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 چکیده
است. در  یمخاطب بازگو کند و شامل انواع مختلف یو اندوه خود را برا ماتیکوشد تا ناملا یم ندهیاست که در آن سرا ییغنا اتیاز نوع ادب «یبث الشکو»      

در  ،ینحوة تقابل و عملکرد و نیی،تب شیو ذهن ینیع یقرن دهم در ارتباط با امور ناسزاوار زندگ یشاعر توانا یرازیش یعرف یو روان یپژوهش اوضاع روح نیا

را در پنج مقوله   یشعر و زیآم هیراستا پژوهشگران، شواهد گلا نیشده است. در ا یموجود در جامعه آن دوره بررس یها یها و ناهنجار یبرخورد با نابسامان

 قی. روش تحقافتندی یرا از نوع شخص هیگلا عنو نیشتریب یدر شاعر یاند و با توجه به سبک خاص و دهیبرگز یو شخص یفلسف ،یعرفان ،یاسیس ،یاجتماع

 .محتواست لیو به گونة تحل یاسناد

 

 هییشکوا ، یسبک هند ،ی، عرف هیگلا :كلیدی واژه های

 

  مقدمه
 جفا کرد روزگار    یغت یرما را اس  نسبت گناه    یکه ب حیرتیمبه  عرفی

تظاهر، خودنمایی و سرشار از صـمیمیت و عاطفـه هسـتند و از  عاریو  شاعرازآنجاکه شکوائیه ها بیان کنندة احساسات واندیشه های واقعی 

 ردندهنـد، لذا  بهتـرین وسـیله بـرای پی ب را چنان که هست، به خواننده نشان می یة واقعی کنار زده، وهرای را از چ دهپرهرگونـه 

 یروح تألماتو  تأثراتاست که حاصل  هاییآن  "الشکوی بث" های نمونه بهترین فارسی ادبیات در. رونـد حقیقی شـاعر بـه شـمار می«من»به

، معادل  "الشکوی بث" واژة یانجام گرفته برا یاز پژوهش ها یدر برخ».باشد واداشتهآن شعر  یشرا به سرا یاست که و یبزرگ یشاعر و رنج ها

شاعر گاه به فلک و روزگار  شکوایی،(. در خلال اشعار 101، 1332 ، رزمجو و 33، 1332یان،. )طالب«اندذکر کرده  یزن ییهو شکوا یهمانند : گلا هایی

حاکمان ستمگر  یآگاه و متعهد، از جفا یموارد چنان شاعر یکند. در برخ یرا آزرده خاطر م یو جفاپیشه،معشوق  یزن کند؛ زمانی یشکوه م

گرفتند دل آزرده بودند و این امر در سرودن شعرهای گلایه شاعران سبک هندی از آن جا که مورد بی مهری حکومت صفویه قرار  کند. یاعتراض م

 آمیز آنان بی تاثیر نبود.

 یرازیش یعرف یو معرف یرواج سبک هند
همه جانبه، در اوج تناسبات  یشعر با انسجام یک یاجزا یبلند  و تمام یکه در آن ها ، نظم چنان کاخ یو عراق یبرخلاف سبک خراسان         

 یلفظ یدتعق ، یدچار سست یزن یترفت و گاه در سطح همان تک ب یفراتر نم یتب یکسبک انسجام شعر از سطح  یندر ا ،بود ییو محتوا یظاهر

تازه  یمضمون ها ینششاعران را به ابداع و آفر یجبه تدر یداز تکرار و تقل یزآن زمان، گر یاجتماع یاسی. علاوه بر اوضاع سی شدم ییمعنا یا

-103) یان( در زمان صفوی)هندیننو یسبک یوعشکل کلام، مقدمة ش ینآن در کوتاه تر یانو ب یالخ یرن به استفاده از تصاوواداشت؛ علاقة فراوا

 یدهقص هر چند در کلام متولد شد. یجازو ا یالخ یرتازه و استفادة فراوان از تصاو یبا مضمون ها یشعر سبک هند یبترت بدینه.ق( شد؛  1113

شد. از  یکمتداول عامة مردم نزد یوةها مانند غزل به زبان محاوره زمان و ش یدهقص بیشترزبان  ؛ امانداشت یتیدوره چندان مقبول یندر ا ییسرا

محتشم  ی،بافق یوحش ، یشابورین یرینظ ی،چون: بابافغان یتوان کسان یم یدندساله به ظهور رس یستدورة دو ینکه در ا اعرانیانبوه ش یانم

 .و ... را نام برد یرازیش یعرفی، کاشان

است . او از  یبزرگ قرن دهم هجر یو شعرا یراز مشاه "یدیجمال س"و معروف به  یمتخلص به عرف یرازیش ینبن جمال الد یعل ینالد زین

خط  داشته است. خوش یمنطق و حکمت بهرة نسبتاً مطلوب ی،برخوردار بوده و از علوم متداول عصر، هم چون پزشک یخوب یهوش و استعداد علم

عجب طالعی دارند که هیچ کوچه و بازاری نیست که ، و حسین ثنایی در شعر او)عرفی(» در بارة او گفته اند:  . استرا می شناخته  یقیبوده و موس
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 یستدر ب.  (120 : 1333، ی)انصار« خرند  کتابفروشان دیوان این دوکس را در سر راه نگرفته نایستند و عراقیان و هندوستانیان نیز به تبرك می

از آبله  یخواه بر اثر آزردگ یو» گرفت. یشحقارت راه هندوستان در پ یماز ب ی،و شش سالگ یسترا گرفت؛ در ب یصورت و یباییز یآبله ا یسالگ

و  یآور انچون با فصاحت و زب،  یکه حداثت سن عرف یداست....و به شمال هندوستان رفت... پ یرونب یرازنام و نان از ش یو خواه در جستجو ییرو

 گرچه  (301- 5/2/302،  1331)صفا،« شاعر. ینیو آن گشت و هم موجب غرور و خودب ینرشک  ا یةاو همراه شد، ما یدانش و سخن گستر

میبالد و هم اظهار عجز میان توانایی و عجز شناور است و در میان امید و نومیدی متردد است ؛ هم به خود  ، شاعر این عصر انسانی تراژیک است»

  (22 : 1331ی ،کند.) فتوح می

 ینسخن ا یاز موردها مانع استوار یسخنش جز در پاره ا یروان یناما ا ؛سرگرم است یشاحوال خو یتسخن روزانه و حکا یانبه ب یعرف ییگو»

 (305:  5/2/302،  1331صفا،.«) و جزالت و متانت کلام را با هم نموده است سلاست یشینیانشاعر هنرمند نشد و او به قول پ

گویی روانی زخم خورده دارد تا جایی که از کند شعر می سراید  یبیش از آنچه به تصور در آید خودش است و با آن چه احساس م عرفی

 شعرهایش گاهی بوی خودآزاری به مشام می رسد.

 ت  تشنه لب و چشمه حیوان نَفَسِ ماس ما

 درویشِ جهانیم و هُما در قفسِ ماست                                      

 در باغِ تمنّا ثمرِ پیش رسِ ماست  شای تو مردن   لذّتِ امیّدِ تما از

 ریان و کباب اند    اجابت همه ب مرغانِ

 در روضه خلدی که نسیمش نَفَس ماست                                 

همراه با تفاخر و مناعت طبع،  یوانشد .داشتند یادیز یلتما یو یشاعر یوةشهرت داشته و شاعران ترك زبان به ش یراناز ا یشب یندر هند و عثما

آنان در قبال  یتیمسؤول یبر حاکمان زمانه تاخته و از ب گاهی هم  )عاشقانه( است.یشخص یی اجتماعی، عرفانی، فلسفی وشکوا ینمضامحاوی 

 ست.شده ابیان در ادامه  ی همراه با توضیح مختصری از نوع شکواییة مورد نظرمختلف و یها یهاز گلا ی. شواهد)سیاسی(است یدهنال یترع

 ن که شکایت برم به چرخ    گفتم چنان مک

 خندید و خیل فتنه دوتا کرد روزگار                                       

 یاجتماع اتیشکا-1
اجتماع  یایدن چةیجهان خارج را از در یجانبة اجتماع است. لذا آدم رهمهیتحت تأث نیاز هنگام تولد تا دم واپس ،یمانند هر انسان اجتماع هنرمند

امر  نی(. ا53-12،  1330،یاوست.) تراب یو فرهنگ یاجتماع اتیاوست متأثر از ح یشاعر که سازندة سبک شاعر تیکه شخص ییتا جا ندیب یم

 : چون یوادارند .موارد هیرا دل آزرده کنند و به گلا یو رامونشیپ یها دهیو پد ماتیاز ناملا یاریشود بس یم ببس

 نیاز ا میکن یاز آن را به ضرورت نقل م یاتیبلند که تنها اب یدر سروده ا ی: عرفو خود شاعران یبازار شاعر یاز كساد تیشکا-1-1

 :حذر داده است شان،یستم ک نیبرده و از نفس ا تیشکا نیدسته شاعران معاصرش چن

 نهم بر زبان صوت و جلا یم  هجو شاعران گدا         کنم  یم

 یاز طبع شان، رود خام دیشا                 یبکوبند طبل بدنام تا

  ن چو سرجوش خم بر آمده صاف    م 

 لاف دةیچک گانیفرو ما نیو                                   

  دام          ریهمه دست آشنا چو طا 

 طلب چو کودك خام یدیهمه ع                                  

 گدا و دست دراز دهیکس ند            ازین یمنتشر کرده رقعه ها 

 (222-253، 3ج  وان،یافصح الفصحا )د وانیبهر د  هان در ره شمال و صبا     ابل 

 :دیگو یپردازند م یپرداختن به عشق و معشوق، به مدح ممدوح م یکه به جا یدر سرزنش شاعران و

    یگو هدهیعشق حرام است بر آن ب سخن»

 (133-132، 2ج  وان،ی)د  «   آغازد حیغزل گفت، مد تیکه چو ده ب                         

سبک  زیهستند که در کسوت شاعران در آمده و بلبلان را ن ییخربط ها ایمردم خوارند و  ی: آنان چونان افعدیگو یسرا م هودهیشاعران ب  دربارة

 :مقدار کرده اند

                   یهم گهر افع یو ،یمعن یصورت ب یا»
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 غل؟ یاز لطفت برگردن معن ینه یتا ک                                  

 مغزت                       یشعرا شد پست از شعر ته نام

 خربط بدنام کنِ بلبل؟ یا یشو یتا ک                                      

 هر که زبان دارد جائز بودش گفتن     ین

 بودش دلدل قیهر که سوار افتد لا ین                                

     یز پس عمر یگفت یمصرع با معن کی

 (112: 2ج  ،ی)عرف«                 رنگ گل و آب مل... یوان گاه بر آن بست                     

دارای نوعی منش قلندری است. از خصوصیات  یواست.  دهیكار نال ایمسلمانان ر ریاز زاهدان ناراست و سا یرازیش یعرف-2 -1    

 ندارانیو زاهدان و د انیاز صوف یباشد.و یکار بیو فر ایارکان، ر نیاگر هدف از انجام ا ژهیاین منش، کم توجهی به احکام و آداب شرعی است بو

  :داشته است یردل پ ییایر

 (215:  وانیصنم را    )د تیمکن ب ریآلوده به تزو   و بجو راه حرم را   ریبرو از د زاهد

 (230چرا؟                         )همان:  یزهر فروشد کس اله،یدر پ یمچرا    ینوبهار باده، ننوشد کس در

 را بود                  شانیجمع پر نیاست ک نیاگر ا نید

 (123)همان:   بنه     یمسلمان نیبر د ریتهمت تزو               

 :جماعت، حق مطلب را ادا کرده است نیدربارة ا بایز یتیدر ب و

 کفر  در لباس عصمت و دل در پلاس  تن»

 «       ما اهیس یاز غازه لاله گون شده رو                           

 (233: 2)ج    

کند. هرچند به آداب شرعی چندان متأدب نیست، تعلق قلبی شدیدی  یم تیشکا ینید نییبر آداب و آ رانیو خرده گ نانید یاز ب ییدر جا یحت

 .این ماجراستبه تشیع دارد. مدایحی که وی در ستایش ائمه اطهار )ع( پرداخته، خود بهترین گواه 

 که زبغض تو دم زند                            یتوز نهیک آن

  کشد علم تیکه به کن یوان خون گرفته ا                    

 روزگار کند قصد کارزار               غیت با

 (235: 2ج وان،ینهد قدم  )د دانیبا قهر کردگار به م          

 .ندیمستحق قهر او جهیبا خداست و در نت یو گفته است که کارشان دشمن دهیرا نکوه یدشمنان خاندان عل یبالا، عرف تیدو ب در

 .خود و خلق الله را از اکرام و و احسانشان منقطع کرده است دینالد. همانان که ام یو.... م انیعلما، غاز ،یاز عمال حکومت یو -1-3  

 عاملان شهر ز احسان شما               یا میفارغ

 شما زانیگنجد به م یکشت و کار ما نم                                 

       یگر نبخشد مرهم شانیر نهیس یعدل ا دست

 شما   بانیبشکند چاك گر یطاق کسر                          

 (255: 1ج وان،ی)د   

 :شود ینم افتیمحرم شدن با اسرار او  یبرا یگوش نه،یبا وجود صدها درد در س که نالد یم یاز زمانه ا -1-4  

 دهم به دست تماشا زمام چشم                    یک تا

 بر آمد به نام چشم هیزنم که گر یفال                                        

 صد نوحه هست بر لب و نسپرده راه گوش        

 (323: 1331 وان،ید دهینام چشم  )گز دهیهست در دل و نشن هیصد گر                  

 :کند یگونه گله م نیا وبیبه ع شانیاهل عام و آلودگ یاز ناخالص نیهمچن-1-5

 تهمت و کذب اند و فساد         یهمگ ایدن اهل

 (123: 2ج وان،یورطه مسلم برداشت؟                      )د نیرخت خود را که از ا                              

 یاسیس یها تیشکا-2
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را  یاجتماع ای یو آزمندانه، حقوق فرد یخود محور ینادرست حکومت داران است که با خو یها و باورها شهیبا اند زیها، تبلور ست تینوع شکا نیا

در  یو دوران آشفتگ 3و  2 یدوره به نسبت سده ها نیدر ا رانیا یاست، اوضاع اجتماع هیاز شاعران دوره صفو یرازیش یپا گذاشته اند. عرف ریز

دارد و بارها  یآرام بایتقر یزندگ یهم در دربار شاهان گورکان یبه نسبت بهتر بود و خود عرف زیدر دورة بعد از چنگ لخانانیا یخراسان و قدرت طلب

خود شاعر دستخوش  یمعنو ای یاست که حقوق ماد ییآن جا یاسیس یها تیشکا جادیا لیااز دل یکیرا ستوده است. چرا که  یشاه گورکان

 یاز شخص یعملکرد نامناسب ای( یفرغان فیس یاسیروا داشته شود )اشعار س تیبر جامعه و رع یستم ای( و یخاقان یاسیحوادث شود)اشعار س

از حکام،  یو یو انتقادها یاسیس هییشکوا  ،یعرف یزندگ طی... که با توجه به شرا( و نیرمبارزالدیحافظ از ام یاسیس یسر زند) انتقادها یحکومت

 .ندارد یقابل توجه سامدب

 یعرفان یها هییشکوا-3        
 یشاعر از سر پرخاشگر تیتفاوت که شکا نیبا ا دیآ یبه نظر م لسوفانهیف شتریامر ب یعارفانه از نظر محتوا، در باد یها هییاذعان کرد شکوا دیبا

 رجوعکند که قصد  یم یمعرف یملکوت یو رضا در برابر قهر و لطف پروردگار است. مبحث عرفان، همواره انسان را موجود میتسل یکه از رو ست،ین

 نیخلق شده است که در زم نیا یانسان در آغاز برا: »ندیفرما ی)ره(، شاعر و عارف معاصر م ییدارد. علامه طباطبا یمعبود ازل داریبه بهشت و د

 ،ییامتحان او بوده است.  )طباطبا یداد برا یاو را در بهشت )نه آن بهشت جاودان( جا یچند روز یتعال یو اگر خدا ردیبم نیکند و در زم یزندگ

گرفتار است،  ایملکوت در دامگاه دن یدر گلستان ها دنیاز کوثر و چم دنینوش یکه جا نیاز ا وانشی، در چند جا از د ی(. عرف112، 1، ج1332

 .یدر باغ ارم است نه خون دل خوردن در جدا ماندن از انعام آسمان ستنیاو شربت کوثر و ز قیکه قوت لا دهینال نیچن

 آه                         دم،یچش یناز شربت کوثر نم از»

 (235: 1ج وان،ی)د«                                   ر چه کار امربآتش دل و داغ جگ                                            

 و خندد به گلستان و به گلشن             دیرو گل»

 (210)همان: «                                    قفس ما یهوا ستیدر باغ ارم ن                                             

 رضوان                    یمکن، در بگشا ا هودهیب ناز»

 (232)همان: «      بهشت یبه تمنا یبه وداع آمده ام، ن               

 قدم               یک تیز کو یمانیپش یب»

 (221: 2)همان: ج«     زنم؟ یم مانیدر بهشت ناپش                 

 یفلسف یها هییشکوا  -4 
وع علاوه بر آنکه مردی فاضل و اهل مطالعه بود، در محیطی زیسته و شعر سروده که علوم عقلی پایه مطالعات بوده و آزاد اندیشی نه تنها ممن عرفی

 سفهنبوده بلکه مرسوم بوده است. آثار شعرای آن دوره لبریز از روح فلسفه است و در آن میان به قول شبلی نعمانی، عرفی بیش از همه به فل

 یمعما یها یدگیچیاند. شاعر از پ دهینام یفلسف ی هییو آسمان را شکوا ریاز تقد تیشکا ی(. به طور کل 102تا :  یپرداخته است )شبلی نعمانی، ب

 .کند یم تیشکا نیچن یفلک و موارد یداریامور و گردش آسمان و ناپا

 :ناخرسند و از سرنوشت گذشتگان اسفناک است یتیاز دوام گ یعرف-4-1-
 بست          دیدل نشا ه،یجاه و مال فروما به»

 (135ج دوم:  وان،یو ملک اسکندر؟   )د دیکجاست دولت جمش               

همواره تلخ  انینوشد و کام جهان یبر دوام از جام مراد نم یکس رایز داند؛ یمردمان را خمار، اما در هر دو عالم مست م شانیا-4-2

 :ها را ندارد ینامراد نیمقابله با ا یارایهم  یاست و کس

 کس           دیند یمست و باده ناب نیکون»

 کس دیند یهر دو عالم و آب رابیس                        

         چگاهیو ه یتلخ کام جهان مردند

 کس دیند یدر جام عشوه زهر عتاب                                   

      رکانیز دیغرور که در ص نیاز ا ادیفر

 (231: 1331 وان،ید دهیکس                )گز دیند یصد جلوه کرد حسن و حجاب                            

 :به ناله آمده است شیها یكار بیو فر ایشاهد دن یاز عجوزگ یگاه-4-3   

 سبل برگرفت دیام دهید        برگرفت    لیفلک اسباب ح تا
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 (201: 3ج وان،ی)د                                    «ستیبحر گران رنگ ن نیگوهر ا   ستیآن ساز خوش آهنگ ن نغمه

 عجوز                    نیمنه دل، کا ایشاهد دن بیفر بر»

 (52: 2)همان، ج«                     بکارت گشت و نامش دختر است یمادر صد ب                            

 :گفته است ییگردون در جا یمهر یو ب اینالان از گردش دور دن -4-4 -   

 کشد دست و کج کند گردن     شیبه ر یکی»

 (132: 2ج وان،ی)د«                                که روزگار وفا با که کرد جان پدر؟                           

 یستیاز او زهر ن اتیبهتر آن است كه عوض آب ح یرغم تشنگ یعل ،یبه خضر برس یاگر روز یبه گفته او حت-4-5   

 :یطلب كن
 روش عهد ما کرد فلک واژگون            چون»

 (253)همان: «                              چون به خضر زهر فنا زو طلب یتشنه رس                   

 :را منقطع كرده است داریاز عالم ناپا دنیوفا و مهر د دیام نیهمچن-4-6   

 شعر و ذکر، دم درکش   نیاز ا یاست عرف بس»

 (332)همان:                                             «یزعالم فان ینیمهر نب یکه رو                             

 :بکشاند یرانیبلند، روزگار را به و یكرده است كه از سر درد با افغان هیبه خود توص -4-7   
          رشیکن مگر ز تاث یا ناله»

 (135)همان:                      «                            دهر نامهربان خراب شود                             

 :دیگو یخود ناله دارد و م یاریاز نابخت یو-4-7  
 کشد، چه بدبختم           یبه خنده مرا م لبت

 (211: 1: جوانیرا                                 )د حایاجل بخت من مس یکه داده خو             

 :دیگو یاش دارد م یدر شوم بخت شهیمتواتر كه ر یمصائبش در برخورد با فتنه ها یو فراوان ییاو نالان از تنها-4-8     
  انیمن گر کیبه نزد دیآ یدوست م نیکدام ...

  دیآ ینم رونیکه تا آمد بر من، صد قدم ب                  

 

 

 و دانستم                یها بر آتشم آب هیگر نیا نزد

 (251: غزل وانی)د                     دیآ ینم رونیکه صد توفان نوح از عهده اش ب              

و حصار  افتهیکه آن را ن غیگشته است، اما در کوین یبخت یداریخر دیهمه جا را به ام :دیگو یباره م نیدر هم یا هیرائ دهیدر قص-4-9

 :اش هم در برابر هجوم سنگ فتنه ها ناکار آمد و شکننده است نهیآبگ

                         ارید چیبگشتم و دردا به ه جهان

 که فروشند بخت در بازار افتمین                   

 بارد                   یفلک سنگ فتنه م قیز منجن ...

 (231حصار                                      )همان :  نهیدر آبگ زمیمن ابلهانه گر                               

 یشخص یها تیشکا- 5
از  یاریشود. بس یمحسوب م ییغنا اتیاز فروع ادب یشعر شاعران است که به علت احتوا بر عواطف فرد یاز مضمون ها یکی هیینوع شکوا نیا

فراق و  ت،یمحروم ،ییوفا یبلا، ب ستهیخود را شا ایاند  دهینال زیمفاخره آم یا وهیبه ش شیخو یها یشگفت از فقدان توانمند یشاعران به طرز

باغ  نیاز ا یوخوشدل تیبه نام عاف یزیاش غم است و چ وهیاست که تنها م یثمر یباغ ب اتشیصحنه ح دیگو یهم م یاند.عرف دهید یآن نم لامثا

 :است دهیکوچ

 و فراغم نخورد شیغم ز باغم نخورد    که حسرت به ع وهیم یکس

 ز داغم نخورد یغم ز داغم چکد        که مرهم شراب شةیش دوصد
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 (251: 1331 وان،ید دهیزاغم نخورد  )گز چیشدم استخوان، ه        دیشوخم نچ چیشاخ گل، ه شدم

 :است دهینال دنیطعم مراد و به وصال نرس دنیبارها از نچش یو-1-5      

 و سوز هیناله و آه و گر یب     وصلت         الیاز خ مین کدمی

 التیدهد وصالت           دست من و دامن خ یچون دست نم

 (151جلد دوم:  وان،ی)د 

 :دیسرا یگونه م نیمعشوق و درد نهان عشقش ا یاز نامهربان -2-5   
 دل زشوق آن مه نامهربان بسوز                     یا

 توان بسوز یرو و تا م یتنها به گوشه ا                   

 

      یبر جگر ول یبسوز داغ گل یعرف..

 (231: 1331 وان،ید دهینهان بسوز            )گز بدیتا کس به مرهمت نفر                           

 :شتا بزده گرفته است یمیدرد آن چنان به ستوه آمده که تصم نیاز ا و

 راحت را     غامیپ نیا دیشرمانه از من گو یب که

 (211: 1: جوانیبرنج از ما و بشکن عهد الفت را          )د یچند کیکه            

 :دیآ یمعشوق به ستوه م یو عشوه گر یگاه از سنگدل -3-5
 جلوه کنان با دو جهان عشوه و ناز  یآمد

 (230: 1ج وان،یتو مرا                       )د اهیوه که پامال بلا کرد س                            

 :نالد یزنند م یكنند و به او طعنه م یكه به طبع او حسادت م یاز حاسدان-4-5    

 شعر من چه کار کند ناخن حسود      در

 زجور داس نیپس فارغ است خوشه پرو                    

 بود                انیحسود و شعر مرا در م نظم

 (133، 2ج وان،ی)د                اسیو  دیام انیکه واقع است م یبعد                          

او  یداده است كه نه كس یرا به و یضیارزش و مر یكند كه اسب ب یسرزنش م بایز یپادشاه وقت را با طنز یحت-5-5     

 :دیآ یخرد و نه به كار خودش م یرا م
            یکه داده ا یاسب قتیحق شاهنشها

 بشنو ز لطف تا برسانم به عز عرض                  

 ز من به مفت          ردیعصاش نگ یب شیدرو

 طرار مفسدش نستاند زمن به قرض                  

 به خوراکش فزوده ام        یاست و علت ریپ

 فرض... ل،یو عل ریپ تیبود رعا یآر              

 (111، 12، قطعه 2ج وان،ی)د     

 

 جهینت
 تی)ناصرخسرو( و شکالسوفانهیمشرب ، ف یشاعر فلسف تیشکا نیکند. بنابرا یم نییرا تع یو یها هیصبغة گلا یا ندهیهر سرا ینیجهان ب معمولا

سرشتی عاشق دارد.مغرور و گردن کش، در اشعار خود چه قصیده و چه غزل جا به  یعرف (.یشاعر عارف مسلک، جهان شمول و عارفانه است)مولو

مورد توجه دربار  یو نسب خویش بالیده است؛ شعر عرفی از نظر سبکی در محدودة سبک هندی قرار می گیرد و از آن جا که و اصلجا به 

را داشته  تیشکا زانیم نیکمتر ،یزیتبر بیشاعران هم دورة خود چون صا نسبت به د،یآ ینوع شعر برم نیا یسبک یها یژگیبود و از و یگورکان

  .شود یمحسوب م یاز نوع شخص یو یها هیگلا شتری(، بی)من شخصشیبه خو اریو توجه بس فاخراست و به سبب حس ت
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Abstract. “Beth-o-Alshekvy” Is a kind of lyric literature in which the poet tries to tell the adversity and sadness of 

him/herself to audience and it has different types. In this study, psychological and mental conditions of Orfi Shirazi 

distinguished poet of the tenth century, In relation to undeserving affairs of his objective life and his attitudes, 

explanation of his contrast approach and his function, in dealing with irregularities and anomalies in society of that 

specific period was investigated. In this regard, researchers has elected complained evidence of his poetry in five 

categories: social, political, spiritual, philosophical and personal. And according to his own style in poetry most of the 

complaints were the type of personal ones. Research methodology was documentary and content analysis.  
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