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پیشینة تاریخی فرهنگ استراتژیک «عزت طلبی» در سیاست خارجی ایران
معاصر ،مطالعه موردی؛ سیاست خارجی دوران صفویه
حسن خدادی

1

دریافت -1932/16/62 :پذیرش1931/8/3 :

چکیده

سالهایپسازانقالباسالمی،حفظشأنوعزتطلبیدر
عدهایبراینباورندکهدر 

سیاستخارجیبرمنافعملیرجحانداشتهاستوازاینرهگذرمنافعملیبعضامغفولواقع
عزتجویی میتواند بر گرفته از «
شدهاند.اما باید بیان کرد این میزان از توجه به شأن و  

فرهنگ استراتژیک منزلت طلب» ایرانیان باشد.این امر نه الزاما بعد از انقالب اسالمی بلکه،
میتوان دوران صفویه را بهعنوان
قرنهاست در تعامل ایران با جهان خارج اعمال شده که  

یکی از نخستین تجلیات تجربة فرهنگ استراتژیک منزلت طلبی در سیاست خارجی معاصر
ایراننامبرد.
عزتجویی»وبارویکردیتاریخیوروشیتوصیفیـ
اینمقالهباکاربست مفهومتحلیلی « 
تحلیلی ،در پی اثبات این فرضیه است که مفاهیم دیگری به جز کسب قدرت و امنیّت
عزتجویی»قابلیّت تبیین سیاست خارجی ایران را در دوران صفویه دارد و بالتبع
همچون«  
آن،پرسشاصلیمقالهپیشرواینگونهاستکهآیامفاهیمدیگریبهجزکسب«قدرت»
عزتجویی» با سه مؤلّفة «محدودیّت خودخواسته در منازعات»،
و «امنیّت» همچون« 
منزلتجویی» قابلیّت تبیین سیاست خارجی ایران را در دوران صفویه
«اولویّتهویّت» و « 
دارد؟
واژگان کلیدی :سیاست خارجی ،عزتجویی ،محدودیت خودخواسته بر منازعات،
هویّتیابیومنزلتطلبی
.8دکتریعلومسیاسیدانشگاهتهرانh.khodadi1404@yahoo.com
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مقدمه
پارادایمهای سیاسی که عمق هستیشناسی شأن به تقلیل انسان به

بهنظرمیرسد آن دسته از

بینالمللنگاهی ماتریالیستی(میل باورانه) و
میانجامد به ماهیت امنیت در روابط 
«عقل» و« میل» 
نمیرود .
آنها از همین محدوده فراتر 
عقلگرایانه دارند و فرجام گزارههای معرفتی 
بینالملل همگی بر مبنای انسان تک ساحتی مادی ،متشکل از دو
نظریههای متعارض روابط 
عنصر"میل"و"عقل"و عاری از هر گونهبعد روحانی وغیر مادی (عنصر عزتطلبی یا عزت
نفس) استوارند .اما آنچه واقعیت دارد ،فراموشی و به حاشیه رانده شدن عنصر تیموس (عزت
بینالمللاست .نظریات لیبرالیسم،
نفس) در انسان شناسی مدرن و به تبع آننظریههای روابط 
نوواقعگرایی ،مارکسیسم و حتی سازه انگاری ریشه در انگیزه و سائقه میل(اشتها و

رئالیسم،
شهوت) ویا سائقه عقل دارند .در نتیجه هیچ یک از پارادایمها و نظریات اصلی امنیتی روابط
بینالملل بر عنصر تیموس(عزت نفس) استوار نیستند و نظریههای امنیتیمذکور،اهمیت عزت،

نظریهای وجود ندارد

منزلتو مقام را به عنوان محرک و رانة مستقل انسانی کاهش داده و هیچ
که مبتنی بر محرک روح و نیاز انسان به عزتنفس باشد.همچنین قابل توجه است که روح،
نقشآفرینی به عنوان یک "
شاید از قاموس واژگان سیاسی و فلسفیغرب جدا شده است ولی 

رانه بشری بنیادین"را رها نکرده است.
درسیاستخارجیایرانواژهایبهنامِ«عزتطلبی»،

پسازرویپیروزیانقالباسالمی،
بابشدهاستکهبیگمان،تباریداردونمودگرِبرآمدنِنوعینوستالژیتاریخیاست.این

مفهومبرپایهکنشدینیوکنشملیایرانیان تعریفمیشود .بابررسیبن/درونمایهکلمه
چههدفها

عزتطلبی»،وبادرنظرداشتناینپرسشِبنیادینکهسیاستخارجیعزتطلب
« 
هاییدارد،میتوانبهاینباوردستیافتکهوجودِنوعیبازگشتگراییِنوستالژیکبه

وبنیان
عزتطلبی بعدازوقوعانقالباسالمی،سببسازخلقمفهومگنج واژهای بهنام«عزتطلبی»

شدهاست.
پرسشبنیادینایناستکهآیااینواژهواینرویکردعملیدرسیاستخارجیدرتاریخ
یتوانتبارآنرادرکودریافتکرد؟صرفنظرازتمامی
واندیشهایرانی،سابقهایدارد؟وم 
سخنها،آیاپیروزمندانانقالب،85بهطرزیناگهانیوبدونآنکهازپیششناختهشدهباشند،
هایاندیشهایوپیشینههای تاریخی را دربارهبرفراز

اینمنزلت را یافتهاند؟ ویامیتوانرگه
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کشیدهشدنآناندرعرصهسیاستخارجیدرایران،شناساییکردونشاندادکهازآسمانبه
زمیننیامدهوخلقتیشتابناکنداشتهاند؟ بهنظرمیرسدازآنجاکهقریببهاتفاقتأمالت
نظری و اندیشه ورزانهای که درباره سیاست خارجی ایران صورت پذیرفته ،متعلق به غربیان
است،نوعیخالءتئوریکدراینزمینهاحساسمیشودکهمقالهپیشرودرصددجبرانآن
استونقطهشروعچنینپیشینهتاریخیراازدورانصفویهبهعنواننخستیندورهظهوروبروز
چنینرویکردیدرسیاستخارجیایرانقرارمیدهد.
تصمیمگیران اصلی حکومت صفویه (شاه اسماعیل و شاه عباس) در

عزتجوئی» 
« 
شکلگیری و یا تداوم منازعات دوران صفویهباجهان مؤثّر بوده است که این رفتار عزّت جو و

منزلت طلب ریشه ای اساسیودیرینه در مبانی انسانشناسیایرانیـاسالمی روح محور یا عزت
محور «تیموس محور» ایرانیان دارد .
پرسش و فرضیة پژوهش
سوالاصلیمقالهپیشروبراین اساس شکلگرفتهاستکه آیامفاهیم دیگری به جز
کسب «قدرت» و «امنیّت» همچون« عزتجوئی و منزلتطلبی» قابلیّت تبیین سیاست خارجی
جوئیتصمیمگیران اصلی حکومت(شاه

ایرانرادردورانصفویهدارد؟وبهعبارتیآیاعزت
اسماعیل وشاهعباس) در شکلگیری ویا تداوم منازعاتایراندرصفویهمؤثّر بوده است؟
جوئیومنزلتطلبی»درپینشاندادناین

بنابراین مقالة حاضربا کاربستمفهومتحلیلی«عزت
عزتجوئی و منزلت
فرضیه است که مفاهیم دیگری به جز کسب قدرت و امنیّت همچون « 
طلبی» قابلیّتتبیینسیاستخارجیایرانرادردورانصفویهداردوبهعبارتی«عزتجوئیو
شکلگیری ویا تداوم منازعات ایراندردوران

منزلتطلبی» تصمیمگیران اصلی حکومت در

صفویه مؤثّر بوده است.

پیشینه پژوهش

شدهاند؛ دستة اوّل شامل آثار عمومی
ادبیات مورد بررسیمقالهحاضر ،در دو دسته تنظیم 
است که به مرور آثاری پرداختهشده که درپی تبیین سیاست و روابط خارجی ایران در مدّت
زمانی طوالنی هستند.مانندروحاهللرمضانی()8938درکتاب سیاستخارجیایران:ملتّیدر
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حالتوسعهدرامورجهانی،عبدالرضاهوشنگمهدوی()8933درکتابتاریخروابطخارجی
ایران،ابراهیممتقیوزهرهپوستینچی()8931درکتابالگوورونددرسیاستخارجیایران
تریبررسیکردهاند.همان


دریکدورهزمانیطوالنی
و...که سیاست و روابط خارجی ایران را
گونه که از نام این آثار پیدا است ،تاریخ ،هدف بررسی نویسندگان بوده است و فقدان
دستهبندی نظری یا مفاهیم نظری مورداستفاده در تبیین سیاست خارجی در آن مشهود است.

توضیحدهندۀ روابط خارجی ایران در این اثر به عوامل غیرساختاری و در عین حال

عوامل 
وپیروزیها در

شکستها 

گرایانهای مثل قدرت ،مسائل ژئوپلتیک ،اتّحادها و ائتالفها ،


واقع
جنگها،معاهداتصلحودربعضیمواردنقشافرادمحدودمیشود.

میپردازدکهسیاستوروابطخارجیایرانرادردورانصفویهبررسی
دستةدوّمبهآثاری 
کردهاند .مانندنصرالهفلسفی()8938درکتابسیاست خارجی ایران در دوران صفویه،علی

اکبر والیتی در دوکتابتاریخ روابط خارجی ایران در عهد شاه اسماعیل صفوی()8958و
تاریخ روابط خارجی ایران در عهد شاه عبّاس اوّل صفوی( ،)8953رودلف متی( ،)8931در
کتاباقتصادوسیاستخارجیعصرصفوی.
از میان چهار منبع بررسی شده در مورد سیاست و روابط خارجی دوران صفوی ،کتاب
فلسفیصرفاًشرحیتاریخیبرروابطخارجیدورانصفویاست،دوکتابوالیتیتاریخیو
استداللهایغیرمتعارفومقالةرودلفمتیغیرنظری

غیرنظریودرعینحالدارایمفاهیمو
استداللهایمتعارفبود.

ومبتنیبرمفاهیمو
بهطورخالصهمیتوانبیانکرددربسیاریازآثارنامبردهشدهدردوقسمتباال،ارزش
پدیدههایتکوینیوغیرمتعارفنادیدهانگاشتهشدهویاارزشآنبهجعبةابزاریدر
توضیحی 
سیاستمداران تقلیل یافته است .این آثار همگی از آثار صرفاتوصیفییاصرفاتاریخی

دست 
هستند و بررسی منابع دست اوّل شامل خاطرات ،زندگینامهها و کتابهای دارای اسنادی را
تشکیلمیدهد.

نمیشودکهاساسبررسیهایمصداقیاینمقالهرا
شامل 


روش تحقیق
دادههای دست اوّل مثل
کتابخانهای با اولویّت 

شیوهگردآوری دادهها در این مقاله کامالً
سخنرانیها ،خاطرات شاهدان رفتار و گفتار و

اسناد حقوقی ،تاریخی و دیپلماتیک ،خاطرات،

پیشینة تاریخی فرهنگ استراتژیک «عزت طلبی» در سیاست خارجی ایران معاصر 19 ...

تصمیمگیران اصلی است وروشکلیپژوهشمنبعثاز روشتوصیفیـ

کنشگران و

افکار
تحلیلیاست.

روش بررسی فرضیه
به منظور احراز اثباتفرضیه،اگر بتواننشان داد که تصمیمات کنشگران در اتّخاذ هر یک
عزتجوئیاست ،میتواننقش

منازعههایخارجیدورانصفویه ،ناشی از مؤلّفههای

از مراحل
عزتجوئیرا در آن مرحله از منازعه احراز کرد .بدین منظور باید بررسی کرد؛ آیا«محدودیّت
تصمیمگیران اصلی در

منزلتجوئی» نزد

خودخواسته بر منازعه»« ،اهمّیّت یافتن هویّت» و «
بودهاند یا خیر؟ این
شکلگیری هر یک از مراحل سه گانة مصادیق منازعاتدورانصفویهمؤثّر 

میگیرند.
تصمیمگیرندگان اصلی مورد جستجو قرار 

مؤلّفهها در اظهارات و رفتار

چارچوب نظری
چارچوبنظریمقالهپیشروازمبحثتئوریک«تعریفعملیاتیشاخصههایعزتجوئی»
جوئی(محدودیّت

حیات گرفته است .بنابراین سعی نگارنده بر تشریح تبیین شاخصههای عزت
تدادنبهاینشاخصههابا

خودخواستهبرمنازعه،اهمیّتیافتنهویّتومنزلتجوئی)وحیا
بررسیتحوالتخارجیدورانصفویهاست.

تعریف مفاهیم
چیستی عزتجوئی
عزتجوئی؛ رفتاری با هدف کسب عزّت است که عزّت خود را به دو شکل در رفتار
کنشگر نشان میدهد .اوّل؛ خود بدل به هدف غائی کنشگر میشود و دوّم؛ راهنمای رفتار
میشودوبدیننحورفتارکنشگربهنوعیباعزّتمحدودمیشود.باایننگاهبهدونقشعزّت،

مولّفههای مفهوم عزتجوئی نیز عبارت از محدودیت خودخواسته بر منازعه ،اهمیت یافتن
هویّتومنزلتجوییهستند.
درادامهماهیّتاینمولّفههابراساسمطالبشرحدادهشده،تحلیلمیشودتامقصودو
مصادیقهریکمعلومشدهودرقسمتبعدمصادیقعینیآنهادرتاریخمنازعاتایراندوران
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صفوییافتمیشود.



محدودیّت خودخواسته بر منازعه
امّاچنینمحدودیّتیشاملچهچیزهاییمیشود؟محدودیّتخودخواستهبرمنازعهشامل؛
محدودیّتدرابزارمنازعه،محدودیّتناشیازقواعدبرمنازعهومحدودیّتدراهدافمنازعه
است(.)Lebow, 2008a: 149
محدودیت در ابزار منازعه را میتوان به شکلی ساده این گونه توضیح داد که کنشگر
برخالفتواناییاستفادهازیکابزارجنگیخاصوباوجوددانستناینموضوعکهاستفادهاز
ادرمنازعهبهبودمیبخشد،ازاستفادهازآنخودداریمیکند.

اینابزار،موقعیتاور
باتوجّهبهادبیاتموردمطالعه،محدودیّتناشیازقواعدبرمنازعهرامیتواناینچهار
محدودیتدانست:اول؛ایجادمحدودیتبرخودباتوافقبرسرزمانومکانمنازعه( Lebow,

شیازمهماننوازی(،)Lebow, 2008bسوّم؛محدودیتناشیاز

،)2008a: 20دوم؛محدودیتنا
قراردادهایپیشینیابهعبارتیوفایبهعهدوچهارم؛محدودیتناشیازجوانمردی.
محدودیتدراهدافمنازعهدرواقععبارتاستازتعییناهدافیبهغیرازاهدافمتعارف
درمنازعات.اگراهدافمتعارفدرمنازعاترا تسخیریاافزایشعمقاستراتژیکبهمنظور
کسب ثروت یا امنیّت و بقاء بدانیم ،اهداف منازعات با هدف کسب عزّت عبارت از خود
ابزاریدرقالبنمایشرقابتیشجاعت،سلحشوریوجنگاوریویااحیاءاعتباراست( Lebow,

.)2008a: 162-164


اهمیّت یافتن هویّت
تراچیزیتعریفمیکنیمکهکنشگرباالصاقخودبهآنوادّعای

بهصورتاولیّههوی
مالکیتش،تعریفوازدیگرکنشگرانمتمایزمیشود.دراینجاعنصر«تفاوت»بسیارکلیدی
است.هرگونهمانعدربرابرتکوینهویّت،یاحملهبهآنبهعنوانتهاجمبهخودکنشگرتلقّی
میشودوواکنشمنازعهآمیزآنکنشگررابههمراهخواهدداشتوبردوقسماست:اوّل؛

اولویّتیافتنامنیتهستیشناختیبهامنیتفیزیکیودوّم؛دنبالهروینخبگانتصمیمگیراز
دیگرنخبگانوتودههااست.
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درجوامععزّتمحور،اهمیّتیافتنهویّتبههدفنبودنبقاءپیوندمیخورد.دراینجوامع
«اولویتبقاءوامنیت»پایینتراز«اولویتهویت»است.اینگزارهرامیتواندراینقالببیان
کردکهدرچنینجامعهای«امنیتهستیشناختی»نسبتبه«امنیتفیزیکی»شأناولویتبیشتری
شناختیاشرابرامنیت

دارد.بهعبارتدیگرمیتوانگفتاگریکواحدسیاسیامنیتهستی

فیزیکیترجیحدهد،اینجامعهدرپیحفظحیثیتخودازطریقهویتشاست.

منزلتجوئی
جوئیونقشآندرشکلگیری،تداومو

سوّمینمؤلّفةعزتجوئیعبارتاستازمنزلت
پایانمنازعاتاست.اگرشهرتراباتساهلمفهومینزدیکبهمنزلتبدانیمدومفهومعزّتو
منزلتبهواسطةمفهومحیثیتبههممرتبطمیشوند.
بااینتوضیحاتانتزاعیوبهمنظورعینیبخشیبیشتربهمفهوممنزلتجوئیبااستفادهاز

مفهومشهرت که دراینتوضیحاتآمد،منزلت جوئیرا به دومفهومعینیتر«شناسائی» و
«احیاءاعتبار»تبدیلمیکنیمودرادامهآنهاراتوضیحمیدهیم.


شناسائی
شناسائیعبارتازاذعانکنشگرانعضومحفلیخاصبهپذیرشکنشگریخارجازآن
محفلکهعالقمندبهحضوردرآنجمعومحفلمیباشد.ازآنجاییکههدفاینکنشگر
ورود بهاینمحفل بودهاست ،برآورده شدن این هدفموجباحساسعزّتبرای کنشگر
جدیدالورودخواهدبود.شناسائییککنشگربهصورتدوفرایندمجزّاانجاممیشود.فرآیند
اوّل؛بااستفادهازسهمفهومتحسین،تقلیدوپذیرشوفرآینددوّم؛باسهمفهومانتقاد،انحرافو
یارگیریشناسائیرانشانمیدهد.
در فرآیند اول؛ کنشگر با تحسین (2008: 69,93,96

 )Steele,و تقلید (

Lebow, 2008a:

)15,19,452-543ازهویّتیکمحفلسعیمیکندبارعایتسلسلهمراتببهنوعیخودرابه
آنهویّتالصاقکند.موفقیّتاینروشبهپذیرشاعضایفعلیمحفلبستگیدارد .درفرآیند
دوّم؛ کنشگر به دلیل عدم پذیرفته شدن در یک محفل ،یا مقابله با هویّت محفلی که با
هنجارهایآنمغایراست،دستبهانتقادازهویّتمحفلرقیبمیزند،ازاصولهویّتمحفل
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رقیبباگزینشاصولیمتضادانحرافمیجویدوسپسبایارگیریازبینکنگرانسرگردانیا
ناراضیدرمحفلرقیب،محفلخودرامیسازد(.)Lebow, 2008a: 544
احیاء اعتبار
احیاءاعتبارمربوطبه شرایطیاستکهدرآناعتبارکنشگر ازمیانرفتهاست.کنشگر
زند.فرآینداحیاءاعتباربستهبهبرداشتهایکنشگرازعللو


دستبهتالشبرایاحیاءآنمی
دالیلازمیانرفتناعتباراولیّهدونوعاست.کنشگرازمیانرفتناعتبارخودرایاناشیازتحقیر
و توهین

(2009: 147

 )Onuf,از سوی کنشگری دیگر یا ناشی از شرم (

;Steele, 2008: 41

)ازدسترفتنیکموقعیتواعتبارتاریخیمیداند.احیاءاعتباردرنوع

Bowman, 2006: 27
اوّلازفرآیندتحقیرـخشمـانتقامودرنوعدوّمازفرآیندشرمـجبرانصورتمیگیرد.
تحقیریاناشیازمواردیخاصبرایکنشگربرتر،مثلآسیبدیدن()Lebow, 2008a: 534
یااحساسندایهماوردطلبیازسویکنشگرپایینتر(،)Lebow, 2008a: 69یاناشیازمواردی

عمومی برای تمام کنشگران مثل عهدشکنی ،تهدید شدن ،وعدۀ پاداش نامناسب (

Lebow,

،)2008a: 552 -553وجودموانعدربرابرخودابرازی()Lebow, 2008a: 19وزیرسؤالرفتن
استقالل()O’Neill, 1999: 87 -88 ; Lebow,2008a: 15است.
خشمازنگاهلیبوبادومفهومدردوامید،واسطدومفهومابتدائیوانتهاییاینفرآینداست؛
دردناشیازتحقیروتوهینیکهکرامتفردراکاهشمیدهدوامیدبهانتقامازآنراایجاد
میکند.ازنظریونانیان؛خشمکاالییتجمّلیاستکهفقطمحدودیازافرادتواناستفادهازآن

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

عرصةسیاستخارجینهدولتهایضعیف،بلکهدولتهایقدرتمندهستندکهتحقیرراتجربه
میکنند.درسطحبینالمللوقتیازشناسایییککنشگرمدّعیقدرتجلوگیریمیشود،این

کنشگرخشمیراتجربهخواهدکردکهانتقامرادرپیخواهدداشت.دولتهایدرسلسله

مراتبپایینترِقدرتکهقدرتیباالترازخودراهماوردتلقّیکنند،موجببروزخشمیدرآن

کنشگر میشوند که ناشی از احساس تحقیرشان از سوی کنشگر فرومایهتر است (

Lebow,

.)2008a: 69درادامه،کنشگردروضعیّتتحقیردچارخشممیشودودرنهایت،دستبهانتقام
()Bowman, 2006: 21 & 27میزند.درتوضیحمرحلةانتهاییاینفرآیند،یعنیانتقام،همباید

پیشینة تاریخی فرهنگ استراتژیک «عزت طلبی» در سیاست خارجی ایران معاصر 11 ...

گفتمیلبهانتقامازتمامبیحرمتیهانسبتبهخودوجوددارد(.)Lebow, 2008a: 15انتقامکه
اشعبارتازدرگیریدرخشونتاست،ایجابمیکندکهاحیاءاعتبارنیازمند


درشکلساده
مشارکتدرخشونتباشد(.)O’Neill, 1999: 91تحقیربایدکامالًمحوشودودرمالءعامجزای
عاملشرم،دادهشودچنانکههمهبتوانندشاهداینانتقامباشندوآنرادرککنند.صرفهیچ
هزینهایبرایایناهدافزیادنیست(.)Bowman, 2006: 27

درکنارتحقیر،شرمهمباعثازبینرفتناعتبارمیشود.شرمنتیجةازدسترفتناعتبار
ناشیازنقشکنشگریاکاهشتدریجیاعتبارتاریخیاواست.اونیلتوانمندیکنشگرانرا
ایدرایجادشرممیداند(.)O’Neill, 1994: 14ایناستداللبهاینخاطراستکههرچه

موّلفه
کنشگرانتوانمندیبیشتریداشتهباشند،دردووضعیتازدسترفتناینتوانمندیویاعدم
استفادۀ شایسته از آن دچار شرم میشوند.کنشگر در حالت شرم سعی در جبران میکند تا
مجدداًاعتبارخودراکسبیاآنرابازتعریفکند.


عزتجوئی در سیاست خارجی سلسلة صفویه
تکوین هویّت در دوران صفوی و نقش آن در منازعات با عثمانی
فهم کیفیّت و تأثیر عزتجوئی شاه صفوی تا حدّ زیادی منوط به فهم تکوین هویّت به
صورتنیروییمحدودکنندهومنبعیتأثیرگذاریبرشاهاست.گرچهحقالهیشاهاندرهیچ
دورهایبهاندازۀدورۀصفویمطرحنشدهبود(سیوری)868:8923،وشاهانصفویدرفقدان

قشراشرافیومفهوماشرافیّتدارایقدرتمطلقیبودند(طباطبائی،823-829،889:8923،
،)833-832تکوینهویّت،نزدشاهانصفویدرگذرزمانباتصوّف،تشیّعوصدالبتهخود
پدیدۀ سلطنت ،صورت میپذیرفت ( طباطبایی )818 -331 :8923 ،و این نیروها در تکوین
هویتیعزتجودرشاهانصفویاثرگذاربودند.بازوینظامینهضتوسپسدولتصفوی،
یعنیسپاهیانقزلباشرانبایدازقلمانداخت(مصباح.)28:8939،
تشیّع از قرن هفتم شمسی/سیزده میالدی به بعد به وسیله بعضی از طرق صوفیگری در ایران
رواج یافت که درظاهر سنّیبودند ولی عالقه خاصّی به حضرت علی (ع)داشتند و والیت او را
نیز پذیرفته بودند .گرچه خاندان صفوی پس ازبه قدرت رسیدن ادّعای سیادت داشت ،در زمان
شیخ صفیالدّین چنین ادّعایی وجود نداشت( )Morimoto, 2010: 447و حتّی برداشتهایی
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مبنی بر سنّی بودن شیخ صفیالدّین وجود دارد()Ghadimi and Abbasalipour, 2011: 177-180
بهنحویکهبرخیمعتقدندطریقتصفویاززمانپدربزرگشاهاسماعیل،یعنیجنید،بهبعد
گرایشهایشیعی خود را با جذب شدن به نهضت مشعشع نشان داد و در زمان علی ابن جنید
کامالً شیعه شد(نصر.)998-996:8923،ازاواخرحکومتشاهاسماعیلنیازبهحکومتفقها
احساسشدوبهتدریجفقهادرامورشرعیوقضاییواردشدندوحتّیازنظرمتونفقهیشیعه
میگرفت و متصدّی آن
ودولت صفوی مقام صدارت و قضاوت نباید در اختیار صوفیان قرار 
فقهیمیبود(جعفریان)839:8922،با این احساس نیاز ،دولت صفوی به

میبایست دارای سواد

تشویق مهاجرت علمای جبل عامل به قلمرو خودپرداخت(.)Stewart,1996
میتوان
در مورد ارتباط قدرت این دو شاه صفوی با مسائل فکری -هویتی حکومت صفوی ،
اینگزاره را مطرح کرد که در زمان شاه اسماعیل قدرت تکوینی ناشی از رابطة مریدی و مرادی
او تا شکست چالدران وهمچنین هویت شیعی نضج گرفته در حکومت صفوی تمایل به عزّت را
میشد و در زمان شاه عبّاس قدرتفیزیکی او موجب اثرگذاری عزّت در ایجاد منازعات
باعث 
میشد(مصباح.)23:8939،

در چارچوب نظری دیدیم ،هرگونه مانع در برابر تکوین هویّت یا حمله به آن در واقع تهدید
امعهای که
منازعهآمیز کنشگر را به دنبال دارد.در ج 

امنیّت هستیشناختی کنشگراست و واکنش
شکلگیری آن بر اساس تکوین هویّتی خاص و رقابت این هویّت در برابر دیگران است؛ 

جامعهای«امنیّتهستیشناختی»

میتوان صدور این گزاره را منطقی و موجّه دانست که در چنین

نسبت به «امنیّت فیزیکی» اولویت بیشتری دارد.
هویّت دولت صفوی از پیش از تأسیس ،به تدریج با تکوین نوعی تشیّعِ تکوین یافت.این
هویّتْ ایران عهد صفوی را در برابر و در رقابت با امپراتوری عثمانی قرار داد که عالوه بر
نمایندگی جهان اسالم در برابراروپا ،هویّت خود را اسالم سنّی قرار داده بود.بدین ترتیب این
امر باعث شد تا امپراتوری عثمانی هم موانعی در برابرتکوین هویّت دولت صفوی قرار دهد و
واکنشمنازعهآمیز

هم بعد از تکوین آن به این هویّت حمله کند .این موانع و سپس حمالت،
دولتصفویرادرپیداشت.
میتوان به
از مصادیق حملة عثمانی به منبع هویّت حکومت صفوی در عصر شاه اسماعی؛ 
نامههای تهدیدآمیز سلطانسلیم به شاه اسماعیل اشاره داشت که در آن ضمن حمله به تصمیم
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حکومت صفوی در به رسمیّت بخشیدن به مذهب تشیّع به حکومت صفوی اعالم جنگ
میشود«:سبّ شیخین کریمین رضیاهلل عنهما [از سوی تو]همه به حدود تواترپیوست.ائمه

دین و علمای مهتدین رضواناهلل علیهم اجمعین کفر و ارتداد ترا []...فتوی دادند []...ما نیز
جهت تقویتدین ] [...زره و خفتان پوشیدیم ] . [...در شهر صفر ختم بالخیر و الظفر از دریا
[تنگه بسفر ]عبور فرمودیم بدان نیت که[]...به سرپنجه قدرتسروریسودایصفدریاز سر
سراسیمهاتبدرکنیم»(نوائی.)838-836:8935،
چنین حمالتی به هویّتشیعی حکومت صفوی ،شاه اسماعیل را مجاب ساخت در عین
ضعف نفرات و تجهیزاتبه دعوت جنگ سلطان سلیم جواب مثبت دهد .در بخش بعد مشخّص
بیتوجّهی شاه اسماعیل به دعوتشدن به نبرد ،به جز مسألة عزّت مشکلی دیگر برای
میشود که 

نمیکرد.
او ایجاد 
محدودیّت خود خواسته در منازعه
محدودیّت خودخواستة شاه اسماعیل در سیاست خارجی
شاه اسماعیل فردی صوفی بود ولی از آنجایی که فراتر از نقش عادی یک شیخ رفت و
میان خدا و خلق قرار گرفت ،رهبریتلقّی شد که کامیابی نظامیاش از دالیل مافوق انسانی او
برشمردهمیشد(امورّتی)988-986:8923،اودرمقامنمایندۀ دوازده امام ،صفات الهی برای
خود قائل و مبرّا از خطا ،پیر ،مرشد و مرشد کامل صفوی بود .پیروانش حکم مریدیا صوفی و یا
میگذاشتند و
غازی داشتند و سربازان قزلباش همواره به خواست او چون موجودی الهی حرمت 
با این جمله«قربان اولدغیم پیریم مورشیدیم»خود را در راه پیر و مرشدم قربانی میکنم،در
میدهد
میکردند و گزارشها از رفتار متعصبانة آنها در میدان جنگنشان 
جنگها رجزخوانی 

نمیخواستند چون
که فریاد آنها حاکی از ایمان درونی آنها بود و در جنگ چیزی جز پیروزی 
معتقد بودندفناناپذیرند و در صورت مرگ هم مستقیماً به بهشت خواهند رفت(رویمر:8923،
.)98-98باچنینتصوّراتیپیروزیچیزینیستکهبههرقیمتیدنبالشودبلکهابزار،قواعدو
اهدافمنازعهنسبتبهابزار،قواعدواهدافمتعارفمنازعاتمحدودمیشودودیگراهدافی
چونتسخیریاافزایشعمقاستراتژیکبهمنظورکسبثروتیاامنیّتوبقاءاولویّتندارد.
قصد شاه اسماعیل و سلطان سلیم از جنگ چالدران چه بود؟ در نگاه متعارف این جنگ باید
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در قالب اهدافی چونفتوحات ،تسخیر یا افزایش عمق استراتژیک به منظور کسب ثروت یا
میدهد نه تنها
امنیّت و بقاء صورت گرفته باشد ،ولی بازخوانی رفتاراین دو در این جنگ نشان 
نمیشد ،بلکه ابزار و قواعد این نبرد محدود شده بود(مصباح.)31:8939،
چنین اهدافی دنبال 
درمورد محدودیّتابزار جنگ باید به عدم تمایل سپاه صفوی به استفاده از توپخانه اشاره
میکرد
کرد چرا که نظام صفوی استفاده از توپخانه را مخالف شکوه و شجاعت سپاه تلّقی  
(میرزارفیعا.)938:8928،
در مورد ایجاد محدودیت با قواعد در جنگ چالدران ،با یادآوری توافق بر سر زمان و مکان
قاعدهای در منازعه ،باید به نحوۀ مواجهة دولت

منازعه و جوانمردی به عنوانابعاد محدودیت
صفوی با سپاه دارای توپخانة عثمانی اشاره کرد .اوّالً شاهاسماعیل در حالی دعوت سلطان سلیم
آمادهسازی سپاه درخور را

برای جنگ را پذیرفت که هم ،زمان مناسبی برای گردآوری و
نداشت (اسکندربیگ ترکمان 8925 ،الف) 38:؛ و هم اینکه در صورت عدم پذیرش ،سپاه
چارهای جزبازگشت نداشت(نوائی.)95-92:8935،چنیننوعیازپذیرشدعوتبه
عثمانی 
نبردناشیازاعتمادبه«زوربازویغرور»(روملو)833:8935،ویادآوردعوتبهنبردتنبهتن
یادعوتبهدوئلاست،یعنینبردهاییکهعدمپذیرشدعوتبهآن مساوی از بین رفتن اعتبار
کوهستانهای خویبه

شخص مدعو است.ثانیاً ،شاه اسماعیل از پایگاه دارای مزیّت خود در
سمت دشت چالدران رفت(رویمر)38:8923،؛ثالثاً ،تقریباً در تمام کتابهای نوشته شده در
آن دوران متواتر است کهشاه اسماعیل در برابر پیشنهاد اکثر امیران سپاه خود مبنی بر شبیخون
زدن به سپاه عثمانی در شب قبل و پیش از آرایشنظامی مقاومت کرد(اسکندر بیگ ترکمان،
 8925الف38:؛ امیر محمود بن خواندمیر868-868:8951 ،یداهللشکری323:8981،؛روملو،
.)838:8935
رابعاً ،یکی از علل دشمنی سلطان سلیم با شاه اسماعیل را میتوان پناه دادن شاه اسماعیل به
مهماننوازی است(یداهللشکری:8981،

سلطان مراد ،برادرزادۀ سلطانسلیم ،دانست که مصداق
روابطبینالمللوهویّت»نشان

358 – 359؛اسکندربیگترکمان 8925،الف.)38:مقالة«
مهماننوازی و اصرار بر آن به عنوان یکی از منابععزّت،باعثآغازجنگ

میدهد که چگونه

ترواشد(.)Lebow, 2008b
میتوان به دو مورد اشاره کرد :مورد اوّل که
در مورد محدود بودن اهداف جنگ هم 
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میدهدکه چگونه هدف سلطان
عزتجوئیدر رفتارسلطان سلیم است،نشان 

نشانگر وجود
سلیم از این جنگ فتح خاک دولت صفوی نبوده است .پس ازپیروزی سلطان سلیمدر جنگ
چالدران و فتح تبریز ،گرچه اکثریت مردم اهل تسنّن این شهر با عدم اعتراض خودرضایتشانرا
جابهجائیقدرتنشاندادند(امورّتی988:8923،؛نوائی831:8935،و،)839–833سلطان
از 
سلیموسپاهعثمانیتنهاهشتروزاینشهررادردستداشتندوپسازاینمدّتسپاهعثمانی
تبریز و خاک ایران را ترک و درآماسیه اتراق کردند و شاه اسماعیل به سرعت وارد شهر شد
(نوائی899:8935،؛روملو.)833:8935،
مورددوّمازاینمنطقناشیمیشودکهاگردرهنگامةنبردمتعارفمیاندودولت،یکیاز
ایندوبامرگشاهخودمواجهشودبهاحتمالقریببهیقین،جنگداخلیقدرتمیانمدّعیان
میآوردتادر
جانشینیایندولتراتضعیفکردهوفرصتیمناسببرایدولتدیگربهوجود 
پارهای از خاک آنرا به خود
این هنگامة ضعف رقیب در جنگی نابرابر آن را شکست دهد و  
ملحقسازد(.مصباح.)38:8939،ولیدرسال388ق(238ش8886/م)درحالیکهسپاهشاه
آمادهسازی برای حرکت به سمت عثمانی بود ،سلطان سلیم درگذشت و
اسماعیل در اندیشه و  
فرزندش سلطان سلیمان جانشین او شد و«چونازجانب او مخالفتی ظهور نیافته،علماءاعال
اعالم لشکر بدون حرکت خصم جایز ندانستند(اسکندربیگترکمان8925،الف.)39:
تاکنون با اشاره به محدودیت در ابزار ،قواعد و اهداف جنگ نشان دادیم که جنگ
چالدران،جنگی متعارف در راستای فتح یاافزایش عمق استراتژیک به منظور کسب ثروت یا
امنیّت و بقاء نبود .اکنون نوبت اشاره به مصداقی ایجابی است که نشان دهد ،هدف جنگ
چالدران منزلتجوئی بوده است .به این منظور اوّالً به دو مورد گواه خُرد ،یعنی «نمایشِ رقابتیِ
میشود و ثانیاً بر اساس شیوۀ
شجاعت» و اولویت باالتر «ناموس» به تمامیت ارضی اشاره 
میشود.
پذیرش«ریسک» استدالل 
اوّلین مورد گواه خُردیعنینمایشرقابتیشجاعت عبارت از جنگ تن به تن شخص شاه
اسماعیل با قهرمان و پهلوان عثمانی است .مالقوج اوغلی به درخواست سلطان سلیم (یداهلل
شکری)329:8981،ازدالورانعثمانی و شجاعان روزگارشاه اسماعیل را به جنگتن به تن
فراخواند»(اسکندر بیگ ترکمان 8925 ،الف )38:
دوّمین مورد گواه خُرد استناد به اتّفاقی است که در پایان جنگ چالدران پیش آمد و موجب

66

پژوهشهایراهبردیسیاست،سالهفتم،شماره،82بهار(82پیاپی)82

فصلنامه


شد تا شاه اسماعیل به سلطانسلیم در مورد این حادثه پیشنهادی بدهد.پس از شکست سخت
شاه اسماعیل از سلطان سلیم در جنگ چالدرانحرمسرای دربار شاه اسماعیل همراه با همسر او
).شاهاسماعیلدراینموردمیگوید«اگر

به دست سلطان عثمانی افتاد(گوندوز881:8923،
میآید و دودمان ما بر طرف
عیاذاً باهلل ناموس به دست قیصر افتاد ،ما را دیگر زندگی به چه کار 
نامهای که نویسندگان ترک
میشود»(شکری.)818:8981،در قبال این اتّفاق شاه اسماعیل طی 

میشود قسمتی از خاک ایران را به جای استرداد همسرش به
میکنند ،حاضر  
به آن استناد 
واقعگرائی،بقاءدولتعبارت
عثمانیببخشد(نوائی.)891:8935،اگربنابهتعریفمتعارفاز 
از حفظ تمامیت ارضی باشد ،شاهدیم که چگونه این امر و به قول خودشاهاسماعیل«افتادن
میشود تا او اولویت را به منزلت دهد و بقاء را فدای آن کند
ناموس به دست قیصر»،موجب 
(مصباح.)39:8939،
استدالل بر اساس شیوۀ پذیرش ریسک بر اساس این گزاره است که در اهداف متعارف و
میپذیرند .اگر پذیرش
عادّی کنشگران تنها در صورتاحتمال از دست دادن چیزی ریسک را 
میتوان اینگونهبرداشت کرد که اولویت بقاء نسبت به آن
ریسک به منظور کسب چیزی باش؛ 
چیز پائینتر است و بدین گونه هدف منازعه چیزی بهجز اهداف متعارف است .آیا دولت
میکرد؟ یا
صفوی را خطر از دست دادن منزلت در صورت عدم ورود به جنگ چالدران تهدید 
این دولت برایکسب منزلت وارد این جنگ شد؟
طرف عالقهمند به منازعه در واقع امپراتوری عثمانی بود که مورد تحقیر دولت تازه تأسیس
میشدند و
شیعی و در پی نام صفوی قرار گرفتهبود ،اتباعش از سوی دولت صفوی جذب 
قلمرواش مورد تاخت و تاز آنان بود و به عنوان خالفت اسالمیمورد شناسائی دولت صفوی
قرار نگرفته بود .تالش سلطان سلیم برای تحریک شاه اسماعیل برای ورود به جنگ ،گویای
اهمّیّت این منازعه برای احیاء حیثیّت امپراتوری عثمانی است .در دیگر سو ،شاه اسماعیل ،چیزی
برای از دست دادن دراین نبرد نداشت ولی در عین حال صرف ورودش به این نبردِ نابرابر،
نوعی ازشناسائیبرای ایندولتمحسوبمیشدودربهترین حالتدرصورتکسببرتری
میکرد(مصباح.)39:8939،
درایننبرد،منزلتزیادیکسب 
دربخشاحیاءاعتبارخواهیمدیدکهدولت صفوی به عنوان کنشگر دارای اهمّیّت کمتر در
میپرداخت و این امر چگونه
سلسله مراتب چگونه به تحقیر کنشگر باالتر در سلسله مراتب 
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موجبخشموانتقامامپراتوریعثمانیشد.


محدودیّت خودخواستة شاه عبّاس در سیاست خارجی
نوعنگاهبهشاهعبّاسبانوعنگاهبهشاهاسماعیلبهایندلیلمتفاوتاستکهشاهعبّاسبه
جای دارا بودن قدرت ومشروعیت کاریزماتیک شاه اسماعیل ،دارای اقتدار فیزیکی و چیزی
بودکهطباطباییبااستنادبهسفرنامههایجهانگردانو سفرای اروپایی آن را«عقالنیّت»وتوجه
)مینامد.اینعقالنیّتشاه عبّاس آزمون فرضیة
به«مصالحملّی»(طباطبائی 813-881:8923 ،
میکند.امّا این استداللوجود
عزتجوئیدر سیاستخارجی را مشکل  
مقاله در نشان دادن  
داردکهعقالنیّتمنتسببهشاهعبّاسنهناشیازفرایندتصمیماتشاهعبّاسبلکهناشیازنتیجة
اینتصمیماتاست.
شاه عبّاس بیش از تمام دیگر شاهان دوران صفوی در پی کسب منافع بود و حتّی طباطبائی
میتوان مواردی حاکی از عدم
میبیند کهانگیزش خِرَد در او چیره است.آیا 
نیز او را شاهی 
ارزش پیروزی برای شاه عبّاس را نشان داد؟ آیا میتواننشان داد نبردهای دوران او در قالب
اهدافی چون فتح سرزمینی یا افزایش عمق استراتژیک به منظور کسب ثروت یا امنیّتو بقاء
میشدند.
نمیگنجید و ابزار و قواعد این نبردها هم با عزّت محدود 

میکنیم .او مشاهدات
در مورد ابزار جنگ به نقل از طباطبائی به سفرنامة پیترو دوالوال استناد 
خود را به این صورت ذکر میکند که گرچه دیگر مانند گذشته استفاده از تفنگ خالف
نمیشود ،سرداران از به کار بردنتفنگ با این توجیه که حملش
مردانگی و شجاعت تلقّی 
میکنند (طباطبایی)85:8923 ،تنهادریکجامعة
مناسب شأن و مقامشان نیست خودداری 
میشود که شأن و مقام
عزّتجو از حمل و استفاده از سالح کاراتر در نبرد به این علّت احتراز 
میدهد(مصباح.)33:8939،
شخص را تنزّل 
در مورد قواعد جنگی و محدودیّت ایجادی آن در منازعات میتوان عالوه بر اشارهای
کوتاهبههدیهبهموارداصراروپافشاریوحسّاسیتشاهعبّاسبهوفایبهعهداشارهکرد.فیلیز
کاگمن،زِرِنتانیندیوالسیکُوادردومقالةجداگانهبهگنجینهایازآثارهنریموجوددرقصر

توپقاپووموزۀمسکومیپردازندکهبسیاریازآنپیشازآغازهرجنگمیانصفوی و

شدهاند)& Çaǧman and TanindI, 1996
عثمانی از طرف شاهان صفوی به شاهان عثمانی اهدا 
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 .)Lassikova, 2010: 51این هدیه دادن نامتعارف نشانگر دیدگاه لیبو در مورد مفهوم هدیه و
تقابل آن با بازار است ازنظر لیبو ،برخالف مبادله در بازار که حفظ نظم اجتماعی را در کوتاه
میشود و در جوامع حیثیّت محور شرّی گریزناپذیر است ،هدیه نمایش نظم
مدّت باعث 
اجتماعی و حافظآن در بلندمدّت است(.)Lebow, 2008a: 141
در مورد وفای به عهد ،اسکندر بیگ ترکمان اعتقاد دارد با آنکه همیشه عثمانی به دیار
صفوی لشکرکشی کرده و همیشه همنبرد را واگذار کرده است ،هرگاه حرف صلح به میان
آمده برای آنکه مبادا انگ نقض عهد به صفوی بزنند.شاه عباس فرمانبه مصالحه داده است
(اسکندر بیگ ترکمان 8925 ،ب  .)395:
در مورد محدود بودن اهداف جنگ در زمان شاه عبّاس هم میتوان به طور مجدّد به همان
منطقی اشاره کرد که در برای محدود بودن اهداف جنگ در زمان شاه اسماعیل اشاره شد:
مرگسلطانعثمانیدرحیننبرددولتصفویباامپراتوریعثمانیوتوقّفنبردبهجایتداوم
آندرحالتتضعیفحریفبهخاطرجدالداخلیبرسرقدرت.پسازبازگشتشاهعبّاساز
عتباتعالیاتدرسال8198ق(8118ش8686/م)وضعسپاهصفویدربینالنهرینبهحدّی
روبهوخامتگذاشتکهخودشاهعبّاسبرایسروساماندادنبهقضیهبهبینالنهرینعزیمت
کردوبهنبردیباحافظپاشامشغولشدتااینکهباکمبودآذوقهدرطرفدیگر،سپاهعثمانی
عقبنشینیشد.درحالیکهاینموفّقیّتشاهعبّاسهمزمانشدبامرگسلطانعثمان
مجبوربه 
میتوانست از این فرصت با ادامه جنگ بهرهبیشتری
دوّم و جانشینی سلطان مراد چهارم و او  
ببرد،واکنشاوعبارتازفرستادنسفیریبهبابعالیبرایتبریکجلوسسلطانمرادچهارم
بود (اسکندر بیگترکمان 8925 ،ب )8133 - 8185:این مورد نشان از این دارد که نبرد در
دوران شاه عبّاس هم نبرد صرف برای فتح قلمرو  -دیگری به منظور کسب ثروت یا امنیّت و
بقاءنبود(مصباح.)35:8939،البتهدرتماممواردباالبررسیهایبیشتریکهخارجازتواناین
مقالهاستالزماستتااحتمالضعفسپاهشاهعبّاسکنترلشود.
بااشارهبهمصادیقمحدودولیکلّی،بهمحدودیتدرابزار،قواعدواهدافجنگدرزمان
شاه عبّاس نشان دادیم که نبردهای این دوران آن چنان در راستای تسخیر یا افزایش عمق
استراتژیکبهمنظورکسبثروتیاامنیّتوبقاءنبود.
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ب) منزلتجوئی
عزتجوئیبه دو وجه شناسائی و احیاء اعتبار تقسیم می

منزلتجوئی به عنوان سوّمین مؤلّفة
میشود.
شود.در ادامه هر یک از ایندو وجه بررسی 


شناسائی
فرایند شناسائی دولت صفوی روش انتقادـانحرافـیارگیری است.عثمانی گرچه یک
امپراتوری با هستة اوّلیة ترک بود ،درگذر زمان وارث خالفت اسالمی نیز شد .این مهم درست
در زمان سلطان سلیم رخ داد .سلطان سلیم کسی بود که عالوهبر اضافه کردن سرزمینهای
پهناوری بر متصرفات عثمانی از سویی توانست در سال  389ق (  236ش  8885/م) پس از
شکست دادن کامل ممالیک مصر و تسلط بر مصر و شام کلیدهای بالد مقدس مکّه و مدینه را به
دست آورد و از سوییدیگر ،دستگاه خالفت اسمی بازماندگان خلفای عباسی را که پس از غلبه
مغول بر بغداد با فرار المستنصرباهلل از زندانمستعصم (آخرین خلیفه عباسی) به مصر و تشکیل
بازپسگیری بغداداز مغوالن حکومت عباسی

سپاهی در  683ق (  631ش  8868/م) در آروزی
در مصر را تشکیل داد ،برچیند و به زور خلیفه را وادار کند تا خالفت مسلمین را رها کرده به
سلیم واگذارد و عنوان خلیفه مسلمین تا اوایل قرن بیستم میالدی به حکومت عثمانی برسد.
خلفای عباسی مصر تنها جنبهروحانی و مذهبی داشتند و هیچگونه قدرت سیاسی و حکومتی
وسیلهایدردستممالیکمصربودند(مصباح.)32:8939،
نداشتندوهمواره 
در چنین اوضاعی دولت صفوی در حال تکوین در جغرافیایی بود که اکثریت اهالی آن
(نوائی)858 -853: 8935 ،سنّی مذهب بودند.شاه اسماعیل در اوّلین قدم خود برای شناسائی
برخالف دیگر واحدهای سیاسی از فرستادن تبریک وارسال هدیه برای آغاز سلطنت سلطان
میتوانیم
سلیمخودداریکرد.نپذیرفتنخالفتاسالمیسلطانعثمانیازسویشاهاسماعیلرا 
براساسبخشنظریمقاله،مرحلةانتقادبدانیم.
در گام دوّم شناسایی از این روش باید شاهد انحراف باشیم.در مورد انحراف میتوانیم به
مواردیمثلتغییرمذهباشارهکنیم.این«انحراف»دولت تازه تأسیس صفوی از اسالم سنّی ،به
یکی از مهمترین فروع دین ،یعنی جهاد ،هم تسرّی یافت .اگرتاآنزمانجهادبهمفهومنبردبا
«کفّار مسیحی» بود و شیوخ اردبیل نیز از زمان جنید در جهاد با دشمن طبیعی خود ،یعنی
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تازهای از جهاد ارائه شد که به موجب آن ،عمل به این
مسیحیان شمال اردبیل ،بودندکه تفسیر 
نمیدانست بلکه استفاده از آن را علیه عثمانیان سنّی
«واجبخدا»راتنهامنحصر به مسیحیان  
مذهبنیزواجبمیدانست(امورّتی.)986-985:8923،
«انحراف»از اساس هویّت متعارف چنان عیان بود که سلطان سلیم هم مشخّصاً به آن اشاره
نامههای اوّل ،دوّم و سوّم خود به شاه صفوی هم به این«انحراف»اشاره
میکند.سلطان سلیم در 

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

و اهانت علما و سادات و القاء مصاحف کریمه درقاذورات و سبّ شیخین کریمین
عنهما»معرفیمیکند(نوائی.)838:8935،در نامة دّوم ،رسمی کردن مذهبتشیّعباعبارت
«تابع رأی ضاللت آرای خود ساخته و اساس دین متین را برانداخته»مصداق انحراف شناخته
میشود(نوائی)882:8935،و در نامة سوّم سلطان سلیم با خواندن دولت صفوی به عنوان«مرکز

دایره فتنه و فساد در صفحهروزگار»وفراخواندناوبه«احیاء مراسم دین محمدی و اقامت
انحرافرانشانمیدهد(نوائی.)866:8935،

ناموس شرایع احمدی»استنباط خود را از
نمیرسد.در
امّا فرایند شناسائی صرفاً با انتقاد و انحراف بدون مرحلة یارگیری به سرانجام 
میکند .اوّل ،در دولت صفوی منصبی به نام
مورد یارگیری اشاره به چند نکته کفایت 
میشد
خلیفةالخلفائی وجود داشت که به چهره برگزیده صوفیان وابسته بهخانقاه شیخ صفی داده 
وظیفهاش عبارت از دعوت سایر بالد به تصوّف بود و گرچه هر اندازه از دامنه نفوذ تصوف

و
مییافت ولی تا روزگار شاه سلطان حسین این
کاسته میشد ،اهمّیّت این منصب نیز کاهش 
منصب وجود داشت (جعفریان.)966:8922 ،
دوّمین نکته در مورد یارگیری به ائتالف دولت صفوی با برخی از واحدهای سیاسی دیگر
مثل ممالیک اشاره دارد .پس ازجنگ چالدران و پیروزی سپاه سلطان سلیم در این جنگ ،این
اتّحاد دولت صفوی با ممالیک مصر و تهدید و هشدار این:واحد سیاسی به سلطان سلیم بود که
در صورت حمله به دولت صفوی سپاه ممالیک به شام خواهد آمد (نوائی )869:8935 ،همچنین
میتوان به نزدیکی شاه اسماعیل با ظهیرالدّین محمّد بابر ،بنیانگذار سلسلة گورکانیان (غفاری

فرد )62:8925:،نزدیکی به غرب و اروپا به طور عام (مشفقیفر )885:8928 ،و ونیز (قدیمی
قیداری)86:8928 ،وکارلپنجم(غفاریفرد )53:8928 ،به طور خاص اشاره کرد.
مصداق سوّم یارگیری تحرّک افقی و مهاجرت برخی از اتباع ساکن در قلمرو امپراتوری
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عثمانی به قلمرو دولتصفوی است .آسیای صغیر دارای مردمی شیعهمذهب بود .اینان در ابتدا
دنبالهرو حسن خلیفه از مریدان شیخ حیدر پدرحسن خلیفه با وجود مریدی :شاه اسماعیل بودند
که در زمان قدرت شیخ حیدر خلیفه آناتولی بود (بیانی.)835:8928 ،شیخ حیدر و ارادت به او
و تصوّف مستمری بگیر بایزید دوّم پدر سلطان سلیم بود .چرا که بایزید دوّم عنایت خاصی به
دراویش و صوفیان داشت .با این حال ،اسماعیل در اوایل برآمدنش ،سفرایی را برای برانگیختن
هوادارانش در آناتولی بهآنجا فرستاد .هدف او گردآوری ترکمانان آناتولی بود که از همان
آغاز کار شاه اسماعیل شیفتة کماالت او شده بودند ،ولیحتی پادشاه درویش دوستی مثل
بیاعتنا باشد(مصباح.)818:8939،
بایزید دوم هم نمیتوانست به این یارگیری آن 
سلطانعثمانیبهمنظورجلوگیریازمهاجرتتودهایاتباعشوخاتمهدادنبهتقویتتوان
نظامیصفویدرسال316ق(221ش8818/م)اولیندستورتعقیب طرفداران تصوّفرادر
آناتولیصادرکردوهرکسبهطرفداریازصفویدستگیرمیشدباداغیبرصورتبهجنوب
یونانتبعیدمیشد(رویمر99:8923،و.)96-95


احیاء اعتبار
پدیدههایی سخن به میان آورد که آن پدیده در مقطعی از زمان از

میتوان از احیاء
زمانی 
میان رفته باشد .در این مقاله از میان رفتن اعتبار ناشی از داشتن و القا شدن دو احساس است :اوّل
احساس تحقیر و دوّم احساس شرم .در این دو بخش به ترتیب ،احیاء اعتبار از دسترفته ناشی از
احساس تحقیر فرایند تحقیرـخشمـانتقام پیش از جنگ چالدران برای طرف عثمانی و سپس
احیاء اعتبار ازدست رفته ناشی از فرایند شرمـجبران در دو مقطع پس از شکست چالدران برای
میشود.
شخص شاه اسماعیل و از هنگامسلطنت شاه عبّاس به تصویر کشیده 


احیاء اعتبار از دست رفته ناشی از احساس تحقیر
فرایند تحقیرـخشمـانتقام برای احیاء اعتبار را در ورود امپراتوری عثمانی به جنگ چالدران
میبینیم .رسیدن امپراتوریعثمانی به خالفت اسالمی(نوائی)858-853:8935،و عدم ارسال

هدیه از سوی شاهانصفوی به او(نوائی 889- 883:8935،و)893و در نهایت عدم شناسائی
خالفت اسالمی از سویشاهان دولت صفوی ،موانعی در برابر خودابرازیامپراتوری عثمانی و
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سلطان سلیم بودند و گفتیم مانع در برابر خودابرازی به معنای یکی از علل احساس تحقیر است.
ازسوی دیگر اگر تمام حمالت دولت صفوی و ایادیاش به امپراتوری عثمانی(روملو:8935،
893؛ رویمر )93 – 31 :8923،و فتح برخی قسمتهای قلمروی عثمانی(رویمر 95 :8923،و
اسکندربیگترکمان 8925،الف 82-83:و 98- 98و)93- 96را به عنوان زیر سؤال بردن
دیدگاههای متعارف هم این امر راعلّتی برای مقابله به

استقالل امپراتوری عثمانی به این علّت که
میتوان به موردی دیگر از تحقیر سلطان عثمانی
بررسیهای خود خارج کنیم ،

میدانند از
مثل 
اشارهکرد :نامه تهدیدآمیز خان محمّد استاجلو به سلطان سلیم(روملو)839– 833:8935،به
کنشگرپایینتر در سلسلهمراتب و تالشی برای هماوردطلبی او.

عنوان تهدیدی از سوی
مرحلة بعدی این فرایند عبارت از خشم است .سلطان سلیم در برابر این تحقیرهای کنشگر
خویشتنداری خود را از دست داد و خشم خود را بدین ترتیب

پایینتر در سلسلهمراتب،توانایی

میدهد :جلوگیری از مهاجرت تودهای آنان به قلمرو دولت صفوی ،دستور تعقیب،
بروز 
سرکوبی و تبعید آنان به جنوب یونان(رویمر)95:8923،ودر نهایت قتل چهل هزارشیعه در
آناتولی(نوائی.)883:8935،
مرحلة آخر فرایند احیاء احترام برای سلطان سلیم عبارت از انتقام بود .گفتیم مظهر و جلوۀ
انتقام عبارت از ورودبه منازعه است .سلطان سلیم این مرحله را با فرستادن چهارنامة(نوائی،
)تحریکآمیز برای شاه اسماعیلانجام داد تا او را وادار به ورود به جنگ کند و

896:8935
سرانجام نیز موفّق شد تا شاه اسماعیل را وادار به ورود به منازعه کند.شکست شاه اسماعیل در
جنگ چالدران گر چه موجد هیچ تحقیری نبود ،با از دست رفتن نقش مرادی شخص شاه
اسماعیل نزد قزلباشان ،احساس شرم را در او به وجود آورد (مصباح .)819 :8939 ،بنا به
میتوانتالش شاه اسماعیل برای احیاء اعتبار از
تأثیرگذاری سطوح انباشت اجتماعی مجاور 
منطقهای نیزمشاهده کرد.

دست رفته ناشی از احساس شرم را در سطح انباشت اجتماعی


احیاء اعتبار از دست رفته ناشی از احساس شرم
فرایند شرم  -جبران در دوران شاه عبّاس
عزتجوئیشاه عبّاس از موارد سخت مورد بررسی در این مقاله است .از دیدگاه بسیاری از
بینالمللی
پژوهشگران داخلی معاصر یاجهانگردان اروپائی همان زمان ،شاه عبّاس«در مناسبات 
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رادرنظرنمیگرفت»ودر روابط خارجی با عثمانی درایت و تعقّل

جز منطق مصالح«ملّی»
داشت(طباطبایی.)813-881:8923،این ادّعا تا حدّی در مقابل قصد مقالهاست که یکی از
میداند .دو مالحظه بر این
عزتجوئیرا غلبه انگیزش وجدان بر انگیزش خرد و عقل 

آثار
میکند و دوّمی راه دیگری را برای نشان دادن
مقدّمه وجوددارد که اوّلی تا حدّی آن را سُست 
میدهد .مالحظة اوّل که پیش از این به آن اشاره
عزتجوئیشاه عبّاس در پیش روی مقالهقرار 
شد ،به این شرح است که نگاه به عقالنیّت در زمان شاه عبّاس کامالًمربوط به نتیجه است ،نه
فرایند .این نگاه با توجّه به نتایج به دست آمده از تصمیمات شاه عبّاس«،درنظرگرفتنمنطق
میدهد .مالحظه دوّم با استناد به فرایند شرمـجبران برای احیاء
مصالحملی»را به او نسبت 
کنشمند به جای عمل کوتاهمدّت و واکنشی را معادل

خویشتنداری و عملبلندمدّت و

اعتبار،
جوئینمیداند(مصباح.)818:8939،

فقدان عزت
در این بخش شرم عبارت از کاهش اعتبار تاریخی و نزد شاه عبّاس عبارت است از دست
رفتن قلمرو دولت صفوی در حینرسیدن او به سلطنت است.جبران هم عبارت از بازتعریف و/
یا کسب مجدّد اعتبار تاریخی و نزد شاه عبّاس عبارت ازرسیدن به همان قلمرو اسالف خود
است.گرچه شاه عبّاس تا پیش از رسیدن به این قلمرو هر گونه صلح میان خود وعثمانی را رد
میکند ،فرایند جبران به عنوان امری کنشی و بلندمدّت عبارت از به رسمیت شناختن اولیة قلمرو

از دسترفته و خرید زمان با انعقاد قرارداد صلح با عثمانی و مواجهه با دشمن شرقی ،ازبکها،
است.سپس ،فرایند جبرانمستلزم شکستن این صلح اوّلیه با توجیهی است که خالف قواعد،
ارزشها و هنجارها و در واقع به نحوی نباشد کهموجب عهدشکنی از سوی شاه عبّاس شود .در
فرایند جبران ،شاه عبّاس هر گونه پیشنهاد صلحی از سوی عثمانی پیش ازکسب مجدّد قلمرو
میآید که قلمرو موروثی
میکند و صلح تنها زمانی به دست 
سابق از سوی دولت صفوی را رد 
میتوان به صورت
خویشتنداری شاه عبّاس را 

مجدّداًبه دست آمده باشد .الزم به ذکر است
جزئیتر و بدین ترتیب نیز دید که درمواردی در حین جنگ او مخالف برخورد احساسی
سربازان در حمله به دشمن است یا در مواردی او آغاز نبرد را تا کسبآمار و اطالعات دقیق از
میاندازد.
نفرات و دشمن به عقب 
شاهعبّاس به عنوان کاهش اعتبار
در پاراگراف باال از دست رفتن تدریجی قلمرو موروثی 
تاریخی و مصداقی از شرم نشانداده شد.جبران این شرم از همان زمان آغاز شد .اوّلین قدم این
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سالهای  335ه.ق  362/ه.ش  8823/م با
شاهعبّاس بود .او در 
خویشتنداری 

جبران عبارت از
جدایی آذربایجان ،قراباغ و گنجه ،شروان و داغستان و متصرفات صفوی در گرجستان،
بینالنهرین از ایران و الحاقش به عثمانی موافقت
بخشهایی از کردستان و لرستان و بغداد و 

کرد ،چرا که اوامیدی به پیروزی در چند جبهه داخلی و خارجی نداشت و به همین سبب با
صلح با عثمانی خیال خود را از حدود غربیخود آسوده کرد و حواسّ خود را بر درگیریهای
داخلی و جبهه شرقی متمرکز کرد ( اسکندر بیگ ترکمان 8925 ،الف933- 311 :؛ رویمر
خویشتنداری شاه عبّاس به این مورد کلی محدود نیست .در بسیاری از

.)28- 28:8923امّا
خویشتنداریها وتعقّل او هستیم.

موارد نبرد با عثمانی شاهد
گفتیم در واقع تا سال هفدهم سلطنت شاه عبّاس ،او مشغول قلمروهای شرقی دولت صفوی و
ازبکها درگیر بود.پس ازاین سال است که متوجّه قلمرو غربی خود یعنی آذربایجان و تبریز

با
شد (اسکندر بیگ ترکمان 8925 ،ب)696 – 631:امّااو که طی معاهدهای آذربایجان را به
میتوانست این معاهده را از اعتبار بیاندازد امّا بهعهدشکنی
عثمانی واگذار کرده بود،چگونه 
متّهم نشود؟ شاه عباس زمانی که فهمید فرماندار گیالن در مقابل واگذاری استحکامات الهیجان
و تسهیلعبور ارتش عثمانی از راه دریای خزر به قزوین حمایت او را خواستار شده است .رسماً
به دربار عثمانی شکسته شدن پیمانرا خاطر نشان کرد(بیانی.)383:8923،سپس ابتدا با شایعه
کردن مقابله با هجوم اروپاییان به بحرین و رفتن به سمتفارس لشکر را آماده کردند و در ادامه
بهآمادهسازی

با اعالم منصرف شدن لشکر اروپاییان و در عوض«هوس سیر و شکار مازندران»
لشکر را ادامه دادند و در نهایت در تاریخ هفتم ربیعالثّانی  8188ق (بیست و سوّم شهریور 328
ش/چهاردهمسپتامبر  8619م) از اصفهان خارج شدند و در قزوین حقیقت ماجرا برای سپاه
روشن شدو«بیازده روز بهحوالی تبریزرسیده صبح روز دوازدهم بهشهر داخل شدند»(اسکندر
بیگ ترکمان 8925 ،ب.)692:
درخواستهای صلح از سوی عثمانی شاه

در مرحله جبران شاهدیم به موازات این جبران و
میکند و به عبارتی تا رسیدن به«قلمرو
عبّاس هرگونه صلح را تارسیدن به«قلمروموروثی»رد 
میدهد .دراین جا مواردی از این تداوم را مشاهده
موروثی» یا همان احیاء اعتبار را تداوم 
میکنیم« :در زمستان  8189ق (  329ش  8618/م) با توصیه سنان پاشا پیشنهاد برقراری مجدد

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

است که کل ممالک و «طرف نادیده انگاشته شود ،امابالد قلمرو شاه ] [...که در حین مصالحه با
سلطان سلیمان خواندگار روم داخل سنور قزلباش بوده بهدستور» تسخیر و تصرف در آورده نیم
زرع از زمین دایر و بایر متعلقه بهشاه جنت مکان در تصرف دیگران نگذارند(اسکندر بیگ
ترکمان 8925 ،ب658:؛ تأکید از نگارنده).
تا سال  8188ه.ق 328 /ه.ش 8615 /م تمام آذربایجان و گرجستان مجدداً به تصرف صفوی
درآمد ولی شاه عباس پذیرش صلح را منوط به استرداد تمام متصرفات ایران در زمان شاه
اسماعیل و شاه طهماسب کرد (بیانی)386:8923 ،
در راه نخجوان زنی گرجی به نام گلچهره که قبالً در خدمت صفوی بود نزد شاه عبّاس آمد
جمیلهای برای صلح مجدد انجام«عرایض آورد ماحصل کالم آنکه همیشه سالطین

تا مساعی
داشتهاند

عدالتآئین امنیّت عالم و ترفیهدهداحوال امم را بر مطالب عالیه دنیوی راجح و مقدم
][...و التماس کرده بود که بهجهت حصول نیکنامیدنیا و مثوبات عقبی ] [...با پادشاه ذیجاه
روم بادی الفت و وفاق گردند»شاه عبّاس با اشاره به عهد و پیمان میانپدرش و سلطان سلیمان و
میگوید« :بعد از واقعه ناگزیر شاه جنت مکان بهمجرد اندک
پسرش سلطان سلیم در جواب 
بیجهت
اختاللی که بهجهت منازعه اویماقات در میانهقزلباش واقع بود رومیان فرصت یافته 
نقض عهود و پیمان کرده مملکت موروثی مار رابهغضب متصرف شدند و اکنون ما طالب حق
موروث خودیم اگر فرمانروای ممالک روم عهدپدران را منظور داشته در مقام الفت باشد و
سنور و سرحد بهقاعده آن زمان مقرر گردد ما نیزبهجهت ترفیه حال خالیق و عباداهلل از طریق
میگردیم و اگر لجاج ورزیده در
خصومت و عناد عدول کرده سالک مسالکدوستی و اتحاد 
نمیداریم»
مقام عداوت بوده باشد توکل بالطاف ایزدیکرده دست از طلب حق موروثی باز 
(اسکندر بیگ ترکمان 8925 ،ب581–588 :؛تأکیدازنگارنده).
مراد پاشا وزیر اعظم سلطان احمدخان در سال  8182ه.ق با اعالم اینکه سلطان عثمانی او را
برای انجام جنگ یاانعقاد صلح اختیار تام داده است به سمت آذربایجان رفت و پیشنهاد مصالحه
میدهد .پاسخ شاهعبّاس چنین بود« :چون آن دستور معظم خیراندیشی کرده
به شاه عبّاس 
گفتگوی مصالحه بهمیان آورده ما نیز بر ترفیه حالعبادهلل رضا بهآن داده حسب االلتماس آن
گفتهایم که اگر
صلحآمیز دوستانه فرستادیم و سخن ماهمان است که بهمحمد بیک 
جنابنامه 
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از آنطرف مصالحه بهدستوری که فیمابین پادشاهانرضوان آشیان وقوع یافته بغالظ ایمان
میکنیم و
تأکید یافته بود ممهد گردد از اینطرف نیز بساط خصومتو نزاع درنوردیده صلح 
اال آنچه در مشیت الهی بوده باشد از ممکن غیب بهمنصهظهور خواهد رسید (اسکندر بیگ
ترکمان 8925 ،ب288 :؛ تأکید از نگارنده).
در سال  8198ه.ق 8113 /ه.ش 8686 /م حافظ احمد پاشا که بغداد را محاصره کرده بود و
دور خود را خندقکشیده بود به ساخت برج و بارو دور خندق خود مشغول شد .نیت او ایجاد
قحطی در قلعه و درنهایت فتح آن بود .ازسوی دیگرعلی بیک نامی از اکراد که از آشنایان
زینل بیک بود به همراه چاوشی عثمانی نزد او آمد و درخواستدیدار با شاه عباس را کرد.
چاوش در دیدار با شاه عباس گفت که سردار از سوی سلطان عثمانی برای فتح بغدادآمده شاه
عباس در جواب به این اشاره کرد که بغداد«ملک موروث همایون ما است»ولی درنهایت زینل
بیک را نزدسردار فرستاد ولی در آن گفتوگو حاصلی جز آغاز جنگ نبود :درنهایت حمله با
تعدادی کمی از سوی صفوی آغازشد( اسکندر بیگ ترکمان 8925 ،ب8133-8136:؛تأکید
ازنگارنده).
میدهد شاه عبّاس تا جبرانِ شرم و رسیدن به قلمرو
موارد باال پنج موردی است که نشان 
چشمپوشیکرد و موجب تداوم منازعه با عثمانی شد.
موروثی خود از صلح 
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