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 چکیده
اعتراض و  ،یفلسف یهارواج داشته است. شك و پرسش یمختلف شعر فارس یهادر دوره یامیخ یهاشهیاند

ص شادخوار یریعمر و ناگز یداریبر ناپا دیتأک ان،یع صت و  ستحاله و دعوت به اغتنام فر  یدر تمام یمرگ، ا
سف هاشهیاند نیا شود؛یم دهید شیوبکم ،یادب یهادوره ژرف بر  یریتأث ه.ق( ۵۱۷ - ۴۴۰) امیخ یو تأمالت فل

شعر ا اتیادب سا یرانیو  ست.  شته ا سش ةیگذا هم نفوذ کرده و در  یاریبخت شیاو در گو آلودرتیح یهاپر
و  ه.ش( ۱۳۴۰ -۱۲۶۰) یاریبخت یاثر گذاشررته اسررت. مالزلفعل یاریداراب افسررر بخت هییچالش خدا یجایجا

 امیخ ریتأثتحت قاًیخود عم یهاهستند که در چالش یشاعران هاز جمل ه.ش( ۱۳۵۰ر۱۲۷۹) یاریداراب افسر بخت
 سررازنهیزم هایاریبخت تیومو محر یداراب افسررر از اوضرراب نابسررامان جامعه در دور  پهلو یتیاند. نارضررابوده
ص سف انیع شاعر از تقد تاًیو نها گرددیشاعر م نیا یفل ص ر،یگلة  سف انیاعتراض و ع  هییدر خدا ژهیورا به یفل
 نیموارد در ع یاریداراب افسر در بس یفلسف یهاانیو عص هاتیها، شکاحال، اعتراض نی. با ادینمایم داریپد

سبت به خ یسادگ ستارتر دارد. تندتر و تلخ تر،حیصر یلحن امین شاعر  نیا یهاشهیاند قیبا هدف تطب این ج
در شعر  یامیخ یهاشهیاند یو یهادگاهید یبررس منو ض نیتدو یلیو تحل یفیبه روش توص امیبا خ یاریبخت

بوده  یسرگشتگ یدچار نوع یاریشاعر بخت نیآن است که ا یایپژوهش گو یهاافتهیشده است.  یواکاو شانیا
 است. یامیخ یهاشهیو متأثر از اند رتیبه ح ختهیو اشعارش آم

 
 .امیخ ،یاریداراب افسر بخت، ادبیات عامه: هاکلیدواژه

 
 مقدمه

 دانشررمند حکرریم عمررر خیررام مررنوم، فیلسرروف و ریاضرریدان برجسررتة ایرانرری در ترررن پررنوم هوررری اسررت. ایررن

نداشرته، برا ایرن حرال  دور  خرود نیرز بره شراعری شرهرتنامدار اگرچه هرگز شاعری را پیشه خرود نکررده و در 
 و در ادبیررات جهرران رباعیّرراتی کرره از او برره جررا مانررده، برخاسررته از تفکرررات و تررأمالت فلسررفی شرراعر اسررت

شررك، پرسررش و اعتررراض  جایگرراهی ویررژه دارد. تأمرر  خیررام در فلسررفة حیررات و مرررگ کرره گرراه نیررز همررراه بررا
خیرام در آن اسرت کره ایرن ترأمالت  آیرد.  هنررطرول تراریخ بره شرمار میهای همیشگی بشرر در است، از دغدغه

هنرمندانره بره تصرویر کشریده اسرت. خیرام  فلسفی را با طبعری لطیرف و شراعرانه در تالرا ربراعی و بره صرورتی
دارد. برخرری، رباعیررات او را نشررانه سسررت  شرراعر از زمرران خررود تررا برره روزگررار مررا مخالفرران بسرریار داشررته و

دیگررر، همانرران کرره بزرگررانی چررون محمرردعلی  داننررد. از سررویایمررانی شرراعر میکفررر و بی اعتقررادی و حترری
 ایرن جسرتووی حقیقرت برا دیرن و ایمران منرافی نیسرت،»انرد، برخری برآننرد کره فروغی و تاسم غنی اشاره کرده

هرا را عراجز اسرت. حرق ایرن اسرت کره آن کرن کره ایرن پرسرش زیرا که فهم بشر از دریافت حکمت کرار خردا
)ر.ک خیرام،  «جویرد.بره حقیقتری تا ر  اسرت کره آن را درنیافتره و می شرودکند، دیندار اسرت؛ زیررا معلروم مرییم

 (۵8: مقدمه  ۱۳8۴
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 تواند در حوز  امورتواند از امور فردی و شخصی سرچشمه بگیرد و میمحور این تناتض وجودی هنرمندان، می     
در حوز  الهیات هم  و حتی در ورای مسرررا   تاریخی و اجتماعی و ملیتاریخی و اجتماعی و ملی، خود را بنمایاند 

ضا بهترین نمونه شان دهد. از ت ست که تناتض در میدان الهیات،  های این ظهورات بهاین تناتض خود را ن هنگامی ا
ان های الهیاتی ذهن ایشررراصرررلی هنرشررران در تولی تناتض کند. خیام، حافظ و مولوی میدانگر میخود را جلوه

خداوند  عنوان منشررأ اعتراض به خلقت و چالش بهدر این پژوهش رباعیات خیام به (۵۵۰: ۱۳۹۰)شررفیعی کدکنی، اسررت.
ص  آن که ست. حا شده ا سی  سر، برر شاعر بختیاری، داراب اف ستی مورد مداته ترار گرفته و تأثیر آن بر  افکار و  ه

 تأثیر گذاشته است. های خیامی در شعر گویش بختیاری و شاعران مذکوراندیشه

دهد شعر خداییه داراب افسر هماون شعر خیام به اصول اعتقادی و عقاید کالمی نپرداخته این بررسی نشان می     
ای حاکی ترین موضوعات شعر او بدبینی به عالم خلقت و مسئله تضا و تدر است و ذکر این مباحث نتیوهاز مهم و
شاعر نمیبی از ست داد. به نظر میدینی در هریك از دو  ست کهتوان به د شاعری ا سد داراب به تبعیت از خیام   ر

 هماون بسرریاری دیگر از شرراعران نتوانسررته به حقیقت آن گونه که هسررت دسررت یابد؛ با وجود این هماون خیام
شاهده می شان به بینند و تومی دیگر  را میکند گروهی در راه دین خود را متفکر میم سیدهبیند که به گمان اند یقین ر

سد روزی بانك برآرند که و می ست نه آنای بی»تر شاعر « خبران راه نه این ا شتگی در هر دو  سرگ این حیرت و 
 افکند.گیرد که بر دین آنها سایه میچنان توت می

ا آناه رود، اممی ترین تأمالت خیامی به شماراز این رو، اگرچه شك و پرسش، اعتراض و عصیان فلسفی از مهم    
اند و از برخی از آنها به او نسررربت داده چهر  خیام را از لحاظ دینی در پرد  ابهام ترار داده، انبوه رباعیاتی اسرررت که

شام میبوی کفر و بی ساسایمانی به م سد. حال آن که بر ا خیام در همة احوال به حقیقت مطلق، »روایات تاریخی  ر
ر که به درک محضر وی نیز نا   گردیده، در مو مؤمن و معتقد بوده و به روایت موثق ر ابن فندق  رخ معتمد عصر او 

ست که خداوندا! من تو را به آخرین دتایق عمر شته و گفته ا سوده گذا سر به  شناختم اندازهخود نماز گزارده و  ای 
 (۲۴۶: ۱۳۴۲)ر.ک یکانی، « توانستم.می که

 

 بیان مسئله
اندازه برخاسته از  اعتراض و عصیان خیامی در شعر داراب افسر تا چه پرسش اصلی در پژوهش حاضر این است که

های گوناگون، چه تأثیری در دوره های فلسفی شاعراجتماعی عصر وی است و تأمالت و دغدغه -های سیاسیزمینه
 بر این اعتراض و عصیان نهاده است.

 در این پژوهش به این مسئله پاسخ خواهیم داد که:     
 تأثیر رباعیات خیام بوده است؟های این دو شاعر بختیاری تحتندیشهآیا ا    

 رنگ ای از زندگی خود دچار سرگشتگی روحی و حیرت شده است که سرود  چالشی اوآیا داراب افسر در برهه    
 بوی خیامی به خود گرفته است؟  و
 های مالزلفعلی و داراب افسر وجود دارد؟ چه مشابهت فکری بین چالش داراب افسر و رباعیات خیام و اندیشه    
  های خیام و رباعیات او آشنایی داشته است؟آیا داراب افسر با اندیشه    

سر با توجه به زمینه     شعر داراب اف صیان خیامی در  سی اعتراض و ع ضر، برر  های گوناگونهدف از پژوهش حا
 اش از این شاعر در حوز  اندیشه، نگرش وخیام و تأثیرپذیریسیاسی اجتماعی و فلسفی است. عالتة ویژ  داراب به 

ضرورت این پژوهش را ایواب می سة  کند.شیو  بیان،  ست که در آن به مقای صورت تطبیقی ا رویکرد این تحقیق به 
 های مشترک در اشعار خیام با مالزلفعلی و داراب افسر پرداخته شده است.اندیشه

 

 پیشینة تحقیق
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شینة مطالعه  شعر دربارپی ست شیو گو   صر ا سیار محدود و مخت  در مورد ادبیات این توم به هاپژوهش .بختیاری ب
های های خیامی در خصوص تأثیر او بر اندیشههای بسیار در خصوص اندیشهرغم پژوهشگردد. علیدور  اخیر برمی

ست. در خصوص خی شده ا شده که با موضوب ام مطالعات گستردهشاعران بختیاری تاکنون تحقیقی انوام ن ای انوام 
های فلسفی اظهارنظرهای متفاوت از سوی محققانی هماون: هدایت، همایی، فروغی، بدبینی به عالم خلقت و سؤال

دشتی، و... در ایران و اندیشمندانی چون فیتزجرالد، ژوکوفسکی، مینورسکی و کریستین سن و دیگران صورت گرفته 
ای متضاد و مبهم  از خیام را به نمایش های خیام را معرفی کنند و چهرهاند حقیقت اندیشهته نتوانستهاست. هر دو دس

شته سال گذا ست.« تردید یا انکار»در مقالة  ۱۳8۱اند. دکتر خاتمی در  شاره کرده ا با این همه،  به زوایای تفکر خیام ا
 های زندگیهای آن در شعر داراب افسر با توجه به دورههاثری مستق  دربار  بررسی اعتراض و عصیان خیامی و زمین

 این شاعر، دیده نشد.
 

 اعتراض و عصیان خیامی در شعر داراب افسر بختیاری
ادب فارسی از جمله در شعر  اندیشه و نگاه ویژ  خیام به زندگی و مرگ در کنار شیو  بیان و تصاویر خاص وی، در

 است. بسیار داشتهمعاصر از گذشته تا کنون بازتاب 
 

 نامه خیامزندگی
 شرررناس ودان و فیلسررروف، سرررتارهریاضررری ق(۵۲۶ -۴۳۹) ابوالفتح عمر بن خیام نیشرررابوری ملقا به حوت الحق

 الحق داشته است. در علومکرد و لقا حوتسرای ایران در نیشابور به دنیا آمد و در عصر سلووتی زندگی میرباعی
روایات  نووم و طا یگانه روزگار بود و به علوم نقلی، ادبیات تفسیر و حدیث، عقلی هماون حکمت و ریاضیات و

حوم ولی های خاص مورد توجه است. او دارای اشعاری کمبینی و اندیشهدلی  جهانبه مختلف احاطه داشته است. 
و عالمان به او شده عمیق و پرمحتواست. بیشترین شهرت او مدیون رباعیاتش است و همین عام  باعث توجه ادیبان 

 است.
ستند که  دارای چالش با      شاعرانی ه سر( از  سر و برادرش مهراب اف شاعر بختیاری )مالزلفعلی و داراب اف  سه 

شهرت بیش سر بختیاری  شاعر خداییه داراب اف سه  ستند. از بین این  سر تری دارد. دارابخداوند ه  از بختیاری اف
 نموده عم  استادانه و متبحر بقدری بختیاری لری گویش و فارسی زبان به اشعار سرودن در که است  شاعرانی جمله

سی که کاری» :که نمود حقیقت این اذعان به وادار را  بهار شعرای ملك که سی زبان در فردو سر  کرد فار  زبان در اف
   .«استداده انوام بختیاری

 

 نامه داراب افسر بختیاریزندگی
 شمسی در چغاخور در دامنه ۱۲۷۹های خیامی که در سال و دومین شاعر دارای اندیشه سرای بختیاریسومین بومی

کوه کالر به دنیا آمد داراب افسر است. او فرزند اصالن از طایفه احمدی بختیاری است. مادر اصالن خواهرِ حسینقلی 
صفهان شد و  ۱۳۲۰سال  خان ایلخانی است. او ازبی گوهر دختر حسینقلیخان ایلخانی است. مادر داراب بی مقیم ا

و آنانان در سرودن اشعار بختیاری به شیوایی و استواری اهتمام نمود که  کردی شروب به سرودن شعر سالگی ساز 
شعر بختیاری می سلیمان( به »نامند. اینك فرهیختگان دیار بختیاری او را پدر  سود  ستاخیز م شعر او به نام )ر اولین 

سیزبان محلی بختیاری بار شد و ماجرای آمدن انگلی شنامه اجرا  صورت نمای ستخراج نفت ها به  ها و گرفتن امتیاز ا
شعر نقد  این های بارزاز ویژگی پرسرتی او بود.وسریلة دارسری را تشرریح کرده بود. این اثر حاکی از روط وطنبه

رستاخیز » که به (تئاتر)تیارت عنوانملی اولین  شعرش را با ثر از روحیات أدر ستیز با استعمار مت او .استعمار است
 : نویسدای کوتاه بر شعر مذکور میداراب خود در مقدمه؛ منتشر کرد. معروف شد «نمسجدسلیما
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زمانی که بیگانگان در کشررور ما منابس سرررشررار میهنمان را ظالمانه مورد تواوز خود ترار داده و در این راه از  »     
ام تحریك شد که این اشعار را که آهنگ پرستانهآنانان احساسات میهن کردند،نمیگونه ظلم و تعدی خودداری هیچ

 (۶۵داراب افسر: )«سرودم. است، متداول مردم میان درمخصوصی دارد و اینك یکی از دل انگیزترین آوازهایی است که 
  یان این نمایش، از زبان همسرررپا همتى دولت. شاعر درهاى نمایش او، اعتراضى اسررت بر بیگانگان و بىتمام پرده

که کشور آزادگان، دستاویز سیاستمداران  خوردکند و تأسررررررف مى، یادى از افتخارات ملى و کهن ایران مى«بنگرو»
 (۴۷۰: ۱۳۹۰جمالی گاه،)«شده است. ناالیق
به امر الهى، سررررررررر از تبر به در آورده و  است که« وکابنگر»به نامبختیاری ، داستان شخصی اوشعر رستاخیز      

عملیات حفاری و استخراج  بیندوتتی می شررودمتعوا مى از تماشرراى مسود سلیمانو دسررت به چشررم مالیده، 
 مدنیت مظاهر دیدن با ،زدهحیرتوی  اند.سررراخته هاجاده و هاخانه آن در اسرررتعمارگران و دارد جریان  نفت در آن

 کارخانه تلگراف، سیم نفت، بزرگ هایدیگ چاه، سر منونیق آسفالت، جاد  اتومبی ، مانند جدیدی چیز هر  و جدید
سی فرد و شان را خود حیرت انگلی سش دهد.می ن حیرت و تفکر  ای ازآمیزه «گلی جون»های کابنگرو از دخترشپر

سشاو گذارد. را به نمایش می سترگ وگوید: مردان میکند و هایش را آغاز مىپر سیارند فامی  آنان که  همه خیلى )ب
ستند؟ بگو هر چه زودتر نزد من آیند (پیاهن شین ر ین  «محمد خون»کابنگرو با دیدن فرزند خود .کوا ه )راننده ما

 کشد.نفت( استعمار را به نقد و چالش می
استعمار داشت نیز ستودنی اش در دوران رژیمی که خود ریشه در ضد استعماری ةجسارت داراب در بیان اندیش     
ریه را تصرف گوید: آدر ضمن این نمایشنامه می .است ر ررو روس ر کرد، نه اکنون که مین زمان خوب بودیم که خس

شتیم که همة شاهان به ایران باج می شاه ایران پاى سفیر خارجى را دادند؛ آنها تاج شاهى میبوسد. آن زمان عزت دا
ریند، کور باد ایرانى کههاى کاخ کسرررى مىاین زمان، جغد بر ویرانه گرفتند.می از دست بهرام گور چنین روز ّ  نشر

داراب افسر در این . گوید شیر من حالل کسى است که نگذارد نفت شمال را ببرندخفت بارى را نبیند. مادر وطن مى
بلکه به تمدن کهن پربار ( یمانمسرررودسرررل)اى از دیار کهن و جاودان خویش نمایش گونة موزیکال، نه تنها به پاره

 ایرانى و به سراسررر سرررزمین پاک ایران، اداى دین کرده اسررت. 
 :برد کهداراب شعر خود را با این ابیات زیبا به پایان می

گلسرررترررررررر کررررررراردشررری یرون    ونرررررررردی ا

 

 نانررگررلسرررررتررو ابرررس آخرررس نرردونسرررررت 
  حرراال برره طرراق کسرررررری جررغررد انشررررریررنرره 

 

 هنبررررریرررررنررررر روز  ی با کرررررور ایررررررونررررری 
گو شرررریرررررررادر وطررررررررم  حاللرررررررن ا مو   ر 

 
 لشرررمررررررا نفررررررت بورن نشرررتی کرررررره هررررررر 

 در. گرایان در عدم واگذاری امتیاز نفت شررمال )دریای خزر( به بیگانگان بوده اسررتهای ملیمنظور وی تالش      
دار فانی را وداب گفت و درتخت  ۱۳۵۰نشین شد و در سال پن از سکته و فلج شدن نیمی از بدنش خانه ۱۳۳۷سال 

وی همواره در زندگی مغموم و گرفته بوده نگارنده »پوالد اصفهان به خاک سپرده شد. به تول خسروی شاعر معاصر 
 (۲۱۷: ۱۳۷۵)خسروی، ش نمودار بود ابا او دوستی و موالست داشتم و همیشه آثار این غم در چهره

 گر کسی پرسید افسر کیست برگویش جواب       بختیاری زاده افسرده جانی بیش نیست
اصفهان، از او شرراعری آگاه به مسررا   هنری و اجتماعی ساخت و به  ادبی -رابطة توی او با حرروز  فرهنگی»    

 نشررررررین و شهرنشین واتس گشت. وى با سرودنهای ای بختیاری کانون توجه دان، درعنوان هنرمندی مبارز و نکته
او با  (۴۶8: ۱۳۹۰جمالی گاه، )«ت.دلنشررین، افق روشررنى به روى گویش لرى گشرروده اسرر هاىهای بلند و غزلمنظومه

سات و  شکی  جل سات  هاییگردهمات شعر معروف  ازی و با الهام شعرخوانو جل   «خداییه»چالش مالزلفعلی، خالق 
 شعر بومی بختیاری با ظهور داراب افسر به کمال رسید. شد.

 

 بحث و بررسی
 نخستین شاعر در زبان فارسی که  آمیز  شك و اعتراض نسبت به خالق هستی و دالی  خلقت را مطرط کرده خیام 
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 غیرایرانیهای او تأثیر ژرفی در فرهنگ و ادب فارسرری داشررته و هر یك از اندیشررمندان ایرانی و اسررت. اندیشرره
 اند.های مختلفی در خصوص رباعیات او داشتهبرداشت

 موضوعات اصلی شعر خیام به ترار زیر احصا شده است:
 رباعی ۶۲مسئله مرگ  .۱

 رباعی ۵۹گساری طلبی و میعشرت .۲

 رباعی ۴۷بدبینی دربار  خلقت  .۳

 رباعی ۳۴طلبی و اغتنام وتت فرصت .۴

 رباعی  ۲۱خردورزی  .۵

 رباعی ۳۴ی اعتنایی به مسا   شرعبی .۶

 رباعی ۲۱حیرت  .۷

 رباعی  ۱8شك و تردید  .8

 رباعی  ۱۷تضا و تدر  .۹

 رباعی  ۱۶نگرانی از گذشت عمر  .۱۰

 رباعی  ۱۵پیایدگی خلقت  .۱۱

 رباعی ۱۴حسرت و افسوس  .۱۲

 رباعی 8اعتراض به متشرعین ریاکار  .۱۳

 (۲۱۱: ۱۳8۱) خاتمی، رباعی ۶خودمحوری و انسان مداری  .۱۴

این نظر و مباحثی هماون رویت و تشبیه و توسیم و سؤاالت مختلف مربوط به آن در ترن چهارم بین متکلمین      
از موضوعات جنوال برانگیز شد و و آغاز کشت و کشتارهای بین کرامیه و مشبّهه و معتزله و اشاعره شد که معتقد 

 به جسم داشتن خدا بودند و برای خدا جسد و جسم تا   بودند. 
با سی بیت  خداییههای مالزلفعلی و خیام چالش خود را در تصید  بلند تأثیر اندیشهداراب افسر بختیاری تحت      

ست و برخی از ابیات آن از ژرف شة خیامی ا ستای اندی سر در را صید  داراب اف ست. غالا ت شیمطرط کرده ا  اندی
 خاصی برخوردار است. 

و حدیث  نامهمناجات» شدهچاپبر بخشی از اشعار او که  عالوهلفعلی کرّانی است. از جمله متأثرین از خیام مالز     
چالش  شدهچاپاو معروف است او در این اشعار که به همت مستشرق محترم پروفسور مارویك در روسیه  «کساء

 اولین چالش بختیاری با خداوند از اوست: خود را به درگاه الهی بیان کرده و
 خُررت داری برردِ نرریررك خ ررو رای کرره از اصرررر  و 

 

 پرررد  عِرریررو مررکررن پرراره کرره خُررت سررررترراری 

 

 ر ه پرریرردا هِد هررفررتررادودوبرره برریرراوُون تررو 

 

 ر ه واداری هررفررتررادودویرره دُز مِررنِ  ۱سرررریرراِرره  

 

 ره هررفررتررادودوبرره هررمرری یرره ن ررف ررریررن ایررز نرره 

 

 ایررکررنرری دُزّ والت خُررت داری ۲موبرردنررلُررر   

 

 مررالدُزّ لررر ا ر بِرردُزِه گرراو وخررری وُر مِررنرره 

 

 دیرررن و ایرررمرررون دُزت ایررردُزه از بررردکررراری  

 

 دُز لررر چررار بررز و برری ایرردُزه امررا دُز تررو

 

 ایرردزه وُر عررمرر  خرریررر چررو گرررگ هرراری  

 

ترررررررن نصررررم شررر و من رشرررر ی ن بره  ی ُری ا  دزل

 

 ای دزه بررد عررمررلررت رهررد برره دهررون مرراری  

 

  وآدر به بهررررررشرررت آدمِکه کنی ۴جُسرررترررررری ۳بُونه

 

به   چه  ندم ب دِه سررری  که گ کاریا ر  ...۵بهشررررت ای

 

                                                           
 چه . برای ۱
 . بدنام ۲
 . بهانه ۳
 کردی . پیدا ۴
 بهشت از شدن محروم و( گندم) ممنوب میو  خوردن سبا به آدم عصیان به . اشاره ۵
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 به ج ررررهررررون تررررادودوملررررهفتآفریدی همرررره 

 

ملررتتو برره    فتررادودو  ه م سررررون ج ر داری ... ه

 

 خرررررونررررردم و جر وات دارُم« مکروا»به تُرونرررررت 

 

 دیرره حرراشررررا ن ررت ررری کِرررد کرره خُررت مررکرراری ...  

 

قدِه خ رجت اُوید باغ بهشرررت کِردی راسررررررررررت   ای

 

۱مِررنِررن دیّرراریا ر چُررنررونرره برره خرردا نرریررررررررررِه    
 

 

نی تو نیررد گنررهبی یومررت پرره دو  ؟ چررتِ سررری ت
 

 ...۲واداری هررمُررنرره آفررتررو بررر نرریررخررو خررلررقررنرره  

 

  هر چرره دادی تو ور ایمررا همرره منرردن سررری خُررت

 

نه ؟ سررری دو سررره گز چِلواری    یه جرّت سررری چِ  د

 

 (۳۷ -۱۱: ۱۳۷۶)مالزلفعلی:                                                                                                               
شاعران بختیاری از او پیروی و از  باًیتقر      ست و  سبك خاص ا شاعری که دارای  شت مالی کرّانی  بعد از درگذ

سلوب او تقلید کرده شعار خود بها سرودن ا سر، در  ست. داراب اف سر بختیاری ا ویژه در خلق خداییه، از اند داراب اف
ی در گفتگو و گالیه به درگاه خداوند دیده ای داشررته اسررت. این تأثیرپذیرمالزلفعلی بختیاری تأثیرپذیری گسررترده

 چالش در ادبیات بختیاری مربوط به اوست.  نیترکام  شود.می

  ۳ای کرره روزی هررمرره خررلررق ز انرربررار تررونِرره
 

 آسرررررمررونررا و زمرریررن کِرررد  کررردار تررونرره  

 

نیررا هِررد منرره د نگرراری کرره  قش و  ن همرره    ۴ ی 

 

 هررمرره زی پرررتررو یررك جررلررو  دیرردار تررونرره 

 

۵نرروری کرره اِترراوِه برره زمرریررن ا فررتُرروُ و  رری هررمرره
 

 

 ای از تررابررش رخسررررار تررونررهمررخررتصررررر ذره 

 

ُو  هی موج ازّنرره   ۶  ی همرره آو کرره برره دریررا چون

 

 ای از کررررم اور گرررهرررر برررار ترررونرررهتُرررکررره 

 

ِن برره خُوسرررون نن فکر و اِبررال ُ   عرراتلون هر چی ک

 

۷اشررررترربررا کِررردِنرره پررای جررمررلرره ز افررکررار تررونرره 
 

 

 مقصرررود رسررریرردهرکی ر هرد از پی مقصرررود و بره 

 

8او نرررهررد و نرررسرررریررده یررو ز رفررتررار تررونرره 
 

 

بیررد ُو، اِ ِن خ مریضررر می کرره دوا دا و  ی ک ح   هر 

 

۹او دواهررا هررمرره زِ ترریررطرری عررطررار تررونرره 
 

 

   هر چرره فردوسررری و سرررعرردی و نظررامی گُرردِنرره

 

۱۰هررمرره سررررون ز اثررر طرربررس دُرر بررار تررونرره 
 

 

  پشرررره و پرریرر  هررمرره رزق خرروسررررونِ اِخررورن

 

تونرره   بخشررررش سرررررشررررار  همرره از   روزی ای 

 

نن ُ تفرراوت اِک همرره سررررال  لق و  خ بون  یر ا   پ

 

۱۱غرریررر ذات تررو کرره امسررررال تررو چرری پررار تررونرره 
 

 

  عرررشِ فرررش کررردی و ترریررلررون نِررهررادی گُرررِ لُررو

 

۱۲هررر چرری ورمررون ابرروهرره پررای هررمرره آزار تررونرره 
 

 

   گُرردیرره کِررردُمرره مررخررتررار تررونرره وُر خررو و بررد

 

توُول    ُو  ُم زِت م ُن یک تونررهن یو دار  ۱۳یو سرررر و 
 

 

بوهِرره   هر چی مو فکر ایکنم پرراک همرره برعکن اِ

 

تونرره  یو ز دربررار  یزنرره؟ پررای  یکسرررون ا ۱۴کی برره 
 

 

بو لوتررت اِ خ م ِنرره  نیررا م   هر شرررر و شرررور برره د

 

۱۵ار زنیم یررا اِکُشررریم پررای همرره سرررون کررار تونرره 
 

 

                                                           
 شود.نمی آن وارد هیاکن خدا به باشد اینطور اگر ساختی بهشت باغ و کردی خرج . اینقدر ۱
 بگذاری. کار سر اینگونه را خلق که نیست احتیاجی چیست؟ برای تیامت پن ندارد وجود گناهیبی که دانیمی . تو ۲
 است تو=  . تونه ۳
 است=  هد در،= این، منه=  .  ی ۴
 تابدمی=  اتاوه آفتاب،=  . افتو ۵
 زندمی=ازنه اینانین،= چونو آب،= . آو ۶
 بالند، همه در اشتباهند زیرا همه از افکار توست.(کنند و به خودشان میهمه)عاتالن هر چه فکر می=  پای خودشون،= خوسون نازند،می=  ابالن.  ۷
 است.(این)هر کسی که از پی مقصود رفت و به مقصود رسید، او به دنبال مقصود نرفت و نرسید، بلکه این از رفتار خداوند = یو رفت،=  . رهد 8
 ها از توطی عطار توست.(شود، همه ایندهد و مریضش خوب میتوطی)هر حکیمی که دارو می= تیطی شد،= ابید خوب،=بیمارش، خو=. مریضن ۹

 آنها )هر چه فردوسی و سعدی و نظامی گفتند، همه از اثر طبس دُر ر بار توست.(= سون اند،گفته= . گودنه ۱۰
 کنند. غیر ذات تو که امسال مث  پارسال هستی.(شوند و همه سال تفاوت میپارسال)خلق پیر می=پار د،کننمی=اکنن شوند،می=. ابون ۱۱
 آورند، همه آزار توست.(ما)عرش را فرش کردی و تلیان به لا گذاشتی، هر چه به سرمان می با=  ورمون لا، گوشه= لو گر گذاشتی،=. نهادی ۱۲
از تو)گفتی که تو را در خوب و بد مختار کردم، این را من تبول ندارم این همه کار خودت =من، زت=وبد، مو خوب با= بد ای، ورخوگفته=. گدیه ۱۳

 است(
 زند؟ همه از دربار توست.ها را به هم میشوند. چه کسی آنکنم، همه برعکن می. هر چه فکر می ۱۴
زنی همه کار خودت کشی یا میشود، مرا میو غوغایی که به مخلوتت در دنیا می آنها)هر شر= کشیم، سونمی= زنیم، اکشیممی=شود، ازنیممی=  . ابو ۱۵

 است.(
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تی ف نیررا نرره سررررر از ترره رُ یز کرره د گ ن چ   ۱خرران 
 

 هررمرره وادار تررونررههررر چرره بررد کِرررد برره مررردم  

 

بیررد یزی  خین ر هور برره  مور کرره مشررر ی ت   ۲شرررراه 

 

 ای از مررردم ترراتررار تررونررهکررمررتررریررن بررنررده 

 

  ۳یِرره نررفررر کِرری اِیررترررِس  رری هررمرره آدم بُررکُشرررره؟
 

 هو نکُشررررت دسررررتِ تو بیررد ترردرتِ تهررار تونرره 

 

  ونرردیرره جررنررگِ اروپررا و تررپسررررترری ترره عرررش

 

تونرره  همرره بررار  ینِ  ح جنررگ  منرره  مردن  ۴هر چرره 
 

 

ُم ُه یگ عرب ن ومکرره زِ  ع   هررا چرره رسررریهررا برره 

 

نه  کار تو که هو شرررراه ید چون چه ب که  مه دونن   ه

 

  هررر رسرررررولرری اِفرررِشرررررنرری و کررترراوی داره

 

۵یررا کُرررِت یررا کُرررِ گِرروت یررا کرره جررلررودارِ تررونرره 
 

 

    آدمرره گررول اِزنرری و اکررونرریررن وُر مررنرره برراغ

 

۶اِنررهرری تِرررد برره ریشررررن کرره یررو دیِ وار تررونرره 
 

 

جو  گنرردُم و  بری سرررری دو سرررره کررج  ینِ اِ بر  آ

 

 سررری چرره گنرردم نخوره پ رره یو چرره سررررکررارِ تونرره 

 

   او کرره شرررریررطررونرره گُرردی گررولِ وِ آدم زیررده

 

۷گرروشرررره نُررفررتِررن بررکررنرری خُررن دُزِ بررازار تررونرره 
 

 

نگررت چ ِرِهررد از  ُو و گ   برراغررتِ رُفررت برره یرره شررر

 

8مرریرر ِ خُررت برریررد بررره ار نرره گرررفررتررار تررونرره 
 

 

تیررامررت  ُهرردیرره روز  مو حسرررراوگ خوم  ی لر ا    زِ 

 

۹تو چرره دادین هو چرره داره چرره  برردهکررار تونرره 
 

 

 کُررررِ یرررارونررره اترررومررربررریررر ِ سرررررواری دادی 

 

۱۰مُررنررکِرررِ برریررد نررترره لررر خُررو طرررفرردار تررونرره 
 

 

یی خو ِ نیررا ب هر چرره برره د نی  ک ب تو داری    حق 

 

تونرره  پنرردارِ  بیررد زنررده ز  ن بیررد و  همرره  ۱۱چون 
 

 

  هرر برنررایری کرره بسررررازن هرمرره ویررون ایربروهرره

 

۱۲غرریررر پررایررنررده فررقررو گررمرربررد دوّار تررونرره 
 

 

  کره بعرد مرگرت ۱۳افسرررر ای فخر بسرررره سررری تو

 

 اسررررم لررر تررا برره ابررد زنررده ز اشررررعررار تررونرره 

 

بختیاری در شعر خداییه بدون هیچ آدابی و ترتیبی هر چه دل تنگش خواسته است در تالا شعری  افسر داراب      
دفتر دوم مثنوی معنوی به زبانی ساده با پروردگار خود درد دل گویشی زیبا سروده است و هماون مناجات شبان در 

ست  سیرتی بنهاده»نموده ا سی را  سی ام/ هرهر ک صطالحی داده را ک های خداوند و پن از بیان الطاف و نعمت« اما
ست و در ابیات پایانی وحدانیت و حقانیت  شکالت موجود توم خود گالیه کرده ا سبت به موجودات عالم از م را ن

داند. این تصرریده بازتاب گردن نهادن و تسررلیم در برابر خدا و تا   شرردن به جبر مطلق و مختص ذات پروردگار می
تسلیم شدن در برابر مشیت الهی است. داراب افسر هماون خیام در برابر خداوند اظهار عوز کرده است. همان گونه 

شك و ت»که خیام  سا   خود را با  صانس عالم برای اطمینان تلبی، م سبت به  سفی مطرط  نموده و در نهایت ن ردید فل
نیز اظهار عوز کرده و در کار عالم و خلقت آدم متحیر مانده است و این شك و تردید و حیرت و سرگردانی منافاتی 

 داراب افسررر هم همین طریقه را پیش چشررم (۲۰۹: ۱۳8۱ )خاتمی،با داشررتن اعتقاد و انوام دادن تکلیف شرررعی ندارد.
 داشته است.

 

                                                           
 برد غارت=رفتی را، دنیا=. دنیانه ۱
 بود= بید خون،= . خین ۲
 توانستمی=چگونه، ایترس=. کی ۳
 گردن بر=بار شدی، مخفی= انداختی، تبستی راه=. وندیه ۴
 برادرت پسر=گوت پسرت، کر=کتابی، کرت =فرستی، کتاویمی=. افرشنی ۵
 گوییمی او به=بریشن ترد خانه، انهی=وار دیگر،=دی گذاریش،می=فریا، اکونین=. گول ۶
خودش)آن که شیطان است و آدمی را فریا داد، گوش و بینی او را بکنی، خودش دزد بازار =دماغش، خوس=است، نفتن شیطان=او، شیطونه=. هو ۷

 توست.(
 وگرنه)به یك شا باغ تو را دزدید و از دستت فرار کرد. می  خودت بود وگرنه او گرفتار تو بود.(=خودت، ارنه=گریخت، خت=شا، گرهد=. شو 8
 ایداده او به=حساب، دادین=خواهم، حساومی=. ایخوم ۹

 است بودنت=فالنی، بیدنته پسر=یارو . کر ۱۰
 نبود و بود= نبید و بخواهی، بید=. بخویی ۱۱
 شودمی=ازند،ایبوههسمی=. بسازن ۱۲
 تو برای=تو . سی ۱۳
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 اقرار به قدرت ازلی  
 ای کرره روزی هررمرره خررلررق ز انرربررار تررونِه

 

 آسرررررمررونررا و زمرریررن کِرررد  کررردار تررونرره 

 

  رری هررمرره نررقررش و نررگرراری کرره مررنرره دنرریرراهِد

 

 هررمرره زی پرررتررو یررك جررلررو  دیرردار تررونرره 

 

 ا فررتُرروُ و  رری هررمرره نرروری کرره اِترراوِه برره زمرریررن

 

 ای از تررابررش رخسررررار تررونررهمررخررتصررررر ذره 

 

یزنرره  موج ا هی  ُو   ُن همرره او کرره برره دریررا چ   ی 

 

 ای از کررررم اور گرررهرررر برررار ترررونرررهتُرررکررره 

 

ها و زمین آفرید  تو هستند. این همه نقش و نگاری که در ای خدایی که روزی همه خلق از انبار توست. آسمانبرگردان:       
ای از تابش رخسار تابد، مختصر ذرهکه به زمین می دنیا است، همه پرتویی از یك جلو  دیدار توست. آفتاب و این همه نوری

 توست.
 گوید:و در پایان همین تصیده می     

 حررق تررو داری بررکررنرری هررر جرره برره دنرریررا اِخررویرری

 

 چررون هررمرره برریررد و نرربرریررد زنررده ز پررنرردارِ تررونرره 

 

 هررر بررنررایرری کرره بسررررازن هررمرره ویرررون ایرربرروهرره

 

 غرریررر پررایررنررده فررقررو گررمرربررد دوّار تررونرره 

 

 شود؛ به غیر از گنبد دوار تو که پاینده است.هر بنایی که بسازند، همه ویران می برگردان:      
 

 اعتراض به نظام احسن 
  خیام، شاعر اعتراض و عصیان

ستی، صیان در برابر تقدیر و منطق حاکم بر ه سته از اعتراض و ع ست؛ این اعتراض، گاهبرج  ترین تأمالت خیامی ا

شود و گاه همراه با سرکشی و دارد، گاه در تالا شك و پرسش مطرط میت شکایکمرنگ است و بیشتر رنگ گله و 
کند. وضس زمانه که هیچ شك خیام، طغیانی است که فکر و عق  انسان بر خود می»حقیقت،  عصیان شاعر است. در

را هم به  منطق نماید و در عین حال، جسرررتووی علت وکند و با هیچ منطقی تطبیق نمیوچرایی را تحم  نمیچون
که عوز و ضعف از فکر است و  آورددهد، ناچار این اندیشه را برای صاحا نظر به وجود میهیچ فکری اجازه نمی

پردازد و در ارزش خود شك محیو و زمانه عیبی و نقصی ندارد. اینواست که فکر بر ضدخود به طغیان و عصیان می
شگری خیام، ( ۱۳8: ۱۳۷۰،کوب )زرین« کند.می س سرار حیات دارد و با روحیپر شاعر در ا شه در تفکر و تأم  این   ةری

 شود، منافات دارد. می هایی از تاریخ ایران در برابر حکام بیگانه دیدهتعبد، تسلیم و انفعال که در دوره اشعریگری،
ست که         شی و زیرکی و ةخیام بهترین نمون»موتبی مینوی بر آن ا ست که در زیر خردمندی نژاد ایران تیزهو ی ا

: ۱۳8۰ )ر.ک خیام،« را با لحنی تند و شدید بیان کرده است. فشار فکری بیگانگان مضمح  نشده است، بلکه اعتقاد خود
 ( ۱8مقدمه
 ها وشرراعر هنگامی که در برابر تناتض. و عصرریان اسررت حیرت عصرریانی اعصررار شررعر خیامی، بسررتر اعتراض      

کننده  پاسخی تانس آنکهگیرد، بیشمار فلسفی ترار میهای بیی و معماها و پرسشهای موجود در عالم هستدوگانگی
  :داردبرمی شود و سر به اعتراض و گاه عصیانو همراه با یقین بیابد، غرق حیرت می

 دارنده چرررررررررررررررو ترکیا طبررررررررررایس آراسررت

 

 از بررهررر چرره اوفررکررنرردش انرردر کررم و کرراسررررت؟ 

 

بود؟ هر چرره  ب تن از  نیررك آمررد، شررررکسرررر  گر 

 

 ور نیررك نیررامررد این صرررور، عیررا کرره راسررررت؟ 

 

 (۱۰8: ۱۳8۴ )خیام،
انسرران و نادانی مخصرروص به خود  دایمی ةفلسررفی، عصرریان ماسررت و آن مواجه ةیکی از وضررعیات پیوسررت»     

 ها وپاسخ ماندن پرسشو عصیان انسان را در برابر بی هنر خیام در آن است که این اعتراض (۹۶: ۱۳8۲،کامو)«.اوست

داراب  خداییه. در کنداسرررار آن، در هیئتی هنری و ماندگار مطرط می و ءجه  و ناآگاهی انسرران را نسرربت به ماورا
 شود.افسر هم این اعتراض و عصیان دیده می

 

 داراب افسر اعتراض و عصیان خیامی در شعر 
 بیشتر شاعری با داراب، خداییه هایاست. در سرودهبختیاری بدون شك، یکی از ماندگارترین شاعران  داراب افسر
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 همگان بینیم که امیدوار و مبارز است. درد اجتماب را دارد و با امیدواری و پویایی،اجتماعی را می های سیاسیدغدغه

شگر روبرا به مبارزه و تالش فرا می شاعری معترض و پرخا ستیم که در برابرهخواند. در این مرحله با   شرایو رو ه

سی صیان می اجتماعی سیا صر ع سی هایی گرفتار یأسکند. پن از آن، در دورهع اجتماعی و به دنبال آن یأس  سیا
 .نگردانکار و تردید می  شود و به همه چیز با دیدفلسفی می

خصوصاً پن از  درپی مبارزان،های پیهای تلخ و شکستتأثیر اوضاب حاکم بر کشور، توربهوضعیت، تحت این     
 ترین مکتا فلسفیاگزیستانسیالیسم، مهم. اد و رواج برخی مکاتا غربی نظیر اگزیستانسیالیسم استمرد ۲8 کودتای

شمار می ستم به  سامیادبی در ادبیات ترن بی ست آید. ا سیالی ستان سارتر، کامو و گابری  اگزی ها مانند هایدگر، لوکاچ، 
شان می سی با یکدیگر دارند، با این حال دین، تفاوتطرفداران این جریان در نگاه به  دهد برخی ازمارس  ن سا های ا

سینی، تمام آنها، پرداختن به انسران و مفهوم هسرتی اوسرت.  وجه اشرتراک سیدح  ةفلسرف در حقیقت (۹۶۱: ۲، ج۱۳8۷)
ستی در درج سیالی ستان سان در جهان و جامعه و روابطش با زندگی، ةاگزی سان نخست به مقام ان های دیگر جامعه و ان

ست تأثیر این مکتا بر نگاه (۵8۵:  ۱۳8۹)نوری کوتنایی،پردازد. میمربوط  شاعران برج سیاری از  سفی ب صر  ةفل تاب  معا
 .بررسی است

 

 های فلسفیزمینه
 :بندی کردتوان طبقههای زیر می، در دستهبختیاری افسر دارابهای فلسفی اعتراض و عصیان خیامی را در شعر زمینه

 

 :  شکوه از تقدیر

 :توان مشاهده کردرا در اشعارش می بختیاری افسر دارابهای فلسفی تأمالت و اعتراض
ستی و بودن     ضمن این که به حقیقت خلقت و آفرینش الهی : اعتراض به ه سن اعتراض کرده و  خیام به نظام اح

کند که نکند خیام منکر عدل الهی راند که ذهن ناخودآگاه به این سررو سرریر میای سررخن میاعتقاد دارد ولی به گونه
 است: 

 گررر بررر فررلررکررم دسررررت برردی چررون یررزدان

 

 برررداشرررررتررمرری مررن ایررن فررلررك را زمرریرران  

 

 دگررر چررنرران سررررراخررتررمرریوز نررو فررلررکرری 

 

 کرررازاده بررره کرررام دل رسررررریررردی آسررررران  

 

 (۱۵۵: ۱۳8۱ )فروغی و غنی،                                                                                                                        
درک کرده و از آن رنج برده و آن را از  خوبیداراب افسررر، فاصررلة سررطح زندگی بین شررهری و عشررایری را به     

مایة آن برگرفته از اخالص و ایمان صادتانة یك بختیاری در برابر خداوند است داند و بنعدالت پروردگار به دور می
 و تسلیم امر الهی است:

مو حسرررراو خوم  ی لر ا تیررامررت زِ  ُهرردیرره روز   گ

 

تونرره  هو چرره داره چرره  برردهکررار  ین   تو چرره داد

 

 یرررارونررره اترررومررربررریررر ِ سرررررواری دادیکُررررِ 

 

 مُررنررکِرررِ برریررد نررترره لررر خُررو طرررفرردار تررونرره 

 

خواهم. تو چه دادی به او؟ او چه چیزی دارد؟ چه بدهکار توست؟ پسر گفتی در روز تیامت از توم لر حساب می برگردان:    
 فالنی را اتومبی  سواری دادی، در حالی که منکر بودنت است، ولی لر که طرفدار توست!

ضیحات و بحث      سفی خیامبا این تو ست، های فل شاعر ا ساس و لطیف  شی از روط ح سر که نا گونه داراب اف
 ها تای  است: داند و حساب و کتابی برای همه این چالشبازگشت به سوی خداوند را سرانوام همه می

  ایرربرروهرره ویرررون هررمرره بسررررازن کرره بررنررایرری هررر
 

 تررونرره دوّار گررمرربررد فررقررو پررایررنررده غرریررر 

 

 شود، به غیر از گنبد دوار تو که پاینده است.هر بنایی که بسازند همه ویران می برگردان:    
سی اولیه  رباعیات خیام مرگ با نوعی اعتراض مطرط می: اعتراض به مرگ     شی از در برر ضوب نا شود و این مو

ست. که اگر  سفی خیام ا شه»دانش فل ست و منافاتی با هدف آن پخته گرداندن اندی سندیده ا شد پ ها و افکار خام با
   (۲۱8: ۱۳8۱ ،)خاتمی« تر نماید.ایمان ندارد و چه بسا باورهای او را محکم و اعتقادش را راسخ
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 دارنررده چررو ترررکرریررا طرربررایررس آراسرررررت

 

 از بررهررر چرره افررکررنرردش انرردر کررم و کرراسررررت 

 

 گررر نرریررك آمررد شررررکسررررتررن از بررهررر چرره بررود

 

کراسررررت؟  عیررا  ین صررررور  نیررامررد ا نیررك   ور 

 

 (۲۰۷)فروغی و غنی، 
 یا:   

 گرررری رفرررترررم دوش در کرررارگررره کررروزه

 

 دیرردم دو هررزار کرروزه گررویررا و خررمرروش 

 

 کررروزه خرررروشنررراگررراه برررر آورد یرررکررری 

 

 کررو کرروزه گررر و کرروزه خررر و کرروزه فررروش 

 

 (۱۴۳)همان: 
 شود. در خداییه داراب افسر نیز این اعتراض به مرگ دیده می    

بو لوتررت اِ خ م ِنرره  نیررا م   هر شرررر و شرررور برره د

 

تونرره  همرره سرررون کررار  یم پررای  یم یررا اِکُشررر ن  ار ز

 

بردند. گذاشت که مردم زمان در آشوب و تشویش به سرمیخیام در زمانی پا به عرصه وجود : تأثیرپذیری از زمان   
 برخی از رباعیات او تابس اوضرراب سرریاسرری اجتماعی و مذهبی زمان او و وجود زاهد نمایانی ریاکار اسررت که داعیة

  در نیشابور بین رافضیان و اشعریان تعصا و اختالف خونین بود حنفیان و شافعیان»اند در روزگار او داری داشتهدین
ای برد فرته معتزله که تا اندازهنیز دایم در نزاب بودند در آن زمان مذها اشاعره تقریبا هر نوب آزادی فکر را از بین می

گوید جز در بین بعضی از فقهای عراق الدیان میبیان»بوی آزادی به دماغشان رسیده بود در این زمان چنان که مولف 
آمدند. اصحاب ابوحنیفه یا شافعی بودند همه تابس اصول اشاعره به شمار می طرفدار نداشت و فقهای خراسان که از

شری و بی شك و ت صا و روط مذهبی خ ستمحیو آلوده به تع سیا صر را در  شت آن ع  الملكنامة خواجه نظامگذ
دارد توان دید آن خواجه بزرگ  آشرررکارا  تمام فرق مخالف و تمام عقایدی را که با آرای اه  سرررنت مغایرت می
در این شرایو خفقان راهی  (۱۳۴)زرین کوب کند کوبد و با نهایت صالبت همه را متهم به کفر و بددلی میشدت میبه

 جز آن که خیام لا به شکایت بگشاید چاره دیگری ندارد 
 مررن رانررنرردبرررمررن تررلررم تضرررررا چررو برری

 

 دانررنرردپررن نرریررك و برردش ز مررن چرررا مرری 

 

 تررودی بررر مررن و امررروز چررو دی بررر مررن و 

 

 فررردا برره چرره حرروررتررم برره داور خرروانررنررد 

 

 (۷۰:  ۱۳8۱)فروغی و غنی، 
 زمان در شعر داراب افسر نیز نمودار شده است. از این تأثیرپذیری    

ست رباعیات خیام نوعی بی: سؤال از ابهامات خلقت سؤال از خلقت و جهان پن از مرگ ا افق به کلی »اطالعی و 
تیره و مبهم است و حتی آنان که شمس اصحاب شدند هم ره زین شا تاریك نبردند به روز و این معمای موهول و 

 ( ۱۴۰)زرین کوب  « مبهم را نگشودند گویی مقدر است که انسان هرگز به نور حقیقت چشم نگشاید و به یقین نرسد
 از جرررمرررلررره رفرررترررگررران ایرررن راه دراز

 

 برراز آمررده کرریسرررررت تررا برره مررا گررویررد راز 

 

 پررن بررر سرررررر ایررن دو راهررة آز و نرریرراز

 

 آیررد بررازتررا هرریررچ نررمررانرری کرره نررمرری 

 

 (۱۱۱: ۱۳8۱)فروغی و غنی،                                                                    
که باید حقیقتی را بر »های و تردید و انکار اسررت. ها و چالشمعانی شررعر او متضررمن شررك و تردید و پرسررش     

 ( ۱۱۵، ۱۳۷۲)جعفری، « اندیشی به دور باشد.نگری و سادهمعرفت مخاطا بیفزاید و از سطحی
پایة اندیشه خیام در تأم  در  رباعیات او از جنن فالسفة بدبین به عالم خلقت و نوعی اعتراض فیلسوفانه است.     

 اعتباری روزگار است. شك و بدبینی، تذکر مرگ و تأسف بر ناپایداری زندگانی و بی راز هستی و نیستی،
کند که روند پرسرررش مطرط میاند و چرا میاو در مورد سررررنوشرررت انسررران و کا نات که چرا به وجود آمده     
 است.  هاست فکر بشر را به خود مشغول کردهترن

 در پرررده اسررررررار کسررررری را ره نرریسرررررت

 

 کررن آگرره نرریسررررت زیررن تررعرربرریرره جرران هرریررچ 

 

 جررز در دل خرراک هرریررچ مررنررزلررگرره نرریسررررت

 

ین فسررررانرره  ن چ خور کرره  نیسررررتمی  کوترره   هررا 

 

 در شعر داراب افسر نیز ابهامات خلقت مطرط شده است.     
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تضا و سرنوشت از موضوعات کالمی در تفکر خیام است. که ناشی از عصر خیام و عقاید :  قضا و سرنوشت و جبر
اشعری است. اگر چه او اشعری نبوده ولی چون پایه اصلی تفکر خیامی مرگ و زندگی است و در این جریان آدمی 

سرررت. به عالوه این که ای ناچیز اتأثیر و اختیاری ندارد از این رو در چشرررم خیام بلند پروازی و عم  انسررران ذره
 ها و حوادث زمانه هم به پذیرش این اعتقاد کمك کرده است. عدالتیبی

 یرررك ترررطرررره آب برررود و برررا دریرررا شرررررد

 

 یرررك ذره خررراک و بررراز یرررکرررترررا شرررررد 

 

 آمررد شرررردن تررو انرردر ایررن عررالررم چرریسررررت 

 

 آمررد مررگسررررری پرردیررد و نررا پرریرردا شرررررد 

 

این که چرا آمده به کوا خواهد رفت چرا آمده و عمر خود را چگونه بگذراند و چه اندازه زمام اختیار در دست       
هایی است که ذهن بشر را به خود مشغول کرده است. ویژگی اصلی خیام پرسشگری است او بر روی اوست پرسش

 هاست. ت خیام همین طرط پرسشنقطه اصلی زندگی بشر دست گذاشته است. هسته بنیادین و اصلی رباعیا
شك و جبربی       شة آنان متأثر از  ست خیام در رباعیات خود از گذران بودن عالم به آدمی  شك اندی خیام  نیز ه

 شناسد.هشدار داده و جز جبر بر خلقت  مسیری را نمی
 ای کرره در هررم پرریرروسررررتترررکرریررا پرریررالرره

 

 دارد مسرررررتبشرررررکسرررررتررن آن روا نررمرری 

 

یقررت  ق ح نیسررررت  ین انرردر دسررررتچون  ق ی  و 

 

مر نشرررسررررت  ع همرره  میررد شررررك  توان برره ا  ن

 

 گرررر آمررردنرررم بررره خرررود بررردی نرررامررردمررری

 

 وز نرریررز شرررردن برره مررن برردی کرری شرررردمرری 

 

ست که       شه ا ست و همین اندی ساس می»چارچوب فکری خیام جبر ا کند و خود را رها آدمی نوعی آزادی را اح
عرش فرش کردی و تیلون » (۴8: ۱۳۷۴)محمدی، « کند.کند و از زیر بار تکلیف شانه خالی میاز تیدوبند  کسا رها می

 حاکی از نوعی جبرگرایی است.« نهادی گُرِ لُو
ن ُ هر چی ک لون  ت ِن برره خُوسرررونعررا کر و اِبررال ف  ن 

 

 اشررررترربررا کِررردِنرره پررای جررمررلرره ز افررکررار تررونرره 

 

 هرکی ر هرد از پی مقصرررود و بره مقصرررود رسررریررد

 

 او نرررهررد و نرررسرررریررده یررو ز رفررتررار تررونرره 

 

بیررد ُو اِ ِن خ مریضررر می کرره دوا دا و  ی ک ح  هر 

 

 او دواهررا هررمرره زِ ترریررطرری عررطررار تررونرره 

 

می گُرردِنرره نظررا فردوسررری و سرررعرردی و   هر چرره 

 

 سرررررون از اثررر طرربررس دُرر بررار تررونررههررمرره  

 

 پشرررره و پرریرر  هررمرره رزق خرروسررررونِ اِخررورن

 

 روزی ای هررمرره از بررخشررررش سرررررشررررار تررونرره 

 

 پرریررر ابررون خررلررق و هررمرره سررررال تررفرراوت اِکُررنررن

 

 غرریررر ذات تررو کرره امسررررال تررو چرری پررار تررونرره 

 

 عرررشِ فرررش کررردی و ترریررلررون نِررهررادی گُرررِ لُو

 

 هررر چرری ورمررون ابرروهرره پررای هررمرره آزار تررونرره 

 

ُنُم گُرردیرره یک ن تونرره وُر خو و بررد   ختررار  م ِردُمرره   ک

 

 زِت مُررو ترروُول  یررو سرررررر و یررو دار تررونرره 

 

هایی کشیهایی که توسو حاکمانی مث  چنگیز و تیمور در تاریخ به وتوب پیوست و نس داراب افسر خونریزی      
بیند و آدمی را از این گناهان مبرا های اروپا منور به کشتن هزاران انسان شد، همه را از چشم خداوند میکه در جنگ

 داند: می
 خرران چرنررگرریررز کرره دنریررا نرره سررررر از ترره رُفرترری 

 

 هررر چرره بررد کِرررد برره مررردم هررمرره وادار تررونرره  

 

بیررد یزی  ین ر خ هور برره  مور کرره مشررر ی ت  شرررراه 

 

 ای از مررردم ترراتررار تررونررهکررمررتررریررن بررنررده 

 

 ونرردیرره جررنررگِ اروپررا و تررپسررررترری ترره عرررش

 

ینِ   ح جنررگ  منرره  مردن  تونررههر چرره   همرره بررار 

 

کرد، همه کار توسرررت. تیمور شررراه که به خونریزی چنگیزخان که همه دنیا را از بین برد، هر چه به مردم بد می برگردان:     
مشررهور بود، کمترین بنده از مردم تاتار توسررت. در اروپا جنگ را به راه انداختی و خودت در عرش مخفی شرردی. هر چه در 

 حساب توست. جنگ مردند، خون همه به
 کند:از حمله اعراب به ایران و سرکوب عوم توسو اعراب این گونه یاد می    

ُم ُه یگ وم برره هرراعرب زِ کرره ن     رسرررری چرره هرراع

 

مه  ید چه که دونن ه که ب کار هو چون نه شرررراه  تو

 

 دانند که شاهکار توست.ها چه رسید، همه میگویم که از اعراب به عوممن نمی برگردان:     
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سرکاری و بازار گرمی از طرف خداوند        شت را نوعی  ضرت آدم از به ماجرای خوردن میو  ممنوعه و اخراج ح
 توان پی برد:داند. با اندکی تعمق نقش اختیار انسان را در انتخاب سرنوشت و آزمایش الهی میمی

    آدمرره گررول اِزنرری و اکررونرریررن وُر مررنرره برراغ

 

  وار تررونررهاِنررهرری تِرررد برره ریشررررن کرره یررو دیِ 

 

جو  گنرردُم و  بری سرررری دو سرررره کررج  ینِ اِ بر  آ

 

 سررری چرره گنرردم نخوره پ رره یو چرره سررررکررارِ تونرره  

 

کنی این رفتار توست. برای دو سه مشت کنی، او را مسخره میدهی و او را وارد باغ میآدم را فریا می برگردان:    
 بری. برای چه گندم نخورد، پن این چه سرکاری توست.گندم و جو آبروی او را می

 :حیرت   
 اسررررررار ازل را نررره ترررو دانررری و نررره مرررن

 

 ویررن حرررف مررعررمررا نرره تررو خرروانرری و نرره مررن 

 

مو  چی  بوهِههر  برعکن اِ همرره  نم پررای  ک ی کر ا  ف

 

تونرره   یو ز دربررار  یزنرره پررای  یکسررررون ا  کی برره 

 

 ر ه پرریرردا هِد  هررفررتررادودوبرره برریرراوُون تررو 

 

 ر ه واداری هررفررتررادودوسررررریرراِرره یرره دُز مِررنِ  

 

 ره هررفررتررادودوبرره هررمرری یرره ن ررف ررریررن ایررز نرره 

 

 ایررکررنرری دُزّ والت خُررت داری برردنرراملُررر  

 

شرعبی     سه الزمه بی» :اعتنایی به  صول دینی فی نف ست هرکن حق دارد دربار  تردید در ا دینی و یا بد دینی نی
 (۲۲۳: ۱۳8۱ خاتمی،)«مبانی اعتقادی سؤال کند و اگر پاسخ مناسا نیافت تردید کند و حتی اظهار ناتوانی  و نادانی کند

 در شعر خیام و داراب افسر نمودار شده است: اعتنایی به شرببی
 وآدر برره بررهشررررت آدمِسررررترری کرره کررنرریبُررونرره جُ

 

 ا رکرره گنرردم ب رردِه سررری چرره برره بهشررررت ایکرراری... 

 

 برره ج ررهررون هررفررتررادودومررلررتآفررریرردی هررمرره 

 

 ه ررم سررررون ج ررر داری ... هررفررتررادودومررلررتتررو برره  

 

 برره تُرررونررت مررکررروا خررونرردم و جررر وات دارُم

 

 دیرره حرراشررررا ن ررت ررری کِرررد کرره خُررت مررکرراری ... 

 

 :تردید و شک     
بو هر شرررررو شررررور لوتررت ا خ م منرره  نیررا   برره د

 

یم یررا اِکُشررریم پررای همرره سرررون کررار تونرره    ار زن

 

ساس اراده      شاعره بر ا ست. افعال بندگان طبق تفکر ا سبت داده ا شوری را به خداوند ن شرو  طبق این نظر او هر 
واهلل تعالی خالق االفعال العباد من الکفر و االیمان و الطاعة » حق اسرررت چنان که در کتاب تفتازانی آمده اسرررت 

 «  و تقدیره...والعصیان و هی باراد  اهلل تعالی و مشیة و حُکمهِ و تضیة 
تأثیر از چالش  آدم به گندم میوه ممنوعه نزدیك شرررده او که شررریطونه گدی گول به ... این ذهنیت به یقین بی    

 گذار این تفکر در بختیاری مالزلفعلی است.مالزلفعلی کرّانی است و پایه
شعار او از نظر  ۱۳۱۶تر داراب در سال مهراب افسر برادر کوچك     معنی و لفظ جاذبه خاصی دارد. در متولد شد ا

 شعر پیرو برادرش داراب افسر است او آخرین چالش بختیاری را دارد.
تو شرررریررك نم کرره نررداری  خونرردم و دُو یلررد   لم 

 

 ب ررر فرررنررگرریررنرره جررهررنررد م  کرره ایررر کُررر داری  

 

 ایررگُررهِررن پُررهرر ِ سررررالت تررو چرری مرری برراریررکرره

 

 بررخررت بُرروم ار کرره ت ررره زِس بررروه دیرراری 

 

نگرره  یرد  ِ نگرره م ن ُوی شررررکرر ِ تشرررر ُونرره کرره اِگ  ی

 

 هرری هررالررو ب سرررِررتِرره ول کررن مررونِرره م ررر برریررکرراری 

 

 مررک رره چرری حررون رره و مررأواتِرره و عرریسررررا کُرررِتِه

 

 ار چُررنررو بررو چرره تررفرراوت دیرره وا لُررر داری 

 

ُم وردار جون ای دسررررت زِ  ی ه ُو  ُم  زِت م ُوه یخ  ن

 

 ار برررهشرررررتُرررم بِررروری بررراز ازول وام داری 

 

حونرره نرره زِهِشررررتنرره ت وا دارُم و نرره   نون و نرره 

 

 ارث کرریررنِرره زِم اِخرروی م ررر ط ررل رروی زِم داری 

 

 یِرره بِررلِررن جررا زِ تررو اِسررررترریررد ن و ر هررد ن و درک

 

 خُرررزمررار سررر ررهررنررلرری و مررنرردلرری و چِررنررداری 

 

هی خو ی نون ا ی تو زِ ا کترراوی   چرره حسرررراوی چرره 

 

 ن رره دُکررو دارُ و نرره ب ررقررالرری و ن رره عررطرراری 

 

 رحررمرران و رحرریررمم ررر ن ررگُررهرردی کرره مُررونُررم آیررة 

 

 سرررریرراِرره وا لُررر ایررنُررمرراهرریررکرره م ررنرری جرربّرراری 

 

چه هد ن سررری  تالُ و گر و جُم کشرررتن و سرررُ  جرّ و 

 

 وا لُرررِ م ررنررده مررکررن چرریررنُررو کرره تررو غررفّرراری 

 

تونِه کرِ  ُ نن شررر ِ ُن یک ُوسررررون و ا نونِ خ ُرِن  یخ  ا

 

 خرررگررلررونِ مررو و گرراپُررون کُرررِ شرررریررمرربرراری 
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 گیرینتیجه
صورت گرفت تا بتواند در  های محتوایی تفکرات خیامی داراب افسر بختیاریدستیابی به ویژگی هدف بااین تحلی  

سر بختیاری را ارا ه دهد.  شابه تفکرات خیامی داراب اف صیف دتیقی از ت معرفی محتوای  ارتباط نیا درحدّ امکان تو
 آید. ی این تحلی  به شمار میارهایمعهای  فکری و شعر او از اشعار داراب افسر و ویژگی

صه     شاخ سفی با رنگ و بوی خیامی، یکی از  صیان فل شعر اعتراض و ع سر و مالزلفعلی بختیاری  های  داراب اف
ست.  سرا شعرش، با  داراب اف شنا و مأنوس بوده و در بیان تأمالتخداییه مالزلفعلی و  به گواهی   رباعیات خیام آ

فکری  هایاش، عالوه بر تناتضدر طول زندگی داراب افسرفلسفی خود از این فیلسوف شاعر، تأثیر پذیرفته است. 
 و ه و دچار نوعی یأسرو بودپهلوی دوم روبه  اجتماعی نیز خصرروصرراً در دور های سرریاسرریو فلسررفی با تناتض

ست. او با دیدن تفاوت سردگی بوده ا صوص دیدن تفاوتبه های توم خود با دیگر اتواماف شهری با خ های زندگی 
شقت سرد میهای زندگی عشایری م سپن نظام هستیو شود، دل به  سر به عصیان نهاده و در برابر نظام اجتماعی و 

سفی نیست، بلکه او در برابر او خیزد. اعتراضاعتراض برمی سی اجتماعی عصر پهلوی تنها از نوب فل سیا  نامالیمات 
شعر سر همانان که از روحیه و خیزد. از سوی دیگر، اعتراض برمیبه  شودکابنگرو دیده می همانان که از  داراب اف
شایری صریحآید اش بر میزندگانی ع سبت به خیام لحنی  سیاری موارد ن سادهتر، تندتر ودر ب تر و لی در عین حال 

ة زندگی عشایری و تومی اوست. یادآور روحیهای فلسفی او گاه عصیان ها وها، شکایتدارد و اعتراضتر غیرفلسفی
های اعتراض و عصیان خیامی در زمینه. بیشتری داردسیاسی نمود  شعر کابنگرو اودر داراب عترض و عصیان زمینة ا

است. در حالی که  مرداد ۲8 های پن از کودتایایران در سال غالباً سیاسی اجتماعی و برخاسته از فضایشعر داراب 
کنار حیات و مرگ است. این مسئله در  ةو برخاسته از تأم  شاعر در فلسف ها غالباً فلسفیاین زمینهاییه تصیده خد در

به  گونه، شررراعر رادلزدگی از زندگی، در کنار تفکرات فلسرررفی خیام ها وو دیدن تبعیض و تفاوت یأس و پیری و
نیز نوعی تأم  و  های تب  را دارد و در مواردیدارد؛ ولی در نهایت، اعتراض وی کمتر لحن تند دورهاعتراض وامی

 .گیردتسلیم، جای اعتراض و عصیان را می
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