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چکیده
ادب غنايی بيان نرم و لطيف احساسات و عواطف شخصی شاعر است و به عشق ،دوستی ،رنج ،نامرادی و هرچه روح آدمی را متأثر
میکند ،توجه نشان میدهد .آنچه اين نوع ادبی را از غير آن متمايز میسازد ،غلبة عنصر احساس و عاطفه بر ديگر عناصر شعری است.
اندوه يکی از عميقترين و متأترکنندهترين احساسات آدمی است که در اين پژوهش به شيوۀ توصيفی – تحليلی و ابزار کتابخانهای به
بررسی مؤلفههای آن در اشعار احساسی و عاطفی فايز دشتی ،محمدخان دشتی و مفتون بردخونی پرداخته شده است .هدف از اين
پژوهش مقايسه اين حس در اشعار سه شاعر است و اينکه شاعران مورد بررسی در کاربرد اينگونه مفاهيم چه وجه تشابه و تمايزی با
هم داشتهاند .در باب نتيجة اين تحقيق میتوان گفت که تبلور غم و اندوه در اشعار فايز ،بيشتر جنبة شخصی دارد و در سرودههای
مفتون ،بيشتر به داليل خانوادگی و اجتماعی است .در شعر محمدخان دشتی نيز جنبة مذهبی و اجتماعی اندوه نمود چشمگيرتری داشته
است .وی شعری را که به دور از بازگويی رنج و درد و اندوه بشری باشد ،به هيچ میگيرد و گاه به سرايندگان بیدرد در دورۀ مشروطيت
و بازگشت ادبی تاخته است .در اشعار مفتون علت اندوه وی در ابتدای شاعریاش به شکل گنگ و نامفهوم ظاهر میشود ،اما بهتدريج
علت اندوهش را میتوان در تالش وی برای رسيدن به کمال عرفانی يا غم برآمده از احساس تنهايی در هستی يافت.
کلیدواژهها :ادب غنايی ،اندوه و غم ،شروه ،فايز دشتی ،محمدخان دشتی ،مفتون بردخونی

 .1دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبيات فارسی ،دانشکدۀ علوم انسانی ،واحد بوشهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بوشهر ،ايران
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 .1مقدمه
ادبيات غنايی از ديگر انواع ادبی ،خيالانگيزتر ،نابتر و کهنتر بهحساب میآيد .هر اندازه ،احساسات شاعر ،لطيفتر و
عواطف او عميقتر باشد ،سخنش نافذتر و دلنشينتر خواهد بود .جلوههای احساسات و عواطف در شعر شاعران منطقة
دشتی استان بوشهر به وفور ديده میشود .اين جستار با اين فرض که غم و اندوه ،مشخصة بارز در شعر اغلب شاعران منطقة
دشتی است ،به تبيين و تحليل آن پرداخته است .بدين منظور ،نخست محتوای اشعار برخی از شاعران اين منطقه بررسی،
سپس اشعار با بنماية غم استخراج گشته ،پس از آن به واکاوی علل و عوامل به وجودآورندۀ غم و اندوه و ميزان توجه شاعران
معاصر نسبت به آن پرداخته شده است .روش تحقيق در اين پژوهش توصيفی-تحليلی است .از آنجا که هيجاناتی چون غم،
اندوه ،ترس ،خشم ،تنفر ،محبت و عشق برای سازگاری با محيط و صيانت ذات نوع بشر ،ضروری است و با توجه به انعکاس
اين هيجانها بهخصوص غم و اندوه در شعر شاعران منطقة دشتی بوشهر که بخشی از آن برآمده از مشکالت جامعه است ،بررسی
مضمون غم و اندوه و داليل حضور باالی اين حس در سرودههای شاعران ضرورت انجام اين پژوهش را توضيح میدهد.
ايران به دليل داشتن قوميتها ،طايفهها ،لهجهها و گويشهای متفاوت ،گونههای ادبی متنوعی دارد .اشعار عامه از جملة
اين گونههای ادبی است که بسيار درخور توجه است .منطقة دشتی در استان بوشهر از جمله مناطقی است که دارای فرهنگ
عامة غنی و ديرپايی است .بوشهر ،به سبب موقعيت خاص جغرافيايی خود ،گذرگاه و محل سکونت قومها و ملتهای
مختلفی بوده که به داليل مختلف از جمله تجارت ،مهاجرت اختياری يا اجباری و نيز اشغال نظامی ،وارد اين سرزمين شدهاند.
«طبيعی است که هر کدام از اين اقوام مهاجر بهواسطة آميزش يا مراودتهای مداوم ،بهنوعی در فرهنگ ،ادب و هنر ساکنان
بومی بوشهر تأثير داشته و گاه موجب دگرگونی شدهاند» (شريفيان .(29: 1382،اين عوامل و همچنين مهاجرت موقت اهالی
اين منطقه به کشورهای عربی همجوار جهت امرار معاش و شرايط سخت طبيعی ،خشکسالی ،رطوبت زياد و دريانوردی
ويژگیهای خاص و منحصربهفردی به بومیسرودههای اين منطقه داده است که شايان توجه و تحقيق مینمايد.
 .1-1پیشینۀ تحقیق
باباچاهی ( )1368در کتاب خود با عنوان «شروهسرايی در جنوب ايران» شروه را يکی از مصاديق فرهنگی و بومی جنوب
ايران میداند و از دوبيتیسرايان مشهور جنوب همچون فايز و مفتون نام برده است .زنگويی ( )1377در دفتر پنجم کتاب خود
به نام «شعر دشتی و دشتستان» ،بخشی از سرودهها و نوشتههای  25شاعر از منطقه دشتی ،جم و دير را ذکر کرده است.
محمودی دشتی ( .)1379در کتاب «بهار و خزان :منتخبی از اشعار نوحهسرايان استان بوشهر» .اين کتاب به ضميمة اشعار ديگر
در مدح و رثای اهلبيت (ع) به چاپ رسيده و شامل سه بخش است که عبارتاند از :بخش اول :مدايح و مراثی؛ بخش دوم:
نوحههای سينهزنی؛ بخش سوم :نوحههای پامنبری .رضايی ( )1381در پژوهشی با عنوان «ادبيات عاميانه استان بوشهر» ترانههای
رايج در استان بوشهر را گردآوری نموده است .همچنين حميدی ( )1389در اثر ديگری به نام «استان زيبای بوشهر» به تفکيک
هر شهرستان و منطقه به کلياتی از آداب و رسوم و معرفی بزرگان آن مناطق پرداخته است .رستگار )1392( ،در کتاب خود
به نام «دشتی ،تاريخ ،سرزمين» به گسترۀ تاريخ و فرهنگ منطقة دشتی پرداخته است و در يک مجموعة ده جلدی ديگر
پژوهشهايی دربارۀ تاريخ ،فرهنگ و سرزمين هر شهرستان دارد .معتمد ( )1393در کتاب «بدويت معصوم ،پژوهشی در شعر
محلی با پرداختی ويژه به شعر محلی استان بوشهر» به کليات شعر محلی استان بوشهر پرداخته است .سيد حميدی ()1395
در «فرهنگنامة بوشهر» نيز از شهرستانها و شهرهای استان ،تاريخچه ،مناظر زيبا و ديدنی ،شاعران و نويسندگان و
شخصيتهای علمی مذهبی ،فرهنگی شهرستانهای مختلف ياد کرده است .رستمی و رياحی امين ( )1397در مقالة «گونه
شناسی اشعار عامة استان بوشهر» به تحليل گونههای مختلف اشعار عامة بوشهر پرداخته است .آنچه موجب تمايز تحقيق
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حاضر با پژوهشهای يادشده میشود ،اين است که تاکنون هيچ پژوهشی بهطور مستقل مرتبط با بومیسرودههای منطقة دشتی
صورت نگرفته است.
 .2بحث
 .1-2ادبیات غنایي
ادب غنايی يکی از انواع ادبی است که از ديرباز در شعر شاعران و نويسندگان ظهور و بروز گستردهای داشته است «و در
آثار منظوم و منثور فارسی ،جلوههای گوناگون داشته است که بيان نرم و لطيف عواطف و احساسات شخصی شاعر است و
به عشق ،دوستیها ،رنجها ،نامرادیها و هر چه روح آدمی را متأثر میکند با شور و حرارت میپردازد» (کريم رشيدی:1399 ،
 ،)32همچنين دربرگيرندۀ مضامين متعددی از جمله غم و اندوه است که در زندگی هر انسانی ديده میشود .هيجانات الزمة
زندگی انسانی است ،همان طور که میدانيم غم ،اندوه ،ترس ،خشم ،تنفر ،عشق و محبت برای سازش با محيط و صيانت
ذات بشر ،ضروری است.
پورنامداريان شعر غنايی را نخستين و پايدارترين نوع شعر در ادبيات جهان میداند .وی برای اثبات اين بيان اين گونه
استدالل میکند که در زندگی هر انسانی انگيزههای مختلفی وجود دارد که باعث پديد آمدن عواطف مختلف مانند عشق و
دوستی ،اندوه و دلتنگی ،نفرت و دشمنی ،شادی و اميد و شگفتی و اعجاب میشود .تنوع اين عواطف باعث به وجود آمدن
اقسام شعر غنايی میگردد .اين انگيزهها ممکن است با تغيير اوضاع سياسی و اجتماعی و فرهنگی تغيير کند يا برحسب
حساسيتهای شخصی و اقتضای وقت شدت و تأثير آن متفاوت گردد ،اما خود اين عواطف در شمار خصوصيات ذاتی و
نفسانی انسان است و با تغيير محيط و فرهنگ از وجود انسان محو نمیشود .تغيير انگيزههای عاطفی بر زمينة معنايی و
محتوايی شعر غنايی تأثير میگذارد ،ولی عواطف حاصل از انگيزهها به هر حال يکی از انفعاالت نفسانی را در انسان در هر
عصری و با هر قشری و طبقهای و فرهنگی ايجاد میکند (ر.ك .پورنامداريان .)31: 1380 ،شاعران که در قياس با مردم معمولی
تأثيرپذيری عميقتری دارند ،زمانی که در معرض اين انفعاالت انسانی قرار گيرند ،برونريزی عاطفی بيشتری دارند ،لذا
کالمشان شنيدنی و بيانشان دلنشينتر میشود و در فولکلور بازتاب نابتری میيابد.
 .2-2ادبیات عامه
بهموجب تعريف سن تيو 1فولکلور به مطالعة زندگی مردم عادی در کشورهای متمدن میپردازد« :در حقيقت میتوان گفت
که دنيای فولکلور ،دنيای زندگی واقعی تودههاست .ادبيات توده و هنر نيز بهمنزلة مصالح اولية بهترين شاهکارهای بشر بهشمار
میآيند .ترانههای عاميانه و آوازها و افسانهها نماين دۀ روح هنری ملت هستند و فقط از مردمان گمنام و بیسواد بهدست
میآيد .اينها صدای درونی هر ملتی است و در ضمن ،سرچشمة الهامات بشر و مادر ادبيات و هنرهای زيبا محسوب میشود»
(هدايت .)235:1395 ،بر اين اساس اهميت گردآوری اين ادبيات ،اعم از اشعار و سرودههايی که بخش مهمی از فرهنگ يک
منطقه را تشکيل میدهند ،انکارناپذير است و مهمتر اينکه عنصر شعر در فرهنگها ،نهتنها احساس درونی فرد است که گاهی
زبان مشترك گروهی نيز محسوب میشود .اين ترانهها ،آوازهايی هستند که بين مردم رواج داشته و از ضمير ناخودآگاه و
توانايیهای ذاتی و شهودی آنان پديد آمدهاند« .سرايندگان اين اشعار غالباً ناشناس و شيوۀ انتقال آنها شفاهی و از نسلی به
نسل ديگر بوده است» (تميمداری .)49: 1390 ،آنها سرچشمه بسياری از تجليات و افکار بشری هستند و بيانگر تاريخ،
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فرهنگ و انديشههای زنده و گويای مردمی که احساسات خود را بهصورتی دستنخورده ،بيان میکنند .از طرفی« ،بومی-
سرودهها ،پيامآور صلح و دوستی و سبب پيوند جوامع با يکديگر و مانع خصومت و کينه است و قلبهای ناآشنا را به هم
پيوند میزند» (ذوالفقاری .)287 :1394 ،لذا اين بخش از ادبيات شفاهی ،چون ريشه در اعتقادات ،سنتها ،آداب و رسوم و
انديشههای اقوام گوناگون دارد ،موجب اتحاد و همدلی میشود.
 .3-2سوگ ،غم و اندوه:
سوگ در لغت به معنی غم ،ماتم و اندوه است و «اشعار سوگ ،شامل تمام سوگسرودهايی میشود که مردم در مراسم
آيينی يا هنگام درگذشتِ نزديکان يا مرگ قهرمانان و بزرگان قوم خود برگزار میکنند .بخشی نيز سوگهای دينی و مذهبی
است که در بزرگداشت و يادبود مقدسان دينی و مذهبی میخوانند» (ذوالفقاری .)131 :1395 ،فايز و محمدخان دشتی و
مفتون ،سه شاعر خطة جنوب در زمينة سوگسرودهها ،طبعآزمايی کردهاند و به خاطر بسامد باالی اين نوعِ شعر در جنوب
مشهور شدهاند؛ بهگونهای که اشعار اين سه شاعر در شروهخوانیها استفاده میشود .حضور اشعار اين سه شاعر در شروه به
خاطر حزن و اندوهی است که در سرتاسر اشعار آنها موج میزند .اندوهی که قابل تأويل و برداشت به سه نوع فردی،
اجتماعی و انسانی است .احساس اصالت و باورمندی و پايبندی به تقدس عشق و اندوه برآمده از آن ،وجه مشترك سوگ-
سرودههای اين سه شاعر است که در بخش بعد به آن میپردازيم.
 .4-2شَروا یا شَروه
شروه ،آوازی غمناك است که عموماً به هنگام عزاداری خوانده میشود ،گرچه در مواقع ديگر نيز از آن ياد میکنند .فرهنگ
لغت دهخدا در تعريف آن نوشته است« :شروه[ .شَ وِ] (ا) (اصطالح موسيقی) نوعی از خوانندگی است که شهری نيز گويند.
(ناظم األطباء) (برهان) (انجمنآرا) (از آنندراج» (دهخدا :1373 ،ذيل شروه)؛ اما در اصطالح به ترانههای ساده و دلنشين
محلی که بيشتر در قالب دوبيتی باشد« ،در منطقة بستکِ هرمزگان (از واليات جنوبی) ،شَروا يا شَلوا میگويند .اهالی بندر
بوشهر و مناطق آن ناحيه ،شلوا (شروا) را شَروه میخوانند» (حبيبی ،)73 :1370 ،همچنين ،تلفظهای ديگری از جمله شرفنگ
( ،)Šarfangشرفالنگ ( ،)Šarfālangشرفک ،)Šarfak( ،شرفه ( ،)Šarfeشرفاك ( )Šarfākشرفانگ ( )Šarfāngو
شرفاك ( )Šarfākرايج است.
اين نوع شعر که بهعنوان آواز دشتی نيز معروف است« ،شناختهترين و مهمترين گونههای بومیسرود در مناطق جنوب
ايران بهويژه بوشهر است که آن را در قالب دوبيتی يا ترانه و به همراهی نی میخوانند» (ذوالفقاری« .)324 :1394،بيشتر اهالی
جنوب از مردم سواحل خليجفارس گرفته تا کنارههای بحر عمان ،با اين نوع شعر قرابتی ويژه دارند و تمام لحظات عمر خود
اعم از غم و درد ،خوشی و ناخوشی ،فراق و وصال و خالصه شب و روز را با شروا شروع میکنند و با شروا به پايان
میرسانند» (حبيبی .)74 :1370،از اين رو ،میتوان گفت که شروه با زندگی مردم درآميخته است .باباچاهی تعريف شروه را
گستردهتر کرده است و میگويد« :شروه ،گرچه در جمع و يا حتی به هنگام درو و خرمنکوبی و هنگام کوچ و مهاجرت (نه
به معنای ايلی آن) خوانده میشود ،اما کالً اين آواز برخالف آوازهای ابتدايی دارای خصلتی جمعی نيست ،گرچه تجرد نهفته
در آن ،نشانههای نمادين اندوه زمانه را در خود ذخيره کرده است» ( .)41 :1396در واقع ،شروه تسالبخش دلهای غمگين
مردم جنوب است که در تنهايیهای غمگنانة خود با شروهخوانی دل غمگين و جگر پرسوز خود را آرام میکنند:
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سحر دل نالههای زار میکرد

چنان که ديده را خونبار میکرد

جوانی

به فايز يک به يک اظهار میکرد

شکايتهای

ايام

(فايز)53 :1368 ،
در منطقة جنوب ،شروهسرايان بسياری وجود دارند که از اين ميان ،فايز دشتستانی ،مفتون بردخونی ،مالحسن کبگانی،
محيای بردخونی ،صافی ،شيدا ،نادم ،احمدخان دشتی ،يغمای جمی ،محمدعلیخان جمی ،عبدالرضا کردوانی و دهها تن ديگر
را میتوان نام برد که دوبيتیهايی برای شروهسرايی سرودهاند .برخی تنها دوبيتیسرا بودهاند و برخی در گونههای مختلف به
سرايش شعر پرداختهاند .در ادامه به بررسی و مقايسة مؤلفههای غنايی در اشعار احساسی و عاطفی فايز دشتی ،محمدخان
دشتی و مفتون پرداخته میشود.
 .5-2بررسي محتوایي و درونمایههای شروه
موضوعاتی همچون غم ازدست دادن پدر ،مادر ،همسر ،دوستان ،عشق ،جدايی ،فراق ،تلخی ايام ،انتظار ،اميد ،نوميدی،
موضوعات پندآميز و حکمی ،شکوه از روزگار و زمانه و ناجوانمردی ها ،عزت نفس ،مناعت طبع ،دوری از دوست نابخرد،
معاشرت با خردمندان و فرهيختگان ،روی آوردن به فضائل اخالقی ،دوری از رذايل ،گوش سپردن و عمل کردن به نصايح و
پندهای مشفقان خردمند ،تعهد و التزام ،وفاداری به يار و دوست ،شکوه از جور زمانه و اشتياق به وطن از مضامين مشترك
ميان چکامههای شروه است ،با اين تفاوت که مضمون بيشتر دوبيتیها در شروه «عاشقانه» و در وصف معشوق و طلب وصال
است.
شروه ،نوايی محزون دار د که بيانگر وجود اندوه در وجود سراينده ،خواننده و شنونده است .همين احساس اندوه فراگير
است که موجب شده شروهخوانی حتی جای خود را در مراسم مذهبی از جمله عزاداریهای محرم و صفر نيز بگشايد؛ شايد
همين وجهة پاك و به دور از ناپاکیهاست که به شروه رنگ جاودانی و محبوب بخشيده است .به طور کلی ،درونماية
چندپارهای شروه ،دارای دو بُعد شخصی و جمعی است که بعد شخصی آن به سرايندۀ بيتها بازمیگردد و بعد جمعی آن در
برگيرندۀ عواطف مشترك مردم يک خطه است ،حتی برخی پژوهشگران (مثالً حميدی در کتاب آينة شروهسرايی (ر.ك.
حميدی )31-27 :1375 ،اين اشعار را به مضامين واالی عرفانی نيز تأويلپذير دانسته و لذت ناشی از شنيدن آنها را به يک
بیخودی عارفانه تشبيه کرده است .دليل بر صحت اين امر نيز وجود تعداد بیشماری از اصطالحات اهل تصوف و عرفان در
البهالی اين بيتها است .بهطور کلی میتوان گفت که هر کس با توجه به گسترۀ انديشة خويش از آبشخور شروه بهرۀ فکری
میبرد.
 .6-2آهنگ و موسیقي شروه
شروه نغمهای سوزناك است که در ماية دشتی ،بهصورت تکنفری و بهطورمعمول در گوشة بختياری اجرا میشود .درويشی
مینويسد« :بسياری از گوشههای آواز دشتی در رديف سنتی متأثر از شروه و آوازهای رايج در منطقة دشتی ،دشتستان و
تنگستاناند» ( .)72 :1373البته همانطور که اشاره شد ،بايد شروه را با مرثيهخوانی متفاوت دانست .مجالس شروه از آهنگ
تهی است ،اما يکی از سازهای سنتی (نی) همواره شروهخوان را همراهی میکند .شروهخوان با کمک و همراهی صدای برآمده
از نی ،شنونده را منقلب کرده ،فضا را در دست میگيرد .در مجالس شروهخوانی ،گاهگاه صدای قُلقُل قليان ،چهارپارهها را از
هم جدا میکند .اين مسئله را میتوان يکی از رسوم سنتی اجرای شروه به حساب آورد؛ رسومی که موجب میشود شروهخوان
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مکثی کرده و سپس خواندن را از سر بگيرد .دليل همراهی ساز سنتی نيز اين است که از يکسو نوای نی همواره همراه
موسيقیهای عرفانی بوده و هست و از ديگر سو نغمة حزنآلود آن بهترين زمينه را برای انتقال مفاهيم دوبيتیها و چهارپارهها
فراهم میکند .توضيحات حميدی دربارۀ استفاده از اين ساز سنتی در شروهخوانی قابل توجه است« :نخستين تشابه ميان شروه
با نی آن است که شروه را نيز مانند نی هم در مجالس شادی و سرور و شبنشينیها و محافل دوستانه سر میدهند و هم در
محافل و مجالس غمگنانه .مشابهت دوم شروه و نی در آن است که نی ،سوز نهانی نوازنده را بازگو میکند و غم نهفتة او را
برمال میسازد ،شروه نيز اندوه و درد و دردمندی خوانندهاش که بازتاب و منعکسکنندۀ درد عموم مردم اين سامان است را
منعکس و آشکار میسازد» ( .)23 :1375نوای غمگينانة نی ،به شنونده کمک میکند تا ابعاد وسيعتری از غم و اندوه شخصی
خويش را درك کند و به عوالم عرفانی واالتری وارد شود ،بدين ترتيب شروهخوان شنوندگان را با خود به قلههای احساس
و عرفان میبرد.
 .7-2فایز
محمدعلی متخلص به فايز در سال  1209شمسی در کُردَوان يکی از روستاهای دشتی چشم به جهان گشود .از زندگی
اولية وی آگاهی چندانی در دست نيست .گويند تحصيالت مقدماتی خود را در کردوان و سپس بردخون که در آن زمان حوزۀ
علميه و مرکز بحث و درس منطقة دشتی بوده و در مکتبخانهها زير نظر آموزگاران محلی به اتمام رساند .او پس از به پايان
رساندن تحصيالت مقدماتی از بردخون دوباره به کردوان رفت و نزد يکی از مشايخ آن ديار که مردی باسواد بود و بر زبان و
ادبيات فارسی و عربی تسلط داشت ،به ادامة تحصيل مشغول شد .فايز که با محمدخان دشتی و محمود کبگانی از شعرای
دشتی ،معاصر بود ،زندگی خود را از راه کشاورزی میگذرانيد و در برابر فئودال ها که فرمانروای مطلق آن زمان بودند ،تملق
و مديحهسرايی نمیکرد و آخر عمر خود را به عللی که گويا بيشتر مخالفت رؤسای کردوان و بردخون با وی بود ،در گزدراز
که تبعيدگاهی بيش نبود ،میگذرانيد (ر.ك .باباچاهی .)67 :1368 ،اين شاعر محبوب و معروف در ميان مردم جنوب ،پس از
هشتاد سال زندگی ،در سال  1330هجری ،برابر با  1289شمسی در «گزدراز» وفات يافت و جسدش را پس از چند ماه به
نجف اشرف منتقل کردند (همان ،)68 :اما صفايی ماليری معتقد است که «وفات فايز در سال  1328هجری در قرية خورموج
اتفاق افتاده است»(.)472 :1315
فايز با قدرت شعری متوسط ـ گاه با تساهل و تسامحهای آشکار از قواعد و اصول شعر رسمی ،اما با لطافتی خيرهکننده
در ذوق و بيان شاعرانه و موسيقی کالم و صداقت و صافی و سادگی گفتار ،سيطرهای چنين شگفتانگيز در قلبها يافت که
آرزوی هر صاحبسخنی است« .عالقه و شيفتگی ديرينه و کهن مردم به ترانهها و فهلويات ،جاذبه و زيبايی و طراوت وحشی
و دلانگيز اين ترانهها و اشتهار فايز به سرودن اين نوع دوبيتی و نفوذ و محبوبيت او در ميان مردم ـ خاصه جنوب ـ باعث
شده است که غالباً ترانههايی که در دورههای قبل و بعد از زندگی فايز ساخته شده است ،به نام او شهرت يابد» (احمدپناهی
سمنانی)284: 1364 ،؛ به عالوه در بوشهر و دشتی و دشتستان ،اينگونه از شعر با شخصيت فايز چنان گرهخورده است که
بهطورکل ،شروهخوانی را فايزخوانی نيز میگويند و ممکن است شروهای از مفتون را بخوانند و بگويند فايز میخوانيم و
شرواهای جنوب را گاه دشتی يا دشتستانی يا فايزخوانی بنامند.
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 .1-7-2اندوه و غم در اشعار فایز
غم و اندوه با زندگی مردم منطقة دشتی عجين شده و آنها خود پذيرای غم و اندوه هستند« .فايز در محيطی با چنين ابعادی
به سن رشد رسيده و بالطبع اين شرايط اقليمی ،جغرافيايی ،زمانی و مکانی در شعر او تأثيرگذار بوده است ،اما روح احساس
و ذوق لطيف و نازکی خيال او در شعرش تجلی يافته و با برداشت و تلفيقی از عناصر زنده و فعال و پرحرکت طبيعت ،در
شعر او به رقص درآمدهاند .در شعر او غم و اندوه بهوضوح احساس میشود ،بهويژه اينکه در سراسر منطقه ،دوبيتیهای او
را با آواز غمگين و حزين دشتی شروه که خود مقولهای جداگانه از اين بحث است ،زمزمه میکنند ،نه تنها در مجالس غمگنانه،
بلکه در مجالس شادی و سرور و شبنشينیهای دوستانه هم؛ يعنی دوبيتیهای فايز با آواز شروه ،هم در هنگام شادی وهم
در هنگام غم ،خواستار دارد» (زنگويی .)9 :1369 ،دوبيتیهای فايز در سنين پيری سروده است« :مسألة مهمی که از البهالی
اشعار او درمیيابيم اين است که فايز دوبيتیهای خود را در سنين پيری و کهولت و يا حداقل باالی چهل يا پنجاهسالگی
سروده است .در هفده دوبيتی از پيری و زمينگيری و از دست دادن جوانی ناليده ،در هفت دوبيتی از نزديک شدن مرگ فرياد
برآورده فقط يک دوبيتی او بوی جوانی میدهد .با اين حال در يک مورد ادعا کرده که پير سال و ماه نيست ،بلکه غم عشق
او را به پيری انداخته است:
نه فايز پير عمر ماه و سال است

غم هجران جانان کرده پيرم
(فايز)18 :1368 ،

بيشتر اوقات از دست رفتنِ جوانی شکايت میکند:
کجايت

بازجويم

جوانی ،رفتی و نايی به سويم

نمیدانم

ز فايز پرس و جو احوال فايز

که تا با تو حکايت بازگويم
(همان)186 :

گاهی از کجرویها و ناسازگاریهای معشوق گله و شکايت میکند و اميد وی به جلوۀ يار است که جان خود را در راهش
فدا کند:
بتا از کجرویهايت شکايت

ولی با کس نگويم اين حکايت

اگر در کلبة فايز نهی گام

کنم جان را نثار خاكِ پايت
(همان)129 :

مرا هم ساق و هم زانو کند درد

کمر با ساعد و بازو کند درد

به هر عضو تو فايز پيری آمد

جوانی رفت و جای او کُنَد درد
(همان)148 :

همهجا از پيری شکايت دارد و اظهار میدارد که گيرم که بخت دوباره با من يار شود ،ولی درختی که شکست ديگر ثمر
نمیدهد:
گرفتم آنکه اقبالم شود يار

شود اين بخت من از خواب بيدار

شکسته قامت فايز ز پيـری

دگر شاخ شکسته کی دهــد بار
(همان)164 :

در دوبيتیهايش بيشتر از پيری شکايت دارد ،ولی در غير دوبيتیهايش از مرثيهها و مسائل ديگر سخن گفته است .او در
يک تکبيتی به موقعيت مکانی خود در منطقة گزدراز گلِه و شکايت کرده و آن را ربذه ناميده است:
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در باغِ بگم 1منزل و مأوای من است

بوذر 2نيم و ربذه 3چرا جای من است
(همان)255 :

بنابراين فايز هر جا از روزگار گله و شکايت دارد ،از درد پيری مینالد و گاهی از بیوفايی روزگار میگويد:
انيس من بهجز آه سحر نيست

غذای من بهجز خون جگر نيست

خـــداوندا بسوزش تـا بداند

که

نيست

بيا جانا که دنيا را وفا نيست

جوی راحت در اين محنتسرا نيست

در اين ره هر چه فايز ديده بگشود

ز همــراهــان اثـر جز نقش پا نيست

آه

زار

فايز

بیاثر

(همان)131 :

(همان)131 :
دال ديدی که دلبــر عهد بشکست

زندگی مـــا ببريد و با اغيــار پـيوسـت

تو فايز از جفای بیوفايان

بسايی تا قيامـــت دست بر دست
(همان)131 :

فايز در سرودۀ زير ،از معشوقش درخواست راحتی و آسايش دارد و میخواهد چند صباحی که زنده است در تبوتاب
نباشد و با آرامش روزگار بگذراند .البته در اين دوبيتی میخواهد هجران را به وصال بدل کند ،ولی نوعی غم و اندوه را بيان
میکند:
بيا جانا دمی تركِ جفا کن

دلِ خونگشــتـة ما را دوا کن

ببين آميزش پروانه با شمع

بت فايز تو هم رحمی به ما کن
(فايز)199 :1368 ،

در فرهنگ مردم جنوب ،فايز يعنی شروه ،فايز يعنی آرامشدهندۀ اندوه؛ اندوهی سهمگين که برای خانوادهای که جوانی از
دست داده ،با شروه و آهنگی حزين و سوزناك در مجالس و محافل خوانده میشود و هر کس بهنوعی خود را آرام میکند؛
با صدای دلنشين شروهخوان ،با کالم و دوبيتیهای فايز ،با همان درنگهايی هر چند ناموزون و حتی گاهی بدون وزن و
قافيه .لذا فايز سهم بسزايی در زدودن غم و غصه از دل مردم اين منطقه دارد که گاهی ،شروههايی که از طرف صدا و سيمای
بوشهر پخش میگردد ،خود حاکی از اين امر است که شنيدن نواهای حزين غم و اندوه را رام میکند و گاه میتواند شادی
به دل فرد آورد و شور و شوقی او را به زندگی بيشتر کند .پس کالم فايز حتی اگر بدون آهنگ شروه خوانده شود ،باز هم
تأثيرگذار است.
 .8-2محمدخان دشتي
محمدخان حاجیخان جمالخان رئيس حسينخان رئيس جمال حاجيانی مشهور به «محمدخان الفارسی» و متخلص به
دشتی شاعر غزلسرا و داستانپرداز قرن سيزدهم ،از بزرگزادگان دشتی بود و خاندان او و نيز خود او از ضابطن و خانهای
بلوك دشتی بودهاند .او در سال  1246در قرية «شُنبه» از دشتی متولد شد که بعدها ضابط و حاکم بلوك دشتی و نيز شاعری
چيرهدست گرديد.
 .1بيگم :لقبی است تُرکی ،مؤنث لقب بيگ که برای زنان نجيب و محترم استفاده میشود.
 .2بوذر ،مخفف کلمة ابوذر
 .3ربذه ،رَبَذِه از روستاهای اطراف مدينه و مدفن ابوذر غفاری ،صحابی پيامبر است.
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آنگونه که از تاريخها برمیآيد ،محمدخان تا قبل از مرگ برادرش حيدرخان ،حکومت قسمتی از بلوك دشتی و در رأس
آن خورموج را در اختيار داشته است و در واقع ،پس از مرگ برادر دومش به حکومت کل آن نواحی دست پيدا میکند .با به
حکومت رسيدن محمدخان مرحلة جديدی در تاريخ دشتی که با تحول و جهش علمی و فرهنگی همراه بود ،آغاز شد .او
بساط آسايش طالبان علم و مسافران را با ساختن قلعهای در خورموج و حجرههايی بهمنظور آسايش زوار میگستراند ،چنانکه
خورموج در زمان او دارالعلم کوچکی شده بود .داد و دهشهای بیشمار دشتی به بسياری از تذکرههای دورۀ او راه يافته
است و او بين معاصرانش به مهماننوازی و گشادهرويی شهره شده بود .سال مرگ دشتی را مورخان و تذکرهنويسان به
اختالفی کوچک بين  1298و  1299نوشتهاند .دربارۀ آثار دشتی اين کتابها را ذکر کردهاند :نمکدان ،کالم الملوك ،طريق
السلوك ،خسرو و شيرين و ديوان اشعار .ديوان اشعار دشتی که در اين کتاب آورده شده که مجموعهای است از غزل ،قصيده،
ترکيببند ،ترجيعبند ،رباعی ،قطعه و يک مسمط .نکتة قابل توجه در اين ديوان ،نبودن دوبيتی است و حال آن که اين قالب
شعری مطلوب شاعران خطة جنوب و دوستان دشتی است که با او نشست و برخاست داشتهاند .دشتی شاعر دورۀ بازگشت
است و ماهيت اين دوره ،مقتضی نگاه دوباره و استقبال از ديوان شاعران دورۀ خراسانی و عراقی است (ر.ك .مالکی:1369 ،
.)146
 .1-8-2شاخصههای اندوه در آثار محمدخان دشتي
محمدخان دشتی در ناپايداری دنيا و بیوفای آن قصيدۀ مبسوطی سروده است که در آن میگويد :اين دنيا ،دنيای اندوه و
غم است که گاهی با مهر ،ما را به وجود میآورد و گاه با کينه و دشمنی ما را میبرد و نمیدانم مقصودش چيست؟ آيا پدر و
مادر اينجور بر فرزندش را روا میدارند؟ محتوايی که به صورتی تمثيلی در رباعیهای خيام نيز ديده میشود:
ز چار آخور سنگين مجو علوفة جود

که در چهار قرانش جُـوی ز جـود نبود

همه به خيل ،بَخيل اندريم و غير زيان

در اين ميان ز سيهکاسگيش نبوَد سود

زمانه جای غرور آمد و سرای فتـور

نه خود محل قيام است و نه مقام قعود

کسی به دهر نيفروخت آتش عيشی

که در به چشم و دلش باز برنپيچد دود

مدارِ کارِ همه روزگار بــوده است

که در بهار خزان داشت در فراز فـرود

ز مهر زايـدمان و ز کيـن بـرانـدازد

نيـافـتم کز اين قـصد چيستش مقصود

پدر چرا کند اينطور جـور بر فرزند

چگونه مام پسندد چنين ستم بر رود

به حيرتم که فلک خود چرا نفرستاد

در اين ميان چو شب و روز اين همه فرسود

فلک به مردم دانا ز رشک در کين است

مدام حسرت و نادانی است شغل حسود

جهان به دوست نشايد گرفت کآخر کار

ببايدت چو به ناچار کردنش بدرود

ز باغ دهر چه جويی فراغ و امن که نيست

سالمتيش به سيب و بهيش در امرود
(دشتی)219 :1395 ،

گاهی غم و اندوه از سويههای هستیشناسی برخوردار میشود که تأمل در آن گاه موجب آگاهی و معرفت انسان میگردد
و موجبات رشد و تعالی روحی انسان را فراهم میآورد .اينجاست که بايد خود را به معشوق حقيقی نزديک کرد تا اندوه و
غم زايل شود .هرچند که اندوه و غم ماية آزار و رنج آدمی است ،ولی گاهی انسان را به آگاهی عميقی میرساند.
دشتی غم و اندوه شخصی خود را در مرثيهای که برای برادر ارشدش مرحوم حيدرخان در قالب قصيده سروده است،
نمايان میکند که بهطور اختصار به چند بيت آن اشاره میشود:
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گه رحيل از اينجا چو دلگران رفتی

سبک به منزل دارالسـرور جان رفتی

از آنکه قدر وصـــال تـــو ندانستم

به هجر تا که سزايم دهـی از آن رفتی

مرا به کيفر کافر دهی به دوزخ غم

نهادی و بهسوی خلـد جاودان رفتی

بسيج راه عدم من نموده بودم پيــش

ز من سبق تو گرفتی و خوش روان رفتی
(همان)279 :

اندوه جمعی و سوگ مذهبی نيز در اشعار دشتی نمود دارد .وی ترکيببندها و قصايدی در رثای ساالر شهيدان ،اباعبداهلل
الحسين (ع) سروده است .ترکيببندها تحت عنوان چهار اصل و هر کدام شامل چندين فصل بر وزن ترکيببند مشهور
محتشم کاشانی «باز اين چه شورش است که در خلق عالم است/باز اين چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است» ،سروده شده
است .از اصل اول فصل اول نمونهای ذکر میشود:
هر سال شورشی که در اوضاع عالم است

از محنت مصيبت اين ماه مـاتـم است

اين مه هالل الغر و فربه بــود از آنک

خالی شده ز شادی و پر گشته از غم است

ماهی که خون آل علی شد در آن حالل

تا سال و ماه هست هميـشه مُحرم است

اين ماه ،مرد و زن همه در کار شيـونند

از جمـله بيــش گريـة حوا و آدم است

جبريل دم فسرده ز حسرت در اين عزاست

وز بهر نفـخ صـور سرافيل در دم است

خورشيد و ماه را ره آمد شدن نـمانـد

از اين غبار غم که شب و روز در هم است

گويـا عـزای زينت عرش خـدا بـود

کز هر عـزا مصيبتش امروز اعـظم است

جسمِ بتــول و جان علی نور نيــرين

سبط رسول و صاحب خُلق حسن ،حسين
(همان)284 :

دو قصيده در مصيبت امام حسين (ع) سروده است که چند بيتی از آن ذکر میشود .در قصيدۀ اول آورده:
از کربال چو قافــلة شـام بـار کرد

گردون صباحِ اهل حرم شام تار کرد

از سيل اشک ناقه مجال گــذر نداشت

بر قتلگاه قافلهشان چون گذار کرد

افکند ز آه و نـاله در آن دشت شورشی

نوعی که چرخ پير پشيمان ز کار کرد

با کشتة برادر خــود با زبـان حــال

بسـيار شکـوه از ستم روزگار کرد

کای جان من چو داغ دل غصه پرورم

زخم تن شريف تو نتوان شمار کرد
(همان)305 :

در رباعيات به اشعــاری با مضمون سوگ و انــدوه کم و بيش برمیخوريم .در اين سرودهها نيز ماتم امام حسين (ع) به
سبب عشق و ارادت بسياری که به اين امام همام داشته است ،ديده میشود:
ماتم

خاکيـان

سزايش

باشد

آن کشته کــه عرش در عزايش باشد

کی

شک نيست که چشم آسمان خون گريد

بر آن که خدای خونبهايش باشد
(همان)338 :

و در يک رباعی در غمِ از دست دادنِ عزيزی آرزوی مرگ میکند:
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ای گشته ز تيغ جور کفار هالك

ای برده به خاك ،آرزوها همه پاك

من آرزوی دل تو بودم همه عمر

ما را ز چه همراه نبــردی در خاك
(همان)340 :

با وجودی که محمدخان ،خان منطقه بوده و عموماً تصور قالبی از خانها در روزگاران گذشته جور و ستم بر مردم بوده
است ،وی جزو موارد استثنايی است که عالوه بر بخشندگی و مهماننوازی ،از روحية لطيف و ذوق سرشار ادبی برخوردار
بوده ،بهگونهای که به خلق مضامين گوناگون پرداخته است.
 .9-2مفتون
سيد بهمنيار (آقا بهمنيار) حسينی ،متخلص به مَفتُون (1276 – 1315ق) از سادات خطة جنوب ايران و بُردُخُون است .نام
پدر او علیاکبر و نام مادرش زبيده بود و در بردخون به دنيا آمد .آقا بهميار ،از جوانی کسب کمال و معرفت کرد و استعداد
فطری خود را بروز داد و به ساختن اشعار پرداخت .پس از چندی ،از بردخون به آبادی کورك ،واقع در شش فرسنگی جنوب
غربی آن شهر مهاجرت کرد .چنان که تا آخر عمر در آنجا زيست و در همانجا درگذشت .جسد او چند سالی در گورستان
کورك به امانت گذاشته شد .سپس ،به کشور عراق منتقل و در وادیالسالم به خاك سپرده شد.
بتا غربت به روی تو وطن شد

وطن بی روی تو زندان من شد

تو اندر مصر و کنعان خرم و شاد

به مفتون بردخون بيتالحزن شد
(مفتون)94 :1381 ،

مرحوم مفتون در حوزۀ علمية بردخون -که يکی از مهمترين حوزههای علمی منطقه بود -کسب علم کرد .او بيشتر در
دوبيتی ،طبعآزمايی کرده است .گرچه مثنویهايی مانند ليلی و مجنون خود را بسيار زيبا سروده ،ولی شهرت او بيشتر به خاطر
دوبيتیهای دلانگيزش است .وی غزل را نيکو میسروده و در آن تحت تأثير حافظ بوده است (ر.ك .فخرايی.)58 :1394 ،
مفتون اندوه خود را در عشق به معشوق در ساحتهای مختلف خود چنين میگويد:
ترسم که آه من به جهان شعلهور شود

راز دلم ز پردۀ باطن به در شود

ترسم به هجر دوست کنم صبر و عاقبت

باقی زمان صبر که عمرم به سر شود

ترسم که کند ز صحبت ايام رفته ياد

يکباره صبر و وفای دوست نصيب دگر شود

ترسم که زلف خويش پريشان کند ز غم

آن باوفا ز مردن من چون خبر شود
(مفتون)110 :1391 ،

و بیترديد در اين غزل به استقبال غزل معروف حافظ با مطلع زير رفته است:
ترسم که اشک در غم ما پردهدر شود

وين راز سر به مُهر به عالم سَمَر شود
(حافظ)110 :1376 ،

مفتون شاعری دوبيتیسراست که بيشتر آوازۀ او مرهون همان دوبيتی است ،اما در غزل ،قصيده ،مثنوی و ديگر قالبهای
شعری نيز طبعآزمايی کرده است .شهرت شاعری مفتون در جنوب تا بدانجاست که با اشعار فايز دشتی برابری میکند .بديهی
است که فايز و مفتون به دليل درد مشترك و دلسوختگی جنوبنشينی و احساسات داغ و آفتابزدۀ شاعرانة خود به زبانی
نزديک به هم دست يافتهاند ،اما تسلط فايز دشتی در خلق صور خيال از مفتون بيشتر است .امروزه شروهخوانان جنوب ،بيشتر
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از دوبيتیهای فايز و مفتون را به کار میبرند .يکی از وجوه اهميت شعر او -بخصوص دوبيتیهايش -در ميان مردم سادگی
و روانی سرودههای او و استفادۀ مناسب و مردمپسند از استعاره است.
به گفتة منتقدان و شارحان ،در اشعار مفتون ،تکرار فراوان لفظها و تعابير؛ يعنی تکرار يک معنی در لفظهای گوناگون زياد
به چشم میخورد ،مانند شکستن عهد و وفا ،رسم وفاداری ،جور و جفا .به هر روی ،در خصوص تأثير و احياناً تقليد مفتون
از ديگر شعرای پيش از خود ،گفتنی زياد است ،ولی هر چه باشد ،ترانه های گرم او با زبان شروه در زبان مردم خطة استان
بوشهر فراوان نقل میشود.
مفتون بيشتر در دوبيتی طبعآزمايی کرده است .غزل را نيکو میسروده و در اين زمينه تحت تأثير سعدی و بيشتر حافظ بود
که شاهد بر اين مدعا ديوان ايشان معروف به هدیة العشاق که شامل دوبيتی ،رباعی ،غزل ،مثنوی و تعدادی قصايد از وی
است .او عالوه بر اين ،صاحب کشکولی به نام حسينی است که نسخه ناقصی از آن موجود است .در قسمتی از اين کشکول
نسبت خود را به شاه فرجاهلل ملقب به امير ديوان میرساند.
 .1-9-2شاخصههای اندوه در آثار مفتون
شکايت از رنجهای روزگار هم تا حدودی غم و اندوه را التيام میبخشد و هم طرح آن موجب ارتباط با ديگرانی میشود
که در آن رنج سهمی هستند يا مشابه آن را در زندگی خود دارند .گاهی روزگار بر وفق مراد افراد نيست و طبيعت سر
ناسازگاری دارد ،انسان وارسته و آگاه میتواند از اين ورطه به طريقی عبور کند .يکی از اين افراد شاعر برجسته و عارف
بزرگوار و جليلالقدر بهمنيار ،متخلص به مفتون است که با دارايی و نداری ساخت و روزگار را سپری کرد .او هيچگاه تسليم
افراد پست و خـائن نشد ،حتی زمـانی که فقـر دامن او را گرفتـه بود و نيازمند چند من غله برای امرار معاش و نجات
فرزندانش بود با آن روح وااليی که داشت ،دست پيش ناکسان دراز نکرد و با عزم و ارادۀ آهنين ،روزگار را با آبرومندی
گذراند .مفتون در زمان حيات خود دو تن از فرزندان ذکورش را از دست داد .در مرثيهای که در وصف از دست دادن فرزند
دومش سروده است ،به توصيف فرزند و خصايل نيک وی میپردازد ،سرنوشت را میپذيرد و سپس احساس خود را از اين
غم و اندوه اين گونه بيان میکند:
افسوس گلی ز گلســـتان رفت

يک سرو سهی ز گلستان رفت

يک گلشـن مِهر و حسـن اخالق

رفت

ستارهای

ماننـد
اول

در
سوراخ
از

عمــر،

نمـوده

فرقت

قلب

به

ســحرگاه

تابيـد و ز چشم دوسـتان رفت

علیاصغر

ناکـام

رفت

مفتــــون

چون تير ز چلـــة کمان رفت
توان

رفت

ناتـــوان

رفت

اکبر

چو

نـنـالم

اندر

از ديده برفــتی ای پدر جان

جانا

تن

جز صبر و شکيب چارهای نيست

اين قسمتم از ازل چنــان رفت

از ســوز دلــم خدا گواه است

کاين شعله درون استخوان رفت

هر گــه که به ياد او بنــــالم

آه دل مــن بـه آســمان رفت

بگفتم

ای وای شريفی از جهان رفت

وفـــات

او

کجا

جــوان

طلبش

تاريــخ

او

چسان

تاراج

صرصر

خـزان

باب

(مفتون)12-11 :1381 ،
مصراع پايانی به حروف ابجد برابر با سال  1375ه.ق .میشود.

 /101فصلنامة علمی -تخصصی مطالعات زبان و ادبيات غنايی ،سال يازدهم ،شمارة سی و نه ،تابستان 104-89 / 1400

احمدی ريشهری اشارهای به ضعف و پيری مفتون دارد که آوردن آن خالی از لطف نيست؛ «در ميان دوبيتیهای مفتون،
موردی که مرا به شگفتی و زيبايی کالم او انداخت ،شعری از او بود که استاد سيدمحمدحسن نبوی برايم نقل کرد و آن شعر
در نسخههای ليراوی و علیاکبر و ادريس طاهری نيامده بود:
اگر چشمم ضعيف و مو سپيد است

تنم کاهيـده و رنگـم پريده است

همـه تأثير مــار گيسوان است

که مفتون را گه بازی گزيده است
(مفتون)12-11 :1381 ،

اين شگفتی ،بيشتر به خاطر بهکارگيری نوعی باور محلی در شعر بود که شاعر ،آن را در زبان خود جای و گيسوان دراز
معشوق را بدان مثل زده است .مضمون شعر ،بسيار زيبا و قابل فهم است ،اما سخن بر سر ضعيف شدن جسم ،پريدگی رنگ
و سپيدی زودرس موی اوست و مفتون بهواقع ،همة اين عوارض را تأثير مارزدگی میداند؛ زيرا در نزد مردم دشتی عقيده بر
اين است که شخص مارگزيده اگر نميرد ،مبتال به ضعيفی چشم و سپيد شدن موی میشود و شاعر در اينجا گيسوان دراز و
پيچ در پيچ يار را به سان مار واقعی دانسته و اظهار میدارد که اين حالت جسمانی او ناشی از گزش مار گيسوان دلبر و نشأت
گرفته از همان باور عوام است که او را به چنين روزی انداخته است» (احمدی ريشهری .)19-18 :1381 ،مفتون در ايامی به
چشم درد شديدی گرفتار می شود که حتی کسی را نمیديده ،از چشم درد ناليده و از خدای خود خواستار شفای چشمانش
میشود:
چشم

درد

بنمودی

گرفتار

خداوندا به فصل گل ،منِ زار

به

ز لطف خود شفا ده چشم مفتون

که روی دوستان بينم دگر بار
(مفتون)107 :1381 ،

محروميت از امکانات بهداشتی در آن زمان موجب شده به جای درمان از خداوند درمان چشم درد خود را طلب کند .در
شعر ديگری ظاهراً به خاطر بيماری سختی که در جوانی برايش پيش آمده ،شکايت دارد و بر اين باور است که دير يا زود
رخت از اين دنيا میبندد و میرود:
چو من در اين بال گشتم گرفتار

ببايد رفت از اين دنيا بهناچار

جوانی

بسـيار

دريغا

مُرد

مفتــون

در

بماند

اندر

دلش

اميــد

(همان)106 :
احمدی ريشهری دربارۀ گله و شکايت از روزگار مفتون اينگونه نوشته است« :اما آنچه بيشتر ،ديدۀ فکرت ما را به کالم
و انديشه شاعر جلب میکند ،شکوهای است که او هم از پريشانحالی خود که ناشی از گردش ايام و روزگار بدفرجام است،
دارد و هم از مردم نااهل و از جور لئيمان:
يارب از گردش ايام ،پريشان تا چند

وز مصيبات جهان سر به گريبان تا چند

تا کی از مردم نااهل کشم بار جفا

صدمه از بیپدران ،جور لئيمان تا چند
()25 :1381

به نظر میرسد ،طرح پريشانحالی برخی شاعران از روزگاران گذشته تا اکنون يکی از دستمايههای هميشگی بوده است
و چون شعر عرصة بيان ما فی الضمير است و مصيبتها ،سختیها و نيز برخورد با مردم نااهل و ستمکاری افرادی که
قدرتی در دست دارند ،فشار بسياری به روان شاعر وارد میکند ،در مناطقی که اين اوضاع و احوال شديدتر بوده ،نمود
بيشتری نيز در شعر يافته است.

 /102تبيين غم و اندوه در شروهسرايی فايز دشتی ،محمدخان دشتی و مفتون بردخونی  /حيدر حاجيان و همکاران

 .3نتیجهگیری
با نگاهی کلی به موضوع غم و اندوه در مجموعه آثار فايز دشتی ،محمدخان دشتی و مفتون بردخونی چنين درمیيابيم که
ضمن انعکاس گستردۀ غم و اندوه در اشعار شاعران ،تبلور غم و اندوه در اشعار فايز ،بيشتر جنبة شخصی داشته و غم و اندوه
اشعار مفتون ،بيشتر به داليل خانوادگی و اجتماعی است .در اشعار محمدخان دشتی جنبة مذهبی و اجتماعی اندوه نمود
بيشتری داشته است .وی شعری را که به دور از بازگويی رنج و درد و اندوههای بشری باشد به هيچ میگيرد و گاه با سرايندگان
بیدرد در دورۀ مشروطيت و بازگشت ادبی مخالفت میکند .فايز بر مسائل شخصی به واقعيات تلخ ،غمانگيز و حتی نفرتآور
اجتماع نيز توجه داشت و در غم و اندوه مردم روزگار خويش شريک بوده است .در شعر او غم و شادی ديگران بيشتر
جلوهگر است .در اشعار مفتون علت اندوه وی در ابتدای شاعریاش به شکل گنگ و نامفهوم ظاهر میشود ،اما بهتدريج علت
اندوه او را میتوان تالش وی برای رسيدن به کمال عرفانی يا غمی برآمده از احساس تنهايی و يا به دليل فاصله گرفتن بشر
از سادگی طبيعت دانست .مهمترين اندوه اين شاعران همعصر بهطور مشترك ،اندوه تنهايی ،قوانين تحميلی اجتماع ،انتقادهای
تند اجتماعی ،عشق ،رهايی ،گناه ،مرگ و نيستی ،استبداد ،حاکمان نااليق ،استعمار ،فاصلههای طبقاتی و مويه از گذر عمر و
پيری است که در اشعار شاعران ذکر شده کامالً مشهود است.
شباهت اشعار اين سه شاعر در پرداختش به مسئلة اندوه در عواطفی است که به آن پرداختهاند .هر سه از مسير عاطفة
فردی حرکت کردهاند و در اين راه به عواطف اجتماعی و در نهايت ،به عواطف انسانی و بشری رسيدهاند .تفاوت بيانی اين
سه شاعر ،بيشتر در استفاده از صور خيال است .فايز و مفتون بيشتر از تشبيه برای ابراز مفهوم اندوه استفاده کرده است و
محمدخان برای انتقال اين عاطفه از ديگر آرايههای ادبی همچون تشخيص ،بهره برده است .اين امکانات ادبی و بالغی در
پويايی و استواری شعر آنها و مشهور شدن در ميان مردم تأثير بسزايی داشته است.
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