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  ل خطائیل خطائیييشاه اسماعشاه اسماع
  

اق يمورخان ا ر ايا بيرانی و مستشرقان به اتف ه يش ترشان ب د ک ن اعتقادن

ل ي در عصر صفورانیيات ايفرھنگ و ادب ر قاب ه سخت دچار سستی شد و اث

همثالً لغت. عریمخصوصاً اثر ش. امدين دوره به وجود نيمالحظه ای در ا ی  نام

ا تک دا ب اريدھخ ر ت راون چنات ادواريخ ادبيه ب یيد ب ث ياز ح«: سدينو ن م

د صفويبات و وجود شاعران بزرگ قحط عجياد وده حکميبی در عھ ا ب » .فرم

ادهي، ز٢٥٦٠ص ( ماعی  ر م ال بي) لياس ت و اعم ی دق ا کم ی زود ب       طرف

ه يمی است که حتا با چند من سرين سخن بھتان عظيد که ايتوان فھم می شم ب

شاه (ه يصفوی  د آثار گوناگون سر سلسلهتنھا وجو. ه نمی چسبديدامان صفو

سرای بزرگ  حاال غزال. ن دروغ بزرگ مورخان را برمال می کنديا) لياسماع

  .ميگران را نگفتيفضولی و د

زرگ مورخان ايمی توان گفت علت چن ه ين اشتباه و دروغ سازی ب نست ک

ر ي بصفویی  ل و شاعران دورهيشاه اسماع د و ش ت ه آذری شعر می گفتن ب

) ران نام داده انديات ايکه به غلط خود را مورخان ادب(ات فارسی يرخان ادبمو

. اند ا دروغ سازی شدهين امر دچار اشتباه يپوشی عمدی از اا چشم يبا غفلت 

ل غزل سرا و شاعر يشاه اسماعی  ش درباره ادھخدا با آن حجمی  نامهحتا لغت

ه ب راه کنيسخت ب اه و گم ارت کوت ه و فقط عب دهراھه رفت : ر را نوشتهيزی  ن
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» .وانی داشته استيبود و به ترکی د» خطائی«ل يتخلص شعری شاه اسماع«

  )٢٥٦٠ل، ص ياسماعی  ر مادهيز(

ارت چنياز ا ی آين عب ر م الً ھين ب ه فع ری ازيد ک ه اث اقی چگون ائی ب  خط

ده ال آن. نمان ویح ای او و مثن زل ھ الً غ ه فع ای  ک ص«ھ هين ده «و » حت نام

و مقداری شعر فارسی » مناقب االسرار و بحجت االحرار«ی  و منظومه» نامه

  .و رباعی و مکاتبه ھای شعری او با سلطان وقت عثمانی در دست است

ور از ا خنان ايمنظ تنين س ه دس ت ک ه  اس ر را ب ان معاص   ک يکم مورخ

  .ميران توجه داده باشيات ايخ ادبيی مھم در تار نکته

ع زن باره میيش تر در ايبرای اطالع ب ه دو منب وان ب ه در دسترس ي ت ر ک

  :ھمه می تواند باشد مراجعه کرد

ادهيه، زي، چاپ ترک)المعارف اسالمیةريدا(سی يکلوپديالم انسيا -١ ی  ر م

  . Azeri آذری

شرياه اسماعشآثار ی  مفصل جلد اول مجموعهی  مقدمه -٢ ات يل خطائی، ن

وم آذربا ادمی عل اکو يآک ز پخش يران نيدر ا (١٩٦٦جان شوروی، چاپ ب

 ).شده

*      *      *  

د ون ب ارهين اکن اھی در ب اه اسماعی  ست سخن کوت ويش ائی بگ م و ييل خط

  :ميشعری از او بخوان

اه اسماعيمی دان ه ش دهيم ک ای کوچک کوچک و پراکن ه حکومت ھ ی  ل ب

ی مرکز ا ايمحل دی توانست رو در روی يت داد و ب اد حکومت واحد قدرتمن ج

افتن و وحدت دادن ين قدرت يل در ايشعر شاه اسماع. دستيخصمان خارجی با

ان  ھا و جنگ  قزلباش اشعار او را در حمله.مؤثر بودعامل کی از چند ي ھا چن
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ا ی نھان در شعر خطائی بي شهيخواندند و با الھام از اند ی میيھا نغمه ه ب باکان

  .مرگ روبرو می شدند

ستند يساده نمی نگری  قزلباش، خطائی را نه تنھا به چشم شاه و سرکرده

. بلکه او را شاعر و مرشد و استاد معنوی خود می دانستند و دوستش داشتند

ا يآ«ر يی نظين مبارزه شعارھاينبرد می شدند و در حی  به نام او وارد معرکه

  .شان بودا ورد زبان» مرشدم، پناھم، سرورم، شاھم

ون ن م اکن هيھ ان فرق اط جھ ضی از نق ا ز در بع ستند يھ عار و ی ھ ه اش     ک

  .کنند خوانند و حفظ می مذھبی میی  ل را با نوعی جذبهيھای شاه اسماع غزل

ماع اه اس بيل از يش ر ش سانهيک نظ ی اف ان حماس و قھرم ای  ه کوراوغل ھ

ان استيک آذربايفولکلور اه اسماع. ج و و ش زم ويکوراوغل ل ب ر دو اھ  ل ھ

وده د رزم ب ا در م. ان ايحت وانی را ق ه خ گ حماس شدان جن ی يتی شم        ر زن

د ری میيان را به رزم و دليسان سپاھنيکردند و بد می ل يشاه اسماع. خواندن

رد میی  باساز و گرز وارد معرکه کوراوغلو ز مانندين شد و صدای ساز و  نب

  .ديبخش رجزخوانی او پھلوانانش را دل و جرأت می

ه در يما. ديفارسی می خوانی  جا سه غزل او را ھمراه ترجمهنيدر ا دوارم ک

ايآ ه ھ ده تک قانهين وی عاش ه«ی  ی از مثن عار او را نيو د» ده  نام ر اش ز يگ

  .ديبخوان

  ١غزل 

  شيله ميی گلشنده خندان ائنندن غنچه يحق لب

  .شيله ميله چندان ائيگی لطفيکليک بو نازيل

  ن گؤئور موش باغبان،ين کؤلگه سی طرحينيقامت

  .شيله ميندن اونون سروی خرامان ائيباغدا عکس
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  نی،ين نقشيئرده دھانيور يش اويو اوغورالميد

  .شيله ميمان ائيش اوندان، خاتم مھر سليوارم

  ندن آب، خضريش لبلريچمينده ايظلمت زلف

  .شيله ميوان ائيحی باقی بولمش اوندان آب ح

  ئرهين يلين قيرساچيش بيشانه دن مشاطه سالم

  .شيله ميسر به سر خاک جھانی عنبر افشان ائ

  لير مرغ سحر اولموش خليندا بين باغيعارض

  .شيله مياول سببدن حق اونا اودی گلستان ائ

  ن،يکن، تؤکمه دينی تؤکمکده ايبو خطائی قان

  .شيله ميش سنی، قان ائيمتاوندا ھر مفتی که منع ائ

  

  ::ی فارسیی فارسی  ترجمهترجمه

  د،يخندان گلشن را آفری  د و غنچهيحق، لبت را د

  .نازک کردک به لطف خود آن را دو چندان يل

  اندام تو را برداشتی  هيباغبان طرح سا

  . خرامان را در باغ از عکس آن ساختوو سر

  جا که به خواب رفته بودی،و نقش دھان ترا، آنيد

  .مان را از آن ساختيربود و خاتم مھر سله ب

  خضر در ظلمات زلفانت از لبانت آب خورد

  .ديوان از آن آفريب حآافت و يوحی باقی آن را در

  ن انداختهيت را از شانه به زميسويشاطه موی گم

  .که خاک جھان سراسر عنبر افشان شده
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  ل در باغ عارضت مرغ سحری شديخل

  .ن رو حق آتش را بر او گلستان کرديو از ا

  .ختیيختن خون خود بود، تو نريری  گاه که خطائی آمادهآن

  .ت کرديھر آن مفتی که آن ھنگام منعت کرد، جنا

  

  ٢غزل 

  مسه مشھور اولمادیينده من تک کي عشقدلبرا

  . اولمادیمسه مغروريچ کينه ھين تک حسنياسني

  کيف، ليالر تعريلديله باغ بھشتی قيحورا

  .می حور اولمادیين کيک جنت و حسنتن يگيشيا

  نه،ين گلمه دی شاھا، بوکؤنلوم تختيتا که عشق

  .ت معمور اولمادیيم شھری ھرگز بيبو وجود

  م دوشمه دی،يؤنلومه تاکن، دلبرا کينور عشق

  .ظلمت کؤنلوم ائوی عالمده پرنور اولمادی

  نه،ينی خطائی تا که چکدی چشمييخاک پا

  .گؤرمه دن اول دولتی، دشمن گؤزی کور اولمادی

  

  ::ی فارسیی فارسی  ترجمهترجمه

  را نه کسی در عشقت چون من مشھور شدبدل

  .و نه چون تو کسی مغرور حسنش

  ف می کننديباغ بھشت را به حوری تعر

  .کن نه جنت چون سر کوی تست و نه حور چون حسنتيل
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  شاھا، تا عشقت بر تخت دلم ننشست

  .ت معمور نشديشھر وجودم ھرگز ب

  ديدلبرا، تا نور عشقت بر دلم نتاب

  .دلم ھرگز پر نور نشدی  ظلمت خانه

  چشم کرده است،ی  ت را سرمهياز وقتی که خطائی خاک پا

  .ت نظر کند، کور نشدکه بر آن جاه و دولچ دشمنی بی آنيھ

  

  ٣غزل 

  .م دوشدی رخسار أوستونهيه کيخال سی  دانه

  .م، دوشدی گلزار أوستونهيپر داغدر کی  الله

  ن أوسته، ای صنم،يز رخساريش زلفنيحلقه لنم

  .ش دورور مار أوستونهياتميم، اونون يگنجه بنزرک

  ن أوسته گلدی خضر،يوانيحی  م، چشمهيساناسان ک

  .ن لعل شکر بار أوستونهين سنيدوشدی تاخط

  لمادی ھرگز نگاه،ين قيوزيتا که زاھد گؤردی 

  .م گلمز اقرار أوستونهيکافر مطلقدر اول ک

  ه،ين اولدی واصل بو خطائی خسته يتا که وصل

  .مار أوستونهيم گلدی بيبه بنزر اول گيرطبيب

  

  ::ی فارسیی فارسی  جمهجمهررتت

  ی که بر رخسارت افتاده،بيخال سی  دانه

  .است که بر گلزار افتادهپر داغی ی  الله
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  زلفت بر رخسارت جنبرزدھف ای صنم

  .چون گنجی که مار بر آن خفته باشد

  د،يآن زمان که خصلت بر روی لعل شکر بارت دم

  .وان آمديی که خضر لب آب حيگو

  .د ھرگز نگاھی نکرديزاھد صورتت را تا د

  .دي اقرار نمی آ سراو کافر مطلق است که بر

  .ته را واصل شدتا وصل تو خطائی خس

  .مار آمديبی بر سر بيی طبيگو

  

  ٢٠خوشه 
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