
کشد هجر از من ناکام مظهر انتقامش را  
ز وصل خوبرویان هر که حاصل می شود کامش

من از جهان به همین خوشدلم که دارم دوست
چو دوست نیست، مبادا جهان و هر چه در اوست

به جان دوست ترا گر به دار عرضه کنند
بدار از همه دست و مدار  دست از دوست
سخن اگر همه دشنام و ساغر ار همه زهر
بگو بده که نکو هرچه می کند نیکوست 

به سختی دل خوبان نمی رسد چیزی
وگرنه در بر آهم چه تاب آهن و روست 

به دوستی که بجز دوستی نخواهی یافت
اگر شکافیم از تیغ امتحان رگ و پوست 
مرا ز خون نبود زندگی که از عشق است

وگرنه بی توام از خون دل، دو دیده چو جوست
جهان طفیلی عشق است و این کسی داند

که گل ز خار کند امتیاز و رگ از پوست
بیار باده که پیغام یار و توبه ی من 

به راه باد، چراغ و به پیش سنگ سبوست
زمان عیش کنون است کز لبش خط رست 

خوش است عیش به مظهر که سبزه بر لب جوست 

چه شد کامشب خروش چنگ و نی نیست
مگر مست است ساقی یا که می نیست

و یا آن شمع بزم افروز رفته است
بلی تیره است آن بزمی که وی نیست

به می ده جمله ی اشیاء آفاق 
اگرچه در همه آفاق شئی نیست

شوی یک چند بیمار و نمیری
بهارت را خزانی هست و دی نیست

پیاپی ده به میخواران مجلس
مئیی کش هیچ مخموری ز پی نیست

ز جام جم بجو آن نوشدارو 
که اندر مخزن کاووس کی نیست

اگر طی شد بساط حاتم طی
بساط میکشان صد شکر طی نیست

هزاران کاروان بگذشت از این دشت
کز ایشان هیچ سویی پای و پی نیست 

گهی در شام جویم، گاه در ری 
ولی مقصودم اندر شام و ری نیست

چو مظهر هر که پیش از مرگ مرده ست
بود او حّی سرمد، ورنه حی نیست

در اینجا الزم می دانم از عزیزانی که در معرفی مظهر گام 
یادی  اند  نموده  هموار  را  راه  و  برداشته  را  نخستین  های 

کنم:
جناب آقای کامیار عابدی مقاله مفصلی در مجله ادبستان 
های  نسخه  و  او  شعر  و  شاعر  معرفی  به  نسبت  و  نوشته 

خطی دیوان وی پرداخته اند.
به  در سال 1393 هجری شمسی  دیوان شاعر  اینکه  دیگر 
هّمت آقای مهدی آصفی از روی نسخه چاپ سنگی دیوان 

شاعر به چاپ رسیده است.
در  ای  مقاله  نیز  همراز  رضا  آقای  جناب  ارجمندم  دوست 
آغری  نامه  هفته  دو  در  و  نوشته  او  شعر  و  شاعر  معرفی 
منتشر نموده اند. ناگفته نگذارم که این مقاله نیز به تشویق 
از  اعم  نیز  آن  خام  مواد  و  گرفته  عزیز صورت  دوست  این 
تعدادی از نسخه های خطی دیوان شاعر و کتاب خاطرات 
میرزا مهدی خان شقاقی و ارسال مقاله ارائه شده در مجله 

ادبستان از لطف ایشان بوده که جای قدردانی دارد.
به  ترک  برازنده  آقای علی  از دوست عزیز جناب  همچنین 
رضوی   قدس  آستان  کتابخانه  از  مظهر  دیوان  تهیه  جهت 
تشکر و قدردانی می کنم، هر چند که این دیوان متعلق به 

مظهر دیگری است که خارج از بحث ما است. 

منابع و مآخذ:
1. حدیقه الشعراء / ادب و فرهنگ در عصر فاجاریه/ تألیف سید 
تحشیه  و  تکمیل  و  با تصحیح   / بیگی شیرازی  دیوان  احمد 
اول  نوایی/ جلد 3 صص1685-1687 چاپ  دکتر عبدالحسین 

فروردین 1364 انتشارات زرین- تهران
2. سخنوران آذربایجان/ عزیز دولت آبادی. از قطران تا شهریار 

جلد یک. انتشارات ستوده- تبریز/ چاپ اول 1377   
کوشش  به  تربیت  علی  محمد  آذربایجان/  دانشمندان   .3
غالمرضا طباطبایی مجد/ تبریز: نشر اختر با همکاری انتشارات 

هاشمی سودمند/ چاپ اول 1391 
4. تذکره شعرای آذربایجان/ محمد دیهیم/ چاپ آذرآبادگان/ چاپ 

اول 1369 شمسی/ جلد چهار 
تبریزی/  مدرس  علی  محمد  عالمه  تألیف  االدب/   ریحانه   .5

انتشارات خیام نوبت چاپ چهارم 1374
6. تذکره بزرگان و سخن سرایان آذربایجان غربی/ تألیف: محمود 

رامیان، محمد تمدن، عالءالدین تکش/ بدون تاریخ
-1223( الدوله  ممتحن  مهدی خان شقاقی  میرزا  خاطرات   .7

امیر  نشر  شقاقی/  خان  حسینقلی  کوشش  به  شمسی(   1299
کبیر 1353

8. نسخ خطی دیوان شاعر که در متن شرح دادیم.
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چکیده:

تصوف در آذربایجان برخالف آنچه شایع است بسیار پر بار 
و گسترده بوده، ولی به دالیل فراوان در ایران ناشناخته مانده 
و  پنجم  های  سده  به  آذربایجان  ادبیات  در  تصوف  است. 
ششم هجری مربوط می گردد و شاید پیش از طریقت یسویه 
که بسیاری از طریقت های اهل تصوف از آن منشعب گشته 
اند بتوان طریقت اخی گری را پیش از آن نام برد که رهبران 
تا  خراسان  از  ترکان-  میان  در  تنها  متصوفانه  اندیشه  این 
آناتولی گسترده شده است. جالب آنکه صاحبان اندیشه های 
متصوفانه در آذربایجان، اکثر آثار خود را به زبان ترکی سروده 
اند. جالب آنکه بسیاری از اصطالحات تصوف در اشعار ترکی، 
حتی در ادبیات فارسی را نیز شاعران آذربایجان تشریح کرده 
اند )از جمله محمود شبستری در گلشن راز(. از ترمینولوژی 
عباراتی چون فقر، هجر و غربت از موضوعات بسیار مهم 
تصوف شناخته شده اند و شاعران آذربایجان این موضوعات 
این مقاله، غربت و فقر است که  اند که موضوع  را کاویده 
و  پرداخته  بدان  پاشا  عاشق  آذربایجان-  هفتم  سده  شاعر 
غریب نامه را در 12000 بیت، فقرنامه را در مثنوی کوچک 
120 بیتی سروده است. عاشق پاشا اصالتًا خراسانی است که 
همراه پدر بزرگ خود به آذربایجان آمده و سپس راه آناتولی 
را در پیش گرفته و بخاطر تساهل و تسامحی که سالطین 
میدان  به  تازه  فرمانروایان  و  اضمحالل  حال  در  سلجوقی 
ادبی  خالقیت  برای  خوبی  فرصت  اند  داشته  مبذول  آمده 
خویش بهره برده است. خانواده ی عاشق پاشا عالقه وافری 
وی  نوادگان  و  فرزند  حتی  که  بطوری  داشته  آذربایجان  به 
موجود  تبریز  در خسروشاه  مزارشان  و  آمده  تبریز  به  بعدها 

اساس نسخه دست  بر  نامه  اثر غریب  به  مقاله  این  است. 
نویس می پردازد. اثری که هنوز در ایران چاپ و منتشر نشده 

ولی اینک آماده نشر است. 

■ تصوف در آذربایجان

بی تردید تصوف در آذربایجان تحت تاثیر ارزشهای اسالمی 
ترکان  اسالم  از  پیش  فرهنگ  تاثیر  هرچند  است.  بوده 
همچون شمنیزم بی تاثیر نبوده است اما اساس تصوف را 
باید در آموزه های قرآن و احکام اسالمی دانست و برخالف 
و  امتزاج  نتیجه ی  پردازان غرب، تصوف  از نظریه  بسیاری 
اتحاد نظریات نوافالطونی، مسیحیت و آئین گنوسی نبوده 
است. ملت های مسلمان در تولید و بازتولید تصوف شریک 
بوده اند و در همدیگر تاثیر نهاده اند، ولی سرچشمه همه این 

تاثیرات فرهنگ و تعلیمات اسالمی بوده و هست. 
هرچند تصوف در آذربایجان بدالیل عدیده ای در طول سالیان 
اخیر چندان وسیع و گسترده معرفی نشده است، تحقیقات 
ارزنده در این زمینه تمام جوانب این فرهنگ را بررسی نکرده 
تحقیقات  این  حال،  این  با  دارد؛  بسیار  کار  جای  هنوز  و 
نشان می دهد که تصوف در آذربایجان ریشه های عمیق و 
تاریخی دارد و اصطالحات و آئینهای منحصر بفردی را نیز 
داراست. این اصطالحات و آئینها در سالیان متمادی در آثار 
متصوفانه المان و شاعران نمود یافته و به بخشی از ادبیات 
تاریخ  بیشماری در  آثار  تبدیل گشته است.  آذربایجان  غنی 
ادبیات آذربایجان موجود است که هنوز به زیور طبع آراسته 
آن جمله  از  است.  نشده  منتشر  در کشور خودمان  و  نشده 
غریب نامه از عاشق پاشا جزو آثار برجسته تصوف است. در 

غریب نامه و عاشق پاشا
دکتر محمد رضا کریمی

ادبیات 
کالسیک
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این اثر، بیشتر موضوعات صوفیانه و نظرات یکی از برجسته 
ترین شاعران متصوف را می خوانیم. 

طریقت  بنیانگذار  قمری(   475 )متوفی  زنجانی  فرج  اخی 
این  در  ای  مقاله  این  بر  سابق  که  است  برادری  و  اخوت 
باب در همین فصلنامه وزین چاپ شده است )غروب، شماره 
11(. این طریقت از زنگان شروع شده و در تمام آذربایجان 
رشد کرده است. جالب است که این طریقت تنها در مناطق 
آناتولی  تا  از خراسان  یافته، یعنی  ترک زبان رشد و توسعه 
توسعه یافته است و بزرگان این طریقت همگی از آذربایجان 
برخاسته اند. اخی فرج زنجانی در سده پنجم، خواجه احمد 
فقیه تبریزی و اخی جعفر خطیر زنجانی در سده ششم، اخی 
ائوره ن از شهر خوی و بهاءالدین چلبی )اخی تورک( از اورمیه 

در سده هفتم از رهبران این طریقت بشمار می آیند.
تحویل  را  آذربایجانی  ترکی  شاعران  نخستین  نیز  خراسان 
شیخ  چون  بزرگی  شاعران  و  است  داده  آذربایجان  ادبیات 
عزالدین حسن اوغلو اسفراینی و خواجه علی خوارزمی هر 
اندیشه های یسویه  از  یک جزو شیوخ اهل تصوف بوده و 

بهره ها برده اند. 
اما طریقت بابائیه از خراسان برخاسته و باز آناتولی را برای 
ماندگاری خود انتخاب کرده است. شاعران برجسته خراسان 
به  خراسان  از  دهانی  خواجه  و  بابااسحاق  باباالیاس،  مانند 
آذربایجان آمده و از آذربایجان راه آناتولی را در پیش گرفته 
اند. یادآوری این نکته نیز ضروریست که مزار بیش از 72 تن 
از طریقت بابائیه در تبریز واقع شده است )کربالیی تبریزی، 
از  نیز  مولوی  فرزندش  و  ولد  بهاءالدین   .)124 ص   ،1344
اخی  همراهی  به  اورمیه  در  و  آمده  آذربایجان  به  خراسان 
تورک راه آناتولی را در پیش گرفته اند. جالب آنکه در سالهای 
بعدی همراهی دو طریقت مولویه و اخوت را از طریق دیدار 

مکرر اوالد خطیر و مولوی شاهد هستیم. 
هجري  هفتم  قرن  شاعران  بزرگترین  از  یکي  پاشا  عاشق 
با  و  درنوردیده  را  آناتولي  تا  خراسان  از  شهرتش  که  است 
است،  زیسته  مردمان  قلب  در  عرفاني خویش  آثار  آفرینش 
بزرگوار،  عالمی  واالمقام،  به عنوان شیخي  او  از  منابع  اکثر 
زاهدي پرهیزگار و سیاستمداري دانا یاد کرده اند، اصل او از 
خراسان است، اجداد او از بزرگان شیوخ در خراسان بوده اند. 
با خبر آمدن مغول ها به سوی غرب، بسیاری از اندیشمندان 
و صنعتگران خراسانی مسیر غرب را در پیش گرفتند و به 
آذربایجان و سپس آناتولی رفتند. این کوچ کردنها در طول 
قرنهاي ششم و هفتم از خراسان به آناتولي به صورت ممتد 
دامنگیر شاعران ترکي گوي بوده است. اجداد عاشق پاشا نیز 
افرادي  پاشا  عاشق  خانواده  اند.  بوده  مهاجران  همین  جزو 

اندیشمند و ادیب بوده و متفکراني چند به جامعه ادبي ارزاني 
داشته اند، از جمله  این بزرگان مي توان الیاس بابا، الوان چلبي، 
پاشازاده )درویش احمد  نامي عاشیق  شیخ سلیمان و مورخ 
عاشقي( را نام برد. عاشق پاشا نزد بزرگان زمان پرورش یافته، 
به زبانهاي فارسي، عربي، عبري و یوناني نیز تسلط یافته و 
به وضع و زندگي مردم مشرق زمین وقوف کامل یافته است، 
عنوان  به  داشته،  مشارکت  دوران  سیاسي  فعالیتهاي  در  او 
را  امیر چوپان  فرزند  تیمورتاش  وزارت  رفته،  به مصر  سفیر 
خدمت  آناتولي  والي  عنوان  به  نیز  مدتي  و  بوده  عهده دار 
کرده است، زمانی نیز سر به شورش برداشته اما عصیانش 
به شدت سرکوب شده و مجبور به فرار به سوي مصر شده 
تا  و  مي گردد  محبوس  و  دستگیر  مصر  در  البته  که  است 
سال 710ه در زندان بوده و در آن سال به خاطر کهولت و 
بیماري از زندان آزاد مي شود و به آماسیه مي رود . مدتي کوتاه 
در قیرشهر سکني مي گزیند و در اثر بیماري در سال 711 ه. 
دار  فاني را وداع مي گوید. از عاشق پاشا چندین اثر ماندگار 
به یادگار مانده است که اثر فخیم »غریب نامه« در راس این 
آثار قرار دارد و مثنوی بزرگی است در حجم 12000 بیتی. این 

مقاله به زیبائی ها و معرفی همین اثر می پردازد.
الیاس  بابا  او  جد  اند.  بوده  خراسان  از  پاشا  عاشق  اجداد   
در  بابائیه  طریقت  بنیانگذاران  از  یکی  که  است  خراسانی 
صغیر  آسیای  تا  خراسان  از  بزرگ  ای  منطقه  کشورهای 
بشمار می آید. بدون شناخت بابا الیاس و حرکتهای سیاسی، 
اجتماعی و ادبی وی نمی توان عاشق پاشا را بخوبی شناخت. 
لذا ضروری است ابتدا به بررسی حرکت و اندیشه ها و آفریده 

های بابا الیاس بپردازیم. 

■ بابا الیاس

 نخستین شاعران ترکی آذربایجانی از خراسان برخاسته اند، 
علی  خواجی  دهانی،  خواجه  اوغلو،  حسن  عزالدین  مانند: 
خوارزمی و دیگران. بسیاری از این بزرگان با هجوم مغولها، 
آسیای صغیر یا آناتولی را هدف گرفته و در همانجا اسکان 
از  را  این شاعران  ادیبان، زبان شعری  بیشتر  اما،  اند.  گرفته 
آِن ادبیات آذربایجان دانسته اند. بابا الیاس هم جزو همین 
شاعران است که با آمدن مغولها، سرزمین های خراسان را 
امن ندانسته و به سوی غرب روان گشته اند. این بزرگان هم 
همگی اهل فضل و علم و یا در سلک مذاهب و طریقت 
های صوفیانه بوده اند. بابا الیاس هم از این گروه به شمار 
می آید. اطالعات ما در مورد این عارف و شاعر ترکی گوی 
بسیار اندک می باشد، زیرا تواریخ و تذکره ها سخنان یکسانی 
را تکرار کرده و به زیر و بم زندگی و آثار او توجه نکرده اند 
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و هنوز بسیاری از شاعران و عالمان ما شناخته نشده اند و 
رازهای سر به مهر ادبیات غنی ما هنوز در هاله ای از ابهام 

باقی مانده است.
بنیانگزاران  از  الیاس  بابا  ایم،  آورده  بدست  تاکنون  آنچه 
بابا استفاده کرده است. سال  بابایئه بوده و از لقب  طریقت 
بدو  نیز  را  اشعاری  و  اند  دانسته  شمسی   646 را  او  وفات 
نسبت می دهند و رساله ی کوچکی به زبان ترکی در دست 

است.  
اجتماعی  تحوالت  عمومی  تاریخ  در  ظاهراً  بابائیه  جنبش 
جنبش  است.  داشته  بسیار  اهمیت  ترک،  مردم  فرهنگی  و 
رواج  جامعه  مرفهان  میان  در  که  مولویه  طریقه  با  بابایی 

داشت، به طور بنیادی تضادی آشکار داشته است.  
ابن  بی بی - مورخ  هم عصر باباییان- از بابا اسحاق  کفرسودی  
به  عنوان  رهبر این  جنبش  نام  برده  است . به  نظر می رسد که  
ابن بی نی به  عنوان  رئیس  دیوان  انشا، برای  تالیف  کتاب  
از گزارش های  رسمی  و دولتی  استفاده  کرده  است  که   خود 
در آن ها بابا اسحاق  را به  علت  نقش  فعالی  که  در جنبش  
داشت ، رهبر شورشیان  خوانده  است در حالیکه ابن  عبری  بابا 
الیاس  بابا  یعنی  این  جنبش   اصلی   رهبر  خلیفه  را  اسحاق  

دانسته  است )اوجاق، 1385، ص 161(.
اثر  در   - الیاس  بابا  نواده  760ق (  در  )زنده   چلبی   الوان    
منحصر به فرد خود موسوم  به  »مناقب  القدسیه«، نیای  خود 
را رهبر این  جنبش  و نیز خلیفه  »دده  غرقین « خوانده  است  
که  برای  دعوت  و ارشاد مردم ، در راس  4 خلیفه دیگر از طرف  
دده  غرقین  از خراسان  به  آناتولی  فرستاده  شد )الوان چلبی، 

1984، ص 102(.
بابائیه  باب  در  که  هایی  تذکره  و  تواریخ  در  دقت  اندک  با 
از طرف  الیاس  بابا  توان دریافت که  نوشته شده است می 
سرزمینهای  به  رفتن  مأمور  یسوی  احمد  خواجه  خلفای 
آناتولی بوده است. دلیل این مهاجرت نیز تا اندازه ی زیادی 
آناتولی برمی گردد.  به موقعیت اجتماعی- سیاسی و ادبی 
از دیگر سو با یورش بی امان مغوالن، خراسان دیگر محیط 
های  اندیشه  و  فکری  های  نحله  و  ها  طریقت  برای  امنی 
فلسفی نبوده است در حالی که سلجوقیان آناتولی که دیگر 
آن اقتدار و انظباط الزمه را برای تداوم حکومت نداشتند با 
بکار بستن تسامح و تساهل در باره ی طریقت ها و ادیان، 
ساخته  مهیا  را  ها  اندیشه  انواع  برای  آزادانه  فعالیت  امکان 

بودند.  
مهاجرت   اثر  بر  هجری   7 سده  اوایل   در  آناتولی   اوضاع  
ترکمانان  که  از پیش ِ روی  مغوالن  می گریختند و به  آناتولی  
بحران های   و  داخلی  کشمکش های  سبب   به   می آمدند، 

بخشی   و  داشت   نابسامانی   به   روی   آن ،  از  ناشی   اقتصادی  
از آن ، معلول  تفاوت های  شیوه زندگی  اجتماعی  و اقتصادی  
و  آناتولی   در  ساکن   سالجقه  میان   کوچ نشینی   و  شهری  
بروز  به   اختالف   این   می آمدند.  شرق   از  که   بود  ترکمانانی  
قدرت   تمرکز  طرفدار  میان  سلجوقیان ِ  تعارض های  سیاسی  
و تقویت  آن ، و ترکمانان منجر گردید که  به طور طبیعی  از 
 ،1961 )گولپینارلی،  می گریختند  مرکزی   قدرت   یک   نظارت  
خراسان   از  الیاس   بابا  احوالی   و  اوضاع   چنین   در   .)32 ص 
به  آناتولی  آمد و در روستای  چات  در حوالی  آماسیه  زاویه ای  
اختیار کرد و به  تبلیغ  در میان  مردم  پرداخت . پس  از گذشت  
اندک  زمانی  مریدان  وی  فزونی  یافت  و به  تدریج  بر آوازه او 
سلطان   چلبی ،  الوان   ی  گفته  به   که   جایی   تا  شد،  افزوده  
عالءالدین  کیقباد اول  سلجوقی  )حکومت بین سالهای 616-

634 هجری ( برای  دیدار وی  به  چات  آمد.
شرح حال بابا الیاس در کتاب  ابن بی بی  منعکس  است ، او با 
رفتار توأم  با زهد و ورع  خود به  جذب  قلوب  ترکمانان  پرداخت 
و کردار او در پارسایی  و پرهیزگاری  به  جایی  رسید که  اهالی  
از زن  و مرد بسته بندکمند اعتقاد و بنده ی مقصود و مرام  
او شدند. با باال گرفتن  کار او  ، مرید و خلیفه خود بابا اسحاق  
را به  اطراف  بالد روم  گسیل  داشت  تا ترکمانان  را تبلیغ  کند 
رفت   به  شهر سمیساط  اسحاق   بابا  بکشاند.  او  به  سوی   و 
از  زیادی   و جمعیت   پرداخت   ترکمانان   میان   در  تبلیغ   به   و 
در  گردآمدگان   بیشتِر  مورخان،  نوشته  به  استقبال کردند.  او 
اطراف  بابا اسحاق ، علویان  تهی دست  بودند )فاخر ایز، 1985، 
ص 28(. مریدان وی بعدها همان قزلباشان شدند که کاله 
سرخ بر سر می نهادند و رداهای سیاه می پوشیدند و چارق 

به پا می کردند.  
بابا اسحاق  در 638ق  در زمان  سلطنت  سلطان  غیاث  الدین  
استفاده   سلجوقی   دولت   ضعف   از  سلجوقی   دوم   کیخسرو 
کرد و برضد سلجوقیان  علم  طغیان  بر افراشت. با باال گرفتن  
با  ولی   برخاستند،  مقابله   به   سلجوقیان   حرکت ،  این  آتش   
شکست  روبه رو شدند. شورشیان  بابایی  پس  از این  پیروزی  
به  سیواس  تاختند و دولتمردان  عالی  مقام  و توانگران  را از 
از  که   الیاس   بابا  چلبی ،  الوان   گفته  به   گذراندند.  تیغ   دم  
تندروی های  بابا اسحاق  ناخرسند بود، دو تن  از مریدان  خود 
را نزد او روانه  کرد و پیغام  داد که  بازگردد و آتش  این  فتنه  را 
بیش  از آن  دامن  نزند. سلطان  غیاث الدین  کیخسرو سلجوقی  
مریدانش   از  تن   چند  با  را  اسحاق   بابا  و  پرداخت  مقابله   به  

دستگیر کرد و به  دار آویخت .  
خونین   سرکوب   از  پس   خراسانی   الیاس   بابا  سرنوشت   از 
عبری ،  ابن   تصریح   به   نداریم .  روشنی   آگاهی   باباییان   قیام  

ادبیات 
کالسیک
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بابا الیاس  و خلیفه اش  بابا اسحاق  هر دو دستگیر و کشته  
شدند، پروفسور کؤپرولو بر آن  است  که  سلطان  غیاث الدین ، 

بابا الیاس  را مورد عفو قرار داد )کؤپرولو، 1926، ص 27(.
اشاره   همگی   مؤلفان   بابایی ،  نهضت   فکری   عناصر  درباره 
می کنند که  این  جنبش  رنگی  از تشیع  داشت  که  بابا الیاس  
جنبش   این   مقصد  بود.   آورده   خود  با  خراسان   زادگاهش   از 
و  در وطن  جدید  استقرارشان   و  ترکمانان   موقعیت   باالبردن  
تاسیس  دولتی  برای  آنان  به  رهبری  پیشوایان  معنوی  نوین  

بود.
 بعد از سرکوب  جنبش  بابایی ، یاران  بابا الیاس  از والیت های  
در  واقع   قیرشهر-  والیت   به   آماسیه   و  توقات   و  سیواس  
وی   خانقاه   اطراف   در  و  کردند  مهاجرت   مرکزی   آناتولی  
بکتاشیه   درطریقت   تدریج   به   بابایی   طریقت   و  آمدند  گرد 

مستحیل  گردید.
بابا الیاس اثری منظوم به زبان ترکی دارد و در برابر سواالتی 
که از پیر و مرشد طریقت پرسیده اند پاسخ داده است و نام 
با یک  و  فصل  در سه  مثنوی  این  اند.  نهاده  آن  بر  رساله 
مناجات نوشته شده است که دارای 150 بیت بوده و ابیات 

ابتدایی آن چنین است:
گل اي طوطي یئنه سؤیله معاني

مشایخ خلوتینده ائت بیانی.
نئجه گره ک دورور درویشه خلوت

نه ایله بولونور اول عالي دولت
سنه اول خلوتین حالیني بیر بیر

ائده یین طاقتیم یئتدیکجه بیر بیر 
نه دیر خلوت حقینده شیخ کامل

ُعَمرالسهر وردی عالیم- عامل
دئدی کیم خلوت اولدو اوچه محصور
دییه یین شیخ دیلیند ن، سن منه سور

اوچونجو داخي وار اوچ تورلو آدی
اوچو داخي بو یولدا سنه هادی
پس او ل خلوته صوفي دئدیلر
اوچونجویه داخي علوی دئدیلر

بوالرین هر بیرینده واقعه وار
گؤرونور تورلو تورلو، ائتمه انکار

کیشي کیم خلوته راغب اوال اول
آراییپ بیر اییي شیخی بوال اول
اوال اول شیخ کامیل هم مکمل

طریق خلوتي بیله مجمل
عروج ائتمیش اوال روحو اونون هم

بودور سؤز داخي یوخ، واهلل اعلم

مرید کیم مستعد اولورسا بي پیچ
اره ر بیر منزیله، ارمز ملک هیچ

عاشق پاشا با شاهکار ادبی خود- غریب نامه شهرت جهانی 
دارد و هر کس که با تاریخ ادبیات ترکی آشنایی داشته باشد 
مطالعه غریب نامه را بر خود واجب می داند زیرا عاشق پاشا 
نه تنها در زادگاه خود- خراسان، بلکه بیشتر در سرزمینهای 
می  بابائیه  طریقت  با  را  او  و  است  گشته  معروف  آناتولی 
شناسند هرچند که خود بدان پای بند نماند و افکار و نحله 

فکری دیگری را دنبال کرد و خود شیوه خاصی را دارد. 
پدر عاشق پاشا، محسن دارای سه فرزند بوده است که علی 
معنی  به  آقا-  باش  را  او  نام  ترکی  به  اوست.  بزرگ  فرزند 
به  و سپس  باشاقا  برای سادگی  بعدها  که  نهاد  اّول،  فرزند 
پاشا تبدیل گردید که در سرزمینهای آناتولی نیز قابل فهم 
بود. از اسمهای »پاشا«، »باشا«، »باشاقا« که به انتهای نام 
اضافه شده است به عنوان »اول« استفاده می شود تا نشان 
دهد که او پسر اول پدرش است. اما عاشق، تخلص شعری 
اوست و سبب گردید که با نام عاشق پاشا در بین مردم و 
تاریخ پر آوازه گردد و امروزه نام عاشق پاشا در میان شاعران 
بزرگ ترکان ایران و آناتولی مشهور و زبانزد گشته است. ارث 
غنی وی از پس 750 سال هنوز هم طراوت و زیبایی خود 

را حفظ کرده است.
پاشا در زمانی متولد شد که سلطه دولت سلجوقی  عاشق 
تضعیف شده، آزار و اذیت مغول ها افزایش یافته بود و برخی 
درگیری ها پدید آمد و او اثر خود را در تمام این زمان ها ارائه 
داد. عاشق پاشا شاهد سلطنت پنج سلطان )3 سلجوقی و 
2 عثمانی( بود و بعد از فوت در آرامگاه خانوادگی خود دفن 
در  ایدئولوژیست  بعنوان  پاشا  عاشق  بارز  نقش  است.  شده 
تأسیس دولت عثمانی شناخته شده است، همچنین ارزش 
نهادن وی به زبان ترکی و خلق یکی از بزرگترین آثار بدین 
قرار  ترکی  ادبیات  اول  طراز  شاعران  ردیف  در  را  وی  زبان، 

داده است.
عاشق پاشا شاگرد و مرید یکی از شاگردان پدربزرگش، شیخ 
را  خود  خویشاوندی  و  کرد  ازدواج  دخترش  با  و  شد  عثمان 

تحکیم کرد.
نیز دارد. تردیدی  با شهر تبریز  عاشق پاشا پیوندی محکم 
نیست که تبریز در سده های پنجم و ششم هجری به عنوان 
مانند  اندیشه های علمی- عرفانی دارای شهرتی بی  مرکز 
بوده و علما و حکما رو بسوی تبریز می آورده اند. هنوز هم 
و  عالم  آمدن صدها  گرد  دلیل  به  تبریز  فرهنگی  موقعیت 
حکیم، اندیشمند و سخنور منحصر بفرد است. وجود آرامگاه 
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بزرگ مقبرة الشعرا، گورستان گجیل ) مقبرة العرفا( و چرنداب 
)مقبرة المشایخ (که مزار صدها تن از بزرگان علم و ادب و 
عرفان را در خود دارد تبریز را در جهان در صدر شهرهایی 
قرار می دهد که هنرمندان و بزرگان را بسوی خود جذب می 
نزدیک شهر  تبریز، قصبه های  بر شهر  کرده است. عالوه 
تاکنون  از سده ها پیش  اند.  بوده  نیز جاذب علما و حکما 
چندین کتاب در مورد مزارات علما در تبریز نوشته شده است 
که از آن جمله روضات الجنان از حافظ حسین ابن کربالیی 
تبریزی در قرن دهم و روضه اطهار از محمد امین حشری 
تبریزی در قرن 11 می باشد. از سده ششم هجری نیز شعر 
ادبیات ترکی در شهر تبریز نضج گرفته و عارفانی چون  و 
خواجه احمد فقیه تبریزی )536- 618 هجری(- شاعر ترکی 
تبریز  نام و شهرت  گوی و معاصر حکیم نظامی گنجوی- 
اند. مزار خواجه  اکناف مشرق زمین پراکنده  را در اطراف و 
احمد فقیه هم اینک در اسبوس- دو کیلومتری سردرِی تبریز 
سراینده  پاشا-  عاشق  فرزند  مزار  همچنین  است.  موجود 
غریب نامه هم اینک در خسروشاه تبریز موجود و مشخص 

است.
عاشق پاشا شاعری است که می توان در مورد مولد و زادگاه 
را  او  ترکیه  ادیبان  کرد.  اشاره  اساسی  اختالف های  به  وی 
داشته  آذربایجان  به  دانند که سفرهایی  اهل کیرشهیر می 
که  نگرند  زادگاه وی می  بعنوان  تبریز  به  نیز  برخی  است. 
مدت بیشتری از عمر خود را در آناتولی گذرانده و در نهایت 
در آن سرزمین وفات کرده است. از دیگر سو قبر فرزند وی 
از  ها  تذکره  و  مورخین  و  است  موجود  تبریز  خسروشاه  در 
بازگشت وی به زادگاه پدریش سخنها رانده اند. قبر وی در 
تذکره های بسیاری از حمله روضه الصفای کربالیی حسین 
در خسروشاه تبریز قرار دارد. سال تولد وی به تقویم شمسی 
650 ذکر شده است و سال وفاتش نیز بین سالهای 710 الی 

733 متفاوت ذکر شده است. 
عثمان  نزد  عثمانیان  تاسیس حکومت  نخست  سالهای  در 
به  سالها  این  در  قاضی  اورهان  است.  کرده  خدمت  قاضی 
سوی  به  آنها  از  سپس  است.  کرده  توجه  بابائیه  کانون 
حکومت تازه تاسیس گرویده است. عاشق پاشا ابتدا به اخیان 
پیوسته است که برادری و اخوت و جوانمردی را تبلیغ می 
نامه  الهی  اوزان هجایی و عروض به سرودن  او در  کردند. 
ها پرداخته و داستانها نیز نوشته است. فرزند او، الوان چلبی 
صاحب اثر مناقب القدسیه فی مناسب االنسیه است که در 

باره پدر و پدر بزرگش اطالعات بیشتری ارائه داده است. 

■ آثار عاشق پاشا
مهمترین اثر عاشق پاشا چنانکه مذکور افتاد، »غریب نامه« 
است که نسخه های فراوانی از آن در کتابخانه های سراسر 
جهان وجود دارد که در برخی از این نسخه ها غزلیات وی 
فعلن می  نامه فعالتن فعالتن  آمده است. وزن غریب  نیز 
در  فراوان  تاثیر  و صوفیانه  اخالقی  تعلیمی،  اثر  این  باشد. 
ادبیات آناتولی داشته است. زبانی ساده و بیانی عامه پسند 
دارد. یکی از قدیمی ترین نسخه ها در کتابخانه لندن موجود 
است. این اثر در 12000 بیت سروده شده و خالصه اندیشه 
های عرفانی، اخالقی و سیاسی شاعر در آن به خوبی مطرح 
و توصیف گشته است. غریب نامه در ده باب سروده شده و 
در هر باب ده داستان تعریف و نتیجه گیری می شود. این 
اثر سرشار از آیات قرآنی و احادیث نبوی است و بسیاری از 
اوقات تفسیر آیات قرآن و در توضیح و تفسیر این آیات به 
آوردن شواهد و داستانها روی می آورد و سبک و شیوه موالنا 
رومی را پی می گیرد. از این لحاظ بسیاری از ادیبان گفته 
کرده  خلق  ترکی  به  را  معنوی  مثنوی  پاشا  عاشق  که  اند 
است. دیگر آثار او عبارتند از: »فقرنامه«- اثری عرفانی است 
برخوردار  و صوفیانه  عرفانی  نظرگاه  از  بیشتری  ارزش  از  و 
است. )مثنوی 161 بیتی(، »وصف حال« )مثنوی 31 بیتی(، 
فی  »رساله  کیمیا«،  »رساله  بیتی(،   59 )مثنوی  »حکایه« 
بیان السماء« )اثری منثور و شامل چندین داستان است( و 

»دیوان اشعار« )آگاه سری لوند، 1953، ص 7 و 8(.
قطعات  و  ها  نامه  الهی  غزلیات،  شامل  پاشا  عاشق  دیوان 
است. سعادت الدین نزهت عالوه بر غزلیاتی که در بخش 
نیز  نظیره  و  غزل   67 تعداد  دارد  وجود  نامه  غریب  پایانی 
گردآوری کرده و منتشر نموده است. ادیبان کارهای ارزشمند 
ادبی در مورد تصوف در آناتولی ارائه داده اند. در این میان کار 
احمد یاشار اوجاق قابل ذکر است. او با تحسین از شخصیت 
و اندیشه های وی بر اساس مواد تاریخی سخن می گوید 

)احمد یاشار اوجاق، 1385، ص 159- 182( و می نویسد:
الیاس  بابا  قوروجو  اوالراق  تصوف شخصیتی  پاشا  »عاشق 
خراسانی اوالن بؤیوک نفوذلو بیر شیخ عاییله سی 14یوزایلین 
ایلک یاریسیندا ان اؤنملی تمثیلچیسی دیر. اونون زمانیندا 
آنادولودا وفائیه طریقتی نین باشی صفتی له تانینمیش بیر 
آدی  اعتبارا  یاشدان  کیچیک  دیر.  محقق  اولدوغو  متصوف 
مهم  منسوب  یه  چئوره  بو  سینده،  چئوره  طریقت  کئچن 
اوغلو  آلدیغی،  تربیه سی  بیر متصوف  ایی  لردن  شخصیت 
پاشا  عاشق  آنالشیلماقدادیر.  افاده سیندن  نین  چلبی  الوان 
کندی طریقت چئوره سینده اولدوغو قدر، او دؤرده کیرشهیر 
و یؤره سینده یاییلمیش بولونان حاجی بکتاش ولی، شیخ 

ادبیات 
کالسیک
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سلیمان ترکمانی و اخی ائوره ن گله نک لرینه باغلی اؤنملی 
کیشیلرله ده مناسبت قورموش اولمالی دیر.«)اوجاق، همان، 

ص 103(
خبر می  ولد  موالنا، سلطان  با  پاشا،  عاشق  رابطه  از  منابع 
دهند. عاشق پاشا با مریدان حاجی بکتاش ولی، اخی ائوه ن 
و شیخ سلیمان ترکمانی نیز رقابت داشته است. عاشق پاشا 
این مسیر به  از  باور داشته و  اندیشه های وحدت وجود  به 
رقابت با دیگر نحله های فکری موجود مانند اخیان، بکتاشیان 
خود-  نظر  مورد  حکومت  برای  را  زمینه  و  پرداخته  غیره  و 
عثمانیان- آماده کرده است. ادیبان ترکیه از جمله پروفسور 
محمد فواد کؤپرولو نقش او را در بحث مورد نظر بسیار پر 
اهمیت جلوه می دهند از جمله نقش و تاثیر او را در مبارزه 
سلفی های اهل سنت و غیر اهل سنت برجسته می سازند. 
هرچند بسیاری از ادیبان سخنان الوان چلبی- فرزند عاشق 
الوان  خوِد  اما  دانند  می  اّول  دست  منبع  عنوان  به  را  پاشا 
چلبی که کارهای پدرش را تحسین می کند جنبه صوفیانه 
وی را اولی تر می داند و روی همین شیوه متصوفانه آثار پدر 
انگشت می گذارد و برای تبیین وجه عرفانی پدر تالش می 
کند. براستی نیز الوان چلبی با تعصب فراوان در روشنگری 
افکار صوفیانه و حمایت از پدر به عنوان نگهبانی راستین و 
مصمم قد علم می کند. مناقب القدسیه را بر همین منوال 
می نویسد. بنابراین الوان چلبی بعنوان پاسدار اندیشه های 
پدر شناخته می شود. او در این کار می گوید که پدر، حتی 
پدربزرگش بابا الیاس، هیچ ارتباطی با جریان سلطنت طلبی 

نداشته است )الوان چلبی، همان(

■ زبان شعری عاشق پاشا

سلجوقی  کاخ  در  فارسی  زبان  که  زمانی  در  پاشا  عاشق 
صحبت می شد، از زبان ترکی دفاع کرد. مولودیه ها و معراج 
نامه های بسیاری به زبان ترکی سرود. او سرودن مولودیه را 
در ادبیات ترکی جا انداخت. نام و آوازه  عاشق پاشا در میان 
بزرگان زمان ورد زبانها بوده و نامش امیدبخش فقیران بوده 
است. او که خود ترک زبان بود به خلق آثار ترکي نیز روي 
مي آورد. ضرورت هاي تاریخي، اجتماعي و فرهنگي چندي 
موجب شده است که بسیاري از بزرگان این زمان مانند یونس 
امره، سلطان ولد و بویژه گلشهری اشعار خود را به زبان ترکي 
بسرایند، عاشق پاشا به ضرورت و اهمیت تثبیت زبان ترکي 
به عنوان زبان علمي و به عنوان کاري عاجل و ضروري پي 
برده است، او تقویت زبان ترکي را الزم  می دانست. عاشق 
زبان  ترک  مردم  به  آموختن حکمتهاي صوفیانه  براي  پاشا 
است  گزیده  بر  را  ترکي  زبان  اهلل،  بسوي  آنان  کشاندن  و 

و خلق آثار ترکي را وظیفه  ملي و شرعي دانسته است. او، 
را چنین  ترکي  زبان  موقعیت  زمان،  ادبی  اوضاع  با شناخت 

ارزیابي مي کند:
تورک دیلینه کیمسه لر باخمازیدي  
اورک لره هرگز کؤنول آچمازیدي. 
تورک داخي بیلمزایدي بو دیللري  

اینجه یول، اول اولو منزللري.
شاعر، ضرورت آفرینش آثار ترکي خود را بیان مي کند و از 
این امر شکایت مي کند که چرا به تدوین آثار ترکي همت 
نگماشته اند، خود را مؤظف به این مهم مي داند. او وقتي به 
مردم خود عشق مي  ورزد باید به زبان مردمش بنویسد زیرا 
نوشتن را حرمتي و تعهدي است و باید مردم را با اعتقادات 
سالم و خوب از طریق زبان ادبي آن مردم آشنا کرد، او این 
اهمال گذشتگان را سرزنش مي کند. البته باید توجه داشت 
یک  نخست  عنوان  به  سخنان،  این  در  پاشا  عاشق  که 
سیاستمدار و در درجه ي دوم به عنوان شاعر مطرح است. او 
استاد و رهبر مردم است لذا شعرش نیز نه صرفا براي خلق 
اثر ادبي بلکه وسیله اي براي هدایت مردم بوده است و به این 

خاطر هم اثرش تراویده از صمیمیت و صداقت اوست. 
تاثیرپذیري عاشق پاشا از شاعران بزرگي چون عطار، سنایي 
بویژه مولوی و اثرش معروفش مثنوی معنوی نیز غیر قابل 
بیان  و  اجتماعي  همانگونه که ضرورتهاي  باشد،  مي  انکار 
اعتقادات مذهبي به زبان مردم، سلطان ولد را مجبور به ترکي 
گویي کرده است، عاشق پاشا نیز تحت همین ضروریت ها 
به زبان ترکي روي آورده است و در مقدمهي اثر خود، خطاب 
به مردم مسلمان، آفرینش آثاري به زبان ترکي را وظیفهي 
ساده  زبان  لطف  به  اثر  این  مي شمارد.  مسلمانان  اسالمي 
اش قرن ها مورد توجه مخاطبان قرار گرفته است. از آنجا 
که مورد توجه مخاطبان گسترده قرار می گیرد، نسخه های 

زیادی هم دارد. 
دیوان شعر او عالوه بر غزلیات، انواع فورمهای شعري ترکان 

مانند قوشما و... است که نمونه آن شعر زیر است:
دولت بـاقي سنـسـن بانـا،   

دوران داکي سنسـن بانا. 
دَگدي بانا سندن بو عشق،  
دؤنـدو یوزوم سـندن بـانا. 

دولتلو باشـین تاجي سـان،      
 درویشـلرین مـعراجي سان، 

دون ـ گون جانیم محتاجي سان،          
دین دور سني سئومک بانا.
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دولـدوم سـنون فیکرون ایله،           
دیـرلیـک سیـرون ایله، 

دیـلیم سـنـین ذکــرون ایله،          
تک دورماسون اؤنـدن بـانا.

 
درمـانـدا بـو عـاشـق جاني،           

دیـلر گـؤره هـردم ساني، 
دولـونما اي دولـت گـوني،                 

 ،1973 اوغلو،  قاراعلی  )سیدکمال  بانا.  گؤسـتر  دیـدارونـي 
جلد1، ص 112(.

و  موسیقي  با  همراه  نیز  روز  امروزه  وي  اشعار  از  بسیاري 
و  توحید  پنجره   از  پاشا  عاشق  مي شوند.  خوانده  سماع 
بر  تنها  نه  وي  وحدت  فکر  و  نگرد  مي  کائنات  به  وحدت 
مسائل دیني و تصوفي نظر دارد بلکه به وحدت سیاسي و 
اجتماعي نیز برخورد مي کند. او در لواي وحدت، به ایدئولوژي 
)وحدت جهاني( اسالم مي اندیشد. فکر وحدت، پایه و اساس 
ایدئولوژي اسالمي او را تشکیل مي دهد. او ایدئولوگ دوران 
و  تمثیالت  به  خود  نظریه   اثبات  براي  وي  است،  خویش 
و  گیرد  مي  بهره  آنها  از  مي کند،  رو  عامیانه  داستانهاي 

انسانهارا به وحدت فرا مي خواند و مي گوید:
بس بیلون کیم قاندا بیرلیک وار-ایسه  

کیم کیمونله ایکي لیک سؤز یار-ایسه. 
دولــت هر دو جهـان اونــالردادور  
اونـالرون مـنزلـلري جـانـالردادور. 

عاشق پاشا رسالِت سلسلهي به هم پیوسته انبیاء را، هدایت 
مردم دانسته و هر کدام را به عنوان عضوي از اعضاي بدن 
انساني مي شمارد، مثال حضرت نوح را دست آدمي، موسي را 
زبان، خلیل را چشم، داود را گوش، سلیمان را قلب، عیسي 
را روح، یوسف را صورت و حضرت محمد)ص( را سر و مغز 

انسان و انسانیت مي نامد:
یوزمین و ایگیرمي دؤرد مین انبیاء  

دؤرد یوز قیرخ دؤرد طبقات اولیا.
بیرلیک ایچره جمله سي بیر جسم دي  

جسم ایچینده بوني دورلور اسم دي.
هر بیرینون بیر شکیل احوالالري

بیرلیک ایچره بیریکویدور حالالري.
باش کیمي و گؤز کیمي، قوالق کیمي

دیل کیمي  هم ال کیمي هم آیاق کیمي.
هر بیریسي بیر شکیل یومیشده دور

اال باخسان قاموسي بیر ایشده دور.

جمله سي بیرایش ایچون گلدي بوالر
1378، ص  کریمي،   . )م  دیلر.  حقي  مقصودي  قاموسونون 

.)18

و تعریف وحدت بهتر از این میسر نیست که: 
قاندا کیم ایکي کؤنول بیرلیکده دور  
گؤره سن بونالر قاني دیرلیکده دور.

بیرلیک اهلي خوش کئچیرور وقتیني  
بیرلیکلر دوتدو دنیا تختیني. 

نه که دولت واریسه بیرلیکده دور  
بیرلیک اهلي اولماسوز ایرلیکده دور. 

شاعر براي هر عضوي عبرتي مسطور قائل است که خواندن 
خواص آن فقط با چشم بصیرت ممکن است:

جمله اعضاالردا عبرت یازلودور  
خاص اوخور، اول عوامدان گیزلودور.

شاعر در عین حال که فیضها را از یک منبع مي داند مردم 
را با تمثیلي زیبا به وحدت و اتحاد فرا مي خواند و مي گوید 
که اگر چون جویها پراکنده باشید هرگز راه به دریا نخواهید 

یافت و در میان دشت گم خواهید شد:
بیر دنیزدن دور قامو سوالر باشي  
داغیلوبان دوتدوالر داغي- داشي. 
نه قدر گوجلو اولـورسا بیر پـینار  
دنیزه یـول ائـیله مز، یئره سینار. 

که یک دست  خواند  توحید می  و  اتحاد  به  را  مردم  شاعر 
صدا ندارد. او با این اندیشه، حرکت اجتماعي را از آن نتیجه 

مي گیرد:
نئجه کیم اوسلو اولورسا بیر کیشي  

اولماز-ایسه حـق یولوندا یولداشـي. 
یولونو ایله ده مـز اول منزله 

دوالشور دونـیادا یـوزمیـن مشکله. 
بس بیلون یالنیزکیشي گوجسوز اولور 

بیریکن لر دولتي اوجـسوز اولور. 

و این نتیجه اجتماعي را مي گیرد که باید همه یک راه پیش 
بگیریم:

چون غرض بیردور بیزه بینمک  گره ک  
بیریکوبن بیر یوال گئتمک گره ک. 
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شاعر چون دیگر متصوفان دنیاي اسالم همواره دنیاي باقي 
را بر دنیاي فاني ارجح مي شمارد و این جهان مادي را بي 

ارج مي  داند: 
دونیا تورکستان داغي دور قاري چوخ 

آخرت عمان، کي گوهرلري چوخ. 

داستان  ده  باب  هر  در  و  است  باب  ده  دارای  نامه  غریب 
نکته  دهها  داستان  هر  درون  در  دهد.  می  شرح  و  بازگو  را 
با  است  کتابی  بنابراین  دهد.  می  توضیح  را  مو  از  باریکتر 
موضوعات  فلسفی.  و  اخالقی  دینی،  نکته  هزاران  و  صدها 
مطرح شده در این اثر بسیار فراوان و متنوع است. اساسی 
ترین موضوع آن عشق و محبت است که حجم باالیی را 
بخود اختصاص داده است. عاشق پاشا، عرفان را به دو نوع 
تعریف می کند یکی عرفان طبیعی که در آن عشق، تعلقی 
ضروری و واجب شمرده می شود بعبارت دیگر از روی جبر 
است و دیگری عشق اختیاری است و از عرفان طبیعی باالتر 
می رود. عشق در اینجا عملی ارادی و اختیاری است و در 

عین حال ایثارگرانه و بالعوض محسوب می گردد. 
همچنین مراحل مختلف عشق در این اثر بررسی می شود 
است:  مترتب  آن  بر  مرحله  متصوف سه  شاعر  نظر  در  که 
محبت، شوق و در نهایت عشق. عشق را استغراق محبت 
دانسته و نتیجه ی افراط محبت می داند. یا به گفته وی، 
عشق محبتی است که از حد بیرون رفته باشد و یا عشق، 

کمال محبت است:
دیل ایله اولماز میسر عشق اره

عاشقی معشوق گرک کندی چاتا
عشق ارینه کفر و دین قایغوسو یوخ

عشق اری معشوق اوچون دیندن چیخا

عارف در نظر شاعر متصوف ما نیازمند آن است که دوست 
عاشق،  بر  عالوه  که  اینجاست  در  بدارند.  دوستش  و  بدارد 
مشخصات معشوق نیز مورد بررسی قرار می گیرد. معشوق 
تنهایی  محبس  از  رهایی  و  گریز  وسیله  نخست  وهله  در 
است. عاشق حق پرست، خوشدل و گشاده روست و بر همه 
عالم عاشق است. اگر جان نثاری می کند نیاز عمیق اوست 
نیز  عشق  وی  گفته  به  است.  آمده  بر  عشق  برکت  از  که 
وی  در  که  نیست  ای  آفریده  هیچ  و  دارد  احاطه  همه  بر 
آتش عشق خداوند نباشد. روح انسان مشتاق اتصال به مبداء 
خویش است و تنها با بال عشق می تواند به پرواز در آید و 
به وصل برسد. چون عاشق و معشوق بهم رسند نمی توان 
دانست که کدام عاشق  است و کدام معشوق. بی عنایت 

یابد.  نمی  خود  عاشق  و  کند  نمی  ظهور  عشق  معشوق، 
حکمت خلق آدمی اینست که حق می خواست خود را ببیند، 
همین است که گویند آدمی آیینه جمال خویش است. هر 
را  را شناخته است و هر که خدای  را شناخت خدا  که خود 

شناخت او را دوست می دارد.
معرفت و محبت موضوع دیگری است که عاشق پاشا بدان 
می پردازد. می دانیم که برخی از عرفا، معرفت را بر محبت 
مقدم می دانند و برخی دیگر محبت را مقدمه معرفت می 
خوانند. عاشق پاشا جزو آن دسته از عرفایی است که محبت 
را اولی تر می داند و بدون محبت نمی توان به معرفت دست 
یافت. به گفته او آخر محبت، اول معرفت است. او همچون 
بایزید گوید که معرفت بی محبت قدری ندارد. شهاب الدین 
سهروردی نیز معتقد است چون محبت به غایت رسد آن را 
عشق خوانند )مجموعه آثار شیخ اشراق، ص 286(. عاشق 
پاشا سخنان زیبایی در باب عشق دارد و غریب نامه سرشار 

از این سخنانست:
عشق ایچینده هر کی دوغرو یار اوال
آیریلیق یوخ نئجه کیم عشق وار اوال

عشق یولوندا بیرلیگه یوخدور زوال
عشقیله یولداش اوالن بولدی وصال

عشق ائوینده ایریین آییلمایا
عشق الیندن یازیالن بوییلمایا
عشقیله سئوگی ابد بنیاد اوال

گر صورت غمناک اوال گر شاد اوال
بو صورت نه حالده کیم اولورسا
عشق ایریلمز گر صورت اولورسا

ایکی خالدان بو صورت خالی دگیل
کیم اوال کیم اول آنون حالی دگیل
گه غم و گه شادیدور صورتده حال
بوندان آیرو صورته دیرلیک محال

ایکیسینده عشق بالدور جانیله
دینله بیر بیر اییدیم بُرهانیله

گر سنه کیم بیر کیشی عاشق اولور
چونکی کندو عشقینه صادق اولور

اول ایکی حالدا اگر سئودیگینی
هئچ گئدرمز سئودیگیندن اؤگینی

عاشق پاشا گاهی گوید که عشق آمدنی است نه آموختنی. 
در عین حال جوانب مختلف عشق را می کاود و از خواننده 
سوآالتی می پرسد تا او را با این جوانب عشق آشنا کند. در 
را هم می گریاند و هم می  آدمی  است که  او عشق  نظر 
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خنداند. عشق است که فلک را می چرخاند و خورشید را به 
پرتو افشانی وادار می کند. به عقل دانش می آموزد و دلها را 
به طپش می دارد و خون در رگها به گردش در می آورد، و 

هزاران دلیل بر عشق می آورد:
بس بیلون هر نسنه عشقه قول  دورور
عشق دورور کیم آغالدور هم گولدورور

جمله جنبش عشقیله دور، عشقیله
بس بیلون کیم حق بوالدور عشقیله

عشق دگولمی چرخی سرگردان قیالن
آی گونی دورمادان گردان قیالن؟

عشق دگولمی عقله دانش اؤگره دن
ایشلرین اونوتدوروب ایش اؤگره دن؟
عشق دگولمی شول یورَکلر قاینادان

مالی یغما بویوروب باش اوینادان؟
عشق دگولمی تاجی تختی ترک ائده ن

پادشاهیلق عهد و پیمان برک ائده ن؟
عشق دگولمی دیل ایچینده سؤیله ین

گیزلو علمی شرح و تقریر ائیله ین؟
عشق دگولمی شول نفسده آه اوالن
نفس ایچینده قول، جاندا شاه اوالن؟

عشق دگولمی گؤز ایچینده گؤزله ین
گؤرکلولر گؤرکن گؤگولده گیزله ین؟

عشق دگولمی سول قوالقدان دینله ین
سؤز ایچینده گیزلو معنی آنالیان؟

عشق دگولمی شول گؤگولده داغ اوالن
هم گؤگول بندین کسن هم باغ اوالن؟

عشق دگولمی عقل ایچینده آنالیان
گؤردوگوندن عبرت آلیب دانالیان؟
بس بو عاشق جانینه شوکرانه دور

کیم آنون عشقیله هر دم یانه دور... 

از مرحله محبت، شوق  بعد  با آوردن » قد شعفها حّبا«  او 
و شادی را ادامه محبت و ابتدای عشق می داند و بازگویی 
عشق با زبان میسر نیست. برای عاشق راستین کفر و دین 

معنایی ندارد بلکه برای او معشوق مهم است:
عشق ارینه کفر و دین قایغوسو یوخ

عشق اری معشوق اوچون دیندن چیخار.

همچنین نگاه وی به زندگی همواره با شادی و نشاط همراه 
است. او هدف از آفرینش، زندگی و عشق را شرح می دهد 
و با آوردن داستانهای زیبا به تبیین نظرات خود می پردازد. 

سخنان حکیمانه وی بیشتر مواقع رنگ و بوی فلسفه می 
گیرد.  

عاشق  تعریف  بینیم  می  نامه  غریب  در  که  جالبی  نکته 
حقیقی است که حق را از بیم عذاب و یا به طمع مزد نمی 
پرستد بلکه محبت و عشق او را به عبادت فرا می خواند. 
در دیدگاه عاشق پاشا، کسی که از بین یا طمع پرستش خدا 
کند حاکی از اینست که تنها خود را می بیند و تنها خود را 
می جوید و خود را می خواهد. اما عاشق صادق کسی است 
که خدا را در ورای بهشت و دوزخ می جوید بی چشمداشتی 
به دستمزد و پای رنج و بی رجای جنت و خوف از جحیم. او 
عارفی است که جز خدا چیزی نمی بیند و می گوید هیچ 

چیز نمی بینم اال که خدای را در آن چیز می بینم. 
او طرفدار زیبایی است و معتقد است ان اهلل جمیل و یحب 
با دیدن  بیند و  را در کل عالم می  زیبایی  این  او  الجمال. 
زیبارویان و جمال زیبایان مستانه به وجد می آید و سخنان 
و  پای می کوبد  از شادی  این حال  در  مستانه می سراید. 

حال می کند:
سخنانش گویی از عمق آب زندگی- عشق جوشیده است و 
هنگام سخن گفتن از عشق الهی، گویی از عشق انسانی یاد 
می کند. او این طریقه بیان را وسیله ای برای تفهیم مقصود 
و معانی عالی عرفانی برای مردمان عوام می داند زیرا به نظر 
او عوام نمی تواند بدون درک عشق مجازی به عشق حقیقی 
دست یابد. البته در این نظر، بسیاری از عارفان و صوفیان 
هم عقیده اند و عاشق پاشا نیز چنین می اندیشد. ظهور و 
تجلی حق در موجودات موضوعی است که بسیاری از عرفا 
بدان پرداخته اند و سخن از حلول و اتحاد گفته اند و آن را 

تجسد الهوت در ناسوت دانسته اند. 
مهمترین موضوعی که عاشق پاشا بارها و بارها بدان اشاره 
می کند آیه من عرف نفسه فقد عرف ربه است. او این آیه 
وقتی  انسان  است  معتقد  باز  کند.  می  تعبیر  و  تفسیر  را 
ذاتا  انسان  دلیل  همین  به  و  باشد  خدا  شبیه  که  زیباست 
الهی و آسمانی است اما خود را نمی شناسد. باز معتقد است 
حق  اسطرالب  انسان  یا  اوست،  درون  در  کس  هر  خدای 
است. بسیاری از این باورها در میان عارفان و صوفیان رایج 
است و نحوه گفته ها متفاوت است. حتی نوع بیان اناالحق 
برخی  حالیکه  در  برده،  دار  باالی  را  عارفان  از  بسیاری  سر 
مجلس  باالی  و  رانده  را  سخنان  همان  زیبایی  و  رندی  با 

نشسته اند. 
آغازد  می  عنوان  این  با  را  نامه  غریب  از  بخشی  عنوان  او 
اعضایی عبادته دعوت  که: »کؤنول حق خزینه سی دیر و 

قیلور«. 

ادبیات 
کالسیک
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هم محبت، هم حیا، هم دوغرولوق
عقل ایله بونالردا یوخدور آیریلیق.

ناپسند  رفتارهای  ستاید،  می  را  خرد  و  عقل  حالیکه  در  او 
انسانها را ناسازگار با عقل و خرد می شمارد رفتارهایی چون 
کبر و کینه، حسد و خشم، بخل و جهل و... مورد نقد قرار 

می دهد:
کبر و کینه، فسق، انکار و ریا
نفسله بونالردیالر عقلی سایا

بخل و زرق و خشم و جهل و هم حید
دون و گون نفسه قیلور بونالر مدد

هم کفر، و هم مکر و حیلت، هم غضب
نفسه بونالر یار اولوبدور روز و شب

سخنان فیلسوفانه و حکیمانه اش امروز نیز موضوع بحث 
و  انسان  باره کالم  در  بحث  جمله  از  و حکماست  فالسفه 
ارزش آن در برتری انسان بر حیوان مورد بحث اساسی قرار 
می گیرد از جمله عنوان بخشی از مباحثات غریب نامه به 
صورت »ظاهر شدن کالم که مزیت آدمی است بر حیوانات« 
به تفسیر و تعبیر آن می نشیند و قرآن را که معجزه آخرین 
نبی خداست به موضوع بحث خود تبدیل می کند و زبان را 
مقدس می شمارد و زبان ترکی را نیز مورد مداقه قرار می 
دهد. او شاعری متخلق است یعنی شاعریست که به اخالق 
اسالمی مزّین گشته و اخالق را در میان مردمان رواج می 
دهد. او از این روش خصلت های آدمیان را مورد بحث قرار 
می دهد و از اخوت و برادری انسانها می گوید و تالش می 
کند این روحیه را تقویت نماید و از جنگ 72 ملت بکاهد و 

بر یکرنگی انسانها صحه بگذارد. 
و  نبوی  روایت  صدها  آوردن  و  قرآنی  آیات  تفسیر  بحث 
احادیث و گشودن رازهایی از تصوف بخش دیگری از غریب 
نامه را بخود اختصاص می دهد که امید است بعد از نشر این 

اثر، زمینه برای بررسی های دقیق تر موضوع فراهم گردد.
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