
  

  

  

  

  

  

  

  مشهور فرامرزيشعر و شرواي 

  

احمد حبيبي
�

  (بستك) 

  
روزگار است و در تاريخ ادبيات، چنين مكتوب  ةشعر، زبان حكمت و آيين

تـر و مانـدگارتر از زبـان شـعر بـراي بيـان        است كه هيچ زباني، كارآمدتر، شفّاف
ده هاي پيشـين، نبـو   عاطفه، احساس و ادراك بشري در طول قرون گذشته و سده

  است.
شعر، در ادبيات پارسي و عربي و در دنياي اسالم، از ارج، قرب و منزلـت  

شعراء نام دارد و  ةمجيد، سور قرآني  سوره 114خاصي برخوردار است. يكي از 
راء   «اند:  (ص) فرموده حضرت محمد بن عبداهللاپيامبر بزرگوار اسالم؛  اُمـ الشّـعراء

  سخن و كالم هستند.) (شاعران، فرمانروايان، »الكالم.
پرداز قرن ششم، با استفاده از اين كالم  ، شاعر داستاننظامي گنجويحكيم 

  انگيز، آرايه و صنعت ادبي تلميح را به كار برده است: زيبا و دل
  شعر، تو را سدره نشاني دهد

  دهد  معاني   ملك   سلطنت
                                                           

 .نويسنده و پژوهشگر تاريخ و فرهنگ هرمزگان و خليج فارس �



257                                                                        شعر و شرواي مشهور فرامرزي           

  شعر، برآرد به اميريت نام
كَالشَّــعراء  راءمالكال  اُم  

هاي فرهنگـي   ترين گنجينه شعر فارسي، با قدمتي قابل توجه، در شمار غني
سال شـعر پارسـي بـه اقصـي نقـاط       جهان بشري است. شاخ و برگ درخت كهن

هـاي جراحـت    هاي پردرد و شفاي جـان  گيتي، سايه افكنده و موجب آرامش دل
  ديده و ماالمال از زخم گرديده است.

زمين را بلنـد   مي، ايران را زنده و نام ايرانشعر و فرهنگ و ادب ايران اسال
كنـيم، بـه ايـن امـر مسـلّم       آوازه كرده است. وقتي تاريخ ايران عزيز را مطالعه مي

گرديم كه آنچه ايران را پس از مقابلـه و مبـارزه بـا بيگانگـان، حفـظ و       واقف مي
شعر نشينِ تاج بر سر نبوده است، بلكه نيروي  حراست كرده، شمشير شاهان تخت

شاعران و قلم نويسندگان و خلّاقيت دانشمندانش بوده كـه توانسـته اسـت سـرو     
گستر و بلند باالي ايران را سربلند و سرفراز، برقرار سازد و بر دوامـش صـد    سايه

  1چندان بيفزايد.
ادوار تاريخ بشر، شعر، رسالت و ضبط صـريح و صـحيح فـراز و     ةدر هم

آن را بـه نيكـوترين روش بـه نگـارش      فرود حيات بشري را بر دوش كشـيده و 
  كشانده است.

بـاد و   كننـد. در تَـش   مردم ما، با طبيعتي سرسخت، دست و پنجه نـرم مـي  
كــويري، خــم بــر ابــرو  آور و ســرماي ســوزناك كــويري و نيمــه شــرجي خفقــان

اي  اي و چشـمه  گسلند تا بـه بركـه   ها را مي نوردند و كوه ها را درمي آورند. راه نمي
ر ناگزير باشند، براي بقاي عمر و گذران زندگي از نوشيدن آب شـور  برسند و اگ

نيز ابايي ندارند. البتّه نـه تنهـا ايـن     -شود كه در اطرافشان فراوان يافت مي-و تلخ
اجتماعي مردمي كه در چنين مـوقعيتي بـه   -عوامل، در احساس و ادراك فرهنگي
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ها و يـادآوري   ر تداعي خاطرهآورند بلكه آنها را د اي وارد نمي برند، خدشه سر مي
2دهند. ياري مي -كه تخيلي و شعرگونه نيز باشند-ها بگذشته

 

سرايان و دوبيتي گويان محلّي ما نيـز بـه تأسـي و پيـروي از      شاعران، ترانه
دروغ  شعر بـي «بزرگان دنياي شعر و ادب، با شَروا (شَلوا، شَروه، شَربه، شَروند) و 

هاي يار ديار، ماندگار كرده و  خويش را در سينه ةودسر خود، دل» نقاب و شعر بي
  اند. منابع متقن و مراجع مستحكم ادبيات شفاهي را گسترش داده ةدر واقع دامن

اي تنگاتنـگ دارد و ارتبـاطش بـا آن از سـه      جنوبي با شروه و ترانه، رابطه
ز دوسـت. اگـر جـ    خوان و يا شروه يا شروه  سراست، حالت بيرون نيست: يا شروه

رغـم نظـر برخـي     اين باشد جنوبي نيست. شروه، شعري و شوري است كه علـي 
پردازد، بلكه با تعمـق و تأمـل در آن بـه     شرواناشناسان، تنها به عشق مجازي نمي

سرا عارف است و هـر مصـرع از    گرديم كه شروه اين واقعيت ملموس، واقف مي
  اش، باري عرفاني دارد: شروه

  دوست حقدوست،  منم محيا زنم حق
 گويم نه از پوست سـخن از مغز مي

  ناپذير است: وابستگي بين عارف (عاشق) و معشوق، جدايي
  حكم خدا كرد ةنشايد چار

  درمان دوا كرد نشايد درد بي
  ناخن و گوشت ،ميان يار و محيا

  3نشايد گوشت از ناخن جدا كرد
 كـش اسـت و   نشـينان، بسـيار لطيـف و دل    هـاي سـاحل   ها در لهجه دوبيتي

رونـد، خوانـده    آوازهاي محلّي به همراهي سازهاي بومي كه به تدريج از بين مـي 
شود. سوز عشق، غم يتيمي، درد و رنج فقيري، ناسازگاري روزگار، اميد دراز،  مي
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انتظار براي بازگشت مسافر، درد پيري و گرفتاري جواني، ترس از ستمگر و اميد 
  4كس است.هاي محلّي، منع به رهايي از ظلم در ترانه

ـ      ترين نمودهاي ذوقي فولكلور، ترانـه  عاطفي  ةهـاي محلّـي اسـت كـه آيين
هـاي   مردم عـامي اسـت. ترانـه    ةها و احساسات شفاهي و نيالود نماي انديشه تمام

ذوقي و  ةانجامد، زيرا نخستين ثمر هاي بس دور و كهن مي محلّي ايران به گذشته
  5فكري نژاد آريايي، شعر بوده است.

  6هاي ابتدايي قديم است. ترانه ةز زبان ما، ميراث كامل شدشعر امرو
نمايي است كه هنر برخاسـته از   تمام ةجنوب؛ آيين )Folklore(فرهنگ مردم 

قشـرها، اعـم از    ةدارد. در ادبيات فولكلوريك است كه همـ  دل جنوبي را بيان مي
نـوع ادبيـات،    شوند. از ديدگاه ايـن  اي مطرح مي گونه خواص و عوام، هر كدام به

تر كارهاي زنان و مردان عشاير كـه در   گيرد و بيش هنر طيف وسيعي را در بر مي
دوانـي،   سـواري، اسـب   باشـد. ماننـد: اسـب    حال ييالق و قشالق هستند، هنر مـي 

تـر   هـا. بـيش   بازي در مراسم عروسي و جشن بافي، نواختن ني، رقص، چوب قالي
زدن،  كشـت و زرع، بذرافشـاني، قلمـه    روستانشيناني كـه مشـغول   ةاعمال روزمرّ

  7باشند، همه در نوع خود، هنر هستند. كوبيدن و مراسم تقسيم محصول مي خرمن
ــودلر« ــارل بـ ــي از »شـ ــه (  يكـ ــهور فرانسـ ــعراي مشـ ) 1867-1821شـ

سـر بـرد، امـا بـدون شـعر، هرگـز و        تـوان بـدون نـان بـه     گويد: سه روز مـي  مي
  د!كساني كه جز اين فكر كنند، در اشتباهن

امروز، ما بايد بـه صـداي شـاعران خـود گـوش فـرا دهـيم. شـاعران كـه          
و » آگـاهي «معنويـت و هويـت مـا هسـتند، بـه مـا       » حـافظ «و هـم  » خـالق «هم 

بخشـند. بـراي گـوش سـپردن بـه آنـان، جـاني فرهيختـه بايـد           مي» خودآگاهي«
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ــود      ــرزي وج ــوزش، م ــراي آم ــت و ب ــد آموخ ــي، باي ــراي فرهيختگ ــت. ب داش
  عالم و جاهل است.» مرز«، همان »بيگانه«از » خودي«ندارد. مرز 
وطـن هسـتند. مـوطن     دانند، با يكديگر هم را مي» حقيقتي«كساني كه  ةهم

و راه رسيدن به ايـن وطـن، شـعر، حكمـت، عرفـان و      » حقيقت«زاد،  اصلي آدمي
  ازلي يكديگرند و:» دوستان«، »حقيقت«چنين علم، فلسفه و هنر است. مشتاقان  هم

  به سر شد» دوست«خوش آن بود كه با ايام 
 خبـري بود حاصـلي و بي باقي همـه، بي

حافظ
8

  

ها، افكار، آرا، عقايد، رسوم، آداب و  هاي ملّي عبارتند از: تمام سنّت ميراث
هـا   عادات، آثار معماري و هنري، زبان ملّي و آثار ادبي آن، ادبيات شفاهي و لهجه

ور و نزديك يك ملّت، براي او باقي مانده باشـد.  هاي د و نظاير اينها كه از گذشته
دهند و او را  ها هستند كه بر روي هم به يك قوم، شخصيت خاص ملّي مي همين

ها هستند كه در يك  كنند و حتّي همين جوار خود جدا مي از ساير ملل و اقوام هم
كشور و ميان يك ملّت، طبقـات مختلـف طوايـف و عشـاير و نـواحي و منـاطق       

  9سازند. اگون فرهنگي و هنري را از يكديگر، جدا و مشخّص ميگون
شاعر، بايد در انواع علوم، متنوع باشد و در اطراف رسوم، مستطرف، زيرا 

  10شود. شود، هر علمي در شعر به كار همي كه شعر در هر علمي به كار همي چنان
ـ  افالطون  آن را هـم در راه مصـلحت   ة، زيبايي شعر و حتّي آهنـگ و جاذب
  11دهد. كند و شعري را كه با مصالح مدينه، موافق باشد، ترجيح مي جامعه، فدا مي

اي كه جزء بزرگان و فرهيختگـان اجتمـاع   شاعران و نويسندگان هر جامعه
شوند، چون به رسالت و تعهد اجتماعي اهل قلم اعتقاد  بزرگ بشري محسوب مي

ها نيز بگويند و بنويسـند.   كاستيدانند كه از دردها و كم و  دارند، خود را مقيد مي
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د؛     اينان جوان خ متعهـابوالفضـل بيهقـي  مردان بزرگ روزگارانند كه به قـول مـور ،
  :12دانند پهناي كار مي

  13گاه، آگاه شود كه نبشتن گيرد و بداند كه پهناي كار چيست؟ و مرد آن
پـرور مـا، الفتـي ديرينـه بـا شـعر و ادب دارنـد و         مردم بـاذوق و فرهنـگ  

بخشـند، زيـرا آنـان را     خود را عزّت و احتـرام مـي   ةندگان و شاعران شايستنويس
احساسـات بـاطني و    ةشناسند و آثارشان را بازنمايند زبان خويش مي دل و هم هم

  14بينند. تفكّرات اجتماعي و فرهنگي خود مي
گوينـد. ايـن قالـب شـعر، صـورت       هـم مـي  » ترانـه «را درفارسـي   دوبيتي

عصــر ساســاني اســت كــه پــس از اســالم بــه آن   شــعر هجــايي در ةشــد كامــل
ــات« ــي» فَهلوي ــد. درون م ــه گفتن ــج  ماي ــه دارد و راي ــقانه و عارفان ــرين  اي عاش ت

لهجـه اسـت. بسـياري از     ذوق و خـوش  قالب شعري در نـزد روسـتاييان خـوش   
 )U(نـام و نشـانند. وزن دوبيتـي بـا هجـاي كوتـاه        شاعران بـي  ةها، سرود دوبيتي

شـود و ايـن تفـاوت اصـلي آن بـا       ) آغـاز مـي  -ي بلنـد ( و وزن رباعي بـا هجـا  
  نوع قالب شعر مشهور، دوبيتي است. 15رباعي است.

  حال شاعر شرح

فرزند يوسف بن احمد گچويي، ملقّب به مشهور (مشهور  محمد ملّايي
ش./ ه.1310فرامرزان به سال  16ي گچويي فرامرزي)، در روستاي گچويه

د كه پدرش يوسف و عمويش محمد هر يك به ساله بوق. متولّد شد. پنجه.1350
ق.) ه.1355ش. (ه.1315هاي محلّي در سال  چهار ماه، در مبارزات و جنگ ةفاصل

  17كشته شدند.
كه عموي آنها بود، براي  عبدالواحد فرامرزي شيخيك سال بعد مرحوم 

را با خود به  محمد يوسف (مشهور)مدت كوتاهي از بحرين به گچويه آمد و 
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خانه، مشغول فراگيري قرآن و  برد. يكي دو سال در بحرين در مكتب بحرين
شود. او داراي هوش، حافظه و ذكاوت خوبي بود و اگر  خواندن و نوشتن مي

گشت، اما  گيري نايل مي هاي چشم داد به موفّقيت تحصيالت خود را ادامه مي
، اجباراً به تر از خودش و سه خواهرانش براي امرار معاش مادر و برادر كوچك

وافري به اين كار داشت، در  ةجايي كه عالق شود. از آن كار بنّايي مشغول مي
كند و يك سال  سزايي در امر بنّايي و معماري پيدا مي عرض دو سال شهرت به

تا پايان عمر به  مشهورورزد.  هم در عربستان سعودي به اين كار، مبادرت مي
  بنّايي اشتغال داشت.

و بـاتقوا بـود.    پرهيزگار  برخورد، محبوب، خوشدار،  مردم مشهور، انساني
گويي معروف بود. هـر چنـد از نظـر     دان و در ميان مردم به بذله بيان و نكته خوش

مالي، وسع چنداني نداشت، امـا طبعـي سـخاوتمند داشـت و نسـبت بـه فقـرا و        
ن بـراي  كرد و از اهـل خيـر و ثروتمنـدا    توان خويش كمك مي ةنوايان به انداز بي

  گرفت. مستمندان كمك مي
محياي بستكي، باقر سراياني است، مانند: از خيل ترانه مشهور فرامرزي

قلي فراغي تركمني و الرستاني، فايز دشتي بوشهري، پازواري مازندراني، مختوم
  سوختگان ديار يارند.كه اينان همه، خود در شمار دل باباطاهر عريان همداني

عار فراواني از شاعران بزرگ پارسـي و از سـرايندگان   اهل مطالعه بود و اش
پسند و مردمي بود. بـا   اش روان و شعرش عامه محلّي از حفظ داشت. طبع شعري

گرديم كه اشعارش با زباني ساده  بر اين امر واقف مي مشهورهاي  خواندن دوبيتي
ويـژه شكسـت در عشـق و     به -و عاميانه، از شغل، حرفه و زندگي فردي خودش

و نيـز اجتمـاعي كـه در آن     ؛نرسيدن به دخترعمويش كـه اولـين محبـوبش بـود    
  گويد. زيسته است، سخن مي مي



263                                                                        شعر و شرواي مشهور فرامرزي           

ويش؛ قصد ازدواج كـرد و خواسـتار دختـر عمـ    سالگي  سي و پنجدر سنّ 
خـاطر مخالفـت    بود، كه به علل و جهاتي، مخصوصاً به علي فرامرزيفرزند  نوره
هـايش، از عشـق نافرجـام و عـدم      رودهعمويش، موفّق نشد. اغلب اشعار و س زن

  وصال به نگار نازنينش، حكايت دارد.
سپس به ديگرجاي، نزد يكي از اقوام و نزديكانش به خواسـتگاري رفـت.   

ها با هـم   در اين دومين عشق، موفّق شد و با ازدواج با دختري از بستگانش، سال
و  احمـد  و وسـف يهاي:  زندگي خوبي داشتند. حاصل اين ازدواج دو پسر به نام

كـرده و داراي زن و فرزنـد هسـتند و بـه      باشند. پسـران، تحصـيل   چهار دختر مي
باشـند و بـا    كارهاي دولتي و اداري مشغولند و دختران داراي شوهر و فرزند مـي 

  زندگي موفّق و مرفّهي در بحرين سكونت دارند.
ي قلب ةميالدي) در بحرين بر اثر سكت 1986ش. (ه.1365، به سال مشهور

  درگذشت.
 (گچويـه استاد عبدالرّحمان فرامرزي ، از خانداني است كه مشهور فرامرزي

) شاخص، نمونه و الگوي آن خانواده و به عبارت ديگـر ايـن   1351تهران -1276
نگـاري سـترگ و   ؛ روزنامـه استاد فرامرزي باشد. شادروان كه مشهورترين آنان مي

آفرين خـويش، اشـعاري    ذوق معنيياب و  نكته ةدانشمندي بزرگ بود كه با قريح
ـ  هـايي   شـعر و شـاعري، بحـث    ةشيوا، روان، نغز، فصيح و بليغ سروده و در مقول

ارزنده و نظرياتي علمي و برازنـده و در غايـت موشـكافي و كنجكـاوي عرضـه      
  18داشته است.

عبدالواحـد    شـيخ ، پسـران  نااحمد، عبداهللا و عبـدالرّحم برادران فرامرزي؛ 
ايرانيان در منامـه را   ةودند. عبداهللا، در بحرين، مسؤوليت مدرسب گچويي فرامرزي

كـه تحصـيالت فارسـي و     عبدالرّحمان فرامـرزي و  احمد فرامرزيدار بود.  عهده
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احمد عربي وسيعي داشتند، در تهران به مشاغل دولتي و فرهنگي، اشتغال داشتند. 
ن، مقام شـامخي  ايرا ة) در وزارت امورخارج1340تهران-1267 (گچويه فرامرزي

به نمايندگي مردم الرستان در مجلس، رسيده بود.  عبدالرّحمان فرامرزيداشت و 
اي ارتقـا يافتنـد و    اين دو برادر، بعدها در تاريخ و فرهنگ ايران، تا درجات عاليه

تر آن  هاي تاريخي و ادبي متعددي از خود به يادگار گذاردند. جالب هردو، تأليف
ه   ةعرصكه هردو برادر، در  عبـدالرّحمان  مطبوعات ايران، نام بلندي يافتند، خاصـ

هـاي او، در   بود و مقالـه » كيهان«معروف  ةدگذار روزنام كه مؤسس و بنيا فرامرزي
سياسـت روز، تـأثير و نفـوذ     ةهـاي ادبـي بـود، در صـحن     حال كه واجد جنبه عين

  19گذارد. نيكويي، برجاي مي

  هاي شعري مشهور ويژگي

هـاي فرهنـگ    شويم كه سروده ، متوجه ميمشهور فرامرزيعار اش ةبا مطالع
، داراي آرايه و صـنعت ادبـي اسـت. وجـود آرايـه در      مشهور (Folkloric)مردمي 

شعر، عالوه بر اين كه حكايت از تسلّط و چيرگي شاعر بر صـنايع و فنـون ادبـي    
  باشد. بخشي شعر و هنر او نيز مي دارد، موجب آرايش، زيبايي و زينت

  : 20بيهتش
 ات عـالم گرفتـاربتا ! از فتنه

  به دوشت گيسوان، گفتم سيه مار
 حواله، تير ِابرو كرد به مشهـور

  به چشمم، روزِ روشن، شد شبِ تار
*  

  دلم از تير عشـقت پاره پاره
  نهادي بر كمان، تيرت دوباره
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  چو غربال شد، تن مشهور محزون
  كشـم آخ و ندارم هيـچ چـاره

  : 21جِناس
رّ و رازم، كي شوي تو؟امين س  

  رفيق روز خوارم، كي شوي تو؟
  هنوز مشهور به چش، در انتظارت
  بترسـم جاي گل، خارم شوي تو!

 : Hašv 22حشو

  گوتر هستيبتا! از بلبـالن، خـوش
  به بو از ياسمن، خوش بو تر هستي

  اي احوال مشهورمشوش كرده
  بهشت، نيكوتر هستي تو از حور

 :Eqrāq 23اغراق

 منظوم و موزون كرده خالق قدت،

  به تعظيمش ركوع هستند خاليق
 مكن مخفي، به دل ميل كه داري؟

  بگو راسـتي اگر مشهور نه اليق
*  

  آهـنغم  دلـبر به بارم، كوه
  شنيدم كه  نداري ميل بر من!
  فلك بر هم زده، بازار مشهور
  تن و جانم شـده مانند ارزن!
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24تضاد Tazādd:  
  فغان از بي وِلي دارم شب و روز!

  نديـدم مدتي مـاه دل افروز
  چون بيايد منزل من» نـوره«كه 

  كند روز!جمال روشنش؛ شب مي
*  

 شدم در سنّ هيجده بر تو عاشق

 گُزين كردم تو از بين خاليـق

 ضمير و ظاهر مشهور، فدايت

  نبودم گوييا من بر تو اليـق!
*  

  خودت گفتي كه آيم در زمسـتان
  ه وصلت كي رسم در باغ و بستان؟!ب

  ماند مشــهور از فراقت خاللي
  شكستي بي سبب، آن عهد و پيمان

 :Takrār 25تكرار

 خم ابروت، باشد چون خم سيف

  نبردم در جـواني از برت كيف
 نچـيد مشــهور، اي ول! گل ز باغـت

  دو صد حيف و دو صد حيف و دو صد حيف!
  :Talmih 26تلميح

 مان شكستمبيا دلبر كه من پي

  به آن زلف سيه، آغشته هستم
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 كمي زودتر بيا، نزديك مشــهور

  لبت چون كوثر است، من تشنه هستم
*  

  عبير از زلف دلبر، بوي ريحان
  به گوش و گردنش ياقوت و مرجان

  به تخت سلطنت، دلدار مشــهور
  مطيع خدمتش  فرعون و هامان

  :Morāāt-e Nazir 27مراعات نظير
 راف دنيـابه گردش رفته ام اط

 جواني چون تو، ول! هرگز نه پيدا

 روي خوش اندام مشهور!اال مه

  مه خاور ندارد چون تو سيما
*  

  كوتاه، بـهر راحـت برفتم چاه
  نشد راحت نصيبم، غير زحمت

  به كشت و كار و بشكار و زراعت
  نداشتم نزد ايشان هيچ حشمت

*  
 به شب، ماني مه روشن، تو اي ول!

  سن، تو اي ول!به روز، ماني گل سو
 همه گويند تويي خود دوست مشهور

  مكن رفتار چون دشمن، تو اي ول!
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*  
  به فرقت تاج سلطاني است، اي جان!

  شهـان جمله عالم، زير فرمـان
 اگر پوشي زره، دلدار مشهور!

 نباشد كس، جلوگيرت به ميدان

ــعر  ــدن ش ــا خوان ــرواي  ب ــهورو ش ــج  مش ــاهي از درد و رن ــاي  و آگ ه
هـايش آشـكار و هويداسـت، دلمـان بـه       ز روزگـار كـه در سـروده   شده ا  متحمل

  *شويم كه: نوا مي سوزد و ناخودآگاه با او هم حالش مي
  جهان، غدار و بس ناپايدار است!
  پر از درد و فغان و نابكار است

  غمـي در اين زمانه نديدم بي
  28عجب نامهربان، كاين روزگار است!

  

عمويش، مانع وصال  از اين كه زن انيباقر فداغي الرستنيز مانند  مشهور
  خاطر گشته است: ويش شده، آزردهبه دخترعم

ـو! نـدادي دختــرت را اَال عمـ  
  هاي زنت را به گوش كردي سخن

  سر پل صراط و روز محشر
  بگيرد آه باقر دامنـت را
شكسته و  كارش، دل كار و ستم ي جفاعمو شاعر مشهور ما از دست زن

  به او گفته است: سعديكه از زبان  مأيوس گشته و گو اين
  هاي ريش حذر كن ز دود درون

  كه ريش درون، عاقبت سر كند
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  به هم بر مزن تا تـواني دلي
  كه اهل جهاني به هم بركند

، غمين و اندوهگين است و دواي دردش فقط وصال معشوقش مشهور
نها باشد و بس. اگر تمام خويشان و كسانش به كمكش بشتابند، كاري از آ مي

  ساخته نيست:
  كسي كز هم وغم شادم كند، نيست

  كسـي كز فكر آزادم كنـد، نيست
  نباشد خويش و نزديكان مشهور

  كسي كز تشنه، سيرابم كند، نيست
، دردي جسماني نيست، بلكه التهابي است كه از سـوز درون و  مشهوردرد 

بـه او  از عمق جانش، حكايت دارد و از دنياي عشقي پـاك و تـوأم بـا اخـالص     
اش پيوند خورده و جان و  رسيده است. نيروي شگرف ايمان بر تار و پود زندگي

منتهاي خداوند، تكيه داده است. آري، او كه زالل معرفت  روانش را به رحمت بي
جـا و زيبـا و    دادهاي جهـان را بـه   آمدها و رخ پيش ةالهي، جانش را جال داده، هم

  رسد. با عشق به سرانجام مي بيند و معتقد است كه آدمي حكيمانه مي
  

  به جهان، خرّم از آنم كه جهان خرّم از اوست
  عاشقـم بر همه عالم كه همه عالم از اوست
  سعدي                                    

اي از ذات معبـود   با چنين نگرشي، تمام هسـتي را پرتـو و لمعـه    مشهور
  بيند: رباي او را مي دل ةلوداند و به هرجا بنگرد، ج ابدي و معشوق ازلي مي
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). پس به هر جا و به هـر سـو، روي   115فَاَينَما تُولُّوا فَثَم وجه اهللاِ (بقره، 
  آوريد، خداوند، همان جاست.

  به دريا بنگرم، دريـا تـو بينم
  به صحرا بنگرم، صحرا تو بينم

  بنگرم؛ كوه و در و دشت به هر جا
  نشان از قامت رعنـا تو بينـم

  باباطاهر                          

ها به سفر پرداخته ولي به ياد ملك و يار و ديـار و   ، هرچند، سالمشهور
  اعتقاد داشته است: خواجه حافظ ةواليت خود نيز بوده و به اين گفت

  نماز شام غريبان چو گريه آغـازم
  هاي غريبانه، قصه پردازم به مويه

  زار چنان بگريم به ياد يار و ديار، آن
  كه از جهان، ره و رسم سفر براندازم
  من از ديار حبيبم، نه از بالد غريب

  مهيمنا! به رفيقان خود رسان بازم
كار برده و كمال زيبايي را به  هايش تشبيهات جالبي به ، در سرودهمشهور

  نگار و يارش نسبت داده است:
  دلم تنگ است نگارا! چون دهانت

  تنم پوسيده از غم، چون ميـانت
  اگر خواهي كه مشهور به شود زود

  دواي درد من؛ كنــج لبانت
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ات، دلـم بـه ماننـد دهانـت تنـگ شـده و تـن         گويد: از فـراق و دوري  مي
ــم ــدامم ه ــر     و ان ــت و اگ ــته اس ــف گش ــك و نحي ــت، باري ــر و ميان ــون كم چ

ــي ــه درد و بيمــاري م ــان آن،   خــواهي ك ــه دوا و درم ــدان ك ام برطــرف شــود، ب
 باشد. بانت ميي ل اي از گوشه بوسه

شعر، هنري است كه با ذوق، عاطفه و تخيل، آميخته و عجين شده است و 
شاعر؛ هنرمندي است كه با هنر خاص خود، قدرت ارتباط و پيوسـتگي را ايجـاد   

كند: ارتباط انسان با انسان، انسان با طبيعت و انسان با خدا كه منظور شـاعران   مي
  ن نوع سوم يعني ارتباط انسان با خداست.حقيقي و عارفان و اوليا اهللا، همي

خوانيم كه آدمـي،   نه تنها در قراين و شواهد تاريخي، بلكه ماقبل تاريخ مي
سـرايد؛   پيش از نوشتن، به شعر و ترانه سرودن پرداخته است. كسي كه شـعر مـي  

شـعور. شـاعر، بـا شـنيدن      ةشاعر است و شاعر يعني آگـاه، دانـا، عـالم و دارنـد    
پـردازد و بـه شـعر     گيرد و به خلق اثر هنري مـي  ها الهام مي هن از آنهاي ك افسانه

  ورزد. گفتن مبادرت مي
كوتاه از توابع بوشهر نيـز مسـافرت كـرده و     شاعر، به روستاي چاه مشهور

كشـي مشـغول بـوده     جا ماندگار و به شغل كشاورزي، زراعـت و آب  مدتي در آن
  است:

  كـوتاه، بـهر راحت برفتـم چاه
  حت نصيبم، غير زحمتنشد را

  بكرد مشهور سقّايي، شب و روز
  نداشتـم نزد ايشان هيچ عزّت
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داده، قرب و عزّتي نداشته و هـيچ   مثل اين كه در مقابل كاري كه انجام مي
 خواجـه حـافظ شـيرازي   شده است! اين بيـت   منزلت و عنايتي شامل حالش نمي

  (قرن هشتم) مصداق حال اوست كه فرموده است:
  د ومنّت، هر خدمتي كه كردممزد بو بي

  عنايت يا رب! مباد كـس را مخـدوم بي
هر بندگي و خدمتي كه كردم، بدون مزد و اظهار امتنـان بـود، خـدا نكنـد     

  توجه و بدون لطف داشته باشد. كسي به مانند من، سرور و بزرگي بي
  ها دارد: شاعر از نداري و مفلسي ناليده و از خويشان و بستگان نيز گله

  هي! مفلسي بر كس نيايدال
  اگر آيـد، دمار از وي برآيد

  گاهي كه مشهور بود مفلس همان
  ز خويشان، كس به امدادم نيامد!

  (قرن چهارم) است: حكيم ابوالقاسم فردوسييادآور اين بيت از 
  مبادا كه در دهر دير ايستي
  مصيبت بود پيري و نيستي

  
گاه و در خواب و  و بي شاعر، در تمام لحظات عمر خود؛ شب و روز، گاه

  بيداري، در فكر و ذكر يار و محبوب و معشوق خويش است:
  پسيني قاصـد از سوي ول آمد
  بيا مشهور! كه ول در منزل آمد
  به خواب بينـم، ندانم يا بِدارم!

  كه امسالم سه نوبت حاصل آمد
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داند، چـرا كـه نشـان از او     پيك و قاصد ول و معشوق را عين معشوق مي
  كند. لعين مشاهده و بويش را استشمام ميا با ديدن قاصد يار، يار را به رأي دارد و

  آن پيك نامور كه رسيد از ديار دوست*
  بار دوست آورد حرزِ جان ز خط مشك

  دهد نشان جالل و جمال يار خوش مي
  كند حكايت عزّ و وقار دوست خوش مي

  حافظ                                                          

ــه دارد و از بخــت    ــومي ك ــد و سرنوشــت محت ــه تقــدير خداون شــاعر، ب
اي نــدارد و بــه  قــدر پــدر محــرومش كــرده، شــكوه بــدي كــه از نعمــت گــران

  قضاي الهي راضي است:
  كژ اقبالي به مشهوري خدا كرد

  پدر از كوچكي، از من جدا كرد
  يتيم بودم به بحرين آمدم من
  دبه كار شَل، خدا من مبتال كر

، چون با يتيمي بزرگ شده، از درد يتيمان آگاه و از احوال آنان مشهور
  جوياست:

  مرا باشد از درد طفالن خبر
  كه در طفلي از سر برفتم پدر

  سعدي                                              

، از بخت بد خود داد سخن مشهورديگر شاعران محلّي نيز هم آواز با 
  اند: داده

  ر فرق محيا خاك غم بيختفلك ب
  اجل ساقي شد و مي در قدح ريخت
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  به دستـم داده مي تا من بنوشـم
  چه گويم؟ كه قضا روزم به هم ريخت!

  محيا                                                          

سرد  ، محروم و محزون است. محروم است كه مادرِ يارش او را دلمشهور
گفته است كه به دنبال دختر من بودن؛ آهن سرد كوبيدن است و مأيوس كرده و 

و به اين خاطر، شاعر محروم ما، دردمند و محزون است. خطاب به يار و نگارش 
  از سر سوز و درد سروده است:

  نگارينـا! تنم پوسيـده از درد
  سرد جواب مادرت، من كرده دل

  به من گفت: دقّت چندان مكن تو
  ن سردمزن مشهور! چكش بر آه

هاي شاعران محلّي نيز اطّالع و آگاهي  ، از زندگي و شعر و سرودهمشهور
(قرن يازدهم)، شاعر بستك و جهانگيريه نيز به شدت » محيا«گويد كه  دارد و مي

(قرن سيزدهم)، شاعر دشتي بوشهر هم، چون او، » فايز«و حدت او عاشق نبوده و 
  فتار نبوده است:به درد و رنج عشق و غم و اندوه فراق، گر

  تو افكندي به كارم مشكل، اي يار!
  به من جور و جـفا كردي تو بسيار

  گشته عاشق!» مشهور«مثل » محيا«نه 
  بود به غم، چون من گرفتار!» فايز«نه 

از خردي و نوجواني تا شباب و  معروف كوخرديمانند  مشهور فرامرزي
 جواني، رنگ و روي شادي و شادكامي نديده است:
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  از روزي كه مسكين مادرم زادمن 
  ***به غير از غم نديدم خاطري شـاد

  به عمر خود نديدم شادكامي
  نه در طفلـي، نه ايام جواني

پس از نرسيدن به محبوب نخستينش، يار و همسر  مشهورهرچند كه 
حل عشق اگاه نتوانست آن مهر و محبت آغازين مر ديگري گرفت، ولي هيچ
  ي بسپارد.جواني را به دست فراموش

  تنم در كشمكش، شد خرد و خسته
  نچيـدم گل ز باغش دسته دسته
  نزايد روزگار، چون يارِ مشهور
  فلك اندر دلش، عشقم نوشته

*  
  به من كردند تعارف، يار بسيـار

  ندارم ميل كس، غير تو، اي يـار!
  اند اصرار به مشهور سه دختر كرده

 ندادم قول خود، بر آن سه دلـدار

  
  گويد: باره ميسوم) در اين -(قرن دوم ابوتمام شاعر عرب؛

  نق الفؤاد كحيث شئت من الهوي
  ما الـحب الّا للـحبيب األولـي

يعني: هرجوري بخواهي عاشق شوي، بشو. حقيقت عشق، متعلّق به آن 
  عشق اولي است.
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  گلي كاول برآرد طرف جويش
  زار، بويش بود افزون ز صد گل

  دري كو بشكفد اول صدف را
  ز لؤلؤ بشكند بسيار صـفرا

  نظامي                                           

و معشـوق   نياز عشـق نخسـت   ادي، مشهور يمحتوا و مضمون اكثر شعرها
درد و رنـج و   ،يو ناسـازگار  يو هرچند جـور و جفـا، نامهربـان    باشد يم نشياول

ـ تـا ق بازهم سخنش از سر زلف او  ياست، ول دهيو مالمت د تيشكا  ،امـت يق امي
  ادامه دارد:

  المـتو بن ي! كه من از جور و جفاحاشا
  همه لطف است و كرامت فان،يلط داد يب

  نكند بحث سر زلف تو، حافظ هـكوت
  امتيسلسله، تا روز ق نيشد ا وستهيپ

  حافظ                                                        

*  

ت كه با معلوماتي اندك و بِضاعتي اي اس در هرصورت، مشهور سراينده
مزجات، احساس دروني خويش را در وزن: مفاعيلن، مفاعيلن، فعولن (بحر هزَج 

ترين قالب  با چهار مصرع، در قالب دوبيتي يعني خالصه 29مسدس محذوف)
  گويي دانسته است: گويي را در كم شعري، ارائه كرده و گزيده

ركم گوي و گُزيده گوي، چون د  
ر تا ز اندك تو، جـهان شود پـ  

  نظامي                                             
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