.ق( زیسته است؛ دوره736-651)ساخته است. او مقارن با دوره ایلخانی

های اقتصادی ناشی از آن بود. با توجه به اینکه آثار ادبی تا حدی زیادی انعکاسی از احساسات حمله مغول، و ویرانی

عماد اعی و فرهنگی تمهای اجشکوائیه بنابراین ضرورت بررسی عیت سیاسی و اجتماعی عصر خویش است،شاعر به وض

ر کرمانی را به یکی از منابع معتبر تاریخی تواند دیوان مصوّای که میگردد. مسئلهفقیه کرمانی در دیوانش مطرح می

ها و دیوان او سرشار از تصویرسازی با واژه در بازشناسی حیات فرهنگی و اجتماعی دوره ایلخانان مغول تبدیل سازد.

ها را در قالب تصاویر هنری ارائه های خود و تجارب حسی خود را نظام ببخشد و آنخیالمفاهیم است. او موفق شده 

دهد. این امر را با تکیه بر نیروی تخّیل انجام داده اشت. نیرویی فّعال که قادر است تصاویر منفعل را سازماندهی کند. 

گیرند. در اشعار عماد کرمانی تصویر به خود می ها فشرده شده و نامکه عینی و ملموس گردند، در واژهها برای آنخیال

 تصاویر شعری بسیار خاص بوده و جالب توجّه است.

درخصوص پیشینه پژوهش حاضر باید گفت تاکنون اثر مستقلی با این عنوان به رشته تحریر در نیامده است. با این 

صورخیال در دیوان عماد فقیه »ای با عنوان اند. مقالههای شعری کرمانی پرداختههایی به بررسی ویژگیحال پژوهش

به رشته تحریر در آمده است. نویسنده در این پژوهش به بررسی چگونگی  1394توسط هادی عبدلی در سال « کرمانی

آفرینش صورخیال در دیوان عماد فقیه کرمانی پرداخته است و بر آن است که تشبیهات در اشعار کرمانی انواع گوناگونی 

های مانی بیشتراز عوالم معقول به تصاویر عوالم محسوس پرداخته است. عماد فقیه برای توضیح و تبیین اندیشهدارد و کر

: 1394ی، هخود بیشتر به استعاره توجه داشته و برای این منظور از استعاره مصرحه و مکنیه بهره جسته است)عبدال

به  1379توسط محمدحسین خسروان در سال « ه عمادهای خواجنامه و مناظرهمحبت»(. پژوهشی دیگر با عنوان 2

رشته تحریر در آمده است که مؤلف در این اثر به بررسی وجهی از اشعار عماد فقیه پرداخته است. عماد فقیه به اخالق 

ا پسندیده در ایران معروف بود و آثارش نشان از آزاد نظری، بلندپروازی او دارد.  شهرت عماد سبب شده تا حافظ باره

(. آثار یادشده هیچ یک به بررسی مضمون شکوائیه در دیوان شعر عماد فقیه 3: 1379از شعر او تتبع نماید)خسروان، 

ای به بررسی این اند لذا پژوهش حاضر  با روش توصیفی و تحلیلی و  از طریق مطالعات کتابخانهکرمانی نپرداخته

های اجتماعی و فرهنگی در این پژوهش به بررسی شکوائیه ت.موضوع در دیوان مصور عماد فقیه کرمانی پرداخته اس

 که در دیوان 
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 نجمه سادات بنی فاطمه، محمد حجت، داریوش کاظمی

عماد فقیه کرمانی، منعکس شده، پرداخته شده است. عماد فقیه کرمانی، با بیانی هنرمندانه، از اوضاع فرهنگی و 

 گان رسانده است. اجتماعی حاکم بر روزگار خود گالیه کرده و اعتراض خود را نسبت به این گونه مسائل به گوش هم

 .شکوائیه2

در ادبیات جهان، آثار ادبی را از جنبۀ محتوایی، به چهار دستۀ کلّی تقسیم شکوائیه یکی از انواع شعر غنایی است. 

کنند که عبارتند از: ادبیات حماسی، ادبیات تعلیمی، ادبیات غنایی و ادبیات نمایشی که هر یک به چند بخش می

دهد، ادب ترین دسته، که بیشترین آثار ادبی فارسی را به خود اختصاص میمیان، برجستهشوند. در این تقسیم می

ذیل  :1386معین،«)منسوب به غناست. غنا در لغت به معنای سرود، نغمه و نواست»غنایی است. وجه تسمیۀ غنایی، 

اشقانه و سوزناک با موسیقی همراه در اکثر نقاط جهان، اشعار عاطفی، ع»گذاری این باشد غنا( و شاید یکی از علل نام

ها با اند که امکان خواندن آنر واقع بیشتر شعرهای موزونی بوده(. اشعار غنایی د132: 1383شمیسا، «)بوده است

لیریک »تواند مبین این موضوع باشد. (، نیز میLyrique) ته است و معنای جهانی واژۀ غناییموسیقی وجود داش

شود و در زبان یونانی قدیم به کار رفته و بعدها به همراه آلت موسیقی لیر خوانده می هفرانسوی به معنی شعری ک

(. شعر غنایی، شعری است که حاکی از عواطف و احساسات باشد و 86: 1382رزمجو،«)ادبیات اروپایی راه یافته است.

اعران خویشتن خویش را ( و بسیاری از شاعران رمانتیک، شعری است که شmusse) شعر غنایی در نظر موسه»

توان به ها میهای متعدّدی دارد که از جملۀ آناما ادب غنایی، گونه. (15: 1386حاکمی،«)دهند.موضوع آن قرار می

دح، هجو، هزل، طنز، نامه و خمریات، تقاضا و درخواست، حبسیه، شهرآشوب، مرثیه، محال، ساقیها، حسبعاشقانه

 یه اشاره کرد.نقیضه و شکوائ

ی یکی از اقسام ادبیات غنایی است که عالوه بر مسائل شخصی به موضوعات اجتماعی و خارج از محدودۀ عر شکوائش

 کندمی بیان را شاعر هایها، نومیدیرنج ها،ناکامی که است شعری ادبی، اصطالح در پردازد. شکوائیهخویشتن شاعر می

 روزگار، از شکایت چون مضامینی حاوی اشعاری بنابراین چنین دهد،می شرح را او اجتماعی و روحی فکری، آالم و

(. بیان احساس 227: 1384های زندگی، ارباب قدرت و جز اینهاست. )یاحقی،زمانه، سختی مردم سرنوشت، و بخت

که شخصی در تعریف شعر غنایی بدان معنی که خواه از روح شاعر مایه گرفته باشد و خواه از احساس او، به اعتبار این

تمایل  (.15)همان: با تمام جامعه اشتراک موضع دارد شاعر، فردی است از اجتماع، روح او نیز در برابر بسیاری از مسائل

تر و اند و با دید ظریفماز دیگر مرد ترزی وجود دارد و شاعران که حساسیه در هر انسانی به صورت غریبه شکوائ

 پردازند. بانی متفاوت به بیان این نوع ادبی مینگرند، با زتری مسائل را میهنرمندانه

های توان از دیرباز در شعر و ادب فارسی جستجو کرد. اگر چه بررسی شکوائیهسابقۀ شکوه در ادب فارسی را می دربارۀ

دید توان نام برد که شکوائیه را از لحاظ برخی شاعران مورد توجه و تحقیق قرار نگرفته است؛ اما کمتر اثری را می

عمیق شاعر و مفهوم واقعی آن مورد تحقیق قرار داده باشد. نگاه شاعر به پیرامون خویش همیشه یک نگاه احساسی و 

دهد و حتی اندیشی خویش، جامعه را مورد کنکاش قرار میساده نیست؛ بلکه شاعر بنا بر ذوق سرشار و نیز مسئولیت
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دهد. بدین جهت درک از شعر او در حقیقت ل آن واکنش نشان میبیند و در مقابجزئیات را با دید تیزبین خویش می

 ،اکبر دهخداعلیهای یک دوره از تاریخ است. گر رنجهای یک شاعر، بیاندرک از وضعیت اجتماعی دورۀ اوست و شکوه

«. مندی استهو شکایت و نالیدن و زاریدن و گلشکوه به معنی گله » کند:گونه تعریف میدر لغتنامۀ خود، شکوه را این

های خویش خوریم که شاعر در قسمتی از سرودهادب فارسی به موارد بسیاری بر میدر آثار . : ذیل واژه(1377)دهخدا،

موضوعاتی که »ابیاتی شکوه آمیز را آورده است که البته از نظر کمیت متفاوت و نیز از نظر نوع مختلفند. چرا که 

. در (109: 1372رزمجو،«)مندی او می شود بیشمار و متنوع استت و گلهگینی انسان و انگیزه شکایموجب اندوه

رونی و اسرار شاعر و هدف آن هر شعری که محتوای آن برآمده از دردهای د»توان گفت: آمیز میخصوص اشعار شکوه

 ساب آورد.وان در قالب این تعریف به ح( را می 109همان:«)حال شخصی باشدگشایی یا خبر کردن دیگران از عقده

وزگار، بخت، فلک، ع شکوه با توجه به اوضاع سیاسی، اجتماعی، معیشتی و اعتقادی هر فرد متفاوت است. شکوه از رتنوّ

در آثار شاعران مختلف به چشم  هایی است کهستم حاکمان، زندگی شخصی و ... است. از انواع شکوائیه، فراق یار، مردم

های شعر فارسی است که چون گاهی آثار مستقلی در این زمینه ی از موتیفکگالیه ی»نویسد: شمیسا می خورد.می

دیدگاه انواع ادبی هم بررسی توان آن را از آمیز زیاد است میو از طرف دیگر تعداد آثار گالیه وجود دارد

ن رایج است چناهای تاریخی ادب فارسی و برخی متون آنشکوه و شکایت در برخی از دوره. (44: 1383شمیسا،)«کرد

ر بدون اینکه از چیزی یا کسی های ضروری شعر پنداشته شده و شاعهای مطبوع و شیوهیکی از سنت»یی که گو

در بررسی چرایی شکوه و شکایت باید گفت . (12: 1364مؤتمن،«)سرودن اشعار شکوائیه پرداخته استمند باشد به گله

رنج ها، فشارها و مرارت های زندگی روزمره او را به سرودن اشعار گاهی تضاد اعتقادی شاعر و جامعه مطرح است و گاه 

دارد یعنی کسی که در مظانّ اتهام  apologyگاهی گالیه صورت مدافعه »شکوه آمیز سوق می دهد از سوی دیگر 

برائت  وسیله قصد و بدین (44: 1383)شمیسا،« کنداز ابنای روزگار از خود دفاع می قرار گرفته است در ضمن شکایت

در آفرینش اشعار شکوایی، دو عامل فردی و اجتماعی یا به عبارتی درونی و بیرونی نقش  و رفع اتهام از خود را دارد.

دارند. منظور از عامل فردی یا درونی، خصوصیت روحی و روانی خود شاعر و میزان حساسیت و تأثیرپذیری او از محیط 

العابدین مؤتمن در این باره بر جامعۀ عصر شاعر می باشد. زین ضاع حاکمپیرامونش، و عامل اجتماعی یا بیرونی، او

 نویسد:می

یکی از خصوصیات اخالقی و ذاتی بشر این است که سعادت و خوشبختی را از لوازم ضروریّه و وجود آن را موجب » 

متوجه وضع و حالت خود  ،داند و هنگامی که غرق در شادخواری و شادکامی استادای تشکّر و امتنان و تذکّر نمی

را از امور عارضی که آن نظر به این ،داند و چون به مصیبتی گرفتار شدام که عافیتی دارد قدر آن را نمیماد نیست ...

گشاید. در این میان، طبقۀ شعرا که شود و زبان به شکوه و شکایت مییبانگ و فریادش بلند م ،داندو غیر ضروری می

آید و بیش از ودتر از دیگران صدایشان بیرون میز ،و کم حوصله و پر مدّعا و صاحب توقّع هستند طبعاً مردمی زودرنج

مؤتمن همچنین میزان توقّع شاعران را با میزان محرومیت . (58: 1364مؤتمن، «)کنندان، اظهار تألّم و تحسّر میدیگر

ی شگفت نیست اگر اشعار شکوائیه که مربوط به بنابراین جا»گوید: یت از این مسأله مرتبط دانسته میآنان و شکا
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احساسات شخصی شاعر است، بخش مهمی از آثار فکری بشر بخصوص شعرای ایران را که شاید هم محیط نامناسب 

ها برای آنان فراهم آورده است تشکیل دهد، پیداست هر اندازه توقعات و انتظارات شاعر نصیب بیشتری از نامرادی

دانسته را صاحب فضائل و کماالت زیاد می ناکامی و محرومیت او هم بیشتر است. شعرایی که خودبیشتر باشد مراتب 

اند، شاعری که گرفتار بیشتر از دیگران زبان به شکوه و شکایت گشوده ،اندو طبعًا توقع بیشتری از این و آن داشته

کند، آن گویندۀ توانایی اچار شکایت آغاز میماند، نیب مینصشود و از عطایای شاهانه محروم و بیممدوح بخیل می

 (59همان:«)پردازدخیزند به بثّ و شکوی میافتند و به جنگش بر میداندیشان به ناروا در پوستینش میکه حسودان و ب

تضییع حقوق اجتماعی و طبیعی افراد و آگاهی آنان نسبت به این مهم، یکی دیگر از عوامل شکوه آفرین است. در  

انسانی که نسبت به حقوق اجتماعی و طبیعی خود آگاهی دارد، اگر متوجه »ه در ادب فارسی آمده است: بسیّکتاب ح

گردد، و خود نیز بنا به دالیلی مانند خفقان محیط یا به زندان افتادن و .. د که حقوق او توسط دیگران نقض میشو

گشاد. اما اگر نسبت به این حقوق، ناآگاه ایت و ناله میام نماید، لب به شکاش قینتواند در احقاق حقوق از دست رفته

به حقوق خبری و ناآشنایی های مستبد همیشه سعی دارند مردم را در بیشد شکایتی ندارد؛ بنابراین حکومتو غافل با

: 1375ظفری،«)تر استتر و رامآنان سر به راه سواد و ناآگاه در برابر قید و بندهای ظالمانۀخویش نگه دارند؛ زیرا بی

183) 

العابدین که زینچنان ،اعتنایی به شعر و شاعری، از دیگر عواملی است که موجب گسترش اشعار شکوائیه شده استبی 

شعرای دورۀ سلجوقیان به معلومات و فضایل و کماالت خود اعتقادی وافر داشتند و »  نویسد:ر این باره میمؤتمن د

نان نبود و به خصوص از نیمۀ دوم قرن ششم به بعد کاالی شعر و شاعری مانند چون جریان حوادث بر وفق رضای آ

 ،دانستندادوار سابق، خریداران صاحب مروّتی نداشت، این گویندگان که هر یک مقام خود را از استادان سلف برتر می

ها کردند، در شناس شکایتدولتانِ قدِر فضل ناستمگر و روزگار سفله پرور و صاحبزبان به شکوه گشودند و از چرخ 

این جا الزم است به این نکته اشاره کنیم که این رشته از اشعار را غالبًا باید در آثار شعرای درباری و مدیحه سرا که 

 .(60: 1364مؤتمن،«)نیاز و وارسته.ودند جستجو کرد نه آثار شعرای بیعموماً مردمی طمّاع و پرتوقّع و دنیاپرست ب

اعتقادی که شعرای این » باز به این عامل اشاره کرده است:« تحول شعر فارسی»همین نویسنده در کتاب دیگری  

دوره )دورۀ سلجوقیان( به دانش و هنر و استعداد و قریحۀ خود داشته اند، نوعی دیگر از شعر را که شکوائیه خوانند و 

آورده است، شعرای عهد سلجوقی با نامالیمات و شداید روزگار در ادوار پیش، چندان متداول و مرسوم نبوده به وجود 

مؤتمن، «)اند زبان به شکوه و شکایت گشوده و از چرخ ستمگر که حق فضل آنان را نشناخته است، نالیده اند.مواجه شده

از مضامین  . با توجه به نکات یاد شده باید گفت در میان اکثر شاعران ایرانی، شکوائیه تبدیل به یکی(192: 1371

 مشترک شعری شده است.

 هایی از شکوائیه در شعر فارسینمونه.3
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گله و شکوه از روزگار، مردم، اجتماع، امرا، وزرا، کواکب، گردش چرخ، شانس ، اقبال و ... همواره در شعر فارسی وجود 

ی از فحول شاعران فارسی زبان، داشته و می توان گفت به نوعی در اشعار همه شاعران نمود یافته است؛ اما در آثار برخ

در زمرۀ « مسعود سعد سلمان» عار را تحت تأثیر قرار داده است.سازد یا بخش اصلی اشاستخوان بندی آثار را می

 های وی معروفند. های بلند و عمیق و جانسوز دارد و حبسیهترین شاعرانی است که گله و شکایتاصلی

الدین اصفهانی، عثمان مختاری، عبدالواسع جبلی، سعدی، وحشی طواط، کمالالدین اصفهانی، رشید وخاقانی، جمال

از همان آغاز شعر فارسی، این نوع  بافقی، انوری ابیوردی، محتشم کاشانی ، خواجو کرمانی و ... از جمله این شاعرانند.

رانی مانند رودکی سمرقندی، خورد. به طور مثال در قرن سوم ه.ق، در شعر شاعادبی در شعر شاعران فارسی به چشم می

 شود:هایی از شکوائیه مشاهده میابوشکور بلخی و کسایی مروزی نمونه

های های بارز این نوع ادبی است. او در این شعر، از فرا رسیدن پیری که یکی از نشانهقصیدۀ دندانیۀ رودکی یکی از نمونه

 ن نالیده است:هاست سخن گفته و از ضعف و عجز خویش چنیآن، ریختن دندان

ندان بود چه د خت هر   مرا بسوووود و فرو ری

 سوووپیوود سووویم رده بود، درّ و مرجووان بود

 یکی نماند کنون زان همه، بسوووود و بریخت 

بود و نووه روزگووار دراز  یوان  ک حس  ن  نووه 

 جهان همیشووه چنین اسووت گرد گردان اسووت

 

 نووبووود دنوودان البوول چووراد تووابووان بووود 

بود طره بوواران  ق بود و  حری   سوووتوواره سووو

که نحس کیوان بود نا  ما  چه نحس بود؟ ه

بود یزدان  گویم: قضووووای  ب بود؟منووت   چووه 

بود گردان  گرد، ین  ی بود آ میشووووه تووا   ه

 (37: 1387)رودکی،   

 نیز در شکایت از احوال خود چنین سروده است: «کسایی مروزی»

 به سووویصووود و چهل و یک رسوووید نوبت سوووال

 بیوواموودم بووه جهووان تووا چووه گویم و چووه کنم

مه عمرسوووتور وار  گذاشوووتم ه  بدین سووووان 

 بوه کف چوه دارم از این پنجوه شووومرده تموام

 من این شووومووار بووه آخر چگونووه وصوووول کنم

 درم خووریووده آزم سووووتووم رسوووویووده حوورص

 کجا شوود آن همه خوبی کجا شوود آن همه عشووق

می شووووب و روز ه لرزانوودم  ب مرب  هیووب   ن

 

قی از شوووووال  نبووه و سووووه روز بووا  چهووارشوووو

 لسووورود گویم و شووووادی کنم بووه نعمووت و مووا

عیووال یر  فرزنوودم و اسوووو برده گشووووتووه   کووه 

 شوووومووار نووامووه بووا صوووود هووزار گووونووه وبووال

خجووال تهوواش  ن بتووداش درود اسووووت و ا  کووه ا

 نشووووانووه حوود ثوواتووم شووووکووار ذل سوووووال

حال  کجا شووود آن همه نیرو کجا شووود آن همه 

 چووو کووودکووان بوودآموووز را نووهوویووب دوال

 (85:  1385)کسایی مروزی،      
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شود، خورد. در این دوره نیز مشاهده میموضوع به حدّ فراوان، به چشم می ندر شعر شاعران دورۀ سلجوقیه نیز ای

ک، قضا و قدر، چرخ و امثال شود، به گله و شکایت از روزگار، فلهنگامی که شاعری با نا امیدی و شکست رو به رو می

ا از لحاظ زرد بودن و ضعف، دارد و تمام اعضایش ربر میاز دست فلک شکوه  «ناصرخسرو»به طور مثال:  پردازد:آن می

 به زردآلو تشبیه کرده است:

 ای سووووتوموگور فولووک ای خوواهور آهورمون

 نوورم کووردسوووووتوویووم و زرد چووو زردآلووو

 اینکووه شوووود زرد و کهن، پیرهن جووانسووووت

 

 چووون نووگووویووی کووه چووه افووتوواد توورا بووا موون؟ 

خوردن می  ه یم  ه خوا ب کردی کووه   قصوووود 

 پوویوورهوون بوواشوووود جووان را و خوورد را توون

 (35: 1353)ناصرخسرو،

 :«مسعود سعد»

 آن روی و قوود بوووده چووو گوولوونووار و نوواردان

 

یزران  خ عف  فران شووووده بووا ضووو ع  بووا رنووگ ز

 (42: 1339)مسعود سعد،

 :«خاقانی»

یم دو تووا اسووووت مر چون رشووووتووۀ  نم   ت

 

 دلوم چوون سوووووزن عویسووووی اسووووت یوکوتووا 

 .(24: 1380)خاقانی،

شود. در این قرون، که عهد رواج عرفان و در شعر شاعران قرن ششم تا هشتم نیز، شکوائیه به طور فراوان یافت می 

وفایی، از قبیل: شکایت از فراق و هجران، بی ها بیشتر حاوی موضوعات عرفانی است. مسائلیتصوّف است، شکوائیه

 خورد:عهدشکنی، سنگدلی و جور و جفاهای یار، همواره در شعر این دوره به چشم می

 :«موالنا»

کنوود می  حکووایووت  چون  نی  نو از   بشوووو

 نوویسووووتووان تووا موورا بووبووریووده انووداز 

 سوووینووه خواهم شووورحووه شووورحووه از فراق

 

 وز جوودایووی هووا شوووووکووایووت مووی کوونوود 

 از نوووفووویووورم مووورد و زن نوووالووویوووده انووود

 توووا بوووگوووویوووم شووووورح درد اشوووووتووویووواق

 (5: 1357)مولوی،    

 

 

 «سنایی»
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ته کرد گان را خسووو بت گردون دون آزاد  ضووور

هی ب میوود  بودن بووه ا توان  کی  عنووا تووا   در 

 

کزکو دل آزاده نیسووووت ای  جروح  م یغ او   ت

 هر کسوووی را صوووابری ایوب و عمر نوح نیسوووت

 (1054: 1384)سنایی،           

 

 :«حافظ»

بود و منّووت هر خوودمتی کووه کردم  بی مزد 

 رنوودان تشووونووه لووب را آبی نمی دهوود کس

 

 یووا رب مووبوواد کووس را مووخوودوم بووی عوونووایووت 

ین والیووت تنوود از ف لی شووونوواسووووان ر یی و  گو

 .(65: 1383)حافظ،

 هشتم به بعد نیز این موضوع همواره یکی از موضوعات شعری است:از قرن 

 :«صائب»

 صووائب از بیداد گردون سووتمگر دسووت داشووت

فت ید گ یداد گردون د ما را ایمن از ب که   هر 

 

 نیسوووت از خون شوووهیدان سووویری آن بی باک را 

 این هوا را بین که در قصووور حباب آسووووده اسوووت

 (501: 1367)صائب،

 :«قائم مقام فراهانیمیرزا ابوالقاسم »

 ای بووخووت بوود، ای مصووووواحووب جووانووم

 ای بووی تووو نووگشووووتووه شووووام یووک روزم

 ای خوورموون صوووووبوور از تووو بوور بووادم

 از روز ازل توووویوووی توووو هوووموووراهوووم

می داری ه مریسووووت کووه روز و شووووب   ع

 

 ای وصوووول تووو گشووووتووه اصوووول حوورمووانووم 

 ای بووا تووو نوورفووتووه شووووواد یووک آنووم

 ای خوووانوووۀ عووومووور از توووو ویووورانوووم

 انوومتووا شووووام ابوود تووویووی تووو هووم شوووو

 بووور خووووان جوووفوووای چووورخ موووهوووموووانوووم

 (256: 1383)قائم مقام فراهانی،   

شتر شکایت از اوضاع مایۀ این نوع شکوه ها بیشکوه در شعر شاعران مشروطه نیز جایگاه به خصوصی دارد. درون

. قلم و موضوعاتی از این قبیل است ، نفوذ بیگانگان در کشور، رواج ظلم و ستم، از بین رفتن آزادینابسامان وطن

 گوید:می «بهار»که چنان

 یوووک روز کووونووود وزیووور توووبوووعووویووودم

 دشووووونوووام خوووورم ز موووردم نوووادان

 زیوورا پووس چوونوود قوورن چووون خووورشوووویوود

 یوووک روز زنووود سوووووفووویوووه بوووهوووتوووانوووم 

 زیووورا کوووه هووونووورور و سوووووخووونووودانوووم

 بووویووورون شوووووده از مووویوووان اقووورانوووم
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 گووه خسوووورو هوونوود سوووووده چوونووگووالووم

هفووت بر  لیووان  گونووه گووذشووووت سووووا ن ی  ز

 درعووورصووووووها گووویووور و دار آزادی

 آزادی، ای خووووجسوووووووتووووه آزادی

 یبوواشوووود کووه موورا بووه پوویووش خووود خوووانوو

 

 گوووه قووویصووووور روس کووونوووده دنووودانوووم

 کووانوودر تووعووب اسوووووت هووفووت ارکووانووم

 فوورسووووووده بووه توون درشوووووت خووفووتووانووم

 از وصووووول توووو روی بووور نوووگوووردانوووم

 یووا آنووکووه تووو را بووه پوویووش خووود خوووانووم

 .(245: 1387)بهار،

کایت از یوشیج در ش که نیما. چنانتوان مشاهده کردآزاد نوپرداز عصر حاضر نیز مین بحث شکوائیه را در شعر شاعرا

 سراید:بخت و اقبال خود چنین می

 آخوور ای موون تووو چووه طووالووع داشووووتووی

 

 یووک زمووانووت نوویسووووت بووا بووخووت آشووووتووی؟ 

 (67: 1388)نیمایوشیج،

 در شکایت از رواج حرص و طمع در جامعه چنین سروده است: «طاهره صّفارزاده»

 حرص و طمع

 خودخواهی و ستم

 کندمقام تجاوز را تأیید می

 و این عناصر تخریب

 بیش از همیشه

 ورود هیأت معنا را

 (135: 1384اند )صفارزاده،به زندگانی انسان ممنوع کرده

 هافقیه کرمانی و بیان هنرمندانۀ او در طرح شکایت .عماد4

رود و عمدۀ شهرت شاعران و عارفان برجستۀ قرن هشتم به شمار میعمادالدین علی فقیه کرمانی، متخلّص به عماد، از 

ای است که مضامین معنوی و اخالقی واالیی دارند. وی از معاصران بزرگانی چون او به خاطر اشعار زیبا و عارفانه

خویش، از میان  خواجوی کرمانی، حافظ شیرازی و عبید زاکانی بود و با این بزرگان در ارتباط بود. به عالوه بر اشعار

ورزید. شهرت عماد فقیه کرمان در سرودن هنرمندانۀ شاعران گذشته، بیش از همه به شیخ سعدی شیرازی ارادت می

شعر و مهارت وی در این فنّ به حدی زیادی بود که دولتشاه سمرقندی به نقل از شیخ آذری، دربارۀ وی چنین آورده 

 است: 
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متأخرانِ جواهراالسرار، احیاناً در حشوی واقع شده است. امّا سخن عماد فقیه، که فضال برآنند که سخِن متقدّمان و »

بوی دالویز « خواجه»اند که در آن سخن، اصالً قصوری واقع نیست، نه در لفظ و نه در معنا و از سخن اکابر اتفاق کرده

 . (218: 1382دولتشاه سمرقندی، «)ماید.ندالن و هنروران، بلکه از بوی جان زیباتر میآید که به مشام صاحبعبیر می

عماد فقیه، سرودن شعر را از ابتدای جوانی آغاز نمود و تا پایان عمر خود، آثار متعّددی از خود به جای گذاشت. از 

توان به پنج مثنوی اشاره کرد که عبارتند از: محبت نامۀ صاحبدالن، صحبت جملۀ آثار او عالوه بر دیوان اشعارش، می

های دهند، اما نمونهده نامه، طریقت نامه، و صفانامه. بخش اعظم دیوان اشعار عماد فقیه را غزلیات تشکیل می نامه،

خورد. او از جمله شاعران آگاه و هنرمندی است دیگری چون قصیده، رباعی، قطعه و ... در میان اشعار او به چشم می

هایش را از هایش نگریسته و در جای جای اشعارش، شکایتکه با دیدی نسبتاً روشن، به جامعۀ زمان خود و نقص

های اجتماعی و فرهنگی وضعیت مختلف اجتماعی و فرهنگی روزگار خود، مطرح کرده است. در ادامه، دردها و شکایت

 گیرد.که در دیوان اشعار او متجّلی شده، مورد بررسی قرار می

 مصور عماد فقیه کرمانیهای فرهنگی و اجتماعی در دیوان شکوائیه.1.4

 های فرهنگیشکوائیه.1.1.4

او در این قسمت های عماد فقیه کرمانی که در اشعار او متجّلی شده، حاوی موضوعات فرهنگی است. بخشی از شکایت

از اینکه در . کندنش در جامعۀ روزگار خود شکایت میاعتباری هنرمندان و خواری اوضاع هنر و دااز اشعارش، از بی

کند. او همچنین به برخی دیگر از داند، اظهار شکایت و تأسف میمعۀ زمان او، کسی قدر هنر و دانش او را نمیجا

مسائل فرهنگی جامعۀ زمان خود اعتراض کرده و زبان به شکایت گشوده است. در ادامه، به شرح و بررسی هر یک از 

 شود.عناوینِ مربوط به این موضوع پرداخته می

شد و به عبارت ساخته می ،دهنداز شعرا همان وظیفه و کاری که امروز وسایل تبلیغات جمعی انجام می»در گذشته،  

های دشمنان را اند با مهارت کامل و صنعت شعر، دلتوانستهدیگر، شاعران بهترین مبلّغان ممدوحان خود بوده و می

داخل کنند و صیت شهرت و عظمت مخدومان خود را ها را در حلقۀ اطاعت و تسلیم به قصیده و غزلی رام کنند و آن

ان عطایای گزاف و صالت به اطراف اکناف برسانند و بدخواهان را به باد هجو گیرند... به همین جهت سالطین و بزرگ

دادند تا شاعران از هر دیار در درگاهشان مجتمع گردند و آوازۀ شهرتشان را به گوش فلک برسانند. در قرن فراوان می

هایی در وضع سیاسی کشورها روی نمود و پادشاهان ارم، وضع بدین منوال بود. اما از قرن ششم، رفته رفته دگرگونیچه

شد و گاهی شاعر ها انجاز نمیورزیدند و وعدهو امرا توجه سابق را به شعرا نداشتند و در اعطای صالت امساک می

 .(223: 1364)مؤتمن،بردنمیای از رنج و هنر خود هرهبیچاره جز احسنت شنیدن، ب

دارد که در عماد فقیه کرمانی با بیان این مسئله که در جامعۀ زمان او، هنرمند هیچ ارزش و احترامی ندارد بیان می

 ارزش هستند که کسی آنها را در نظر ندارد: بها و بیروزگار او، هنر و دانش، دو چیز کم
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 نجمه سادات بنی فاطمه، محمد حجت، داریوش کاظمی

عالم اسوووت ند  که هنرم یب نیسوووت آن  بی ع

 زموووانوووه و دیووووان روزگوووار در دفوووتووور

 

یده  ند خار نیسوووتباغی  که گلش هسوووت و   ام 

مار نیسوووت که فضووول و هنر در شووو تا   واحسووور

 (312: 1348)عماد فقیه کرمانی،

فضایی « رتاواحس»برقرار ساخته است، و نیز آوردن اصطالح « گل و خار»در ابیات باال، شاعر با تضادی که میان واژگان 

 تر ساخته است. شکوایی شعر را پر رنگ

 

 (10: 1390فردوسی هنرش را به سلطان مسعود نمودن، شاهنامه شاه طهماسبی. منبع) کنگرانی، : نگاره1تصویر

( نیز یکی از شاعران بزرب فارسی یعنی فردوسی در تالش برای نشان داده اثرش به پادشاه غزنوی 1در تصویر شمار)

 شود.است که با استقبال او مواجه نمی

داند و شعر و هنر او را ارزشی داده، احساس اینکه کسی قدر او را نمیدیگری که به شّدت روح شاعر را آزار می موضوع

ای پیشهگزار دانش و فضل او نیست و هیچ کرمباشد. شاعر معتقد است که در روزگار او، کسی حقشود، میقائل نمی

ارزشی شعر و هنر شاعر در جامعۀ او سبب شده که وی، بیدهد. وجود ندارد که او را مورد تفقّد و لطف خود قرار می

 ای بنامد که اسیر فقر و گرفتاری شده است:شعر و هنر خود را عامل فقر و نیازمندی خود بداند و خود را بیچاره

 هووا کووه منتظر بخووت و دولتمشوووود سووووال

 بیچوواره آنکووه همچو عمووادش در این زمووان

 

ثار  عار و د قه هیچ شووو فا  نیسووووت جز شوووعر و 

نیسووووت تقووار  ف لی ا قر هسووووت و ف  اسوووبوواب 

 (312)همان:
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دهندۀ این موضوع است این ابیات نشان دهد.یگله و شکایت سر مکرمان،عماد فقیه در ابیات دیگری از سرزمین خود 

نارضایتی شاعر از شهر کرمان باید دالیل خاصی داشته باشد که این چنین مورد نفرت و شکایت قرار گرفته است که 

نامد، خواسته می« بالمقرّ »گیرد. در ابیاتی که کرمان را ر تصمیم به انتقال از این شهر میا جایی پیش رفته که شاعو ت

ای است که (، مربوط به نگاره2تصویر شماره ) های خود را در آنجا به مخاطب منتقل کند.ها و شکستاست ناکامی

 ای دیگر از تالش شاعر برای کسی حمایت اجتماعی است.هفردوسی و ابن حسام را به تصویر کشیده است و جلو

 

 (.9: 1390ق. منبع) کنگرانی، 830: نگاره دیدار فردوسی و ابن حسام، خاوران نامه،2تصویر

های های خود دست یابد و خواستهانتظار داشته که در دیار کرمان به آرزوی که از دانش و هنر برخوردار است، شاعر 

شود، دچار میبه شعر و هنر او بهایی داده ن های خود نمی رسد و یاآورد؛ اما زمانی که به خواستهست خود را به د

خواهد به جایی گیرد و میشود. این است که تصمیم به سفر میشود و روح حسّاس او آزرده میامیدی و شکست مینا

 برود که ارزش واقعی او درک شود و به وی بها داده شود:

طۀ ک مان ضووورورت اسووووت سوووفرمرا ز خ  ر

 

 از ایوون مووقوورّ بووال گوور بوورون فووتووم روزی 

 از آب روی سووووزد گور دلوم بشووووویوود روی

 

ین ورطووه  ممکن اسووووت در ا هزار خطرکووه   ام 

 

 ز کووردگووار نووخووواهوود دلووم مووراد دگوور

 کووه خوواک راه نوویوورزد در ایوون دیووار هوونوور

 (323-324)همان:

با فضل و خرد است، انتظار دارد که از عزّت و جاه و فردی چون عماد فقیه کرمانی که شاعری اهل دانش و هنرمندی 

شده و او که به هیچ ای است که گویا، روح شاعر ارضا نمیجالل برخوردار باشد، اما شرایط جامعۀ زمان شاعر، به گونه

، بیان شاعر در جایی از ابیاتشثروت و مقامی نرسیده، روحش آزرده شود و زبان به گله و شکایت بگشاید. این است که 
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ارزش باشد، اما در نظر شرع خوار و حقیر دارد که اگر کسی درویش و فقیر است، اگرچه در نظر مردمان خوار و بیمی

گیرد که اگر او نیز چون درویشان، ثروتی ندارد و نیازمند و فقیر است، برای او نیست. لذا از این بحث خود نتیجه می

 شود:عیب محسوب نمی

 اشوووود بووه چشوووم خلقدرویش اگر عزیز نبوو

بود قر  ف یق بووه  خال ین  تر ه ب خر  ف  چون 

 

که در نظر شووورع، خوار نیسووووت   خوارش مخوان 

 گر مووا گوودا و بی سووور و پووائیم عووار نیسووووت

 (311: 1348)عماد فقیه کرمانی،

ت برد که خود اهل عمل نیستند. از نظر شاعر، بهتر اسعماد فقیه کرمانی در ابیات دیگری از آمران به معروفی نام می

گوید پایبند باشد. بنابراین چنین افرادی، هم باید کند، خود نیز به آنچه میکسی که امر به معروف و نهی از منکر می

 خود را اصالح کرده و هم به دیگران امر به معروف نموده تا مورد تمسخر دیگران قرار نگیرند.

کند که خانۀ پایبند نیستند، به کسانی تشبیه می گوینداز این رو شاعر، آمران به معروفی را که خود به آنچه می 

 زنند:هایشان پر از عقرب است، اما مگس را از روی دیگران کنار میخودشان انباشته از مار و لباس

کر ن م هی از  ن عروف و  م مر بووه  تو ا گر   ا

مه پر کژدم جا مار و  نه پر از  خا  توراسووووت 

 

خنوودنوود  تو اهوول دل  بر  نی،  ک یق  طر ین   بر ا

 رانوی از توو نوپسوووونوودنوودموگوسز روی خولوق 

 .(364: 1348)عماد فقیه کرمانی،

 

گیرند؛ در حالی که خود، از شعر و برد که بر شعر او ایراد میعماد فقیه در ابیات دیگری از گروهی مّدعیان نام می

 دانند:شاعری، چیزی نمی

 من که در اقسوووام شوووعر موی شوووکافم به فکر

 عربووده بووا من کنوود آن کووه نووه دانوود همی

 

غز  ل هم  غزل و  هم  یح،  هم موود جی و  ه  هم 

جز یع از ر یف، وزن سوووور ف خ طویوول از  حر   ب

 (366: 1348)عماد فقیه کرمانی،

توان از طریق آن پی به این موضوع برد که تا چه ی واژگانی است که به طور قطع، میمصراع دوم از بیت اول، حاو

 برد. سروده، نام میاقسام شعری را که می میزان، چنین افرادی باعث نارضایتی شاعر شده اند که وی همۀ

رغم اینکه صاحب فتوی هستند، دست کند که علیای شکایت میدر بیت زیر عماد فقیه کرمانی از فقیهان فتوا دهنده

دهد که با وجود داشتن زنند که خالف منصب آنهاست. گویا در این بیت، فقیهی را مورد سرزنش قرار میبه اعمالی می

 پرداخته است:اهت، به خرید و فروش شراب و بنگ، میدرجۀ فق

فروخووت بنووگ  خریوود بوواده و  تی کووه  ف  م

 

عجووب اسووووت  نکووارد  بنووگ  گر   در مسوووجوود ا

 (381: 1348)عماد فقیه کرمانی،
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 های اجتماعیشکوائیه.2.1.4

اجتماع دورۀ زندگی داده، به نحوی با های عماد فقیه کرمانی که روح حسّاس و هنرمند او را آزار میبخشی از شکوائیه

پایان اجتماع هر عصر و مسائل متفاوتی که باعث رخنه و شکاف در طبقات های بیشاعر ارتباط دارد. فراز و نشیب

در این دست »های اجتماعی از زبان شاعران هر دوران است. یهشود، سبب ساز شکوائها میجامعه و افکار و معیشت آن

ت های اجتماعی، نادانی، فساد اخالقی عوام و نامالیماتی از این قبیل شکایها، شاعران از نابرابریاز سروده

 .(492: 1389سرّامی،«)دارند

انسان از وقتی پا به عرصۀ وجود نهاد و در »دهد: ، دربارۀ این نوع شکایت و علّت آن چنین توضیح می«اهلل ظفریولی»

ای آسایش خویش و سالمت اجتماع، خود را مکلّف و صحنۀ طبیعت به بازشناسی محیط و پیرامون خود پرداخت، بر

به او -ه برگزیدگان او بودندمقیّد به رعایت یک سلسله قواعد و مقرّرات دید و این قید و بندها از سوی متفکّران قوم ک

هم برای  طبعاً حقوقی -کنیمما از آنها به نام قانون یاد می تحمیل شد. اما در مقابل این تحمیالت اجتماعی بر فرد که

او قائل شدند. مثالً آنجا که به شخص تکلیف می شود، آزادی دیگران را رعایت کند، در برابر به او اختیار داده شد که 

رأی و نظر خود را بی بیم و هراس اظهار نماید و دیگران هم مکلّف شدند که این حق یعنی آزادی بیان و عقیدۀ او را 

 گوییم.ها را حقوق اجتماعی فرد میزادی قلم، آزادی انتخاب مسکن و ... که همۀ آنمحترم بدارند و از همین نوع است آ

بدیهی است که آدمی هر چه از نظر علم و فنون پیشرفته باشد، ارتباطش با مردم بیشتر و در نتیجه تکالیف اجتماعی  

ها با اعات بدوی چون روابط انسانر اجتموی فزونتر، و در ازای آن از حقوق بیشتری برخوردار خواهد بود و به عکس د

که تری بر آنان بار می شود و طبیعتاً از حقوق کمتری هم برخوردار خواهند بود. چنانهم کمتر است، وظایف سبک

کنند، مکلّف به های کوچک زندگی میفرادی یا گروههای آمازون، چون بیشتر به طور انمردم وحشی افریقا و جنگل

ز حقوق اجتماعی کمتری و مقرّرات جامعه های متمّدن نیستند و پر واضح است که افراد ا رعایت بسیاری از اصول

اند، لت داشتهها دخاکنند. پس ما آن دسته موازین و قراردهای اجتماعی گروهی را که مردم در ایجاد آناستفاده می

 آید.ها میحقوق اجتماعی فرد در ضمن آننامیم و قوانین اجتماعی می
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 (.8: 1390کنگرانی،  ق. منبع)928: نگاره فردوسی در میان دوستان، شاهنامه بایسنقری3رتصوی

شود که هر اندازه، آگاهی و شناخت فرد، فزونی گیرد به همان نسبت آن شخص از این مقدّمات چنین نتیجه گرفته می

جتماع در رابطه با حفظ حقوقش داشت وی از اتر و هشیارتر و چشمبه حقوق خود، اعم از طبیعی و اجتماعی، آگاه

پردازد. حال اگر چنین انسانی به واسطۀ موقعیت ع نقض آن حقوق، بیشتر به دفاع میافزایش خواهد یافت و در مواق

اجتماعی خاص مثالً دیکتاتوری دستگاه حاکمه و خفقان محیط، یا به زندان افتادن، و یا هر دلیل دیگری، نتواند در 

هایش بیشتر خواهد بود و به عکس به همان میزان، که درجۀ فهم و ها و شکوهام نماید، نالهاحقاق از دست رفته قی

 ۀ فرد کمتر طنین می افکند. هشیاری انسان فروتر باشد، آشنایی او با حقوق اجتماعی و طبیعی خود کمتر و شکوه و نال

خبری و ناآشنایی به حقوق نگه را در بیهای استبدادی همیشه می کوشند که تودۀ مردم دلیل نیست که حکومتبی 

. (139-140: 1375ظفری،)«ترستتر و رامها، سر به راهسواد و ناآگاه در برابر قید و بندهای ظالمانۀ آندارند؛ زیرا بی

 به این مسئله اشاره شده است. (4) این نارضایتی  و شکوائیه در ادوار مختلف تاریخ بود. در تصویر
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 (.11: 1390ش. منبع: )کنگرانی، 1387بسی رنج بردم در این سی سال. شاهنامه جاسبی،: نگاره 4تصویر

دارد هایی که زمانه نصیب او ساخته شکایت سر داده است. او بیان میعماد فقیه در برخی دیگر از اشعارش، غم و رنج

سازند. هست که زندگی را بر او تلخ میشماری های بیکند، غمهایی که روزگار نصیب افراد میکه همواره با همۀ شادی

 ی بدون رنج وجود ندارد:یان می کند که در جهان، هیچ راحتشاعر ب

 شوووموار هسووووتبوا شووووادی زموانوه، غم بی

بی بنوود راحووت  م جهووانصووووورت  نج در   ر

 

 در جووام روزگووار، مووی بووی خوومووار نوویسووووت 

 کوواین نقش بر صوووحووایف لیوول و نهووار نیسووووت

 .(311: 1348)عماد فقیه کرمانی،

 

های شاعر، قابل مشاهده است. در ها، از موضوعاتی است که همواره در میان شکایتنابراین، فریاد از رنج و محنتب

 گوید:دهد و میهایی که در زندگی نصیب او شده، ناله سر میابیات زیر از بالهایی که بر او رسیده و ناراحتی

 مرا بووه کعبووۀ مقصوووود رهنمووایی نیسووووت

 خجسوووتووه کنوودمگر داللووت من خضووور پی 

 اگر دلیوول نبوواشوووود بووه کعبووه نتوان رفووت

مرا میووان کشوووونوود  چرا در  قطووه  ن  مثووال 

کن نووالووه م ین  یش از ا ب بال   دال ز دسووووت 

 

نیسووووت  یی  یگووانووه آشووونووا ب همووه  ن ی  میووان ا

جایی نیسووووت به  که ره  بان  یا یان ب  در این م

مایی نیسووووت که رهن ید  چه گشووووا  ز رهرُوان 

یره نیسووووتمثووال دا یی  چون سوووری و پووا  ام 

که خالی از بالیی نیسوووت که هر   هسوووت کنون، 

 .(312)همان:
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 دردها و شکوائیه های اجتماعی و فرهنگی عماد فقیه کرمانی

 نجمه سادات بنی فاطمه، محمد حجت، داریوش کاظمی

 در واقع شاعر معتقد است که همۀ راهروان و سالکان راه طریقت، باید سختی و درد تحمل کنند:

 گرم زمووانووه نگردد مطیع و بخووت مسوووواعوود

 بووه دُرد ددرد بسووووازنوود رهووروان طووریووقووت

 

قاصووود  یب م به ج یدم رسووود  نه دسوووت ام  چگو

 مجوواهوودکووه جووام عیش ننوشووونوود سووووالکووان 

 (315)همان:

 

 گوید:کند و میدر مقابل، خود را غمگین معرفی میعماد فقیه در ابیات زیر، همۀ اهل زمین را شادمان و 

 شوووووادموووانووونووود اهووول روی زمووویووون

نگ مه صووولح اسوووت و نیسوووت کس را ج  ه

 جوووز مووون اموووروز بووولوووبوووالن چووومووون

 

 هوویووچ کووس نوویسووووت در جووهووان غوومووگوویوون 

 هومووه موهوور اسووووت نویسووووت کوس را کویوون

 در زمووانووه حووزیوونهوویووچ کووس نوویسووووت 

 (340)همان:

 

های او به حدّی است کنند و یکی پس از دیگری، به او روی می آورند. غم و ناراحتیغم های شاعر همواره او را رها نمی

 خواهد سخنی به میان آورد:که او حتی دیگر از شادمانی نمی

 دل را غووم کووهوونووه هسووووت و نووو هسووووت

 گوور خشووووک شووووود گوویوواه بسووووتووان

 بوووگوووذارای دل سوووووخووون سووووورور 

 

 گووور نوووو بووورود کوووهووون بوووموووانووود 

 شووووک نوویسووووت کووه سوووورو بوون بوومووانوود

 حوورف اسووووت کووه بووی سووووخوون بوومووانوود

 .(364)همان:

 

این پریشان حالی شاعر در حالی است که دشمنان و نادانان، در راحتی و شادمانی هستند و او که همچون آفتابی 

 حالی و درماندگی شده است:درخشان در آسمان است، دچار پریشان

 واقف شوووودم کووه حکمووت چیسووووتدوش 

 هوور کووه در پووایووه ... خوومووول بووود

 وانووکووه مشوووووهووور گشوووووت در عووالووم

 بوور سووووپووهوور بووریوون هووموویشووووه سوووُووهووی

 و آفوووتووواب مووونووویووور عوووالوووم تووواب

 

 دشووووموونووم جوومووع و موون پووریشووووان حووال 

 نووه گووذرد قصووووود او بووه هوویووچ خوویووال

 رسووووود او را خووطوور ز عوویوون کوومووال

 بووووود ایووووموووون ز احووووتووووراق وبووووال

 نوووه بوووود فوووارد از کسووووووف و زوال

 (370)همان:
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دردها و رنج های شاعر دیگر از درمان شدن گذشته است و هیچ حکیمی حتی با آب حیات هم، توان درمان این دردها 

 را ندارد:

 هووا شوووود آشوووکوواردردا کووه دردمنوودی دل

 درمووانووده شوووود حووکوویووم ز درمووان درد مووا

 

کار نیسوووت   ور هسوووت عیسووووی نفسوووی آشووو

می حیووات  نیسووووتکوو ب   دهوود و سووووازگووار 

 (311)همان:

در ابیات باال، برای نشان دادن احوال خود به مخاطب و شکایت کردن از اوضاع و احوالی که در زندگی نصیب او  شاعر

، «محنت»کشد و با استفاده از واژگانی نظیر شده است، با هنرمندی تمام، فضایی یأس آلود و بدبینانه را به تصویر می

آمیز شعر را پُر دوه و ناامیدی دارند، فضای شکایت.. که بار انو .« حزین»، «پریشان»، «رنج»، «غم»، «درد»، «بال»

البته این غم و اندوه و احساس رنج و نابرابری مختص این دوره نبوده است و شاعران و نقاشان  تر ساخته است.رنگ

 اند. بسیاری این وضع را به تصویر کشیده

 گردد.ها آغاز میمرب و رنج گروهی از انسان ( منظره ای از آغاز سلطنت خسروپرویز است که با5تصویر ) 

 

 (.38: 1395منبع: )احمدپنا و دهکردی،  ه.ق.813خسرو و انتظار زندانیان برای مرب، گلچین اسکندرسلطان اجگذاریت: نگاره 5تصویر

گردد، شکایت از بخت و اقبال نامساعد، چرخ و فلک، های عماد فقیه کرمانی که به جامعه بر میبخشی دیگر از شکایت

اگرچه بسیاری از شاعران، به این مسأله واقف بودند که دخالت بخت و فلک و  روزگار و ... در حوادث  و دهر است. 

شناختند؛ امّا در مقابِل دستگاهِ ها را میزندگی انسان، امری موهوم است و در بعضی اوقات، مقصّر اصلی، بدبختی

خودکامه و بیدادگر عصر، که همه کس مجبور به خم کردن سر و گردن بود، شاعران جرأت افشای حقایق را نداشتند؛ 
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 دردها و شکوائیه های اجتماعی و فرهنگی عماد فقیه کرمانی

 نجمه سادات بنی فاطمه، محمد حجت، داریوش کاظمی

های خود ها و بدبختیها را مسبّب اصلی همۀ ناکامیانداختند و آناز این رو گناه را به گردن چرخ و فلک و بخت می

 دانستند.می

که ی است که در شعر عماد فقیه کرمانی، مورد شکایت واقع شده است. چنانترین موضوعاتبخت و طالع، یکی از عمده

اند، شود. شاعران، هر جا که به مشکل یا رنجی، دچار شدهت، در دیوان اکثر شاعران یافت میگفتیم، این نوع شکای

اند. آن لب به شکایت گشودهبالفاصله آن را به بخت و اقبال بدِ خود نسبت داده و از ناسازگاری و سیاهی و شوریده بودن 

ی برتر درست است که بخت در ادبیات فارسی، به معنای سرنوشت و نصیبِ از پیش تعیین شده است و بر تأثیر نیروها

کند؛ اما باید به این نکته توجّه داشت که وقتی شاعر، از بخت و اقبال خود شکایت می در سرنوشت انسان داللت می

 شکایت از بخت و سرنوشت خود نباشد و به نوعی به اجتماع زمان او ارتباط پیدا کند. کند، شاید منظور او تنها،

های شاعر نبوده و از جهات گوناگون، بسیاری از شاعران، در اجتماعی زندگی می کردند که مطلوب و موافق با آرمان 

کومتی مشغول به شاعری بودند های حآورده است. برخی شاعران که در دستگاهموجبات محرومیت شاعر را فراهم می

های خود را به طور صریح توانستند خواستههای حکومتی نداشتند؛ چون نمیو یا برخی دیگر که ارتباطی با دستگاه

گذاشتند و بدین طریق، مقداری از اندوه درونی خود از اوضاع اجتماع، نام بخت را می های خودمطرح کنند، بر شکایت

 کاستند.می

 کند که بخت بد، نه تنها با او؛ بلکه با همۀ اهل معرفت، سر ناسازگاری دارد:در بیت زیر بیان می عماد فقیه

 نووه بووخووت بووا موون توونووهووا کوودورتووی دارد

 

 که از شووکسووته دالن، با کسووش صووفایی نیسووت 

 (313: 1348)عماد فقیه کرمانی،

 ای ندارد:فایدهاز نظر شاعر، اگر بخت و اقبال مساعدت نکند، تالش کردن انسان هیچ 

گویوود می  کر  مردمووک دیووده شوووو لم ز   د

یاری ند  لت نمی ک  چه سوووود سوووعی چو دو

 

گر  ج خون  مم بووه  هر د کنوود   کووه سووورخ روی 

 چووه چوواره اسووووت چو بختم نمی شوووود یوواور

 (324)همان:

 

ن پنداشتند که افالک، در سرنوشت آدمیادهد. قدما چنین میرار میدر ابیات دیگری، فلک را مورد شکایت خود ق

دانستند. طرف دیگر قضیه، گشته از جانب سپهر میهایی که نصیبشان مییاری از محنتدخالت دارد؛ از این رو بس

مطلبی است که در قسمت بخت نیز به آن اشاره شد. ممکن است شاعر، از وضعیت سیاسی یا اجتماعی عصر خود 

چرخ و فلک یا روزگار را بر آن د، نام بخت، یا تواند شکایت خود را به طور صریح مطرح کنشکایت دارد و چون نمی

 در ابیات: ،کند. به طور مثالبدین وسیله شکایت خود را مطرح میگذارد و می
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 مووهوور چووون چشوووووم دارم از فوولووکووی

 پووورورد در کووونوووار خوووود مووواهوووی

 روبوووه موووکووور او چوووو قصووووود کووونووود

 

 کوووه بوووود موووهووور او اسوووووویووور زوال 

 وافوووکووونووود نووواگوووهوووش بوووه دام وبوووال

 چوونووگووالچووه زنوود شووووویوور آهوونوویوون 

 .(334)همان:

 

ند؛ امّا با اندکی توجّه مشخص دادهد و مهر او دارای زوال میاگرچه فلک را مورد حمله قرار می پر واضح است که شاعر

ها ندارد؛ بلکه این اجتماع و حکومت است که چنین نقشی را بر عهده دارد. شود که فلک نقشی در بدبختی انسانمی

 مند است.دهد و از اینکه با او سر ناسازگاری دارد، گلهمورد شکایت قرار میشاعر، فلک را این است که 

کند که فرزندان خود روزگار و دهر نیز مورد شکایت عماد فقیه قرار گرفته است. وی دهر را همچون مادری تصوّر می

؛ بلکه این اجتماع و مردِم هر تواند ایفا کندها نمیهیچ نقشی در زندگی انسان خورد. پیداست که روزگار و دهررا می

پروری ابیات زیر، از دهر به خاطر سفله شوند. عماد فقیه درت گوناگون، باعث آزردگیِ خاطر میعصر هستند که به موجبا

دهد و در عوض، کند که روزگار، جاهالن را مورد نوازش قرار میکند و بیان میو عذاب دادن اهل دانش، شکایت می

دهد و آن اگرچه دهر را مورد حمله قرار می دهد. پر واضح است که شاعرآزادگان را مورد اذیت و قرار میصاحبدالن و 

« نوازش کردن نادانان و آزار دادن آزادگان»شود که دهر نقشی در مد؛ امّا با اندکی توجّه مشخص میپرور می نارا نادان

 ا بر عهده دارد.ندارد؛ بلکه این اجتماع و حکومت است که چنین نقشی ر

 گوولووه زان مووی کوونووم ز مووادر دهوور

 انوودر او موووسوووویوویووی و صوووود فوورعووون

 جووواهوووالنوووش غووونوووی بوووه عوووزّ موووراد

 دل صووووواحووبوودالن در او چووون موویووم

 در دل او عووووداوت عوووولوووومووووا

 طوووورّه دلووووبووووران او دلووووگوووویوووور

 

 کووه از او چووون هوومووی خووورنوود اطووفووال 

 و انوودر او مووهوودیوویووی و صووووود دجّووال

 و اهووول دانوووش اسووووویووور ذل سوووووؤوال

 او چووووون دال قوووود آزادگووووان در

 در سووووووور او نوووووازش جووووهووووال

 غوووومووووزه شوووووواهوووودان او قووووتووووال

 (334)همان:

های اند. به گفتۀ عماد فقیه، دوستانش، غصهدوستان و یاران شاعر نیز گاهی با اقدامات خود، مورد شکایت او قرار گرفته

 ارد:کنند، جای تعجب داند و همین که او را از شهر بیرون نمیفراوانی را نصیب دل او ساخته

 پووزم چووو عووود آرینووفسووووی موویهوووای هووم

که من از دسوووت کایتی  تان دارم شووو  دوسووو

 کوونوونوود آریرعووایووت موون بوویووچوواره مووی

 

تش اسووووت   پر از آ مجمردلم ز غصووووه   چون 

 کوونوود بوواوراگوور بووه شوووورح بووگووویووم کووه مووی

می ن هرم  ین قوودر کووه ز شووو م ننوود بووه دره  ک

 .(324: 1348)عماد فقیه کرمانی،
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 دردها و شکوائیه های اجتماعی و فرهنگی عماد فقیه کرمانی

 نجمه سادات بنی فاطمه، محمد حجت، داریوش کاظمی

چینان هستند که گویا به علّت حسادت ای از سخناند، عدهشکایت شاعر را فراهم آوردهگروه دیگری که موجبات گله و 

کردند و سخنانی را از زبان چینی میای که شاه نزد ممدوحان داشته و یا دالیل دیگری، نزد شاه سخنبه مقام و مرتبه

عر در این باره در جایی که از سخنانش که ها را فراهم آورند. شابردند تا موجبات کدورت میان آنشاعر به پادشاه می

 گوید:سراید، میخطاب به ممدوح می

 خوودایووگووانووا بشوووونووو حوودیووث درد دلووم

 بووه سووومع بنووده رسووویوود از زبووان مخوودومی

نده رمق یات ب ند از ح ما که ن نان شوووودم   چ

 ام در این خطووهبووه حسووون تربیتووت مووانووده

 

 کووه نوویووم قووطووره خووون اسووووت بوور سوووور آذر 

ته ا ند گف  سووووت مگرکه دشووومنی سوووخنی چ

ثر بنووده ا جود  نمووانوود از و  چنووان شوووودم کووه 

بر خ تم بووه  نیسوووو گر چووه  می   ز دُرد ددرد د

 (325: 1348)عماد فقیه کرمانی،

ز جانب شماری، شکایت خود از خلق زمانه را بیان کرده است. در ابیات زیر، از آزاری که اعماد فقیه کرمانی در ابیات بی

فی کند. او مردم روزگار خود، به دور از وفاداری معرخویش، اظهار بیزاری می و از عمر نالدخلق متوجّه او شده است می

 گیری کرد:ها کنارهکند که باید از آنمی

 دال بووه پووای هوس، بیش از این مکن رفتووار

 وفووا و عووهوود ز اهوول زمووانووه چشووووم موودار

 

 کوونووار گوویوور، ز ابوونووای روزگووار، کوونووار 

 بووه هوویووچ یووار مووده خوواطوور و بووه هوویووچ دیووار

 (351: 1348فقیه کرمانی،)عماد 

 ها در ابیات زیر نیز مورد توجه شاعر قرار گرفته است:گیری از همنشینی با آندوری از مردمان و کناره

 مرا چو فووایووده از صوووحبووت خالیق نیسووووت

 کشوووف مثووال کشوووم در درون خلوت سووور

 

به هر در و هر کوی  که گردم  جت اسوووت  حا  چه 

بر روی نیووایوودم  هر دم   کووه سووونووگ حووادثووه 

 (372)همان:

 

 گیرینتیجه

مضامین آثار ادبی ارتباط مستقیمی با وضعیت زندگی فرد خالق اثر و مسائلی دارد که با آن مواجه است. با توجه به 

نظمی نیست، این امر سبب شده است تا مضمون شکوائیه تبدیل به یکی از ای خالی از خلل و بیکه هیچ جامعهاین

های اجتماعی و فرهنگی افزایش ردد. در این میان برخی از مقاطع تاریخ نابهنجاریمضامین ثابت در شعر فارسی گ

یافته است. یکی از این مقاطع در تاریخ ایران دوره مغوالن و قرن بعد از آن بود. عماد فقیه کرمانی در چنین قرنی 

ها، شکوائیهخورد. به چشم می های بسیاری در آنزیست و به همین هم دیوان او به اثری تبدیل شده که شکوائیهمی

ها بستگی به میزان حسّاسیت شاعران ها فردی و یا اجتماعی است. نوع و میزان آنندای درون شاعر است و منشأ آن
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شان از محیط اطراف کنند و همچنین تأثیرپذیریها، اوضاع اجتماعی که در آن زندگی میدر مقابل نامالیمات، ناکامی

های توان به این نتیجه دست یافت که عماد فقیه، شکایتواهدی که در این مقاله ارائه گردید میدارد. با توجه به ش

های او از تنها به گالیه ،ی که روزگار را بر او تلخ ساختههائامعۀ زمان خود سر داده است. شکوهفراوانی از اوضاع ج

گستری خویش هرگز ستی و عدالتدوانسانشود؛ بلکه او بنا به رسالت های زندگی روزمره محدود نمیرارتم

تفاوت باشد. شکوۀ عماد فقیه شده بیها و ستمی که بر مردم روا داشته میها، نابرابریعدالتیتوانسته در مقابل بینمی

ها، انعکاسی از هاست. بدیهی است که این نوع شکوائیهاز دهر، بخت، فلک و ... در حقیقت شکوه از همین ظلم و ستم

گذرد با جامعه چه در جامعه روزگار عماد فقیه میآن پردازد.اعر با زبان خود به بیان آنان میار عمومی است که شافک

ه شاعر را به شکوه از همین روست ک . آل و آرمانی شاعر که مبتنی بر عدالت و مساوات است بسیار متفاوت استایده

مند است. با توجه به ند و عماد گهگاه از آنان نیز گلهابرخاسته ند کسانی به دشمنی با اودارد. هر چو شکایت وا می

توان به خوبی با شرایط های عماد فقیه، میاستنباط کرد که با بررسی شکوائیهتوان چنین مسائل گفته شده می

درک توان به های شاعر، میاجتماعی و فرهنگی حاکم بر عصر شاعر آشنا شد و همچنین از طریق تشریح شکوائیه

 بهتری از اشعار او رسید.
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 نجمه سادات بنی فاطمه، محمد حجت، داریوش کاظمی
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 .فرهنگی

 قزوینی و دکتر قاسم غنی، تهران: کتابفروشی زوّار. به اهتمام محمد (. دیوان.1383، محمد. )حافظ شیرازی

 تهران: دانشگاه تهران. ت غنایی ایران و انواع شعر غنایی.تحقیق دربارۀ ادبیا (.1386. )حاکمی، اسماعیل
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 تهران: انتشارات ابن سینا. (. دیوان.1348. عماد. )فقیه کرمانی 

 نامه، اردبیل: دانشگاه محقق اردبیلی.پایان ر دیوان اشعار عماد فقیه کرمانی.صورخیال د(. 1394. )عبدلی، هادی

 تهران: نگاه. (. دیوان.1383فراهانی، میرزا ابوالقاسم. )

 مینوی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.-تصحیح دکتر محقق (. دیوان.1353). قبادیانی، ناصرخسرو
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