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چکیده
اندی شههای خیامی در دورههای مختلف شعر فارسی رواج داشته است .شك و پرسشهای فلسفی ،اعتراض و
ع صیان ،تأکید بر ناپایداری عمر و ناگزیری مرگ ،ا ستحاله و دعوت به اغتنام فر صت و شادخواری در تمامی
دورههای ادبی ،کموبیش دیده می شود؛ این اندی شهها و تأمالت فل سفی خیام ( ۵۱۷ - ۴۴۰ه.ق) تأثیری ژرف بر
ادبیات و شعر ایرانی گذا شته ا ست .سایة پر سشهای حیرتآلود او در گویش بختیاری هم نفوذ کرده و در
جایجای چالش خداییه داراب افسررر بختیاری اثر گذاشررته اسررت .مالزلفعلی بختیاری ( ۱۳۴۰ -۱۲۶۰ه.ش) و
داراب افسر بختیاری ( ۱۲۷۹ر ۱۳۵۰ه.ش) از جمله شاعرانی هستند که در چالشهای خود عمیقاً تحتتأثیر خیام
بودهاند .نارضررایتی داراب افسررر از اوضرراب نابسررامان جامعه در دور پهلوی و محرومیت بختیاریها زمینهسرراز
ع صیان فل سفی این شاعر میگردد و نهایتاً گلة شاعر از تقدیر ،اعتراض و ع صیان فل سفی را بهویژه در خداییه
پدیدار مینماید .با این حال ،اعتراضها ،شکایتها و عصیانهای فلسفی داراب افسر در بسیاری موارد در عین
سادگی ن سبت به خیام لحنی صریحتر ،تندتر و تلختر دارد .این ج ستار با هدف تطبیق اندی شههای این شاعر
بختیاری با خیام به روش توصیفی و تحلیلی تدوین و ضمن بررسی دیدگاههای وی اندیشههای خیامی در شعر
ایشان واکاوی شده است .یافتههای پژوهش گویای آن است که این شاعر بختیاری دچار نوعی سرگشتگی بوده
و اشعارش آمیخته به حیرت و متأثر از اندیشههای خیامی است.
کلیدواژهها :ادبیات عامه ،داراب افسر بختیاری ،خیام.

مقدمه
حکرریم عمررر خیررام مررنوم ،فیلسرروف و ریاضرریدان برجسررتة ایرانرری در ترررن پررنوم هوررری اسررت .ایررن دانشررمند
نامدار اگرچه هرگز شاعری را پیشه خرود نکررده و در دور خرود نیرز بره شراعری شرهرت نداشرته ،برا ایرن حرال
رباعیّرراتی کرره از او برره جررا مانررده ،برخاسررته از تفکرررات و تررأمالت فلسررفی شرراعر اسررت و در ادبیررات جهرران
جایگرراهی ویررژه دارد .تأمر خیررام در فلسررفة حیررات و مرررگ کرره گرراه نیررز همررراه بررا شررك ،پرسررش و اعتررراض
است ،از دغدغههای همیشگی بشرر در طرول تراریخ بره شرمار میآیرد .هنرر خیرام در آن اسرت کره ایرن ترأمالت
فلسفی را با طبعری لطیرف و شراعرانه در تالرا ربراعی و بره صرورتی هنرمندانره بره تصرویر کشریده اسرت .خیرام
شرراعر از زمرران خررود تررا برره روزگررار مررا مخالفرران بسرریار داشررته و دارد .برخرری ،رباعیررات او را نشررانه سسررت
اعتقررادی و حترری کفررر و بیایمررانی شرراعر میداننررد .از سرروی دیگررر ،همانرران کرره بزرگررانی چررون محمرردعلی
فروغی و تاسم غنی اشاره کردهانرد ،برخری برآننرد کره «ایرن جسرتووی حقیقرت برا دیرن و ایمران منرافی نیسرت،
زیرا که فهم بشر از دریافت حکمت کرار خردا عراجز اسرت .حرق ایرن اسرت کره آن کرن کره ایرن پرسرشهرا را
میکند ،دیندار اسرت؛ زیررا معلروم مریشرود بره حقیقتری تا ر اسرت کره آن را درنیافتره و میجویرد( ».ر.ک خیرام،
 : ۱۳8۴مقدمه )۵8
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محور این تناتض وجودی هنرمندان ،میتواند از امور فردی و شخصی سرچشمه بگیرد و میتواند در حوز امور
تاریخی و اجتماعی و ملی ،خود را بنمایاند و حتی در ورای مسرررا تاریخی و اجتماعی و ملی در حوز الهیات هم
این تناتض خود را ن شان دهد .از ت ضا بهترین نمونههای این ظهورات به هنگامی ا ست که تناتض در میدان الهیات،
خود را جلوهگر میکند .خیام ،حافظ و مولوی میدان اصرررلی هنرشررران در تولی تناتض های الهیاتی ذهن ایشررران
اسررت(.شررفیعی کدکنی )۵۵۰ :۱۳۹۰ ،در این پژوهش رباعیات خیام بهعنوان منشررأ اعتراض به خلقت و چالش به خداوند
ه ستی مورد مداته ترار گرفته و تأثیر آن بر شاعر بختیاری ،داراب اف سر ،برر سی شده ا ست .حا ص آن که افکار و
اندیشههای خیامی در شعر گویش بختیاری و شاعران مذکور تأثیر گذاشته است.
این بررسی نشان می دهد شعر خداییه داراب افسر هماون شعر خیام به اصول اعتقادی و عقاید کالمی نپرداخته
و از مهم ترین موضوعات شعر او بدبینی به عالم خلقت و مسئله تضا و تدر است و ذکر این مباحث نتیوهای حاکی
از بیدینی در هریك از دو شاعر نمیتوان به د ست داد .به نظر میر سد داراب به تبعیت از خیام شاعری ا ست که
هماون بسرریاری دیگر از شرراعران نتوانسررته به حقیقت آن گونه که هسررت دسررت یابد؛ با وجود این هماون خیام
م شاهده میکند گروهی در راه دین خود را متفکر میبینند و تومی دیگر را میبیند که به گمان شان به یقین ر سیدهاند
و میتر سد روزی بانك برآرند که «ای بیخبران راه نه این ا ست نه آن» این حیرت و سرگ شتگی در هر دو شاعر
چنان توت میگیرد که بر دین آنها سایه میافکند.
از این رو ،اگرچه شك و پرسش ،اعتراض و عصیان فلسفی از مهمترین تأمالت خیامی به شمار میرود ،اما آناه
چهر خیام را از لحاظ دینی در پرد ابهام ترار داده ،انبوه رباعیاتی اسرررت که به او نسررربت دادهاند و از برخی از آنها
بوی کفر و بیایمانی به م شام میر سد .حال آن که بر ا ساس روایات تاریخی «خیام در همة احوال به حقیقت مطلق،
مؤمن و معتقد بوده و به روایت موثق مو رخ معتمد عصر او ر ابن فندق ر که به درک محضر وی نیز نا گردیده ،در
آخرین دتایق عمر خود نماز گزارده و سر به سوده گذا شته و گفته ا ست که خداوندا! من تو را بهاندازهای شناختم
که میتوانستم( ».ر.ک یکانی)۲۴۶ :۱۳۴۲ ،
بیان مسئله
پرسش اصلی در پژوهش حاضر این است که اعتراض و عصیان خیامی در شعر داراب افسر تا چه اندازه برخاسته از
زمینههای سیاسی -اجتماعی عصر وی است و تأمالت و دغدغههای فلسفی شاعر در دورههای گوناگون ،چه تأثیری
بر این اعتراض و عصیان نهاده است.
در این پژوهش به این مسئله پاسخ خواهیم داد که:
آیا اندیشههای این دو شاعر بختیاری تحتتأثیر رباعیات خیام بوده است؟
آیا داراب افسر در برههای از زندگی خود دچار سرگشتگی روحی و حیرت شده است که سرود چالشی او رنگ
و بوی خیامی به خود گرفته است؟
چه مشابهت فکری بین چالش داراب افسر و رباعیات خیام و اندیشههای مالزلفعلی و داراب افسر وجود دارد؟
آیا داراب افسر با اندیشههای خیام و رباعیات او آشنایی داشته است؟
هدف از پژوهش حا ضر ،برر سی اعتراض و ع صیان خیامی در شعر داراب اف سر با توجه به زمینههای گوناگون
سیاسی اجتماعی و فلسفی است .عالتة ویژ داراب به خیام و تأثیرپذیریاش از این شاعر در حوز اندیشه ،نگرش و
شیو بیان ،ضرورت این پژوهش را ایواب میکند .رویکرد این تحقیق به صورت تطبیقی ا ست که در آن به مقای سة
اندیشههای مشترک در اشعار خیام با مالزلفعلی و داراب افسر پرداخته شده است.
پیشینة تحقیق
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پی شینة مطالعه دربار شعر و گویش بختیاری ب سیار محدود و مخت صر ا ست .پژوهشها در مورد ادبیات این توم به
دور اخیر برمیگردد .علیرغم پژوهشهای بسیار در خصوص اندیشههای خیامی در خصوص تأثیر او بر اندیشههای
شاعران بختیاری تاکنون تحقیقی انوام ن شده ا ست .در خ صوص خیام مطالعات گ ستردهای انوام شده که با مو ضوب
بدبینی به عالم خلقت و سؤالهای فلسفی اظهارنظرهای متفاوت از سوی محققانی هماون :هدایت ،همایی ،فروغی،
دشتی ،و ...در ایران و اندیشمندانی چون فیتزجرالد ،ژوکوفسکی ،مینورسکی و کریستین سن و دیگران صورت گرفته
است .هر دو دسته نتوانستهاند حقیقت اندیشههای خیام را معرفی کنند و چهرهای متضاد و مبهم از خیام را به نمایش
گذا شتهاند .دکتر خاتمی در سال  ۱۳8۱در مقالة «تردید یا انکار» به زوایای تفکر خیام ا شاره کرده ا ست .با این همه،
اثری مستق دربار بررسی اعتراض و عصیان خیامی و زمینههای آن در شعر داراب افسر با توجه به دورههای زندگی
این شاعر ،دیده نشد.
اعتراض و عصیان خیامی در شعر داراب افسر بختیاری
اندیشه و نگاه ویژ خیام به زندگی و مرگ در کنار شیو بیان و تصاویر خاص وی ،در ادب فارسی از جمله در شعر
معاصر از گذشته تا کنون بازتاب بسیار داشته است.
زندگینامه خیام
ابوالفتح عمر بن خیام نیشرررابوری ملقا به حوت الحق (۵۲۶ -۴۳۹ق) ریاضررریدان و فیلسررروف ،سرررتارهشرررناس و
رباعیسرای ایران در نیشابور به دنیا آمد و در عصر سلووتی زندگی میکرد و لقا حوتالحق داشته است .در علوم
عقلی هماون حکمت و ریاضیات و نووم و طا یگانه روزگار بود و به علوم نقلی ،ادبیات تفسیر و حدیث ،روایات
مختلف احاطه داشته است .بهدلی جهانبینی و اندیشههای خاص مورد توجه است .او دارای اشعاری کمحوم ولی
عمیق و پرمحتواست .بیشترین شهرت او مدیون رباعیاتش است و همین عام باعث توجه ادیبان و عالمان به او شده
است.
سه شاعر بختیاری (مالزلفعلی و داراب اف سر و برادرش مهراب اف سر) از شاعرانی ه ستند که دارای چالش با
خداوند ه ستند .از بین این سه شاعر خداییه داراب اف سر بختیاری شهرت بیشتری دارد .داراب اف سر بختیاری از
جمله شاعرانی است که در سرودن اشعار به زبان فارسی و گویش لری بختیاری بقدری متبحر و استادانه عم نموده
که ملك شعرای بهار را وادار به اذعان این حقیقت نمود که« :کاری که فردو سی در زبان فار سی کرد اف سر در زبان
بختیاری انوام دادهاست».
زندگینامه داراب افسر بختیاری
سومین بومی سرای بختیاری و دومین شاعر دارای اندیشههای خیامی که در سال  ۱۲۷۹شمسی در چغاخور در دامنه
کوه کالر به دنیا آمد داراب افسر است .او فرزند اصالن از طایفه احمدی بختیاری است .مادر اصالن خواهرِ حسینقلی
خان ایلخانی است .مادر داراب بیبی گوهر دختر ح سینقلیخان ایلخانی است .او از سال  ۱۳۲۰مقیم اصفهان شد و
از سی سالگی شروب به سرودن شعر کرد و آنانان در سرودن اشعار بختیاری به شیوایی و استواری اهتمام نمود که
اینك فرهیختگان دیار بختیاری او را پدر شعر بختیاری مینامند« .اولین شعر او به نام (ر ستاخیز م سود سلیمان) به
زبان محلی بختیاری بارها به صورت نمای شنامه اجرا شد و ماجرای آمدن انگلی سیها و گرفتن امتیاز ا ستخراج نفت
بهوسریلة دارسری را تشرریح کرده بود .این اثر حاکی از روط وطنپرسرتی او بود .از ویژگیهای بارز این شعر نقد
استعمار است .او در ستیز با استعمار متأثر از روحیات ملی اولین شعرش را با عنوان تیارت(تئاتر) که به «رستاخیز
مسجدسلیمان» معروف شد؛ منتشر کرد .داراب خود در مقدمهای کوتاه بر شعر مذکور مینویسد:
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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
هیچگونه ظلم و تعدی خودداری نمیکردند ،آنانان احساسات میهنپرستانهام تحریك شد که این اشعار را که آهنگ
مخصوصی دارد و اینك یکی از دل انگیزترین آوازهایی است که در میان مردم متداول است ،سرودم(».داراب افسر)۶۵ :
تمام پردههاى نمایش او ،اعتراضى اسررت بر بیگانگان و بىهمتى دولت .شاعر در پایان این نمایش ،از زبان همسررر
«بنگرو» ،یادى از افتخارات ملى و کهن ایران مىکند و تأسررررررف مىخورد که کشور آزادگان ،دستاویز سیاستمداران
ناالیق شده است(».جمالی گاه)۴۷۰ :۱۳۹۰،
شعر رستاخیز او ،داستان شخصی بختیاری به نام«کابنگرو» است که به امر الهى ،سررررررررر از تبر به در آورده و
دسررت به چشررم مالیده ،و از تماشرراى مسود سلیمان متعوا مىشررود وتتی میبیند عملیات حفاری و استخراج
نفت در آن جریان دارد و اسرررتعمارگران در آن خانهها و جادهها سررراختهاند .وی حیرتزده ،با دیدن مظاهر مدنیت
جدید و هر چیز جدیدی مانند اتومبی  ،جاد آسفالت ،منونیق سر چاه ،دیگهای بزرگ نفت ،سیم تلگراف ،کارخانه
و فرد انگلی سی حیرت خود را ن شان میدهد .پر سشهای کابنگرو از دخترش«گلی جون» آمیزهای از حیرت و تفکر
را به نمایش میگذارد .او پر سشهایش را آغاز مىکند و میگوید :مردان فامی آنان که سترگ و ب سیارند(همه خیلى
پیاهن) کوا ه ستند؟ بگو هر چه زودتر نزد من آیند .کابنگرو با دیدن فرزند خود«محمد خون» (راننده ما شین ر ین
نفت) استعمار را به نقد و چالش میکشد.
جسارت داراب در بیان اندیشة ضد استعماریاش در دوران رژیمی که خود ریشه در استعمار داشت نیز ستودنی
است .در ضمن این نمایشنامه میگوید :آن زمان خوب بودیم که خس ر ررو روس ر ریه را تصرف میکرد ،نه اکنون که
شاه ایران پاى سفیر خارجى را میبوسد .آن زمان عزت داشتیم که همة شاهان به ایران باج میدادند؛ آنها تاج شاهى
از دست بهرام گور میگرفتند .این زمان ،جغد بر ویرانههاى کاخ کس ر ررى مىنش ر ریند ،کور باد ایرانى که چنین روز ّ
خفت بارى را نبیند .مادر وطن مىگوید شیر من حالل کسى است که نگذارد نفت شمال را ببرند .داراب افسر در این
نمایش گونة موزیکال ،نه تنها به پارهاى از دیار کهن و جاودان خویش (مسرررودسرررلیمان) بلکه به تمدن کهن پربار
ایرانى و به سراسررر سرررزمین پاک ایران ،اداى دین کرده اسررت.
داراب شعر خود را با این ابیات زیبا به پایان میبرد که:
اردشررریرررررررر کرررررررردی ا یرون گلسرررترررررررون
حرراال برره طرراق کسرررررری جررغررد انشررررریررنرره
مررررررررادر وطرررررررن ا گو شرررریرررررررر مو حالل

نرردونسرررررت آخرررس ابرررس انررگررلسرررررتررون
ایررررررونررررری کرررررور با ی روز نبررررریرررررنررررره
هررررررر کرررررره نشرررتی بورن نفررررررت شرررمررررررال

منظور وی تالشهای ملیگرایان در عدم واگذاری امتیاز نفت شررمال (دریای خزر) به بیگانگان بوده اسررت .در
سال  ۱۳۳۷پن از سکته و فلج شدن نیمی از بدنش خانهنشین شد و در سال  ۱۳۵۰دار فانی را وداب گفت و درتخت
پوالد اصفهان به خاک سپرده شد .به تول خسروی شاعر معاصر «وی همواره در زندگی مغموم و گرفته بوده نگارنده
با او دوستی و موالست داشتم و همیشه آثار این غم در چهرهاش نمودار بود (خسروی)۲۱۷ :۱۳۷۵ ،
گر کسی پرسید افسر کیست برگویش جواب

بختیاری زاده افسرده جانی بیش نیست

«رابطة توی او با حرروز فرهنگی -ادبی اصفهان ،از او شرراعری آگاه به مسررا هنری و اجتماعی ساخت و به
عنوان هنرمندی مبارز و نکتهدان ،در کانون توجه بختیاریهای ای نشررررررین و شهرنشین واتس گشت .وى با سرودن
منظومههای بلند و غزلهاى دلنشررین ،افق روشررنى به روى گویش لرى گشرروده اسررت(».جمالی گاه )۴۶8 :۱۳۹۰ ،او با
ت شکی جل سات و گردهماییها و جل سات شعرخوانی و با الهام از چالش مالزلفعلی ،خالق شعر معروف «خداییه»
شد .شعر بومی بختیاری با ظهور داراب افسر به کمال رسید.
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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اسررت .اندیشررههای او تأثیر ژرفی در فرهنگ و ادب فارسرری داشررته و هر یك از اندیشررمندان ایرانی و غیرایرانی
برداشتهای مختلفی در خصوص رباعیات او داشتهاند.
موضوعات اصلی شعر خیام به ترار زیر احصا شده است:
 .۱مسئله مرگ  ۶۲رباعی
 .۲عشرتطلبی و میگساری  ۵۹رباعی
 .۳بدبینی دربار خلقت  ۴۷رباعی
 .۴فرصتطلبی و اغتنام وتت  ۳۴رباعی
 .۵خردورزی  ۲۱رباعی
 .۶بیاعتنایی به مسا شرعی  ۳۴رباعی
 .۷حیرت  ۲۱رباعی
 .8شك و تردید  ۱8رباعی
 .۹تضا و تدر  ۱۷رباعی
 .۱۰نگرانی از گذشت عمر  ۱۶رباعی
 .۱۱پیایدگی خلقت  ۱۵رباعی
 .۱۲حسرت و افسوس  ۱۴رباعی
 .۱۳اعتراض به متشرعین ریاکار  8رباعی
 .۱۴خودمحوری و انسان مداری  ۶رباعی( خاتمی)۲۱۱ :۱۳8۱ ،
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.
داراب افسر بختیاری تحتتأثیر اندیشههای مالزلفعلی و خیام چالش خود را در تصید بلند خداییه با سی بیت
مطرط کرده ا ست .غالا ت صید داراب اف سر در را ستای اندی شة خیامی ا ست و برخی از ابیات آن از ژرفاندی شی
خاصی برخوردار است.
از جمله متأثرین از خیام مالزلفعلی کرّانی است .عالوه بر بخشی از اشعار او که چاپشده «مناجاتنامه و حدیث
کساء» او معروف است او در این اشعار که به همت مستشرق محترم پروفسور مارویك در روسیه چاپ شده چالش
خود را به درگاه الهی بیان کرده و اولین چالش بختیاری با خداوند از اوست:
ای کرره از اصرررر و ب ردِ نرریررك خررور خُررت داری

پرررد عِرریررو مررکررن پرراره کرره خُررت سررررترراری

برره برریرراوُون تررو هررفررتررادودو ره پرریرردا هِد

سرررریرراِرره۱

برره هررمرری یرره نررفررریررن ایررزنرره هررفررتررادودو ره

لُررر برردنرروم ۲ایررکررنرری دُزّ والت خُررت داری

دُزّ لررر ار بِرردُزِه گرراو وخررری وُر مِررنرره مررال

دیرررن و ایرررمرررون دُزت ایررردُزه از بررردکررراری

دُز لررر چررار بررز و برری ایرردُزه امررا دُز تررو

ایرردزه وُر عررمرر

خرریررر چررو گرررگ هرراری

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

ای دزه بررد عررمررلررت رهررد برره دهررون مرراری

بُونه ۳جُسرررترررررری ۴که کنیآدمِ وآدر به بهررررررشرررت

کاری...۵

یرره دُز مِررنِ هررفررتررادودو ره واداری

ار که گ ندم ب دِه سررری چه به بهشررررت ای

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

تو برره ه فتررادودو ملررت ه مسررررون ج ر داری ...

به تُرونرررررت «مکروا» خرررررونررررردم و جر وات دارُم

دیرره حرراشررررا نررتررری کِرررد کرره خُررت مررکرراری ...

ایقدِه خرجت اُوید باغ بهشرررت کِردی راسررررررررررت

دیّرراری۱

ار چُررنررونرره برره خرردا نرریررررررررررِه مِرنِررن

واداری...۲

بی گنرره نیررد تو دو نی پرره ت یومررت سررری چ رتِ ؟

خررلررقررنرره نرریررخررو بررر آفررتررو هررمُررنرره

هر چرره دادی تو ور ایمررا همرره منرردن سررری خُررت

د یه جرّت سررری چِ نه ؟ سررری دو سررره گز چِلواری
(مالزلفعلی)۳۷ -۱۱ :۱۳۷۶ :

تقریباً بعد از درگذ شت مالی کرّانی شاعری که دارای سبك خاص ا ست و شاعران بختیاری از او پیروی و از
ا سلوب او تقلید کردهاند داراب اف سر بختیاری ا ست .داراب اف سر ،در سرودن ا شعار خود بهویژه در خلق خداییه ،از
مالزلفعلی بختیاری تأثیرپذیری گسررتردهای داشررته اسررت .این تأثیرپذیری در گفتگو و گالیه به درگاه خداوند دیده
میشود .کام ترین چالش در ادبیات بختیاری مربوط به اوست.
ای کرره روزی هررمرره خررلررق ز انرربررار

تررونِرره۳

ی همرره ن قش و نگرراری کرره منرره د نیررا
اف رتُ روُ و رری هررمرره نرروری کرره اِترراوِه برره

هِررد۴

زمرریررن۵

آسرررررمررونررا و زمرریررن کِرررد کررردار تررونرره
هررمرره زی پرررتررو یررك جررلررو دیرردار تررونرره
مررخررتصررررر ذره ای از تررابررش رخسررررار تررونرره

۶

تُرررکررره ای از کررررم اور گرررهرررر برررار ترررونررره

عرراتلون هر چی ک ُنن فکر و اِبررال ِن برره خ ُوسرررون

اشررررترربررا کِررردِنرره پررای جررمررلرره ز افررکررار

تررونرره۷

هرکی رهرد از پی مقصرررود و بره مقصرررود رسررریررد

او نرررهررد و نرررسرررریررده یررو ز رفررتررار

تررونرره8

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

او دواهررا هررمرره زِ ترریررطرری عررطررار

تررونرره۹

هر چرره فردوسررری و سرررعرردی و نظررامی گُ ردِنرره

هررمرره سررررون ز اثررر طرربررس دُرر بررار

تررونرره۱۰

پشرررره و پرریرر هررمرره رزق خرروسررررونِ اِخررورن

روزی ای همرره از بخشررررش سرررررشررررار تونرره

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

غرریررر ذات تررو کرره امسررررال تررو چرری پررار

تررونرره۱۱

عرررشِ فرررش کررردی و ترریررلررون نِررهررادی گُ ررِ لُررو

هررر چرری ورمررون ابرروهرره پررای هررمرره آزار

تررونرره۱۲

گُرردیرره کِررردُمرره مررخررتررار تررونرره وُر خررو و بررد

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

تونرره۱۳

هر چی مو فکر ایکنم پرراک همرره برعکن اِبوهِرره

کی برره یکسرررون ایزنرره؟ پررای یو ز دربررار

تونرره۱۴

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

ار زنیم یررا اِکُشررریم پررای همرره سرررون کررار

تونرره۱۵

ی همرره آو کرره برره دریررا چون ُو هی موج ازّنرره

 . ۱اینقدر خرج کردی و باغ بهشت ساختی اگر اینطور باشد به خدا هیاکن وارد آن نمیشود.
 . ۲تو میدانی که بیگناهی وجود ندارد پن تیامت برای چیست؟ احتیاجی نیست که خلق را اینگونه سر کار بگذاری.
 . ۳تونه = تو است
 . ۴ی = این ،منه =در ،هد = است
 . ۵افتو = آفتاب ،اتاوه = میتابد
 . ۶آو =آب ،چونو =اینانین ،ازنه=میزند
 . ۷ابالن = مینازند ،خوسون =خودشون ،پای = همه(عاتالن هر چه فکر میکنند و به خودشان میبالند ،همه در اشتباهند زیرا همه از افکار توست).
 . 8رهد = رفت ،یو = این(هر کسی که از پی مقصود رفت و به مقصود رسید ،او به دنبال مقصود نرفت و نرسید ،بلکه این از رفتار خداوند است).
 . ۹مریضن=بیمارش ،خو=خوب ،ابید =شد ،تیطی =توطی(هر حکیمی که دارو میدهد و مریضش خوب میشود ،همه اینها از توطی عطار توست).
 . ۱۰گودنه= گفتهاند ،سون =آنها (هر چه فردوسی و سعدی و نظامی گفتند ،همه از اثر طبس دُرر بار توست).
 . ۱۱ابون=میشوند ،اکنن=میکنند ،پار=پارسال(خلق پیر میشوند و همه سال تفاوت میکنند .غیر ذات تو که امسال مث پارسال هستی).
 . ۱۲نهادی=گذاشتی ،گر لو =گوشه لا ،ورمون = با ما(عرش را فرش کردی و تلیان به لا گذاشتی ،هر چه به سرمان میآورند ،همه آزار توست).
 . ۱۳گدیه=گفتهای ،ورخو بد =با خوب وبد ،مو=من ،زت= از تو(گفتی که تو را در خوب و بد مختار کردم ،این را من تبول ندارم این همه کار خودت
است)
 . ۱۴هر چه فکر میکنم ،همه برعکن میشوند .چه کسی آنها را به هم میزند؟ همه از دربار توست.
 . ۱۵ابو = میشود ،ازنیم=میزنیم ،اکشیم =میکشیم ،سون =آنها(هر شر و غوغایی که به مخلوتت در دنیا میشود ،مرا میکشی یا میزنی همه کار خودت
است).
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خرران چ ن گ یز کرره د نیررا نرره سررررر از ترره رُ ف
شرررراه ت ی مور کرره مشررر هور برره خ ین ر یزی
یِرره نررفررر کِرری اِیررت ررِس رری هررمرره آدم

تی۱

بیررد۲

بُ رکُشرررره؟۳

هررر چرره بررد کِرررد برره مررردم هررمرره وادار تررونرره
کررمررتررریررن بررنررده ای از مررردم ترراتررار تررونرره
هو نکُشررررت دسررررتِ تو بیررد ترردرتِ تهررار تونرره

ونرردیرره جررنررگِ اروپررا و تررپسررررترری ترره عرررش

هر چرره مردن منرره جنررگ ح ینِ همرره بررار

تونرره۴

ن یگ ُه ُم کرره زِ عربهررا برره ع ومهررا چرره رسررری

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

هررر رسرررررولرری اِفرررِشرررررنرری و کررترراوی داره

یررا کُ ررِت یررا کُ ررِ گِرروت یررا کرره جررلررودارِ

تررونرره۵

آدمرره گررول اِزنرری و اکررونرریررن وُر مررنرره برراغ

اِنررهرری تِرررد برره ریشررررن کرره یررو دیِ وار

تررونرره۶

آ بر ینِ اِ بری سرررری دو سرررره کررج گن ردُم و جو

سررری چرره گنرردم نخوره پرره یو چرره سررررکررارِ تونرره

او کرره شرررریررطررونرره گُرردی گررولِ وِ آدم زیررده

گرروشرررره نُررفرتِررن بررکررنرری خُررن دُزِ بررازار

تررونرره۷

برراغ رتِ رُفررت برره یرره شررر ُو و گ ِرِهررد از چ نگررت

مرریرر ِ خُررت برریررد بررره ار نرره گرررفررتررار

تررونرره8

گ ُهرردیرره روز تیررامررت زِ لر ا ی خوم مو حسرررراو

تو چرره دادین هو چرره داره چرره برردهکررار

تونرره۹

تررونرره۱۰

کُررررِ یرررارونررره اترررومررربررریررر ِ سرررررواری دادی

مُررنررکِرررِ برریرردنررترره لررر خُررو طرررفرردار

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

چون همرره بیررد و ن بیررد زنررده ز پنرردارِ

هرر برنررایری کرره بسررررازن هرمرره ویررون ایربروهرره

غرریررر پررایررنررده فررقررو گررمرربررد دوّار

افسرررر ای فخر بسرررره سررری تو ۱۳کره بعرد مرگرت

اسررررم لررر تررا برره ابررد زنررده ز اشررررعررار تررونرره

تونرره۱۱
تررونرره۱۲

داراب افسر بختیاری در شعر خداییه بدون هیچ آدابی و ترتیبی هر چه دل تنگش خواسته است در تالا شعری
گویشی زیبا سروده است و هماون مناجات شبان در دفتر دوم مثنوی معنوی به زبانی ساده با پروردگار خود درد دل
نموده ا ست «هر ک سی را سیرتی بنهادهام /هر ک سی را ا صطالحی دادهام» و پن از بیان الطاف و نعمتهای خداوند
ن سبت به موجودات عالم از م شکالت موجود توم خود گالیه کرده ا ست و در ابیات پایانی وحدانیت و حقانیت را
مختص ذات پروردگار می داند .این تصرریده بازتاب گردن نهادن و تسررلیم در برابر خدا و تا شرردن به جبر مطلق و
تسلیم شدن در برابر مشیت الهی است .داراب افسر هماون خیام در برابر خداوند اظهار عوز کرده است .همان گونه
که خیام «برای اطمینان تلبی ،م سا خود را با شك و تردید فل سفی مطرط نموده و در نهایت ن سبت به صانس عالم
نیز اظهار عوز کرده و در کار عالم و خلقت آدم متحیر مانده است و این شك و تردید و حیرت و سرگردانی منافاتی
با داشررتن اعتقاد و انوام دادن تکلیف شرررعی ندارد(.خاتمی )۲۰۹ :۱۳8۱ ،داراب افسررر هم همین طریقه را پیش چشررم
داشته است.

 . ۱دنیانه=دنیا را ،رفتی=غارت برد
 . ۲خین =خون ،بید =بود
 . ۳کی=چگونه ،ایترس=میتوانست
 . ۴وندیه=راه انداختی ،تبستی =مخفی شدی ،بار=بر گردن
 . ۵افرشنی=میفرستی ،کتاوی= کتابی ،کرت=پسرت ،کر گوت=پسر برادرت
 . ۶گول=فریا ،اکونین=میگذاریش ،دی=دیگر ،وار=خانه ،انهی ترد بریشن=به او میگویی
 . ۷هو=او ،شیطونه=شیطان است ،نفتن=دماغش ،خوس=خودش(آن که شیطان است و آدمی را فریا داد ،گوش و بینی او را بکنی ،خودش دزد بازار
توست).
 . 8شو=شا ،گرهد=گریخت ،خت=خودت ،ارنه= وگرنه(به یك شا باغ تو را دزدید و از دستت فرار کرد .می خودت بود وگرنه او گرفتار تو بود).
 . ۹ایخوم=میخواهم ،حساو=حساب ،دادین=به او دادهای
 . ۱۰کر یارو=پسر فالنی ،بیدنته=بودنت است
 . ۱۱بخویی=بخواهی ،بید و نبید =بود و نبود
 . ۱۲بسازن=میسازند،ایبوهه=میشود
 . ۱۳سی تو=برای تو
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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

اف رتُرروُ و رری هررمرره نرروری کرره اِترراوِه برره زمرریررن

مررخررتصررررر ذره ای از تررابررش رخسررررار تررونرره

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

تُرررکررره ای از کررررم اور گرررهرررر برررار ترررونررره

برگردان :ای خدایی که روزی همه خلق از انبار توست .آسمانها و زمین آفرید تو هستند .این همه نقش و نگاری که در
دنیا است ،همه پرتویی از یك جلو دیدار توست .آفتاب و این همه نوری که به زمین میتابد ،مختصر ذرهای از تابش رخسار
توست.

و در پایان همین تصیده میگوید:
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

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

اعتراض به نظام احسن
خیام ،شاعر اعتراض و عصیان
اعتراض و ع صیان در برابر تقدیر و منطق حاکم بر ه ستی ،از برج ستهترین تأمالت خیامی ا ست؛ این اعتراض ،گاه
کمرنگ است و بیشتر رنگ گله و شکایت دارد ،گاه در تالا شك و پرسش مطرط میشود و گاه همراه با سرکشی و
عصیان شاعر است .در حقیقت « ،شك خیام ،طغیانی است که فکر و عق انسان بر خود میکند .وضس زمانه که هیچ
چونوچرایی را تحم نمیکند و با هیچ منطقی تطبیق نمینماید و در عین حال ،جسرررتووی علت و منطق را هم به
هیچ فکری اجازه نمیدهد ،ناچار این اندیشه را برای صاحا نظر به وجود میآورد که عوز و ضعف از فکر است و
محیو و زمانه عیبی و نقصی ندارد .اینواست که فکر بر ضدخود به طغیان و عصیان میپردازد و در ارزش خود شك
میکند( ».زرین کوب )۱۳8 :۱۳۷۰،پر س شگری خیام ،ری شه در تفکر و تأم این شاعر در ا سرار حیات دارد و با روحیة
اشعریگری ،تعبد ،تسلیم و انفعال که در دورههایی از تاریخ ایران در برابر حکام بیگانه دیده میشود ،منافات دارد.
موتبی مینوی بر آن ا ست که «خیام بهترین نمونة تیزهو شی و زیرکی و خردمندی نژاد ایرانی ا ست که در زیر
فشار فکری بیگانگان مضمح نشده است ،بلکه اعتقاد خود را با لحنی تند و شدید بیان کرده است( ».ر.ک خیام:۱۳8۰ ،
مقدمه) ۱8

شررعر خیامی ،بسررتر اعتراض حیرت عصرریانی اعصررار و عصرریان اسررت .شرراعر هنگامی که در برابر تناتضها و
دوگانگیهای موجود در عالم هستی و معماها و پرسشهای بی شمار فلسفی ترار میگیرد ،بیآنکه پاسخی تانس کننده
و همراه با یقین بیابد ،غرق حیرت میشود و سر به اعتراض و گاه عصیان برمیدارد:
دارنده چرررررررررررررررو ترکیا طبررررررررررایس آراسررت

از بررهررر چرره اوفررکررنرردش انرردر کررم و کرراسررررت؟

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

ور نیررك نیررامررد این صرررور ،عیررا کرره راسررررت؟
(خیام)۱۰8 :۱۳8۴ ،

«یکی از وضررعیات پیوسررتة فلسررفی ،عصرریان ماسررت و آن مواجهة دایمی انسرران و نادانی مخصرروص به خود
اوست»(.کامو )۹۶ :۱۳8۲،هنر خیام در آن است که این اعتراض و عصیان انسان را در برابر بیپاسخ ماندن پرسشها و
جه و ناآگاهی انسرران را نسرربت به ماوراء و اسرررار آن ،در هیئتی هنری و ماندگار مطرط میکند .در خداییه داراب
افسر هم این اعتراض و عصیان دیده میشود.
اعتراض و عصیان خیامی در شعر داراب افسر
داراب افسر بدون شك ،یکی از ماندگارترین شاعران بختیاری است .در سرودههای خداییه داراب ،بیشتر شاعری با
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دغدغههای سیاسی اجتماعی را میبینیم که امیدوار و مبارز است .درد اجتماب را دارد و با امیدواری و پویایی ،همگان
را به مبارزه و تالش فرا میخواند .در این مرحله با شاعری معترض و پرخا شگر روبهرو ه ستیم که در برابر شرایو
سیا سی اجتماعی ع صر ع صیان میکند .پن از آن ،در دورههایی گرفتار یأس سیا سی اجتماعی و به دنبال آن یأس
فلسفی میشود و به همه چیز با دید انکار و تردید مینگرد.
این وضعیت ،تحتتأثیر اوضاب حاکم بر کشور ،توربههای تلخ و شکستهای پیدرپی مبارزان ،خصوصاً پن از
کودتای  ۲8مرداد و رواج برخی مکاتا غربی نظیر اگزیستانسیالیسم است .اگزیستانسیالیسم ،مهمترین مکتا فلسفی
ادبی در ادبیات ترن بی ستم به شمار میآید .ا سامی اگزی ستان سیالی ستها مانند هایدگر ،لوکاچ ،سارتر ،کامو و گابری
مار س ن شان میدهد برخی از طرفداران این جریان در نگاه به دین ،تفاوتهای ا سا سی با یکدیگر دارند ،با این حال
وجه اشرتراک تمام آنها ،پرداختن به انسران و مفهوم هسرتی اوسرت ( .سیدح سینی ،۱۳8۷ ،ج )۹۶۱ :۲در حقیقت فلسرفة
اگزی ستان سیالی ستی در درجة نخ ست به مقام انسان در جهان و جامعه و روابطش با زندگی ،جامعه و ان سانهای دیگر
مربوط میپردازد( .نوری کوتنایی )۵8۵ : ۱۳8۹،تأثیر این مکتا بر نگاه فل سفی ب سیاری از شاعران برج ستة معا صر تاب
بررسی است.
زمینههای فلسفی
زمینههای فلسفی اعتراض و عصیان خیامی را در شعر داراب افسر بختیاری ،در دستههای زیر میتوان طبقهبندی کرد:
شکوه از تقدیر:
تأمالت و اعتراضهای فلسفی داراب افسر بختیاری را در اشعارش میتوان مشاهده کرد:
اعتراض به ه ستی و بودن :خیام به نظام اح سن اعتراض کرده و ضمن این که به حقیقت خلقت و آفرینش الهی
اعتقاد دارد ولی به گونهای سررخن میراند که ذهن ناخودآگاه به این سررو سرریر میکند که نکند خیام منکر عدل الهی
است:
گررر بررر فررلررکررم دسررررت برردی چررون یررزدان

برررداشرررررتررمرری مررن ایررن فررلررك را زمرریرران

وز نررو فررلررکرری دگررر چررنرران سررررراخررتررمرری

کرررازاده بررره کرررام دل رسررررریررردی آسررررران
(فروغی و غنی)۱۵۵ :۱۳8۱ ،

داراب افسررر ،فاصررلة سررطح زندگی بین شررهری و عشررایری را بهخوبی درک کرده و از آن رنج برده و آن را از
عدالت پروردگار به دور میداند و بنمایة آن برگرفته از اخالص و ایمان صادتانة یك بختیاری در برابر خداوند است
و تسلیم امر الهی است:
گ ُهرردیرره روز تیررامررت زِ لر ا ی خوم مو حسرررراو

تو چرره داد ین هو چرره داره چرره بررد هکررار تونرره

کُررررِ یرررارونررره اترررومررربررریررر ِ سرررررواری دادی

مُررنررکِرررِ برریرردنررترره لررر خُررو طرررفرردار تررونرره

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

با این تو ضیحات و بحثهای فل سفی خیامگونه داراب اف سر که نا شی از روط ح ساس و لطیف شاعر ا ست،
بازگشت به سوی خداوند را سرانوام همه میداند و حساب و کتابی برای همه این چالشها تای است:
هررر بررنررایرری کرره بسررررازن هررمرره ویرررون ایرربرروهرره

غرریررر پررایررنررده فررقررو گررمرربررد دوّار تررونرره

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

اعتراض به مرگ :در برر سی اولیه رباعیات خیام مرگ با نوعی اعتراض مطرط می شود و این مو ضوب نا شی از
دانش فل سفی خیام ا ست .که اگر «هدف آن پخته گرداندن اندی شهها و افکار خام با شد پ سندیده ا ست و منافاتی با
ایمان ندارد و چه بسا باورهای او را محکم و اعتقادش را راسختر نماید( ».خاتمی)۲۱8 :۱۳8۱ ،
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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

ور نیررك نیررامررد ا ین صررررور عیررا کراسررررت؟
(فروغی و غنی)۲۰۷ ،

یا:
در کرررارگررره کررروزه گرررری رفرررترررم دوش

دیرردم دو هررزار کرروزه گررویررا و خررمرروش

نررراگررراه برررر آورد یرررکررری کررروزه خرررروش

کررو کرروزه گررر و کرروزه خررر و کرروزه فررروش
(همان)۱۴۳ :

در خداییه داراب افسر نیز این اعتراض به مرگ دیده میشود.
هر شرررر و شرررور برره د نیررا م ِنرره م خ لوتررت اِ بو

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

تأثیرپذیری از زمان :خیام در زمانی پا به عرصه وجود گذاشت که مردم زمان در آشوب و تشویش به سرمیبردند.
برخی از رباعیات او تابس اوضرراب سرریاسرری اجتماعی و مذهبی زمان او و وجود زاهد نمایانی ریاکار اسررت که داعیة
دینداری داشتهاند در روزگار او « در نیشابور بین رافضیان و اشعریان تعصا و اختالف خونین بود حنفیان و شافعیان
نیز دایم در نزاب بودند در آن زمان مذها اشاعره تقریبا هر نوب آزادی فکر را از بین میبرد فرته معتزله که تا اندازهای
بوی آزادی به دماغشان رسیده بود در این زمان چنان که مولف «بیانالدیان میگوید جز در بین بعضی از فقهای عراق
طرفدار نداشت و فقهای خراسان که از اصحاب ابوحنیفه یا شافعی بودند همه تابس اصول اشاعره به شمار میآمدند.
محیو آلوده به تع صا و روط مذهبی خ شك و ت شری و بیگذ شت آن ع صر را در سیا ستنامة خواجه نظامالملك
می توان دید آن خواجه بزرگ آشرررکارا تمام فرق مخالف و تمام عقایدی را که با آرای اه سرررنت مغایرت دارد
بهشدت میکوبد و با نهایت صالبت همه را متهم به کفر و بددلی میکند (زرین کوب  )۱۳۴در این شرایو خفقان راهی
جز آن که خیام لا به شکایت بگشاید چاره دیگری ندارد
برررمررن تررلررم تضرررررا چررو برری مررن رانررنررد

پررن نرریررك و برردش ز مررن چرررا مرری دانررنررد

دی بررر مررن و امررروز چررو دی بررر مررن و تررو

فررردا برره چرره حرروررتررم برره داور خرروانررنررد
(فروغی و غنی)۷۰ :۱۳8۱ ،

این تأثیرپذیری از زمان در شعر داراب افسر نیز نمودار شده است.
سؤال از ابهامات خلقت :رباعیات خیام نوعی بیاطالعی و سؤال از خلقت و جهان پن از مرگ ا ست «افق به کلی
تیره و مبهم است و حتی آنان که شمس اصحاب شدند هم ره زین شا تاریك نبردند به روز و این معمای موهول و
مبهم را نگشودند گویی مقدر است که انسان هرگز به نور حقیقت چشم نگشاید و به یقین نرسد» (زرین کوب )۱۴۰
از جرررمرررلررره رفرررترررگررران ایرررن راه دراز

برراز آمررده کرریسرررررت تررا برره مررا گررویررد راز

پررن بررر سرررررر ایررن دو راهررة آز و نرریرراز

تررا هرریررچ نررمررانرری کرره نررمرری آیررد برراز
(فروغی و غنی)۱۱۱ :۱۳8۱ ،

معانی شررعر او متضررمن شررك و تردید و پرسررشها و چالشهای و تردید و انکار اسررت« .که باید حقیقتی را بر
معرفت مخاطا بیفزاید و از سطحینگری و سادهاندیشی به دور باشد( ».جعفری)۱۱۵ ،۱۳۷۲ ،
رباعیات او از جنن فالسفة بدبین به عالم خلقت و نوعی اعتراض فیلسوفانه است .پایة اندیشه خیام در تأم در
راز هستی و نیستی ،شك و بدبینی ،تذکر مرگ و تأسف بر ناپایداری زندگانی و بیاعتباری روزگار است.
او در مورد سررررنوشرررت انسررران و کا نات که چرا به وجود آمدهاند و چرا میروند پرسرررش مطرط میکند که
ترنهاست فکر بشر را به خود مشغول کرده است.
در پرررده اسررررررار کسررررری را ره نرریسرررررت

زیررن تررعرربرریرره جرران هرریررچ کررن آگرره نرریسررررت

جررز در دل خرراک هرریررچ مررنررزلررگرره نرریسررررت

می خور کرره چ ن ین فسررررانررههررا کوترره نیسررررت

در شعر داراب افسر نیز ابهامات خلقت مطرط شده است.
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قضا و سرنوشت و جبر :تضا و سرنوشت از موضوعات کالمی در تفکر خیام است .که ناشی از عصر خیام و عقاید
اشعری است .اگر چه او اشعری نبوده ولی چون پایه اصلی تفکر خیامی مرگ و زندگی است و در این جریان آدمی
تأثیر و اختیاری ندارد از این رو در چشرررم خیام بلند پروازی و عم انسررران ذرهای ناچیز اسرررت .به عالوه این که
بیعدالتیها و حوادث زمانه هم به پذیرش این اعتقاد کمك کرده است.
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
اوست پرسش هایی است که ذهن بشر را به خود مشغول کرده است .ویژگی اصلی خیام پرسشگری است او بر روی
نقطه اصلی زندگی بشر دست گذاشته است .هسته بنیادین و اصلی رباعیات خیام همین طرط پرسشهاست.
بی شك اندی شة آنان متأثر از شك و جبر خیام نیز ه ست خیام در رباعیات خود از گذران بودن عالم به آدمی
هشدار داده و جز جبر بر خلقت مسیری را نمیشناسد.
ترررکرریررا پرریررالرره ای کرره در هررم پرریرروسررررت

بشرررررکسرررررتررن آن روا نررمرری دارد مسرررررت

چون نیسررررت ح ق یقررت و ی ق ین انرردر دسررررت

ن توان برره ا میررد شررررك همرره ع مر نشرررسررررت

گرررر آمررردنرررم بررره خرررود بررردی نرررامررردمررری

وز نرریررز شرررردن برره مررن برردی کرری شرررردمرری

چارچوب فکری خیام جبر ا ست و همین اندی شه ا ست که «آدمی نوعی آزادی را اح ساس میکند و خود را رها
از تیدوبند کسا رها میکند و از زیر بار تکلیف شانه خالی میکند( ».محمدی« )۴8 :۱۳۷۴ ،عرش فرش کردی و تیلون
نهادی گُرِ لُو» حاکی از نوعی جبرگرایی است.
عررات لون هر چی ک ُ نن ف کر و اِبررال ِن برره خ ُوسرررون

اشررررترربررا کِررردِنرره پررای جررمررلرره ز افررکررار تررونرره

هرکی رهرد از پی مقصرررود و بره مقصرررود رسررریررد

او نرررهررد و نرررسرررریررده یررو ز رفررتررار تررونرره

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

او دواهررا هررمرره زِ ترریررطرری عررطررار تررونرره

هر چرره فردوسررری و سرررعرردی و نظررا می گُ ردِنرره

هررمرره سرررررون از اثررر طرربررس دُرر بررار تررونرره

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

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

یررو سرررررر و یررو دار تررونرره

پشرررره و پرریرر

زِت مُررو ترروُول

داراب افسر خونریزیهایی که توسو حاکمانی مث چنگیز و تیمور در تاریخ به وتوب پیوست و نس کشیهایی
که در جنگهای اروپا منور به کشتن هزاران انسان شد ،همه را از چشم خداوند میبیند و آدمی را از این گناهان مبرا
میداند:
خرران چرنررگرریررز کرره دنریررا نرره سررررر از ترره رُفرترری

هررر چرره بررد کِرررد برره مررردم هررمرره وادار تررونرره

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

کررمررتررریررن بررنررده ای از مررردم ترراتررار تررونرره

ونرردیرره جررنررگِ اروپررا و تررپسررررترری ترره عرررش

هر چرره مردن منرره جنررگ ح ینِ همرره بررار تونرره

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

از حمله اعراب به ایران و سرکوب عوم توسو اعراب این گونه یاد میکند:
ن یگ ُه ُم کرره زِ عربهررا برره ع ومهررا چرره رسرررری

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

برگردان :من نمیگویم که از اعراب به عومها چه رسید ،همه میدانند که شاهکار توست.

 / 14دهمین همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی -دی 1399

ماجرای خوردن میو ممنوعه و اخراج ح ضرت آدم از به شت را نوعی سرکاری و بازار گرمی از طرف خداوند
میداند .با اندکی تعمق نقش اختیار انسان را در انتخاب سرنوشت و آزمایش الهی میتوان پی برد:
آدمرره گررول اِزنرری و اکررونرریررن وُر مررنرره برراغ

اِنررهرری تِرررد برره ریشررررن کرره یررو دیِ وار تررونرره

آ بر ینِ اِ بری سرررری دو سرررره کررج گن ردُم و جو

سررری چرره گنرردم نخوره پرره یو چرره سررررکررارِ تونرره

برگردان :آدم را فریا میدهی و او را وارد باغ میکنی ،او را مسخره میکنی این رفتار توست .برای دو سه مشت
گندم و جو آبروی او را میبری .برای چه گندم نخورد ،پن این چه سرکاری توست.
حیرت:
اسررررررار ازل را نررره ترررو دانررری و نررره مرررن

ویررن حرررف مررعررمررا نرره تررو خرروانرری و نرره مررن

هر چی مو ف کر ا ی ک نم پررای همرره بر ع کن اِ بوهِه

کی برره یکسررررون ا یزنرره پررای یو ز دربررار تونرره

برره برریرراوُون تررو هررفررتررادودو ره پرریرردا هِد

سررررریرراِرره یرره دُز مِررنِ هررفررتررادودو ره واداری

برره هررمرری یرره نررفررریررن ایررزنرره هررفررتررادودو ره

لُررر برردنررام ایررکررنرری دُزّ والت خُررت داری

بیاعتنایی به شرع« :تردید در ا صول دینی فی نف سه الزمه بیدینی و یا بد دینی نی ست هرکن حق دارد دربار
مبانی اعتقادی سؤال کند و اگر پاسخ مناسا نیافت تردید کند و حتی اظهار ناتوانی و نادانی کند»(خاتمی)۲۲۳ :۱۳8۱ ،
بیاعتنایی به شرب در شعر خیام و داراب افسر نمودار شده است:
بُررونرره جُسررررترری کرره کررنرریآدمِ وآدر برره بررهشررررت

ارکرره گنرردم بردِه سررری چرره برره بهشررررت ایکرراری...

آفررریرردی هررمرره هررفررتررادودومررلررت برره جررهررون

تررو برره هررفررتررادودومررلررت هررمسررررون جررر داری ...

برره تُرررونررت مررکررروا خررونرردم و جررر وات دارُم

دیرره حرراشررررا نررتررری کِرررد کرره خُررت مررکرراری ...

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

ار زنیم یررا اِکُشررریم پررای همرره سرررون کررار تونرره

طبق این نظر او هر شرو شوری را به خداوند ن سبت داده ا ست .افعال بندگان طبق تفکر ا شاعره بر ا ساس اراده
حق اسرررت چنان که در کتاب تفتازانی آمده اسرررت « واهلل تعالی خالق االفعال العباد من الکفر و االیمان و الطاعة
والعصیان و هی باراد اهلل تعالی و مشیة و حُکمهِ و تضیة و تقدیره»...
آدم به گندم میوه ممنوعه نزدیك شرررده او که شررریطونه گدی گول به  ...این ذهنیت به یقین بی تأثیر از چالش
مالزلفعلی کرّانی است و پایهگذار این تفکر در بختیاری مالزلفعلی است.
مهراب اف سر برادر کوچكتر داراب در سال  ۱۳۱۶متولد شد ا شعار او از نظر معنی و لفظ جاذبه خا صی دارد .در
شعر پیرو برادرش داراب افسر است او آخرین چالش بختیاری را دارد.
لم یلررد خونرردم و دُو نم کرره نررداری تو شرررریررك

بررر فرررنررگرریررنرره جررهررنرردم کرره ایررر کُررر داری

ای رگُ رهِررن پُرره ر ِ سررررالت تررو چرری مرری برراریررکرره

بررخررت بُرروم ار کرره تررره زِس بررروه دیرراری

د نگرره ی ُونرره کرره اِگ ُوی شررررک ر ِ تشرررر نگرره م ن ِ یر

هرری هررالررو بسرررِرتِرره ول کررن مررونِرره مررر برریررکرراری

مررکرره چرری حررونرره و مررأواتِرره و عرریسررررا کُرررِتِه

ار چُررنررو بررو چرره تررفرراوت دیرره وا لُررر داری

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

ار برررهشرررررتُرررم بِررروری بررراز ازول وام داری

نرره ت وا دارُم و نرره نون و نرره حونرره نرره زِهِشررررت

ارث کرریررنِرره زِم اِخرروی مررر طررلرروی زِم داری

یِرره بِرلِررن جررا زِ تررو اِسررررترریرردن و رهرردن و درک

خُرررزمررار سرررررهررنررلرری و مررنرردلرری و چِررنررداری

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

نرره دُکررو دارُ و نرره بررقررالرری و نرره عررطرراری

مررر ن رگُررهرردی کرره مُررونُررم آیررة رحررمرران و رحرریررم

سرررری راِرره وا لُررر ای رنُررمرراهرریررکرره مررنرری ج ربّرراری

جرّ و تالُ و گر و جُم کشرررتن و ُسررر هدن سررری چه

وا لُرررِ مررنررده مررکررن چرریررنُررو کرره تررو غررفّرراری

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

خرررگررلررونِ مررو و گرراپُررون کُرررِ شرررریررمرربرراری
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نتیجهگیری
این تحلی با هدف دستیابی به ویژگیهای محتوایی تفکرات خیامی داراب افسر بختیاری صورت گرفت تا بتواند در
حدّ امکان تو صیف دتیقی از ت شابه تفکرات خیامی داراب اف سر بختیاری را ارا ه دهد .در این ارتباط معرفی محتوای
اشعار داراب افسر و ویژگیهای فکری و شعر او از معیارهای این تحلی به شمار میآید.
اعتراض و ع صیان فل سفی با رنگ و بوی خیامی ،یکی از شاخ صههای شعر داراب اف سر و مالزلفعلی بختیاری
ا ست .داراب اف سر به گواهی شعرش ،با خداییه مالزلفعلی و رباعیات خیام آ شنا و مأنوس بوده و در بیان تأمالت
فل سفی خود از این فیل سوف شاعر ،تأثیر پذیرفته است .داراب اف سر در طول زندگیاش ،عالوه بر تناتضهای فکری
و فلسررفی با تناتضهای سرریاسرری اجتماعی نیز خصرروصرراً در دور پهلوی دوم روبهرو بوده و دچار نوعی یأس و
اف سردگی بوده ا ست .او با دیدن تفاوتهای توم خود با دیگر اتوام بهخ صوص دیدن تفاوتهای زندگی شهری با
م شقتهای زندگی ع شایری دل سرد می شود ،و سر به ع صیان نهاده و در برابر نظام اجتماعی و سپن نظام ه ستی به
اعتراض برمیخیزد .اعتراض او تنها از نوب فل سفی نی ست ،بلکه او در برابر نامالیمات سیا سی اجتماعی ع صر پهلوی
همانان که از شعر کابنگرو دیده می شود به اعتراض برمیخیزد .از سوی دیگر ،داراب اف سر همانان که از روحیه و
زندگانی ع شایریاش بر میآید در ب سیاری موارد ن سبت به خیام لحنی صریحتر ،تندتر ولی در عین حال سادهتر و
غیرفلسفیتر دارد و اعتراضها ،شکایتها و عصیانهای فلسفی او گاه یادآور روحیة زندگی عشایری و تومی اوست.
زمینة اعترض و عصیان داراب در شعر کابنگرو او نمود سیاسی بیشتری دارد .زمینههای اعتراض و عصیان خیامی در
شعر داراب غالباً سیاسی اجتماعی و برخاسته از فضای ایران در سالهای پن از کودتای  ۲8مرداد است .در حالی که
در تصیده خداییه این زمینهها غالباً فلسفی و برخاسته از تأم شاعر در فلسفة حیات و مرگ است .این مسئله در کنار
یأس و پیری و و دیدن تبعیض و تفاوتها و دلزدگی از زندگی ،در کنار تفکرات فلسرررفی خیامگونه ،شررراعر را به
اعتراض وامیدارد؛ ولی در نهایت ،اعتراض وی کمتر لحن تند دوره های تب را دارد و در مواردی نیز نوعی تأم و
تسلیم ،جای اعتراض و عصیان را میگیرد.
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