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ها در غرب و ازبكان در يطي شكل گرفت كه با دشمني عثمانيحكومت صفويه در شرا :چكيده

كه در كنار مالحظات سياسي و جغرافيايي اين اختالفات مذهبي يكي از مسايلي بود . رو شدهشرق روب

در چنين . شدمي منجر شرقي و غربي ي اين حكومت با دو همسايهيبه تشديد روابط غير دوستانه

 در كنار اقدامات نظامي، اقتدار ،گيري از ابزارهاي ديپلماتيككردند با بهرهتالش مي صفويان ،شرايطي

 ترثيرگذاري بيشهاي متعدد براي تأ از اين ابزارها ارسال نامهيكي. نمايند تحميل شان دشمنانبرخود را 

 نيز  را بر مباحث سياسي و نظامي، مضامين مذهبي تشيعافزونها  اين نامه.  بودها و ازبكانبر عثماني

 كه عالوه بر بيان سرآمدي سياسي و مذهبي صفويان، در پي نشان دادن اعتبار روزافزون دربرداشت،

هاي مذهبي ، بررسي جنبه هدف اين نوشتار،در اين راستا.  هم بودت به ساير مذاهبمذهب تشيع نسب

و سرآمدي مذهب تشيع و حكومت صفوي نسبت به حكام  مراسالت عصر صفويه درنشان دادن اعتبار

آيا مراسالت برون  ، كههاستپرسش اين پژوهش به دنبال پاسخ دادن به اين ، به عبارتياست؛همسايه 

 آيا ، كه است ديگر آنپرسش؟ و  استي بيان سرآمدي مذهبي صفويان بوده صفويه در پيمرزي دوره

 در پاسخ به اند؟ستهها از مدارك مستندي بهره ج در نامهصفويان براي ابراز سرآمدي مذهبي خود

ربرد رسد صفويان به لحاظ كا به نظر مي: بدين قرار است شدههاي مطرح فرضيه، مذكورهايپرسش

 سوي از  و؛انداي وجه تأثيرگذاري مذهبي را مورد نظر داشتهها به گونه مستندات مذهبي در نامهمكرر

  .ها نيز متقن و قابل دفاع بوده است مستندات كاربردي آن،ديگر

  ها، مراسالت، آيات، روايات نامه صفويان، ائمه،شيعه، :كليدي هايواژه  
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Abstract: Savavid period was formed in a situation in which it has been encountered with 

the hostility of Ottomans in the West and that of Uzbeks in the East. Religious oppositions 

along with the geographical and political considerations led to intensify the unfriendly 

relationship of this period with both West and East. Under such a circumstances, Savafids 

made a great effort to impose their power over their enemies via the use of the diplomatic 

tools and the military actions. Letter writing was one of the tools upon which Safavids put 

much more effects on Uzbeks and Ottomans. In addition to political and militarily issues, 

these letters contained religious contents that aimed at showing the increasing validity of 

Shiite piety towards others. In this regard, the purpose of this paper is to investigate the 

aspects of the religious correspondence in revealing the validity of Shiite and that of Savafid 

period toward their neighbors. In other words, this research aims to answer such questions as: 

whether Savavid's cross border correspondence aimed at sharing Safavid religious 

excellence? And‚ did they take advantage of evidences in letters for showing their religious 

excellence? The main hypothesis is that it seems that Safavids have taken the advantage of  

the religious influence in their correspondences. Also, we can say Safavid practical 

documents are strong as well as justifiable. 
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  مقدمه

نظمي در اين ها بي پس از مدت،ي ايرانيگيري حكومت صفويه در ساختار جغرافياشكل

با عنايت به اين كه صفويان مذهب رسمي خود را شيعه اعالم . اهميت بود  بسيارحايز،منطقه

اين ويژگي به لحاظ آن . تر نمودند حساس، شرايط را هم از لحاظ سياسي و هم مذهبي،كردند

 با مذهب رسمي شيعه فراگير زمان در چارچوب عمومي جغرافيايي ايران حكومتي كه تا آن

ها در غرب، ازبكان در شمال وجود عثماني. آمد بسيار مهم به حساب مي،گرفته بودنشكل 

 ،لحاظ تمايز مذهبي با صفويان به ،شرق و تا حدودي تيموريان هند در شرق و جنوب شرق

فويان براي تثبيت و تداوم موقعيت سياسي و در عين حال ص. كردتر ميشرايط را پيچيده

  .  ناچار بودند از تمامي امكانات بهره ببرند،حفاظت از باورهاي مذهبي خود

را شكل ها بين دولتدر كنار تكاپوهاي نظامي كه در شرايط آن روز حرف اول مناسبات 

به مناسبات و يا تعامالت بخشيدن هاي ديپلماتيك نيز صورت ديگري براي شكلداد، تالشمي

تردد و تبادل مكرر سفير در بين دربار ايران و مناطق ذكر شده . شدمحسوب ميبحث  مورد

يستي اذعان نمود  با،اينبنابر.  در اين دوره است مذكور فعال بودن خط ارتباطيي نشان دهنده

حايز اهميت بوده  زماننگاري به منظور كاستن از مخاطرات نظامي در اين كه اتكا بر نامه

 ،شدها رعايت ميسي در آندهد كه عرف معمول سياهاي رد و بدل شده نشان ميمتن نامه. است

منظور جلب طرف مقابل انجام به اي كه مكاتبات دوستانه با ادبيات خاص خود وبه گونه

ني هاي خصمانه با ادبيات تند و خشن براي خلع سالح رواني و تخريب مبا و نامهگرفتمي

ه در هاي مهمي كيكي از صورت. اي داشتها كاربرد ويژهفكر سياسي و باورهاي مذهبي آن

ه و پافشاري صفويه در اثبات حقانيت و تبليغ ئ ارا، بنيادي و ثابت داشتيها جنبهاكثر نامه

هاي ها مملو از ديدگاه ها و نگرشتر نامهشد متن بيش  ميسبب  بود كهباورهاي مذهبي

   .شدمذهبي با

 اول آن :هستند قابل طرح  نيز در همين راستا اصلي اين پژوهشهايپرسش ،بر اين اساس

د؟ و ناي بيان سرآمدي مذهبي صفويان بوده صفويه در پي آيا مراسالت برون مرزي دورهكه،

ي خود از مدارك مستند بهره  آيا صفويان براي ابراز سرآمدي مذهب، ديگر آن كهپرسش

صفويان  كه اصرارفت ياتوان درمانده ميهاي باقياي از نامهعمده اجعه به بخشاند؟ با مرجسته

هبي خود بوده ذ اثبات سرآمدي مبه منظور تالشي ، مضامين شيعهيهبر ارائ ها در اكثر اين نامه

  حاكي از،  به كار گرفته شدههانامهتر اين  كاربرد آيات و رواياتي كه در بيش،چنين هم.است
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  .هبي مورد پذيرششان بوده استذهاي ماها به مستند نمودن ادعنآتوجه 

 اين نوشتار مسايل  از منظري كه،هايي كه در خصوص صفويان نوشته شده استدر پژوهش

ي  درباره. مستقل و تحليلي به نظر نيامد اثري ،نمايدهاي اين دوره را بررسي ميمربوط به نامه

 شايان كارهاي عبدالحسين نوايي و يا ذبيح اهللا ثابتيان ،اين دوره گردآوري و انتشار مكاتبات

 تمركز چنداني هاي بررسي محتوايي و موضوعينبه شده از جيادهاي ، كتابالبته. هستندذكر 

 يدر خصوص جنبه. اندها را انتشار دادهد و تنها با ذكر مقدمه، عين نامهانبر مكاتبات نداشته

 ، منتشرشده است اسناديگنجينه يز غالمرضا اميرخاني در نشريهاي ا، مقالهتحليلي مكاتبات نيز

ن را ي ارسالي به ازبكاها چند نمونه از نامه، به شكل مختصر و با الگويي متفاوت،كه در آن

 خصوص به لحاظ حجم انبوه مكاتبات و اهميتي كه در .دهدمورد بررسي محتوايي قرار مي

چشم به ي و تحليل اين مكاتباتي بررسا توجهي برشايان هاي زمينه،اندمناسبات خارجي داشته

 بخشي از اين ،ه صورت محتواييمذهبي و ب انداز، نوشتار حاضر از چشمبر همين مبنا. خوردمي

  . ها را مورد توجه قرار داده استنامه

لجايگاه تاريخي ترس  

ي  تاريخي ايران برحيطههاي مهم ادب فارسي است كه ظاهراً در گذرانشا يكي از داده ل وترس

ان جداي از دوران پيش از اسالم تاريخ اير. هاي كاربردي آن افزوده شده استاهميت و جنبه

 ي دورهآغازنگاري برقرار بوده است، با ي خاص خود اشكالي از ترسل و نامههاقالب كه در

 الجرم ،هاي الزم بودندمنديكه اعراب در اين زمينه فاقد توان، به لحاظ آناسالمي تاريخ ايران

اين روند با . واردين شدندگر تازهعناصر ايراني درخصوص تنظيم مراسالت و مكاتبات ياري

 اي به گونه جدي و متمايزي به خود گرفت،صورتمستقل ايراني هاي نيمهگيري حكومتشكل

 بايستيميبان نيز شد و كاتها محسوب ميي پركاربردترين ديوانكه ديوان انشا و رسايل در زمره

.چنين داراي سبك خوب و مسلط بر زبان باشندهم ، علوم سرآمد بوده ويدر تمام
1

   

 از زمان يعقوب ليث زبان ديوان رسايل از عربي به سوي ،تاريخ سيستانبر اساس گزارش 

.فارسي تغيير جهت داد
2

 به لحاظ تداوم تسلط ،رسد، چنين به نظر مي به رغم اين دگرگوني

 اما اين سير با روي كار آمدن سامانيان. لفظ غالب در مكاتبات بوده استهمچنان عربي  ،اعراب
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 در اين خصوص رونق خاصي ،دريغ شاهان ساماني از زبان فارسيحمايت بي. ي ديگري يافتجلوه

 روحي تازه به ،نظر در دربارها بر گردآوري عناصر فارسي زبان صاحبتالش آن. پديد آورد

وجود . شد مكاتبات ديواني نيز به زبان فارسي تنظيم مي،به تبع اين رفتار. خشيدادب فارسي ب

 ييت اين منصب در دوره حاكي از اهم،شدرسايل كه از جانب وزير انتخاب ميصاحب ديوان 

.سامانيان است
1

هاي خاصي بايست تحت آموزش در اين دوره مي ظاهراً دبيران ديوان رسايل

. در خصوص افزوني تعداد دبيران شهرت داشتندهرهاقرار بگيرند و برخي ش
2

   

ن و مكانت بااليي بويه و زيار نيز ديوان رسايل همچنان از شأهايي مانند آلدر حكومت

 . حكاي از تمركز بر امر ديوان رسايل بوده است،نامهقابوسر بود و نگارش آثاري مانند برخوردا

خطي، هايي مانند خوش ويژگي، شخص كاتبب شرايط دبيري و در با،در بخشي از اين اثر

ها كند كه نامهرده است و در جاي ديگري اشاره مير نوشتن را ذكر كن و مهارت دبسيار نوشت

 و اخبار رسولقرآنبايست به استعارات و آيات مي
)ص(

. آراسته گردد
3

   

دريافت  ،رسيدجي ميرهاي خاهايي را كه از قدرتي غزنوي نامهديوان رسالت در دوره

.داشتسال ميها ارهايي به آن، نامه خوديكرد و به نوبه مي
4

  اهميت موضوع كتابت و مراسالت

 عنوان يك ميراث در چارچوب سازمانيچنان بهاين روند همها باعث شد تا در نزد حكومت

ر  توجهي در قالب آثاشايان جايگاه آن تكاپوهاي ي ارتقايدر زمينه ها باقي بماند وحكومت

ي  بارزي از اين تمايالت در اواخر دورهيد بغدادي نمونهي كتاب مؤ.نوشتاري پديد آيد

. استشاهيانخوارزم
5

 يمظفر در خصوص شيوهي آل در دورهنامههمايون، كتاب  عالوه بر اين

هاي بارز قمري از نمونههجري  نهميسده صدرجهان در ي نوشتهرياض االنشاءنگاري و نامه

  .  استتبه موضوع مكاتباتوجه 

.چنان تداوم يافت همسعدينمطلعي تيموري با كتاب اين روند در دوره
6

رسد با  به نظر مي

 حالارتباطات و در عين. تري برخوردار شده است اين سير از سرعت بيش،ورود به عصر صفويه

بودن زوم فعالگر ل كشورهاي دوردست نشانبا ها با همسايگان ومدت آنبرخوردهاي طوالني
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مان ن ز، اين مهم نيز در آرسدچنين به نظر مي. نگاري بوده است نامه ارتباطات ويعرصه

.گرفتالممالك صورت مينظر منشي تحت
1

 كاتبان  ظاهراً در اين دوره امر تعليم و آموزش

 ،مانيت سليĤمنش وجود كتابي موسوم به .ها با جديت ادامه داشته استبراي تنظيم انواع نامه

 در فصول مختلف به توضيح  وكه با دستور مستقيم شاه سليمان صفوي به انجام رسيده است

.سازدمي ، اين اهميت را آشكارپردازدميها  اقسام متعدد نامهچگونگي نگارش
2

   

  سالتاملي بر نقش و اهميت مرأت

يادي ها از قدمت زها و حكومترسم نگارش نامه و بازكردن باب مكاتبه بين قدرت

 در زمان مادها و ،آيدهاي مورخان پيشين يونان بر ميكتابگونه كه از  آن.برخوردار است

.شده استروايان مبادله ميها و مكاتيبي بين شاهان و بزرگان و فرمانهخامنشيان نامه
3

 گيري بهره

  در،گرفتاري كه با اهداف و مقاصد گوناگون صورت مي و نوشتاز الگوي ارتباط كالمي

 نوشتاري يها دريافتند كه با اتكا بر شيوهيافت و حكومت توجهي شايانگذر زمان پيشرفت 

- چشمهاي مختلف در عرصهها  رويكردزيرا اين ،يابندتوانند به بخشي از مقاصد خود دستمي

 تاريخي هاي مختلف، در دوره بر همين اساس.نمودها مهيا مياندازهاي گوناگوني را براي آن

گرفت كه  كه مبناي كار كساني قرار ميگرديدن نگاري تدويدر خصوص فنون نامهآثاري 

.هاي حكومتي را تنظيم نمايند نامهبودمقرر 
4

 در كنار ارتباط، پيوند و برخوردهايي ،اينبنابر 

 و ارسال گووگيري از الگوي گفت بهره،آمدها پديد ميين حكومتبدر كه مبتني بر شرايط 

  . شدثر و پركاربردي تلقي ميؤزار م نيز دست افنامه

 هاي گوناگون براي حاكميت سياسي مفيد وها و جنبهست در جلوهنتوااين مكاتبات مي

 كه بوداي دازهها به انقت در انتخاب كلمات و جمالت نامه د وميزان اهميت. ثر واقع شودؤم

 آمده ،ستادگان سياسي خطاب به يكي از فر،در يك مكتوب بازمانده از قائم مقام فراهاني

احتمالين در فصلي كه دهم كه الفاظ مبهمه و فقرات ذوتا اين حد هم اجازه و اذن مي ...« :است

 سخن براي ما باقي بماند و هموقع ذكر مطلب است به زور ميرزايي و قوه انشائي بگنجاند كه را
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.» سلب نشوداين تصرف و تسلطي كه حاال داريم
1

 ها در تكوينگيري نامه در كنار اهميت به كار

ها هاي مختلفي از آنمندي نيز ممكن بود جنبه هدفعدب  از،و تداوم سياست خارجي كشورها

 هايجنبهداراي  وبخش ديگري ،داشتندها كاركرد بازدارنده بخشي از اين نامه. نظر بوده باشدمورد

  . بودنداطالعاتي و يا تبليغاتي 

جاد مصالحه با طرف مقابل اي ها با رويكرد جنگيصهتر در عردر بخش بازدارندگي بيش

 ، مانند كشانيدن طرف مقابل به يك اقدام متقابل، اما در ابعاد ديگر آن،گرفتصورت مي

 توجهي از شاياننگاري اطالعات هايي را فراهم نمايد كه از طريق اين نامه زمينهتوانست مي

 اين .ها نبايستي غافل شدجه تبليغاتي نامه اما از و.فضاي عمومي طرف مقابل به دست آورد

 كاربرد مثبت و منفي پريوانست در دو عرصهتمي ،كرد رواني پيدا مييتر جنبهشي كه بليغاتبت

ت، تشويق به تالش براي كسب نظر طرف مقابل به ايجاد مناسبات، كم كردن مخاطرا. باشد

.ها بوداربردي نامهكهاي  از ديگر جنبهو امثال آن،پيماني همكاري و هم
2

   

ني  روا-  تخريب روحي ،تري داشت منفي كه در مواقع جنگ كاربرد بيشيدر جنبه

 در كنار تهديد و ،هاي اقتدار حاكميتمندي و شاكلهها، توانبيان و توصيف ويژگي. دشمن بود

 العمل و اقدامعكس روحي و رواني دشمن را بهتوانست از لحاظمي ،تخفيف طرف مقابل

تر  اين بخش از مكاتبات بيش،در حقيقت. ثباتي نمايد و يا دچار تزلزل و بيكندنابخردانه وادار 

 ديگري از متن يجلوه. گرفتروح و روان اردوگاه دشمن صورت ميزدن بر براي صدمه

 باورها و معتقدات مذهبي و يهئ ارا،توانست از ساختار تبليغاتي تبعيت نمايدمكاتبات كه مي

 ، مناسبات دوستانه كاربرد داشتي هم در عرصه،اين رويكرد. لوژيك به طرف مقابل بودايدئو

چه طرف مكاتبه در تباين مذهبي چنان. يافتميتري  هم در مكاتبات خصمانه كاركرد جديو 

ها مورد توجه بود و بخشي ي به عنوان يك قاعده در متن نامه رعايت الگوي مذهب،قرار داشت

.كردهاي مذهبي پر مي كاتباتي را باورداشتهاي م آرايهاز
3

گر ثبات و عمق  اين اقدام هم نشان

 آمد طرف مقابل به وجود و ثبات آن اقرار نمايد ولوژي موردنظر بود كه الزم ميومذهب و ايدئ

  تبليغاتي به خود بگيرديتوانست جنبه و هم مي،باورداشت طرف مكاتبه را به رسميت بشناسد
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  . نمايدآگاههاي ايدئولوژي خود منديها و توان دشمن  را از ويژگييادي از جبههكه شايد تعد

  شناسي موضوعي مراسالت سنخ

چوب جغرافيايي قابل تعريف و همچنين داشتن رحكومت صفويه به علت برخورداري از چا

 گاموجود خود را به كار گرفت و همهاي م ظرفيت،وي ارتباطيگگاه مذهبي مطمئن در التكيه

  مختلفياهها و موضوعايا و كاركردهاي مراسالت در قالب از مز، نظامي- با تحركات سياسي

 ضوراي، بروز شرايط جديد جهاني و حتكاپوهاي مراسالتي داخلي و منطقهعالوه بر . غافل نبود

تر براي  جديي مشوق،ها براي برقراري پيوند با دربار صفويهاروپاييان در شرق و تالش آن

  . تري از خود بروز دهند جديت بيش،شدن ارتباطي مراسالتي فعالراستايويه شد تا در صف

  از ديگر علل مهمي بود كه كشور نيرومند در مرزهاي غربي و شرقيوجود دو دشمن

 يعني ،ها نظامي و حتي مذهبي اين قدرت- صفويان را ترغيب نمود بخشي از فشارهاي سياسي

 به ،به همين دليل. اثر يا خنثي نمايندكارهاي ديپلماتيك كم اتكا بر راه را با،ها و ازبكانثمانيع

ه مطرح گيري از الگوي مكاتباتي به عنوان يك نياز و ضرورت در اين دور رسد بهرهنظر مي

هايي به منظور رسيدن به هايي براي ايجاد تعامل و در زمانگرديد و صفويان در موقعيت

هايي كه در اين زمينه  و از ظرفيتندآوردمينگاري روي وع نامه به موض،اهداف تقابلي خود

هر چند برخي از آثاري كه در اين زمينه باقي مانده  .بردند  الزم را ميي بهره،آمدپديد مي

  و واكنشي داشتهيكرد صفويه بعضاً در اين خصوص جنبهدهد كه رفتار و عمل نشان مي،است

هاي نامه  تعداد، با اين حال؛هاي طرف مقابل بوده است به نوشتهالعمليعكسها نگاري آننامه

بردي و كاربردي دهد كه نگاه شاهان صفويه به اين موضوع راهها نشان ميارسالي و حجم آن

ومت صفويه كه دوران ك اول حيالخصوص در نيمه علي،انبوهي اين مراسالت. بوده است

هاي  در كنار جنبه.خورد به چشم ميتريشب ،ردندكپري ميگيري، تثبيت و تداوم را سشكل

هاي متنوع را در اين نوشتارها مالحظه كرد اي از موضوعيتتوان گونه مي،هاكاربردي نامه

شايد از يك . سبك آن داراي تمايز و تفاوت است  ساختار و،كه براساس موضوع و ماهيت

  :ر داد قرا زير،صورت به منظر بتوان مكاتبات را در سه قالب

 چه اند؛هگونه داشتنآميز و تعاملها ماهيتي صلح تعدادي از نامه:جويانههاي صلح نامه.فال

هايي كه خود  و چه نامه،اند طرف مقابل تنظيم كردهيهايي كه صفويان در پاسخ به نوشته نامه

دادن به تنها  اين نامهيويژگي عمده. اندجويانه شروع كننده بودهها براي مقاصد صلحآن
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 به ،استها مشهود تر در اين نوشتهچه بيشآن. ن زمان استاالگوهاي عرفي ديپلماتيك هم

ظيم شده نشمار براي سلطان يا حاكمي است كه نامه براي او تكارگيري القاب و عناوين بي

.است
1

 براي جلوگيري از اتالف و پريشاني  او شاه و تالشيهاي صلح جويانه  توصيف ويژگي

ي ابيان روايات و گفتارهچنين هم ،هاها و مزارع آنانعت از تخريب خانهگي مردم و ممزند

 در اين ،هاي اخالقي تاريخيهاي چهرهديني در كنار پند و اندرزهاي اخالقي و يادآوري ويژگي

 بود از ممكنپرهيز از درج و بيان نكات و مطالبي كه . يافت كاربردي ميي جنبههانامه

 و اوضاع را به آشفتگي دوبل شا محرك طرف مق،ختلف سياسي، نظامي و مذهبيهاي مجنبه

  . ها بود بارز اين نامههاي از ويژگي،بكشاند

نظر توانست نتايج مورداري هميشه قرين توفيق نبود و نمي نوشتيگرفتن اين شيوهاما در پيش

 عكس به واكنشو برداد مين و بعضاً طرف مقابل را به سوي تعامل سوق زدرا فراهم سا

 هايبرد طرح پيشبه منظورها داد كه متن نامهفاق زماني رخ مياين ات. كشانيدتر نظامي مييجد

برخوردار نبود و دقايق و  نظامي مناسبي -  سياسيياز پشتوانهآميز جويانه و مسالمتصلح

 ها نامه اينت ضعف و ناتواني را در شكل و ماهيوضوحها به در متن نامهنكات مطرح شده 

هاي ضعيف و  پياميهئاز حد از طرف مقابل، در كنار اراتمجيد و ستايش بيش . دادنشان مي

ورت عدم توجه به معيارهاي  در صديگر،هاي خطرآفرين براي طرف خالي از مكمل

  رالكه نتايج عكس خود ب، كرداثر ميتنها بي نه، ارسالي راي  عمالً كاركرد نامه،جويانهمسالمت

هاي ارسالي سلطان نگاري را بتوان در متنگونه نامهاين ي شايد بارزترين نمونه. دادنيز بروز مي

خوبي موضع  مفصل ارسالي بهيمحمد خدابنده به سلطان مراد عثماني دريافت كه دو نامه

. نمود به ايران جسورترهجومها را در  و آن آشكار نمودهاف دربار ايران را براي عثمانييضع
2

  

 ،مت صفويهو اول حكياي از دوره ماهيت نظامي بخش عمده: مكاتبات زمان جنگ.ب

يت تبعيت نمايند و هاي ارسالي از اين ماهنكته است كه تعداد زيادي از نامهگر اين خود بيان

 .صدا و بعضاً خشن باشدرويكردهاي پرسرو ثر ازأها نيز متها و الگوهاي آنناگزير چارچوب

ها سبك عمومي آن.  استدست يافتنيها و ازبكان به خوبي ها در برخورد با عثمانيونهاين نم

ي و تخريبي تنظيم تر با هدف تهديدهايي بيشبا همديگر دارد و با اندك تفاوت شباهت زيادي

 كنار تضعيف و تخفيف مندي سياسي خويشتن دركشيدن حقانيت، اقتدار و توان رخ به. اندشده
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 هدف اين ،رسدمينظر بهچنين . هاست رويكرد كلي اين نامه،هاي طرف مقابل تهتمامي داش

اين . ش استگو و نگارو گفتيطلبي و جدال مجازي در عرصهوردآاي از همنگاري گونهنامه

  . ها مشهود استرويه به خوبي در نامه

 طرف لوه دادن جهاي خود و ناتوان داشته در خصوصگويينكشيدن در اغراق و زيادهپاپس

ها  در فحواي اين نامه، ديگري بوديگونهبههاي عيني تاريخي  حتي در مواردي كه نمونه،مقابل

 نشان دادن  به منظور، فرستادخان شيبكاي كه برايشاه اسماعيل در نامه. خوردبه چشم مي

پاهيان  س، ابايي نداشت كه به خان ازبك يادآور شود،مندي خودابهت و چشم انداز توان

 و دهندذوالقدر را شكست الدولهءدهزار نفري عالصدوازده هزار نفري او توانستند نيروي سي

.دنها را زنده بگذارآناز پنج هزار نفر وتنها سي
1

توان در نگاري را ميگونه از نامه اوج اين

هاي نظامي و رغم تمامي داشتهماني يافت كه بهسليمان عثتهماسب به سلطاننوشتار مفصل شاه

 قلم ميدان را به حريف ي عددي و تسليحاتي سلطان عثماني، شاه تهماسب در عرصهتريبر

داد و مي ها انجام  گريزي كه در برابر عثماني وو همانند الگوي نظامي جنگ واگذر نكرد

نقش مخربي بر  حريف يبر روحيه در اين عرصه نيز ،هاي جدي مواجه نمودآنان را با ناكامي

.ي گذاشتجا
2

   

يارويي قلمي  ديگري از روينمونهخان ازبك نيز منؤ شاه عباس با عبدالميمكاتبات عديده

 ضمن پرهيز از عبور از ،عباس در اين زمينهكشد كه سبك نوشتاري شاهدوحريف را به رخ مي

به رخ  توان و اقتدار نظامي خود را  و ابراز عالقه به ايجاد مصالحه،مرزهاي اخالق ديپلماتيك

- منؤعبدالماي كه گونه به،سزايي بر ازبكان باقي گذاشتثير بأ همين شيوه تكهازبكان كشيد 

.خان هرگز به تقابل مستقيم با شاه عباس تن در نداد
3

  

 نگاري نيز در اين دوره به چشمشكل سومي از نامه :هاي مناسباتي و مناسبتي نامه.ج

 هااين نامه. ه خود اختصاص داده است را بها از آنهي بخش قابل توج،خورد كه از لحاظ تعدادمي

ها  آنيرسد در پيشينهكنند و به نظر ميا دنبال ميآميز و دوستانه رتر ماهيتي مسالمتبيش

اي در مناسبات هاي خصمانهكه اگر نگرش و يا اين، يا وجود نداشته است،هاي خصمانهجلوه

لحن و سبك اين . بيفكند بر كل مناسبات دوستانه سايه  كه استاي نبودهبه گونه، وجود داشته
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و مراودات تجاري و جلوگيري مكاتبات مبتني بر جلب نظر طرف مقابل براي حفظ مناسبات 

. ياسي يا نظامي هم بوده است پيوند سنوعينظر براي ايجاد پيماني با دشمن و احتماالً جلباز هم

.كردند از اين ويژگي تبعيت مينوشتند،مياهان هند  اروپاييان و شبرايهايي كه صفويان نامه
1

 

 يعني ،اندهاي مناسبتي نوشته شدهدر موقعيتهايي كه براي تداوم مناسبات  كم نيستند نامه،البته

 و اندي تحرير درآمدهبه رشتهه قدرت رسيدن شاه جديد براي تعزيت مرگ سالطين و يا ب

برقرارنمودن  به منظور رويكرد دوستانه و ابراز تمايل يهئتر براي اراها بيش آنيمايهدرون

.مناسبات بوده است
2

  

  شناسي موضوعات مذهبي در مراسالت گونه

  ها  لزوم كاربرد الگوي مذهبي در نامه.الف

 يهئ تالش براي ارا،خورده در مراسالت اين دوره به چشم ميهاي بارزي كيكي ازجلوه

سياسي و معتقدات مذهبي در لحاظ پيوندي كه بين قدرتبه . باورها و معتقدات مذهبي است

 ،اين دوره پديد آمد و در حقيقت مذهب و سياست در ساختار حكومت صفويه درهم آميخت

 جدي اي مذهبي در چارچوب جغرافيايي ايران از سابقه-  سياسيالگويو از طرف ديگر اين 

 از تمام الگوهاي ،ي و مذهبي خود الجرم صفويه براي دفاع از موجوديت سياس،برخوردار نبود

ها  نامه،رسيدن باورها در آن الزامي به نظر مييكي از محورهايي كه بيا. موجود بهره جستند

اهميت  ين روآ از ،كيد بر معيارهاي مشخص مذهبيأت كاربرد و. ودون مرزي برومراسالت ب

  ايران داراي اعتقادات مذهبييه كه دريابيم تقريباّ تمامي عناصر طرف مكاتبكندتري پيدا ميبيش

صورت  به، در كنار اعالم موجوديت سياسي صفويان،به همين دليل.  صفويان بودندازمتمايز 

 ايپايهاز زواياي گوناگون از عناصر   وكردندميزمان موجوديت مذهبي خود را نيز بيان هم

   .نمودندشيعه دفاع مي

 چه در مكاتبات ،يعني.  توجه بودو شايانها مشهود در تمامي اشكال نامه اين شيوه تقريباّ

 منعكس  آنان به شكل آشكاري رويكردهاي مذهبي،مراسالت زمان جنگدر آميز يا  صلح

 نظر از هم .ها يكسان نبود اتكا برشعائر مذهبي در اين نامه شكل وحجم،با اين حال .شدمي

_____________________________________________________________________ 
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در مواقعي  .خورد به چشم ميهايي در اين مكتوباتاوت تف،مج وهم از لحاظ ح،موضوعيت

 م،پيامبر اسال پروردگار واز  ستايش به دنبال شد وتنها به صورت توصيفي وتمجيدي مطرح مي

.يافت اطهار اختصاص مييبخش قابل توجهي نيز به بيان مناقب ائمه
1

 نيز به  موارد ديگري

 در .كردناعي پيدا مياق  استنادي ويجنبه  ونمود،مي از اين مرحله عبور خورد كهچشم مي

 بيان به منظورنظر  مستندات ومستدالت مورديهئگونه موارد تالشي براي ارا اين،حقيقت

.اصالت مذهب شيعه بود حقانيت و
2

  

توان مي  است كه ظاهراّيافتنيدستها كاربرد شعائر مذهبي در اين نوشته ديگري از يگونه

 بيان مكرر نام ائمه براي نشان دادن جايگاه و ،يعني. نمود ملحوظ تبليغي براي آن يجنبه

ه الخصوص در مواقعي ك اين ويژگي علي.ز اهميت بودئها در نزد صفويان بسيار حاموقعيت آن

تر  بيش، جنگ بودنديهاي خود در عرصهها وكاميابيشاهان صفوي در پي توصيف پيروزي

گرفتن از ياري دادند وميمه نسبت ها اين توفيقات را به ائ آن، در حقيقت.خوردبه چشم مي

.كردندهاي مختلف تلقي ميمهم در عرصه  اساسي ويها را عاملآن
3

 مواردي هم ،عالوه بر اين

  .شد از نام امامان استفاده مي،قسم خوردن كيد ياأخورد كه براي تبه چشم مي

  شناسي موضوعي گونه .ب

ه ئي مطالب مذهبي اراان از لحاظ موضوعتو مي،هاي اين دورهبررسي متن نامه در مالحظه و

 داراي پيشينه ، كه هر كدام از موارد كاربرديخاص تشخيص دادشده را در چندين قالب 

 از ، در جايگاه خوداهگروه از اين موضوعهر  وهستندادبي   در علوم ديني وايويژهوجايگاه 

 برمبناي ، در ادامه.كندمرور ميهاي شيعه را  بخشي از ويژگي،توصيفي استداللي و ،نظر استنادي

 نگاه ازها اعتبار آن  به بررسي ميزان توجه واصالت و،هايزان كاربرد هر كدام از اين گونهم

  .شيعه خواهيم پرداخت

  هاتناسب كاربردي آن آيات و. 1

 ،دهديكردهاي مذهبي صفويان را نشان ميها كه اصالت رويكي از الگوهاي پركاربرد در نامه

_____________________________________________________________________ 
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 يات مستنداتآتر اين بيش است كه ظاهراّها  از آنو استفادهني آمتنوع قر بر آيات متعدد واتكا 

 ، برخي از اين آيات.هاي شيعه استگفته ها وارهاي وحياني براي حقانيت خواستهمهمي از گفت

ت خط امامت به پيامبراصال  پيوستگي وي ازهايجنبه
)ص(

 ،تعداد ديگري. دهندرا نشان مي 

مام علييني اجانش
)ع(

 ها و ويژگي، وگروه ديگري از آيات،نظر دارندرا پس از پيامبر مورد

هاي امام عليخصلت
)ع(

كه طرف خطاب مراسالت  اينبا توجه به .اندرا مورد توجه قرار داده 

ات توسط صفويان براي درج رسد نوع انتخاب آي به نظر مي،تر اهل سنت بودندصفويان بيش

در ، اي بوده است كه عالوه بر وضوحي كه نسبت به خط امامت دارندگونهها به در نامه

. ر قرار گرفته باشندعبييا نزديك به اين وجوه مورد ت ميان اهل سنت نيز با همين رويكردها و

��� �( : مائده استي شريفهي سوره67 ي آيه،كاربرد در مراسالتيات پرآدر بين  ����� �	
����� ����...(. 

 امامت حضرت هاي ارسالي با هدف نشان دادن حقانيت و اصالت تعداد قابل توجهي از نامهدر

علي
)ع(

به منظور  اين آيه  شيعه، براساس تفاسير موجود. اين آيه مورد استناد قرار گرفته است،

ابالغ جانشيني حضرت علي
)ع(

.نازل شده است 
1

   

 ،هاي خود در خصوص اين آيه تدالل در كنار اظهار استنادات واس،برخي از تفاسير شيعه

شأن نزول اين آيه در حق حضرت علي مبني بر، مفسران اهل سنت را نيز ازديدگاه برخي
)ع(

،  

 نزد بعضي از اعاظم اهل سنت واجماع ...«: آمده است در يكي از اين تفاسير .اندتوضيح داده

د واحدي كه يكي از افاضل  از جمله علي بن احم... اين آيه در غدير خم نازل شدالبيتاهل 

نزول آورده كه اين آيه در الابومشاهير اهل سنت است در تفسير خود كه موسومست به اسب

حق علي
)ع(

.»در غدير خم نزول يافته است 
2

   

صورت مستقيم در پي جدال كالمي با هرسد شاهان صفويه در مواقعي كه ببه نظر مي

هاي اعتقادي  بنيان،هاي دشمنانگويي به نامهپاسخ يا در هنگامي كه در ، وطرف مقابل بودند

 شأن يكنندهگونه آيات كه بيان اينبر  با اتكا ،ديدندخود را در معرض تهديد و تخريب مي

امامت حضرت علي
)ع(

 يادآور اين نكته بودند كه  نيزدر مواقعي .گفتندها پاسخ مي به آن،بود 

 بلكه برخي از زعماي مذهبي اهل سنت نيز است،عه چنين آياتي نه تنها مورد پذيرش وقبول شي
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.اندير قرار داده چنين آياتي را مورد تفس،با همين رويكرد
1

  

نشان دادن اصالت منظوربه در متن مكاتبات اين دوره كه يكي ديگر از آيات پركاربرد

امامت حضرت علي
)ع(

ه نيز در اين آي . مائده استي سوره55 ي آيهگرفت، مورد استناد قرار مي

ستنادي شيعه براي امامت حضرت علي يكي از مباني ا،تفاسير مختلف
)ع(

 ، البته. اعالم شده است

 :نوايي با تفاسير شيعه نيست استنادات برخي از اهل سنت در هممتن اين تفاسير خالي از ذكر

 ابن ابي  و بدان كه جمهور مفسران  از علماي شيعه و اهل سنت برآنند كه آيه در شأن علي...«

 امامت حق شاه اوليا و خالفت آن كهطالب نزول يافته و شيعه ازاين استدالل كرده اند بر 

ب مرتضي عليصمن
)ع(

.» است
2

اين  ...« :در تفاسير ديگر نيز اين رويكرد مورد توجه بوده است 

ت ي شأن حضرآيه كريمه به اتفاق فئه ناجيه اماميه و به زعم كثيري از اهل سنت در شأن عال

امير المومنين
)ع(

.»نازل شده است  ...
3

قمري نيز هجري  پنجميسدهيكي از علماي اهل سنت در  

، نزول اين آيه را در شأن امام علي بيست سنديهبا ارائ
)ع(

. دانسته است
4

  

ت صفويان را  صريحي بر امامت امامان شيعي بود و بخشي از مستندادر كنار آياتي كه نص

گرفت كه ز آيات نيز مورد استفاده قرار مي تعداد ديگري ا،داددر مراسالت تشكيل مي

 احتجاج راستايتر در  اين آيات بيش. اطهار و رسول خدا بوديگر نسبت و قرابت ائمهتوصيف

براي نوع نسبت ساير خلفا با پيامبر
)ص(

 در مقايسه با ائمه
)ع(

 ضمن ،اين بيان. شدكار گرفته ميه ب

 با اهل  قرابت شيعه به پيامبر را به شكل آشكار،شدت محسوب ميگر خط امامكه روشنآن

د و در همين نموهاي منزلتي ائمه را مطرح ميه اين آيات جنب،حقيقت در.كردمقايسه ميسنت 

 ي سوره33 يآيه .گرفتي صفويه قرار ميمورد استفاده يا تعامالت قلمي ها  در جدال،راستا

 شأن  در اين آيه، به تصريح اهل تفسير.اي برخوردار بودد فزاينده در اين زمينه از كاربراحزاب

نت را نيز در اين خصوص نقل  نظرات موافق مفسران اهل ساًائمه نازل شده است كه بعض

  حقارد شده كه آيه شريفه درواحاديث خاصه و عامه در  ...« :اندآورده از جمله .اندنموده

.» نازل شده استخمسه طيبه
5

سير ديگر نيز ضمن بيان مستندات تطبيقي اين آيه با در تفا 
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.انده نقليات اهل سنت نيز ارجاع داده ب،هاي ائمهويژگي
1

                                            

ها مورد استفاده از نامه در تعداد ديگري ، نيز در شأن و منزلت ائمها شوريسوره 23يآيه

 در پي بيان  صفويهتر در مواقعي مورد استناد بوده است كه شاهانبيشاين آيه . قرار گرفته است

 حقانيت مذهبي اند كه در نظر داشتهاند و از اين مسيرابت و دوستي خود با اهل بيت بودهقر

  به، سليمان سلطانا در يكي از مكاتبات شاه تهماسب ب.خود را به رخ طرف مقابل بكشانند

هاي معنوي ائمه برخوردار  تقابل با سلطان عثماني از حمايترمنظور نشان دادن اين نكته كه د

 دوستي با خاندان پيامبريبوده و به واسطه
)ص(

شته اي ندا رويارويي با او هيچ ترس و واهمهاز 

ن بدان كه ما دست اعتصام در اذيال مهر مصطفي و مرتضي و عترت طيبي ...«:نويسد مياست،

 االمام به واجبي تتبع �� الرسول و معر�� اهللا و معر��ايم معرايشان زده به صفت ايمان آراسته

 ...������������ ���� ��و ائمه هدي به حكم آيه وافي هدا و كمر محبت و مودت آل عبا ...نموده 

.»... ايم تبرا نموده...ان جان بسته  و از اعداي ايشان يبر م) 23 اشور(
2

 ، نگرش تفاسيرمبناي بر

ها را نآ اطهار است كه خداوند دوستي و مودت ي از موقعيت و منزلت ائمهاين آيه نيز حاكي

 زمان نزول ...«:چنين آمده استحنبل در يكي از تفاسير به نقل از احمدبن. سفارش كرده است

 اقارب تو كه حق سبحانه مودت ايشان را بر ما فرض ...اين آيه از حضرت رسول پرسيدند كه

 فرمود كه علي بن ابيطالب فاطمه و حسن و حسينگردانيده است چه كسانند؟
)ع(

«.
3

   

 به خوبي مشهود مي شود كه استفاده ،رسي آيات كاربردي در متن مراسالتدر بازبيني و بر

  نظير تبيين امامت و واليت،هاي خاص در قالب،ن نزول و موقعيتأ مبتني بر شآيات از اين

وع نسبت با حضرت رسولچنين ن هم،هان و منزلت آنأائمه و يا توصيف ش
)ص(

 به صورت ،

دهد ها نشان ميي آشكار نامه جلوه،در حقيقت.  صورت گرفته است الزمرشناسيكادقيق و با 

را در موقعيت مقتضي و ، آن ها  تفسيري اين آياتي با اتكا بر پيشينههاكنندگان نامه كه تدوين

شمن، مورد بهره برداري قرار ي با دن نزول دقيق براي رويارويي كالمي و استنادمبتني بر شأ

ي دوستانه و يا در مواردي كه ها چه در نامه،نيز به عنوان مستندات آيات ديگري ، البته.اندداده

كه به فراواني و تكرار اند دهگرفته ش به كار ،اندازهاي خصمانه بر دو طرف حاكم بودچشم

يگاه خود در مقام تبيين و توصيف مقام ن دسته از آيات نيز در جاآ اما ،آيات پيش گفته نيست
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  .اندمورد اتفاق و استناد بوده اطهار ياليتي و هدايتي ائمهو

  شيوه و نوع كاربرد روايات .2

 ها در نزدمنزلت آنن و أ اطهار و شيدر كنار بيان مستندات قرآني در حقانيت ائمه

اسالمپيامبر
)ص(

 مراسالت با فراواني و تكرار  ديگري از مستندات روايي نيز در متني گونه،

 ،بيين مقام امامت همانند آيات كاربردي هم در ت،اين شواهد روايي نيز. خوردتر به چشم مي بيش

روايات نيز رسد در به كارگيري اين مي به نظر. اند آمدهن و منزلت ائمهأو هم در توصيف ش

 چند هر.اندتري برخوردار بودهدقت واجماع بيش،  كه از اصالت است احاديثي تمركز برچنانهم

هايي كه  نامه در،رسد اما به نظر مي.ندگرفتمي  مراسالت مورد استفاده قراررروايات در اكث

 و صورت مستقيمهايي كه بهيا نامه  و، را داشتندگويي به ادعاها وتهديدات دشمن پاسخيجنبه

هاي كالمي از كاربرد ت و استدالل، رواياآيات شدند، ارسال مي تهديدي براي دشمني جنبهبا

  متناسب روايات متعدد نيز در اين زمينه،،فاصله پس از آيات مستند بال. تري برخوردار بودندبيش

  بادر بين رواياتي كه. شده صورت استنادي يا توصيفي درج مي در متن ب،با موضوعيت نامه

موضوع حقانيت امامت حضرت علي
)ع(

وايت مشهور  ر،ها داشتر نامهترين كاربرد را د بيش

اين روايت به صورت  گرچه .»من كنت مواله فهذا علي مواله« :مربوط به غديرخم است

براي نشان دادن جانشيني امام عليها مرسوم در نامه
)ع(

 اما جايگاه كاربردي ،شد به كار برده مي،

حيت خلفا برامام ث ارج بح،ازبكان ياها  ط به زماني بود كه از طرف عثمانيمربو ترآن بيش

راه با آيات مستندي كه ذكر  هم،گوييپاسخ گرفت والجرم دركيد قرار ميأت مورد يادآوري و

 حتي در يك نامه ،صورت تكرار به،حقانيت امام انداز جانشيني و اين روايات از چشم،شدمي

   .كرددفاع ميچندين مرحله درطي 

 از جمله ، پيدا كرده بودحتجاجي اي كه جنبه،انهماسب به سلطان سليمتهاي شاه نامهدر 

 كه اولويت خالفت را ،گويي به سلطان عثماني كه شاه  در پاسخگرديدمواردي محسوب مي

 در چندين نوبت او را به موقعيت غدير ، دانسته بود و دوم و سوم اوليمربوط به سه خليفه

 بعد از عيد غديرخم روز  در وحضرت رسالت...«: اين روايت پيامبر ارجاع داد خم و

الست اولي بكم من انفسكم قالوا بلي قال من كنت  : از حج وداع به اصحاب فرمودندجعتمرا

.»...ي مواله لمواله فع
1

 از اين ،خان ازبك در مراسالت متعدد خود با عبدالمؤمنشاه عباس نيز 

_____________________________________________________________________ 
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.روايت مكرر بهره جسته است
1

 ص حضرتيث در خصو اين حد، اصيل شيعههايبرمبناي كتاب 

علي
)ع(

هاي اين دوره كنندگان نامه، تنظيمهمين اساس بر.خم نازل شده است و در موقعيت غدير

.گرفتندو آن را به صورت مستند به كار مي ندبه خوبي بر اصالت اين روايت آگاهي داشت
2

     

ر خصوص  روايات منزلتي د ميزان كاربرد،هادربررسي متن نامهكه رسد به نظر ميچنين 

امام علي
)ع(

گر هرچند اين روايات نيز به نوعي بيان. تري برخورداربوده استاز فراواني بيش 

مندي از ه نوع بهر ظاهراً، با اين حال، اسالمي بوده استيحقانيت امام براي حاكميت جامعه

دو روايت  ،ها براي آشكار ساختن ميزان قرابت امام با پيامبر اسالم بوده است ها در نامهآن

 ، اول: بوده استمندهرهتري ب از ارجحيت بيش،كنندگان مراسالت  نگاه تنظيمرمشهور د

� انا «:روايت���؛» العلم وعلي بابها�
3

،»... ��انت مني به منز« ،ديگر  و
4

  كه تهماسب در 

وجميع اهل ...« : آورده است، پس از ذكر اين دو روايت،استنادات خود براي سلطان سليمان

.»اند يف برصحت اين احاديث اجماع نمودهاطو
5

   

- نيز به صورت پراكنده در اين نامه برخي احاديث ،مستند كاربرد ودر كنار اين روايات پر

 كه از اشاره نمود ثقلينبه روايت توان مي از آن جمله ؛ها مورد استشهاد قرار گرفته است

شود، پركاربرد شيعه محسوب مي متقن و احاديث
6

براي نشان دادن جانشيني مذكور روايت  

 جايگاه استفاده .گرفتها به صورت پراكنده مورد استفاده قرار مي اطهار در نامهيهئمامام وا

كيد بر حقانيت خالفت عليأبراي ت تر  بيش نيز اين روايتاز 
)ع(

.بوده است 
7

   

  مه ئهاي االگوي تبيين ويژگي .3

كيد برجايگاه وموقعيت حضرت عليأ ت،هاي ارساليابت در نامهيكي از اركان ث
)ع(

در مناسبات  

با پيامبروي 
)ص(

كيد بر شأن ومنزلت امام عليأدركنار التزام به ت .بود 
)ع(

 ، آيات ورواياتمبنايبر، 
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 تكريم وذكر مناقب امام علي،ها نيز به تجليلبخشي از ادبيات نظم ونثر در نامه
)ع(

 اختصاص 

برد  راهيبر پايه ،سدر به نظر مي.هاي خاصي نبود به نامه امام مختصيهايتشريح ويژگ .داشت

بند به اشاعه و تبليغ  و در عين حال پايكيد داشتند تأ كه بر وابستگي به تشيع،مذهبي صفويان

 و چه در زمان صلح ، چه در مكاتبات زمان خصومت و جنگ،الگوهاي مذهبي شيعه بودند

هاي امام در قالب نظم و نثر  بيان خصلت،مصالحههاي مربوط به عقد قراردادهاي وگوو گفت

   . رايج بوداي قاعده

در كنار توصيف رايج ومتداولي كه در خصوص امام علي
)ع(

 ي درباره،شدبه كار گرفته مي 

 اطهاريمهئا
)ع(

 اما به نظر .كردندبسنده مي ها به ذكر خصلت،نه انفرادي  نيز به شكل كلي و

مبتني بر ، گرفتتبليغ قرار مي كيد وأها مورد ت در اين نامه كههايي ويژگييعمده رسدمي

 مانند احتجاجات عقلي وكالمي امامت حضرت علي،رويكردهاي مختلفي
)ع(

 خلقيات و ،

پيوندهاي آن حضرت به رسول گرامي اسالم
)ص(

 اطهار بود كه يمهئتوصيف شأن ومنزلت ا  و

 فضاي يرسد غلبه به نظر مي.دادد اختصاص مي را به خوهااي از مطالب نامه بخش عمدهاًبعض

شكلي  تر وها جدي محتواي اين نامهشد باعث مي عامل مهمي بود كه، بين طرفينيخصمانه

 شاه ي بيست سالههاي طوالني جنگي دوره.جويانه به خود بگيرد پرخاشاًبعض استداللي و

 مفصل با رويكردي ي كه چندين نامهدفراهم نمو هايي از جمله موقعيت،هاعثماني باتهماسب 

- ترين نامه طوالني،رسد به نظر مي. بين طرفين مبادله شود، باورهاي مذهبييتوجيهي در زمينه

  صفويه مكتوبي باشد كه شاه تهماسب در پاسخ به اتهامات سياسي وي ارسالي در دورهي

مذهبي  شواهد سياسي و واين نامه مشحون از مستندات . مذهبي سلطان سليمان تدوين نمود

باورهاي مذهبي صفويان را به رخ  كرد سياسي ودار بودن عملريشه تحكام واست كه اس

عثماني سلطان هاي  به لحاظ اين كه نامه،هاييبخشچند در  هر.سلطان عثماني بكشاند

آداب عرف   از  تاحدودي شاه تهماسب نيزيادبيات نامه آميز وگستاخانه بود،تهديد

  واقعيات مستند وبراساسه شده ئالت ارا مستد،اما با اين حال .اتيك فاصله گرفته استديپلم

 خود در خصوص اجماع امت ي سلطان سليمان در بخشي از نوشته،از آن جمله. تاريخي است

چرا اهل  ...« :داندتهماسب اين ادعا را غير واقعي مي شاه ،بر خالفت ابوبكر توضيح داده است

واگر اعتقاد كرده كه اجماع خواص  امت  انديك محله با وي اتفاق نكرده بلكه يك شهر

امام حسن ابيطالب وبنشده به اتفاق جمع اهل اسالم  علي
)ع(

 امام حسين،
)ع(

 عباس و و ...و 

در جميع كتب  و ...بيعت نكردند   با وي مخالفت كرده و...و زبير عباس، طلحه وبنعبداهللا
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  اهل بيت وان است كهبزرگ اسالميان و جميع عالميان و  امت واتفاق شما مسطور است و

.»اندبه وخواص امت اين جماعت بودهاكابر صحا
1

   

بدل شد وخان ازبك  و خان ازبك و شاه تهماسب رد ديگري كه بين عبيداهللايدر مكاتبه

 كردعمل  شاه تهماسب در استدالل برحقانيت امام و،ارجحيت خلفا را مطرح  كرده بود

شمارد كه به صورت بارز در  موارد متعددي را بر مي،ان پيامبرنادرست خلفا در برابر خاند

 واگذاري آن به حضرت زهرا ماجراي فدك و مخالفت ابوبكر با،هامذمت عمل آن
)س(

 

منع خمس از اهل بيت را مورد استناد  قرار داده  چنين پاره كردن سند فدك توسط عمر ووهم

 خدا توسط عثمان را شاهد مثال اذيت ياران رسول آزار و  وقرآن سوزاندن ، عالوه بر اين.است

.آوردمي
2

بر امام علي توانستندگونه خلفا چگونه ميشود كه اين مي  سپس يادآور
)ع(

 ارجحيت 

شود كه آن حضرت قلم وكاغذ را الخصوص زمان ارتحال پيامبر را يادآور ميعلي .داشته باشند

.نع آمدطلب نمود اما عمر ما
3

  

 برخي ،شددوبدل ميازبكان ر كنار مكاتبات مستقيم سلطنتني كه بين ايران با عثماني و در

 هرچند تعداد زيادي از اين .كالمي دارند  جدلي ويمكاتبات ديگر نيز وجود دارد كه جنبه

 يك رسم نوانگر آن است كه به عها نشان اما وجود اندك اين نوشته،ست نيستها در دنامه

شايد  . اين روش نيز كاربرد داشته است،ه منظور اظهار حقانيت وحمايت از اصول مذهبيب

النهر به علماي مشهد در اءنگاري تعدادي از علماي ماوريكي از بارزترين اين مكاتبات نامه

شايد  .اند در اين نامه به دفاع از موقعيت خلفاي اهل سنت برآمدههاآن . شاه عباس باشديدوره

 شجاعت واهتمام ...« :كه  اين نكته باشد،خورد كه در اين نامه به چشم ميمسئلهترين بارز

منين عليلمؤاميرا
)ع(

 در اعالي حق از آن مشهورتر است كه بركسي پوشيده ماند وآن جناب در 

مبايعت  بوده خود نيز متابعت و )خلفاي سه گانه( مبايعت خلق با ايشان ن متابعت وزما

.»...نموده
4

 ضمن بيان مستنداتي در رد ، مشهدي از علماي شيعهككپاسخ مال محمد مش در 

 به صورت مشروح ، اهل سنتهاي ابهاي كتانه بر اساس برخي نقلخالفت خلفاي سه گ

.پاسخ بيعت امام با ابوبكر و داليل آن را توضيح داده است
5

   

_____________________________________________________________________ 
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 ،خوردات به چشم مي كه در متن مكاتب،راه با بيان استداللي واستنادي حقانيت شيعههم

تر در نظم وجود دارد كه به نظر بيش صورت ديگري از رويكردهاي مذهبي در قالب نثر و

مناسبات ايشان با پيامبر اسالم توصيف مناقب امام و
)ص(

  اين شكل از توصيف كه به نظر. است

 به ،يا خصمانه اعم از دوستانه ،ها نامهاكثر در ،تري است تبليغاتي حايز اهميت بيشياز جنبه

 بالفاصله پس ،توان اذعان داشت كه در موارد متعددها ميدر بررسي متن نامه .خوردچشم مي

پيامبر اسالم ستايش خداوند و از حمد و
)ص(

وتمجيد صفات نيكوي امام علي  تحميد،
)ع(

ودر  

در يكي  .داده استتشكيل مي ها رايك ركن ثابت نامه توجه بوده و مورد ،مهئمواقعي تمامي ا

مه ئ چه الحق اين جانب غير ترويج مذهب حق ا...«: خوانيمچنين ميهاي شاه اسماعيل از نامه

يات بينات كتاب آمرتضي كه  طريقت بيضاي مصطفي و و  غرااجراي احكام شريعت هدي و

.»هدفي ندارم.. اندمزكيعدل  شاهد ،يحه نبوي بر حقيقت اين دوشاهدصرواحاديث صحيحه 
1

 

كه  شد مينظرگرفته درمتني   اشعار و،ها افزون بود تهديدي آنيها كه جنبهاز نامهدر برخي 

  :مناسب همان شرايط باشد

كنميا دست در دامن حيدر زن و انديشه
  

طوفانش  از هر كه با نوح نشيند چه غم  
2

  

  :  ابيات بودند اين،تري داشت بيشي استفادهآميزهاي تهديد اشعار پركاربرد كه در نامهياز جمله

تـزمشرق تا به مغرب گر امام اس
  

علي وآل او را ما تمام است  
3

  

شد و توصيف منزلت آن مه سروده ميئتر در محامد ومحاسن اهرچند جلوه هاي نظم بيش

امامت  هاي واليت و كه ابياتي نيز درج شوند كه جلوه اما اين روش مانعي نبود،بزرگواران بود

  : توان به اين مورد اشاره نمود از آن جمله مي.كنندآن حضرت را مطرح ن

ي نبي استصآن كه بال شبهه و
  

ر خدا شاه واليت علي استيش  
  

تيـاوست  نهال  چمن ال ف
  

اوست منافق كش خيبر گشا  
4

  

 ،ها دارندت كاربردي تشابهات زيادي در نامهبه رغم آن كه در قسمت آيات و روايات مستندا

 ؛تمركز بوده است  يا حديث به عنوان استناد در چندين نامه مورد توجه و وه يك آيومعموالً
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 جهتر با تكرار مواتري در اختيار داشته است و كم گستردهي حيطهنظم قلم اما در قسمت نثر و

 ي جنبه.ه شده باشدئها اراان يافت كه به شكل مكرر در نامهتوهستيم و به ندرت اشعاري مي

كنندگان در اختيار تنظيم يكي از داليل مهمي است كه امكان مناسبي ،ين قسمتتوصيفي يافتن ا

اين   و درند بهره برتريافزونمه از تنوع وتكثر ئها قرار داده است تا در توصيف مناقب انامه

  .كنندتري فرسايي بيشخصوص قلم

  گيرينتيجه

 هاينگاري يكي از راه نامهيعرصه ،توان اذعان داشت مي،مبتني بر آنچه در اين نوشتار ذكر شد

 در دوراني كه ، در عين حال. است بودهمذهبي باورهاي سياسي و ها ودريافت خواسته انتقال و

 در ارتباطات اينگاري نقش اساسي نامه،متكثري در اختيار نبود وسايل ارتباط جمعي متنوع و

تحريك طرف  صلح آميز يا تهديد و مانند تدوين مناسبات ،در اشكال گوناگون نمود وايفا مي

 حكومت صفويه .جستند از آن بهره مي،ياسي و مذهبي دشمنهاي سيا تخريب نگرش مقابل و

 متفاوت نسبت به همسايگان شرقي و نيز به عنوان يك قدرت سياسي و مذهبي متمايز و

مه به حريفان  فارغ از اين نياز نبود كه بخشي از رويكردهاي خود را با استفاده از نا،غربي

تر مواقع در اي كه در بيشبا توجه به مناسبات غير دوستانه ورو ازهمين. ودشمنان انتقال دهد

 نامه به عنوان يك اصل ،غربي وجود داشت  اول عصر صفوي با همسايگان شرقي وينيمه

 ه هاتعدد اين نام  تكثر و.ارتباطي هميشه جايگاه خاصي در مناسبات خارجي صفويه داشته است

در  .دهد اين تمركز را نشان مي،به چاپ رسيده است  با اتكا بر بخشي كه بازمانده وكمدست

 وجوه بارز و  يكي از،ها براي صفويه به دنبال داشتهايي كه متن نامهمنديكنار ساير بهره

كه به خوبي خود را  رويكردهاي مذهبي صفويه است انداز وها چشممشهور در متن نامه

رسد  به نظر مي.اندبا اهداف متنوع تنظيم شده  ها در اشكال متفاوت و اين جلوه.دهدمينشان 

 .شيعه در برابر مذهب اهل سنت بوده استمذهب تبيين حقانيت  ها در پي اثبات وبخشي از آن

 اين رويكرد را در متن اكثر ،نظم  نثر ويمايهدست  روايات و، با اتكا بر آيات،به همين دليل

 يمهئاحتجاجي بر حقانيت شيعه و ا  اثباتي وي در كنار جنبه.توان به وضوح دريافتها ميمهنا

كه به منظور نفي مستند باورهاي مذهبي طرف  خوردچشم مي سلبي هم بهي جلوه،اطهار

حيدي زيادي در مت اندازهاي توصيفي و چشم، عالوه بر اين. كار گرفته شده است بهمقابل

اما . توان وجوه تبليغي را از آن استنباط نمودها وجود دارد كه مياكثر نامهمه در ئخصوص ا
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توجه صفويان به   در كنار ميزان تمركز و،شودمحسوب مي  اين نوشتاري عمدهپرسشآنچه 

با توجه به . مستندات كاربردي است هاي كارشناسي مضامين وجلوه ،باتشعاير شيعه در مكات

دهد اي است كه نشان ميستفاده از آيات و روايات به گونه نوع ا،آنچه در متن مقاله آمد

  به خوبي از ميزان،اند عالمان صاحب صالحيت مذهبي بودهها كه احتماالًكارشناسان تنظيم نامه

 به .اند آگاهي داشته،بع اهل سنتاهم در من  هم در منابع شيعي و،روايات اتقان آيات و اعتبار و

اعتبار سنجي الزم   نهايت دقت واً ظاهر، استفاده از اين مستندات در خصوص،همين دليل

  .صورت گرفته است

   و مĤخذمنابع

  .2، چ  المدرسين�����: ج، قم4اكبرغفاري، ،تحقيق عليالفقيههمن اليحضر ،)ق1404(ابن بابويه، علي  - 


�	���: بيروتج، 7، لسان الميزان ،)ق1390(الفضلابيالدينحجرعسقالني، شهابابن  - ��  .2، چ �

 علمي و انتشارات: به كوشش ايرج افشار، تهران، مسالك و ممالك ،)1368(ابراهيماصطخري، ابواسحق  - 

  .3، چ فرهنگي

 علمي و انتشارات: تهران، تصحيح احسان اشراقي، 
�	������� ،)1373(اي نطنزي، محمود بن هدايت اهللافوشته  - 

  .2، چ فرهنگي

  . اميركبيرانتشارات: ي حسن انوشه، تهران، ترجمهتاريخ سيستان ،)1370(كليفوردباسورث، ادموند  - 

  . اميركبيرانتشارات: ، تهران1ج  حسن انوشه، ي، ترجمهتاريخ غزنويان ،)1362(-----   - 

  .3صدر، چ انتشارات : ، تهرانج7، تفسير جامع ،)1341(بروجردي، سيد ابراهيم  - 


���	� :قيق شيخ محمد باقر محمودي، بيروت تحانساب االشراف، ،)ق1394(بالذري، احمدبن يحيي  - ���.  

   .سينا ابنانتشارات: ، تهران صفويهيهاي تاريخي و اجتماعي دورهاسناد و نامه ،)1343(ثابتيان، ذبيح  - 

  . تهران انتشارات دانشگاه:ج، تهران10، تفسير گازر ،)1337(جرجاني، ابوالمحاسن حسين  - 

 :بيروتج، 4يوسف المرعشي، ، تحقيق المستدرك علي الصحيحين ،)ق1406(ري، محمدبن محمدحاكم نيشابو  - 

  .دارالمعرفه

سيماي امام علي ،)1381(حسكاني، حاكم ابوالقاسم  - 
)ع(

  . اسوهانتشارات: ي يعقوب جعفري، تهران، ترجمه در قرآن

 بنياد :ج، مشهد14، سير القرآنروض الجنان روح الجنان في تف ،)1374(خزاعي نيشابوري، حسين بن علي  - 

  .پژوهشهاي اسالمي آستان قدس رضوي

: آرام و عباسقلي غفاري فرد، تهران محمدباقر ي، ترجمهتاريخ روابط ايران و هند ،)1373(رياض االسالم  - 

  . اميركبيرانتشارات

  . 7  فردوسي، چانتشارات: ، تهران5/3، جتاريخ ادبيات در ايران ،)1373(صفا، ذبيح اهللا   - 



 191  بازتاب رويكردهاي مذهبي در مراسالت عصر صفوي

  . آل البيتيسسهمؤ:  ج، قم30، وسائل الشيعه ،)ق1414(عاملي، شيخ حر  - 

 سيد ابراهيم ميرباقري و احمد بهشتي و ي، ترجمه تفسير مجمع البيانيترجمه ،)1350(طبرسي، شيخ ابوعلي  - 

  . نشر فراهاني:تهرانج، 27 ديگران،

  .2شي اسالميه، چ كتابفرو: تهرانج، 10، لزام المخالفينتفسير منهج الصادقين في ا ،)1344(كاشاني، مال فتح اهللا  - 

  . كتابفروشي اسالميه:ج، تهران6،  المنهج���تفسير  ،)1374(-----   - 

  . مهدويانتشارات: ج، اصفهان2، كشف الغطا ،]تابي[كاشف الغطا، شيخ جعفر  - 

  . اميركبيرانتشارات:  تهراني يعقوب آژند،، ترجمهديوانساالري در عهد سلجوقي ،)1363(كلوزنر، كارال  - 

  .3چ  دارالكتب االسالميه، :تهرانج، 8، اصول كافي ،)ق1367(كليني، محمدبن يعقوب  - 

  . مطبوعاتي علمييسسهمؤ: ج، تهران4، تفسير شريف الهيجي ،)1363(محمدالدينءالهيجي، بها  - 

  . اميركبيرانتشارات: ان، تهريانفرهنگ و تمدن اسالمي در قلمرو سامان ،)1368(ناجي، محمدرضا   - 

 يمجله، »سواد رقم عباس ميرزا نايب السلطنه به ميرزا محمد علي آشتياني« ،)1324(عبدالحسين نوايي،   - 

  .2، س 6، ش يادگار

  . بنياد فرهنگ ايران:، تهران)اسناد و مكاتبات تاريخي(شاه اسماعيل صفوي ،)1347( ------   - 

  . بنياد فرهنگ ايران:، تهران) و مكاتبات تاريخي اسناد(شاه تهماسب ،)1350( ------   - 

  .2انتشارات زرين، چ : تهرانج، 3، ) اسناد و مكاتبات تاريخي(،شاه عباس ،)1366( ------   - 

  .43- 37 صص ،147، ش كيهان فرهنگي، »ترسل و نامه نگاري در ادب فارسي« ،)1377(مرداني، فيروز   - 

  . اساطيرانتشارات: ، تصحيح احمد بهمنيار، تهرانالتوسل الي الترسل ،)1385(محمد الدينيد بغدادي، بهاءمؤ  - 

  .اسالمي كتابخانه و مركز اسناد مجلس شوراي :، به كوشش رسول جعفريان، تهران)1388(منشĤت سليماني  - 

: تهران مسعود رجب نيا، ي، ترجمههاي اداري حكومت صفويهسازمان ،)1368(مينورسكي، والديمير   - 

  .2، چ اميركبير انتشارات

  . كتابفروشي اقبال:تهران ج،4 ،تفسير مواهب عليه، )1317(حسين كمال الدين،واعظ كاشفي  - 

 انتشارات: تهران، به كوشش غالمحسين يوسفي، نامهقابوس، ،)1378(عنصرالمعالي كيكاووس ،يوشمگير زيار  - 

  .7، چ علمي و فرهنگي

   . كتابفروشي لطفي:ج، تهران18، نرآ در تفسير قانوار درخشان ،)ق1380(همداني، سيدمحمدحسين  - 

  


