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 39     بررسي شكوه در ديوان وقار شيرازي                                               

  
 

 

  
  

  * در ديوان وقار شيرازيها هائيبررسي شكو
  
   1دكتر داريوش كاظمي
  استاديار زبان و ادبيات فارسي

  واحد كرمان-دانشگاه آزاد اسالمي
  2و نجمه اعظم پور

  

  :چكيده
عنواني است براي اشعاري كه مضمون و محتواي آنها شكوه و شكايت از  شكوائيه،

 گرايش در آثار تمام بزرگان و به طور كلّي در  اين.درد و رنج هاي سرايندة آنهاست
 در آثار برخي از بزرگان شعر فارسي، .اشعار همه شاعران به نوعي يافت مي شود

 .دهد سازد و يا بخش اصلي اشعار را تحت تأثير قرار مي استخوان بندي آثار را مي
زيرا عالوه  سرايندگان آنهاستاوضاع روزگارها بيشتر در شناساندن  يهئت شكوااهمي ،

هاي وي    و تضاد ايدهبر آشكار ساختن وضع نامطلوب زندگي شاعر، از جامعه آرماني او
  .دهد  نيز تصوير روشني به دست ميهاي عوام مردم با حاكميت و وابستگي

وقار شيرازي نيز از جمله شاعراني است كه بخش وسيعي از ديوان خود را به اين 
كه مي توان از خالل اين شكوائيه ها به اوضاع موضوع اختصاص داده؛ به طوري 

  .اجتماعي،سياسي،اقتصادي و فرهنگي عصر او پي برد
در پژوهش .است » بررسي شكوه در ديوان وقار شيرازي«موضوع اين پژوهش 

حاضر سعي شده است كه شكوائيه هاي ديوان وقار شيرازي مورد مطالعه و بررسي 
 از لحاظ محتوايي و تجزيه و تحليل و استنباط قرار گيرد و سپس با دسته بندي آنها

آنها،نگراني ها و دغدغه هاي شاعر را مورد تحليل قرار دهيم و به اين ترتيب ، نه تنها 
  .به احوال و رفتار شخصي وي ، بلكه با وضعيت جامعة عصر او بيشتر آشنا شويم

  
  شكوائيه ديوان، وقار شيرازي، : كليديهاي هواژ

                                                        
 10/7/1390: تاريخ پذيرش     5/4/1390: تاريخ دريافت - *
 d_kazemi@yahoo.com:  پست الكترونيكي- 1
  )نويسنده مسؤول( دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه آزاد اسالمي ـ واحد كرمان - 2

 azampurnajme@yahoo.com: پست الكترونيكي

 

  نامة تحقيقات تعليمي و غنايي زبان و ادب فارسيفصل
  دانشگاه آزاد اسالمي ـ واحد بوشهر

   1390 زمستان ـ دهم: پياپيشماره 
 64  تا  39 از صفحة 
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  مقدمه
 شاعر معروف قرن "وصال شيرازي"د، متخلّص به وقار فرزند ارشد ميرزا احم«

).  ،ص يك 1360وقار شيرازي،  (»ق در شيراز به دنيا آمد. ه1232سيزدهم هجري، در تاريخ 

پدرش از هشت سالگى تربيت و تعليم و ارشاد او را به عهده گرفت تا در فن «
 1265س از مرگ پدر در سال پ. نويسى، شعر، معانى، بيان و فلسفه استاد گشت خوش

موالنا "ق به هندوستان سفر كرد و در آنجا به نوشتن و تصحيح كتاب مثنوى .ه
صفحه نوشت و 116 همت گماشت و آن كتاب را به خط نسخ در "الدين بلخى جالل

 را سراييد و آن "بهرام و بهروز" مثنوى ،تحشيه كرد و به چاپ رساند و هم در اين سفر
سال در هشت  پس از بازگشت از هند مدت .  به پايان رساند1266انى الث را در ربيع

 صدراعظم به ة  گويا به وسيل1274در سال . شيراز ماند و پس از آن به تهران آمد
 معرفى شد و پس از چند مسافرت به شيراز و تهران و كرمانشاه در "ناصرالدين شاه"

 "داوري"،"حكيم"ه برادر،و ديدن مرگ س سال زندگى شصت و شش پس از 1298سال 
 ، وقار از خاندان وصال«.)57-77 ،صص1377ماهيار نوابي،(»جهان را بدرود گفت ، "توحيد"و 

انجمن  -2  وقار ـ ديوان1: دانشمندى بنام است و تأليفات فراوان دارد و از آن جمله است
ثنوى م -4 به مالك اشتر) ع(ى على   شرح و ترجمه نامه-3. دانش در آداب و اخالق

 -8قانون الصداره  -7   خضر و موسي ـ مثنوي 6  پارسي  خسروان مهرزوـ 5بهرام و بهروز 
 شرح شش رباعي -11  عشره كامله-10و محافل االزمنه ه  كتاب مجالس السن-9مرغزار 
 در    رساله-13  و ما تأخر  ذنبك  من  ما تقدم  اهللا  ليغفر لك  در تفسير آيه ـ رساله12محتشم 
   حاجي  عربي  منظومه  ترجمه  فارسي ـ منظومه14)  ع(  علي  حضرت  صد كلمه هترجم

 هـ ريحان17  االديب ـ اهبه16 از شيراز تا بندر ابوشهر نامه ـ سياحت15.   سبزواري اهاديملّ
  سكوت  حال  در شرح ـ رساله20 بديع  در علم ـ رساله19  معصوم  چهارده ـ تاريخ18االدب
  )23-46،صص1383شيرازي،وقار (» و غيره
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  مروري بر اوضاع سياسي و اجتماعي عصر وقار
اوضاع سياسي و اجتماعي هر دوره، پديدآورندگان آثار ادبي را به واكنش وا 

بنابراين دريافت برخي حقايق اجتماعي و احتماالً تحوالت سياسي و فرهنگي . دارد مي
ديوان وقار مملو از اشارات فرهنگي . كند در مطالعه آثار و اشعار كمك شاياني به ما مي

توان از خالل ابيات آن به اوضاع اجتماعي و  و اجتماعي و سياسي است كه مي
لذا مناسب است تا در اين بخش . هاي ذهني و رفتاري شاعر با آنها پي برد درگيري

  .مروري بر اوضاع سياسي و اجتماعي دوره قاجاريه داشته باشيم
گذارد و تهران را  ق بنا مي. ه1209جاريه را در سال قا  سلسلة"آقامحمد خان"«

پس از مرگ .هاي بسيار بود رسيدن وي به قدرت همراه با خون ريزي. نمايد پايتخت مي
آقامحمد خان ، برادران و ديگر مدعيان در حالي كه جسد او را رها كرده بودند به 

 با نام "باباخان"زورآزمايي در جهت كسب قدرت برخاستند و باالخره وليعهد او 
هاي استعماري   و گسترش سياست19فتحعلي شاه فائق آمد اين اوقات مقارن قرن 

  )23-27، صص1369مدني .(»است
در اين زمان، فرانسه، انگليس،روسيه و عثماني بيش از گذشته وارد صحنه سياست «

ن دوران نام از روابط ايران و روسيه در عهد فتحعلي شاه به عنوان بدتري. گردند ايران مي
زيرا دو دوره جنگ با روسيه داشتيم كه با شكست ايران پايان گرفته، اولين آن پس . اند برده

 منجر گرديد و دومين آن در سال "عهدنامه گلستان"ق، به . ه1228از ده سال جنگ در 
هايي از   پايان گرفت بدين ترتيب كه با جدايي قسمت"تركمن چاي"ق، با عهدنامه . ه1243
  )32-39همان منبع،صص (.» نيز بر ايران تحميل شد"كاپيتوالسيون"ل مملكتشما
 به تخت " عباس ميرزا"، فرزند" محمدشاه"اش  نوه" فتحعلي شاه"پس از مرگ«

 ميرزا ابوالقاسم قائم "از حوادث مهم اين زمان محمدشاه، عزل و قتل. سلطنت نشست
ديگر از حوادث مهم .مقام وزارت بوددار  ق كه عهده. ه1251 است در سال "مقام فراهاني

پس از مرگ محمد شاه در ششم .اين زمان طغيان اسماعيليه و جنبش بابيه است
 كه در آن زمان حكمران "محمد شاه" وليعهد و فرزند " ناصرالدين شاه" ه 1264شوال
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 "ش بود،به تهران آمد اما قبل از رسيده به تهران و در دست گرفتن زمام امور،مادر"تبريز"
گذاري   رسماً تاج1264ناصر الدين شاه كه در سال .  بر كارها مسلط شده بود"مهد عليا

 معروف به امير نظام،كه بدون شك از بارزترين "ميرزا تقي خان اميركبير"كرد بالفاصله 
با انتخاب اين مرد باهوش و . هاي اخير است به وزارت برگزيد هاي سياسي در دوره چهره
ص، در مدتي كوتاه اقدامات بزرگي در جهت رشد همه جانبه كشور مند و مخل عالقه

هائي كه از سوي حاسدان در مورد اميركبير  انجام پذيرفت، اما متأسفانه شاه بر اثر سياست
 او را به هنگامي " حاجي علي خان حاجب الدوله"صورت گرفت، اقدام به قتل او نمود و

  )22،23 ، صص1373خاتمي (.»كه در باغ فين تبعيد بود،كشت
هاي مردم با رهبري روحانيت با عنوان جنبش تنباكو مربوط به  اولين قيام توده«

انگلستان با تهديد به اشغال جنوب ايران، افغانستان را از پيكر ايران . همين دوره است
ها به گرفتن امتياز صيد ماهي در درياي خزر و تشكيل قزاقخانه  روس. جدا مي سازد

مارسل "امتياز حفريات شوش نيز به يك باستان شناس فرانسوي به نام. يابند دست مي
  )47 ص 1369مدني (.» واگذار شد"اوگوست ديوالقوي

 جاي او را گرفت و به مدت هفت سال "ميرزا آغاخان نوري"،"اميركبير"با عزل «
  )56همان منبع،ص(. »ق، در اين سمت باقي بود. ه1275تا 1268ازتاريخ 

آشنا به روابط بين الملل و مستبدي بود   مردي بي خبر از سياست،نا"ناصر الدين شاه"«
تمام وقت را به عيش و عشرت و تفريح و . دانست كه خود را آفريده شده براي سلطنت مي

  )58همان منبع،ص (.»شكار و مسافرت گذراند و از اين حيث بر شاهان ديگر سبقت گرفت
وي در جاي . قاجار بوده است"ين شاه  ناصرالد" از شاعران دربار"وقار شيرازي"

جاي ديوان خود به صورت آشكار و پنهان، شاه و اطرافيان او را مورد سرزنش و 
  .كند دهد و از زرپرستي و ناداني آنان شكايت مي نكوهش قرار مي

در حرم 1313ذي القعده سال17 در روز جمعه " ناصرالدين شاه"پس از آنكه«
مظفرالدين " به قتل رسيد،پسرش "زا رضاي كرمانيمير"حضرت عبدالعظيم به دست 

هاي فراوان، قانون اساسي   بر تخت سلطنت نشست وي پس از كشمكش"شاه
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 از تصويب مجلس 1324قعده   ذي24ماده كه در تاريخ  50مشروطيت را در 
 " محمد علي ميرزا"و فرزندش.و چند روز پس از آن درگذشت.گذشت،امضا نمود

، " كلنل لياخوف"خالفت با مشروطيت برخاست و به صالحديدجانشين او شد و به م
فرمانده گارد سلطنتي، به باغشاه رفت و دستور داد تا عمارت بهارستان را به توپ 

  )23 ، ص1373خاتمي  (.»خواهان را كشتند اي از آزادي بستند و عده
از  آخرين پادشاه قاجار در بحراني ترين وضع ايران پس " احمدشاه"به هر حال«

ش، تقريباً به عمر اين سلسله خاتمه . ه1299باكودتاي . جنگ جهاني اول قرار گرفت
  )    63 ص 1369مدني  (.»ش،است. ه1304 در " احمد شاه"شود ولي بركناري رسمي داده مي

هاي سياسي و  دگرگوني. اوضاع اجتماعي ايران در دوره قاجار، اوضاع خاصي است«
يزدهم و چهاردهم هجري قمري بر كشور تغييرات اجتماعي كه در قرن س

  .گذشت،ويژگي خاصي به ساخت اجتماعي ايران در عهد قاجار دارد
هاي فراوان بر خاندان زند  ريزي ها و خون كه پس از كشمكش"آقا محمدخان "

چيره شد،پايه گذار حكومتي بود كه تا اوائل قرن چهاردهم هجري بر اين مرز و بوم 
 ، ايران تقريباً حكومتي ملوك " آقامحمد خان"روايي ماندر دورة فر. سايه گسترد

الطوايفي داشت كه در دست طوايف چادر نشين مسلّح بود و سركردگان ايشان، پشتيبان 
مردم شهرنشين و برزگران و پيشه وران . شدند، او را بر سر كار مي آوردند هر كس مي

  .ها بود حوادث ناشي از اين دسته بندي بازيچة
 در ادارة حكومت خود،به جز جلب رضايت لشكرياني كه از مردم " خانآقامحمد"

در آسايش طبقات ديگر مردم اندك كوششي  چادرنشين ايران با خود يار كرده بود،
  .خوش و راضي نگاه دارد نداشت و تنها سعي داشت تا لشكريان خود را دل

ري به خود اوضاع اجتماعي ايران شكل ديگ  به بعد،" فتحعلي شاه"از سلطنت«
راني اياالت و واليات به تدريج به پسران شاه سپرده شد، و  روائي و حكم فرمان: گرفت

زادگي، دستگاهي نظير دستگاه سلطنت براي خود فراهم  طبعاً فرزندان شاه با عنوان شاه
به دنبال مرگ هر پادشاه، عده . ساختند، و دنباله اين ماجرا تا انقالب مشروطيت رسيد

www.SID.ir


Arc
hiv

e 
of

 S
ID

www.SID.ir

 )10:پ.ش( ، 1390 زمستاننامة تحقيقات تعليمي و غنايي زبان و ادب فارسي دانشگاه آزاد اسالمي ـ واحد بوشهر ـ فصل    44

روائي يا در انتظار وصول به اين مقام بودند،  زاده يا بر سركار حكومت و فرمان زيادي شاه
ها و سرگرداني مردم كه پس از مرگ هر پادشاهي بر  ريزي ها و خون گذشته از كشمكش

زادگان قاجار با استفاده از عنوان و  سر جانشيني و كسب مقام سلطنت روي مي داد، شاه
تر از استبداد خود شاه بر مردم  با استبدادي شديدتر و جابرانهمقام و اختياراتي كه داشتند 

طبيعي است كه با چنين وضعيتي كه تقريباً بر . كردند روائي خود حكومت مي قلمرو فرمان
گونه كه الزم بود از رفاه و  تمام اياالت ايران در عصر قاجار حاكم بوده است، مردم آن

 آنكه حكومت توانسته بود، شكلي مركزي به ولي به علت. اند آسايش برخوردار نبوده
 ، اقدمات اجتماعي " ناصرالدين شاه"حكومت طوالني خود بگيرد،به ويژه در دورة

 بوده " ميرزا تقي خان اميركبير"كه عمدتاً مربوط به دوران وزارت .مطلوبي صورت گرفت
يس مدرسه اصالح نظام، اصالح امور مالي، تأس:از جمله اين اقدامات، مي توان. است

دارالفنون، جذب معلمان اروپائي براي تدريس، فرستادن دانشجو به اروپا، تأسيس 
ها، تأسيس پست و تلگراف و  روزنامه، ترجمه و نشر كتاب،توسعه صنايع و ايجاد كارخانه

را نام برد كه هريك به سهم خود در پيشرفت فكري و فرهنگي و ارتقاي سطح ... 
  )31 ص 1373خاتمي. (»ر بوده استاجتماعي جامعة ايراني مؤث

  
  :بثّ الشّكوي 

عنواني براي اشعاري كه مضمون و محتواي آن، شكوه و شكايت از :بث الشّكوي
بثّ در لغت به معناي آشكار كردن .دردها و رنج هايي است كه شاعرمتحمل شده است

به معني و بثّ الشّكوي ).جرجاني، در زير بث(راز و اندوه و نيز پراكنده ساختن است
  .بيان شكايت،شكايت برداشتن و شكايت بردن است

، شكوه به معناي گله و شكايت و ناليدن و زاريدن و "دهخدا"در لغت نامه 
  .مندي آمده است گله
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گله و شكايت از مردم، روزگار، جامعه، امرا، وزرا، كواكب، گردش چرخ،شانس و 
اي دارد، به نوعي در آثار  ه ويژهاقبال كه زير عنوان بثّ و شكوي در شعر فارسي جايگا

  .شود تمام بزرگان و به طور كلّي در اشعار همة شاعران يافت مي
وقار، انساني آگاه و هنرمند و محيط بر علوم زمان خود است؛ بنابر اين ديد او به 

تر از يك انسان معمولي  دردهاي حاكم بر جامعه و مشكالت اجتماعي و سياسي مردم وسيع
سأله باعث شده است كه نارضايتي از اوضاع و احوال جاري در سراسر ديوان همين م. است

توان از خالل ابيات آن به اوضاع  وقار به شكل گله و شكايت نمودار شود؛ به طوري كه مي
هاي  هاي وقار در قالب شكوائيه. اجتماعي، سياسي،فرهنگي و مذهبي عصر شاعر پي برد

  .جيع بند و قطعه پديدار شده استبند، تر قصيده، غزل، مثنوي، تركيب
هاي  هاي ديوان وقار، بر اساس موضوع و محتوا به شكوائيه در مقاله حاضر، شكوائيه

در زير هر يك . اند اجتماعي، سياسي، شخصي، روزگار و حوداث طبيعي تقسيم بندي شده
  .شود از اين موارد، به صورت جداگانه شرح داده مي

  هاي اجتماعي شكوائيه- 1
در . گيرد  هاي وقار، موضوعات اجتماعي جامعه او را در بر مي سته از شكوائيهيك د

هاي حاكم بر جامعه شكايت  ها شاعر از وضع نامطلوب موجود و گرفتاري اين شكوائيه
دانشي مردم زمانه، قدر نشناسي از اهل  وي مدام از بي اعتباري علم و دانش، بي. كند مي

  .گشايد كند و زبان به اعتراض مي شكايت مي...  و دانش، به مسند نشستن نااليقان
اينك براي آگاهي بيشتر خوانندگان، هر كدام از موضوعات اجتماعي به صورت 

  .شود جداگانه همراه با شاهد مثال توضيح داده مي
  بي اعتباري علم و هنر: 1 –1

 وقار در ديوان خود، پيوسته از بي رونقي و بي ارزشي علم، هنر، فضل و ادب
ها و  در اين روزگار هنر من هيچ خريداري ندارد و همه خواري: گويد نالد و مي مي

در كشور ما هنرمندان، بي ارزش و ثروتمندان با . هاي من از كسب هنر است گرفتاري
آورند و هنرمندان  هاي ثروتمند را با هنر و خردمند به حساب مي مردم انسان. اعتبارند
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دانند، هنر براي من هيچ حاصلي غير از رنج و  رزش ميبي زر را بي اعتبار و بي ا
 .خواري نداشته است و عمر من در راه كسب هنر بيهوده تلف شده است

 از هنر گرچه بدين روز نشستم ليكن
  

   زمان  وين  دانش عمر شد در كسب
  باز  لعب  چو طفل  عمرم حاصل

  
 كرد  كار ادب كه ه آن باد ك  ادب  به اف

  و اقبال و مجد و دولت عز  در طمع
 رهايي  قيد شد نيافت  درين هر كه

  اعتبار نجويي تا ز هنر هيچ
  

 باز سعيم به هنر در همه جا مذكور است  
  )118ص                  (                       

  نماند  من  دست  به جز پشيماني
  نماند  چند در دامن جز سفالي

  )223ص                (                          
 از كار روزگار فرو ماند سره يك
 چهار فرو ماند  كرد و زين  طلب فضل

 اختيار فرو ماند  وي  ز دست كه زان 
 از اعتبار فرو ماند  هنر جست كه نه آك

  )224ص                (                            

  
  چرا  اعتبار دهد من گر فضل
   ز چيست بار دهد پس   ننگ ور جهل

  

  اعتبار  و نه  يار دارم  نه جايي  
  عار  راست  جهان  تمام  من كز نام

  

  )352ص(
  قدرنشناسي از اهل دانش:  2 - 1

گذارند و هيچ  از نظر وقار، مردم زمانه او بين دانشمندان و جاهالن هيچ تفاوتي نمي
ي گويد كه در عهد ما وي م.كس، ارزش واقعي اهل سخن و هنرمندان را نمي داند

 .ارزش انسان خردمند و بنده حبشي يكسان است
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 آيد  جادويي  اعجاز ليكن نيايد گر ز من
  فحلم  مفلق  هم  اگر خود نيستم امير نحل
  هنر چندان  نبودشان  كه  ز آنان  نيستم شكايت

  سازم  چو زر اشرفي  دارم اميد از صيرفي
  

 پيغامبر دارم   رتبه  ار ني  دارم خالفت  
  خطر دارم  نه  قدر دارم  هنر نه چرا زاهل

  از خداوند هنر دارم  دارم اگر خود شكوه
 دارم  گهر  رنگين من  چو  بندم جوهري  در طمع

  

 )560ص(
   طبعت  نبندد طوطي سنجي  از سخن چرا دم

  
  است  داده  مناقضه  هم  اختر به شومي

 است ه نماند  فرق  و مجد هيچ در شرف
  بداني  قياس  كني  معدل  به چون

  نبيني  جامه  درون غير بهايم
 نبود فرق  سيرتان در بر بوجهل

 ننهاد  تفرقه  نگر كه  گردون رايض
 است  بنموده  و مشتري  ز كيوان چرخ

  ازيراك  من اي  پشه بر حذر از خون
 بشمارند  سروري  از اسباب مردم

  

  نربيني طاووس  با جلوه  راهم  ماده چوزاغ  
  )828ص(                                     

 را  ما را و روزگار خوشي دوره
 را  و سيد قرشي  رومي بنده 

 را  روشي  كج  و خورشيد رسم در مه
 را  خز و وشي هاي  جامه  نگر اين كم

 را   غشي  و ارتعاش  وحي خودي بي  
 را  ستور باركشي  تازي ز ابرش

 را  حبشي قدر خردمند و بنده 
 را  و بد منشي  اهريمني كار هم
 را  را و گوسپندكشي گاوكشي

  

  )1042ص(

  بي دانشي مردم: 3 – 1
داند و از آنها با  وقار، برخي از مردمان كشورش را گروهي نادان و بي دانش مي

وا و هر ناسزايي در برد كه علم و دانش در نظرشان خوار و نار عنوان چارپاياني نام مي
اين امر، شاعر را به سكوت وا مي دارد و طبع او را افسرده .مذهب آنان با ارزش است

  .كند مي
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  ردــ فس عمـ طب انـ چن  نه انـد دونـ اندر عه كهـزان
  رـــيــ دل مــسـويـ بن هـامـ ن خــاسـ پ مـوانــا تـت

  سنج  نكته گردد الل  شك  بي  الست  چون  عـمستم
  يردغ  هم خشكيد چشمه شدهم خشك سالي كه ونچ

   تـراس ردـ ك ابمـ نت راعيـ مص  است زونـ اف اليـس
   زير اال بهـ از ب  است ادهـ افت  كه روعيـو مصـهمچ

  )415ص(
  ورـ كش نـدريـ ان شـ ز دان  دم يـوانـت ا ميـ ت مزن

    گاو و خر بيني  گروهي  كاوي  گر سر تا بنش كه
  )828ص(

  بي قدري دانايي: 4- 1 
خوريم كه شاعر از تحصيل دانايي و دانا بودن  گاهي در ديوان وقار، به ابياتي بر مي

داند؛ اما از  هاي خود را حاصل دانايي مي كند و رنج و غم خودش اظهار نارضايتي مي
ها  توان به اين نتيجه رسيد كه اين شكوائيه آنجا كه وقار شيفته علم و دانش است مي

دانند و همين امر باعث شكوة   مردماني است كه قدر دانايي و دانش او را نميبيشتر از
  .شاعر از تحصيل دانايي شده است

اشكنجه  در ، دل جگرخون ،  رنجه  رنجور و دل تنم
 جالبم  اندر كاسه  هم  قالبم  اندر كيسه هم
  

ازين سپس من و ديوانگي و خودرايي
  

 دانايي تحصيل آخر از   ديدم ها كه  حاصل چه   
آرايي  مجلس  جزاي انديشي  دانش سزاي 

 )843ص (                                       
كه هيچ حاصلم آخر نشد ز دانايي

 )999ص(                                        
  

  مديحه سرايي: 5 – 1
داند و مي  ميهاي خود را شاعري و مدح ناكسان  ها و خواري وقار، منشأ گرفتاري

كند كه چرا  وي خود را نكوهش مي. در مدح و قدح هيچ فايده و خاصيتي نيست:گويد 
  .دواوينش را از مدح سالطين و لئيمان پر كرده است
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  خـود كـردم      به   آنچه   كردم   خويش  من
  و دفتـــر پـــر  خـــوردم  خـــداي رزق
   و آمـودم     خـوردم    كـه    دل   خـون   بس

  تم پــردخ  كــار بيهــده   بــه از بــس
ــع ــر و ديــوانم   و خــرج از جم    دفت

  
  نشاند   روزم   بدين   مداحي   گاه   وان  شاعري

  

ــه    ــايد كـ ــشمري شـ ــانينم  بـ    ز مجـ
   و ســـالطينم  ملـــوك از مـــدحت
ــازموده از مـــــدح ــنم  نـــ    دواويـــ

ــرينم   ــد نفــ ــدر نمايــ ــادر پــ   مــ
   نبـــود جـــز خـــط تـــرقينم خطـــي

  )570،569صص  (                              
  خوار و زبـون      خويشتن   از زبان   آري  گشتم

  

  )698ص(

  )حقوق(بي ثباتي وظيفه :6- 1
اش شكايت دارد و  شاعر در ديوان خود، مدام از كم بودن و كاستن و يا قطع وظيفه

توان تهيه كرد؛  اي كه براي ما در نظر گرفته شده با آن حتي نان هم نمي گويد وظيفه مي
وي هميشه . شود شود و يا حتي اصال پرداخت نمي با اين حال گاهي از آن كاسته مي
گاه با  گويد وظيفه ما مانند دو كفًه ترازوست كه هيچ نگران نقص مستمري است و مي

  .هم برابر نيستند
  وظيفه   رفت   در كار طرب     كه   رفت  آن

  نيـست    اثري   ز وظايف    تو گويي   امسال
  

ــزا ــهياجـ ــه اي  وظيفـ   ماراســـت  كـ
ــم ــه  دايــ ــو دو كفــ ــر  چــ  ازو تــ

  
ــه  ــا چ ــالي  ت ــد از ب ــال آي ــه  ب   وظيف

  هـر جمـع      و فـسانه     هـر محفـل     قصه
  بـاد    جهـان    شـاه    بقاي   اي   جهان  خلق
ــه آه ــيچ   ك ــا ه ــدلي  ب ــشود رام  من   ن

  

  كــرد مــدارا  بــدان يــا شــاعر بيچــاره  
  تـو مـا را       دهد چشم    باز مگر باده    هم

  )31ص(                                   
   و حقيــر اســت نــدك ا هــر چنــد كــه

   زيـر اسـت      بـه   ، يكـي     يكـي   باالست
  )126ص(                                           

   وظيفـه    شـهر مبـتالي      يـك   ه آمـده  ك
   وظيفـه    و مـاجراي     قسط اسـت    قصه

ــه ــزاي  جمل ــستند در ع ــه  نش    وظيف
 ...  وظيفـه    و اژدهـاي     تخفيـف   عقرب

  )772ص(                                  
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  رواج زهد ريايي و زهد خشك: 7 – 1
يكي از موضوعات ديگري كه باعث شكايت كردن وقار شده است، رواج زهد 

وي از رواج زهدهاي خشك و ريايي نگران است چرا كه از نظر او زهد و . ريايي است
طاعت ريايي هيچ حاصلي براي انسان ندارد بلكه باعث افسردگي و تباه شدن عمر 

  . شود يآدمي م
  ز زهد خشك     تو تا من     جان   بود به   ديري

 شـكن   خم  جز از دست  شراب ام  ديده  نه
  

  گنـه    بخـشدم    كـريم    سـيه    نامـه   سأز ي 
  را  شو رسـاله   را در آب     دو ساله    مي  بده

  زهد عمر شد تبـه       به  شبه   سي   ماه  گذشت
  

   در خـزان     پژمـرده    چو شـاخه    ام  افسرده  
 ... خوان   از مرد نوحه    سرود جز   ام  نشنيده

  )648ص   (                                            
  نيفكند نظر    بر آن    ره   زهد يافت   چو عجب 

  ببـر    بيـار و غـم       را فـرح     پيالـه   بگير آن 
 خبـر   بي شويم  ز مي  مصطبه   به  دو روز هم  

  

  )930ص(

  تكية نااليقان بر مسند حكومت: 8 – 1
راني  نكه در كشور گروهي نابالغان و ناشايستگان بر مسند حكمشاعر همچنين از اي

در : گويد اي از اين عمل بركنار است شكايت دارد و مي اند و هر انسان شايسته تكيه زده
هاي خوب، معكوس و وارونه شده  روزگار ما كارهاي جهان برعكس و همه قاعده

  .است
   منحــوس  دوره  دريــن دردا و دريغــا كــه

  مختـار    آمـده    نگـري    خسيسي  هر جا كه  
ــه هــر شــايبه    زشــت  منكــر و هــر عايب

  جمـع    موسويان   چون   گاو آمده    بر دم   گه
   فرهنــگ  فروزنــده  نــه  فــره  صــاحب نــه
  مـسعود    بر دولـت    اند و مسلط شده     شوم

ــي ــو تهمتن ــه ك ــا ك ــد   ت ــاز رهان ــرا ب   م

  
  

   معكوس  لهأ و هر مس    شد   وارون  هر قاعده 
   مرئـوس    آمـده    شـنوي    رييسي  هر جا كه  

  الروس  و علي الرسم  علي  در ناس شده شايع
   بوس   عيسويان   چون   خر بر زده     بر سم   گه  

ــه ــام  طالــب ن ــه  ن ــاموس  پرســتنده  و ن    ن
   طـاووس    بـر بنگـه      شده  ناند و ممكً    بوم
   چو كاووس    سخره  ام   شده   ديوان  اندر كف ه  ك
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  هـر ناقـد، فاقـد        شـده   ، مفلـس    هر مفلق 
  

  ، مـأيوس   هـر سـايل     شده  ،ساكت  هر قايل 
  

  )445ص(

  سرزمين ري : 9 - 1
پايتخت بوده و ناصرالدين شاه قاجار بر آن ) ري(در زمان وقار شيرازي، تهران

وي .  وقار از اهالي ري در عصر خود، شكوه فراوان دارد.كرده است حكومت مي
ارزش شعر و شاعري را داند كه  مردمان ري را مردماني بيهوده گو و كم عقل مي

از نظر او . دهند دانند و همچون عقاربي هستند كه غريبان را در رنج و آزار قرار مي نمي
  .در ري هيچ كس حتي شاه نيز ارزش واقعي او را درك نكرده است

 نخرد   مي   جوي   هنر را به     اهل   ري   به  كس
  بلنـد    رتبـه    بسي   راست   ملك  پيشكاران
  ندهند   هر كس    به   روي   در شه   محرمان

  
  و هنر دارم     از فضل   ري  در   خجالت  دريغا بس 

ـازاري         بود فضل    اندر ري   نه   و هنر را قدر و ب
  

  خريـدار مـرا     جاست  آن   كسي  تا نگويي   
ــا نگــويي ــرا  برشــان ت   باشــد مقــدار م

 خـوار مـرا      غم   طايفه   شود اين   تا نگويي 
  )48ص     (                                      

   بـردارم    پاي   سر ز پيش     نيارم   از خجلت   كه
   و هنر چيز دگر دارم       جز فضل    سرمايه   من  نه  
  

  )557ص(
  سرزمين پارس: 10 – 1

آن زمان را مردماني كينه جو و حسود مي نامد كه ارزش  وي، همچنين اهالي پارس
رفه شاعري اين موضوع باعث شده كه وقار از ح.شعر و شاعري و هنر رانمي دانند

چنان از پارس ملول است كه چاره اي به جز سفر نمي بيند چرا  شاعر آن.پشيمان شود 
كه در فارس به جز غم و رنج چيزي نصيب او نمي شود و مي گويد در فارس حتي 

  .دوستان نيز از من گريزان هستند
  و ز اكابر پارس      است   ملول   ز پارس   دلم

 ضـاع  او   ازيـن    بود خـاطرم     ملول  چنان
  

  سور و سرور     مايه   هيچم   اندر پارس   نيست

  سـير    بـديع    نهادند و بس     كريم   بس  كه    
  سفر   ماهه   جز چار پنج     به   نيست   چاره  كه  

  )293ص  (                                        
  مهجور ماند از يار دور       كز وطن    غريبي  چون
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  جنگ   به   با من    مجاور همرهان    با من   زنان ره
  كشور بلي    آمد اندرين   قيمت   بي  گوهرم

  

  نفور   از من    معاشر دوستان    با من   دشمنان  

  كـور    اندر چشم    ندارد قيمت   گوهر تابان   
  

  )406ص(
  دستي تنگ: 11 - 1

دستي نيز يكي از عواملي است كه موجبات نارضايتي شاعر را فراهم ساخته  تنگ
وي از وضعيت اقتصادي .دستي شكايت مي كند وقار، مرتّب در ديوانش از تنگ. است

خود و جامعة عصرش رضايت نداشته و از اينكه در وطن مانند يوسفي است كه در 
به عقيده وي مردم .ارد، ناراضي است دستي ساز و برگ سفر را ند زندان است و از تهي

زمانة او كه از آنان با عنوان اهل صورت نام مي برد به انسان هايي كه هيچ گونه اسباب 
  .تجملي ندارند به ديده حقارت نگاه مي كنند

  هيچ  چو مرا همره  تجمل  اسباب نيست
  مرا  زربفت  جبه  اندر، آن  كفت  به نه

  

  خوار مرا ، چنين بينند  همه  صورت اهل   
  رهوار مرا  توسن  زير اندر، آن  به نه

  

  )49ص(
  

ــه  آن خنـــك ــه  را كـ ــفري  توشـ   سـ
  ســـفر  دشـــوارتر بـــراي هـــر چـــه
ــتان ــوس آسـ ــسرو را   بـ ــور خـ   پـ

ــه ــسان نـ ــعيف   بـ ــار زار و ضـ   وقـ
ــو گـــوي ــر چـ ــرگردان متحيـ    و سـ

 دســــتي  و از تهــــي از ضــــعيفي
  ز ســاز ســفر   او را همــين ممكــن
   مــاه  شــش منبلــي ز   چــشمش پــيش

  حــــالي  بــــي  او از كمــــال انــــس
  اصـــفاهان  دور از صـــفاي مانـــده

   اســت  جــوالن  بــرق  خنــگ بــا يكــي  
   اســت  آســان  بخــت  از يمــن پيــشش

   اســـــت  صـــــفاهان نـــــورد ره ره
ــه  ــين ك ــندان   زم ــر ز س ــت گيرت    اس

   است   همچو چوگان    گشته  م خ  پشت
ـ    دورانش  نه      اسـت   يكـران  جـا نـه  ه  ب

ــوزه ــفره  آب كـ ــان  و سـ ــت  نـ    اسـ
ــه   ره ــا ب ــيراز ت ــان  ز ش ــت  زرق    اس

   اسـت    ويـران    كـنج    بـه   همچو بـومي  
ــه  يوســفي در وطــن  ــدان  ب    اســت  زن
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   بهـشت    و هـشت     دست  دور از هفت  
  و ز اشـك      ز چشم    نهان   رودش  زنده

  

   است  و نيران  است  دوزخ  جهت شش
ــده  ــان  روان  رودش زن ــت  ز مژگ   اس

  

  )149ص(
  اقشار مختلف مردم: 12- 1

هاي مختلف مردم كه ازآنان چيزي جز ضرر و آزار  وقار در ديوان خود از گروه
گويد در ميان مردم صدق و صفا نيست و حتي  شود شكايت دارد و مي نصيب او نمي

واعظان طمع كار و شيخان گمراه و اهل ريا هستند، . يك رفيق صادق وجود ندارد
هاي  وي گروه. دانند و رياكار و حريص و مغرور هستند را نميزاهدان معناي عشق 

، شيخ ، زاهد )خلق(هاي، ديوخصلتان، ناكسان، حاسدان، مردم  مختلف مردم را با عنوان
  .كند برد و آنان را نكوهش مي و واعظ نام مي

ــم ــه دل ــان  ب ــيچ  آدمي ــه  ه ــد گون   نگراي
  خوانـد   را نيـارم     دوده  ، ايـن     آدم  ز نسل 

  
  يافت   دست   بر من   ود از خدعه  ور حس 

  
  تيـز كننـد      طمـع    دندان   يكسره  واعظان

  
  دانش   با ارباب    خاصه   مردم   تا به    داني  هيچ

  
  بـر بـاد      همـه    ديوخـصلتان    ازيـن   رفت

  
  شود زاهد شهر     و گو رنجه     دارم  مشكلي

  
 خوانـد    خـدا مـي      مرا سوي    گمراه  شيخ

  

 ا و صـف     نمانـد صـدق      آدم   در نبيـره    كه  
  آبـا    و هفتـشان     مـام    مثل   به   چارشان  كه

  )11ص  (                                          
ــام ــه شـ ــترون  او از فتنـ ــد  اسـ   نمانـ

  )223ص(                                           
  زر گيرند    و گهي    سيم   گهي   از خلق   تا كه 

  )230ص(                                               
 هـا وا  اعلـم        آمد چـه    ها از ناكسان    سال

  )536ص(                                           
   ســـليمان  و آبـــروي  ســـليمان ملـــك

  )679ص(                                          
   اسـت    افتـاده    حرام   ريا معتبر و باده     كه

  )869ص (                                         
   كـنم    چه   مركب   جهل   و اين    ابله  با چنين 

  

  )954ص(
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  آشوبگران/تجاوزگران: 13- 1
گونه كه از ابيات ديوان وقار بر آيد در زمان شاعر، گروهي باعث ايجـاد اغتـشاش و              آن

از ايـن رو    . رسـاندند   شدند و به اهالي اين سرزمين سـتم و آزار مـي             ناامني در كشور مي   
كند و از آنان با عنوان مردمان بدرگ و بد طينتي نام مي برد                وه شكوه مي  شاعر از اين گر   

  .شوند كنند و باعث ويراني و بروز فتنه در كشور مي كه هرج و مرج ايجاد مي
ــده ــي بن ــار از آرزوي  داع ــزم  وق ــو  ب  ت
 اسـت    افتاده   كشور پر انقالب     در اين   زانكه
 ب جگـر در اضـطرا       از بيمش    خانه   كنج   به  هم
 اختر بر سـپهر      كه   در بيمم    اندر خانه    من  نه

 كشور گماشـت     اين   اهل   و مال   بر جان   آسمان
را  عـيش    اهـل    پـارس  انـدر    فتنـه  بهار در

  

  التمـاس  دارد از بخـت      تضرع  باخدا هرشب   
ـاس   لغزنده   يكي در افتده  ك   لنگ   موري همچو    ط

 در احتبـاس     نفس   از ترسش    سينه   درون  هم
 آهـو در كنـاس      كـه    محبوسم   اندر حجره   من  نه
  جنـاس    بر حكـم    درد را و دزد را پيوسته       

   آس و  ياس  جاي  به  محفل در  است  آسيب و  يأس
  )440ص(

  رذايل اخالقي: 14- 1
رشوه و ريا از جملة رذايل اخالقي هستند كه وقار از رواج آن در جامعه ناراضي 

ش از صاحبان رشوه و ريا شكايت كرده و آنان را به وي در چند جا از ديوان. بوده است
  .باد انتقاد گرفته است

  رشوه: 14-1- 1
گويد چه بسا  وي مي. شاعر از رشوه گرفتن و ارباب رشوه شكايت فراوان دارد

از نظر او .هايي كه با رشوه تباه شد هايي كه با رشوه گرفتن هدر شد و چه بسا دين خون
ي باشي تا توان رشوه دادن را داشته باشي در اين صورت كافي است كه انسان ثروتمند

هاي بسياري را بريزي و حتي صاحب جاه و مقام شوي و به قرب  تواني خون انسان مي
داند كه  هاي گرسنه طبع و نان كوري مي وقار رشوه گيران را انسان. پادشاهان برسي

كاران شوند  اعث عذاب گناهدزدند و به جاي اينكه ب حتي از مردگان نيز كافور و كفن مي
  .دهند بي گناهان را آزار مي
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   شاه  هاي   صدر و فرمان    هاي   حكم   جاري  گشت
  كرد   كه   جهدي   صفت   اين   بهر ترك   صدراعظم

 ها هدر   خون   شد بسي    كز وي    از رشوه   االمان
  هست   است   مسكوك   اندركيسه   آنچه  از فلزات 

  است  درخور   بهر رشوت    درپيشگاهي   هريكي  
   اسـت    بوده   رشوت   و ارباب   بهر كار رشوه  

  بر كـشي    را چون   الحجم   فلز مستوي   نه
  صد بوذر بريز   بياور خون   زر اگر داري  

  

ـياه     روز جمعي    كز وي    رشوه  غير منع       شد س
   جهد سازد در شـناه       چندان   گر غرقه   كافرم

ـاه      دين   شد بسي    كزوي  الحذر از رشوه   ـا تب   ه
   هـر گنـاه      و عـذرخواه    محالساز هر     چاره

   سـياه   تـا پـول    ز زر سرخ گر نكو بيني  
   ثراه هللا   اطاب   گفت   بونصر فراهي   اينكه

  اشـتباه    بـي    دارد هر يكي     وزن  اختالف  
 بر بخـواه     سيمين   صد شوخ    بده   اگر داري   سيم

  )761ص(                                      
  ريا: 14-2- 1

از نظر او در مسجد و .  از ريا بيزار است و از اصحاب ريا شكوه داردوقار، همچنين
صومعه و خانقاه ،متاعي به جز ريا يافت نمي شود و تقواي ريايي را ماية اندوه و رنج 

  .مي داند
   پوشان   خرقه   در گروه    نديدم  جز ريا چيزي  

  
  وقـار    بشوييم   خرقه   مي   به   كه   به  ما همان 

  

   پوشـم    چه   ايشان   خرقه   دورم   فرقه   از اين    كه  من  
  )952ص (                                        

   بيزارتـريم    و ريا از همـه       ز سالوس   كه
  

  )989ص(

  شكوائيه هاي سياسي -2
در بر مي  را عصر او هاي وقار، موضوعات سياسي جامعة دسته اي ديگر از شكوائيه

خود به صورت آشكار و پنهان وضعيت سياسي وقار در جاي جاي جاي ديوان .گيرد
دهد و ازحاكمان و مديران سياسي عصر خود شكايت  عصر خود را مورد انتقاد قرار مي

  :شكوائيه هاي سياسي وقار، شامل موارد زير مي شود.مي كند
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  زمامدارن/سردمداران : 1- 2
 سياسي حاكم بر گونه بر مي آيد كه وقار از اوضاع از ابيات ديوان وقار شيرازي اين

شاعر مدام زمامداران، سردمداران و كارگزاران را به باد انتقاد . مند است جامعه خود گله
گيرد و از زردوستي و زرپرستي شاهان، بي خبري آنان از مسائل سياسي و ظلم و  مي

داند كه شايسته  آنان را نابالغان و دون همتاني مي ستم به ضعيفان شكايت دارد و
  .اي از فضل و هنر ندارند روايي نيستند و هيچ بهره و فرمانراني  حكم

  و زر هراســـيد مـــرا بايـــد ز ســـيم  
ــه ــن  ك ــا م ــيم   ت ــر س ــدارم  فك    و زر ن

  از فكـــر هنـــر ســـنج ســـمر ســـازندم
ــه ــاهان هم ــاي   ش ــرا جوي ــحبت  م    ص

   و عـزت     جـاه    نـزد هـر يـك        چرخم  به
ــرم  ــو از فق ــف  چ ــشتند و واق ــر گ    خب

ــم ــزت هم ــدل  ع ــردد بــ   ب ــت ه گ   ذل
ــه   ــر در ب ــرا ب ــت  م ــد ذل ــشانند  ص   ن

  نماينـــد  زر جـــويم  حبـــه اگـــر يـــك
  بجـــويم  گـــر زيـــشان  نقـــره نقيـــري

  هـر چـشم      گـردد بـه      سـفه   مرا حكمت 
ــم ز اعـــالم ــدر حـــزب  آيـ ــام  انـ    انعـ

ــه ــيرينم همـ ــار شـ ــر  گفتـ ــود زهـ   شـ
ــوم ــل شــ ــروز ناقابــ ــر از دي  امــ  تــ

ــردم  ــو ب ــشان چ ــام  پيش ــيم  ن   زر و س
  در آســيب  افــتم يم ســ  عــزم چــو كــردم

  عهـد اسـت    هللا   گر خـود كلـيم       كس  كه
  

 خوار   خون   دو گردد خصم     يار از اين    كه  
  ســـزاوار  تكـــريمم  و بـــه  تعظـــيم بـــه

  از شــعر شــكر بــار   شــكر جوينــدم  
  اشـــعار  مـــرا خواهـــان  ميـــران همـــه
ــزونم ــك  ف ــر ي ــزد ه ــدار   ن ــز و مق   ع
  زنـــار  گـــردد ســـبحه  نقـــص كمـــالم

ــم  ــدل  هم ــسر ب ــه   اف ــردد ب ــسار  گ   اف
  بــار شــان بــر ســفره را   هــر ســفله ولــي

ــه  ــو زر در بوتـ ــم چـ ــار  رنجـ   گرفتـ

ــري  ــس فقيـ ــتم  بـ ــار  حقيرسـ   در انظـ

ــرا فكــرت  ــه م ــه  تب ــردد ب ــار  گ ــر ك   ه
ــراف ــم ز اش ــرگ   آي ــدر ج ــرار  ان   اش

ــه ــل هم ــاي  گ ــنم ه ــار   رنگي ــود خ   ش

ــوم  ــسال ش ــي  ام ــل  ب ــار  حاص ــر از پ  ت

ــزاوار  تقـــريعم  و بـــه  تـــوبيخ بـــه    سـ

ــردم  ــو كـ ــانم چـ ــر زر مـ  آزار در   فكـ

ــه  ــتان  ب ــزد زرپرس ــي  ن ــوار   م ــود خ  ش
  )332ص                (                           
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ــشتي ــان مـ ــه  نابالغـ ــه  رفتـ ــاد  بـ   هفتـ
  و دريغـا    ران  حكـم    ملـك    در ايـن    گشته

ــيه  ــاد س ــان ب ــه  روزش ــاني  ك   روز جه
ــه ــر ب ــه ب ــر دو صــد دقيق ــرد  مزعف   بگي
  هـستي    و عـزت     اسـت    بس   مستي  لذت

  بــستر زردوز  بــه  شــد متكــي هــر شــبه
  افتـــاد  نعـــم  اليـــق ام انعـــ ســـايق

  

  آمــد  چــارده  ســال  ار چــه  بلــوغ وقــت
  آمـد    تبـه    چـون    كـه    بـين    پارس  عاقبت

ــوم  ــر شـ ــيه  ظلمـــشان از اثـ ــد  سـ   آمـ
ــه ــك  آنك ــزاوار ي ــه  س ــه  عليق ــد  ك   آي

ــادم  ــشان هـ ــه  لذاتـ ــه  چـ ــد  ديرگـ   آمـ
  آمــد  زر شــبه  ســان  بــه زيــزش ع آنكــه

ــاك  ــد خاشـ ــپه  رايـ ــد سـ ــد  قايـ   آمـ
  )1043ص (                                         

  صاحب منصبان و حكومتيان: 2- 2
گونه به نظر مي رسد كه وقار از برخي صاحب منصبان، گله مند است و گاهي  اين

شاعر مدام از بي . مي كنداز آنان در اشعار خود نام مي برد و شكايت خود را بازگو
  .توجهي اين گروه به اهل هنر،ظلم و ستم دبيران ورشوه گيري آنان شكايت دارد

  سـخت    ما بگرفت    به  جرمي   بي  گر ظهيرالدوله 
  

  نـداد    امسالين   اگر اجراي    ديوان  صاحب
  

 ، دور    شـه    وقار از اثر صبحت      گشت  چون
  قدر   بدين   كجا خاصه    طبع  دور از بر شه   

  

  را دايمـا انـدر زحيـر         نماند بندگان   حق    
  )410ص  (                                         

   كنـيم    ديـواني   هـاي   اميد از مواجب    قطع
  )588ص    (                                       

   نظـامي    طبـع    اگـرش    طبـع   عاجز بودش 
  ز سـركار قـوامي       بر او رفـت     امساله  ك

  )1117ص   (                                      
  ظلم حكومتي و سياسي: 3- 2

آيد كه وي از ظلم و ستم حاكم بر  گونه بر مي از ابيات بر آمده از ديوان وقار، اين
كند و مي  چنان ناراضي است كه گاهي آرزوي ويراني مملكت را مي جامعه خود آن

 وجود ندارد، دين تباه شده است گويد در اين سرزمين چيزي جز ستم و جور و عدوان
   .رسانند كاران را شكنجه دهند به مظلومان آزار مي و به جاي اينكه گناه
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  ضايع   بود و دين     شايع   ظلم   ديري   كشور كه   درين
  بايد داد بر ظـالم       كه   بيمي   آمد آن    مظلوم  به
  

   نه   را فريادرس    ظلم   نه   دادرس   يك  در جهان 
  

ــاي ــف جـ ــس  يوسـ ــسود ان ز ناكـ   حـ
ــ ــدرينه ك ــه  مملكــت ان ــران  ك ــاد  وي   ب
  

  كاهل   بود و تن     ذاهل   طبع   سالي   كه   ملكت  درين    

   بايد كرد بر قاتـل       كه   زجري   آمد آن    مقتول  به    
  )493ص     (                                        

   مـرهم    يا نهد بر زخم     تا كند بر درد درمان    
  )535ص         (                                   

   نيـست    شـهر كنعـان      مـصر اسـت     ملك
  نيــست  و جــور و عـدوان  بجـز از ظلـم  

  )1119ص                                          (
  

  بخشش هاي شاه و موانع كارگزاران: 4- 2
گاهي دستمزد وقار با وجود بخشش  شاه توسط مأموران وظايف و يا ديوانيان مورد 

اين موضوع باعث شده كه وقار، پيوسته نگران نقص مستمرّي .طمع قرار مي گرفته 
  . باشد و از حرص و طمع فراوان اين گروه شكايت كند

  نمود  محصي اش  خواجه  بخشيد و كلك  شه آنچه
  

 ر هنـــ  چـــرخ  آفتـــاب  آن ز بعـــد داوري
   روان   بـسوخت    را بـسي     شـه   وقار داعـي  

  تيـز   دنـدان  صـد هـزار     بشد ز هر طرفـي    
  

  و آز  حرص  زين  كند ياللعجب   در وي    طمع  كس  
  )433ص        (                                     

   شـاه    حضرت  سراي   بود شاعر مدحت    كه
   شـاه    انـدر دعـا و مـدحت         بد معنيش   كه
  شـاه    بـد از عطيـت      نه آ  او كـ     وظيفـه   پي

  )764ص(                                             
  

  شكوائيه هاي شخصي -3
در . گيرد هاي وقار موضوعات شخصي و فردي او را در بر مي ديگر از شكوائيه دستة

اين قسمت، شاعر از پيري و ناتواني، غربت و تنهايي، ضعف و بيماري، معشوق و حتي 
  .از خود نيز گله مند است
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  پيري و ناتواني: 3-1
وقار نيز . اند، فرارسيدن پيري است عران از آن ناليدهيكي از موضوعاتي كه اكثر شا

از فرارسيدن پيري و سر آمدن عهد برنايي ناراضي است و از رنج و ناتواني و تنهايي 
: گويد شاعر مي .كند هاي آن با حسرت ياد مي نالد و از عهد شباب و خوشي اين ايام مي

ن از جامه خواب را ندارم و پيري تمام نيروي مرا از من گرفته و حتي توان برخاست
  .زمان حمله گرگ اجل فرا رسيده است

  عهـــد خرمـــي  مـــرا گذشـــته ولـــي
  روزگــار ســكر و بــر اثــر    گذشــته
ــباب ــه ش ــوه  رفت ــته  ، ق ــا س ــده ه    ش

  
  ز خـواب     مـن    چو برخاسـتم    سحرگه
ــه ــدم  بــ ــاد آمــ ــي  دوره  يــ    خرمــ
  و نـشاط   عـيش   بـه   و روز بـودن     شب

  گ را ســـاز و بـــر  عـــيش بياراســـتن
ــون ــده كن ــاطري   مان ــا خ ــد  ب   دردمن

ــوي ــيه چــو م ــشته  س ــنم  گ ــپيد  بي   س
  خـواب    از جامـه     برخيـزم    كـه    پايي  نه

  روزگـــار  و ســـختي  تـــن ز ضـــعف
  

  سـوگوارها    سـان    بـه    و غـم     سـوگ   به    
ــداع ــده صـ ــا بمانـ ــا هـ ــا خمارهـ   بـ
ــعيف ــشته ضـ ــه  گـ ــتوارها  جملـ   اسـ

  )79ص  (                                          
ــم ــسرت دل ــر ز ح ــباب  پ ــد ش    ز عه

ــان ــواني زمــ ــه  جــ ــي  گــ    خرمــ
  و صــحرا بــساط   در كــوه بيفكنــده

ــج  آســوده دل ــل  از رن ــرگ  و غاف    ز م
ــب ــده شـ ــد  و روز در انـ   و در گزنـ
ــر خــود بلــرزم همــي   چــو بيــد  زار ب

   آب   بـه    شـويم    رخـساره    كـه    دستي  نه  
 ... يكـسر ز كـار    و پـا مانـده    مرا دست 

 )1185ص     (                                   
  
  غربت: 2- 3

. داده است سفر به هند و ري و اقامت در اين دو سرزمين وقار را به شدت آزار مي
كند و ياد خوش وطن را در دل  وي در ال به الي اشعارش از هند و ري به تلخي ياد مي

. و طبع او را افسرده كرده استغربت او را غمگين و مضطرب . دارد شعله ور نگاه مي
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شاعر در هند مانند كفر در سرزمين اسالم غريب است و از وطن و برادران با حسرت 
  .كند ياد مي

  پارس  به  آرم  درت از   روي رسد،  رخصت ار  حالي
   مهـاجر از وطـن       گشتستم   شد كه    ديري  ليك

  
   نمـود ليـك      معجز عيـسي     پارس   به  طبعم

  اســت  مــن  پايــه مــين شــعر ك ياويلتــا كــه
  بـود    شـهره    مـرا ورنـه      فسرد طبـع    غربت

  
  در اسـت     پـارس    ملـك   مرا چهار برادر به   

   انس   رشته   گسيخت   از ايشان    كه   زمان  از آن 
  

 ، جز كفـار را       تافت   نتوان   از كعبه    روي  گرچه  
  از انـصار را   آنجا، جمعي  مانده  بر ره   ديده

  )40ص   (                                            
  زيـر بـار      خر بـه     چون  درهند ماند يكسره  

  شـعار    ازين   بماندم   كه   شدم   چنان  وايدون  
ــي ــه در مردم ــا و ب ــشوري  عط ــار  دان   وق

  )371ص  (                                            
   روشـن    مـن    چهار بود هر دو چشم      كزين
  سـوزن  ه شد همچو چـشم    چشم   به  جهان

  )612ص(                                              
  
  بيماري:3 - 3

وقار در چند جا از ديوانش حتي از بيماري خود و پدرش وصال نيز احساس 
بيماري سبب شده حتي يك لحظه درد و رنج از وجود من : گويد كند و مي نارضايتي مي

سيخته كرده و تمام نيروي مرا از من خارج نشود و تب لرزه اركان جسم مرا از هم گ
بيند و او را  وي عالج بيماري خود را به دست هيچ كس غير از يزدان نمي. گرفته است
  .كند طلب مي

ــاتواني   صـــداع  و از صـــدمه از درد نـ
  درد و رنج     لحظه   نبرد يك    من  از جسم 

  هـيچ    نمانده   و باقي    پيچم  در كار فضل  
  از نعــيم   كفــور نفوراســتم  مــنعم چــون
  خيزد از سرود     طرب   را چه    عليل  جسم

  كـرد و بتوفيـد مغـز مـن          سودا هجـوم  

   وداع   را كـنم     كهـن    شـد جهـان     نزديك    
   شـعاع    نبرد از مهر و مـه        مي  كه چونان  
   اسـتماع    تـاب    و نـه     گفتگويم   هوش  نه  

   از سـماع    اسـتم    ملول   زاهد جهول   چون
   خبر باشـد از جمـاع        را چه    رضيع  طفل

   ابتـداع    فنـي    نـنهم    شاعري   به   پس  زين 
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  سپس   ازين   شعرم   و سامع    بخفت  طبعم
  ربـود    زنـدگي    مرا عـرض     مرض  دست

  رسند   ز پي    و دردم    غم  هر جا گذر كنم   
   نفــس  و ماخوليــاي  از مخايــل پيوســته

  از غبـار غـم       شـدم    نـسخ    بكاست  ثلثم
   چــو آهــويي  دردم  در مخالــب پيوســته

  بسوخت   پيكرم   درون  هاي   شعله   گونه  زان
  

   ز انتجــاع  نــدارم  فــسرد و چــاره ربعــم 
   درد اوفتد متـاع     شود چو در كف     ضايع
   مطاع اند و من  دو مطيع  اين  درست گويي

   در نـزاع     و با خلق     در جدالم   با خويش 
   خط رقاع    چون   شدم   شكسته   هم   به  از بس   

  ورد سـباع   بـرو آ     حملـه   كز چار سـوي   
   شد نخاع    و پژمرده    شد عروقم   كافسرده  

  

  )480ص(
  معشوق: 4- 3

ها  در اين گاليه. هاي عاشقانه تعلق دارد هاي شخصي به ناكامي بخش اعظم شكوائيه
هاي  شاعر از فراق يار، جور و جفا،بي وفايي، تغافل، پيمان شكني، بي توجهي و دشمني

باشند، بنابراين، اين نوع  غه عرفاني نيز مياشعار وقار داراي صب. او شكايت دارد
 .هاي اكثر شعراي عارف رواج دارد ها در ديوان شكوائيه

  بـار    يـك    بـه    و بشكـسته     عهد وفا بسته    اي
 شكــستي  و نابــسته  وفــا بــستي  پيمــان

  
 و دسـتان   حيلـه   ايـن   بنـه    مـستان    لعبت  اي

  آرام   نيـستت    انـدر بـر مـن        چـو دل    تا كي 
 از همچو تو يـاري       كه   وعده  و بنه    آي  پيش

  

ــن    ــاي اي ــود وف ــي  ب ــو زه ــادار  ت ــار وف   ي

  و هنجـار     شـيوه    ايـن    آموختي  تو خود زكه    
  )348ص        (                                        

ــي  ــد نه ــا چن ــراقم  داغ ت ــه  ف ــر  ب ــر ب  جگ
بـر بـر      به   تنگ   كشمت   جان   چون  بگذار كه 

  مگــر بــر  و بــه  بــوك د بــه بــو  نتــوان قــانع 
  )392ص(                                                
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  هاي روزگار شكوائيه -4
گله و شكايت از روزگار، كواكب، گردش چرخ، شانس و اقبال به نوعي در آثار 

هايي در اين  ديوان وقار نيز مملو از شكوائيه. شود تمام سرايندگان شعر فارسي يافت مي
  .ب استبا

هاي وقار شامل شكوه از چرخ و فلك، بخت و اقبال،  اين قسمت از شكوائيه
هاي  ها و شكست شاعر بسياري از ناكامي. شود روزگار، جهان و غم و اندوه زمانه مي

خود در زندگي فردي و اجتماعي را به بخت و اقبال و چرخ و فلك و روزگار نسبت 
 .ام نادانان است و با هنرمندان سر سازگاري نداردازديدگاه او فلك و دنيا به ك. دهد مي

  اسـت   تنـگ   بـه   از جهـان   دلـم  از بـس 
  مـــن  ديـــده  بـــه  جهـــان پهنـــاي

  

   اسـت    جنـگ    بـه    و آن    ايـن    بـه   پيوسته      
   اســت  روزگــار تنــگ   ديــده چــون 

  )121ص      (                                   
 

 روزگـار    از ايـن     فگـارم    دل   كـه    بس  اي
ــران  او بـــي  و فكـــرت  ســـري دارم كـ

ــارنج ــم ب ــانم  ه ــه  عن ــا نال ــت  و ب   جف
 در وطــن  صــبر كــنم  كــه  آن  دســت نــه

ــاري ــه ي ــكيفت  ك ــاني  ناش ــن  زم  ز م
ــويي ــعبده  گ ــر ز ش ــاري  مگ ــرخ  ك   چ

ــگ ــق همرن ــي  خل ــشان  ن ــرين  و بدي  ق
 اسـير    غـم    شـشدر دو جهـان       به   تن  يك

  

ــارب   ــاد كــسي  چــو مــن ي فگــار  دل  مب
شـــمار   او بـــي  و انـــده  دلـــي دارم 

 يـــار  و بـــا غـــصه بـــا درد همنـــشينم
ــه  ــاي ن ــه  آن  پ ــم  روي  ك ــار  نه  در دي
 نمايــد فــرار  چــو خــصم  ز مــن ايــدون 

ــودمش  ــار بـ ــروز يـ ــار ديـ ــروز بـ  امـ
ــان  ــه چون ــاب   ك ــر ثي ــودان  ب ــار  يه  غي

  و چـار     هفـت    ايـن    من   كام   نزد به   گامي
  )352ص(                                          
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  وســـواس  و هجـــوم  غـــم ز انبـــوه
ــك ــينه يـ ــدوه   سـ ــزار انـ ــد هـ   و صـ

  
تــو  بــا تقويــت  كــه  بخــت  اي  لــك اف  
تــو  بــا تمــشيت  كــه  بخــت  اي  لــك اف  
طـبعم    بـه    كـه    مخالف   بخت   اي   لك  اف   
  تـا بـا تـو قـرينم      كـه   بخـت   اي  لك ً  اف

  
ــك ــود ز دور فلـ ــات روا نبـ ــد ثبـ   اميـ

   جهـول    بجز ظلـوم     نيفكند الفت    كس  به
  

ــن   ــون م ــويش  دل  چ ــنم  خ ــاس  را ك   پ
 صـــد هـــزار وســـواس  خـــاطره يـــك
  )437ص        (                                    
ــاه ــعيفم روب ــرم  ض ــولت  وگ ــال  ص    ريب
ــال ــيمم بطـ ــرم  لئـ ــال  قـــوت  وگـ    ابطـ

ــده  ــار گزن ــد ب ــري ص ــم ت ــال  از ارق    قت
   ز ابــدال  بنــده  و مــن خواننــد ز اوباشــم 

  )515ص    (                                        
   چوپـاني    نايـد ز گـرگ       كـه    اسـت   معين
   جز پشيماني    كرده   اين   حاصل   نيست  كه

 ) 990ص    (                                        
  حوادث طبيعي -5

قار به حوادث طبيعي همچون مرگ و زلزله اختصاص دسته آخر از شكوائيه هاي و
اي كه در فارس رخ داده و شهر و ديار او را تبديل  در اين قسمت، شاعر از زلزله. دارد

 :گويد به ويرانه كرده است گله مند است و مي
 ويران  تدريجش  به  ساخت  ملخ  كه  ملكي
 روز جگرسـوز     درين   نه   و لوتي    نه  قوتي
  اقامـت    بود رحـل     ملك  ر اين  د   را كه   آن
 در خاك  ساخته  چو كفتار وطن  نيمه  يك

  

  اسـت    خـراب    يكبـاره    زلزله  امروز ازين     
  است   كباب  هاي   ز دل    است   طعامي  گر بوي 
  است   شراب   و نه    طعام   سرا و نه    ديگر نه 

  است   چو غراب    غريوان   دگر نيمه   بر خاك   
  )103ص(                                   

مرگ برادران ،پدر و نزديكان وقار نيز يكي از عواملي است كه سبب شده است 
 :وقار زبان به اعتراض بگشايد و از دوري و جدايي آنان بنالد و بگويد

  اندر چين    اسالم   چون   در پارس    كنون   من  غريبم
  خـون   هر روز و گريم     ياد آيدم    رفتگان  ز بزم 

  

  و اقرانش    امثال   كو برفت    بود آن    آري  غريب  
  و اطاللش    بر ربع    گريد هر زمان     كه  چو اعرابي 

  )453ص(                                    

www.SID.ir


Arc
hiv

e 
of

 S
ID

www.SID.ir

 )10:پ.ش( ، 1390 زمستاننامة تحقيقات تعليمي و غنايي زبان و ادب فارسي دانشگاه آزاد اسالمي ـ واحد بوشهر ـ فصل    64

  :گيري نتيجه
آيد اين است كه وقار از اوضاع و احوال  اي كه از اين پژوهش به دست مي نتيجه

  .ناراضي استاجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي عصر خود بسيار 
وي مدام در ديوانش از وضـع نـامطلوب حـاكم بـر جامعـة خـود شـكايت دارد و                     

وقار از ظلم و ستم     . دهد  حاكمان ستمگر و بدمنش را مورد سرزنش و نكوهش قرار مي          
زمامداران به مظلومان و زيردستان بيزار بوده است و در جاي جـاي ديـوانش بـه طـور                   

  .پرداخته استآشكار و پنهان به انتقاد از آنان 
دستي و نـاداري را كـشيده اسـت؛           با توجه به اينكه وقار در زندگي بسيار طعم تنگ         

كرده و اين موضـوع   بنابر اين او درد فقر و ناداري مردم زمانة خود را به خوبي حس مي   
ايـن موضـوعات بـه صـورت ابيـات           به شدت او را آزار مي داده است تا آنجا كه همة           

توان از البه الي ايـن ابيـات بـه جامعـة               ؛بنابراين مي    نمايان شده  شكوه آميز در ديوانش   
  .عصر او احاطة كامل پيدا كرد

  
  ):فهرست منابع و مĤخذ(نامه  كتاب

  تصحيح دكتر منصور رستگار فسايي).2ج(فارسنامه ناصري.بي تا .حسيني فسايي،ميرزا حسن -1
مؤســسه فرهنگــي و .تهــران.ادبــيتــاريخ ادبيــات در دوره بازگــشت ).1373.(خــاتمي ، احمــد  -2

  .انتشاراتي پويا
  چ دوم . دانشگاه تهران . تهران ) . 10 و 9ج ( لغت نامه). 1377. (دهخدا،علي اكبر -3
  .انتشارات نويد شيراز .تصحيح دكتر محمود طاووسي.ديوان).1378.(وصال شيرازي -4
تــشارات دانــشگاه آزاد ان.تــصحيح دكتــر داريــوش كــاظمي. ديــوان ) . 1383. (وقــار شــيرازي  -5

  ).كرمان(اسالمي
انتـشارات  .تهـران   .به اهتمام دكتر محمود طاووسـي     .مثنوي خضر و موسي   ).1360.(وقار شيرازي  -6
  فرزنگه
  .انتشارات نويد شيراز .به اهتمام دكتر محمود طاووسي. مجموعه مقاالت).1377.(ماهيار نوابي -7
  چ سوم.دفتر انتشارات اسالمي). 1ج(ر ايرانتاريخ سياسي معاص).1369.(جالل الدين مدني، -8
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