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چکیده

صفویان در طول حکومت خود ناچار از ایجاد ارتباط با همسایگان بودند،

ولي این پیوندها در اغلب مواقع به علت اختالفات سیاسي و مذهبي طرفین

چشمانداز دوستانهاي نداشته است .آنان به منظور بقاي سیاسیي و دفیاا از

چارچوب جغرافییایي و رویکردهیاي میذهبي خیود عیالور بیر رو هیاي

نظامي ،در عرصة دیپلماتیک نیز رو

پویا و پرتحرکي را دنبیال نمودنید.

نامههاي متعددي که از این دورر برجیاي مانیدر اسیت نشیانگر فعیالبیودن

عرصههاي دیپلماتیک صفویان است .هدف این نوشتار دستیابي بیه برخیي

اصول و معیارهاي کاربردي در مناسبات خارجي عصر صفویه با تکییه بیر

 .1این مقاله بر گرفته از طرح پژوهشي با عنوان «نقش مذهب در مناسبات ایران و عثماني در عصر صفویه» ميباشید کیه
به شمارر 94 /2101و با حمایت مالي دانشگار اراک انجام شدر است.

 .2دانشیار گرور تاریخ دانشگار اراک؛ a-motevally@araku.ac.ir
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متن مکاتبات سیاسي است .فرضیة تحقیق بر این دیدگار استوار اسیت کیه

ظاهراً صفویان در تقابل و ییا تعامیل بیا همسیایگان منققیهاي خیود ضیمن

رعایت و تأکید بر برخي اصول ثابت ،در مواردي از روشي تاکتیکپیذیر

و منعقف نیز برخوردار بودند .ماحصل ایین پیژوهش نشیان میيدهید کیه

حکومت صفویه در عرصة دیپلماتیک سیاسیت پوییا و تأثیرگیذاري را در
پیش گرفت .حجم نامههاي ارسالي به منیاطق متتلیف مؤیید ایین نگیر

است .در عیین حیال تعمیق در میتن نامیههیا حیاکي از وجیود گونیهاي از

رویکردهاي پایدار و اصولي در مناسبات خارجي بودر است .ضمن اینکیه

متناسب با شرایط حاکم بر روابط طرفین ،نوعي انعقاف در ادبیات سیاسي

نامهها به چشم ميخورد که بیه نحیوي تیأمین منیافع و مقاصید میورد نظیر
صفویان را نشان ميدهد.

واژههای کلیدی :مکاتبات ،مناسبات ،حاکمیت ،صفویه ،نامهها

مقدمه

دورر حکومت صفویان از ادوار نسبتاً طوالني اسیتقرار حاکمییت سیاسیي مسیتقل در قلمیرو

جغرافیایي ایران محسوب ميشود .صفویان توانستند از سال  907تا  1135قمیري نظیم نسیبتاً
پایداري را در عرصه هاي داخلي ایران برقرار نمایند .آنها در طول این مدت موفق به ایجاد
یک ساختار منظم در سازوکار اجرایي کشور شدند و با اعتناي بر این ساختار که متکیي بیر
نهادهاي متتلف شکل گرفت ،حاکمیت خود را در تمامي قلمیرو جغرافییایي اییران اعمیال
نمودنیید .پدیییداري چنییین سییاختار سیاسییي در داخییل ایییران باعییی شیید تییا در وراي منییاطق
جغرافیایي مورد ادعاي صفویان ،متالفان و مدعیان متعیددي بیا نگیر

چالشیي و بع یاً بیا

نگاهي تعاملآمیز با صفویان ستیز یا رفت و آمد را آغاز کنند .در حقیقت با مشیت

شیدن

چهرة واقعي سیاسي ی مذهبي صفویان ،تحوالت و رویکردهاي جدیدي فیراروي بیازیگران
منققهاي پدیدار شد.
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به نظر ميرسد اختالفات مذهبي و ادعاهاي متفاوت جغرافییایي مهیمتیرین چیالشهیاي
پیش روي صفویان با همسایگان شرقي و غربي بود .عثمانيهیا بیهعنیوان قیدرتي جهیاني در
مناطق غربي و ازبکان در مناطق شرقي نزدیکترین مدعیان همسایة صفویه تلقي میيشیدند.
البته در این میان از همسایه دوردستتر یعني تیموریان نیز نبایستي غفلت نمود .هیر سیة ایین
حکومیتهییا از لحیا نگییررهیاي مییذهبي بییا صیفویان در تقابییل قیرار داشییتند .همچنییین در
خصوص مناطق مورد ادعاي جغرافیایي نیز اختالفیات عدییدراي بیین آنهیا وجیود داشیت.
بنابراین صفویان ناچار بودند براي حفظ و حراست از قالب سیاسي کیه در جغرافییاي اییران
شکل دادر بودند با مشکالت ریشهاي و طوالنيمدت در رویارویي با این همسیایگان دسیت
و پنجه نرم کنند .آنچه رویدادهاي تاریتي این دورر نشان ميدهند بییانگر ایین نکتیه اسیت
که ماهیت این رویارویي در مواقعي به شکل جنگ و ستیز و در موارد دیگیري بیه صیورت
مسالمتآمیز خود را بروز ميداد ،اما نکتة مهم در مسیر ایین روییدادها درک ایین موضیوا
ميباشد که شاهان صفوي به عنوان تصمیمگیرندگان اصلي در رأس ساختار حکومتي حتیي
در اوج اقتدار نیز امکان برخورد هیمزمیان بیا ایین سیه قیدرت را نداشیتند .بنیابراین بیه نظیر
ميرسد در مواقع متعددي آنها ضمن تال

براي بهررگیري از توان نظیامي جهیت حفیظ و

حراست از داشتههاي خود ،از الگویي سیاسي نیز استفادر ميکردند تا به این طریق از تبعات
و هزینه هاي تحمیلي اقدامات نظامي کاسیته و در عیین حیال طیرف مقابیل را نییز مجیاب و
متقاعد کنند تا از اقدامات نظامي اجتناب نمایند .بنابراین الگوي ارتباطي که در قالیب اعیزام
سفیر و نامههاي سیاسي شکل ميگرفت یکي از راهکارهیاي اساسیي بیراي رسییدن بیه ایین
هدف و مقصود بود .با مراجعه به متن نامههاي متعددي که از این دورر برجیاي مانیدر اسیت
ميتوان به ا یین بیاور رسیید کیه صیفویان در عرصیة مناسیباتي از ییک الگیوي پرتحیرک و
تأثیرگذار بهرر ميگرفتند .در حقیقت ميتوان مدعي شد آنها تال

و تکیاپوي خاصیي را

به کار ميبردند تا با تکیه بر شیوة مکاتباتي بتش قابل توجهي از دییدگارهیا و نگیر هیاي
خود را بیه پییش ببرنید .مجموعیه نامیههیاي برجیايمانیدر از ایین دوران کیه توسیط برخیي
نویسندگان و تالشگران علمي متأخر جمعآوري و در قالب مجموعهها و کتابهایي انتشیار
یافتهاند مرجع و مستند خوبي است که ميتیوان بیا اتکیا و بیازخواني میتن آنهیا بسییاري از

 / 190الگوها و مفاهیم تأثیرگذار در حوزه مناسباتی عصر صفوی با تکیه بر متن مکاتبات

رویکردهاي سیاسي و مذهبي عصر صفویه را دریافت .در حقیقت بایستي اینگونه میدارک
را نوعي سند جهت توصیف و تحلیل مناسبات منققهاي و فرامنققهاي صفویان تلقیي نمیود.
براساس همین نگر  ،پژوهش حاضر از یک منظر و دییدگار خاصیي بیه سیرای ایین اسیناد
رفته است و تال

مينماید تا با بررسي محتوایي بتش عمدراي از آنها ،برخیي از خقیوط

فکري ثابت در مناسبات منققهاي صیفویان را بیه دسیت دادر و در عیین حیال فیراز و فیرود
تصمیمگیري هاي شاهان صفوي را در مقاطع متتلفي که بیا آن مواجیه میيشیدند از خیالل
شکل و محتواي نامهها روشن کند .در خصوص پیشینة پژوهش الزم بیه ککیر اسیت کیه بیه
دلیل زاویه نگر

خاصي که این نوشتار دارد تاکنون تحقیق جدي انتشار نیافته است.

نقش و اهمیت دیپلماسی در مناسبات خارجی

هرچند تحوالت عرصة جهاني از حیی شکل و محتوا با دگرگونيهاي پیشین جوامع انساني
در عرصة ارتباطي تفاوتهاي اساسي به خود دییدر اسیت و مناسیبات بیین دولیتهیا و نیوا
ارتباطات در عرصة بینالمللي داراي پیچیدگيها و راز و رمزهاي متعیددي گردییدر اسیت،
اما بایستي به این نکته نیز اکعیان داشیت کیه جوامیع انسیاني پیشیین ،وراي اینکیه در عرصیة
مناسباتي خود در سایة برخي اصقالحات و واژرهاي تازرساز بیه تعرییف از نیوا ارتباطیات
خود بپردازند ،بیا اشیکالي سیادرتیر سیعي در تیأمین منیافع و پیشیبرد مقاصید خیود در نظیام
منققهاي و حتي جهاني داشتند .این فرایند از یک طرف به فقیدان وسیایل ارتبیاط جمعیي و
محدود بودن مناسبات بین اقوام و ملل متتلف بازميگشت و از سوي دیگر ناشي از تمرکز
بیشتر افراد صاحبنظر به ارائه طرق مملکتداري به شیهریاران و کشیورداران بیود .بیه همیین
دلیل در عرصة ارائه دیدگار و توصیه در خصوص مناسیبات بیین دولیتهیا ییا بیه اصیقالح
امروزي تحلیل روابط بینالمللي ورودي نميیافتند (عامري.)28 :1377 ،
بهرغم این محدودیتها و یا عدم علم کیافي بیه ماهییت موضیوا دیپلماسیي جهیاني بیه
شکل امروزین ،به نظر ميرسد آنها در حید لیزوم بیه تیأثیر دیپلماسیي فعیال در وصیول بیه
برخي مقاصد مستقیم و یا غیر آن آگاهي داشتند .اگر به توصیف یکیي از نویسیندگان علیم
سیاست از فرایند بحی مناسباتي توجه کنییم شیاید بتیوان کیاربرد همیین شییوة جدیید را بیا
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اندکي اغماض در دوررهاي قبلیي تجربیه نمیود .براسیاس گفتیه قیوام« :دولیتهیا از طرییق
دیپلماسي با یکدیگر ارتباط برقرار کردر و وارد فرایند چانهزني ميشوند ،یکدیگر را تحیت
تأثیر قرار ميدهند و باالخرر اختالفات خویش را حیلوفصیل میيکننید .بیدینترتییب کیار
اصلي دیپلماسي مذاکرر ،بحی ،اقناا ،تحبیب و تهدید براسیاس شیناخت منیافع مشیترک و
حوزر هاي اختالف و تعارض میان گرورهاي کینفیع اسیت» (قیوام .)375 :1389 ،در مقالعیة
شیور هاي عملیاتي تنظیم مناسبات در حکومتهاي پیشین نییز بیه وضیوح میيتیوان رعاییت
همین الگو را با اندکي دگرگوني دریافت .این تال هیا در قالیب نگیار

مکیرر نامیههیا و

بازگذاشتن باب گفتگو از طریق مکاتبات متعدد قابل دستیابي اسیت .هرچنید در بسییاري از
موارد عنواني به نام وزیر خارجه و سازوکاري به نیام وزارت خارجیه بیه منظیور تیأمین ایین
هدف وجود نداشت اما شیت

شیار در اکثیر مواقیع بیه عنیوان نمیاد اصیلي سیاسیتگذاري

خارجي با انتتاب فرستادگان و با بیان مقالبي شفاهي و بیه طیور خیاص نامیههیاي مکتیوب
اهداف اصلي خود را دنبال مينمود .این اهداف ميتوانست جنبههاي دوستانه و یا م یامین
تهدیدي و خصمانه را دنبال نماید و یا اینکه فراینید تبلیغیاتي و ییا تغیییر رویکیرد در طیرف
مقابل را پیگیري کند .با این توصیف ميتیوان اکعیان داشیت در دورراي کیه هنیوز وسیایل
ارتباط جمعي و سایر عوامل فني براي کوتیارکیردن مسییر بیین حکومیتهیا شیکل نگرفتیه
بودند ،دولتها و ملتها براي دستیابي به مقاصد متتلف خود بیينییاز از ارتبیاط و گفتگیو
نبودند و آنچه در کنار رفت وآمدهاي کند و طوالنيمدت فرستادگان طرفهاي مورد نظیر
ميتوانست وظایف دیپلماتیک را عهدردار شدر و م امین و مقاصد حکومتها را به طرف
مقابل انتقال دهد ،متن نامهها و نوشتههایي بود که بیه همیرار سیفرا ارسیال شیدر و بیه نیوعي
تنظیمکنندة نوا و شکل مناسبات طرفین بود .به لحا همین اهمیت است کیه ایین پیژوهش
نیز به منظور بررسي جلورهایي از رویکردهاي برونمرزي صفویان متن نامههیاي ارسیالي بیه
برخي کشورهاي همسایه را به عنوان معیار تصمیمات و برنامههاي دیپلماتییک آنهیا میورد
توجه قرار دادر است.
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ضرورت و اهمیت مکاتبات در شکلگیری و نوع مناسبات عصر صفویه
حجم باال و انبوهي نامه هاي موجود از این دورر در حقیقت بیانگر تال

و تکاپوي صفویان

براي پیگیري مقاصد برونمرزي خود بودر است .مالحظة متن این نامهها نشان میيدهید کیه
آنها به ضرورت این مهم در تأمین مقاصدشان آگاهي خوبي داشیتهانید .تأکیید و تکیراري
که بر این موضوا در میتن تعیدادي از ایین نامیههیا بیه چشیم میيخیورد بییانگر درک ایین
ضرورت است .در این موارد آنها لزوم برقراري مناسبات دوستانه و حفظ شیرایط مقلیوب
براي دو طرف را در تکرار ارسال اینگونه مکتوبات دانستهاند (نوایي :1366 ،شار عباس/1،
 37،32و178،156 /3؛ نوایي :1350 ،شار تهماسب .)499 ،481 ،در کنار تکیه بر متن نامههیا
به نظر ميرسد بتشي از وظایف نیز به صورت شفاهي به فرستادگان محول ميشد .در میتن
برخي از نامهها به این نکته اشارر رفته که سفیر حامل برخیي مقالیب بیه صیورت ح یوري
است .با این حال از محتواي این پیامهاي شفاهي جز در مواردي که به صورت کلیي برخیي
منابع نکتهاي را ککر کردراند ،مقالب قابل توجهي در اختیار نیست .چنانکه شیار عبیاس در
نامهاي خقاب به عبدالمومن خان مينویسد ... « :بیاقي حیاالت بیه تقرییر رفعیتپنیار شیعبان
اوغلي کوالقدر است که در محل کورنش عیالي بیه سیمع شیریف خواهید رسیاند» (نیوایي،
 :1366شار عباس .)232 /3 ،در هر صورت متن آثار بازماندر را مبتني بر رویکرد لحا شیدر
در محتواي آنها ميتوان در دو قالب مورد بررسي و تحلیل قرار داد .بتشي از آنها نیوا و
شیوة برنامههاي صفویان در دورة صلح و گونة دیگر الگوي مکاتباتي آنها در موقعیتهاي
جنگي و خصمانه را نشان ميدهد .آنچه در نگر

کلي بیه ایین دو رویکیرد قابیل دسیتیابي

است تاکتیکپذیري صفویان در عرف دیپلماتیک آن زمان را به خوبي نشان ميدهد .یعنیي
تنظیم و تدوین نامهها متناسب بیا شیرایط داخلیي و مواضیع طیرف مقابیل از ییک رویکیرد
خشک تهدیدآمیز تا یک موضع بسیار مالیم و کامالً دوستانه تغیییر جهیت دادر و بع یاً بیه
تأمین مقاصد آنها نیز کمک کردر است.
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الف .موقعیتهای عادی و غیربحرانی

با بررسي متن تعداد قابل توجهي از نامههاي ارسالي این دورر ميتیوان بیه ایین نکتیه واقیف
شد که صفویان به شرایط و مقت یات زمان صلح آگاهي داشتهاند .ادبییات کیاربردي آنهیا
در متن نامههایي که در شرایط صلح تنظیم شدرانید نشیان میيدهید کیه تحیت تیأثیر چنیین
شرایقي ضمن توجه به اصول و مباني میورد تأکیید خیود ،بیه نیوعي در پیي کسیب شیرایط
مقلوب از طریق تنظیم چنین نامههایي بودراند .به بیان دیگیر ،گونیهاي از تینشزداییي را در
متن چنین نامههایي ميتوان دریافت .ارائیه چهیرراي صیلحطلیب از خیود و دورينمیودن از
هرگونه رفتار خشن ،چشمانداز عمومي چنین نامههایي را شکل ميدهد (نوایي :1366 ،شیار
عبییاس32/1،و86/3؛ نییوایي :1350 ،شییار تهماسییب282،؛ هوشیینگ مهییدوي.)32 :1364 ،
اجتناب از هرگونه ادبیات و گفتار هنجارشکن و رعایت اسلوبهاي میورد پیذیر

و بیاب

طبع حریفان در متن این نامهها خودنمایي ميکند .کاربرد چنین شییوراي بیه طیور مشیت
طرف مقابل را نیز به گونهاي خلع سالح کردر و در مواقعي به تعیدیل مواضیع خصیمانة وي
منجر شدر است .بر این مبنا به صورت طبیعي بایستي اکعان نمود کیه حجیم قابیلتیوجهي از
نامه هاي این دورر در جهت کاهش تنشها و به نوعي جلوگیري از رفتارهاي خصمانه بیودر
است .یکي از مباحی پرکاربرد در متن این گونه نوشتهها استفادة وسیع و پردامنیه از القیاب
و صفتهاي پر زرق و برق براي طرف مقابل است .به نظر ميرسد نویسندر وقت زییادي را
مصروف داشته است تا بتواند انواا اسامي و القاب با وزن و قافیه را در متون دیگیر جسیتجو
نمودر و آنها را در توصیف ویژگيهاي حریف به کار گیرد .اغراق در این زمینیه یکیي از
وجور بارز چنین نامههایي است که بع اً ميتوان گفت اصل نامه تحت تأثیر چنیین حواشیي
قرار گرفته است .نمونههاي مکرري از این سبک نگیار

را در دوررهیاي متتلیف شیاهان

صفوي ميتیوان ککیر کیرد (نیوایي :1350 ،شیار تهماسیب281-280 ،؛ نیوایي :1366 ،شیار
عباس.)36-29 /1 ،
وجه دیگري که به عنوان یک معیار کلي در متن نامههاي صلحجویانیه لحیا میيشید،
تعریف و تمجید از اعمال و اقدامات حکومتي بود که نامه به آن مقصد ارسیال میيشید .بیه
نظر ميرسد تکیه بر این جنبه نیز بهعنیوان یکیي از اصیول متیداول دیپلماتییک میورد توجیه
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شاهان صفویه بودر است ( .)Mitchell, 2009: 57زیرا در متن بسیاري از نامیههیاي ارسیالي
این موضوا خودنمایي ميکند .در حقیقت پیگیري این رونید حیاکي از ایین نکتیه بیود کیه
صفویان از بازخوردهاي مثبت چنین ادبیاتي آگار بودند و ميدانسیتند تیداوم چنیین رونیدي
ميتواند برخي از مشکالت آنها را کاهش دادر و در عین حال امکان دستیافتن بیه منیافع
قابل توجهي نیز در پیامد آن متصور بود .سیاست فعال دیپلماتیک شار عباس در دورراي که
با عثمانيها پیمان مصالحه بسته و الجرم ایجاد هرگونیه تینش و آشیفتگي اوضیاا بیهشیدت
حاکمیت صفویه را با متاطرات جدي مواجه مينمود ،حاکي از درک چنین شرایقي بیودر
است (پارسادوست :1388 ،شیار عبیاس .)443 ،شیار عبیاس کیه در ییک وضیعیت بغیرن و
نامتعادل داخلي و خارجي تن به پذیر

صلح نامتوازن و تحقیرکنندر با عثمانيهیا دادر بیود

به علت شرایط دشواري که با آن مواجه بود بیا انیواا شیگردهاي دیپلماتییک درصیدد بیود
ضمن حفظ مصالحه ،برخي منافع احتمالي را نیز به دست آورد (منشیي .)650 /2 :1377 ،در
حقیقت او روابط خارجي خود را بنا به مصلحت ملي ادارر ميکرد و سیاست متهورانة او بیه
منزلة خدمت به مصالح کشور و مردمش بود (ریاضاالسالم .)315 :1373 ،تعیدد نامیههیاي
ارسالي نشان ميدهد که او درصدد بود از تمام ظرفیتهاي سیاسي بهرر جسته تا به گونیهاي
مجبور به دادن امتیازات بیشتر تحت فشارهاي نظامي نباشید .ققعیاً او بیه ایین نکتیه واقیف و
آگار بود که عثمانيها از ضیعف داخلیي اییران مقلیع هسیتند .بیه همیین دلییل هیر حرکیت
بيجایي ممکن بود رار را براي تعرض آنها مهییا نمایید .گفتیار اسیکندربیک در خصیوص
پذیر

صلح با عثماني و نگار متالفان به خوبي دراییت شیار عبیاس را در ایین زمینیه نشیان

ميدهد .او عکسالعمل عدراي به تصمیم شار را این گونه توضیح ميدهد:
« ...از مصالحه و مسامحه مذکور که پسندیدر عقالي دانشور بود جمعي از جهالي
نادان را که از خرد بهرر نداشتند خار تعصب و تقلید دامنگیر گشته سیتنان دور از
کار مي گفتند و نواب اشرف  ...به شیور پیران صاحب خرد عمل نمیودر گیو

بیه

ستنان ناهنجار اهل روزگار نفرمود و الحق از آنقدر مسامحه و مدارا فواید کلي به
دین و دولت رسید» (منشي.)639 /2 :1377 ،
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بنابراین شار بدون آنکه موقعیت ت راآمیزي به خود بگیرد سعي نمود در قالب رفتارهیا
و گفتارهاي سیاسي رار هرگونه تشتت بیشتر را مسدود نماید .ارسال نامه به سیلقان عثمیاني،
وزراي عثماني ،مفتي اعظم و حتي مادر سلقان عثماني یکي از رارهایي بود کیه شیار عبیاس
آن را دنبییال نمییود (نییوایي :1366 ،شییار عبییاس .)239،178،161،153/2 ،در کنییار اییین
تنوابتشي به نامهها ،محتواي آنها نیز حایز توجه بیود .تأکیید بیر جایگیار برجسیتة سیلقان
عثماني در جهان اسالم و تمجید از عملکرد جهادي او علییه کفیار اروپیایي از ویژگیيهیاي
بارز بیشتر این نامهها بود (همان .)113/3 ،246/2 :سعي و جهد شار عباس در حفظ موقعییت
مورد نظر به گونهاي بود که سلقان محمد سوم به فراست این ویژگي شار عباس را دریافیت
و به آن اکعان نمود
« ...جنییاب شییهامتمآبتییان از هنگییام جلییوس بییر تتییت سییلقنت بیشییتر از اجییداد
نیکوکارتان باب مراسالت را مفتوح نمودراید .بدینمناسبت از این طرف هم میواد
مصادقت و وداد م اعف و مقترحات دلتواهتان در پیشگار اریکة خالفت قرین به
انجاح مقرون گردیدر است و به سرحدنشینان چنین سفار

شدر است که از میواد

مصالحه سر مویي تتلف ننمایند» (همان.)300 /2 :

شار عباس با تکیه بر چنین روشي نه تنها در تال

بیود تیا پییشآمیدن موقیع مقت یي از

بییروز هرگونییه جنییگ ناخواسییتهاي جلییوگیري نماییید ،بلکییه در لفافییة همییین نامییههییا بع یاً
خواسته هاي خیود را نییز مقیرح میيکیرد کیه در مراحلیي میورد پیذیر

عثمیانيهیا قیرار

ميگرفت .از آن جمله رسیدگي بیه حیرم امیام علیي (ا) در نجیف را میيتیوان ککیر کیرد
(همان .)207 /2 :در بررسیي شییوة مناسیباتي شیار عبیاس میيتیوان بیه رویکیرد فعیال او در
مواجهه با تیموریان هند نیز اشارر داشت .هرچنید مناسیبات بیا هنید در ایین دورر درونماییة
خصمانهاي نداشت اما در هر صورت در میواقعي بیا چیالشهیاي جیدي همیرار بیود .مسی له
قندهار یکي از جديترین گزینهها براي تقابل طرفین بود اما شار عباس با بهکیارگیري ییک
دیپلماسي فعال ضمن بازگرداندن این منققه به قلمرو ایران ،رار هرگونیه تقابیل و منازعیه را
نیز مسدود نمود .دستیابي به این مهم در سایة مکاتبیات متعیدد و بیا ادبییات ظرییف سیاسیي
بهکاررفته در متن نامهها امکانپذیر شد (ریاضاالسالم126 :1373 ،و .)134شار سلیم که در
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مقابل اقدام ناگهاني شار عباس در تصرف قندهار دچار تشویش شدر بود نامة نسبتاً تنیدي را
به ایران فرستاد اما شار عباس متناسب با ش ون سلقنتي و بیاني محترمانیه تیال

نمیود خشیم

سلقان هند را کنترل نمایید (نیوایي :1366 ،شیار عبیاس .)429 /3 ،ارسیال  13فقیرر نامیه بیه
سلقان سلیم (جهانگیر) پادشار هند نشانگر پویایي اقدامات سیاسیي شیار عبیاس در پیگییري
مقاصد برونمرزي بودر است و ميتوان مدعي شد کیه ارسیال پردامنیه همیین نامیههیا تیأثیر
بسزایي در این نکته داشیت کیه شیار هیم بیر قنیدهار دسیت یافیت و هیم از بیروز جنیگ و
رویارویي با تیموریان هند ممانعت نمود (همیان 437-391 /3 :و هوشینگ مهیدوي:1364 ،
.)99
ب .شرایط بحرانی و بروز چالشهای سیاسی و نظامی

هرچند بهررگیري از نامه در شرایط صلحآمیز عنصر مهمي در ایجاد و تیداوم مناسیبات بیین
صفویه و سایر ممالک ،بهویژر همسایگان ،تلقي ميشد اما به نظیر میيرسید در میواقعي کیه
مناسبات از شکل معمولي خارج شدر و جنبههاي چالشي به خیود میيگرفیت ارسیال نامیه و
اجراي برنامههاي دیپلماتیک به عنوان یک اصل همچنان میورد نظیر بیودر اسیت .نامیههیاي
باقيماندر از مکاتبات صفویان با عثمانيها و ازبکان که در شرایط خصمانه بین طیرفین رد و
بدل شدر است ،بهخوبي حاکي از این نکته ميباشید کیه در چنیین شیرایقي همچنیان مسییر
تبادالت دیپلماتیک باز بودر است و طرفین براساس ف اي حاکم بر مناسیبات دوطرفیه میتن
نامه هاي خود را تنظیم ميکردنید .بررسیي میتن برخیي از نامیههیاي برجیايمانیدر از چنیین
موقعیتهایي نشان ميدهد که صیفویان در تنظییم مناسیبات خیود از ییک سیاسیت سییال و
انعقافپذیر بهرر ميبردند و در تبدیل موقعیت از شرایط صلح به جنگ با تأکیید بیشیتر بیر
اصول مورد نظر خود قابلیت هاي تاکتیکي را نیز لحا کیردر و متناسیب بیا شیرایط جنگیي
ادبیات سیاسي نامهها را دگرگون ميکردند .نمونة این ادبیات سیاسي را میيتیوان در پاسیخ
شار اسماعیل به سلقان سلیم جستجو نمود .پیس از آنکیه سیلقان سیلیم عثمیاني در دو نامیة
پیاپي با لحني به دور از آداب دیپلماتیک شار اسماعیل را مورد خقاب قرار داد ،وي ضیمن
پرهیز از کاربرد الفا نامناسب به سلقان عثماني یادآور ميشود کیه ...« :مکاتییب شیریفه...
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رسیدر م امین آن چون بر عداوت مشعر و منبي از جرأت و جالدت بیود از آن حیظ بیردم
لکن مبدأ و منشأ آن ندانستم ».و در پایان نامه یادآور ميشود کیه « ...چیون کیار بیه جنیگ
انجامد تأخیر و تراخي را جایز ندارند» (نوایي :1347 ،شار اسماعیل .)169-168 ،هر چند در
متن اینگونه نامهها مباحی و مسائل گوناگوني مقرح ميشید امیا بیه نظیر میيرسید برخیي
اهداف در پیامد کلي نامهها از وضوح بیشتري برخوردار بود.
یکي از مهمترین نکات حائ ز اهمییت در ایین زمینیه تیال

در جهیت ممانعیت از بیروز

جنگ و ورود به درگیري بود .هرچند در مواقعي دشمن تهاجم خود را آغاز کردر بیود امیا
به نظر ميرسد تال هایي توسط صفویان صورت گرفته است که با شیورهاي مسالمتآمییز
دشمنان را از دنبالکردن اعمال خصمانه باز داشته و یا آنها را متقاعد نمایند که یور هاي
خود را متوقف کردر و با گفتگو و مکاتبیه مشیکالت و مسیائل پییشآمیدر را حیل و فصیل
کننید (والیه اصیفهاني .)919 :1372 ،تیندادن بیه ایین شییور هرچنید در دوررهیاي متتلییف
حکومت صفوي قابیل ردییابي اسیت (پارسادوسیت :1388 ،شیار عبیاس )324 ،امیا بیه نظیر
ميرسد تمرکز اصلي آنها در بهرر گییري از ایین شییور بیشیتر معقیوف بیه زمیاني بیود کیه
صفویان از لحیا داخلیي در شیرایط و موقعییت مناسیبي قیرار نداشیتند .بیه بییان دیگیر ،از
بحران هاي داخلي در رن بودر و نیروي منسجم و کافي براي رویارویي با دشمن در اختییار
آنها نبود .ظاهراً در چنین موقعیتهایي به علت آنکه دشمن بر مشکالت درونیي حکومیت
صفویان اشراف کامل یافته بود ،بنابراین تکاپوهاي سیاسي صفویان چندان مقرون بیه نتیجیه
نبود و عمالً مانع و توقفگاهي براي آنها تلقي نميشد ،مگر آنکه امتیازات قابل تیوجهي بیه
دشمنان واگذار میيشید .نمونیة شیاخ

آن را میيتیوان در دورر سیلقان محمید خدابنیدر

جستجو نمود (هوشینگ مهیدوي .)45 :1364 ،زمیاني کیه عثمیانيهیا بیهخیوبي از موقعییت
بحراني در سیاختار حکومیت صیفویه آگیاهي یافتنید ،بیهرغیم وجیود پیمیان صیلح آماسییه
بهراحتي آن را زیر پا گذاشته و قلمرو ایران را مورد تهاجم قیرار دادنید (افوشیتهاي نقنیزي،
 .)75 :1373نامههاي بازماندر از سلقان محمد خدابندر که خقاب به عثمانيها تنظییم شیدر،
حاکي از تال

سیاسي شار صفوي براي متوقفکردن عثمیانيهیا بیودر اسیت امیا بیه دلییل

فقدان پشتوانة مستحکم داخلیي در وراي رفتارهیاي سیاسیي عمیالً نتیجیهاي حاصیل نشید و
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عثمانيها مجاب و مجبور به عقبنشیني نشیدند (نیوایي :1366 ،شیار عبیاس 163-129 /1،و
واله اصفهاني.)625 :1372 ،
نکتة حایز اهمیت دیگري که در این گونه نامهها قابل دسیتیابي اسیت ،تیال

م یاعف

صفویان در ایجاد جنگ رواني علیه دشمن و از طرف دیگر خنثينمیودن اقیدامات تبلیغیي-
رواني آنهاست .اینگونه تاکتییک تأثیرگیذار تقریبیاً در تمیامي نامیههیایي کیه در شیرایط
جنگي تنظیم شدراند قابل مالحظه و حایز توجه است .مراجعه به متن نامههاي شار تهماسیب
بییه عبییید خییان ازبییک (نییوایي :1350 ،شییار تهماسییب )43-35 ،و سییلقان سییلیمان بییهخییوبي
جنبه هاي رواني و تبلیغي این نامهها را آشکار مينمایید (همیان .)237-203 :تیال

فراگییر

براي تستیر ف اي روحي و رواني دشمن تا حدودي با اتکا بر ادبیات نامهها امکانپذیر بود
و ميتوانست آنها را دچار سردرگمي و ارعاب نمایید .ایین شییور معمیوالً داراي دو وجیه
سلبي و ایجابي بود .در مرحلة ایجابي بیان ویژگي و خصلتهاي مثبت و حایز توجه خیودي
در تمامي عرصهها مورد نظر بود ،اعم از اینکه حاکمیت آنها از مشیروعیت دینیي و عرفیي
برخوردار است و گونهاي از سلقنت عاریتي و غصبي نیست .همچنین تبار و اجداد آنهیا از
سلسلة صحیح و ریشهداري برخوردار ميباشند (همیان 38 :و نیوایي :1366 ،شیار عبیاس/1،
 .)224،39در کنییار اییین متتصییات بع یاً قییدرت ،شییجاعت و روحیییة رزمنییدگي و سییایر
ویژگيهاي فردي مقلوب را براي شار صفویه برميشمردند (نیوایي ،1350 :شیار تهماسیب،
 209و نوایي :1366 ،شار عباس .)219 /1،از طرف دیگر در نققة مقابل ،به تحقیر و ت عیف
مباني مشروعیتي دشمن توجه خاصي ميشد .این رو

هم در خصوص تبار سیلقنتي و هیم

خانداني و حتي دیني و مذهبي با تندترین ادبیات مورد توجه قیرار میيگرفیت .از آن جملیه
ميتوان نمونه مکاتبات عبید خان ازبک با شار تهماسب را ککر کرد ،جایي که خیان ازبیک
سالمت نفس اجداد خود را به رخ شار تهماسب ميکشد و او در پاسخ یادآور ميشیود کیه
آبا و اجداد وي ...« :به اعتقادات الطایل آلودر ميباشند پیس بیدان اسیتدالل و اسیتناد نبایید
نمود» (نوایي :1350 ،شار تهماسب .)37 ،عالور بر این ،در ابعاد فردي نییز نیاتواني و ضیعف
سلقان و حاکم طرف مقابل نیز بتش دیگري از رویکرد نامهها را شیکل میيداد .در جیایي
که شار تهماسب درحاليکه قويترین دشمن یعني سلقان سلیمان عثماني را در مقابل خیود
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داشت ،از این نکته کوتاهي نکرد که او را به ضعف شتصیت متهم نماید و اینکیه بیه جیاي
ح ور مستقیم در عرصة نبیرد خیود را در مییان زررپوشیان و سیربازان پنهیان سیاخته اسیت
(همان )209 :و یا جایي که شار عباس مکرر در نامههاي خود عبدالمؤمن خیان ازبیک را بیه
جنگ تنبهتن فراخواندر است .در یکي از این نامهها خقاب به خان ازبک مينویسد:
« ...براي جلوگیري از اتالف خلق اهلل اولي آن است که در روز جنگ که صفها
راست شود نواب همایون ما از صیف لشیکر خیود و آن جاللیت دسیتگار از مییان
لشکر خود به میان معرکه درآمدر با یکدیگر طرید و نبرد فرماییم( ».نوایي:1366 ،
شار عباس.)218 /1،

یکي دیگر از جلورهاي بسیار بارزي که در متن نامهها بهخصوص در شیرایط جنگیي بیه
چشم ميخورد و گونهاي از جنگ رواني نیز ميتوان بیه آن اطیالق نمیود ،حملیه و تتق یة
باورهاي مذهبي طرف مقابل بیود .ایین ویژگیي نییز همچنیان در دو شیکل سیلبي و ایجیابي
خودنمایي ميکرد .به علت آنکه صفویان با همسایگان خود در ت اد مذهبي بودند بنیابراین
به طور طبیعي به منظور خلع سالح رواني آنها با شدیدترین شکل ممکن در قالب اسیتدالل
و استناد به جنگ رقیب ميرفتند تیا ضیمن خدشیهدار کیردن باورهیاي اییدئولوژیک آنهیا
حقانیت مذهبي خود را به اثبات برسانند ( ;mitcell, 2009, 36نوایي :1350 ،شار تهماسب،
 .)38 ،36متن بسیاري از نامههاي این دورر مشحون از آییات و رواییات و گفتارهیاي دینیي
است که در این زمینه براي مجابکردن دشمن مورد بهرربرداري قرار گرفته است.
به نظر ميرسد در راستاي تدوام و گستر

جنیگ روانیي و بیه منظیور مرعیوبنمیودن

دشمن ،بیان ف ایل و توانمنديهاي سپاهیان خودي و در عین حال توضییح و تفسییر برخیي
پیروزيها و کامیابيها در مقابل سایر دشمنان بهعنیوان ییک اصیل در میتن نامیههیا رعاییت
ميشد .تکیه بر این شیور ميتوانسیت برخیي توانمنیدي هیاي صیفویان را بیه رخ کشییدر تیا
بهعنوان یک عامل بازدارندر در جنگ از آن بهرر ببرنید (همیان 210،205 :و نیوایي:1366 ،
شار عباس 287/2 ،و  .)370/3این رو

نه تنها در مواقع جنگ که بع یاً در برخیي شیرایط

دوستانه نیز به منظور افزونسازي اقتدار شاهان صفویه مورد توجه بودر است.
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اما نکته حایز توجه دیگري که به نظر ميرسد ستت میورد توجیه شیاهان صیفوي قیرار
داشته است و به عنوان یک اصل جنگ رواني از آن استفادر ميشد ،اغیراق و افیزونگیویي
در خصوص بسیاري از ویژگيها و توانمنديهاي خودي بود .جیایي کیه شیار اسیماعیل در
نامهاي خقاب به شیبک خان به نبرد با عالءالدوله کوالقدر اشارر ميکند و توضیح میيدهید
که چگونه بیا سیپار  12هیزار نفیري بیر سیپار سیصید هیزار نفیري دشیمن غلبیه کیردر اسیت
( ;mitcell, 2009, 36نوایي :1347 ،شار اسیماعیل 72 ،و عیالمآراي شیار اسیماعیل:1384 ،
 .)239،236غلظت موارد مقرحشدر در برخي از موارد ،که به نظر میيرسید شیاهان صیفویه
در موقعیت ضعیفي قرار داشتند ،بیشتر خودنمایي ميکند کیه احتمیاالً تأکیید بیر ایین رو
ميتوانست نوعي پوشش بر عدم توانایي در عرصه هاي عملیي و عینیي بیودر باشید (نیوایي،
 :1350شار تهماسب.)205 ،
الگوها و مفاهیم کاربردی در مکاتبات

فراواني و تکرار برخي مفاهیم و الگوها در بیشتر نامههاي ارسالشدر در این دورر میيتوانید

این تلقي را در پیامد خود داشته باشید کیه ایین مفیاهیم در زمیرة اصیول و مبیاني عمیدر در
مباحی مناسباتي صفویان بودراند .در حقیقت اعتنا به کاربرد خاص و پرمایة چنین مفیاهیمي
ميتواند به طور ضمني رویکردهیا و بینماییههیاي اصیلي سیاسیت بیرونمیرزي صیفویان را
بازنمایي کند .هرچند سبک و شیوة پرداختن به این مفیاهیم متنیوا و در عیین حیال کمییت
کاربردي آنها در نامهها یکسان و هموزن نیست اما گسترة بهکیارگیري و الیزام بیه رعاییت
آن در بیشتر مواقع ميتواند این گمان را تقویت نماید که صفویان به این گزاررهیا بیه چشیم
اصولي بنیادي نظر داشتهاند .نکتة قابل توجه در ایین زمینیه نگیار راهبیردي صیفویان بیه ایین
مقولیههیا بییودر اسیت .یعنییي اینکیه بع یاً چیه در مواقیع جنییگ و چیه در ایییام صیلح جلییوة
تاکتیکپذیر به این رویکردها ندادر و یا حائز کمترین تغییر و دگرگوني بودرانید .در ادامیه
مبتني بر حجم و ارز
گرفتهاند.

کاربردي این مباحی برخیي از آنهیا میورد بررسیي و تحلییل قیرار
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الف .جایگاه و اهمیت باورهای مذهبی

در بررسي و مالحظه بتش وسیعي از نامیههیاي مناسیباتي عصیر صیفویه یکیي از الگوهیاي
پرکاربرد و هدفمند ،تأکید فراوان بر باورهاي اسالمي و در پیامد آن اعتناي جدي به مفاهیم
شیعي است .چون در اکثر نامههاي ارسالي به انحیاء متتلیف میيتیوان وجیوهي از معیاني و
مفاهیم اسالمي ی شیعي را در پیشاني متون یافت بایستي به این نکته اکعان نمود کیه صیفویان
به صورت هدفمند ضمن بیان این نکته که اسالم رکین اصیلي قیدرت و حاکمییت آنهیا را
شکل ميبتشد ،در پي تبیین جلورهاي ایدئولوژي اصلي حکومیت خیود بیودرانید .آشیکار
کردن نسبت معنوي خود بیا میذهب شییعه ،یکیي از ارکیان اصیلي متیون ارسیالي میيباشید
( .)Mitchell, 2009, 79تعدد و تنوا مفیاهیم کیاربردي در ایین عرصیه نشیانگر باورمنیدي
صفویان به مذهب شیعه بودر است .بیه نظیر میيرسید صیفویان بیا اعمیال ایین شییور ضیمن
درنظرداشتن الگوهاي تبلیغي مورد نظر جهت اشاعة دیدگارها و نگر هیاي جامعیه شییعي،
به نوعي در پي تثبیت یک اصل در نگر هاي بنیادین خود نییز بیودرانید .در حقیقیت نگیار
آنان به مس له شیعه شکل عرضي و مققعي نداشته است بلکه بایسیتي آن را در زمیرة اصیول
اساسي و اصلي حاکمیت صفوي تلقي نمود .این اصل نه تنهیا بیه عنیوان ییک پاییة مهیم در
اجراي سیاست داخلي صفویان محسوب ميشد بلکه تأکید و تکرار آن در نامههاي ارسیالي
گونهاي از ابالی پیام به مناطق و نواحي مورد نظر نیز بود کیه پییام صیفویان را از ایین طرییق
دریافته و خود را با آن انقباق دهند .چنانکه شار اسماعیل در یکي از نامههاي خود خقیاب
به بایزید مينویسد:
« ...والعجب که آبا و اجداد سلقنت نیژاد علیي االعتقیاد انیاراهلل برهیانهم بیر همیین
عقیدر منجیه(شیعه) و طریقه مهدیه بیودرانید و اگیر حاشیا در حقیقیت آن میذهب
شائبه ریبي به خاطر گذرد هر که از علمیاي وثییق و ف یالي صیاحب تحقییق کیه
تعیین فرمودر بفرستند به دالیل عقلي و نقلیي بیر او اثبیات میدعي ...خواهید شید».
(نوایي :1347 ،شار اسماعیل.)48 ،

در حقیقت قبوالندن این اصل به دشمنان و رقبا و همسایگان یک هدف تلقي ميشید تیا در
کنار پذیر

قدرت صفویان به عنوان یک حاکمیت مستقل ،جلیوة میذهبي آنیان را نییز بیه
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عنوان یک اصل خدشهناپذیر در مناسبات سیاسي دریابند و الگوها و مباني مناسباتي خود را
با آن همرار نمایند (حسیني قمي .)102/1 :1383 ،شاید یکي از مصداقهاي بارز این رفتار و
گفتار را بتوان در بتشي از نامه شار تهماسب که در آستانة انعقاد پیمان صلح آماسیه خقاب
به سلقان سلیمان نوشته شدر است به خیوبي دریافیت ( .)Mitchell, 2009, 82در ایین نامیه
دوري و فاصلهگرفتن از آسیتانهیاي مقیدس ائمیه را بیراي شیاهان صیفوي و عیدم اجیراي
وظایف بندگي نسبت به آن امامان را اینگونه توصیف ميکند:
« ...مثالً اگر یکي از وزراي شما سگ شکاري شما را بياکن براند البته میيپرسیید
که فالن سگ چه شد و از درگار من که راند .گویند فالن میالزم ،شیما را خیو
نميآید و بر او غ ب ميکنید .ما سگ و غالم چهاردر معصومیم و این را شیرف
روزگار خود ميدانییم و غالمیي ایشیان را از سیلقنت روي زمیین بهتیر میيدانییم.
غالمي ایشان دولت باقي است و سلقنت دنیا فیاني» (نیوایي :1350،شیار تهماسیب،
.)296

فراواني و تنوا م امین دیني و مذهبي میورد تأکیید و توجیه صیفویان وسییع و پردامنیه
است .در کاربرد مفاهیم دیني و میذهبي قالیبهیاي بیهکاررفتیه در چیارچوبهیاي آییات،
روایات و شعر و نثر ميباشد ( .)Mitchell, 2009, 3آنچه در بررسي قالبهاي خاص دیني
به کار گرفته شدر بع اً آیات و گفتارهایي در جهت تکریم و بزرگداشت مقیام و منزلیت
رسول گرامي اسالم است که به نظر ميرسد با این ادبیات در پي آن بودند تا عمق وابستگي
و دلدادگي خود به دین اسالم و رسول مکرم اسالم را به رخ حریف بکشند (نیوایي:1366 ،
شار عباس .)81 /3 ،هرچند به نظر ميرسد در مواردي نیز به صورت هدفمند عمیالً آییات و
روایات و گفتارهایي در خصوص پیامبر به کیار گرفتیه میيشید کیه بیه نیوعي بیا مقاصید و
مفاهیم مورد نظر در محتواي نامههاي ارسالي همتواني داشته و حکم مستندات دینیي بیراي
ابرام و تأکید بر خواستهها و دیدگارهیاي لحیا شیدر در نامیه بیودر باشید (همیان-194 /2 :
 .)208در حقیقت موضوعات دیني به صورت هدفیدار گونیهاي از پشیتوانة معنیوي و دینیي
براي محتویات نامه بود (.)Mitchell, 2009, 37
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اما به موازات رعایت این شیوة معناگرا در نامهها ،آنچه جلور و چشمانداز درخشندرتر و
پرمعناتري داشت و با دقت و ظرافت بیشتر لحا ميشید ،درنظرگیرفتن باورهیاي میذهبي و
میزان اعتماد و اعتقاد صفویان به دادرهاي متتلف مذهبي بود که البتیه ایین دادرهیا در میتن
بتش قابلتوجهي از نامهها نشاندادن یکي از ارکان اصلي حاکمیت صفویان تلقي میيشید.
به نظر ميرسد اعمال و بهررمندي از شیعایر شییعه در مکتوبیات بیا چیارچوب و قالیبهیاي
معیني انجام ميشد .در حقیقیت آنهیا گونیهاي از ادبییات اسیتنادي و اقنیاعي را میورد نظیر
داشتند .بررسي شکل و ماهیت پرکاربرد این شعایر بیه خیوبي انتظیام فکیري نویسیندگان را
آشکار ميسازد .در بررسي شکلي این الگوها و مفاهیم ميتوان به آیات پرکیاربرد و میورد
تأکید به عنوان یک اصل مهم دست یافت .آیاتي که با تکیه بیر تفاسییر شییعه و بع یاً اهیل
سنت رویکرد و خقاب مستقیم و یا مفهومي آنها با خاندان پییامبر و ائمیه را نشیان میيداد.
این آیات به شکل مکرر در بیشتر نامهها قابل حصول و دستیابي است .از آن جمله میيتیوان
به آیه  67سورر مائدر اشارر نمود که در تفاسیر شیعه بیه حقانییت ائمیه تأکیید دارد و تعیداد
قابل توجهي از نامهها به آن استناد جستهاند (نیوایي ،1350 ،شیار تهماسیب )219 :و البتیه در
مواردي تفاسیر اهل سنت نیز این وجه را مورد توجه قرار دادراند (کاشاني 273/3 :1344 ،و
حسکاني.)110-105 :1381 ،
در عرصة روایات نیز صفویان به شکل مستمر از مهمتیرین رواییات میورد قبیول در نیزد
شیعیان و حتي اهل سنت بهرر جستهاند .شاید بتوان گفت بیشترین کاربرد مربوط بیه حیدیی
معروف «من کنت موال فهذا علي موال» باشد (نوایي :1350 ،شیار تهماسیب 461،220،42 ،و
نوایي :1366 ،شار عبیاس .)82/3 ،در ادامیه اسیتفادة وسییع از آییات و رواییات بیه صیورت
تکمیلي اشعار متناسب و گفتارهاي مکمل با م امین شیعي نیز بیه وفیور در میتن نامیههیا بیه
چشییم مییيخییورد (نییوایي :1347 ،شییار اسییماعیل 72 ،و نییوایي :1350 ،شییار تهماسییب،
 279،227،61و نوایي :1366 ،شار عباس 190 /1،و عالم آراي شار اسماعیل.)310:
با این اوصاف بایستي اکعان نمود که یکي از محورهاي کلیدي و ظاهراً غیر قابل عدول
در مناسبات سیاسي صفویان ،تأکید بر مذهب شییعه بیه عنیوان ییک اصیل بیودر اسیت و بیه
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گونهاي این شعار براي صفویان جنبه راهبردي به خود گرفته بود (منشي قزوینیي-7 :1378 ،
 .)126چنانکه شار اسماعیل در متن یکي از نامههاي خود مينویسد:
« ...مقصد و غرض کلي از ارتکاب امور فانیة دنیوي و تمشیت احکام صوري غییر
اشاعت احکام شیعة طاهرر و اکاعیت آثیار فرقیه ناجییه ...نبیودر و نیسیت» (نیوایي،
 :1347شار اسماعیل.)49 ،

با این حال با مراجعه به متن برخي از نامهها ميتوان دریافت که اقبال صفویان در تمیامي
نامهها بیه ایین شیعار شیکل یکسیاني نداشیته اسیت .هرچنید اصیل موضیوا در نگیار آنهیا
خدشهناپذیر مينمود اما به نظر ميرسد در تقابق با شرایط پیشآمدر میزان غلظت شیعایر را
افزون ساخته و یا اینکه دامنة آن را با ظرافت به شکل مالیم و محدودتري ارایه میيکردنید.
این نکته را ميتوان از حجم مقالبي که در نامهها به این موضوا مهم اختصیاص میيدادنید،
دریافت .در حقیقت با جستجو در متن نامهها ميتوان مواردي را یافت که چندین صیفحه را
با استنادات و مستدالت مکرر در پي مجابکردن حریف به دیدگارهاي مذهبي خود اسیت
(نوایي :1350 ،شار تهماسب 237-217 ،و نوایي :1366 ،شار عبیاس .)208-194 /1 ،امیا در
جایگاهي نیز ميتوان به مواردي اشارر نمود که تنها به شکل گذرا و در حد اشیارر بیه ییک
گفتار کوتار به موضوا عالیق مذهبي اشارر نمودر و عبور میيکنید (همیان .)31/1 :بیه نظیر
ميرسد رعایت این نکته نه از باب سستشیدن مبیاني میذهبي و ییا کوتیارآمیدن در اصیول
مذهبي بودر ،بلکه گونهاي رعایت شرایط سیاسي در آن لحا شدر است.
ب .شأن و منزلت پادشاهی و تبار خاندانی

بدون تردید اعتبار و مشروعیت بسیاري از ساختارهاي حکومتي پیشین به شت

شار وابسته

بود .در حقیقت تمامي سازوکارهایي که به نظام سیاسي و جامعه معنا و مفهیوم میيبتشیید،
موقعیت شت

شار بود .به همین دلییل حفیظ شیأن و شیوکت سیلقنت منیاط مهمیي بیراي

تصمیمگیريها و تصمیمسازيها تلقي ميشد .این رویکرد هم از لحا داخلي معییار تلقیي
ميشد و هم در سیاست برون میرزي مبنیاي مهمیي در جهیت نیوا مناسیبات در نظیر گرفتیه
ميشد .مبتني بر همین رویکرد بایستي اکعان داشت که به نوعي هویت سیاسي یک سیاختار
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سیاسي متصل به شت

شار و نوا تفکر او بود و بر این اساس به عنوان یک اصل ضیروري

در تمامي گفتارها و نوشتهها و سایر مناسبات سیاسي و اجتمیاعي تأکیید بیر شیأنیت سیاختار
سلقنتي مورد توجه و دقت قرار ميگرفت .بر مبناي همین نگر

داخلي بایستي یادآور شد

که در عرصهي مناسباتي نیز جایگار سلقنت به عنوان یک نققهي معییار و اصیل بنییادین در
بیشتر مکاتبات لحا شدر و مورد تأکید قرار گرفته است .هرچند ادبیات و سبک کیاربردي
در نامهها بع اً جلوة یکسان و برابري ندارند اما الزام به انحصار قدرت مقلق در نیزد شیار و
تأکید بر جایگار ،موقعیت و برخي ویژگيهاي شار به شکل بارزي مورد تأکید و توجه قیرار
داشته است .در متن نامهها تال

شدر است تیا شیأن واالي شیار بیه طیرف مقابیل آشیکار و

مبرهن شود .با توجه به اینکه بیشتر نوشته هاي این دورر با ممالک اسیالمي بیودر اسیت ،لیذا
نویسندگان نیز در جهت ایجیاد ادراکیي از نقیش شیار و حیاکم در رأس سیاختار حکومیت
اسالمي کوشیدراند و بع اً جایگار و مرتبت آنها را به عنیوان هادییان میردم پیس از انبییا و
ائمه مورد تأکید قرار دادرانید (همیان .)182،35/1 :بیه نظیر میيرسید تأکیید مکیرر بیر ایین
اختصاصات بیشتر در جهت الزام طرف مقابل به تأیید مشروعیت شت

شار بودر است تا با

ال رار هرگونیه تترییب را
استدالل و استناد به این مشیروعیت جنبیه تقیدس نییز یافتیه و عمی ً
توسط طرف مقابل مسدود نماید .چنانچه ویژگي هاي مورد نظیر شیار توسیط طیرف مقابیل
مورد توجه قرار ميگرفت جلوراي از پذیر

حق حاکمیت بود .آنگونه که شار تهماسیب

در پاسخ یکي از نامههاي مسالمتآمیز سلقان سلیمان به خوبي این نکتیه را در پیشیاني نامیه
آشکار ميسازد:
«...حمدي مصفا از شائبه انققاا و انتها شایسته پادشار فلک بارگاهي است که ظیل
ظلیل رحمت و سایه بلند عقوفت و مرحمت بر سر سالطین فلیک تمکیین و فیرق
خواقین معدلت آیین گسترانیدر و ایشان را به مصدوقه حدیی السلقان العادل ظیل
اهلل برگزید» (نوایي :1350،شار تهماسب.)277 ،

بهکارگیري انواا عناوین و صفتهاي ممتاز براي مقصدي کیه نامیه ارسیال میيشید ضیمن
ایجاد انتظار متقابل ،تال

مستقیمي براي رسمیتبتشیدن به مقام و موقعیت سلقنتي توسیط
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حریف محسوب ميشد .به نظر ميرسد دنبالکردن این شیور با توفیق نیز همرار بیودر اسیت
زیرا در پاسخهاي ارائهشدر به نامههایي از این دست ،ادبیات مورد نظر در پذیر

و تمجیید

و تکریم از مقام سلقنت رعایت ميشید (نیوایي:1347 ،شیار اسیماعیل 55 ،و نیوایي:1350 ،
شار تهماسب .)330،با این حال به نظر ميرسد در مواقع بیروز بحیران در مناسیبات دوجانبیه
این رویکرد در نامهها بهشدت تحت تأثیر مناسبات خصمانه رنگ ميباخت و ادبیاتي خشین
و زنندر جاي آن را پر ميکرد (واله اصفهاني .)183 :1372 ،رقبا تمامي توان قلمیي خیود را
به این نکته معقوف ميکردند تا مشروعیت سلقنتي و حکومتي طرف مقابیل را زییر سیؤال
ببرند (پارسادوست :1381،شار تهماسب .)78 ،متن تعداد قابیل تیوجهي از نامیههیا بیا چنیین
درونمایهاي تنظیم شدر و تا حد ممکن اعتبار حریف را لگد مال کیردرانید (نیوایي:1350 ،
شار تهماسب.)213 ،
با این حال و بهرغم تحولي که در مواقع جنگ در میتن نامیههیا ایجیاد میيشید ،بایسیتي
اکعان نمود تال

سیاسي براي رعایت حرمت شاهانه و اعتبار دادن بیه جایگیار او بتشیي از

حق حاکمیت ملي تلقي ميشد (سیوري )265 :1382 ،کیه الزامیاً در تمیامي مکاتبیات دورر
صفویه مورد توجه بود و براي آنها جنبة راهبردي داشته است .حتي سیلقان محمید کیه در
برابر عثمانيها در موقعیتي نامناسب قرار داشت پیس از آنکیه سیلقان میراد مقیام و جایگیار
سلقنتي وي را مورد هدف قرار داد ،وي در پاسیخ الجیرم زبیان بیه تهدیید سیلقان عثمیاني
گشود (نوایي :1366 ،شار عباس.)61/1 ،
البته در کنار پافشاري بر رعایت حریم سلقنتي بایستي به تبار و بنیاد خانیداني نییز توجیه
داد که به نظر ميرسد مییزان ارجیاا و توجیه بیه آن در مکاتبیات چییزي کمتیر از موقعییت
سلقنتي نبودر است .تبار اصیل خانداني و نسبت اجدادي ،بهوییژر در بحیی سییادت سیتت
مورد توجه صفویان قرار داشت و الزاماً در برخي از نامهها به ییک پاییة اصیلي میتن نامیههیا
تبدیل شیدر بیود (نیوایي :1350 ،شیار تهماسیب 213،و نیوایي :1366 ،شیار عبیاس 39 /1،و
حسیني قمي .)104 /1 :1383 ،ظاهراً تبار خانداني گونهاي از مشروعیت و قداسیت را بیراي
صفویان به دنبال داشت و آنان نه تنها در عرصة داخلي بلکه در عرصة مناسباتي نیز همچنیان
با حساسیت سعي داشتند سالمت و صحت اجدادي و نسبي خود را به حریف بقبوالنند .شار
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اسماعیل در یکي از نامههاي خود به بایزید عثماني اجداد و تبار خود را پیوسیته بیه نیام انبییا
ککر ميکند:
« ...هموارر در اوقات متبرکه و ساعات مقدسه ارواح قدسیه انبیا و اولییا و اصیفیا و
خصوصاً بواطن فیض مواطن ح رات ابا و اجداد اسیتمداد میينمایید و اسیتدعاي
دوام خالفت  ...آن ح رت ميرود» (نوایي :1347 ،شار اسماعیل.)55 ،

گو اینکه طرف مقابل نیز در مواقع بروز اختالفات به عنوان ییک ضید تبلییز از آن بهیرر
ميجست و با طعن و سرزنش و تحقیر برخورد میيکیرد تیا جیایي کیه تبیار صیفویان را بیه
درویشان نسبت دادر یا الفاظي را به کار میيگرفیت کیه خشیم و غ یب شیاهان صیفوي را
برانگیزد .البته این ادبیات ستیف در بیشتر مواقیع توسیط صیفویان بیيپاسیخ نمیيمانید و بیا
قاطعیت جواب دادر ميشد ( )Mitchell, 2009, 83چنانکه شار تهماسب در تقابل بیا نامیه
توهینآمیز سلقان سلیمان نوشت« :بر جمییع خیواقین نامیدار و سیالطین کامکیار و بیر همیة
عالمیان ظاهر است که آبا و اجداد تو به ناپاکي طینت و جهالت نسب منسوباند و بیا غیالم
رومي و فرنگي سال هاي دراز جمع گشتهاند و آن را ابتهاج دانستهانید» (نیوایي :1350 ،شیار
تهماسب.)213 ،
ج .سرزمین ،حاکمیت سیاسی و حفظ حقوق مردم

در دنیاي جدید اندیشمندان حوزر مناسبات بینالملل یکیي از اصیليتیرین اهیداف سیاسیت
خارجي هر کشوري را حفظ تمامیت ارضي و به تبع آن نگهباني و صیانت از مرزها و اتبیاا
خود ميداننید (عیامري .)271 :1377 ،گرچیه برخیي عنیاوین و اصیقالحاتي کیه در حیوزة
روابط بینالملل به کار گرفته ميشود ممکین اسیت در متیون پیشیین داراي مشیابه و معیادل
مستقیمي نباشد اما به نظر ميرسد با اندکي اغمیاض بتیوان مصیداقهیاي عینیي آنهیا را در
عرصة عملیاتي حکومتهاي قبلي یافت و به این باور رسید که بتیش عمیدراي از عنیاویني
که امروزر در معرض نظریهپردازي صاحبان اندیشیة سیاسیي قیرار میيگییرد همیان مفیاهیم
ابتدایي را به کهن متبادر ميکند که در دنیاي قدیم جنبة اجرایي ميیافت .تمامیت ارضیي و
یا منافع ملي از این جمله ميباشید کیه در عرصیة مناسیباتي امیروزي کیاربرد فراوانیي دارد.
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بایستي به این نکته اعتراف نمود که حفظ قلمرو و دفاا از مناطق تحت تصرف و یا صییانت
مملکت موروث (واله اصیفهاني )596 :1372 ،و ...همیان واژرهیایي هسیتند کیه در ادبییات
پیشین جریان داشته و مصیداق مقلیوب در مناسیبات بیین کشیورها را بیا آنهیا و نظیایر آن
تعریف ميکردند .در حقیقت در دنیاي آن زمان اصقالحي تحت عنوان مصالح ملي وجیود
نداشییت ،امییا مصییالح امپراتییور و کشییور در زمینییة سیاسییت خییارجي بییراي دولتمییردان و
نویسندگان آن زمان ناشناخته نبود (ریاضاالسالم.)312 :1373 ،
با این مقدمه ميتوان اشارر داشت که در متن نامیههیایي کیه در تمیامي دورر صیفویه بیا
همسایگان و غیر آن رد و بدل شدر است حفظ حریم مملکت و ساکنان این منیاطق همیشیه
بهعنوان یک الگوي پایدار مورد نظر قرار داشته است و به تأکید و تصیریح در اییام تقابیل و
یا در مواقعي که مباحی صلح و آشتي در میان بودر اسیت میيتیوان میدلهیاي متعیددي از
پافشاري صفویان بر این حق ارائه نمود .هرچند در بیشتر این دوران آنچه که تعیینکنندر در
خصوص منازعة سرزمیني بود میزان اقتدار و آمادگي نظامي محسوب ميشد ،اما بهررگیري
از ظرفیت هاي سیاسي نیز بهعنوان یک اصل براي حفیظ حیریم مملکیت و دفیاا از حقیوق
سییاکنان اییین سییرزمین مییورد نظییر بییودر اسییت (طییاهري .)331 :مییدلهییا و الگوهییایي را در
مکاتبات این دورر ميتوان یافت که حساسیت شاهان صفوي به قلمیرو جغرافییایي و اعمیال
حق حاکمیت را بروز ميدهید (والیه اصیفهاني .)618 :1372 ،شیار عبیاس بیه سیلقان سیلیم
پادشار هند در خصوص قندهار مينویسد:
« ...چون این نیازمند درگار بينیاز مقلد امور سلقنت شد به یُمین توفیقیات الهیي و
حسن توجه دوستان انتزاا جمیع ملک که به تصرف متالفان بود ،نمودر» (نیوایي،
 :1366شار عباس.)418 /3،

شاید در نامههاي متعددي که بیین شیار عبیاس و ازبکیان رد و بیدل شیدر و همچنیین در
مکاتبات او با عثمانيها بتوان مصادیقي براي این مدعا یافت .در ادبیات نامههاي تبیادلشیدر
بین شار عباس و خوانین ازبک سرستتي و پایداري شار صفوي را در حفظ حیریم مملکتیي
بهخوبي ميتوان دریافت .شار عباس در موقعیتي به سلقنت رسید که کشور از لحا داخلیي
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گرفتار بحران پیچیدراي شدر بود .ورود ازبکان به خراسیان دامنیة ایین نابسیاماني را تشیدید
ميکرد .تال

ازبکان در این مققع معقوف به این نکته بود تیا شیاید بتواننید خراسیان را از

قلمرو حکومتي صفویان جدا نمایند .این واقعیت را ميتوان از متن نامیههیاي مکیرر ازبکیان
دریافت .حتي در یکي از نامههاي ارسالي عبدالمؤمن خان به تصریح شیار عبیاس را خقیاب
قرار داد تا حریم جغرافیایي را بر سمنان قرار دهند ،به گونهاي که عراق از آن صفویان باشد
و خراسان از منققة سمنان به حیقة ازبکان ملحق شود (همیان .)241/1 :تکیرار ایین خواسیته
نشان از نگار هدفمند آنان به منظور جداسازي خراسان بیود (جنابیدي .)684 :1378 ،بیا ایین
حال شار عباس بهرغم مشکالت داخلي در دو عرصة عملي و سیاسي میدان را به حرییف وا
ننهاد .متن نامههاي متعدد شار عباس به ازبکان نشیان از صیالبت رأي و اسیتواري نظیر بیراي
تقابل با ایدرهاي فزونخواهانه ازبکان دارد .شار به تکرار سران ازبک را به تقابل رویارو فیرا
ميخواند و آنان را از درپیشگرفتن رار فرار پرهیز ميدهد .همچنین در کنار ح یور عینیي
در خراسان بهشدت با ایدة طراحیيشیدة آنیان بیه مقابلیه میيپیردازد و تنهیا رار مصیالحه را
بازگشت ازبکان به درون ماوراءالنهر و دستکشیدن از خراسان ميداند (نوایي :1366 ،شیار
عباس .)255،217،214/1 ،تأکید پیاپي شار بر این دییدگار حیاکي از نگیر

اصیولي او بیه

حراست از مرزهاي جغرافیایي در مناطق شرق و شمال شرق بودر است کیه البتیه در نهاییت
نیز بر این مهم توفیق یافت .اسکندر بییک بیه پاسیخ شیار عبیاس بیه ازبکیان اشیارر کیردر و
مينویسد...« :به لقف الهي واثقیم و بر سر خراسان که ملک موروث صد سالة این دودمیان
است به قیدر طاقیت و تیوان تیال
 .)707/2در کنار تال

میينمیاییم و دسیت از آن نمیيدارییم» (منشیي:1377 ،

سیاسي و نظامي براي حفیظ قلمیرو و اعمیال حاکمییت ،حساسییت

نسبت به ساکنان و وابستگان به صفویان نیز از نگار شار عباس به دور نبودر است .جیایي کیه
ازبکان از شار ميخواهند دست از حمایت خاندان حاکم در خوارزم بکشد ،شیار بیه سیتتي
آنان را پاسخ دادر و با ککر سابقة مناسبات با خاندان خوارزم به ازبکان یادآور میيشیود کیه
عالقهمندان به خاندان صفوي نیز در کنف حمایت سیاسي و نظامي آنان میيباشیند (نیوایي،
 :1366شییار عبییاس 213/1 ،و افوشییتهاي نقنییزي .)418 :در جییاي دیگییري کییه ازبکییان بییه
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عکس العمل ترکمانان استرآباد اشارر دارند شار به طور قاطع از حق حاکمیت اییران بیر ایین
منققه دفاا ميکند (نوایي :1366 ،شار عباس.)217 /3 ،
اما توجه شار عباس به مرزهاي غربي کمتر از شرق نبودر است .هرچند قیرارداد آغیازین
وي با عثمانيها از سر ناچاري رقم خوردر بود اما این ناگزیري مانع از این نبیود کیه شیار از
حقوق مردم و سرزمین خود دست بکشد .وي ضمن سنجش شیرایط و اوضیاعي کیه بیا آن
مواجه بود تمام تال

سیاسي خود را به کار گرفت تا مانع از خدشیهدار شیدن پیمیان صیلح

شود .او در نامههاي خیود همچنیان سیلقان عثمیاني را بیه رعاییت حیق حاکمییت اییران در
مرزهاي تعیینشدر فرا ميخواند .یکي از مهمترین مواردي که شیار بیه نیوعي سیربلند از آن
خارج شد به موضوا گیالن و خیان احمید گیالنیي بیازميگیردد کیه بیهرغیم خقییر بیودن
موضوا شاید بتوان مدعي شد کیه شیار عبیاس بیا اتکیا بیر قیدرت دیپلماتییک و چانیهزنیي
توانسییت بحییران را بییا حفییظ نظییرات خییود سییپري نماییید (افوشییتهاي نقنییزي.)467 :1373 ،
مکاتبات خان احمد با سلقان مراد سوم و درخواسیت حماییت از وي موقعییت دشیواري را
براي ایران رقم زد .بهخصوص که سلقان عثماني نامههایي را روانة دربیار شیار عبیاس نمیود
که در ضمن آنها به صورتي آشکار حق حاکمیت گیالن را از آن عثمانيهیا دانسیته بیود و
شار را نسبت بیه حفیظ حقیوق خانیداني خیان احمید آگیاهي دادر بیود (فلسیفي/3 :1375 ،
 ،)1039اما شار عباس با آرامش خاطر و با ککر پیشینة موضوا به سلقان عثماني یادآور شید
که:
«حکام گیالن از قدیم نصبکردر و خراجدهنیدة آبیاي عظیام متلی

بیودرانید و

همیشه سکه و خقبة ایشان که عالمت پادشاهي و سلقنت است به نام آبیاي کیرام
متل

بودر است» (نوایي :1366 ،شار عباس.)149/2 ،

و در جاي دیگري ضمن بیان مقدماتي قانعکنندر به سلقان مراد تأکید ميکند:
« ...الکاي گیالن در یک روز ،قزوین که مقر سلقنت متل
گار در مقام حمایت او درآیند و متل

حقیقي واقع شدر هر

را از تنبیه او(خان احمد) ممنوا گرداننید

موجب یأس و ناامیدي از القاف شاهنشاهي ميگردد» (همان.)127/2 :
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در کنار حساسیت شاهان صفوي نسبت بیه حیدود و ثغیور مملکیت ،نکتیة دیگیري کیه
بهگونهاي ميتوان آن را حق حاکمیت دانست ،تال

قلمي پیوستهاي است که در نامهها بیه

رعایت حق مردم و فراهمنمودن رفار حیال آنیان شیدر اسیت .ایین گفتارهیا کیه بیه اشیکال
متتلف در نامهها تجلي یافتهاند هیم در مکاتبیات دوسیتانه و صیلحجویانیه و هیم در مواقیع
بحراني و جنگي بهعنوان یک اصل مورد تأکید بیودر اسیت .در بیشیتر مواقیع هیدف اصیلي
شاهان و سالطین را دستیابي به این مقصود دانستهاند .در حقیقت خداوند مکانت سیلقنت را
به این دلیل به شاهان واگذار نمود کیه امیور خلیق و رعییت را بیه بهتیرین وجهیي بیرآوردر
نمایند .کاربرد مکرر عبارت کلکم راا و کلکم مسول عن رعیته نشان از این نکتیه بیود کیه
آنان در قبال رعایاي خود موظیف و مسی ول هسیتند (خوانید مییر )171 :1370،و بیه منظیور
فراهمساختن رار تجارت و زیارت آنان بایستي تال

خود را متمرکز نماینید و رار جنیگ و

جدال را مسدود سازند .چنانکه شار عباس در یکي از نامههاي خود خقاب به سلقان احمد
مينویسد:
« ...به فحواي کلکم راا و کلکم مسول عن رعیته هیر آینیه مقصید اصیلي از امیور
جهانباني مقلب کلیي از قواعید کشورسیتاني آن اسیت کیه کافیه رعاییا ...از تیاب
آفتاب حوادث و محین فیتن محفیو و میأمون بیودر باشیند» (نیوایي :1366 ،شیار
عباس.)84/3 ،

اصرار و پافشاري بر این دیدگار و گنجاندن آن در متن بیشتر نامهها نشیان میيدهید کیه
یکي از رویکردهاي اصلي صفویان در عرصة مناسباتي در کنار حراسیت از حیدود و ثغیور
جغرافیایي حفظ حقوق ساکنان و تال

براي برطرفکردن مشیکالت آنیان در ایین عرصیه

بودر است.
نتیجه

صفویان با ایجاد یک ساختار منسجم سیاسي در چیارچوب جغرافییایي اییران و پایبنیدي بیه
مییذهب شیییعه موقعیییت خاصییي را در شییرایط آن زمییان بییراي خییود رقییم زدنیید .حساسیییت

حکومت صفویان از این لحا حایز توجه بود که بناي سیاسي ی مذهبي خود را در میان سیه
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قدرت سنيمذهب عثمانيها ،ازبکان و تیموریان هند برپا نمودند .این شرایط الجرم الگیوي
خاصي را از حیی سیاسي و مذهبي فراروي صفویان قرار داد کیه آنهیا بیراي دوام و بقیاي
خود ناچار بودند به اشکال متتلف با آن رویارو شوند .به دلیل آنکیه وجیه غالیب رویکیرد
این قدرتها پیگیري اهداف نظیامي و جغرافییایي بیود الجیرم چشیمانیداز عمیدة مناسیبات
صفویان با این عناصر از درونمایة نظامي تبعیت ميکرد و بتیش قابیلتیوجهي از برنامیههیا
معقوف به برخوردهیاي نظیامي بی ود .بیا ایین حیال در جنیب ایین چهیرة خشین و پرچیالش
عملیاتي ،بایستي اکعان داشت که تمایالت و رویکردهیاي نیرمافیزاري و ارتبیاطي بیهعنیوان
یک الگوي مؤثر و جدي در دسیتور کیار صیفویان بیود .آنهیا کیه بیه تنهیایي تیوان تقابیل
همزمان و مستقیم با این قدرتها را نداشتند ،ضمن بهیررگییري از تیوان نظیامي خیود بیراي
حراست از داشتهها و همچنین وصول به مقاصد ،تال

پیوستهاي را نیز به کار گرفتنید تیا بیا

رویکردهاي سیاسي نیز بتوانند بتشي از مشکالت خود را حل نمایند .در حقیقت تمرکز بیر
ایجاد ارتباطات سیاسي از طریق اعزام سیفیر و مبادلیة نامیه دسیتورالعمل جیدي بیراي آنهیا
تلقي ميشد .مبتني بر همین روند بایستي میدعي شید کیه حجیم نسیبتاً انبیور مکاتبیات دورة
صفویه نشان ميدهد که آنها به پیشبرد مقاصد خود از طرق دیپلماتیک باور داشته و از این
رو

بهعنوان یک الگو و روند تقریباً در تمامي دوران حکومتي خود بهیرر میيجسیتند .بیه

همین دلیل ميتوان گفت متن نامه هاي ردوبدلشدر بیین صیفویان و همسایگانشیان ،کیه در
این نوشتار به عنوان معیار مورد توجه بودراند ،اسناد مناسب و مقلوبي است کیه از محتیواي
آنها ميتوان به بسیاري از دقایق و تفکرات شاهان صفوي در عرصة مناسباتي دست یافیت.
آنچه از بررسي و ارزیابي بتشي از این نامهها در ایین نوشیتار حاصیل گردیید بییان ایین دو
رویکرد عمدر بود که در یک وجه آن تمرکز و توجه پیاپي آنها به برخي گزاررها را نشان
ميدهد .ققعاً خودنمایي بیشتر این عناصر به اشیکال متتلیف در نامیههیا حیاکي از رویکیرد
اصولي صفویان به این موارد بودر است .آنچه این نکته را موکد ميسازد دریافت این مس له
ميباشد که صفویان چه در ایام جنگ و چه در مواقیع صیلح ایین عناصیر را در مکاتباتشیان
مورد توجه قرار دادراند .تأکید و تشریح مبیاني میذهبي ،برجسیتهسیاختن اصیول سیلقنتي و
جایگار آن در ساختار حکومتي به همرار تأکید و پایداري بر حقوق جغرافییایي و حساسییت
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نسبت به حقوق مردم تحت حکومت بهعنوان چیارچوبهیاي نسیبتاً پاییدار در میتن نامیههیا
خودنمایي ميکند و این عناصر در خالل ایین نوشیتار از میتن نامیههیا اسیتتراج و بیهعنیوان
شالودرهاي اصلي در مناسبات خارجي صفویان مورد تبیین و تحلییل قیرار گرفیت .در کنیار
این نکات مفهومي ،به این رویکرد اثرگذار نیز پرداخته شد که بیهرغیم پاییداري و تعصیب
صفویان بر عناصیر کلییدي و اصیولي در مناسیبات بیرونمیرزي ،آنهیا بیه اقت یاي شیرایط
پیشآمدر گونهاي سیاست تاکتیکپذیر را نیز در فراروي خود لحا ميکردنید و بع یاً در
مواقعي به شکل ظریفي ضمن اشارر به اصول اصلي ،رار را بیراي ایجیاد تعامیل و گفتگیوي
متقابل با همسایگان فراهم ميساختند .بنابراین سیاستِ مناسباتي آنها ضمن تأکید بر اصیول
در مواقع مقت ي از انعقافپذیري نیز بهرر ميبرد.
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