
خاستگاه اندیشه ی شاعران بختیاری در »نوروز و نوگل« آرمان راکیان
اهلل کرم عباسي )نویسنده ی مسئول(
دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسالمی، نجف آباد، ایران
دکتر محبوبه خراسانی
دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسالمی، نجف آباد، ایران

چکیده
از راه های تبیین و تشریح جایگاه شاعران و نویسندگان، توجه به خاستگاه و آبشخور  یکی 
اندیشة آنهاست. مسئله ای که اگر به درستی شناخته شود، درک درست از آثار مختلف را موجب 
می شود؛ بنا بر  این پژوهش در ادبیات ،باهدف ره یافتن به آبشخور تفکر صاحبان آثار برای شناختن 
فرهنگ غنی گذشته، داستان ها و حکایاِت منسوخ شده، حماسه ها و باور و آیین های ملی و مذهبی 
راه گشاست. پژوهش حاضر نیز، با روش توصیفی تحلیلی، در پی پاسخ به این پرسش که خاستگاه 
اندیشة شاعران بختیاری از کدامین سرچشمه هاست؟ به تتبع در آثار ذی قیمت، اما کمتر شناخته  
شدة آن قوم با پیشینه، پرداخته است. حاصل پژوهش، نمایانگر این است که آثاری چون »نوروز و 
نوگل« اثر آرمان راکیان با توجه به آشنایی سرایندگان آنها با آثار پیشینیان، مثل ها و قّصه ها و نیز 
دیگر روایات اساطیری و ابعاد مختلف فرهنگ کهن، هویّت پیشین بخشی از این کهن سرزمین را 

بازنمایی و روایت کرده است.
واژگان کلیدی: اندیشـة شاعـران بختیاری، آیین ها و باورها، آرمان راکیان، بزم نامة نوروز و 

نوگل

تاریخ دریافت مقاله: 1399/11/09
تاریخ پذیرش مقاله: 1400/05/05

Email: a_abasi29@yahoo.com
najafdan@gmail.com

فصل نامه ی علمی زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد فسا

س 12، ش 4 )پیاپی 28(، زمستان 1400
شاپا: 8457-2251                                                                    صص: 161-183     



فصل نامه ی علمی زبان و ادبیات فارسی162/

1- مقدمه
با  قوم،  این  دارد.  پیشینه ای دیرین  ا ست که  ایرانی  بزرگ  اقوام  از  یکی  نام  بختیاری 
گذشته های دور پیوند ناگسستنی ایجاد کرده، به گونه ای که هر آنچه در میان بختیاری، 
از علم، ادب و فرهنگ است، رنگ و بویی از ایران پیشین دارد. چنان که اساطیر، افسانه ها، 
باورهای دینی، حکایات، آثار شاعران و نویسندگان پیشین ایرانی از بن مایه های اندیشگانی 

مردم بختیاری به شمار می روند.
قوم بختیاری تباری »لُر« دارد که در باب آن تبار گفته اند: »گروهی لر را نام شخص 
و تبار لرها را از او دانسته اند و والیت ما  نرود واقع در گردونه ما نرود لرستان را خاستگاه 
نخستین لرها دانسته اند. صحرای لور را در شمال دزفول که درگذشته شهر باستانی لور در 
آن قرار داشت، خاستگاه لرها و نامشان را نیز مأخوذ از نام این شهر می دانند« )اصطخری، 
1347: 195(. سرزمیِن میان کوه های اصفهان و خوزستان را که به بالد لُر معروف بود، نیز 
مسکن اولیه لُرها دانسته اند. همچنین، لر در زبان لری به معنای پوشیده از درخت معنا 
شده است و گفته اند چون مساکن لُرها مناطق پر درخت و سر سبزی بوده است، بومیان آن 
مناطق نیز، به لیر )لُر( معروف شدند )مستوفی، 1364: 666(. اسکندر امان الهی در کتاب 
خود آورده: »لُرها یکی از بزرگ ترین گروه های قومی ایران هستند که نزدیک به سه هزار 
سال پیش، همانند دیگر آریاییان از آسیای میانه به ایران آمدند. این قوم، در طول تاریخ پر 
فراز و نشیب کشورمان همیشه نقش مهمی را بازی کرد و در مقابل اسکندر مقدونی، تیمور 
لنگ، عثمانی ها و دیگر دشمنان این سرزمین مردانه جنگیده و در دفاع از این آب  و خاک 
تا پای جان ایستادگی کرده اند« )1393: 8(. موقعیت جغرافیای آن قوم هم از زمان صفویه 
تاکنون این گونه بوده است: »در زمان صفویه سرزمین بختیاری از غرب به رودخانة دز و 
منطقة لُر کوچک از شمال و شمال شرقی به اصفهان و چهارمحال و از شرق و جنوب شرقی 
..... در زمان حکومت قاجار، محدودة سرزمین بختیاری  به کهگیلویه منتهی شده است. 
افزوده شد«  این سرزمین  به   ... و  رامهرمز  و مناطق چهارمحال، شوشتر،  یافت  گسترش 

)ر.ک. همان: 94-102(.
قّصه های خویش  و  ترانه ها  و  و جغرافیایی، شعر  تاریخی  ویژگی های  این  با  بختیاری 
را انعکاس زمینة فرهنگی و اجتماعی تبار خود می داند. چنانچه گفته اند: »این ترانه ها و 
قصه ها، بازت دهندة زمینه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه لرهاست« )اریکافریدل، 
1356: 54-47(، اما منشأ و خاستگاه اندیشة آنان درگذشته های بسیار دور، یعنی گذشته ای 
به درازای تاریخ آنان، قابل  بررسی است؛ بنابراین، شاعران و نویسندگان آنها، اغلب، باورها و 
آیین های خویش را حفظ کرده اند و نشر می دهند که خود گنجینه های گران بهای زندگی 
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قلم به دستان  اهمیت بیشتری می یابد که دریابیم شاعران و  اندیشه ها، زمانی  این  بشرند. 
معاصر بختیاری، آنها را نیز بن مایه های اندیشه و دیدگاه های خویش در خلق آثاری گران بها 
قرار داده اند. کسانی چون داراب افسر بختیاری، مالزلفعلی کرانی بختیاری، حسین پژمان 

بختیاری و دیگرانی که در شعر، راویان شکوه و عظمت و باورهای اسالف خویش اند.

1-1- طرح مسئله
بی تردید، یکی از دغدغه های انسان در طول تاریخ، یافتن پاسخ برای سؤاالتی است که 
نه از ذهن، بلکه از عمق وجود او نشست گرفته است. به تعبیری دیگر، ماهیت آن سؤاالت، 
و  شاعران  آثار  و  بزرگ  اقوام  باب  در  است؛پرسش  گره خورده  انسان  هستی  با  به گونه ای 
نویسندگان توانا، از آن دسته است. آثاری که پیشینة فرهنگی غنی بخشی از یک سرزمین 

را روایتگرند.
افسانه ها، اسطوره ها و روایات ملی و مذهبی که نخست سینه به سینه روایت می شدند 
و سپس در آثار بزرگان ادب آمده اند، در زندگی مردمانی که در جامعة قومی و قبیله ای 
پرورش یافته اند، نقش بسزایی دارد. چرا که با گفتن و شنیدن این حکایت ها و روایت ها، سر 
بر بالین نهاده اند و با حمد و سپاس دادار خویش سر از بالین برداشته اند. در این پژوهش 
علمی نیز، با ارائة شواهد و مثال هایی از آثار شاعران بختیاری، به ویژه »نوروز و نوگل« آرمان 
راکیان، به این پرسش که آبشخور اندیشه شاعران قوم بختیاری کدم اند؟ پاسخ داده می شود؛ 
بنابراین، هدف از این پژوهش؛ پاسخ به این پرسش و پرسش هایی از این  دست است تا 

مفاهیم و محتوای آثار این قوم بیشتر شناخته شود.

1-2- پیشینة پژوهش
برخی از آثار منتشرشده در باب قوم بختیاری و اثر تازه منتشرشدة »نوروز و نوگل« 

عبارت اند از:
در  که  پژوهش  این  نوگل«.  و  نوروز  در  تصویرپردازی  و  »تصویر   ،)1398( حاتمی   -
و  تصویر  به  شده،  منتشر  نجف آباد  واحد  آزاد  دانشگاه  غنایی  ادبیات  تخصصی  فصلنامة 

تصویرپردازی در آن منظومه پرداخته است.
آیین  و  )بی تا(، »جایگاه شاهنامه فردوسی و اسطوره های آن  تاج آبادی و همکاران   -
شاهنامه خوانی در هویت فرهنگی عشایر لُر«. نگارندگان این پژوهش، بررسی وجوه مختلف 

تأثیرگذاری شاهنامه بر هویّت فرهنگی و اجتماعی لُرها را مورد توجه داشته اند.
نیوشه  انتشارات  که  اثر  این   .)1397( عدیوی  قنبری  اثر  بختیاری،  قّصه  مثل های   -
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شهرکرد آن را به چاپ رسانده، به بخشی از فرهنگ عامة بختیاری توجه داشته است.
»بافتار و ساختار ادبیات قوم بختیاری« اثر داوودی حموله که در سال 1395، انتشارات 
اریترین و کاکتوس آن را منتشر کرد. آن اثر، به نقد و بررسی شعر شاعران بختیاری پرداخته 

است.
اثری  تاکنون در  اندیشة شاعران قوم بختیاری،  انجام شده، خاستگاه  آثار  به  با توجه 
مستقل مورد پژوهش قرار نگرفته است؛ بنابراین در این پژوهش، با تکیه  بر بزم نامة نوروز و 

نوگل اثر آرمان راکیان به این موضوع پرداخته می شود.

2- بحث و بررسی
نوروز و نوگل منظومه ای غنایی تازه منتشر شده از آرمان راکیان است. »راکیان )ت 
1354(، شاعر و پژوهشگر حوزه های گوناگون، به ویژه شعر رسمی فارسی و شعر گویش 
بختیاری که زادگاهش بخش میانکوه )سرخون( از توابع شهرستان اردل، استان چهارمحال 
اثر  فارسی،  ادبیات  او دانش آموختة سطوح عالی  و بختیاری است« )حاتمی، 1398: 3(. 
منظومی تحت عنوان »آرنگ ویر« به زبان بختیاری دارد؛ اما نوروز و نوگل وی که در وزن 
و بحر هزج مسدس محذوف است، دارای غنای مثال زدنی است. این اثر، مقدمة استاد میر 
اثر وی آورده است: »راکی  باب سراینده و  را در پیشانی دارد که در  جالل الدین کزازی 
)راکیان( به زبان شیرین و پارسی نیز که رشتة سپند و ستوار پیوند در میان همة تیره های 
ایرانی است، گاه شعر می سراید. یکی از آزمون های ادبی او در این زبان دالویز، در پیوسته ای 
است به نام نوروز و نوگل. این در پیوسته که به شیوة بزم نامه های کهن سروده شده است، 
و  نوآیین  بزمی،  داستان  این  هرچند  یکدیگر.  به  است  نوگل  و  نوروز  دلباختگی  داستان 
بی پیشینه است و یکسره برآمده از پندار سخنور، آکنده از ویژگی ها و هنجارها و باورها و 
رسم و راه های بومی است، خوانندة باریک بین و خواستار، با خواندن آن، به گلگشتی دلپذیر 
در فرهنگ بختیاری می توان رفت« )راکیان، 1397: 7-8(؛ بنابراین در این پژوهش، آن 
داستان عاشقانه که پس از دشخواری های بسیار، به وصال نوروز و نوگل می انجامد، از آن 
باب که تجلی گاه آداب و آیین قوم بختیاری و عصاره ای از برنامه های پیشین است، مورد 

مطالعه قرار می گیرد.

2-1- بازتاب اندیشه های اسطوره ای و افسانه ای در نوروز و نوگل
2-1-1- اسطوره و حماسه

قوم بختیاری به دلیل برخورداری از اصالتی دیرین و سلحشوری های بسیار، به حماسه 
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تمایل بسیاری دارد و در اشعار محلی و بحث و مجادالت روزانه خویش، از شاهنامة فردوسی 
ایرانی، بسیار بهره برده اند. در این میان، نویسندگان و  به عنوان معروف ترین اثر حماسی 
شاعران آن قوم، در هر جایگاهی، از آن شاهکار ادبی که تبلّور فرهنگ ایرانی است، وام 
گرفته اند. این عشق و تمایل به شاهنامه که در دوران مختلف در میان لُر تباران، به ویژه 
قوم بختیاری وجود داشته، در آثار مختلف منعکس شده است. الیارد1 در سفرنامة خود در 
سفر به ایران در میان سال های 1839- 1842 میالدی که میهمان عشایر قوم بختیاری 
شده بود، آورده است: »من بارها در قرارگاه محمدتقی خان، شاهد و ناظر شعرخوانی بودم و 
متوجه شدم که خواندن اشعار و سروده های رزمی چه تأثیر عمیقی بر روی مردم کوه نشین 
بختیاری به جای می گذارد. ... آنان تا پاسی از شب در اطراف محمدتقی خان بر روی فرشی 
بلند  با صدای  آواز شفیع خان که  بود، جمع می شدند و  در کنار شعله های آتش نشسته 
ایرانی؛ مانند حافظ  مشغول خواندن شاهنامه یا داستان خسرو و شیرین و سایر شعرای 
این گونه  تأثیر  تحت  دیگران،  مانند  نیز  ... محمدتقی خان  می دادند.  بود، گوش  و سعدی 
صحنه ها قرار می گرفت. من یک شب در اندرون شاهد بودم؛ هنگامی که یکی از داستان های 
مورد عالقه اش خوانده می شد، مانند یک طفل شروع به گریه نمود. وقتی من در نهایت 
تعجب به او گفتم شما در جنگ های بسیاری شرکت جستید و دشمنان فراوانی را به دست 
این چنین منقلب می شوید؟ در  بیت شعر  از شنیدن چند  به قتل رساندید، چگونه  خود 
پاسخ گفت: صاحب، نمی توانم جلوی اشک هایم را بگیرم، این اشعار قلب مرا می سوزاند!« 

)تاج آبادی و همکاران، بی تا: 5(
باید گفت: »اسطوره و  ایرانی،  اقوام  اندیشه  در باب تأثیر اسطوره و حماسه در بنیان 
حماسه به عنوان نخستین و کهن ترین خاستگاه اندیشة ایرانی، با ظهور کارکرد سیاسی و 
اجتماعی مشترکی؛ یعنی لزوم هماهنگی میان نظم زمینی و آسمانی، نقش برجسته ای در 
تکوین هویّت ایرانی داشته اند« )دیلم صالحی، 1385: 3(؛ اما »تعیین این اندیشه که اسطوره 
در حماسة ایران از کجا آغاز شده و به کجا می انجامد، کار دشواری است« )سرکارانی،1350: 
4(؛ بنابراین، بسیاری باور دارند که شناخت بخش تاریخی و اسطوره ای شاهنامه از همدیگر 

دشوار است.
کریستن سن2 باور دارد: »تاریخ حماسی ایران به دو بخش جداگانه تقسیم شده است: 
در بخش نخست، یعنی دورة پیشدادیان با اساطیری سروکار داریم که دگرگونی پذیرفته و 
صبـغة تاریخی به خـود گرفته اند. بخـش دوم، داستان کیانیان می باشـدکه در واقـع شرح 
1-Austen Henry Layard

2-Emanuel Christensen
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تاریخ ایران شرقی است که با تصور افسانه ای پرداخته شده است« )کریستن سن، 1350: 
14(. اکنون نیزکه جنبة تاریخی و اسطوره ای بودن شاهنامه نه به اعتبار آن می افزاید و نه 
می کاهد )ر.ک. سرکارانی: 12(، در این پژوهش، به آن تقسیم بندی توجه نشده؛ بنابراین، 
می پندارند،  اسطوره ای  عظمت،  به  بنا  را  شاهنامه  قهرمان  همة  که  بختیاری  قوم  باور  با 
شاهنامه در بخش باورهای اسطوره ای شاعران بختیاری بررسی شده است. چرا که میان قوم 
بختیاری، نام اسطوره با نام فردوسی و شاهنامة وی گره خورده  است. بازتاب اندیشه های 
اسطوره ای که در حقیقت همان اندیشه فردوسی است، در شعر آن شاعران، گاه درآوردن 
نام قهرمان شاهنامه و مکان های شاهنامه ای و گاه همزادپنداری با داستان ها و حکایت های 
شاهنامه است. سرایندة نوروز و نوگل نیز، با آوردن نام قهرمانان شاهنامه ای و بیان معانی 
و مفاهیم داستان های شاهنامه که بیان نبرد میان خیر و شر، پاکی و پلشتی است، به این 

موضوع توجه داشته است.

2-1-1-1- قهرمانان حماسی در نوروز و نوگل
اسطوره و حماسه، بخشی از معانی حیات و آگاهی های بشر را انتقال می دهند؛ از این 
رو، شناخت حماسه و اسطوره ضروری می نماید. سرایندة نوروز و نوگل، در اغلب بخش های 
بزم نامة نوروز و نوگل نام پهلوانان و شاهان شاهنامه ای را به عنوان پاره ای از هویّت و اندیشة 
خویش آورده است. او در این میان، به رستم تمایل بیشتری داشته و از او و هفت خوانش 

چنین یاد می کند:
به رگ های مـن و میـهـن تــوانـی که ای رستم تو سرمشـق جهـانی
باشد آن شیری که خوردی حاللت  تو گوی از پیل و ببر و شیر بـردی
نمـانــد ضحـاکـان  ننـگ  زیـر  بـه  هر آن کس هفت خـوانت را بخواند

)راکیان، 1397: 95(   
از دالورمردی می بیند،  تا نشانی  ناخود آگاه  بنابراین  با شاهنامه زندگی کرده؛  راکیان 

این گونه می سراید:
دیـاری هر  مردمان  دالور  شکار زشیران  پر  دشتی  به 
همه مانند سام و رستم زال ز دار و یار و فّر و یال و کوپال

)همان: 91(   
قوم بختیاری مفاخر خود را به رستم و دیگر قهرمانان حماسی مانند کرده اند تا نام و 
یاد شاهنامه و اسطوره های کهن همیشه در نظر آنان باشد. راکیان هم»آ علیداد َخِدر ُسهر 
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)سرخ(«، معرف به رستم بختیاری، از دالوران نامدار قوم خود را چون دیگر دالوران قومش 
می ستایدتا پیوند بختیاری با حماسه را به تصویر بکشد:

که ببر و اژدها بسیار کشته کشته کار  آریویی  فرستاد 
به مردی زد میان آسمان مهر تو گفتی آ علیداد خدر ُسهر
میان بر جنگ اژدرمار بسته به زین وزنه چون رستم نشسته

)همان: 35(   

و  را صاحب فرهنگ  تاریخی آن قوم که خود  پیوند عمیق میان شعر و حوادث  این 
تاریخی کهن می دانند، شاید از آنجایی شکل می گیرد که مکان های تاریخی آنان هم بی ربط 
با نام و مکان های شاهنامه نباشند تا به حرکت سّیال ذهن، »قلعة رستم« شهر شوشتر را 

در شعر چنین یاد کنند:
که بر رستم زند بر جان ماتم از آنجا رفت سوی قلعه رستم                

)همان: 122(   

در مورد »قلعة رستم«، قلعه ای در حوالی شوشتر، باور دارند: »در حوالی شوشتر قرار 
قلعه رستم  را  به جا مانده است. مردم عقیلی )حوالی شوشتر( آن  از آن  دارد و ویرانه ای 
می دانند و معتقدند رستم زال و رستم یکدست در این حوالی با یکدیگر جنگ کردند« 
)زنده دل و دستیاران، 1387: 79(. الیارد و استاک و دیگران نیز آورده اند: »در این نقطة 
به چشم  رودخانه  دو طرف  در  ساسانیان  زمان  از  قدیمی  قلعة  دو  بقایای  عقیلی،  دشت 
می خورد، خرابه های سمت راست به قلعه رستم معروف است و یکی از آثار باستانی مهم و 

فوق العاده به شمار می رود« )الیارد، استاک و دیگران، 1371: 102(.
راکیان  زدنی اند. حماسه سرایی  مثال  دالوری  در  نیز  بختیاری  زنان  که  مردان  نه تنها 
همچون شاهنامة فردوسی که زنانی چون گردآفرید را ستوده است. بدون شیرزنان قوم خود 
پایان نمی پذیرد. سرایندة نوروز و نوگل نیز »بی بی مریم بختیاری«، از زنان مشهور و مبارز 
ایران زمین را ستوده است. کسی را که در باب وی گفته اند: »یک قطعه نشان مرصع تمثال 
امپراطوری آلمان یک قطعه گل سینه برلیانت و هدایای نقدی از دولت آلمان نشان شرف 
مکلل به الماس امپراتور عثمانی مدال جنگی امپراطور اتریش نشان سوم امپراتور عثمانی 
و لوح تقدیر فرمانده قشون حزب امپراتوری عثمانی، انور پاشا« )سلطانی زراسوند، 1394: 

360-361(، به دلیل دالوری در جنگ جهانی اول به او اهدا شده بود.

خاستگاه اندیشة شاعران بختیاری در »نوروز و نوگل« آرمان راکیان
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ناز از  نه  دیدم  ثمر  نعمت  از  نه  چنین گفتا به گوش بی پری ناز
کردی خویش  دیار  ترک  چرا  تو بی بی مریم این دار و بَردی
چنگیز و  تیمور  از  آید  هشدار  که  بپاخیز ایرانی  سنگربان  تو 

)راکیان، 1397: 183(   

2-1-1-2- بازتاب داستان های اسطوره ای و حماسی در نوروز و نوگل
راکیان داستان عاشقانه ای از قوم خود را سروده و حکایت کرده است. عشقی که میان 
نوروز و نوگل است؛ اما او که داغ سیاوش را در دل دارد و آن داستان، قلب او را سوزانده، 
از پلشتی ها بری  پاکی سیاوش را که آن را پاکی قوم خود می داند، می ستاید و خود را 

می داند.
سر و جانم در این راه ارمغان است است آرمان  سربداری  را  سران 
نه بهمن هولناک است و نه آتش به میدانی که دل بندد سیاوش
منزل به منزل کشد  دم  هر  مرا  کشیده طعم عشق از دیده بر دل

)راکیان، 1397: 18(   
مردان  ناکامی  با  و  کرده اند  قهرمانان حماسی شادی  و  پهلوانان  نام  با  بارها  قوم،  آن 
را  جادو  زن  حاکمیت  و  نوروز  بیچارگی  چون  هم  سراینده  گریسته اند.  درد  از  شاهنامه 
روایت می کند، داستان کوه هماَون و لشکرکشی افراسیاب را یادآور می شود؛ یعنی جایی 
که ایرانیان امید به آمدن رستم دارند. راکیان در این بخش از داستان، از رستم استمداد 

می طلبد و مراد خویش را از رستم می خواهد:
که ایران گشته در این دوره پامال    مرادم را بده ای رستم زال    

)همان: 95(   
سرایندة نوروز و نوگل، رستم را می شناسد، اما نه از طریق شاهنامه؛ بلکه از قصه ها و 
افسانه هایی که در میان قوم او سینه به سینه نقل شده است. میرجالل الدین کزازی آورده 
است،  آرمیده  گهواره  در  که  هنگام  آن  در  می گشاید،  جهان  به  دیده  لُر  »کودک  است: 
ناخوداگاه و ناخواسته با جهان شاهنامه آشنایی می یابد. مادر لُر بیت هایی از شاهنامه را برای 
جنبانیدن کودک به الالیی برای او می خواند، کودک پیش از آن که با نام خویشان خود آشنا 

شود، با نام های شاهنامه ای آشنایی ُجسته است« )کزازی، 1379: 15(.
از آنها  شاعر رستم را در وجود مردان حماسه ساز قوم خود می بیند که تا می خواهد 
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بگوید، بی اختیار آنان را با رستم یکی می داند و اهداف آنان را مشترک:
گرمی و  سرد  هر  رستم  ای  بگفت  نرمی به  و  خورد  ترک  کاهن  لب 
پامال تو  بی  پهلوانی  این  مباد  زال رستم  و  گیو  تندیس  تویی 
است خام  تو  کار  کنی  غفلت  اگر  است تمام  نامردی  به  هماوردت 

)راکیان، 1397: 133(   
شاهنامه و اسطوره در میان اقوام گوناگون ایرانی، به ویژه بختیاری، معرِّف هویّت برجستة 
ایرانیان است؛ سراینده نوروز و نوگل هم مصداق این تعبیر است: »لُر نیازی ندارد برای 
شناخت شاهنامه به دبستان برود، دانش بیاموزد و یا شاهنامه شناس بشود. شاهنامه در 
اوست، با اوست، از اوست« )کزازی، 1379: 15(؛ زیرا او بارها و بارها دیده و شنیده است 
که نامردمی ها در قوم او به نامردمی گرسیوز و خیانت او به سیاوش مانند است. داستانی که 
قوم بختیاری و سراینده را بارها و بارها گریانده است تا این گونه گرسیوز را مذموم و زشت 

تصویر کنند:
رستم کار  در  گرسیوزی  مکن  غم پروارندة  به  گفتا  جوان 
دغل کار مشت  واشود  روزی  که  بردار دست  پوشیده کاری  این  از 

)راکیان، 1397: 51(   
آنان نیز، نامردمی شغاد نسبت به رستم را هم از یاد نبرده اند. راکیان که در حقیقت، 
ادبیات او ادبیات مقاومت است، با رندی، شغاد را در میان اشعار خویش آورده تا  سر از زخم 

کهنة قوم خویش در مرگ رستم باز کند:
آمال گم کرده  و  خوارم  دریغا  هزاران سال دیدم گردش سال
به یاد آرم در این گود خطرناک ز عهد آدم و جمشید و ضحاک
گردید آگاه  عاشقان  کار  ز  شغاد آمد شریک راه گردید

)راکیان، 1397: 83-82(   
حوادث حماسی و شاهنامه ای، برای شاعران بختیاری حکم ضرب المثل را دارند و از 
اصطالحات پرکاربرد آنان اند. چنان که »نوش داروی بعد از مرگ سهراب« در  جای کالم و 

سروده های آنان دیده می شود:
که من سهرابم و سر خیل مردان    مرا با نوش دارو زنده گردان    

)همان: 90(   
دیگر آن که، راکیان، تنها به احساسات خویش نسبت به شاهنامه و اساطیر ایران زمین 
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بسنده نمی کند، بلکه به پیروی از فردوسی، خرد را می ستاید و از بی خردی خرافاتیان در 
رنج است؛ زیرا بی خردی مجالی برای دانش و دالوری نمی گذارد:

نباشد بهر طوس و گیو و بهرام در آن وادی که جای عرض اندام
تو گفتی اشتباه است آفرینش نه بینش نه دانش را خریداری 
دار مکافات جهان یکسر شده  خرافات اهل  زندانی  خرد 

)همان: 106(
2-2- افسانه ها و قّصه های عامیانه

تاکنون، هویداست که فرهنگ عامه در آغاز شعر  از آغاز  نثر فارسی  با بررسی نظم و 
فارسی، آن چنان که می بایست به آن راه نیافت؛ یعنی شاعران و نویسندگان این اجازه را 
نداشتند که هر واژه و اصطالحی را به شعر وارد کنند. »از ابتدا تا آغاز دهه دوم از سدة 14 
ه. ش، »فرهنگ عامة مردم« در متون فارسی، آن چنان به چشم نمی خورد. بسامد آن پایین 
است و در میان نویسندگان و شاعران ایرانی عصر، نوعی گرایش به آن دانش، نیز مورد 
نکوهش و بی اعتنایی قرار می گرفت و اگر کسی در این راه گام می نهاد، کار او به باد انتقاد 
گرفته می شد« )دالوند، 1380: 7-8(؛ اما رفته رفته فرهنگ عامه به ادبیات بیشتر وارد شد. 
کهن الگوهای شکل گرفته در ذهن مردم بختیاری نیز، در میزان دانش و علم آنها بی تأثیر 

نیست؛ بنابراین، شاعران توانای آن قوم، گاه گاه این موارد را در شعر خود نمود داده اند.
شعر راکیان نیز، پیام آور گذشته های دور است. گذشته ای که یاد آن، افسانه  و قّصه های 
کهن را برای آرامش خاطر به مدد می جوید. آنچه راکیان به آن توجه داشته، مواردی است 
که انجوی شیرازی در باب آنها گفته است: »قصه های کوتاهی هستند با مضامینی لطیف، 
سرگرم کننده و آموزنده که همه یا قسمتی از آن معموالً به صورت شعر یا بحر طویل گونه 

است« )انجوی شیرازی، 1371: 130(.

)alah- zangi( آله زنگی -
شاعر در هنگامة سختی و رنج، با یأس و ناامیدی، به افسانه اله زنگی که مادران برای 
فرزندان خویش روایت می کردند، اشاره می کند. او از اله زنگی و تَپ تَپو می سراید تا نشان 

دهد که باورهای کهن در وجود آنها نهادینه است.
تو ماندی و من و گرسیوز این دم نه جام جم به جا ماند و نه رستم
کویت به  زنگی  اله  سحرگاهان  گلویت بر  تپ تپویم  شب ها  به 

)راکیان، 1397: 53-52(   
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اله زنگی در باور قوم بختیاری، موجودی اهریمنی و خطرناک است که هر کسی تصویری 
ا ست که شباهنگام وقت  از قّصه هایی  اله زنگی، یکی  افسانه ای  قّصة  از آن دارد.  هیوالیی 

خواب، مادران لُرتبار برای فرزندان خویش روایت می کردند.
باور قوم بختیاری موجودی وحشتناک است که در خواب به آدمیزاد  تپ تپو نیز، در 
حمله می کند و گویی قصد خفه کردن او را دارد. آدمی هرچه فریاد می زند، صدایش به 
کسی نمی رسد و هیچ یارای رها گشتن از چنگال آن را ندارد، مگر اینکه آن هیوال دست 
بردارد یا فرد دیگری او را از خواب بیدار کند. این موجود، شبیه بختک در فرهنگ فارسی 
است و البته سراینده نوروز و نوگل باور دارد که تپ تپو همان بوشنستا در باورهای باستانی 

است که در وندیداد هم آمده است )همان: 53(.

2-3-1- مباحث تاریخی
پیشینة قوم بختیاری، پیشینه ای دیرین وازلی است؛ یعنی از آغاز تاریخ، نام و آوازة این 
قوم آمده است. اگرچه این قوم، به دلیل فرهنگ عشایر و مسئلة کوچ مکتوباتی بر جای 
نگذاشته اند؛ اما شواهد تاریخی و فرهنگی آنان گواه این گفتار است. قومی که در مورد تبار 
از مادها  آنها آمده است: »لُرها بنیان گذار اصلی امپراتوری عیالم در روزگار قدیم و قبل 
بوده اند« )لشنی، 1387: 102(؛ بنابراین موارد تاریخی بسیاری در آثار نویسندگان و شاعران 

آن  قومآمده است که بخشی از هویّت خویش را در آن حوادث می دانند.

- پادشاهی کورش و کمبوجیه
از  نوشته هایی  به  استنادشان هم  و  پادشاه سرزمین خود می داند  را  قوم، کورش  این 
پروفسور گریشمن ، دنیل توماس پاتس ، دهخدا، پروفسور والتر هینتس ، پروفسور ریچارد 
تاریخ دان داخلی و  باستان شناس و  ، ویل دورانت و ده ها  امایف  آ. داند  ، م  نلسون فرای 
از این موضوع سروده اند. آنان باور دارند:  خارجی است. شاعران بختیاری، در هر عصری 
باستان شناسان آن را جزء خاک  نام دیاری است که  انشن  انزن،  انزان، آنشان،  »انشان، 
بزرگ،  ... پسر کمبوجیه، شاه  بختیاری می دانند. کتیبة کورش: من کورشم، شاه جهان 
شاه انشان، پسر کورش شاه بزرگ، شاه انشان از تخمة چیش پیش، شاه بزرگ، خاندانی 
»)سردار  است:  آورده  گریشمن   .)28  :1349 )شهبازی،  داشت«  فرمانروایی  همواره  که 
آشوری( به نخستین کوه های فرعی سلسله جبال بختیاری که مشخص سرحد غربی دولت 
پارسوماش بود، رسید. پادشاه این ملک که منشی آشوری نام او را کورش ضبط می کند، 

کوروش اول پسر چیش پیش بود« )گریشمن، 1379: 128(.
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راکیان نیز، کورش بختیار را پادشاه سرزمین بختیاری می داند و با افتخار از منشور او 
می گوید:

شهریاری بختیاری،  خاک  به  نیامد به ز کورش بخت یاری
داد رهبری  نشان  نیکویی  به  ز منشورش منش می بارد و داد

)راکیان، 1397 :94(   
نوروز و نوگل، تجلّی گاه حوادث تاریخی و افسانه ای قوم بختیاری و ایران است. نه تنها 
ازکورش که از کمبوجیه سخن گفته است و رنج وی برای گسترة حکومت و عشق به دختر 

فرعون را نقل می کند:
که تاجش شانه می زد بر ستاره به کمبوجیه کرد آن ُگرد اشاره
هامون درد  و  نیل  آزار  کشید  فرعون زیبای  دختر  داغ  ز 

)همان:94(   
- فتح قندهار در دورۀ افشار

شاعران بختیاری، گذشته و تاریخ خویش را افتخار می دانند و دیار باستانی خود را سرای 
نیکی و پاکی. راکیان هم دیار خود را دیار باستانی و سرای نیکی می خواند.

سرای مردمی خوش خوی و دل پاک   دیار باستانی باشد آن خاک    
)همان: 96(   

همچنین، فرزندان آن دیار را دالور و پاک باخته در عشق معرفی می کند:
    تمام زاده های شیر چون شیر                    به راه عاشقی کردن جهانگیر

)همان: 97(   
او به این موارد می پردازد تا تأثیر آنان را بر تاریخ روایت کند و از فتح قندهار در دوره 

نادر افشار بگوید. چنان که در اثر دیگر خویش، »آرنگ ویر« آورده است:
طالیه دار جهر قندهارم      مو درس آموز برد پیر غارم        

)راکیان، 1391: 39(   
 Mo dars amouz - e- bard – e – pir – e- gharom. Telayedar – e -
jahr – e – Qandharom

راکیان به واقعة پیروزمندانه و تاریخی، یعنی مشروطه و فتح قندهار اشاره دارد؛ خود را 
درس آموز کتبة مشروطه دانسته و به پیشگامی بختیاری در فتح قندهار را یادآور می شود.

- مشروطه در ایران
به خود  را  بختیاری  قوم  به دستان  قلم  و  که ذهن شاعران  تاریخی   دیگر حوادث  از 
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معطوف کرده، انقالب مشروطه است. اتفاقی که در باب آن و نقش مردم بختیاری در آن 
آورده اند: »حضور بختیاری ها در جنبش مشروطه نقطة عطفی در تاریخ ملی- قومی است. 
در این برهه میهن پرستی و وطن دوستی، بختیاری را وارد دنیای جدیدی کرد. قوم بختیاری 
به رهبری »سردار اسعد« و »ضرغام السلطنه« و دیگر مبارزان و سران بختیاری در اصفهان، 
مردم را سر ذوق آوردند که در نهایت پیروزی نهضت مشروطه )1285 ش برابر 1324 ق( 

منجر به فتح تهران شد« )داوودی حموله، 1395: 208(.
بنابراین، راکیان سردار اسعد بختیاری و علیمردان خان و دیگر سوران تأثیرگذار آن قوم 

را می ستاید و می گوید:
زره پوش علیمردان  مانند  به  هوش و  فّر  با  آفریدون  بسان 
عالم تخت  بر  ثریازاده ای  جم و  کورش  یادگار  اسعد  چو 

)راکیان، 1397: 129(   
بختیاری ها، شاهنامه را الگوی دالوری خود دانسته اند. به گونه ای که پیروزی های نهضت 
مشروطه را با شاهنامه خوانی خاطره انگیزتر کرده و گفته اند: »وقتی اصفهان را فتح می کردند 

و سمت تهران می آمدند، سوران شاهنامه می خواندند« )تاج آبادی و دیگران، بی تا: 27(.

2-4- مباحث فرهنگی
2-4-1- فرهنگ دینی

در ادوار قدیم، داستان ها و قصه هایی از زبان دانایان قصه گوی و مادران برای کودکان 
بود؛  دست  این  از  مسائلی  و  شر  و  خیر  میان  نبرد  آنها  مفهوم  اغلب  می شدکه  روایت 
داستان هایی گوناگون، با نتیجه ای مشابه و مشترک. همان اندیشة نیز که در میان مردم 
بختیاری نشان از خصلت نیک آنها داشت، موجب بود همواره خواستار پیروزی خیر باشند؛ 
اما باید پرسید: ریشه این اندیشه که در گفتار و نوشتار آنان ردپایی از آن دیده می شود، 
تاریخ خونین و شگفتی  ایران،  این که: »سرزمین کهن و دیر سال  چه بوده است؟ پاسخ 
دارد. آسمانش شاهد شکوه ها و شکوه های مردمی است که همواره بر راستی و نیکی استوار 
بوده اند« )جمالی، 1373:6(. بنابراین قوم بختیاری هم بخشی از شکوه خویش را در این 

گمان ها می داند.
ایرانی،  اصیل  فرهنگ  دیگر،  تعبیر  به  و  است  ایرانی  اصیل  فرهنگ  پایة  اندیشه،  این 
اندیشه ای این چنین را انعکاس می دهد. بدون شک، دین اسالم نیز بر غنای آن فرهنگ 
افزوده است و یا رنگ و لعابی دیگر به آن داده است. شاعران بختیاری نیز در بیان اندیشه های 
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خویش، هرگاه سخن از فرهنگ است، از کتاب آسمانی قرآن و دین اسالم حکایت ها دارند. 
راکیان هم در نوروز و نوگل پیامبر اسالم )ص( را می ستاید و او را محوری می داند که تمام 

اقوام برای سعادت و نیک بختی، حول آن محور می چرخند:
    همه بر خوان پیغمبر نشسته     از ایران و ز توران دسته دسته

)راکیان، 1397: 96(   
 در پی این باور هم که ذوالقرنین قرآن، آن عبد صالح در کالم امیرالمؤمنین این گونه 
آمده است: »عبداَ صالحاَ احّب اهلل فاَحّبه و ناصَح اهلل فنصحه فبعثه اهللُ الی قومِه فضربوُه 
ضربتیِن فی رأَسًه فسّمی اذا القرنین و فیکم الیوم َمَثُله« )طبری، 1392: 8(؛ یعنی بندة 
صالح بود که خدای را دوست داشت و خدایش نیز دوست داشت. برای خداوند اندرز داد و 
خدا نیز به او اندرز داد. خداوند او را به قومش فرستاد و آنان دو ضربت بر فرقش زدند و به 
ذوالقرنین مشهور شد و امروز همانند او در میان شماست. شاعر قوم بختیاری برای مستند 
کردن گفتار خویش در باب ذوالقرنین از قرآن می گوید؛ زیرا فرهنگ قرآن را نیک آموخته 

است و نیک می داند:
     خداوند شکوه و میر انشان          امیر داد و ذوالقرنین قرآن

)راکیان، 1397: 93(   
قرآن  در  یاد شده  ذوالقرنین  بارة  در  روزگار  این  تا  که  نظریة مستندی  »استوارترین 
مطرح شده، این است که همان کورش بزرگ هخامنشی )539-560 ق. م( است. این نظر 
را نخست مرحوم ِسر احمدخان هندی ابداع کرد و پس از او، موالنا ابوالکالم آزاد به شرح و 

اثبات آن همت گماشت« )نیری، بی تا: 114(.
دیگر این که، فرهنگ دینی، در اندیشه سرایندة نوروز و نوگل چنان محکم و استوار است 

که با تأسی از کالم حق زراندوزان را فقیر و فقرا را صاحب دولت بداند.
فقیران اندر این دولت امیرند       زراندوزان این وادی فقیرند  

)راکیان، 1397: 92(   
تا در بزم نامة عاشقانة  او را بر آن می دارد  اندیشه نهادینه شده در ذهن راکیان،  این 
خویش از یاد مرگ غافل نباشد و از زبان نوروز آیة استرجاع »انا هلِلّ و اِنا الیِه راجُعوَن« را 

ندا دهد:
کرد چه  گوش  در  آزردگی  هزار  پس از آنگه رو به گودال سیه کرد
خورانی خود  خورد  به  بارش  دگر  پرورانی توطفلی  ار  خاک  ای  که 

)راکیان، 1397: 89(   
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2-4-2- آشنایی با آثار شاعران پیشین
نوروز و نوگل، شاعران و آثار بسیاری را معرفی می کند و از آنان نام می برد تا این نتیجه 
حاصل شود که سرایندة آن، بخشی از اندیشة خود را در این اثر، با غور و تعمق در آثار 

پیشینیان گرفته است.

دلکش خوش خوان  فایز  کنار  سالمان، اردوان، شیروی آتش
چینی و  روم  عاشقان  تمام  به دور کوه کن در شب نشینی

)همان: 98(   
داستان های آمده در نوروز و نوگل، تبیین این حکایت اند. چنان که نوروز در عاشقی، به 

قیس بنی عامر و چگونگی عشق باختن وی مانند شده است.
که با خویش و غریبه جمله قهر است   ز قیس عامری مجنون دهر است      

)همان: 98(   
 راکیان چنان که آمد، فردوسی را خوب شناخته است و بخشی از اندیشة خود را مدیون 

شاهنامه است؛ اما اندیشة خیام نیز در شاعری وی بی تأثیر نیست.
دو روز بندگی را غم نشاید    بگو تا هر چه پیش آید خوش آید     

)همان: 87(   
»بیشتر محققان و خیام شناسان بر این باورند که حکیم نیشابوری صاحب مشرب و 
اندیشه ای است که گرچه خود او نقطة آغازین آن نیست و تفکر وی در اشعار پیشینیان 
و شاعران بزرگی چون فردوسی و رودکی و از میان شعرای عرب ابوالعالی معِرّی می توان 
جست وجو کرد؛ اما به یقین این خیام بوده است که آن تفکرات را به شکل یک مشرب فکری 
خاص و یک مکتب منحصربه فرد، بنیان نهاده و پس از او شاعرانی بسیار در این مکتب رشد 

کرده اند« )سرامی، 1394: 256(.
کرد نتوان  دژم  بیش  و  کم  به  را  دل  چون روزی و عمر، بیش و کم نتوان کرد
از موم به دست خویش هم نتوان کرد کار من و تو، چنان که رأی من و توست

)خیام، 1363: 79(   
در تحلیل اندیشه و فلسفة خیام، آمده است: »زندگی آدم در برابر هستی عالم تنها 
نقطه ای ناچیز و به حساب نیامدنی است؛ و لذا انقالبات و زیر و بم های بخت و سرنوشت 
قدیم«  چه  محّدث  چه  جهان  درگذشتم،  من  وقتی  نیست.  اهمیت  دارای  حقیقت  به 

)کریستن سن، 1374: 81(.
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باباطاهر غزل خوانی  اندیشه را چون فایز و  این  سرایندة خوش ذوق نوروز و نوگل که 
می کند، غنیمت شمردن فرصت عمر را هم فریاد می زند.

وار پری  مویم  پری  روی  پری  دار پری  یار  آن  آید  باز  بگو 
من منزل  تکان  خانه  شود  از دل من تا شوید آسیب  بگو 
گشاید احوالم  بر  شادی  در  نماید گردانی  کاسه  به دستان 

)راکیان، 1397: 57(   
جایی دیگر آورده است:

      بیا تا قدر این دم را بدانیم       بگوییم و بخندیم و بخوانیم
)همان: 76(   

این همان اندیشه ای است که می گوید: »اَلُفرصُه تَمّر مّرالّسحاِب« )علی ابن ابیطالب، 
1338: 1096( و سراینده این باور را پذیرفته است:

اژدهامند پور  به  گفتا  چنین  فرزند فرزانه  پاسخ  در  پدر 
این و گاهی آن است بر کام  گهی  است زمان  قانون  که  تندی  مکن 

)راکیان، 1397: 123(   

2-4-3- ضرب المثل ها و اصطالحات رایج در میان قوم بختیاری
فرهنگ عامیانه، بخشی یا به تعبیری بهتر، پایه و شالودة فرهنگ تودة مردم است که 
تخّیل، احساس، آرزو و اندیشه های گوناگون از نسلی به نسلی دیگر منتقل کرده و دگرگونی 
معیارهای زیباشناسی و اخالقی هر دوره از زندگی یک قوم را آشکار می کند. از طرف دیگر، 
هرگاه خرافات و اعتقادات و افکار ملّت های گوناگون را با هم مقایسه کنیم، عیان است که 
تقریباً همه آنها از یک اصل و سرچشمه جاری شده و به جلوه های گوناگون بروز کرده است. 
فرهنگ عامه ای که »به مجموع آداب و رسوم، عقاید، عادت ها، افسانه ها، حکایات، امثال و 

ترانه ها و اشعار عامیانه اطالق می شود« )دادفر، 1380: 153(.
از آنجا که ضرب المثل هم در میان عامة مردم رواج دارد و افراد تحصیل کرده و آکادمیک 
نیز، در سخنانشان از آن بهره می برند، می توان گفت که مثل ها و ضرب المثل ها از نقاط 
اتصال فرهنگ عوام و خواص نیز محسوب هستند. همچنین، در حوزه ادب رسمی و مکتوب، 
هرگاه نویسنده ای از فرهنگ عامه در آثارش بهره ای ببرد، ناگزیر از مثل ها و ضرب المثل ها 
در قالب ارسال المثل سود می جوید. از گذشته تاکنون، ادب فارسی و مثل، ارتباط تنگاتنگی 
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با هم داشته و همواره پیوندشان برقرار بوده است. شاعران و نویسندگان حوزه ادب فارسی، 
اغلب برای لطافت و عذوبت و رسایی آثار خویش، از چاشنی َمَثل بهره مند شده اند.

می توان استنباط کرد؛ تعامل و تبادل بین ادبیات و مثل در زبان فارسی، بر غنای این 
لفظ دّری افزوده و موجب درک و فهم بهتر نظم و نثر فارسی شده است. استفاده از برخی 
ابیات در حوزه شعر فارسی که یک ضرب المثل را در خود جای داده است، درک و فهم آن 
را ملموس تر می کند. پژوهشگران ادب فارسی نیز مثل را در زبان فارسی، مثبت و کارساز 
ارزیابی کرده اند. جالل الدین همایی معتقد است که»بزرگ ترین سرمایة فارسی همین امثال 
است که تمام حکمت ها و دانش های بشری را متضمن است. َمَثل، فشردة افکار هر قومی 

است« )همایی، 1374: 143(. 
اشعار شعرای بختیاری و راکیان هم سرشار از این َمَثل ها هستند. برخی از این َمَثل ها و 
اصطالحاتی که کوتاه؛ اما حاوی معانی و مضامین بسیاری هستند و از خاستگاه های فرهنگی 

اندیشة شعرای بختیاری اند، در نوروز و نوگل نمود ویژه ای دارند.

1- »ار نخوردم نان گندم، بدیدم دست مردم«
     به قولی»ار ندیدم نان گندم      بدیدم نان گندم دست مردم«

)راکیان، 1397: 18(   
توضیح: این تمثیل، جایی به کار می رود که کسی بخواهد دانستن خود را نسبت به 

موضوعی اظهار کند و طرف مقابل، او را نادان به آن بداند.

2- »به عقل جن هم نمی خورد«             
    به جایی که به عقل جن نمی خورد           کسی ره بر چنین جایی نمی برد

)همان: 47(   
توضیح: در فرهنگ قوم بختیاری و لرتباران، نهایت دور از دسترس بودن، آن جایی است 

که می گویند: حتی به عقل جن هم خطور نمی کند.

3- »اُِخم تَش اُفته ِمن دیری و دوسی«
اسوسی شوگارم  دیر  افتو  چی  چه َوم دیدی که شو رو ُزم گروسی
اَِخم تَش اُفته ِمن دیری و دوسی مو ُسهدم بی تش و تنگ هیاری

)راکیان، 1391: 62(   
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 če vam didi kešav-rouzom gorousi. či aftow dir-e- šaw garm-
e-susi.l
Mo sohdom bi taš-o- tang-e hhayari.exom taš oft-e-men diri-yo-
dusi.l

معنی: چه بدی از من به تو رسید که از من فرار می کنی و چون آفتابی هستی که شب 
تار من را روشن نمی کنی؟

من از آتش تند و سوزان عشق و تنهایی می سوزم و تو کاری نمی کنی؛ بنابراین از خدا 
می خواهم که آتش به جان این باور »دوری و دوستی« بیفتد که موجب این هجران شده 

است.
توضیح: »دوری و دوستی«، از اصطالحات پرکاربرد آن سامان است که هنگام دل در 
گروی هم داشتن و در عین حال، از هم دور بودن، به کار می رود؛ اما راکیان که از بی وفایی 

معشوق به تنگ آمده است، باور دارد که »دوری و دوستی« در باب عشق روا نیست.

4- »انگشت در النه زنبور کردن«
نی گل  وقت  تا  تعجیل  مکن  پی گران  گرد  ای  گفتش  شراره 
کور شوی  بازی  این  در  سزاواری  تو پنجه کرده ای در چشم زنبور

)همان:51(   
توضیح: انگشت در النة زنبور کردن، کنایه از نهایت گستاخی است که انسان را به رنجی 

سخت گرفتار می کند.

5- »بد نکن بد نبینی= بد مکن و مترس«
    مشو مغرور از این باال نشینی                      مکن بد تا بد از باال نبینی

)همان:52(   
توضیح: این بیت، یادآور ابیاتی محلی از لُرتباران است که به سزای اعمال اشاره دارد. 

آنها نیز می گویند:
درخت بد ننشان تا بد نچینی       نگارا بد نکن تا بد نبینی      

البته با بیت زیر نیز هم قرابت دارد:
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   چو پیروز گشتی بترس از گزند                     که یکسان نماند سپهر بلند

سرایندة نوروز و نوگل، پهلوان شاعران دیار خویش است؛ بنابراین، آن تک سوار میدان 
فصاحت و بالغت، آنچه را که در فرهنگ قوم خویش دیده، برشمرده و در شعرش آورده 
است. این نیز، از باور آن دیار است که »چاه َکن به چاه می افتد« و بد کننده را مجازاتی از 

طرف قدرتی مافوق قدرت بشری در برمی گیرد.

6- »پَل بُریده«
رونه بندار  کشی  کی  سواری  شونه درد  ندونی  افتویی  تو 
تونه تهم  الشم  به  وندی  چو  بریده پل  نبیدی  هاشق  که  تو 

)راکیان، 1391 :52(   

 TO aftoi nadoni dard-e-šounah. savari kai kaši bendar-e-
rounah.k
 TO ke hašeq nabidi pal boridah.čo vandi be lašom tahm
–e-tounah.k

و چون سواری هستی  نمی دانی  را  تاریکی شب  رنج  و  آفتاب هستی، درد  تو  معنی: 
که رنج راه را نمی دانی؛ ای گیسو بریده، تو که عاشق نبودی چرا تب عشق را به تن من 

انداختی؟!
توضیح: استواری شعر شاعر قوم بختیاری را باید در تازه بودن مضامین کالم او دانست. 
در این شعر هم وقتی سخن از شکست در عاشقی می گوید، رسم سوگواری زنان قوم خود 
را یادآور می شود که در وقت مصیبت، موی سر خویش را می بریدند. در این شاهد و مثال، 
شاعر معشوقة فریب کار را گیسو بریده و بیچاره می خواند تا بی بهره بودن او از بخت و اقبال 

را عین مصیبت بداند.

7- »حنا بستن به دست و پای داماد«
حنایی می کند پای و سر و دست بسان تازه دامادان سرمست       

)راکیان، 1397: 134(   
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توضیح: در فرهنگ قوم بختیاری، تازه دامادان به دست و پای خویش حنا می بستند. 
راکیان در این بیت هم به آن فرهنگ و آیین سنتی اشاره کرده است.

8- »شوم بودن آواز خروس در بی وقت« و همچنین»شوم بودن خواندن جغد«
       منم نوروز بی نوروز بی گل         به بامم بوم خواند جای بلبل

)همان: 92(   
نامسلمان سفیر  نا  کای  چنین  دستان پور  پیش  کرد  جسارت 
زندگانی جان  به  آتش  زند  خروس خودسر از بیهوده خوانی

)همان: 140(    
توضیح: »خواندن جغد، شوم است و آواز خروس در بیگاه، نیز پیام آور مصیبت«. در میان 
این قوم، باوری  است که وقتی جغدی بخواند، مصیبتی نزدیک است؛ بنابراین، باید نذر کرد 
و صدقه داد تا رفع بال شود و اگر خروسی بی هنگام آواز سر دهد، هم باید صدقه داد و هم 

آن خروس را سر بُرید و قربانی کرد تا به مصیبتی گرفتار نیایند.

9- »به پای خویش بازنگشتن«
است نیرنگشان  آزردة  زمان  زمین آفت پذیر چنگ شان است
میدان ز  برگردد  خویش  پای  به  نمی بینم کسی کز جنگ ایشان

)همان: 134(   

توضیح: در زبان قوم بختیاری، »وه پا خوت نی ورگردی« )ve pa xot ni-vargardi(؛ 
یعنی با پای خود برنگشتن و نهایت ناتوانی است.

10- »بََرک نادی َکُل و غاُشم بُریدی«
بُریدی غاُشم  و  َکل  نادی  بََرک  سرکشیدی خیالم  پَرِز  ِمِن 
ز ویر و وردل و دل هر چه دیدی تَریده چی  ِکرامه  ِکردی  پَتی 

)راکیان، 1391: 63(   
 men-e- parz-e- xayalom sar kašidi.berak naoi kal-o-Qašom
boridi.o
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Pti kerdi karamah či tarideh.ze vir-o-vardel-o-del, har če didi.j

معنی: در حصار خیالم سرکشیدی و با مأمور کردن واسطه، آغل وجود مرا دزدیدی و هر 
چه را از اندیشه و دارایی و دل من دیدی و در نظرت آمد، غارت کردی.

توضیح: شاعران قوم عشایرنشین بختیاری نمی توانند سخنی بگویند و شعری بسرایند 
که از آیین گله داری خود نگویند. آرمان راکیان هم دل از دست دادن عاشق را چون خالی 
کردن آغل دامداران، سخت و رنج آور می داند تا نهایت بی چاره بودن عاشق دل از دست رفته 

را با یاد کردن از نهایت شکستگی چوپان دزد زده، نشان دهد.

3- نتیجه گیری
حاصل بحث و بررسی در باب خاستگاه و آبشخور اندیشة شاعران بختیاری این است 
که فرهنگ غنی آن قوم، معرِّف چگونگی زندگی و باورهای آنان است. از این رو، شاعران 
بر غنای شعر خویش  به واسطة داشته های فرهنگی،  تا  بر آن اند  اشعار خود  بختیاری در 
بیفزایند. آرمان راکیان هم قوم خود را صاحب فرهنگی غنی می داند و در حقیقت برای 
پاس داشت آیین و باور آن قوم، نوروز و نوگل را سروده است؛ منظومه ای که اندیشة حاکم 
بر آن، اسطوره، افسانه و تاریخ کهن سرزمین باستانی آنهاست. این گونهاز این پژوهش بر 
می آید که شاعر اسطوره و حماسه را می شناسد؛ چون قوم خود را قوم اسطوره و حماسه 
می داند و فضای حماسه و اسطوره با ذهن و زبان آنان انس دیرینه ای دارد. او فرهنگ دینی 
و افسانه های کهن را هم می داند؛ چون با شنیدن افسانه،  سر بر بالین نهاده و با سپاس دادار 
جهان آفرین سر از بالین برداشته است. او نیز، در آثار شاعران پیشگام ادب فارسی غور و 
تعمق کرده است؛ بنابراین می توان گفت که مهم ترین خاستگاه اندیشة وی و دیگر شاعران 
بختیاری، اسطوره و افسانه و فرهنگ عامه و دینی است که همة این موارد، نوروز و نوگل را 
اثری نو و در عین حال، تجلّی گاه تاریخ و فرهنگ کهن یکی از اقوام ایرانی معرفی می گنند.
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