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  مهمقد

اي در قالب   گونه ادبيات عامه و فولكلورها، فهلوياتي است كه با گذشت زمان بهةاساس و پاي
از تجليات فردي و گونه اشعار، نشان آشكاري  ز اينري ا خودنمايي كرده و بسياترانه و دوبيتي

هاي  اجتماعي، تاريخي و سياسي، زمان و مكاني روزگاراني بوده كه به نوعي آداب و رسوم و آيين
  .جوامع انساني را در خود جاي داده است

نشين و اهل كرامت كه پروايي از جهان و جهانيان نداشته و  باباطاهر همداني، رندي زاويه  
هاي صوفيانه را در پرشورترين نغمات عاشقانه كه حكايت از تنهايي و پريشاني  ترين انديشه اليع

  .درون دارد نمايان ساخته است
هاي غمين جنوبي، عاشقي ناالن از  باري از رنجواره سراي جنوب با كوله و فايز دشتي، شروه  

ت از دنيا شسته و به عشق هاي جنوب، دس  گرمستانةهاي تفتيده و سواحل شرجي زد ديار دشت
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دل بسته، رنج برزگري را در بهاران كوتاه آن سرزمين ملتمس تحمل كرده و به محبت پريان دل 
  .كرده است را آبياري مي هاي شروه، كشتزارش خوش كرده، همراه با ناله

دانسته كه پس از گذشت هشت قرن، از پشت ديوار  شعر بابا مصداق حال اوست، شايد مي  
ماند و از جذباتش، ققنوسي در آتش جنوب  ، سرزمين ايران از فهلوي گويي خالي نميقرون
  . شود ور مي شعله

  
  )فارس سواحل خليج( بر شعر جنوب درآمدي

  پيشينه

هاي  فارس و دشت هاي خليج  شعر فارسي، اثري از شعر شاعران بوشهري و كرانهةدر تاريخ گذشت
گرايي در  برحسب اسالم هر چند كه ممكن است .تمربوط بدان فراروي ما قرار نگرفته اس

به زبان فارسي، توسط اصحاب  ديرين در اين ناحيه، اشعاري به زبان عربي و شايد هاي زمان
ها، بعدها  طبيعي و تاريخي، آن سروده معرفت سروده شده، ولي در اثر فقدان موقعيت و بالياي

نايت به جغرافياي منطقه از آب و هواي مناسبي اصوالً طبيعت بوشهر، باع .محو و نابود شده باشد
  .ثير بسزايي داشته استأمنطقه ت برخوردار نبوده و خِست آسمان در فقر مرز و بوم

خانماني، قحطي و بيماري، ديگر رمقي براي بوميان منطقه  از سوي ديگر، فقر فرهنگي، بي  
هاي مقطعي عوامل بيگانه،  اجرتهاي تاريخي و مه خارج از زوايا و موقعيت. باقي نگذاشته بود
  . پيش در اين ديار مفهومي نداشتةزندگي تا دو سد

يزرع، آب و هواي  ير و لمهاي با غالب مناطق استان به داليل وجود سواحل پست، زمين  
ها و تنگي معشيت، خالي از سكنه   محيط زيستي، بيماري بهداشت و امكانات  و عدم نامطلوب

 نامطلوب نداشتند، زيرا در دوران تاريخي ة قحطي زدةجهي به اين منطقها چندان تو دولت. بود
هاي آباد و پر از ناز و نعمت  اسالم، شاهان خوشگذران در پهن دشت ايران زمين، آن قدر سرزمين

  شوخ چشمان و طبيعت خدادادي در آن ديار بهشتي، ديگر مجالي برايةدر اختيار داشتند كه فتن
  .گذاشت اي مقهور طبيعت باقي نميه انديشيدن به كرانه
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هاي   ناسازگار را پشت سرگذاشتند و با چنگ و دندان از كرانهةمردم اين سامان، زمان  
قرار دادند تا زير بار دنائت اغيار   همتةشرافت را وجه. مزد و منّت دفاع كردند فارس، بي خليج

هاي   نجوايشان در بن مايهة اما شرارهايشان، گوش حكمرانان را نيازرد، هر چند ناله. قرار نگيرند
 تاريخ جنوب بود كه درد و غم و رنج و عذاب ةو فايز نخستين آوار. شعر جنوب تجلي يافت

هاي او همواره نمايانگر  دوبيتي. هايش به نمايش درآورد گداز بوشهريان را در ترانه جان
ها و  ان گوياي دشتيقه است، زبهجران و فالكت مردم منطهاي جنوبيان است، تاريخ درد  رنجواره

  .هاست هاي اين مرز و بوم در طول تاريخ حيات اين آدم ها و آفاق و كرانه دشتستاني
هاي  اي شد براي درد آشنايان جنوب، صاحبان انديشه و ذوق، تا ضجه شعر او سرمايه  

اند،  ر زجر تاريخاينان بيانگ. هاي خود بنمايانند نياكانشان را از پشت ديوار قرون در غم سروده
  .اند كنندگان مصيبت در زواياي منطقه آشكاركنندگان باليا و ترسيم

هاي پرگدازي است كه با وقايع و حوادث زندگي، تاب خورده و  دل هايشان، نداي شروه  
  .همچون نيلوفر غم وجودشان را درهم پيچيده است

دهند، زيرا اين  را تسكين ميها دم خورند و جانشان  خواره مردم مناطق بوشهر با اين غم  
هاي  ها، ريشه در حيات منطقه دارند، نمادي است از زندگي مردم جنوب، شرحه شروه سروده

شود، درماني  ها برخاسته مي دردي كه از اين شروه. دهند فراق است كه درد اشتياق را شرح مي
  .كند رسد و آدمي را بدان دل خوش مي است كه از نيستان وجود فرامي

كنون اين درخت غم در شعر جنوب به بار نشسته و شاعرانش را با فراخور حال، تحت ا  
هاي شروه، چنان شعر شاعران منطقه را آب و جاليي داده كه  غم دانه.  خود درآورده استةسيطر

  .طبع آنان را فايزانه و همگون كرده است
 شنونده را با خود به ديار شود و گوي، همداستان مي خوان با شروه ها، شروه در شروه سروده  

كند و او با تزريق درد، دل خرابش   دلش را لبريز از غم ميةخان تاباند، غم برد، او را مي فايز مي
ها و ديار از خودگذشتگان، شروه، آتشي  آيد، به شهر آشنايي شود و دوباره به خود مي آبادان مي

كند، جِرمش را  گدازد، صافش مي اندازد، مي وغش حوادث مي است كه آدم جنوبي را از غل
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ها و دردهاي ديگر زمانه   براي پذيراي رنجواره كند را آماده مي او و گيرد زدايد، زنگارش را مي مي
  .كه برايش دامن گشوده است

 حاكم در منطقه، شعر ةديگر طرزها، تبايني خاص دارد، شرايط ويژ طرز شعر جنوب با  
  .عران ديگر نواحي كشور نموده استشاعران بوشهر را قدري متمايز از شا

بايد براي شعر جنوب،  اي است كه مي ان شعر و ذهن شاعران و طبيعت منطقه به گونهزب  
  .فصلي جداگانه گشود، زيرا شعر شاعران استان از حال و هوايي ديگر برخوردار است

 با ديگر هاي گفتاري، سر در غم دارد، غمي كه توصيف و تصاوير شعري آنان برحسب نمايه  
اي است بيرون از عرفان عارفان در  هژوا  غم شيريني كه مرثيه نيست، عرفانآن. ها تفاوت دارد غم

گرايي  در شعرشان، بومي. پسند نيست هاي گفتارشان براي همگان دل  برههةهم. شعر فارسي
  آلود كه جملگي هاي جنوبي و تا حدي خشن خاصي است اندوده با اندوه، همراه با سنّت

پذيرايش نيستند، مطلوب منطقه و مردم دردكشيده و هجران ديده و پايدار در برابر ظلم مضاعف 
  .بيدادگر و قُلدران و چپاولگران اجنبي طبيعت و ستم جباران

در . اند  عاريت را از كسي نپذيرفتهةشعر اين شاعران، حكايت مردمي است شرافتمند كه جام  
هاي جنوب و عشقي به   نخلةاخناي دريا و طبعي شيرين به گستراند و دلي به فر غناي طبع زيسته

  ...بلنداي ازلّيت تا ابديت دارند
  

  فايز دشتي پيشواي شروه سرايان جنوب

، دهقان شاعري از نسل آزادگان جنوب در روستاي كردوان )ق1209(يكصد و هفتاد سال پيش 
(Kordavan) اي كشاورز  ستان بوشهر، در خانوادهاز توابع ا» خورموج«، يكي از روستاهاي دشتي

 جنوب سپري ةهاي تفتيد گذارد و دوران كودكي و نوجواني را در فراخناي دشت قدم به جهان مي
  1.كند مي

هـايش در آتـش        دشـت  ةدر آن دوران كه ايران به ويژه سـواحل جنـوب و گسـتر             
سـوخت، بوشـهر،      يخير و دور از زمان و قلندران خودكامه م          استبداد طاغيان و قاجاريان بي    

دشتي و دشتستان، تنگستان و شولستان، بنادر ريگ و ديلم و گناوه و سراسر جزاير و بنـادر               
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 تاخت و تاز اقوام گوناگون و ياغيـان داخلـي و بيگانـه              ةخليج فارس و درياي عمان، عرص     
جنوبيان در منتهاي تنگ دستي و درمانـدگي، همچـون ديگـر مـردم ايـران،                . قرار گرفته بود  

ديـده و دسـت را بـه آسـمان دراز كـرده و در آن دوران                 . گذرانيدنـد   يوسانه روزگار مـي   أم
بهـره مانـده    خبري از ترقيات شگرف جهان غرب و شرق و گسترش علم و معرفـت بـي                بي

هاي نبوغ را در بوستان      مدرسه و دانشگاهي كه بتواند استعدادها را بارور نموده و گل          . بودند
 جنوب، درس و مشـق خـود را         ةزاد شاعر بزرگ . ، وجود نداشت  فا نمايد دانش و ادب شكو   

گيـرد و سـپس رنـج سـفر روزانـه را بـه          در نزد تنها مالّي مكتب روستاي كردوان فـرا مـي          
 كوچكي در آنجا داير بود، جهـت   ة علمي ةايام، حوز   كه در آن   – بردخون -روستاي همجوار   

  .نمايد اندوزي هموار مي علم
خواني،   تالش در فراگيري مقدمات دروس فارسي و عربي و قرآنّتي مداومت و پس از مد  

فرزند شيخ عاشور  (–گردد و نزد شيخ احمد نامي   خود برميةاره به كردوان يعني روستاي اوليدوب
 علم و ادب ة به ادام–) معروفند» عاشوري«كه هم اكنون خاندانش در كردوان و بوشهر به نام 

ها و با ترنّم اشعاري از فهلوي گوياني بنام،   طي طريق در دشترنج برزگري را با. پردازد مي
و . پاشيد  بذر مي كاويد، با دست با گاوآهن زمين را مي. كرد همچون باباطاهر و ديگران سپري مي

  .  مزرعه تماشا كندةهاي باران را بر زمين تشن نگريست تا دانه با چشم به آسمان مي
دهد و زحمت رنج را با   خاص خود، ذوق را پرورش ميزندگي در روستا با حال و هواي  

 ذوق ةبخصوص اگر چشم دلت از چشم. سازد زحمت ترنّم و سرايش شعر از تن به در مي
زند  را با آن گره مي گيرد و عواطفت كرانش اوج مي  خيالت در فضاي بيةنصيبي برده باشد، پرند

  .ين بودسراي معروف جنوب به راستي چن و فايز، شاعر دوبيتي
 ثابت پرگار عشق است، سوي ديگرش، دوار است و تو را گرد جهان ةو دلبر، نقطمحبوب   

گدازد، منيت را از تو  است، در اين چرخش تو را مي گرداند، آن سويي كه معبود المكان مي
  . عشق جفا جويش گرديةكند تا همه او شوي و شايست ربايد و ذوبت مي مي
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آن يار ترسايي كه . خوان ديار يار كرد گوي و شروه زاده را، دوبيتيوعشق، شاعر جوان روستا  
در قالب پري و پريان و شيرين دهنان نمايان شد، آن چنان كه پري، او را از دين بري كرد و 

  :پريشانش نمود
  اسيــر دام زلـف آن پــري شــد  بري شد م از دينـدا دلـخداون

  ه ديد از دين بري شدپري را هر ك  پري ديد و پريشان گشت فايز
 37هاي فايز، ص  ترانه                
 شيرين، آن پري ة قصةحال معلوم نيست كه پريان خيالي، دل شاعر را آشفته كرده يا مطالع  

ي العين ديدن دختر زيباي شوخ چشم أ خسروشيرين نظامي گنجوي يا به رةدرخت منظوم
احل بوشهر به درآورده بود و او را به چنين  كاخ اجنبيان در گذرگاه سةاي كه سر از پنجر ترسازاده

شيخ صنعان وار، دل از شاعر ربوده و دين  دردي مبتال ساخته، درد سوزاني كه به يك نظاره،
  .مسلمانيش را شكسته است

  ردي ز دستمــبه يك نظاره دل ب    پري پيكر، بت عيسي پرستم
  من مسلمانـي شكستـن ديـكه م    وه فايز مهربـان شبيا بنشين ب

  174همان، ص                 
***  

  ر لب، سروقد، سيمين عذارمـشك    ر نـگارمقمر طلعت، پـري پيـك
  ي سـوزان، تـن زار و نـزارمـكـم    چو حوري بگذري در پيش فايز

   173همان، ص                   
شارت   به پيشت آن بت مه پيكر آمد    ، دلبر آمد دلباد اي ـب

  لب پر شكر آمدكه شيرين با     تو فايز جان شيرينت فدا كن
  31همان، ص                

  به آتش سوختن، پروا ندارد    دل مـن، حالـت پـروانه دارد
  پروا، ندارد به هر جا كوفتد    ر شكستهـچو مرغ پ دل فايز

  133همان، ص                
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او شيدا و آشفته يار است، حتّي واله و شيداي ياران خدا، آن شهيدان كرباليي و خطاب به   
  :شمارند ه سر بر آستان دارند و نعمت همجواري را چه آسان ميساكنان كوي يار ك

  شماريد چرا اين نعمت آسان مي    وي ياريدـشما كه ساكنان ك
  ان يـار داريــدـر بر آستــكـه س    بود فايز ون شما ميـدريغا چ

  34همان، ص                
يابد و او را   مياش، حكم افسانه رسد كه داغ عشق پريان ناديده شوريدگي شاعر به جايي مي  
 زلف پري است كه نجواكننده و عروس ةكند، مشتاقانه جوياي سر حلق  دشت و بيابان ميةآوار

  :شعر اوست
  ن، صفات دلبري شدـبه من روش    شدم رسل پيغمبري ختـبتا 

  دـ سـر زلـف پـري شبـه تـاراج    اشت فايزدو مثقال دلي كه د
  39همان، ص                

  مـنّور كـرده آفـاق از لـوامـع    ساطعنور  درآمد يار از رخ،
  من الرّوناس مخضوب االصابع    پـريشان مـو بـراي قتـل فايز

  44همان، ص                
هايي  ا دمسار كرده بود، افسانهه باك، عشق محبوب، او را با افسانه دلش پاك بود و از دنيا بي  

ها آن را  نامه  چوپاني كه در فرهنگ نيانگيز  غمة دشتي، با نالةمگنانه، در قالب دوبيتي، در مايغ
 دستگاه ةدانان در زير مجموع خوانند و موسيقي نامند و با آوازي حزين مي  مي(Sharveh)، »شروه«

  .نمايند دشتي و دشتستاني منظورش مي دهند و به عنوان يك نمود موسيقايي شور قرارش مي
  :جهان، وفايي نيستدهد كه در محنت سراي  عارفانه، در گوش محبوب ندا در مي  

  جوي راحت در اين محنت سرا نيست    ا نيستــبيـا جـانا كـه دنيـا را وف
  ش پا نيستـدر هـمراهـان اثـر جـز نق    در اين ره هر چه فايز ديده بگشود

 76مان، ص ه                  
سراي بوشهري، در عصر قاجار و در دوران استبداد  محمدعلي دشتي، متخلّص به فايز، ترانه  

، )ق1246-1298(، شاعر و حاكم دشتي با محمدخان دشتي. زيسته است اصرالدين شاهي مين
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-1309(منطقه مالّحسن كبگاني معروف به آخوند و متخلّص به محمود، شاعر و مجتهد 
، )ق1225-1301(نويس  شاعر و تاريخ) نگار حقايق( محمدجعفر حسيني خورموجي ،)ق1240

يار  سيد بهمن) ق1253متولّد ( لم و مدرس ادبيات فارسي و عربي، عا)معتقد(ميرزاحسين اهرمي 
و جماعتي ديگر از شاعران منطقه ) ق1276-1341(شاعر و كشاورز دشتي ) مفتون(بردخوني 

، )فيض(، احمدفقيه، مرشد دشتي، ابوالقاسم رئيس محمد زيررودي )توران(نظير افراسياب توراني 
اي بود كه رنج نان را با  زده كشاورز محنت. صر بوده است، معا)محزون(عبدالرّضا كردواني 

اش، هرگز به مدح ممدوحان نپرداخت  كرد و در درازناي عمر هشتاد ساله زحمت جان تحمل مي
و از تملّق بيزاري ) ناصرخسرو قبادياني(، ».در لفظ دري را به پاي خوكان زمان نريخت«و 
  .جيست مي

آورد و  هاي منطقه، سر فرود نمي ها و فئودال  در برابر خانپيرايه بود، زندگيش ساده و بي  
روستايي (محلّي ، قهرآلود و رنج ديده به گز دراز  سايؤسرانجام به دليل اختالف با خوانين و ر

و . كند رود و روزگار پيري و ناتواني را با درد و حسرت سپري مي مي) دور افتاده در دشتي بوشهر
  :گويد دهد و مي از درد تن ناله سر مي رخت بربسته، واني از وجودشدر حالي كه شور و نشاط ج

  د و بازو كند دردــر با ساعـكم    مرا هم ساق و هم زانو كند درد
  جواني رفت و جاي او كند درد    ري آمدـز پيـتو فايو ـبه هر عض

  35همان، ص                  
برابر نيست،  كه با يك ديگرجواني را بهشت دوران و پيري را جهنّم سوزان ناميده، هيهات   

  :دهند زيرا اگر جهاني بدهي، تو را جواني نمي
  كه تا اين جان شيرينش بها بود    ـرا بودجواني كاشكي، بيع و ش

ود    زـجواني خوش بهشتي بود فاي م دوزخ پيـري كـجـا ـب   نداـن
  35همان، ص                  
 كه شادكامي و نشاط از فرا رسيده بود، در حالي) ق1330مطابق با ( شمسي 1289سال   

رخت برسته، بسان مهماني كه به فراخوان جهان آمده باشد در بامدادان، به  درخت وجود شاعر
  : سحري به ديار باقي شتافتةوقت سپيد
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ىدرخت شـادكامـي     ام به سر رفت نيدا جواـخداون م ـب   ر رفـتــث
  كه شام آمد، سحر رفـت چو مهماني    درخت شـادكامـي عمـر فايـز

  46همان، ص                   
  

  ره باز همداني و پري افساي دشتيهاي ج نظري بر ترانه

واهمه از خلق، تا آنجا  ران بيو قلند باك دالن بي نشين همداني، ريش سفيد تبار سوته عارف گوشه
 در زير چتر تجنّن و حجاب مجذوبيت، آزادوار در كوي و برزن، همچون شيدايي سرگردان كه

هاي  ترين انديشه نشين و اهل كرامات كه پروايي از جهانيان نداشته و عالي بوده، رندي زاويه
صوفيانه را در پرشورترين نغمات عاشقانه كه حكايت از تنهايي و پريشاني درون، فراق و جدايي 

  .ساخته است ن دارد، نمايانو هجرا
هاي جنوبي، عاشقي  ها و غمباره باري از رنجواره جنوب با كوله اي از ديار و فايز دشتي، آزاده  

هاي تفتيده و سواحل شرجي زده و گرم جنوب، دست از دنيا كشيده و به  ناالن از ديار دشت
يي دنيا، رنج برزگري را در وفا بسته، همراه با سوز و گداز دروني و دلي ناالن از بي عشق دل

  :بهاران كوتاه جنوب تحمل كرده و به محبت پريان دل خوش كرده
  توانيد اي سيمين تنان تا مي كه    پري رويان سالم از من رسانيد

ي چو فايز بي    اي را دسـت گيـريـد ز پا افتاده   رانيدـ از در مدـل
  143هاي فايز، ص  ترانه                
  :يان خيالي سرشار و با عشق آنان پيوندي ديرينه داشترو عواطفش از مهر مه  

  ـر دام زلـف آن پـري شــدـاسـي    م از دين بري شـدـخداوندا دل
  پري را هر كه ديد از دين بري شد    زـپري ديد و پريشان گشت فاي

  138همان، ص                 
لف چليپاي در كشتزار شعرش، از رخ كعبه نمايان و محراب ابروي نيكو لقايان، شميم ز  

  :دلبران، در خوشاب لب ياقوتان، خدنگ مه جبينان گل رخ، فراوان سخن رفته است
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  صفا و مرو، اين چشمـان جـادوت    راب ابروتـرخ تو كعبه و مح
  حجر آن خالي باشد كوست برروت    زـطواف كوي حسنت حج فاي

  111ص                   
***  

  شمات بفرستي چ گالب از گوشه    بفرستت از لبهـات نگارا شرب
  ي از خاك پات بفرستـكـف دسـت    بـراي تـوتيـاي چـشـم فـايـز

  110ص                   
***  

  جـفاي نـازنينـان نـازنين است    خدنگ مه جبينان دل نشين است
  سر زلف بتان حبل المتين است    نـشد رستـه دل فـايز از ايـن دام

  122ص                   
***  

فرستد تا هجران را  هتاب به درياي اخضر مياو فرنگيس عشق را در زورق سيمين م  
  :بيازمايد

  در اين زورق بود فرمانروا دل    است و ناخدا دلمـرا تـن زورق 
م مـي    به ساحل يا شود غرقرسد فايــز    بـرد مـا را كجا دل نـداـن

  96ص                   
***  

  چو توران ملك سلم از او خراب است     رستم در عذاب استدل من همچو
  ق و دل افراسياب استــفرنگيس عش    اوشــايز سيـگـرسيـوز و فرقـيب، 

  111ص                   
***  

و در جايي ديگر در شام مهتابي، خنك خوش رفتارش را در صحراي عشق به جوالن   
 دل نازكي پاسخ دهد و زنجير دو زلفش را پيوند زند، چشم آهوي تتاري ةآورد تا به تيز غمز درمي
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چشم شستشو  غبار شبديز يار را با گالب و نجام در بانگ سحر، گردگيرد و سرا را نشان مي
  :دهد مي

فت    ز عشقت در جهان غوفا گرفته    وا گرفتهأمـرغ دل مبـه زـل
  ببين در دل چه واويال گـرفتـه    بكش خنجر دل فايز بكن چاك

  195ص                   
***  

چو شيرين عشوه با پرويز كرده    ل چشم شورانگيز كردهمكح  
  لـگـدكـوب سـم شبـديز كـرده    ـايز چو فرهاد كمر كنتـن ف

  193ص                   
***  

  ور و فغان در بلبل افتدـز تو ش    ان كه شبنم بر گل افتدـسحرگ
  به جانش صدهزاران غلغل افتد    اد نو گل خويشـبت فايز به ي

  143ص                   
***  

كشاند  را به افالك ميز عشق كند و شاهبا و كبكان خوش خرام كوچ ميها  از سرزمين پروانه  
  :دهد پاسخ مي» الست برّيكم«و به نداي  شود نشاند و با كرّوبيان دمساز مي ميو بر سدره 

  پاك سوزد و بيابان در و دشت    ـوزداگـر آهـي كشم افالك س
  يـقيـن دارم گـل نمـناك ســوزد    از اين دلاگر آهي كشـد فايـز 

  141ص                   
***  

اري و جـداونـدا تـخ ارــو قـهـــت    ـبفّارـاري و غــو ستّاري و صب  
  زاوارــم را سـمجيحو گرنه من     ز تو هر چه آن سزد با فايز آن كن

  148ص                   
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باباطاهر و فايز هر دو سخن كوي جناح معترض در برابر عاصيان ستمكاره و گروه حاكمان   
و ديگري در كسوت كشاورزي   درويشانهةرقيكي در خ. اند خشونت بار و عبوس ديار خود بوده

خسته از روزگار، غم دلشان را در  نشينان دل اني عارفانه و ديگري با كالم دشتعاميانه، يكي با زب
 الهي با آن الفتي ديرينه ةفرياد هر دوگريزي بود به عشق، عشقي كه نفخ. نماياندند شعرشان مي

هر . دهد كند و تسكين مي ا با جذباتش هموار مىهاي تاريخ ر هاي روح و رنجواره دارد و ضربت
نشين  هاي دل دو دل از دنيا بريده و به اميد دل بسته، با كالمي روان و آهنگي دل آرا در قالب ترانه

مهجور برخاسته و  تكلّف، لبريز از عواطف رقيق و پرگداز با زباني كه از وجود و ساده و بي
تصنّعي، آن يك،  هاي پردازي هاي ساختگي و مضمون  از پيرايهخالي. هاي هجران به دنبال دارد ناله

بابايي مجذوب از سرزمين سردآميز همدان با حال و هوايي ويژه كه عقايد عرفاني داشته و دل از 
زمينيان بريده و به شور و حال پرداخته و محبت يار و عشق جمال را در باغ نظر اندوخته كرده 

  .است
  ت بر جگر بيــرا داغ فراقــم    وريـي به درياي غمت، دل غوطه

يةـي اللــويـتو گ    هاي اشك خونين رهـبه چشم قط    باغ نظـر ـب
  36باباطاهر، وحيد دستگردي، ص               

  ل خونم اي گل دز رنگ و روي تو   تو مفتونم اي گل ز بوي زلف
  م اي گلـتو چون ليلي و من مجنون    قرارم مـن عـاشق ز عـشقت بي

  25ان، ص هم                  
خورده، كه صوفي  زده و شرجي قبا از ديار دشت و دريا، بوشهر آفتاب و فايز، شاعري يك ال  
آهن سروكار داشته، در دوران قاجار كه  نشين نبوده و براي قوت اليموت با زمين و گاو خانقاه

 دستان  ما باةكشيدند، شاعر شوريد غارتگران غرب در سواحل ايران، خوان يغما را به غارت مي
هاي شروه، كشتزارش را آبياري  كرده و با چشمان خون فشان، همراه با ناله پينه بسته، برزگري مي

  .كرده است مي
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سال از پشت غبار قرون،  دانسته كه پس از هشتصد  شعر بابا مصداق حال اوست، شايد مي  
هللاَ يامرُ بالعدلِ اِن ا«شود كه  ماند و كسي پيدا مي سرزمين ايران از فهلوي گويي خالي نمي

  :فرياد زدند  فارس، عاشقانه را در سواحل خليج» واالحسانِ
  كشت ون فشان آالله ميـم خـبه چش    يكي برزيگري نالون در اين دشت
  در اين دشتكه بايد كشتن و هشتن     همي كشت و همي گفت اي دريغا

  13باباطاهر، ص                   
  ش و پيغمبري نيستـال و پرسؤـس    ردا محشري نيستـاگر داني كه ف

تـاز اسـب جـفا تـا مـي   ري نيـستـكه فايز را سپـاه و لشـك    تـوانـي ـب
  112فايز، ص                   
 وقت بوده ةاي براي ايجاد صف تضادها در برابر قدرت حاكم  باباطاهر، وسيلهةكالم صوفيان  

 اي سوزناك ي خويش به گونهها اش بوده كه در دل سروده و سخن فايز نيز خوف دل مردم زمانه
  :و در كسوت شروه سر داده است

  سـك ده بيـانـمومكس تويي  كس بي    م رســاد دلــخـداونـدا به فري
  ه چـه حـاجـت كـسـخـدا يـار مـن     دارهــر كس نـد طاهــهمه گوين

  34باباطاهر، ص                   
  ـا دل زارـن بم مــه كـنــا گـريــو ي    رت يارــورم يا حســا خــغم دني

  ارسچو مجنون رونهم بـر دشت و كه    ه فايـزــود ديوانــم شـهمـي ترس
  161فايز، ص                   
اي خاص، مرهم شفاي دل مريدان و بهترين داروي درد  هاي اين دو شاعر به گونه زمزمه  
  .اي از تاريخ روزگاران بوده است دالن در وانفساي برهه خسته

  سـخـن وا هـم گريم، غم وانماييم    م آييموته دالن، گردهــبوره س
  تر آييم م، وزنينــتري هر آن غمگين    مــها بسنجي تـرازو آوريم، غـم

  40باباطاهر، ص                   
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  در اين زورق بود فرمانروا دل    مرا تن زورق است و ناخدا دل
  بـرد مـا را كـجـا دل نـدانم مي    برد فايز به ساحل يا شود غرق

  169يز، ص فا                  
همان گونه كه مشهود است، موجي از سادگي و صميمت، همراه با رقّت و شفّافيت عاطفي،   

و شعرشان را با مضامين مردمي آميخته كرده،  هاي هر دو شاعر را فراگرفته لغات و تركيبات ترانه
و روزگاران هاي اجتماعي و تاريخي و سياسي اعصار  ها نشان بارزي از نمايه بسياري از اين ترانه

  .اند كرده اي از زمان زندگي مي مردمي دارد كه در برهه
مايگي دنيوي را در خود تجربه  هاي مردمي هستند كه رنج و گداز و بي آنان، شاعران توده  
  .اند كرده

  اي نه و ديوانهـ مبه عالم همچو    اي نه ته دل پروانهچو مو يك سو
  اي نـه رانـهـــه را ويمـن ديوان    همه مـارون و مـورون النه ديرن

  35فايز، ص                  
  توانيد تنان تا مي اي سيمين كه    پري رويان سالم از من رسانيد

  دلي از در مـرانيـد يچـو فايز ب    اي را دسـت گيريد ز پـا افـتاده
  143فايز، ص                   

  
  ها همساني

ه ديده، هدهد شعر دشتي را قيدي از مرسومات زمان سوته دل همداني كه حيات جاوداني را در بي
بر آن داشته كه در پي خياالت سليماني به هواي سبا به پرواز درآيد و بلقيس عشق را به دام 

  :كشاند
  خيالم چون سليمان در قفا شد    دل من همچو هدهد در سبا شد
ن بـرخيـا شد    دل فـايـز ز استـحضار بـلقيـس   مـثال آصـف ـب

  61فايز، ص                   
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بر شاخه  كه  آيند و بلبالن   و جوانان كه به گل گشت مي هاران است و مهوشانسخن از ب  
  :دهند  نوا سر مي گلي 

  جواني هم بهاري بود و بگذشت    و در و دشتبهار آمد به صحرا 
ـه رويــه   دمي كه مهوشان آين به گل گشت    سـر قـبر جـوانـان الـل

  8باباطاهر، ص                   
  به هر باغي هزاران بلبلي بي    ي بيبهار آيي به هر شاخي گل
  اد از مو بتر سوته دلي بيـمب    ادنـبـه هـر مـرزي نيـارم پانه

  42باباطاهر، ص                 
  رون شـدـر دلدارم بـزم سيــبه ع    گون شد ار آمد زمين فيروزهـبه

  ها ز خجلت سرنگون شد همه گل    بـه گـل چيـدن درآمد يار فايز
  132فايز، ص                  
  در و دشت و چمن، صحراي چين شد    ن شدـرّد سان زميـر آمد زمبها

لبل بـا گـل خـود همنشين شـد    زـبيا بنشين تـو هم در پيش فاي   كـه ـب
  135فايز، ص                   
 گل قامتان معرفت جويند ةگل در شعرشان نمودي از عشق و محبت دارد، هر دو دل بست  

  :زنند هاي فرياد مي ي را در عصر دغدغهوار ليل كه رنگ و بوي گل دارند و مجنون
  م اي گلـونـو دل خــزرنگ و روي ت    م اي گلـونـف تو مفتـزبوي زل

  تو چـون ليلـي و مـن مجنونم اي گـل    رارمـق بيت ـق ز عشقـن عاشـم
  171فايز، ص                   

  ا گلت گل، مدعـل، معرفـن گـسخ    قدمت گل، قامتت گل، كفش پاگل
  ا گـلـمـشـو و نـر و گـردن و نـسـ    رآمـد يـار فـايـزـدن دـبه گـل چي

  171فايز، ص                   
بخشد كه مردگان، سر از لحد  شميم عنبر گيسوي دلبر، چنان دل را نور و صفا مي  
  :دارند برمي
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  ار تـو وينـمـرين تـند عنبـكم    خوش آن ساعت كه ديدارتو وينم
  مـو وينـ كه رخسار تنآر ـمگ    ـز دل مـوــرّمـي هـرگـنـه خـنـوي

  29باباطاهر، ص                  
  سحرگاها ز شبنم چون شود تر    كين دلبرـمعنبر گيسوي مش

  ر آرد مردگان از خاكدان سـرـب    بـه استشمـام زلـف يار فايز
  158فايز، ص                 
و در آن فراهم آمده و نوا در قمري سنبل  و ماند كه گل  زلف و روي يار، باغي را ميةآيند  

  :بلبل افكنده
  ل و سنبل به هم آمينه ديريـگ    مسـلسل زلف بر روريته ديري
  ر تاري دلي آوينـه ديـريـبه ه    پريشان چون كري آن تار زلفان

   57باباطاهر، ص                 
  اي بر گل افكنده ز سنبل سايه    دهـل فكنـ سنبةرّـبه عارض ط

  كـندهنوا در قـمري و بلبـل ف    ارـبت فايز ز وضع و طبع گفت
  194فايز، ص                   

  :هايند  دلةقافل بتان يغماگر، رهزنان
  مكن منهم گرفتـار دلستـم    مـه روي دلبري گر مايلستـب

   اين قافلستمةكه مو واماند    ران خدا را ساربان آهسته مي
  61باباطاهر، ص                 

  همي مهر بتان تعليـم كردنـد    مرا تا دل به تن تسليم كردند
  ببردند و به هم تقسيم كردند     بتان بـردند به يغمادل فـايـز

 129فايز، ص                 

  :كشاند شراب چشم خماريار، ميل ياري دارد و زلفكانش، ملك ري را به تسخير مي  
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  دو زلفونت خراج ملك ري بي    پياله پر ز مي بي دو چشمونت
  رداي تو كي بيـنذونم مو كه ف    ده كري امروز و فرداـهمي وع

  53باباطاهر، ص                 
  ترسم به زاري ولي از ابروت مي    اريـو دارد ميـل يـــدو چشـمان ت

  كـشي اما به خواري تـو فـايز مي    گفت شنيدم زلف درگوشت چه مي
  200فايز، ص                   
به شكايت  دهند و عصيان زده زبان ناله سر مي جان سوزانه از چرخ فلك و آسمان  

  :گشايند مي
  از آن پرسم كه اين چون است و آن چون    سد بر چرخ گردوناگر دستم ر
  يـكـي را قــرص جـوآلــوده در خــون    اي صد ناز و نعمت يكي را داده

  69باباطاهر، ص                   
  كه از كين يار من از من بريدي    اال اي آسمان از من چه ديدي؟
ود وصـل يار فايـز   يتو عـمري انتقام از من كشيـد    دو هفـته ـب

  204فايز، ص                   
هرگز به مدح . كرد ا با زحمت جان تحمل مياي بود كه رنج نان ر ورز محنت زدهفايز، كشا :نتيجه

ممدوحي نپرداخت و با درد و حسرت زندگي را سپري كرد، از تملّق بيزاري جست و به عشق 
  .پريان دل خوش كرده بود

هاي مردم   سوزناك در كسوت شروه، رنجوارهاي هايي است كه به گونه شعر فايز، دل سروده  
  .جنوب را برمال كرده است

  

  ها نوشت پي
واقع در استان [محمدعلي فايز از كالنتران دشتستان «در بخش اعالم فرهنگ شش جلدي معين، نقل شده كه . 1

د سالگي درگذشته، گيرا داشت و در هفتا بوده، وي بازويي قوي و بياني) ق1320ف، (سراي   و شاعر دوبيتي]بوشهر
  ».كش در دست است هاي دل ديوان او شامل دوبيتي

، متخلّص به فايز در محمد زاير«:  فايز چنين نوشتهةالملل دربار  آدميت در كتاب فارس و جنگ بينةزاد ركن  
شتي متولّد شده، اشعار او به طور كلّي دوبيتي است و به زبان بومي د [Dayyer]ق در بندر دير. هـ1250سال 
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 از قراي [Borde Khoon]پس از طي هشتاد مرحله از مراحل عمر در بردخون  ]ق[ 1330سروده، وفاتش به سال  مي
  »... اتّفاق افتاد] بوشهر[دشتي
چنين » الملل فارس و جنگ بين« صاحب كتاب ة نوشتةدربار) هاي فايز ترانه(لّف كتاب ؤعبدالمجيد زنگويي، م  

زاده آدميت دچار اشتباه شده و فايز در  سروده، ركن هاي خود را به زبان بومي مي يز دوبيتيدر اينكه فا«: اظهار نموده
محلّ تولّد و وفات شاعر را هم . هاي فارسي دري و عربي رايج در زبان فارسي به كار برده است ها، واژه سرودن ترانه

  ).هاي فايز نه ترا37 -36پانوشت ص . ك.ر(به ترتيب، كردوان و گز دراز دانسته است 
 اظهارنظر عبدالمجيد –منبع موتّقي در دست نيست، ب » فايز« در مورد كالنتر بودن –الف : توضيحات  

 –ييد خاص و عام قرار گرفته است، ج أزنگويي، پژوهشگر بوشهري در مورد محلّ تولّد و وفات شاعر، مورد ت
 حيات شاعر ةاظ، همان زبان فارسي رسمي رايج در دورها از جهت الف در سرودن دوبيتي» فايز«ساختار زبان مكتوب 

  . زادگاه شاعر براساس موقعيت جغرافيايي دشتي بوده است نه دشتستان-است، د
  )نگارنده. (صحيح است» فايز دشتي«بنابراين نام و لقب شاعر، 
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