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  مه:مقدّ - 1-1

تواند از  خود میاستعدادواندیشه ها ودریافت ها  نسبتکس به است که هرت فارسی دریاي بیکرانی اادبیّ 

باید  است. و ممکنت آن کاري نشدنی و غیرکلیّ ند. بدون شک فهم ادبیات فارسی باآن، مروارید سخن صید ک

تحقیق و تفحص   آن بارهو موضوعات مورد عالقه خود گشت و در سلیقه دنبال شخصیت ها ذوق ونسبت به 

ناشناخته مانده است موالنا  و کرد. یکی از شاعران بزرگی که به حق در عرصه ي زبان وادبیات فارسی مظلوم

ط بوده وبه هرسه زبان هاي فارسی، ترکی وعربی مسلّ د فضولی است. شاعر سه زبانه که به زبانحکیم مال محمّ 

ن شاعران به شمار می رود ونامش در تاریخ ادب ترك ات ترکی از بزرگتریشعر سروده است. در تاریخ ادبیّ

زبانان ثبت است واشعار پر احساس اونه تنها در دهان مردم آذربایجان طنین انداز است بلکه در میان ملل 

  دیگر نیز شهرتی دارد.

 خدمتف وساده ودر خدمت مردم است. ودر واقع می توان گفت اصوال، شاعري که درشعر او بی تکلّ

جامعه قرار گیرد وداراي ایمان باشد و عمل صالح انجام دهد، شاعر متعهد است. شعر شاعران عارف اخالق و

ثیر کرده ولی این نه بدان معناست که او خود نیز عارف باشد، أار، موالنا و جامی در فضولی تمسلکی چون: عطّ 

ر وسلوکی را نپیموده است او صوفی به معناي دقیق کلمه نبوده است واهل هیچ طریقتی هم نیست وراه سی

شخصیت ها ومکان هاي وفیان، بهره جسته است اصطالحات وغزل هاي خود بسیار از اصطالحات صاما در.

، مسجد وخانقاه،  میخانهقبیل شیخ، واعظ، صوفی، رند، زاهد، پیر وغزل عرفانی دارند، ازق به خاصی که تعلّ 

وحتی دیر مغان ومغبچه و محتسب و این همه بیشتر از آن که بازتاب زندگی اجتماعی و جلوه هاي محیط 

ثیر وانعکاس غزل فارسی وغزل هاي عارفان وغزل سرایان فارسی زبان بوده که او به کمال أ، تداجتماعی باش

  آنها را مطالعه و بر آنها واقف بوده است.

فضولی غزل ها ثبت است.  اینترکی و عربی غزل می گفته و در هرسه دیوان اوسه زبان فارسی وفضولی به هر 

است وسپس به قصیده ومثنوي وبعد رباعی و قطعه  مشهور هایش درجه ي اول به غزلشاعري است که در

 وترجیع بند و ...

درغزل هاي با بررسی بیشتر در دیوان فضولی مشخص می گرددکه حضور عشق وغم و بالي عشق 

اوچشمگیراست. واز زوایاي مختلف درد وبال کشی در دیوان او موج می زند وهمین عشق ودلدادگی است که 

  این پژوهش است.بحث ما در واین موضوع اصلی وارد شدن غم به اشعار وتفکرات این شاعر است زمینه ساز
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فانی بسیاري به غم و مضامین مختلف آن پرداخته ودر مورد آن بحث وبررسی ات عرعرصه ي ادبیّ در

ه چشم می خورد سراسر درد است دیوان فضولی بولی آنچه در ،داده اندآن ارائه  موردونظرات متفاوتی در شده

در مورد غم ی است.جهت تبیین نظرات این شاعرعارف درموردغم الزم بودتا مطالعاتی داغ وبالکشوغم و

ردد. که این مسئله بابررسی غم درعلوم ومفاهیم آن صورت گرفته ودرقالب تعاریف واصطالحات خاص ارائه گ

تمامی این مباحث یعنی قرآن  أمنشاالتراز همه ي این مقوله ها وسرروانشناسی وهمچنین عرفان و باخالقی و

 واحادیث اولیاء ارائه گردید.

وع جدا نشدنی از هم هستند غم ومفاهیم وابسته به آن واژه ي غم که دو موض واما دیوان فضولی و

بسیار زیاد در اشعار این شاعر عارف تکرار ومورد استفاده قرار گرفته است جهت روشن شدن مسئله وعمق 

مرتبط به آن دردیوان فضولی  ت هايمدهاي واژه ي غم وعبارابسه چندین نمونه ازغم گرایی فضولی ب

  اشاره می گردد:

 بار)،102زار( بار)،109ناله( بار)،125اشک( بار)،127آه( بار)،147بال( بار)،228درد( بار)،496غم(

بار)، 37بار)، خون دل یادل خون(51بار)، الم(52سوز( بار)،59بار)، فغان(76داغ( بار)،85(، گریه )بار93محنت(

  .بار)4بار)، ماتم(8غصه(بار)، 17بار)، افگار(24بار)، اندوه(28بار)، حزن(32خونین جگر( بار)،35سرشک(

آن براي مشخص نه که مشاهده می گردد دیوان شاعرپراست ازاین مفاهیم که گوشه اي ازوهمان گو

ص و جستجو در سپس با جمع آوري تمامی این مطالب وتفحّ  ت موضوع انتخابی ارائه گردید.شدن اهمیّ

. پرداخته شدگریه غم ودرد وبا بسامد درساختار موضوعی سه عنوان  کتب ومقاالت به تجزیه وتحلیل آنها

آنها وهمچنین بسیاري دیگر از ریک وعوامل وانواع ونظرشاعر درموردنقش مثبت ومنفی وارزش هعالوه برآن 

  .قرارگرفتکنکاش  و موردبررسیمضامین ظریف ونازك خیاالنه ي برگرفته از تفکرات سبک هندي شاعر 

سعی فراوان شده است ولی انسان عاري از هرچندزحمت وردرك وارائه مطالب م است دلّ آن چه که مس

یت هاي وبا عنا شدهجمند وگرامی تمامی آنها مرتفع روامید است با راهنمایی وهدایت اساتید ا نیست خطا

جهت شناساندن علماي این عرصه ومفاهیم مطرح شده از بزرگان واساتید ادب این سرزمین گام کوچکی در

 چه قبول افتد و چه در نظر آید). سوي آنها  فراهم گردد.(تا

  : ألهبیان مس - 2-1

 چاشنی«و»غذاي روح «به عنوان ات نزداشخاص وملل،نیست ادبیّ»ات ادبیّ«تی جدا اززندگی هیچ ملّ 

و  اتادبیّ  گسترده دامنه .مطرح بوده است و مردم از دیرزمان با آن می زیسته اند و انس داشته اند»زندگی 

به  فی که دارند،هاي مختل را با فرهنگ تی وهرشخصیي است که هر قوم و ملّ حدّ هاي آن به  شاخ و برگ

. عالقه به تري دارد وفراگیرتر است ویژگی مهم» شعر«، ات. از شاخه هاي مختلف ادبیّدمی گیرنوعی دربر

وهاي عادي محاورات وگفتگبال ازشعر وحفظ کردن و به کار بردن آن درهاد مردم ما وجود دارد واستقنشعردر
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. ولی این چند مل متعددي بستگی داشته باشدوا، به عشاید این جاذبه.، نشانه آن استروزانه در مقاطع مختلف

ظرایف ذوق برانگیز  ،قافیهسجع ووزیبایی لفظی  ،آهنگین بودن آنه گرفت : موزون وعامل را نمی توان نادید

، هم زیبایی لفظی وجود ر شعرد.ها و پندها حکمت ،عین غناي محتوایی، درایجاز و اختصار ،نکات لطیفو

بسیاري از  ت دارد و براي اثباتذهن مردم حجیّ، در.شعر. و این یکی از رموز جاذبه آن استدارد، هم معنوي

 سند به حساب می ن،، شعري را از شاعري به عنوان سند می آورند.کالم شاعراها و ایده هاي خود حرف

  )1387( محدثی، .ها واندیشه ها دارند بردلحکومت  آیدوشاعران نوعی

آموزش خویش یافته اند. عرفاي بزرگ شعر را بهترین ابزارعلوم ادبی ومعرفتی مختلفی از به هايشع

نظم کشیده اند و شیخ اجل ار ودیگران ناب ترین آموزه هاي عرفانی خود را به عطّ، ، موالناهمچون حافظ

. است شدهسعدي، تلخی نصایح اخالقی و اجتماعی را با شهد شعر به مذاق طالبان، شیرین و گوارا 

  )1388، (رحیمی

سخنان  واالتر بوده ومردم آنبرتر و  سخنان عاديگونه سخنانی است که ازحد  ات آنی ادبیّ کلّبه طور«

را درخور ضبط ونقل دانسته اند واز شنیدن آنها دگرگون گشته اند واحساس غم وشادي یا لذت والم کرده 

  )8: 1373زرین کوب، »(اند.

 بزرگانی چون برایمان به میراث گذاشته اند، ونویسندگان گنجینه هاي عظیم وماندگارراارفان ع ،اعراناین ش

که شهره خاص وعام هستند وکمتر خاقانی و...بسیاربزرگان دیگر نظامی، بیهقی، سعدي، ار،خیام،عطّ موالنا، حافظ،

اما دراین میان بسیاري  شعرومعانی آنها غرق نشده باشد. ودر دریاي کالم، که آنهارا نشناسد،یافت توان  کسی را می

آنها کم از دیگران نبوده ودریایی بزرگانی که آثار واشعار  ،درستی معرفی نشده انده این عرصه، باز بزرگان ونامداران 

برآنیم تابه این بهانه  ،قلیل شهرت آنها فراگیر نشده است جز عده ايه وب .نداز عرفان واخالق و...درخود نهفته دار

 را بازگو نماییم.                                         »د فضولیمال محمّ« ه اي از آثار ودریاي بیکران علم ومعانی یکی از این بزرگانشمّ

مقامی برجسته  اته)درتاریخ ادبیّ - 019د فضولی،شاعر واندیشمند واالمقام شیعه(موالنا حکیم مال محمّ 

نهاده است. لقب  برجاي ات ترکی، عربی وفارسیعمیقی درتاریخ ادبیّ ثیرأوشاعر سه زبانه اي است که ت رتفکّ دارد

   .)26: 1386،فضولی(  است. بیانگر رویکرد اوبه فلسفه و حکمت»حکیم«نشانه ي کالمی بودن وي ولقب»مالّ «

ان هاي زب داشته و وعرفاناي برعلوم زمانه خودط همه جانبهزآثاراوبه سهولت دریافته می شودکه تسلّ ا

ر تفکّ  ادبی با ه ها ياستعار تریناي از عالیآمیزه او شعر می دانسته  است.  عالیحد عربی را در ترکی، فارسی و

خود نیز اعران بعدازاکثریت شا به خوبی دریافته بوده است و بررت و شاعران پیش از زمانه خودعارفانه اس

بینیم که بی هیچ ایهامی از تأثیري قطعی داشته است. سرتاسر آثار او را ماالمال از نوعی عشق آسمانی می

 )1139، فضولی(  است. قابل تفکیک هاي زمینی عشق

                        ت و نوع این عشق نیاز به تعمق دارد. همین قدر بایدعشق مضمون اصلی اشعار فضولی است، اما ماهیّ
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ر است، اما مانند دانست که درك او از عشق، عشق توأم با جفا است، فضولی به تمام معنی شاعر تفکّ 

کند که با  دارد و فلسفه خاص خود را عرضه می ابهام و با صراحت بیان میخود را بیحافظ رند نیست. کالم 

اي محوري ر فضولی جنبهتفکّ دارد. گفتیم که عشق در روش شاعرانه قدرتمند و بی بدیل خود آن را بیان می

شودو  فضولی می روارد تفکّ » غم«کنار آن به جفاي معشوق نیز ساخت و از اینجا مقوله عشقی که باید دردارد، 

                                                                                                                              کند. باز هم جنبه محوري پیدا می

حالتی است  شادي دانسته اند، مقابلحزن واندوه آورده شده وآن را  ،هغم که از لحاظ لغوي معادل غصّ

ا در عرفان و به آن دچار می شود.ام که انسان مطلوبی ویا نرسیدن به آنچه که محبوب ودلخواهش است،

ومنظور از غم یک  استی شادي وصف ناپذیر غم مساوي ومعادل با شادي وحتّ  ،عرفان اسالمی بخصوص

چون غم هجران ودوري  روحانی است،ی واحساس سرخوشی وسرزندگی وپروازتخلیه کامل ذهن رهایی درونی،

هاست  وغم رسیدن به محبوب ویار که زیبا ترین وباشکوه ترین شادمانی غمی که مقدمه شادي است، یار،

ي ودنیایی غم مادّ  ،وزمانی که ت،این غم درفقه وعرفان ممدوح است،به همین علّ  تی وصف ناپذیر دارد،ولذّ 

  است.موردنکوهش قرار می گیرد وغم مذموم وناپسند  باشد،

ضوع غم با مفهوم حزن پرداخته ت موضوع زمانی مشخص می شود که قرآن کریم نیز بارها به مواهمیّ  

نیز  مورد  ومعصومین روایات بزرگانبه میان آورده است.این مطالب در و...سخن آن چگونگی وانواعودرمورد

درکالم  خود اختصاص داده است.ارکان اصلی عرفان وعرفان اسالمی را به بررسی وتحلیل قرار گرفته ویکی از

درفکرواشعار  همان گونه که اشاره گردیدغم ،است شدهاستفاده  بسیارآن  تمامی بزرگان ادب فارسی از غم وانواع

دیوان او مشهود است و به گونه اي بسیار بارز  فضولی جنبه محوري دارد واین غم وحزن و اندوه درسرتاسر

  . غم سیل اشک از چشمانش جاري است همواره با یاد اینخودنمائی می کند

ــانم ــت  مژگ ــار  اس ــاز  خونب ــرا ب ــدانم  چ   ، نمی

  عــالمی برحــال مــن حیــران ومــن برحــال خــود

                         

  اضـــطرابی هســـت در  جـــانم ، نمیـــدانم چـــرا

ــرا  ــدانم چ ــرانم ،نمی ــه حی ــران ک ــده ام  حی                                                    مان

ـــــــولی، .                         : 51غ 1386(فض

163(

  پــیش عاقــل قصــه درد مــن ومجنــون یکیســت

  نیستم بلبل کــه  هــر ســاعت نهــم دل بــر گلــی

  سخن  باشد ولی  مضــمون  یکیســتدراختالفی 

من محــزون یکیســتزین همه گل چهره مقصود

  )169: 67غ،(همان                                                                                                        

ودر همه مختلف نشان می دهد هايها ،وتعبیر به شکلدرملک غم مسکن گزیده،واین غم را فضولی

  .با او وهمراه او بوده است  غمجا
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  نه همین قد مــن از بــار غــم دوســت خــم اســت

  

  خمی  قامت گردون  هم  از این  بــار غــم اســت

: 103غ،(همــــــــان                                  

182(  

  تــا بـــوده ایــم  همـــدم  غـــم بــوده ایـــم مـــا

ـــم ـــرا زغ ـــدایی ، م ـــوده ج ـــن  نب ـــم را زم   غ

  

  غـــم  را مـــالزم ، همـــه  دم  بـــوده ایـــم  مـــا

ــا ــوده ایــم م ــه هــم ب ــوده ایــم ب                                     هــر جــا کــه ب

ــــــــان.                                  ( : 33غ ،هم

157(  

  بی اعتباري دنیا،کوتاهی عمروجدال باسرنوشت است. ترین موضوعات مطرح شده دراشعار فردوسی،  ازمهم

ـــا  ـــا   بی ـــه   ت ـــیم   شـــادي   ب ـــوریمو    ده    خ

ـــه  ـــدي   چ ـــدر   دل   بن ـــراي   ان ـــپنج  س   س

  بــــود بگــــذریم   گذشــــتن   گــــاه چــــو

ـــه ـــازي ب ـــه ن ـــه چ ـــنج وچ ـــا گ ـــجلن ی زرن

  )1338- 1349، فردوسی(                                                                                             

 کند :دعوت می جوییت هستی عاجز دانسته و اورا به شادخواري و لذّ  موزام انسان را از درك راز ورخیّ

ــه  ــورم ک ــن خ ــم ای ــی غ ــا ک ــه  دارم ت ــا ن   ی

  نیســـت     معلـــومم  کـــه   پـــرکن قـــدح بـــاده 

  

ـــه ـــا ن ـــذارم ی ـــه خوشـــدلی گ ـــن عمـــر ب   وی

   یـــا نـــه  بـــرآرم  فـــرو بـــرم   کـــه   کـــاین دم 

ــــــ                                    : 1354ام ،(خیّ

40(  

که الزمه ي  برتري انسان بر قدسیان را وجود درد در آدمی می داند در منطق الطیر ار نیشابوريعطّ  

  : عشق می باشد

  قدســــیان را عشــــق هســــت و درد نیســــت

ـــر   ـــه   ه ـــان   او   ک ـــار   خواه   نیســـت  درد ک

ــــی در خــــورد   جــــز   را   درد    نیســــت  آدم

ـــت   از  ـــق   درخ ـــوردار   عش ـــر خ ـــت  ب                                      نیس

  )67: 1383ار،(عطّ                                                                                                    

  در مصیبت نامه نیز در باره غم چنین بیان می کند:

ـــو هســـتی  ـــرد راه  اصـــل عشـــق و   گـــر ت   م

  

ـــــواه درد  ـــــواه و   خ ـــــواه  و   دردخ   درد خ

ـــــــ                                    : 1386ار،(عطّ

367(  

  .ل می پردازد شاعري عاشق است وآنگاه که به تغزّ  سعدي شیرازي
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  بســتم  تــو  هب دل  کنندم که چرا عیبدوستان 

  بگــویم  تــو  بــا دل   غم  بیایی  چو   بودم  گفته

  

   چرایی  خوب چنین   گفتن که تو   هب  باید اول

                           تــو بیــایی برودچــون  دل از  غــم کــه چه بگویم

ـــــــــــــــعدي، : 1385.                      (س

  )934و933

  :  که گویاي وضع آن زمان است ،کردهدلتنگی واداررا به سرودن اشعاري سراسر هاي اجتماعی او نابسامانی

  نــوش کــرده و گفــت  ز خــون دلــم   شربتی   غم 

  

                                 کــه درایــن دوره خــرم اســت این شــادي کســی

  )565.                                        (همان: 

درك اسرار  از. او غمگین است چون انسان را حافظ، غم نیستی و فناي آدمی استهاي فلسفی  غم

 شراب ارغوانی نتواند بود : جز، چیزي غم سیاه و یأس آلوده. دواي این هستی عاجز می یابد

ــا ــی ســدیی جــام مین ــی م ــگ دل   اســت  ره تن

  

ــه ــه ازدســت من ــیل ک ــت  س ــا  غم ــرد  ازج   بب

ــــافظ،                           ــــزل 1370(ح : غ

128(  

ات و لحظات ن، آدر این مقام. غم هاي حافظ غم هاي عرفانی حافظ رنگ وبوي کامال متفاوت دارد

 وشیدایی کلمه عشق معادل ،وهوا غم دراین حال .معشوق همراه است وخاطره ویاد است که باعشق شیرینی

  .  است ودلدادگی

  زد  دم      تجلــــی     ز  حســـنت   پرتـــو   در ازل

ــر عــیش    زدنــد  دیگــران قرعــه قســمت همــه ب

  

      عــالم زد  همــه   بــه     و آتــش  شــد  پیدا   عشق 

  زد  غــم   بــر   هــم   کــه   بــود   مــا   ي  دل دیوانه

ـــــان:غزل                                  )152(هم

  بی غم و باده مست است. ،مولوي از بند زمان رسته 

  مــی خوشــدل تــریم ز باده غمگینان خورند و ما

  خون ما بر غم حرام و خــون  غــم بــر مــا حــالل

  رو به  محبوسان  غــم ده  ســاقیا افیــون خــویش

هر غمی کوگرد ما گردیــد شــد درخــون خــویش

  )256: 1380(سروش،                                                                                                  

 غم هاي نازل و جانکاه را چند چیز می داند اصلی ترین آنها خودخواهی وتعلق خاطرموالنا دلیل 

  . است وعالقه

  تنــــگ تــــر  آمــــد  خیــــالم   از  عـــــدم 

  بــــاز هســــتی تنــــگ تــــر بــــود از خیــــال

  

  زان ســــبب  باشــــد خیــــال اســــباب  غــــم

ــــود  ــــاللزآن ش ــــون ه ــــر همچ   در وي قم

 ،ب1د ،1369(مولــــــــــــــــوي،              

)3096و3095
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مرده اي بوده که زنده شده  از طرب آکنده می شود. آن کسی که از شراب عشق حق مست شد،  

  است و گریه اي که خنده می شود:

  مشد  پاینده  دولت   من  و  آمد عشق   دولت               شدم بدم خنده  گریه  شدم، زنده   بدم مرده 

: 7137یوســــــــــــــفی،(                                      

  )221و212

ه اشتباه حزن وغم به خواست وامر خداوند برانسان عارض می شود، تا اورا متوجّ وقت هادربعضی 

خود کندوهزاران نمونه از انواع وکیفیت غم درنظر موالنا که دراین مقال اندك به گوشه اي ازآن اشاره 

درآثار این  قیق غم رادبه صورت  نی وانواع غم برآن شدیم کهوگستردگی معاباتوجه به مطالب باال. شد

لی فضوگرایی وانواع وکیفیت غم درآثاربررسی و واکاوي قرار دهیم تا بتوانیم به علل غم حکیم فرزانه مورد

 این عارفرده ترآثار وافکارین طریق دریچه اي جهت شناخت بهتر وگستتا حد امکان دست یابیم تا از ا

 قدرفراهم آید. گران

  

  ت پژوهش:یّ ضرورت و اهمّ - 3- 1

ت آنها ،آن چنان که شایسته اوست مورد اینکه آثار این شاعر بزرگ با وجود ارزش واهمیّ توجه بهبا 

بررسی دقیق و موشکافانه پژوهشگران بزرگ قرار نگرفته و جنبه هاي مختلف آن مورد بررسی واقع نشده 

ص وان مشخّ حد تآثار وي در ظرایف ودقایقموردي سعی گردیده است بسیاري از است.پس با این پژوهش

  .شودفراهم  برجسته این شاعر حکیماري از عقاید وآداب نهفته درآثار، وزمینه اي براي شناخت بسیشده

  ي پژوهش:پیشینه-  4- 1

درمورد فضولی وآثار وي، مطلب چندانی توسط محقَقان برجسته نوشته نشده است وزندگی شخصی 

وآثار وي ازجنبه هاي مختلف مورد ارزیابی وکنکاش قرار نگرفته است،به جز موارد معدود که در منطقه 

ش هایی وپژوه است.شده آذربایجان صورت گرفته که درقالب دیوان اشعار ترکی وفارسی ودیگر اشعارش ارایه 

ن ایآثارزیادي در  نامدار صورت گرفته است. البته مقاالت وکه درجمهوري آذربایجان در مورد این شاعر 

طور مستقل تا  در مورد غم به است.یشمند بزرگ کم واندك دشده که در حد نام وارزش ادبی این انزمینه کار

ازدانشکده مهرانگیز قادر توسط خانم آثار موالنا،  غم در، پایان نامه اي به نام کرده اممطالعه  آنجا که تحقیق و

درمقطع کارشناسی ارشدارایه گردیده، که به موضوع مرتبط 1390ات فارسی کرمان درخردادماهزبان وادبیّ

. ولی به شودبا غم پرداخته است که می تواند به درستی راهنماي اینجانب در پیشبرد اهداف این پژوهش 

   . نشدجزاین اثري یا مقاله اي که به طورمستقل به واژه غم اشاره داشته باشد یافت 
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که به ذکرچند نمونه اشاره می گردد،سیماي  شده در مورد فضولی نیز آثار و پایان نامه هایی ارائه

و بحث 1392ان پیامبر(ص)در اشعار عربی و فارسی مال محمّد فضولی نوشته نادر مهدي دانشگاه تبریز آب

درشرح احوال، وآثارفضولی بغدادي وجایگاه او درادب فارسی، نوشته سیده طاهره موسوي دانشگاه سمنان 

 درمجله1376ومقاله تحت عنوان غزل هاي فارسی فضولی نوشته تقی پورنامداریان تابستان1393مهر

 1377ایران شناخت ومقاله تحت عنوان هفت جام فضولی در وادي شریعت نوشته بهرام طوسی تابستان

درمجلّه ایران شناخت وگزیده مقاالت مجمع بزرگداشت محمد فضولی به اهتمام علی اصغر شعر دوست 

 جمیعنمونه هایی از این دست که در مورد فضولی درآنها بحث گردیده که امید است 1375درسال 

 مورد رات وي تا حد تواننوشته ها  بتواننداین عارف وحکیم بزرگوار را به درستی معرفی نمایند وتفکّ

  ارزیابی وتحلیل صحیح قرار گیرد.

   هاي پژوهش:سؤال -  5- 1

  ت غم گرا است؟چرا فضولی به شدّ  - 1

  ی غم از نگاه فضولی چیست؟مفهوم کلّ - 2

  کند،چیست؟انواع غم واندوهی که فضولی مطرح می - 3

  پژوهش: اجراي روش – 6- 1

صورت کتابخانه اي واز نوع تحلیل محتوا می باشد . شیوه ي کار چنین است ه روش اجراي این تحقیق ب

مطالعه قرار می گیرد،سپس جزء به جزء ابیات مربوط به فضولی موردق هاي که ابتدا کتا بها ومنابع وتحقی

پس از استخراج ابیات وتوضیح آنها، به تنظیم فیش هاي گرد آوري دیوان فضولی مورد بررسی قرار می گیرد، 

ساختار وقالب  ودر گرفتهري شده مورد بررسی وارزیابی قرارشده پرداخته شده ودر نهایت نیز مطالب جمع آو

  .شدپایان نامه تنظیم وتدوین 

  : پژوهش هدف هاي- 7- 1

  رات فضولی در مورد غم.آشنایی با تفکّ- 1

  ایجاد غم از دیدگاه فضولی.بیان عوامل - 2

  ات روحی وروانی فضولی.بررسی خصوصیّ- 3
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  م:فصل دوّ 
  

  مبانی نظري پژوهش
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  لغت : در غم- 1- 2

.این واژه در پارسی استاي قرآنی ربی وکلمهع که مخفّف غّم (با میم مشدّد) است، لفظی واژه ي غم

کار  ودرهردو زبان تازي و پارسی درمعناي اسمی و مصدري به شودبه تخفیف میم استعمال می

ترین برابرهاي آن عبارتست از: غمگین کردن، غمگینی، حزن، اندوه، کرب، گرم، تیمار،  مهمرودمی

                                        نجد، خُیس، َشجَن، َفرَم، زَلَۀ، غَُمۀ و غُصّۀ، آدرنگ، آذرنگ و ...اندیشه،  وك، حَزَن، کََمد، حَوبۀ، معطاء،خَد

از است  آن به مربوط که وهرآنچه زاري گریه، مویه، حزن، اندوه، ه،غصّ: کلمات با مترادف لغت در غم

می  کاره ب خوشحالی و فرح شادي، همچون کلماتی مقابل در و محو و سکر تنگی، دل خوف، قبض، قبیل

 حزن اندوه،: شود می اشاره آنها از اي گوشه به که گرفته قرار توجه مورد ها، نامه لغت اکثر در کلمه اینرود. 

 افسوس غم«آمده فیسیندر فرهنگ  )gam(که  آزاري محنت و پریشانی و تشویش و آزردگی ودلگیري،

 همچنین و گانه شش اعراض از یکی«:  دهد می توضیح چنین غم مورد در دهخدا» .گزند و و  زیان گردد

 هالل شدن فرو روز، گرماي شدن سخت آن، گرمی شدت شود گیر دم که روزچندان گردیدن گرم سخت

 خفه پوشیدن، فرا راه، شدن هویدا نا خبر، کسی بر شدن مشتبه. نشود چندان که دیده تنگ و تیره ابر در

حالی است نفس را که  : غم غیر َهم ّ است چه همّ خوارزمشاهی آمده يدر ذخیره » .نفس گرفتن کردن،

ت خویش بدان آرد، و چنان پندارد که از خواهانی و جویایی همّ يمردم خواهد که کاري تمام گردد، و همه 

جوشد، و غم حالی است نفس را که هرگاه مردم  فروزد و دل او برمی او مر آن کار را حرارت غریزي او برمی

چیزي دربایست ، از دست بشود یا از آن بازماند و بدان نرسد یاکاري بیند از کسی که او را ناخوش آید و را 

                                                                                                             )  16797: 1377 دهخدا،( .آن کس را ازآن بازنتواند داشت و مکافات نتواند کرد، غمگین شود

 المنجد در که چنان. دارد برد کار فارسی در که رود می کاره ب معانی همین به غم هم در عربی

َمم جمع .الغَمه غموم و الغم: جمع«: آمده  َغم(شب لَیله) اندوهناك روز( یوم غم غم، حزن، اندوه،: غُ

  )     558: 1376معلوف،(»  گویند. را سخت گرفتاري بال، حزن، اندوه، غم، :الغٌمی والغَماء اندوهناك)،

یوم - 3 غموم جمع اندوه - 2. یغم :غَمروز ،مص- 1: الغم«: آمده چنین این غم مسعودي فرهنگ در

)                                                                                583م:1992جبران مسعود،( ».گرم گیرو دم شب یا  :غم اَولیلَه غم

 » اندوه کذایقال -  الغصه -  الحزن - غم«

 المحزون – آلود غم



 

  رویه محزونه- نگاه غم آلود

 فرهنگ المحیط، ذیل غم)               »(داستان غم انگیز: روایۀ ُحزنیه اَودراماتیک، اَوآهنگ غم انگیز، اغنیۀ ُحزنیه...

  » کرد اندوهگین اورا. پوشانید را آن َغمّاهُ: « 

 غموم.                                   جمع پوشاند می را شکیبایی و شادي که جهت بدان حزن، غم، الغًم: اندوه،

 سختی.                                                                                                         و بال اندوه،: الغَما

  غم)                        ذیل الحدیث، العربی المعجم(» . باشد ناپیدا آن هالل که شبی مهتابی، بی شب: لیلۀغَّما

 غم در فرهنگ عرفانی:- 2- 2

غم را بند طلب اهتمام »فرهنگ اصطالحات و تعبیرات عرفانی «ادي در کتاب دکتر سید جعفر سجّ

 نزدیک غم بدین شرح آورده است: عبیر هایی از ترکیب هاي معشوق معنی می کند ونیز ت

  صفت رحیمی حق به سالک را گویند.                                                                                غمخواري:

  گویند. غمکده : مقام مستوري                                                       مقام مستوري را  غم گزار:

                                                          )608: 1383ادي،(سجّت دارد. عمومیّ صفت رحمانی حق را گویند که شمول و غمگسار:

  غم در قرآن:- 3- 2

هایی که واژهدرآن مورد استفاده قرار گرفته است  بارهاقرآن چنین برمی آید که واژه حزن  با بررسی

  ».وحزن کرب ،هم غم، بّث،«:از عبارتندهستند،نوعی دیگر بیانگر اندوه بهکار رفته ودر قرآن کریم به

چون غم باعث پوشاندن سرور صل این کلمه یعنی پوشاندن چیزي وغم: این واژه از عوامل حزن است. ا- 1

این واژه در قرآن کریم شش بار ذکر  )455 :1414اند. (الغیومی، شود آن را عامل حزن بیان کردهانسان می

  شده است.

 بهقرآن این واژه همراه با واژه حزن ذکر شده وپراکندن است؛ در معناي تفریق و هبثّ: اصل این واژه ب - 2

شُْکو  َ نَّمَا أ ِإ«فرماید: که حضرت یعقوب(ع) خطاب به فرزندان خود میمعناي غم و اندوه سخت است؛ چنان

مرا پراکنده و آزرده کنم یا غمی که افکارمیرا کتمان ) یعنی غم سختی که آن 86 /(یوسف». بَثِّی وَُحزْنی

  ساخته است. 

 در این واژه )845: 1426(راغب اصفهانی، کند.که انسان راذوب میمعناي اندوهی استبههمّ: این واژه  - 3

  کند.قرآن مترادف غم نیست و تعبیر همّ براي تالشی استعمال شده است که انسان را آبدیده می

یعنی دگرگون ساختن زمین با حفر » کرب االرض«اصل آن از عبارت معناي غم شدید است وکَرب: به - 4

این واژه همراه با صفت  )706: 1426(راغب اصفهانی، گرداند. چنین میباشد. غم نیز نفس انسان راآن می

 عظیم در قرآن چهار بار ذکر شده است.

   "حزن"بنابراین ،بیشتر وارد شده” فرح“عظیم الشأن، نسبت به کلمه قرآن در”ُحزن“با اینکه واژه : حزن -5 
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کار قرآن قرار و پرهیز واجتناب از آن، در دستورو افسردگی وغمگینی، ویژه مسلمانان نه، بل کافران است 

  دارد. 

  قرآن:مشتقات  آن  در  حزن و- 1- 3- 2

  واژه متضاداین واژه  )54 :1404فارس، (ابن . معناي خشونت و شدت در چیزي استدر لغت به» حزن« 

(راغب  کرده اند. بیان»حزن«کند، آن را عامل میداررکه غم، نفس انسان را جریحه. به این اعتبااست» فرح«

الشأن نمود عظیم  در قرآن”با ساختارهاي مختلف”باراز چهل  بیشتر» حزن«اژه و )231: 1426اصفهانی، 

صورت گرفته،با » حزن« ه يهاي گوناگونی که در قرآن از کلم وساختاراینک مشتقات  پیدا می کند.

  آیات مربوطه برشمرده می شود:ذکر

  ) ؛30/)، (فصلت153و139/(آل عمران» : تحزنوا«

   ) ؛68/)، (الزخرف49/(العراف »:تحزنون«

   ) ؛7/)، (القصص24/(مریم »:تحزنی«

  ؛ )10/(المجادله، ]سکون حاء وضم زاء [»:لیحزن«

  ) ؛76/)، (یس23/)، (لقمان65/)، (یونس33/)، (االنعام41/)، (المائده176 /(المجادله»: یحزنک«

  ) ؛51/(االحزاب»: یحزن« 

  ) ؛13/(یوسف»: لیحزُنُنی«

  ) ؛103/(االنبیاء»: یحزنهم«

 )،35)، (االنعام/69)، (المائده/170)، (آل عمران/277و274و262و112و62و38البقره/(»:یحزنون«

   ) ؛13/االحقاف)، (61/)، (الزمر62/)، (یونس35/(االعراف 

 [الَخوفٌدر قرآن مجید کلمه [الیحزنون ] سیزده بار و همیشه با جمله طوري که مشاهده می نماییم، 

   دیگر لیهم ] آمده است. یعنی بر مؤ منان هیچ نوع غم و افسردگی و یا ترس و نگرانی وجود ندارد ودر آیهَع

  فرماید: براولیاء خدا ترس و نگرانی و افسردگی وجود ندارد.دیگر می 

) 33/)، (العنکبوت13/)،(القصص40/)، (طه70/)، (النمل127/)، (النحل88/)، (الحجر40/(التوبه»: تحزن«

 ؛

  ) ؛84/(یوسف ]ضم حاء وسکون زاء[»:الُحزن«

  ) ؛86/(یوسف ]به ضم اول وسکون حرف ثانی[»:حزنی«

اندوه “ به فتح حاء وزاء) معانی تراشیده اند که اولی افاده کننده» ( حزن«به ضم حاء) و” ( حزن“اهل فن براي 

   “زمین سخت “است و دومی به مفهوم ” بسیار

  ) ؛34/(فاطر]فتح حاء وزاء [ : »الحزن« 
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   ) ؛8/)، (القصص92/(التوبه»: حزنا«

  :در قرآن  غم پیامبران- 2- 3- 2

اندوه می خواهد زمینه آرامش را فراهم خداوند با رفع حزن وروشن است که زیر  یه هايبا مالحظه آ

 گردد. می افق آینده به سوي بندگان روشناست که تالش ها ثمر بخش می شود ونماید زیرا در این صورت  

همه این آیات خواهان برطرف کردن اندوه است ودر صورت ن نکته هم الزم است که خداوند درتوجه به ای

  متذکّر رفع آن می شود به آیات زیر توجه نمایید. بروز موجبات اندوه

 لِصاحِبِِه التَْحَزْن إِالّ تَنْصُُروُه فَقَدْ نََصرَُه اللُّه إِذْ أَْخرَجَُه الَّذینَ کََفرُوا ثانِیَ اثْنَیْنِ ِإذْ هُما فِی الْغارِ ِإذْ یَُقولُ - 1

َکلَِمۀُ اللِّه هَِی وَ الَّذینَ کََفرُوا السُّفْلىجَعَلَ کَِلمَۀَ دَُه بِجُُنوٍد لَْم َتَروْهاوََأیَّ وَ  َسکینَتَهُ َعلَیْهِ إِنَّ الّلهَ مَعَنا َفأَْنزََل الّلهُ

  مشکل ترین ساعات، او را کنید، خداوند اورا یارى کرد؛ (ودررا یارى ن)اگر او40/حَکیٌم(التوبها وَاللُّه َعزیزٌالْعُلْی

مین نفر بود (و یک نفر آن هنگام که کافران او را (از مّکه) بیرون کردند، در حالى که دوّ ؛تنها نگذاشت)

غم مخور، خدا با «گفت: مىگام که آن دو در غار بودند، و اوبه همراه خودبیشتر همراه نداشت)؛ در آن هن

کردید، او مشاهده نمى فرستاد و با لشکرهایى کهند سکینه (وآرامش) خودرا بر اواین موقع، خداودر» ماست!

و سخن خدا (و  ؛و گفتار (و هدف) کافران را پایین قرار داد، (و آنها را با شکست مواجه ساخت) کردرا تقویت 

  آیین او)، باال (و پیروز)است؛ و خداوند عزیز و حکیم است.

 )88/تَْحَزْن عَلَیْهِْم وَ اْخفِْض جَناحََک لِْلمُؤْمِنینَ(الحجرُهْم وَالمَتَّعْنا بِِه أَزْواجًا مِنْما تَُمدَّنَّ عَیْنَیْکَ إِلى ال -  2

کفّار)دادیم، میفکن و به هایى از آن ها( این) هرگز چشم خود را به نعمت هاى (ماّدى)، که به گروه(بنابر

 چه آن ها دارند، غمگین مباش و بال (عطوفت) خود را براى مؤمنین فرود آر.خاطر آن

  صبر صبر کن، و )127(النحل/ قٍ مِمّا یَمْکُرُونَ ما صَبْرُكَ إِالّ بِالّلهِ وَ ال تَحْزَنْ عَلَیْهِمْ وَ ال تَکُ فی ضَیْ  وَ اصْبِرْ وَ  -  3

هاى ئهتوطتو فقط براى خدا و به توفیق خدا باشد! و به خاطر (کارهاى) آن ها، اندوهگین و دلسرد مشو و از 

  ها، در تنگنا قرار مگیر.آن

و )از (تکذیب و انکار) آنان غمگین مباش،70(النمل/تَحَْزْن عَلَیْهِْم َو ال تَکُْن فی ضَیٍْق مِمّا یَمْکُرُونَ َو ال  -  4

  ات از توطئه آنان تنگ نشود.سینه

فًْسا  َ تَحْزََن َو قَتَلْتَ تََقرَّ عَیْنُها وَال أُمَِّک کَیْ  مَْن یَکْفُلُُه فَرَجَعْناَك إِلى إِْذ تَمْشی أُخْتَُک فَتَقُوُل َهْل أَدُلُّکُْم عَلى -  5

آن هنگام  )در40طه/(قَدَرٍ یا مُوسى ئْتَ عَلىَو فَتَنّاكَ فُتُونًا فَلَبِثَْت سِنینَ فی أَهْلِ مَدْیََن ثُمَّ جِ   فَنَجَّیْناكَ مَِن الْغَمّ

 نشان دهم که این نوزادآیا کسى را به شما «گفت: مىرفت ونزدیکى کاخ فرعون) راه مى که خواهرت (در

بازگرداندیم،تا چشمش به تو روشن را به مادرت  پس تو»(و دایه خوبى براى اوخواهد بود)کندرا کفالت مى

 بارها تورا آزمودیم.و  ازاندوه نجات دادیمما ما تورا وتو یکى(از فرعونیان)راکشتى ا و غمگین نگردد! شود
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رسالت) به این جا دى سپس درزمان مقدّر(براى فرمان توقف نمو»مدین«سالیانى در میان مردم پس از آن،

  آمدى،اى موسى!

(القصص أُمِِّه کَْی تَقَرَّ عَیْنُها وَ ال تَحْزََن َو لِتَعْلََم أَنَّ وَعَْد اللِّه حَقٌّ َو لکِنَّ أَکْثَرَُهْم ال یَعْلَمُونَ  ناهُ إِلى ْ فَرَدَد – 6

بداند که وعده الهى حق است ا چشمش روشن شود وغمگین نباشد واو را به مادرش بازگرداندیم ت)ما 13/

  دانند!ولى بیشتر آنان نمى

ا مُنَجُّوَك وَ أَهَْلکَ ءَ بِهِْم وَ ضاَق بِهِْم ذَرْعًا وَ قالُوا ال تَخَْف َو ال تَحْزَْن إِنّوَ لَمّا أَْن جاءَْت رُسُلُنا ُلوطًا سی -  7

حال و  بد هاآندیدن فرستادگان ما نزد لوط آمدند، از )هنگامى که33/(العنکبوتالْغابِرینَ  مَِن امْرَأَتََک کانَتْ إِالَّ

همسرت که در  ات را نجات خواهیم داد، جزخانوادهنترس و غمگین مباش، ما تو و«ند: دلتنگ شد گفت

  ماند.میان قوم باقى مى

  :درقرآنغم اولیاء(دوستان)خدا- 3- 3- 2

  مطلق ملک ک موجودات آن و حتى  وجود خودشبه این که تمامى عالم و تک ت  اگر کسی معتقد است

هیچ وداند، مالک هیچ چیز نمىودرا نیزخخداى سبحان است واحدى دراین ملکیت شریک او نیست قهرا 

، و این حالت همان  یا اندوه گرددآورد تا در باره آن دچار خوف وىچیزى را متعلق حق خود به حساب نم

خَْوفٌ لِّه ال: أَال إِنَّ أَوْلِیاءَ الوضعى است که خداى تعالى اولیاى خود را به داشتن آن توصیف نموده و فرموده

  .) 62(یونس/ُهمْ یَحَْزُنونَ عَلَْیهِمْ وَ ال

یَلْحَقُوا بِهِْم مِْن خَلْفِهِْم أَّال خَوٌْف عَلَیْهِْم َو ال ُهْم فَرِحیَن بِما آتاهُُم اللُّه مِْن فَضْلِِه َو یَسْتَبْشِرُوَن بِالَّذینَ لَْم 

خداوند از فضل خود به ایشان بخشیده )  آن ها به خاطر نعمت هاى فراوانى که 170(آل عمران/یَحْزَنُونَ 

اند( مجاهدان و شهیدان آینده)، خوش لند و به خاطر کسانى که هنوز به آن ها ملحق نشده است، خوشحا

دانند) که نه ترسى برآن هاست، ونه غمى مىبینند وآن ها را درآن جهان مى وقتند (زیرا مقامات برجسته

  خواهند داشت.

 :درقرآن غم و اهل ایمان- 4- 3- 2

  مورد اهل ایمان از جمله گروه هایی هستند که در قرآن از آنها بسیار یاد شده است. ودر آیاتی از قرآن در

  کرده ارائه  از انسان دور کند راه کارهایی را  خداوند در این آیات براي این که اندوه را .آنها سخن گفته شده است

 )38بقره/ (»ال هُمْ یَحْزَنُونَ فَالخَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ« : در قرآن انسان از ترس و اندوهاست. راه کار هاي خدا براي نجات  

بسنده شده است. » ال هُمْ یَحْزَنُونَ « به عبارت )61الزمر/ (به مناسبت هاي مختلف تکرار شده است و درسوره

» نجات دادن آدمیان پرهیزکار به وسیله خداي سبحان « را مصداق » دور شدن از اندوه و غم « این آیه نیز 

« که » دام جهل ناشی از اندوه و غم « معرفی کرده است. به عبارت دیگر، خداوند است که پرهیزکاران را از

  سازد.است رها می» یطان دام ش
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پروردگارشان مسلم لح انجام دهند، پاداششان نزدعمل صا، وروز رستاخیز ایمان آورنده خدا وگاه بهر

)؛ کسى که روى خود را تسلیم خدا کند و نیکوکار باشد، پاداش او نزد پروردگارش ثابت 62/است (بقره

 /(بقره َیحْزَنُونَ  َیْأتِیَنَُّکْم مِنّی ُهدًى َفمَنْ تَِبَع هُدايَ فَال َخْوٌف عَلَْیِهْم َو ال ُهمْ قُلَْنا اهِْبطُوا مِنْها جَمیًعا فَإِمّا .است

همگى از آن، فرود آیید. هرگاه هدایتى از طرف من براى شما آمد، کسانى که از آن پیروى «)گفتیم: 38

الصّابِئینَ مَْن  وَ آمَُنوا َو الَّذینَ هادُوا وَ النَّصارىإِنَّ الَّذینَ » شوند.کنند، نه ترسى بر آن هاست، و نه غمگین 

)  62حْزَنُوَن ( البقرة/ یَ  آمَنَ ِباللِّه َو الْیَْوِم اْآلِخِر َو عَِمَل صالِحًا فَلَُهْم أَْجرُُهْم عِنْدَ رَبِِّهْم وَ ال َخْوفٌ َعلَیِْهْم َو ال ُهمْ 

نصارى و صابئان ( پیروان اند، و کسانى که به آیین یهود گرویدند و(به پیامبر اسالم) ایمان آورده  کسانى که

، و عمل صالح انجام دهند، پاداششان نزد پروردگارشان ه خدا و روز رستاخیز ایمان آورندیحیى) هر گاه ب

  عصر و زمان ادیان الهى، که دردام از پیروان گونه ترس و اندوهى براى آنها نیست. (هر کمسلم است و هیچ

اند، مأجور و رستگارند.)ِإنَّ الَّذیَن آمَنُوا َو َعِملُوا الصّالِحاِت َو خود، بر طبق وظایف و فرمان دین عمل کرده

)کسانى که 277/رة أَقامُوا الصَّالَة َو آَتُوا الزَّکاَة لَُهْم أَْجُرُهْم عِنَْد رَبِِّهْم وَ ال َخوٌْف عَلَیِْهْم َو ال ُهْم َیْحَزُنونَ(البق

مان آوردند و اعمال صالح انجام دادند و نماز را برپا داشتند و زکات را پرداختند، اجرشان نزد پروردگارشان ای

  شوند.است؛ و نه ترسى بر آنهاست، و نه غمگین مى

  :در قرآن غم مسلمانان- 5- 3- 2

را دل گرم می منین ؤودر مقابل م ،ل اندوه بین مسلمین بیان می داردخداوند شیطان را عام زیر در آیات

یَْس بِضارِِّهمْ لَ َِلیَحْزُنَ الَّذیَن آمَنُوا مَِن الشَّیْطانِ  إِنَّمَا النَّجْويثیري نخواهد داشت.أشما تکه این وسوسه ها دردارد

خواهد با آن است. مینجوا تنها از سوي شیطان ) 10/الْمُؤِْمُنونَ(المجادله عَلَی اللّهِ فَْلیَتَوَکَّلِشَیْئًا إِالِّبإِذْنِ اللِّه وَ

تواند هیچ گونه ضرري به آن ها برساند جز به فرمان خدا. پس مؤمنان تنها بر  مؤمنان غمگین شوند. ولی نمی

  . خدا توکّل کنند

 بزرگ، وحشت)103 /هذا یَوُْمکُمُ الَّذي کُنْتُمْ تُوعَدُونَ(األنبیاء ال یَْحُزنُهُمُ الْفَزَعُ اْألَکَْبُر وَ َتتََلقّاهُُم الْمَالئِکَه- 

وعده شما است که به این همان روزيگویند:)آیند،(و میستقبالشان میکندوفرشتگان به ااندوهگین نمیهاراآن

می دهد حتی در آخرت هم اندوه را از مؤمنین بر می داریم. فزع اکبر آن در این آیه خداوند خبر. شدداده می

اند که از را بعضی اشاره به وحشت هاي روز قیامت دانستهکند. فزع اکبر ( وحشت بزرگ ) ها را غمگین نمی

هر وحشتی بزرگتر است و بعضی اشاره به نفخه صور و دگرگونی هاي پایان این جهان و تزلزل عجیبی که در 

                         .                                               سوره نحل آمده است 87افتد آن چنان که در آیه ارکان این عالم می

  :در قرآن غم تقوا پیشگان- 6- 3- 2
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Abstract: 
Literary works of any nation in addition to its representation role of past time, is a direct mirror 

of thoughts and resources to invite human being to the advice and virtue. Fozouli,one of the 10th 

century poets who has created a big number of master-pieces in Arabic,Persian,Turkish.In fact the 

main topic of Fozouli’s persian poetical-work is love and kindness,specially in persian lyrics love 

and kindness find a vast concept through which all the spritual worlds of the poet is expressed. And  

Because of this,he would prefer to deal with this contents more,and one of the high frequently used 

contents in Fozouli’s poetical-works is the term of sorrow and all the other contents related to that, 

which made a huge part of works of the gnostic poet and maybe for this reason he is famous as a 

sorrowful poet. In this research it is tried to deal with the sorrow in Fozoulis’ worldview and the 

type of his perspective about sorrow and misfortune, inaccordance to this purpose lots of subject-

matters and articles, although realy rare but collected,and lost of cotents are evaluated,ultimately 

this thesis is compiled in four chapters.An abstract and an introduction, within the first chapter it is 

tried to explain generalities about the subject- matter, through the second chapter Quran and 

dignitaries authoritie’s recommendations of theology, and gnosticism , third chapter is about 

Fozouli’s thoughts about sorrow that its first part is about poet’s biography and then three high 

frequently used concepts of his poeticl- work :sorrow,pain and cry, also it deals with the reasons of 

their genesis , kinds , benefits and the other concepts related to them. And within the fourth chapter 

considering all these subject-matters we can get the result that his sorrows are more praised and 

there is not much about indecency and that the most of his sorrow is love one & he introduces other 

sorrows along with this love sorrow. Anyway his sorrow is not the worldly one and he neve knew 

himself as a person who is dependent on the concerns and belongings of the world. 
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