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   دانشگاه تهران یاسیعلوم س يو دکتر يمدرس دانشگاه آزاد سار  /يحسن خداد
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    چکیده
در  یحفظ شان و عزت طلب ،یباورند؛ پس از انقلاب اسلام نیبر ااي عده

 یرهگذر منافع مل نیاز ا رجحان داشته و یبر منافع مل یخارج استیس
از توجه به شان  زانیم نیکرد ا انیب دیمغفول واقع شده است. اما با بعضاً

 کیاتژاسترد بر گرفته از فرهنگ توانمی گانگانیدر ارتباط با ب ییو عزّت جو
 نیرو بر ا شیپژوهش پ یال اصلؤس، نیباشد. بنابرا انیرانیمنزلت طلب ا

 »تیّامن«و » قدرت«بجز کسب  يگرید میفاهم ایاساس شکل گرفته است که آ
را  در دوران  رانیا  یخارج استیس نییتب تیّقابل»  یعزت جوئ« همچون

 هوممف توانمی که تاس  هیفرض نیاثبات ا یمقالۀ حاضر در پ ؟دارد هیصفو
، »خودخواسته در منازعات تیّمحدود« ۀرا به سه مؤلّف» یعزّت طلب«
 نییرا تب هیو منازعات دولت صفو لیتبد  »یلت جوئمنز«و  »تیّهو تیّاولو«

  کرد.
  

ـــ :واژهکلیـد ـــتیـس ـــته،  تیمحدود ،یعزت جوئ ،یخارج اس خودخواس
 ی.و منزلت طلب یابیتیّهو
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   مقدمه

 تقلیل به شان شناسی هستی عمق که سـیاسـیهاي پارادایم از دسـته آن رسـدمی به نظر

ـــان  الملل نگاهی بین روابط در امنیت مـاهیـت بـه انجـامـدمی »میـل «و »عقـل« بـه انس

ــتی(میل  همین ازها آن معرفتیهاي گزاره فرجام و دارند گرایانه عقل و )باورانه ماتریالیس

ــد،می نظر به رو این از رود. نمی فراتر محدوده  الملل بین روابط متعارضهاي نظریه رس

 از عاري و "عقل" و "میل" عنصر دو از متشکل مادي، ساحتی تک انسـان مبناي بر همگی

ــر )مادي وغیر روحانی گونه بعد هر ــتوارند )نفس عزت یا عزت طلبی عنص  آنچه اما  .اس

 انســان در نفس) عزت ( تیموس عنصــر شــدن رانده حاشــیه به و فراموشــی دارد، واقعیت

 رئالیسم، لیبرالیسم، نظریات باشد.می الملل بین روابطهاي آن نظریه تبع به و رنمد شـناسی

 و (اشــتها میل ســائقه و انگیزه در ریشــه انگاري ســازه حتی و مارکســیســم گرایی، نوواقع

 امنیتی اصــلی نظریات وها پارادایم از یک هیچ نتیجه در دارند. عقل ســائقه و یا شــهوت)

امنیتی مذکور، هاي نظریه و نیســتند اســتوار نفس) عزت تیموس( رعنصــ بر الملل بین روابط

 هیچ و داده کاهش انســانی مســتقل رانۀ و محرك عنوان به را مقام منزلت و، عزت اهمیت

 باشد. همچنین  عزت نفس به انسـان نیاز و روح محرك بر مبتنی که ندارد وجوداي نظریه

 است شده جدا فلسفی غرب و سیاسی واژگان قاموس از شـاید روح، که اسـت توجه قابل

 .است نکرده رها را "بنیادین بشري رانه " یک عنوان به آفرینی نقش ولی

 جوئی عزّت «که اســت این اســت اهمیّت پر بســیار آنچه در این مقاله دیگر، ســویی از

 دوران منازعات تداوم یا / و گیري شکل در (شاه اسماعیل)حکومت اصلی گیران تصمیم»

ـــفویه با  ـــت بوده مؤثّر جهانص ـــتا مقام معظم رهبر نیدر هم .اس ) در ی(مدظله العاليراس

ذشته خ گیدر تار« فرمودند: هیدر دوران صـفو یفرهنگ عزت طلب يایاح رامونیپ ،یسـخنان

د. اّول ن کشور بکنیل توانست دو خدمت بزرگ به این اردبیه، سرزمیدر دوران طلوع صـفو

 يریدر حال اختلاف و درگ همآن از هم جدا و با  يهاکه بخش يکه توانست از کشور نیا

ــور ــفومتحد، بزرگ و مقتدر به يبودند، کش ان ه و بعد از دوریوجود آورد. قبل از طلوع ص

نواخت و از عزّت یم يابود که هر بخش از آن آهنگ جداگانه يران کشــوریان، ایســلجوق

بود  یاملدادند. خدمت دوم ع هین عزّت را صفوینبود. ا يخبر ران در آن دورانیو عظمت ا

ب عه، مذهیمذهب شـ يایاح یعنیشـود یعامل اوّل محسـوب م يمعنو یبانیکه در واقع پشـت

ـــان گاهی: پا1379،ي(خامنه ا)». امبر اکرم(ص یت و ارادت به خاندان پیباهل دفتر  یاطلاع رس

  ).يمقام معظم رهبر
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  پژوهش هسوال و فرضی.1

دیگري  اســاس شــکل گرفته اســت که آیا مفاهیمســوال اصــلی پژوهش پیش رو بر این 

قابلیّت تبیین سـیاست  » عزت جوئی و منزلت طلبی« همچون» امنیّت«و » قدرت«بجز کسـب 

ـــفویه دارد ؟ و به عبارتی آیا عزّت جوئی ـــمیم گیران خـارجی  ایران را  در دوران ص  تص

 در صفویه مؤثّرمنازعات ایران  تداوم و / یا شکل گیري در (شاه اسماعیل)حکومت اصـلی

 »عزت جوئی و منزلت طلبی« مفهوم تحلیلی « کاربست  حاضر با مقالۀ اسـت؟  بنابراین بوده

قابلیّت تبیین  » عزت جوئی« دیگري همچون مفهوم در پی نشــان دادن این فرضــیه اســت که

   .سیاست خارجی  ایران را  در دوران صفویه دارد

  متغیرهاي تحقیق.2

خارجی ایران در دوران  سـیاست، روابط بین المللهاي نظریه سـتکارب با مقاله، این در

ــفویه (متغیر ــته) دولت اول ص  تامین عزت جوئی و منزلت طلبی يبرا مثابه تلاش به را وابس

  .کنیممی مستقل) تعریف (متغیر

 تحقیق روش.3

 ثلم اوّل دســـتهاي داده اولویّت بااي کتابخانه کاملاً مقاله این درها داده گردآوري

ــناد ــخنرانی ها، دیپلماتیک، خاطرات، و تاریخی حقوقی، اس ــاهدان خاطرات س  و رفتار ش

    .است اصلی تصمیم گیران و کنشگران افکار و گفتار

 اثبات فرضیه روش.4

(عزت  متغیّر مستقل و خارجی صـفویه) وابسـته(سـیاسـت متغیّر دو میان ارتباط منظور به

ــفویه منازعات جوئی و منزلت طلبی)، ــیوة به ،آنها عزّت جوئی و جهان با ص  با و مثبت ش

 که داد بتوان نشــان اگر گیرند.می قرار بررســی مورد توصـیفی و تحلیلی -تاریخی  روشـی

عزّت هاي مؤلّفه از ناشی منازعه سه گانۀ مراحل از یک هر اتّخاذ در کنشـگران تصـمیمات

 بررسی باید کرد. احراز منازعه از مرحله آن در را عزّت جوئی نقش توانمی اسـت، جوئی

ــته محدودیّت«آیا  کرد  نزد »منزلت جوئی« و »هویّت اهمّیّت یافتن«، »منازعه بر خودخواس

 این خیر؟ یا دوران صــفویه مؤثّر بوده اند منازعات شــکل گیري در اصــلی تصــمیم گیران

  .گیرندمی قرار جستجو مورد اصلی تصمیم گیرندگان رفتار و اظهارات درها مؤلّفه

  چارچوب مفهومی.5

اي هتعریف عملیاتی شـــاخصـــه« چارچوب نظري پژوهش پیش رو از  مبحث تئوریک 

عزت هاي حیات گرفته اسـت. بنابراین سـعی نگارنده بر تشریح  تبیین شاخصه» عزت جوئی
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ـــته بر منازعه، اهمیّت یافتن هویّت و منزلت جوئی و حیات  )جوئی( محـدودیّـت خودخواس

  .با بررسی تحولات خارجی دوران صفویه استها دادن به این شاخصه

  متغیّرها مفهومی تعریف .6

  چیستی عزّت جوئی.6,1

ـــتقل و مهمترین مفهوم مورد  ـــطور بـالا دیدیم که عزّت جوئی، به عنوان متغیّر مس در س

عبارت اســت از رفتاري با هدف کســب عزّت اســت. عزّت خود را به ، بررســی در این مقاله

و  ودشمی دهد. اوّل؛ خود بدل به هدف غائی کنشـگرمی ر نشـاندو شـکل در رفتار کنشـگ

. با ودشــمی و بدین نحو رفتار کنشــگر به نوعی با عزّت محدود شــودمی دوّم؛ راهنماي رفتار

مفهوم عزّت جوئی نیز عبــارت از محــدودیــت  هــاي این نگــاه بــه دو نقش عزّت، مولّفــه

  زلت جویی هستند.خودخواسته بر منازعه، اهمیت یافتن هویّت و من

بر اسـاس مطالب شرح داده شده در بالا، ها در ادامه قصـد این اسـت تا ماهیّت این مولّفه

ــمت بعد  ــده و در قس ــادیق هر یک معلوم ش ــود و مص ــود تا مقص ــخّص، تحلیل و باز ش مش

  در تاریخ منازعات ایران دوران صفوي یافت شود.ها مصادیق عینی آن

  منازعه محدودیّت خودخواسته برالف) 

؟ محدودیّت خودخواســـته بر منازعه شـــودمی امّا چنین محدودیّتی شــامل چه چیزهایی

ـــامـل محدودیّت در ابزار منازعه ـــی از قواعد بر منازعه و محدودیّت در ، ش محدودیّت ناش

ـــت. ( به  توانمی محدودیت در ابزار منازعه را .)Lebow,2008a: 149اهـداف منـازعه اس

یح داد که کنشـگر علی رغم توانایی استفاده از یک ابزار جنگی شـکلی سـاده اینگونه توضـ

خاص، و علی رغم دانســـتن این موضـــوع که اســـتفاده از این ابزار موقعیت او را در منازعه 

    ..کندمی بخشد، از استفاده از آن خودداريمی بهبود

هار این چ توانمی با توجّه به ادبیات مورد مطالعه، محدودیّت ناشی از قواعد بر منازعه را

ـــر زمــان و مکــان  محــدودیــت دانســــت: اول؛ ایجــاد محــدودیــت بر خود بــا توافق بر س

ـــی از مهمان نوازي(Lebow,2008a:20منـازعـه( )، Lebow,2008b)، دوم؛ محدودیت ناش

سوّم؛ محدودیت ناشی از قراردادهاي پیشین یا به عبارتی وفاي به عهد و چهارم؛ محدودیت 

ودیت در اهداف منازعه در واقع عبارت از تعیین اهدافی به غیر از محد ناشــی از جوانمردي.

اهداف متعارف در منازعات اســـت. اگر اهداف متعارف در منازعات را تســـخیر یا افزایش 

ـــب ثروت یا امنیّت و بقاء بدانیم، اهداف منازعات با هدف  عمق اســـتراتژیک به منظور کس
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رقابتی شجاعت،سلحشوري و جنگاوري  کسب عزّت عبارت از خودابزاري در قالب نمایش

  ). Lebow,2008a:162-164و یا احیاء اعتبار است(

  اهمیّت یافتن هویّت ب)

ـــورت اولیّه هویت را چیزي تعریف ـــاق خود به آن و می به ص ـــگر با الص کنیم که کنش

ـــگران متمـایز ـــرکنـدمی ادّعـاي مـالکیتش، خود را تعریف و از دیگر کنش  . در اینجا عنص

ــت. هر گونه مانع در برابر تکوین هویّت، یا حمله به آن به عنوان ب» تفاوت« ــیار کلیدي اس س

و واکنش منازعه آمیز آن کنشــگر را به همراه خواهد  شــودمی تهاجم به خود کنشــگر تلقّی

داشــت. که بر دو قســم اســت:اوّل؛ اولویّت یافتن امنیت هســتی شــناختی به امنیت فیزیکی و 

  صمیم گیر از دیگر نخبگان و توده.دوّم دنباله روي نخبگان ت

 خورد. در اینمی در جوامع عزّت محور، اهمیّـت یافتن هویّت به هدف نبودن بقاء پیوند

ـــت. این گزاره را» اولویت هویت«پایین تر از » اولویت بقاء و امنیت«جوامع  در  توانمی اس

» ت فیزیکیامنی«به  نسبت» امنیت هسـتی شـناختی«اي این قالب بیان کرد که در چنین جامعه

ــتري دارد. به عبارت دیگر ــان اولویت بیش ــی امنیت  توانمی ش ــیاس گفت اگر یک واحد س

ـــنـاختی اش را بر امنیت فیزیکی اش ترجیح دهد، این جامعه در پی حفظ حیثیت  ـــتی ش هس

  خود از طریق هویتش است. 

  منزلت جوئی ج)

در شــکل گیري، تداوم و  مین مؤلّفۀ عزّت جوئی عبارت از منزلت جوئی و نقش آنســو

ــاهل مفهومی نزدیک به منزلت بدانیم دو مفهوم  ــهرت را با تس ــت. اگر ش پایان منازعات اس

  شوند.می عزّت و منزلت به واسطۀ مفهوم حیثیت به هم مرتبط

با این توضـیحات انتزاعی و به منظور عینی بخشی بیشتر به مفهوم منزلت جوئی با استفاده 

ـــهرت کــه در  ـــیحــات آمــد، منزلــت جوئی را بــه دو مفهوم عینی تر از مفهوم ش این توض

  دهیم.می را توضیحها کنیم و در ادامه آنمی تبدیل» احیاء اعتبار«و » شناسائی«

شـناسـائی عبارت از اذعان کنشـگران عضـو محفلی خاص به پذیرش کنشگري : شـناسـائی

ـــت ـــور در آن به جمع محفل خود اس . از آنجایی که خـارج از آن محفل و علاقمند به حض

هدف این کنشـگر ورود به این محفل بوده اسـت، برآورده شدن این هدف موجب احساس 

عزّت براي کنشــگر جدید الورود خواهد بود. شــناســائی یک کنشــگر به صــورت دو فرایند 

.فرآیند اوّل؛ با اســتفاده از ســه مفهوم تحســین، تقلید و پذیرش و فرآیند شــودمی مجزّا انجام

  دهد. می مفهوم انتقاد، انحراف و یارگیري شناسائی را نشان دوّم با سه
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ــا تــحســــیــن ــد Steele,2008:69,93,96( در فــرآیــنــد اول؛ کــنشــــگــر ب ) و تــقــلــی

)Lebow,2008a:15,19,452-543ــعی ــله  کندمی ) از هویّت یک محفل س ــلس با رعایت س

فعلی  ش اعضايموفقیّت این روش به پذیر .مراتب به نوعی خود را به آن هویّت الصاق کند

در فرآیند دوّم؛ کنشــگر به دلیل عدم پذیرفته شــدن در یک محفل، یا  محفل بســتگی دارد.

ـــت به انتقاد از هویّت محفل  ـــت، دس مقـابلـه با هویّت محفلی که با هنجارهاي آن مغایر اس

ــاد انحرافمی رقیب ــولی متض ــول هویّت محفل رقیب با گزینش اص د و جویمی زند، از اص

ـــپس بـا یارگ ـــی در محفل رقیب، محفل خود راس ـــرگردان یا ناراض  یري از بین کنگران س

  ). Lebow,2008a: 544سازد(می

احیاء اعتبار مربوط به شرایطی است که در آن اعتبار کنشگر از میان رفته است. : احیاء اعتبار

هاي زند. فرآیند احیاء اعتبار بســـته به برداشـــتمی کنشـــگر دســـت به تلاش براي احیاء آن

ــگر از میان رفتن اعتبار  ــت. کنش ــگر از علل و دلائل از میان رفتن اعتبار اولیّه دو نوع اس کنش

) از سـوي کنشگري دیگر یا ناشی از Onuf,2009:147( تحقیر و توهینخود را یا ناشـی از 

)  از دســـت رفتن یک موقعیت و اعتبار Steele, 2008: 41 ; Bowman,2006:27( شـــرم

ـــ انتقام و در نوع دوّم از . احیاداندمی تاریخی ء اعتبار در نوع اوّل از فرآیند تحقیر ــــ خشم ـ

  گیرد.می فرآیند شرم ـ جبران صورت

ـــیـب دیدن  ـــگر برتر یـا بـالـاتر مثـل آس ـــی از مواردي خـاص براي کنش تحقیر یـا نـاش

)Lebow,2008a:534 ـــگر پــایین تر ـــوي کنش ــــاس نــداي همــاوردطلبی از س ) یــا احس

)Lebow,2008a: 69ــکنی،  )، یا ــگران مثل عهدش ــی از مواردي عمومی براي تمام کنش ناش

ــب( ــدن، وعدة پاداش نامناس )، وجود موانع Lebow,2008a:552 -553مورد تهدید واقع ش

- O’Neill,1999:87) و زیر سـؤال رفتن استقلال(Lebow,2008a: 19در برابر خودابرازي(

88 ; Lebow,2008a:15.است (  

وم درد و امید، واســط دو مفهوم ابتدائی و انتهائی این فرآیند خشــم از نگاه لیبو با دو مفه

. دهد و امید به انتقام از آنمی اسـت؛ درد ناشی از تحقیر و توهینی که کرامت فرد را کاهش

از نظر یونانیان خشــم کالایی تجمّلی اســت که فقط محدودي از افراد توان اســتفاده از آن را 

ــارت ا ــب ــدود ع ــح ــراد م ــد، و آن اف ــی دارن ــوئ ــام ج ــق ــت ــدرت ان ــراد داراي ق ز اف

ضــعیف، هاي . در عرصــۀ ســیاســت خارجی نه دولت)Lebow,2008a:130 – 131هســتند(

ـــتند که تحقیر را تجربههاي بلکه دولت ـــطح بین الملل وقتمی قدرتمند هس ی از کنند. در س

اهد ، این کنشگر خشمی را تجربه خوشودمی شناسائی یک کنشگر مدّعی قدرت جلوگیري
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ـــت. دولت کرد ـــله مراتب پایین ترِ قدرت که هاي که انتقام را در پی خواهد داش ـــلس در س

وند که شمی قدرتی بالاتر از خود را هماورد تلقّی کنند، موجب بروز خشـمی در آن کنشگر

). در Lebow,2008a:69ناشــی از احســاس تحقیرشــان از ســوي کنشــگر فرومایه تر اســت(

ــت تحقیر دچــ ـــعیّ ـــگر در وض ـــمادامــه، کـنش ـــودمی ار خش ــه  ش ــــت ب ــاً، دس و نهــایت

ـــیح مرحلـۀ انتهـائی این فرآیند، یعنی می )Bowman,2006:21 & 27انتقـام( زنـد.در توض

ــه انتقــام از تمــام بی حرمتی ــایــد گفــت میــل ب ـــبــت بــه خود وجود هــا انتقــام، هم ب نس

ــاده اش عبارت از درگیري در خشــونت Lebow,2008a:15دارد( ــکل س ). انتقام که در ش

ــــت، ا ــت  کـنــدمـی یـجــاباس ـــون ــــارکــت در خش ــد مش ــازمن ــار نی ــاء اعـتب کــه احـی

). تحقیر باید کاملاً محو شـود و در ملاءعام جزاي عامل شرم داده O’Neill,1999:91باشـد(

اي صرف هیچ هزینه .شـود چنان که همه بتوانند شـاهد این انتقام باشـند و آن را درك کنند

  ).Bowman,2006:27براي این اهداف زیاد نیست(

م نتیجۀ از . شــرشــودمی گفته شــد که در کنار  تحقیر، شــرم هم باعث از بین رفتن اعتبار

دســت رفتن اعتبار ناشــی از نقش کنشــگر یا کاهش تدریجی اعتبار تاریخی او اســت. اونیل 

). این استدلال به O’Neill,1994:14(داندمی در ایجاد شرماي توانمندي کنشـگران را موّلفه

هرچه کنشگران توانمندي بیشتري داشته باشند، در دو وضعیت از دست این خاطر اسـت که 

ت شـوند.کنشگر در حالمی رفتن این توانمندي و یا عدم اسـتفادة شـایسـته از آن دچار شـرم

  تا مجدداً اعتبار خود را کسب یا آن را بازتعریف کند. کندمی شرم سعی در جبران

  عزت جوئی در سیاست خارجی سلسلۀ صفویه.7

  تکوین هویّت در دوران صفوي و نقش آن در منازعات با عثمانی.7,1

فهم کیفیّت و تأثیر عزّت جوئی شـاه صفوي تا حدّ زیادي منوط به فهم تکوین هوّیت به 

صـورت نیرویی محدود کننده و منبعی تاثیرگذاري بر شاه است. گرچه حق الهی شاهان در 

) و شاهان صفوي 161: 1389د(سیوري،به اندازة دورة صـفوي مطرح نشـده بواي هیچ دوره

، 123: 1389در فقدان قشر اشرافی و مفهوم اشرافیّت داراي قدرت مطلقی بودند (طباطبائی، 

)، تکوین هویّت نزد شـاهان صـفوي در گذر زمان با تصّوف، تشّیع و 198-199، 183-184

و این  )501 -440: 1389پذیرفت( طباطبایی، می صـــد البته خود پدیدة ســـلطنت صـــورت

ـــفوي اثرگذار بودند. علاوه بر این، بازوي  ـــاهان ص نیروها در تکوین هویتی عزت جو در ش

  ).85: 1393نظامی نهضت و دولت صفوي، یعنی قزلباش را نباید از قلم انداخت.(مصباح، 
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 در صوفیگري طرائق از بعضی وسیله به بعد به میلادي سیزده /شمسی هفتم قرن از تشیّع

ی علاقه ولی ســنّی بودند ظاهراً که یافت رواج ایران  و (ع) داشــتند علی حضــرت به خاصــّ

 ادّعاي رسیدن قدرت از به پس صفوي خاندان گرچه بودند. پذیرفته نیز را او ولایت بعضـاً

ــت، ســیادت ــفی الدّین شــیخ زمان در داش ــت ( وجود ادّعایی چنین ص  ,Morimotoنداش

ـــت هـایی حتّی و )2010:447 ـــنّی بر مبنی برداش ـــیخ بودن س ـــفی الدّین ش  وجود ص

 طریقت معتقدند برخی که نحوي ) بهGhadimi and Abbasalipour,2011:177-180دارد(

 با را خود شـیعیهاي گرایش بعد به جنید، یعنی اسـماعیل، شــاه پدربزرگ زمان از صـفوي

شد (نصر،  شیعه کاملاً جنید ابن علی زمان در و داد نشـان مشـعشـع نهضـت به شـدن جذب

 به و شد احساس فقها حکومت به ازیاسـماعیل ن شـاه حکومت اواخر از .)335 -336 :1389

 لتو دو عهیشــ یفقه متون نظر از حتّی و شــدند وارد یقضــائ و یشــرع امور در فقها جیتدر

 آن متصــدّي و گرفتمی قرار صــوفیان اختیار در نباید قضــاوت و صــدارت مقام صــفوي

ــتمی ــواد داراي بایس ــاس این ) با293: 1388جعفریان،بود ( می فقهی س  دولت نیاز، احس

  ).Stewart,1996خود پرداخت.(  قلمرو به عامل جبل علماي مهاجرت تشویق به صفوي

 صــفوي، حکومت هویتی- فکري مسـائل با صــفوي شــاه دو این قدرت ارتباط مورد در

 رابطۀ زا ناشی تکوینی قدرت اسـماعیل شـاه زمان در که کرد مطرح را این گزاره توانمی

 حکومت در گرفته نضج شیعی هویت و همچنین چالدران شـکسـت تا او مرادي و مریدي

ــفوي ــدمی باعث را عزّت به تمایل ص ــاه زمان در و ش  موجب او قدرت فیزیکی عبّاس ش

  ).89: 1393(مصباح،  .شدمی منازعات ایجاد در عزّت اثرگذاري

 در آن به حمله یا هویّت ینتکو برابر در مانع گونه هر دیدیم، نظري چارچوب در

 دنبال به را کنشگر منازعه آمیز واکنش و کنشـگر است هسـتی شـناختی امنیّت تهدید واقع

 رقابت و هویّتی خاص تکوین اساس بر شـکل گیري اش کهاي جامعه در  .داشـت خواهد

 که دانست موجّه و منطقی را گزاره این صـدور توانمی اسـت دیگران برابر در هویّت این

  .دارد بیشتري اولویت »فیزیکی امنیّت« به نسبت »هستی شناختی امنیّت«اي جامعه چنین در

 نوعی تکوین با تدریج به تأسـیس، از پیش از صـفوي دولت هویّت شـد، داده توضـیح

 امپراتوري با رقابت در و برابر در را صــفوي عهد ایران این هویّتْ. یافت تکوین تشــیّعِ

ــلام جهان نمایندگی بر وهعلا که داد قرار عثمانی ــلام را خود هویّت برابر اروپا، در اس  اس

 در موانعی هم عثمانی امپراتوري تا شــدمی باعث امر این ترتیب بدین .بود داده قرار ســنّی
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ــفوي دولت هویّت برابر تکوین  حمله هویّت این به آن تکوین از بعد هم و دهد قرار ص

    .داشت پی در را صفوي دولت نازعه آمیزواکنش م حملاتْ سپس و موانع این کند. 

ــادیق از ــفوي حکومت هویّت منبع به عثمانی حملۀ مص ــر در ص ــاه عص ــماعیل ش  اس

 ضمن آن در که داشت اشاره اسماعیل شاه به سـلطان سـلیم تهدیدآمیزهاي نامه به توانمی

ــمیم به حمله ــفوي حکومت تص ــمیّت به در ص ــیدن رس ــیّع به بخش  حکومت به مذهب تش

 هب همه] تو سوي از[ عنهما رضـی الله کریمین شـیخین سـبّ: « شـودمی جنگ اعلام صـفوي

 ترا دادارت و کفر اجمعین علیهم رضوان الله مهتدین علماي و دین ائمه. تواتر پیوسـت حدود

ــیدیم خفتان و زره [...] تقویت دین جهت نیز ما[...]  دادند فتوي[...]  ــهر در [...] .پوش  ش

 پنجه ســر به[...] که  نیت بدان فرمودیم عبور [بســفر تنگه] دریا از لظفرا و بالخیر ختم صــفر

  ).145 -146: 1347نوائی، »( کنیم بدر سراسیمه ات سر از صفدري سوداي سروري قدرت

 مجاب را اسماعیل شاه صـفوي، حکومت هویّت شـیعی به حملاتی چنین ترتیب، نیبد

 دهد. مثبت جواب سلیم سلطان جنگ دعوت تجهیزات به و نفرات ضعف عین در سـاخت

 جز به نبرد، به دعوت شدن به اسماعیل شاه بی توجّهی که شـودمی مشـخّص بعد بخش در

   .نمی کرد ایجاد او براي دیگر مشکلی عزّت مسألۀ

  منازعه در خواسته خود محدودیّت.7,2

  سیاست خارجی در اسماعیل شاه خودخواستۀ محدودیّت .7,2,1

 و رفت شیخ یک عادي نقش از فراتر که آنجایی از ولی بود صوفی فردي اسماعیل شـاه

 افوقم دلایل از نظامیاش کامیابی که گردید رهبري تلقّی گرفت، قرار خلق و خدا میـان

ــانی ــمرده او انس ــد (امورّتی، می برش  امام، دوازده ) او در مقام نمایندة315 -316: 1389ش

 پیروانش بود. صفوي کامل مرشد و مرشد ،پیر خطا، از مبرّا و قائل خود براي الهی صفات

 چون او خواســت به همواره قزلباش ســربازان و داشــتند غازي یا و صــوفی مرید یا حکم

 خود»« مورشیدیم  پیریم اولدغیم قربان« جمله  این با و گذاشـتندمی حرمت الهی موجودي

ــدم و پیر راه در را  ازها گزارش و کردندمی رجزخوانیها جنگ در» کنممی قربانی مرش

ــبانۀ رفتار ــان میدان در آنها متعص  درونی ایمان از حاکی آنها فریاد که دهدمی جنگ نش

 در و ناپذیرند بودند فنا معتقد چون نمی خواســتند پیروزي جز چیزي جنگ در و بود آنها

 چنین ). با31 -32: 1389رفت (رویمر، خواهند بهشـــت به مســـتقیماً هم مرگ صـــورت

ــوّراتی ــت ي چیزيپیروز تص ــود دنبال قیمتی هر به که نیس  اهداف و قواعد ابزار، بلکه ش
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ــبت منازعه ــودمی محدود متعارف منازعات اهداف و قواعد ابزار، به نس  اهدافی دیگر و ش

  بقاء اولویّت ندارد.  و امنیّت یا استراتژیک عمق افزایش یا تسخیر چون

 این متعارف نگاه در ود؟ب چه چالدران جنگ از ســلیم ســلطان و اســماعیل شــاه قصــد

 منظور به اســتراتژیک عمق افزایش یا تســخیر چون فتوحات، اهدافی قالب در باید جنگ

ــب ــورت بقاء و امنیّت یا ثروت کس ــد، گرفته ص  این در دو رفتار این بازخوانی ولی باش

 نبرد این قواعد و ابزار بلکه نمی شـــد، دنبال اهدافی چنین تنها نه دهدمی نشـــان جنگ

  ).90: 1393(مصباح،  .بود شده دمحدو

 توپخانه از اســتفاده به صــفوي ســپاه تمایل عدم به باید جنگ محدودیّت ابزار در مورد

 تلّقی سپاه شجاعت و شکوه را مخالف توپخانه از اسـتفاده صـفوي نظام که چرا کرد اشـاره

  ).392: 1385کرد(میرزا رفیعا، می

 زمان ســر بر توافق یادآوري با چالدران، جنگ در قواعد با محدودیت ایجاد مورد در

 نحوة به باید منازعه، در قاعدهاي محدودیت عنوان ابعاد به جوانمردي و منازعه مکان و

 حالی در شاه اسماعیل اوّلاً کرد. اشاره عثمانی توپخانۀ داراي سپاه با صفوي دولت مواجهۀ

آماده  و گردآوري رايب مناسبی زمان هم، که پذیرفت را جنگ براي سـلیم سـلطان دعوت

 در اینکه هم و )42 :الف 1387 ترکمان، (اســکندربیگ نداشــت را در خور ســپاه ســازي

). 37 -38: 1347نداشت ( نوائی،  جز بازگشتاي چاره عثمانی سپاه پذیرش، عدم صـورت

: 1347روملو، »( زور بازوي غرور « به  اعتماد از ناشــی نبرد به دعوت پذیرش از نوعی چنین

ــت، دوئل به دعوت یا تن به تن نبرد به دعوت یادآور و )144  دمع که نبردهایی یعنی اس

 از اسماعیل شاه، ثانیاً .است مدعو شـخص اعتبار رفتن بین از مسـاوي به آن دعوت پذیرش

رفت ( رویمر،  چالدران دشــت ســمت خوي به کوهســتانهاي در خود مزیّت داراي پایگاه

 شــاه که اســت متواتر دوران آن در شــده نوشــتههاي کتاب امتم در تقریباً ) ثالثا41ً: 1389

 در عثمانی سپاه به زدن شـبیخون بر مبنی خود سـپاه امیران اکثر پیشـنهاد برابر در اسـماعیل

 ؛42 :الف 1387 ترکمان، بیگ کرد (اســکندر مقاومت آرایش نظامی از پیش و قبل شــب

  ).145: 1347روملو،  ؛161 -162: 1370 خواندمیر، بن محمود امیر

 شــاه دادن پناه توانمی را اســماعیل شــاه با ســلیم ســلطان دشــمنی علل از یکی ،ًرابعا

است (  مهمان نوازي مصداق که دانست سـلطان سلیم، برادرزادة مراد، سـلطان به اسـماعیل

روابط « ). مقالۀ 41الف :  1387، ترکمان بیگ اســکندر ؛471 – 473: 1350یدالله شـکري، 
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 یکی عنوان به آن بر اصرار و به مهمان نوازي چگونه که دهدمی نشـان» هویّتبین الملل و 

  ).Lebow, 2008bشد( تروا جنگ آغاز باعث منابع عزّت، از

 که اوّل مورد .کرد اشـاره مورد دو به توانمی هم جنگ اهداف بودن محدود مورد در

 هدف چگونه دهدکهمی نشــان اســت ســلیم رفتار ســلطان در عزّت جوئی وجود نشــانگر

 ســلطان از پیروزي پس اســت. نبوده صــفوي دولت خاك فتح جنگ این از ســلیم ســلطان

ــلیم در ــنّن اهل مردم اکثریت گرچه تبریز، فتح و چالدران جنگ س ــهر این تس  عدم با ش

ــان اعتراض ــایتش ــان قدرت جابجائی از را خود رض ؛ نوائی، 322: 1389دادند( امورّتی،  نش

 در را شــهر این روز هشــت تنها عثمانی و ســپاه ســلیم )، ســلطان193 – 194و   140: 1347

 هدر آماســی و ترك را ایران خاك و تبریز عثمانی ســپاه مدّت این از پس و داشــتند دســت

  ).149: 1347شد(روملو،  شهر وارد سرعت به اسماعیل شاه و کردند اتراق

 دولت، دو میان عارفمت نبرد هنگامۀ در اگر که شــودمی ناشــی منطق این از  دوّم مورد

 درتق داخلی جنگ یقین، به قریب احتمال به مواجه شود خود شـاه مرگ با دو این از یکی

 به یگرد دولت مناســب براي فرصــتی و کرده تضــعیف را دولت این جانشــینی مدّعیان میان

اي ارهپ و دهد شکست را آن نابرابر جنگی در رقیب ضعف هنگامۀ این در تا آوردمی وجود

/ ش 895(  ق 922 ســال در ). ولی92: 1393(مصــباح، . ســازد ملحق خود به آن را خاك از

 هب حرکت براي آماده سازي و قصد و اندیشه در اسـماعیل شـاه سـپاه که حالی در) م 1516

« و دش او جانشین سـلیمان سـلطان فرزندش و درگذشـت سـلیم سـلطان بود، عثمانی سـمت

ــکر اعلام علماء اعلا هنیافت ظهور مخالفتی او چون از جانب ــم حرکت ن بدو لش  جایز خص

  ).43الف :  1387ترکمان،  بیگ نداشته(اسکندر

ــاره با کنون تا ــان جنگ اهداف و قواعد ابزار، در محدودیت اش  جنگ که دادیم نش

ــتاي در متعارف جنگی چالدران ــتراتژیک عمق یا افزایش فتح راس ــب منظور به اس  کس

 نشــان دهد که اســت ایجابی مصــداقی به اشــاره نوبت اکنون نبود. بقاء و امنیّت یا ثروت

ــت. بوده منزلت جوئی چالدران جنگ هدف  خُرد، گواه مورد دو به اوّلاً منظور این به اس

 و شودمی اشاره ارضی تمامیت به »ناموس« بالاتر و اولویت »شـجاعت رقابتیِ نمایشِ« یعنی

  .دشومی استدلال »ریسک«پذیرش شیوة اساس بر ثانیاً

 شــخص تن به تن جنگ از عبارت خُرد یعنی نمایش رقابتی شــجاعت گواه مورد اوّلین

سلیم(  سلطان به درخواست اوغلی مالقوج اسـت. عثمانی پهلوان و قهرمان با اسـماعیل شـاه
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 به را اســماعیل شــاه روزگارْ شــجاعان و دلاوران عثمانی« ) از 483: 1350یدالله شــکري، 

  )  42 :الف 1387، ترکمان بیگ اسکندر »(فراخواند تن به جنگ تن

 و آمد پیش چالدران جنگ پایان در که اســت اتّفاقی به اســتناد خُرد گواه مورد دوّمین

 از پس .بدهد پیشنهادي حادثه این مورد در سـلطان سـلیم به اسـماعیل شـاه تا شـد موجب

 هشا دربار چالدران حرمسـراي جنگ در سـلیم سـلطان از اسـماعیل شـاه سـخت شـکسـت

ــماعیل ــر با همراه اس ــت به او همس ــلطان دس ــاه  .)120: 1389افتاد( گوندوز، عثمانی س ش

 دیگر را ما افتاد، قیصــر دســت به ناموس بالله عیاذاً اگر« گوید می اســماعیل در این مورد

 قبال ). در501: 1350شــکري، »( شــودمی طرف بر ما دودمان و آیدمی کار چه به زندگی

ــاه اتّفاق این ــما ش ــندگان که نامهاي طی عیلاس ــتناد آن به ترك نویس ــرمی اس  کنند حاض

: 1347ببخشد (نوائی،  عثمانی به همسرش استرداد جاي به را ایران خاك از قسمتی شـودمی

 شـــد،با ارضـــی تمامیت حفظ از ،دولت بقاء واقعگرائی، از متعارف بنا به تعریف ). 230

، »قیصــر دسـت به ناموس افتادن« اسـماعیل خود شـاه  قول به و امر، این چگونه که شـاهدیم

  ).93: 1393کند(مصباح،  آن فداي را بقاء و دهد منزلت به را اولویت او تا شودمی موجب

ــیوة ــک پذیرش ش ــاس بر ریس ــت گزاره این اس  عادّي و متعارف اهداف در که اس

 پذیرش اگر پذیرند.می را ریسک چیزي دادن دست از صورت احتمال در تنها کنشـگران

 نسبت بقاء اولویت که کرد اینگونه برداشت توانمی باشد چیزي کسـب منظور به ریسـک

 آیا .است متعارف اهداف بجز چیزي منازعه هدف گونه بدین و اسـت پائین تر چیز آن به

ــفوي دولت ــت از خطر را ص ــورت در منزلت دادن دس  چالدران جنگ به ورود عدم ص

  شد؟ جنگ این وارد زلتمن براي کسب دولت این یا کردمی تهدید

 تازه دولت تحقیر مورد که بود عثمانی امپراتوري واقع در منازعه به علاقمند طرف

 جذب صفوي دولت سـوي از اتباعش گرفته بود، قرار صـفوي نام پی در و شـیعی تأسـیس

 شناسائی اسلامی مورد خلافت عنوان به و بود آنان تاز و تاخت مورد قلمرواش و شـدندمی

 به ورود به اسماعیل شاه تحریک براي سـلیم سـلطان تلاش بود. نگرفته قرار يصـفو دولت

 سو، دیگر در است. عثمانی امپراتوري حیثیّت احیاء براي منازعه این گویاي اهمّیّت جنگ

 ورود صرف حال عین در ولی نداشت نبرد در این دادن دست از براي چیزي اسماعیل، شاه

 در التح در بهترین و شدمی محسوب دولت این براي شـناسـائی از نوعی نابرابرْ نبردِ این به

  ).93: 1393(مصباح، . کردمی کسب زیادي منزلت نبرد، این در برتري کسب صورت
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ــفوي که دولت دید خواهیم اعتبار احیاء بخش در ــگر عنوان به ص  اهمّیّت داراي کنش

 این و پرداختمی مراتب سلسله در بالاتر کنشـگر تحقیر به چگونه مراتب سـلسـله در کمتر

  .شد عثمانی امپراتوري انتقام و خشم موجب چگونه امر

  جوئی منزلت.7,3

 اعتبار احیاء و شــناســائی وجه دو به عزّت جوئی مؤلّفۀ ســوّمین عنوان به منزلت جوئی

  .شودمی بررسی وجه این دو از یک هر ادامه . درشودمی تقسیم

  شناسائی .7,3,1

 گرچه عثمانی .است انتقاد ــــ انحراف ــــ یارگیري روش فويص دولت شناسائی فرایند

 این .شــد نیز اســلامی خلافت وارث زمان در گذر بود، ترك اوّلیۀ هســتۀ با امپراتوري یک

 کردن اضافه علاوه بر که بود کسی سلیم سلطان داد. رخ سلیم سلطان زمان در درست مهم

 /ش 896 ( ق 923 سال در نسـتتوا سـوئی از عثمانی متصـرفات بر پهناوريهاي سـرزمین

 بلاد کلیدهاي شام و مصر بر تسلط و مصـر ممالیک کامل دادن از شـکسـت پس م) 1517

ــت به را مدینه و مکّه مقدس ــویی دیگر، به از و آورد دس  تا کند وادار را خلیفه زور س

 مبیست قرن اوایل تا مسـلمین خلیفه عنوان و واگذارد به سـلیم کرده رها را مسـلمین خلافت

 رد تکوین حال در شیعی صفوي دولت اوضاعی چنین در برسد. عثمانی حکومت به میلادي

ــنّی272 -274:  1347 نوائی،( آن اهالی اکثریت که بود جغرافیایی ــاه. بودند مذهب ) س  ش

 دنفرســتا از ســیاســی واحدهاي دیگر برخلاف شــناســائی براي خود قدم اوّلین در اســماعیل

سنی  لافتخ نپذیرفتن. کرد خودداري سلیم سلطان سلطنت آغاز براي هدیه و ارسال تبریک

 مرحلۀ ،مقاله نظري بخش اساس بر یمتوانمی را شاه اسماعیل سوي از عثمانی سلطان اسلامی

  .بدانیم »انتقاد«

 انحراف مورد در. باشــیم »انحراف« شــاهد باید روش این از شــناســائی دوّم گام در

 تسنّن از هیکشب ایران مردم که تصـور این. اشـاره کنیم ذهبم تغییر مثل مواردي به یمتوانمی

 اسماعیل شاه .درگیري نبود از عاري و شرط و بی قید امر این. است اشتباه گرویدند تشیبع به

 امتناع تشـــیّع پذیرش از که را شـــعرایی حتّی و علما فقها، هرات و بغداد در مواردي در

 ويصف تأسیس تازه دولت شیعیهاي تلاش هب هم دوران آنهاي نوشـته کشـت در ورزیدند

  .  است شده اشاره ) شناسائی35 -36:  1389رویمر،( از مرحله این تکمیل براي

 مهمترین از یکی به ســنّی، اســلام از صــفوي تأســیس تازه دولت شــیعی» انحراف « این 

 حصررا تنها من» واجب خدا « این  و شیوخ صفوي یافت. تسـرّي هم جهاد، یعنی دین، فروع
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 میدانست بواج نیز مذهب سنّی عثمانیان علیه را آن از استفاده بلکه نمی دانست مسیحیان به

  ).316- 317: 1389 امورّتی،(

 آن به مشخّصاً هم سلیم سـلطان که بود عیان چنان متعارف هویّت اسـاس از» انحراف« 

 کمک او از» رافانح« این  به اشـــاره با ازبک به عبیدخاناي نامه در او .کندمی اشـــاره

ـــالّه« و » طایفۀ گمراه« خواهد. واژگان می ـــلیم به اعتقاد بیانگر» فرق ض ـــاه انحراف س  ش

 دوّم اوّل،هاي نامه در سلیم ). بعنوان مثال سلطان111- 119:  1347است ( نوائی،  اسماعیل

   .است کرده اشاره» انحراف« این  به هم اسماعیل شاه به خود سوّم و

نمی  ســرانجام به »یارگیري« مرحلۀ بدون انحراف و انتقاد با صــرفاً ناســائیشــ فرایند امّا

 منصبی صفوي دولت در اوّل، .کندمی نکته کفایت چند به اشاره یارگیري مورد در .رسـد

ــوفیان برگزیده چهره به که داشــت وجود خلیفۀالخلفائی نام به ــیخ به خانقاه وابســته ص  ش

ــدمی داده صــفی ــوّف به بلاد ســایر دعوت از عبارت وظیفه اش و ش  هر گرچه و بود تص

 تا ولی یافتمی کاهش نیز منصب این اهمّیّت شـد،می تصـوف کاسـته نفوذ دامنه از اندازه

  ).366: 1388 (جعفریان، داشت  وجود منصب این حسین سلطان شاه روزگار

 یســیاســ واحدهاي از برخی با صــفوي دولت ائتلاف به یارگیري مورد در نکته دوّمین

 ســلطان ســپاه پیروزي و چالدران از جنگ پس  .دارد اشــاره ..ممالیک مصــر و مثل دیگر

 واحد این  هشدار و تهدید و مصر ممالیک با صفوي دولت اتّحاد این جنگ، این در سلیم

 شام به ممالیک سپاه صـفوي دولت به حمله صـورت در که بود سـلیم سـلطان به سـیاسـی

  ).263: 1347 (نوائی، آمد خواهد

 قلمرو در ساکن اتباع از برخی مهاجرت و افقی تحرّك یارگیريْ سـوّم مصـداق نهایتاً،

 شیعه مذهب مردمی داراي صغیر آسـیاي .اسـت صـفوي دولت قلمرو به عثمانی امپراتوري

 در هوادارانش برانگیختن براي را ســفرایی برآمدنش، اوایل در اســماعیل حال، این بود. با

ــتاد. به آنجا آناتولی  کار آغاز همان از که بود آناتولی ترکمانان گردآوري او هدف فرس

 بایزید مثل دوستی درویش پادشاه ولی حتی بودند، شـده او کمالات شـیفتۀ اسـماعیل شـاه

  ).101: 1393(مصباح،  .باشد بی اعتنا آن یارگیري این به نمی توانست هم دوم

 قویتت به دادن خاتمه و اعشاتباي توده مهاجرت از منظور جلوگیري به عثمانی ســلطان

ــفوي نظامی توان ــال در ص ــتور اولین )م 1502/ ش 880(  ق 906 س  طرفداران تعقیب دس

 داغی اب شدمی دستگیر صفوي از طرفداري به کس هر و کرد صـادر آناتولی در را تصـوّف

ــورت ــدمی تبعید یونان جنوب به برص ــال 36- 37و  33: 1389 رویمر،( ش ). همچنین در س
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ـــماعیل، 1512ش/ 891( ق 918 ـــاه اس  گردآوري منظور به را روملو خلیفه نورعلی م) ش

 او به خانواده به همراه صــوفی هزار چهار الی ســه حدود و کرد آنجا روانه عثمانی صــوفیان

  ).134: 1347 روملو،( شدند ملحق

  اعتبار احیاء .7,3,2

 زمان از مقطعی در یدهپد آن که آورد میان به ســخن پدیدهایی احیاء از توانمی زمانی

 احساس دو شدن القا و داشتن از ناشـی اعتبار رفتن میان از مقاله این در باشـد. رفته میان از

دســت  از اعتبار احیاء ترتیب، ادامه به در شــرم. احســاس دوّم و تحقیر احســاس اوّل اســت:

ـــ انتقام فرایند تحقیر احسـاس از ناشـی رفته ـــ خشم ـ  براي نچالدرا جنگ از پیش تحقیر ـ

 پس مقطع در شرم ـ جبران فرایند از ناشی رفته از دست اعتبار احیاء سپس و عثمانی طرف

  .شودمی کشیده تصویر به اسماعیل شاه شخص براي چالدران شکست از

  تحقیر احساس از ناشی رفته دست از اعتبار احیاء .7,3,3

ــ انتقام فرایند ــ خشم ـ  جنگ به عثمانی امپراتوري ورود در را اعتبار احیاء براي تحقیر ـ

) 272 -274: 1347اســلامی ( نوائی، خلافت به امپراتوري عثمانی رســیدن بینیم.می چالدران

 در ) و134و 113- 114: 1347او ( نوائی،  به اســماعیل شــاه ســوي از هدیه ارســال عدم و

 خودابرازي برابر در موانعی صفوي، دولت سـوي از اسـلامی خلافت شـناسـائی عدم نهایت

 از یکی معناي به خودابرازي برابر در مانع گفتیم و بودند سلیم سـلطان و عثمانی امپراتوري

 به ایادیاش و صـفوي دولت حملات تمام اگر دیگر از سـوي اسـت. »تحقیر« احسـاس علل

هاي قســمت برخی فتح و )39 – 40: 1389رویمر، ؛134: 1347عثمانی (روملو، امپراتوري

 31- 32و  28 -29الف :  1387و اسکندر بیگ ترکمان، 37: 1389عثمانی( رویمر، قلمروي

ـــؤال زیر عنوان بـه را )34- 36و  ـــتقلال بردن س  که علّت این به عثمانی امپراتوري اس

 خودهاي بررســی از دانندمی مثل به مقابله براي را علّتی امر این هم متعارفهاي دیدگاه

 تهدیدآمیز نامه اشــاره کرد: عثمانی ســلطان تحقیر از دیگر موردي به توانمی کنیم، خارج

 سوي از تهدیدي عنوان ) به143 – 144: 1347سلیم ( روملو، سلطان به استاجلو محمّد خان

  .او هماوردطلبی براي تلاشی و سلسله مراتب در کنشگر پایین تر

 تحقیرهاي این برابر در سلیم سـلطان اسـت. »خشـم« از عبارت فرایند این بعدي مرحلۀ

 خود خشم و داد دست از را خود خویشتنداري توانایی سلسله مراتب، در پایین تر رکنشـگ

 صــفوي، دولت به قلمرو آناناي توده مهاجرت از جلوگیري دهد:می بروز ترتیب بدین را



  ......عزت جویی به مثابه سیاست خارجی؛ چارچوبی تئوریک                                                                                           5858

 چهل قتل نهایتاً ) و1389:37یونان( رویمر، جنوب به آنان تبعید و سرکوبی تعقیب، دسـتور

  ).114: 1347نوائی، آناتولی (  در هزار شیعه

ــلطان براي احترام احیاء فرایند آخر مرحلۀ نهایت در ــلیم س  بود. »انتقام« از عبارت س

 با را مرحله این ســلیم ســلطان اســت. منازعه ورود به از عبارت انتقام جلوة و مظهر گفتیم

 را وا تا داد اسماعیل انجام شاه براي ) تحریک آمیز136: 1347چهارنامۀ (نوائی،  فرسـتادن

 به ورود به وادار را اســماعیل شــاه تا شـد موفّق نیز سـرانجام و کند جنگ به ورود به وادار

 با نبود، تحقیري هیچ موجد گرچه چالدران جنگ در اسماعیل شـاه شـکسـت .کند منازعه

 به او در را »شرم« احساس قزلباشان، نزد شـاه اسماعیل شـخص مرادي نقش رفتن دسـت از

  ).103: 1393 (مصباح، آورد. وجود

  شرم احساس از ناشی رفته دست از اعتبار احیاء.7,3,4 

  اسماعیل شاه دوران در جبران -شرم فرایندالف) 

 انسان مافوق دلائل از نظامیاش کامیابی و بود صوفی یا شیخ یک از فراتر اسماعیل شـاه

 آزمون زلهمن به را چالدران جنگ اسماعیل شاه که آنجا از ولی شـد.می او برشـمرده بودن

شــد (امورّتی،  مذهبی بحرانی وارد تاریخی لحاظ به شــکســت از پس بود، پذیرفته الهیاش

 برابر در را خویش نیرومند و اراده معنوي قدرت تنها نه شـکست این از ). پس319: 1389

چشم  در او شـکسـت ناپذیري جوهرة و هاله )، بلکه38: 1347داد (نوائی، دسـت از دشـمن

ــ نیز پیروانش ــکس  ثابت خود اعمال با قزلباشــان چالدران از ) پس43: 1389ت (رویمر، ش

 او با مرادي و مریدي رابطه به پایبند دیگر و ندارند شــاه محض از اطاعت به نیازي کردند

 اســماعیل شــاه نقش مذهبی رفتن دســت از دیگر ).  نشــانه169:  1389نیســتند ( ســیوري،

 تکوین دوره در که است چالدران شکست از پس او حسینی سیادت ادّعاي شدن فراموش

  ).320: 1389داشت ( امورّتی،  وجود چالدران از پیش دوران در تحقّق قدرتش و

 پی در را او »شرم« داخلی اجتماعی انباشت سطح در اجتماعی نقش رفتن دسـت از این

د نش دیده او از درخشـانی فتح و افتاد شـراب در دیگر نخندید، چالدران از پس او داشـت.

 داراي و »بلندمدّت« انباشــت داخلی ســطح در شــرم این به او واکنش .)38: 1347(نوائی، 

ــی« ماهیّت ــمیم را کنش این توانمی بود. »کنش ــه به فقها ورود براي او تص  دولت عرص

 صفوي تأسیس در گرچه دانست. قزلباشان و تصوّف عنصر ضرر به ایران و جامعه صـفوي

 فقها پاي آرامی به اسماعیل شـاه که بود جنگ چالدران از پس نداشـت، نقش فقیهی هیچ

  ).292- 293: 1388کرد(جعفریان، باز را قضائی و شرعی امور در
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 اجتماعی انباشــت ســطح در اســماعیل شــاه بلندمدّت و کنشــی اعتبار احیاء روش تأثیر

 ايمنطقه اجتماعی انباشت سطح یعنی مجاور انباشـت اجتماعی سـطح در توانمی را داخلی

 کرك آلبو آلفنسو به دست هرمز تصرّف چالدران شکست از پس اسـماعیل شـاه دید. نیز

 دولت به کمک و عثمانی علیه را آنان یاري قول عوض در و شــناخت رســمیت به را

 احیاء روش بلندمدّت ماهیّت دیگر ). مصــداق188 -189: 1389گرفت (لکهارت، صــفوي

» القاص«نام  و صــفوي دولت پرچم روي بر» قصــاص« عبارت  درج اســماعیل شــاه اعتبار

 آمد دنیا به چالدران جنگ از پس که گذاشت خود پسر فرزند بر اسماعیل شـاه که اسـت

  ).162:  1370خواند میر،  بن (امیرمحمود

  نتیجه گیري

ت، که داشـته اس یبا مختصـات قابل توجه رانیا یمعاصـر، انقلاب اسـلام رانیا خیدر تار

 یخیارت ،یاسیحادثه بزرگ ســ نی. به نظر نگارندگان ادیآ یر مبزرگ به شـما دادیرو کی

ر سر کند. سخن ب یبازگشـت م زین رانیاسـلام و ا خیتار يکه گاه تا ژرفا ،ياشـهیدارد و اند

 ،یموسـوم به عزت طلبِ انقلاب اسلام یخارج اسـتیموجود در سـهاي مؤلفهاسـت که  نیا

ه دارد؟ باورمندان ب ییها شهیر ران،یم و ااسـلا شـۀیتحولات و اند خیدر تار ایاسـت  یتصـنع

ذشته از گ  رانیا یخارج استیس خیباورند که در تار نیبر ا» منزلت طلب یخارج استیسـ«

و  ایرانیهاي اسطوره داشته و دارد. يا ژهیو گاهیحضور و جا »یسـائقۀ عزت طلب«تا امروز،  

 یان عزیز و ماندگار شده اند کهائمه اطهار شـیعه، همگی به این علت در حافظه تاریخی ایران

زورگو مقاومت کرده اند و در این راه به شـهادت رسیده اند. هاي علیه حکام وقت و قدرت

شــیعی بنا شــده اســت که نمود آن در  – ملی  عزّتفرهنگ اســتراتژیک ایرانی بر مبناي 

و پس  تهسیاست خارجی قابل مشاهده است. این فرهنگ از قبل از انقلاب اسلامی وجود داش

منافع هاي تاولویبطوریکه  اســت و تداوم پیدا کرده تثبیت ،تقویت وقوع انقلاب اســلامیاز 

در همین  .ندکمی تعیین طلبی مذهبی و ملیملی ایرانیان را هنوز نه اقتصــاد و رفاه که منزلت 

ت ربر مبناي تشیع و احیاي قد اسلامیـ����  دوره بازیابی هویت ایرانی که دوران صفوي،راستا 

مصداقی از پیشینۀ تاریخی وجود ریشه دار سائقۀ عزت  شودمی از میان رفته کشـور محسوب

ــت که با تمام فرازو نشــیب آنها طلبی ایرانیان در فرهنگ اســتراتژیک تحولات  هايبوده اس

ـــتراتژي ـــته و با وقوع انقلاب هاي خـارجی، همچنـان در مرکز تـدوین اس خارجی قرار داش

   .ایی و بالندگی رسیده استاسلامی ایران به شکوف
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    :مآخذ و منابع
ـــکندر -  آراي عالم تاریخ ) .الف 1387 )ترکمان بیگ اس

  .کبیر امیر انتشارات مؤسسه :تهران ) دوّم چاپ اوّل، جلد)،عبّاسی

ـــکنـدر -  آراي عالم تاریخ ) .ب 1387 )ترکمـان بیـگ اس

  .کبیر امیر انتشارات مؤسسه :تهران ) دوّم چاپ دوم، جلد)،عبّاسی

در تاریخ ». مذهب در دورة صفوي).« 1389امورّتی،ب.س( -

. ویراستار دانشگاه کمبریج. ترجمۀ یعقوب آزند. تهران جامی: ایران

334- 311  

 سلطنت روزگار رد یرانا ) .1370 )خواندمیر بن امیرمحمود -

 .طباطبایی غلامرضا کوشـش به .طهماسب شاه و اسماعیل شاه

  .افشار ودمحم دکتر بنیاد موقوفات :تهران

دورة هاي تاریخ نظامی ایران، جنگ).1384بیـانی، خـانبابا( -

  .(چاپ دوم)، تهران: مرشد.صفویه

 سیاست و فرهنگ روزگار صفوي.). 1388جعفریان، رسـول( -

  تهران: نشر علم .1جلد 

ترجمه  تاریخ ایران(دوره صفویان).). 1389دانشگاه کمبریج( -

  یعقوب آژند. تهران: جامی

در تاریخ ایران(دورة ». برآمدن صفویان). «1389رویمر، ه. ر. ( -

ــگاه کمبریج. ترجمه یعقوب آژند. تهران:  ــتار دانش ــفویان). ویراس ص

  7-160جامی 

ـــیوري، ر.م ( - ــفویان).«1389س ــکیلاتی ص  در تاریخ»نظام تش

ایران(دوره صـــفویان). ویراســـتار دانشـــگاه کمبریج. ترجمه یعقوب 

  161-180آژند.تهران: جامی: 

.تهران: انتشارات بنیاد عالم آراي صفوي). 1350ه(شکري، یدالل -

  فرهنگ ایران

 اسماعیل شاههاي نامه نگاري).« 1385غفاري فر، عباس قلی( -

ــفوي اول ــارلکن با ص ،تاریخ »آلمان مپراتورا )مپنج کارل( ش

  61 -69): 1385(زمستان 29روابط خارجی.شماره 

 با صفوي اول اسماعیل شاه روابط).« 1385غفاري فر، عباس قلی( -

(زمستان 37.شـماره تاریخ روابط خارجی،»بابر  محمّد ظهیرالدّین

1387 :(77-68  

ســیاســت خارجی ایران در دوره ). 1342فلســفی، نصــرالله( -

  جیبیهاي . تهران: نشر کتابصفویه

ــفیران دربارة نکاتی).« 1385قدیمی قیداري، عباس( - هاي دولت س

 27و  26شماره .تاریخ روابط خارجی».صـفوي دربار در اروپایی

  53-64):1385( بهار تابستان 

 -1350ایران  با اروپـائیـان تمـاس«.)1389لکهـارت، ل ( -

ــفویان دورة)ایران تاریخ در»  م 1736 ــتار ) ص ــگاه ویراس  دانش

  218-181آژند. تهران: جامی یعقوب ترجمه .کمبریج

ـــان (  - ـــبـاح، احس عزت جوئی و منازعات دولت ). 1393مص

پایان نامۀ دکتري علوم ســـیاســـی دانشـــگاه  .نمدرن ایران با جها

 تهران.

 .نظریـۀ فرهنگی روابط بین الملل). 1391نـدلیبو، ریچـارد ( -

ـــیـد جلـال دهقـانی فیروزآیـادي، روح الله طالبی آرانی و  ترجمـۀ س

مرتضـــی نورمحمدي، تهران: انتشـــارات پژوهشـــگاه فرهنگ، هنر و 

  ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

ي فکري، فلسفه و کلام هافعالیت).« 1389(نصـر، سـید حسین -

ــفوي در تاریخ ایران (دورة صـــفویان). ویراســـتار ».  در دورة ص

  372 – 335جامی:  :تهران .آژند یعقوب دانشگاه کمبریج. ترجمه

 در ایران خارجی روابط تاریخ ) .1374 )علی اکبر ولایتی، -

ین ب و سیاسی مطالعات دفتر :تهران .صفوي عباس اول شاه عهد

  .المللی

 در ایران خارجی روابط تاریخ ) .1375 )علی اکبر ولایتی، -
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