
  

  

  

  

  

  ...)بوشهر و ( فارس خليجادبيات و موسيقي عوام و بومي كرانه هاي 

  شروه سرايي جنوب و فايز دشتستاني

  

  منصوره حيدري

  

  

  مقدمه

آنچه در اين مجموعه صفحات فراهم گرديده، حاصل نگاهي مختصر به ادبيات بومي و عوام 

ساندن گوشه اي از  است و شنا، به خصوص نواحي بوشهر و دشتيفارس خليجكرانه هاي 

  . موسيقي و شعر مردم جنوب ايران، مردمي كه نماد صفا و سادگي اند

خواسته تا فرم هاي گوناگون موسيقي محلي بوشهر را به تصوير نگارنده در اين مجال اندك   

كشد و شروه يا دوبيتي سرايي را به خوانندگان عزيز بشناساند و شخصيت فايز دشتستاني را كه 

 چند صفحه اي ة اين مقالةدر تهي. وع از شعر جنوب و مناطق دشتي است معرفي نمايدنماد اين ن

دارد قبالً كتب متعددي را مطالعه كرده و اميد است توانسته باشد در اين راه قدمي هر چند كوتاه بر

  . هايي كه البته خواهد داشت چشم به راه لطف عزيزان است از كاستيها و نارسايي
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  ايي و تاريخي بوشهر و دشتي و دشتستان موقعيت جغرافي

 -پيش از پرداختن به شعر و موسيقي جنوب ايران، اشاره اي كوتاه به خصوصيات تاريخي

  . جغرافيايي اين نواحي ضروري است

 بنا كردند فارس خليجسلوكيان كمتر از نه شهر در ... بوشهر در عهد سلوكيه احداث گرديده «  

  » .ارس كه بوشهر كنوني خوانده مي شودو ازآن جمله است انطاكيه پ

 ناصري و گنج دانش، بوشهر از زمان كريم خان رو به آبادي ةبه قول مؤلفين فارسنام«  

 يعني بحرين، فارس خليجگذاشته است و قبل از آن جز چند كومه كه ساكنين آن از سواحل غربي 

 بوده چيزي وجود نداشته قطيف سحار و مسقط بدان جا هجرت كرده اند و شغل آنها صيد ماهي

  1».است

 روستا دارد كه مركز آن شهرك قديمي خورموج است و آبادي هاي 126 وسيع دشتي ةمنطق  

زني، كاكي، زيارت، كبگان، گور،  د، سنا، شنبه، باغو، بردخون، گلهمهدآباد، عربي، لوربااليي، رزم آبا

 دشتستان در ةمنطق.  دشتي استةكلل درازي، حيدري، زائر عباسي، وراوي از آبادي هاي منطق

 دشتي مربوط و متصل و ة منطقق بندر بوشهر قرار دارند و آنچه بهغرب و منطقة دشتي در شر

  . همسايه است تنگستان است

از آنجا كه بوشهر داراي موقعيت جغرافيايي خاصي است غالباً از دستبرد و چشم زخم   

ل به تصرف نيروي مهاجم انگليس  جنگ جهاني اوبيگانگان در امان نمانده است مثالً اين شهر در

  .گيرد ران تنگستاني از همين جا ريشه مي مقاومت دليةآيد كه حماس درمي

شناسي قدمت فرهنگي اين  كاوش هاي باستان. فرهنگي كهن استشهرستان بوشهر داراي   

ديمي ري شهر  شهر قةبوشهر در اصل زاييد.  سال قبل از ميالد دانسته است2200شهرستان را از 

 16تأسيس يافته و در قرن )  بعد از ميالد240 -226( اردشير بابكان ةاين شهر به وسيل. است

  . اشته است نفر جمعيت د2000ميالدي تقريباً 

 را تشكيل مي داده فارس خليج ميالدي، يكي از مهم ترين مراكز تجارتي 17 و 16در قرن   

ه بوشهر انتقال پيدا كرده و بدين ترتيب شهر بوشهر  ميالدي آبادي ري شهر ب1730در سال . است

  2.تدريجاً تكامل يافته است
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  ...) بوشهر و (اي بر موسيقي جنوب  مقدمه

 از روزگار باستان، محل آمد و رفت و اختالط و ارتباط اقوام متعدد اعم از فارس خليجاصوالً در 

هاي   انديشهزبان ها و آداب و ماجراجويي بوده است كه سنن و جنگاور و نورد،ادري سوداگر،

مهاجرت هاي اجباري وكوچ كردن به  پيروزي هاي قهري، شكست ها و .گوناگوني داشته اند

 اند، كرده نشينان كوچ مي وام فاتحي كه به سرزمين هاي ساحلسرزمين هاي مجاور يا پذيرايي از اق

ت وتغييرات گوناگوني فرهنگ فولكلور و زبان و موسيقي مردم اين سرزمين را دستخوش تحوال

  .ساخته است

يعني  ترين درياها، كه به دورفارس خليجهاي سفر سوداگران و دريانوردان  يكي از ارمغان  

لهجه وآداب وسنن  موسيقي، سوماترا و اندونزي مسافرت مي كرده اند، جاوه، آفريقا، درياي چين،

 وآنها را اندك اندك شايع مي اقوام دوردست بوده است كه به سرزمين هاي خود مي آورده اند

  .كرده اند

اين واژه ها با قدري .زبان مردم بوشهر فارسي دري است كه با واژه هاي محلي توأم است  

طبعاً رد پاي كلمات بيگانه،عربي،انگليسي .نشين قرار مي گيرد ة مردم ساحلاختالف مورد استفاد

ا در صفحات جنوب ها وانگليسي ه هندي ةخواستاز جمله حضور نا(ون وهندي به داليل گوناگ

پيگيري  در مكالمات رايج مردم قابل تصور و )فارس خليجهاي جنوبي  نشين وهمسايگي با شيخ

 شباهت هايي كه با يكديگر دارند ةاما لهجه هاي مردم دشتي و دشتستان وتنگستان با هم. است

 غالباً به صفحات، مردم اين ة در زبان محاور.هر كدام داراي ويژگي وفرديت خاصي است

  .خوريم هاي فارسي سره برمي واژه

ها كه   به ويژه دوبيتي.شعر دشتي و دشتستان نيز بيشتر از همين خصوصيت پيروي مي كند  

 با موسيقي توأم زيرا اين گونه شعرها غالباً. يردگ رواني بيان و گيرايي خاص بهره ميعمدتاً از 

  .وهمراه مي شود

داراي بافتي مذهبي است گرچه شروه،مرز خود را با اين نوع  .)..بوشهر و(موسيقي جنوب   

 ، وغير مذهبي،هاي مشترك انواع ترانه هاي مذهبيموسيقي كامالً مشخص مي سازد،اما دردمندي 
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 وجودي آن وخالصه از ةقابل انكار نيست و موسيقي مذهبي جنوب نيز از ريتم وآهنگ و فلسف

  . استنظر اجرا داراي ويژگيهاي قابل تأملي

 گروهي از سازها كه از هشت طبل ةمثالً در بوشهر شروع مراسم عزاداري به وسيل  

اعالم مي  يك ساز بادي به نام بوق تشكيل مي شود، هشت سنج به طور مضاعف و،كوچك

اين طبل ها استوانه اي شكل بوده وهر دو . اصلي اعالم را طبل ها به عهده دارندةوظيف. گردد

ت طرف چپ نوازنده با چوب به پوست طرف راست وبا دست به پوس .طرف آنها پوست دارد

 گفته مي شود ولي عنوان دمام نه فقط به طبل ها بلكه (damman) »دمام«مي زند وبه اين طبل ها 

 از مس تعبيه مي شوند سنج ها بالنسبه ضخيم بوده و.  مراسم نيز اطالق مي گرددةهمچنين به هم

واحدي را تشكيل مي شوند كه در مجموع تركيب صوتي  واخته مي سنج ها طوري نطبل ها و ...

است كه رنگ  »بوق«ي دو سنج به هيچ وجه مشخص به گوش نمي رسند فقط يعني صدا. دهند

   3.»صوتي بخصوصي را در اين تركيب داراست

  

  سنج ودمام 

است پيش درآمد مراسم عزاداري  كنندة خود  نوعي موسيقي مذهبي با خصلت دعوتبه عنوان

اجراي سنج ودمام وتحرك پرمعناي آن بدويت عاطفي قبايل را در متن يك حركت جمعي 

 عوامل مسلط در ةاعتراض به هم. ومذهبي مجسم مي كند وكالً رو به سوي اتفاق واعتراض دارد 

  .طول قرون كه فرياد انسان هاي زحمتكش را در شكل موسيقيايي آن اعالم مي دارد

 بعضي از شناسندگان آن تحت تأثير زياد موسيقي بوميان آفريقايي ةقيدترانه هاي بوشهر به ع  

در گذشته تعداد نوازندگان محلي در بوشهر بيش از امروز بوده ولي مثل امروز . قرار گرفته است

  4.»...  اول در مراسم عروسي شركت مي كرده اندةاين نوازندگان در درج

 شروه كه به عنوان يك موسيقي مشخص محلي عالوه بر...) بوشهر و (حال در جنوب به هر  

كه غالباً بدون ساز اجرا مي شكال ديگري از موسيقي وجود دارد جاي خاصي در ميان مردم دارد ا

 .روند از اين دسته به شمار مي ... شام غريبان و ،لب مراسم مذهبي از جمله سينه زنيمثالً غا. گردد

سنج ودمام  .شود  اجرا ميشعر وسيقي ها بدون آواز وضمناً همان طور كه گذشت پاره اي از اين م
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 بهجا اشاره اي كوتاه در اين.  سنج و دمام توضيحاتي داده شدةدر زمين. در اين رديف جاي دارند

  .داشتآوازهاي محلي خواهيم  ها و  انواع ديگر ترانهزني است و ، كه بخشي از مراسم سينهواحد

  

  واحد

يابد  زني شكل خاص خود را باز مي وقتي كه سينه. زني دانست نهواحد را مي توان اوج مراسم سي

اي از خلسه  سد واحد با محتواي خود كه آميزهويا به تعبيري به نوعي شكل هارمونيك مي ر

رد اينكه به مج يعني؛ وخلوص وحركت وهيجان وسكوت وفرياد است پا به ميدان مي گذارد

كه آهسته »اللّه اكبر «ةسينه زن ها با زمزمه كردن كلمخوان خارج مي شود  حد از زبان نوحه واةكلم

حد به صورت بحر طويل است كه  واة نوح.كنند  ادا مي شود،آهنگ سينه را عوض ميزير لب و

 ةزن ها با گفتن كلم تنها گاهي يكي از سينه.  مي كنندها سكوت زن خوان مي خواند اما سينه نوحه

  :نمونه اي از اشعار واحد 5.هيجان خود را ابراز مي دارد »مظلوم«

  چون كه عباس بديد بي كسي سبط پيمبر         به حرم تا به عطش شيون و غوغاست برابر 

  ... اطفال بلند است به اختر ةبهر قتلش به كمر خنجر كين لشكر كافر            يك طرف نال

  

  بيت

يا مراسم شاد  سوران و نه، خت عروسيةبيت در بوشهر به اشعاري مي گويند كه مضمون آنها ويژ

 .از زبان خواهر خطاب به برادر استديگر است واغلب از زبان ما در وخطاب به فرزند و يا 

 ةچون نحو ني است وأبا ت خواني كند و ، آهنگ بيتها از نظر عروضي در بحر رمل است بيت

ر مجلس سلب از حاضران دا همراهي كردن را خواندن آن امكان هر گونه كف زدن يا رقصيدن ي

 ةفقط در پايان بيت هم كه به وسيل. رود مي كند به ناچار مجلس در سكوت عميقي فرو مي

  .ها چند ثانيه اي سكوت را مي شكند ممتدزن»كل «شود صداي   دوم خوانده ميةخوانند

دف  شبيه اين ابيات را شيرازي ها در مراسم عروسي با ريتم تندي به همراه ضرب و  

  6.معروف است »واسونك «خوانند كه به مي
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  7الحول للّه

است كه در جواب » الحول للّه «ةتران از ترانه هاي معروف زنانه كه در عروسي ها متداول است،

دهند ال حوال هللا،  انده مي شود، زنهاي ديگر جواب ميهر بيت آن كه توسط خواننده خو

  .الحوالهللا، ما عروس آورديم الحمدهللا

  .طلبد نگيز است و شركت جمعي زنها را ميا و رقصة الحوالهللا ضربي تران

  الحول اهللا قوت اال باهللا

  يارم نميادهرچي مي شينم     يادخوام بخوابم خوابم نميمي

  ما كه عروس آورديم الحمدهللا      ال حول  اهللا  قوت   اال  باهللا

  ش نشينيم گل خرمن زنيم سايه    بوديم كه داغ از هم نبينيمدوتا 

  كه درد عاشقان چاره نداره      سايه ندارهگل خرمن زنيم 

  ما كه عروس آورديم الحمد هللا      يا  حول  اهللا  قوت اال باهللا 

  

   (Yazleh)يزله 

اي  ة خوانندگان غيرحرفهيزله به وسيل. يكي ديگر از فرم هاي محلّي رايج، يزله ناميده مي شود

  . اجرا مي گرديده و فقط با دست زدن همراه بوده است

  .شده است  ه و به متن چندان اهميتي داده نميجا، ملودي بيش از همه حائز اهميت بودندر اي  

  سبالو

يكي از فرم هاي معمول در موسيقي محلي سبالو نام داشته است و آن آوازي است كه با دايره 

  .گردد وار كنار هم مي نشينند اجرا مي كه دايره خوانندگاني ةهمراهي مي شود و به وسيل

 شانه هاي خود را به طرف راست و چپ منظماً حركت ،گان همزمان با اجراي سبالوخوانند  

  8.ظاهراً سبالو از موسيقي عرب و آفريقا متأثر بوده است. مي داده اند

  شام غريبان

ه تحت نظم دقيقي بعد از هاي مختلف عزاداران ك هاي هيئت زني و يا دسته اين مراسم به سينه

شركت كنندگان در مراسم شام . كيه عبور مي كنند، هيچ شباهتي ندارد تة محوطاززني  ختم سينه
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آنها در حالي كه مشعل در دست دارند و از كوچه هاي شهر عبور . غريبان اكثراً زن هستند

ة فلوت همراهي اين آوازها به وسيل. كنند، دسته جمعي آوازهاي شام غريبان را مي خوانند مي

  .شود مي

  اربان ساربان از تو دخيلي است ايا س

  اين شتران را تو به سرعت مرون ساربان ساربان

   ساربان،طفل صغيري ز حسين گم شده ساربان

  قامت زينب ز الم خم شده ساربان ساربان

  مرثيه

 متر آزاد جا اوالًملودي در اين. ود يك خواننده ارائه مي شةمرثيه فقط به وسيل ،خالف شام غريبان

معهذا استفاده از سكانس از يك طرف و طرح كلي آن . ين به نظر مي رسداندازه مز دارد و ثانياً بي

تفاوت اين دو . اندازه نزديك مي كند واز قبلي يعني شام غريبان دوم بياز طرف ديگر مرثيه را به آ

  .در اين است كه در اين آواز اولين فيگور هر پريود تكرار نمي شود

  (Shaki) شكي -خواني خيام

اين آهنگ بيشتر در مجالس عروسي . ت خيام را با آهنگي خاص مي خواننددر جنوب، رباعيا

 عمدتاً از خواني در خيام. يا الاقل محافل شاد استاجرا مي شود و خاص اين گونه محافل 

. هاي خيام و گاه از رباعيات فولكلوريك كه ظاهراً شبيه رباعيات خيام است استفاده مي شود ترانه

  .يز معروف استن» شكي« به خواني خيام

نام برده شده كه » شكي بوشهري«از آهنگ و اشعاري به نام » موسيقي بوشهر«از طرفي در   

 استفاده خواني همچنين در مراسم حنابندان و ختنه سوران نيز از خيام. با تعريف باال مغايرت دارد

  :مي شود و با اشعاري از اين دست 

           عاشق هميشه تو كوچه سرگردان استامشب چه شبي شب حنابندان است            

  9نارنج و ترنج بر سرم سايه زده                            عشقم به سر دختر همسايه زده
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  خواني  نوحه-نوحه

 چرا كه .گذاري كرد حلي مذهبي نام را نبايد جداگانه به عنوان ترانه و يا آواز مخواني نوحه

خوان كه غالباً  رو مي توان گفت نوحه زني مطرح مي شود هم از اين خواني در ارتباط با سينه نوحه

ضمناً در . زني هم به حساب مي آيد سراي آهنگهاي سينه سرا نيز محسوب مي شود ترانه نوحه

 بندري نام برده شده كه با دريافت جنوبي ها از نوحه مغايرت ةاز نوعي نوح» موسيقي بوشهر«

  10.دارد

  ها الاليي 

 ها غالباً از دوبيتي هاي فولكلوريك استفاده مي شود كه مرز آنها معموالً از دوبيتي هاي در الاليي

. شود ي هاي نواحي مختلف ايران ديده مياز طرفي وجوه مشابهت هايي بين الالي. شروه جداست

 اشعار فولكلوريك الاليي ها بايد گفت كه غالب دوبيتي هايي كه در نواحي مختلف ةدر زمين

 مورد توجه قرار مي گيرد مشابه و گاهي يكي هستند تنها در اين ميان ،در الاليي ها ،ايران

 لهجه و واژه هاي ،ضمناً در اداي شعر. خصوصيات اقليمي به نحو بارزي خود را نشان مي دهد

  .محلي به خوبي مشهود است

   بكن جون دل مو،بكن الال

   منزل مو،شمال باغ مال

  شمال باغ مال نخلسونن

  ر آدمي آب روننكه عم

*  *  *  

  موالالت مي كُنم شب هاي زمسون 

   ميوة گلسون،كه رودم كوچكين

  مو الالت مي كُنم رودم برارم

 به اميد دل پروردگارم

*  *  *  

  مو الالت مي كنم تا تو بموني
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  بري در مكتب و قرآن بخوني

  مو الالت مي كنم تا زنده باشي

  كنيز حضرت معصوم باشي

*  *  *  

  ه بلند ني مي زنم نيسر كو

  شتر گم كردم و پي مي زنم پي

  شتر گم كردم و با باركاشي

  11گلي گم كردم و شايد تو باشي

زمينة به خواب رفتن كودكان به حساب مي آيد از طرفي نيز بيان  الاليي ها ضمن اينكه پيش  

وازها و در آرزومندي هاي مادران زحمتكشي است كه اميدهاي برنيامدة خود را در اين گونه آ

  .وجود طفل نازنين خود دنبال مي كنند از نقطه نظر موسيقي هاي محلي نيز جالب توجه است

  شروه در فرهنگ لغات 

شروه كه به عنوان آواز دشتي و دشتستاني . شروه نيز يكي از اشكال موسيقي جنوب ايران است

اشعاري كه در شروه . شتي خوانده مي شود آواز غمگنانه اي است كه در ماية د،معروف است

. شود عران دوبيتي سراي جنوب انتخاب ميمورد استفاده قرار مي گيرد، دوبيتي است كه غالباً از شا

  .جا نگاهي به اين واژه در البالي كتابهاي لغت مي اندازيمدر اين

 تلفظ شرفنگ شروه در نظم و نثر گاهي به معني نوعي خوانندگي به كار رفته و زماني با  

(Šarfang)، شرفه (Šarfa(e))، شرفاك (Šarfak)، شرفالنگ (Šarfalang)، شرفك (Šharfak)و  

بعضي مواقع شرفاك  12. به معناي پا و هر صداي آهسته اي تعبير مي شود(Šarfang)شرفانگ 

(sarfak)13. عالوه بر اينكه معني صداي پا را مي دهد، صرفاً به مفهوم آهنگ آمده است  

از  14.همانطور كه گفتيم زماني به معناي نوعي خوانندگي است كه شهري هم مي گويند  

شروه در شعر .  را مقارن اسم صوت به كار گرفته است(Šarfa(e))طرفي موالنا جالل الدين شرفه 

نظامي نام پهلواني است ارمني نژاد و ظهوري شروه را معادل آواز به كار برده شُرفه در عربي به 

در بعضي از  15. بام ديوار خانهة خواه كنگر، قطعه باشدةول كنگره را گويند، خواه كنگرضم ا
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در  16.مي گويند) شروه؟( تركي وجود دارد كه آن را شربه ة ايران نيز نوعي ترانمناطق

  17.، ابن بزاز واژة شروه به معني شكوه و ارجمندي به كار برده شده استالصفاةصفو

 و چروك (Čarveh)شروه از روزگار ساسانيان به صورت چروه ها معتقدند كه  بعضي  

(Čarvak)حال شروه يا دوبيتي محلي كه اكثراً با آوازي با به هر 18 در ماية دشتي خوانده مي شده

 دشتستان و ، مناطق دشتي،موطن اصلي شروه. متر آزاد خوانده مي شده داراي قدمت زيادي است

  19. گفته مي شودsonbeh حاجياني و يا شنبه اي ،به شروهدر اين مناطق گاهي . تنگستان است

. مي شناسند» آواز دشتستاني«و » دشتستاني« را به عنوان خواني در نقاط مختلف ايران شروه  

 را فايزخواني نيز مي گويند تا خواني  شروه،بوشهر و دشتي و دشتستان و خوزستان«از طرفي در 

 نادم و يا باباطاهر را با آهنگ شروه مي خواند ، باكي،تونجايي كه اگر از كسي كه ترانه هاي مف

  20.»... خواهد گفت فايز را مي خوانم  ؟خواني بپرسند چه مي

شروه به عنوان يك موسيقي دردمند در نواحي جنوب مقبوليت عام يافته و به صورت يك   

 عربي و  عنصر رنج آهنگ هاي هندي و،گويا از طرفي شروه. موسيقي توده اي مطرح است

قابل اشاره است كه نه تنها سرنوشت موسيقي و شعر نقاط . آفريقايي را در خود ذخيره كرده است

 نظام هاي قبيله اي و خانخاني شكل ةخاصي از ايران به عنوان نمود مجسم غم تحت سيطر

قفه و  بلكه موسيقي و شعر و اصوالً فرهنگ جامعة ما در ارتباط با نظام هاي سركوبگر به و،گرفته

مثالً هجوم غارتگرانه مغول و پيامدهاي دردناك آن در روند فرهنگي . ركود دچار شده است

  . قابل بررسي است،كشور ما از جمله در زمينة موسيقي و شعر

هاي   را تبديل به ناله روح نشاط بخشي موجود در موسيقي و شعر ما،حضور ويرانگر مغول  

د نيست اضافه كنيم كه عناصر از سوي ديگر ب 21.غمناك و مفاهيم شكايت آميز كرده است

بخش در آوازهاي جنوب از فرهنگي مهاجري سخن به ميان مي آورد و بالندگي يك نوع  شادي

  .زندگي جاري بر بستر دريا را قابل فهم مي سازد

رغم مراسم عزاداري مذهبي كه  مثالً علي. انگيز است جنوب اصوالً قلمرو تحرك هاي غم  

اما .  شيوه اي خاص است، حركات در ديگر گونه هاي عزاداري قابل تأمل مي باشدخود داراي

شروه دعوت . انگيز است در ماية دشتي تعبير و تحرير حرف و حركت هاي غمشروه در اين ميان 
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 حيات بخشيدن و زنده كردن عناصر مهجور در وجود آدمي است و ،به مهرباني و يگانگي است

 اما عاليم سمبليك دردهاي ، ابتدايي داراي خصلت جمعي نيستاگرچه بر خالف آوازهاي

  .جمعي را در خود ذخيره كرده است

  شعر جنوب

 كم و بيش شعر ، شعر ربطي به كتاب ندارد،در جنوب و به خصوص در ميان مردم ساده و عامي

 شعر همواره از گفت و ، همه شعر بلدند و همه عاشق شعرند،بر لب هاي همه جاري است

  .ي روزانه سردرمي آوردگوها

 غم ،در شعر جنوب. در جنوب شعر بيشتر خصلتي عاطفي دارد تا مثالً اجتماعي و سياسي  

  . مسير دردمندانه اي را طي مي كنند، عزيمت ذهن شاعراني است كه در حوزه اي معينةنقط

پذير   شروه امكانة در رابطه با تأثير آهنگ دردمندان،از طرفي درك يك دوبيتي در جنوب  

شناختي يك شعر خوب برخوردار نيستند با اتكا بر  ي دوبيتي هايي كه از مالك زيبايياست و حت

جذابيت عاطفي . بعد عاطفي و نيز با برخورداري از ريتم و الحان شروه حيات تازه اي مي يابند

ر وصف يك تصوي«: دوبيتي هاي جنوب و برد موسيقيايي شروه قول بتهون را تداعي مي كند كه 

 من محدود و ة چه به انداز. نقاشي تعلق دارد و حتي شاعر خوشبخت تر از من استةبه حوز

مقيد نيست اما از سوي ديگر قلمرو من تا نواحي دوردست گسترش دارد ولي رسيدن بدان 

  22».چندان سهل و ساده نيست

 و بررسي  نقد وفايز دشتستاني ،معروف جنوب) شروه سراي(در اين مبحث به دوبيتي سراي   

  .آثار او مي پردازيم

  فايز دشتستاني

درنگ نام فايز به عنوان يك شاعر  ، بيوقتي سخن از جنوب و از شعر شروه به ميان مي آيد

  .دردمند تداعي مي شود

 هجري خورشيدي در 1209 هجري قمري برابر 1250محمدعلي متخلّص به فايز به سال   

اطالعي  وي ةاز زندگي اولي.  چشم به جهان گشود يكي از روستاهاي دشتي(Kordavan)كردوان 

 (Bordekhoon)گويند تحصيالت مقدماتي خود را در كردوان و سپس بردخون . در دست نيست
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ها زير نظر  خانه  علميه و مركز بحث و درس در دشتي بوده است در مكتبةكه در آن زمان حوز

. د سرشار و روحي سركش بوده است گرفته داراي هوش و ذكاوت و استعدافراآموزگاران محلي 

پس از به پايان رساندن تحصيالت مقدماتي از بردخون دوباره به كردوان رفته و در نزد يكي از 

 ةو در زبان و ادبيات فارسي و عربي تسلّطي داشته به ادام) بوده(مشايخ آن ديار كه مردي باسواد 

  .تحصيل مشغول بوده است

اورزي مي گذرانيده و در برابر خان ها و فئودال ها كه فايز زندگي خود را از راه كش  

با محمدخان دشتي و محمود ... فرمانرواي مطلق بوده اند به تملّق و مديحه سرايي نمي پرداخت 

فايز آخر عمر خود را به عللي كه گويا بيشتر .  معاصر بوده،كبگاني كه از شعراي دشتي بوده اند

 هر ، مي گذرانيده(Gezderaz) وي باعث شده در گزدراز مخالفت رؤساي كردوان و بردخون با

  .گاهي بيش نبوده استچند اين محل برايش تبعيد

 هجري شمسي 1298 هجري قمري برابر با 1330فايز پس از هشتاد سال زندگي در سال   

  23.در گزدراز وفات يافت و جسدش را پس از چند ماه به نجف اشرف منتقل كردند

   چمن رفت جهان رفت و جواني و

  گل نسرين و سرو و ياسمن رفت 

  پس از من دوستان گويند افسوس

  كه آخر فايز شيرين سخن رفت 

 در ، بنابراين شاعر شروه سراي جنوب.فايز شاعر عهد قاجار و معاصر ناصرالدين شاه است  

شرايطي مورد بحث ما قرار مي گيرد كه از يك طرف شاهد كدخدامنشي ها و خان ساالري 

 از ديگر سو ناظر غيرمستقيم حرمسراها و قتل اميركبيرها و گواه جشن و چراغاني هاست و

 بيست هزار جفت چشم درخشان مظلوم را از حدقه ،قلدران قاجار كه در ضيافت خونين تاريخ

يعني در . انگيزي دارد ات عقد قراردادهاي ننگين حضور غمفايز درست به مواز. بيرون مي آورند

  .عقد همين نوع قراردادها چيزي به اسم اقتصاد ملي در ايران باقي نمي ماندعصري كه به دليل 

 در عصر ،به عبارت ديگر در عصر كثرت شاهزادگان قاجار و رقابتشان جهت كسب قدرت  

 انقالب صنعتي درغرب و باالخره در عصر آشنايي ملت ايران با مسايل ،ماليات هاي سنگين
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ت و حوادثي كه در فرانسه و ديگر كشورهاي اروپايي صورت سياسي اروپا و به موازات انقالبا

  24.مي گيرد

 كساني هستند كه ةخالصه اينكه تعدادي از شاعران مورد بحث ما و همچنين فايز از جمل  

 تنها خلوت ،در چنين شرايطي خواسته و يا ناخواسته به دور از دربارها و تمناي صله و انعام

  .خويش را زمزمه مي كنند

  يزشعر فا

نواي شروه توأم مي شود حيات تازه اي پيدا مي  سراست و دوبيتي هاي او وقتي با فايز دوبيتي

بيجا نيست اگر بگوييم غالب .  مي سرايندخواني اصوالً در جنوب دوبيتي را به نيت شروه. كند

  .دوبيتي ها بر لبان شاعران جنوب و با آواي شروه متولد مي شوند

  ود است رخ  تو  آتش و  زلف تو د

  مرا زين سردمهري ها چه سوداست

  چو فايز  در  بيابان  تشنه  جان  داد

  روداستحاصل درصفاهان زندهچه

بخش و انبساطي  اش به عنوان يك عامل حيات ق در شعر فايز با خصلت دردمندانهعش  

  . گرچه لحن غنايي دوبيتي هاي فايز گاهي به مرثيه هاي لطيف بي شباهت نيست.مطرح است

  سحر پرسيدم از گيسوي دلبر

  كه تو خوشبوتري يا مشك و عنبر

  بگفتا فايزا مي رنجم از تو 

  مرا با مشك مي سازي برابر

فايز بي آنكه . برشي است زميني از كنار عشق و عرفان. شعر فايز شعر پاكدلي هاست  

 ، طبيعتةيان تاز، قهر طبيعت را در شعر خود منعكس سازدة طنين تازيان،آگاهانه خواسته باشد

  .خراش صداي خود را برشعر او تحميل كرده است انعكاس دل

  فلك از گردشت دارم شكايت 

  شكايت دارم از تو بي نهايت 
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  تو دايم بر سر كيني به خوبان 

  ولي با ناكسان داري حمايت

  .در شعر فايز اغلب رنگي از دوبيتي ها و اشعار شاعراني چون باباطاهر و حافظ نيز مي بينيم

تو كه نوشم نئي  :باباطاهر             است يار كويدل مكان دركه ايتو :فايز

 نيشم چرايي

                              تو كه روز و شبان آنجا قرار است      

 تو كه يارم نئي پيشم چرايي

  هم نئي ريش دلم راتو كه مر                                تو كه با فــــايزت نبود عـــالقه      

                           بگو ديگر تو را با ما چه كار است؟      

25نمك پاش دل ريشم چرايي
 

  نه هر رخشنده كوكب آفتاب است       

  نه هر پيغمبري صاحب كتاب است       

  نه هر شيرين شود معشوقه فايز       

26نه هر آب روان بيني گالب است      
 

 فردوسي و از غزليات ةعالوه بر تأثيرپذيري هايي كه از باباطاهر و حافظ دارد از شاهنامفايز   

  .سعدي و ترانه هاي خيام نيز متأثر است

  

  فردوسي ة تأثيرپذيري از شاهنام-

  بتا بيژن صفت در چه گرفتار

  منيژه وار اگر هستي وفادار

  كمند زلف بگشا چون تهمتن

  27تو فايز را ز چاه غم برون آر

   تأثيرپذيري از تفكر خيامي-

  بيا جانا كه دنيا را وفـــــا نيست 
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  سرا نيست جوي راحت دراين محنت

  در اين ره هر چه فايز ديده بگشود 

  ز همراهان اثـر جز نقــش پا نيست

   تأثيرپذيري از سعدي-

  غم دنيا خورم يا حسرت يار

  و يا گريه كنم من با دل زار

  يزهمي ترسم شود ديوانه فــا

 وكهسارچومجنون رونهم بردشت

   تأثيرپذيري از قرآن كريم-

  دو گيسوي تو جانا ليلة القدر

  بياض گردن تو مطلع الفجر

  ماليك  تهنيت  گويند  فــايز

  شب وصلت ز الف شهر بهــتر

 ديار جنوب با دوبيتي هاي سوزناك فايز پيوندي ناگسستني دارند و در ةمردمان دل سوخت  

در دوبيتي . تر چوپاني را مي توان يافت كه دوبيتي هاي او را زير لب زمزمه نكندديار دشتستان كم

 عظمت و شكوه دشتهاي ،هاي فايز غالباً رنگ و بوي روستايي و صفا و صميميت روستا

  .موج مي زند...  بندر دير و ،دشتستان به خور موج

  خبر آمد كه دشتستان بهاره 

  زمين از خون فايز الله زاره 

  ر دلبر زارش رســانيد خبر ب

 كه فايز يك تن ودشمن هزاره

  و يا 

  خبر بر مادر پيرش رســـانيد 

  كه فايز يك تن ودشمن هزاره
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كه از گويش محلي استفاده شده باشد بهترين الگوي شعر بومي و آن در ترانه هاي فايز بي  

ملي را به هم پيوند  فرهنگ بومي و ،مردمي را به دست داده است كه مي تواند به زيباترين روي

 ناكامي ها و كامروايي ، غربت زدگي، دردها و هجران، روحي،زند و ترانه هايي كه فرهنگ عاطفي

ها، اعتقادات مذهبي و هنجارهاي فرهنگي و افسانه و اسطوره را با تمام فراز و نشيبش با توجه 

از خود تأثيرگذار باشد و به ديرينگي فرهنگ ايراني بيان كند به گونه اي كه در شعر زمان و پس 

  .ده ها شاعر جنوبي پيرو او و به روالش شعر سرايند

 نگراني و اضطراب مردم ، صداي مردم جنوب است و نگراني و اضطراب وي،صداي فايز  

 فضاي شعر فايز و ، خصوصياتشةزمانش كه در عصر حكومت خان خاني زيست مي كنند با هم

كه همه پيرو سبك و سياق ... ( توكّل و ، شيدا، نادم، باكي،ونمفت: ديگر ترانه سرايان جنوب نظير 

 هجران و غربت زدگي و در به دري و شكست و ،لبريز است از غم و اندوه) فايز هستند

 اقتصادي و فرهنگي زمان ، اجتماعي،سرخوردگي كه متناسب و زير تأثير روي كردهاي سياسي

  28.اند همراه با طبيعت خاص جنوبي آنسروده شده 
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