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مقدمه

یکتتتی از ست تنّتهتتتای
پستتندیده در ایتتران کتته از
دوران پتتی از استتالم تتتا
کنتتتتتتتتتتون ،رواج دارد،
منظومه پردازی های عاشقانه
استتت .بنیتتاد دلتتدادگی و
عشق در پتردازش و تولیتد
آثار ماندگار کهن ما نمایتان
استتت .ایتتن استتتواری و
شکوه ،برخاسته از حس زیبای ادبدوستی ،قصهخوانی و داستانخواهی مردمتان ختاور
است .پی از ورود به بح کلی باید بگویم که عاشقانههای ایرانی بر پایههای راستتی،
پاکی ،مهرورزی ،مهربانی و وفاداری دو یار و همدم بنیان نهاده شده و از هتوسرانتی و
هواخواهی نابخردانه ،به دورند .این داستان ها آفریده شاعران و سرایندگانِ خهبره ،توانا و
نیکنام تاریخ و فرهنگ مایند .روایت داستان عشق پاک انستانهتا ،تجلّتی اندیشتههتای
خوب و مبارزه با زشتیها و نبرد برای فرمانروایی روشنایی بر تاریکی در فضایی کامالً
طبیعی و واقعی .این فرهنگ و ادبیات ریشه در آیین ،رسوم ،باور و عقایتد قتومی دارد.
فرهنگ و ادبیّات شفاهی هر قومی از زادن تتا متردن گوالدت تتا رحلتت بترای گفتتن
حرف دارد .الالیی ،ترانه ،قصّه ،افسانه ،چیستان ،متل ،مثل ،تمثیل ،شعر و ...گنجینههتای
 .2مدرس دانشگاه فرهنگیان و سرپرست بنیاد ایرانشناسی شعبه چهارمحال و بختیاری .رایانامهodivi46@yahoo.com :
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پرباری است که سینه به سینه و دهان به دهان به نسلهای بعد منتقل میشود .گویندگان
و گویشوران هر ناحیه متنها و بخ هایی به آن میافزایند و این میراث باشکوه و گتنج
شایگان را به فرزندان خوی میسپارند .فولکلور ،گنجتی سرشتار از سترمایه روزهتای
تلخ و شیرین ،خوشیها و ناخوشیها ،پیروزیها و شکستتهتا ،خنتدههتا و گریتههتا،
سخنان آرام و بلند مردمی است .سرودههتای مردمتی ،ترانتههتا و بیتتهتای حماستی،
عاشقانه و ک ارآواهتای قتومی ،دریچته اصتلی شتناخت و مطالعته آن استت .شتاعران و
سرایندگان بومی با بهرهمندی از این سرمایه بزرگ ،ما را با ایتن پیشتینه و سترمایه ملتی
آشنا میسازند .بررستی تتاریخ ،ادبیتات ،هنتر ،موستیقی ،ضتربالمثتل ،قصته و دیگتر
آفریده های مردمی وقتی در قالب آثاری با نوآفرینی و نوگرایی همتراه شتوند ،گیراتتر و
دلنشینتر خواهند شد.
بختیاری ها در ناحیه زاگرس میانی و در محدوده سردسیری و گرمسیری استانهتای
خوزستان ،چهارمحالوبختیاری ،لرستان ،مرکتزی و اصتفهان زنتدگی متیکننتد .اصتوالً
لرتباران به صورت تاریخی و اقلیمی ،در گستره زاگرس شمالی ،میانی و جنوبی ،زندگی
کردهاند .به استناد مطالعات و پژوه های معتبر میدانی و اسنادی در دورههای مختلتف
حکومت های ایرانی مانند صفوی ،زندی ،افشاری ،قاجار و پهلوی ،گاه نیز خواسته و یتا
بنا به جبر تاریخی به شمال ،جنوب ،شرق و غرب کشور کوچانده شتدهانتد .حضتور و
وجود چشمگیر این مردم در خارج از مرزهای جغرافیایی امروز گماننتد پاکستتان ،هنتد،
افغانستان ،آذربایجان ،عراق و  . ...چهرههتای مانتدگاری چتون آریتوبرزن ،رئتیسعلتی
دلواری ،ایلخانان ،حاج ایلخانان و ایلبیگیها ،سردار اسعدها ،بیبیمریم ،شیرعلیمتردان
و ...آفرینندگان صحنههای پرفروغ و افتخارآفرینی در تاریخ این کشورند که میتتوان در
زمره قهرمانان ملی از ایشان یاد کرد .ثبت حماسههای مردمتی ،بتازآفرینی روایتتهتای
کهن و آفرین های نو بر مبنای گنجینه های کهن ،کار سترگ پژوهشگران و سترایندگان
توانای ماست .در این میان سرای کتاب «نوروز و نوگل» شکوفهای است که متا را بته
بهار ادبیات بومی ت محلی در حوزه ایرانشناسی ،امیدوار میکنتد .ستراینده اثتر ،آرمتان
راکیان صاحب مجموعههایی چون« :آرنگ ویر»« ،نودرار» و  ...است که در حوزه شتعر
گویشتتی و زبتتان فارستتی کارهتتای پستتندیدهای از او دیتتدهایتتم .هتتمچنتتین او برگزیتتده
جشنوارههای شعر کشوری مانند «تمداربیت ت اردل» است.
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شناختنامه نوروز و نوگل

نجفآباد نخستین بار در دی ماه  2837منتشر کرد .متناسب با اهداف و قلمرو فعالیّتهای
بنیاد ایران شناسی ،برآن شدم تا بنتا بته اهمیّتت موضتوع و کتار ارزنتده محقتق ،ایتن اثتر
دانشگاهی را بررسی و مرور کنیم .کتاب در اندازه وزیری با جلد شومیز ،بتا ستی صتفحه
مقدمه و 127صفحه شعر و اعالم و منابع ،در شمارگان  1000نستخه منتشتر شتده استت.
استادانی چون دکتر میرجاللالدین کزازی ،دکتر حسن ذوالفقاری ،دکتر استماعیل صتادقی
و بانو حمیرا ریگی بر این اثر ،دیباچههتایی جداگانته و گرانستنگی نوشتتهانتد کته بستیار
خواندنی و گویای ت یید و پذیرش استادان برجسته زبان و ادبیات فاخر کشور استت .قلتم
این استادان و دیباچهشان از غنایِ اثر و ارزندگی این نوباوه بالنده حکایت دارد .قالتب اثتر
مثنوی در بحر هزج مسدس محذوف گمفاعیلن مفاعیلن مفاعیل است که گاه دوبیتیهتایی
در متن افزوده که از زبان شخصیّتهای داستان روایت میشتود .ایتن تلفیتق هنرمندانته و
بشکوه ،نوآوریای خالقانه است که به توانایی شتاعر در برقتراری ارتبتاط بتا مخاطتب و
انتقال دیدگاههای

به دور از فرم و ریخت واحد ،کمک میکند .این هنتر شتاعر نتوروز و

نوگل ،خود حکایت شکوفایی «نوگلی» در پهنه ادب فارسی است.

یکصد منظومه عاشقانه فارسی ،1کار ارزنده استاد دکتر حستن ذوالفقتاری استت کته

ضمن معرفی ،ریختشناسی ،بررستی و شترح و توصتیف آنهتا اثتری بتزرگ در ادب
شفاهی و تحقیقات فولکلوری ایجاد کرده است .عترایس شتعر فارستی و روایتتهتای
عاشقانه قومی و محلی در سراسر ایران رواج داشته و اگر بتا فتراز و فرودهتایی همتراه
بوده ،همچنتان جایگتاه ختود را خواهتد یافتت .انتختاب وزن مناستب و بتهکتارگیری
ویژگیهای زبرزنجیری گتکیه ،آهنگ ،امتداد ،طنین و  ، ...استفاده از اصتول جانشتینی و
هم نشینی وا گتان ،بترای پختته کتردن متتن و دلنشتینی آن بترای طبتع مخاطبتان ،بته
ارزشهای اثر افزوده است .معرفی فرهنگی ت اجتماعی ،سیاسی ت تاریخی بختیاریهتا و
 .2حسن ذوالفقاری گ . 2834يکصد منظومه عاشقانه فارسی .چ  ،1تهران :چرخ.
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کتاب «نوروز و نوگل» سروده غنایی شاعر و پژوهشگر ارجمند ،دکتتر آرمتان راکیتان،
در تابستان  2833به چاپ پتنجم ختود رستید .ایتن اثتر را دانشتگاه آزاد استالمی ،واحتد
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بهکارگیری عناصهر ایرانی در اثر سبب اختصاصی شدن کار و داشتن اندیشته مستتقل در
ساخت این مجموعه است .منظومههای عاشقانه سرگذشت و راز و رمزهتای دلتدادگان،
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عاشقان گمنام یا نامآور ،از تبار شور و شیداییاند که این بتار نته از نستخهای غریتب و
روزگاری بعید ،از دوران ما و بیتبندی آشنا به ما رستیده استت .موضتوعی آشتنا و بتا
سرگذشتی ناشناس ،عطشناک از خواندن و جویای درونمایتههتای آن ،بترگ بترگ

را

جستجو می کنیم .این قبیل آثار در کشورهای حوزه فرهنگی ایتران ،خراستان بتزرگ تتا
آسیای میانه و سرحد روم آشنای مجالس عمومی و کرسیهای دانشتگاهیانتد .بررستی
محتوایی و کارکردی این منظومه عاشقانه ت حماسی از منظرها و دیتدگاههتای مختلفتی
حایز اهمیّت است .در این مجال و بسیار به اختصار برخی از آن را مرور میکنیم:
 .2استمرار و پیگیری سنّت ارزنده بیتخوانی و بیتسُترایی عاشتقانه در دوران متا .ایتن
کار را در منظومههای نظامی گنجهای ،امیرخسرو دهلوی ،جامی و دیگر بزرگان ادب فارستی
دیدهایم .مانند :لیلی و مجنون ،خسرو و شیرین ،یوسف و زلیخا ،سالمان و ابسال و . ...
 .1تولید منظومهای عاشقانه در فرهنگ مردم و با ریخت و ساختار فولکلتوری ماننتد
حسینا و دالرام ،حیدربک و سمنبر ،فلک ناز و خورشتیدآفرین و سترو و گتل ،زهتره و
طالب ،بهرام و گلاندام و . ...
 .8توجه فوقالعاده به فرهنگ ایران ،ایتراندوستتی ،ایترانشتناختی و تقویتت حتس
وطن دوستی .ایران و فرهنگ ایرانی ،محور اصلی کار این شاعر فرهیخته است .کاری که
سبب پیوستگی و عالقهمندی اشخاص به هویت فرهنگی-تاریخی خود خواهد شد.
 .4کاربستتت هنرمندانتته و بستتیار شایستتته صتتور بتتدیعی و صتتنایع ادبتتی در قالتتب
سروده های ملی و گویشی از مزایای این کار است .استفاده شتاعر از موستیقی واجتی و
وا گانی گآرایه نغمه حروف  ،صور خیال گتشبیه ،استتعاره ،مجتاز ،کنایته  ،تشتخیص و
جانبخشی و  ...از توانایی او در این حوزه حکایت دارد.
 .5کمک به توانمندی زبان فارسی و پرهیز از وابستتهگرایتی زبتان در دوره چیرگتی
فناوریهای نوین.
 .7ساخت وا ههای نوین و بهسازی دامنه وا گتان و ترکیتبهتای زبتانی بتا کمتک
رقص کلمات و ساخت ترکیبهای نو.
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 .7تهیه مواد و متنهای حماسی ت عاشتقانه بترای مجتالس و محافتل افستانهگتویی،
بیتخوانی و قصهپردازیهای ادبی.

 .3ارایه گنجینهای از نامهای ایرانی مانند نوروز ،نوگتل ،پیتروز ،شتیماس ،زال ،تیتر،
بهرام ،شبرنگ.... ،
 .20اثر گنجینهای از تبار منظومههای بتزرگ رویتارویی خیتر و شتر ،حتق و باطتل،
روشنایی و تیرگی برای نبرد اندیشهها در بستر افسانهسُرایی و داستانگویی استت .ایتن
من ارزنده ،رویکردی آموزشتی از کارهتای شتاعران بزرگتی چتون حکتیم ابوالقاستم
فردوسی و آثار منظوم و منثوری چون هزار و یک شب و سمک عیار است کته در ایتن
اثر نوساخته به خوبی نمایان است.
 .22داستتتانپتتردازی عتتالی و شتتناخت عناصهتتر داستتتانی ماننتتد پیرنتتگ ،شخصتتیت،
کشمک  ،درونمایه ،لحن ،سبک ،صحنهآرایی ،فراز و فرودها و  ...همچنین بهکارگیری
دقیق آنها از شایستگیهای اثر است.
 .21کاربرد جلوههای مردمشناسیِ فرهنگی ت اجتماعی در صحنههای داستانی و ارایه
صورتهای خوب ،بد ،زیبا و زشته چهرههتای کنشتگر داستتان ماننتد نتوروز ،نوگتل،
پیروز ،شهباز ،قمر ،شراره ،شایار ،زال و ....
 .28کاربرد وا گان کهن بختیاری گریشته پهلتوی در داستتان کته موجتب حفتظ و
پاس داریِ شاعر از گنجینه وا گان ایرانی در قالب داستان اقوام خواهتد شتد .راکیتان در
این شیوه ،من

استاد بزرگ توس را پی ِ رو نهاده است.

 .24استفاده از قابلیت تصویرستازی و کتاربری نمایشتی در رادیتو و تلویزیتون کته
عالقهمندان میتوانند در این زمینه گامهای مثبت و مخاطبپذیری بردارند.
 .25استفاده از اسطورهها ،قهرمانان و شخصیّتهای تاریخی با رویکرد تلفیتق تتاریخ
کهن و ارایه چهترهای نتو از آن .همتان کتاری کته در تولیتد برنامتههتای تلویریتونی و
سریالهای تاریخی در کشورهای شرقی رواج دارد.
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 .3کمک به تقویت منابع موسیقایی و آوازی محلی زاگرسنشینان با رویکترد حفتظ
فرهنگ و ادبیات ایران زمین.
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 .27بهرهجویی از خاصیت داستتان در داستتان بته ستبک منظومتههتای کهتن بترای
قابلیتهای روایتخوانی و رمانپردازی و کش مخاطب تا ایستگاه آخر داستان.
شماره  06بهار 9911

 .27استفاده از ویژگی های جادو ،سروش ،دیتو ،طلستم ،سترزمین جتادوان و تغییتر
چهرهها گپیکرگردانی به منظور افسانهپردازی و تقویت حس خیال و باورهای کهتن در
افسانههای روایی و تخیلی.
 .23استفاده از تمِ خویشاوندی در داستانگویی و ابهام در شتناخت قهرمانتان بترای
افزای

گرهبندی و گرهگشاییها در عناصتر داستتانی .ماننتد سرگذشتت نوگتل گدختتر

شهباز  ،نوروز ،پیروز ،زرافشان و ...
 .23شناخت روحیه و من شاعر را از درون داستان با کلیدوا ههای وطتندوستتی،
عشق به زبان ،ایرانخواهی ،بختیاریدوستی ،خیتالپتردازی ،خیرجتویی ،تتاریخگرایتی،
شخصیتسازی و  ...میتوان دریافت.
 .10تسلّط شاعر بر گوشهها ،الحان و اطالعات موسیقایی و آوردن وا گان در شعر.
 .12توانایی شتاعر در ت لفیتق هنتر ،حماسته ،تتاریخ ،عشتق ،اختالق ،ادب و ستاخت
منظومهای با رویکرد حماسی ت عاشقانه و تعلیمی .به گمانم شاعر با زیرکی تمام ،این کتار
را از آثار بزرگانی چون سعدی ،مولوی ،نظامی و حکیم فرزانه توس اقتباس کرده است.
 .11بهرهگیری از روانشناسی اجتماعی شاعران کهن مانند پند و انتدرز ،دنیتاگریزی،
خیرخواهی ،هدایتگری ،کاستن آرزوها ،افزای

خرد و اندیشهورزی در امور.

 .18توجّه به روحیه مردم عشایر و روستاها در شبنشینیها و دورهمیهای زمستانه
با خوان

منظومههای عاشقانه.

 .14جلب توجه جامعهشناسان ،گردشتگران ،برنامتهستازان ،موستیقیدانتان ،ادیبتان،
زبانشناسان و دیگر استادان به حوزه قومشناسی ،مردمشناسی و انسانشناستی فرهنگتی
به طور خاص بختیاریها.
 .15ایجتتاد پیونتتد صتتمیمی بتتین راوی و خواننتتده بتترای راستتتپنتتداری افستتانه و
همزادپنداری با کارکردهای روایی.
 .17تقویت مبانی «اخالق» که محصول افسانه خوانی و افسانه پردازی است.
 .17توجه به زبان و فرهنگ مادری و تقویت حس ایران دوستی در عصر حاضر.

«نوروز و نوگل»؛ آفرينشی نو بر بنیانی کهن 047

 .13استفاده از کهن الگوها در پسزمینههای داستانی و افسانه نوروز و نوگل .وجتود
ویژگتتیهتتای شخصتتیتی فرمتتانروا ،محبتتوب ،قتتدرت طلتتب ،نیرنتتگ بتتاز ،دروغپتترداز،

زیرکی و عالقهمندی سراینده ارجمند ما نشان دارد.
 .80جشنهای ایرانی و برجستگیهای تاریخی کهن ،در این اثتر مشتهود استت کته
شاعر به عمد ،آنها را به زیبایی و ظرافت در متن خوی  ،گنجانده است.
 .82استفاده از اطالعات نجومی ،دان

عوام ،پزشکی سنتی و باورهای توده ،اصالت

افسانگیوار این اثر را حفظ میکند.
 .81کاربرد نام ها و اعالم بختیاری به نوعی تعهتد شتاعر را بته فرهنتگ ،جغرافیتا و
پیشینه نیاکان خود ،ادا میکند.
 .88ت ثیرپذیری شاعر خوب ما از شاهنامه ،پنج گنج و آثار کهن فارسی ،نشاندهنتده
عالقه مندی و باورمندی متعهدانه او به فرهنگ ،زبان ،ادبیات و سخنوری پارستی استت.
این همریشگی ،روش و من  ،کاری پسندیده و برخاسته از طرز و شتیوه استتادان ادب
فارسی است.
 .84استفاده از نام گلها و گیاهان و ویژگیهای اقلیمی منطقته بختیتاری ،در حتوزه
قلمروی جغرافیایی ایران ،کاری ارزنده است.
 .85جریانشناسی شعر شاعر ارجمند هماستانی ،نشان میدهد کته رونتد پختگتی و
کمال او سیر منطقی و خردورزانهای را پیجویی میکند .به گونهای که از چاپ نخستت
تا چاپ پنجم گفعلی شاعر به بازنگری و بهبود کاری خوی

میپردازد.

 .87پاورقی های محققانه و بسیار پربار شاعر در این اثتر ،بترای توضتیح نکتتههتا و
تکمیل اطالعات ،نه تنها برای عموم خوانندگان و عالقهمندان ،حتتی بترای خواننتدگان
استان چهارمحال و بختیاری و دیگر بختیاریهای استانهای مجتاور ستودمند و بایستته
است.
 .87توضیح نکتههای بسیار ارزندهای چون پوش زنتان و متردان ،پیرایتههتا ،ابتزار و
لوازم زیست عشایری ت روستایی ،نوعی تکنگاری است که شاعر بته آن پرداختته استت.

شماره  06بهار 9911

خودسری ،آیندهنگری و ...
 .13گنجاندن آیینها ،آداب و رسوم ایرانی و فرهنگ نیاکان در البالی حکایتها ،از

048فصلنامه فرهنگ مردم ايران

عالوه بر این چین هنرمندانه ضتربالمثتلهتا ،اصتطالحهتا ،عبتارتهتای تخصصتی و
آیینهای بومی ت محلی به عنوان میراث ناملموس نیاکان ،کار او را باارزشتر کرده است.
شماره  06بهار 9911

 .83آوردن هنر ت صنعتهایی چون شیرسنگی گبردشیر و معرفی آن در اثر ،سبب حفتظ
و تثبیت میراث مادی و معنوی زاگرسنشینان خواهد شد .البته هنتر شتاعر ارجمنتد منظومته
این است که در حوزه باستانشناسی و معرفی آثار بزرگ ایرانتی و منتاطق باستتانی مرکتز و
جنوب ایران ،سنگ تمام گذاشته و به خوبی این آثار را معرفی و روایت کرده است.
 .83دکتر راکیان با این کار میخواهد به ما بگوید که باب قصهگویی ،داستانپتردازی
و افسانهسازی بسته نشده است و هر کسی میتواند به فراخور منطقه ،فرهنتگ و تتاریخ
خود ،این راه نیک را طی کند و در عصر آهن ،سیمان ،ماهواره و سفینهها باز هم شعر و
ادبیات ،فولکلور و ترانه ،عشتق و مهربتانی ،وطتن دوستتی و انستانیت ،بترای گفتتن و
زیست بهینه حرفهای بسیاری دارند.
 .40منابع بسیار ارزنده و متنوع شاعر در کتاب ،نباید از دید پژوهشتگران پنهتان مانتد.
چون که خوانندگان درمییابند که چقدر بته ختردهفرهنتگهتا ،ظرافتتهتای فرهنگتی و
تاریخی ایران پی

از اسالم ،اصالتهای کهن و داشتههای ملی و قومی توجه شده است.

