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شاه اسماعيل خطائی
مورخان ايرانی و مستشرقان به اتف اق ي ا ب يش ترش ان ب ر اي ن اعتقادن د ک ه
فرھنگ و ادبيات ايرانی در عصر صفويه س خت دچ ار س ستی ش د و اث ر قاب ل
مالحظه ای در اين دوره به وجود نيامد .مخصوصا ً اثر شعری .مثالً لغتنام ه ی
دھخ دا ب ا تکي ه ب ر ت اريخ ادبي ات ادوارد ب راون چن ين م ی نوي سد» :از حي ث
اديبات و وجود شاعران بزرگ قحط عجيبی در عھ د ص فويه حکمفرم ا ب ود«.
)ص  ،٢٥٦٠زي ر م اده ی اس ماعيل( ب ا کم ی دق ت و اعم ال بيطرف ی زود
می توان فھميد که اين سخن بھتان عظيمی است که حتا با چند م ن سري شم ب ه
دامان صفويه نمی چسبد .تنھا وجود آثار گوناگون سر سلسله ی صفويه )ش اه
اسماعيل( اين دروغ بزرگ مورخان را برمال می کند .حاال غزال سرای بزرگ
فضولی و ديگران را نگفتيم.
می توان گفت علت چنين اشتباه و دروغ س ازی ب زرگ مورخ ان اين ست ک ه
شاه اسماعيل و ش اعران دوره ی ص فوی ب يش ت ر ب ه آذری ش عر م ی گفتن د و
مورخان ادبيات فارسی )که به غلط خود را مورخان ادبيات ايران نام داده اند(
با غفلت يا چشم پوشی عمدی از اين امر دچار اشتباه يا دروغ سازی شده اند.
حتا لغتنامه ی دھخدا با آن حجم اش درباره ی شاه اسماعيل غزل سرا و شاعر
سخت ب ه بيراھ ه رفت ه و فق ط عب ارت کوت اه و گم راه کنن ده ی زي ر را نوش ته:
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»تخلص شعری شاه اسماعيل »خطائی« بود و به ترکی ديوانی داشته اس ت«.
)زير ماده ی اسماعيل ،ص (٢٥٦٠
از اي ن عب ارت چن ين ب ر م ی آي د ک ه فع الً ھيچگون ه اث ری از خط ائی ب اقی
نمان ده .ح ال آنک ه فع الً غ زل ھ ای او و مثن وی ھ ای »ن صيحت نام ه« و »ده
نامه« و منظومه ی »مناقب االسرار و بحجت االحرار« و مقداری شعر فارسی
و رباعی و مکاتبه ھای شعری او با سلطان وقت عثمانی در دست است.
منظ ور از اي ن س خنان اي ن اس ت ک ه دس تکم مورخ ان معاص ر را ب ه ي ک
نکته ی مھم در تاريخ ادبيات ايران توجه داده باشيم.
برای اطالع بيش تر در اين باره م ی ت وان ب ه دو منب ع زي ر ک ه در دس ترس
ھمه می تواند باشد مراجعه کرد:
 -١ايالم انسيکلوپديسی )دايرةالمعارف اس المی( ،چ اپ ترکي ه ،زي ر م اده ی
آذری . Azeri
 -٢مقدمه ی مفصل جلد اول مجموعه ی آثار شاه اسماعيل خطائی ،ن شريات
آک ادمی عل وم آذربايج ان ش وروی ،چ اپ ب اکو ) ١٩٦٦در اي ران ني ز پخ ش
شده(.

*

*

*

اکن ون ب د ني ست س خن کوت اھی در ب اره ی ش اه اس ماعيل خط ائی بگ وييم و
شعری از او بخوانيم:
م ی دان يم ک ه ش اه اس ماعيل ب ه حکوم ت ھ ای کوچ ک کوچ ک و پراکن ده ی
محل ی مرکزي ت داد و ب ا ايج اد حکوم ت واح د قدرتمن دی توان ست رو در روی
خصمان خارجی بايستد .شعر شاه اسماعيل در اين قدرت يافتن و وح دت دادن
يکی از چند عامل مؤثر بود .قزلباش اشعار او را در حمله ھا و جنگ ھا چن ان
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نغمه ھايی می خواندند و با الھام از انديشه ی نھان در ش عر خط ائی بيباکان ه ب ا
مرگ روبرو می شدند.
قزلباش ،خطائی را نه تنھا به چشم ش اه و س رکرده ی س اده نم ی نگري ستند
بلکه او را شاعر و مرشد و استاد معنوی خود می دانستند و دوستش داشتند.
به نام او وارد معرکه ی نبرد می شدند و در حين مبارزه شعارھايی نظي ر »آي ا
مرشدم ،پناھم ،سرورم ،شاھم« ورد زبان اشان بود.
ھ م اکن ون ني ز در بع ضی از نق اط جھ ان فرق ه ھ ايی ھ ستند ک ه اش عار و
غزل ھای شاه اسماعيل را با نوعی جذبه ی مذھبی می خوانند و حفظ می کنند.
ش اه اس ماعيل از ي ک نظ ر ش بيه کوراوغل و قھرم ان حماس ی اف سانه ھ ای
فولکلوري ک آذربايج ان اس ت .کوراوغل و و ش اه اس ماعيل ھ ر دو اھ ل ب زم و
رزم ب وده ان د .حت ا در مي دان جن گ حماس ه خ وانی را ق اتی شم شير زن ی
می کردند و بدينسان سپاھيان را به رزم و دلي ری م ی خواندن د .ش اه اس ماعيل
نيز مانند کوراوغلو باساز و گرز وارد معرکه ی نب رد م ی ش د و ص دای س از و
رجزخوانی او پھلوانانش را دل و جرأت می بخشيد.
در اينجا سه غزل او را ھمراه ترجمه ی فارسی می خوانيد .اميدوارم ک ه در
آين ده تک ه ھ ايی از مثن وی عاش قانه ی »ده نام ه« و ديگ ر اش عار او را ني ز
بخوانيد.

غزل ١
حق لبيندن غنچه نی گلشنده خندان ائيله ميش
ليک بو نازيکليگی لطفيله چندان ائيله ميش.
قامتينين کؤلگه سی طرحين گؤئور موش باغبان،
باغدا عکسيندن اونون سروی خرامان ائيله ميش.
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ديو اوغورالميش اويور يئرده دھانين نقشينی،
وارميش اوندان ،خاتم مھر سليمان ائيله ميش.
ظلمت زلفينده ايچميش لبلريندن آب ،خضر
حی باقی بولمش اوندان آب حيوان ائيله ميش.
شانه دن مشاطه سالميش بيرساچين قيلين يئره
سر به سر خاک جھانی عنبر افشان ائيله ميش.
عارضين باغيندا بير مرغ سحر اولموش خليل
اول سببدن حق اونا اودی گلستان ائيله ميش.
بو خطائی قانينی تؤکمکده ايکن ،تؤکمه دين،
اوندا ھر مفتی که منع ائتميش سنی ،قان ائيله ميش.

ترجمه ی فارسی:
حق ،لبت را ديد و غنچه ی خندان گلشن را آفريد،
ليک به لطف خود آن را دو چندان نازک کرد.
باغبان طرح سايه ی اندام تو را برداشت
و سرو خرامان را در باغ از عکس آن ساخت.
ديو نقش دھان ترا ،آنجا که به خواب رفته بودی،
به ربود و خاتم مھر سليمان را از آن ساخت.
خضر در ظلمات زلفانت از لبانت آب خورد
وحی باقی آن را دريافت و آب حيوان از آن آفريد.
مشاطه موی گيسويت را از شانه به زمين انداخته
که خاک جھان سراسر عنبر افشان شده.
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خليل در باغ عارضت مرغ سحری شد
و از اين رو حق آتش را بر او گلستان کرد.
آنگاه که خطائی آماده ی ريختن خون خود بود ،تو نريختی.
ھر آن مفتی که آن ھنگام منعت کرد ،جنايت کرد.

غزل ٢
دلبرا عشقينده من تک کيمسه مشھور اولمادی
ياسنين تک حسنينه ھيچ کيمسه مغرور اولمادی.
حورايله باغ بھشتی قيلديالر تعريف ،ليک
ايشيگين تک جنت و حسنين کيمی حور اولمادی.
تا که عشقين گلمه دی شاھا ،بوکؤنلوم تختينه،
بو وجوديم شھری ھرگز بيت معمور اولمادی.
نور عشقين ،دلبرا کؤنلومه تاکيم دوشمه دی،
ظلمت کؤنلوم ائوی عالمده پرنور اولمادی.
خاک پايينی خطائی تا که چکدی چشمينه،
گؤرمه دن اول دولتی ،دشمن گؤزی کور اولمادی.

ترجمه ی فارسی:
دلبرا نه کسی در عشقت چون من مشھور شد
و نه چون تو کسی مغرور حسنش.
باغ بھشت را به حوری تعريف می کنند
ليکن نه جنت چون سر کوی تست و نه حور چون حسنت.
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شاھا ،تا عشقت بر تخت دلم ننشست
شھر وجودم ھرگز بيت معمور نشد.
دلبرا ،تا نور عشقت بر دلم نتابيد
ظلمت خانه ی دلم ھرگز پر نور نشد.
از وقتی که خطائی خاک پايت را سرمه ی چشم کرده است،
ھيچ دشمنی بی آنکه بر آن جاه و دولت نظر کند ،کور نشد.

غزل ٣
دانه ی خال سيه کيم دوشدی رخسار أوستونه.
الله ی پر داغدر کيم ،دوشدی گلزار أوستونه.
حلقه لنميش زلفنيز رخسارين أوسته ،ای صنم،
گنجه بنزرکيم ،اونون ياتميش دورور مار أوستونه.
ساناسان کيم ،چشمه ی حيوانين أوسته گلدی خضر،
دوشدی تاخطين سنين لعل شکر بار أوستونه.
تا که زاھد گؤردی يوزين قيلمادی ھرگز نگاه،
کافر مطلقدر اول کيم گلمز اقرار أوستونه.
تا که وصلين اولدی واصل بو خطائی خسته يه،
بيرطبيبه بنزر اول گيم گلدی بيمار أوستونه.

ترجمه ی فارسی:
دانه ی خال سيبی که بر رخسارت افتاده،
الله ی پر داغی است که بر گلزار افتاده.
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زلفت بر رخسارت جنبرزدھف ای صنم
چون گنجی که مار بر آن خفته باشد.
آن زمان که خصلت بر روی لعل شکر بارت دميد،
گويی که خضر لب آب حيوان آمد.
زاھد صورتت را تا ديد ھرگز نگاھی نکرد.
او کافر مطلق است که بر سر اقرار نمی آيد.
تا وصل تو خطائی خسته را واصل شد.
گويی طبيبی بر سر بيمار آمد.
خوشه ٢٠
١٣٤٧
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