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 چکیده 

درطلبیعزتوشأنحفظاسالمی،انقالبازپسهایسالدرکهباورنداینبرایعده
واقعمغفولبعضاملیمنافعرهگذراینازواستداشتهرجحانملیمنافعبرخارجیسیاست
اندشده گرفتهبرتواندمیجوییعزتوشأنبهتوجهازمیزاناینکردبیانبایداما. »از

بلکه،اسالمیانقالبازبعدالزامانهامراین.باشدایرانیان«طلبنزلتماستراتژیکفرهنگ
بهعنوانراصفویهدورانتوانمیکهشدهاعمالخارججهانباایرانتعاملدرهاستقرن
معاصرخارجیسیاستدرطلبیمنزلتاستراتژیکفرهنگتجربةتجلیاتنخستینازیکی
.بردنامایران
روشیتوصیفیـوبارویکردیتاریخیو«یجویعزت»تحلیلیمفهوماربستکبامقالهاین

جزدیگریمفاهیمکهاستفرضیهایناثباتپیدرتحلیلی، امنیّتوقدرتکسببه
بالتبعوداردصفویهدوراندرراایرانخارجیسیاستتبیینقابلیّت«یجویعزت»همچون

«قدرت»کسببهجزدیگریمفاهیمآیاکهاستهاینگونروپیشمقالهاصلیپرسشآن،
یجویعزت»همچون«امنیّت»و ،«منازعاتدرخودخواستهمحدودیّت»مؤلّفةسهبا«
صفویهدوراندرراایرانخارجیسیاستتبیینقابلیّت«یجویمنزلت»و«هویّتاولویّت»

دارد؟
 

عزتواژگان کلیدی: خارجی، خودخواسجویسیاست محدودیت منازعات،ی، بر ته
یابیومنزلتطلبیهویّت

                                                                                                                                             
h.khodadi1404@yahoo.com.دکتریعلومسیاسیدانشگاهتهران8
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 مقدمه
 به انسان تقلیل به شأن شناسیهستی عمق که سیاسی هایپارادایم از دسته آن رسدبهنظرمی

 و باورانه( ماتریالیستی)میل المللنگاهیبین روابط در امنیت ماهیت به انجامدمی «میل »و «عقل»

 رود.نمی فراتر محدوده همین از هاآن معرفتی هایگزاره فرجام و دارند گرایانهعقل

 دو از متشکل مادی، ساحتی تک انسان مبنای بر همگی المللبین روابط متعارض هاینظریه

 عزت یا عزتطلبی )عنصر مادی وغیر روحانی گونهبعد هر از عاری و"عقل"و"میل"عنصر

 )عزت تیموس عنصر شدن رانده یهحاش به و فراموشی دارد، واقعیت آنچه اما استوارند. نفس(

 لیبرالیسم، نظریات المللاست.بین روابط هایآننظریه تبع به و مدرن شناسی انسان در نفس(

 و میل)اشتها سائقه و انگیزه در ریشه انگاری سازه حتی و مارکسیسم گرایی،نوواقع رئالیسم،

 روابط امنیتی اصلی نظریات و هاپارادایم از یک هیچ نتیجه در دارند. عقل سائقه ویا شهوت(

عزت، امنیتیمذکور،اهمیت هاینظریه و ندنیست استوار نفس( تیموس)عزت عنصر بر المللبین

 ندارد وجود اینظریه هیچ و داده کاهش انسانی مستقل رانة و محرک عنوان به را مقام منزلتو

 روح، که است توجه قابل نینهمچباشد. عزتنفس به انسان نیاز و روح محرک بر مبتنی که

 "یک عنوان به آفرینینقش ولی است شده جدا فلسفیغرب و سیاسی واژگان قاموس از شاید

 است. نکرده رها را"بنیادین بشری رانه

،«عزتطلبی»ایبهنامِ درسیاستخارجیایرانواژهپیروزیانقالباسالمی،ازرویپس

نوعینوستالژیتاریخیاست.اینگمان،تباریدبابشدهاستکهبی برآمدنِ اردونمودگرِ

بررسیبن/درونمایهکلمهشود.تعریفمیکنشدینیوکنشملیایرانیانمفهومبرپایه با

هاچههدفعزتطلب،وبادرنظرداشتناینپرسشِبنیادینکهسیاستخارجی«طلبیعزت»

گراییِنوستالژیکبهستیافتکهوجودِنوعیبازگشتتوانبهاینباوردهاییدارد،میوبنیان

«طلبیعزت»بهنامایواژه،سببسازخلقمفهومگنجبعدازوقوعانقالباسالمیطلبیعزت

شدهاست.

درتاریخواینرویکردعملیدرسیاستخارجیپرسشبنیادینایناستکهآیااینواژه

؟صرفنظرازتمامیکردآنرادرکودریافتتوانتباریوم؟ایداردواندیشهایرانی،سابقه

،بهطرزیناگهانیوبدونآنکهازپیششناختهشدهباشند،85انقالبآیاپیروزمندانها،سخن

یافت میاند؟هاینمنزلترا یا پیشینههایاندیشهتوانرگهو برفرازهایایو درباره تاریخیرا
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کهازآسمانبهونشاندادکرددرایران،شناساییخارجیسیاستکشیدهشدنآناندرعرصه

جاکهقریببهاتفاقتأمالتبهنظرمیرسدازآناند؟زمیننیامدهوخلقتیشتابناکنداشته

ورزانه اندیشه نظریو درباره ایکه ایران غرسیاستخارجی به متعلق انبیصورتپذیرفته،

شودکهمقالهپیشرودرصددجبرانآننزمینهاحساسمینوعیخالءتئوریکدرایاست،

استونقطهشروعچنینپیشینهتاریخیراازدورانصفویهبهعنواننخستیندورهظهوروبروز

دهد.چنینرویکردیدرسیاستخارجیایرانقرارمی

جوئیعزت» عباس( اصلی گیرانتصمیم« شاه و اسماعیل )شاه صفویه  در حکومت

 و جو عزّت رفتار این که است بوده مؤثّر صفویهباجهان دوران منازعات تداوم یا و گیریشکل

 عزت یا محور روح ایرانیـاسالمیانسانشناسی مبانی در اساسیودیرینه ای ریشه طلب منزلت

. دارد ایرانیان «محور تیموس» محور

 
 و فرضیة پژوهش پرسش

ایناس بر پیشرو مفاهیمسوالاصلیمقاله آیا استکه جز اسشکلگرفته دیگریبه

قدرت»کسب » امنیّت»و همچون« منزلتعزت» طلبیجوئیو تبیینسیاستخارجی« قابلیّت

حکومت)شاه اصلی گیرانجوئیتصمیمایرانرادردورانصفویهدارد؟وبهعبارتیآیاعزت

عباس اسماعیل شاه یا گیریشکل در (و است؟ بوده یراندرصفویهمؤثّرمنازعاتا تداوم و

درپینشاندادناین«طلبیجوئیومنزلتعزت»کاربستمفهومتحلیلی باحاضر مقالة بنابراین

استکه  مفاهیم فرضیه همچون امنیّت جزکسبقدرتو منزلتعزت»دیگریبه جوئیو

جوئیوعزت»هعبارتیقابلیّتتبیینسیاستخارجیایرانرادردورانصفویهداردوب «طلبی

ایراندردوران منازعات تداوم ویا گیریشکل در حکومت اصلی گیرانتصمیم «طلبیمنزلت

.است بوده مؤثّر صفویه


 پیشینه پژوهش

 عمومی آثار شامل اوّل دستة ؛اندشده تنظیم دسته دو در بررسیمقالهحاضر، مورد ادبیات

مدّت در ایران خارجی روابط و سیاست تبیین درپی که پرداختهشده آثاری مرور به که است

درملتّی:ایرانخارجیسیاست (درکتاب8938مانندروحاهللرمضانی).هستند طوالنی زمانی
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خارجیروابط(درکتابتاریخ8933مهدوی)هوشنگجهانی،عبدالرضااموردرتوسعهحال

ایرانخارجیسیاستدرروندوالگورکتاب(د8931چی)ایران،ابراهیممتقیوزهرهپوستین

اند.همانتریبررسیکردهدریکدورهزمانیطوالنی را ایران خارجی روابط و سیاست کهو...

بودهبررسیهدفتاریخ،است،پیداآثارایننامازکهگونه فقدانواستنویسندگان

.استمشهودآندرخارجیسیاستتبییندرمورداستفادهنظریمفاهیمیانظریبندیدسته

عواملاثرایندرایرانخارجیروابطدهندۀتوضیحعوامل حالعیندروغیرساختاریبه

پیروزیهاشکستها،ائتالفواتّحادهاژئوپلتیک،مسائلقدرت،مثلایگرایانهواقع درهاو

.شودمیمحدودافرادنقشمواردبعضیدروصلحمعاهداتها،جنگ

بررسیدورانصفویهدرراایرانخارجیروابطوسیاستپردازدکهمیآثاریبهدوّمدستة

صفویه،علیدوراندرایرانخارجی(درکتابسیاست8938مانندنصرالهفلسفی).اندکرده

و8958صفوی)اسماعیلشاهعهددرایرانخارجیروابطدوکتابتاریخدروالیتیاکبر )

در(،8931متی)رودلف(،8953صفوی)اوّلعبّاسشاهعهددرایرانارجیخروابطتاریخ

صفوی.عصرخارجیسیاستواقتصادکتاب

کتابصفوی،دورانخارجیروابطوسیاستمورددرشدهبررسیمنبعچهارمیاناز

وتاریخیوالیتیکتابدوصفویاست،دورانخارجیروابطبرشرحیتاریخیصرفاًفلسفی

غیرنظریمتیمقالةرودلفوهایغیرمتعارفاستداللومفاهیمدارایحالعیندرویرنظریغ

.بودمتعارفهایاستداللومفاهیمبرمبتنیو

توانبیانکرددربسیاریازآثارنامبردهشدهدردوقسمتباال،ارزشبهطورخالصهمی

درابزاریجعبةبهآنارزشیاوشدهاشتهانگنادیدهغیرمتعارفوتکوینیهایپدیدهتوضیحی

تاریخیآثارازهمگیآثاراین.استیافتهتقلیلمدارانسیاستدست صرفاتوصیفییاصرفا

رااسنادیدارایهایکتابوهازندگینامهشاملخاطرات،اوّلدستمنابعبررسیوهستند

.دهدتشکیلمیرامقالهاینمصداقیهایبررسیاساسکهشودنمیشامل


 تحقیق روش

 مثل اوّل دست هایداده اولویّت با ایکتابخانه کامالً مقاله این در هاداده شیوهگردآوری

 و گفتار و رفتار شاهدان خاطرات ها،سخنرانی خاطرات،دیپلماتیک، و تاریخی حقوقی، اسناد
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روشتوصیفیـوروشکلیپژوهشمنبعثازاست اصلی گیرانتصمیم و گرانکنش افکار

تحلیلیاست.



 فرضیه بررسی روش

 یک هر اتّخاذ در کنشگران تصمیمات که داد نشانبتوان اثباتفرضیه،اگر احراز منظور به

 نقشتوانمی جوئیاست،عزت هایمؤلّفه از ناشی هایخارجیدورانصفویه،منازعه مراحل از

 محدودیّت»آیا کرد؛ بررسی باید منظور ینبد .کرد احراز منازعه از مرحله آن در جوئیراعزت

 در اصلی گیرانتصمیم نزد «جوئیمنزلت» و «هویّت اهمّیّتیافتن»،«منازعه بر خودخواسته

 این خیر؟ یا اندبودهمنازعاتدورانصفویهمؤثّر مصادیق گانة سه مراحل از یک هر گیریشکل

.گیرندمی قرار جستجو مورد اصلی گیرندگانتصمیم رفتار و اظهارات در هامؤلّفه



 چارچوب نظری
«جوئیهایعزتتعریفعملیاتیشاخصه»چارچوبنظریمقالهپیشروازمبحثتئوریک

شاخصه تبیین تشریح بر نگارنده سعی بنابراین است. محدودیّتجوئی)هایعزتحیاتگرفته

اهمیّتیافتنهویّتومنزلتجوئی برمنازعه، وحیاخودخواسته اینشاخصه( باتدادنبه ها

بررسیتحوالتخارجیدورانصفویهاست.



  مفاهیم تعریف
 جوئی چیستی عزت

رفتارعزت در شکل دو به را عزّتخود استکه هدفکسبعزّت رفتاریبا جوئی؛

می نشان میکنشگر کنشگر هدفغائی به بدل خود اوّل؛ رفتاردهد. راهنمای دوّم؛ و شود

شود.باایننگاهبهدونقشعزّت،نحورفتارکنشگربهنوعیباعزّتمحدودمیشودوبدینمی

عزتمولّفه مفهوم یافتنهای اهمیت منازعه، بر محدودیتخودخواسته از عبارت نیز جوئی

جوییهستند.هویّتومنزلت

تحلیلمیدرادامهماهیّتاینمولّفه شده، براساسمطالبشرحداده مها تا قصودوشود

هادرتاریخمنازعاتایراندورانمصادیقهریکمعلومشدهودرقسمتبعدمصادیقعینیآن
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شود.صفوییافتمی


 محدودیّت خودخواسته بر منازعه
چنینمحدودیّتیشاملچهچیزهاییمی شود؟محدودیّتخودخواستهبرمنازعهشامل؛امّا

یازقواعدبرمنازعهومحدودیّتدراهدافمنازعهمحدودیّتدرابزارمنازعه،محدودیّتناش

.(Lebow, 2008a: 149)است

می را منازعه ابزار کنشگرمحدودیتدر که داد توضیح گونه این ساده شکلی به توان

برخالفتواناییاستفادهازیکابزارجنگیخاصوباوجوددانستناینموضوعکهاستفادهاز

کند.بخشد،ازاستفادهازآنخودداریمیادرمنازعهبهبودمیاینابزار،موقعیتاور

می قواعدبرمنازعهرا محدودیّتناشیاز ادبیاتموردمطالعه، به توجّه تواناینچهاربا

 ,Lebowمحدودیتدانست:اول؛ایجادمحدودیتبرخودباتوافقبرسرزمانومکانمنازعه)

2008a: 20شیازمهمان(،دوم؛محدودیتنا(نوازیLebow, 2008bسوّم؛محدودیتناشیاز،)

قراردادهایپیشینیابهعبارتیوفایبهعهدوچهارم؛محدودیتناشیازجوانمردی.

محدودیتدراهدافمنازعهدرواقععبارتاستازتعییناهدافیبهغیرازاهدافمتعارف

اگراهدافمتعارفدرمنازعاترا افزایشعمقاستراتژیکبهمنظوردرمنازعات. تسخیریا

خود عبارتاز هدفکسبعزّت اهدافمنازعاتبا بدانیم، بقاء و امنیّت کسبثروتیا

 ,Lebowابزاریدرقالبنمایشرقابتیشجاعت،سلحشوریوجنگاوریویااحیاءاعتباراست)

2008a: 162-164.)


 اهمیّت یافتن هویّت
کنیمکهکنشگرباالصاقخودبهآنوادّعایتراچیزیتعریفمیبهصورتاولیّههوی

ازدیگرکنشگرانمتمایزمی تعریفو عنصرمالکیتش، اینجا در تفاوت»شود. کلیدی« بسیار

است.هرگونهمانعدربرابرتکوینهویّت،یاحملهبهآنبهعنوانتهاجمبهخودکنشگرتلقّی

اوّل؛آمیمیشودوواکنشمنازعه بههمراهخواهدداشتوبردوقسماست: زآنکنشگررا

گیرازاولویّتیافتنامنیتهستیشناختیبهامنیتفیزیکیودوّم؛دنبالهروینخبگانتصمیم

هااست.دیگرنخبگانوتوده
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خورد.دراینجوامعدرجوامععزّتمحور،اهمیّتیافتنهویّتبههدفنبودنبقاءپیوندمی

اینگزارهرامی«اولویتهویت»ترازپایین«اولویتبقاءوامنیت» تواندراینقالببیاناست.

شأناولویتبیشتری«امنیتفیزیکی»نسبتبه«شناختیامنیتهستی»ایکردکهدرچنینجامعه

بهعبارتدیگرمی برامنشناختیتوانگفتاگریکواحدسیاسیامنیتهستیدارد. یتاشرا

فیزیکیترجیحدهد،اینجامعهدرپیحفظحیثیتخودازطریقهویتشاست.



 جوئی منزلت
گیری،تداوموجوئیونقشآندرشکلجوئیعبارتاستازمنزلتسوّمینمؤلّفةعزت

پایانمنازعاتاست.اگرشهرتراباتساهلمفهومینزدیکبهمنزلتبدانیمدومفهومعزّتو

شوند.سطةمفهومحیثیتبههممرتبطمیمنزلتبهوا

اینتوضیحاتانتزاعیوبهمنظورعینی منزلتبا ازبخشیبیشتربهمفهوم استفاده جوئیبا

عینی مفهوم دو به منزلتجوئیرا اینتوضیحاتآمد، در مفهومشهرتکه شناسائی»تر و«

دهیم.یکنیمودرادامهآنهاراتوضیحمتبدیلمی«احیاءاعتبار»


 شناسائی
شناسائیعبارتازاذعانکنشگرانعضومحفلیخاصبهپذیرشکنشگریخارجازآن

ازآنجاییکههدفاینکنشگر محفلکهعالقمندبهحضوردرآنجمعومحفلمیباشد.

برایکنشگر اینهدفموجباحساسعزّت شدن برآورده است، اینمحفلبوده به ورود

شود.فرآینددبود.شناسائییککنشگربهصورتدوفرایندمجزّاانجاممیجدیدالورودخواه

اوّل؛بااستفادهازسهمفهومتحسین،تقلیدوپذیرشوفرآینددوّم؛باسهمفهومانتقاد،انحرافو

دهد.یارگیریشناسائیرانشانمی

( تحسین با کنشگر اول؛ فرآیند تقلSteele, 2008: 69,93,96در و )(  :Lebow, 2008aید

کندبارعایتسلسلهمراتببهنوعیخودرابه(ازهویّتیکمحفلسعیمی15,19,452-543

درفرآیند آنهویّتالصاقکند.موفقیّتاینروشبهپذیرشاعضایفعلیمحفلبستگیدارد.

 محفلی هویّت با مقابله یا یکمحفل، در شدن پذیرفته عدم دلیل به کنشگر بادوّم؛ که

زند،ازاصولهویّتمحفلهنجارهایآنمغایراست،دستبهانتقادازهویّتمحفلرقیبمی
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جویدوسپسبایارگیریازبینکنگرانسرگردانیارقیبباگزینشاصولیمتضادانحرافمی

(.Lebow, 2008a: 544)سازدناراضیدرمحفلرقیب،محفلخودرامی
 

 احیاء اعتبار
ا کنشگراحیاء است. میانرفته از آناعتبارکنشگر در شرایطیاستکه مربوطبه عتبار

هایکنشگرازعللوزند.فرآینداحیاءاعتباربستهبهبرداشتدستبهتالشبرایاحیاءآنمی

دالیلازمیانرفتناعتباراولیّهدونوعاست.کنشگرازمیانرفتناعتبارخودرایاناشیازتحقیر

)Onuf, 2009: 147) توهینو شرم از ناشی یا سویکنشگریدیگر از )Steele, 2008: 41; 

Bowman, 2006: 27داند.احیاءاعتباردرنوع(ازدسترفتنیکموقعیتواعتبارتاریخیمی

گیرد.اوّلازفرآیندتحقیرـخشمـانتقامودرنوعدوّمازفرآیندشرمـجبرانصورتمی

(Lebow, 2008a: 534اناشیازمواردیخاصبرایکنشگربرتر،مثلآسیبدیدن)تحقیری

(،یاناشیازمواردیLebow, 2008a: 69تر)یااحساسندایهماوردطلبیازسویکنشگرپایین

پاداشنامناسب) وعدۀ شدن، تهدید مثلعهدشکنی، کنشگران تمام برای  ,Lebowعمومی

2008a: 552 -553وجودم برابرخودابرازی)(، وزیرسؤالرفتنLebow, 2008a: 19وانعدر )

(است.O’Neill, 1999: 87 -88 ; Lebow,2008a: 15استقالل)

خشمازنگاهلیبوبادومفهومدردوامید،واسطدومفهومابتدائیوانتهاییاینفرآینداست؛

دوامیدبهانتقامازآنراایجاددهدردناشیازتحقیروتوهینیکهکرامتفردراکاهشمی

کند.ازنظریونانیان؛خشمکاالییتجمّلیاستکهفقطمحدودیازافرادتواناستفادهازآنمی

(.در Lebow, 2008a: 130 – 131جوئیهستند)رادارندوآنافرادمحدوددارایقدرتانتقام

قدرتمندهستندکهتحقیرراتجربههایهایضعیف،بلکهدولتعرصةسیاستخارجینهدولت

شود،اینالمللوقتیازشناسایییککنشگرمدّعیقدرتجلوگیریمیکنند.درسطحبینمی

دولت درپیخواهدداشت. تجربهخواهدکردکهانتقامرا هایدرسلسلهکنشگرخشمیرا

ند،موجببروزخشمیدرآنترِقدرتکهقدرتیباالترازخودراهماوردتلقّیکنمراتبپایین

می فرومایهکنشگر سویکنشگر از احساستحقیرشان از ناشی که است)شوند  ,Lebowتر

2008a: 69شودودرنهایت،دستبهانتقام(.درادامه،کنشگردروضعیّتتحقیردچارخشممی

(Bowman, 2006: 21 & 27می)نیانتقام،همبایدزند.درتوضیحمرحلةانتهاییاینفرآیند،یع
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(.انتقامکهLebow, 2008a: 15هانسبتبهخودوجوددارد)حرمتیگفتمیلبهانتقامازتمامبی

کندکهاحیاءاعتبارنیازمنداشعبارتازدرگیریدرخشونتاست،ایجابمیدرشکلساده

ودرمالءعامجزای(.تحقیربایدکامالًمحوشودO’Neill, 1999: 91مشارکتدرخشونتباشد)

عاملشرم،دادهشودچنانکههمهبتوانندشاهداینانتقامباشندوآنرادرککنند.صرفهیچ

(.Bowman, 2006: 27ایبرایایناهدافزیادنیست)هزینه

شود.شرمنتیجةازدسترفتناعتباردرکنارتحقیر،شرمهمباعثازبینرفتناعتبارمی

اونیلتوانمندیکنشگرانراناشیازنقشک کاهشتدریجیاعتبارتاریخیاواست. نشگریا

(.ایناستداللبهاینخاطراستکههرچهO’Neill, 1994: 14داند)ایدرایجادشرممیموّلفه

کنشگرانتوانمندیبیشتریداشتهباشند،دردووضعیتازدسترفتناینتوانمندیویاعدم

از شایسته میاستفادۀ شرم دچار میآن جبران در سعی حالتشرم در تاشوند.کنشگر کند

مجدداًاعتبارخودراکسبیاآنرابازتعریفکند.


 جوئی در سیاست خارجی سلسلة صفویه عزت

 تکوین هویّت در دوران صفوی و نقش آن در منازعات با عثمانی

عزت تأثیر کیفیّتو زیادیمنوفهم حدّ صفویتا تکوینهویّتبهجوئیشاه فهم طبه

صورتنیروییمحدودکنندهومنبعیتأثیرگذاریبرشاهاست.گرچهحقالهیشاهاندرهیچ

(وشاهانصفویدرفقدان8923:868ایبهاندازۀدورۀصفویمطرحنشدهبود)سیوری،دوره

 ،823-8923:889،829قشراشرافیومفهوماشرافیّتدارایقدرتمطلقیبودند)طباطبائی،

(،تکوینهویّت،نزدشاهانصفویدرگذرزمانباتصوّف،تشیّعوصدالبتهخود832-833

صورتمی سلطنت، پدیدۀ طباطبایی، 8923پذیرفت) تکوین331-818: در نیروها این و )

جودرشاهانصفویاثرگذاربودند.بازوینظامینهضتوسپسدولتصفوی،هویتیعزت

(.8939:28یانقزلباشرانبایدازقلمانداخت)مصباح،یعنیسپاه

 ایران در صوفیگری طرق از بعضی وسیله به بعد به میالدی سیزده/شمسی هفتم قرن از تشیّع

 را او والیت و داشتند(ع) علی حضرت به خاصّی عالقه ولی سنّیبودند درظاهر که یافت رواج

 زمان در داشت، سیادت ادّعای رسیدن قدرت ازبه پس صفوی خاندان گرچه .بودند پذیرفته نیز

 هاییبرداشت حتّی و (Morimoto, 2010: 447نداشت) وجود ادّعایی چنین صفیالدّین شیخ
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(Ghadimi and Abbasalipour, 2011: 177-180دارد) وجود صفیالدّین شیخ بودن سنّی بر مبنی

دربزرگشاهاسماعیل،یعنیجنید،بهبعدبهنحویکهبرخیمعتقدندطریقتصفویاززمانپ

 جنید ابن علی زمان در و داد نشان مشعشع نهضت به شدن جذب با را خود شیعیهایگرایش

(.ازاواخرحکومتشاهاسماعیلنیازبهحکومتفقها998-8923:996شد)نصر، شیعه کامالً

دوحتّیازنظرمتونفقهیشیعهاحساسشدوبهتدریجفقهادرامورشرعیوقضاییواردشدن

 آن متصدّی و گرفتمی قرار صوفیان اختیار در نباید قضاوت و صدارت مقام صفوی ودولت

 به صفوی دولت نیاز، احساس این (با8922:839بود)جعفریان،فقهیمی سواد دارای بایستمی

(.Stewart,1996)خودپرداخت قلمرو به عامل جبل علمای مهاجرت تشویق

 توانمی صفوی، حکومت هویتی- فکری مسائل با صفوی شاه دو این قدرت ارتباط مورد در

 مرادی و مریدی رابطة از ناشی تکوینی قدرت اسماعیل شاه زمان در که کرد مطرح را اینگزاره

 را عزّت به تمایل صفوی حکومت در گرفته نضج شیعی هویت وهمچنین چالدران شکست تا او

 منازعات ایجاد در عزّت اثرگذاری موجب او قدرتفیزیکی عبّاس شاه زمان در و شدمی باعث

(.8939:23)مصباح،شدمی

 تهدید واقع در آن به حمله یا هویّت تکوین برابر در مانع هرگونه دیدیم، نظری چارچوب در

 که ایامعهج در.دارد دنبال به را کنشگر آمیزمنازعه واکنش و کنشگراست شناختیهستی امنیّت

 دیگران برابر در هویّت این رقابت و هویّتیخاص تکوین اساس بر گیریآنشکل  است؛

 «هستیشناختیامنیّت»ایجامعه چنین در که دانست موجّه و منطقی را گزاره این صدور توانمی

.دارد بیشتری اولویت «فیزیکی امنیّت» به نسبت

این.یافت تکوین تشیّعِ نوعی تکوین با دریجت به تأسیس، از پیش از صفوی دولت هویّت

 بر عالوه که داد قرار عثمانی امپراتوری با رقابت در و برابر در را صفوی عهد ایران هویّتْ

 این ترتیب بدین.بود داده قرار سنّی اسالم را خود هویّت برابراروپا، در اسالم جهان نمایندگی

 و دهد قرار صفوی دولت هویّت برابرتکوین در نعیموا هم عثمانی امپراتوری تا شد باعث امر

آمیزواکنشمنازعه حمالت، سپس و موانع این کند. حمله هویّت این به آن تکوین از بعد هم

.داشتپیدرراصفویدولت

 به توانمی اسماعی؛ شاه عصر در صفوی حکومت هویّت منبع به عثمانی حملة مصادیق از

 تصمیم به حمله ضمن آن در که داشت اشاره اسماعیل شاه به نسلیمسلطا تهدیدآمیز هاینامه
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تشیّع به بخشیدن رسمیّت به در صفوی حکومت جنگاعالمصفویحکومتبهمذهب

می توسویاز]عنهمارضیاهللکریمینشیخینسبّ»شود: تواترپیوستحدودبههمه[ ائمه.

تراارتدادوفرکاجمعینعلیهمرضواناهللمهتدینعلمایودین دادندفتوی]...[ نیزما]...[

 دریا از الظفر و بالخیر ختم صفر شهر در [...] .پوشیدیم خفتان و زره [...] تقویتدینجهت

سرازصفدریسودایسروریقدرتپنجهسربه]...[که نیت بدان فرمودیم عبور [بسفر تنگه]

(.838-8935:836)نوائی،«کنیمبدراتسراسیمه

 عین در ساخت مجاب را اسماعیل شاه صفوی، حکومت هویّتشیعی به حمالتی چنین

 مشخّص بعد بخش در .دهد مثبت جواب سلیم سلطان جنگ دعوت تجهیزاتبه و نفرات ضعف

 برای دیگر مشکلی عزّت مسألة جز به نبرد، به دعوتشدن به اسماعیل شاه توجّهیبی که شودمی

.کردنمی ایجاد او

 

 منازعه در خواسته خود محدودیّت

 سیاست خارجی در اسماعیل شاه خودخواستة محدودیّت
ورفتشیخیکعادینقشازفراترکهآنجاییازولیبودصوفیفردیاسماعیلشاه

اوانسانیمافوقدالیلازاشنظامیکامیابیکهشدرهبریتلقّیگرفت،قرارخلقوخدامیان

 برای الهی صفات امام، دوازده نمایندۀ(اودرمقام988-8923:986تی،شد)امورّمیبرشمرده

 یا و صوفی مریدیا حکم پیروانش .بود صفوی کامل مرشد و مرشد پیر، خطا، از مبرّا و قائل خود

 و گذاشتندمی حرمت الهی موجودی چون او خواست به همواره قزلباش سربازان و داشتند غازی

 کنم،درمی قربانی مرشدم و پیر راه در را خود«مورشیدیمپیریماولدغیمقربان»جمله این با

 دهدمی جنگنشان میدان در آنها متعصبانة رفتار از هاگزارش و کردندمی رجزخوانی هاجنگ

 چون خواستندنمی پیروزی جز چیزی جنگ در و بود آنها درونی ایمان از حاکی آنها فریاد که

:8923رفت)رویمر، خواهند بهشت به مستقیماً هم مرگ صورت در و یرندبودندفناناپذ معتقد

وقواعدابزار،بلکهشوددنبالقیمتیهربهکهنیستپیروزیچیزیتصوّراتیچنین(.با98-98

اهدافیدیگروشودمیمحدودمتعارفمنازعاتاهدافوقواعدابزار،بهنسبتمنازعهاهداف

بقاءاولویّتندارد.وامنیّتیاثروتکسبمنظوربهاستراتژیکمقعافزایشیاتسخیرچون

 باید جنگ این متعارف نگاه در بود؟ چه چالدران جنگ از سلیم سلطان و اسماعیل شاه قصد
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 یا ثروت کسب منظور به استراتژیک عمق افزایش یا تسخیر چونفتوحات، اهدافی قالب در

 تنها نه دهدمی نشان جنگ این در دو رفتاراین بازخوانی ولی باشد، گرفته صورت بقاء و امنیّت

(.8939:31)مصباح،بود شده محدود نبرد این قواعد و ابزار بلکه شد،نمی دنبال اهدافی چنین

 اشاره توپخانه از استفاده به صفوی سپاه تمایل عدم به باید جنگ محدودیّتابزار مورددر

مخالف توپخانه از استفاده صفوی نظام که چرا کرد کردمیتلّقیسپاهشجاعتوشکوهرا

(.8928:938)میرزارفیعا،

 مکان و زمان سر بر توافق یادآوری با چالدران، جنگ در قواعد با محدودیت ایجاد مورد در

 دولت مواجهة نحوۀ به باید منازعه، در ایقاعده محدودیت عنوانابعاد به جوانمردی و منازعه

 سلیم سلطان دعوت حالی در شاهاسماعیل اواّلً .کرد اشاره عثمانی توپخانة اراید سپاه با صفوی

 را درخور سپاه سازیآماده و گردآوری برای مناسبی زمان هم، که پذیرفت را جنگ برای

 سپاه پذیرش، عدم صورت در اینکه هم و (؛ 38:الف 8925 ترکمان، )اسکندربیگ نداشت

بهدعوتپذیرشازنوعی(.چنین95-8935:92شت)نوائی،ندا جزبازگشت ایچاره عثمانی

تنبهتننبردبهدعوتیادآور(و8935:833)روملو،«زوربازویغرور»بهاعتمادازناشینبرد

 اعتبار رفتن بین از مساوی بهآندعوتپذیرشعدمکهنبردهایییعنیاست،دوئلبهدعوتیا

 خویبه هایکوهستان در خود مزیّت دارای پایگاه از ماعیلاس شاه ثانیاً،.است مدعو شخص

درشدهنوشتههایکتابتمامدرتقریباً(؛ثالثاً،8923:38رفت)رویمر، چالدران دشت سمت

 شبیخون بر مبنی خود سپاه امیران اکثر پیشنهاد برابر در اسماعیل کهشاهاستمتواتردورانآن

 ترکمان، بیگ کرد)اسکندر مقاومت آرایشنظامی از پیش و قبل شب در عثمانی سپاه به زدن

؛روملو،8981:323یداهللشکری،868-8951:868 خواندمیر، بن محمود امیر ؛38:الف 8925

8935:838.)

 به اسماعیل شاه دادن پناه توانمی را اسماعیل شاه با سلیم سلطان دشمنی علل از یکی رابعاً،

:8981است)یداهللشکری، نوازیمهمان مصداق که دانست سلطانسلیم، برادرزادۀ مراد، سلطان

359–358 اسکندربیگترکمان، 8925؛ مقالة38الف: المللوهویّتروابطبین»(.  نشان«

منابععزّت،باعثآغازجنگ از یکی عنوان به آن بر اصرار و نوازیمهمان چگونه که دهدمی

(.Lebow, 2008bترواشد)

 که اوّل مورد :کرد اشاره مورد دو به توانمی هم جنگ اهداف بودن محدود مورد در
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نشان سلیم رفتارسلطان جوئیدرعزت وجود نشانگر  سلطان هدف چگونه دهدکهمی است،

 جنگ سلیمدر سلطان ازپیروزی پس .است نبوده صفوی دولت خاک فتح جنگ این از سلیم

راخودرضایتشان اعتراض عدم با شهر این تسنّن اهل مردم تاکثری گرچه تبریز، فتح و چالدران

(،سلطان839–833و8935:831؛نوائی،8923:988دادند)امورّتی،نشانقدرتجائیجابهاز

عثمانیسپاهمدّتاینازپسوداشتنددستدرراشهراینروزهشتتنهاعثمانیوسپاهسلیم

شد شهر وارد سرعت به اسماعیل شاه و کردند اتراق رآماسیهدوترکراایرانخاکوتبریز

(.8935:833؛روملو،8935:899)نوائی،

ازیکیدولت،دومیانمتعارفنبردهنگامةدراگرکهشودمیناشیمنطقایندوّمازمورد

عیانمدّمیانقدرتداخلیجنگیقین،بهقریباحتمالبهمواجهشودخودشاهمرگبادواین

درتاآوردمیوجودبهدیگردولتمناسببرایفرصتیوکردهتضعیفرادولتاینجانشینی

خودبهآنراخاکازایپارهودهدشکستراآننابرابرجنگیدررقیبضعفهنگامةاین

شاهسپاهکهحالیدر(م8886/ش238)ق388سالدرولی(.8939:38)مصباح،.سازدملحق

ودرگذشتسلیمسلطانبود،عثمانیسمتبهحرکتبرایسازیآمادهواندیشهدریلاسماع

 علماءاعال،نیافته ظهور مخالفتی او جانبچوناز»وشداوجانشینسلیمانسلطانفرزندش

(.39الف:8925ترکمان،بیگندانستند)اسکندر جایز خصم حرکت بدون لشکر اعالم

به با تاکنون  جنگ که دادیم نشان جنگ اهداف و قواعد ابزار، در دیتمحدو اشاره

 یا ثروت کسب منظور به استراتژیک عمق یاافزایش فتح راستای در متعارف جنگی،چالدران

 جنگ هدف نشاندهد، که است ایجابی مصداقی به اشاره نوبت اکنون .نبود بقاء و امنیّت

 رقابتیِ نمایشِ» یعنی خُرد، گواه مورد دو به اوّالً منظور این به .است بوده جوئیمنزلت چالدران

اولویت «شجاعت  شیوۀ اساس بر ثانیاً و شودمی اشاره ارضی تمامیت به «ناموس» باالتر و

.شودمی استدالل «ریسک»پذیرش

 شاه شخص تن به تن جنگ از عبارت خُردیعنینمایشرقابتیشجاعت گواه مورد اوّلین

درخواست اوغلی مالقوج .است عثمانی پهلوان و قهرمان با اسماعیل )یداهلل سلطان به سلیم

 تن به جنگتن به را اسماعیل روزگارشاه شجاعان و (ازدالورانعثمانی8981:329شکری،

(38 :الف 8925 ترکمان، بیگ )اسکندر«فراخواند

 موجب و آمد پیش چالدران جنگ پایان در که است اتّفاقی به استناد خُرد گواه مورد دوّمین
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 سخت شکست از پس.بدهد پیشنهادی حادثه این مورد در سلطانسلیم به اسماعیل شاه تا شد

 او همسر با همراه اسماعیل شاه دربار چالدرانحرمسرای جنگ در سلیم سلطان از اسماعیل شاه

 گرا»گوید(.شاهاسماعیلدراینموردمی8923:881افتاد)گوندوز، عثمانی سلطان دست به

طرف بر ما دودمان و آیدمی کار چه به زندگی دیگر را ما افتاد، قیصر دست به ناموس باهلل عیاذاً

 ترک نویسندگان که اینامه طی اسماعیل شاه اتّفاق این قبال (.در8981:818)شکری،«شودمی

حاضرمی استناد آن به بههمسرشاستردادجایبهراایرانخاکازقسمتیشودمیکنند،

عبارتدولتبقاءگرائی،واقعازمتعارف(.اگربنابهتعریف8935:891ببخشد)نوائی،عثمانی

 افتادن»خودشاهاسماعیلقولبهوامراینچگونهکهشاهدیمباشد،ارضیتمامیتحفظاز

کند آن فدای را بقاء و دهد منزلت به را اولویت او تا شودمی ،موجب«قیصر دست به ناموس

(.8939:39)مصباح،

 و متعارف اهداف در که است گزاره این اساس بر ریسک پذیرش شیوۀ اساس بر استدالل

 پذیرش اگر .پذیرندمی را ریسک چیزی دادن دست از صورتاحتمال در تنها کنشگران عادّی

 آن به نسبت بقاء اولویت که کرد اینگونهبرداشت توانمی باش؛ چیزی کسب منظور به ریسک

 دولت آیا.است متعارف اهداف بهجز چیزی منازعه هدف گونه بدین و است ترپائین چیز

 یا کرد؟می تهدید چالدران جنگ به ورود عدم صورت در منزلت دادن دست از خطر را صفوی

شد؟ جنگ این وارد منزلت برایکسب دولت این

 تأسیس تازه دولت تحقیر وردم که بود عثمانی امپراتوری واقع در منازعه به مندهعالق طرف

 و شدندمی جذب صفوی دولت سوی از اتباعش گرفتهبود، قرار صفوی نام پی در و شیعی

 صفوی دولت شناسائی اسالمیمورد خالفت عنوان به و بود آنان تاز و تاخت مورد قلمرواش

گویای جنگ، به ورود برای اسماعیل شاه تحریک برای سلیم سلطان تالش بود. نگرفته قرار

 چیزی اسماعیل، شاه سو، دیگر در است. عثمانی امپراتوری حیثیّت احیاء برای منازعه این اهمّیّت

نابرابر،نبردِاینبهورودشصرفحالعیندرولینداشتنبرددراین دادن دست از برای

برتریکسبصورتدرحالتدربهترینوشدمیمحسوبدولتاینبرایشناسائیازنوعی

(.8939:39)مصباح،کردمیکسبزیادیمنزلتنبرد،ایندر

 در کمتر اهمّیّت دارای کنشگر عنوان به صفوی کهدولتدیدخواهیماعتباراحیاءبخشدر

چگونهامراینوپرداختمی مراتب سلسله در باالتر کنشگر تحقیر به چگونه مراتب سلسله
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 .شدعثمانیامپراتوریانتقاموخشمموجب



 سیاست خارجی در عبّاس شاه حدودیّت خودخواستةم
بهعبّاسشاهکهاستمتفاوتدلیلاینبهاسماعیلشاهبهنگاهنوعباعبّاسشاهبهنگاهنوع

چیزیوفیزیکیاقتداردارایاسماعیل،شاهکاریزماتیکومشروعیتقدرتبودنداراجای

وتوجه«عقالنیّت»را آن اروپایی سفرای وگردانجهانهایسفرنامهبهاستنادباطباطباییکهبود

فرضیةآزمونعبّاسنامد.اینعقالنیّتشاه(می813-8923:881)طباطبائی،«مصالحملّی»به

کندمیمشکلراسیاستخارجیجوئیدرعزتدادننشاندرمقاله استداللوجوداینامّا.

نتیجةازناشیبلکهعبّاسشاهتصمیماتفرایندازشینانهعبّاسشاهبهمنتسبعقالنیّتکهدارد

تصمیماتاست.این

 یطباطبائ حتّی و بود منافع کسب پی در صفوی دوران شاهان دیگر تمام از بیش عبّاس شاه

 عدم از حاکی مواردی توانمی آیا.است چیره او در خِرَد کهانگیزش بیندمی شاهی را او نیز

 قالب در او دوران نبردهای داد تواننشانمی آیا داد؟ نشان را اسعبّ شاه برای پیروزی ارزش

 بقاء امنیّتو یا ثروت کسب منظور به استراتژیک عمق افزایش یا سرزمینی فتح چون اهدافی

.شدندمی محدود عزّت با هم نبردها این قواعد و ابزار و گنجیدنمی

 مشاهدات او .کنیممی استناد دوالوال پیترو سفرنامة به طباطبائی از نقل به جنگ ابزار مورد در

می صورت این به را خود  خالف تفنگ از استفاده گذشته مانند دیگر گرچه که کندذکر

 حملش که توجیه این با بردنتفنگ کار به از سرداران شود،نمی تلقّی شجاعت و مردانگی

8923 )طباطبایی، کنندمی خودداری نیست مقامشان و شأن مناسب دریکجامعة85: تنها ) 

 مقام و شأن که شودمی احتراز علّت این به نبرد در کاراتر سالح از استفاده و حمل از جوعزّت

(.8939:33)مصباح،دهدمی تنزّل را شخص

منازعاتمی در ایجادیآن محدودیّت جنگیو قواعد مورد اشارهدر بر عالوه ایتوان

افشاریوحسّاسیتشاهعبّاسبهوفایبهعهداشارهکرد.فیلیزکوتاهبههدیهبهموارداصراروپ

ایازآثارهنریموجوددرقصر،زِرِنتانیندیوالسیکُوادردومقالةجداگانهبهگنجینهکاگمن

 و صفویپردازندکهبسیاریازآنپیشازآغازهرجنگمیانتوپقاپووموزۀمسکومی

(Çaǧman and TanindI, 1996 &اندشده اهدا عثمانی شاهان هب صفوی شاهان طرف از عثمانی
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Lassikova, 2010: 51 ).و هدیه مفهوم مورد در لیبو دیدگاه نشانگر نامتعارف دادن هدیه این 

کوتاه در را اجتماعی نظم حفظ که بازار در مبادله برخالف لیبو، ازنظر است بازار با آن تقابل

محور معجوا در و شودمی باعث مدّت گریزناپذیر حیثیّت  نظم نمایش هدیه است، شرّی

(.Lebow, 2008a: 141است) بلندمدّت در حافظآن و اجتماعی

 دیار به عثمانی همیشه آنکه با دارد اعتقاد ترکمان بیگ اسکندر عهد، به وفای مورد در

 میان به صلح حرف هرگاه است، کرده واگذار را همنبرد همیشه و کرده لشکرکشی صفوی

 است داده مصالحه فرمانبه عباس شاه.بزنند صفوی به عهد نقض انگ مبادا آنکه برای آمده

 (.395 :ب 8925 ترکمان، بیگ )اسکندر

همانبهمجدّدطوربهتوانمیهمعبّاسشاهزماندرجنگاهدافبودنمحدودمورددر

:شداشارهاسماعیلشاهزماندرجنگاهدافبودنبرایمحدوددرکهکرداشارهمنطقی

تداومجایبهنبردتوقّفوامپراتوریعثمانیباصفویدولتنبردحیندرعثمانیسلطانمرگ

ازشاهعبّاسبازگشتازپس.قدرتسربرداخلیجدالخاطربهحریفتضعیفحالتدرآن

حدّیبهالنهرینبیندرصفویسپاهوضع(م8686/ش8118)ق8198سالدرعالیاتعتبات

عزیمتالنهرینبینبهقضیهبهدادنسروسامانبرایعبّاسشاهخودکهوخامتگذاشتبهرو

عثمانیسپاهدیگر،طرفدرآذوقهکمبودبااینکهشدتامشغولپاشاحافظبانبردیبهوکرد

عثمانسلطانمرگباشدعبّاسهمزمانشاهموفّقیّتاینکهحالیدر.شدنشینیعقببهمجبور

بهرهبیشتریجنگادامهبافرصتاینازتوانستمیاووچهارممرادسلطانجانشینیودوّم

چهارممرادسلطانجلوستبریکبرایعالیباببهسفیریفرستادنازعبارتاوواکنشببرد،

درنبردکهدارداینازنشانمورداین (8133-8185:ب8925بیگترکمان،اسکندر)بود

وامنیّتیاثروتکسبمنظوربهدیگری-قلمروفتحبرایصرفنبردهمعبّاسشاهدوران

اینتوانازخارجکهبیشتریهایبررسیباالمواردتمامدرالبته(.8939:35نبود)مصباح،بقاء

.شودکنترلعبّاسشاهسپاهضعفاحتمالتااستالزممقالهاست

زماندرجنگاهدافوقواعدابزار،درمحدودیتبهکلّی،ولیمحدودصادیقمبهاشارهبا

کهنشانعبّاسشاه چناندورانایننبردهایدادیم عمقافزایشیاتسخیرراستایدرآن

.نبودبقاءوامنیّتیاثروتکسبمنظوربهاستراتژیک
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 جوئی منزلت ( ب
می تقسیم اعتبار احیاء و شناسائی وجه دو هجوئیبعزت مؤلّفة سوّمین عنوان به منزلتجوئی

.شودمی بررسی وجه ایندو از یک هر ادامه در.شود


 شناسائی
انتقاد روش صفوی دولت شناسائی فرایند انحرافـ است یارگیریـ  یک گرچه عثمانی.

 تدرس مهم این شد. نیز اسالمی خالفت وارث زمان درگذر بود، ترک اوّلیة هستة با امپراتوری

بر که بود کسی سلیم سلطان .داد رخ سلیم سلطان زمان در  هایسرزمین کردن اضافه عالوه

از پس (م 8885 /ش 236 ) ق 389 سال در توانست سویی از عثمانی متصرفات بر پهناوری

 به را مدینه و مکّه مقدس بالد کلیدهای شام و مصر بر تسلط و مصر ممالیک کامل دادن شکست

 غلبه از پس که را عباسی خلفای بازماندگان اسمی خالفت دستگاه سوییدیگر، از و آورد دست

 تشکیل و مصر به (عباسی خلیفه آخرین) زندانمستعصم از المستنصرباهلل فرار با بغداد بر مغول

 عباسی حکومت مغوالن بغداداز گیریبازپس آروزی در (م 8868 /ش 631 ) ق 683 در سپاهی

به کرده رها را مسلمین خالفت تا کند وادار را خلیفه زور به و برچیند داد، تشکیل را مصر در

 برسد. عثمانی حکومت به میالدی بیستم قرن اوایل تا مسلمین خلیفه عنوان و واگذارد سلیم

 حکومتی و سیاسی قدرت هیچگونه و داشتند مذهبی و جنبهروحانی تنها مصر عباسی خلفای

(.8939:32)مصباح،بودندمصرممالیکدستدرایوسیلههموارهنداشتندو

آناهالیاکثریتکهبودجغرافیاییدرتکوینحالدرصفویدولتاوضاعیچنیندر

شناسائیبرایخودقدماوّلیندراسماعیلشاه.بودندمذهبسنّی(858-8935:853نوائی،)

سلطانسلطنتآغازبرایهدیهوارسالتبریکفرستادنازسیاسیواحدهایدیگربرخالف

توانیممیراشاهاسماعیلسویازعثمانیسلطاناسالمیخالفتنپذیرفتن.کردخودداریسلیم

.بدانیمانتقادمرحلةمقاله،نظریبخشاساسبر

باشیمانحرافشاهدبایدروشاینازشناساییدوّمگامدر بهتوانیممیانحرافمورددر.

 به سنّی، اسالم از صفوی تأسیس تازه دولت«انحراف»این.اشارهکنیممذهبتغییرمثلمواردی

بانبردمفهومبهجهادزمانآناگرتا .یافت تسرّی هم جهاد، یعنی دین، فروع مهمترین از یکی

مسیحی» کفّار یعنیطبیعیدشمنباجهاددرجنیدزمانازنیزاردبیلشیوخوبود«  خود،
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این به عمل آن، موجب به که شد ارائه جهاد از ایتازه تفسیر ودندکهب اردبیل، شمال مسیحیان

واجبخدا» منحصر« تنها سنّیعثمانیانعلیهراآنازاستفادهبلکهدانستنمیمسیحیانبهرا

(.986-8923:985امورّتی،)دانستمیواجبنیزمذهب

 اشاره آن به مشخّصاً هم لیمس سلطان که بود عیان چنان متعارف هویّت اساس از«انحراف»

 اشاره«انحراف»این به هم صفوی شاه به خود سوّم و دوّم اوّل، هاینامه در سلیم کند.سلطانمی

 مقابر ،مراقد احراق و منابر و مساجد تخریب»را انحراف این سلطانسلیم اوّل نامة در است. کرده

 اهللرضی کریمین شیخین سبّ و اتدرقاذور کریمه مصاحف القاء و سادات و علما اهانت و

مذهبتشیّعباعبارتکردنرسمیدّوم،نامة(.در8935:838کند)نوائی،معرفیمی«عنهما

برانداختهرامتیندیناساسوساختهخودآرایضاللترأیتابع» شناختهانحرافمصداق«

مرکز»عنوان به صفوی دولت دنخوان با سلیم سلطان سوّم نامة در (و8935:882شود)نوائی،می

 اقامت و محمدی دین مراسم احیاء»وفراخواندناوبه«صفحهروزگاردرفسادوفتنهدایره

(.8935:866دهد)نوائی،انحرافرانشانمی از را خود استنباط«احمدی شرایع ناموس

 در.رسدنمی سرانجام به یارگیری مرحلة بدون انحراف و انتقاد با صرفاً شناسائی فرایند امّا

کفایت چند به اشاره یارگیری مورد  نام به منصبی صفوی دولت در اوّل، .کندمی نکته

 شدمی داده صفی شیخ بهخانقاه وابسته صوفیان برگزیده چهره به که داشت وجود خلیفةالخلفائی

تصوف نفوذ هدامن از اندازه هر گرچه و بود تصوّف به بالد سایر دعوت از عبارت اشوظیفه و

 این حسین سلطان شاه روزگار تا ولی یافتمی کاهش نیز منصب این اهمّیّت شد،می کاسته

(.8922:966 جعفریان،) داشت وجود منصب

 دیگر سیاسی واحدهای از برخی با صفوی دولت ائتالف به یارگیری مورد در نکته دوّمین

 این جنگ، این در سلیم سلطان سپاه پیروزی و چالدران ازجنگ پس .دارد اشاره ممالیک مثل

 که بود سلیم سلطان به سیاسی این:واحد هشدار و تهدید و مصر ممالیک با صفوی دولت اتّحاد

 همچنین (8935:869 نوائی،) آمد خواهد شام به ممالیک سپاه صفوی دولت به حمله صورت در

غفاری) گورکانیان سلسلة یانگذاربن بابر، محمّد ظهیرالدّین با اسماعیل شاه نزدیکی به توانمی

 قدیمی) ونیز و (8928:885 مشفقیفر،) عام طور به اروپا و غرب به نزدیکی (8925:62فرد،:

.کرد اشاره خاص طور به (8928:53 غفاریفرد،(وکارلپنجم)8928:86 قیداری،

 امپراتوری قلمرو در ساکن اتباع از برخی مهاجرت و افقی تحرّک یارگیری سوّم مصداق
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 ابتدا در اینان .بود شیعهمذهب مردمی دارای صغیر آسیای .است صفویدولت قلمرو به عثمانی

 بودند اسماعیل شاه :مریدی وجود با خلیفه پدرحسن حیدر شیخ مریدان از خلیفه حسن دنبالهرو

 او به رادتا و حیدر شیخ(.8928:835 بیانی،) بود آناتولی خلیفه حیدر شیخ قدرت زمان در که

به خاصی عنایت دوّم بایزید که چرا .بود سلیم سلطان پدر دوّم بایزید بگیر مستمری تصوّف و

 برانگیختن برای را سفرایی برآمدنش، اوایل در اسماعیل حال، این با .داشت صوفیان و دراویش

 همان از که بود آناتولی ترکمانان گردآوری او هدف .فرستاد بهآنجا آناتولی در هوادارانش

 مثل دوستی درویش پادشاه ولیحتی بودند، شده او کماالت شیفتة اسماعیل شاه کار آغاز

(.8939:818)مصباح،باشد اعتنابی آن یارگیری این به توانستنمی هم دوم بایزید

توانتقویتبهدادنخاتمهواتباعشایتودهمهاجرتازمنظورجلوگیریبهعثمانیسلطان

درراتصوّفطرفدارانتعقیبدستوراولین(م8818/ش221)ق316سالدریصفونظامی

جنوببهبرصورتداغیباشدمیدستگیرصفویازطرفداریبهکسهروکردصادرآناتولی

(.96-95و8923:99رویمر،)شدمیتبعیدیونان


 اعتبار احیاء
 از زمان از مقطعی در پدیده آن که آورد نمیا به سخن هاییپدیده احیاء از توانمی زمانی

 اوّل :است احساس دو شدن القا و داشتن از ناشی اعتبار رفتن میان از مقاله این در .باشد رفته میان

 از ناشی دسترفته از اعتبار احیاء ترتیب، به بخش دو این در .شرم احساس دوّم و تحقیر احساس

 سپس و عثمانی طرف برای چالدران جنگ از پیش امتحقیرـخشمـانتق فرایند تحقیر احساس

 برای چالدران شکست از پس مقطع دو در شرمـجبران فرایند از ناشی رفته ازدست اعتبار احیاء

.شودمی کشیده تصویر به عبّاس شاه هنگامسلطنت از و اسماعیل شاه شخص


 تحقیر احساس از ناشی رفته دست از اعتبار احیاء
 چالدران جنگ به عثمانی امپراتوری ورود در را اعتبار احیاء برای انتقامـخشمـتحقیر فرایند

 ارسال عدم (و858-8935:853اسالمی)نوائی، خالفت به امپراتوریعثمانی رسیدن .بینیممی

 شناسائی عدم نهایت در (و893و889-8935:883او)نوائی، به شاهانصفوی سوی از هدیه

 و عثمانی خودابرازیامپراتوری برابر در موانعی صفوی، دولت سویشاهان زا اسالمی خالفت
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 است. تحقیر احساس علل از یکی معنای به خودابرازی برابر در مانع گفتیم و بودند سلیم سلطان

:8935عثمانی)روملو، امپراتوری به ایادیاش و صفوی دولت حمالت تمام اگر دیگر ازسوی

رویمر،893 8923؛ و93–31: 8923عثمانی)رویمر، قلمروی هایقسمت برخی فتح ( و95:

 بردن سؤال زیر عنوان به (را93-96و98-98و82-83الف:8925اسکندربیگترکمان،

 به مقابله برای راعلّتی امر این هم متعارف هایدیدگاه که علّت این به عثمانی امپراتوری استقالل

 عثمانی سلطان تحقیر از دیگر موردی به توانمی کنیم، خارج خود هایبررسی از دانندمی مثل

 (به839–8935:833سلیم)روملو، سلطان به استاجلو محمّد خان تهدیدآمیز نامه اشارهکرد:

.او هماوردطلبی برای تالشی و سلسلهمراتب در ترکنشگرپایین سوی از تهدیدی عنوان

 کنشگر تحقیرهای این برابر در سلیم سلطان .است شمخ از عبارت فرایند این بعدی مرحلة

 ترتیب بدین را خود خشم و داد دست از را خود داریخویشتن تواناییسلسلهمراتب، در ترپایین

قلمرو آنان ایتوده مهاجرت از جلوگیری :دهدمی بروز  تعقیب، دستور صفوی، دولت به

 در هزارشیعه چهل قتل نهایت (ودر8923:95یونان)رویمر، جنوب به آنان تبعید و سرکوبی

(.8935:883آناتولی)نوائی،

 جلوۀ و مظهر گفتیم .بود انتقام از عبارت سلیم سلطان برای احترام احیاء فرایند آخر مرحلة

به از عبارت انتقام )نوائی، فرستادن با را مرحله این سلیم سلطان است. منازعه ورود چهارنامة

 و کند جنگ به ورود به وادار را او تا داد اسماعیلانجام شاه برای آمیز(تحریک8935:896

 در اسماعیل شاه شکست.کند منازعه به ورود به وادار را اسماعیل شاه تا شد موفّق نیز سرانجام

چه چالدران جنگ شاه شخص مرادی نقش رفتن دست از با نبود، تحقیری هیچ موجد گر

آورد وجود به او در را شرم ساحسا قزلباشان، نزد اسماعیل 8939)مصباح، :819  به بنا(.

 از اعتبار احیاء برای اسماعیل شاه توانتالشمی مجاور اجتماعی انباشت سطوح تأثیرگذاری

کرد. نیزمشاهده ایمنطقه اجتماعی انباشت سطح در را شرم احساس از ناشی رفته دست


 شرم احساس از ناشی رفته دست از اعتبار احیاء

 عبّاس شاه دوران در جبران-  شرم فرایند
 از بسیاری دیدگاه از .است مقاله این در بررسی مورد سخت موارد از عبّاس جوئیشاهعزت

 المللیبین مناسبات در»عبّاس شاه زمان، همان اروپائی یاجهانگردان معاصر داخلی گرانپژوهش
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ملّی»مصالح منطق جز درنظرنمی«  تعقّل و درایت عثمانی با خارجی روابطودر«گرفترا

 از یکی که مقالهاست قصد مقابل در حدّی تا ادّعا (.این813-8923:881داشت)طباطبایی،

 این بر مالحظه دو داند.می عقل و خرد انگیزش بر وجدان انگیزش غلبه جوئیراعزت آثار

 دادن نشان برای را دیگری راه دوّمی و کندمی سُست را آن حدّی تا اوّلی که وجوددارد مقدّمه

 اشاره آن به این از پیش که اوّل مالحظة دهد.می مقالهقرار روی پیش در عبّاس جوئیشاهعزت

مربوط عبّاس شاه زمان در عقالنیّت به نگاه که است شرح این به شد،  نه است، نتیجه به کامالً

درنظرگرفتنمنطق»عبّاس، شاه تصمیمات زا آمده دست به نتایج به توجّه با نگاه این .فرایند

مصالحملی جبران فرایند به استناد با دوّم مالحظه دهد.می نسبت او به را«  احیاء برای شرمـ

 معادل را واکنشی و کوتاهمدّت عمل جای به مندکنش و عملبلندمدّت و داریخویشتن اعتبار،

(.8939:818)مصباح،داندجوئینمیعزت فقدان

 دست از است عبارت عبّاس شاه نزد و تاریخی اعتبار کاهش از عبارت شرم بخش این در

/و بازتعریف از عبارت هم جبران.است سلطنت به او حینرسیدن در صفوی دولت قلمرو رفتن

 خود اسالف قلمرو همان به ازرسیدن عبارت عبّاس شاه نزد و تاریخی اعتبار مجدّد کسب یا

 رد را وعثمانی خود میان صلح گونه هر قلمرو این به رسیدن از پیش تا بّاسع شاه گرچه.است

 قلمرو اولیة شناختن رسمیت به از عبارت بلندمدّت و کنشی امری عنوان به جبران فرایند کند،می

 ازبکها، شرقی، دشمن با مواجهه و عثمانی با صلح قرارداد انعقاد با زمان خرید و دسترفته از

 قواعد، خالف که است توجیهی با اوّلیه صلح این شکستن جبرانمستلزم رایندف سپس،.است

 در .شود عبّاس شاه سوی از عهدشکنی کهموجب نباشد نحوی به واقع در و هنجارها و هاارزش

 قلمرو مجدّد ازکسب پیش عثمانی سوی از صلحی پیشنهاد گونه هر عبّاس شاه جبران، فرایند

 موروثی قلمرو که آیدمی دست به زمانی تنها صلح و کندمی رد را صفوی دولت سوی از سابق

به  صورت به توانمی را عبّاس شاه داریخویشتن است ذکر به الزم .باشد آمده دست مجدّداً

مواردی که دید نیز ترتیب بدین و ترجزئی  احساسی برخورد مخالف او جنگ حین در در

 از دقیق اطالعات و کسبآمار تا را نبرد آغاز او ردیموا در یا است دشمن به حمله در سربازان

.اندازدمی عقب به دشمن و نفرات

 اعتبار کاهش عنوان به عبّاسشاه موروثی قلمرو تدریجی رفتن دست از باال پاراگراف در

 این قدم اوّلین شد. آغاز زمان همان از شرم این جبران.شد نشانداده شرم از مصداقی و تاریخی
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 با م 8823 /ش.ه 362 /ق.ه 335 هایسال در او بود. عبّاسشاه داریخویشتن از عبارت جبران

گرجستان، صفوی متصرفات و داغستان و شروان گنجه، و قراباغ آذربایجان، جدایی  در

 موافقت عثمانی به الحاقش و ایران از النهرینبین و بغداد و لرستان و کردستان از هاییبخش

 با سبب همین به و نداشت خارجی و داخلی جبهه چند در پیروزی به یدیاوام که چرا کرد،

 هایدرگیری بر را خود حواسّ و کرد آسوده غربیخود حدود از را خود خیال عثمانی با صلح

اسکندر متمرکز شرقی جبهه و داخلی ( رویمر933-311:الف 8925 ترکمان، بیگ کرد ؛

امّا8923:28-28  از بسیاری در نیست. محدود کلی مورد این به عبّاس شاه داریخویشتن (.

هستیم. او وتعقّل هاداریخویشتن شاهد عثمانی با نبرد موارد

 و صفوی دولت شرقی قلمروهای مشغول او عبّاس، شاه سلطنت هفدهم سال تا واقع در گفتیم

 تبریز و آذربایجان یعنی خود غربی قلمرو متوجّه که است سال ازاین پس.بود درگیر هاازبک با

 به را آذربایجان معاهدهای طی که او(امّا696–631:ب 8925 ترکمان، بیگ )اسکندر شد

 بهعهدشکنی امّا بیاندازد اعتبار از را معاهده این توانستمی بود،چگونه کرده واگذار عثمانی

 الهیجان استحکامات واگذاری مقابل در گیالن فرماندار فهمید که زمانی عباس شاه نشود؟ متّهم

 رسماً است. شده خواستار را او حمایت قزوین به خزر دریای راه از عثمانی ارتش تسهیلعبور و

 شایعه با ابتدا (.سپس8923:383کرد)بیانی، نشان خاطر پیمانرا شدن شکسته عثمانی دربار به

 ادامه در و کردند آماده ار لشکر سمتفارس به رفتن و بحرین به اروپاییان هجوم با مقابله کردن

 سازیبهآماده«مازندران شکار و سیر هوس»عوض در و اروپاییان لشکر شدن منصرف اعالم با

 328 شهریور سوّم و )بیست ق 8188 ربیعالثّانی هفتم تاریخ در نهایت در و دادند ادامه را لشکر

 سپاه برای ماجرا یقتحق قزوین در و شدند خارج اصفهان از م( 8619 چهاردهمسپتامبر/ش

 )اسکندر«شدند داخل بهشهر دوازدهم روز صبح تبریزرسیده بهحوالی روز بیازده»شدو روشن

(.692:ب 8925 ترکمان، بیگ

 شاه عثمانی سوی از صلح هایدرخواست و جبران این موازات به شاهدیم جبران مرحله در

قلمرو»به رسیدن تا عبارتی به و کندمی رد«قلمروموروثی»به تارسیدن را صلح هرگونه عبّاس

موروثی اینجا دهد.می تداوم را اعتبار احیاء همان یا«  مشاهده را تداوم این از مواردی در

 مجدد برقراری پیشنهاد پاشا سنان توصیه با م( 8618 /ش 329 ) ق 8189 زمستان در»:کنیممی

 ارس دیگر قلمرو و صفوی به متعلق ارس زتبری سمت قلمرو که شد ترتیبداده بدین قبلی صلح
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آن بر مصروف پادشاهی ارجمند تهمت و شاهی بلند دوهمت تخلفات و باشد عثمانی به متعلق

 با مصالحه حین در که [...] شاه قلمرو بالداما شود، انگاشته نادیده طرف» و ممالک کل که است

 نیم آورده در تصرف و تسخیر «دستوربه بوده قزلباش سنور داخل روم خواندگار سلیمان سلطان

 بیگ )اسکندرنگذارند دیگران تصرف در مکان جنت بهشاه متعلقه بایر و دایر زمین از زرع

نگارنده(. از تأکید ؛658:ب 8925 ترکمان،

 صفوی تصرف به مجدداً گرجستان و آذربایجان تمام م 8615 /ش.ه 328 /ق.ه 8188 سال تا

عباس ولی درآمد  شاه زمان در ایران متصرفات تمام استرداد به منوط را صلح شپذیر شاه

(8923:386 )بیانی، کرد طهماسب شاه و اسماعیل

 آمد عبّاس شاه نزد بود صفوی خدمت در قبالً که گلچهره نام به گرجی زنی نخجوان راه در

 طینسال همیشه آنکه کالم ماحصل آورد عرایض»انجام مجدد صلح برای ایجمیله مساعی تا

 اندداشته مقدم و راجح دنیوی عالیه مطالب بر را امم ترفیهدهداحوال و عالم امنیّت عدالتآئین

 ذیجاه پادشاه با [...] عقبی مثوبات و نیکنامیدنیا حصول بهجهت که بود کرده التماس و [...]

 و سلیمان سلطان و میانپدرش پیمان و عهد به اشاره با عبّاس شاه«گردند وفاق و الفت بادی روم

 اندک بهمجرد مکان جنت شاه ناگزیر واقعه از بعد»: گویدمی جواب در سلیم سلطان پسرش

 جهتبی یافته فرصت رومیان بود واقع میانهقزلباش در اویماقات منازعه بهجهت که اختاللی

 حق لبطا ما اکنون و شدند متصرف رابهغضب مار موروثی مملکت کرده پیمان و عهود نقض

 و باشد الفت مقام در داشته منظور را عهدپدران روم ممالک فرمانروای اگر خودیم موروث

 طریق از عباداهلل و خالیق حال ترفیه نیزبهجهت ما گردد مقرر زمان آن بهقاعده سرحد و سنور

 در ورزیده لجاج اگر و گردیممی اتحاد و مسالکدوستی سالک کرده عدول عناد و خصومت

«داریمنمی باز موروثی حق طلب از دست ایزدیکرده بالطاف توکل باشد بوده عداوت ممقا

؛تأکیدازنگارنده(.581–588 :ب 8925 ترکمان، بیگ اسکندر)

 را او عثمانی سلطان اینکه اعالم با ق.ه 8182 سال در احمدخان سلطان اعظم وزیر پاشا مراد

 مصالحه پیشنهاد و رفت آذربایجان سمت به است داده تام اختیار صلح یاانعقاد جنگ انجام برای

عبّاس پاسخ دهد.می عبّاس شاه به :بود چنین شاه  کرده خیراندیشی معظم دستور آن چون»

 آن االلتماس حسب داده بهآن رضا حالعبادهلل ترفیه بر نیز ما آورده بهمیان مصالحه گفتگوی

 اگر که ایمگفته بیک بهمحمد که است ماهمان سخن و فرستادیم دوستانه آمیزصلح نامهجناب
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 ایمان بغالظ یافته وقوع آشیان پادشاهانرضوان فیمابین که بهدستوری مصالحه آنطرف از

 و کنیممی صلح درنوردیده نزاع خصومتو بساط نیز اینطرف از گردد ممهد بود یافته تأکید

 بیگ )اسکندررسید خواهد بهمنصهظهور بغی ممکن از باشد بوده الهی مشیت در آنچه اال

نگارنده(. از تأکید ؛288 :ب 8925 ترکمان،

 و بود کرده محاصره را بغداد که پاشا احمد حافظ م 8686 /ش.ه 8113 /ق.ه 8198 سال در

 ایجاد او نیت شد. مشغول خود خندق دور بارو و برج ساخت به بود خندقکشیده را خود دور

 آشنایان از که اکراد از نامی بیک دیگرعلی ازسوی بود. آن فتح نهایتدر و قلعه در قحطی

.کرد را عباس شاه با درخواستدیدار و آمد او نزد عثمانی چاوشی همراه به بود بیک زینل

 شاه بغدادآمده فتح برای عثمانی سلطان سوی از سردار که گفت عباس شاه با دیدار در چاوش

 زینل درنهایت ولی«است ما همایون موروث ملک»بغداد که کرد اشاره این به جواب در عباس

 با حمله درنهایت نبود: جنگ آغاز جز حاصلی گفتوگو آن در ولی فرستاد نزدسردار را بیک

؛تأکید8133-8136ب: 8925 ترکمان، بیگ اسکندر آغازشد) صفوی سوی از کمی تعدادی

ازنگارنده(.

 قلمرو به رسیدن و شرم جبرانِ تا عبّاس شاه دهدمی شانن که است موردی پنج باال موارد

.شد عثمانی با منازعه تداوم موجب و پوشیکردچشم صلح از خود موروثی
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