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عبــدهللا رجبــی متولــد ســال  1980در شــهر پروشــوا مــی باشــد .او مطالعــات رشق شناســی ،زبــان و ادبیــات
فارســی و همچنیــن فلســفه اســامی را تحصیــل کــرده اســت .عبداللــه رجبــی در حــال حــارض اســتاد گــروه
رشق شناســی دانشــگاه پریشــتینا  -گــوزوو اســت .دکــر رجبــی بــه موضوعــات زبــان و ادبیــات فارســی و
میـراث فرهنگــی رشقــی  -اســامی در مناطــق آلبانیایــی هــا عالقــه علمــی و تخصصــی دارد .او چندیــن مقالــه
و کتــاب علمــی  -پژوهشــی منتــر کــرده اســت.
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پیشگفتار

محــور اصــي تحقيــق بــرريس و مطالعــه در زمينــة تأثیــر ادبیــات فارســی بــه طــور عــام ،وانديشــه و جهانبيني
مولــوي و ســعدی شــیرازی ،از بــزرگان شــعر فارســی بــه طــور خــاص ،بــر محمــد نعیــم ف ـرارشی ،شــاعر پارســی
گــوی آلبانیایــی اســت.
تعريف مسأله و بيان سؤالهاي اصيل تحقيق:
ادبيــات ايـران تأثــري فـراوان برادبيــات آلبانیایــی گذاشــته اســت و از ميــان همــة بــزرگان ادب فارســی بــه
طــور خــاص فــردويس ،نظامــي ،عطــار ،ســعدي ،مولــوي ،حافــظ و جامــي ســهم بيشــري در ايــن کار داشــته انــد.
ادبيــات فــاريس پــس از ورود اســام بــه آلبانــی در آن ديــار مطــرح شــد .ديــن و فرهنــگ اســام از طريــق ورود
تصــوف و فرقــه هــاي صوفیانــه در دوران اقتــدار دولــت عثــاين وارد آلبانــی شــد .الزم بــه ذکــر اســت کــه در
مناطــق دیگــر منطقــة بالــکان ،طریقــت مولویــه گســرش پیــدا کــرد ،ولــی در آلبانــی فرقــه بکتاشــیه رونــق یافــت.
بعــد از آن در همــة شــهرهاي مهــم منطقــه بالــكان خانقــاه هــاي ايــن طريقــت تأســيس شــد .ايــن طريقــت بيــش
از ســاير فرقــه هــاي تصــوف زبــان و ادبيــات فــاريس را رواج داد و در آن شــعرا و نويســندگان فــاريس گــوی زيــادي
پــرورش یافتنــد تــا آنجــا کــه آثــار ارزشــمندي بــه زبــان فــاريس خلــق کــرده انــد كــه امــروز تنهــا بخــش بســيار
كمــي از آنهــا بــر جــا مانــده اســت .طريقــت بکتاشــیه در زندگــي روزمــره و تحــوالت اجتامعــي و فرهنگــي آلبانــی
نقــش مهمــي داشــته اســت كــه ایــن مســأله در آثــار اديب كالســيك ايــن كشــور بــه خــويب مشــاهده مــي شــود.
تأثــر مولــوی و ســعدی را در آثــار ادبــی کالســیک شــعراء آلبانــی ،و مخصوصــا در آثــار نعیــم فـرارشی مــی تــوان
در چنــد حــوزه تقســيم کــرد:
-1در حوزة جهانبينی و مضمونهاي عرفانی.
-2در حوزة اصطالحات عرفانی و صوفيانه به ويژه اصطالحات طريقتهای مختلف صوفیه.
-3در حوزةآداب صوفيه به ويژه آداب و رسوم طريقت بکتاشیه.
 -4ترکيبات زبانی و اقسام شيوه هاو شگردهاي اديب تأثیرگذار.
انجــام دادن ايــن پژوهــش مســتلزم آشــنایی بــا ادبیــات فارســی و افــکار و عرفــان ســعدی و مولــوی و آداب
و اصطالحــات طريقــت بکتاشــیه بــود .هــدف مــن از ايــن تحقيــق ،بررســی مصاديــق ،مفاهيــم و کيفيــت تأثــر
ســعدی و مولــوی و نیــز طریقــت بکتاشــیه بــر آثــار نعیــم ف ـرارشی اســت .در ايــن تحقيــق بــا ســؤاالت زيــر
روبــرو بوديــم.
 -1چــه داليــل و شــواهد تاريخــي ،فرهنگــي بـراي تأثــر آثــار ســعدی و مولــوي بــر ادبيــات كالســيك آلبانیایــي
وجود دارد؟
 -2نعیــم ف ـرارشی کــدام مضامیــن را از بوســتان و گلســتان ســعدی و مثنــوی مولــوی اخــذ و ترجمــه کــرده
اســت؟
فرضيه هاي تحقيق:
 -1با افزايش اقتدار و توسعة قلمرو دولت عثامين و ورود آموزه ها و تعاليم اسالمي در آلباين
گرايش هاي صوفيانه در آن ديار پديدار شد و لزوماً تأثیرپذيري از آثار مولوي و ادبيات فاريس آغاز گرديد.
 -2آثــار صوفيانــة پديــد آمــده در ادبيــات كالســيك آلبانــی اعــم از تــريك ،عــريب يــا آلبانيايــي -عمومـاً در حــوزه
مفاهيــم ،اصطالحــات ،رمزهــاي عرفــاين و شــگردهاي اديب حاصلــه از آن تحــت تأثــر آثــار دراویــش بــزرگ جهــان
اســام بــه وجــود آمــده انــد امــا ايــن تاثــر در آثــار فــاريس آنهــا بيشــر و آشــكارتر اســت.
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 -3در فراينــد گــذار تاريخــي ،تأثــر طريقــت بکتاشــیه و آثــار مولــوي در ادبيــات كالســيك آلبانــی از اثرگــذاري
اوليــه و ســطحي و ورود ناقــص واژگان ،تعب ـرات و اصطالحــات بــه تاثــر و نفــوذ رســوخ در اج ـزاي ســاختار و
شــالوده و بنيــاد آنهــا تبديــل مــي شــود.
سابقه و رضورت انجام دادن این تحقيق:
ب ـرای درک و فهــم شــيوة و گســره تأثــر ادبيــات اي ـران و بــه ويــژه مولــوی در خــارج از اي ـران و بــه طــور
خــاص در آلبانــی و گــوزوو بــه ایــن دســت تحقیقــات نیــاز اســت .ارزش ايــن کار زمــاين بيشــر مــی شــود کــه
دریابيــم مولــوی بــه نوعــی پــدر ادبيــات صوفيانــة آلبانــی مــی باشــد و تأثــري پايــدار بــر ادبيــات آن ديــار
گذاشــته و آن را غنــي و پــر بــار ســاخته اســت .امــا بــه رغــم ايــن تحــول عميــق و مهــم در ادبيــات آلبانــی،
متأســفانه هنــوز شــناختي از آن در دســت نيســت در حــايل كــه حتــي مــا ب ـراي شــناخت ابعــاد و مايــه هــاي
غنــاي ادبيــات فــاريس هــم بــه تحليــل تأثــر مولــوي و آفرينــش آثــار فــاريس در خــارج از مــرز جغرافيــاي امــروز
ايـران نيازمنــد هســتيم تــا از آن طريــق در يابيــم جغرافيــاي فرهنگــي ايـران بــي گســرده تــر ،متنوعــر ،لطيفــر
و جذابــر مــی توانــد باشــد .در ايــن ميــان تأثــر رسمايــه هــاي اديب ايـران در آلبانــی ناشــناخته اســت رضورت تــام
دارد كــه ايــن رسمايــه هــاي معنــوي ،فرهنگــي و اديب بــا رويش علمــي و نظــام منــد ،شــناخته و معــريف شــود ،تــا
موجــب تقويــت عميقــر روابــط فرهنــگ فيامبــن گــردد.
البتــه آثــاري همچــون “از ســعدي تــا آراگــون”“ ،برخــورد انديشــه هــا” نوشــتة دكــر جــواد حديــدي و برخــي
آثــار دكــر زريــن كــوب و آثــاري همچــون ادبيــات تطبيقــي نوشــته محمــد غنيمــي هــال و کتــاب «ادبیــات
تطبیقــی» نوشــتة طــه نــدا و «ادبیــات تطبیقــی» از محمــد عبدالســام کفافــی و ســفري در رکاب انديشــه از
دکــر حســن هرنمنــدي  ،کيميــا و خــاک دکــر رضــا براهنــي را مــي تــوان جــزء پيشــينة ایــن تحقيــق بــه ويــژه از
نظــر روش شــنايس بــه حســاب آورد .از نظــر نــوآوري چنــن موضوعــی بــا چنــن محــدوده اي ،ســابقة نــدارد امــا
ایــن تحقیــق از نظــر نقــد و تأثــر ادبيــات فــاريس بــر ادبيــات ســاير ملــل در آثــار مرحــوم اســتاد جــواد حديــدي،
برخــي نوشــته هــاي دكــر زريــن كــوب و دكــر پرویــز خانلــري و دكــر محمــد علــی اســامی ندوشــن و منوچهــر
مرتضــوي بــه چشــم مــي خــورد كــه عمومـاً دربارةاثرگــذاري ادبيــات فــاريس در آملــان ،فرانســه ،آنگليــس ،روســیه،
هنــد ،آســياي ميانــه ،ماورالنهــر و آســياي صغــر اســت و هیــچ محققــی در قلمــرو آلبانــی وارد نشــده اســت.
دربــارة اشــعار فارســی نعیــم فـرارشی
اســتاد ایرانــی ،دکــر عبدالکريــم گلشــني در کتــاب «فرهنــگ اي ـران د ر قلمــرو تــرکان» اشــاره ای کوتــاه
کــرده انــد.
اهداف و كاربرد هاي تحقيق:
اهداف :
 -1شناخت زمينه ها و مؤلفه هاي تعامل فرهنگی و ادبی
 - 2غنی ساخنت نقد ادبی و ادبيات تطبيقی.
 - 3توليد و رواج مسريها و موضوعات پژوهشی جديد برای دانشگاه ها و مؤسسات تحقيقی.
كاربرد ها:
 -1آشــنايي عمــوم طبقــات و بخصــوص قــر علمــی ايـران و آلبانــی بــا تقابــل و تأثــر و تأثــر ادبيــات فارســی
و آلبانی.
 -2یک اثر در زمینة گفتگوی متدنها.
 -3کوشش برای الگوسازی در حوزه مسأله يابی پژوهشهاي ادبی برای دانشگاه ها و مراکز تحقيقاتی.
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روش تحقيق:
ايــن پژوهــش بــا روش اســنادی و از طريــق مطالعــه و بررســی متنهــاي اصلــی و آثــار مشــهور نعیــم فـرارشی
و طبقــه بنــدی موضوعــی و ســاختاری و شــکلی آنهــا و مقايســه شــان بــا آثــار ســعدی و مولــوی صــورت گرفتــه
اســت .در ايــن تحقيــق بــر اســاس مفاهيــم يــاد شــده مطالــب يــاد داشــت بــرداری و ســپس طبقــه بنــدی و
موضــوع بنــدی شــده اســت و در ادامــه کار موضوعــات فرعــی و جــزيئ معــن مــی شــود و پــس از تدقيــق و مــرور
نهايــي تدويــن اوليــة پژوهــش آغــاز مــی گــردد.
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مقدمه

گو
جوام ـع مختل ـف همــواره تح ـت تأثیــر فرایندهــای فرهنگ ـی و متدن ـی ق ـرار داشــته و دارنــد و فرهن ـ 
متــدن نیــز بـه نوبـة خــود تحـت تأثیــر کارکردهــای اجتامعـ ی و تاریخـی ملتهــا در طــول تاریـخ بــوده و خواهنــد
بــود .بنابرای ـن هرگون ـه تغییــر و تحــرک اجتامع ـی ک ـه متضم ـن تبــادل و تعام ـل فرهنگهاس ـت توس ـط فراینــد
فرهنگ ـی و متدن ـی تحق ـق مییابــد .اکنــون كــه «متــدن غالــب» بــا تكيــه بــر برتــرى اقتصــادى و تكنولوژيــك و
نظامــى مــی خواهــد بــر متدنهــاى ديگــر غلبــه کنــد ،و خــود را بــر جوامــع گوناگــون بــا انديشـهها و متدنهــاى
متفــاوت بــا شــعار جهانــی شــدن ( (Globalizationتحميــل كنــد ،جــز فضائــی پــر تنــش و ن ـزاع ،چیــزی دیگــر
نتوانســت ایجــاد کنــد .بايــد يــادآورى كنيــم كــه روابــط و مســاعدتهاى ميــان متدنهــا ،زمــاىن موفقيتآميــز خواهــد
بــود كــه از طريــق طبيعــى صــورت بگــرد .هــر گونــه تــاش بـراى القــاى فكــر و يــا حاكميــت معنــوى شــخىص بــه
متــدن ديگــر ،فقــط باعــث تشــديد طــرز فكــر ضــد خارجــى مىگــردد  .فرهنــگ بــا متــام جنبــه هــای ناهمــوار
و غالب ـاً تعجــب آور خــود و توانگــری غیــر قابــل تصــور خــود درپذیــرش همیشــگی نیروهــای متعــدد بــه طــور
مــدام بــا موفقیــت در جهــت مخالــف یکدیگــر تأثیــر مــی گــذارد و مطمــن تریــن راه و منشــاء بـرای تشــخیص و
آشــنایي ميــان ملــل مختلــف اســت .ادبیــات بـرای متــام ملــل و اقــوام جهــان قابــل فهــم و درک اســت و هیچگونــه
حــد و مــرزی منــی شناســد :نــه جغرافیایــی ،نــه قومــی ،نــه مذهبــی و نــه سیاســی .حضــور فرهنــگ رشقــی در
میــان فرهنــگ مــردم آلبانــی ،ریشــه در دوران بســیار کهــن دارد .از زمــان برق ـراری روابــط کهــن بیــن ایلیرهــا
و فارســها ،تأثیــر فرهنــگ ای ـران در فرهنــگ آلبانیایــی دیــده مــی شــود .درواقــع ،بــر اســاس تحقیقــات صــورت
گرفتــه بویــژه در زمــان کنونــی ،شــباهت هــاي ايــن دو فرهنــگ و تأثیـرات آنهــا بــر يکديگــر روشــنرت شــده اســت.
بالــكان در مــدت  13قــرن ،بــه طــور مســتقيم ،بــا دنيــاى اســام در متــاس و ارتبــاط بــوده اســت .هرچنــد
کــه بخــش زیــادی از ســنت فرهنــگ ایرانــی از طریــق مانویهــا و نئــو مانویهــا و فرقــة آنــان بــه نــام بوگومیــا بــه
منطقــة بالــکان رســید ،ایــن تأثی ـرات بــا آمــدن امپراطــوری عثامنــی بــه کشــور آلبانــی ،گــوزوو و ســایر مناطــق
آلبانیایــی نشــین بیشــر شــد .هامنطــور کــه مــی دانیــم عثامنیهــا دیــن اســام را از ایرانیــان پذیرفتنــد و متــدن
پيــش از خــود را نیــز بــه آن آمیختنــد.
قــرن هفتــم ﻫجــری قــرن حمــات قــوم خونخــوار مغــول بــه رسزمنيهــاي اســامي و از طــرف ديگــر،
جنگهــاي صليبــي بــه شــار ميآيــد .امــا در ايــن ميــان علــا و عرفــاي خراســاين و اي ـراين بيشــرين تأثــر را بــر
جــاي گذاشــتند ،زي ـرا بــه علــت تلفــات جــاين و مــايل زيــادي كــه داشــتند ،اكــر بــه منطقــة آناتولــی مهاجــرت
ميكردنــد .هامنطــور كــه مــي دانيــم در منطقــة خراســان از قــرن ســوم هجــري نهضــت مالمتیــه رونــق داشــت
و در قــرن بعــد بــر متــام بخشــهاي جهــان اســام تأثــر گذاشــته بــود .از آنجــا كــه اكــر عرفــاي بــزرگ خراســاين بــه
منطقــة آناتــويل كــوچ كــرده بودنــد مكتــب خراســاين و اصــول تصــوف مالمتيگــري را نيــز هم ـراه خــود بــه ايــن
منطقــهآوردنــد .ايــن مهمرتيــن دليــي اســت كــه متــام طريقتهايــي كــه در آناتــويل و بعــد در متــام امپراطــوري
عثــاين فعــال بودنــد از ايــن مكتــب رسچشــمه گرفتــه بودنــد .آناتــوىل از جايــگاه مشــابهى كــه خراســان ب ـراى
گســرش تصــوف در جهــان اســام داشــت در قلمــرو عثــاىن بويــژه بالــكان بـراى توســعة تصــوف برخــوردار بــود.
بــدون شــك ,آناتــوىل كانــون مهــم تصــوف ب ـراى بالــكان و بســيارى از كشــورهاى اســامى در دراز مــدت بــوده
اســت .ظهــور و پيدايــش تصــوف در گســرة در كشــور آلبــاىن بــه اوايــل ســيطره حكومــت عثــاىن بــر منطقــه
مربــوط مىشــود .در واقــع ،پــس از تأســيس نخســتني تكايــا در ســده  15و  16ميــادى ,گروههــاى مختلــف صــوىف
در ايــن منطقــه شــكل گرفتــه انــد .تاثــر ايــن طريقتهــا در بخــش هــاى فرهنگــى و مذهبــى از يكســو و در
قســمتهاي اجتامعــى ،ســياىس از ســوى ديگــر قابــل توجــه اســت .هــان اهميــت و ارزىش كــه فرقــة نقشــبنديه و
مولويــه در بوســنى داشــت ،فرقــة بكتاشــيه بـراى آلبــاين تبــاران داشــته و دارد .از ايــن رو مىتــوان گفــت بكتاشــيه
نســبت بــه ســاير فرقــه هــا در آلبــاىن ،كــوزوو و مقدونيــه حضــور وســيع و گســرده تــرى دارد .بكاتشــيه در
دورة حكومــت ســلطان “اورخــان” توســط شــيخ حاجــى بكتــاش وىل (وفــات :ســال 1337م) بوجــود آمــد .حاجــى
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بكتــاش در ســال  1248ميــادى در شــهر نيشــابور (خراســان) چشــم بــه جهــان گشــود و فرقــه و خانقــاه بكتاشــيه
در آناتــوىل را در  34ســالگى تأســيس كــرد .وى مؤلــف دو كتــاب بــه نــام هــاى “مقــاالت” و “فوايدالفقــور” اســت.
در طــول ه ـزاران ســال گذشــته ای ـران فرهنگهــای قــوی و غنــی داشــته و علــی رغــم جریانــات سیاســی
و نفــوذ حکومتهــای بیگانــه توانســته اصالــت فرهنگــی خــود را حفــظ کنــد .گســرش فرهنــگ اي ـراين از طريــق
تصــوف و فرقــة بكتاشــيه در آلبــاين انجــام شــده اســت .زمانــی کــه آلبانیهــا تحــت تســلط عثامنیهــا در آمدنــد،
مســتقیامً تحــت تأثیــر فرهنــگ ایرانــی نیــز قـرار گرفتنــد .در دوران  500ســالة حکومــت عثامنیهــا در آلبانــی ســه
زبــان رشقــی (اســامی) وجــود داشــت :زبــان ترکــی کــه زبــان اجرایــی و اداری بــود ،زبــان عربــی بــه عنــوان زبــان
الهیــات و رشیعــت و زبــان فارســی بــه عنــوان زبــان ادبیــات رايــج بــوده اســت .بنابرایــن بــه دلیــل تأثرپذیــری
ادبیــات عثامنــی از ادبیــات فارســی و نفــوذ فرهنــگ ایرانــی بــر ادبیــات کالســیک ترکــی در خــارج از قلمــرو
عثامنیهــا در شــهرهایي از جملــه اســتانبول ،بغــداد ،دمشــق و حتــی در بوســنی و آلبانــی درخشــش پیــدا کــرد و
بــه خاطــر همیــن ،دانســن زبــان فارســی در دربارهــای عثامنــی از اعتبــار زیــاد برخــوردار بــود .تاریــخ نویســان
از تأثیــر ادبیــات فارســی و در کل متــدن ايرانــی در منطقــة بالــکان متعجــب هســتند .وقتــي کــه مــی بینیــم هیــچ
ارتبــاط مســتقیمي میــان ملــل بالــکان (بــه خصــوص آلبانیهــا) و ایرانیهــا وجــود نداشــته اســت ایــن تعجــب بیشــر
خواهــد شــد.
در آلبانــی مــي تــوان شــخصیت هایــی را معرفــی منــود کــه بــه طــوری مؤثــر توانســته انــد زبــان وادبیــات
فارســی را معرفــی کننــد و حتــی برخــی از آنــان بــه ایــن زبــان شــعر رسوده انــد و در ایــن بــاره قلــم فرســایی
کــرده انــد ،یعنــی الگــوی کالســیک نــگارش فارســی را مــد نظــر خویــش قـرارداده انــد و بــه آن ســبک کار کــرده
انــد .در متــام تــاش هایــی کــه در جهــت تعمیــم فرهنــگ و علــوم پارســی  -ایرانــی از قــرن پانزدهــم و شــانزدهم
تــا بــه امــروز صــورت گرفتــه اســت شــهر « پریــزرن » در گــوزوو جایــگاه ویــژه ای را بــه خــود اختصــاص داده
اســت  .مراقبــت و نگهــداری از آثــار چاپــی و خطــی در ایــن شــهر منونــة بــارزی از ایــن ادعاســت .كتــاب هــاى
گوناگــون بــه زبــان هــاى فــارىس ،عــرىب و تــرىك كــه قــرون متــادى در بالــكان استنســاخ مــى شــده اســت ,داراى
ارزش ف ـراواىن هســتند.
در ايــن رســاله تنهــا بــه مؤلفــاىن اشــاره مــى شــود كــه اقــدام بــه ترجمــه و طبيعتـاً شــهرت آثــار فــردويس،
ســعدى شــرازى ،عطــار ,مولــوي ،حافــظ ،عــوىف ،جامــى كــرده انــد .البتــه اشــارة خــاىص هــم بــه مؤلفــان و
مرتجــاىن از كــوزوو مىشــود بــه ايــن دليــل كــه آنهــا از ديرزمــان گرايــش شــديدى بــه تفكـرات عرفــاىن و فلســفى
و فرهنــگ رشقــى داشــته انــد .مثــل “رشح گلســتان” ,تفســر و توضيــح گلســتان ســعدى توســط موالنــا ســودى
بوســنوى (وفــات 1598 :م .).ايــن تفســر توســط ابوبكرســعدىزاده پريشــتينوى در ســال  1808ميــادى استنســاخ
شــده اســت“ .رشح گلســتان” ,رشحــى بــر نســخة تــرىك گلســتان ســعدى اســت .مفــر اثــر مذكــور موالنــا
مصطفــى شــامولله از شــاخه هــاى “شــمعى” از پريــزرن اســت كــه ســال  1600يــا  1601ميــادى دار فــاىن را
وداع گفتــه اســت .احتــاالً اثــر وى پــس از مرگــش در ســال  1609ميــادى منتــر شــده باشــد .بعضــی از شــاعران
آلبانــی کــه بــر مثنــوی مولــوی تســلط داشــتند و آن را ترجمــه کردنــد و برخــی دیگــر اشــعار عطــار را الهــام
بخــش خویــش دانســتند ،در ایــن قالــب اشــعاری بــا روح فارســی رسودنــد .کارهــای ايــن دســته از کوشــندگان
صوفــی گرایــی ایرانــی را تداعــی مــی کنــد .در میــان آلبانیایــی هــا گــروه هــاي ادبــی بــا نــام «بیتجيــت» وجــود
دارد .امــکان دارد ایــن گــروه هــان «بیتــی جــی» یــا «بیتارهــا» باشــند کــه نــام فرقــه شــان از نــام شــاعری بــه
اســم «بیتــی» گرفتــه شــده اســت .و چنیــن شــاعرانی کــه شــعرهای خــود را بــه صــورت دوبیتــی مــی رسودنــد در
میــان آلبانیایــی هــا هســتند.
یــک آلبانیایــی دیگــر کــه در زمینــة ایرانشناســی کارهــای بســیار بزرگــي انجــام داده ،شــمس الدیــن ســامی
فـرارشی (1904 - 1850م ).بــود .ســامی فـرارشی ،بـرادر نعیــم فـرارشی خدمــات شایســته ای در جهــت شناســایی
و پیشــرد روشــهای آمــوزش زبانهــای رشقــی منــود .وی چهــره ای معــروف در ادبیــات تــرک اســت و او همچنیــن
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شــخصیتی ممتــاز و آشــنا بــه زبانهــای عربــی و فارســی اســت .ســامی فـرارشی نخســتین رمــان نویــس ترکیــه نيــز
بــه حســاب مــی آیــد .او کتابهــای زیــادی نوشــته از جملــه «قامــوس االعــام» و «قامــوس الرتکــی» .در زمینــة
ادبیــات فارســی ،ترجمــة منتخــب شــاهنامة فردوســی بــه نــام «زبــدة شــاهنامه» از اوســت و همچنیــن از وی
مــي تــوان یــک منایشــنامة پنــج فصلــی بــه اســم «کاوه» را کــه اقتبــاس شــده از شــاهنامة فردوســی اســت .ســامی
فـرارشی در یکــی از آثــار خــود مــی نويســد کــه یــک منایشــنامه بــه نــام «ســهراب» نوشــته اســت ،ولــی تــا امــروز
خــري از آن در دســت نيســت .او در مقدمــة ترجمــة کتــاب شــعر «خــورده فــروش» رسودة معلــم ناجــی ،شــاعر
ایرانــی ،مــی گویــد« :زبــان فارســی بـرای شــعر آفریــده شــده اســت و شــعر هــم بـرای آن».
عــاوه بــر ســامي مــی تــوان از ب ـرادرش ،شــاعر و فیلســوف نامــی آلبانــی تبــار ،نعیــم ف ـرارشی (– 1846
 1900م ).نــام بــرد کــه برخاســته از مکتــب بکتاشــیها بــود .نعیــم نــه تنهــا زبــان فارســی را خــوب مــی دانســت
بلکــه مجموعــة شــعر معروفــی نيــز تحــت عنــوان «تخیــات» بــه زبــان فارســی رسود کــه در ســال 1351/1972
بــه آلبانیایــی ترجمــه شــد .از کارهــای بــارز دیگــر وی مــي تــوان از کتــاب «قواعــد فارســیه بــه طــرز نویــن» کــه
بـرای تــرک هــا نوشــته اســت نــام بــرد .در ایــن تحقیــق تأثريپذیــری نعیــم فـرارشی از ادبیــات فارســی ،بــه ویــژه
مولــوی و ســعدی شــیرازی بررســی شــده و بعــي از اشــعار فارســی نعیــم فـرارشی بــه فارســی زبانــان معرفــی و
برخــی از اشــعار وی مــورد تحلیــل بالغــی قـرار گرفتــه شــده اســت .بــا در نظــر گرفــن ايــن کــه در تذکــره هــای
شــعرای پارســی گــو از شــاعران پارســی گــوی آلبانیایــی ذکــري نشــده اســت ،ایــن تحقيــق کمــک خواهــد کــرد کــه
ادب پژوهــان ایرانــی هــم از ایــن بــه پــس آشــنايی اندکــی بــا اشــعار فارســی نعیــم فـرارشی داشــته باشــند .بــه
نظــر مــن ناشــناخته مانــدن نعيــم فـرارشي و نيــز ادبیــات فارســی کــه در آلبانــی و کــوزوو نوشــته شــده ،بــاز هــم
بــه اوضــاع سیاســی و اجتامعــی نامناســب ملــت آلبانــی و ملــت ایرانــی بــاز مــی گــردد.
در ايــن تحقيــق ســعي كــرده ام نفــوذ مولــوي و مثنــوي او و ســعدی شــیرازی را در اشــعار نعيــم فـرارشي
تحليــل و بــرريس كنــم .اســاس كار مــن مشــركات محتــوا و موضــوع بیــن نعیــم فـرارشی و مثنــوي مولــوي بــود.
ســعي كــردم بــا مطــرح كــردن شــباهتهاي فكــري و نظــري آثــار نعیــم ،ميـزان تأثــر پذيــري او را از مولــوي نشــان
دهــم .در اينجــا شــايان ذكــر اســت كــه ايــن تحقيــق در ايــن زمينــه بـراي ملــت ايـران و آلبــاين اهميــت زيــادي
دارد .در گذشــته فرهنــگ اي ـراين و اســامي در آلبــاين تاثــر زيــادي داشــته و تنهــا شــعرا و نويســندگان آلبــاين
نيســتند كــه تحــت تأثــر مولــوي و زبــان و ادبيــات و فرهنــگ ايـراين قـرار گرفتنــد ،بلکــه درســاير مــوارد فرهنگــي
ايــن تأثــر فراتــر رفتــه اســت  .متاســفانه مــردم آلبــاين و همچنــن محافــل علمــي ايــن كشــور بــه دليــل اوضــاع
ســيايس و عــدم شــناخت زبــان فــاريس از ايــن گنجينــه و نيــز شــناخنت هويــت خويــش محــروم مانــده انــد.
همچنــن در اي ـران اطالعــات كايف دربــارة ايــن گنجينــه كــه متعلــق بــه زبــان فــاريس و فرهنــگ اي ـراين اســت،
وجــود نــدارد .در ايــن راســتا هــر دو كشــور بايــد تــاش كننــد  .زي ـرا ايــن گونــه پژوهشــها بهانــة خــويب ب ـراي
گفتگــوي متدنهــا اســت .از ســوي ديگــر نيــز كمــك مــي كنــد تــا آلبــاين و ايـران هويــت ناشــناخته خويــش را بــاز
يابنــد و آن وصلــه هــا و پيوندهــاي معنــوي و ب ـرادري ،كــه از ديــر بــاز داشــتند ،دوبــاره احيــا و اســتوار شــود.
ايــن تحقيــق كار بســيار كوچــي در راســتاي اجـراي همــن هــدف و مقصــود اســت .در پایــان ،از اســتادانی کــه در
طــول ايــن تحقيــق مـرا راهنــاي کــرده انــد سپاســگزاري مــي کنــم .اســتاد ارجمنــد دکــر کاظــم دزفوليــان و اســتاد
محــرم جنــاب آقــاي دکــر منصــور ثــروت و نيــز  ........کــه همــواره راهنــاي مــن بــوده انــد.
اميدواريم خداوند متعال يار و ياور همه ما باشد!
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فصل اول:

پيشينة تاريخي آلبانیها
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الیریها

گفتار اول :ریشه آلبانیها

اجــداد آلبانیهــا – یعنــی الیریهــا – از اصیلرتیــن نژادهــا میباشــد .ایــن عقیــده بــا توجــه بــه تحقیقــات
زبانشناســی ،باســتان شناســی و قــوم شناســی بــه اثبــات رســیده و جــای شــک نیســت کــه آلبانیایــی هــای کنونــی
در منطقــة بالــکان نســل باقیامنــدة از الیریهــا هســتند 1.از آلبانیهــا نخســتین بــار ،در ســال  ،1043در مــدارک
تاریخــی نــام بــرده شــده اســت ،و ایــن هنگامــی اســت کــه دســته ای از آنهــا دوشــادوش یونانیهــا درارتــش ژنـرال
یاغــی امپراتــوری روم رشقــی مــی جنگیدنــد .از آنهــا بــار دیگــر در ســال  1078هنگامــی کــه بــه نیروهــای روم
رشقــی پیوســتند تــا در برابــر یــک ماجراجــوی نورمــن ()Normanبــه نــام روبــرت گیــزکارد ()Robert Guiscard
مقاومــت کننــد ،یــاد شــده اســت 2.اغلــب تاريــخ نــگاران كشــورهای بالــکان بــر ايــن باورنــد كــه مــردم آلبــاين تــا
حــد وســيعي اخــاف الیریهــای ( )Ilirëtكهــن هســتند كــه ماننــد ســاير مردمــان بالــكان ،بــه قبايــل و طوايــف
تقســيم شــده بودنــد .نــام آلبــاين از نــام يــك قبيلــه الیریهــا بــه نــام آربــر (( Arberيــا اربــرش ()Arbereshë
گرفتــه شــده اســت و بعــد ازآن آلبانیهــا در نزديــي شــهر دورس (( Durrësزندگــي ميكردنــد .الیریهــا هــم
قبيلههــاي هنــد و اروپايــي بودنــد كــه درحــدود  1000ســال پيــش از ميــاد مســيح در بخــش غــريب شــبه جزيــره
بالــكان زندگــي ميكردنــد ،دورهاي كــه مصــادف بــا پايــان عــر مفــرغ و آغــاز عــر آهــن آالت اســت 3.الیریهــا
رسزمينهــاي گســردهاي از رودخانههــاي دانــوب ،ســاوا و مــراوا تــا دريــاي آدرياتيــك و رشــتهكوههاي ســار را
اشــغال كــرده بودنــد .در زمانهــاي مختلــف ،گروههايــي از الیریهــا از راه رسزمــن و دريــا بــه ايتاليــا مهاجــرت
كردنــد .ایــن قــوم کــه یکــی از قدیمیرتیــن اقــوام اروپــا نیــز هســت همســایه بوســنی هرزگویــن امــروز ،منتنگــرو،
رصبســتان ،داملاســی و تــا تریاســت ()Triestëبــود 4.اهــايل مقدونيــه باســتاين نيــز احتــاالً بــه نوعــي ريشــه از
الیریهــا داشــتهاند ،امــا طبقــة حاكــم آنهــا ،موافــق ويژگيهــاي فرهنــگ يونــاين بودنــد .در جنــوب و در طــول
ســواحل دريــاي آدرياتيــك ،الیریهــا در دشــت تحــت نفــوذ يونانيــان بودنــد و در آنجــا محلههــاي تجــاري تشــكيل
5
داده بودنــد.
الیریهــا گاو ،اســب ،محصــوالت كشــاورزي و باابـزار ســاخته شــده از مــس و آهــن معــادن محــي را توليــد و
تجــارت ميكردنــد .جنــگ یکــی از خصوصيــات و حقايــق ثابــت زندگــي قبايــل الیریهــا بــود .درســال  358پيــش
از ميــاد ،فيليــپ دوم مقدونيــه ،پــدر اســكندر كبــر ،الیریهــا را شكســت داد و كنــرل قلمــرو آنهــا را تــا فاصلــة
درياچــة اهــر ( )Ohërبــر عهــده گرفــت .اســكندر مقدونــی نريوهــاي  Clitusرئيــس قبيلــه الیریهــا رادر ســال
 335پيــش از ميــاد شكســت داد .رسانجــام رم قبايــل رسكــش الیریهــا را در بالــكان غــريب و در ناحيــه امپراتــور
تبــت (( Tibetدر ســال نهــم پــس از ميــاد شكســت دادنــد .روميهــا رسزمنيهــاي متشــكل ازآلبــاين كنــوين را بــن
ايالتهــاي مقدونيــه ،داملــايس و اپــروس تقســيم كردنــد.
حــدود چهــار قــرن ،قانــون روم ب ـراي رسزمينهــاي الیریهــا اقتصــاد ،توســعه فرهنگــي را بــه هم ـراه داشــت
و بــه اغلــب درگرييهــاي تضعيــف كننــده بــن قبايــل محــي نیــز خامتــه داد .روميهــا گروههــا و دســتههاي
نظامــي متعــددي را ايجــاد كردنــد و شــهرهاي ســاحيل را كامــاً التينــي كردنــد .الیریهــا خــود را بــه عنــوان
جنــگاوران لژيونهــاي رومــي معــريف كردنــد و بخــش قابــل مالحظـهاي از گارد بروتریــان ( )Praetorianرا تشــكيل
 - 1ضیائی ،علی اکرب ،رسزمین عقابها – تاریخ و فرهنگ مردم آلبانی،
بنیاد اندیشه اسالمی ،تهران ،1382 ،ص .43
 - 2مالکوم ،نوئل ،تاریخ اجاملی کوزو ،مرتجم باقر نصیری ،دفرت مطالعات سیاسی و بین املللی ،تهران ،1378 ،ص .55
3 - Historia e popullit shqiptar – I, Grup autorësh, botim III, Prishtinë, 1979, p.10
4 - Durham, Miss Edith, Abania and Abanians, Librarie Chapelot, 1921, cituar nga Ibrahimi, Nexhat, Islami në
trojet iliro-shqiptare gjatë shekujve, Logos-A - Shkup, 1999, p. 25.
5 - D’Angely, Robert, Enigma, Toena, Tiranë, 1998 p. . 84
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دادنــد .چنديــن امپراتــور رومــي از جملــه دیســلتیان ( )284-305( )Dicletianريشــة الیــری داشــتند ،دیســلتیان
بــا انجــام دادن اصالحــات بنياديــن از فروپــايش امپراطــوري جلوگــري كــرد .كنســتانتني كبــر كــه مســيحيت را
پذيرفــت و مركــز امپراطــوري را از رم بــه بيزانــس منتقــل كــرد و آن را قســطنطنيه ()Constantinopleناميــد.
امپراطــور جوســتینیان ( )Justinianكــه قانــون رم را تدويــن كــرد ،مشــهورترين كليســاي بيزانــس ،Hagiasofia ،را
ســاخت و امپراطــوري را بــر قلمروهــاي از دســت رفتــه دوبــاره گســرش داد كــه احتــاالً او نيــز از تبــار الیریهــا
بــوده اســت 6.الیریهــا در برابــر ســیطرة روم و بیزانــس رســوم ،عادتهــا ،زبــان و حتــی خدایــان خودشــان را حفــظ
کردنــد تــا آنجــا کــه مــردگان را نیــز بــه شــیوة پیشــنین خــود دفــن مــی کردنــد .آنهــا نــوزادان خــود را بــا اســمهای
7
الیــر مــی نامیدنــد و نهــاد خانــوادة ســنتی خویــش را از ســلطه روم و بیزانــس دور نگــه مــی داشــتند.

دین الیریها
از قــرن اول ميــادي ،ديــن مهــر پرســتي و هم ـراه آن فرهنــگ و ســنت اي ـراين بــه امپراتــوري روم راه یافــت
تــا جایــی کــه آییــن مهــر يــي از رايجرتيــن و مؤثرتریــن ادیــان روم محســوب مــي شــود 8.اگــر چــه ايــن ديــن
ايـراين ،حتــي در دوره اســتيالي متــدن يونــان بــه اروپــا راه يافتــه بــود امــا نتوانســته بــود در زندگــي مذهبــي مــردم
يونــان نقــش مهمــي ايفــا کنــد .بــا ایــن حــال در قلمــرو امپراتــوري روم ،ايــن ديــن در برخــي دوره هــا از طــرف
امپراتورهایــی ماننــد :كومــودوس  192-180( Commodous -م) ،آئورلــن 280-270( Aurelian -م) ،ديوكلتــن -
370(Diocletianم) ،يوليــان اپوســتت  - Julia Apostate -و امثــال آنهــا حاميــت مــي شــد 9.مهرپرســتي درآغــاز،
توســط رسبــازان و تجــار در بنــادر و مناطــق مــرزي امپراتــوري روم رواج پيــدا كــرد؛ امــا در مراحــل بعــد ،مركــز اصــي
و كانــون فعاليــت پــروان آییــن مهــر ،در اروپــاي مركــزي ،ميــان رودخانــة دانــوب و در خــود شــهر روم قـرار گرفــت.
امــروز مهمرتيــن معابــد و آثــار باســتاين آییــن مهرپرســتي در كشــورهاي مجارســتان ،رومــاين و يوگوســاوي ســابق
ديــده مــي شــود؛ زيـرا نــروي انســاين اصــي ارتــش روم از ايــن ناحيــه گــرد آوري مــي شــد و آنهــا رسبــازاين بودنــد كه
بيــش از ســاير مــردم پايبنــد بــه آمــوزه هــاي ايــن ديــن شــدند .جذابيــت و آمــوزه هــاي تــازه و فـرا جهــاين ديــن مهر،
مــردم امپراتــوري روم را بــه ســمت خــود كشــيد .زيـرا بــر خــاف اديــان روم ،ايــن ديــن بــه اخــاق و ارزشــهاي انســاين
اهميــت داده و نیــز از برخــورد بــا بــدي هــا و كســب پــاداش و كيفــر اخــروي خــر مــي داد .ايــن عوامــل نقــش
بســیار مهمــي در نــر و پخــش رسيــع مهرپرســتي در قلمــرو امپراتــوري روم داشــته اســت .برابــري مــردم ،آزادي
نفــس ،توجــه بــه ارزشــهاي اخالقــي و خدمــت بــه همنوعــان مهمرتيــن عنــارص آییــن مهرپرســتي محســوب مــي شــد
كــه در ترويــج ایــن ديــن نقــش مؤثــري داشــتند .10مســيحيت در اولــن قــرن پــس از ميــاد بــه رسزمنيهــاي الیریهــا
وارد شــد .ســنت پــول ( )Saint paulمبلــغ دیــن مســیح ،نوشــت كــه وي در ايــاالت رمــي الیریهــا تبليــغ ميكــرده
و افســانههايي حــايك از ايــن وجــود دارنــد كــه او از شــهر دورس نيــز ديــدار كــرده اســت .زمــاين كــه امپراتــوري
روم در ســال  395پــس از ميــاد بــه دو بخــش رشقــي و غــريب تقســيم شــد ،رسزمينهايــي كــه آلبــاين كنــوين را
ميســازند توســط امپراتــوری رشقــي اداره ميشــدند امــا از نظــر مذهبــي بــه رم وابســته بودنــد 11.قرنهــا پــس از آن،
رسزمنيهــاي آلبــاين تبديــل بــه عرصـهاي بـراي نزاعهــاي مذهبــي بیــن روم و قســطنطنيه شــدند .ســقوط امپراطــوري
روم و بــه وجــود آمــدن عــر مهاجرتهــاي بزرگــی تغيـرات بنيادينــی را بـراي شــبه جزيــره بالــكان و مــردم الیریهــا
بــه ارمغــان آورد .مــردان قبايــل بربــر بــر بســياري از شــهرهاي باشــكوه قــر ســاختند و شــيوههاي موجــود اجتامعي
و اقتصــادي را از ميــان برداشــتند .امــا بــه بركــت رشــتهكوههاي محافــظ ،جامعــة قبيلـهاي يكپارچــه ،مــردم آلبــاين بــا
عزمــی راســخ هويــت و زبــان متاميــز خــود را گســرش دادنــد.
6 - Ibid, fq. 86
7 - Stipçeviç, Aleksander, Ilirët– historia, jeta kultura, simbolet e kultit, bot. II. Prishtinë, 1990, p. 35
- - 8فرانتس ،كومن،اديان رشقي در امپراتوري روم ،مرتجم مليحه معلم و پروانه عروج نيا ،تهران ،سمت  ،1377 ،ص.82.
فرانتس ،كومن ،آيني پر رمز و راز ميرتایي ،مرتجم ،هاشم ريض ،چاپ دوم ،تهران ،بهجت ،1383 ،ص.105-53.
. - 9فرانتس ،كومن ،ايني پر رمز و راز ميرتاي ،پيشني ،ص.94-93.
 - - 10فرانتس ،كومن ،اديان رشقي در امپراتوري روم ،پيشني ،ص.147-127.
11 - D’Angely, Robert, Enigma, p. 130
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تقريب ـاً بــا اوج اســتيال و نــر مهرپرســتي در امپراتــوري روم در قــرن  4-3ميــادي يــك ديــن ديگــر اي ـراين،
وارد قــارة اروپــا شــد و باعــث درد رس و مشــكالت ف ـراواين ب ـراي حكومــت و كليســا گشــت .ايــن ديــن ،ديــن
مــاين اســت كــه در قــرن ســه ميــادي از طريــق ســوريه و مــر وارد جنــوب و رشق اروپــا شــد و خيــي زود متــام
منطقــه مذكــور را فـرا گرفــت 12.رسزمــن واقــوام ايلرييهــا يــي از مراكــز مهــم ترويــج ديــن مــاين در قــرن ســه و
چهــار محســوب مــي شــد .بــه همیــن ســبب رسزمینهــای الیــری بــار دیگــر محــل ورود و نــر دو ديــن اي ـراين
شــد و فرهنــگ و ســنت هــاي ايـراين را در اروپــا ترويــج داد .امــا بايــد گفــت كــه ديــن مــاين اگــر چــه رسچشــمه
و اســاس هــر دو يــي بــود ،بــر خــاف آییــن مهــر بــا اســتقبال گرمــي روبــرو نشــد .يــي از سـزار هــاي بــزرگ بــه
نــام ديوكلتــن فرمــان رسكــويب و ريشــه كنــي پــروان ديــن مــاين را صــادر كــرد؛ اگــر چــه او ،خــود بزرگرتيــن حامــي
ديــن مهرپرســتي محســوب مــي شــد .هــر دو ديــن اي ـراين كــه وارد اروپــا شــده بودنــد ،اصــول مزديســنا يــي و
ثنويــت داشــند؛ امــا ديــن مهــر رسبــازان و مــردم را خــادم و مطيــع مــي ســاخت در صــوريت كــه ديــن مــاين بــا
آمــوزه هــاي دنياگريــزي خويــش ،مــردم را بــه شــورش و قيــام تحریــک مــی کــرد .بــه احتــال زيــاد همــن عامــل،
دليــل اصــي مخالفــت حاكــان روم بــا ديــن مــاين بــود .مهمرتيــن مراكــز ترويــج ديــن مــاين در اروپــاي قــرن ســه
و چهــار ميــادي يونــان ،ايتاليــا ،ايلرييــك و فرانســه بــود ،كشــورهايي كــه ميــان قــرن  10و  15ميــادي كانــون
13
فعاليــت هــاي نئــو مانويــان( )Neo-Manichaeismاروپــا محســوب مــي شــدند.
در قــرن چهــارم ،قبايــل بربــر رشوع بــه غــارت امپراطــوري روم كردنــد و ثروتهــاي رسزمنيهــاي الیــری تبــار
تنــزل كردنــد .گوتهــاي آملــاين و هونهــاي آســيايي کــه نخســتني متخاصــان بودنــد ،در اواســط قــرن چهــارم
بــه روم هجــوم آوردنــد .آوارهــا ( )Avarدر  570پــس از ميــاد حملــه كردنــد ،و رصبهــاي اســاو و كرواتهــا
در اوايــل قــرن هفدهــم بــر نواحــي الیریهــا تاختنــد 14.حــدود  50ســال بعــد ،بلغارهــا بيشــر شــبه جزيــرة بالــكان
را بــه تــرف خــود درآوردنــد و قلمــرو خــود را تــا لولنــدز كــه اكنــون آلبــاين مركــزي ناميــده ميشــود گســرش
دادنــد .بســياري از الیریهــا بــا تغيــر موجوديــت مســتقر كشــاورزها بــه زندگــي خانــه بــدويش چوپــاين ،از نواحــي
ســاحيل بــه كوهســتاين گريختنــد .ســاير الیریهــا بــا فاتحــان وصلــت كردنــد و رسانجــام نیــز از بــن رفتنــد .بــه
طــور كيل ،مهاجــان مراكــز فرهنگــي روم و بيزانــس را در رسزمنيهايــي كــه اكنــون آلبــاين نــام دارد از بــن
بــرده يــا تضعيــف كردنــد .دوبــاره در اواخــر ســدههاي ميــاين ،مهاجــان نواحــي الیریهانشــن بالــكان را تخريــب
كردنــد .نريوهــاي بلغــار ،رصب و بيزانــس از راه خشــي وارد شــدند و بــراي ســالها ایــن ناحيــه را در تســلط
خــود نگهداشــتند .درگرييهايــي میــان طوايــف رقيــب وجــود داشــت و همچنیــن تجاوزهــاي رصبهــا مشــكاليت
را ايجــاد كردنــد كــه عامــل عزميــت گروهــي از ايــن نواحــي بــه ســمت جنــوب يونــان شــد .امــا الیریهــاي ســاكن
در رسزمنيهايــي كــه متشــكل از آلبــاين و گــوزوو و يونــان هســتند هرگــز كامـاً جــذب يــا حتــي كنــرل نشــدند.

امپراطوری عثامنی در مناطق آلبانیها
در  28ژوئــن ســال  ،1389تركهااتحــاد نريوهــاي بالــكان را تحــت رهــري رصبهــا در كــوزوو شكســت دادنــد
و خــود را بــه عنــوان اربابــان بالــكان تثبيــت كردنــدو تــا ســال  1393بــر آلبانــی هجــوم بردنــد .آلبــاين شــايل
فئودالــی در كنــرل رهـران قبايــل مســتقل باقــي مانــد ،گرچــه تحــت قــدرت فرمانــرواي متبــوع ســلطان بودنــد.
نخســت ،قبايــل آلبــاين بــه هيــچ جنگــي بــا ســپاه ســلطان عثــاين نپرداختنــد .امــا در قــرن  15اســکندربیک قبايــل
آلبــاين را در يــك پيــان دفاعــي بــا يكديگــر متحــد كــرد .همیــن کار پيرشفــت عثــاين را بـراي بيــش از دو دهــه
بــه تعويــق انداخــت .نشــان خانوادگــي وي ،کــه از يــك عقــاب دو رس ســياه بــر روي زمينـهاي قرمــز تشــكيل شــده
بــود ،مبــدل بــه پرچمــي شــد كــه تحــت آن حركتهــاي مــي آلبــاين قرنهــا بعــد گــرد هــم آمدنــد.15
- - 12گئو ،ويدنگرن ،ماين و تعليامت ا ،مرتجم نزهت صفاي اصفهاين؛ تهران ،نرش مركز ،1376 ،ص.156.
- - 13هامن ،ص.165.
14 - Historia e popullit shqiptar, p. 21
Duka, Ferit, Momente të kalimit në Islam te popullësisë shqiptare në shek. XV-XVII, Feja, Kultura dhe tradita - 15
.128 .p 1995 ,islame ndër shqiptarë, (Simpozium ndërkombëtar), Prishtinë
| | 16

در ســالهاي بعــدي ،اســكندربيگ بــه طــور موفقيــت آميــزي ســيزده هجــوم عثــاين را دفــع كــرد و شــامل ســه
محــارصة اصــي عثــاين بــر قلعــه کرویــا ( )Krujëميشــد كــه توســط خــود ســاطني انجــام شــده بــود (ســلطان
مـراد دوم درســال  1450و ســلتان محمــد دوم درســال  1466و  .)1467او بــه طــور گســرد ه در جهــان مســيحيت
بخاطــر مقاومــت در برابــر تركهــا تقديــس ميشــود و بعــد از ایــن موفقیــت هــا لقــب ‘ Atleta Christiتوســط
پــاپ کالکتــوس ســوم(( Calixtusبــه او داده شــد .مقاومــت آلبــاين تــا زمــان مــرگ اســكندربيگ در  17ژانويــه
 1468در شــهر لــزه(( Lezhëحفــظ شــد .تاپايــان قــرن  16امپراتــوري عثــاين بــه اوج قــدرت ســيايس خــود رســيد
16
و آلبــاين در متامــي مــوارد چهــره اســايس كشــور را تغيــر داده اســت.
نخســتني آلباينهايــي كــه بــه اســام رو آوردنــد پ ـران جــواين بودنــد كــه بــه ارتــش و حكومــت ســلطان
عثامنــی فـرا خوانــده شــدند .امــا در اوايــل قــرن هفدهــم ،تعــداد زيــادي از آلبانيهــا بــه اســام پيوســتند .در طــول
يــك قــرن ،جامعــة اســامي ،آلبــاين بــن مســلامنان ســني و طرفــداران فرقــه بكتاشــيه تقســيم شــد .همچنــن مــردم
آلبــاين بــه دو قبيلــة مجــزا و دســتههاي گويــي گگ ( )Gegëهــا و توســك ( )Toskëهــا تقســيم شــدند .در
كوههــاي شــايل ،آلبانیهــای گگ ( )Gegëکــه بــه شــكل جامعــه قبيلـهاي زندگــي ميكردنــد اغلــب كامـاً مســتقل
از حاكــم عثامنيهــا بودنــد .در قــرن نوزدهــم ،ســاطني عثــاين بيهــوده تــاش كردنــد تــا بــا تقديــم مجموعـهاي از
اصالحــات بــا هــدف مهــار كــردن مأمــوران نافرمــان و خامــوش كــردن آتــش مــي گرايــي میــان مردمــان يبشــار
امپراطــوري در حــال ســقوط خــود را تقويــت كننــد امــا قــدرت مــي گرايــي قويــر از آن بــود كــه خنثــي شــود.17
تقســيم بنــدی رسزمنيهــاي آلبــاين تبــار بــه بخشهــاي كوچكــر ،لردهــاي فئــودال مســتقل کــه روســاي قبيلــه
بــر ايــن قطعــات حكــم ميراندنــد ،بــه ســادگي آنهــا را گرفتــار ارتــش عثــاين كردنــد .قبايــل اوليــه آلبــاين خيــي
زود بــا تركهــا پيــان وفــاداري بســتند .ســلطان عثــاين خــود را – رهــر دينــي – نــه يــك دولــت مــي -كــه
اهدافــش دفــاع وترویــج دیــن اســام بــود پذیرفتنــد .غــر مســلامنان بــا پرداخــت ماليــات موقعيــت خــود را
حفــظ ميكردنــد ،امــا مــيتوانســتند مذهــب قدميــي و مقيــاس بااليــي از آزادي محــي خــود را حفــظ كننــد .بــا
پيوســن بــه اســام ،افـراد ميتوانســتند میــان فاتحــان خــود را تــا قــر صاحــب امتيــاز جامعــه بــاال بياورنــد .18در
اوايــل ســالهاي امپراطــوري ،متامــي مأمــوران ردة بــاالي عثــاين غالمــان ســلطان بودنــد .مســيحيان آلبــاين کــه بــه
خاطــر وفــاداري از ســوي عثامنيــان در رده هــاي بــاالي اجتامعــي پذيرفتــه مــي شــدند بــه رشطــي فرزندانشــان
بـراي صعــود بــه ايــن رده هــا مــورد قبــول واقــع مــي شــدند کــه اســام آورده باشــند  .در اوايــل قــرن هفدهــم،
بســياري از آلبانيهــا مســلامن شــده بــه جــاي ديگــری در داخــل امپراتــوری عثــاين مهاجــرت و در ارتــش و
دولــت عثــاين ب ـراي خــود كار پيــدا كردنــد .برخــي در حكومــت عثــاين موقعيتهــاي قدرمتنــدي بــه دســت
آوردنــد .حــدود يس آلبانيــايئ بــه موقعيــت وزيــر اعظمــي ،جانشــن اعظــم ســلطان ،دســت يافتنــد .تركهــاي عثامين،
رسزمنيهــاي آلبانيــايئ نشــن را بــن شــاري از مناطــق والیــت تقســيم كردنــد.

194 .p ,1994 ,Demiraj Shaban, Gjuhësi Ballkanike, Shkup - 16
193 .Historia e popullit shqiptar, p - 17
194 .Ibid, p - 18
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دین اسالم

گفتار دوم :دین اسالم در آلبانی

اســام از حــدود  610م بــه وســیلة حــرت محمــد (ص) ،در مکــه تبلیــغ گردیــد و بــا گســرش رسیــع و
چشــمگیر ،در فاصلــه ای کمــر از نیــم قــرن ،دیــن غالــب بــر بخــش وســیعی از آســیا و آفریقــا گشــت .پیــروان ایــن
دیــن مسـلِم یــا مســلامن خوانــده مــی شــوند .اســام در لغــت بــه معنــای انقیــاد و گــردن نهــان بــه حکــم اســت و
در کاربــرد دینــی آن ،اشــاره بــه تســلیم در برابــر فرمــان و حکــم الهــی اســت .بنابــر آیــات قرآنــی کــه اصیــل تریــن
منبــع شــناخت دیــن اســام اســت  ،ایــن دیــن بــه هیــچ روی میــان پیامـران الهــی جدایــی قائــل نیســت ،بلکــه در
بیــان قــرآن ،همــة پیامـران مبلّــغ دینــی واحــد بــا صورتهــای گوناگــون بــوده انــد کــه هــان دیــن اســام بــوده و
تعلیــم مشــرک آن تســلیم در برابــر فرمــان خداونــد یکتاســت .بــر ایــن پایــه ،گاه در قــرآن کریــم ،از اســام هــان
دیــن مشــرک توحیــدی یــا بــه تعبیــری دیگــر «دیــن اللــه» اراده شــده اســت کــه همــة انبیــاء مبلــغ آننــد و دینــی
جــز آن نــزد خداونــد پذیرفتــه نیســت ( نــک  :آل عمـران  85 ، 83 ، 19/3/؛ مائــده  ) 44/5/و واالتریــن منونــة آن
دینــی اســت تکمیــل کننــدة ادیــان پیشــین الهــی کــه حــرت محمــد (ص) بــه تبلیــغ آن مبعــوث شــده و در طــول
 23ســال بــه ادای ایــن رســالت اهتــام منــوده اســت ( نــک  :مائــده . 19) 3/5/

اصول اعتقادی دين اسالم
اصــول اعتقــادی اســام ایــان و اعتقــاد بــه توحیــد ،نبــوت و معــاد اســت .ایــن  3اصــل در واقــع شــالودة
دیانــت اســام را تشــکیل مــی دهــد ،بــه گونــه ای کــه کلیــة گ ـزاره هــای خــری و انشــایی کــه در ایــن آییــن
آمــده  ،معنابخشــی خــود را وامــدار یکــی از ایــن اصلهــا یــا هرســة آنهاســت  .بدیــن قـرار ،همــة افـرادی کــه بــه
دیــن اســام گرویــده انــد ،بــا آنکــه اختــاف نظرهــای بســیار چشــمگیر و گاه کامـاً متعارضــی دربــارة جزئیــات
و تفســیر ایــن باورهــا دارنــد ،امــا همگــی بــه ایــن اصلهــا معتقــد و پایبندنــد و تردیــدی در ایــن ندارنــد .کــه:
 .1خداونــد متعــال آفریننــدة جهــان بــوده و هســت و در ذات ،صفــات و افعــال یگانــه اســت و هیچکــس
بــه هیــچ وجــه همــکار و انبــاز او نیســت؛
 .2حــرت محمــد (ص) پیــام آور و فرســتادة خداســت و بــه دنبــال زنجیــره ای از پیام ـران و بــه عنــوان
واپســین آنهــا از ســوی خداونــد برگزیــده شــده اســت  .قــرآن کریــم مجموعــه ای از گفتارهــای خداونــد اســت
کــه بــه او وحــی گردیــده اســت ؛
 .3معــاد بــا روز قیامــت بــی شــک رخ خواهــد داد و در پیشــگاه محکمــة الهــی بــه خــوب و بــد کردارهــا
و انگاشــته هــای مــردم رســیدگی خواهــد شــد و رسانجــام ،نیــکان بــه بهشــت  ،و بــدکاران بــه دوزخ خواهنــد
20
رفــت.
اصطــاح « اصــول اعتقــادی » در قــرآن نیامــده اســت و در مجموعــه هــای حدیثــی چــون صحــاح ســته و
بحاراالنــوار بــا توجــه بــه فهرســتهایی کــه از واژگان ایــن کتابهــا نوشــته شــده ایــن اصطــاح بــه چشــم منــی خــورد.
ایــن امــر نشــان مــی دهــد کــه چنیــن تعبیــری در دســتگاههای کالمــی دههــا ســال پــس از عــر پیامــر (ص) کــه
در صــدد تبییــن دیــن اســام در یــک دســتگاه فکــری منســجم بودنــد ،پدیــد آمــده اســت .بــه هــر روی ،اصطــاح
اصــول اعتقــادی تعبیــر دقیقــی از ماهیــت دیــن و دینــداری در اســام اســت و دینــداری بــدون وجــود هریــک از
ایــن مفاهیــم ،معنــای خــود را از دســت مــی دهــد.

 - 19دانشنامة جهان اسالم ،جلد سوم ،زیر نظر « غالمعلی حداد عادل»  ،بنیاد دایرة املعارف اسالمی ،تهران 1375 ،ج ،13 .ص .365
 - 20طالقاين ،سيد محمود ،پرتوي از قرآن ،ج اول ،رشکت سهامي انتشار ،يب جا و يب تاريخ ،ص.3 .
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ورود اسالم به آلبانی
در اغلــب کشــورهای بالــکان ورود اســام را بــا هجــوم لشــگر عثامنــی همزمــان دانســته انــد .برخــی از
نویســندگان آلبانیایــی اولیــن آثــار و نشــانه هــای اســام و متــدن اســامی در شــبه جزیــرة بالــکان را متعلــق بــه
دوران قبــل از قــرون وســطی مــی داننــد .متامــی مورخــان و باســتان شناســان بــر ایــن عقیــده انــد کــه مــردم
بالــکان همــواره روابــط تجــاری گســرده ای بــا ســایر ملــل داشــته انــد .ملــل ســاکن بالــکان از طریــق جــاده
ابریشــم بــا ای ـران و چیــن در رشق ارتبــاط بــر ق ـرار کــرده بودنــد .ایــن ارتباطــات عــاوه بــر خشــکی از طریــق
دریــا نیــز امــکان پذیــر بــود ،لــذا روابطــی دوجانبــه و مســتحکم در عرصــه هــای اقتصــادی ،سیاســی و نظامــی
بیــن آنهــا و ســایر ملــل در رشق و غــرب برقـرار بــود .عواملــی کــه موجــب شــد تــا مــردم شــبه جزیــرة بالــکان از
ایــن امــر یعنــی پذیــرش اســام اســتقبال کردنــد ،بــه ايــن ترتيــب انــد:

عوامل مذهب
در بررســی و تحلیــل چگونگــی ورود اســام بــه شــبه جزیــره بالــکان بــه ویــژه در رسزمیــن آلبانــی عاملــی
کــه بیــش از ســایر عوامــل خودمنایــی مــی کنــد ،مذهــب اســت .رضوری اســت علــل جاذبیــت اســام نســبت بــه
مســیحیت و ایدئولــوژی هــا و مکاتــب رایــج بررســی گــردد و اینکــه اســام چــه اصولــی را عرضــه و پیشــنهاد
کــرد تــا توانســت ایریلیــری هــا را متقاعــد و شــیفته و مجــذوب خــود کنــد .اســام در وهلــه نخســت معنــاو
مفهــوم خــدا ورضورت وجــودی او را بــه مــردم آموخــت و هــدف از خلقــت انســان را ترشیــح کــرد .اســام بــر
خــاف مســیحیت کــه بــه بعــد معنــوی انســان توجــه دارد جنبــه هــای مــادی و معنــوی انســان را مــد نظــر
داشــته و بـرای همــه جوانــب انســانی دارای برنامــه و اصــول معقــول الهــی اســت .اســام از طریــق قـران کریــم
و احادیــث پیامــر اکــرم (ص ) و اولیائــش روحــی تــازه بــه روح مــردم بالــکان دمیــد و وحدانیــت و یکتاپرســتی را
بــه مــردم عرضــه کــرد و بــه وســیلة رشیعــت اهــداف اصلــی خــود را کــه هــان تعالــی انســان و ســعادت جاویــد
اوســت متذکــر شــد و انســان را مناینــده و خلیفــه و جانشــین خــدا بــر روی زمیــن معرفــی کــرد  .مــورخ اروپایــی
«اســتاوریانوس» مــی نویســد کــه دیــن اســام بــه خــودی خــود عامــل اصلــی در پذیــرش رسیــع و گســرده اســام
در منطقــه بــود .اســام عــاوه بــر پرداخــن بــه ابعــاد معنــوی ،در جــزء جــزء زندگــی روزمــرة انســان نیــز ارائــه
طریــق کــرده بــود .یکتاپرســتی در طــول تاریــخ رنــگ باختــه بــود و اســام بــا ورود خــود بــا قــدرت متــام بــه ایــن
مســأله تأکیــد کــرد و نــوع بــر را از عبودیــت غیرخــدا منــع کــرد .اســام برخــاف دیگــر مکاتــب بــه وحدانیــت
خداونــد و تأییــد همــه ادیــان آســانی و پیامـران الهــی مقابلــه بــا رشک و اســتثامر آنهــا تأکیــد کــرد.

عوامل اخالقی
ارزشــهای اخالقــی نقــش مهمــی در توســعه جوامــع دارنــد و اســام تأکیــد زیــادی بــر ایــن عامــل دارد .
ارزشــهای اخالقــی در اســام براســاس یکتاپرســتی و تقــوای الهــی پایــه ریــزی شــده اســت و ایــن ارزشــها بخشــی
از زندگــی روزمــرة انســان را تشــکیل مــی دهــد ،بــه طــوری کــه جــزء جدایــی ناپذیــر از او مــی گــردد و بــه طــور
مســتمر مــی بایســت در عمــل و رفتــار او مشــهود باشــد .شــعار نــوع دوســتی ،ایثــار و فــداکاری و ترجیــج حــق
بـرادر نســبت بــه خــود همگــی معانــی و مفاهیــم جدیــدی بودنــد کــه نــوع روابــط انســانها را بــه کلــی درهــم
ریخــت و همــه چیــز براســاس عشــق و عدالــت و نظــم و تقــوی بنیــان گردیدنــد و قــرآن کریــم هرگونــه تبعیــض
و تفاوتــی را در رنــگ و نــژاد و زبــان مــردود و انســانها را در برابــر خداونــد یکســان دانســت .اســام بــا قوانیــن
متکامــل وهمیشــگی خــود و بــا تشــویق و بــه خوبــی هــا و پرهیــز از زشــتی هــا ســبب تکامــل زندگــی مســلامنان،
خالقیــت و ارتقــای ارزش انســانی گردیــد .آثــار جهانگردانــی چــون «ابــن بطوطــه» گــواه ایــن مدعاســت .او در
ســفرنامه خــود و در ســفری کــه اوایــل قــرن چهاردهــم میــادی بــه آســیای صغیــر داشــته ،نــوع زندگــی ،آرامــش،
تجــارت ســامل ،عبــادت و میهــان نــوازی مســلامنان بالــکان را بــه خوبــی ترشیــح کــرده اســت .برداشــت ناقــص
و افراطــی از دیگــر ادیــان آســانی ســبب گردیــد کــه اســام بــه عنــوان دینــی روشــن و پیــرو در همــه عرصــه
هــای زندگــی مــردم بالــکان وارد شــود.
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عوامل فرهنگی
اســام دینــی اســت کــه علــم آموخــن را بزرگرتیــن وظیفــه بــر دانســته و بــر همیــن پایــة بنیادیــن اســت
کــه اســام توانســت طــی چهــارده قــرن شــاهد رشــد و شــکوفایی روزافــزون خــود باشــد .مســلامنان هرگــز دســت
بــه تخریــب فرهنگهــا و متدنهــای بــری همــت نگامشــته ،بلکــه اســام آنــان را بــه حفــظ و حراســت از ارزشــهای
فرهنگــی ملــل مختلــف ســفارش کــرده اســت .ایــن نزدیکــی بیــن علــم و اســام ،مــردم بالــکان را واداشــت تــا بــا
ایــن مکتــب بــه دیــده دیگــر بنگرنــد و آن را بــا آغــوش بــاز بپذیرنــد.

عوامل سیاسی و اقتصادی
اســام مفهــوم کاملــی از روابــط اجتامعــی ،سیاســی و اقتصــادی انســان ارائــه کــرده اســت کــه از جملــه آنهــا
مســاوات همــگان در مقابــل قانــون الهــی اســت .رشیعــت هــان قانــون ثابــت الهــی اســت کــه بــه انســان حــق
انتخــاب و آزادی در چارچــوب احــکام الهــی مــی بخشــد .ظلــم و ســتمهایی کــه از ســوی امپراطــور ی بیزانــس
علیــه ملتهــای بالــکان روا گردیــد زمینــه را ب ـرای پذیــرش اســام کــه دینــی آزادیخــواه و قانــون گ ـرا و مخالــف
هرگونــه ظلــم و تعــدی بــه حقــوق انســانها بــود ،همــوار ســاخت.

عوامل اجتامعی
مســلامنان در اولیــن برخــورد بــا اقــوام بالــکان بــه وضعیــت بســیار دشــوار و ســخت آنــان در ابعــاد مختلــف
سیاســی ،اقتصــادی ،اجتامعــی و فرهنگــی پــی بردنــد .حاکمیــت فرمانروایــان مختلــف از امپراطــوری روم،
امپراطــوری بیزانــس ،بلغارهــا و رصب هــا وضعیتــی بحرانــی در جامعــه بالــکان بــه وجــود آورده بــود .ورود اســام
بــا قوانینــی روشــن و محکــم و رهایــی بخــش توانســت ایــن جامعــه بح ـران زده را از چنیــن حالــت آشــفته ای
برهانــد .خداونــد نــوع بــر را از یــک زن و مــرد آفریــد و همــه در برابــر او یکســان هســتند و تنهــا عامــل برتــری
هامنــا پرهیــزکاری اســت و ایــن یکــی از دســتاوردهای مهــم و بنیادیــن اســام در بالــکان بــود کــه برتــری جویــی
هــا را از میــان برداشــت .اســام بــه رنــگ و نــژاد و پوســت و زبــان و ملیــت و موقعیــت اجتامعــی انســانها کاری
نــدارد و ایــن امــر ســبب جاذبیــت هرچــه بیشــر اســام در میــان اقــوام بالــکان گردیــد.21

چگونگی گسرتش متدن اسالمی در شبه جزیره بالکان
اینکــه چگونــه اســام و متــدن اســامی بــه شــبه جزیــره بالــکان رســیده اســت مناقشــات زیــادی میــان
مورخــان و محققــان صــورت گرفتــه و دربــارة نخســتین متاســهای مســلامنان بــا مــردم ایــن رسزمیــن نظریــات
مختلفــی را بیــان داشــته انــد کــه هریــک از ایــن آراء از گرایــش و انگیــزة خاصــی پیــروی مــی کنــد .برخــی
لشگرکشــی نظامــی را عامــل اساســی ورود اســام بــه بالــکان مــی داننــد و برخــی منطــق اســام را تنهــا عامــل
قلمــداد کــرده انــد و برخــی نیــز معتقدنــد کــه رسبــازان مســلامن پــس از آنکــه دژهــای بالــکان را بــه تســخیر
درآوردنــد زمینــة آشــنایی مــردم را بــا تعالیــم اســام فراهــم ســاختند و مــردم بالــکان مجــذوب و شــیفته ایــن
دیــن گردیدنــد.
یکــی از راههــای ارتبــاط مســلامنان بــا مــردم بالــکان روابــط تجــاری و دادوســتد قبایــل ایلیــری آلبانیایــی بــا
اعـراب و ترکهــا از طریــق بنــادر و شــهرهای حاشــیة دریــای آدریاتیــک بــود .چنیــن روابــط بازرگانــی از گذشــتة
دور در بیــن ســاکنان شــبه جزیــرة بالــکان و اقــوام و ملــل مختلــف خــارج از آن برقـرار بــود ،ولــی در دورة تســلط
عثامنــی هــا ایــن روابــط بــا تــرک هــا و اقــوام رشقــی توســعه بیشــری یافــت .رضب ســکه هــای طــا و نقــره در «
پاتوســی » نزدیــک موســتار واقــع در بوســنی و هزرگویــن امــروزی و در زمــان حاکمیــت مــروان دوم ( 744 750م
) رایــج بــود .از ایــن دوره بــه عنــوان شــکوفاترین دورة تجــارت مــردم در شــبه جزیــرة بالــکان بــا مســلامنان یــاد
مــی شــود کــه در آلبانیائیــان و ســپس اســاوها در ردة اول تجــارت قـرار داشــتند.
21 - Ibrahimi, Nexhat, Islami në trojet iliro-shqiptare gjatë shekujve, p. 15.
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یکــی از مهمرتیــن عوامــل تأثیرگــذار در توســعه و گســرش رسیــع اســام در میــان مــردم ایلیــری آلبانیایــی
وجــود مبلغــان مذهبــی و مهاج ـران مســلامن از گروههــای مختلــف اجتامعــی بــود  .شــواهد و مــدارک نشــان
مــی دهنــد کــه تقریبـاً یــک قــرن قبــل از هجــوم امپراطــوری عثامنــی و حضــور عثامنیــان در شــبه جزیــرة بالــکان
 ،مــردم مســلامن و حتّــی روحانیــون مذهبــی در آنجــا رفــت و آمــد داشــتند و در تبلیــغ دیــن اســام و تأثیــر آن
بــر مــردم منطقــه نقــش مهمــی را ایفــا منودنــد  .بعــدا ً بــه کمــک همیــن عوامــل زمینــه ب ـرای کنــرل بخشــهای
وســیعی در اط ـراف شــبه جزیــره بالــکان ب ـرای مســلامنان فراهــم شــد و ســپاه عثامنــی توانســت بــا یورشــش
خــود مناطــق بســیاری را در اطـراف شــبه جزیــره بالــکان ماننــد جنــوب ایتالیــا  ،برخــی از جزایــر یونــان و آســیای
صغیــر و غیــره را تحــت تســلط خــود درآورنــد . 22در میــان مهاج ـران شــبه جزیــره شــاید بتــوان مهمرتیــن آنــان
را گــروه مســلامنان تــرک نامیــد کــه در جنــوب مجارســتان ( نزدیــک مرزهــای امپراطــوری بیزانــس ) و در محلــی
نزدیــک بــه دریاچــه « اوهریــد » ســکنی گزیدنــد .در حقیقــت ایــن اولیــن تجمــع مســلامنان و اســکان آنــان در
شــبه جزیــره بــود .طریقتهــای تصــوف بــه علــت فشــار اهــل ســنت ،دیــار خــود را تــرک مــی کردنــد و در بخشــهای
مختلفــی از بالــکان ســکنی مــی گزیدنــد .منطقــه « صــاری صالتیــق » یــا « ســاری ســالتیک » در آلبانــی از جملــه
ایــن مناطــق بــود .در ســال  1261میــادی چهــل درویــش هم ـراه بــا خانــواده هایشــان پــس از تحمــل ســختیها
و مـرارت هــای فـراوان بــه شــبه جزیــره بالــکان مهاجــرت کردنــد  .در ســال  1291میــادی یــک طایفــه مســلامن
از شــهر حلــب ســوریه بــه شــبه جزیــره بالــکان مهاجــرت کردنــد و در دهکــده ای بــه نــام « ملــک » واقــع در
کــوزووی کنونــی ســکنی گزیدنــد  .آنــان بــه نــام « آل آقــا » شــهرت یافتنــد و مســجدی نیــز بـرای خــود بنــا کردنــد
 .ایــن مســجد یکــی از قدیمــی تریــن مســاجد در کــوزوو اســت  .کتیبــه ای در آن نصــب شــده کــه تاریــخ بنــای
آن را ذکــر مــی کنــد. 23
رسدار روس سـزار « تئوفایــل » زمانــی کــه در آســیای صغیــر مــی جنگیدنــد بســیاری از مســلامنان را « واردار
» بــه مهاجــرت کــرد .مســلامنان بــا مهاجــرت بــه شــبه جزیــره بالــکان در دره رودخانــه واردار ســکنی گزیدنــد.
آنــان در ایــن منطقــه بــه اتـراک « واردار » شــهرت دارنــد .بلغارهــا و رصبهــا مســلامنان را رقیــب خــود قلمــداد
مــی کردنــد و تــاش مــی منودنــد تــا آنــان را از رسزمیــن بالــکان کــوچ دهنــد و ایــن واقعــه در قــرن ســیزدهم
میــادی اتفــاق افتــاد .انگیــره آنــان در اخ ـراج مســلامنان دفــاع از مســیحیت اعــام مــی گردیــد .اگــر اســام در
رسزمیــن بالــکان تاریخــی بــه قدمــت مســیحیت نــدارد و اتـراک عثامنــی در گســرش اســام در حــد وســیع نقــش
موثــری داشــتند ،ولــی مســلامنان بالــکان دارای قدمتــی طوالنــی در ایــن رسزمیــن مــی باشــند و تقــدم مســیحیت
بــر اســام در ایــن منطقــه حتــی بـرای مالکیــت و یــا اصالــت در قومیــت حقــی ایجــاد منــی کنــد.

 - 22ابراهيمي ،نجات“ ،اولني ارتباط اسالم با اقوام و ملل بالکان” ،نرشيه “غرب در آينه فرهنگ” ،شامرة  ،13ص .44
23 - Arnold, Thomas W., Historia e përhapjes së Islamit, Prishtinë, 2004, p. 170.
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تصوف اسالمي

گفتار سوم :تصوف اسالمی در آلبانی

تصــوف اســامي در طــول قــرون متــادي از يــك نهضــت اصالحــي -اجتامعــي بــه يــك مكتــب ،فلســفه
و جهــان بينــي مســتقل تبديــل شــده اســت .اگرچــه در طــي ايــن ادوار تحــت تأثــر مذاهــب ،فلســفهها و
انديشـههاي گوناگــون قـرار گرفتــه ،هرگــز آن هويــت و شــكل اســامي خويــش را از دســت نــداده اســت .تصــوف
اســامي از بــذر زهــد و عبــادت رسچشــمه گرفتــه اســت و حتــي در دوره زندگــي حــرت محمــد (ص) و در دوره
خليفههــاي اوليــه بــه ويــژه در زمــان حــرت عمــر و حــرت عــي (ع)ريشــه هــاي آن وجــود داشــت اســت.
بعــد از شــهادت حــرت عــي ،در زمــان معاويــه و فرزنــدش يزيــد اوضــاع در جامعــة اســامي بســيار وخيــم
ميشــود .يزيــد بــا ظلــم و ســتم و رفتــار غــر اخالقــي خويــش باعــث مشــكالت ف ـراواين در جامعــة اســامي
ميشــود .حــكام امــوي كــه بســيار زورگــو و ظــامل بودنــد بــا رفتــار نــژاد پرســتانه و تبعيــض آميــز خــود از جملــه
كشــن نــوه رســول خــدا در محــرم ســال  61هجــري باعــث بــه وجــود آمــدن قيامهــاي متعــددي از جملــه قيــام
مختــار ابــن ايب عبيــد ،ابراهيــم ابــن مالــك اشــر و مصعــب بــن زبــر ميشــوند .از يــك طــرف ،رفتــار خصامنــه و
ظاملانــة خلفــاي امــوي و از طــرف ديگــر ،فســاد و خوشــگذراين عــدهاي از مســلامنان ،كــه بــر اثــر فتوحــات متعــدد
و بــه دســت آوردن غنايــم فـراوان از رصاط مســتقيم اســام دور شــدند ،باعــث مــي شــود كــه تعــدادي از مؤمنــان
24
صــادق و دلســوز دســت بــه عزلــت ،گوشــه نشــيني و زهــد بزننــد.
در واقــع ،زهــد در آغــاز ،اع ـراض عليــه وضعيــت ســخت و نابســامان بــود و اكــر زهــاد اوليــه از جملــه
حســن بــري ،عبــدك صــويف ،ابوهشــام صــويف ،عبداللــه بــن زيــد ،مالــك دينــار و غــره از مــوايل اي ـراين بودنــد.
در هــان آغــاز ايــن نهضــت ،دو مركــز اصــي بــه وجــود ميآيــد :كوفــه و بــره .ايــن دو شــهر در طــول قــرن
 2ﻫجــری يعنــي دوره پيدايــش و رشــد زهــد اســامي ،شــهر هايــي پــر جمعيــت بودنــد .جمعيــت بــره و كوفــه
را ايرانيــان و اع ـراب تشــكيل ميدادنــد .بــره و كوفــه در آن زمــان مهمرتيــن مراكــز علمــي و دينــي بــه ويــژه
در زمينــه زبــان شــنايس محســوب ميشــد و همچنــن هــر دوي آنهــا مراكــز مهــم فعاليــت هــاي ضــد حكومتــي
نيــز بــه شــار ميآمدنــد .كوفــه ،زمــاين پايتخــت امــام عــي (ع) بــود بنابرایــن طبيعــي بــود كــه در ادوار بعــد
مركــز فعاليــت هــاي ضــد امــوي و كانــون نهضــت تشــيع محســوبشــود .از طــرف ديگــر ،برصه پايــگاه طرفــداران
خليفــه عثــان بــود كــه در ايــن بحبوحــه و اتفاقــات ناگــوار هيــچ كــي و هيــچ طــريف را مقــر منيدانســتند و
بديــن دليــل طــرف هيــچ گروهــي را نگرفتــه بودنــد .تنهــا راهــي كــه بــه نظــر آنــان مــي شــد در پيــش گرفــت راه
زهــد و دوري جســن از جامعــه ،سياســت و حكومــت بــود.25
در قــرن ســوم هجــری تعــدادي از بزرگرتيــن صوفيــان اســامي ماننــد جنيــد بغــدادي ،ابــا يزيــد بســطامي،
حــاج و ذوالنــون مــري پيــدا شــدند كــه تصــوف اســامي را در واقــع بــه ســمت و ســوي مشــخيص ميكشــیند.
در ايــن زمــان ،تصــوف رنــگ اجتامعــي بــه خــودگرفــت و تأكيــد متصوفــه بيشــر بــر تفكــر و تأمل اســت؛ برخالف
ادوار پيــش كــه بــر جنبــه عمــي و اخالقــي اســتوار بــود .عرفــاي بــزرگ ماننــد محاســبي ،جنيــد ،بســطامي ،حــاج،
شــبيل و ذوالنــون مــري كلــات و اصطالحــات جديــدي را بــه كار بردنــد كــه تــا ايــن زمــان در ميــان صوفيــه
اســامي ســابقه نداشــته بــود .بديــن طريــق حــارث محاســبي (متــويف  262ﻫ) اولــن صــويف اســت كــه مســألة
احــوال را در تصــوف مطــرح کــرد .وي در زمينــة بــرريس حــاالت نفســاين و رواين ،تفکـرات و تأمــات بســیار جــدی
منــوده و بديــن طريــق در ايــن زمينــه راه تــازهاي را بـراي كســاين مثــل ذوالنــون مــري بــاز كــرده اســت 26.زهــاد
اوليــه بســيار فقــر و پارســا بودنــد و همــواره در موعظــه و تعليــم مــردم تــاش ميكردنــد .بــه بازارهــا ،مســاجد،
محــات و اجتــاع مــردم ميآمدنــد و بــا نقــل عبــارايت از قــرآن ،احاديــث و داســتانهايي از دوران زندگــي رســول
 - 24غنی ،قاسم ،تاريخ تصوف در اسالم ،جلد  ،1چاپ هشتم ،تهران ،زوار ،1380 ،ص 31-29
 - 25ابو مسلم خراساين ،محمد عبد الغني حسن ،ترجمه شفيعي كدكني ،چاپ سوم ،تهران ،كتاب هاي سيمرغ ،1354 ،ص13-8.
 - 26ادواردويچ ،يوگني ،برتلس ،تصوف و ادبيات تصوف ،ترجمه سريوس ايزدي ،چاپ دوم ،تهران ،امري كبري ،1376 ،ص30.و31
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و خلفــاي راشــدين ،ســعي مــي كردنــد مــردم را بيــدار و آگاه كننــد .آنــان بــه هيــچ وجــه بــه بحثهــاي فلســفي،
كــه در ادوار بعــد اســاس تصــوف اســامي را تشــكيل ميدهنــد از جملــه عشــق ،فنــا ،وحــدت وجــود ،مقامــات و
احــوال ،منيپرداختنــد و اســاس انديشــه آنــان عبــادت ،ذكــر ،تــوكل ،تقــوي و اخــاق بــود.
در قــرن دوم هجــري كــم كــم گروهــي بــه نــام صوفيــان بــه وجــود ميآينــد .ايــن گــروه راه گــروه پيــش از
خــود را ادامــه ميدهــد امــا بســيار متعصــب تــر و افراطــي تــر .آنهــا اگــر چــه از لحــاظ شــيوه لبــاس پوشــيدن،
رفتــار و شــيوة زندگــي بــا ســاير مــردم تفــاوت شــگريف داشــتند ،در زمينــه فكــر و انديشــه و حتــي تعامــل و رفتــار
در جامعــه ،از گــروه اول زيــاد دور منيشــوند .مهمرتيــن ويژگــي زهــد و زهــاد ايــن دوره ،تــرس از خــدا ،فقــر
افراطــي و عزلــت و دوري از ســاير مــردم اســت .بزرگرتيــن زهــاد يــا صوفيــان ايــن دوره حســن بــري  ،رابعــه
عدويــه ،ابوهشــام صــويف ،عبــدك صــويف ،ســفيان ثــوري ،ابراهيــم ادهــم ،شــقيق بلخــي ،داود طايئ ،معــروف كرخي
و فضيــل عيــاض هســتند .در ايــن زمــان زين صــويف بــه نــام رابعــه عدويــه ،پايههــا و اســاس تصــوف ادوار بعــدي
را پايــه گــذاري ميكنــد .وي اولــن كــي اســت كــه در بــاره عشــق بــه خــدا و مســائل ديگــر ســخن ميگويــد .در
ايــن دوره اولــن بــار نــام صــويف بـراي ايــن گــروه وضــع ميشــود .برخــي ،معتقدنــد كــه ابوهشــام و برخــي ديگــر
مــي گوينــد عبــدك ايــن افتخــار را پيــدا كــرده اســت .صوفيــه غــرق مســائل و بحثهــاي مــاوراء طبيعــي خويــش
ميگردنــد و متوجــه منيشــوند كــه ميــان آنهــا و ســاير مــردم دشــمني و فاصلــه بــه وجــود آمــده اســت .در ايــن
بحبوحــه حــاج كشــته ميشــود و صوفيــه بعــد از آن ســعي ميكننــد توســط قــرآن و حديــث افــكار و فعاليــت
خويــش را توجيــه كننــد .27حــاج بــا مــرگ غــم انگيــز و مرمــوز خــود پايــان ايــن دوره را تعيــن ميكنــد .بعــد از
فــوت وي و كمــي بعــد از شــبيل ،تصــوف اســامي در بغــداد يــا بــه عبــاريت ديگــر مكتــب بغــدادي افــت شــديدي
پيــدا ميكنــد .سلســله آل بويــه در بغــداد تســلط پيــدا ميكننــد و بعــد از آن زمــان ميــان مذاهــب و فرقههــاي
گوناگــون اســامي نـزاع و كشــمكش و حتــي جنگهــاي جــدي بــه وجــود ميآيــد 28.فقهــا و علــاي علــوم ظاهــر
بــه قــدرت ميرســند و عليــه صوفيــه سياســت و تبليغــات بــه راه مــي اندازنــد .همزمــان بــا افــت تصــوف در
بغــداد در يــك طــرف ديگــر خالفــت اســامي (در خراســان) تصــوف از رونــق و رشــد زيــادي برخــوردار ميشــود.
اگرچــه شــاخه خراســاين تصــوف اســامي در قــرن ســوم هجــری ظهــور ميكنــد و تــا آن زمــان نيــز نقــش عمــده اي
در شــكل گــري و رشــد تصــوف اســامي ايفــا كــرده بــود امــا زمــان رونــق و شــكوفايي آن ،قــرون چهــارم و پنجــم
ﻫجــری اســت .از طــريف در بغــداد و قلمــرو اع ـراب ،ســاجقه مــدارس متعــدد را تاســيس ميكننــد و از فقهــا و
فرقههــاي معينــي حاميــت ميكننــد كــه باعــث زوال و از رونــق افتــادن تصــوف در ايــن مناطــق ميگــردد؛ امــا
از طــرف ديگــر ،در خراســان ،صوفيــان و علــاي بزرگــي ماننــد رساج طــويس ،قشــري ،هجويــري ،انصــاري ،ســلمي
و غــره كتــب متعــددي در زمينــه دفــاع و رشــد تصــوف اســامي مينويســند.29

مكتب تصوف خراسان
اگــر بتــوان راجــع بــه تصــوف ايـراين ســخن گفــت ،در آن صــورت مكتــب خراســاين يــا اهــل ســكر شايســتگي
ايــن نــام را دارنــد .برخــي از محققــان ماننــد ســعيد نفيــي ،تصــوف اســامي را بــه ســه مكتــب تصــوف ايـراين،
عراقــي و مــري تقســيم ميكننــد .مكتــب خراســاين يــا ايـراين برخــي از مختصــات منحــر بــه فــرد دارد كــه در
دهههــاي اول در مكتــب بغــداد مشــاهده منيشــود .عرفــاي بزرگــي ماننــد ابــو يزیــد بســطامي ومنصــور حــاج
در قــرن ســوم ﻫجــری گرايــش شــديدي بــه جذبــه و ســكر دارنــد .آنــان بــر خــاف جنيــد بغــدادي و ســاير عرفــاي
مكتــب بغــداد عشــق را پايــه و اســاس ســلوك خويــش ق ـرار مــي دهنــد .در دوران بعــدي طريقتهايــي كــه از
انديشــه و حــاالت آنــان رسچشــمه ميگرينــد همــن كار را ميكننــد .در قــرون  4و  5ﻫجــری عرفــاي خراســاين
غلبــه پيــدا ميكننــد و برخــي از مختصــات ســلوك خويــش را وارد تصــوف اســامي ميكننــد.
- - 27هامن ،ص34-33.
- - 28قاسم ،غني ،پيشني ،ص.58.
 - 29زرين كوب ،عبد الحسني ،جستجو در تصوف ايران ،چاپ هشتم ،تهران ،امري كبري ،1379 ،ص158.و .159و قاسم،غني ،پيشني،
ص.406.
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عشــق و ســكر در انديشــه عرفــاي مكتــب خراســاين رجحــان دارد امــا در كنــار ايــن ،چنــد ويژگــي ديگــر نيــز
توجهــه کــرده انــد .ابــن بطوطــه در كتــاب بــه نــام «رحلــه» ميگويــد كــه اكــر اعضــاي خانقاههــا و مؤسســان
آن اي ـراين بودنــد .ايــن نكتــه را مــي شــود بــه عنــوان تأثــر مكتــب خراســان بــر تصــوف اســامي تلقــي شــود.30
اگرچــه اولــن زاويههــا و صومعههــا در اواســط قــرن دوم و در طــول قــرن ســوم ﻫجــری تأســيس ميشــوند،
نخســتني خانقاههــا بــه معنــاي كامــل و امــروزي در خراســان در قــرن پنجــم بــه وجــود ميآينــد .زاويههــا و
رباطهــا در دوره اول بيشــر محــل عزلــت و گوش ـهگريي صوفيــه بــه شــار ميآمدنــد امــا موعظههــا و تربيــت
دراويــش معمــوالً در مســاجد يــا خانــه مرشــد انجــام ميشــد .اولــن كــي كــه خانقــاه و زندگــي خانقاهــي و
طريقتــي را تأســيس كــرد ابوالســعيد ابوالخــر بــود .31ايرانيــان در رسزمنيهــاي ديگــر از جملــه آفريقــاي شــايل
و ع ـراق نيــز اكــر اعضــاي خانقاههــا و حتــي مؤسســان آن را تشــكيل ميدادنــد .زندگــي خانقاهــي و طريقتــي
در قــرون چهــار و پنــج هجــری در خراســان رونــق فـراواين داشــت و در ادوار بعــدي نيــز در كل خالفــت اســام
رواج یافــت .عرفــاي خراســاين در خانقاههــاي خــود تعــداد زيــادي مريــد داشــتند .درخانقــاه هــا زندگــي روزمــره
دراويــش براســاس مقــررات و اصــول مشــخصی اســتوار بــود .از طــرف ديگــر ،صوفيــه و عرفــاي خراســاين ديــدگاه
بســيار گســردهاي -گاهــي افراطــي -در زمينــة مســالة وحــدت وجــود داشــتند .آنهــا بــر خــاف ســاير عرفــاي
اســامي وحــدت وجــود را از هــان آغــاز ركــن اصــي مكتــب خــود مــي دانســتند؛ همچنــان اهــل ســكر و محبــت
بودنــد؛ و انديش ـهها و تفك ـرايت بســيار آزادان ـ ه و جهــاين داشــتند.32
بزرگرتيــن عرفــاي مكتــب خراســاين ابــو يزيــد بســطامي ،منصورحــاج و ابوســعيد ابوالخــر بودنــد .آنــان در
ادوار بعــد الگــو و رسچشــمه اي الهــام بخــش ب ـراي صوفيــان و طريقتهــاي متعــدد ق ـرار گرفتــه بودنــد .در
كنــار مســأله خانقــاه و قضيــه وحــدت وجــود ،كــه در ادوار اوليــه شــكل گــري تصــوف اســامي ويژگــي اصــي
عرفــاي خراســاين محســوب ميشــد ،ســاع نيــز يــي از مختصــات برجســته مكتــب خراســاين بــه حســاب ميآمــد.
ابوســعيد ابوالخــر يــي از پايبندتريــن و بزرگرتيــن مدافعــان و مبلغــان ســاع در تصــوف اســامي بــود .عجيــب
نيســت كــه ســاع و رقــص و شــعرخواين از اصــول مكتــب خراســاين بودنــد؛ زي ـرا حالــت جذبــه و ســكر ،خــود
بــه خــود آن را ايجــاب ميكنــد .ايــن مســأله باعــث شــده كــه در قــرون بعــدي طريقتهايــي كــه از مكتــب
خراســاين نشــأت گرفتــه از جملــه مولويــه ،كربويــه و امثــال آنهــا در ميــان اصــول و فــروع مكتــب خــود ب ـراي
ســاع و شــعر جايــگاه ويژهايــي در نظــر بگرينــد .خراســان همــواره يــي از مراكــز اصــي و رسچشــمه هــاي
تصــوف اســامي بــه حســاب
مــي آمــد .برخــي از مهمرتيــن آثــار تصــوف و تعــدادي از مؤسســان تصــوف اســامي ماننــد قشــري ،غـزايل،
ســلمي ،انصــاري ،رساج طــويس ،كالبــادي ،هجويــري و امثــال آنهــا از خراســان بــر خاســتند .تصــوف مكتــب
خراســاين ويژگيهــا داشــت كــه در ادوار بعــدي در طريقتهــاي ايــن مكتــب مــي تــوان مشــاهده كــرد .يــي از
مهمرتيــن ويژگيهــاي مكتــب خراســاين آزادمنــي و فردگرايــي اســت« .عرفــاي ايــراين ســخت از طبقهبنــدي و
سلســله مراتــب گريـزان بودنــد و مثــل ديــن مــاين سلســله مراتــب آنهــا بــر روي اخــاق و فضيلــت معنــوي بــود
و هــر كــس ميتوانســت از پايينرتيــن درجــات صعــود كنــد 33.».تصــوف و طريقتهــاي خراســاين بــر خــاف
طريقتهــاي ديگــر ريشــه قبيلگــي و وابســتگي بــه حكومــت نداشــته انــد كــه از ايــن طريــق حاميــت نشــده
انــد .34عرفــاي اي ـراين بــه ســبب ســابقه فرهنگــي طــوالين رياضــت ،فرمــان هــا و ترشيفــات را منيپذيرفتنــد و
بــه راحتــي آزادي خــود را از دســت منيدادنــد .بهرتيــن منونــه عرفــاي اي ـراين و طريقــت ايــن مكتــب ،مالمتيــه
هســتند .آنهــا دقيقـاً متــام اصــول و ويژگيهــاي برجســته مكتــب خراســاين را بــه كار بســته بودنــد .بعــد از اينكــه
 ،- - 30لوئيس ،فرانكلني ،مولوي ديروز و امروز ،رشق و غرب ،ترجمه فرهاد فرهمند ،تهران ،ثالث ،1383 ،ص.38 .
31 - Osmani, Shefik, Panteoni iranian dhe iranologë shqiptarë, Fondacioni ‘Saadi Shirazi’, Tiranë 1998, p. 190
 - - 32غني ،قاسم ،پيشني ،ص.62.
-- - 33سعيد ،نفييس ،رس چشمه تصوف در ايران ،چاپ نهم ،تهران ،1377 ،فروغ ،ص.51-50.
 - - 34كياين ،محسن ،تاريخ خانقاه در ايران ،تهران ،طهوري 1369 ،ص.183-182.
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ايــن طريقــت از بــن رفــت ،طريقتهــاي متعــددي از اصــول و آموزههــاي آن پــروي كردنــد .مولــوي هــم
اگرچــه مالمتــي نبــوده از اصــول آنهــا يــا بهــر بگويــم از اصــول مكتــب خراســاين يــا مالمتيگــري پــروي كــرده
اســت.

فرقه بكتاشیه
اصــل طریقــت بکتاشــیه بــه شــخصی بــه نــام حاجــی بکتــاش ولــی بــاز مــی گــردد کــه زندگــی او در منابــع
مختلــف آمیختــه بــا افســانه هــا و حکایتهــای اغـراق آمیــز اســت .نخســتین نکتــه در مــورد ابراهیــم بــن موســی
خرانــی (حاجــی بکتــاش ولــی) ایــن اســت کــه وی از بیــم مغــوالن از خراســان مهاجــرت کــرد و چنــان مــی منایــد
35
کــه از یــاران بابــا الیــاس کــه پیشــوای بابائیــان بــوده اســت کــه وی نیــز از خراســان گریختــه بــود.

حاجی بکتاش ولی
از زندگــی حاجــی بکتــاش ولــی اطــاع دقیقــی در دســت نیســت ،اطالعــات موجــود نیــز عمومـاً بــا افســانه
آمیختــه اســت .منابــع متأخــر ،نــام و نســب او را «محمــد بــن ابراهیــم بــن موســی خراســانی» ثبــت کــرده انــد.
وی در میــان ترکهــا بــه «حاجــی بکتــاش ولــی» مشــهور اســت .بنابــر گـزارش کتــاب « مناقــب حاجــی بکتــاش »
یــا «والیــت نامــه» ،وی اهــل نیشــابور ،از احفــاد امــام موســی کاظــم علیــه الســام ،و مریــد لقــان پرنــده (لقــان
خراســانی) یکــی از خلیفــه هــای «احمــد یســوی» بــوده اســت .ایــن کتــاب بــه عنــوان معـ ّرف چگونگــی پیدایــی و
گســرش طریقــت بکتاشــی و منونــه ای از ادبیــات حامســی تــرک ،درخــور توجــه اســت ،امــا چــون برخــی اطالعــات
آن دقیــق و صحیــح نیســت ،منــی تــوان آن را مأخــذی معتــر دانســت .کهنرتیــن منبــع دربــارة بکتــاش ،مناقــب
العارفیــن افالکــی (متوفــی  )761اســت کــه بــه اســتناد آن ،بکتــاش ،خراســانی ،معــارص موالنــا جــال الدیــن محمــد
بلخــی و خلیفــه بابــا اســحاق مشــهور بــه بابــا رســول اللــه ،از مشــایخ سلســله بابایــی ،و «عــارف دل و روشــن
درون» بــود امــا از رشیعــت پیــروی منــی کــرد .او بیشــر اوقــات مغلــوب جذبــه و حــال مــی شــد و بــدون تقیّــه،
خلفــا و مخالفــان اهــل بیــت علیهــم الســام را نکوهــش مــی کــرد .36ابتــدا پــدرش او را بـرای ارشــاد نــزد لقــان
خراســانی بــرد .ســپس بکتــاش مدتهــا در نجــف ارشف و مکــه معظمــه گوشــه نشــینی اختیــار کــرد و احتــاالً بــه
دســتور لقــان بــر اثــر مکاشــفه ای بــه روم رفــت .در آماســیه بــه بابــا اســحاق پیوســت و بــه احتــال بســیار در
شــورش بابائیــان بــر ضــد ســلجوقیان  ،کــه بــه کشــتار بابائیــان انجامیــد ( ،)638رشکــت داشــت و بـرادرشَ ،منتَــش،
نیــز در ســیواس در همیــن شــورش کشــته شــد .بکتــاش پــس از ایــن واقعــه بــه قیرشــهر (درترکیــه فعلــی) و از
آنجــا بــه قَ ـ َره ا ُیــوک (حاجــی بکتــاش » کنونــی) ،قصبــه ای میــان قیرصیّــه و قونیــه رفــت ،و خاتــون آنــا را بــه
دخــر خواندگــی خــود برگزیــد و تــا پایــان عمــر در آنجــا مانــد .ظاهـرا ً او در میــان بابائیــان نفــوذ بســیاری داشــته،
زیـرا توانســت « بقيــه الســیف » ایشــان را گــرد آورد و بــا عنــوان پیــر قلنــدران و رسور ا َبــدال طریقتــی بنــا نهــد
کــه بــه نــام او بکتاشــیه نامیــده مــی شــود ( بـرای عقایــد بکتاشــیه ) .37کتــاش تأهــل اختیــار نکــرد ،امــا براســاس
یــک افســانه ،زنــی نــازا بــا نوشــیدن خــون بینــی او بــاردار شــد و پــری بــه نــام حبیــب بــه دنیــا آورد کــه دارای
فرزندانــی شــد .بکتاشــیه بــه ایــن فرزنــدان چلبــی مــی گوینــد .بعدهــا میــان چلبیهــا و شــیوخ بکتاشــیه کــه بــه
آنهــا « بابــا» گفتــه مــی شــد ،رقابــت شــدیدی درگرفــت.38
دربــارة تأثیــر بکتــاش در اســام آوردن لشــکر «ینــی چــری» گفتــه شــده کــه ا ُرخــان ،دومیــن ســلطان عثامنــی
(متوفــی  ،)726ایــن لشــکر را نــزد بکتــاش بــرد و از او خواســت کــه آنهــا را تــرک کنــد و بــه آنهــا نامــی بدهــد.
بکتــاش نیــز آســتین خرقــة خــود را کنــد و بــر رس یکــی از ســپاهیان گذاشــت و گفــت کــه نــان شــا ینــی چــری
 - 35الشیبی کامل مصطفی ،تشیع و تصوف ،امیر کبیر ،تهران 1385 ،ص.387 .
36 - Yesilyurt, Temel, “Alevi - Bektasiligin Boyutu”, Islamiyat Dergisi, cilt 6, sayi 3, temmuz - eylul, 2003, Ankara,
p. 17.
 - 37دانشنامة جهان اسالم ،جلد سوم ،زیر نظر «غالمعلی حداد عادل»  ،بنیاد دایرة املعارف اسالمی ،تهران 1375، ،ج .13 .ص387 .
 - 38کدکنی ،محمد رضا شفیعی ،قلندریه در تاریخ – دگردیسیهای یک ایدؤلوژی ،سخن ،تهران ،1386 ،ص.367 .
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( ســپاه جدیــد ) باشــد .از آن پــس افـراد ایــن ســپاه ،بــه جــای آســتین خرقــه ،پارچــه ای از پشــت کاله خــود مــی
آویختنــد و خــود را اوالد و مریــد حاجــی بکتــاش مــی دانســتند .بنــا بــه نظــر معصــوم علیشــاه بــه دلیــل مقــامِ
بکتــاش نــزد ینــی چــری ،او را بکتــاش یعنــی رشیــک ســلطان عــر مــی نامیــده انــد .امــروزه مالقــات بکتــاش را
بــا اورخــان و همچنیــن نقــش معنــوی او را بــه عنــوان « پیــر » و حامــی ینــی چریهــا فاقــد ارزش تاریخــی مــی
داننــد و مــی گوینــد کــه ســبب تعلــق میــان بکتــاش و ینــی چریهــا آن اســت کــه ا َبــدال موســی یکــی از پهلوانــان
واصــل ِ ( آلــب ا َ َرنلَــر ) بابائیــان کــه در جنگهــای مختلــف در کنــار اورخــان بیــک رشکــت داشــت و مدتــی مجــاور
تربــت بکتــاش بــود در یکــی از جنگهــا تــاج ا َلِفــی ( کالهــی کــه بکتاشــیان بــر رس مــی گذاشــتند ) خــود را بــه یکی
از افـراد ینــی چــری بخشــید و همیــن ســبب شــد تــا ســپاهیان ینــی چــری بکتــاش را مـراد خــود بداننــد .وفــات
بکتــاش را برخــی در  738نوشــته انــد ،امــا صحیــح نیســت ،زیـرا ایــن تاریــخ بـرای تطبیــق بــا لفـ ِ
ـظ «بکتاشــیه»،
ـاب ارسارحروفنامــه  ،وفــات او  669ثبــت
از نظــر حســاب ُج ّمــل ،جعــل شــده اســت .در یادداشــتی در پایــان کتـ ِ
شــده اســت .در وقفنامــه ای بــه تاریــخ  691پــس از نــام حاجــی بکتــاش ،کلمــه« املرحــوم » آمــده و در وقفنامــة
دیگــری بــه تاریــخ  ،695نیــز کــه در خانقــاه شــیخ ســلیامن ولــی در قیرشــهر موجــود اســت ،بــا قیــد «مرحــوم» از
او یــاد شــده اســت ،بنابرایــن تاریــخ  669درســت بــه نظــر مــی رســد .39از جملــه آثــار بکتــاش کتابــی اســت بــه
نــام « املقــاالت » ،بــه عربــی کــه اصــل آن در دســت نیســت .دو ترجمــة منظــوم ترکــی از ایــن اثــر وجــود دارد.
ـاب رشیعــت ،طریقــت ،حقیقــت و معرفــت بــوده اســت .در هــر بــاب
بنابرایــن ترجمــه هــا ،کتــاب دارای چهــار بـ ِ
دربــارة مــرگ ،احــوال دل ،تصــوف ،زاهــد ،عــارف و محــب بحــث ،و مقــام انســان ســتایش شــده اســت .از جملــه
مطالــب ایــن کتــاب ،شــهادت مــردم بــه پیامــری رســول اکــرم صلــی اللــه علیــه وآلــه وس ـلّم از زمــان حــرت
آدم ،و تشــبیه اوقــات پنجگانــة منــاز بــه پیامــر اســام و خلفــای راشــدین اســت .املقــاالت دربــاره شــفاعت پیامــر
صلــی اللــه علیــه وآلــه وسـلّم بــدون مطــرح کــردن شــفاعت امــام علــی و امئــه علیهــم الســام ،نیــز مطلبــی دارد.
بــه اســتناد مطالــب ایــن کتــاب گفتــه انــد کــه احتــاالً برخــی اعتقــادات شــیعی ،در دوره هــای بعــد بخصــوص از
زمــان بالیــم ســلطان (متوفــی ُ ،)922م َجـدَّد طریقــت بکتاشــیه وارد ایــن طریقــت شــده اســت .مقــاالت غیبیّــه و
کلــات عین ّیــه ،مجموعــه ای اســت فارســی مشــتمل بــر دو رســاله :رســاله ای بــه نــام همیــن مجموعــه ،منســوب
بــه بکتــاش .ایــن رســاله  66صفحــه ای ،مجموعــه ای اســت از نــکات و مواعــظ هم ـراه بــا آیــات و روایاتــی از
پیامرباکــرم صلــی اللــه علیــه وآلــه وسـلّم و امــام علــی علیــه الســام .در ابتــدای آن ،مؤلــف ،حاجــی بکتــاش ولــی
خراســانی معرفــی شــده و گفتــه شــده اســت کــه او ایــن مطالــب را بـرای ارشــاد و نصیحــت شــاگردانش در جهــت
تزکیــة نفــس ،انقطــاع از ِ
ـوی اللــه و تصفیــة قلــوب بیــان کــرده اســت .موضــوع ایــن رســاله بیشــر دربــارة
ماسـ َ
ذکــر ،مشــاهده و مجاهــده ،فنــا و فقــر اســت .رســاله بــا سفارشــهایی بــه پایــان مــی رســد ،از جملــه ســفارش ه
مالزمــت سـ ّنت و جامعــت ،آموخــن فقــه و حدیــث  ،بــه جامعــت منازگـزاردن ،ســاع بســیار نکــردن ،کــم گفــن،
کــم خــوردن ،کــم خفــن ،خانقــاه نســاخنت ،در خانقــاه ننشســن ،از خلــق گریخــن و ازدواج نکــردن تــا حــد ممکــن
رســاله ای بــه نــام «الفوائــد» ،بــه نظــم ونــر از افــادات و مقــاالت بکتــاش در بــاب فقــر کــه یکــی از پیروانــش
پــس از درگذشــت ِ وی آنهــا را جمــع کــرده اســت .عــاوه بــر ایــن ،از احمــد یســوی و خواجــه عبداللــه انصــاری
نیــز ســخنانی دربــارة فقــر ،تصـ ّوف ،ســاع ،رضــا تســلیم نقــل شــده اســت .در ایــن رســاله ،از خواجــه عبداللــه
انصــاری اشــعاری آمــده و از مالقــات بکتــاش بــا وی ســخن گفتــه شــده اســت کــه نشــان دهنــدة بــی اطالعــی
نویســنده از تاریــخ زندگــی حاجــی بکتــاش اســت .نســخة خطــی ایــن مجموعــه در کتابخانــة مرکــزی دانشــگاه
تهـران ( ش  ) 3451موجــود اســت.

اعتقادات بکتاشیه
ایــن طریقــه در میــان آمیختــه ای از مســیحیان بومــی آســیای صغیــر ،ترکمنهــای مهاجــری کــه پــس از فتــح
مالزگــرد و روی کارآمــدن ســاجقة روم هرچــه بیشــر در ایــن منطقــه مســتقر
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مــی شــدند ،و مســلامنانی از نژادهــای گوناگــون کــه در مناطــق مختلــف ایــن رسزمیــن ســاکن شــده بودنــد،
بــه ظهــور رســید و رشــد یافــت .در چنیــن بســر فرهنگــی متشــکل از باورهــا ،آداب و رســوم و آییــن هــای
گوناگــون بــود کــه مردمانــی بــا اعتقــادات مختلــف پیوســته بــا هــم در متــاس بودنــد و از یکدیگــر تأثیــر مــی
پذیرفتنــد؛ بــه ویــژه مســلامنان و مســیحیان بــا هــم ارتباطــی بســیار نزدیــک داشــتند .در مناطــق مــرزی نیــز بــه
ســبب دســت بــه دســت گشــن مکــرر ایــن رسزمینهــا میــان حاکــان مختلــف ،اجتامعاتــی بــا فرهنگهــای گوناگــون
پدیــد آمدنــد .طبیعــی اســت کــه ایــن جوامــع متنــوع راه را ب ـرای پیدایــش گرایشــهای نوظهــور وبدعــت آمیــز
مــی گشــودند .طریقــة بکتاشــیه در چنیــن بســر بــی ثبــات فرهنگــی و در حــال دگرگونــی اجتامعــی ظاهــر شــد
و گســرش یافــت .در طــول تاریــخ تحــول ایــن طریقــه اعتقاداتــی بــا خاســتگاههای گوناگــون در آن نفــوذ کــرد.
از باورهــا و آییــن هــای شــمنی بازمانــده میــان ترکامنــان مهاجــر گرفتــه تــا ردپــای تثلیــت و رهبانیــت مســیحی،
شــیوه هــا و آداب قلنــدری ،اعتقــادات شــیعی ،باورهــای حروفیــه و عرفــان ابــن عربــی ،همــه در پیکــرة ناهمگــون
اعتقــادات ایــن طریقــه در کنــار یکدیگــر جــای گرفتــه انــد .بکتاشــیان خــود را مســلامن و شــیعه مــی داننــد .
آنــان بــه وحدانیــت خــدا ،نبــوت محمــد (ص) و والیــت و امامــت علــی (ع) معتقدنــد ،امــا ایــن ســه را در تثلیتــی
شــبیه بــه تثلیــت مســیحی مــی نگرنــد .در دیــدگاه آنــان خــدای متعــال «حقیقــت» مطلقــی اســت کــه در وجــود
محمــد (ص) و علــی (ع) تجلــی کــرده اســت و ایــن دو تجلــی خــود بــا یکدیگــر و بــا آن حقیقــت مطلــق یکــی
هســتند .محمــد (ص) و علــی (ع) در ظاهــر دو شــخص و در باطــن حقیقتــی واحدنــد .در نــگاه از زاویــه ای
دیگــر ،بکتاشــیه بــر ایــن باورنــد کــه ذات بــی تع ّیــن احدیــت نخســت در «نــور محمــدی» تعیــن یافــت .امــا در
ایــن نــور محمــدی ،علــی (ع) نیــز بــه هــان انــدازة محمــد (ص) ظهــور و حضــور دارد .بــه عــاوه ،در دیــدگاه
آنــان گرچــه خداونــد قــرآن را بــر پیامــر (ص) نــازل کــرد ،امــا هامنگونــه کــه پیامــر (ص) علــی (ع) را بــاب مدینــة
علــم دانســته انــد ،در واقــع بــدون علــی (ع) درک معــارف و حقایــق موجــود در قــرآن امــکان ناپذیــر اســت و
از ایــن روســت کــه در حقیقــت علــی (ع) آشــکار کننــدة دیــن و مفــر آن بــه شــار مــی آیــد و در مرتبــه ای
حتــی باالتــر از پیامــر (ص) قـرار مــی گیــرد .بکتاشــیان در بزرگداشــت علــی (ع) از ایــن هــم فراتــر رفتــه انــد و
بــا اســتناد بــه کتابــی منســوب بــه علــی (ع) بــه نــام خطبــه البیــان کــه گفتــه مــی شــود براســاس یکــی از خطبــه
هــای آن حــرت نوشــته شــده ،و دربردارنــدة مضامینــی غلوآمیــز دربــارة اوســت جایــگاه منحــر بــه فــرد علــی
(ع) را در هســتی توجیــه و تبییــن مــی کننــد.
افــزون بــر اعتقــادات یــاد شــده ،بکتاشــیان بــه دیگــر امامــان شــیعة اثناعــری نیــز معتقدنــد و آنــان را امئــة
بــر حــق ،معصــوم و جانشــینان علــی (ع) مــی داننــد و بــه ویــژه بـرای امــام جعفــر صــادق (ع) احـرام خاصــی
قائلنــد .همچنیــن عــاوه بــر دوازده امــام ،بــه «چهــارده معصــوم» نیــز اعتقــاد دارنــد کــه بــا چهــارده معصــوم
شــیعه متفــاوت اســت .اینــان فرزنــدان صغیــر امئــه دوازده گانــه را کــه در کودکــی درگذشــته ،و مرتکــب گناهــی
نشــده انــد ،معصــوم مــی داننــد .بــه بــاور آنــان دوازده امــام و چهــارده معصــوم ،همـراه بــا فاطمــه و خدیجــه
(ع) همــه تجلیــات گوناگــون ذات الهــی انــد و براســاس عقایــد حروفیــان جمــع آنــان معــادل  28حــرف الفبــای
عربی اســت.40
دیــدگاه بکتاشــیان دربــارة گنــاه و تأثیــر آن در زندگــی فــردی و معادشناســی از دیگــر موضوعــات شــایان
توجــه اســت .در ایــن دیــدگاه ،گنــاه بــا توجــه بــه «وحــدت وجــود» توجیــه مــی شــود کــه براســاس آن همــة
عــامل ،جــز تجلیــات گوناگــون و رنــگ بــه رنــگ حقیقــت الهــی نیســت .جهــان و هرچــه در آن اســت ،تنهــا «منــود»
آن حقیقــت اســت و بهــره ای از « بــود » نــدارد و از ایــن رو ،در چنیــن مجموعــه آمیختــه ای از منودهــای بــی
حقیقــت ،انســان و آنچــه غالبـاً گنــاه تصــور مــی شــود ،نیــز در واقــع توهمــی بیــش نیســت .توهمــی کــه براســاس
آن فــرد ظاهربیــن ،عــامل ،خــود و رابطــه خــود بــا عــامل و خداونــد را حقیقــی مــی پنــدارد ،حــال آنکــه در چشــم
اهــل معرفــت ایــن تنهــا دریافتــی بــی حقیقــت اســت .گنــاه واقعــی در حقیقــی پنداشــن منــود و غافــل شــدن از
بــود ،و در قائــل شــدن بــه دو وجــود حقیقــی ،یعنــی خداونــد و عــامل اســت و فــاح واقعــی در از میــان برداشــن
40 - Izeti Metin, “Tarikati Bektashi dhe reflektimi i tij në viset tona”, Studime Orientale, Prishtinë, 2001, p. 58.
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پــردة ایــن توهــم ،و دریافــن واقعیــت منودیــن عــامل و حقیقــت خداونــد اســت .منشــأ ایــن دیــدگاه وحــدت
وجــودی کــه بــه «ادویتــه ودانتــه شــنکرة» هنــدوان بســیار نزدیــک اســت .چنــدان روشــن نیســت و ممکــن
اســت در اثــر ظآمیخــن دیدگاههــای وحــدت وجــودی ایــن عربــی بــا تفک ـرات بومــی رایــج در آن مناطــق ،بــه
وجــود آمــده باشــد .تصــور بکتاشــیان ،بــه ویــژه تــوده هــای آنــان دربــارة رسنوشــت روح پــس از مــرگ نیــز از
دیگــر نــکات شــایان ذکــر اســت .بــه اعتقــاد آنــان ،روح پــس از مــرگ بــا توجــه بــه شــیوة زندگــی ،خلقیــات و
اعــال شــخص ،بــار دیگــر بــا حلــول در پیکــر حیوانــات یــا موجــودات دیگــر ،زندگانــی در ایــن عــامل را از رس مــی
گیــرد .ایــن اعتقــاد بــه تناســخ را شــاید بتــوان از بقایــای عقایــد بودایــی و مانــوی بازمانــده در میــان ترکمنهــای
مهاجــری دانســت کــه از رشق بــه غــرب آمدنــد و در آســیای صغیــر ســکنی گزیدنــد و بخــش عمــده ای از آنــان
بــه بکتاشــیان پیوســتندند .بــا ایــن همــه ،گروهــی از بکتاشــیه کــه باورهــای اســامی عمیــق تــری دارنــد ،اعتقــاد
بــه تناســخ را رد کــرده ،دربــارة رسنوشــت روح پــس از مــرگ عقایــدی هامننــد دیگــر مســلامنان دارنــد.41

سلسله مراتب
پیــروان طریقــة بکتاشــیه در پنــج گــروه عاشــق ،محــب ،درویــش ،بابــا و خلیفــه جــای مــی گیرنــد« .عاشــق»
مــرد یــا زنــی اســت کــه متامیــل بــه ایــن طریقــه و عالقمنــد بــه ورود بــه آن باشــد« .محــب» کســی اســت کــه
در مراســم رســمی ورود بــه طریقــه رشکــت کــرده و در آن پذیرفتــه شــده اســت .محــب مــی توانــد در مراســم
مختلــف ایــن طریقــه رشکــت کنــد و پــس از دیــدن آموزشــهای الزم و پیرشفــت در مراتــب ســلوک ،در مراســمی
رســمی بــا عنــوان «وقــف وجــود» بــه مرتبــة «درویــش» ارتقــاء یابــد .درویشــها اجــازه دارنــد کــه کاله مخصــوص
طریقــه یــا «تــاج» بــر رس بگذارنــد .آنــان معمــوالً بیشــر وقــت خــود را زیــر نظــر «باباهــا» هــا و رصف رســیدگی
بــه امــور مختلــف تکیــه مــی کننــد« .خلیفــه» بابــا را از میــان درویشــان انتخــاب مــی کنــد و هــر «بابــا»
مســئولیت آمــوزش و نظــارت بــر ســلوک درویشــان و محبــان را دارد و ممکــن اســت مجــرد یــا دارای همــر
باشــد .در بســیاری از مــوارد در صورتــی کــه بابــا فرزنــد پــری داشــته باشــد ،مقــام بابایــی بــه طــور موروثــی بــه
او منتقــل مــی شــود .باباهــا دســتاری ســفید ( یــا ســبز ویــژة ســیدها ) بــه دور تــاج خــود مــی پیچنــد .باالتریــن
مرتبــه در میــان بکتاشــیان از آن خلیفــه اســت .در گذشــته چهــار خلیفــه در چهــار تکیــه مشــهور بکتاشــی تکیــة
حاجــی بکتــاش در قیرشــهر و تکیــه هــای دیمتوقــه ،کربــا و قاهــره بــر امــور دیگــر تکیــه هــا نظــارت مــی
کردنــد.42

آیین ها
از مهمرتیــن آییــن هــای بکتاشــیان «آییــن اقـرار» یــا «آییــن جمــع» اســت کــه مراســم ورود تــازه واردان بــه
ایــن طریقــه اســت .ایــن آییــن کــه مبتنــی بــر حکایــت گردهــم آیــی علــی (ع) و  11امــام (ع) و عــدة دیگــری
(جمعـاً  40تــن) در خانــة فاطمــه (س) و درواقــع بازبینــی هــان رویــداد اســت ،پیــش از رشوع مراســم داوطلــب
ورود بــه ایــن طریقــه ،گوســفندی قربانــی مــی کنــد و مخــارج مراســم را بــر عهــده مــی گیــرد؛ ســپس کســی را
بــه عنــوان رهــر برمــی گزینــد کــه او را در اجـرای مراســم هدایــت کنــد؛ پــس از غــروب آفتــاب بــه اتــاق بزرگــی
در تکیــه بــه نــام «میــدان» وارد مــی شــود و بــا ادای احـرام در جــای مخصــوص خــود مــی نشــیند .ســپس بابــا
«صلــوات نامــه» شــامل نــام دوازده امــام مــی خوانــد و مشــکالت طریقــه را بـرای عاشــق رشح مــی دهــد .پــس از
آن بــا خوانــدن ترجامنهــا ( ســخنان منظــوم و منثــور خــاص ) شــمعها روشــن مــی شــود و آنــگاه عاشــق بــا رهــر
از میــدان خــارج مــی شــود .در بیــرون از میــدان مطابــق فقــه شــیعه وضــو مــی گیــرد و همـراه بــا رهــر بــه میدان
بــاز مــی گــردد و پــس از ادای اح ـرام نــزد بابــا مــی رود .بابــا ســفارش بــه پرهیــز از بدیهــا ،شــهوات و افشــای
ارسار ،بــه او تلقیــن مــی کنــد کــه مذهبــش جعفــری ،مرشــدش محمــد (ص) ،راهــرش علــی (ع) و پیــر طریقتــش
41 - Kuçuk, Hulya, “Bektasilik ve Aleviligin Sufi ve Esoterik Boyotu: Karsilastirmali Kavram Analizi”, Islamiyat
Dergisi, cilt 6, sayi 3, temmuz - eylul, 2003, Ankara, p. 155
 - 42دانشنامة جهان اسالم ،جلد سوم ،ص.354 .
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حاجــی بکتــاش اســت  .آنــگاه عــرق چینــی بــر رس او مــی گذارنــد و بــه طنابــی کــه بــر گــردن اوســت 3 ،گــره مــی
زنــد کــه منــاد مراقبــت از دســت و زبــان و خــودداری از شــهوت اســت  .پــس از ادای احـرام بــه همــة حــارضان
عاشــق در جــای خــود مــی نشــیند و بــه همــه رشبــت داده مــی شــود .بــا پایــان مراســم ورود بــه طریقــه ،ســفره
گســرده تــر مــی شــود حــارضان رشاب مــی نوشــند و ســپس مراســم ســاع کــه زنــان نیــز در آن رشکــت دارنــد ،
برگــذار مــی شــود .43از مهمرتیــن اوقــات ســال در نــزد بکتاشــیان  10روز نخســت محــرم اســت کــه در آن روزه ای
بــه نــام «صیــام فاطمــه» مــی گیرنــد و از خــوردن گوشــت ،شــیر و کــره اجتنــاب مــی ورزنــد .همچنیــن در ایــن
 10روز مراســم عـزاداری برگـزار مــی کننــد و در پایــان آن غــذای خاصــی بــه نــام «عاشــوره» در تکیــه مــی خورنــد.
بکتاشــیان همچنیــن نــوروز بــه عنــوان ســالروز تولــد علــی(ع) جشــن مــی گیرنــد .غالــب منابــع تحقیــق دربــاره
بکتاشــیان بــه عــدم الت ـزام آنــان بــه احــکام رشیعــت و تــرک منازهــای یومیــه ،روزة رمضــان و  ...اشــاره کــرده
انــد .ایــن امــر یکــی از وجــوه اختــاف ایــن طریقــه بــا شــیعه اثناعــری اســت« .البتــه وجــود ارکان نامــه هــا از
جملــة آنهــا «رشعیــات بکتاشــی» نوشــتة عجیــب عاصــم (د 1354ق 1935 /م) کــه بـرای ادای فرایــض و پایبنــدی
بــه قوانیــن رشعــی شــیعه تأکیــد دارنــد ،خــود شــاهد آن اســت کــه همــواره اقلیتــی پیــرو رشیعــت نیــز در ایــن
طریقــه وجــود داشــته اســت .در ایــن طریقــه ادعیــه و اذکاری بــه نامهــای « گلبانــگ » و «ترجــان» نیــز وجــود
دارد کــه مریــدان آنهــا را مــی آموزنــد و در اوقــات مشــخصی از روز مــی خواننــد.

بکتاشیه در آلبانی
مقامــات عثــاين در آغــاز بــر اســام آوردن پافشــاري منيكردنــد .در اوايــل قــرن هجدهــم ،فرقــة عرفــاين
اســامي ،بکتاشــیه در رسزمنيهــاي آلبانيــايئ نشــن امپراتــوري گســرش يافــت .بکتاشــیه در اواخــر قــرن شــانزدهم،
بــه آيــن رســمي رسبــازان ینیچــر تبديــل شــد .بكتــايش هــا ورود خــود بــه آلبــاين را بــا فــردي افســانهاي و مشــهور
بــه نــام ســاری ســالتک ( )Sari Salltëkمعرفــی ميكننــد .مســافر تــريك اولیــا چلبــی كــه درســال  1670در تابســتان
از آلبــاين جنــويب ديــدن كــرد ،يــك خانقــاه بكتــايش در نزديــي شــهر ولــورا را نــام بــرد كــه توضيــح آن بــه رشح
زيــر اســت:
در اينجــا تكیــه حاجــي بكتــاش ويل نيــز وجــود دارد كــه توســط ســينان پاشــا وقــف شــده بــود .ايــن تكیــه در
رستــارس تركيــه ،عربســتان و فــارس مشــهور اســت ،در اينجــا مــي تــوان بســياري از پــروان علــوم عرفــاين و زندگــي
درويــي فقريانــه را ديــد .در بــن آنهــا پ ـران جــوان جــذايب هســتند .44مالقــات كننــدگان و زائــر ازآشــپزخانه و
انبــار تكیــه وعــده غــذاي مفصــي دريافــت ميكننــد .زي ـرا متامــي كوههــاي اط ـراف تاكســتانها و باغهــا متعلــق
بــه آن اســت .در نزديــي تكیــه ،خــر وقــف كننــده ،قــايض ســينان پاشــا ،دركنــار متامــي خانــوادهاش نــه در آن
و خدمتــكاران خانــه زاد در يــك مقــره بــا گنبــدي بلنــد دفــن شــدهاند .در بــن ســاير خانقاهــای اوليــه بكتــايش
تكیــه شــهر تتــوو ( - Tetovoمقدونيــه) وجــود داشــت كــه در پايــان قــرن  16ايجــاد شــده بــود .بــر طبــق افســانه،
رسهــم عــي وزيــر ســلطان ســليامن ،باليــم ســلطان دومــن پــر قانــون بكتــايش ،را در رويــا ديــد ،و مســئوليت
خــود بــه عنــوان وزيــر را كنارگذاشــت تــا درروســتاي حاجــی بکتــاش درويــش شــود ،و ايــن جايــي بــود كــه
حركــت بكتــايش آغــاز شــد .قبــل از مــرگ وي در ســال  ،1569فرمــان داد كــه متامــي اموالــش را بفروشــند و پــول
آن را بـراي خريــد زمينــي بـراي مقــرهاي در شــهر تتــوو مــرف كننــد .مديــر بــر طبــق گفتــه او توســط هارابــايت
بــا بــا كــه پــس از او تــك ناميــده شــد ،ســاخته گرديــد .در ســال  1780بــه دنبــال آن بنــاي تكيــه بكتــايش در
شــهر جیرکاس ـرا ( )Gjirokastraتوســط آســيم بابــا انجــام گرفــت .ايــن تكيــه اســايس را ب ـراي حركــت بكتــايش
در خــود آلبــاين بنــا نهــاد و اهميــت خــايص در اواخــر قــرن نوزدهــم داشــت .آلبانيائيهــا بويــژه بــه ويژگيهــاي
خــاص بكتــايش اح ـرام ميگذاشــتند .مخصوص ـاً مقاومــت ســنتي آن و نیــز بــه آئنيهــاي متفــاوت ،نظ ـرات آزاد
انديــش مربــوط بــه رســوم و عقايــد ،درحقيقــت رســوم مســيحيت و پيــش از مســيحيت را كــه در زيــر لــواي
43 - Ahmedi, Ismail, Hafiz Ali Korça- Jeta dhe vepra, Logos-A, Shkup 1999, p. 67.
44 - Pollo, Stefanaq, “Tipare te Bektashizmit te shqiptaret gjatë Rilinjdes”, Feja, Kultura dhe tradita islame ndër
shqiptarët (simpozium Nderkombëtar), Prishtinë, 1995, p. 219.
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آزادي بكتــايش ادامــه داشــتند اهمیــت مــی دادنــد .بيشــر ايــن كــه بكتاشــیها بــه نظ ـرات و زبــان محــي ،در
مقايســه بــا اســام ســني ،كــه بــه پايتخــت عثــاين و زبــان عــرب مرتبــط بــود ،اح ـرام مــي گذاشــتند .بســياري
مــردم از آلبــاين جنــويب و اپــروس درآغــاز بــه بكتاشــيه پيوســتند امــا بــه خاطــر تاثــر عــي پــاش تپلنــا فرمانــدار
شــهر یانبنــا ( )Janinaكــه خــود پــرو ايــن قانــون بــود ايــن اتفــاق افتــاد .درســال  1826زمــاين كــه ســلطان محمــود
دوم دســتور بــه بســن متامــي تكيــه هــاي بكتــايش در امپراتــوري عثــاين را داد ايــن قانــون در آلبــاين دچــار
مشــكل شــد .بــا ايــن همــه بكتايشهــا يكبــار ديگــر در طــي ســالهاي جنبــش مــي گرايــي آلبــاين در اواخــر قــرن
نوزدهــم مشــاهده شــد و بــدون شــك ايــن ارتبــاط اســت كــه جمعيــت فوقالعــادة آنهــا را افزايــش داده اســت.
ايــن چنــن ســطح از نوگرايــي در فرقــه بكتــايش بــود كــه در جامعــه مذهبــي خــودش رشــد كــرد و بــه چهارمــن
مذهــب آلبــاين مبــدل گشــت.45
حــدس زده ميشــود كــه در آغــاز قــرن بيســتم 15 ،در صــد جمعيــت آلبــاين بكتــايش بودنــد كــه برابــر بــا
يــك چهــارم مســلامنان در ايــن كشــور اســت .امريهــاي آنــان بــه عنــوان مركــز جنبــش مــي گرايــي ،بويــژه تبليــغ
پنهــاين كتابهــا و تعليــم زبــان آلبــاين ،فعاليــت ميكردنــد .علريغــم ايــن مطلــب ايــن قانــون در تبديــل شــدن
بــه مذهــب مــي آلبــاين ،آنگونــه كــه انديشــمندان بكتــايش اميــد داشــتند ،موفــق نبــوده اســت .يــك دليــل بـراي
ايــن عــدم موفقيــت متركــز نامتناســب آنهــا در جنــوب كشــور بــود .در آن زمــان ،حــدود  80درصــد خانقــاه هــا،
آســيب ديدنــد يــا كامـاً ويـران شــدند .بــا ايــن همــه در طــي نخســتني گردهاميــي مــي ،كــه در ژانويــه  1922در
ســکراپار ( )Skraparبرگ ـزار شــد ،بكتاشــها خــود را مســتقل از بكتاشــيه تــرك اعــام كردنــد وپــس از ممنوعيــت
متامــي قوانــن دراويــش در تركيــه در پاييــز ســال  ،1925بكتــايش تــريك مركــز خــود را بــه آلبانــی انتقــال داد تــا در
آلبــاين جامعــة مذهبــي بــه رســميت شــناخته شــده و مســتقلی ايجــاد كننــد كــه تــا ســال  1968در آنجــا وجــود
داشــت .46در ســال  1967جامعــه بكتــايش زمــاين كــه دولــت كمونيســت متامــي فعاليتهــاي مذهبــي در آلبــاين
را ممنــوع كــرد منحــل شــد .در طــي ديكتاتــوري تنهــا تــك آلبانيايــي هــا بودنــد كــه بــه انجــام ســنت اهتــام
ميورزيدنــد .در  27ژانويــه  ،1991پــس از تقريبـاَ يــك چهــارم قــرن ســكوت دیــن در آلبــاين ،يــك كميتــه موقــت
بـراي احيــاي جامعــه بكتــايش در آلبانــی تاســيس شــد .از آن زمــان ،جامعــه جديــد ،تحــت هدايــت بابــا رشــادت
جاردهــي ،رشوع بــه احيــاء ســنت بكتــايش در آنجــا كــرد.

گفتار چهارم :ادبیات فارسی در آلبانی و در سایر مناطق آلبانیایی
ادبیــات بـرای متــام ملــل و اقــوام جهــان قابــل فهــم و درک اســت و هیچگونــه مانــع و مــرزی منــی شناســد:
نــه جغرافیایــی نــه قومــی نــه مذهبــی و نــه سیاســی .در طــول هـزاران ســال گذشــته ،ایـران فرهنگهــای قــوی و
غنــی داشــته اســت و علــی رغــم جریانــات سیاســی و نفــوذ حکومتهــای بیگانــه توانســته اصالــت انســانی خــود را
حفــظ کنــد .تاریــخ نویســان از تأثیــر ادبیــات فارســی و بــه طــور کلــی متــدن ایرانــی در منطقــه بالــکان متعجــب
هســتند .ایــن تعجــب بیشــر خواهــد شــد وقتــی کــه مــی بینیــم کــه هیــچ ارتبــاط مســتقیم میــان ملــل بالــکان (به
خصــوص بشــناکها و آلبانیهــا) و ایرانیهــا وجــود نداشــته اســت .عوامــل مختلفــی بودنــد کــه ادبیــات فارســی را بــه
آلبانــی و مناطــق دیگــر آلبانیایــی آوردنــد ،هــر چنــد کــه بخــش اعظــم ســنت فرهنگــی ایرانــی از طریــق مانــوی
هــا و نــؤ مانــی هــا و فرقــه آن بــه نــام بگومیــل بــه ایــن رسزمیــن رســید ،ایــن تأثی ـرات بــا آمــدن امپراطــوری
عثامنــی درخشــانرت شــد .زی ـرا هامنطــور کــه مــی دانیــم عثامنیهــا اســام را از ایرانیهــا پذیرفتنــد و البتــه متــدن
خــود را نیــز بــه آن آمیختنــد .فتوحــات عثامنیهــا در شــبه جزیــره بالــکان و اروپــا ،زبــان و فرهنــگ ایرانــی را در
آن رسزمیــن هــا منتــر کــرد .فرهنــگ ایرانــی هــم مثــل آییــن اســام بــه همـراه ســپاهیان عثامنــی وارد آلبانــی
شــد ،و طــی پنــج قــرن تســلط عثامنیهــا بــر ایــن کشــور ،زبــان و ادبیــات فارســی بــه عنــوان زبــان ادب و تصــوف
اســتفاده شــد .زبــان عربــی زبــان علــم ،االهیــات و رشیعــت ،و زبــان ترکــی زبــان اداری بــود .ترکهــا در شــهرهای
45 - Hasluck, F. W., Bektasilik Tedkikleri, Çeviren: Prof. Dr. Ragib Hulusi (Ozden), Yayına hazırlayan: Prof. Dr.
Mehmet Kanar, İstanbul, 2006, p. 39.
46 - Ibid, p. 40.
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مختلــف آلبانــی و مناطــق دیگــر آلبانیایــی مــدارس و خانقاهــای زیــادی تأســیس کردنــد کــه در آنهــا زبــان و
ادبیــات فارســی تدریــس مــی شــد .در ایــن مــدارس کــه در آغــاز بــا نــام «مکتــب» رشوع بــه کار کردنــد ،دانــش
آمــوزان بــا خوانــدن و حفــظ کــردن بخشــهایی از گلســتان و بوســتان ســعدی آغــاز بــه آموخــن مــی کردنــد و
ســپس شــاهنامة فردوســی ،خمســة نظامــی و آخــر مثنــوی معنــوی موالنــا جاللدیــن بلخــی را مــی خواندنــد.47
آلبــاين و كــوزوو تــا دهــة نخســت قــرن بيســتم ميــادي بخــي از امپراطــوري عثــاين بــوده انــد و توســط
تركهــا (عوامــل و كارگـزاران و رسبازهــا) اســام و اشــعار فــاريس و زبــان و ادب ايـراين نيــز گســرش پيــدا كردنــد و
آرمانهــاي فرهنــگ رشقــي و اســامي تأثــر غیــر قابــل انــكاري در میــان آلبانيهــا از خــود بــر جــاي گذاشــت و ايــن
تأثــر را در آلبــاين و كــوزوو كــه اكرثيــت مطلــق آن را آلبــاين تبارهــا تشــكيل مــي دهنــد بخــويب مشــاهده مــي
كنيــم .48در ايــن زمينــه شــخصيتهايي در آلبــاين ظهــور كردنــد كــه توانســتند زبــان و ادبيــات فــاريس را بخــويب بــه
دیگـران معرفــی کننــد و حتــي برخــي از آنــان بــه ايــن زبــان شــعر برساينــد و در ايــن بــاره قلــم فرســايي كننــد
و بــا الگوپذيــري از شــعر كالســيك ايـراين بــه هــان ســبك شــعر بگوينــد .49از جملــه شــاعران آلبانيايــي در قــرن
شــانزدهم ميــادي « يحيــي بيــگ دوگاجينــي » يــا « دوگاگينــي » اســت كــه از آثــار او مــي تــوان يوســف و زليخــا
و يــك ديــوان را نــام بــرد .وي در اشــعار خــود تأكيــد كــرده اســت کــه شــعرهايش اصیــل اســت و منــي شــود
گفــت كــه برگــردان و ترجمــه ســليس ازمنبــع ديگــري اســت  .وي در بخــي از كتــاب اصــول نامــه گفتــه اســت
كــه زبــان نــگارش وي مخصــوص اســت و تأكيــد مــي كنــد كــه « :زبــان مــن برگــردان زبــان فــاريس نيســت » 50.در
متــام تالشــهايي كــه در جهــت تعميــم فرهنــگ و علــوم فــاريس از قــرن پانزدهــم و شــانزدهم تــا بــه امــروز صــورت
گرفتــه انــد برخــي از شــهرهاي آلبانيايــي نشــن كــوزوو چــون پريــزرن جايــگاه ويــژه اي را بــه خــود اختصــاص
داده اســت .مراقبــت و نگهــداري از آثــار چاپــي و خطــي در ايــن شــهر منونــة بــارزي از ايــن ادعاســت و البتــه
در شــهرهاي ديگــر كــوزوو چــون پريشــتينا  ،جاكوويتســا و اوراهوتــس نيــز تالشــهايي شايســته تقديــر بعمــل
آمــده اســت.
عرفــان بــه عنــوان مكتــب مذهبــى و فلســفى از جايــگاه مســتحكمى در ادبيــات رشقــى بويــژه ادبيــات
فــارىس برخــوردار اســت .بــا مــرور بــر خانقاههــاى بخــش جنــوىب بالــكان بويــژه فعاليــت هــاى شــيوخ و صوفيــان
برجســته ايــن موسســات مذهبــى در ســده هــاى پانزدهــم ,شــانزدهم ,هفدهــم ميــادى و عــر جديــد تــا اوايــل
ســدة حــارض ,مــى تــوان مشــاهده منــود عالقــه بــه زبــان و ادبيــات فــارىس و آثــار معنــوى و جريانــات فرهنگــى
كشــور باســتاىن و قدرمتنــد آســياى رشقــى ايـران افزايــش يافتــه اســت .ايـران زمــن گهــواره شــعر و ادب ,گلســتان
انديشــه هــاى عرفــاىن و فلســفى ,زادگاه عرفــا و پــران طريقــت هــاى مختلــف و كانــون پــرورش هرنمنــدان
و ادبــاى بزرگــى بــوده اســت؛ و عــاوه برايــن زيبايــى و شــرينى زبــان فــارىس موجــب گرديــد تــا بســيارى از
شــخصيت هــاى مذهبــى ماننــد شــيوخ ,مدرســن و روحانيــون آلبانیایــی ارزش خــاىص ب ـراى زبــان و فرهنــگ
اي ـراىن قائــل شــوند .حتــى برخــى از آنــان بــه زبــان فــارىس
مــى خواندنــد و مطالــب مــى نوشــته انــد .برخــي نیــز گســرش فرهنــگ ايـراين را از طريــق تصــوف و فرقــه
بكتاشــيه در آلبــاين مــي داننــد و مــي گوينــد كــه مركزيــت بكتاشــيه در شــهرهاي اصــي آلبــاين چــون اشــكودرا،
كورچــا ،ب ـرات و الباســان ســبب ترويــج فرهنــگ اي ـراين در آن مناطــق گرديــده اســت .ايــن شــهرها موقعيــت
رشــدي بهــري نســبت بــه ديگــر نقــاط آلبــاين داشــته انــد .روســتاهايي چــون ف ـرارش و يــا منطقــه اســكاراپار
و شــهرهايي چــون دي ـرا ،كرويــا و فوشــكرويا نيــز مراكــز بكتاشــيان بــوده و نقــش مهمــي در ترويــج فرهنــگ
اي ـراين داشــته انــد .بــه عنــوان مثــال عاجــز (آجيــز) بابــا در قــرن هجدهــم در ديــوان خــود اشــعاري بــه زبــان
فــاريس دارد .نصيــب طاهــر بابــا شــاعري كــه از خطــه ف ـرارش اســت كوششــهاي ف ـراواين در هــان زادگاه خــود
 - 47ضیائی ،علی اکرب ،رسزمین عقابها – تاریخ و فرهنگ مردم آلبانی  ،ص.275.
48 - Osmani, Shefik, Panteoni iranian dhe iranologët shqiptarë, p. 17.
49 - Ibid, p. 76.
50 - Rrahmani, Zejnullah, Letërsia e Lindjes, Faik Konica, Prishtinë, 2005, p. 37.
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ب ـراي تثبيــت زبــان فــاريس و تــريك رسود و همزمــان افــكار و عقايــد درويــي را معــريف منــود .هنــوز برخــي از
مفرسيــن ،غــزل هــاي صوفيانــة فــاريس و افــكار زاهدانــة وي راانعــكاس كارهــاي ســعدي و مولــوي و ديگـران مــي
داننــد .مؤلــف اهــل ترکیــه علــی امیــری در کتــاب خــود «اشــکودرا شــاعرلری» مــی نویســد :زمانــی کــه (1896
م ).در شــهر اشــکودرا ســکونت داشــتم در آن مناطــق شــاعرها و ادبــاء فـراوان بودنــد کــه غــزل ،قصیــده و اشــعار
گوناگــون بــه زبــان عربــی و ترکــی ،و مخصوص ـاً در زبــان فارســی
مــی رسودنــد .اســامی برخــی از ایــن شــاعران عبــارت اســت از :درویــش حکمــت ،حامتــی کرویــا ،حولوســی
بیــگ تپتانـزاده از شــهر اشــکودرا و شــیخ حلیــم افنــدی تیرانــا ،حادیــم تیرانــا و رضــا بیــگ تیرانــا 51.علــی امیــری
همچنیــن در کتــاب خــود اســم حســن حکــی پاشــا را ذکــر مــی کنــد کــه مؤلــف کتابهــای ادبــی از جملــه
«شــهید»« ،تحفــه وحبــی» و «گلـزار» بــود .ولــی علــی امیــری بــه مــا توضیــح منــی دهــد کــه ایــن کتابهــا بــه چــه
زبانــی نوشــته شــده انــد.
طريقــت خلوتيــه نيــز كــه بــا مثنــوي موالنــا و مولويــه پيونــد خــورده اســت در ترويــج زبــان فــاريس نقــش
مؤثــري داشــته اســت .همچنانكــه طريقــت رفاعيــه نيــز داراي اذكار و اورادي بــه تــريك و فــاريس اســت ،امــا
طريقــت بكتاشــيه در ايــن زمينــه هــم از قدمــت بيشــري (يعنــي از قــرن چهاردهــم ميــادي) برخــوردار اســت
و هــم هامهنگــي بيشــري بــا فرهنــگ بومــي مــردم داشــتند و مســائل مختلــف را بــا تفســر و برخــوردي
مناســب بــا واقعيتهــاي ملمــوس مــردم آلبــاين بيــان مــي منایــد .دســريس همــگاين بــه افــكار و اصــول بكتاشــيها،
اســتعدادهاي فـراوان آنــان و روح ترقــي خواهانــه شــان از داليــل اصــي محبوبيــت ايــن گــروه بــه شــار مــی رود.
آنــان شايســتگي بسـزايي را در پيرشفــت و ارائــه زبــان و ادبيــات فــاريس در ايــن خطــه از خــود نشــان دادنــد و
52
ايــن مهــم را نشــانه اي از رشــد فرهنگــي و اديب در آلبــاين قلمــداد منــوده انــد .
در اينجــا اشــاره كوتاهــى بــه چنــد شــخصيت مــى شــود كــه آشــنايى زيــادى بــه زبــان و فرهنــگ اي ـراىن
داشــته انــد .ابراهيــم دده عــارف آلبانيايــى و بكتاىش(ســال وفــات 1520م).صاحــب فرهنــگ لغــت فــارىس –
تــرىك؛ رسســم عــى دده اهــل تتــوو و بكتاىش(ســال وفــات 1569 :م).؛ شــيخ ســليامن عاجزبابــا ,بــاىن عاجزيّــه
و خانقاههــاى جاكويتســا و پريزرن(ســال وفــات 1747 :م ).صاحــب دو ديــوان كــه يــى بــه فــارىس اســت؛ بابــا
طاهــر نصيبــى از فرارش(ســال وفــات 1834\35 :م).؛ بابــا عــى خواجــى الباســاىن از طريقــت بكتــاىش و صاحــب
دو ديــوان بــه فارىس(ســال وفــات 1907 :م).؛ شــيخ ماليــا از طريقــت مالم ّيــه در اوراخواتس(ســال وفــات1928 :
م).؛ شــيخ عمــر لطفــى پاچاريــزى از طريقــت مالميّــه در پريزرن(ســال وفــات 1929 :م).؛ حاجــى شــيخ ســليم
ســامى اهــل قادريّــه در ووچيرتن(ســال وفــات 1951 :م).؛ آدم وجهــى بابــا اهــل طريقــت بكتــاىش از جاكووا(ســال
وفــات 1927 :م).؛ شــيخ آدم نــورى اهــل رفاعيّــه از جاكويتسا(ســال وفــات 1938 :م).؛ حمــزه بابــا اهــل بكتاشـيّه
از جاكويتسا(ســال وفــات 1952 :م).؛ البتــه شــيوخ و صوفيــان ديگــرى نيــز بــوده انــد كــه در كنــار زبــان فــارىس,
زبــان هــاى عــرىب و تــرىك را مــورد اســتفاده ق ـرار مىــداده انــد .برخــى نيــز ماننــد شــيخ محــرم ميرتويتســا از
طريقــت ســعديّه (ســال وفــات 1975 :م ).بــه نويســندگى و مرتجمــى معــروف بودنــد كــه نــر هــاى فــارىس را
بــه زبــان آلبانيايــى برمــى گرداندنــد .البتــه نبايــد فرامــوش كــرد شــار زيــادى از شــيوخ و صوفيــان خانقاههــاى
بوســنیايى بــه زبــان فــارىس آشــنا بــود ،و آثــار خــود را بــه فــارىس مــى نوشــته انــد .الزم بــه يــادآورى اســت,
طريقــت مولويّــه همــت فـراواىن بـراى حفــظ و فراگــرى زبــان فــارىس گامشــته بــود ,زيـرا بايســتى مثنــوى مولــوى
بــه فــارىس خوانــده و تفســر مــى شــد.حتى امــروز ديــدگاه و نظريــات موالنــا زنــده اســت ترجمــه مثنــوى وى
بــه زبــان آلبانيايــى تصديــق كننــدة آن اســت .شــيخ يحيــى شــهو رسپرســت خانقــاه بــزرگ در جاكــووا مثنــوى را
از زبــان بوســنیايى بــه زبــان آلبانيايــى ترجمــه كــرده اســت .شــيخ در مقدمــه آورده اســت“ :مــى دانــم ترجمــه
مثنــوى از زبــان دوم بــه آلبانيايــى خیــل ســخت اســت و معنــی اصلــی را کمرنــگ مــی کنــد ,ليكــن بــه خــود
ج ـرات دادم تــا آن را ترجمــه كنــم زي ـرا ب ـراى توســعه علــوم اســامى رضورى اســت”.
51 - Shpuza, Gazmend, Bota iraniane në veprën e Sami Frashërit, Onufri – Fondacioni ‘Saadi Shirazi’, Tiranë, 2004, p. 59.
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عــاوه بــر مثنــوى ,آثــار شــعراى ديگــر ايـراىن نيــز مــورد مطالعــه و تفســر قـرار گرفتــه اســت .بـراى منونــه
مــى تــوان بــه حكايــات و اشــعار گلســتان اثــر گرانبهــاى شــيخ ســعدى ش ـرازى(1213-1292م ).اشــاره منــود.
گلســتان مملــو از نــكات ظريــف و توصيــه هــاى عارفانــه بـراى زندگــى روزمــره و مســايل اخالقــى اســت .گلســتان
قــرون متــادى يــى از مــواد درىس اجبــارى مــدارس اســامى از ابتدايــى تــا داراملعلمــن بــوده اســت .شــيوخ
برجســته و تحصيلكــرده بــا عالقــه خــاىص گلســتان را مطالعــه مــی کــرده انــد و شــيفته زيبائــی هــاى اشــعار شــاعر
ش ـرازى مــى شــده انــد .لــذا صالــح تراكــو مرتجــم گلســتان بــه زبــان بوســنیايى مــى گويــد“ :شــايد خانقاههــا
بيشــرين ســهم را در مشــهور شــدن گلســتان داشــته انــد 53”.گلســتان داراى هشــت بخــش اســت كــه بخــش دوم
آن دربــاره تصــوف و صوفيــان اســت.
از آغــاز كــه شــار معينــى نســخه هــاى خطــى و كتــب بــه فــارىس در كتابخانــه هــاى خانقاههــاى بكتــاىش,
خلــوىت و ســعدى و كتابخانــه مدرســه عالءالديــن در كــوزوو نگهــدارى مــى شــود ,بيانگــر آن اســت كــه ايــن آثــار
گرانبهــا مــورد اســتفاده خانقاههــا ,شــيوخ و ســاكنني باســواد كوزوويــى ق ـرار گرفتــه اســت .هامنطــور كــه گفتــه
شــد دراويــش آلبانيايــى و بوســنیايى زيــادى زبــان فــارىس را مــى دانســته و بــه آن مــى نوشــته انــد ,اينهــا كســاىن
بــوده انــد كــه زبــان فــارىس را در مدرســه محمــد پاشــا در پريــزرن فراگرفتــه بودنــد .الزم بــه يــادآورى اســت زبــان
فــارىس جــزء دروس اجبــارى در مــدارس متوســطه عثــاىن بــوده اســت .نبايــد فرامــوش كــرد ,جوانــان آلبانيايــى نيــز
در مــدارس متوســطه عثــاىن تحصيــل مىكردنــد كــه او هــان ايــام جــواىن بــه طريقــت خــاىص گرايــش پيــدا كــرده
بودنــد .54البتــه اشــارة خــاىص هــم بــه مؤلفــان و مرتجــاىن از كــوزوو مىشــود بــه ايــن دليــل كــه آنهــا از ديرزمــان
گرايــش شــديدى بــه تفك ـرات عرفــاىن و فلســفى و فرهنــگ رشقــى داشــته انــد .مثــل “رشح گلســتان” ,تفســر و
توضيــح گلســتان ســعدى توســط موالنــا ســودى بوســنوى (وفــات 1598 :م .).ايــن تفســر توســط ابوبكرســعدىزاده
پريشــتينوى در ســال  1808ميالدى استنســاخ شــده اســت“ .رشح گلســتان” ,رشحى بر نســخة ترىك گلســتان ســعدى
اســت .مفــر اثــر مذكــور موالنــا مصطفــى شــامولله از شــاخه هــاى “شــمعى” از پريــزرن اســت كــه ســال  1600يــا
 1601ميــادى دار فــاىن را وداع گفتــه اســت .احتــاالً اثــر وى پــس از مرگــش در ســال  1609ميــادى منتــر شــده
باشــد“ .رشح گلســتان” ,تفســر شــامى اهــل پريــزرن توســط عــامل حســن كاتــب از پريــزرن بــه رشــتة تحريــر درآمده
اســت .زمــان نــگارش آن ســال  1637ميــادى اســت“ .رشح بهارســتان” ,بــه زبــان تــرىك بــر بهارســتان عبدالرحمــن
جامــى اثــر معــروف عرفــاىن دیگــر اســت کــه توســط نيــز شــامى نوشــته شــده اســت .نــام صاحــب و مالــك نســخة
كتــاب بــه مــا احمــد اهــل پودگوريتســا ثبــت شــده اســت“ .ســعادت نامــه ,رشح پندنامــه” ,ترجمــه اثــر بــاارزش
منســوب بــه فخرالديــن عطــار بــا رشح هــاى كوتــاه اســت .موالنــا مصطفــى شــامى اقــدام بــه ترجمــه اثــر مذكــور به
زبــان تــرىك منــوده اســت .ايــن اثــر توســط حســن كاتــب پريــزرىن طــى ســال هــاى 1636-71ميــادى بازنويــى شــده
اســت“ .رشح تحفــه شــهيدى” ,رشحــى بــر فرهنــگ لغــت فــارىس ,تــرىك ابراهيــم شــهيدى مولــوى اســت .ايــن کتــاب
فرهنــگ لغتــى اســت كــه بـراى مبتديــان جهــت اســتفاده از مثنــوى مولــوى نوشــته شــده اســت .ابراهيــم شــهيدى
مولــف اثــر مذكــور در روســتاى مــوگالى آناتــوىل در ســال  1470-71ميــادى متولــد گرديــد .وى بعنــوان صــوىف فرقــة
مولويــه شــهرت زيــادى داشــت و اثــر خــود را در ســال  1514يــا  1515ميــادى بــه رشــتة تحريــر درآورد .شــخىص بــه
نــام محمــد افنــدى رشحــى بــر فرهنــگ لغــت نوشــته اســت .در مقدمــه آمــده اســت كــه ايــن رشح بــه درخواســت
مرادآقــا بـراى فرزنــدش احمــد توســط اســتادش محمــد افنــدى نوشــته شــده اســت .رشح ،توســط احمــد تاشــچىزاده
اهــل پريــزرن كــه در ســارايوو اقامــت داشــت در ســال  1743نوشــته شــده اســت“ .تحفــه وهبــى” ,فرهنــگ لغــت
فــارىس -تــرىك بــه نظــم اســت .مؤلــف اثــر مذكــور محمــد راشــد اهــل “مــاراش” در نزديــى پريــزرن اســت كــه در
ســال  1781-2ميــادى آن را بــه نــگارش در آورده اســت .راشــد در ســال  1809ميــادى در اســتانبول چشــم از جهــان
فروبســت .مؤلــف در مقدمــه ,از ســفر خــود بــه شــهرهاى اي ـران از جملــه اصفهــان ،ش ـراز ،نهاونــد ،و ديــدار بــا
شــعراى ايـراىن و فراگــرى زبــان فــارىس و چگونگــى تدويــن فرهنــگ لغــت بحــث مــى كنــد.55
53 - Rexhepagiq, dr. Jashar, Dervishët, rendet dhe teqetë, Dukagjini – Pejë, 1999, p. 67.
54 - Ibid, p. 294.
55 - Ibid, p. 234.
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تأثیر ادبیات فارسی بر ادیبات آلبانیایی
ادبیــات فارســی بــه ادبیاتــی گفتــه میشــود کــه بــه زبــان فارســی نوشــته شــده باشــد .ادبیــات فارســی
تاریخــی ه ـزار و صــد ســاله دارد .شــعر فارســی و نــر فارســی دو گونــه اصلــی در ادب فارســی اســت .برخــی
کتابهــای قدیمــی در موضوعــات غیرادبــی ماننــد تاریــخ ،مناجــات و علــوم گوناگــون نیــز دارای ارزش ادبــی
اســت و بــا گذشــت زمــان در زمــرة آثــار کالســیک ادبیــات فارســی ق ـرار گرفتــه اســت .آوازه برخــی شــاعران و
نویســندگان ایرانــی از مرزهــای ایـران فراتــر رفتــه اســت .شــاعران و نویســندگانی نظیــر فردوســی ،ســعدی ،حافــظ
شــیرازی ،عمــر خیــام و نظامــی شــهرتی جهانــی دارنــد .در میــان چهرههــای شــناخته شــده ادبیــات معــارص
فارســی در جهــان مــی تــوان بــه صــادق هدایــت در داســتان و احمــد شــاملو در شــعر اشــاره کــرد.
در ميــان نويســندگان آلبــاين مؤلفــان نامــداري وجــود دارنــد كــه خطــوط كيل زبــان فــاريس را در شــعرهاي
خــود دنبــال کــرده انــد .در ميــان آنهــا بيشــر كســاين بودنــد كــه «الحميــاده» را دســته بنــدي كردنــد .الحميــاده
اثــري اســت مربــوط بــه ادبيــات آلبــاين كــه بــا حــروف عــريب نگاشــته شــده اســت كــه بعــدا ً در قــرن هفدهــم
ميــادي بــه چــاپ رســيد .در ايــن اثــر قطعــات شــعر و داســتانهاي منثــور كــه غالبـاً اديب اســت و محتــواي آمــوزيش
دينــي دارنــد گنجانيــده شــده اســت و بــه راحتــي مــي شــود اثـرات زبــان و ادبيــات فــاريس را در ايــن مجموعــه
مشــاهده كــرد.
الحميــاده يــك اصطــاح اســپانيايي اســت كــه بــه ادبيــات نوشــته شــده بــه زبــان محــي نوشــته شــده ،و بــا
خــط عــريب شــديدا ً متأثــر از فرهنــگ اســامي اطــاق مــی گــردد .نخســتني تالشــها در اوايــل قــرن هجدهــم كــه
توســط نويســندگان آلبانيايــي انجــام شــد از فرهنــگ اســامي برخاســته اســت تــا ايــن ادبيــات را نــه بــه زبــان
رشقــي بلكــه بــه زبــان مــي خــود (آلبانيايــي) بيــان كننــد ،وبــه انــدازهاي كــه انتقــال از التــن بــه آلبــاين ب ـراي
ايجــاد ادبيــات آغازيــن آلبانيايــي تعيــن كننــده و حســاس بــود .ادبيــات اســامی کــه نــزد آلبانیهــا «ادبیــات
بیتجــی» نــام دارد ،تقريب ـاً بــه طــور انحصــاري متشــكل از شــعر مشــتمل بــر خــط عــرب اســت .زبــان بیتجیهــا
(شــاعران اســامی) يــك زبــان آلبانيايــي بــود كــه بــا لغــات تــرك ،عــرب و فــارس همـراه شــده اســت كــه امــروزه
بـراي آلبــاين هــا بـراي خوانــدن بــدون فرهنــگ نامــه كامـاً خســته كننــده اســت .لغــات خارجــي كــه در ايــن دوره
بــر زبــان آلبانيايــي نفــوذ كــرده اســت نخســت ب ـراي بيــان نيازهــاي مذهــب جديــد و فرهنــگ نويــن بــه كار
56
ميرفــت كــه در آغــاز ب ـراي آلبانيائيهــا كام ـاً خارجــي بــود..
شــعر بیتجیهــا شــديدا ً تحــت تأثیــر مدلهــاي اديب فارســی و عربــی کــه در آن زمــان در جهــان اســام رواج
پیــدا کــرده بــود ،ق ـرار گرفتــه بــود .اغلــب نوعهــا و فرمهــاي رايــج در شــعر فارســی در آلبــاين ديــده ميشــود.
موضــوع اغلــب مذهبــي بــود ،چــه متفكرانــه چــه آمــوزيش ،بـراي گســرش اميــان و عقيــده بــه كار گرفتــه ميشــد.
ويژگــي فــريض بيشــر ايــن شــعر الهــام خــود را از جريانــات اســام گرفتــه اســت :از معنويــت ســني حاكــم تــا
حــوزه شــديدا ً عرفــاين صوفيــه شــيعه و بعــد ه ـاً تــا بازتابهــای آزاد منشــانهتر .امــا بــه هــان انــدازه عرفــاين
وحــدت گرايــي بكتــايش .برخــي اشــعار غــر مذهبــي نيــز رسوده شــدند :شــعر غنايــي ،شــعر طبيعــت ،اشــعار
تاريخــي وفلســفي كــه در آنهــا بــا طنــز گاه بــه گاه متفكرانــه بــر ترديدهــا رو بــه رو ميشــويم غالب ـاَ بــراي
خواننــدة آلبانيــايئ مــدرن نامتعــارف اســت .ادبيــات بیتجیهــا كــه در دســت نوشــتهها ثبــت شــدهاند ،اغلــب از
میــان رفتهانــد يــا دســت كــم رؤيــاي رســیدن بــه آنهــا غــر ممكــن اســت ،امــا اغلــب دســت نوشــتههاي بجــاي
مانــده در دســتان «اشــخاص حقيقــي» بويــژه يوگســاويهاي پيشــن هســتند .از میــان دســت نوشــتههايي كــه
حفــظ شــدهاند تعــداد كمــي بــه چــاپ رســيدهاند .بــه ايــن ترتيــب ،ادبيــات بیتجیهــا يــي از بخشــهاي مهــم
ادبيــات آلبــاين كــه كمــر شــناخته شــده اســت تشــکيل مــي کنــد 57..قدميیتريــن شــعر آلبانيايــي کــه بــه خــط
عــرب نوشــته شــده شــعری در ســتايش قهــوه اســت كــه تاریــخ  1725را دارد ،و توســط يــك شــاعر بــه اســم
56 - Myderrizi, Osman, Letërsia e Bektashinjve, Revista Perla, nr. 4, Tiranë, 1996, p.54.
57 - Kara, Mustafa, “Balkanlar’da Turk Tasavvuf Edebiyati’na genel bakis”, Islamiyyat, p. 200.
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موچــی زاده (دربــارة اصــل اســم ایــن شــاعر اطالعاتــی در دســت نیســت) نوشــته شــده اســت .ترجيــع بنــد آن
“خدايــا ،مـرا بــدون قهــوه مگــذار” ،بــدون شــك رابطـهاي آشــنا بــا معتاديــن بــه قهــوه داشــته اســت .بــا كشــف
دســت نويــس شــهر کورچــا كــه اكنــون در آرشــیو کشــور آلبانــی حفــظ شــده اســت ،ايــن شــعر مشــتمل بــر هفــده
بيــت بــا قافيــه  AAABاســت.58
نخســتني شــاعر اصــي بیتجیهــا نظیــم فراقــوال اســت كــه بــه عنــوان نظيــم بـرايت يــا ابراهيــم نظيمــي شــناخته
ميشــود .وي در روســتاي فراگــول در نزديــك شــهر فــر متولــد شــده اســت .فراكــوال در اســتانبول تحصيــل كــرد
و نخســتني دیــوان اشــعار خــود را بــه زبــان فارســی نوشــت ،و بعــدا یــک دیــوان بــه زبــان عربــی و یــک دیــوان
بــه ترکــی نیــز رسود .حــدود ســال  1731و بــه آلبانــی بازگشــت بــه رقابــت بــا ســاير شــاعران ايــن دوره بويــژه
مــوال عــي ،مفتــي شــهر ب ـرات ،مشــغول شــد .بــن ســالهاي  1731و  1735يــك ديــوان فارســی و تعــدادي شــعر
آلبانيايــي رسود كــه شــامل يــك لغتنامــة آلبانيايــي – تــريك منظــوم اســت .گرچــه متامــي اصــل ديــوان را در دســت
نداريــم ،نســخه اي شــامل بــر بيــت  110شــعر آن موجــود اســت .برخــي از اشــعار وي بــا موســيقي همـراه شــد
و قرنهــا بــه صــورت شــفاهي بجــاي مانــد .نظيــم فراكــوال خــود بــه مــا ميگويــد كــه وي اولــن فــردي بــود كــه
ديــواين بــه زبــان آلبانيايــي رسود :
چه كيس اين ديوان را به زبان آلبانيایي گفت ؟
نظيم بود كه اينچنني كرد
چه كيس به زبان با وقار آلبانيايي رسود؟
نظيم بود كه به آن اصالت داد
اين زبان از میان ميرفت
در لفافه رنج ميكشيد و رشمنده ميشد
اين كتاب خود دلييل است كايف
كه نظيم شادي آفريد59.
ديــوان فراكــوال شــامل مديحــه دربــاره پادشــاهان و گروههــاي نظامــي محــي تــا قصيدههايــي دربــاره
دوســتان وحاميــان او بــود ،اشــعاري نیــز دربــاره جدايــي از دوســتان و اشــتياق رســیدن بــه آنــان ،توصيــف
طبيعــت در بهــار ،اشــعار مذهبــي و بويــژه شــعر غنايــي  .نظيــم فراكــوال از حاميــت ســليامن پاشــاي البســان
و اســاعيل پاشــاي والبشــيتي ،كــه مــورد آخــر خــود يــك شــاعر بــود ،برخــوردار بــود .فراكــوال نــه تنهــا خــود را
نخســتني شــاعر و نويســنده بــه زبــان آلبانيايــي مــي دانــد بلكــه خــود را ســعدي يــا حافــظ زمانــه نيــز ميشــارد.
بيشــر كارشناســان ايــن مقايســه را تــا حــدي مبالغــه آميــز ميداننــد .زمــاين كــه نظيــم فراكــوال بــدون شــك ابتــكار
واســتعداد داشــت ،اشــعار آلبانيايــي وي بــه هيــچ وجــه بــه ســطح تكامــل اديب فــاريس كالســيك نرســيد ،بنــا بــر اين
شــعر وي مخلوطــي از زبــان آلبانيايــي ،تــريك و فــاريس بــود .آنچــه وي انجــام داد ايجــاد بنايــي بـراي يــك ســنت
60
اديب نويــن در آلبــاين اســت ،كــه ب ـراي دو قــرن تــداوم داشــت.
نظيــم فراكــوال هــم عــر بــا ســليامن نائيبــي )ســليامن رمضــاين( اســت .وي درشــهر ب ـرات متولــد شــد و
بيشــر عمــر خــود را در آنجــا گذرانــد و در ســال  1771در گذشــت .دربــارة زندگــی وی اطالعــات زیــاد در دســت
نیســت .مگــر ايــن كــه در البســان ازدواج كــرد .تصــور بــر ايــن اســت كــه زمــاين را در خاورميانــه گذرانــده اســت.
58 - Hamiti, Abdullah, Tematika e misticizmit islam ne poezinë e bejtexhinjeve, Studime Orientale, nr.2, Prishtinë,
2002, p. 55.
59 - Elsie, Robert, Historia e Letërsisë Shqipe, Dukagjini, Tiranë-Pejë, 1997, p. 71
60 - Ahmedi, dr. Ismail, Hafiz Ali Korça – Jeta dhe vepra, p. 35.
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برخــی گفتــه انــد مــه نائيبــي نويســنده اي ـراين بــه زبــان آلبانيايــي اســت .دستنوشــتهاي از او تــا ســال  1944در
فــر بجــاي مانــده اســت .شــايد مشــابه دســتنوييس باشــد كــه گفتــه شــده در ســال  1913در بـرات وجــود داشــته
اســت .متاســفانه هيــچ كپــي از دســت نويــس پيــش از ايــن كــه در طــي جنــگ جهــاين دوم ناپديــد شــود اســتنتاخ
نشــده اســت و ميدانيــم كــه اشــعار موجــود ســليامن نائيبــي ،تنهــا چنــد بيــت اســت كــه در ســاير دســت
نويسهــا آمــده اســت .در بــن كوچكرتيــن شــعر  8و  12هجايــي كــه بــه چــاپ رســيده اســت ،اشــعار غنايــي
مــوزون و ظريفــي ميبينيــم كــه توصيــف لــذت از عشــق و زيباييهــاي زنــان اســت .در حقيقــت ،نائيبــي در
يــي از اشــعارش فراکــوال را بــه كاربــرد لغــات تــريك فـراوان متهــم كــرده اســت.61
حســن زيكــو كامــري يــک شــاعر ديگــر کــه تحــت تأثــر ادبيــات فــاريس قـرار گرفتهــه اســت ،در نيمــة دوم
قــرن هجدهــم در آلبــاين جنــويب در دامنــه كــوه گرامــوز متولــد شــد ،آنچــه مــا از زندگــي وي ميدانيــم ايــن
اســت كــه تنهــا در نــرد تــرك – اتريــش (ســمدروو) در دانــوب رشق بلگ ـراد در ســال  1789در ارتــي تحــت
فرماندهــي عــي پاشــا تپلنــا رشكــت داشــته اســت .بــدون شــك بــه عنــوان يــك درويــش ،در فرقــه بكتاشــیه بــوده
اســت ،او رس انجــام در روســتاي زادگاه خــود در آغــاز قــرن نوزدهــم جــان ســپرد .كامــري يــي از مناينــدگان اهــل
ســنت مســلامن در ادبيــات آلبانيايــي اســت ،گرچــه كار اصــي وي «محبوبــه اشــعار» در  200صفحــه ،ناپديــد
شــده اســت .در حقيقــت تعــداد كمــي از اشــعار وي بجــاي مانــده کــه بخــي از آن بــه چــاپ رسيدهاســت .از
ميــان آثــار وي قطعــه اي بــا مضمــون مذهبــي در بــاب تولــد نبــي اکــرم بــه نــام «مولــود كوتــاه» ،در حــدود 10
بيــت و بيــش از  50بيــت غــر مذهبــي را در اختيــار داريــم .شــعر غــر مذهبــي كامــري موضوعــات بســياري
دارد .در گــروه پادشــاه  81هجايــي وي در  33چهــار بيــت ،وي رشكــت خــود در نــردی را کــه در آن رشکــت کــرده
توصيــف كــرده اســت و در آنجــا آنچــه را كــه ســبب رنــج واقعــي وي شــده بيــان كــرده اســت .مشــهورترين شــعر
وي «پــول» اســت .نكوهــش طعنــه آميــز فشــار فئــودال کــه شــايد بهرتيــن قطعــه شــعر هجويــه در پيــش از قــرن
بيســتم ادبيــات آلبــاين باشــد ،بــه شــكل زيــر آغــاز ميشــود:
پادشاهي كه ناحيه ها را حكم م يراند
پول زيادي جمع كرده است
جايي كه پول رضب خورده است
ارزش پول را ميداند
وزير كه كفيل وي است
به آنها که وفادار وي هستند ،دستي باز دارد
و هيچ در اين باره منيگويد
وي ارزش پول را ميداند
شيخ السالمي كه مشاوره ميكند
و محتويات رسالههاي قانوين را ميداند
هرگز فرصت پول درآوردن را از دست منيدهد
وي ارزش پول را ميداند
مفتي و مدير مدرسه
دانشمند و امام
61 - Qosja, Rexhep, Historia e Letërsisë Shqipe, Romantizmi III, Rilindja, Prishtinë, 1990, p.97.
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با شيطان كنار آمدهاند
آنان ارزش پول را ميدانند
قايض دادگاه
نشسته بر مسند خويش
درويشی ديد
آنها ارزش پول را ميدانند
پاشاهان و بيگها
و جمعيت ديوانه
رسشان را براي سكه از دست ميدهند
آنها ارزش پول را ميدانند
وي قانون قرآين را از رس تفسري ميكند
وي ارزش پول را ميداند62
شــعر كامــري در قــرن  19بســيار محبــوب بــود و دهــان بــه دهــان ميگشــت .نعيــم فـرارشي گفتــه کــه در
میــان شــاعران آلبــاين ،حســن زيكــو كامــري بهرتيــن اســت .زبــان كامــري نســبت بــه فراكــوال و نعيــم در حــدود
نيــم قــرن پيــش از وي انعطــاف پذیرتــر و اصيلتــر اســت .او كمــر ازلغــات رشقــي اســتفاده كــرده اســت.
محمــد کوچوکــو نويســنده ای نســبتاً پــركار بــود .محمــد کوچوکــو از ادبیــات فارســی تأثیــر پذیــر افتــه و
منظومــه خــودش را بــه نــام «اروهیــا» تحــت تأثیــر داســتان فــاريس «طوطــی نامــة ضیــا الدیــن» نخشــبی رسوده،
كــه از يــك اصــل سانســكريت الهــام گرفتــه اســت .آنگونــه كــه بــه نظــر ميرســد ،او نخســتني نويســندة آلبانيايــي
اســت كــه بلندتريــن منظومــه را رسوده اســت .داســتان «اروهیــا» داســتانی شــاعرانه بــه رباعيــات هشــت هجايــي
بــا قافيــه  ،ABABماجراجويــي اروهیــا عــادل را دنبــال ميكنــد كــه بــا وجــود بســياري از امتحانــات و ســختيها
از تقــوا و پاكدامنــي خــود دفــاع ميكنــد .شــوهر اروهیــا بــه خــارج مـيرود ،او را تحــت مراقبــت بـرادرش قـرار
ميدهــد ،كــه عيلرغــم توانــش ،ســعي در فريــب وي دارد .اروهیــا در برابــر متامــي پيشــنهادات وي مقاومــت
ميكنــد و بــرادر شــوهرش ،او را تهديــد بــه كشــن ميكنــد اگــر تســليم وي نشــود .بــرادر نــاكام بــا تهمــت
يبجــاي بــه اروهیــا از وي انتقــام ميگــرد و او بنــا بــه قانــون قــرآن بــه ســنگ ســار شــدن محكــوم ميشــود.
اروهیــا بــا معجــزهاي خــود را نجــات مــي دهــد و از ســنگها در امــان ميمانــد ،امــا شــديدا ً آســيب ميبينــد.
اروهیــا از ایــن عشــق نیــز پاکدامــن بــرون ميآيــد .پيشــنهاد آن مــرد را رد مــی کنــد و بــه او ميگويــد كــه
ازدواج كــرده اســت .بعــدا ً خدمتــكاري در خانــه اروهیــا قصــد فریــب او را دارد کــه موفــق منــی شــود .ختمــکار
باكشــن پــر ارشاف زاده از وي انتقــام ميگــرد و اروهیــا را متهــم بــه مــرگ ميكنــد .موضــوع آشــكار ميشــود
و امــا ارشاف زاده بــه يبگناهــي وي معتقــد اســت .امااروهیــا را از خانــه خــود بــرون ميكنــد .بــا ایــن حــال بــه
وي  400قطعــه طــا بــه عنــوان دســتمزد ميدهــد .مصيبتهــاي اروهیــای بيچــاره بــه اينجــا ختــم منيشــود
زمــاين كــه در كنــار ســاحل رودخانــه قــدم مــی زد بــادزدي روبــرو مــي شــود كــه بخاطــر دزديــدن  400ســكه
طــا از خزانــه پادشــاه محكــوم بــه اعــدام مــي شــود .بـراي او و زندگــي وي را بــا پــويل كــه بــه دســت آورده بــود
نجــات مــي دهــد .دزد او را دنبــال كــرد و از وی تقاضــاي ازدواج مــي کنــد .وقتــي كــه اروهیــا خــودداري كــرد،
حــق نشناســانه او را بــه عنــوان بــرده بــه ناخــداي يــك كشــتي فروخــت كــه وي نيــز ســعي در فريــب او داشــت.
62 - Elsie, Robert, Historia e Letërsisë Shqipe, p. 68.
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طوفــان در آخريــن لحظــه اتفــاق افتــاد و همــه را بــه جــز اروهیــا بــه بــرون مــي کشــد .اروهیــا بــه ســاحل شــهر
عجيبــي مــي رســد .مــردي پرهيــزكار لباســهايش را بــه وي قــرض داد ،در لبــاس مــردان خــود را بــه پادشــاه كشــور
مــي رســاند .پادشــاه كــه از صميــم قلــب او را بــه ديــدار پذيرفــت و خان ـهاي ب ـراي وي مــي ســازد .در اينجــا
از بيــاران و كــودكان مراقبــت ميكنــد .و بخاطــر اعــال خوبــش مــورد اح ـرام ق ـرار مــي گــرد .در حقيقــت
بــا مــرگ پادشــاه ،اروهیــا بــه عنــوان جانشــن وي انتخــاب مــي شــود .روزي 5 ،مرتبــه وارد دربــار او ميشــوند؛
شــوهرش و برادرشــوهرش ،مــرد ارشاف ـزاده ،خدمتــكار و دزد ،ســه مــرد آخــر کــه حــاال كــور شــدهاند .اروهیــا
بــه آنهــا ميگويــد اگــر بــه متامــي گناهانشــان اق ـرار كننــد ،معالجــه مــي کنــد .بنابرايــن يبعدالتــي كــه در مــورد
اروهیــا شــده بــود آشــكار ميشــود .و در پايــان اروهيــا در اینجــا وي خــود را در حــال کــه اکنــون پرهيــزکار و بــا
تقواســت بــه شــوهر خــود معــريف ميكنــد.63
منظومــة اروهیــا تنهــا اثــر بــه جــاي مانــدة کوچوکــو نيســت ،گرچــه تنهــا اثــر شــناخته شــده وي در طــي
سالهاســت .اغلــب  400بیتــی كــه اكنــون در دســت داريــم در  40ســال اخــر كشــف شدهاســت .ديگــر آثــار
اصــي کوچوکــو «يوســف و زليخــا» اســت .داســتان اخالقــي منظــوم در  2430بيــت كــه براســاس داســتان آمــده
در ســفر پيدايــش 39 ،و ســورة دوازدهــم قــرآن نوشــته شــده اســت .در ایــن داســتان همــر پوتيفــار ،عزيــر
مــر ســعي در فريــب يوســف زيبــا دارد .ايــن داســتان زیبــا ،آنگونــه كــه در قـران گفتــه شــده ،بــه عنــوان بــن
مايــة مرســوم در ادبيــات عــرب ،فارســی و مــورد اســتفاده قـرار گرفــت .بعــدا ً نويســندة عــارف ،جامــي دريوســف
و زليخــا از آن اســتفاده كــرده اســت .يوســف كتــاب مقــدس تــا حــدي شــبيه داســتان اروهــا اســت .وي نيــز ،از
خانــواده و دشــمنانش بســيار رنــج ميكشــد و در نهايــت بــا عــزم راســخ در برابــر پيشــنهاد و همــر عزيــز
مقاومــت ميكنــد و عفيــف و پاكدامــن باقــي ميمانــد .يوســف و زليخــاي کوچوکــو در ظرافــت از ســطح بااليــي
برخــوردار اســت .زبــان آن متكلــف اســت و همچــون بســياري از متــون توصيفــي از قيــد وبندهــاي روايــي ســاده
فراتــر مـيرود .همچنــن بيشــر بــر تحليــل شــخصيت بــه عنــوان وســيله انتقــال ظــن منايــي بويــژه بــا در نظــر
گرفــن رنجهــاي زليخايــي را باختــه تاكيــد دارد .64متايــل بــه اشــعار بلندتــر و مبنــاي حامســه اديب كــه در محمــد
کوچوکــو ميبينيــم در آثــار دو ب ـرادر از اهــايل روســتاي جنــوب آلبــاين ف ـرارش پيشــر م ـيرود .دالیــپ ف ـرارشی
يــك شــيخی بكتــايش بــود كــه تعليــات خــود را در تكیــه بكتــايش ف ـرارش ديــد .دالیــپ ف ـرارشی خــود در راس
تكیــه بــود و يــك حامسـه اديب بــه زبــان البانيايــي نوشــت .اســم ايــن حامســه «حدیقــة الســعاده» بــود و 65000
بيــت داشــت .حامســه براســاس اثــري ديگــر از هــان نــام توســط شــاعر آذربايجــاين ،فضولــی اســت ،منونــه بــزرگ
ديــوان لرييكهــاي تــريك حدیقــه آلبانيايــي بــه ده بنــد و بــه عــاوه مقدمــه و نتيجــه گــري تقســيم ميشــود کــه،
دو برابــر منونــه تــريك آذري اســت .و نخســتني حامســه اديب واقعــي آلبــاين را ميســازد .ایــن حامســه در ابتــدا
بــه رباعيــات هشــت هجايــي بــا قافيــه  ABABرسوده شــد ،گرچــه درميــان آن برخــي اشــعار شــش هجايــي نيــز
ديــده ميشــود .اثــر حدیقــه نــه تنهــا بــا تاريــخ بكتــايش در آلبــاين رسو كار دارد بلكــه مثــل حدیقــة الســعاده اثــر
فضولــی بــا حــوادث تاريــخ مســلامنان شــيعه ،بويــژه در كربــاي عـراق ســال  680پــس ازميــاد نيــز پيونــد دارد
كــه در آن حســن (ع) نــوه محمــد نبــي ،شــهید شــد .بـرادر جوانــر دالیــپ شــاهني بيــگ فـرارشي نيــز در حامســة
بكتــايش دســت داشــت .ايــن حامســه ،كــه
نســخه هــاي بســياري از آن شــناخته شــدهاند ،در ســال  1868بــه امتــام رســيد .ایــن داســتان براســاس
ريشـهاي فــاريس نوشــته شــده و از مــدل متوســط تــريك نیــز تأثــر پذيرفتــه اســت .رد پــای نفــوذ فرهنــگ ایرانــی
در میــان آلبانیهــا را میتــوان در نســخه هــای خطــی رشق شناســی یافــت کــه علیرغــم طوفانهــای روزگار ،در
آرشــیوها و کتابخانــه هــا مصــون مانــده انــد.
زبــان فارســی کــه در مدرســه تدریــس مــی شــد بــه عنــوان زبــان فرهنــگ تســبيت شــد .ایــن اجبــار از
آشــنایی بــا متــدن دیرپــا و بنــام ایرانــی پديــد آمــد و شــعر بازتــاب آن بــود .بـرای احســاس و باالتــر از آن مطالعــه
63 - Xhiku, Ali “Feja Islame dhe letërsia e bejtexhinjve”, Feja, Kultura… p. 233-234, 235
64 - Qiriazi, Dhori, Motivi i Isufit dhe Zulejhasë në letersine persiane dhe shqiptare, Perla, nr. 1, 1999, p. 77.
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یــا ترجمــه آنهــا بــه ترکــی یــا آلبانیایــی و مخصوصـاً رسودن آن مطابــق مدلهــای آن بــه دانــش کامــل زبــان فارســی
نیــاز بــود .الحمیــادا ( )Alhamiadaی آلبانیایــی ازایــن نظــر فصــل جداگانــه ای اســت کــه خــارج از چهارچــوب
ایــن رســاله اســت .نتیجــه اینگونــه نگرشــها ایــن اســت کــه جنبــش ادبــی در زمانهــای رشقــی و بــه ویــژه در زبــان
آلبانیایــی ،پیونــد نزدیکــی بــا منازعــات آزادی خواهانــه و ملــی داشــت.65

شمس الدین سامی فرارشی و فرهنگ ایرانی
شــمس الدیــن ســامی ف ـرارشی ب ـرادر نعیــم ف ـرارشی اســت .او یکــی از نامورتریــن بیدارگ ـران آلبانــی در
دورة رنســانس محســوب مــی شــود“ .در میــان شــصت اثــر باقــی مانــده از ســامی فـرارشی ،عمــدة آثــار وی در
زمینــة متــدن و زبانهــای آلبانیایــی و ترکــی نگاشــته شــده اســت .او در کتــاب «متــدن اســامی» نحــوه پیونــد متــدن
قدیــم و متــدن مــدرن را بــه صــورت کامــا ملمــوس و زیبــا در زندگــی انســان مــورد بررســی قـرار داده و از متــدن
اســامی و متدنهــای دیگــر یــک برداشــت کامــا واقعــی و روشــن اراده کــرده اســت” .66یــک آلبانیایــی مثــل ســامی
ف ـرارشی کــه از بــزرگان ادبیــات آلبانیایــی اســت مــی توانــد بــا تبحــر بــا بــزرگان ادبیــات فارســی روبــرو شــود.
اگرچــه مطالعــات مختلفــی بــه ســهم ســامی فـرارشی در زمینــة تــرک شناســی پرداختــه انــد ،امــا اهمیــت وی در
زمینــه ایـران شناســی ،تــا امــروز نــه بــه انــدازه کافــی درک و نــه مطــرح شــده اســت .کارهــای ذهــن روشــن وی در
زمینــة هــای مختلــف در ســایه کارهــای دیگــر وی قـرار گرفتــه کــه ارزش و اهمیــت شــان کمــر از آنهــا نیســت .در
میــان نوشــته هایــی کــه وقــف ایـران ،ایرانیهــا وفرهنــگ آنهــا منــوده اســت ،پرداخــن بــه تاریــخ ،جغرافیــا و مهمــر
از آنهــا ادبیــات و زبــان از جایــگاه ویــژه ای برخــوردار اســت .ایــن مضامیــن در دانشــنامه بــزرگ وی قامــوس
االعــام نیــز بــه طــور وســیع منعکــس شــده اســت .در میــان رمانهــا و منایشــنامه هایــی کــه ســامی فـرارشی بــه
زبــان ترکــی برگردانــده اســت ،منــی توانیــم ترجمــه شــاهنامه معــروف را نادیــده بگیریــم .ســامی ف ـرارشی در
زمینةمنایــش نامــه نویســی نیــز موفــق و کارآمــد اســت .در کنــار منایشــنامه معــروف و موفــق بســا (اعتــاد)
او بــه موفقیــت باالیــی دســت مــی یابــد .او مضمــون خــود را از حامســه بــزرگ فردوســی گرفتــه اســت .ســامی
فـرارشی نــه تنهــا بــه عنــوان خالــق بلکــه بــه عنــوان یــک متخصــص خــود را درگیــر مطالعــات فلســفی و ادبــی
خالقیــت کالســیک ادبیــات فارســی منــود .وی درآمــوزش ،گزینــش و ترجمــه شــاهنامه فردوســی ســهم ارزشــمندی
داشــته اســت .نگــرش دامئــی شــمس الدیــن ســامی فـرارشی نســبت بــه متــدن فارســی و فرهنــگ ایرانــی از تصــور
مــدرن وی نشــات میگرفــت کــه متدنهــای گذشــته و روایــت آنهــا رابــه طــور کلــی بــا متدنهــای مــدرن هــر ملــت
در میـراث ایــن جهــان مرتبــط ســاخت .مــردم ایرانــی جایــگاه ویــژه ای در کارهــای او داشــتند .بنابرایــن ســامی
فـرارشی جــزو گروهــی از دانشــمندان قـرار مــی گیــرد کــه رصفـاً متایــات علمــی داشــتند .رهــا از تعصبــات قومــی
و دینــی ،وی ارزشــهای فرهنــگ رشق و فراتــر از آن را شــکافت و بــه منایــش گذاشــت .67از ایــن نقطــه نظــر،
ســامی ف ـرارشی در طــول فعالیــت خــود درزمینــه ای ـران شناســی و همچنیــن در متــام مطالعــات رشقــی خــود،
ســهم ایرانیــان در رنســانس فرهنگــی ملــل رشقــی و همچنیــن خــود رنســانس اروپایــی را مــد نظــر قـرار میدهــد.
او در زمینــة فرهنگــی ،رنســانس ایرانــی ،مــردم ایـران را از هجــوم قومــی وزبانــی خارجــی محافظــت کــرد .متــام
ایــن امــور بــا جــذب فرهنــگ اســامی و عــاوه بــر آن غنــای آن صــورت گرفــت .تاکیــد بــر ایــن مطلــب اهمیــت
دارد .ملــی گرایــان ایرانــی دررنســانس ایرانــی نفــوذ کردنــد ،ســنتهای کهــن ایـران را بــه عنــوان واکنشــی در برابــر
حاکمیــت اجنبــی و پیامــی بـرای اســتقالل رسزمیــن پــدری خــود تشــویق منودنــد.68
شــمس الدیــن ســامی فـرارشی در اثــر بــزرگ «قامــوس االعــام» جایــگاه مهمــی بـرای جهــان ایرانــی – فارســی
و فرهنــگ و متــدن ایــن کشــور قائــل شــده اســت .شــکوه و عظمــت ایــن جهــان ،نویســنده ایــن دانشــنامه را وادار
کــرده اســت کــه بارهــا مــردم ،پدیــده هــا و شــاهکارهای متــدن فارســی  -ایرانــی را منعکــس کنــد .عقایــد ســامی
 - 66ضیائی ،علی اکرب ،هامن ،ص.316 .

65 - Elsie, Robert, Historia e Letërsisë Shqipe, p. 66, 67.
67 - Shpuza Gazmend, Ibid, p. 131.
68 - Ibid, p. 150.
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ف ـرارشی در مــورد جایــگاه ایرانیــان تحــت حاکمیــت عثامنــی اهمیــت بس ـزایی دارد .او معتقــد اســت برتــری
فرهنــگ و ســطح متــدن فارســی آنهــا را قــادر ســاخت زبــان ملــی و فرهنــگ و ادبیــات ملــی خــود را حفظکننــد
و توســعه دهنــد .موقعیــت ســخت و دشــوار مــردم آلبانیایــی در حاکمیــت امپراطــوری عثامنــی ،ســامی فـرارشی
را وادار مــی کــرد تــا ایــن نتیجــه گیریهــارا مطــرح کنــد و برآنهــا تاکیــد داشــته باشــد ،آنهــا رصف ـاً بازتابــی از
واقعیــات ایـران نبودنــد .بلکــه اینهــا بیشــر از آرمــان و اشــتیاق وی در رابطــه بــا انســجام و شــکوفا شــدن ملــت
خــود ،آینــده مســتقل کشــورش و مهمــر از همــه فرمولــه کــردن و شــکوفایی زبــان ملــی خــودش ناشــی مــی
شــد .اطالعــات مربــوط بــه نتیجــه گیــری هــای ســامی ف ـرارشی در معرفــی و آشــنایی ادبیــات ایرانــی درمیــان
جمعیــت امپراطــور عثامنــی تأثیــر فراوانــی داشــت .در ادامــه حقیقــت هــای ناشــناخته ای مربــوط بــه کوشــش
ســامی فـرارشی جهــت انتشــار مجموعــه ای از اشــعار فردوســی بــه نــام «گزیــدة شــاهنامه» بــه فارســی و ترجمــه
آن بــه ترکــی ارائــه شــده اســت.
از آن دریــای گوهرهــای شــعر فارســی وی بـرای مطالعــه خــود ،در تحقیــق یــا ترجمــه هــای خــود کارهایــی
را انتخــاب مــی کــرد کــه مطابــق بــا احساســات و مالکهــای علمــی وی بـرای ارزیابــی باشــد .ســامی فـرارشی نتیجه
گیــری منــود کــه فارســی زبانــی اســت کــه بـرای شــاعری خلــق شــده وشــاعری بـرای ایــن زبــان ابــداع شــده اســت.
بــر مبنــای ایــن مــاک ،ســامی فـرارشی شــاعران ایرانــی متعــددی را مــورد ارزیابــی قـرار داده اســت .امــا درمیــان
متــام شــاعران بــزرگ ای ـران ،ســامی ف ـرارشی ترجیــح داد در زمینــه تخصــص و در حیطــه ترجمــه بــه فردوســی
بپردازد.ســامی ف ـرارشی بــا فرهنــگ وســیع رشقــی و آگاهــی اش نســبت بــه زبــان ایرانــی خــود را متخصــص و
فردوســی بــه عنــوان گزینــش کننــده و ویرایشــگر شاهکارشــاعری ایـران شــاهنامه معرفــی منــود .او بــا آگاهــی و
دانــش وســیع خــود شــاهنامه را بــه زبــان ترکــی ترجمــه منــود.69
ســامی ف ـرارشی بــه عنــوان نوســنده و محقــق بــه درون مایــة شــاهنامه روی آورد و بــر اســاس آنهــا آثــار
اصیــل و پرارزشــی را تألیــف کــرد .وي بــه عنــوان متخصــص ،ارزیابــی عینــی دقیــق و بســیار غنــی از آثــار و
شــخصیت بــزرگ فردوســی بــه عمــل آورد .درایــن برهــه ،عقایــد وی بــا آراء امــروزی عاملــان ادب ایـران و جهــان
در توافــق کامــل اســت.
ســامی فـرارشی آمــاده ســازی ایــن مجموعــه از شــاهنامه را بــه زبــان فارســی بــا عنــوان «زیــدة شــاهنامه»
آغــاز کــرد .انگیــزة وی ایــن بــود کــه بــه تــوده هــای گســردة خواننــدگان کمــک کنــد تــا از آن بهــره گیرنــد .وی این
کار قابــل توجــه را همچنیــن بـرای کمــک بــه شــاگردان جهــت آموخــن زبــان فارســی بــه خاطــر ارزش هــری آن
آغــاز کــرد .ایــن حقیقــت کــه نویســنده شــاهنامه ،آن را بــا کلــات ســاده فارســی نوشــته اســت وی را بــه ایــن کار
دشــوار رهنمــون ســاخت .هیــچ لغــت خارجــی در کار وارد نشــده بــود و ایــن بـرای وی اهمیــت زیــادی داشــت
و همچنــان بـرای خواننــدگان مــا نیــز اهمیــت فــوق العــاده ای دارد .70ســامی فـرارشی در طــول ایــن اثــر در فکــر
کمــک بــه مــردم جهــت بهــره گیــری از متــاس مســتقیم بــا ایــن شــاهکار شــعر فارســی بــود .حتــی بــا وجــود
تالشــهای ســامی فـرارشی در تهیــة یــک مجموعــه بــه نــام «گزیــدة شــاهنامه» بــه زبــان فارســی ،و تعــداد جمــع
کســانی کــه میتوانســتند زیبایــی هــای آنـرا درک کننــد محــدود بــود .ایــن مطلــب دلیــل ترجمــه گزیــده شــاهنامه
بــه زبــان ترکــی بــود .وی بــا ترجمــة ایــن گزیــده بــه زبــان ترکــی قصــد داشــت بــه مردمــی کــه نــه غربــی مــی
دانســتند و نــه فارســی در درک ایــن شــاهکار کمــک کنــد .بســیاری از یادداشــت هــای ســامی فـرارشی در ترجمــه
هــای وی فضــای زیــادی گرفتنــد .در حقیقــت مــن ایــن کتــاب نیمــی از کار وی را تشــکیل مــی دهــد .یادداشــتها و
توضیحــات مرتجــم و گزینشــگر بـرای آموزگارانــی کــه مــی خواهنــد ترجمــه بخشــهای منتخبــی از مــن شــاهنامه
را مطالعــه کننــد راهنــای مناســبی اســت .ایــن قســمت همچنیــن بـرای کســانی کــه از ایــن مجموعــه بــه عنــوان
مــن درســی آمــوزش فارســی بهــره میگیرنــد مفیــد خواهــد بــود .بنــا بــه نقــل از ســامی فـرارشی ،فردوســی بــزرگ
اســت چـرا کــه دیدگاههــای تاریخــی ،فلســفی و اخالقــی خــود را حفــظ کــرده اســت .آنهــم بــا زبــان شــاعرانه و
69 - Qosja, Rexhep, Historia… - Romantizmi III, p. 355.
70 - Çetaku, Drita, Taassuk i Sami Frashërit dhe Gratë, Perla, nr. 2, 2003, p. 108.
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هرنمندانــه .ســامی ف ـرارشی درطــی گــردآوری ایــن مجموعــه شــعر بــه فارســی ترجمــه آن بــه ترکــی ،ب ـرای ایــن
بخــش از خالقیــت شــاعر بــزرگ اهمیــت ویــژه ای قائــل شــد .تأثیــر نیرومنــد ادبیــات ایرانــی بــر خالقیــت رشقــی
ســامی فـرارشی را مــی تــوان درون مایــه هــای آن شــاهکار ادبیــات ایرانــی اســت کــه در کارهــای ادبــی رشقــی
ســامی ف ـرارشی بــه طــور گســرده بــکار رفتــه اســت .شــاهنامه نــه تنهــا بــر ادبیــات فارســی بلکــه بــر ادبیــات
جهــان بــه خصــوص رشق تأثیــر بزرگــی داشــته اســت و ردپــای آشــکاری پشــت رس خودباقــی گذاشــته اســت.
ایــن جاذبــه مغناطیســی کار بــزرگ فردوســی اتفاقــی نیســت .براســاس درون مایــه هــای شــاهنامه حتــی خــود
ســامی فـرارشی در ســال  1876یــک منایشــنامه بــا پنــج پــرده نوشــت .کاوه ( )Gjaveبنــا بــه تاییــد ســامی فـرارشی
در ســال  1896نوشــته شــد .وی منایشــنامه دیگــری بــه نــام ســهراب نوشــته اســت .ایــن عنــوان نظیــر عنــوان
قبلــی نشــان میدهدکــه ایــن منایشــنامه هــا بــر اســاس درون مایــه هــای شــاهنامه فردوســی نوشــته شــده انــد.71
بــه گفتــه ســامی فـرارشی ،تاریــخ منایشــنامه را تکذیــب منــی کنــد .بــر عکــس منایشــنامه – گرچــه یــک داســتان
ســاختگی امــا زیباســت – تاریــخ را تکذیــب مــی کنــد و ایــن نقطــه ای بســیار ضعیــف اســت .شــورش مــردم
عــادی ایـران بــه رهــری کاوه آهنگــر علیــه اجنبــی هــا و حکومــت خودکامــه چهــره آهنــگ ،منــادی از جنگویــی
مردمــی بـرای آزادی و عدالــت اســت .اگرچــه ســامی فـرارشی منــی توانســت مســتقیامً بــه تاریــخ عثامنــی اشــاره
کنــد ،بــا ایــن کار موضــع خــود بــر علیــه قــدرت مطلــق ســلطان آن زمــان را قویـاً یــان کــرد .در آن زمــان تنهــا ایــن
امــکان وجــود داشــت کــه او ایــن کار را بــا تاریــخ ملــل دیگــر ،بــا شــخصیت هــای اثــر بــزرگ فردوســی ،از طریــق
منایشــنامة هــای خــود انجــام دهــد .محتــوای منایشــنامة کاوه و عنــوان فرعــی آن بــه نوشــته ســامی ف ـرارشی
بیــداد حاکــم بیدادگــر آن را گواهــی مــی دهــد.
بنابرایــن ،ســامی فـرارشی بــا خلــق آثــار هــری خــود بــه طــور مکانیکــی از مــدل موجــود کپــی و تقلیــد منــی
کنــد .آنچــه وی عرضــه کــرد آنقــدر از مــدل اصلــی متفــاوت اســت کــه میتوانیــم آن را کاری اصیــل بدانیــم .میــان
کاوه فردوســی و کاوه ســامی فـرارشی حــدوده ده قــرن فاصلــه وجــود دارد .دوران کامـاً متفاوتــی کــه هــر کــدام
خصوصیــات و مشــخصه هــای جدیــد خــود را دارنــد .ســامی فـرارشی درون مایــه هــای کار فردوســی را بــه زمــان
خــود آورده و آنهــا را ب ـرای جــدال بــه خاطــر آزادی ،عدالــت و ترقــی اجتامعــی دررشایــط امپراطــوری عثامنــی
72
اقتبــاس مــی کنــد.
ابتــدا بایــد اثــر دیگــر ســامی فـرارشی ســهراب را بشناســیم تــا محتــوای آن را بــا شــاهنامه تطبيــق دهیــم.
ممکــن اســت تصــور شــود ســامی ف ـرارشی بایــد تاریــخ ر املــس کــرده باشــد ،هامنطــور کــه در مضمــون کاوه
ایــن کار را کــرده اســت .امــا عقیــده وی بــه رشایــط مکانــی و زمانــی کار و زندگــی وی بســتگی دارد .بــه وظایــف
زبــان وی بســتگی دارد .بــه اهــداف جنبــش هــای ملــی آلبانــی آن زمــان و جنبشــهای داخلــی امپراطــوری عثامنــی
بســتگی دارد .ســامی ف ـرارشی بــه عنــوان یــک متخصــص ،ارزیابــی دقیــق و بســیار غنــی از آثــار و شــخصیت
بــزرگ فردوســی صــورت داده اســت .در ایــن برهــه آرا وی بــا ارزیابیهــای کنونــی عاملــان و ادیبــان ایرانــی و جهــان
در هامهنگــی کامــل اســت.
بــر اســاس درون مایــه هــای شــاهنامه ،ســامی فـرارشی نیــز ماننــد بســیاری از شــاعران رشق و غــرب اروپــا بــه
ایــن مضمونهــا روی آورد کــه بــا واقعیــات امپراطــوری عثامنــی رسو کار داشــت .مســأله بــا ایــده آل هــای وطــن
پرســتانه و خانگــی او همخوانــی داشــت .73اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه بــا مطالعــه کامــل ايــن اثــر مــی توانیــم
ثابــت کنیــم کــه دانــش ســامی فـرارشی نســبت بــه فرهنــگ فارســی خیلــی عمیــق بــوده اســت .اشــتغال وی در
مطالعــه و معرفــی فرهنــگ ایـران صادقانــه بــوده اســت .ازطــرف دیگــر تأثیــر ادبیــات ایرانــی بــر فعالیــت ادبــی
وی خیلــی قــوی بــوده اســت .بــا حامیــت از ايــن اثــر ،وی مــی توانســت آراء وطــن پرســتانه و ازادی خواهانــة
خــود را گســرش دهــد .وی دررستــارس خالقیــت ادبــی خــود کــه وقــف فرهنــگ و متــدن ایرانــی شــده بــود ،از
71 - Qosja, Rexhep, Historia… - Romantizmi III, p. 370.
72 - Shpuza, Gazmend, Ibid, p. 89.
73 - Stavileci, Masar, Iluminizmi në letërsinë e rilindjes kombëtare shqiptare, Rilindja, Prishtinë, 1990, p. 245.
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تصــور روشــن خــود راجــع بــه متــدن اســامی انگیــزه مــی گرفــت .مشــارکت وی در توســعه دانــش ،ادبیــات و
فرهنــگ بــه طورعــام در امپراطــور عثامنــی ،بخشــی از درگیــری عمیق ـاً مدنــی و نظامــی وی در کمــک بــه بــاز
شــدن راه توســعه و پیرشفــت مــردم منطقــه بــود .وی مطالعــات خــود رادر حیطــه رشق شناســی بــه عنــوان
دانشــمندی آغــاز کــرد کــه احســاس میکــرد بــه مــردم رشق مدیــون اســت ،کســانی کــه در متــدن جهــان بــه طــور
کلــی و متــدن مــدرن بــه طــور خــاص مشــارکت داشــته انــد .بــا ایــن طــرز اســتقالل و برخــورد بــا مســائل نگارنــده
قصــد کــرد بــه ســهم هــر ملــت و هــر نســل در توســعه متــدن مــدرن اشــاره کنــد.74
نعیــم و ســامی فـرارشی ،بــا مطالعــات خــود در زمینــة ایـران شناســی ،مســیر جدیــدی در فرهنــگ آلبانــی
بــاز کردنــد .آنهــا نــه تنهــا راه تــازه ای گشــودند ،بلکــه شــالوده ای مســتحکم ب ـرای پیرشفــت هــای بعــدی در
امپراطــوری عثامنــی و بعدهــا در آلبانــی بنــا نهادنــد .تعــدادی از نویســندگان مرتجــان وزبــان شناســان در ایــن
مســیرگام برداشــته انــد .در میــان آنهــا شــخصیت هــای فرهنــگ آلبانیایــی بــدون تفاوتهــای مذهبــی وجــود دارد.
اطمینــان دارم بســیاری از روشــنفکران جــوان کــه درایــران در حــال آموخــن زبــان شناســی تاریــخ و ادبیــات
هســتند قــادر خواهنــد بــود بــاز در ایــن مســیر گام بردارنــد .میـراث علمــی ســامی فـرارشی بازتــاب واضحــی از
ابعــاد فرهنگــی مــا و جهــت گیریهــای تدریجــی آن اســت .وی هامنطــور کــه نســبت بــه فرهنــگ و متــدن غــرب
حســاس بــود ،خــود را وقــف متــدن و فرهنــگ رشقــی منــود .بدیــن ترتیــب وی از ایجــاد مرزهــا و دیوارهــای
ســاختگی میــان فرهنگهــا جلوگیــری کــرد .وی بــا نیــت مشــخص ،ضمــن گشــودن راههــای جدیــد پلهــای ارتباطــی
75
را برقـرار کــرد .متــام ایــن بــه اصطــاح تالشــهای نويــن در برابــر ایــن متفکــر بــزرگ آلبانیایــی رنــگ مــی بــازد.
ســامی فـرارشی بــا کار خــود ،مثــال آشــکاری از ایــن حقیقــت اســت کــه در حیطــة فرهنــگ ،جایــی بـرای جنــگ
متــدن هــا وجــود نــدارد .برعکــس در فعالیــت علمــی ســامی ف ـرارشی ،هامنطــور کــه در طــول تاریــخ برشیــت
برقـرار بــوده اســت ،متدنهــا میــان خــود گفتگــو داشــته انــد .76ايــن حقیقــت اشــاره میکنــد کــه پیوندهــای فرهنــگ
ایرانــی و آلبانــی روابطــی دوجانبــه اســت .در عــن حــال ایــن حقیقــت دارد کــه آلبانیایــی هــا رصف ـاً مــرف
کننــده وســتایش کننــده ایــن فرهنــگ و دســتاوردهای آن نبــوده انــد .بلکــه بســیاری از مناینــدگان نوابــغ آلبانیایــی
آن دوران ،کمــک بزرگــی بــه گســرش آن فرهنــگ کردنــد .در میــان آنهــا چندیــن شــخصیت برجســته ممتــاز
هســتند .آنهــا در بکارگیــری و نــر حیطــه هــای علــم ،فرهنــگ ،ادبیــات و هــر ،فلســفه و الهیــات در زبــان
فارســی ســهم بزرگــی دارنــد.

74 - Loshi, Xhevat , Mbi disa tipare të stilit të Naimit, në: Naim Frashëri, Tiranë 1973, fq. 97.
75 - Dhimitër S. Shuteriqi, Nëpër shekujt letrarë, Tiranë, 1973, fq. 278
76 - Shpuza, Gazmend, Ibid, p. 163.
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زندگينامه و آثار نعیم فرارشی

نعیــم ف ـرارشی ،آخریــن و بزرگرتیــن شــاعر پارســی گــوی آلبانــی در تاریــخ  25مــي  1225( 1846ه.ق ).در
روســتای فـرارش در نزدیکــی شــهر پرمــت (در کشــور آلبانــی) چشــم بــه جهــان گشــود .پــدر وي هالیــت فـرارشی
در بخــش پرمــت بــه دنيــا آمــده بــود و مــردی نظامــی بــود .اســم مــادر وي امينــه بــود .تربیــت اولیــة نعیــم در
زادگاهــش ،فـرارش ،انجــام گرفــت  .معلــم او در مکتــب ،یــک شــیخ بکتاشــی بــود کــه بــه وی قــرآن ،احــکام دیــن،
مبــادی علــوم و همچنیــن اشــعار نغــز فارســی و زبــان ترکــی عثامنــی را تعلیــم مــی داد و در ارشــاد و هدایــت
او همــت مــی گامشــت .در کودکــي نعیــم زبــان فارســی را از باباطاهــر آموخــت .باباطاهــر خــود شــاعر و مولــف
آثــاری بــه زبــان فارســی بــود .ایــن اولیــن شــناختی بــود کــه نعیــم بــا زبــان و ادبیــات فارســی پیــدا کــرد 77.در
ســال  ،1865یعنــی در ســن نــوزده ســالگی ،هم ـراه ب ـرادرش شــمس الدیــن ســامی ب ـرای تکمیــل معلومــات و
ادامــه تحصیــات بــه شــهر «یانینــه»  Yanınaکــه در آن زمــان مرکــز والیــت یکــی از ماملــک تابعــة امپراطــوری
عثامنــی بــود  ،رفــت و هــر دو بــرادر در یــک مدرســه متوســط یونانــی « » Zossimeaمعــروف بــه «Rum
 »Lisesiثبــت نــام کردنــد .نعیــم در ایــن مدرســه ،زبانهــای یونانــی ،ترکــی و فرانســوی را بخوبــی آموخــت .در
ســال  1871بــه اســتانبول رفــت و پــس از مدتــی کوتــاه کــه در آنجــا مــی زیســت و بــه کار نویســندگی اشــتغال
داشــت ،بــه مــرض ســل مبتــا گشــت .در همیــن زمــان بــود کــه بـرادرش شــمس الدیــن ســامی نیــز بــه اســتانبول
نــزد وی آمــد و بــا او در امــر نویســندگی همــکاری منــود .نعیــم پــس از مختــر بهبــودی مجــددا ً بــه یانینــه
مراجعــت کــرد و در ایــن شــهر بــود کــه اولیــن شــعر خــود را بــه فارســی رسود .در یانینــه وی ابتــدا در اداره
گمــرک و ســپس در مالیــه کــه جــزء ادارات حکومــت عثامنــی در آلبانــی بــود ،مشــغول بــه کار شــد .در ســال
 1882بــه ســبب فعالیــت هــای سیاســی و رشکــت در جنبشــهای آزادیخواهانــه و اســتقالل طلبانــة ملــی ،ناگزیــر
از تــرک وطــن و اقامــت اجبــاری در اســتانبول گردیــد .پــس از مدتــی بــه علــت ابــراز اســتعداد و تألیــف و
ترجمــة کتابهــا بــه مستشــاری وزارت معــارف عثامنــی منصــوب شــد و تــا پایــان حیــات در آن شــغل باقــی بــود
( 1900میــادی). .در ســال  1882فـرارشي رئيــس بخــش سانســور (عقايــد) در اســتانبول شــد .او بخــي از جنبــش
آزاديخواهانــه مــردم آلبــاين را بــه عهــده گرفــت و اغلــب ايــن عمــل را بــا نوشــته هــاي خــود انجــام ميــداد .و در
هــان اوايــل در آثــارش بــه عمــوم مــردم خــط مــي داد .در غــر ايــن صــورت وي خــود را در مقابــل مقامــات
رســمي عثــاين قـرار مــي داد .نعیــم فـرارشی در تاریــخ  20اكتــر 1279( 1900ه.ق ).جشــم از جهــان فــرو بســت
78
و در روســتای «ارنکــوی» اســتانبول دفــن شــد.

آثار نعیم فرارشی
نعیــم ف ـرارشی یکــی از معروفرتیــن شــعرای آلبانــی در دورة تجدیــد حیــات ادبــی و فرهنگــی اســت کــه
در نیمــة دوم قــرن نوزدهــم در آلبانــی جریــان داشــت .بــه طــور كيل  22كتــاب اصــي از وي بــه جــاي مانــده
اســت .چهــار کتــاب بــه زبــان تــريك عثــاين ،یکــی بــه زبــان فــاريس ،دو تــا بــه زبــان يونــاين و پانــزده کتــاب بــه
زبــان آلبانيايــي.
قواعد فارسیه بر طرز نوین (به زبان ترکی) -استانبول.1871 ،اولیــن کتــاب نعیــم دســتور زبــان فارســی بــود بــا نــام «قواعــد فارســیه بــر طــرز نویــن» کــه آن را در ســال
 1288( 1871قمــری) در اســتانبول چــاپ کــرد .ایــن دســتور زبــان فارســی بـرای تــرک زبانــان نوشــته شــده بــود.
در مقدمــة ایــن کتــاب نعیــم چنیــن مــی گویــد“ :قواعــد هــر زبــان کلیــد و ســهولت تحصیــل اســت .ایــن کتــاب
دربــارة زبــان شــکر فشــان فارســی بــر طــرز نویــن بــا یــک کوشــش عاجزانــه خدمــت خواننــدگان گرامــی تقدیــم
77 - Qosja, Rexhep, Dialogje me shkrimtarët, Rilinjda, Prishtinë, 1979, p.58.
78 - Qosja, Rexhep, Porosia e madhe, Naim Frashëri, Tiranë, 1989, pp. 3,4,5,6,7.
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مــی کنــم” .79الزم بــه ذکــر اســت کــه اگــر نخســتین دســتور زبــان فارســی را «دســتور ســخن» کتــاب میــرزا حبیــب
اصفهانــی کــه در اســتانبول در ســال  1289ق .چــاپ کــرد ،در نظــر بگیریــم ،مــي تــوان گفــت نعیــم یــک ســال
قبــل از اصفهانــی دســتور فارســی خویــش را نوشــته اســت .و ایــن مــی توانــد نخســتین دســتور زبــان فارســی
محســوب شــود.
اخرتاعات و کشفیات (ترکی) -استانبول1881/82 ،رساله برای دانش آموزان ابتدیی است.
 فصول اربعه (ترکی)  -استانبول.1883 ،مجموعه ای است شامل چند داستان و شعر ترجمه از زبان فرانسوی.
 تخیالت (فارسی)  -استانبول.1884 ،در بخش بعد در مورد این اثر مفصل سخن خواهم گفت.
 ایلیادا (ترکی)  -استانبول.1886 ،ترجمه بخش نخست اثر هومر “ایلیاد”.
 خواســتهای واقعــی آلبانیهــا (( )Ho alethes pothos ton skypetaronیونانــی ) – بخارســت (رومانــی)– .1886
نعیم در این رساله خواستها و اهداف حرکت ملی آلبانیها را مطرح کرده است.
 عشق (( )Ho Erosیونانی)  -استانبول.1895 ،یــک منظومــه غنایــی بــا هشــت قطعــه شــعر اســت .در ایــن منظومــه آگاهــي و نزدیکــی شــاعر بــا فرهنــگ
یونــان دیــده مــی شــود.
 کتاب برای خواندن بچه ها (( )E këndimit çunavet këndonjëtorejaآلبانیایی) – بخارست.1886 ، اشعار برای ابتدائیان ((( Vjersha për mësonjëtoret të paraآلبانیایی) – بخارست.1886 ، تاریــخ عمومــی بـرای دانــش آمــوزان (( )Istori e përgjithëshme per mësonjëtoret të paraآلبانیایــی) بخارســت.1888 ،نعیــم فـرارشی بــا تهیــه کــردن چنیــن کتابهایــی کوشــش مــی کــرد مدرســه ای بــه زبــان آلبانیایــی بــاز بکنــد
ولــی در آن زمــان حکومــت عثامنــی ســخت مخالفــت مــی کــرد.
 گله داري و کشاورزی (()Bagëti dhe Bujqësiآلبانییایی) – بخارست.1886 ،ایــن اثــر یــک منظومــه اســت بــا  450بیــت کــه در آن زیبایــی هــای طبیعــت کشــور آلبانــی توصیــف مــی
شــود .شــاعر در ایــن منظومــه از زندگــی شــهری شــکایت مــی کنــد و از زیبایــی هــای روســتای خــود ســخن مــی
گویــد .ایــن اثــر در زمــان حکومــت عثامنیهــا بــه صــورت پنهانــی بــه آلبانــی وارد شــد و بــا اســتقبال بســیار زیــادی
از طــرف خواننــدگان آلبانــی بــر خــوردار شــد.
 گلهای تابستان (( )Lulete e Vereseآلبانیایی) – بخارست.1890 ،نعیــم فـرارشی اشــعار ایــن کتــاب را در ســال  1884در نرشیــة نــور ( )Dritaکــه در اســتانبول منتــر مــی
شــد ،چــاپ کــرد .اشــعار گلهــای تابســتان دارای مضامیــن مختلــف هســتند و بــا یــک زبــان ســاده و پــر رنــگ
 - 79نعیم ،محمد ،قواعد فارسیه بر طرز نوین ،مهندسیان مطبعسنده طبع اولنمشدر ،استانبول ،1288 ،مقدمه
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نوشــته شــده انــد .ایــن اشــعار شــباهت زیــادی بــا اشــعار فارســی نعیــم دارنــد ،حتــی برخــی از ایــن اشــعار
ترجمــه چنــد شــعر دیــوان «تخیــات» هســتند .مضمونهــای غنایــی و فلســفی در آن دیــده مــی شــود .نعیــم
ف ـرارشی در ایــن اشــعار از اندیشــة عرفانــی و حکمــت ارشاقــی اقطــاب عارفــان و مشــایخ صوفیــان همچــون
محیــی االدیــن ابــن العربــی اندلســی (متوفــی  )1240/638و موالنــا جــال الدیــن محمــد بلخــی (م)1273/672 .
بهــره بــرد .او در ایــن اشــعار بــه خواننــده نشــان مــی دهــد کــه بــا چشــم دل بايــد بــه مشــاهدة نــور جــال ازلــی
نایــل شــد تــا بــه درک حقیقــت ذات اشــیاء و فلســفه وحــدت وجــود رســيد.

80

هــر چــه مــی گویــم از ذات خداســت

و آنچــه میپویــم از ذات خداســت

در حقیقــت ،جملــه پیــدا و نهــان

هرچــه مــی جویــم از ذات خداســت80

عناوين اشعار گلهای تابستان به رشح زير است:
زندگــی ،زمــان گذشــته ،روز نــو (نــوروز) ،چـرا؟ ،قلــب ،روز ســیاه ،امــان داریــم ،آب زالل ،در محــر مســیح،
بانــوی رسنوشــت ،عبــاس علــی (حــرت ابــو الفضــل ع ،).نــی ،قلــب ،مــردگان ،بلبــل ،یــک گل پژمــرده و یــا یــک
دخــر مــرده ،زبــان مــا ،شــهر کرچــا ،خداونــد ،بیــان ،خاءنــان ،زیبایــی و فقــر نــام دارنــد.
عباس علی
ای فرشته که پهلویم آمدی
از سوی خداوند مقتدر آمدی
چرا از کربال سخن می گویی؟
می خواهی اشک بریزم؟
ای میدان کربال!
که دائم جلوی چشمم جلوه گري
پر از خونی عباس علی
آن مرد کی است؟
آن مرد روی اسب
که مثل باد میرود
با دو – سه کودک در دستش،
عباس علی است
کودکان را به رود می رساند
چون تشنگی را تحمل منی کنند
می گریند و در جست و جوی آبند
آبها را قطع کردند
در حال مرگند
80 - Naim Frasheri, Vepra 2, p.192.
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مثل فقیر و مظلوم
در ماتم و در غم
آن قوم ظامل
هر طرف را محارصه کردند
قوم مریض و لعنتی
مثل ستمکار و جاهل
از وسط رسبازان
به طرف دشمن میرود
عین فرشته خدا
زیر باد پرواز می کند
نیزه ها مثل تگرک
از هر سو می آیند
خادم برشیت را
نیزه سوراخ منی کند
الیق شجاعت را
خدا حفظش می کند
آن اسب چطور می دود؟
پاهایش بر زمین می خورد
از رسعت پاهایش
آتش بیرون می آید
ای حیوان بیچاره
پایت در روی آن زمین مگذار
چون خون مقدسی آنجا
ریخته شد ،بچر از هوا
ای رود فرات بیچاره
گریه کن رسود نگو
اشک بریز و ناله کن
نخند و غم بخور
پرس فاطمة حسین را در نزد تو
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قوم ناجوامنرد کشتندش ،قوم لعنتی
عباس علی آمد در کوه تومور (آلبانی)
آمد پیش ما
آلبانی تنها مناند
چون خدا دوستش داشت
حسین عاشق آدمیت بود
و برای آن شهید شد
برای نجات برشیت
در کربال جانش را فدا کرد
حسین عاشقی است
که روی ما را سفید می کند
از او دوستی می آید
که ما را باال می برد
یزید جنایتکار است
مناد زشتی
از نسبش بهره ای منی آید
جز ننگ و سیاهی
هر کس کار خیر کند
انسانیت را دوست دارد
اعتقاد به علی (ع) دارد
هم راهی وی را پی می کند
دروغ ،معاویه است
که امروز هم خرابکاری می کند
حق فاطمه است و خداوند بزرگ
زشتی ،مروان است
که همه جا را سیاه می کند
شیطان ،ابو سفیان است
که اکنون هم می کوبد
دوازده امامان
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از علی (ع) به وجود آمده اند
در حیاتشان زجر و رنج کشیدند
به خاطر انسانیت
جانم فدای شام ای بزرگان عامل
که برای ما سختیها کشیدید
برای ما تنها یک کلمه امانت گذاشتند:
وفاداری و دین را81
 بهشت و سخن پروانه (( )Parajsa dhe fjala fluturakeآلبانیایی)  -بخارست.1894 ،ایــن اثــر شــامل اشــعاری بــا محتــوای ســاده اســت و همچنیــن در آن تأثیــر پذیــری نعیــم از فرهنــگ رشقــی،
مخصوصـاُ از فرهنــگ ایرانــی بــه چشــم مــی خــورد.
 تاريخ اسکندربيک (( )Istori’ e Skenderbeutآلبانیایی)  -بخارست.1898 ،نعيــم فـرارشي در ســالهاي آخــر زندگــي خــود دو وصيتنامــه نوشــت ،يکــي در کتــاب «تاريــخ اســکندربيک»
( 1898م) و ديگــري در کتــاب «کربــا» (  1898م) .تاريــخ اســکندربيک مملــو از اشــعار حــايس ملــی مــردم
آلبانــی و داراي یــک فضــاي شــاعرانه و الهــام از روحيــة وطــن پرســتي اســت .بــا اثــر تاريــخ اســکندربيک نعيــم
ف ـرارشي بــه آلبانياييهــا آن چيــزي را بخشــيد کــه از آن محــروم بودنــد و آن حامســة مــي بــود.
 کربال (( )Qerbelajaآلبانیایی)  -بخارست.1898 ،ایــن اثــر زیبــای شــعری کــه بــا قلــم اعجــاز آمیــز و تحســین برانگیــز نعیــم فـرارشی در  ۱۰۷ســال پیــش رسوده
شــده اســت  ،در بــاره واقعــة خونین کربــا و مصائــب خانــدان پیامــر (ص) ســخن مــی گویــد .نعیــم فـرارشی شــاعر
مســلامن آلبانــی کــه همــواره بــر بیــداری احساســات ملــی گرایانــه و وطــن پرســتانه تاکیــد مــی کرده اســت ،حامســه
و واقعــه کربــا را الهــام بخــش مبــارزات ملــی گرایانــه و وطــن پرســتانه خــود ق ـرار داده و روشــنفکران وجوانــان
آلبانــی را بــه تاســی از آن ترغیــب مــی کنــد .حامســة شــورانگیز «کربــا» خطــاب بــه فرشــته ای اســت کــه از جانــب
خداونــد بــه زمیــن آمــده و داســتان فاجعــة کربــا را بـرای شــاعر توصیــف مــی کنــد .در ایــن منظومــة حامســی و
مذهبــی ،نعیــم رشــادت امــام حســین (ع) و دالوریهــای عبــاس بــن علــی (ع) و ســایر شــهدا را بســیار مــی ســتاید و
آنهــا را مظهــر نــور حــق و حقیقــت مــی دانــد و در مقابــل ،خانــدان ابوســفیان و آل مــروان را از پیــروان اهریمــن و
شــیاطین مــی شــارد 82.از صــد ســال پيــش تاکنــون خيــي کــم در مــورد ايــن اثر ارزشــمند ســخن گفته شــده اســت و
همــواره نويســندگان ايــن شــعر را بــه عنــوان يــک اثــر مذهبــي در نظــر گرفتــه انــد و کمــر بــه ابعــاد مهــم اجتامعي
و اديب آن پرداختــه انــد .هــدف نعيــم فـرارشي در ايــن شــعر ســيايس بــوده و البتــه انگيــزه هــاي مذهبــي شــاعر نيــز
بــه ايــن هــدف خدمــت کــرده اســت .بایــد تأکيــد کــرد کــه نعيــم فـرارشي يکــي از نخســتني شــاعران آلبانيايــي بــود
کــه از موضوعــات مذهبــي بـراي هدفهــاي ســيايس اســتفاده مــي کــرد .بعدهــا فــان نــويل نويســندة ارتدوکــس در
اوایــل قــرن بيســتم ميــادي نيــز بــه همــن روش گراييــد .شــعر نعيــم در واقــع بازتــاب رويدادهــاي جامعــه پريــزرن
کــوزوو بــه خصــوص بعــد از رويدادهــاي ســال  1882ميــادي اســت ،هنگامــي کــه ترکيــه عــده اي از ميهــن پرســتان
آلبانيايــي را بــا بکارگــري توطئــه از ملــت آلبــاين جــدا کــرد و عــده اي ديگــر را بــا خشــونت بــه قتــل رســاند ،زنــداين
83
و يــا تبعيــد کــرد .جامعــه پريــزرن در آن زمــان همچــون کربــاي آلبــاين بــود.
81 - Frasheri, Naim, Vepra -1, Prishtinë, 1986 p. 168.
 - 82گلشنی ،دکرت عبدالکريم ،فرهنگ ايران در قلمرو ترکان( ،مقدمه ) ص .45
 - 83ضیائی ،علی اکرب ،هامن ،ص.286 .
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قهرمانــان جامعــه پريــزرن از عــي (ع) و حســن و حســن عليهــا الســام الگــو مــي گرفتنــد و بــه عنــوان
رزمنــدگان آزادي و عدالــت در کشورشــان شــناخته مــي شــوند .آنــان بـراي حقيقــت و عدالــت مبــارزه مــي کردنــد.
عــي (ع) کــي بــود کــه ظهــور کــرد تــا صلــح و آزادي را گســرش دهــد .ايــن انســان واال مــردم فقــر را دوســت
داشــت و بـراي آنهــا از خودگذشــتگي مــي کــرد .نعيــم در کتــاب کربــاي خــود چنــن مــي نويســد:
مال خانه را انفاق مي کرد
براي غذا دادن به فقريان
به هر انساين رحم مي کرد
و به هر کيس نيکي مي کرد
هدفهاي عيل (ع) چه بودند ؟
عيل (ع) آرزو داشت
روز خوب فرا رسد
انسانيت را قانومنند کند
و وفا و حکمت را
فکر بسيار واالي او
روي کاغذ نوشتني نيست84
کساين که حامسة کربالی نعيم را مورد برريس قرار
مي دهند بويژه از فصل شانزدهم تا فصل بيست و پنجم مني توانند اين ابيات را فراموش کنند:
دين را يب آبرو کرديد
و ملت و ميهن را
و اميان قوي را
و از ميدان فرار کرديد
در فصل هجدهم نعيم همه را به قيام فرا مي خواند:
کربال را بياد آوريد
و همه آقايان ما را85
محقــق آلبانیایــی دکــر يورگــو بولــو در مقالــه اي بــه نــام «شــعر حــايس کربــا از نعيــم ف ـرارشي» مــي
نويســد 100« :ســال پيــش در ســال  1898م در شــهر بخارســت شــعر حــايس کربــا بــه قلــم نعيــم ف ـرارشي
چــاپ شــد .ايــن اثــر بــا اينکــه از نظــر ســبک و محتــوا يکــي از بهرتيــن آثــار شــعري نعيــم بــه شــار مــي آيــد،
برخــاف ديگــر آثــار او تنهــا ســه بــار چــاپ شــده اســت .رسشــت مذهبــي کتــاب مخالفــان مذهــب را ترســانيده
و محققــان را از بــرريس آن اثــر ارزشــمند دور کــرده اســت ،در حــايل کــه ســالها پيــش کــم نبودنــد منتقــداين کــه
84 - Naim, Frashëri, Vepra 4, p. 17.
85 - Ibid, p. 198.
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آن را در صــف اول ارزشــهاي شــعري نعيــم قـرار مــي دادنــد .امــروز شــاعران و محققــان در ارزيــايب مجــدد ايــن
86
اثــر گامهــاي اول را برمــي دارنــد».
دکــر يورگــو بولــو بــا نــگاه تحلیلــی بــه وقایــع تاریخــی کربــا از زبــان شــاعر بــه بیــان رشایــط و اوضــاع
گذشــته آلبانــی مــی پــردازد و بیــان مــی دارد کــه شــاعر تــاش مــی کنــد ایثــار و از خودگذشــتگی دینــی حســین
(ع) و اهــل بیــت و خانــدان پیامــر(ص) را بــا روح حامســه ملــی در مبــارزات وطــن پرســتانه مــردم آلبانــی پیونــد
بزنــد .حامســه کربــا بــا ایثــار و شــجاعت آغــاز مــی شــود و بــا دعــای بلنــد بـرای آلبانــی بــه پایــان مــی رســد .در
واقــع امــروز هــم کــه یــک قــرن از آن مــی گــذرد ،هنــوز ایــن اثــر “ کربــا” بــه مــا پیــام ایثــار و از خــود گذشــتگی،
تحمــل و در عیــن حــال دوســتی و بـرادری و وطــن پرســتی مــی دهد”.ایــن اثــر ارزشــمند بــا همــکاری آکادمــی
87
علــوم آلبانــی و بــا بهــره گیــری از نســخه اصلــی کتــاب آمــاده وبــه زیــور طبــع آراســته گردیــد”.
 دفرت بکتاشیها (( )Fletore e Bektashinjetآلبانیایی)  -بخارست.1896 ،نعیــم فـرارشی بــا تاثــري يبنظــر بــر بيــداري مــي آلبــاين در اواخــر قــرن  19آرزو داشــت كــه اعتقــادات آزاد
منشــانه بكتــايش کــه از درون کودکــی اش در روســتای محــل ســکونت خــود در آلبانــی بــدان وابســتگی داشــت
بــه عنــوان آيينــي نويــن در متامــي آلبــاين انتخــاب شــود .دفــر بکتاشــیها شــامل اظهــارات مقدمــايت اعتقــاد بكتــايش
و مکتــب شــيعه اســت كــه ديــدگاه خــايص را نســبت بــه باورهــاي ايــن مکتــب بــه دســت مــي دهــد .كــه بــه
شــكل زيــر رشوع ميشــود:
«هــر بكتــايش بــه خداونــد بــزرگ و راســتگو و محمــد ،عــي ،خديجــه ،فاطمــه ،حســن و حســن اميــان دارد.
بــه دوازده امــام اعتقــاد دارد كــه نامهــاي آنهــا ايــن اســت .عــي ،حســن ،حســن ،زيــن العابديــن ،محمــد باقــر،
جعفــر صــادق ،مــويس كاظــم ،عيلرضــا ،محمدتقــي ،عــي نقــي ،حســن عســكري ،و محمــد مهــدي .عــي پــدر
و فاطمــه مــادر متامــي آنهــا اســت .همچنــن بــه بخشــايش گذشــته و آينــده اعتقــاد دارنــد .زيـرا آنهــا بــه نيــي
بــاور دارنــد و آن را ميپرســتند .فقــط بــه آن اعتقــاد دارنــد بــه آنهــا عشــق ميورزنــد .بنابرايــن بــه مــويس،
مريــم و عيــي و حواريــون آنهــا اعتقــاد دارنــد .بــه عنــوان موســس آنهــا جعفــر صــادق و بــه عنــوان باالدســت
حاجــي بكتــاش ويل را قبــول دارنــد كــه از يــك خانــواده هســتند .پــرووان ايــن فرقــه ميگوينــد :نيكويــي كنيــد و
از شــيطان پرهيزكنيــد ،بكتــايش بــه ايــن كلــات اميــان دارنــد .حقيقــت و تقــوا ،و هوشــمندي و عقــل و متامــي
نييكهــا بــر ايــن رصاط مســتقيم حكــم م يراننــد .اميــان بكتــايش رصاطــي گســرده اســت كــه عقــل  ،ب ـرادري،
دوســتي ،عشــق ،انســانيت و متامــي نييكهــا را روشــن ميكنــد در يــك طــرف آن شــكوفههاي دانــش و درطــرف
88
ديگــر آن شــكوفههاي حقيقــت هســتند .ب ـراي بكتــايش ،جهــان خــود خداســت».
الزم بــه ذکــر اســت کــه ف ـرارشي در متــام نوشــته هايــش متــام ادبيــات و جامعــة آلبانيايــي را تحــت تاثــر
خــود ق ـرار داده اســت.

دیوان تخیالت

اســتاد ایرانــی دکــر عبدالکریــم گلشــنی چنیــن مــی نویســد« :اشــعار فارســی نعیــم ف ـرارشی در غــرب و
محمــد اقبــال الهــوری در رشق گویــای ایــن واقعیــت اســت کــه زبــان و شــعر فارســی تــا اوایــل قــرن بیســتم در
منطقــة وســیعی از جهــان ،از شــبه جزیــرة بالــکان تــا شــبه قــارة هنــد ،در ســطح مقدماتــی و عالــی رواج داشــته
86 - Bulo, Jorgo, Tripologjia e lirikës së Naim Frashërit, Tiranë 1999, p. 131.
87 - Bulo, Jorgo, Qerbelaja e Naim Frashërit – 100 vjet më parë, Universi shqiptar i librit, nr. 3/1998, fq. 39-40.
88 - N. Frashri, Vepra 2, Prishtinë, p. 153.
درباره آثار نعیم فرارشی نگاه کنید:
Qosja Rexhep, Porosia e madhe, Naim Frashëri, Tiranë, 1989.
Elsie Robert, Historia e Letërsisë Persiane, Dukagjini, Pejë 2001.
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اســت و وســیلة مؤثــری بـرای پیونــد افــکار و بیــان اندیشــه هــای ســخنوران و ادیبــان ایــن حــوزة پهنــاور گیتــی
بــوده اســت» 89.نعیــم فـرارشی آثــار نويســندگان بزرگــي چــون ســعدي و موالنــا جــال الديــن رومــي را مطالعــه
کــرد و از آن زمــان رشوع بــه نــگارش بــه زبــان فــاريس منــود .کتــاب ديــوان تخيــات او،کــه بــه زبــان فــاريس رسوده
شــده ،در ســال  1885م در اســتانبول بــه چــاپ رســانيد .ایــن منظومــه در قالــب مثنــوی و در  24بخــش دارای
مضمــون هــای متفــاوت ،آمــده کــه مجموع ـاً 501بیــت اســت شــاعر تاريــخ رسودن هــر مثنــوی را در زیــر آن
نوشــته اســت .هــر رسوده مثنــوی نامــی دارد کــه اغلــب توصیفــات طبیعــی و تغــزل گونــه هایــی اســت در وصــف
مظاهــر طبیعــت .چنــد رسودة اجتامعــی در رثــای اقــوام نزدیــک شــاعر هــم در ایــن دیــوان دیــده مــی شــود.

نقد و بررسی مثنوی تخیالت
ویژگی های آوایی  -موسیقایی دیوان تخیالت
در مجموعــة تخیــات نشــانه هــای زبــان قدیــم یــا کالســیک فارســی را مشــاهده مــی کنیــم ،نشــانه هــای
فارســی کــه گاهــی یــک معنــی دارد و گاه معانــی دیگــر ،مثــل بلبــل هــا ،گلهــای رسخ و گلســتانها ،گل نرگــس ،گِل
و گل بــا رابطــة عرفانــی شــان ،پروانــه ،شــمع ،آتــش ،رشاب ،کاســه جواهــر ،شــخصیت هــای افســانه ای از انجیــل و
قــرآن و غیــره  ...ایــن منادهــا کــه در طــول قرنهــا شــکل گرفــت ،بــه کمــک نعیــم فـرارشی آمــد تــا او بتوانــد ایــده
هــای خویــش را تجســم بخشــد ،مثــل مــرغ خــوش ،مــرغ جــان ،مــرغ دل ،مــرغ روز ،مــرغ زمیــن  ،بــاغ زمیــن و
غیــره  ...ایــن اصطالحــات تنهــا در زبانــی کــه بــر آن تعلــق دارنــد معنــی پیــدا مــی کننــد .حضــور فـراوان پرنــده
در اشــعار فارســی نعیــم فـرارشی اینگونــه توجیــه مــی شــود کــه ایــن منــاد یــک موضــوع ســنتی در شــعر فارســی
اســت و بــه اشــکال مختلــف بــکار گرفتــه مــی شــود .نعیــم فـرارشی بــه ایــن روشــها روح تــازه ای در اثــر خــود
«تخیــات» بخشــید .در بیــت اول شــعری کــه بــا آن ایــن مجموعــه رشوع مــی شــود ،وی خظــاب بــر مــرغ خــوش،
از او مــی خواهــد کــه بــه فضــای عــامل پــرواز کنــد و ارسار آن را کشــف کنــد .متــام منظومــه از حیــث وزن در
بحــر رمــل مســدس محــذوف ،یعنــی هــان وزن مثنــوی معنــوی موالنــا جــال الدیــن بلخــی اســت .ایــن نکتــه بــه
احتــال قــوی متأثــر از مثنــوی خوانــی پیــروان بکتاشــیه در خانقاهــای آن ســامان بــوده اســت .قالــب مثنــوی ایــن
فرصــت را بــه شــاعر داده اســت کــه در انتخــاب قافیــه آزاد باشــد گاهــی هجــای قافیــه در یــک مـراع الحاقــی
اســت ،امــا چــون آهنــگ تغییــر نکــرده چنــدان بــر کار شــاعر خــرده وارد نیســت  .مــواردی چــون:
این طبیعت این یم آب حیات؟ این حکم ،این رازها ،این معجزات؟
(تخیالت ،ص)3 .
قافیه کردن حیات با معجزات که ات در آن نشانه جمع است و الحاقی ،از عیوب قافیه است ایضاً :
این حبوب بی شامر گوهرین عاملیست از ملک رب العاملین
(تخیالت ،ص)6 .
ین در گوهرین ،پسوند نسبت و در عاملین ،نشانة جمع عربی است.
ایضاً:
جمله موجودات و جمله کائنات

می کنند افشای ارسار و نکات

(تخیالت ،ص)7 .
ات در کائنات ،نشانة جمع مؤنث و ات در نکات ،حاصل جمع مکرس است.
موسیقی درونی ( هم حروفی ،واج آرایی)
 - 89گلشنی ،دکرت عبدالکريم ،فرهنگ ايران در قلمرو ترکان ،ص.50 .
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ـ استعامل الف اطالق یا الف ندا:
آسامن آسا زمین خندان شده است جویبار اندر میان گریان شدست
(تخیالت ،ص)9 .
ایضاً:
ای دریغا ای دریغا دخرتا دلفریبا دلستانا دلربا
(تخیالت ،ص)50 .
ایضاً:
جویبارا دلنواز آواز تو زار و راز و ناز و باز و ناز تو
(تخیالت ،ص)83 .
تکرار:
بی تو ماندم بی تو ماندم در جهان خاک شو ای دهر دون وی آسامن
(تخیالت ،ص)50 .
ایضاً :
الوداع اای دوستان الوداع الوداع ای دادرانم الوداع
(تخیالت ،ص)43 .
اشکال وزن :
برگل خندان خود خندان شود همچو من گه شاد و گه ناالن شود
(تخیالت ،ص)14 .
دو کلمــه قافیــه خنــد  +ان و نــال  +ان ،بــه کمــک پســوند صفــت ســا ِز آن ،همــوزن شــده انــد و ایــن از
عیــوب قافیــه ص محســوب مــی شــود.
حوزه واژگان
شــاعر پارســی گــوی آلبانیایــی ،نعیــم ف ـرارشی ،در مثنــوی بلنــد خــود ،ضمــن بــه کارگیــری زبانــی ســاده و
روان ً،بــه مناســبت وزن و تنگــی قافیــه گاه واژه ســازی کــرده و در ایــن رهگــذر کلامتــی بــا پســوندهای فارســی
بــه صــورت مشــتق ســاخته ،یــا بــه صــورت مرکــب واژه هــای جدیــدی آفریــده کــه بـرای فارســی زبانــان تــا حــدی
غریــب و ناآشناســت .اینــک منونــه هایــی از ایــن دســت:
الف  .واژه های مرکب :
ـ پرتو اندازان ( کنایه از ستارگان)
این فضای آب رنگ بی کنار پرتو اندازان بی عد و شامر
(تخیالت ،ص)3 .
ـ َسمنا :آشکار شونده
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تا شود زو عاملی نو رسمنا تا پرد با دیگران اندر فضا
(تخیالت ،ص)3 .
ـ دُمدار  :دنباله دار
می رود دمدار مانند سنان رقص و دوران می کند در آسامن
(تخیالت ،ص)3 .
ـ نشئه یاب  :زندگی خواه
نشئه یاب است از تو جمله کاینات مور و مرغ و جویبار و هر نبات
(تخیالت ،ص)9 .
ـ پُرتاب  :تابنده ،تابان
هر یکی زایشان گشت اندر فضا اخرت پرتاب و پر نور و ضیا
(تخیالت ،ص)11 .
ـ تابدار  :تابنده
هر یکی از اخرتان تابدار در میان آسامن نوربار
(تخیالت ،ص)12 .
ـ جالب دل :دلپسند ،جذاب
ناگهان آوازی پر سوز و گذاز جالب دل شارح راز دراز
(تخیالت ،ص)14 .
ـ خرابدست :آنچه با دست خراب شده ( صفت مفعولی مرخم)
باز بر ما بگذر ای لطف کریم باز دوزخ را بدستت کن نعیم
(تخیالت ،ص)21 .
ـ شدت منا  :شتابان ،شدید
گه روی مانند اسب بی عنان صولت و شدت منای و کف فشان
(تخیالت ،ص)93 .
ـ کف فشان :کف آلود
گه روی مانند اسب بی عنان صولت و شدت منای و کف فشان
(تخیالت ،ص)93 .
ـ الفگو :الفزن ،زبان دراز
رسکشیده میش ها اندر فراز الف گو گشته درختان دراز
(تخیالت ،ص)49 .
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واژه های مشتق
 آسامن آسا :آسامن گونهآسامن آسا زمین خندان شدست جویبار اندر میان گریان شدست
(تخیالت ،ص)9 .
 میت آسا  :مرده ساندامنت مانده به چنگال قدر میت آسا کشته ای آه ای قمر
(تخیالت ،ص)23 .
ـ رسترس :رستارس ( رسارس )
رسترس گویی طبیعت یکزبان گشته و می گوید این راز نهان
(تخیالت ،ص)14 .
آرایه های معنوی:
 فخریه ( تفاخر به شعر خویش (ناگهان آوازی پر سوز و گذار جالب دل ،شارح راز دراز
از سام آید بود دمساز من از خدا آید شود همراز من
چیست یارب؟ چیست این شیرین صدا از کجا آید؟ خدایا! از کجا
از کجا آید چنین دلجو رسود از زمین یا خود ازین طاق کبود
بلبال! ای شاعر شیرین زبان خوش بخوان این راز مبهم را بخوان
(تخیالت ،صص)15-14 .
تعجیز ( اظهار عجز و ناتوانی از ثنای پروردگار(
کی تواند گفت راز آسامن این زبان و این دهان مردمان
(تخیالت ،ص)4 .
ـ مراعات نظیر:
ای سام ای آفتاب ای اخرتان ای وطن ای روز ای شب ای زمان
(تخیالت ،ص)43 .
ایضاً:
نشئه یاب است از تو جمله کاینات مور و مرغ و جویبار و هر نبات
(تخیالت ،ص)9 .
ایضاً:
ابر و باد و موج و بحرر جویبار کوهسار و مرغزار و سبزه زار
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(تخیالت ،ص)7 .
ـ تشبیه:
مرغ هوش  :تشبیه رسا ( بلیغ)
مرغ هوش من بدین بحر عظیم اوفتد در ورطة پر باک و بیم
(تخیالت ،ص)28 .
دریا و ماه روی یار آسا شده .تشبیه تسویه به اعتبار طرفین تشبیه
روی یار آسا شده دریا و ماه سایه ها افتاده چون خال سیاه
(تخیالت ،ص12 .
رصحه :
ـ استعارة م ّ
از کجا آیی ای درخت سام با چنین تاب و چنین ناز و ادا
(تخیالت ،ص)19 .
کفن :استعاره از برف
جمله عامل همچو مرده رسد گشت یک کفن بینم همی بر کوه و دشت
(تخیالت ،ص)03 .
استعاره مکنیه  -تشخیص )Personification( :
شمع نیم مرده :استعاره از برق امید
نسیم مرده شمعکی بینم ز دور در دمل آید ازو تاب و رسو
(تخیالت ،ص)17 .
نگاه صبح خندان  :استعاره از طلوع خورشید
آفتاب اینک منایان می شود از نگاهش صبح خندان می شود
(تخیالت ،ص)53 .
ـ غمزه اخرتان  :چشمک ستاره ها
اخرتان با یکدیگر غمزه کنان می شوند آهسته آهسته نهان
(تخیالت ،ص)53 .
ـ خواب باد ،اشک درختان  :جان بخشی
باد در خواب و درختان اشک ریز سبزه زار و زهرهایش مشک ریز
(تخیالت ،ص)13 .
ـ طبیعت درخت رعنا و دلرب :
خود طبیعت دخرتآسا گشته است دلرب و رعنا و زیبا گشته است
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(تخیالت ،ص)12 .
ـ نوبهار دلکش و جان پرور :معشوق
نوبهارا دلکش و جان پروری دخرت نازک تن و سیمین بری
(تخیالت ،ص)8 .
ـ راز گفنت باد صبا به گل  :جان بخشی
رازها گوید به گل باد صبا بلبل شوریده گوید با نوا
(تخیالت ،ص)7 .
ـ کنایه:
خاکدان  :کنایة ایام از زمین
از سموات آمدی ای نوبهار تا کنی این خاکدان را الله زار
(تخیالت ،ص)9 .
سبزپوشان کرام  :کنایة ایام از درختان
بر کنارش سبزپوشان کرام ایستاده با کامل احرتام
(تخیالت ،ص)48 .
ـ تلمیح به قرآن :
زو بیاید باز می گردد بدو کل شیء هالک اال وجهه
(تخیالت ،ص)5 .
(سورة قصص ،آیة )88
تا بخوانم ثم وجه الله را تا بیابد چشم آن درگاه را
(تخیالت ،ص)9 .
(سوره بقره ،آیه )115
قدرتی بی سان و بی پایان و حد حکمتی بی چون هو الله الصمد
(تخیالت ،ص)55 .
(سورة توحید ،آیة )2
جمله اجزای طبیعت در سکوت پیش ذات پاک حی الیموت
(تخیالت ،ص)13 .
سوره فرقان ،آیة 58
هر چه بیند دلکش و پرتو مناست ملعة برق تجلی خداست
(تخیالت ،ص)2 .
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(سورة اعراف ،آیة )143
لیک نبود چیزکی محو و تباه جمله موجودند اندر بارگاه
(تخیالت ،ص)5 .
(مرصاع اول :سورة آل عمران ،آیة  ، 191مرصاع دوم سورة حجر ،آیة ). 21
ـ تلمیح به خطبة نخست نهج البالغه:
مدتی کین مهر باالی منیر

وین زمین و ماه هم بودند اثیر

و آن زمان که شمس و ماه این زمین دود بودند و تنی شد آتشین
شد زمین و مه جدا از آفتاب دور شد مه هم زپهلوی تراب
هریکی زیشان گشت اندر فضا اخرتی پرتاب و پرنور و ضیا
شد منایان بعد از آن این خاکسار آب و برگ و جانوران بی شامر
(تخیالت ،ص)11 .

90

تحلیل بالغی برخی از اشعار فاريس نعیم فرارشی
آسامن
 1شب لطیف و ماه تابان دلرب است
باد مشکین ،زمین پر زیور است
مرغ هوشم می پرد اندر سام
در فضای نور پاش جانفزا
گه شود همراه و یار اخرتان
گه رود تا آشیان کهکشان
هر چه بیند دلکش و پرتو مناست
ملعه برق تجلی خداست
 5پرتوی بی ابتداء و انتها
قدرت و تصویر و معنای خدا
چیست این کائنات بی حساب
این نظام و این کتاب مستطاب؟
این فضای آب رنگ بی کنار
پرتو اندازان بی عد و شامر؟
این همه زرین لقا سیمین بران
 - 90پشتدار ،علی محمد ،محمد نعیم فرلرشی شاعر پارسی گوی و متعهد آلبانیایی ،نرشیه نامة پارسی ،سال نهم – شامره اول ،بهار
 ،1383صص.145 – 127 .
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نور پاش و چابک و رقص آوران؟
این طبیعت ،این یم آب حیات؟
این حکم ،این رازها ،این معجزات؟
 10این چه اجرامند پرتاب و رشر؟
این چه اکوانند پر از نور و فر؟
میزند آهسته پر در کهکشان
همچو لکلک بچه یی در آشیان
تا شود زو عاملی نو رسمنا
تا پرد با دیگران اندر فضا
می رود دمدار مانند سنان
رقص و دوران می کند در آسامن
شمع اندر دست و می پوید مدام
خانه بر دوشست و بی جای و مقام
 15می رود از در گهی بر درگهی
در میان آسامنان گمرهی
از کجا آید بدین رفتار و تاز
با چنین تاب و چنین زلف دراز؟
می نیابد راه او چشم برش
زانکه کوتاه است مردم را برص
می نهد پا بر اثیر و می دود
در فلک بهر سیاحت می رود
دلستانی ،ای هامیون آسامن
جانفروزی ،ای فضای بیکران
 20رسحد و پایان ندارد این فضا
پر ز اجرام است و پرتاب و ضیا
کی تواند گفت راز آسامن
این زبان و این دهان مردمان
ای سپهر نور ریز حقه باز
کار تو و حال تو راز است راز
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حکمتت بی حد و پایان و کنار
اخرتانت بی حساب و بی شامر
چیست این قانون قدرت اشتامل؟
تاب و فیض و لطف رب ذوالجالل
 25گرچه چیزی نیست سامل از خلل
جز به ذات الیزال و مل یزل
لیک نبود چیزکی محو و تباه
جمله موجودند اندر بارگاه
زو بیاید باز می گردد بدو
کل شی هالک اال وجهه
اخرتان هم با چنین قدر اجل
در پی ایشان می تازد اجل
تا کند هر پیر را از نو جوان
مرگ را ایزد فشاند اندر میان
 30گر حقیقت خواهی ای مرد خدای
این طبیعت را همیشه آزمای
عارفانه یک نظر کن در سام
تا بیابی بارگاه کربیا
لیک ای کرم زمین خاموش شو
تا به راز آسامن هرگز مرو
در جهان بر قطره یی آبی نگر
تا در آن بینی هزاران جانور
حکمت یزدان هر جا ظاهرست
قدرتش بر هر چه بینم باهرست
 35پیش این ارسار و انوار و حکم
دم مزن هین از وجود و از عدم
نزد تو ،ای بحر ژرف بی کنار
رشمسارم ،رشمسارم ،رشمسار
این حبوب بی شامر گوهرین
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عاملیست از ملک رب العاملین
بلبال ،خاموش باش و دم مزن
نزد گل بنشین و پر بر هم مزن
تا کند هوشم سفر سوی سام
تا شود در عشق راز او فنا
 40تا بخوانم ثم وجه الله را
تا بیابد چشمم آن درگاه را
خود ندانم بعد ازین من چیستم
بعد ازین من نیستم من نیستم91
بیــت ا بیــان :در ترکیــب مــاه تابــان دلــر اســت ،اگــر دلــر را صفــت مــاه ندانیــم و هــان معشــوق بدانیــم
مــی تــوان قائــل بــه تشــبیه شــد ،از نــوع حســی بــه حســی ،مفــرد بــه مفــرد ،مجمــل (وجــه شــبه محــذوف،
زیبایــی و درخشــانی) و موکــد .در مـراع دوم مقصــود از زیورهــای زمیــن مــی توانــد اســتعاره ای مرصحــه باشــد
از گل هــا و گیاهــان ســبز بهــاری.
* بدیع :تناسب بین شب ،ماه و زمین ،سجع متوازی بین دلرب و ورزیده
* معانــی :بیــت از چهارجملــه خــری تشــکیل شــده کــه فعــل ربطــی « اســت » ،از پایــان دو جملــة اول دو
مـراع حــذف شــده و بــا حــرف ربــط بــه جملــه بعــدی وصــل شــده اســت.
بیــت  2بیــان :مــرغ هــوش؛ اضافــه تشــبیهی ،اضافــه مشــبه بــه بــه مشــبه ،تشــبیه از نــوع بلیــغ و ذهنــی بــه
حســی .فضــای نورپــاش :اســتعاره از آســان
* بدیع :سجع متوازی بین سام و فضا و سجع مطرف بین این دو یا جان فزا.
همصدایی با مصوت بلند «آ» پنج بار.
* معانی :بیت از یک جمله خربی تشکیل شده است مرصاع دوم متمم مرصاع اول است.
بیــت  3بیــان :آشــیان کهکشــان :اضافــه تشــبیهی ،اضافــه مشــبه بــه بــه مشــبه ،کهکشــان بــه آشــیانه ای بـرای
«مــرغ فکــر» تشــبیه شــده اســت ،از نــوع بلیــغ حســی بــه حســی.
* بدیــع :ســجع متــوازی بیــن شــود  /رود .و اخـران  /کهکشــان .همصدایــی بــا مصــوت بلنــد «آ» هفــت بــار.
همحروفــی بــا صامــت «ر»  4بــار.
* معانــی :دو جملــه خــری کــه نهــادش بــه عهــد ذکــری در ادبیــات ماقبــل محــذوف اســت و فعــل هــر دو
جملــه بـرای تأکیــد مقــدم شــده اســت .
بیت  * 4بدیع :تناسب بین پرتو ،ملعه و برق ،همصدایی در مصوت کوتاه در مرصع دوم.
سجع متوازی بین منا  /خدا
* معانی :دو جمله خربی.
بیت  * 5بدیع :آرایه تضاد بین ابتدا  /انتها همحروفی با صامت «ت».
91 - Frashëri, Naim, Tehajjulat (Enderrime), Fondacioni Kulturor “Saadi Shirazi”, Tiranë, 2005, p. 42.
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* معانی :فعل از هر دو مرصع محذوف است برای تأکید در مفهوم بیت.
بیت  6بیان :کتاب مستطاب استعاره از جهان هستی .
* بدیــع :ســجع مطــرف در کتــاب  /مســتطاب .و ســجع متــوازی در حســاب  /کتــاب و همصدایــی در مصــوت
بلند «آ»
* معانی :جمله سوالی برای ابزار شگفتی
بیت  7بیان :فضای آب رنگ ،استفاده از آسامن آبی پرتو اندازان ،استعاره از ستارگان.
* بدیع :سجع متوازی در کنار شام  /شامر  ،همصدایی در مصوت بلند « آ » و همحروفی با صامت «ر»
* معانی :سوال برای ابزار شگفتی در ادامه سوال های قبلی
 8بیان :زرین لقاء ،سیمین بران نورپاش ،و چابک و رقص آوران :استعاره از ستارگان چشمک زن
* بدیع :تناسب و سجع متوازی بین زرین و سیمین همصدایی با « آ » و همحروفی با « ر » و «ن»
* معانی :سوال برای اظهار شگفتی
 * 9بدیع :سجع مطرف میان حیات  /معجزات
* معانی :تکرار صفت اشاره «این» برای تأکید در سوال و سوال برای ابراز شگفتی
 * 10بدیــع :ارائــه مامثلــه بیــن دو م ـراع بــا تقابــل ســجع هــای متــوازن و متــوازی .تناســب بیــن تــاب،
نــور و رشر
* معانی :جمله سوالی برای شگفتی و اظهار عجز از ادراک عظمت هستی
 11بیان :مشبه مرغ فکر است ،تشبیه از نوع ذهنی به حسی ،موکد ،مفصل و مفرد به مفرد است.
می توان مشبه را ستاره گرفت ،در این صورت حسی به حسی است.
* بدیع :سجع متوازی بین پر  /در .و کهکشان  /آشیان
* معانی :جمله خربی به غرض بیان شباهت
 * 12بدیع :سجع متوازی بین شود  /پرد .و منا  /فضا سجع مطرف بین رس  /اندر همصدایی با «آ»
* معانــی :دو جملــه خــری ،فعــل هــر دو بــه جهــت تأکیــد مقــدم شــده اســت و نهــاد بــه قرینــه ذکــر در
بیــت ماقبــل محــذوف اســت .یعنــی «مــرغ فکــر» و یــا «ســتاره».
 13بیــان :تشــبیه حرکــت ســتاره در آســان بــه حرکــت نیــزه و ســنان ،حســی بــه حســی ،مفصــل و مجمــل
و مرکــب بــه مرکــب.
* بدیــع :ســجع مطــرف بیــن ســنان  /دوران  /آســان همصدایــی یاصامــت «س» و «د» و «ر» و همصدایــی
بــا مصــوت بلنــد «آ»
* معانی :دو جمله خربی به غرض تشبیه.
بیت  * 14بدیع :سجع متوازی در مدام  /مقام و سجع مطرف بین دست  /دو شست
* معانی :دو جمله خربی
بیت  * 15بدیع :سجع متوازی میان برادر و درگه  /گمره
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* معانی :جمله خربی مرصع دوم متمم مرصع اول تواند بود متعلق به فعل می رود
بیــت  16بیــان :ســتاره بــه معشــوقی تشــبیه شــده کــه زلــف دراز و رفتــاری بــا نــاز دارد ،لکــن مشــبه
محــذوف اســت.
* بدیــع :آرایــه تشــخیص یــا جاندارانــگاری ب ـرای ســتاره .ســجع مطــرف بیــن تــاز  /دراز .و ســجع متــوازن
بیــن تــاز /تــاب
* معانی :جمله سوالی برای اظهار شگفتی
بیت  * 17بدیع :سجع مطرف بین راه  /کوتاه سجع متوازی بین  /برش و برص
* معانی :دو جمله خربی
بیت  * 18بدیع :سجع متوازی بین می نهد  /می دود و می رود تناسب بین اثیر و فلک
* معانی :دو جمله خربی
بیت  * 19بدیع :سجع متوازی در دلستان  /آسامن  /بیکران
* معانی :دو جمله خربی با حرف ندا  ،ندا به غرض بیان شگفتی است
بیت  * 20بدیع :سجع متوازی در فضا  /ضیا و همصدایی با مصوت بلند «آ» هفت بار
* معانی :از جمله های خربی تشکیل شده است.
بیت  * 21بدیع :سجع متوازی بین آسامن  /مردمان و نیز زبان  /دهان
* معانی :یک جمله سوالی است که سوال بالغی است از نوع استفهام انکاری
بیــت  * 22بدیــع :آرایــه تشــخیص ،ســپهر را بــه انســانی حقــه بــاز ماننــد کــرده اســت .ســجع متــوازی بیــن
بــاز  /راز .ســجع متــوازن بیــن کار  /بــاز و راز همصدایــی بــا مصــوت بلنــد «آ» همحروفــی بــا صامــت «ر» و «ز»
معانی :جمله ندایی برای بیان عجز از ادراک و شگفتی.
بیت  * 23بدیع :سجع متوازی بین شامر  /کنار
* معانی :جمله خربی به غرض بیان شگفتی.
بیت  * 24بدیع :سجع متوازی بین اشتامل  /ذوالجالل
* معانی :جمله های سوالی به غرض بیان عجز و شگفتی.
بیت  * 25بدیع :سجع متوازی در خلل  /یزل همحروفی با صامت «ز» و «ذ»
* معانی :جمله رشطی است جواب رشط بیت بعدی است.
بیت  * 26بدیع :سجع مطرف در تباه و بارگاه
* معانی :جمله خربی ،جواب رشط.
بیت  * 27بدیع :سجع مطرف در زو  /بدو  /وجهه
* معانی :دو جمله خربی.
بیت  * 28بدیع :جناس تام بین اجل  /اجل .اولی به معنای بزرگ دومی به معنای مرگ
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* معانی :جمله خربی
بیت  * 29بدیع :تضاد در پیر و جوان ،سجع متوازی در جوان  /میان
* معانــی :جملــه خــری ،مــرع اول متمــم« ،ت» بــه معنــای بـرای اینکــه و بــه خاطــر اینکــه و «یــا» مــرع
اول جــواب رشط مقــدم بـرای تأکیــد.
بیت  * 30بدیع :سجع مطرف بین خدای  /آزمای
* معانی :دو جمله رشطی ( رشط و جواب رشط )
بیت  * 31بدیع :سجع مطرف در سام  /کربیا همصدایی با مصوب بلند «آ»
* معانی :جمله خربی ،مرصع اول یا به مرصع دوم پیرو موول.
بیت  32بیان :کرم زمین :می تواند استعاره از خود شاعر یا انسان نوعی باشد.
* بدیع :تضاد در زمین و آسامن
* معانی :جمله امری ،غرض از امر اثبات عجز است.
یت  * 33بدیع :سجع مطرف بین جهان  /آن  /هزاران و نیز نگر  /جانور
* معانی :مرصع اول جمله امری مرصع دوم غرض از امر را بیان می کند.
بیت  * 34بدیع :سجع متوازی در قدرت  /حکمت و باهر  /ظاهر
* معانی :دو جمله خربی
بیت  * 35بدیع :سجع متوازی در ارسار  /انوار حکم  /عدم ارایه تضاد بین وجود  /عدم
* معانی :جمله امری به غرض بیان عجز
بیت  36بیان :بحر ژرف بی کنار می تواند استعاره از خداوند باشد یا آسامن.
* بدیع :سجع متوازی در بی کنار  /رشم سار
* معانــی :جملــه ندایــی ،تکـرار جملــه خــری رشمســارم کــه مرکــب از نهــاد و فعــل اســت بــه غــرض تأکیــد
در عجــز و انــدوه اســت.
بیت  37بیان :حبوب بی شامر گوهرین :استعاره از ستارگان آسامن
* بدیع :سجع متوازی در گوهرین  /عاملین
* معانی :جمله خربی
بیت  38بیان :بلبل :استعاره از خود شاعر است.
* بدیع :سجع متوازی بین دم مزن  /هم مزن پر  /بر سجع مطرف بین گل  /بلبل
* معانی :امر برای بیان عجز و اندوه
بیت  * 39بدیع :آرایه تشخیص ( جاندار انگاری ) در هوش که به مرغی مانند شده است.
* معانی :جمله خربی ،بیان غرض از امر بیت ناقبل می تواند باشد.
بیت  40بدیع :سجع متوازی بین الله  /درگاه
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بیت  * 41بدیع :سجع متوازی بین چیستم  /نیستم
* معانی :تکرار جمله من نیستم برای تأکید در حیرت و عجز.
زبان دل
 1می کند هر دم طبیعت در جهان
راز خود را رشح و اعالن و بیان
گه بگوید بازبان قیل و قال
گه بگفتار مجسم که به حال
رازها گوید به گل باد صبا
بلبل شوریده گوید بانوا
جمله موجودات و جمله کائنات
می کنند افشاء ارسار و نکات
 5ابر و باد و موج و بحر و جویبار
کوهسار و مرغزار و سبزه زار
آسامن و اخرتان و این و آن
سبز گویند و فصیح و تر زبان!
بهر آن حق داد دل را این زبان
تا بگوید با وی این راز نهان
این زبان را بشنوند ارباب علم
محرمان راه و راز باب علم92
بیــت  * 1بدیــع :تشــخیص ،طبیعــت بــه انســانی ســخنور ماننــد شــده اســت .ســجع متــوازی بیــن جهــان /
بیــان و ســجع مطــرف بیــن ایــن دو بــا اعــان.
بیت  * 2بدیع :سجع متوازی بین حال  /قال ـ
بیــت  3بدیــع :صنعــت تشــخیص در بــاد صبــا و بلبــل کــه فعــل گفــن بــه آنهــا داده شــده اســت  .ســجع
متــوازی در صبــا  /نــوا.
بیت  * 4بدیع :سجع متوازی در موجودات  /کائنات وسجع مطرف بین این دو با « نکات »
بیــت  5و  6بدیــع :آرایــه تشــخیص ( )Personificitionســجع متــوازی در جویبــار  /کوهســار  /مرغزار  /ســبزه
زار و نیــز آســان  /اخـران و ســجع مطــرف بیــن ایــن دو بــا آن و زبــان.
بیت  * 7بدیع :سجع متوازی بین زبان  /نهان و سجع مطرف بین آن با زبان و نهان
بیت  * 8بدیع :سجع مطرف بین ارباب  /باب همصدایی با تکرار مصوت بلند «آ»
.52 .Frashëri, Naim, Tehajjulat (Enderrime), p - 92
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نو بهار
 1نو بهارا دلکش و جانپروری
دخرت نازک تن و سیمین بری
روی خندان طبیعت روی توست
بوی باغ و بوی گلشن بوی توست
بر زمین ما فرستادت خدا
دستگیرت کرد بهر هر گدا
بوی یار آید مرا از بوی تو
خوی او باشد پدید از خوی تو
 5لطف تو گشته یتیامن را پدر
بیوگان را همتت گشته پرس
دست تو کرده جهان رس به رس
پرز بوی و رنگ و زیب و نور و فر
نشئه یاب است از تو جمله کائنات
مور و مرغ و جویبار و هر نبات
این زمین مرده از تو یافت جان
زان همی بینم جهان را شادمان
 10از ساموات آمدی ،ای نو بهار
تا کنی این خاکدان را الله زار
نعمتی از عرش و کرس آورده یی
جمله عامل را گلستان کرده یی
آسامن آسا زمین خندان شده است
جوبیار اندر میان گریان شده است
هر درخت و هر نهال و هر نبات
یافته از تو فر و تاب و حیات
آن یکی را تاج زرین بر رسست
وان دگر را دامنی پرگوهرست
 15روی عامل صحن عود و عنرباست
پر زلعل و گوهر و سیم و زراست
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باد و مرغ و سبزه زار و آب جوی
پر زآهنگند و پر از گفت و گوی
نو بهارا ،چون که تو از کردگار
بر زمین گشتی برش را یادگار
یک نگه کن بر مزار یار من
تا بروید سنبل و گل از کفن
نرگسی زان چشم مست دلنواز
سنبلی از زلف دلجوی دراز
 20باز چون عودت کنی باری دگر
گرنیم من ،بر مزارم برگذر
نزد خاک گور من بنشین دمی
وز رسشک خود بریزم شبنمی
تا بروید از گلم تازه گلی
تا برآید زاستخوانم بلبلی93
بیــت  1بیــان :تشــبیه نوبهــار بــه دخــر نــازک تــن ســیمین بــر تشــبیه از نــوع حســی بــه حســی ،موکــد
(بــدون ادات تشــبیه) ،مفصــل (وجــه شــبه دلکــش و جــان پــرور) مفــرد بــه مفــرد اســت.
* بدیع :سجع متوازی در جانپرور  /سیمین بر
* معانی :جمله ندایی به غرض تشبیه ( خربی )
بیــت  * 2بدیــع :آرایــه تشــخیص نســبت دادن روی خنــدان بــه طبیعــت و بهــار .ســجع متــوازی در روی /
بــوی
بیت  * 3بدیع :تشخیص ،سجع متوازی در خدا  /گدا و سجع مطرف بین این دو با «ما»
* معانی :جمله خربی
بیــت  4بیــان :تشــبیه مضمــر (پنهــان) نوبهــار بــه یــار ،تشــبیه از نــوع حســی بــه حســی ،مفــرد بــه مفــرد،
موکــد و مفصــل
بدیع :سجع متوازی در بوی  /خوی  .همصدایی با تکرار مصوت بلند «آ»
بیــت  5بیــان :تشــبیه نوبهــار بــه پــدر ب ـرای یتیــان :حســی بــه حســی ،مفــرد بــه مفــرد ،موکــد ،مفصــل و
نیــز تشــبیه آن بــه پــر ب ـرای بیــوگان از هــان نــوع.
بدیع :سجع متوازی در پدر  /پرس
بیــت  * 6آرایــه تشــخیص ،قائــل شــدن دســت بـرای نوبهــار ســجع متــوازی در رس  /فــر و ســجع متــوازی در
بــوی  /نــور
93 - Frashëri, Naim, Tehajjulat (Enderrime), p. 60.
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بیت  * 7بدیع :سجع مطرف در کائنات  /نبات.
* معانی :تقدیم فعل برای تأکید و عطف مسندالیه برای توسیع
بیت  * 8بدیع :آرایه تشخیص در زمین و جهان
بیت  * 9بدیع :آرایه تشخیص برای نوبهار
بیت  * 10بدیع :سجع مطرف در آورده یی  /کرده یی
بیــت  11بیــان :تشــبیه زمیــن بــه آســان ،مفــرد بــه مفــرد ،حســی بــه حســی ،مرســل (ادات تشــبیه آســا)
مفصــل
* بدیــع :آرایــه تشــخیص در زمیــن و آســان و جویبــار ســجع متــوازی در خنــدان  /گریــان و همصدایــی بــا
«آ»
بیت  * 12بدیع :سجع متوازی در حیات  /نبات .همصدایی با مصوت بلند «آ»
* معانی :قید هر برای هر سه مسندالیه برای تأکید در مسندالیه
بیت  13بیان :تشبیه گل به پادشاهی که تاج زرین دارد ،مضمر است.
* بدیع :تشخیص در گل سجع متوازی بین بر  /رس و سجع مطرف بین این دو با «گوهر» و «دگر».
بیــت  * 14بدیــع :ســجع مطــرف در عنــر  /زر و ســجع متــوازی در غــر  /گوهــر .تناســب بیــن گوهــر و
ســیم و زر
بیت  * 15بدیع :سجع متوازی در جوی  /گوی
* معانی :عطف مسندالیه برای توسیع و وسعت دادن به آن است.
بیت  * 16بدیع :سجع متوازی در کردگار  /یادگار
بیــت  * 17بدیــع :آرایــه تشــخیص ،نســبت دادن نــگاه کــردن بــه نوبهــار ســجع مطــرف بیــن م ـزار  /یــار و
مــن  /کفــن.
بیت  * 18بدیع :سجع مطرف بین دراز  /دلنواز تناسب بین سنبل و نرگس و چشم و زلف
بیت  * 19بدیع :سجع متوازی بین دگر  /گذر و سجع متوازن بین باز  /بار
* معانی :جمله امری بر مزارم برگذر به غرض بیان حرست و اندوه است.
بیت  20بیان :تشبیه باران به رسشک از نوع مضمر
* بدیع :تشخیص ،سجع مطرف در دمی  /شبنمی
بیت  * 21بدیع :سجع مطرف در گل و بلبل جناس اشتقاق یا شبه اشتقاق در بروید /برآید
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صرب و امید
 1ای زمان رفته حرست پروری
دلخراش و تلخ و ماتم آوری
از تو این دل جز به آه و درد و راز
جز به اندوهی ندارد یادگار
هر مصیبت کز دمل بگذشته است
با دیء تاثیر دیگر گشته است
گلشن دل را مناند اکنون گلی
سبزه یی ،یا میوه یی ،یا سنبلی
 5خاک شد ،خاشاک شد ،افرسده شد
چاک شد ،غمناک شد ،پژمرده شد
غنچه ها گلها شده محو و تباه
مانده گلنب سخت و بی برگ و سیاه
تا نباشد حاصل امر آرزو
یک شکوفه است عمرما بیرنگ و بو
همچنان کاندر زمستان آفتاب
رسکشد گاه گاه از زیرسحاب
شعله یی از چشمش آید بر جهان
باز باشد لیک پنهان ناگهان
 10آنچنان اندر دمل روی امید
در میان دردها بشد پدید
ناگهان لیکن شود محو و فنا
می نهد اندر دمل دیگر عنا
نیم مرده شمعکی بینم زدور
در دمل آید از و تاب و رسور
می روم باصد امید و صد شتاب
وان امید ،آن شمع خواب است ورساب
می ندانم کیست ،گر بی درد و رنج
زیست اندر عامل خوار و سپنج
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 15جان و دل همواره اندر زحمتند
در مشاق و غفلت ،و درمحنتند
من ازین بازیچة دوران مات
وین غم من برقرار و برحیات
من شوم بیرون ازین دار و دیار
او مگر بعد از وفاتم پایدار
کشتی عمر برش در بحر دور
می رود همواره پیش باد جور
بادبانش آه و حزن و حرست است
بار او اندوه و یأس و محنت است
 20در میان موج این بحر غریب
افتد و خیزد به صد گونه نهیب
هر نفس در گیر و دارو کارزار
دامئا در کار و بار و بیقرار
می نتاند لیک هیچ انداخنت
لنگرش در بحر اکدار و محن
دامئا پیشش رساب آسا امید
ناگهان در قعر باشد ناپدید
شد تلف اینجا چنین کشتی هزار
تخته یی زانها نبینم بر کنار
 25آنکه مردم را زحرست ساخته است
در دلش صرب و امید انداخته است94
بیت  * 1بدیع :سجع متوازی بین پرور  /آور ،همحروفی با صامت «ر»
بیت 2
بیت  * 3بدیع :سجع مطرف بین گذشته  /گشته
* معانی
بیــت  4بیــان :گلشــن دل اضافــه تشــبیهی اســت .اضافــه مشــبه بــه بــه مشــبه تشــبیه از نــوع مفــرد بــه
مفــرد ،ذهنــی بــه حســی و بلیــغ اســت .گل و ســبزه و میــوه و ســنبل را میتــوان اســتعاره از امیــد و شــادابی و
ط ـراوت دانســت.
94 - Frashëri, Naim, Tehajjulat (Enderrime), p. 70.
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* بدیع :سجع مطرف بین گل  /سنبل ،تناسب بین گل و سبزه و سنبل
* معانی :جمله خربی به غرض بیان اندوه و حرست.
بیت  * 5بدیع :آرایه موازنه و ترصیع میان دو مرصاع با مقابله اسجاع متوازی و متوازن.
* معانی :تکرار فعل ربطی برای تأکید در مفهوم اندوه و حرست
بیت  * 6بدیع :سجع متوازی بین تباه  /سیاه.
بیــت  7بیــان :تشــبیه عمــر بــه شــکوفه ای بــی رنــگ و بــو ،تشــبیه حســی بــه حســی یــا مــی تــوان عمــر را
ذهنــی تصــور کــرد .مفــرد بــه مفــرد ،موکــد بــه مفصــل.
* بدیع :سجع مطرف در آرزو  /بو یا سجع متوازی بین آرزو  /رنگ و بو.
بیت  8بیان :متثیل است برای هم بیت قبل و بیشرت برای بیت بعد
* بدیع :سجع مطرف بین سحاب  /آفتاب.
بیت  9بیان :ادامه متثیل است که برای بیت بعدی بیان می شود.
* بدیع :سجع متوازی بین پنهان  /جهان و سجع مطرف بین این دو با «ناگهان».
بیــت  10بیــان :روی امیــد :اضافــه تشــبیهی یــا اضافــه اســتعاری ،اســتعاره مرصمــه و مکنیــه ،امیــد بــه
انســانی تشــبیه شــده کــه روی دارد و بعــد انســان حــذف شــده و روی کــه از لــوازم اوســت ذکــر شــده مــی گویــد
امیــد در دل مــن مثــل آفتــاب اســت کــه پشــت ابــر اســت گاه هســت و گاه نیســت.
* بدیع :سجع متوازی بین امید  /پدید ،همحروفی با صامت «د».
بیت  * 11بدیع :سجع متوازی بین فنا و عنا.
بیت  12بیان :نیم مرده کنایه ار نیمه روشن و رو به خاموشی است.
* بدیع :سجع مطرف بین دور  /رسور.
بیت  * 13بدیع :سجع متوازی بین شتاب  /رساب ،همصدایی با مصوت بلند «آ».
بیت  * 14بدیع :سجع مطرف بین رنج  /سپنج
* معانی :سوال بالغی است جواب منی خواهد.
بیت  * 15بدیع :سجع متوازی بین زحمت  /غفلت  /محنت.
بیــت  16بیــان :تشــبیه مضمــر در بیــت هســت  .دنیــا را بــه صحنــه بــازی شــطرنج تشــبیه کــرده کــه خــودش
در ایــن بــازی مــات شــده اســت.
* بدیع :سجع مطرف بین مات  /حیات.
بیت  * 17بدیع :جناس اشتقاق بین دار و دیار  ،سجع مطرف بین دار  /دیار  /پایدار.
بیــت  18بیــان :کشــتی عمــر :اضافــه تشــبیهی ،اضافــه مشــبه بــه بــه مشــبه ،تشــبیه حســی بــه حســی یــا
ذهنــی بــه حســی اگــر عمــر را ذهنــی بگیریــم .و بلیــغ اســت یعنــی موکــد و مجمــل
بدیع :سجع متوازی بین جور  /دور ،آرایه تناسب بین کشتی ،بحر و باد.
بیــت  19بیــان :ادامــه تشــبیه بیــت قبــل اســت .بادبــان کشــتی عمــر بــر آه و حــزن و حــرت اســت .ایــن
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مـراع و مـراع بعــدی را مــی تــوان وجــه شــبه هــای تشــبیه بلیــغ کشــتی عمــر فــرض کــرد.
* بدیــع :ســجع متــوازی بیــن محنــت  /حــرت ،مراعــات تناســب در آه و حــزن و حــرت و انــدوه و یــأس
و محنــت.
بیت  20بیان :بحر استعاره از جهان
بدیع :تضاد یا طباق بین افتد و خیزد سجع متوازی در نهیب و غریب.
بیت  21بدیع :سجع متوازی بین دار  /کار  /بار و نیز کارزار  /بیقرار
بیت  22بیان :لنگر انداخنت :کنایه از آسودن و به آرامش رسیدن از نوع ایام .
* بدیع :سجع مطرف بین انداخنت  /محن.
بیت  23بیان :امید به رساب تشبیه شده است  .تشبیه از نوع ذهنی به ذهنی یا عقلی به عقلی
بدیع :سجع مطرف بین امید  /ناپدید همصدایی با مصوت بلند «آ».
بیت  * 24بدیع :سجع متوازی بین هزار  /کنار.
بیت  * 25بدیع :سجع متوازی بین ساخته  /انداخته
عشق
 1ای فروغ عشق! بی تو زیسنت
بد تراست اندر جهان از نیسنت
از دل پردرد من هرگز مرو
لحظه یی از خاطرم غایب مشو
چونکه با تو این دمل خو کرده است
از ازل خود الفت تو کرده است
بلکه ایزد از تو دل را ساخته است
یا خود اندر دل ترا انداخته است
 5گرچه از تو می نیاید جز به آه
لیک آن آه است دل را شاهراه
محنت تو مرا جانپرور است
حالت توام همیشه دلرب است
بهر کردن خاک را آدم خدا
از یمت بر وی منی ریخت از سام95
بیت  * 1بدیع  :سجع متوازی بین زیسنت  /نیسنت.
بیت  * 2بدیع :سجع متوازی بین مرو  /مشو
95 - Frashëri, Naim, Tehajjulat (Enderrime), p. 88.
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* معانی :جمله امری برای متنا.
بیــت  * 3بدیــع :تــو را شــاعر بــا مصــوت بلنــد خوانــده تــا بــا خــو قافیــه شــود .در ایــن صــورت میــان خــو
 /تــو ســجع متــوازی اســت.
بیت  * 4بدیع :سجع مطرف بین ساخته  /انداخته.
بیت  * 5بدیع  :سجع مطرف میان آه  /شاهراه.
بیت  * 6بدیع :سجع متوازی بین محنت  /حالت و سجع مطرف بین جانپرور  /دلرب.
بیــت  7بیــان :تشــبیه مضمــر عشــق بــه یــم ( دریــا ) وجــه شــبه گســردگی و بــی پایانــی توانــد بــود کــه
ذکــر نشــده اســت .
بدیع :آرایه تضاد بین یم  /نم سجع متوازی بین خدا  /سام.
برلب جو
 1جویبار! دلنواز آواز تو
زار و راز و ناز و باز و تاز تو
این دمل را گرچه محزون می کند
لیک باز آن حزن ممنون می کند
می روی گه پیچ پیچ و گه درست
گاه تیز و گاه لنگ و گاه سست
می روی در سنگساره پرستیز
واله و حیران و زار و اشک ریز
 5گاه پرناز و خرامان می روی
گاه چست و همچو پیکان می روی
گاه گاه اندر میان سبزه زار
زیر شاخان درختان چون بهار
گه روی مانند اسب بی عنان
صولت و شدت منای و کف فشان
گاه با رقص آیی و گه با رسود
گاه آهسته و گه چون مرغ زود
تا جدا گشتی زدوست و یار خود
از بر آن دلرب دلدار خود
 10می روی بی پای و رسقالش وار
گاه خندان گاه گریان گاه زار
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آتش خورشید کردت زو جدا
آه تو شد ابر و رعد اندر فضا
هم زآه و آتش هجران تو
از رسشک دیدة گریان تو
ابرها از چارسو طغیان کنند
زیر خود خورشید را پنهان کنند
رسپرس جو و هوا گردد سیاه
چون درونان و دالن پرگناه
 15ناگهان اندر میان آسامن
برق ها پاشند از هر سو عیان
شعشعه گردد رسارس آسامن
تار و پر دهشت بود جمله جهان
کس نبیند جز بباران و سحاب
جز به برق و جز به دود و جز به آب
با چنین جلوه گری ،ای نازنین
باز می آیی برین روی زمین
تا شود تازه زمین از همتت
تا شود شاد و بکام از وصلتت
 20هر شکوفه عاشق دیدار توست
هر چه بیند چشم اینجا کار توست
از تو خاک مرده خندان می شود
سبزه زار و باغ و بوستان می شود
رنگ و بو می آوری از آسامن
می شود روی زمین باغ جنان
گاه برفی ،گاه باران ،گه سحاب
گاه برقی ،گاه دودی ،گاه آب
گه روی سوی سام ،گه بر زمین
می شوی جوی و بتازی همچنین
 25خاک را چون کرده یی احیا و پاک
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کرده یی هم دشت و کوهش چاک چاک
می روی اکنون شادان نزد یار
با ترنم ،بی درنگ و بیقرار
تا نباشی واصل جانان تو
کم نباشد ناله و افغال تو96
بیــت  * 1بدیــع :آرایــه تشــخیص در جویبــار کــه آن را خطــاب قـرار داده و ویژگیهــای انســانی برایــش فــرض
کــرده اســت .ســجع متــوازی بیــن واژه هــای راز  /نــاز  /بــاز  /تــاز ،ســجع مطــرف بیــن ایــن واژه هــا بــا واژه هــای
آواز و دلنــواز جنــاس قلــب بیــن زار  /راز از نــوع قلــب کل.
بیت  * 2بدیع :سجع متوازی بین محزون  /ممنون.
بیت  * 3بدیع :آرایه تشخیص سجع مطرف بین درست  /سست .آرایه همحروفی با صامت «گ».
بیت  * 4بدیع :تشخیص ،سجع متوازی بین اشک ریز  /پرستیز.
بیت  5بدیع :تشخیص ،سجع مطرف بین خرامان  /پیکان ،نوعی تضاد در خرامان وچست.
بیــت  6بیــان :در مـراع دوم اگــر بهــار را هــان فصــل معــروف بگیریــم نــه شــکوفه ،مــی تــوان قائــل بــه
تشــبیه شــد بــه ایــن گونــه کــه رفــن جویبــار زیــر درختــان مثــل گذشــن بهــار از زیــر آن اســت کــه آنهــا را تــر و
تــازه و شــکوفا مــی کنــد .تشــبیه مرکــب خواهــد بــود.
بدیــع :ســجع مطــرف بیــن بهــار  /ســبزه زار و نیــز شــاخان  /درختــان  /میــان و نیــز آرایــه همصدایــی بــا
مصــوت بلنــد «آ».
بیت  7بیان :تشبیه جویبار و رفنت آن به اسب
بی عنان ،تشبیه حسی به حسی مفرد به مفرد مرسل و مفصل.
* بدیع :سجع متوازی بین صولت  /رشت و نیز عنان  /فشان.
بیــت  8بیــان :تشــبیه جــاری شــدن جویبــار بــه مــرغ در شــتاب ،حســی بــه حســی ،مفــرد بــه مفــرد مرســل
و مفصــل.
* بدیع :سجع مطرف بین زود  /رسود ،تناسب بین رقص  /رسود و تضاد بین آهسته و زود.
بیت  * 9بدیع :سجع مطرف بین دلدار  /یار تناسب بین دوست و یار و دلرب و دلدار.
بیــت  10بیــان :تشــبیه رفــن جویبــار بــه قــاش ،حســی بــه حســی ،مفــرد بــه مفــرد ،مرســل (آدات تشــبیه
«وار») ،مفصــل ( وجــه شــبه بــی پــا و رس رفــن و گاه خنــدان و گاه گریــان بــودن)
* بدیــع :ســجع متــوازی بیــن زار  /وار تضــاد بیــن خنــدان  /گریــان و پــای  /رس ،آرایــه همصدایــی بــا مصــوت
بلنــد «آ».
بیــت  * 11بدیــع :ســجع متــوازی بیــن  /جــدا  /فضــا تناســب بیــن ابــر و رعــد ،آتــش خورشــید کنایــه از
ح ـرارت و گرمــای اوســت.
بیت  12و  * 13بدیع :آرایه تشخیص سجع متوازی بین هجران  /گریان  /طغیان  /پنهان.
96 - Frashëri, Naim, Tehajjulat (Enderrime), p. 116.
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بیت  14بیان :تشبیه زیبایی ست از نوع حسی به عقلی مرکب به مفرد ،مرسل و مفصل.
بدیع :سجع مطرف بین در و نان  /دالن سجع متوازی بین سیاه  /گناه.
بیت  * 15بدیع :سجع متوازی بین میان  /عیان و ناگهان  /آسامن.
بیت  * 16بدیع :سجع مطرف بین جهان  /آسامن.
* معانی.
بیت  * 17بدیع :تناسب بین سحاب  ،برق باران و آب و دود به مه سجع مطرف بین سحاب  /آب.
بیــت  * 18بدیــع :صنعــت تشــخیص ،ســجع متــوازی بیــن زمیــن  /بریــن ســجع مطــرف بیــن ایــن دو بــا
نازنیــن.
بیت  * 19بدیع :سجع متوازی بین همت  /وصلت ،همحروفی با صامتهای «ت» و «ش».
بیت  * 20بدیع :تشخیص در شکوفه و جویبار ،سجع مطرف بین دیدار  /کار
بیــت  * 21بدیــع :ســجع متــوازی بیــن خنــدان  /بســتان تناســب بیــن ســبزه زار بــاع و بســتان .آرایــه
همصدایــی بــا مصــوت بلنــد «آ».
«آ».

بیــت  * 22بدیــع :تضــاد بیــن زمیــن  /آســان ،ســجع مطــرف بیــن آســان  /جنــان همصدایــی بــا مصــوت

بیــت  * 23بدیــع :آرایــه تناســب یــا مراعــات نظیــر در بــرف ،بــاران ،بــرق ،ســحاب ،آب و دود (مــه) ،ســجع
متــوازن بیــن بــرف  /بــرق آب  /ســحاب.
بیت  * 24بدیع :تضاد بین سام  /زمین ،سجع مطرف بین زمین  /همچنین.
بیت  * 25بدیع :سجع متوازی بین خاک  /پاک  .چاک  ،همصدایی با «آ» و تشخیص.
بیت  * 26بدیع :تشخیص ،سجع مطرف بین بیقرار  /یار.
بیت  * 27بدیع :تشخیص ،سجع متوازی بین جانان  /افغان همصدایی با مصوت بلند «آ».
بر میت دخرت خود
 1ای دریغا! ای دریغا! دخرتا!
دلفریبا ،دلستانا ،دلربا!
بی تو ماندم ،بی تو ماندم در جهان
خاک شو ،ای دهر درون ،ای آسامن
نرگس باغ جهان پرزیب و تاب
نرگس باغ دمل گشته خراب
خاک خواهد گشت روی چون گلت
زلف دلجوی مثال سنبلت
 5دست و پای تو غذای کرم و مور
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زیر خاک تیره اندر قعر کور
تخم ناهموار کشتی در جهان
آه! ای دهقان پیر!
ای آسامن چیست جرم مردمان بیگناه
تا کشند این حرست و اندوه و آه97
بیت  * 1بدیع :سجع متوازی بین دلرب  /دخرت ،همصدایی با مصوت بلند «آ».
* معانــی :شــبه جملــه هایــی کــه آمــده ب ـرای بیــان تأثــر و انــدوه شــاعر اســت و تک ـرار ب ـرای تأکیــد در
انــدوه.
بیت  * 2بدیع :سجع مطرف بین جهان  /آسامن.
* معانــی :تک ـرار جملــه اول ب ـرای تأکیــد در غــم و حــرت شــاعر اســت .جملــه هــای ندایــی مــرع دوم
نیــز همینطــور اســت.
بیــت  3بیــان :بــاغ جهــان ،اضافــه تشــبیهی اضافــه از نــوع مشــبه بــه بــه مشــبه ،مفــرد بــه مفــرد حســی بــه
حســی و بلیــغ .بــاغ دل نیــز همینطــور اســت.
* بدیع :سجع مطرف میان تاب  /خراب.
بیت  4بیان :تشبیه زلف به سنبل و روی به گل ،حسی به حسی  ،مفرد به مفرد ،مرسل و مجمل.
* بدیع  :سجع مطرف بین گل  /سنبل ،تناسب بین روی و زلف و گل و سنبل.
بیت  * 5بدیع :سجع متوازی بین مور  /کور،
بیــت  6بیــان :آســان بــه دهقــان پیــر تشــبیه شــده کــه تخــم ناهمــوار کشــت مــی کنــد ،تشــبیه حســی بــه
حســی ،مفــرد بــه مفــرد موکــد و مفصــل اســت.
* بدیع :سجع مطرف بین جهان  /آسامن ،تناسب بین تخم و کشت و دهقان
* معانی :مرصع دوم جمله ندایی برای بیان اندوه و شکوه.
بیت  * 7بدیع :سجع مطرف بین بیگناه  /آه
* معانی :سوال به غرض شکایت و گله از کار جهان.
دخرت نازنین و خوش رفتار
 1دخرتا ،بخت و سعادت یار توست
لطف و احسان و عنایت یار توست
دو ستاره است آن مگر چشامن نیست
ماه دیگر هست آن ،پیشان نیست
آن دهان و روی چشم و گیسوان
.140 .Frashëri, Naim, Tehajjulat (Enderrime), p - 97
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پرتوی است از آسامنان در جهان
زهره یی از باغ فردوس برین
آمده بر طرز زیبا بر زمین
 5این لطافت ،این شطارت ،این جامل
این ادا ،این ناز ،این رنگ ،این خصال
از ساموات آمده است ،ای گل عذار
همچو رنگ و بوی و حسن الله زار
از لقای خوبت ،ای نازک بدن
گشت رسخ و زرد رخسار چمن
غنچه از حسنت شده زیر حجاب
نرگس از چشامن تو گشته خراب
گل ز روی و از لبت شد رسنگون
از تن تو الله شد مشحون خون
 10سنبل از زلفت پریشان گشته است
از ظهور خود پشیامن گشته است
از همه ازهار روی این زمین
بهرتینی ،بهرتینی بهرتین
زهره آسا می کنی گشت و گذار
چون پری بخرامی اندر سبزه زار
جمله الطافش سامی الجورد
مر ترا ،ای دلستانم ،بخش کرد
یا ملک ،یا حور ،یا خود اخرتی
نازنین و خوبروی و دلربی
 15از قد و اندام بهجت بار تو
زین خرام و جنبش و رفتار تو
از لب رسخ و تر و خندان تو
از زنخدان و بر و گردان تو
هم زالوان و ز ازهار زمین
زین طیور نغمه ساز و خرده چین
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این دل زار و نزارم شاد شد
کامران و خرم و آباد شد
حسن تو ،ای دخرت شیرین ادا
این نگاه و چهرة حکمت منا
 20این تبسم ،این روش ،این ناز و خوی
این لقای دلگشای و درد شوی
نو بهار و جویبار و سبزه زار
آسامن راز پوش و نور بار
این درختان و طیور شعر خوان
این نجف ها ،این چمن ،این گلستان
کرد این جان حزینم را بکام
لیک کام این جهان نبود مدام
چون که چیزی می مناند برقرار
توسن و برنایی و صبح و بهار
 25می رود مانند آب رودبار
می مناند آه چیزی پایدار98
بیت  * 1بدیع :سجع متوازی بین سعادت  /عنایت ،همصدایی با مصوت بلند «آ».
بیــت  2بیــان :دو تشــبیه در بیــت هســت .نوعــی تشــبیه تفضیلــی امــا متنهــا عکــس تشــبیه هــای تفضیلــی
معمولــی .یعنــی چشــمهای دخــرش را بــه ســتاره تشــبیه کــرده اســت و بعــد گفتــه اصـاً جشــانت چشــم نیســت
بلکــه ســتاره اســت .تشــبیه پیشــانی دخــرش بــه مــاه نیــز همینطــور اســت :هــر دو از نــوع حســی بــه حســی،
مفــرد بــه مفــرد موکــد و مجمــل هســتند.
* بدیع :سجع متوازی بین پیشان  /چشامن.
بیت  * 3بدیع :سجع متوازی بین دهان  /جهان :مراعات نظیر در دهان و روی و چشم و گیسوان.
بیت  4بیان :تشبیه مضمر دخرت خود به زهره ،حسی به حسی  ،مفرد به مفرد ،موکد و مجمل.
* بدیع :سجع متوازی در برین  /زمین ،همحروفی با صامت «ز».
بیت  * 5بدیع :سجع متوازی در لطافت  /شطارت و جامل  /خصال.
* معانی :تکرار صفت اشاره این برای تأکید در مفهوم جمله و کلمه مورد اشاره.
بیــت  6بیــان :تشــبیه دخــر خــود بــه اللــه زار در رنــگ و بــوی حســن ،مفــرد بــه مفــرد ،حســی بــه حســی
مرســل و مفصــل اســت.
98 - Frashëri, Naim, Tehajjulat (Enderrime), p. 168.
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* بدیع :سجع متوازی در الله زار  /گل عذار.
بیت  7بیان :رخسار چمن اضافه استعاری تواند بود از نوع مکنیه.
* بدیع :تشخیص در چمن .سجع متوازی بین بدن  /چمن.
بیــت  8بیــان :تشــبیه تفضیلــی ،چشــم دخــرش را بــر نرگــس برتــری داده و حســن او را بــر غنچــه افــزون
دانســته اســت.
* بدیع  :سجع متوازی در حجاب  ،خراب.
بیــت  9بیــان :تشــبیه تفضیلــی ،روی و لــب دخــرش در رسخــی و زیبایــی از گل برتــر اســت .و نیــز تــن او
بــه اللــه رسخــی بخشــیده اســت.
* بدیع :سجع مطرف در واژه های رسنگون  /مشحون  /خون
بیت  10بیان :تشبیه تفضیلی زلف به سنبل
* بدیع  :سجع متوازی در پریشان  /پشیامن.
بیت  * 11بدیع :سجع مطرف بین زمین  /بهرتین.
* معانی :تکرار جمله در مرصع دوم برای تأکید در معنای جمله است.
بیــت  12بیــان :تشــبیه دخــرش بــه زهــره ،حســی بــه حســی ،مفــرد بــه مفــرد ،مرســل ،مفصــل ،نیــز تشــبیه
دخــرش بــه پــری از هــان نــوع اول.
* بدیع :سجع مطرف در گذار  /سبزه زار.
بیت  * 13بدیع :سجع مطرف در الجورد  /گرد ،همصدایی در مصوت بلند «آ».
بیت  14بیان :تشبیه تفضیلی (علت تفضیل این است که
منی داند کدام را انتخاب کند).
* بدیع :سجع متوازی در اخرت  /دلرب .
بیت  * 15بدیع  :سجع مطرف در اندام  /خرام و نیز بار  /رفتار.
بیــت  * 16بدیــع :ســجع متــوازی در گــردان  /خنــدان و نیــز بــر  /تــر و ســجع مطــرف بیــن زنخــدان بــا
خنــدان و گــردان.
بیــت  * 17بدیــع :ســجع متــوازن بیــن الــوان  /ازهــار ،ســجع مطــرف بیــن زمیــن  /چیــن ،همصدایــی بــا «آ»
همحروفــی بــا صامــت «ز».
بیت  * 18بدیع :سجع مطرف بین زار  /نژاد شاد  /آباد ،همصدایی با مصوت بلند «آ» .
بیت  * 19بدیع :سجع متوازی بین ادا  /منا.
بیت  * 20بدیع :سجع متوازی در خوی  /شوی
* معانی :تکرار صفت اشاره «این» برای تأکید در مفهوم بیت.
بیــت  * 21بدیــع  :ســجع متــوازی بیــن زار  /بــار جنــاس قلــب در زار  /راز ســجع متــوازی در نوبهــار  /نــور
بــار  /جــوی بــار
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بیت  * 22بدیع :سجع مطرف در درختان  /خوان و سجع متوازی در درختان  /گلستان.
بیت  23بدیع :سجع متوازی در بکام  /مدام نوعی جناس زاید در جان  /جهان.
بیت  * 24بدیع :سجع متوازی در بهار  /قرار
بیت  25بیان :تشبیه عمر به آب رود ،عقلی به حسی ،مفرد به مفرد ،مرسل و مفصل.
بدیع :سجع متوازی بین رودبار  /پایدار ،همصدایی با مصوت بلند «آ».

گفتار دوم :نعیم فرارشی و ادبیات فارسی

نعیــم ف ـرارشی اهــل آلبــاين اســت و فاصلــة او از مرکــز فــاريس زبانــان بســيار زيــاد اســت .شــايد در تاريــخ
ادبيــات جهــان بــه نــدرت شــاعري يافــت شــود تــا ايــن حــد بــا مرکــز آمــوزش زبــان شــعري خــود فاصلــه داشــته
باشــد فقــط از طريــق تحصيــل زبــان و ادبيــات خارجــي بــه آن زبــان شــعر برسايــد و در عــن حــال در کار خــود
هرنمنــدي و تســلط نشــان دهــد.99

دیدگاه نعیم دربارة شعر فارسی
وی در مقدمــة ترجمــة کتــاب ایلیــاد هومــر چنیــن نوشــت« :عربهــا بســیار از دانشــهای یونانیهــا اخــذ کردنــد
ولــی در شــعر ،اســلوب خودشــان را دارنــد .عربهــا شــاعران زیــادی دارنــد ،ولــی بهــر از آنهــا شــاعران پارســی
هســتند ،از میــان اینهــا بهرتیــن ،فردوســی اســت ،نویســندة شــاهنامه .فردوســی در شــاهنامه از حــوادث شــاهان
قدیمــی رسزمیــن پــارس ســخن مــی گویــد .فردوســی همچنــان تــاج شــاعران ایـران بــه حســاب مــی آیــد .فردوســی
در شــعر همتــای هومــر و ویرژیــل اســت .بعــد از فردوســی شــاعران چــون انــوری ،نظامــی ،ســعدی ،عطــار،
حافــظ شــیرازی و جامــی از بهرتینهــا هســتند .ولــی اینهــا هیچکــدام بــه پــای فردوســی منــی رســند .یکــی از
شــاعران ایرانــی گفتــه اســت :ســه شــاعر از طــرف خداونــد بــر زمیــن آمــده انــد :فردوســی ،انــوری و ســعدی».100

شعر فارسی نعیم فرارشی
دیــوان « تخیــات» گلچينــی از اشــعار معنــوی بــه زبــان فارســی اســت و اشــعار آن بــه شــکل مینیاتورهــای
معنــوی و فلســفی درآمــده اســت .ســمبيل آن از رسچشــمه قــرآن مــی جوشــد یعنــی هــان منبعــی کــه در اشــعار
فارســی نیــز بســیار الهــام بخــش اســت .اشــعار فارســی نعیــم از منظــر بیــان چنــدان پربــار نیســتند ،تشــبیهات و
اســتعارات اندکــی در اشــعار او بــه چشــم مــی خــورد کــه اکــر تشــبیهات او حســی و ابتدایــی هســتند ،هرچنــد
گاهــی تشــبیهات عالــی نیــز بــه چشــم مــی خــورد .در حــوزه بدیــع بیشــرین آرایــه لفظــی را صنعــت ســجع بــه
خــود اختصــاص داده اســت ،البتــه علــت ایــن امــر قالــب اشــعار اوســت ،یعنــی مثنــوی ،کــه در هــر بیــت الاقــل
قافیــه هــا بــا هــم یــک ســجع مــی ســازند .جنــاس در اشــعارش انگشــت شــار اســت ،و گاهــی آرایــة همصدایــی
همحروفــی و نیــز آرایــة تشــخیص بــه چشــم مــی خــورد .از منظــر معانــی نیــز اشــعار او بیشــر از جمــات خــری
ســاده تشــکیل شــده انــد .در کل آنجــا کــه بــه وصــف طبیعــت مــی پــردازد از نظــر بالغــی شــعرش پربــار مــی
شــود ،امــا هــرگاه بــه بیــان روحیــات درونــی و امــور ذهنــی چــون عشــق و امیــد مــی پــردازد ،مجــال آرایــه هــای
لفظــی در اثــر معانــی و مضامیــن فلســفی تنــگ تــر مــی شــود .در اشــعار او تأثیــر موالنــا ،البتــه مثنــوی موالنــا،
بــه روشــنی آشــکار اســت ،چـرا کــه همــه اشــعار او بــا اســتثناء در قالــب مثنــوی و در وزن مثنــوی معنــوی مولوی
اســت .امــا گاهــی آنجــا کــه از بــی اعتبــاری جهــان و گــذر روزگار و بــی وفایــی دهــر ســخن مــی گویــد شــعرش به
آشــکارا بــه شــعر خیــام ماننــد مــی شــود“ .حــاوت شــعر نعیــم تنهــا در ایــن نیســت کــه از زبــان یــک اروپایــی
شــنیده مــی شــود ،بلکــه در آگاهــی و تســلط شــاعر بــه رمــوز و دقایــق و ترکیبــات وصفــی شــعر فارســی اســت
 - 99گلشنی ،دکرت عبدالکريم ،ص.47 .

100 - Frashëri, Naim, Iliadhe e Omirit, Parathenie, p. 286.
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کــه توانســته اســت بــه ایــن درجــه از مهــارت و اســتادی برســد .در شــعر نعیــم مــدح نیســت ،خودســتایی نیســت،
چاپلوســی ،مبالغــه و تعصــب هــم نیســت .در عــوض ،ســادگی و روانــی هســت ،هــدف هســت ،پنــد و حکمــت
101
هــم هســت .خالصــه آنچــه کــه یــک شــعر خــوب دارد ،شــعر نعیــم هــم دارد”.

موالنا 102و نعیم فرارشی
هامنطــور کــه گفتــه شــد ،شــاعر پارســی گــوی آلبانیایــی تحــت تأثیــر موالنــا ،عــارف و شــاعر برجســته
ایرانــی بــود .جالــب ایــن اســت کــه نعیــم در هیــچ جــای آثــار خــودش اســم مولــوی را ذکــر نکــرده اســت.
موالنــا و طریقــت مولویــه در منطقــة بالــکان تأثیــر زیــادی گذاشــتند ،مخصوص ـاً در حــوزة عرفــان و شــعر .از
ســوی دیگــر ارتبــاط تنگاتنــگ نعیــم فـرارشی بــا موالنــا را مــی تــوان در شــباهت متــون و مطالــب اشــعار نعیــم
بــا موالنــا مالحظــه کــرد .در کل بایــد گفــت کــه مــن اشــعار نعیــم الهــام گرفتــه از اشــعار موالنــا اســت و گــه
گاهــی شــاعر آنهــا را فقــط بــه زبــان آلبانیایــی ترجمــه کــرده اســت ولــی بــاز هــم در آن شــعر حــس جدیــدی
بــه خواننــده آلبانیایــی القــاء مــی شــود .نعیــم از مثنــوی موالنــا چهــار قصــه ترجمــه کــرده و بــا تاثیــر پذیــری از
ایــن قصــه هــا اشــعار مختلــف رسوده اســت .بعنــوان منونــه مــی تــوان از شــعر نــی نامــه ،بــازرگان و طوطــی،
رفــن گــرگ و روبــاه در خدمــت شــیر بــه شــکار ،دیــدن زرگــر عاقبــت کار را و ســخن بــر وفــق عاقبــت گفــن
بــا مســتعیر تـرازو نــام بــرد .نعیــم نیــز اتفاقـاً بــه زبــان آلبانيايــي شــعری بنــام «نــی» دارد کــه ایــن شــعر قابــل
مقایســه بــا شــعر
«نی نامه» 103موالنا است.
نی
بشنو این نی چه می گوید
از جدایی ها شکایت می کند
از این دنیای پلید می نالد
با کلمه هایی واقعی
از وقتی که مرا جدا کردند
از دوستان و دوستی
مرد و زن نالیده اند
از نفیرم
سینه ام را پاره کرده ام
سوراخ سوراخ کرده ام
ناله و گریه کرده ام
با هزار نا امیدی
 - 101گلشنی ،دکرت عبدالکريم ،ص.48 .
 - 102نک - .فروزانفر ،بدیع الزمان ،زندگی موالنا – جالل الدین محمد بلخی مشهور به مولوی ،زوار ،تهران.1382 ،
فرانکلین ،دین لؤیس ،موالنا – دیروز تا امروز – رشق تا غرب ،ترجمه حسن الحوتی ،نرش نامک ،تهران.1383 ،گولپینارلی ،عبد الباقی ،موالنا جالل الدین – زندگانی ،فلسفه ،آآثار و گزیده ای از آنها ،ترجمه :توفیق سبهانی،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،تهران.1384 ،
 - 103موالنا جالل الدین محمد بلخی ،مثنوی معنوی ،نرش قطره ،تهران ،1382 ،صص.4-3 .
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با دنیایی شاد ،دوست می شوم
و در آن زندگی می کنم
با انسانهای مذموم شده
دوست وفادار می شوم
گریه می کنم
کارم هر چه باشد
هر جا که می روم
دل من گرفته است
همه دنیا به من گوش می کنند
ولی تنها ظاهرم را می بینند
انگیزه ام را در منی یابند
آتش درونم را درک منی کنند
انسانها با من رفت و آمد می کنند
ولی من در گریه و ناله هستم
ارسار مرا منی دانند
به خاطر این هیچ وقت آرامش ندارم
همة آنها که جدا شدند
با نی دوست هستند
مراتب مختلف آن
عقل ما را رسکوب کردند
ای انسانهای این دنیا
نوای نی ،باد نیست
این آتش عشق است
که نی گرفتار آن شد
از عشق آسامن پر نور شد
از عشق قلب آتشین شد
از عشق می جوشان شد
از عشق دل مست شد
رز بوی خوش گرفت
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عشق به زیبایی نور بخشید
به بلبل آواز داد
به هستی طعم داد
آن آتش بر آسامن افتاد
و آن را جوشانید
از این همه ستاره و آفتاب آمد
که زیر فرمان خداوند هستند
خدا از آتش راستین
هستی را آفرید
یک جرقه در جهان انداخت
و انسان را آفرید
ای آتش مبارک
من با تو آمیختم
ولی نابود و فنا شدم
تو جان منی ،تنهام مگذار104
مــن شــعر نعیــم بــا شــعر موالنــا همخوانــی دارد .ولــی ایــن همخوانــی فقــط تــا همینجــا اســت چــون بعــدا ً
نعیــم ســاختار شــعری موالنــا را دگرگــون ســاخته اســت و بقیــة ایــن مضامیــن را در قالــب اشــعار عامیانــه آلبانــی
آورده اســت .بــه بیــان ســاده تــر ادامــه ابیــات در شــعر نعیــم بــا ابیــات شــعر موالنــا کام ـاً تفــاوت مــی کنــد.
شــعر موالنــا دارای قافیــه مخصــوص بــه خــود اســت ولــی شــعر نعیــم دارای قافیــة دیگــری اســت .امــا تنهــا ایــن
مــورد ظاهــری نیســت کــه موجــب تفــاوت شــعر ایــن دو اســت بلکــه نعیــم در ادامــه ،مضمــون و معنــای شــعر
را بســوی ایــده خــود مــی کشــاند و بــه آن آهنــگ جدیــدی مــی دهــد .نعیــم بــه محــور ایــن شــعر یــک بعــد
وســیعرت فلســفی و شــعری داده اســت و در بعضــی جاهــا آن را شــخصی کــرده اســت و در مــورد مأموریــت شــاعر
در جامعــه حــرف مــی زنــد .از ســوی دیگــر در آخریــن بیــت شــعر «نــی» نعیــم ف ـرارشی قــدرت جــان بخشــی
خداونــد را بــا شــعلة آتــش عشــق کــه انســان و کیهــان را بوجــود آورده ســتایش مــی کنــد و شــاعر همــه چیــز
را در فنــای خداونــد مــی بینــد .همچنیــن بــا خوانــدن ایــن شــعر ،نعیــم فناشــدن در آتــش عشــق برشدوســتی را
زیبــا دانســته و آن را مایــة حیــات مــی دانــد.
نعیــم شــناس آلبانیایــی دکــر داالن شــاپلو در مقایســه ایــن دو شــعر را ،چنیــن مــی نویســد« :ين بــه عنــوان
ســمبل دوري از اصــل و وطــن واقعــي بــه خــويب در شــعر رومــي و نعيــم بــکار گرفتــه شــده اســت .ين در ســينه
رس آن را دريافــت .موالنــا رومــي در ايــن شــعر نالــه ين را
خــود رازي نهفتــه اســت کــه بــه ســختي مــي تــوان ّ
بــه ســوز و گــداز درون ســينه عاشــقي کــه از فـراق دوســت مــي ســوزد تشــبيه مــي کنــد ،در حــايل کــه نعيــم بــا
تأثــر پذيرفــن از اســاطري يونــاين و جهــان بينــي فيثاغــوريث بــه ایــن موضــوع از ديــدگاه ديگــري مــي نگــرد .در هــر
شــعر انســان محــور الهــام اســت ،ويل رومــي بيشــر بــه جنبــه هــاي روان شــنايس و عرفــاين انســان پرداختــه اســت
و نعيــم بيشــر بــه انســان و دنيــاي دروين آن اهميــت داده اســت .شــايد شــاعر مــا نعيــم بــه برخــي رنجهــاي
104 - ّFrashëri, Naim, Vepra 1, p.172.
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جســمي خــود نيــز اشــاره کــرده و بــه ســبک خــاص خــود اشــعارش را بــه صــورت دوبيتــي آورده اســت 105».بــا
تأثیــر گرفــن از حرکــت ملــی رنســانس آلبانــی شــعر «نــی» نعیــم بیــش از هرچیــز بیانگــر نوعــی قــدرت هــری
اســت .شــعر «نــی» موالنــا در داخــل چارچــوب یــک مــن شــعری عميــق بیــان مــی شــود کــه در آن اوالً شــاعر از
مــا مــی خواهــد حکایــت دردنــاک نــی را گــوش دهیــم کــه از جدایــی هــا شــکایت مــی کنــد .محتــواي ایــن شــعر
شــاعر بیــم شــاعر را از تنهــا مانــدن بیــان مــی کنــد و در مــن منظومــه ایــدة شــعری «نــی» نعیــم پیــش مــی رود.
ســابقة حضــور حیوانــات بــه شــکل قصيــده هــاي متثيــي کــه در مثنــوی هســت برمــي گــردد بــه برخــی از
آثــار صوفیــه از جملــه ســنایی و عطــار و غزالــی و نشــانگر آن اســت کــه نقــل ایــن گونــه امثــال در حکمــت
عامیانــه از قدیــم در نــزد وعــاظ و صوفیــه وســیله یــی بـرای تفهیــم و تقریــر عقایــد و تعالیــم اخالقــی و عرفانــی
مرســوم بــوده اســت  ،جــز آنکــه موالنــا غالب ـاً در طــرز استشــهاد بــه آنهــا قــدرت و لطــف بیــان بــی نظیــری
106
نشــان مــی دهــد.
نعیــم هــم قصــة “طوطــی و بــازرگان” 107رسودة مولــوی را اخــذ کــرده و آن را بــه صــورت شــعر بــه زبــان
آلبانیایــی ترجمــه و بــاز آفرینــی کــرده اســت .اســم ایــن شــعر «طوطــی» اســت و آن را در کتــاب “بهشــت و
ســخن پروانــه” منتــر کــرده اســت .هامنطــور کــه قبـاً گفتــه شــد ایــن اثــر بـرای دانــش آمــوزان مدرســه هــای
ابتدایــی نوشــته شــده بــود و زیــاد از صنایــع ادبــی و زیبایــی هــر شــعری برخــوردار نیســت .بیشــر قصــص
تربیتــی را در بــر مــی گیــرد.
طوطی
یک بازرگان پولدار
طوطی را در قفس نگه می داشت
طوطی همیشه اسیر بود
و در بدیها می زیست
موطن خویش را فکر می کرد
دوستان و النه را
آزادی را یاد می کرد
که آن را مثل خدا دوست می داشت
همیشه در فکر بود
اشک می ریخت و دلش گرفته بود
از بچگی جدا شده بود
از وطن و از خانه خودش
در اسارت مانده بود
بیچاره شده بود
منی خورد ،منی نوشید و منی رسود
105 - Bulo, Jorgo, Naim Frashëri dhe Letërsia persiane, Perla, nr. 1, 1999, p. 59.
 - 106زرین کوب ،دکرت عبد الحسین ،بحر در کوزه ،نقد و تفسیر قصه ها و متثیالت مثنوی ،تهران :علمی ،1366 ،ص.186،187 .
 - 107موالنا جالل الدین محمد بلخی ،مثنوی معنوی ،صص.70 .65 .63 .61 .59 .
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فقط در فکر بود
خونش آلوده شده بود
صدای دلنشینش را خموش کرده بود
غربت ،روحش را آزار میداد
دل تنیگ از وطن هیچ گاه فراموش منی شود
وطن از جان کنده منی شود
یک روز بازرگان تصمیم گرفت
به هندوستان سفر کند
اهل خانه را صدا کرد
و به آنها گفت :چه می خواهید از هندوستان برایتان هدیه بياورم
هر کس چیزی خواست
یک پوشاک یا یک سوغاتی
بعد به سوی طوطی نگریست و گفت :برای تو هم پوشاک
آراسته با زر و رنگها بیاورم؟
طوطی گفت :منی خواهم
از تو یک چیز می خواهم
وقتی که رفتی در آن دیار
و وطنم را دیدی
طوطیها و النه ها را
به آنها سالمم را برسان
چیزی دیگر از تو منی خواهم
بازرگان راه افتاد و به هندوستان رفت
آنجا طوطیها و النه ها را دید
در حال پرواز بودند
با رسور آواز می خواندند
چون آزاد بودند و همه خوبیها را داشتند
وقتی که آن سخن را شنیدند
که بازرگان به آنها سالم طوطي را گفت
غمگني شدند
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یکی از طوطیها جدا شد
و خویش را زمین انداخت و کشته شد
وقتی مرد به مملکت خود باز گشت
به طوطی گفت :چه گناهی کردم؟
آنگاه که سالمت را به طوطیها رسانیدم
یکی از آنها خودش را به زمین انداخت و مرد
طوطی در قفس این حرفهارا شنید
یاد گرفت چه باید بکند
آهسته خودش را جمع کرد
و افتاد مثل دوست خویش در هندوستان
بازرگان گریان گریان
گفت :چه کار کردم من بدبخت
گناه روی گناه
چنین گفت و طوطی را از قفس بیرون آورد
طوطی فورا بال زد و فرار کرد
خوشحال و با صفا گقت:
رها شدم از قفس و اسارت
به خاطر همین اجدادمان گفتند
مبیر قبل از اینکه مبیری
زمانی نگذشت از رهایی
که به دست یک نفر دیگر افتاد
به او گفت دو چیز می دانم
که دوباره جوانت می کنند
و همیشه زندگی خواهی کرد
و مرگ گاه به رساغت نخواهد آمد
یکی را می گویم قبل از پرواز
دیگری را در حال پرواز
آن مرد خوشحال شد
و گفت :سخن اول را بگو!
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طوطی گفت :در جهان اعتامد نکن
به آن چیزی که درست نیست
تا آن سخن را گوش می کرد ،طوطی را رها کرد
طوطی روی درخت پرید
و دیگر حرف منی زد
مرد گفت :چرا ساکتی؟ حرف بزن
فکر نکن سخن دوم را بگو
طوطی گفت :ای مرد نادان
نفهمیدی آن چیزی که گفتم
اگر فهمیده بودی هیچ وقت مرا رها منی کردی
چنین گفت طوطی و در شادی بال زد
وطن خویش را یافت
و دوستان و النه اش را
طوطی در شادی زندگی کرد
ما هم بدون غم و دلخوری108
در مثنــوي موالنــا ،پرنــدگان از نقشــهاي شــگفت انگيــز و متنوعــي برخوردارنــد .ويژگيهــاي طبيعــي پرنــدگان
از قبيــل بــال و پــر ،آواز ،زيبايــي ،پــرواز ،آشــيانه ،اســارت در قفــس و ســفرهاي دســته جمعــي ،دســتاميه منــاد
پــردازي موالنــا قــرار گرفتــه اســت .مولــوی در بيــان انديشــه هــاي پيچيــده و مناديــن خــود ،از پرنــدگان بــه
صورتهــاي گوناگــون بهــره گرفتــه اســت .منادهايــي کــه مولــوی از پــرواز پرنــدگان ارائــه کــرده ،بیانگــر ارتبــاط
آســان و زمــن و دنيــاي ملــک و ملکــوت اســت .در عرفــان اســامي يکــي از مهمرتيــن معــاين مناديــن پرنــده ،روح
يــا جــان انســان اســت .بديــن معنــا کــه روح بــه صــورت پرنــده اي تصــور شــده کــه بــه ســوي عــامل افــاک کــه
موطــن اصــي اوســت ،پــرواز مــي کنــد .آنچــه در تعبــر روح بــه پرنــده نقــش مهــم دارد ،بالهــا و مفهــوم پــرواز
پرنــدگان اســت .زي ـرا بــال قبــل از هــر چيــز منــاد پــرواز ،ســبکي و خــارج شــدن از جســم اســت .پــرواز پرنــده،
مفهــوم آزاد شــدن روح را از اســارت جســم و دنيــاي خاکــي نشــان مــي دهــد .در هيــچ يــک از ســنتهاي عرفــاين،
بــال و قــدرت پــرواز بــه آســاين بــه دســت منــي آيــد .ســالک بايــد در دوره هــاي طــوالين و پرمخاطــره بــه تزکيــه
نفــس بپــردازد تــا بــه معنويــت برســد و شايســتگي پــرواز كــردن را بدســت آورد .بــا بــرريس مفاهيــم مناديــن
پرنــدگان در آثــار نعیــم مــي تــوان بــه ایــن نتیجــه رســید کــه فـرارشی بــه وســیله بیــان تصاویــر ملمــوس از دنیــای
واقعــی تــاش کــرده اســت دنیــای حقیقــی و معنــوی را بــه مخاطــب خــود نشــان دهــد .شــاعر آلبانیایــی بــا خلــق
ایــن منادهــا توانســته اســت دو جهــان مــادي و الهــی را در هــم ادغــام کنــد .متــام تــاش نعیــم از ایــن بازیهــای
کالمــی و منــاد پــردازی ،آشــنایی انســان بــا حقیقــت مطلــق و بــاز گردانــدن او بــه اصــل خــود اســت .پرنــدگان
در آثــار نعیــم ،داراي معــاين مناديــن عميقــی هســتند .چـرا کــه بــه اعتقــاد او و ســاير عرفــا ،همــة پديــده هــاي
دنيــاي محســوس ،اصــي الهــي و منونهــاي ازيل دارنــد و جهــان مــادي جلــوه و ســايهاي از جهــان معنــوي اســت.
قصــه طوطــي و بــازرگان درحقيقــت بيــان رسنوشــت جــان اســت كــه از منشــاء و موطــن اصــي جــدا افتــاده
108 - Frashëri, Naim, Vepra 2, p. 147.
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و در قفــس تــن محبــوس شــده اســت .پيــام طوطــي دربنــد نيــز بــه طوطيــان هندوســتان ،درواقــع نالــه و شــكايتي
اســت كــه از هجـران و فـراق مــي شــود و بيانگرعشــق انســان بــه وطــن اصــي اوســت .قفــس در داســتان طوطــي
و بــازرگان ،مثــايل از تــن آدمــي اســت كــه روح را در خــود زنــداين كــرده اســت .مولــوي معتقــد اســت كــه بـراي
رهايــي و رســيدن بــه آزادگــي ،بايــد دلبســتگي هــا و تعلقــات مــادي و دنيايــي را تــرك كــرد .طوطــي بطــور كيل
رمــز و مظهــر زندگــي اســت و رنــك ســبز او نيــز رنــك تجديــد حيــات دنيــاي گيــاه ،و رنــك بهــار اســت .مولــوي از
ايــن ويژگــي طوطــي كــه بـراي متــام مخاطبــان مثنــوي آشناســت ،بهــره گرفتــه و روح انســان را بــه طوطــي تشــبيه
كــرده اســت كــه درصــدد رهايــي از زنــدان تــن و دنياســت .قصــه طوطــي و بــازرگان ،رمــز ارتبــاط روح بــا زنــداين
بــه نــام دنياســت و مولــوي الزمــه خــايص از ايــن زنــدان را رهــا شــدن از خــود دانســته اســت .او معتقــد اســت:
مادامــي كــه جــان آدمــي بــه ظاهــر و پوســته ظاهــري دنيــا وابســته باشــد ،محبــوس قفــس تــن اســت و حيــات
جاودانــه ،زمــاين ميــر و محقــق مــي شــود كــه از آن رهايــي يابــد و خداونــد يگانــه را بــا متامــي وجــود بطلبــد.
زبــان مولــوي در مثنــوي ،ســاده و روان و بــدور از تكلــف اســت و حتــي گاه بــا زبــان عامــه مــردم همـراه شــده
اســت .امــا دركنــار ايــن مســئله كــه ويژگــي اصــي مثنــوي محســوب مــي شــود ،مولــوي گاه بــه رضورت كالم و
بحــت مجبــور شــده اســت كــه از رمــز و متثيــل اســتفاده كنــد .داســتان طوطــي و بــازرگان ازجملــه ايــن قصــه
هــاي رمــزي و مناديــن مثنــوي اســت .قصــه طوطــي و بــازرگان درحقيقــت بيــان رسنوشــت جــان اســت كــه از
منشــاء و موطــن اصــي جــدا افتــاده و در قفــس تــن محبــوس شــده اســت.
الزم بــه ذکــر اســت کــه پیــام شــعر «طوطــی» نعیــم فـرارشی هــان پیــام قصــه «طوطــی و بــازرگان» مولــوی
را دارد .هــر دو شــاعر از آزادی ســخن مــی گوینــد .آزادی کــه مولــوی از آن حــرف مــی زنــد ،آزادی انســان از
تعلقــات ایــن دنیــا و از امیــال نفــس اســت .و در طــرف ديگــر بــا در نظــر گرفــن زمــان و رونــد سیاســی کــه نعیــم
در آن زندگــی مــی کــرد ،مــی تــوان گفــت کــه آزادی کــه نعیــم مــی خواســت هــان آزادی و اســتقالل آلبانیهــا
از ســلطه عثامنیهــا بــود .نعیــم ایــن قصــة مثنــوی مولــوی را ب ـرای بیــان افــکار آزادی خواهانــه و ملــی گرایانــة
خویــش اســتفاده مــی کــرد.
قصــة دیگــر مثنــوی کــه نعیــم فـرارشی در رسودن شــعر آلبانیایــی اســتفاده کــرد ،قصــه «رفــن گــرگ و روبــاه
در خدمــت شــیر بــه شــکار» 109اســت .اســم شــعر نعیــم «شــیر و دوســتانش» اســت و آن را در اثــري بنــام «اشــعار
بـرای ابتداءیــان” منتــر کرده اســت.
شیر و دوستانش
شیر با یک گرگ و روباه
برادر شده بود
فقط در ظاهر برادر بود
در باطن هامن شیر زورگو
خر در آسایش بود
این سه تا حیوان رفتند و پاره پاره کردند
شیر به گرگ گفت :تقسیم کن
گرگ از خوشحالی خر را پاره کرد
و به سه قسمت تقسیم کرد
 - 109موالنا جالل الدین محمد بلخی ،مثنوی معنوی ،دفرت اول ،ص.114 .
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شیر از کار گرگ نا راحت شد
تو دربارة مرتبة خودت چه می اندیشی؟
خویش را با من یکسان می دانی؟
سپس دمش را روی کمر انداخت
و با رسعت از جا حرکت کرد
گرگ را گرفت و لرزاند
و او را به جای دور پرتاب کرد
به طرف روباه باز گشت و گفت :اکنون تو تقسیم کن!
با عدالت تقسیم کن
چون میدانی من عدالت را دوست دارم
چشم هایت را خوب باز کن
بعدا ً پشیامن نشوی
روباه نزدیک خر آمد
و گفت :من از این چه می خواهم؟
کنار ملک شام
برای من چیزی می ماند؟
شیر به روباه گفت:
چه هوش خوبی داری!
آیا به من می گویی
از که آموختی اجرای عدالت را؟
روباه گفت :خداوند من!
از این آموختم و به گرگ اشاره کرد
می خواهید با چنین وضعیتی روبه رو نشوید
هیچ وقت با آدم پليد دوست نشوید110.
بدیــن گونــه موالنــا در قصــة «رفــن گــرگ و روبــاه در خدمــت شــیر بــه شــکار» نشــان مــی دهــد کــه
انســان هــم فقــط وقتــی خــود را در وجــود حــق فانــی کنــد و از خــودی خــود بیــرون آیــد مثــل روبــاه بــه مقصــود
مــی رســد ،امــا ســالک بایــد همــواره شــاکر باشــد کــه حــق وجــود او را مایــه عــرت دیگ ـران نســاخته اســت و
بــه او فرصــت و امــکان داده اســت تــا مثــل روبــاه از رسگذشــت گــرگ درس عــرت بیامــوزد و رس از خودرهایــی
و نفــی نفــس را از تأمــل در احــوال دیگـران در یابــد ،چنانکــه رس گذشــت امتهــای هــم بــه امــت محمــدی ،کــه
111
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110 - Naim Frasheri, Vepra 2, p. 52.

امــت مرحومــه اســت ،درس عــرت داده اســت و رســول هــم بــه قــول موالنــا ،در قیــاس بــا امتهــای ســلف – امــت
112
مرحومــه زیــن رو خواندمــان.
نعیم فرارشی هم در این شعر هامن پیام مولوی را می خواهد به خواننده هایش را برساند.
از امثــال تعلیمــی موالنــا کــه نعیــم اخــذ کــرده ،قصه«دیــدن زرگــر عاقبــت کار را و ســخن بــر وفــق عاقبــت
گفــن بــا مســتعیر تـرازو» 113اســت .نعیــم ایــن شــعر را «تـرازو» نامیــده اســت و آن را در کتــاب “بهشــت و ســخن
پروانــه” منتــر کــرد.
ترازو
یک زرگر خوب و نیکو کار
که برای زنان انگشرت می ساخت
یا گوشواره و یا هر چیزی که سفارش می دادند
دخرتها و زنها
او از کار زیاد عرق کرده بود
یک پیر مرد خسته و ناتوان
آمد با مقدار طال در دست
چشمهایش خوب منی دیدند
و دستهایش می لرزیدند
تکیه بر عصا کرده بود
به زرگر گفت :آن ترازو را به من ده
می خواهم این زر را خودم میزان کنم
تو هم یک نگاهی بینداز
چون در این کار با تجربه تر از من هستی
زرگر گفت :عمو ،جارو ندارم
برو به کارت برس
االن مشغول کار هستم
پیر مرد گفت :جارو نخواستم ،ترازو
چرا با من این طور رفتار می کنی؟
زرگر بر گشت و گفت :نه جارو دارم نه غربال
زمان را هدر مده
منی خواهم اذیتت کنم
 - 112زرین کوب ،دکرت عبد الحسین  ،ص.188 .
 - 113موالنا جالل الدین محمد بلخی ،مثنوی معنوی ،دفرت سوم ،ص.350 .
| | 91

حرفهایم واقعیت است
پیر مرد با ناراحتی گفت:
تو کری ،چرا منی فهمی؟
آن پیر مرد ناامید و بیچاره نگاه کرد
در آن حال عصبانی و بیحال
زرگر بر گشت و گفت :کر نیستم و شنیدم حرفت را
از اول کارت را فهمیدم از من ترازو را خواستی
ولی چون دستت می لرزد
خسته و فرسوده ای
زر را در ترازو خواهی گذاشت
از لرزه دستت زر از ترازو می افتد
و چون چشم هایت خوب منی بیند
از من جارو خواهی خواست تا مغازه را قشنگ جارو بکش
با ناراحتی و رسگیجه
خسته و گریان
از من قربال خواهی خواست
برای پیدا کردن زر
اکنون فهمیدی منظورم را؟
اول من آخر کار را دیدم
از اینجا برو جای دیگر114...
نعیــم فـرارشی ایــن شــعر مولــوی را لفــظ بــه لفــظ ترجمــه نکــرده بــا ایــن حــال تفاوتــی هــم بــا آن نــدارد.
دکــر عبدالحســین زریــن کــوب در کتــاب “بحــر در کــوزه ،نقــد و تفســیر قصــه هــا و متثیــات مثنــوی” مــی
نوســد :حکمــت تجربــی هــم فایــده دیگــری اســت کــه از رس برخــی لطیفــه هــا بــر مــی آیــد و آشــکار اســت کــه
در ایــن گونــه مــوارد قصــه کوتــاه بــا مضمــون مثلهــای ســایر ســنخیت دارد و هــدف آن هــم تربیــت مســتعدان
عــام اســت نــه طالبــان خــاص .از ایــن جملــه گفــت و شــنود زرگــر را بــا آن مــرد کــه از وی تـرازو خواســت مــی
تــوان ذکــر کــرد .وقتــی ایــن مــرد پــاره یــی زر قراضــه در دســت دارد پیــش زرگــر مــی آیــد و از وی تـرازو مــی
خواهــد تــا زر خویــش را بــر ســنجد زرگــر مثــل آنکــه درخواســت او را نشــنیده باشــد عــذر مــی آورد مــن غلبیــر
(قربیــل) نــدارم .مــرد تقاضــای خــود را تکـرار مــی کنــد و زرگــر مــی گویــد آخــر جــارو هــم در دکانــم نیســت.
چــون مــرد پرخــاش مــی آغــازد کــه مــن از تــو چیــزی مــی طلبــم تــو از چیــز دیگــر ســخن مــی گویــی آخــر چــه
ســبب هســت کــه خویشــن را بــه کــری مــی زنــی و از ایــن شــاخ بــه آن شــاخ مــی پــری؟ زرگــر کــه خشــم و
پرخــاش او را مــی بینــد جــواب مــی دهــد کــه مــن کــر نیســتم امــا تــو مــرد پیــری دســتت مــی لــرزد آن زر بــه
خــاک راه مــی ریــزد و آنــگاه از مــن جــاروب و غلبیــر خواهــی خواســت و مــن غلبیــرو جــارو نــدارم و چــون منــی
114 - N.Frashëri, Vepra, p. 139.
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خواهــم کــه آن زر تــو ضایــع و تبــاه گــردد ناچــار بایــد از اول پایــان کار را نیــک بنگــرم .قصــه نشــان مــی دهــد
کــه هــر کــس از آغــاز کار پایــان آن را بنگــرد البتــه کمــر در معــرض خطــا و پشــیامنی خواهــد بــود )...( .در ایــن
قصــه ،در مــرد در قضیــه یــی کــه برایــش پیــش مــی آیــد مشــورت بــا کســی مــی کنــد تــا وی را در آن بــاب از
خطــا اندیشــی و تــردد خاطــر برهانــد .آن کــس مــی گویــد آخــر مــن بــا تــو رس دوســتی نــدارم و بســا کــه در ایــن
بــاب بــا تــو دشــمنی ورزم و آنچــه را خــاف راه صــواب اســت در صــورت مصلحــت و صــواب فرامنایــم ،از مــن چه
مشــورت مــی جویــی؟ مشــورت جوینــده کــه حــال وی خــود از زیرکــی و باریــک بینــی حاکــی اســت جــواب مــی
دهــد کــه مــی دانــم کــه بــا مــن رس دوســتی نــداری امــا تــو مــردی عاقــل و اهــل معنــی هســتی ،عقــل تــو منــی
گــذارد تــا راه کــژ و ناصــواب بپویــی .درســت اســت کــه شــاید نفــس و طبــع تــو وادارت کنــد تــا بــا مــن دشــمنی
ورزی و در ایــن قضییــه راه ناصــواب بــه مــن منایــی ،امــا دانــم کــه عقــل تــو بــر نفــس و طبــع چیــره اســت و
منــی گــذارد بــه آســانی مقهــور طبــع و نفــس گــردی ،از ایــن رو در مشــورت بــا تــو اعتــاد دارم چـرا عقــل شــحنه
115
عــادل اســت و اجــازه منــی دهــد مقهــور طبــع و نفــس گــردی.
ایــن نــوع اشــعار از مثنــوی معنــوی کــه توســط نعیــم در فرهنــگ آلبانــی بازرساییــده شــده در متــون درســی
مــدارس آلبانــی جــای داده شــده اســت.

نعیم فرارشی و سعدی شیرازی116

نعیــم فـرارشی اولیــن مرتجــم ســعدی بــه زبانــی آلبانیایــی اســت .وی ســه حکایــت گلســتان ســعدی را ترجمه
کــرده اســت .دربــاره ســعدی مــی نویســد :ســعدی از بهرتیــن شــاعران جهــان اســت .117در آثــار نعیــم ف ـرارشی
یــک بیــت شــعر کــه از ســعدی شــیرازی ترجمــه شــده باشــد ،دیــده منــی شــود .ولــی نعیــم از اصطالحــات آثــار
ســعدی بســیار اســتفاده کــرده اســت .پژوهشــگران معــروف ادبیــات آلبانــی ارتبــاط و شــباهت بیــن شــعر
رنســانس آلبانــی و رمــز شــعر رشقــی را تشــخیص داده انــد .اســتفاده از ســمبل هــای اصلــی شــعر رشقــی ماننــد:
بلبــل ،رز ،گل و پرنــده در شــعر مردمــی آلبانــی بــه چشــم مــی خــورد .بــدون شــک حضــور بلبــل و گل در
ســمبلیک شــعر مردمــی آلبانیایــی برگرفتــه از شــعر فارســی اســت .پژوهشــگران تأکیــد مــی کننــد اســتفاده از
ســمبل گل رز در شــعر آلبانیایــی بــر اثــر تأثیــر بســیار زیــاد اشــعار شــاعر بــزرگ فارســی یعنــی «ســعدی شــیرازی»
اســت .مــدل هــای نــاب شــعر کالســیک فارســی بــدون شــک تأثیــر زیــادی بــر شــاعر ملــی آلبانــی « نعیــم فـرارشی
» گ ـزارده و اشــعار وی الهــام گرفتــه از اشــعار ســعدی اســت .ایــن ســوال بوجــود مــی آیــد کــه آیــا ســمبل گل
در شــعر مــردم آلبانــی توســط نعیــم بعنــوان تأثیــر از شــعر رشقــی انجــام شــده یــا ایــن امــر بیشــر بــه شــکل
ناآشــنا اتفــاق افتــاده اســت .لــذا در ایــن خصــوص بایــد مقایســه ای انجــام دهیــم بــر معنــی ایــن ســمبل در آثــار
ســعدی ،نعیــم و شــعر مــردم آلبانــی .در آثــار گلســتان و بوســتان ســعدی ســمبل گل از چنــد جهــت اســتفاده
شــده :گلســتان بــاغ گل هــا کــه در اصــل بــاغ ارزشــها ،خوبیهــا ،زیبائیهــا ،بــاغ اخــاق دانایــی و پیــروزی خوبیهــا
بــر بدیهــا اســت .گاهــی از گل بــه عنــوان ســنبل خــود شــاعر اســتفاده مــی شــود .گل ســعدی ب ـرای دشــمنان
خــاری اســت کــه درد مــی آفرینــد .گاهــی ایــن خــار معنــی درد مــی دهــد .در بعضــی از اشــعار گل رز و خــار بــه
عنــوان ســمبل ارتبــاط بیــن عشــق و درد اســت .گاه ســعدی در شــعرش ایــن تناقــض بیــن گل و خــار را از دیــد
مثبــت مــی نگــرد و آن ـرا بــه شــکل تبدیــل بــدی بــه خوبــی اســتفاده مــی کنــد .گل بــه عنــوان ســمبل زیبایــی
عشــق بــی پایــان ،جوانــی و شــادی اســتفاده مــی شــود امــا گل رسخ در روابــط متناقضــی بــه عنــوان روابــط بیــن
خوبــی و بــدی ،زیبایــی و زشــتی ،عشــق و درد و جوانــی و پیــری تشــبیه مــی شــود .از ایــن دیــدگاه رز بــه عنــوان
ســمبل همــة خوبیهــای بــر ظاهــر مــی شــود کــه مــی توانــد انســان را بــه ســعادت واقعــی و نــور الهــی برســاند.
 - 115زرین کوب ،دکرت عبد الحسین ،بحر در کوزه ،صص.379 ،378 .
 - 116نک – .دشتی ،علی ،قلمرو و سعدی ،اساطیر ،تهران.1370 ،
 غنی ،دکرت قاسم ،تاریخ عرص حافظ ،زوار ،تهران.1383 ، محمد علی ،اسالمی ندوشن ،چهار سخنگوی وجدان ایران ،قطره ،تهران.1381 ،117 - N, Frashëri, Vepra 5, Prishtinë, fq. 41.
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چنانکــه بارهــا اشــاره شــد ،در آثــار نعیــم فـرارشی تأثیــر ادبیــات فارســی آشــکار و قابــل رؤیــت مــی باشــد
خصوصـاً در اثــر خــود بــه نــام «تخیــات» .بــدون شــک نعیــم بهــر از هرکســی از ســمبلها و فرهنــگ شــعر رشقــی
اســتفاده کــرده و توانســته آن را بــه خوبــی بــه زبــان آلبانیایــی منعکــس کنــد .گل و بلبــل در شــعر نعیــم بــه
عنــوان ســنبل زندگــی ،مــرگ و زمــان اســتفاده شــده اســت .گل در شــعر نعیــم بــه عنــوان ســنبل هــری در ارتبــاط
بیــن زندگــی و طبیعــت اســتفاده شــده:
ای دوستان بیائید بنوشیم
زیرا گل ها دارند می خشکند جوانی می رود،
آهنگ بلبل به پایان رسید
پس چرا ایستاده ایم؟118
در آن قســمت از آثــار نعیــم کــه گل رز بــه عنــوان ســمبل کــال معنــوی اســت تأثیــر ادبیــات رشقــی بــه
خصــوص ادبیــات فارســی بیشــر بــه چشــم مــی خــورد .در تخیــات مــی خوانیــم:
بلبال ،خاموش باش و دم مزن نزد گل بنشین و پر بر هم مزن
تا کند هوشم سفر سوی سام تا شود در عشق راز او فنا119
در عمــق شــعر عرفانــی نعیــم گل بــه شــکل ســمبل متافیزیــک ارائــه مــی شــود بــه عنــوان نگهدارنــدة راز
هســتی .در ایــن چارچــوب نعیــم از ســمبل گل اســتفاده مــی کنــد بـرای تأکیــد کــردن بــر اصــل فــرو رفــن و گــم
شــدن در بزرگــی و مهربانــی بخشــندگی و دانایــی بــی پایــان خداونــد .ایــن خصوصیــات الهــی گل در شــعر نعیــم
منجــر بــه ایــن مــی شــوند کــه گل بــه عنــوان ســمبل یکــی شــدن بهشــت آســانی و بهشــت زمینــی معرفــی شــود
کــه کلیــد ایــن امــر نــور الهــی اســت .در مقایســه بــا گلســتان ســعدی ،گلســتان نعیــم گلســتان نصیحــت و اخــاق
نیســت بلکــه ارائــه معجــزه خــدای نــور ،خــدای کــه زیبایــی و کــال بــی پایــان گل بــه عنــوان وســیله بـرای ارائــه
ی فکــر و الهــام عرفانــی آفریــده آســت .همچنیــن ،گل ســمبل آمیختگــی روح و جســم ،مــرگ و زندگــی اســت.
اســتفاده گل بــه عنــوان منــاد زیبایــی در شــعر مردمــی بیشــر بــه چشــم مــی خــورد .گل معمــوالً ســمبل زیبایــی
دخــر اســت ،امــا بــه عنــوان ســمبل زیبایــی پــر هــم اســتفاده مــی شــود در ایــن مــورد اصطالحــات مختلفــی
اســتفاده شــده اســت.
در شــعر مردمــی آلبانــی گل بیشــر بــه شــکل ارتبــاط بلبــل بــا گل بــه کار گرفتــه شــده اســت .در هــان
شــکلی کــه در شــعر فارســی اســتفاده شــده در شــعر مردمــی می ـراث شــعر و فرهنــگ رشق بــه شــکل ارتبــاط
بیــن گل رز و تیــغ منایانــده مــی شــود .اگــر دقــت کنیــم زیبایــی بــه عنــوان خصوصیــت الهــی از طــرف خداونــد
ارمغــان داده شــده اســت .در شــعر مناطــق مرکــزی آلبانــی گل بعنــوان گل منــاد بهشــت رشقــی تأویــل مــی شــود.
حــاوت شــعر نعيــم تنهــا در ايــن نيســت کــه از زبــان يــک اروپايــي شــنيده مــي شــود بلکــه در آگاهــي و تســلط
شــاعر بــه رمــوز و دقايــق و ترکيبــات وصفــي شــعر فــاريس اســت کــه توانســته اســت بــه ايــن درجــه از مهــارت
120
و اســتادي برســد.
هامنطــور کــه گفتــه شــد در شــعر نعيــم مــدح نيســت ،خودســتايي نيســت،چاپلــويس ،مبالغــه و تعصــب
نيســت .در عــوض ،ســادگي و رواين هســت ،هــدف هســت ،پنــد و حکمــت هــم هســت .خالصــه آنچــه کــه يــک
شــعر خــوب دارد ،شــعر نعيــم دارد .اشــعار فــاريس نعيــم ف ـرارشي در غــرب و محمــد اقبــال الهــوري در رشق
گويــاي ايــن واقعيــت اســت کــه زبــان و شــعر فــاريس تــا اوايــل قــرن بيســتم در منطقــه وســيعي از جهــان ،از شــبه
118 - Frashëri, Naim, Vepra 1, p. 316.
119 - Frashëri, Naim, Tehajjulat (Enderrimet) p. 51.
120 - Veliaj, Albana, Simboli i Trëndafilit Saadiu, Naimi dhe poezia popullore, Revista Perla, nr. 1, viti 2007, p. 94.
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جزيــره بالــکان تــا شــبه قــاره هنــد ،در ســطح مقدمــايت و عــايل رواج داشــته اســت و وســيله مؤثــري بـراي پيونــد
121
افــکار و بيــان انديشــه هــاي ســخنوران و اديبــان ايــن حــوزه پهنــاور گيتــي بــوده اســت.

نتيجه گريي:
در ايــن تحقيــق ســعي كــردم نفــوذ مولــوي و مثنــوي او و تــا حــدودی ســعدی شــیرازی را بــر آثــار نعیــم
فــرارشی تحليــل و بــرريس كنــم .اســاس كار مــن مشــركات محتــوا و موضــوع بیــن نعیــم فــرارشی و مثنــوي
مولــوي بــود .ســعي كــردم بــا مطــرح كــردن شــباهت هــاي فكــري و نظــري آثــار نعیــم ،میـزان تأثــر پذيــري او
را از مولــوي نشــان دهــم.

فرضيه هاي تحقيق:
. 1بــا افزايــش اقتــدار و توســعة قلمــرو دولــت عثــاين و ورود آمــوزه هــا و تعاليــم اســامي در آلبــاين گرايــش
هــاي صوفيانــه در آن ديــار پديــدار شــد و لزومـاً اثرپذيــري از آثــار مولــوي و ادبيــات فــاريس آغــاز گرديــد.
. 2آثــار صوفيانــة پديــد آمــده در ادبيــات كالســيك آلبانــی -اعــم از تــريك ،عــريب يــا آلبانيايي-عمومـاً در حــوزة
مفاهيــم ،اصطالحــات ،رمزهــاي عرفــاين و شــگردهاي اديب حاصــل از آن تحــت تأثــر آثــار دراویــش بــزرگ جهــان
اســام پدیــد آمــده انداماايــن تاثــر در آثــار فــاريس آنهــا بيشــر وآشــكارتر اســت.
 .3در فراينــد گــذار تاريخــي ،تاثــر طريقــت بکتاشــیه و آثــار مولــوي در ادبيــات كالســيك آلبانــی از
اثرگــذاري اوليــه ســطحي و شــكيل و ورود ناقــص واژگان ،تعبـرات و اصطالحــات بــه تأثــر و نفــوذ و رســوخ در
اج ـزاي ســاختار و شــالوده و بنيــاد آنهــا تبديــل مــي شــود.
در ايــن تحقيــق گاه بــه طــور اجاملــی و گاه مفصــل ايــن فرضيــه هــا را بــرريس كــردم و نشــان دادم كــه
صحــت و درســتي آنهــا بــه هيــچ عنــوان قابــل ترديــد نيســت .
تأثــر مولــوي بــر نعیــم فـرارشی مــورد تحقيــق مــن كامـاً روشــن اســت ولــی تشــخیص نفــوذ ســعدی بســیار
دشــوار اســت ،زیـرا نعیــم فـرارشی هیــچ کــدام از قصــص و حکایــات ســعدی را اقتبــاس نکــرده اســت ،نعیــم از
ســعدی فقــط کلــات ،اصطالحــات و مضامــن را وام گرفتــه اســت .هــدف و مقصــود نعیــم فـرارشی ماننــد مولــوي
تعليــم اخالقــي و عرفــاين بــه ديگـران اســت و آن بــا اشــعار نصيحــت گونــه و آوردن حكايــات ايــن هــدف خويــش
را دنبــال مــي كنــد .شــاعر پــاريس گویــی آلبانیایــی ماننــد مولــوي و ســعدی در اشــعار و حكايــات خويــش احاديــث
و آيــات قــرآين ،ارســال املثــل هــا و تلميــح هــاي متعــددي را مــي آورد و راه درســت و ســر و ســلوك عرفــاين را بــه
مخاطبــان خويــش مــي منايــد .وقتــی کــه آثــار کالســیک شــاعران مســلامن آلبانــی ،بــه ويــژه آثــار نعیــم فـرارشی
را بررســی مــی کنیــم ،مشــاهده مــی کنیــم کــه در زمينــه برخــي مضامــن از جملــه عشــق ،انســان كامــل ،ديــن و
تصــوف ،قضــا و قــدر ،دنيــا و ظواهــر آن ،علــم و دانــش و برخــي مســايل اجتامعــي ماننــد وضعيــت و نقــش زن
در جامعــه ،تعليــم و تربيــت و تأثــر محيــط ،حاكــان و حكومــت و فســاد صوفيــه و علــاي زمــان بــا مولــوي
شــباهت هــاي زيــادي دارنــد .امــا تاثــر مولــوي بــر همــة شــعرا و نويســندگان آلبانیايــي مــورد تحقيــق مــا يكســان
و بــه يــك ميـزان نبــوده اســت زيـرا تأثــر مولــوي بــر نعیــم فـرارشی بیشــر از ســایر شــاعران اســت.
همچنــن در ايــن تحقيــق نشــان داده ام كــه نعیــم ف ـرارشی مثــل مولــوي تــا حــد زيــادي موفــق شــده
مســائل اجتامعــي و ســيايس و فرهنگــي عــر خــود را منعكــس كنــد .نعیــم از جامعــه خــود اخــاص و اميــان و
عمــل مــي خواهــد بـراي اينكــه مــي دانــد كــه تعــداد زيــادي از ريــاكاران و منافقــان در لبــاس اســام حــق مــردم
را پایــال مــی کننــد و باعــث فريــب و گمراهــي مــردم مــي شــوند .در فولکلــور آلبانــی مضامیــن و اصطالحاتــی
دیــده مــی شــود کــه آنهــا را فقــط در ادبیــات فارســی مــی تــوان دیــد :از جملــه گل ،بلبــل ،مــاه ،پروانــه و نرگــس.
 - 121گلشنی ،عبدالکریم ،فرهنگ ایران ،....ص.50 .
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مبــارزان ملــی گـرای آلبانــی هــم تقریبـاًَ همــه زبــان فارســی را بلــد بودنــد ،و بــا تاُثیــر پذیــری از فرهنــگ
ایـران ،بــه حرکــت ملــی گرایانــه خــود روحیــه مــی بخشــیدند .ادبیــات فارســی همــة اروپــا را تحــت تاُثیــر قـرار
داده اســت .بــزرگان ایــن حرکــت ملــی درآلبانــی در اواخــر قــرن  19میــادی ،ب ـرادران ف ـرارشی ،نعیــم و ســامی
ف ـرارشی بودنــد .نعیــم ف ـرارشی در زمانــی زندگــی کــرد کــه مــردم آلبانــی نیــاز زیــاد بــه روشــنفکران داشــت ،و
نعیــم در محیــط بکتاشــیه کــه در آن شــعر فارســی محــور اصلــی بـرای بیــان افــکار ایــن طریقــت بــود ،پــرورش
یافــت .وی در اوایــل زندگــی خویــش بــه زبــان فارســی شــعر مــی گفــت .بــا در نظــر گرفــن کــه نعیــم فـرارشی
شــاعر ملــی آلبانــی اســت و بیشــرین تاُثیــر را بــر ادبیــات آلبانــی داشــته ،مــی تــوان گفــت کــه ادبیــات فارســی
جایــگاه بســیار مهمــی در ادبیــات فارســی دارد.
در پايــان بايــد گفــت كــه نعيــم ف ـرارشي در زمينــة محتــوا و معنــي از مولــوي پــروي كــرده و درايــن كار
بــه نســبت موفــق بــوده اســت .مــي تــوان گفــت شــعرا و نويســندگان آلبــاين در بســياري مــوارد قالــب و شــيوه
خــود را گرفتــه و افــكار و جهــان بينــي مولــوي را در آن ريختــه انــد تــا بــه هــدف و مقصــد خويــش برســند .در
اينجــا شــايان ذكــر اســت كــه تحقيــق حــارض ،در ايــن زمينــه بـراي ملــت ايـران و آلبــاين اهميــت زيــادي دارد .در
گذشــته نیــز فرهنــگ ايـراين و اســامي در آلبــاين تأثــر زيــادي داشــته اســت .تنهــا شــعرا و نويســندگاين از آلبــاين
نيســتند كــه تحــت تاثــر مولــوي و زبــان و ادبيــات و فرهنــگ ايـراين قـرار گرفتنــد.
متأســفانه مــردم آلبــاين و همچنــن محافــل علمــي ايــن كشــور بــه دليــل اوضــاع ســيايس و عــدم شــناخت
زبــان فــاريس از ايــن گنجينــه و شــناخت دقیــق هويــت خويــش محــروم مانــده انــد .همچنــن در ايـران اطالعــات
كايف دربارةايــن گنجينــه كــه متعلــق بــه زبــان فــاريس و فرهنــگ اي ـراين اســت ،وجــود نــدارد .هــر دو كشــور در
ايــن راســتا بايــد تــاش كننــد زيـرا ايــن كار بهانــه خــويب بـراي گفتگــوي متدنهــا اســت .از ســوي ديگــر نیــز كمــك
مــي كنــد كــه آلبــاين و اي ـران هويــت ناشــناخته خويــش را بــاز يابنــد و آن وصلــه هــا و پيوندهــاي معنــوي و
ب ـرادري را ،كــه از ديــر بــاز داشــتند ،دوبــاره احيــا و اســتوار كننــد .ايــن تحقيــق كار بســيار كوچــي در راســتاي
اجـراي همــن هــدف و مقصــود اســت .اميدواريــم خداونــد متعــال يــار و يــاور همــة مــا باشــد!
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منابع فاريس

منابع و مآخذ

الف) کتاب ها
ادواردويچ ،يوگني؛ تصوف و ادبيات تصوف ،ترجمه سريوس ايزدي ،تهران ،امريكبري.1376 ،
اسالمي ندوشن ،محمد عيل ،چهار سخنگوي وجدان ايران ،تهران ،قطره.1381 ،
اقبال ،افضل ،تاثري مولوي بر فرهنگ اسالمي ،ترجمه مهمد رفيعي مهرآبادي ،تهران ،عطايي.1363 ،
الشيبي ،كامل مصطفي ،تشيع و تصوف ،ترجمه عيل رضا ذكاويت قراگزلو ،چاپ چهارم ،تهران ،امري كبري.1385 ،
امني رياحي ،محمد ،زبان و ادب فاريس در قلمرو عثامين ،تهران ،پاژنگ.1369 ،
حدیدی ،جواد ،از سعدی تا آراگون ،مرکز نرش دانشگاهی ،تهران.1373 ،
دانشنامة جهان اسالم ،جلد سوم ،زیر نظر « غالمعلی حداد عادل » ،بنیاد دایره املعارف اسالمی ،تهران1375 ،
دزفوليان ،كاظم ،باغ سبز عشق ،تهران ،طاليه.1375 ،
دكره ،فرانسوا؛ ماين و سنت مانوي ،ترجمه عباس باقري ،چاپ دوم  ،تهران ،فرزان.1383 ،
ديزدارويچ ،سداد؛ از گلستان سعدي تا بلبلستان فوزي ،تهران ،املهدي.1384 ،
دیویدسن ،الگا ام ،ادبیات تطبیقی و شعر کالسیک فارسی ،ترجمه :فرهاد عطایی ،فرزان روز ،تهران.1380 ،
زرينكوب؛ ارزش مرياث صوفيه ،چاپ هشتم ،تهران ،امريكبري.1377 ،
________ ،عبدالحسني؛  ،بحر در کوزه ،نقد و تفسیر قصه ها و متثیالت مثنوی ،موالنا جالل الدین محمد بلخی ،مثنوی معنوی ،نرش
قطره ،تهران1382 ،
________ ،عبدالحسني؛ جستجو در تصوف ايران،تهران ،امريكبري.1380 ،
_______ ،عبدالحسني؛ دنباله جستجو در تصوف ايران ،تهران ،امريكبري.1380 ،
سجادي ،سيد جعفر؛ فرهنگ الفاظ و اصطالحات و تعبريات عرفاين ،چاپ سوم ،تهران ،كتابخانه طهوري.1362 ،
_______ ،نقد تطبیقی ادبیات ایران و عرب ،رشکت مؤلفان و مرتجامن ایران ،تهران.1369 ،
سجادي ،سید علی محمد ،مدخل بر تحول موضوعی غزل در ادب فارسی ،انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ،تهران.1380 ،
سجادي ،سيد ضياءالدين؛ مقدمه اي بر مباين عرفان و تصوف،تهران ،سمت.1379 ،
شمیسا ،سیروس ،انواع ادبی ،فردوس ،تهران.1381 ،
شميل ،آن ماري ،ابعاد عرفاين اسالم ،ترجمه عبدالرحيم گوهري ،چاپ چهارم ،تهران ،نرش فرهنگ اسالمي.1381 ،
________ ،آن ماري ،شكوه شمس ،مرتجم حسن الهويت ،تهران ،رشكت انتشارات علمي و فرهنگي.1376 ،
ضیائی ،علی اکرب ،رسزمین عقابها – تاریچ و فرهنگ مردم آلبانی  ،بنیاد اندیشه اسالمی ،تهران.1382 ،
طالقاين ،سيد محمود ،پرتوي از قرآن ،ج اول ،رشکت سهامي انتشار ،يب ج و يب تاريخ
“ 3غرب در آينه فرهنگ”  ،شامره “ ، 13اولني ارتباط اسالم با اقوام و ملل بالکان” ابراهيمي ،نجات.
طه ،ندا ،ادبیات تطبیقی ،ترجمه :زهرا خرسوی ،فرزان روز ،تهران.1380 ،
عبدالحكيم ،خليفه ،عرفان مولوي ،ترجمه احمد محمدي و احمد مريعاليي ،چاپ چهارم ،تهران ،رشكت انتشارات علمي و فرهنگي،
.1375
عفيفي ،ابوالعالء ،مالمتيه ،صوفيه و فتوت ،ترجمه نرصت الله فروهر ،تهران ،الهام.1376 ،
غالمرضايي ،محمد؛ سبك شنايس شعر پاريس ،تهران ،نرش جامي.1377 ،
غني ،قاسم ،تاريخ تصوف در اسالم 2 ،جلد ،چاپ هشتم ،تهران ،زوار.1380 ،
فرانتس ،كومن ،اديان رشقي در امپراتوري روم  ،مرتجم مليحه معلم و پروانه عروج نيا ،تهران ،سمت .1377 ،
فروزانفر ،بديع الزمان ،احاديث مثنوي ،چاپ سوم ،تهران ،امري كبري.1361 ،
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________ ،بديع الزمان؛ زندگي موالنا موالنا جالل الدين محمد بلخي مشهور به مولوي ،چاپ پنجم ،تهران ،زوار.1373 ،
_________ ،بديع الزمان ،مآخذ قصص و متثيالت مثنوي ،چاپ سومِ تهران ،امري كبري.1362 ،
کامیار ،تقی وحیدیان ،بدیع از دیدگاه زیبا شناسی ،سمت ،تهران.1383 ،
کدکنی ،محمد رضا شفیعی ،زمینه ای اجتامعی شعر فارسی ،نرش اخرتان – نرش زمانه ،تهران.1386 ،
_________ ،محمد رضا شفیعی ،شعر معارص عرب ،سخن ،تهران.1380 ،
_________ ،محمد رضا شفیعی ،صور خیال در شعر فارسی ،آگاه ،تهران.1383 ،
_________ ،محمد رضا شفیعی ،قلندریه در تاریخ – دگردیسیهای یک ایدؤلوژی ،سخن ،تهران ،1386 ،ص.367 .
_________ ،محمد رضا شفیعی ،موسیقی شعر ،آگاه ،تهران.1380 ،
گلشنی ،عبد الکریم ،فرهنگ ایران در قلمرو ترکان ،شیراز.1354 ،
کفافی ،محمد عبد السالم ،ادبیات تطبیقی ،ترجمه :سید حسین سیدی ،آستان قدسی رضوی ،مشهد.1382 ،
گئو ،ويدنگرن ،ماين و تعليامت او ،نزهت صفاي اصفهاين؛ تهران ،نرش مركز.1376 ،
گولپيناريل ،عبد الباقي؛ در بيان ادبيات ديواين ،ترجمه توفيق سبحاين ،تهران ،رسوش .1374
________ ،عبد الباقي ،مالمت و مالمتيان ،ترجمه توفيق سبحاين ،تهران  ،روزنه.1378 ،
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پژ.هشگاه علوم اسالمي و مطالعات فرهنگي.1375 ،
________ ،عبد الباقي ،مولويه پس از موالنا؛ ترجمه توفيق سبحاين ،تهران ،نرش علمي.1382 ،
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ضمیمه

اشعار فارسی نعیم فرارشی (دیوان تخیالت)
آسامن
شب لطیف و ماه تابان دلرب است
باد مشکین ،زمین پر زیور است
مرغ هوشم می پرد اندر سام
در فضای نور پاش جانفزا
گه شود همراه و یار اخرتان
گه رود تا آشیان کهکشان
هر چه بیند دلکش و پرتو مناست
ملعه برق تجلی خداست
پرتوی بی ابتداء و انتها
قدرت و تصویر و معنای خدا
چیست این کائنات بی حساب
این نظام و این کتاب مستطاب؟
این فضای آب رنگ بی کنار
پرتو اندازان بی عد و شامر؟
این همه زرین لقا سیمین بران
نور پاش و چابک و رقص آوران؟
این طبیعت ،این یم آب حیات؟
این حکم ،این رازها ،این معجزات؟
این چه اجرامند پرتاب و رشر؟
این چه اکوانند پر از نور و فر؟
میزند آهسته پر در کهکشان
همچو لکلک بچه یی در آشیان
تا شود زو عاملی نو رسمنا
تا پرد با دیگران اندر فضا
می رود دمدار مانند سنان
رقص و دوران می کند در آسامن
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شمع اندر دست و می پوید مدام
خانه بر دوشست و بی جای و مقام
می رود از در گهی بر درگهی
در میان آسامنان گمرهی
از کجا آید بدین رفتار و تاز
با چنین تاب و چنین زلف دراز؟
می نیابد راه او چشم برش
زانکه کوتاه است مردم را برص
می نهد پا بر اثیر و می دود
در فلک بهر سیاحت می رود
دلستانی ،ای هامیون آسامن
جانفروزی ،ای فضای بیکران
رسحد و پایان ندارد این فضا
پر ز اجرام است و پرتاب و ضیا
کی تواند گفت راز آسامن
این زبان و این دهان مردمان
ای سپهر نور ریز حقه باز
کار تو و حال تو راز است راز
حکمتت بی حد و پایان و کنار
اخرتانت بی حساب و بی شامر
چیست این قانون قدرت اشتامل؟
تاب و فیض و لطف رب ذوالجالل
گرچه چیزی نیست سامل از خلل
جز به ذات الیزال و مل یزل
لیک نبود چیزکی محو و تباه
جمله موجودند اندر بارگاه
زو بیاید باز می گردد بدو
کل شی هالک اال وجهه
اخرتان هم با چنین قدر اجل
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در پی ایشان می تازد اجل
تا کند هر پیر را از نو جوان
مرگ را ایزد فشاند اندر میان
گر حقیقت خواهی ای مرد خدای
این طبیعت را همیشه آزمای
عارفانه یک نظر کن در سام
تا بیابی بارگاه کربیا
لیک ای کرم زمین خاموش شو
تا به راز آسامن هرگز مرو
در جهان بر قطره یی آبی نگر
تا در آن بینی هزاران جانور
حکمت یزدان هر جا ظاهرست
قدرتش بر هر چه بینم باهرست
پیش این ارسار و انوار و حکم
دم مزن هین از وجود و از عدم
نزد تو ،ای بحر ژرف بی کنار
رشمسارم ،رشمسارم ،رشمسار
این حبوب بی شامر گوهرین
عاملیست از ملک رب العاملین
بلبال ،خاموش باش و دم مزن
نزد گل بنشین و پر بر هم مزن
تا کند هوشم سفر سوی سام
تا شود در عشق راز او فنا
تا بخوانم ثم وجه الله را
تا بیابد چشمم آن درگاه را
خود ندانم بعد ازین من چیستم
بعد ازین من نیستم من نیستم
زبان دل
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می کند هر دم طبیعت در جهان
راز خود را رشح و اعالن و بیان
گه بگوید بازبان قیل و قال
گه بگفتار مجسم که به حال
رازها گوید به گل باد صبا
بلبل شوریده گوید بانوا
جمله موجودات و جمله کائنات
می کنند افشاء ارسار و نکات
ابر و باد و موج و بحر و جویبار
کوهسار و مرغزار و سبزه زار
آسامن و اخرتان و این و آن
سبز گویند و فصیح و تر زبان!
بهر آن حق داد دل را این زبان
تا بگوید با وی این راز نهان
این زبان را بشنوند ارباب علم
محرمان راه و راز باب علم
بهار نو
نو بهارا دلکش و جانپروری
دخرت نازک تن و سیمین بری
روی خندان طبیعت روی توست
بوی باغ و بوی گلشن بوی توست
بر زمین ما فرستادت خدا
دستگیرت کرد بهر هر گدا
بوی یار آید مرا از بوی تو
خوی او باشد پدید از خوی تو
لطف تو گشته یتیامن را پدر
بیوگان را همتت گشته پرس
دست تو کرده جهان رس به رس
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پرز بوی و رنگ و زیب و نور و فر
نشئه یاب است از تو جمله کائنات
مور و مرغ و جویبار و هر نبات
این زمین مرده از تو یافت جان
زان همی بینم جهان را شادمان
از ساموات آمدی ،ای نو بهار
تا کنی این خاکدان را الله زار
نعمتی از عرش و کرس آورده یی
جمله عامل را گلستان کرده یی
آسامن آسا زمین خندان شده است
جوبیار اندر میان گریان شده است
هر درخت و هر نهال و هر نبات
یافته از تو فر و تاب و حیات
آن یکی را تاج زرین بر رسست
وان دگر را دامنی پرگوهرست
روی عامل صحن عود و عنرباست
پر زلعل و گوهر و سیم و زراست
باد و مرغ و سبزه زار و آب جوی
پر زآهنگند و پر از گفت و گوی
نو بهارا ،چون که تو از کردگار
بر زمین گشتی برش را یادگار
یک نگه کن بر مزار یار من
تا بروید سنبل و گل از کفن
نرگشی زان چشم مست دلنواز
سنبلی از زلف دلجوی دراز
باز چون عودت کنی باری دگر
گرنیم من ،بر مزارم برگذر
نزد خاک گور من بنشین دمی
وز رسشک خود بریزم شبنمی
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تا بروید از گلم تازه گلی
تا برآید زاستخوانم بلبلی
شکوفه
مدتی کین مهر باالی منیر
وین زمین و ماه هم بودند اثیر
وان زمان ،گه شمس و ماه و این زمین
دود بودند ،و تنی شد آتشین
شد زمین و مه جدا از آفتاب
دور شد مه هم زپهلوی تراب
هر یکی زیشان گشت اندر فضا
اخرتی پرتاب و پر نور و ضیا
شد منایان بعد از آن این خاکسار
آب و برگ و جانورها بی شامر
ای شکوفه تو کجا بودی نهان
تا بدان دور و بدان کار زمان؟
بلبل
هر یکی از خرتان تابدار
در میان آسامن نور بار
گشته خاموش و گشاده دیدگان
گوش داده بر یکی راز نهان
ماه تابان در میان بسرتش
پرتو خورشید برده در برش
گشته از نوار او سیمین زمین
در میانش سایه های یاسمین
خاک تیره گشته مانند مهی
چون پری برپا شده رسو سهی
روی یار آسا شده دریا زماه
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سایه ها فتاده چون خال سیاه
گیر انگشتش به لب بنهاده است
هر شکوفه چشم خود بگشاده است
خود طبیعت دخرت آسا گشته است
دلرب و رعنا و زیبا گشته است
میکند هر سو هوا شبنم نثار
بر درختان ،بر زمین ،بر سبزه زار
باد در خواب و درختان اشک ریز
سبزه زار و زهرهایش مشک ریز
جمله اجزای طبیعت در سکوت
پیش ذات پاک حی الیموت
نشنوی آوازه یی اندر میان
جز به آه و نالة آب روان
مانده ام بیدار من اکنون و بس
جز زمن بیدار اینجا نیست کس
گاه می پرسم رموز این و آن
زاسامن و اخرتان و کهکشان
گه زپروین ،گه زمه ،گه از زمین
گه بپرسم از درخت یاسمین
گاه صحبت میکنم با مردگان
با دل نومید و محبوبات جان
من درین فکر و چنین اندیشناک
گه به چرخ هفتمین گه زیرخاک
ناگهان آوازی پرسوز و گذار
جالب دل ،شارح راز دراز
از سام آیدف بود دمساز من
از خدا ید ،شور همراز من
چیست ،یارب! چیست این شیرین صدا؟
از کجا آید ،خدایا! از کجا؟
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از کجا آید چنین دلجو رسود!
از مین ،یا خود ازین طاق کبود
رستارس گویی طبیعت یک زبان
گشته و می گوید این راز نهان
بلبال! ای شاعر شیرین زبان
خوش بخوان این راز مبهم را بخوان
بر گل خندان خود خندان شو
همچو من گه شاد و گه ناالن شو
خوش بگو ،تا بشنوم  ،ای یارمن
خاک بر افکار و بر گفتار من
چند دلخواه است این افغان تو
آه تو و نالة سوزان تو
رقص می آرد دمل از اندرون
همدم و هم حال تو گشتم کنون
بهر آن گشته است خاموش این جهان
تا رسودت بشنوند از آسامن
غنچه رس بر می کشد از پیرهن
تا شود آگه ازین شیرین سخن
ای عطارد! ترک کن دورت مرو
این نوای عشق و سوزش را شنو
بلبال! با این چنین زار و فغان
خوش بخوان این راز محکم را ،بخوان
صرب و امید
ای زمان رفته حرست پروری
دلخراش و تلخ و ماتم آوری
از تو این دل جز به آه و درد و راز
جز به اندوهی ندارد یادگار
هر مصیبت کز دمل بگذشته است
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با دیء تاثیر دیگر گشته است
گلشن دل را مناند اکنون گلی
سبزه یی ،یا میوه یی ،یا سنبلی
خاک شد ،خاشاک شد ،افرسده شد
چاک شد ،غمناک شد ،پژمرده شد
غنچه ها گلها شده محو و تباه
مانده گلنب سخت و بی برگ و سیاه
تا نباشد حاصل امر آرزو
یک شکوفه است عمرما بیرنگ و بو
همچنان کاندر زمستان آفتاب
رسکشد گاه گاه از زیرسحاب
شعله یی از چشمش آید بر جهان
باز باشد لیک پنهان ناگهان
آنچنان اندر دمل روی امید
در میان دردها بشد پدید
ناگهان لیکن شود محو و فنا
می نهد اندر مل دیگر عنا
نیم مرده شمعکی بینم زدور
در دمل آید از و تاب و رسور
می روم باصد امید و صد شتاب
وان امید ،آن شمع خواب است ورساب
می ندانم کیست ،گر بی درد و رنج
زیست اندر عامل خوار و سپنج
جان و دل همواره اندر زحمتند
در مشاق و غفلت ،و درمحنتند
من ازین بازیچة دوران مات
وین غم من برقرار و برحیات
من شوم بیرون ازین دار و دیار
او مگر بعد از وفاتم پایدار
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کشتی عمر برش در بحر دور
می رود همواره پیش باد جور
بادبانش آه و حزن و حرست است
بار او اندوه و یأس و محنت است
در میان موج این بحر غریب
افتد و خیزد به صد گونه نهیب
هر نفس در گیر و دارو کارزار
دامئا در کار و بار و بیقرار
می نتاند لیک هیچ انداخنت
لنگرش در بحر اکدار و محن
دامئا پیشش رساب آسا امید
ناگهان در قعر باشد ناپدید
شد تلف اینجا چنین کشتی هزار
تخته یی زانها نبینم بر کنار
آنکه مردم را زحرست ساخته است
در دلش صرب و امید انداخته است
ماه
از کجا می آیی با چندین شکوه؟
می شوی ناگه پدید از پشت کوه
گاه پیداگاه پنهان می شوی
گه سیاه و گاه تابان می شوی
گاه رویت پرنشاط و پرجامل
گاه قدت چون کامن و چون خیال
می شوی شمع زمین هنگام لیل
از پس او می روی همچون طفیل
راز پوش و روز پاشی ،ای نگار
غمزة تو مرمرا یارست یار
از کجا می آیی ،ای دخت سام
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با چنین تاب و چنین ناز و ادا
چشم و دیدار و نگاهت دلربست
نورت از هر نور دیگر بهرتست
پرتوت الهام جمله شاعران
چهرة تو رهرب صاحبدالن
دامئا گرد زمین گردیده یی
راز مردم را زاول دیده یی
یاد می داری تو آن هنگام را
کش نداند هیچ مردم نام را
پیش موسی نور تو در طور تافت
در میان نور تو آن نور یافت
آمده و باز رفته مردمان
تو همی تابی همیشه در جهان
چند دیدی بر زمین جنگ و قتال
فتنه و آشوب و اندوه و مالل؟
جمله کار و حال مردم دیده یی
زار او ،گفتار او بشنیده یی
چند سقراط دیده یی مسموم و خوار
چند یوسف گشت گرگان را شکار؟
چند ملت دیده یی در این جهان
گشته اکنون ناپدید و بی نشان؟
چند سولون و فالطون دیده یی؟
چند تیمور لنگ و هارون دیده یی؟
چند دارا و سکندر دیده یی؟
چند رو سو چند ولرت دیده یی؟
چند هامون دیده بی چون کربال؟
چند مردان خدا اندر بال؟
دیده یی جمله وقوعات جهان
جمله احوال و خصوصات جهان
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چند مردم بینی اکنون دلفگار؟
چند بینی شاد و خرم نزد یار؟
چند می بینی گرفتار فراق
پرزآه و عشق و سوز و اشتیاق؟
تو همی دانی همه راز زمان
غافلند اما گروه مردمان!
چند یدی همچو من اندیشناک؟
کاستخوانشان شد اکنون خاک
مر ترا هم لیک این دور زمان
کرده سست و پیر و خوار و ناتوان
گرچه بیرونت ببینم تابدار
اندرونت نیست لیکن آبدار
درمنایش دخرت سمیین تنی
در حقیقت پیر و پژمرده زنی
جامة زرین اگر پوشیده یی
من همی دانم زگه دزدیده یی
از جد خود می ستانی تاب و زیب
مادرت را می دهی ،ای دلفریب
تو زپهلوی زمین گشتی جدا
خود ازان سان که شد از آدم حوا
نجم ارض از شمس تابان شد عیان
بود روزی تابدار و نوجوان
آن زمان از وی تو گشتی رسمنا
همچو او بودی پر از نور و ضیا
مهر لیکن تاب می دارد هنوز
وین زمین هم بار می آرد هنوز
آتش و سوز درونت رسد شد
روی تو پژمرده گشت و زرد شد
در درون خود چه ها داشتی ثرا!
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کرم و مور و مرغ و چندین چارپا
تو نداری برگ و بار و آب ناب
وین تنت گشته است بیامر و خراب
دامنت مانده به چنگال قدر
میت آسا گشته یی آه ای قمر
من چه گویم!این زمین بی تو مباد!
چشم تو باد! همیشه شوخ و شاد!
در نگاهت بینم آثار بقا
خاک بر این فکر و رأی و قول ما
پرتوت بادا همیشه در جهان
بی تنت هرگز مامناد آسامن
مردمان را نورت امیدآور است
از سام بر این زمین مژده براست
پرتوت چو می فتد بر خاکدان
می شود مهامن جمله مردمان
روی دریا زو شود سیامب وار
کوه و هامون پرزر و رنگ و نگار
می گشایی نور خود را بر زمین
می شود هر سویش از وی گوهرین
می شوی هم راز با اهل جهان
همنشین و همدم بیچارگان
ای دل زارم به خود همراه کن
خود زاحوال چهان آگاه کن
تا رود با پرتوت بر کوهسار
بر درختان ،برهوا ،بر سبزه زار
بر گل و بر سوسن و بر ارغوان
بر سمن ،بر بسرت سمیین بران
کج مرو ،ای مه! مشو بیرون زراه
تا نباشد روی دلدارت سیاه
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تا نباشند آسامنان برتو تنگ
تا نیاید پایت اندر پالهنگ
عشق و سوز از رمز تو اندوختم
آتشی اندر دمل افروختم
گرچه مانند تو من خاکسرتم
در درونم هست لیکن اخگرم
اندرون و خون تو گشته است رسد
وین دمل پر سوزش است و آه و درد
پرتوت آید زخورشید منیر
وین دمل از نور بی چون است سیر
می دود هوشم کنون در طور تو
بوکه نورش یابد اندر نور تو
عشق
ای فروغ عشق! بی تو زیسنت
بد تراست اندر جهان از نیسنت
از دل پردرد من هرگز مرو
لحظه یی از خاطرم غایب مشو
چونکه با تو این دمل خو کرده است
از ازل خود الفت تو کرده است
بلکه ایزد از تو دل را ساخته است
یا خود اندر دل ترا انداخته است
گرچه از تو می نیاید جز به آه
لیک آن آه است دل را شاهراه
محنت تو مرا جانپرور است
حالت توام همیشه دلرب است
بهر کردن خاک را آدم خدا
از یمت بر وی منی ریخت از سام
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فلسفه
بامدادان که زمین و آسامن
خرمند و شادمان و دلستان
یا به وقت چاشتگاهان بهار
کز حرارت هر کسی گیرد کنار
نغمة خود را کند گنجشک ترک
خواب و آسایش گزیند زیربرگ
یا به هنگامی که نجم آتشین
از افق غمزه کند پیش زمین
یا دمی کز برد و رسمای شدید
بارد از ابر سیه برف سفید
یا دمی دیگر که باران بر زمین
بارد و باشد پر از عنرب زمین
با خصوص آن وقت  ،کز لطف بهار
پیرفانی جهان گردد نگار
رنگ و بوی و نغمه و زیب است دهر
خوب و خندان است و روشندل سپهر
زندگان را جان و دل پر آرزوست
هر چه دارد این زمین در گفت و گوست
فام ناب آسامن فرخ فزاست
چهرة دلجوی دنیا دلگشاست
هوش بی آرام من در جست جوست
در نربد و پرسش و در گفت و گوست
چه کجا ،کی ،زچه و چون و چند
لیک از هر سو ببیند ریشحند
این طبیعت را کند زیر و زبر
تا بیابد یک نشان و یک اثر
این همه اجسام و این احکام چیست؟ کائنات بی رسو انجام چیست؟
میکند تفتیش حال این صحف
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راز حکمت آزمای این حروف
این همه اجرام و این انوار چیست؟
این همه ادوار و این ارسار چیست؟
هر چه می تانیم دانسنت منی است
وین طبیعت بی کنار و بن یمی است
مرغ هوش من بدین بحر عظیم
اوفتد در ورطة پرباک و بیم
می شود سست و مباند بی پناه
در میان عجز و ریب و اشتباه
مرود با وجد و عشق و سوز و فر
لیک می آید فرو بی بال و پر
ای طبیعت ! کنه تو مردم نیافت
گرچه بسیار اندرین وادی شتافت
زمستان
این جهان آیا چرا ویران شده است؟
جمله عامل کلبة احزان شده است!
نو بهار اکنون کجا رفت از زمین؟
از چه آفت کشت گیتی همچنین؟
بلبالن و گلشن و لحن و رسود
آسامن و نورش و رنگ کبود
جمله گشته ناپدید و بی نشان
گویی دیگر گشته است اکنون جهان
مرده است اکنون گویی باغ راغ
نوحه گر بر میتش گشت است زاغ
چیست این دود سیه اندر هوا؟
خود کجا رفت است خورشید و سام؟
یوسف زرین رسن در چاه شد
زان سبب جو و هوا پرآه شد
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سوخته گویی رسای مهر و ماه
زآتشش مانده است این دود سیاه!
جمله عامل همچو مرده رسد گشت
یک کفن بینم همی بر کوه و دشت
مور و مرغان را چه شد؟ کاندر میان
می نبینم هرگز از ایشان نشان
ناپدید و تار گشته کائنات
باد رصرص میوزد از شش جهات
پر زدود آه و کین گشته سپهر
خشمناک و پرغصب گشت است دهر
گشته دنیا همچو موی پیرزن
از سپهر کجر و پیامن شکن
آسامن گشته است غایب از میان
زان منی بینم زالطافش نشان
بر درختان می نبینم برگ وبار
نه شکوفه ،نه کبوتر ،نه هزار
مرغ و موران مانده بی ساز و غذا
عاجزان دلتنگ و بی تاب و نوا
آن که بر کانون همی بینم سیاه
دود آتش نیست ،آن آه است آه
نو بهارا ،ای شه جود و کرم
ای رسوش پر زانعام و همم!
باز بر ما بگذر ،ای لطف کریم
باز دوزخ را به دستت کن نعیم
روی دنیا را رسارس کن چمن
تا شود هر سو پر از ورد و سمن
تا بود آن کلبة زن مشکبوی
تا نریزد بر در کس آبروی
تا بخسبند عاجزان بر سبزه زار
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زیر طاق آسامن آزاد وار
بر مزار خواهران و دادران
ای گل تر! بلبالن را ترک کن
تا بگویم با تو من یک دو سخن
یاد می دارم کحه گشتی ناپدید
پار و باز امسال چون این دم رسید
رومنا گشتی زالطاف بهار
تو مگر آنی که اینجا بود پار؟
از کجاست این رنگ تو وین بوی تو؟
روی دلخواه و تن دلجوی تو؟
همچو جانانم تو باری مرده یی
لیک رختت باز اینجا برده یی
تو مگر از سوی جانان می رسی
خود زکوی مهربانان می رسی
من زبویت بوی ایشان می برم
آه! رسی هست اینجا ال جرم
ای شهنشاه و رشیف محرتم
من زانفاس نفیست می برم
بوی عدن و نکهت خلد برین
ای حسن! تحسین! ای گل! آفرین
در زمستان نزد تو بسیار بار
نی زبهر نزهت و گشت و گذار
لیک بهر دیدن این خاک را
بهر دیدن این تراب پاک را
با دلی می آمدم پراشتیاق
پر زدرد و آه و اندوه و فراق
من گامن بردم که بر بودت عدم
تو سفر کردی مگر سوی ارم
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باز عودت کرده اکنون از بهشت
رسمنا گشتی به هامون و به گشت
آمده از آسامن هفتمین
گشته یی پیدا برین روی زمین
آمده از جسم و جان و خاک یار
پای بسته ،رس نهاده بر مزار
یک تن است این جزء های کائنات
مهر و ماه و مردم و مور و نبات
زان همی روید شکوفه از زمین
کاندران افتند چندین مه جبین
ای گلم ،آنجا که این بو چیده یی
دوستان جان ما را دیده یی؟
بار دیگر گر ببینی ،ای رسوش
ای رسوش مشگبوی و سبزپوش
با زبان تو بگو از من سالم
هم مرا زیشان بیاور یک پیام
آفتاب
اخرتان با یکدگر غمزه کنان
می شوند آهسته آهسته نهان
اندک اندک نور غالب می شود
ظلمت شب محو و غایب میشود
کبک می پوید میان سنگسار
می کند فریاد از هجران یار
بلبال! آواز باز آغاز کن
بر درختان جنبش و پرواز کن
آفتاب اینک منایان می شود
از نگاهش صبح خندان می شود
شاد باش ،و دیرزی ،ای نجم ما
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نور بر نوری ،ضیا اندر ضیا
این زمین از هجر تو در ماتم است
و زظهورت شادمان و خرم است
پیش نورت شب گریزان می شود
می شود لرزان ،و پنهان می شود
نجم ارض از دوری تو خاک شد
پیرهنش از آه دل هم چاک شد
از تو یابد زندگانی این زمین
از تو می تابد همه چرخ برین
زاده از تو اخرتان بیقرار
گشته از نورت همیشه تابدار
دخرت توست این زمین بی مکان
مشرتی ،زهره و سایر همچنان
تا جدا گشتند از تو این رشر
می روند اندر فضا آواره رس
پیش تو ،ای شمس تابان منیر
بس حقیرست آدم و این خاک زیر
لیک تو نیز ،ای رئیس این جهان
اخرتی اندر میان آسامن
پیش جمله کائنات بی شامر
نیستی اندر حساب و اعتبار
چند اجرامند پر از تاب و فر
لیک کوته بین شد چشم برش
همچو تو مهرند ،و از تو مهرتند
از تو هم روشن تر و هم بهرتند
ذهن پرانم بتازد چپ وراست
تا ببیند این فضا را تا کجاست
می پرد لیکن منی یابد کنار
باز می آید خجل و رشمسار
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اندرون این فضای بیکران
پر زانوار است و ارسار نهان
نه یمین دارد طبیعت نه یسار،
نه حساب اجرام ،و نه میدان کنار
بی حد و بی چون و بی سان حکمتی است
بی بدایت ،بی نهایت قدرتی است
دیرزی ،ای جان جمله کائنات
بحر بی پایان و بی قعر حیات
آفتابا! پرتوت را پیروم
با شعاع تو به باال می پرم
این دمل می بیند اندر آسامن
آستانی دلستان و جاودان
مرغکی کین آشیان آموخته است
پر و بالش هم در آن جا سوخته است
بر لب جو
جویبار! دلنواز آواز تو
زار و راز و ناز و باز و تاز تو
این دمل را گرچه محزون می کند
لیک باز آن حزن ممنون می کند
می روی گه پیچ پیچ و گه درست
گاه تیز و گاه لنگ و گاه سست
می روی در سنگساره پرستیز
واله و حیران و زار و اشک ریز
گاه پرناز و خرامان می روی
گاه چست و همچو پیکان می روی
گاه گاه اندر میان سبزه زار
زیر شاخان درختان چون بهار
گه روی مانند اسب بی عنان
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صولت و شدت منای و کف فشان
گاه با رقص آیی و گه با رسود
گاه آهسته و گه چون مرغ زود
تا جدا گشتی زدوست و یار خود
از بر آن دلرب دلدار خود
می روی بی پای و رسقالش وار
گاه خندان گاه گریان گاه زار
آتش خورشید کردت زو جدا
آه تو شد ابر و رعد اندر فضا
هم زآه و آتش هجران تو
از رسشک دیدة گریان تو
ابرها از چارسو طغیان کنند
زیر خود خورشید را پنهان کنند
رسپرس جو و هوا گردد سیاه
چون درونان و دالن پرگناه
ناگهان اندر میان آسامن
برق ها پاشند از هر سو عیان
شعشعه گردد رسارس آسامن
تار و پر دهشت بود جمله جهان
کس نبیند جز بباران و سحاب
جز به برق و جز به دود و جز به آب
با چنین جلوه گری ،ای نازنین
باز می آیی برین روی زمین
تا شود تازه زمین از همتت
تا شود شاد و بکام از وصلتت
هر شکوفه عاشق دیدار توست
هر چه بیند چشم اینجا کار توست
از تو خاک مرده خندان می شود
سبزه زار و باغ و بوستان می شود
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رنگ و بو می آوری از آسامن
می شود روی زمین باغ جنان
گاه برفی ،گاه باران ،گه سحاب
گاه برقی ،گاه دودی ،گاه آب
گه روی سوی سام ،گه بر زمین
می شوی جوی و بتازی همچنین
خاک را چون کرده یی احیا و پاک
کرده یی هم دشت و کوهش چاک چاک
می روی اکنون شادان نزد یار
با ترنم ،بی درنگ و بیقرار
تا نباشی واصل جانان تو
کم نباشد ناله و افغال تو
زمین و مردم
ای زمین خاک پوش ،ای مردمان
اخرتی است از اخرتان آسامن
در میان آسامنان می رود
در فضا مانند مرغان می پرد
پاره یی است از شمس تابان منیر
کوکبی است از جمله اوالد اثیر
آفتاب آتش افشان مادرش
ماه تابان سبکپا دخرتش
خواهرانش مشرتی ،زهره ،زحل
همدمانش حوت و جوزا و حمل
آتش خورشید دارد در درون
از دلش بسیار بار آید برون
از دل سوزان خود وز چشم شید
آمده بسیار چیز از وی پدید
کانها و سبزه های بی شامر
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بی شامر ازهار و اشجار و مثار
شد منایان نوع های جانور
در نهایت رس منا شد این برش
ای برش! خوشنود شو نزد زمین
کین زمین شد مسکنت ،ای نازنین
چون خلیفه کرده اندت بر تراب
بهرة خود را هم از دنیا بیاب
گرچه می میرند افراد برش
می منیرند اما اوالد برش
وداع
الوداع ،ای دوستانم! الوداع
الوداع ،ای دادرانم! الوداع
الوداع ای دشت و کوه و رودبار
ای زمین ،ای مرغزار ،ای سبزه زار
ای سام ای آفتاب ،ای اخرتان
ای وطن ،ای روز ،ای شب ،ای زمان
نوبهارا! بر زمین لطفت بیار
مرمرا هم یاد کن ،ای نوبهار
بلبال! درد دمل را تو بگو
با زبان و لحن دل افروز تو
ای روانم پر خود بگشای باز
در فضا پیش خدای خود بتاز
گرچه دل در جست و جو رسباز و حر
لیک همواره ازو پر است ،پر
یتیم
چون بیادم آید احوال یتیم
در دمل می آید اندوهی عظیم
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مادر و خواهر ندارد در جهان
نی پدر ،نی دادر و نی خامنان
بینوا و دردمند و بی کس است
در میان جوی گویی چون خس است
ما به رقص و در صفا از جام می
او برون لرزان و گریان همچو نی
آن که او را خرم و خندان کند
مر دل خود را مگر شادان کند
دل چو نبود از غم او چاک و تنگ
دل مخوانش ،نیست دل ،سنگ است سنگ
دل که رأفت می ندارد نیست دل
چون ندارد آدمیت هست گل
لرز لرز ،ای دل ،از آن آه و فغان
لرز ،ای مردم ،بلرز ،ای آسامن
وطن
ای وطن! همواره ما را دلربی
مادری و خواهری و دادری
برترینی از همه سوی زمین
بهرتینی از همه روی زمین
مادرم همواره رویت دیده است
عابت خاکت تنش پوشیده است
هر شکوفه ت چشم او بشمرده است
در بر تو زاده است و مرده است
جملة اجداد ما را دیده یی
استخوان شان هم تو چیده یی
با تو ،ای خاک مقدس! زیسته اند
پیش تو هم خنده هم بگریسته اند
مادرم مرده است ،و تویی مادرم
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مادر بی مرگ نیکو پیکرم
گرچه اوالدت بخوری ،ای تراب
کم نباشد لیک چیزی از حساب
این وطن را ،ایزدا! آباد کن
جمله خلقش بر مراد و شاد کن
دشمنش بادا همیشه خاکسار
احبش همواره بادا کامکار
خرم و آباد بادا حال او
پرسعادت باد استقبال او
کنار دریا
ای یم فرح فزای دلگشا
نزد تو یابد دل و جانم صفا
آبهای این جهان از تو منی
جمله ایشان عیسی و تو مریمی
آن چه می بینم چون دود و چون خیال
گه نشیند همچو مرغی بر جبال
قطره یی است از تو مگر آن آب ناب
آفتاب از تو ربود و شد سحاب
می ستاند هر دمی رنگ جدید
گه سیاه و گاه رسخ و گه سفید
آتش مهرش کشد بر آسامن
لیک باز آرد بتو او را زمان
گر نبودی آب تو ،باران تو
گر نبودی لطف بی پایان تو
گر نبودی آن نگاه آتشین
کی شدی آباد و فرخنده زمین
بشنوم از موج تو راز دمل
میشود از حال او حل مشکلم
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نزد تو می آید اینک آب جو
با هزاران گفت و گو و تاز و پو
بر کنارش سبزپوشان کرام
ایستاده با کامل احرتام
رسکشیده آن یکی تا آسامن
وان دگر تازه نهال و نوجوان
شاخها بر آب او آویخته
برگها با یکدگر آمیخته
زین طرف خنیاگرست امواج بحر
زان طرف نغمه کند سیالب نهر
در چراگه گوسفندان می چرند
وز پسشان برگان به به کنند
زیر اشجار و میان سبزه زار
می رود خندان و ناالن رودبار
زمرة مرغان چو جوالن می کنند
نغمه و دوران و سیران می کنند
رسکشیده میش ها اندر فراز
الف گو گشته درختان دراز
بحر و مرغ و آسامن و سبزه زار
هر درخت و برگشان و جویبار
جمله در رقص و به گفتار آمده
گویی منصورند و بردار آمده
هر یکی پرداخته یک داستان
عشق و سوز و وجد و فرگشته جهان
آسامن و راز او و فام او
این زمین و این همه انعام او
این طیور و این بهار و مرغزار
این درختان ،این چمن ،این جویبار
هر چه هست و نیست امواج یمی است
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اوست بی پایان و این جمله منی است
جام باده گشت و باده جام شد
جسم جان و جان هم اندام شد
نار قرش و قرش او هم نار گشت
فرق ایشان مشکل و دشوار گشت
برمیت دخرت خود
ای دریغا! ای دریغا! دخرتا!
دلفریبا ،دلستانا ،دلربا!
بی تو ماندم ،بی تو ماندم در جهان
خاکشو ،ای دهر درون ،ای آسامن
نرگس باغ جهان پرزیب و تاب
نرگس باغ دمل گشته خراب
خاک خواهد گشت روی چون گلت
زلف دلجوی مثال سنبلت
دست و پای تو غذای کرم و مور
زیر خاک تیره اندر قعر کور
تخم ناهموار کشتی در جهان
آه! ای دهقان پیر!
ای آسامن چیست جرم مردمان بیگناه
تا کشند این حرست و اندوه و آه
دیگر
آسامن افکند دورم از دیار
تا کند مهجور و زار و دلفکار
تا نهد بر اشتیاقم اشتیاق
بر فراق غربتم دیگر فراق
تیر هجران را منی یافتم سپر
بهر آن می آیم ،ای جان پدر
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بهر تو من آمدم ،ای دخرتم
تا بیایی شاد و خندان در برم
آمدم پر خواهش و پر بیم و پاک
گاه فرخنده و گاه اندیشناک
می نیابم جز تنت اندر میان
مرغ جانت رفته است از آشیان
گفت و گوی و شیوة دلباز تو
خندة تو ،باز تو و ناز تو
آن تبسم آن نگاه و آن ادا
آن سخنهای لطیف و دلربا
لالبد گشتند محو و ناپدید
وین دمل مانده است بی صرب و امید
بهر آن دور از تو افکندم قدر
تا نبینم زنده ات باری دگر
دیگر
این دل زار و رضیرم بختیار
با جامل و جلوة تو بود پار
پیش چشمم شد جهان اکنون سیاه
شد دمل پرشیون و اندوه و آه
مادرت گریان و بی درمان شده
مر دلش و یران شده ،سوزان شده
خاک تیره گشت ،آواه! مادرت
جز کفن دیگر نباشد خواهرت
تا تو گشتی دور و غایب از میان
بر دل ما ماند حزنی جاودان
چو تو ،ای کام دل ما ،مرده یی
کام و آرام دل ما برده یی
بانک تو چون نشنویم اندر رسا
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ما کجا و کام جان و دل کجا
شاد و خندان در بهاران یاسمین
تو همیشه ،حرستا! زیرزمین
من نخواهم دید دیگر روی تو؟
قد تو و زلف عنرب بوی تو
تا قیامت گشته ایم از تو جدا؟
حرستا ،واحرستا ،واحرستا!
خدا
کنبد باالی بی حد و کران
آسامن سیم پاش و زرفشان
مرکز آرایان بی عد و شامر
خانه بر دوشان بی مکث و قرار
هر دم و هر شأن و هر صبح و مسا
هر چه باشد از طبیعت رومنا
هر شکوفه ،بوی رنگ و شکل شان
هر درخت و بار و برگ و این و آن
گرمسیر و رسدسیر و نوبهار
روزگار و رودبار و سبزه زار
زمرة مرغان و آن آوازشان
کائنات و حال و رمز و رازشان
ذکر و تسبیح می کند یزدان را
خوش بخوان این دفرت ایامن را
هر چه بیند چشم بی تاب برش
نور ایزد هست آنجا جلوه گر
قدرتی بی سان و بی پایان و حد
حکمتی بی چون هوالله الصمد
ترک کردم الف و قیل و قال را
می شناسم این زبان حال را
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این جهان ،این کائنات بی حساب
این حروف و این سطور این کتاب
هر چه می بینم مناید وجه او
مردما ،خود را بخوان ،آنجا بجو
مردم است از وی خلیفه در جهان
مظهر گنجینة راز نهان
قطره یی از بحر عامن حیات
نفخه یی از جان جمله کائنات
دم زند هر چیز از پروردگار
وجه و لطف و حکمت او آشکار
این دل زارم ،که دائم می طپد
از وی و از راز وی دم می زند
هر چه جنبد می دهد بیغام او
هر شکوفه می مناید نام او
کائنات بی شامر و بی کنار
می کنند اقرار اسم کردگار
اخرتان از عشق او دوران کنند
در فضا بی پای رس سیران کنند
هر یکی بر راه خود ،در جای خود
می نتاند برد بیرون پای خود
آن یکی با دور خود ترصیح کند
وان دگر با نور خود ترشیح کند
اوست جان بخشای جمله کائنات
منشأء الطاف و انوار و حیات
می ندارند حد و پایان کار او
بی حساب و بی شامر ارسار او
مردم است آیینة ایزد منا
مردما! دستت بکش از ناسزا
جز به راه راستی هرگز مرو
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تا منانی در پشیامنی گرو
دوست شو با جمله ابنای برش
دست دار از غدر و جور و کین و رش
بال صاف و کار خوب و جان پاک
کی شود معدوم و گمنام و هالک
مردمان را مردمی باید همی
جان و دل را صفوتی شاید همی
آن که دارد مردمی دارد خدا
پس تو قلب خویش را نیک آزما
راه یزدان را دگر پنداشتیم
آدمیت را از آن بگذاشتیم
جان خود را پاک دار ،ای خوب کیش
تا بیابی لطفش اندر بال خویش
مر دلت را صاف ساز و مستقیم
تا بیاید اندر و نوری عظیم
بر تربت خواهر
نزد گورت باز می آیم کنون
با دل بیامر و بی زار و زبون
از تو اینجا می نیابم یادگار
ای دریغا! تجز بدین خاک مزار
لیک از هجر و فراق هشت سال
می شامرم این زیارت را وصال!
بعد از آن کز تو شدم مهجور و دور
گشته بودم دور نیز از خاک گور
می شناسی خواهرا! من کیستم؟
من ترا آخر برادر نیستم؟
چونکه از هجرت دمل گشته است زار
آمدم بهر تسلی بر مزار
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آه اگر لفظی زتو بشنیدمی
مر ترا گر بار دیگر دیدمی
نیست آواه! رسم و راهی در جهان
در میان مردگان و زندگان
اندرونم آتش است از اشتیاق
از غم و اندوه واکدار فراق
پرجان از مرگ خواهم تا پرم
تا بیایم نزد تو ،ای خواهرم
تا بیابم مر ترا اندر سام
در میان نور نزدیک خدا
دل دردناک و غمگین
ای دل شوریدة غمناک من
ای دل بیچارة صد چاک من
تا به کی این میل و آز و آرزو؟
چند چند این قید جهد و جست و جو؟
بعد ازین آسوده باش ،آباد شو
از همه قید و بال آزاد شو
روز گرچه شام حزن انگیز گشت
حیرت افزا و خیال آمیز گشت
مرغک شیرین زبان خاموش شد
دهر گویی رستارس مدهوش شد
لیک فردا چون بیاید آفتاب
رس بر آرند این همه از نو زخواب
گه شود روی زمین باغ و چمن
گه شود جمله بیت الحزن
این درخت سالخورده هر بهار
نوجوان گردد ،شود پربرگ و بار
مرغ روز تو پر و بالش گشاد
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اوفتاد اندر شبی بی بامداد
حرستا! این رسد سیر نابکار
کز پس خود می ندارد نوبهار
ای دل غمگین و محنت دار من
ای دل همدرد من ،غمخوار من
من بپندارم که یزدان زمین
خالق افالک و اکوان برین
چون زخاک غم برش را ساخته است
با غضب دور از درش انداخته است
بهر آن همواره ما در حرستیم
پر مشاق و آه و درد و محنتیم
بر ره صعب املرور و پیچ پیچ
آخر و انجام ما هیچ است هیچ
ای سپهر بیوفای زشتخوی
دلخراش و کجر و پرخاشجوی
ما زعشق زهرة خندان تو
گشته اینجا بندة فرمان تو
مرغ دل همواره پر سوز و هوس
میکند ناله چو بلبل از قفس
از هوای نرگس مستان او
وزجفای غمزة فتان او
میشود بی تاب بر روی زمین
ناگهان مریخ زچرخ چارمین
بشکند با تیر قهرش بال و پر
تیر او را کس منی یابد سپر
هر کالن و رستامن و آشالن
زیر تیر و تیغ او دادند جان
بیهده هر کوشش و هر اجتهاد
بختیارست آن که در دنیا نزاد
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دخرت نازنین و خوش رفتار
دخرتا ،بخت و سعادت یار توست
لطف و احسان و عنایت یار توست
دو ستاره است آن مگر چشامن نیست
ماه دیگر هست آن ،پیشان نیست
آن دهان و روی چشم و گیسوان
پرتوی است از آسامنان در جهان
زهره یی از باغ فردوس برین
آمده بر طرز زیبا بر زمین
این لطافت ،این شطارت ،این جامل
این ادا ،این ناز ،این رنگ ،این خصال
از ساموات آمده است ،ای گل عذار
همچو نرگ و بوی و حسن الله زار
از لقای خوبت ،ای نازک بدن
گشت رسخ و زرد رخسار چمن
غنچه از حسنت شده زیر حجاب
نرگس از چشامن تو گشته خراب
گل ز روی و از لبت شد رسنگون
از تن تو الله شد مشحون خون
سنبل از زلفت پریشان گشته است
از ظهور خود پشیامن گشته است
از همه ازهار روی این زمین
بهرتینی ،بهرتینی بهرتین
زهره آسا می کنی گشت و گذار
چون پری بخرامی اندر سبزه زار
جمله الطافش سامی الجورد
مر ترا ،ای دلستانم ،بخش کرد
یا ملک ،یا حور ،یا خود اخرتی
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نازنین و خوبروی و دلربی
از قد و اندام بهجت بار تو
زین خرام و جنبش و رفتار تو
از لب رسخ و تر و خندان تو
از زنخدان و بر و گردان تو
هم زالوان و ز ازهار زمین
زین طیور نغمه ساز و خرده چین
این دل زار و نزارم شاد شد
کامران و خرم و آباد شد
حسن تو ،ای دخرت شیرین ادا
این نگاه و چهرة حکمت منا
این تبسم ،این روش ،این ناز و خوی
این لقای دلگشای و درد شوی
نو بهار و جویبار و سبزه زار
آسامن راز پوش و نور بار
این درختان و طیور شعر خوان
این نجف ها ،این چمن ،این گلستان
کرد این جان حزینم را بکام
لیک کام این جهان نبود مدام
چون که چیزی می مناند برقرار
توسن و برنایی و صبح و بهار
می رود مانند آب رودبار
می مناند آه چیزی پایدار
در وفات برادر
بیهده است این جمله الوان زمین
بهر من بیهوده حیفا! بعد ازاین
نغمه مرغان و گفت رودبار
زیب و تاب و الله های نوبهار
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از دمل آموختم من در جهان
درد و اندوه مصیبت دیدگان
می نیابد این دل زارمکنون
چون که شد مغموم و بیزار و زبون
می نیابد لذتی اندر جهان
رفت  ،رفت ،آواه! دردا! شد نهان
کام دل ،آرام دل ،انباز دل
همزبان و همدم و همراز دل
در میان ابر غم ماندم کنون
ناامید و پردژم ماندم کنون
آسامنا! جود و انصافت کجاست
فضل و رحم و عدل و الطافت کجاست؟
سنبل و گل بود محبوب دلش
می دمد اکنون ،هیهات! از گلش
سبزه ها بودند باری زیر پای
می شوند اینک زخاکش رسمنای
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