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The Safavid state was founded in the context of the Ottoman 

Empire in the West, and religious differences were one of the 

issues that, along with political and geographical 

considerations, led to the intensification of the Safavid regime's 

unfriendly relations with its western neighbor. In such 

circumstances, the Safavids did their best to impose their 

authority on their enemies by utilizing diplomatic means along 

with military actions. 

The aim of the current study is to evaluate the religious aspects 

of the writings of the Safavid era, which shows the importance 

of the role of religion in the policies of the Safavid government 

compared to the Ottoman government. As a result of this 

research, it should be said that the Safavids used these letters to 

destroy the enemy's spirit and to show the important position 

of religion and religious beliefs to their enemy. It is also clear 

from the studies that the letters were full of conflicts. It has 

religious themes. This is not the case with peacetime letters 

One of the prominent manifestations that can be seen in the 

letters of this period is the attempt to present religious beliefs 

and beliefs in terms of the connection that this political power 

and religious beliefs emerged in this period and in fact religion 

and politics were mixed in the structure of Safavid government. 

On the other hand, this religious-political model had no 

precedent in the Iranian political context. 

 Inevitably, the Safavids used all available models to defend 

their political and religious existence. Iran and the Ottoman 

Empire were current and the application and emphasis on 
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religious criteria became more important because we find that 

almost all elements of the Iranian correspondence had different 

religious beliefs from the Safavids. They also proclaimed and 

defended it 

The religious distinction between the two governments of Iran 

and the Ottoman Empire further complicated the conditions of 

neighborly relations in various fields. The first day shaped 

relations between governments. Organizations and diplomatic 

efforts were another way of realizing relations and interactions. 

The text of the exchanged letters of the century shows that the 

usual political custom was observed in it. Friendly 

correspondence with its own literature was used to appease the 

other party, and hostile letters with harsh literature were used 

to disarm and impose their intellectual foundations and 

religious beliefs. One of the important features of most letters 

Safavid insistence is on proving the legitimacy and propagating 

religious beliefs. 

Letters are generally divided into two letters: peacetime letters 

and wartime letters. They themselves wrote for peaceful 

purposes. The main feature of these letters is to submit to the 

patterns of diplomatic communication of the time. 

 What is more mentioned in this article is the use of countless 

titles and titles for the sultan or ruler for whom the letter is 

intended. Examples of this can be found in the letters of Shah 

Ismail and Shah Sultan Hussein to Sultan Bayezid Thani and 

Sultan Salim. 

In the letters of the time of hostility and war, which has 

occupied a major part of the first period of Safavid rule. At the 

same time, it is confronting the extravagance of the Ottomans 

in the west and the Uzbeks in the east. 

These examples are well achievable in their causal approach. 

Their general style is very similar to each other, and a few more 

differences are arranged for threatening and destructive 

purposes. Letters: 
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It seems that the purpose of this correspondence is a kind of 

rivalry and virtual controversy in the field of dialogue and 

writing. History was different in the context of the letters 

In general, the correspondence of this period can be considered 

as a suitable document in the study of the approaches of the 

Safavid and Ottoman governments in international relations 

and foreign relations, in which many components such as 

religion and race have had a great impact.  
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  های کلیدی:واژه
 ،مکاتبات

 ه،یصفوشاهان  

 ،یعثمان دولت

 ران،یا 

 .عهیش

 

 یعثمان یحکومت مقتدر پادشاه ران،یشکل گرفت که در غرب ا یطیدر شرا هیصفو حکومت
 ییایو جغراف یاسیبود که در کنار مالحظات س یاز مسائل یکی یوجود داشت و اختالفات مذهب

 یطیشرا نیدر چن. شدیمنجر م یغرب هیبا همسا هیحکومت صفو ردوستانهیروابط غ دیبه تشد
در  ک،یپلماتیو د یمذهب ،یاسیمختلف س یاز ابزارها یریگکه با بهره کردندیتالش م انیصفو

 . کنند لیو بر دشمنانشان تحم تینفوذ و اقتدار خود را تثب ،یکنار اقدامات نظام
-یبا عثمان شانیدر مراسالت ا هیپادشاهان صفو یعیش هایدگاهید یپژوهش، بررس نیا هدف

نسبت به حکومت  هیحکومت صفو یها استینقش مذهب در س تاهمی دهندهکه نشان هاست

نسخ خطی، ، تاریخیبا استفاده از اسناد  ،یلیتحل _ یخیباشد. روش پژوهش، تار یم یعثمان
 ه،یدر مورد دوره صفو یاریبس سندگانیاست. نو یکیالکترون افزارهایو نرم ایامکانات کتابخانه

 یپژوهش، بررس نیدر ا زیو تما یموجود است، اما پرسش اصل یاربسی آثار و اندکرده فرساییقلم
 تیتثب یآنان برا یها یدر نامه نگار ع،یاز مذهب تش هیپادشاهان صفو یرگیبهره یچگونگ

رسد میگفت که، بنظر دیپژوهش با نیا جهی. در نتاست یعثمان نیاقتدارشان در برابر سالط
مهم مذهب و تفوق  گاهیدشمن و نشان دادن جا هیروح بیتخر ینامه ها، برا نیاز ا انیصفو

ها واضح  یاز خالل بررس نیبردند. همچن یبهره م هاینسبت به عثمان عهیش یاعتقادات مذهب
که  یدرحال است، یو مذهب ینید نیاز مضام ردر زمان نزاع و اختالفات، سرشا یاست که نامه ها

 .شود ینم دهیدوران صلح د یدر نامه ها ن،یمضام نیا

 نیآنان به سالط یبا استناد به نامه ها یصفو نیسالط یعیبازتاب تفکرات ش (1400) فخرائی، سیده سوسن و سلمانی عبیات، محمدرضا و غافلی، زهرا :استناد

 .161-190 ، صص 4ش .11دوره ، و اسالم یایران مطالعاتمجله ،  یعثمان
45.10542021.29JII./10.30484Doi:  
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 مقدمه

دار تداوم خود را داعیه ،غرب در یعثمان یپادشاه که گرفت شکل یطیشرا در ،هیصفو حکومت
خالفت اسالمی و مایه اقتدار مسلمانان در برابر بیزانس و دیگر کشورها و ادیان و مذاهبِ مطرح، 

 اختالفات دمید ومخالفت با آنان میطلبی و دانست. اما سالطین صفویه، در ساز استقاللمی
 روابط شدیدت به که بود یمسائل از یکی یی،ایجغراف و یاسیس مالحظات کنار در ی،مذهب

 تالش انیصفو یطیشرا نیچن در د.شیم منجر یغرب هیهمسا با صفویه حکومت ردوستانهیغ
  کنند. لیتحم اندشمنانش بر را خود اقتدار همه ابزارهای ممکن، از یریگبهره باکه  کردندیم

مذهب  عنوانبهبا قدرت گرفتن صفویه و شکل گیری دولت صفویان در ایران، مذهب تشیع 
ی مجاور که مذهبی متمایز از شیعه هادولترسمی کشور اعالم شد. موضوعی که از سوی 

ی همهداشتند، خوشایند نبود. اختالف و تخاصم بین دو دولت و دو پادشاهی ایران و عثمانی، در 
، نمود بیشتری پیدا هاآنشده بین  ردوبدلهای بود و این اختالفات در نامه دواندهابعاد ریشه 

 . کندیم
 چشم به شاهان صفوی خطاب به سالطین عثمانی،پاد یهانامه در که یبارز یهاجلوه از یکی
، ارائه یبرا تالش ؛دمآ دیپد یمذهب معتقدات و یاسیس قدرتبین  که یوندیپ لحاظ به، خوردیم

تشیع  مذهب ،قتیحق در .استبه سبک پادشاهان صفوی  شیعی معتقدات و باورها تبلیغ و تثبیت

ی مذهب _ی اسیس یالگو نیا حال آنکه و ختیآم هم در هیصفو حکومت ساختار در استیس و
. جدای نبود برخورداری موفق و مسلط و مانایی سابقه از چندان رانیا سیاسی شاکله در مقتدر،

اند، مسلم از اینکه شاهان صفوی چه مقدار صداقت و اخالص در اظهار عالقه به تشیع داشته
ایذایی و ضد شیعی سالطین عثمانی، خود را طلبانه و اقدامات است که در برابر مطامع توسعه

 تیموجود از دفاع یبرا هیصفو الجرم دیدند وملزم به بکارگیری استراتژی خاص و مؤثری می
 یالگوهاابزارها و  تمام از وحفظ استقالل و تمامیت ارضی سرزمین خود، یمذهب و یاسیس

 و هانامه ،دیرسیم نظر به یالزام آن در باورها انیب که ییمحورها از یکی .جست بهره موجود

 نیمابیف ی،اجتماع _ی اسیس یهاکشمکش در که یهاینامه آن ژهیوبه .بود یمرزبرون تکاتبام
 یارهایمع بر دیتأک شد.رد و بدل می ی،عثمان و رانیا یعنی ،منطقه بزرگ قدرت و دولت دو
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 عناصر یتمام باًیتقر میبیایدرم که کردیم دایپ یشتریب تیاهم یرو آن از آنها، کاربرد ی ومذهب
 در انیصفو لیدل نیهم به ،بودند انیصفو از زیمتما یمذهب اعتقادات یدارا ،رانیا مکاتبه طرف
 اعالم زین را خودخاص  یمذهب تیموجود ،زمانهم صورتبهی، اسیس تیموجود اعالن کنار

پادشاهان  :که است پرسش نیا به دادن پاسخ دنبال به. این پژوهش کردندیم دفاع آن از و نموده
-عقائد و برتری مذهبی صفویه شیعی نسبت به عثمانی انیبشان، چگونه به یهانامهدر  ،هیصفو

ی هازمانها، در این نامه محتوای کلی که است نیا گرید پرسشهای سنی، پرداخته اند؟ 
هیه این مقاله به نسخ خطی و مختلف)جنگ و صلح(، چه لحن و رویکردهایی داشته است؟ در ت

ها، در منابع بسیاری مراجعه شد و سعی بر این بود که با تمرکز بر موضوع موردبحث متن نامه
گویی، به پاسخ مناسب و متقنی دست یابیم، دور از اطناب و پراکندهو رعایت اختصار و ایجاز و به

، دسترسی به منابع و مراجع هرچند با توجه به وضعیت خاص بیماری کرونا در شرایط موجود
 ایم.  ای نبوده و ناگزیر در مواردی، از آثار معاصر نیز بهره جستهای و نسخ خطی، کار سادهکتابخانه

 پیشینه تحقیق:
ها و منابع بسیاری نوشته شده اما در موضوع مورد در زمینه تاریخ روابط صفویه و عثمانی کتاب

 های خطی زیر اشاره کرد:و نسخهها بحث بطورخاص، می توان به کتاب

است که مؤلف آن ابوالقاسم ایوااوغلی، بوده و  "مراسالت اولوااللباب"یا  "مجمع االنشاء" 
های دوره شاه اسماعیل های گذشته تا مکاتبات شاه صفی است، اما نامههایی  از زمانشامل نامه

جلد عکسی در کتابخانه دانشگاه  تا اواخر شاه طهماسب را ندارد. نسخه موجود در ایران، پنج

های دولتی از فریدون بیگ، شامل تعداد زیادی نامه "منشآت سالطین"تهران است. کتاب 
است. نویسنده، شدهاست که توسط سالطین عثمانی و دیگر فرمانروایان معاصر آنها نوشته

طین عثمانی را شده میان شاهان صفوی و سالهای رد و بدلمُهردار سلطان مراد بوده و نامه

از احمد افندی)منجم باشی(؛ زبان این  "صحائف االخبار"است. منبع دیگر ثبت و ضبط  کرده
کتاب در اصل عربی بوده و توسط ندیم افندی به ترکی ترجمه شده و ظاهرا در استانبول به 
چاپ رسید. کتابی سه جلدی و بدون ذکرمکان چاپ و نشر است و در مورد احساسات دینی و 
مذهبی میان شاهان صفوی و سالطین عثمانی مطالب مفیدی دارد که می شود از آن بهره 

 گرفت.



 

 

 

 

 

  فخرائی و سلمانی عبیات و غافلی  /بازاتب تفکرات شیعی سالطین صفوی با استناد هب انهم اهی آانن هب سالطین عثمانی 

 

177 

، از اسکندربیگ "تاریخ عالم آرای عباسی"توان به از دیگر آثار مرتبط با موضوع این مقاله، می
ین ها بطورخاص نپرداخته اما تعدادی از آنها را در اترکمان)منشی( اشاره کرد که هرچند به نامه

از اسپنافچی است  "انقالب فی االسالم بین الخواص و العوام"توان یافت. کتاب دیگر اثر می
گیری به نفع عثمانی که خود ترک عثمانی بوده و در اثرش، ردپای تعصبات قومی و جهت

 مشهود است. 
در آثار متأخر، در خصوص دولت صفویه و پادشاهان این سلسله و اقدامات مثبت و منفی و 

شده در این خصیت و عملکرد آنان، آثار بسیاری نوشته شده است و در مورد مکاتبات مطرحش
ی مختلفی صورت گرفته است. که از نزدیکترین آثار به تحقیق حاضر، هاپژوهشمقاله نیز، 

به جمع آوری نسخ خطی مربوط به مکاتبات این دوره و شرح تاریخ صفویه در چندین  توانیم

نوشته  "اسناد و مکاتبات صفویه"الحسین نوائی و همکاران ایشان و نیز کتاب اثر از دکتر عبد
صفا، اشاره کرد که به بررسی این مکاتبات پرداخته، اما در برخی از موارد، مانند  اهللحیذبدکتر 

به دربار عثمانی، کمتر سخنی به میان آورده  شدهارسالهای به بعد، از ذکر نامه عباسشاهدوران 

، از مریم میراحمدی، به تاثیر مذهب در مناسبات "دین و دولت در عصر صفوی"کتاب است. 
صفویه و عثمانی اشارات گذرایی دارد. از کتاب ها که بگذریم مقاالت بسیاری در تاریخ صفویه 

جایگاه مذهب و مسائل فقهی در "توان به مقاله نوشته شده اما در موضوع این مقاله، می
های صلح، تکیه نوشته علی قاسمی، که تنها بر روی موضوع نامه "یثمانع ومناسبات ایران 

اثر عبداهلل متولی، اشاره  "بازتاب رویکرد مذهبی در مناسبات صفوی"کرده است و نیز مقاله 
الذکر، های ارسالی به دربار ازبکان، پرداخته است. عالوه بر آثار فوقکرد که بیشتر به نامه

تی در زمینه مناسبات صفویه با عثمانی در زمان شاهان مختلف بصورت ها و مقاالنامهپایان
فردی، نوشته شده که هرچند از لحاظ زمانی و بعضی جهات، مشابه با تحقیق حاضر  هستند اما 

مناسبات صفویه با عثمانی در زمان شاه "در مسئله خاص مورد بحث، تمایز دارند مانند مقاله 
 رزن و آثار دیگری که چندان ارتباطی با بحث ما ندارند. نوشته قریشی و ب "طهماسب اول

 روابط ایران و عثمانی :
 را شانتیموجود که کردند قیتل یبیرق عنوانبه را هاآن هایعثمان ی،صفوحکومت  سیتأس با

 جادیا یداردامنه هایکشمکش هاآن نیب ،هیصفو تیحاکم سده دو از شیبدر  و کردیم دیتهد
صفوی را رقیبی جدی و سدّی  رانیا ،هایعثمان .بارآورد به ،ایدن یبرا یناگوار یامدهایپ که دش
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 وصولگسترش قدرت و  از و بود کرده متوقف ،شرق جهت در را فتوحاتشان که دانستندیم
  شد.می مانعشرقی،  یمرزها به هاآن

 یول ،بود کشمکش با همراه گاه و دوستانه گاه ،هیصفو دوره در یعثمان و رانیا مناسبات
 ی،داخل و یخارج ،کینزد و دور در یشماریب عوامل .کرد دایپ لیتعد ،موضوع نیا مرورزمانبه
 عوامل :ازجمله است بوده مؤثر یعثمان یامپراتور با هیصفو مدتیطوالن مناسباتو  روابط در
 انیعیش یمذهب اختالفات اضی،ار در یینماقدرت ی،طلبادهیز ی،مذهب ی،اقتصاد ی،نظام ی،اسیس
 . است داشته کشور دو مناسبات در یادیز اریبس ریتأث اهل سنت و... که و

 نقش مذهب در مناسبات بین دو دولت صفویه و عثمانی :
 گرفتهشکل ،عیتش مذهب ادیبن بر ،هیصفو حکومت اساسبه اعتقاد بسیاری از نویسندگان معاصر، 

 یبقا ضامن را مذهب نیا گسترش و ثبات ،خود حکومت دوران طول در انیفرمانروا و بود
هرچند صفویه، در آغاز با کمک قزلباشان صوفی)که چندان در شیعه  .دانستندیم خود سلطنت

شان، با همراهی تعدادی بودن آنان، اطمینانی نیست(، به قدرت رسیدند، اما بعد از تثبیت قدرت
سرکوب کردند و به تقویت و گسترش تشیع از علمای شیعی، آنان را کنارگذاشته و 

(. اینکه 49-41-37: صص 1363: صفحات متعدد؛ میراحمدی، 1363پرداختند)ر.ک: م. مزاوی، 
صفویه تا چه حدّ، خدمتگزار واقعی اسالم بوده و باعث گسترش تشیع راستین شده اند یا با 

طلبی خود سیاسی و قدرت گیری از شعائر شیعی و دامن زدن به اختالفات مذهبی، اهدافبهره
اند؟، خارج از موضوع مقاله حاضر و محل مناقشه نویسندگان بسیاری بوده و را تعقیب کرده

، "تشیع علوی، تشیع صفوی"هایی که در کتابهست. مرحوم دکتر شریعتی در سخنرانی
 چیه ازبا نام دفاع از تشیع،  شانمتتثبیت حکو در هاآنگردآوری شده و بسیاری دیگر معتقدند؛ 

 ،دیتبع ،طردشکنجه،  ،خشونتتحریف شعائر مذهبی، اعمال  از یحت نکردند فروگذار یکوشش
: 1382؛ پناهی سمنانی، 31: 1385بردند)ر.ک: پور ایران،  بهره زین سنت اهل عامقتل و ریتحق

 (، صفحات متعدد(.1350صفحات متعدد؛ شریعتی، )
 .بود ینظام قدرت و نید یروینتمسک به  ی نیز،عثمان یامپراتور یاساس رکن ،گرید یسو از

 ،اسالم اشاعه و ینید جهاد زهیانگ باظاهرا  ها،با اعمال انواع خشونت انیعثمان گسترده فتوحات
 در یعثمان دولت اهداف .گرفتیم صورت دانستندیم تسنن اهل مذهبرا  آن یواقع نمود که

 یامپراتور قلمرو توانستندینم رایز بود شده متوقف ،هیصفو دولت ینسب اقتدار با ی،شرق یمرزها
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 به و دهند گسترشها، گرفتن و همراهی ایرانیدون عبور از سرزمین آنان و یا کمکب ،را خود
 و نزاع محل ،رانیا رونیازا .ابندی دستو بسط قدرت خویش  یسن اسالم یسازیجهان آرمان

 آنان مناسبات در یمهم نقش ،مذهب و بودمتفاوت  یمذهب یهاآرمانبا  دولت دو نیب یریدرگ
 را خود ،انیعثمان که است نیا تیاهم حائز نکته(. 8:   1393)ر.ک: سرافرازی، کردیم فایا
 به بناو  دانستندیم یشرق یاروپا و زانسیب یامپراتور یهانیسرزم در جهاد سنت دارراثیم

 دارالحرب به وابسته یکافران چشم به ،را رانیا مذهبعهیش مسلمانان بودند لیما متعدد، لیدال
ل به حربه جهاد و توس با تا رندیبگ آنان با جهاد بوجو بر یمبن ،متعدد یفتواها بتوانند تا بدانند

 دارند.  لیگسو فراتر از آن  رانیا یمرزها یسوبه را خود یروهاین ،آنان باجنگ 
 مکاتبات بین ایران و عثمانی و اهمیت آنها: انواع
 ارسال ی مهم صفویه، برای پیشبرد اهداف سیاسی، اجتماعی و مذهبی خود،ابزارهااز  یکی
 یاسیس مباحث بر افزون ،هانامهبود. این  هایعثمان بر شتریب یرگذاریتأث یبرا ،متعدد هاینامه

 یمذهب و یاسیس یسرآمد انیب بر عالوه که برداشتند در زین را یعتش یمذهب نیمضام ی،نظام و
 هم مذاهب ریسا به نسبت و تفوّق مذهب تشیع روزافزون اعتبار دادن نشان یپ در ویان،صف
 (.5: 1391)متولی بود
ی هاحوزههمسایگی را در  روابطحاکم بر  طیشرا ی بین دو دولت ایران و عثمانی،مذهب زیتما

حفاظت  حالنیدرع و یاسیس تیموقع تیتثب صفویه، برای حالنیدرع. کردیم تردهیچیپ مختلف
 ینظام یهاتیفعال کنار درو  ببرند بهره امکانات یتمام از بودند ناچار ،خود یمذهب یباورها از

ای بود، وزنه سنگین و تعیین کننده هادولتدر شکل دادن مناسبات بین  ،روز آن طیشرا رد که
 بهاهداف آنان و نظم بخشی  دنیبخش تحقق یبرا یگرید صورت زین کیپلماتیدی هاتالش

 .شدیم محسوب ،تعامالتو  مناسبات
 و دانستندیم یعثمان با رانیا یمذهب وحدت مانع ،را هیامام مذهب تیرسم ی،عثمان نیسالط

:  2)اوزون چارشی لی؛ باشد آنان دییتأ مورد توانست ینم وجه چیه به عه،یش مذهب جیترو
 ،زمان نیا در ی،نظام خاطراتم از کاستن منظوربه ی،نگار نامه که نمود ادعا یستیبا(. لذا 260
این است که در بسیاری  دهندهنشان شده، ردوبدلهای . متن نامهاست بودهبسیاری  تیاهم حائز

 مکاتباتگاهی،  که یاگونهبه است. شده تیرعامکاتبات،  در ی معمول،اسیس از مواقع، عرف
 های. هرچند نامهگرفتیم انجامنیز  مقابل طرف جلب منظوربه ،خود خاص اتیادب با دوستانه
 یمذهب یباورها و یفکر یمبان لیتحمو  یروان سالح خلع یبرا خشن و تند اتیادب با خصمانه
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 یپافشاروجود داشت،  هانامه اکثر در که یمهم یهایژگیو از یکی .داشت ژهیو کاربرد بر حریف،
شیعی و گاهی قدح و ذم بعضی از  یمذهب یباورها غیتبلو  تیحقان اثبات ارائه و در هیصفو

 صحابه است.

 مکاتبات در زمان صلح : 
 به پاسخ در صفویان که ییهانامه، چه داشتند گونه تعامل و زیآمصلح تیماه ،هانامه از یتعداد

 انهیجوصلح مقاصد یبرا ،هاآن خود که ییهانامه و چه کردند میتنظ مقابل طرف یهانوشته
 ارتباط دیپلماتیک همان زمان است.  یالگوها به دادن تن ،هانامه نیا عمده یژگیو نوشته بودند.

 سلطان یبرا ،شماریب نیعناو و القاب یریکارگبه خوردبه چشم می هانوشته نیا در شتریب آنچه
های شاه در نامه توانیمیی از آن را هانمونه. است شدهمیتنظ ی اوبرا نامه که استی حاکم ای

 اسماعیل و شاه سلطان حسین به سلطان بایزید ثانی و سلطان سلیم  نام برد:

 اسالم،همه سالطین  سلطان ،انتساب حشمت ،نصاب معدلت ،قباب سلطنت دستگاه" -
شده از  دیتائ ،راه خدا جهادگر ،حاکمان در جهانگاه پناه پرستان،بتشکننده سرهای 

 موردتوجهشخصیت ارزشمند  کامل، عارف خاقان سلطان عالم و عادل، ،سوی خدا

 ."(55:  1368... )نوائی،دیزیبا سلطان ،اسالم خداوندگار حضرت ،خدا
 حشمت، دیجمش به را سپهر منزلت، دیخورش ،مرتبت خالفت منقبت، سلطنت حضرت" -

مالک سلطنت از طریق  دستگاه، عدالت و جاللت پناه نصفت، و معدلت شوکت، سکندر
صاحب  ،مسئول سپاه مسلمین و اسالم پرستان،بتو  هابتشکننده  ،ارث و استحقاق

 برپادارنده ،سالطین نیتربزرگ ،برترین پادشاهان ،ی بزرگ فرشته گونههایکشت

 ."(61...)همان : دیزیبا سلطان ،ی حقهاپرچم
 رفعت، دیخورش دستگاه، عدالت ،پناه سلطنت منقبت، یعال ،مرتبت یسام ضرتح" -

 ارتفاع سیبرج ،انتفاع دیناه یآرا ،ممالک یدارا سکندر،  فر دونیفر رتبت، دیجمش
 ن،ید حکومت برپادارنده ن،یالخواق  افاخم اعتضاد ن،یالسالط اعاظم افتخار افتخار،

 ارباب خاطر صفابخش ،اعتدال و برابری در آفاق برپاکننده ن،یمسلم و اسالم یحام

 ."(236... )همان : شاه میسل سلطان صداقت، اصحاب ریضما یفزا روح و صفا و صدق
 بن السلطان دومین سکندر ذوالقرنین، ،بر و بحر سلطان ن،یفیالشر نیالحرمخادم" -

 و اقتدار وعظمت و جاللت  و خورشید آسمان سلطنت الخاقان، بن الخاقان و السلطان
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 اهلل دیا خان محمد سلطان بن خان یمصطف سلطان ،بزرگی وعزت  و بهتا و احسان

 ."(123:  1364...)نوائی دولته نیمی

، حتی رفتیماین نوع ادبیات در دوره پایانی صفویه، که دوره ضعف این حکومت به شمار 
. برای نمونه به نامه شاه شدیم کاربردهبهخطاب به وزاری عثمانی نیز از سوی شاهنشاه ایران 

 اشاره کرد: توانیمسلطان حسین صفوی به ابراهیم پاشا صدراعظم عثمانی، 
 یوزرا عمده انتباه، حشمت و شوکت دستگاه، سالت به و جاللت پناه، التیا و وزارت" -

 صاحب ریمش ،یرا بیصا ریضمروشن ریوز مقام،یعال یامرا قدوه احتشام، صاحب
 ن،یالمت بالفکر األنام مهام متمم ن،یالرز یبالرا الجمهور  امور مدبر ،یآرا ملک ریشمش

 االقتدار باهر سردار ه،یالعثمان هیالبه السلطنه معتضد ه،یالسلطان هیالعل الدوله مؤتمن

 ."(171:  1364... )نوائی اعظم ریوز پاشا میابراه مکرم، القدر عیرف صدر معظم،

افزایش تنش در بین از یریجلوگ یبرا او تالش و شاهکالم  انهیجوصلح یهایژگیو فیتوص 
 ادآورکه ی ی،اخالق یاندرزها و پند کنار در ینید یگفتارها و اتیروا انیب نیهمچندو دولت و 

در این نامه هاست بسیار یافت می شد. نکته ای که  یخیتار یاخالق یها چهره یهایژگیو
 از بود ممکن که یمطالب و نکات انیب از این بود که  دادندیمقرار  موردتوجهشاهان صفوی 

 تردهیچیپ  را اوضاع و باشد مقابل طرف مذهبی، محرک و ینظام _ی اسیس مختلف یهاجنبه
وضعیت کشور در  نیهمچن و انهیجوصلحو یا  انهیاقتدارگراکند اجتناب می شد. توجه به روحیه 

دوره  ازآنجاکهگفت  توانیممثال  طوربهبسیار مهم است.  هانامهآن زمان، در نحوه نگارش 
، کمتر هانامه، در اکثر شودیمدو دوره اقتدار صفویه شناخته  عنوانبه، عباسشاهو  طهماسبشاه

این موضوع پیش و پس از صلح آماسیه، از وضوح  ژهیوبهاست.  شدهاستفادهاز الفاظ تملق گویانه 
 بیشتری برخوردار است. 

، در این دوره بسیار حائز اهمیت است، در این دوره شاهد مراسالتی عباسشاهسبک نوشتاری 
، عباسشاهاست و این نشأت گرفته از سیاست کلی  شدهاستفادهکه کمتر از الفاظ و القاب  هستیم

 (.10: 1391یعنی همان پرهیز از عبور از مرزهای عرف دیپلماتیک است)متولی 
 در دوره، نیا در یعثمان دولت با حسنه روابط تداوم و یدوست صلح استیس بر عباس شاه دیتأک

 یکی در او. (214: 1317)اسکندربیگ، است آشکار کشور نیا نیسالط به یو یارسال یها نامه
 موجود صالح و صلح قواعد استحکام به اشاره ضمن ،سوم مرادخان سلطان به شیها نامه از
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 غزوه» در سلطان با یهمراه و روین اعزام درباره یعثمان دولت به کمک شنهادیپ دولت، دو انیم
 مرزها در که را قزلباش لشکر و امرا دهد، فرمان سلطان اگر گفت و کرد مطرح را «نابکار کفار

 غزا ثواب از زین او دیشا. بپردازند کفار جهاد با به یعثمان لشکر همراه تا کند یم اعزام مستقرند،
 (.300 – 298: غلىاووایا )شوند منکوب و خوار ،اسالم دشمنان اتحاد، نیا با و شود مند بهره

 مکاتبات در زمان نزاع و درگیری : 

 تعدادود اختصاص داده است. خ بهرا  صفویان حکومت اول دوره از یاعمده بخش مکاتباتاین 
هم و آن ندینمایم تیتبعدر این دوره، از شیوه تخریب و تحقیر حریف  یارسال هاینامه از یادیز

ی شاهان صفوی، برای تثبیت هاتالشبودن مناسبات آنان در آن زمان و  پرتالطمبه دلیل 
 در شرق است. هاازبکدر غرب و  هایعثمانی خواهادهیزمقابله با  حالنیدرعحکومت و 

 شباهت ،هاآن یعموم سبک .است یافتنیدست یخوببه یباعثمان برخورد دراین مکاتبات،  نمونه
 .است شدهمیتنظ یبیتخر و یدیتهد باهدف شتریب ییهاتفاوت اندک دارد و گریهمد با یادیز

 فیتخف و فیتضع کنار در شتنیخو یمذهب و یاسیس یتوانمند و اقتدار ،تیحقان دنیکش رخ به
 نیا هدف که رسدیم نظر به نیچن .هاستنامه نیا یکل کردیرو ،مقابل طرف یهاداده یتمام
 نیا .است نگارش و وگوگفت عرصه در یمجاز جدال و یهماوردطلب از یاگونه ی،نگارنامه
 خصوص در یروادهیز و اغراق در دنینکشپس با .است مشهود هانامه در یخوببه هیرو

 یخیتار ینیع یهانمونه که یموارد در یحت ،مقابل طرف دادن جلوه ناتوان و خود یهاداشته
 (9: 1391)متولی  .خوردیم چشم به هانامه یفحوا در بود یگرید گونه به

مابین دو دولت صفوی و عثمانی، وارد مرحله کارآمدن شاه اسماعیل صفوی، تقابل فیبا روی
های آنان به خوبی نگاریای که نشانه های واضح آن را در نامهشود، مرحلهجدید ضدیت می

ل صفوی، بایزید دوم عثمانی، در نامه های خود به شاه اسماعی می توان مشاهده کرد. سلطان
عموما از کلمات تحقیر آمیز و تند، استفاده می کند که نشان دهنده آن است که سلطان عثمانی، 

 خود را بسیار واالتر و باالتر از جایگاه سلطان صفوی می داند. 
ها که پس از غائله قتل شیبک خان، نوشته شده، شاه صفوی را بایزید دوم، در یکی از نامه

 ت:اساینگونه خطاب کرده
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تجربت! باز نصیحتى از پدر بشنو! از براى پذیرائیدن مذهب جدیدت، بعد االلقاب. اى جوان کم"
را از جلو  1«فِیها الِداًنَّمُ خجَهَ اؤُهُوَ مَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَز»خون مسلمانان را مریز! و وعید 

را مسلک خود قرار بده!  -انار اهلل براهینهم  -نظر دقت خود دور مینداز! طریقۀ اجداد عظامت 
کند! فرستادن پوست شیبک خان، سالطین شجاعت آئین عثمانیان را گرفتار خوف و تالش نمى

بعض اشخاص ملعنت اختصاص را به این مملکت فرستادن، جهالى نیک و بد نفهم این ممالک 
ها را تاراج و اهالى مسکونه را به توسط آنها باالغفال به ایران کوچانیدن و در راهگذارشان آبادى

ما را مقتول گردانیدن، کار دزدان است، نه کار پادشاهان! مملکت ایران مشابه پل است، واقعۀ فى

 (67:  1370)اسپناقچی،  "...نشینبین دو اقلیم بسیار وسیع اسالم
 فرستاد، لیاسماع شاه به یرازم از ق.ه 920 سال ماه صفر خیتار به که یا نامه در میسل سلطان

 که داشت اعالم و کرد بحث او مظالم از زین و بود اسالم با ریمغا که لیاسماع شاه اقدامات از
 نیا در میسل سلطان. است اقدام به مصمم ،ظلم برداشتن انیم از و اسالم تیتقو منظور به خود
 است شده صادر قتل یفتوا ،کردارش و اعمال سبب به( لیاسماع شاه) او درباره که افزود نامه

 (.265: 2، 1369)پورگشتال، دآیدر اسالم نید به دیبا کار هر از قبل او و
 هم ما تا دیایب دانیم به است مرد اگر که نویسددر نامه ای خطاب به سلطان سلیم می لیماعاس
. بود فرستاده میسل سلطان یبرا چارقد با زنانه لباس دست کی ضمنا و میابی نجات انتظار، از

 1370)اسپناقچی، شد فرستاده ارزنجان از ق.ه920 سال االول یجماد اواخر در نامه نیا پاسخ
 :99). 

المقدور کرد حتیوی سعی می دادیم پاسخ شد،یم فرستاده او به که ییها نامه به لیاسماع شاه
 از بحث ضمن ،ها نامه نیا در او. کندخونریزی در بین دو کشور جلوگیریاز بروز جنگ و 

 طرابزون والی میسل که یهنگام به چه و دیزیبا سلطان سلطنت زمان در چه ،نیمابیف یدوست
 یم اعالم و است افتاده نفاق و یدشمن آنان نیب چه از ستین معلوم که داشت یم اظهار بود،

. بدهد رخ موریت زمان شورش رینظ هاییعهفاج ی،عثمان خاندان و او نیب ستین لیما که داشت
 اکیتر نشئه ریتاث تحت را ها نامه نگونهیا ی،عثمان دربار نیکاتب که ییآنجا دیافزا یم ضمنا
 (.266:  2،  1369)پورگشتال، فرستدیم اکیتر با طال وافور کی آنها یبرا اند،نوشته
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 نوشته او به خطاب ،خاشعانه جمالت و باکلمات ،میسل سلطان به یارسال نامه در لیاسماعه شا
 نیحرم مخاد عنوان مصر، تحف با بخصوص ،یشد شماریب تبعه و اریبس بالد مالک تو: بود
 بار گرید و. گذشت ما نیب در که آنچه گذشت ،ینیزم یرو اسکندر تو نکیا. یگرفت را نیفیشر

 خون ما نیب که مباد روم، یم خود کشور به زین من برو، کشورت به تو. شد نخواهد تکرار
 )همان( .آورم یم یجا به را آن من باشد، چه توهر قصد و خواست شود، ختهیر مسلمانان

 مانیسل سلطان به یصفو طهماسبشاه مفصل نوشتار در توانیم را هاینگارنامه نیا اوج
 ،یعثمان سلطان یحاتیتسل و یعدد یوبرتر ینظام یهاداشته یتمام رغمبه که افتی یعثمان
 ینظام یالگو همانند و نکرد واگذار فیحر به را دانیم ،قلم عرصه در طهماسبشاه

 در و نمود مواجه یجد یهایناکام با را آنان ،دادیم انجام هایعثمان برابر در که یزیوگرجنگ
یی از آن را در اینجا هانمونهکه  گذاشت یجا بر یمخرب نقش ،فیحر هیروح در زین عرصه نیا

 :میینمایمذکر 

 قرآن صن به هیالبر امام ،طالبیاب بن یعل نیرالمومنیام امامت با نیالدءامنا عترت و تیباهل و"
بر آنها وبر  و نیاجمع همیعل اهلل صلوات الزمان صاحب یمهد محمد المنتظر امام نیآخر و

بر دشمنانشان لعنت خداوند بزرگ باد)نوائی،  و بادفرزندان و یارانشان رحمت خداوند بزرگ 

1350: 203)". 
 در ،است ریتزو و بیفر و لهیح پسر ،سیتلب پر سیابل آن دولت یبقا و سلطنت یبنا چون"

 که اندنوشته لیطوت و اطناب کل در یکتابت ،اقتدار گردون دار عالم ،عظام یامرا بیمکات جواب
 و کرده ماالمال ،سخنگذار انیمنش و سخنران کنار و روزگار دامان  ،منثور و منظوم یالل درر از
 مدارک از فضال و علما افهام ،اندفرموده انیب ،خود ی مبتدعه مذهب قتیحق در که یلیدال از

 استحکام تیغا از اندگفته اللعنه هیعل بکریاب امامت بر که قاطعه نیبراه و آمده قاصر و عاجز آن
 یفارس و یعرب از مرکب که غشیبل بیفر دل استعارات عبارات و کرده جا عوام و خاص مذاق در
 عمیج جامع زیشورانگ یمعان حاللت و موافق مربوط شانیا مذهب چهار مثال است یترک و

 دست شما تا ،آنکه نامضبوط اتیحشو نیا مخلص و نامربوط مهمالت نیا خالصه .قیدقا
 خاندان یاعدا ناصواب قهیطر نیا در قدم  نکرده کوتاه تیب اهل محبت یالوثق عروه از اعتصام

 اریاخت رانیالن و اللعنه همیعل  مروان و دیزی و هیمعاو و عثمان و بکر یاب مدار یب شعار و دیننه

 "(.207 :1350)نوائی، ..است محال صلح شما و ما انهیم دینکن
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ایجاد صلح را ترک مذهب تشیع شاه طهماسب در پاسخ به سخنان سلطان سلیمان که شرط 

 و یمصطف مهر از اعتصام دست ما که بدان"توسط صفویان عنوان کرده بود، می نویسد: 
 امام معرفت و رسول معرفت و اهلل معرفت و میا آراسته مانیا صفت به نیبیط عترت و یمرتض

 و محبتبه  کمر نموده یقیدق نیا کما فروع و اصول از یشرع احکام متابعت و نموده واجب به
ایم )نوائی،  بسته جان انیم درالموده  اال اجرا هیعل اسئلکم ال قل هیآ متعهد و عبا آل مودت
های ی، در یکی از نامهثان ادیز بن داهللیعب بهان میسل سلطان هیتشب( وی ضمن 207 :1350

خالفت  های عثمانی مبنی بر صحتخود خطاب به این سلطان عثمانی، ضمن رد استدالل
های الزم جهت اثبات خالفت امام علی)ع( می پردازد و می نویسد: ابوبکر، به طرح استدالل

 به  اللعنۀ هیعل ابوبکر اهلل رسول فهیخل که نوشته اعتقادات و مذهب درباره آنچه جواب در"
 اجماع بهوی  تفخال گفته آنکه... .است خارجهل علم ا رهیدا از فتریم که بدان است، اجماع
صورت گرفته است، اگر اعتقاد کرده که خالفت وی به  اجماع ی بهو خالفت چرا که است

 اهلبلکه  اجماع است، جمیع امم اتفاق نظر دارند که این خالف است. چرا که اهل یک شهر
 شده امت خواص اجماع که کرده ادعتقا اگرچند فاسد معاند.  اال اندنکرده اتفاق یو با محله کی

 السالم هیعل نیحس امام و حسن امام و السالم هیعل طالبیاب بن یعل ،اسالم اهل یجمع اتفاق به
 مسعود ابن عبداهللو  عمار و مقداد و ابوذر و سلمان و ریزب و طلحه وبن عباس  عبداهلل و عباس و
 کس هزاربن عباد با  سعد و خود لهیقب از نفر هزار 10 با نخعی، اشتر مالک و یانصار وبیا ابو و
 اتفاق و است مذکور جمیع کتب شما در و نکردند عتیب و کردند مخالفت یواقع خزرج لهیقب از

 جماعت نیا امت خواص و و اکابرصحابه تیب اهل بزرگ انیاسالم و انیعالم یعجم و امت
 اندکرده منازعات مقررات به را کار  جماعت نیا به .شد مذکور شانیا مبارک یاسام که بودند

قوت  فهیطا نیا خوف از چنانچه نمودند ی حجتها گرفتند و الزامو بر و اللعنۀ هیعل بکریاببر 
 اجماع که یریتقد درامت را  اجماع و کرد دیتوان ثابت می توان را اشخاص اجماع کار او رفت. نه

 امامت بر و است باطل بودی پناه رسالت حضرت ثیحد و یاله مخالف و یوستیپثبوت  به
 تینها یب آله و هیعل اهلل یصل اهلل رسول است ونص واقع یقرآن اتیآ طالبیاب ابن یعل حضرت

 دهینرستو  یعلما و نظرتو به یکی که اند وستهیپ ریتحر به آنقدر ینقل و یعقل لیدال و

  "(.217 )همان :است
 اثبات درباره را یاتیروا حال نیع درهای خود به سلطان عثمانی، شاه طهماسب در یکی از نامه

از این قضایا که بعد از رسول خدا "و می نویسد :  کند یم نقل عمر و ابوبکر نأش بودن کم
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اتفاق افتاده کتاب ها سا خته اند که هریک از آنها مشهور عالمند و به نظر سخیف شما نرسیده 
تون والذین یقیمون الصاله و ی آمنوا نیوالذ ورسوله اهلل کمیول انما مهیکر ت و دیگر مقدمهاس

 که است شده نازل السالم هیعل یعل یمرتض درباره اسالم اهل اتفاق و به الزکاه و هم راکعون
 و است حاکم زین طالبیاب بن یعل و پیغمبر است، خدا عالم اهل و نیزم بر حاکم که همچنان

و  اولی بالتصرف برجمیع خلقند وهمچنین آیه مباهله، حضرت علی را نفس پیغمبر دانسته است
و همه طوایف بر این موضوع  نکرده واحد نور میتعل و بابها یعل و العلم نهیمد انا ثیحد نیهمچن

 یعلف هموالمن کنت  هیچکس مخالفت نکرده است. و همچنین کالم صدق و اتفاق نظر دارند
شواهد النبوه و در روضه االحباب  در و است آورده که شیخ اسالم هرات در رساله وهیله ه،موال

 در خدا رسول که حکایت روز غدیر را به تفصیل آورده اند ودر جمیع کتب شما موجود است 
و عترتی اهل بیتی و همچنین آیه تطهیر  اهللانی تارک فیکم الثقلین کتاب  فرمودند رحلت وقت

شاه صفوی در بخشی از نامه خود به سلیمان  "(.220 ن ایشان نازل شده است)همان :در شأ
قانونی به تاریخچه ضدیت حاکمان سنی مذهب همچون بنی امیه و بنی العباس با شیعه در 

جمیع دالیل مبتدعه شما به همین منوال است و هرگز "طول تاریخ اشاره می کند و می نویسد: 
را در هیچ دیاری مجال بحث نداده اند و نگذاشته اند زبان نطق  هیچ فاضل مؤمن دینداری

گشاید و این طایفه را که به حقیقت مشهورند هرجا دیده اند و شنیده اند به قتل رسانده اند و 
؛ 224 هرجا از کتب این طایفه دیده اند سوزانده اند و از مردم عالم پنهان داشته اند)همان :

 (124:  1390تفرشی، 
سلطان محمد خدا بنده، در نامه ای به سلطان مراد سوم، به ذکر انتساب خود و دودمان شاه 

صفویه به اهل بیت عصمت و طهارت می پردازد و لزوم صلح طلبی و مروت آنان را با صفویان 
برخواسته از دستور پیامبر )ص( و نص قرآن کریم مبنی بر حسن معاشرت با خاندان پیامبر)ص(، 

که نشان دهنده این است که در این دوران اکثر نامه ها و مراودات سیاسی فی توصیف می کند 
 مابین از موضع ضعف دولت صفویه، بوده است:

 اعالحضرت یبرا تیوال خاندان و نبوت دودمان به سلسله نیا انتساب که المنه و حمدهلل به"
 ینبو مقدس حضرت تیرذ تواالم و افاتصم وجوب و است واضحات اوضح از منزلت آسمان

 حضرت قل ال اسئلکم علیه من اجرا اال الموده فی القربی و وصیت هیهدا یواف هیآ یمقتضا به
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)ثابتیان، است واجبات اوجب از یتیب اهل م فیکیاوص ،سلم و آله و هیعل اهلل یصل اهلل رسول

1343  :226.)"  
شاه عباس صفوی، به رغم اینکه همانطور که پیش تر گفته شد، گاهی سیاست حفظ آرامش و 
دوری از ایجاد تنش با دولت عثمانی را دنبال می کرد، اما در برخی از موارد به نگاشتن نامه 
هایی با مضامین اختالفات مذهبی می پرداخت. بر اساس برخی از نسخ خطی نمونه این نامه 

  ها چنین است:

 حضرت قتیطر شانیا قهیطر و میستین نیراشد خلفا عتاب ما که بود نموده ابراز شانیپر قلم زا"
 حضرت اگر ،نیراشد یخلفا از که دیینما محجوب شینما به یکج یبرا .است رسول

 بالشک شانیا قهیطر ،است مراد طالبیاب بن یعل الغالب اسداهلل ،نیمتق امام و نیرالمؤمنیام
 را هیمرض قهیطر نیا شهیهم شده موفق یاله قیتوف اما ب و است صواب قیطر نآ تیوال

 انیآش کفر از را عوام و خواص از انام هیکاف یلدال و هیقطع و هیعدل طرق به و میداریم مطلوب
 قهیطر شانیا قهیطر ،است عثمان و عمر و ابوبکر مقصود اگر ،میداریم دعوت اسالم یواد به

 که است مشهور اصالً جمهور نزد به دستور ریس و خیتوار در که است پناه رسالت حضرت حسنه
 ءالنسا همتع هماحرمهما و اعاقب علیها،  انا و هللرسول  عهد یف ناک ثالث گفت منبر سر بر عمر

 1366؛ منجم یزدی،16148)بیاض نامه عباسی، نسخه خطی:است اریبس نیا رینظاو  الثام و ....و
 :31.) 

شاه سلطان حسین صفوی نیز در نامه ای به سلطان احمد ثالث عثمانی، ضمن بیان برخی از 
پردازد و خود را تابع آن امام همام معرفی می مضامین مذهبی، به ذکر مناقب امام علی )ع( می

 نماید:

مالئک مآب و مناقب امیر برره، قاتل کفره، کاشف حجاب لو کشف الغطاء ما ازددت یقینا، باب "
انا مدینۀ العلم و علیّ بابها، اسد اهلل القاهر الغالب و سیفه الباتر السالب، مظهر العجائب و مفرق 

آور یگانۀ تابناک، درج صلب نام گانۀ پاک و درّالکتائب، علىّ بن ابى طالب و ودائع ائمه یازده
تعاقب اللیل و النهار که به  خطۀ خاک، علیهم صلوات اهلل الملک الغفار، مداد اوراق االشجار ما

مطاع خلق هر  امر الزم االنتما یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ
 وَ یُطَهِّرَکُمْ روزگار و به مضمون واجب االذعان إِنَّما یُرِیدُ اللّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ
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ازین وادى را تَطْهِیراً طیبین اطهار و طاهرین ابرارند لواى سرفرازى و افتخار افرازیم و خود 

 "(.136: 1363)نوایی، حیرت و هیجان به کنار اندازیم

 نتیجه گیری :
ی و مکاتبه، به عنوان یکی از نگارنامهکه عنصر  دهدیمی این پژوهش نشان هایبررس
ی دیگر برای رویارویی دو دولت صفویه و عثمانی را رقم اصحنهی دیپلماتیک، ابزارها نیترمهم

و حفظ استقالل و تمامیت  یمذهب _ یاسیس تیموجود از دفاعتثبیت اقتدار و  یبرا ،هیصفوزد. 
 از یکی .جست بهره ،موجود یالگوهاابزار و  تمامامپراطوری عثمانی، از  از خودارضی سرزمین 

 .بود یمرزبرون مراسالت و هانامه ،دیرسیم نظر به یالزام آن در باورها انیب که ییمحورها

 قدرت و دولت دو نیمابیف ی،اجتماع _ یاسیس یهاکشمکش مقاطع در که یهاینامه آن ژهیوبه
 کاربردی و مذهب یارهایمع بر دیتأک .بود یسار و یجار ی،عثمان و رانیا یعنی ،منطقه بزرگ
 مکاتبه طرف عناصر یتمام باًیتقر میبیایدرم که کردیم دایپ یشتریب تیاهم یرو آن از آنها،

 کنار در انیصفو لیدل نیهم به .بودند انیصفو از یزیمتما یمذهب اعتقادات یدارا ،رانیابا 
 آن از و نموده اعالم زین را خود یمذهب تیموجود ،زمانهم صورتبه ی،اسیس تیموجود اعالن
برای تخریب روحیه  هانامهکه صفویان از این  میابییدرم. از خالل این پژوهش کردندیم دفاع

و  بردندیمدشمن و نشان دادن جایگاه مهم مذهب و اعتقادات مذهبی خود به رقیب، بهره 
استدالل از کتب خود  ژهیوبهکه با استدالل به آیات و روایات مشهور و مقبول،  دندیکوشیم

خالفت بودند،  دارهیداعاهل سنت، حقانیت مذهب شیعه را به رخ شاهان و درباریان عثمانی که 
 بکشند. 

گیری نزاع و اختالفات، هایی که در زمان اوجواضح است که نامه هایبررسهمچنین از خالل  

ویژه در مذهبی مورد مجادله شیعیان و اهل سنت، به _بدل شده سرشار از مضامین دینی رد و 
این موضوع در  کهیدرحالبحث حقانیت خالفت امام علی)ع( و طعن و لعن دیگر خلفاست. 

ی محتوا و ریگشکل. همچنین موضوع مهم دیگری که در شودینمهای دوران صلح، دیده نامه
وضعیت اقتدار و نحوه نگرش سیاسی شاهان صفوی  کردیماساسی ایفا ، نقش هانامهلحن این 

تر به موضوع روابط دو دولت بود. در زمان اقتدار و تسلط بیشتر شاهان صفوی، لحن آنان آمرانه
بود و القاب و عناوین متملقانه خطاب به سالطین عثمانی، کمتر نوشته می شد. اما در زمانی 
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های آنان پر از اجتماعی، در موضع ضعف قرار می گرفتند نامه – دلیل نظامی یا سیاسیکه به
القاب و عناوین و از موضع مسالمت جویی و پرهیز از تحریک عواطف مذهبی عثمانیان بود. 

 .  جویی از موضع قدرت شاه عباس، نمونه خوبی از این مدعاستصلح
 

 منابع و مطالعات: 
 ه.ق(، منشآت السالطین، استانبول.1264)بیگ(، احمدپاشا، فریدون)فریدون

، قم، العوام و الخواص نیب اإلسالم انقالب  ،(1379) ،فیشر محمد بن عارف محمد ،یاسپناقچ
 .لیدل نشر

آرای عباسی، تصحیح سهیلی خوانساری، ه.ق(، تاریخ عالم1317اسکندربیگ، )ترکمان منشی(، )
 تهران، کتابفروشی اسالمیه. 

 جا. تا، صحائف االخبار، بیافندی)منجم باشی(، احمد، بی
  .اول چاپ، هانیک ،تهران، یعثمان خیتار(، 1369) ،یحق لیاسماع، یل یچارش اوزون

 خطی شماره نسخۀ ،باب()مراسالت اولوااللاالنشاء مجمع ،(تا بی) حیدر، ابوالقاسم غلی،اوایوا 
 ی.مل کتابخانه،  تهران 1071

 .یمل کتابخانه، تهران، 16148 شـماره نسخۀ خطـی،، تا یب، یصفو عباس شاه نامه اضیب
 .1(، شاه عباس کبیر، تهران، نشر ترفند، چ 1382پناهی سمنانی، احمد، )

  .دستور نشر، مشهد،  هیصفو دوران در یعثمان و رانیا روابط، عباس، رانیا پور
 ،تهران، یآباد یعل یزک زرایم:  ترجمه ،یعثمان یامپراطور خیتار  ،( 1367) هامر،، الیگشت پور
 .نیزر

 ابن نشر، تهران، هیصفو دوره یاجتماع یخیتار یهانامه و اسناد(، 1343) اهلل، حیذب، انیثابت
  .نایس

صفویه  از دیـوانی و اخـوانی هـای دوران یی؛ مجموعه نامه هایمنشآت تفرش تفرشی، حسین،
 .85694؛ نسخه شماره : یاسالم یکتابخانه مجلس شورا ،نژاد()تصحیح بهرام تهران

 (، پیدایش دولت صفوی، مترجم یعقوب آژند، تهران، انتشارات گستره.1363م. مزاوی، میشل، )

 سـیف کوشـش ،عباسیه یختار یا مالجالل روزنامه(،  1366)  الدین، جالل محمد ؛یزدی منجم
  .وحیدنیا هللا
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 (، دین و دولت در عصر صفوی، تهران، انتشارات امیر کبیر. 1363میراحمدی، مریم، )
 ادیبن نشر ،تهران، لیاسماع شاه تا موریت از رانیا یخیتار مکاتبات و اسناد، نیعبدالحس ،ینوائ

 .فرهنگ
 با همراه ق 1135 تا 1105 سال از ران،یا یاسیس مکاتبات و اسناد، نیعبدالحس ،ینوائ

 .رانیا فرهنگ ادیبن نشر، تهران، یلیتفص یادداشتهای
 فرهنگ ادیبن نشر، تهران، یخیتار مکاتبات و اسناد، لیاسماع شاه(، 1368)  ن،یعبدالحس ،ینوائ

  .رانیا
 فرهنگ ادیبن نشر، تهران، یخیتار مکاتبات و اسناد، طهماسب شاه(،  1350، )نیعبدالحس ،ینوائ

 .رانیا

 مقاالت:

 و رانیا یفکر مناسبات در آن ریتاث و اول لیاسماع شاه یمذهب استیس، عباس، یسرافراز
 .36 شماره ،نهم سال، خیتار پژوهشنامه، یعثمان

، مناسبات صفویه با عثمانی در زمان شاه 1394قریشی، سیدحسین و مرضیه برزین، زمستان 
 . 105-79، صص 65، شماره 17طهماسب اول، فصلنامه تاریخ روابط خارجی، سال 

 مطالعات فصلنامه، یصفو مراسالت در یمذهب یها کردیرو بازتاب ،( 1391،) عبداهلل، یمتول
 .12 شماره چهاره سال، اسالم خیتار

 

 


