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كتاب اسماعيل نامه نوشته قاسمى حسينى ُگنابادى، از سادات ُجنابد 
(از نواحى نيشابور) و از بزرگان علوم آن سامان بوده است. چنانكه سام 
ميرزا و واله  داغستانى او را به «مزيد علم و عبادت و فهم و فراست 
ممتاز و مستغنى و در شعر و عروض و معّما و رياضى» از سرآمدان آن 
دوران دانسته اند. او همچنين در جوانى به منصب كالنترى كه شغل 
اجداديش بوده، مشغول و پس از مدت اندكى از آن دست كشيده است 
و با شنيدن آوازه شاه اسماعيل جزو مريدان او شده است. با درگذشت 
شاه اسماعيل در سال 930 ق، قاسمى پنجاه و دو سال پس از اين 
تاريخ يعنى در سال ( 982 ق) درگذشته است. چنانكه شاعر پس از شاه 
اسماعيل، از شاعران دربار شاه طهماسب بوده و پس از رنجيدگى از 
اين شاه به علت بى توجهى به اشعارش، به ديار بكر نزد سلطان محمود 

خان رفته،  و در سال 982 ق درگذشته است1.
مثنوى اسماعيل نامه چنانكه از  نامش پيداست، اثرى است درباره 
شاه اسماعيل اول و رخدادهاى دوران پادشاهى او از ابتداى زندگى تا 
زمان مرگ، مصحح كتاب، جعفرشجاع كيهانى اين اثر را منظومه اى 
حماسى تاريخى دانسته است. كه شاعر قهرمانى ها و كشورگشايى هاى 
قاسمى اين اثر را به  اسماعيل را به زبان شعر بيان كرده است.  شاه 
تشويق شاه طهماسب پسر شاه اسماعيل سروده است، چنانكه در ميان 
اشعارش به صورت غيرمستقيم به اين نكته اشاره داشته است: بر اين 

گفت و گو باعثم هوش توست/ ُدر نظم من درخور گوش توست2
اين اثر در سال 940 ق، يعنى ده سال پس از مرگ شاه اسماعيل به 
اتمام رسيده است. مصحح كتاب، آقاى جعفرشجاع كيهانى در مقدمه 
فصل  است.  كرده  تقسيم  فصل   7 به  را  كتاب  آغازين،  توضيحات  و 
اول كتاب را به شرح حال نويسنده و آثار او اختصاص داده در فصل 
دوم به شرح حال خاندان شاه اسماعيل از شيخ صفى الدين اردبيلى تا 
شيخ حيدر پرداخته شده است. در فصل سوم كتاب مرورى به زندگى 
شاه اسماعيل از آغاز تولد و مقدمات روى كار آمدن سلسله صفوى و 
آغاز پادشاهى شاه اسماعيل تا نبرد با شيبك خان ازبك و پيروزى بر 
داشته به  قسمت مصحح سعى  داشته است. در اين  جانشينانش  او و 
نبردهايى بپردازد كه قاسمى در اشعارش به آن اشاره داشته است. در 
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اسماعيل  شاه  ديگر  نبردهاى  به  مرورى  كتاب  مصحح  چهارم  فصل 
داشته، كه قاسمى در اين اثر ذكرى از آن نكرده است. از جمله مهم ترين 
اين جنگ ها، جنگ چالدران بود، كه به شكست شاه اسماعيل انجاميد. 
در فصل پنجم اين كتاب،  نويسنده با پرداختن به عالئق شاه اسماعيل، 
از جمله شكار، اشاره اى به ازدواج شاه اسماعيل و سپس فرجام كار او، 
اين قسمت از كتاب را به پايان رسانده است. در ادامه، در فصل ششم 
به آغاز مبحث اصلى كتاب، يعنى خود اسماعيل نامه پرداخته است. در 

پايان نيز به نتيجه گيرى از مباحث مطرح شده پرداخته است. 
اسماعيل نامه 

سخن گفتن و داورى درباره شخصيت هاى تاريخ ساز، براى كسانى 
كه پس از گذشت سال ها با مراجعه به منابع و كتاب هايى كه در دوره 
و  زمان  كه  چرا  است.  پيچيده  بسيار  شده،  نوشته  شخصيت ها  همان 
و  تاريخى  اثر  يك  ارائه  در  بوده  آن  تأثير  تحت  نويسنده  كه  مكانى 
داورى هاى او سهم زيادى داشته است. در اين ميان تحليل و بررسى 
باشد،  مى  احساسات  و  اشعار  به  آميخته  آن  در  تاريخ  كه  كتاب هايى 
بسى  را  كار  يافته،  راه  آن  در  نيز  نويسنده  دينى  اعتقادات  و  باورها  و 
دشوارتر مى كند. بررسى منابعى چون شاه اسماعيل نامه نيز در مجموعه 
بنيانگذار  به  نويسنده  اين  كه  نگاهى  مى گيرد.  قرار  كتاب هايى  چنين 
حكومت صفوى دارد، نيز جاى بحث دارد. چنانكه در طول تاريخ روى 
كار آمدن هر حكومتى با پيش زمينه هايى از قبل آغاز شده و با تمركز 
حول محور شخصيتى به تثبيت رسيده است. در اين ميان نگاهى كه 
اين نويسنده به شخصيت شاه اسماعيل و جنبه فقاهتى و شريعتى او، 
به عنوان مؤسس يك دولت ملى و رسمّيت بخشيدن به مذهب شيعه 
است.  رويت  قابل  اثر  اين  در  او  نگاه  نوع  و  تمجيد  داروى،  در  دارد، 
چنانكه روى كار آمدن سلسله صفوى با مطرح كردن آمال معنوى و 
انتساب به امامان شيعه، در جذب مردم ايران و نقاط دور دست آسياى 
صغير، شام و ديار بكر به عنوان نيروهاى طرفدار سرسخت صفويه مؤثر 
بود. تا جايى كه بسيارى از مريدان از همان ابتدا مرتبه ى مرادشان را با 
الوهّيت همراه ساختند. همين عوامل در ايجاد چنين اثرى نقش مهمى 
از  حاكى  كه  نكاتى  به  پرداختن  از  نويسنده  اين  چنانكه  است.  داشته 
ضعف قهرمان اصلى كتاب او باشد، خوددارى كرده و از نظر قاسمى 
اثر  اين  در  است.  نداشته  وجود  او  آرمانى  شخصيت  در  ضعفى  نقاط 
نويسنده مانند بسيارى از آثار تاريخى همان دوره در ابتداى كالم به 
و  است  پرداخته  ائمه  منقبت  و  پيامبر  نعت  و  خداوند  حمد  و  ستايش 
سپس با مدح ممدوح خود شاه اسماعيل، با مطرح كردن موضوعات 
اصلى در دوره پادشاهى او، به سرودن اشعار خود در اين اثر ادامه داده 
است. قاسمى در شروع اشعارش، سعى داشته پيش زمينه اى در مورد 
خاندان شاه اسماعيل ارائه دهد، و از آن ميان تنها به سلطان حيدر پدر 
شاه اسماعيل نظر داشته، و جنگ او با فرخ يسار شروانشاه را به تفصيل 

در اشعارش آورده است:
 همان صولت حيدر صفدرش/ فلك كرده نام نكو حيدرش 3

دست  به  كه  پدرش  جنيد،  شيخ  شدن  كشته  از  پس  حيدر،  شيخ 
كّفار  با  جنگ  و  قلمرو  گسترش  پى  در  بود،  شده  كشته  شروانيان 
گرجستان و داغستان برآمد، در اين راه شيروانات را مانعى بر سر راه 
اهداف خود مى ديد از اين رو در پى جنگ با آن ها برآمد. فرخ يسار 
بن خليل بن ابراهيم شيروانشاه كه از عبور و مرور لشكريان حيدر از 
قلمرو حكومتى خود دچار ترس و هراس شده بود. ازاين رو از دامادش 
يعقوب بيگ بن حسن بيگ استمداد نمود. صوفيان پس از ورود امداد، 

قدرى جنگيده و شكست خوردند و سلطان حيدر مقتول گشت. 
ز آمد شد شاه عالى اساس /  بسى داشت والّى شروان هراس
به ملكى كه بيگانه دارد گذر / بال را در آن ملك باشد گذر4 

شاعر به افزايش سپاه شروانشاه و تلفات اين جنگ از نيروى هر دو 
طرف و كشته شدن شيخ حيدر در اين جنگ اشاره دارد.

سپاهى كه با آن ستم كش بود/ ز پنجه هزارش عدد بيش بود
به آخر ز ناسازگارى روزگار/ شد از هر دو لشكر تلف سى هزار

حسينى گرفتار آل يزيد/ ز روى جفا و ستم شد شهيد5
مرگ  از  پس  اسماعيل  شاه  آمدن  كار  روى  به  ادامه  در  قاسمى 
و  كامل»  «مرشد  را  اسماعيل  شاه  كه  مريدانى  اجتماع  از  و  پدرش 
به  قبائل  اين  از  نامى  ولى  است،  گفته  سخن  مى خواندند،  «پادشاه» 
ميان نياورده است. اكثريت مطلق اين مريدان، عبارت بودند از عشاير 
قراقويونلوها  از  كه  قبايلى  انضمام  به  ارمنستان  سوريه،  ميانه،  آسياى 
زمان  در  بودند.  پيوسته  اسماعيل  شاه  به  و  گسسته  قويونلوها  آق  و 
آق قويونلوها و قرا قويونلوها آن عده از قبايل تركمانى كه در روزگار 
سلجوقيان به ارمنستان و بين النهرين عليا و آسياى صغير كوچ كرده 
بودند و بناى مهاجرت به سوى شرق را نهادند و اين مهاجرت در زمان 
از  تعدادى  درواقع  داشت6.  ادامه  همچنان  نيز  صفوى  اوليه  سالطين 
تركمانان آناتولى از همان آغاز قهرمانى هاى اسماعيل، شيفته كماالت 
او شده بودند. اين جريان در ده سال نخستين حكومت او سال به سال 
مى كرد.  ايجاد  جدايى طلبانه  گرايش هاى  آن ها  در  و  بود  رشد  به  رو 
ماجراجويى و جذبه مذهبى هم جاى خود را داشتند. «طوايف مريدان و 
معتقدان صوفيه قديم را كه قريب هفت هزاركس از استاجلو و شاملو و 
تكلو و ورساق و روملو و ذوالقدر و افشار وقاجار و قراداغيان و غير هم 
را در ظل رأيت همايون مجتمع شدند.»7 مريدانى كه شاه اسماعيل به 
يارى آن ها در سال 906 ه. ق، فرخ يسار شروانشاه را شكست داد و به 

تأسيس حكومت صفوى پرداخت: 
مريدان اجداد او سر به سر/ ببستند در خدمت او كمر 

 صفت صوفيان بلند احترام/ ستاده به فرمانبرى صبح و شام 
 بر او از دليران هر كشورى/ به اندك زمان جمع شد لشكرى

درآمد ز بسيارى لشكرش/ تمّناى شاهنشهى در سرش8
شاه اسماعيل چون قصد حمله به شروان را كرد، با پادشاه گيالن، 
كاركيا ميرزا على، در اين باره مشورت كرده و كمك خواست، پادشاه 
گيالن ابتدا او را به دليل جوانى  از اين كار منع كرد، اما چون اصرار 

اسماعيل نامه: شعر و تاريخ
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شاه جوان را در اين باره ديد در برابر امر او تسليم شد. شاعر با به تصوير 
كشيدن جبهه جنگ، خواننده اشعار را گويى به نظاره گر لحظه به لحظه 
صحنه هاى اين نبرد برده، كه سرانجام با شكست شروانشاه در اين نبرد 

و تسليم شروانيان به پايان مى رسد.
گرفتار شد شاه شروان اساس/ سرى پر ز كينه دلى پر هراس9 

قاسمى در اشعارش به اين نكته دارد، كه شاه اسماعيل پس از اين 
نبرد به جانب تبريز حركت كرد، در حالى كه در منابع ديگر اينگونه 
نمى باشد، چرا كه شاه اسماعيل پس از اين جنگ و پيش از ورود به 
تبريز،  باخبر شد، كه الوند بيگ پسر يوسف بيگ بن اوزون حسن حاكم 
آذربايجان كه از پيشروى اسماعيل در هراس بود، به نخجوان آمده و 
به تدارك نبرد با او مشغول است، از اين رو راهى آن محل شد و در 
سه حمله شجاعانه، اردوى الوند بيك را شكست داد و اردوى سى هزار 
نفرى او به سمت ارزنجان فرار كردند. در واقع اسماعيل پس از اينكه 
در سال 907  ه. ق، در جنگ شرور، الوندبيك آق قويونلو را شكست 

داد راهى تبريز شد10 
كه الوند سلطان به فّر و شكوه/ به آهنگ كين همچو الوندكوه 

كمر بسته در داورّى و ستيز/ چو آتش علم [در] كفش تيغ تيز 11 
او به عنوان اولين پادشاه سلسله صفويه تاج بر سر نهاد و تبريز را 
به پايتختى برگزيد تا هم به مركز قدرت معنوى خاندان خود در اردبيل 
نزديك باشد و هم از جايگاه استقرار پيروان و فدائيان خود، ايل هاى 
تركمان شيعى مذهب، در سرزمين آناطولى فاصله زيادى نداشته باشد. 
مذهب رسمى دولت اعالم  مذهب شيعه را  تبريز،  او پس از ورود به 
كرد.12 قاسمى در ادامه از نبرد دوباره شاه اسماعيل با الوند بيگ و به 
به  سخن  الوندبيگ  دوباره  گريز  و  شكست  و  شاه  دالورى هاى  شرح 
ميان آورده است. در اينجا باز قاسمى در بيان مسير تعقيب الوندبيگ 
دچار اشتباه شده،  چرا كه مسير اين گريز به استناد منابع ديگر پس از 
تبريز، همدان، بغداد و ديار بكر بوده، حال آنكه قاسمى از رفتن شاه به 

قزوين و كاشان خبر داده است. 13
روان شد به آهنگ ملك عراق/ بلرزيد از صيتش اين كهنه طاق 
نخست آن جهانگير  آيين ستيز / به آهنگ قزوين فرس راند تيز 
چو زو كار آن كشور انجام يافت/ ز خوبان آن مملكت كام يافت
به آهنگ كاشان عنان تاب داد/ به خون مخالف سنان آب داد14

پس از اين نبرد بار ديگر شاه اسماعيل به تبريز بازگشت. در آنجا، 
از قصد مرادبيگ تركمان آق قوينلو در نبرد با او آگاه شد. قاسمى در 
اشعارش مرادبيگ تركمان را به عنوان «نامراد سلطان» معرفى كرده 
است، اصطالحى كه خود شاه اسماعيل نيز به كار مى برده است. شاه 
اسماعيل در اين نبرد به چاره جويى و مشورت با بزرگان لشكرى و 

كشورى پرداخت:
سر فتنه دارد دگر نامراد/ دگر باره بيداد را كرده ياد15

شاه اسماعيل  نامه اى به او نوشت و او را از اين كار نهى كرد و از 
تأثيرى  اسماعيل  شاه  نامه ى  حال  اين  با  شود.  تسليم  كه  خواست  او 
در او نكرده و آماده ى جنگ با شاه اسماعيل شد، قاسمى بدون اشاره 
و  پرداخته  جنگ  اين  صحنه هاى  توصيف  به  نبرد  مكان  و  زمان  به 
سپاهيان دشمن را قراوالن يعقوبيان عنوان كرده «توّجه فرمودن رايان 
نصرت نشان به جانب نامراد سلطان و محاربه نمودن قراوالن يعقوبيان 
با سپاه ظفر»، كه به پيروزى شاه اسماعيل انجاميد. پس از اين جنگ 
كه  نيست  مشخص  اما  كرد،  ازدواج  تبريز  در  اسماعيل  شاه  كه  بود 
مربوط به كدام زن مى باشد، قاسمى در اشعارش از او با عنوان «بلقيس 
زمان» ياد كرده، كه به نظر مادر شاه طهماسب  باشد، كه قاسمى در 
اسماعيل  شاه  كه  بود  آن  از  پس  است.  بوده  خدمت  مشغول  او  دربار 
راهى اصفهان شد، اما در بين راه از شورش محّمد كّره حاكم ابرقوه 
در سال 910 ه. ق،  مطلع شد،  از اين رو ابتدا از راه اصفهان راهى 
يزد شد و به جنگ با او پرداخت، و پس از نبردى سخت او را در قفس 
زندانى كرد. و به دستور شاه اسماعيل براى زجر دادن او بر تنش عسل 
ماليدند تا از نيش زنبوران رنج فراوان ببرد. ولى قاسمى در اشعارش به 
اين قضيه اشاره اى نكرده است16. پس از فتح قلعه ى يزد بود كه شاه 
اسماعيل راهى فيروزكوه شد و به نبرد با حسين كيا چالوى پرداخت.

 درآرم سپاهى به فّر و شكوه / كشم كوه ديگر به فيروزكوه 17
ساكنانش،  تسليم  و  فيروزكوه  قلعه هاى  فتح  از  پس  اسماعيل  شاه 
مانند  نيز  را  حسين كيا  خود  و  گذراند.  تيغ  دم  از  را  آن ها  از  بسيارى 
محمد كّره در قفس زندانى كرده و او را نيز پس از رفتن به دارالسلطنه 
اصفهان، در ميدان آنجا به آتش كشيده است. اما قاسمى در اشعارش به 
اين قضيه در اصفهان اشاره اى نكرده است. پس از آن شاه اسماعيل 
وارد دارالسلطنه ى اصفهان شد، در آنجا بود كه فرقه اى از كرمان براى 

سخن گفتن و داورى درباره شخصيت هاى تاريخ ساز، 
با مراجعه به منابع و كتاب هايى كه در دوره همان 
شخصيت ها نوشته شده، بسيار پيچيده است. چرا كه زمان 
و مكانى كه نويسنده تحت تأثير آن بوده در ارائه يك اثر 
تاريخى و داورى هاى او سهم زيادى داشته است
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موجودات  از  عجيبى  گروهى  از  قاسمى  آمدند.  شاه  نزد  به  دادخواهى 
نداشتند  شباهتى  عادى  مردم  به  توصيفاتش  اساس  بر  كه  بدسرشت، 
نظر  به  كه  گفته،  سخن  بوده اند،  منطقه  آن  در  آزار  و  اذيت  باعث  و 
گروه هاى سنى مذهب بوده اند، كه به دليل سياست مذهبى صفويان 
و تعصبات بيش از اندازه، باعث انزواى گروه هاى تسنن و عدم اعتماد 
بين اهل تشيع و تسنن در اين دوره بود، خود شاعر نيز بر اساس نفرتى 

كه از سنيان داشته، به توصيفاتى اين چنين پرداخته است. 
بَدند و ز هر ديو و دد بدترند/ ددند و ز ديوان بد بدترند

به صورت سگند و به دندان گراز/ لبان پهن و رو ُخرد و ناخن دراز18
شاه اسماعيل پس از بازگشت به تبريز، در پى جنگ با عالءالدوله 
ذوالقدر قبل از قدرت گيرى او در آسياى صغير برآمد، كه زمانى به مراد 
انگيزه هاى  البته  بود.  داده  پناه  اسماعيل  شاه  دشمن  تركمان،  بيگ 
مذهبى نيز در بر پا كردن اين جنگ تأثير زيادى داشت.  قاسمى در 
اشعارش به اين نكته تكيه دارد، كه ياران شاه اسماعيل به دليل بى 
اهميت بودن دشمن، او را از شركت در اين جنگ برحذر مى كنند و 
خود به جنگ مى روند. بر اساس منابع ديگر شاه ابتدا، خود به جنگ 
را  سردارانش  ادامه  در  ذوالقدر،  عالءالدوله  گريز  دليل  به  ولى  مى رود 
مأمور اين جنگ مى كند. همچنين قاسمى به اشتباه اشاره اى به بريدن 
سر عالءالدوله در اين جنگ داشته، اما بر اساس منابع ديگر عالءالدوله 

در جاى ديگر كشته شده است19.
رساندند در دم سپه سروران/ سرش را به پابوس صاحبقران20 

پس از اين نبرد قاسمى، در ذيل عنوان «مشورت فرمودن صاحب 
قران سپهر احتشام با امراى نامدار عالى مقام در تسخير بغداد و بعضى 
از بالد شام» به تسخير آرام و بدون درگيرى بغداد و زيارت قبور ائمه 
پرداخته است، اما آنچنان كه در عنوان ذكر شده، قاسمى سخنى  از 
فتح بالد روم در اشعارش به ميان نكشيده است. پس از اين نبرد، شاه 
اسماعيل به تبريز بازگشت، در آنجا بود كه فرستاده اى از كرمان خبر 
هجوم ازبكان به كرمان را به شاه رساند. قاسمى واقعه حمله ازبكان 
به  ازبك  آمدن  از  عالميان  شاه  يافتن  « خبر  عنوان  با  را  كرمان  به 
تاراج كرمان و نامه نبشتن به محّمد شيبانى  خان و فرستادن به جانب 
جوجى خان  به  شيبك خان  نسب  است.  آورده  اشعارش  در  خراسان» 
جنگجوى  و  متهور  بسيار  بود  مردى  مى رسيد.  مغول  چنگيزخان  پسر 

در  هجرى   906 سال  در  بى رحم.  و  جسور  و  متعصب  و  خودخواه  و 
اميرتيمور  نوادگان  از  يكى  از  را  سمرقند  شهر  و  كرد  قيام  تركستان 
تمام  سال 913،  تا  پس  آن  از  خواند.  شاه  را  خود  و  گرفت  گوركانى 
تركستان و ماوراءالنهر را، با قسمتى مهم از افغانستان و سراسر خراسان 
و استرآباد را به تصرف درآورد، و از مغرب و جنوب با واليات عراق 
عجم و كرمان، كه در قلمرو شاه اسماعيل درآمده بود، همسايه شد.21 
شيبك خان در مذهب تسنن تعصب وافرى داشت و به خون شيعيان 
تشنه بود. به همين سبب با شاه اسماعيل، كه از آغاز سلطنت مذهب 
در  تسنن  مذهب  پيروان  با  و  شمرده  ايران  رسمى  مذهب  را  شيعه 
كمال بى رحمى و قساوت رفتار كرده بود، از در دشمنى و انتقام جويى 
شيعه  مذهب  ايران  مردم  بيشتر  اينكه  گمان  به  درآمد.  كينه توزى  و 
برچيدن  پذيرفته اند،  (قزلباشان)  تركمان  صوفيان  شمشير  زور  به  را 
بساط سلطنت نوبنياد شاه اسماعيل، به دستيارى مردم ناراضى ايران 
كار آسانى است، از اين رو پس از گرفتن خراسان هيچگاه از تحقير 
آرام  زورآزمايى  و  جنگ  به  او  تحريك  و  اسماعيل  شاه  تخويف  و 
نمى نشست. چنانكه در سال 915 ه. ق، بى سبب سپاهى از راه كوير 
مردم  از  جمعى  و  داد  غارت  باد  به  را  واليت  آن  و  فرستاد  كرمان  به 
بى گناه كرمان را به هالكت رسانيد. شاه اسماعيل چون در آن هنگام 
در واليت شروان سرگرم جنگ بود، با او از در مدارا و  سازش درآمد 
ماوراءالنهر،  حاكم  ازبك  شيبك خان  به  دوستانه  نامه اى  ضمن  در  و 
به  تجاوز  و  بى گناهان  كشتن  در  و  شد  تسليم  و  انقياد  خواستار  او  از 
و  ذوالقدر  عالءالدوله  با  خود  نبرد  از  و  كرد  نصيحت  خويش  ممالك 
اسماعيل  شاه  نامه  چون  شيبك خان  گفت،  سخن  او  سپاه  شكستن 
و  فرستاد،  را  اسماعيل  شاه  نامه  جواب  تندى  به  و  برآشفت  خواند،  را 
خود را برتر از شاه اسماعيل دانست و او را تهديد به حمله به عراق 
كرد. از اين رو شاه اسماعيل تصميم به نبرد با شيبك خان را گرفت. 
با  زمان  سلطان  و  صاحبقران  نمودن  عنوان «مشورت  ذكر  با  قاسمى 
اشعار  سرودن  به  خراسان»  جانب  به  عزيمت  درباب  دوران  خواقين 
اسماعيل  شاه  نبرد  همچنين  قاسمى  است.  پرداخته  واقعه  اين  درباب 
با شيبك خان ازبك را در ذيل دو عنوان آورده است: «توجه فرمودن 
نصرت نشان به جانب خراسان و خبر يافتن محّمد شيبانى خان و به 
حصار درآمدن و به آخر بيرون آمدن» و «محاربه فرمودن شاه عالميان 

قاسمى بسيارى از حوادث دوران شاه اسماعيل را به 
تفصيل در اشعارش آورده است. از اين رو اين كتاب به 
عنوان يكى از منابع مهم تاريخى مى تواند مورد استفاده 
تاريخ نويسان و محققان عصرصفوى قرار گيرد
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با محّمد شيبانى خان و كشته شدن او در مروشاه جان» سروده است، اما 
با پيروزى بر شيبك خان، جنگ با ازبكان به پايان نرسيد. شاه اسماعيل 
در ادامه جنگ، اميرنجم ثانى را به مقابله با ازبكان ياغى فرستاد، كه 
در نبرد غجدوان كشته شد. شاه اسماعيل با شنيدن خبر كشته شدن 
وقايع  قاسمى  شد.  ازبكان  با  نبرد  عازم  ديگر  بار  خود  ثانى،  اميرنجم 
مذكور را در سروده هايش با دو عنوان «فرستادن اميرنجم را به طرف 
آراستن  و «صف  را»  قرشى  نمودن  محاصره  و  او  گرفتارى  و  توران 
خانان توران زمين با اميرنجم ثانى در حدود غجدوان و شكست يافتن 
آورده  خراسان»  به  آمدن  و  عالميان  شاه  يافتن  خبر  و  ايشان  از  او 
است. قاسمى در ادامه اشعارش فقط به سلحشورى هاى شاه اسماعيل 
رفتارهاى شاه  اسماعيل نسبت به  در طول جنگ اشاره كرده ولى از 
شيبك خان ازبك پس از جنگ سخنى به ميان نياورده است. چنانكه 
شاه اسماعيل گذشته از تعصب مذهبى، به سبب دشمنى هاى بى سبب 
و نامه هاى دشنام آميز و تحقيرانه و كشتارهاى او در خراسان و كرمان، 
غرور  پر  سر  تا  داد  فرمان  اين  از  داشت،  دل  به  سخت  كينه اى  او  از 
شيبك خان را از تن جدا كردند و پوست سرش را از پر كاه پر كردند و 
براى سلطان بايزيد عثمانى، كه به علت اشتراك مذهب با شيبك خان 
رابطه  خوبى داشت، فرستاد و با اين كار، دشمنى هاى ايران و عثمانى را 
چند برابر كرد. استخوان كله اش را نيز به فرمان شاه همان روز در طال 
گرفتند و از آن قدحى ساختند و در آن شرابخوارى آغاز كرد. چنانكه 
رسم متملقان و شاعران درگاه بوده و خواهد بود، شعرى مناسب حال 

آن سر ساغر گشته گفت:
خراب آباد  دير  اين  دارد  مرا/  دوران  گردش  از  قدح  سرشد  كاسه ى 

سر گردان مرا
دست و پاى شيبك خان را هم بريدند و به اكناف كشور از دوستاران 
شاه  تصرف  به  نيز  سراسرخراسان  شيبك خان  مرگ  با  فرستاد.  او 

اسماعيل درآمد و مذهب شيعه در آن  به رسميت شناخته شد. 22 
در پايان كتاب شاعر كالمش را با سرودن اشعارى در رحلت شاه 
شكل  به  را  اشعارش  كه  قاسمى  است.  رسانده  پايان  به  اسماعيل 
نبردهاى  از  بسيارى  به  آن  طى  در  و  است  سروده  حماسى  شعر 
اغراق  دچار  چه  اگر  است.  كرده  اشاره  اسماعيل  شاه  پادشاهى  دوران 
پردازى هاى زيادى نيز شده تا دشمنان شاه اسماعيل را خوار و ذليل 
نشان داده، و قهرمان اين داستان از ابتدا تا انتها شاه اسماعيل باقى 
بماند. اما او چنانكه در قبل نيز گفته شد، در اشعارش هيچ گونه اشاره اى 
بزرگى  جنگ  به  بخصوص  نداشته،  اسماعيل  شاه  شكست هاى  به 
حتى  بوده،  اسماعيل  شاه  دوران  حادثه  مهم ترين  كه  چالدران،  چون 
اشاره اى نكرده است. در پايان بايد گفت، قاسمى با به تصوير كشيدن 
داستان هاى دالورى هاى شاه اسماعيل او را پادشاهى فوق العاده جلوه 
داده است، و نبردهاى دوران او را با نگاهى يك طرفه و از روى تعصب 
به تصوير كشيده است. مسلمًا اگر با نگاهى بدون تعصب ، تمام حوادث 
دوران اين پادشاه را دراشعارش بيان مى كرد، اين كتاب درخور ارزش 

بيشترى مى بود. با اين حال اين كتاب اگر چه به زبان شعر به بيان 
وقايع تاريخى پرداخته و شاعر از لحاظ الزامات شاعرى و تعصبى كه 
داشته فقط به توصيف ممدوح خود توجه داشته، اما در بيان بسيارى از  
وقايع كه به نفع ممدوحش بوده، كوتاهى نكرده و بسيارى از حوادث 
دوران اين پادشاه را به تفصيل در اشعارش آورده است. از اين رو اين 
كتاب به عنوان يكى از منابع مهم تاريخى مى تواند مورد استفاده تاريخ 

نويسان و محققان عصرصفوى قرار گيرد. 
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