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 اسماعیل مكاتبات تاريخى شاه
  دقايق ديپلماتیك

  
  نسیم خلیلى

  
  روزنامه شرق ٢٠٠۶مى  ٧ - - ١٣٨۵ارديبھشت  ١٧يكشنبه 

  
.......................................................................  

  نكته
  

شود، عالقه و توجه مخصوص شاه صفوى به اسـتفاده   ھا دستگیر مخاطب مى از نكات قابل توجھى كه با خواندن نامه
خـوريم كـه مولـف در     طورى كه در ھر چند سطر، بـه عبـارتى عربـى برمـى     ھا است به نگارى از آيات و احاديث در نامه

ھـا، از اشـعار نیـز مـدد      از ديگرسو شاه براى زينت بخشیدن بـه نامـه  . پاورقى نام سوره و آيه مربوطه را درج كرده است
خطـايى،  شايد اين عالقه بوده است كه باعث شده شـاه خـود بـه شـعر و شـاعرى روى آورد و بـا تخلـص        . گرفته است

  . اشعارى از خود به يادگار نھد
  

ھاى نسبتًا دور كه مقاالتى از يك مورخ نوانديش به نـام عبدالحسـین نـوايى در مجـالت اطالعـات ماھیانـه و        در آن سال
شد، ھنوز كسى به درستى و شايستگى تـام،   يادگار، درباره لزوم و ضرورت مطالعات سندشناسى تاريخى، چاپ مى

بايـد زمـان   . اى بـه نـام تـاريخ پـى نبـرده بـود       تفكر نوانديشانه محققانه و تاثیر شگرفش بـر گسـتره   به عمق اھمیت اين
گذشت تا محققان اين عرصه، به باورنوانديشانه پااليش تاريخ از روزنه سندخوانى و سندشناسى پى ببرنـد؛ دكتـر    مى

كتوب تاريخى از ديربـاز مـرا بـه خـود مشـغول      آورى مدارك و اسناد م انديشه جمع«: نويسد نوايى خود در اين زمینه مى
داشت و به سابقه ھمین شور و شوق، از بیست و اندى سال پیش بدين كار ھمت گماشتم و نخستین قـدم مـن    مى

ھـاى تـاريخى بـه منظـور نشـان دادن       در اين راه انتشار مقاالتى بود در مجالت اطالعات ماھیانه و يادگار براساس نامـه 
ھـاى   مجموعـه اسـناد و مكاتبـات تـاريخى ھمـراه بـا يادداشـت       _ رك شاه اسماعیل صفوى (» .نادارزش تاريخى آن اس

ايـن گفتـارى   )  ٩ص _  ١٣۶٨ -تھـران   -چـاپ دوم  _ انتشـارات ارغـوان   _ به اھتمام دكتر عبدالحسین نـوايى  _ تفصیلى 
ناد و متون منحصر بـه فـرد تـاريخى    است از محققى كه سالیان درازى از عمر خود را در راه پر ارزش تدوين و بررسى اس

  .گذرانده است
  

. ھا موفق شد با طى مراتبى، در رشته ادبیات به اخذ درجه دكترا نايل شود متولد شد و بعد ١٣٠٢دكتر نوايى در سال 
ھاى تاريخى در عرصه كتاب و مطبوعات، به نويسندگى و تحقیق پرداخت و موفق شد آثارى تالیف  سال در زمینه ۶٢او 
  . د چنان نوآورانه و برجسته كه جوايز كتاب سال را پى در پى از آن خود كردندكن
  

خـان زنـد، فتنـه     به چاپ رسید و مھمترين آثارش، تـاريخ ايـران و جھـان، كـريم     ١٣٢۴نخستین كتاب دكتر نوايى در سال 
التـواريخ حسـن روملـو،     حسـن ھاى ايران از مشروطه تا اولتیمـاتوم و نیـز تصـحیح آثـارى چـون ا      باب، فتح تھران در دولت

بخشید، تالشش  اى مى اما آنچه به او برجستگى و امتیاز ويژه. البلدان و تاريخ گزيده بوده است  الشعرا، مرآت حديقه
اى بـود كـه    يعنى ھمـان چیـزى كـه در حـوزه دانـش تـاريخ، بـه مثابـه حلقـه مفقـوده          . در عرصه خطیر سندشناسى بود

  . ھست ھا بوده و وجويش از ضرورت جست
  اى به نام اسناد تاريخى حلقه مفقوده• 

وجوى كتابى كه آبستن واقعیت اسـت، بـه    ھاى تاريخى بازمانده از ديرينگى زمان، جست الى انبوھه كتاب گاھى البه
اى رھـا شـده در بـاد و نفـرين و      پاسـخ زمانـه   ماند يـا كنـد و كـاوى ممتـد در دل خسـتگى بـى       وجوى كیمیا مى جست

  . ماند جويى كه در پى گوھرى ناب و ناياب مردد مىو فراموشى؛ جست
  

ھـايى باشـد كـه اغلـب از دخـل و       تر به انـدك بازمانـده   ريگش شايد نیازمند نگاھى عمیق كند و كاو در دل تاريخ و مرده
ھايى اسـت   آنچه به نام منابع مكتوب تاريخى به دست ما رسیده است، اغلب تنديس. اند تصرف مورخان مصون نمانده

دروغ و گزافه تراش خورده و فريبنده و غیرقابل اعتماد؛ ھنر مورخ امروزى شـايد كشـف پرتوھـايى از واقعیـت باشـد از      به 
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ھـا   ھا و مھر ھا و اسناد و سنگ نبشته ترى ھمچون نامه پس معمايى به نام تاريخ و در پیچاپیچ اين تكاپو، منابع اصیل
آورى و تـدوين اسـناد و بـه ويـژه      بـه تعبیـر رسـاتر، جمـع    . اھـد آمـد  ھا، بیشتر به كار محقـق خو  ھا و سكه و كاشیكارى

تواند گام بلند و موثرى براى دسـتیابى بـه ھمـین ھـدف خطیـر       ھاى نامدار تاريخ، مى مكاتبات تاريخى بازمانده از چھره
اھد كـرد و مجـوزى   ھا نھفته است، قصد و نیت واقعى نگارندگان خود را برمال خو آنچه در دل اين مكاتبات و فرمان. باشد

امـروزه بـاور رد   . ھا و منـابع دسـت خـورده بـه دسـت آمـده اسـت        تر آنچه از دل كتاب خواھد بود براى بررسى سنجیده
توانايى نقد و سنجش . گیر و پذيرفتنى تبديل شده است ھاى تاريخى، به باورى ھمه نظريات ولو محكم نھفته در كتاب
لـزوم  . ھـا بـردارد   ھا را از ھـم جـدا كنـد و پـرده از روى ابھـام      ھا و واقعیت اگويهتواند و ھر ديدگاھى از نظر تاريخى، مى

ھـا   زدگى گیرد؛ اينجاست كه قھرمان انديشانه تاريخى از ھمین جا ريشه مى ھاى دگم تجديد نظر در تاريخ و برداشت
يخى كه به منزله وحى منـزل  ھاى علمى تار شود و آنچه بیشتر نه به عنوان يافته خورده تاريخ زدوده مى از صفحه خط

انـد؛   در ذھن و جان مورخان جا افتاده بودند، تبديل به نظرياتى متزلـزل خواھنـد شـد كـه نیازمنـد بـازنگرى و موشـكافى       
خواھى از ھر آنچه به تاريخ دوخته شده است، كنده شوى و به واقعیتى ناب دست يابى، آنجاست كـه بايـد    وقتى مى

  .شوىترديد كنى و بینديشى و رھا 
  

شـود و بختـك    واقعیت اين است كه آفت دخل و تصـرف و حـب و بغـض در تـاريخ نگـارى، بـه دوره خاصـى منحصـر نمـى         
آنچه از منابع يونانى و سريانى و رومى و اروپايى در زمینه تاريخ «: شومى است كه بر گستره تاريخ سايه افكنده است
اروپايى درباره تاريخ بعد از اسالم نوشته شـده پـر اسـت از اغـراض     ايران پیش از اسالم و آنچه از منابع عربى و تركى و 

. ھـا  پـردازى  ھـا و قصـه   اند پر است از افسانه سیاسى و اجتماعى و مذھبى و آنچه ايرانیان خود در اين زمینه پرداخته
نیا و تـرس از مصـادر   مروت د بگذريم از اين كه چگونه مولفین ايرانى به مناسبت اقتضاى زمان و رعايت تمايالت ارباب بى

  ھا و قدرت و طمع به كیسه صاحبان زور و زر حقايق را وارونه جلوه داده و سفاكى
  

اربـاب  «يـا  » الملـك عقـیم  «ھاى موحش را عنوان مصلحت و سیاست بخشیده و به استدالل  ھا و تاخت و تاز سنگدلى
ھـا را در زرورق عبـارات بـه     ھـا و غـارت   ا و قتـل ھـ  ھا و كله منار ساختن فجايع و رذايل اعمال از كشتار» الدول ملھمون

انـد و بدبختانـه صـفحات كتـب تـاريخ مـا پـر اسـت از ايـن           بر صفحه تاريخ ثبـت كـرده  » فتوحات يا حسنات اعمال«صورت 
  ) ٨ص _ رك ھمان (» .ھا پرورى ھا و ظالم كشى حق

  
اى در دل سردرگمى تـاريخ اشـاره كـرده     هھاى محققان دكتر نوايى با اين اشاره، در واقع به ضرورت چنین كالبدشكافى

كتابى كه مشحون از ظرايف تاريخى . است و كتابى ارزنده را به جامعه محققین مشتاق تاريخ ايران تقديم داشته است
توجه به اسناد براى دستیابى بـه كنـه تـاريخ و لـزوم ايـن      . سازد اى را آشكار مى ھاى تازه بديلى است كه واقعیت بى

كند، در ابتداى ايـن مقالـه    اى است كه روح نگارنده را درگیر مى دھنده ھاى تكان اريخى، از جمله دغدغهھاى ت پالودن
  .ھاى اين دغدغه در كالف ذھن محققى برجسته در اين عرصه اشاره كرديم به بارقه

  ھاى صوفى جوان و تفصیالتش  نگارى نامه• 
ت در ھمـین عرصـه؛ دكتـر نـوايى در كسـوت مولـف ايـن اثـر،         كتاب مكاتبات تاريخى شاه اسماعیل، در واقع تالشى اس

ھـايى از تـاريخ    ھا و اسناد تاريخى، با نگاھى محققانه، اليـه  اى از نامه موفق شده است عالوه بر نقل و بیان مجموعه
راى اى بـوده اسـت بـ    ھا، انگیـزه  موضوع و مناسبت ھر كدام از اين نامه. عصر صفويه را بر خواننده خويش مكشوف دارد

ھاى خـود را در اختیـار خواننـده قـرار دھـد تـا بررسـى منـدرجات آن نامـه يـا فرمـان             اى از دانسته نويسنده كه مجموعه
از ظرايـف كـار   . ھـاى تـاريخى درخـور    انـداز  تر صورت پذيرد و ھمراه شـود بـا حجمـى نسـبتًا قابـل توجـه از چشـم        آسان

كوشد تصويرى از سند را نیز در ذھن مخاطب ترسیم كند، با ايـن   محققانه دكتر نوايى، در اين كتاب اين است كه او مى
وجوى سند شتافته و آن را از نظر گذرانده است؛ از جمله درباره مشخصات  ابتكار است كه مخاطب انگار خود به جست

وشـته  اى است به طـول دو متـر و بـه تعلیـق اعلـى ن      اين فرمان بر كاغذ خان بالیغ يكپارچه«: نويسد نخستین سند مى
و يا درباره صورت ظـاھرى فرمـانى از   ) ١۴ص _ ھمان (» .شده است و من اصل آن را در خاندان جابرى به اصفھان ديدم

اين نامه به خط نستعلیق شیوا، قدرى با طال و قدرى با مركب «: نويسد كتاب، چنین مى ١٠۶شاه اسماعیل در صفحه 
غـالم شـاه   / بود مھر على و آل او چون جان مرا در بـر  : ن استنوشته شده و سجع مھر صوفى كامل بر اين فرمان چنی

  » مردان است اسماعیل بن حیدر
  

از سوى ديگر اھمیت ھر سند نیز از سوى مولف مشخص و برجسته شده اسـت؛ از جملـه در اھمیـت نخسـتین سـند      
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حاظ نماياندن طرز صدور و نحوه قويونلو كمتر سندى باقى مانده و فرمان مذكور از ل چون از دوران آق«: خوانیم چنین مى
ھـا و   انشاء بسیار جالب بود به ذكر آن مبـادرت رفـت ولـى علـت اصـلى از انتخـاب ايـن سـند، اسـامى و تعـداد مالیـات           

  ) ١۴ص _ ھمان ( » ...پرداختند و در اين نامه به تفصیل ذكر شده است عوارضى بود كه مردم مى
اسـماعیل،   ھـاى صـوفى جـوان، شـاه     نگـارى  و به مناسبت آغاز نامهاز سوى ديگر مولف توانسته است در چند صفحه 

از سلطان حیدر بگويد و ازدواجش با مارتـاى رومـى كـه در تـاريخ ايـران بـه عنـوان        . فراز و نشیب زندگى او را ترسیم كند
یا میرزا علـى  ھاى كار ك شود، از رفتن به الھیجان و حمايت عالم شاه يا علم شاه بیگم يا حلیمه بیگى آغا معروف مى

ھاى برخاسته از اين ناكـامى   گیالنى، از خیزش مغرورانه صوفى جوان، جنگ چالدران و شكست شاه نوخاسته و پیامد
پس از شكست قاطع چالدران ديگر قدرت معنوى و اراده نیرومند خود را «: در انديشه قزلباشان و ھواداران طريقتى ديرپا

آيد كه او خود را صـاحب رسـالتى از جانـب حـق در تـرويج و تثبیـت        ز قراين بر مىچه ا. در غلبه بر دشمنان از دست داد
ھـا   دانست و صاحب دعـوتى ھـم در ايـن زمینـه بـوده و اطرافیـانش دربـاره وى سـخن         مذھب شیعه اثنى عشرى مى

  گفتند و از مى
  

دانستند و فتوحات  ناپذير مى گرى و تايید من عنداهللا او را داراى نیرويى خدايى و شكست طريق پیمودن مراتب صوفى
پى در پى وى و غلبه بر دشمنانى كه تعداد سپاھشان چند برابر سپاه اسماعیل بود اين انديشه را تقويت كرده بود تـا  

  ) ٣٨ص _ رك ھمان (» .ھاى دور و دراز خاتمه داد اينكه واقعه چالدران به اين انديشه
  

ھـاى اساسـى دربـاره حیـات اسـماعیل جـوان كـه در واقـع          انسـتنى اى از د و به اين ترتیب است كه مخاطب با چكیده
ھـاى مكاتبـات شـاه،     ھا در فھم و ھضم بريده اين دانسته. رو خواھد شد شود، روبه موضوع اصلى كتاب محسوب مى

  .ترديد موثر خواھد بود بى
شاه صفوى به اسـتفاده  شود، عالقه و توجه مخصوص  ھا دستگیر مخاطب مى از نكات قابل توجھى كه با خواندن نامه

خـوريم كـه مولـف در     ھا است به طورى كه در ھر چند سطر، بـه عبـارتى عربـى برمـى     نگارى از آيات و احاديث در نامه
ھـا، از اشـعار نیـز مـدد      از ديگرسو شاه براى زينت بخشیدن بـه نامـه  . پاورقى نام سوره و آيه مربوطه را درج كرده است

ه است كه باعث شده شـاه خـود بـه شـعر و شـاعرى روى آورد و بـا تخلـص خطـايى،         شايد اين عالقه بود. گرفته است
  . اشعارى از خود به يادگار نھد

  
جالب است كه شاه آنجا كه به اقتضاى منصب خود ناچار است از امور دنیوى سخن بگويد، بـا حـالتى از عـذاب وجـدان،     

كه مقصـد اصـلى و غـرض كلـى از ارتكـاب امـور فانیـه         يعلم اهللا«: شمارد ھاى عمل خود را چنین بر مى داليل و ضرورت
دنیوى و تمشیت احكام صورى غیر اشاعت احكام شیعه طاھره و اذاعت آثار فرقه ناجیه كه تا غايت انوار و اسرار اصـول  
و فروع آن در حجاب ظالم ظلم مخالفان دين و دولت و معانـدان ملـك و ملـت مخفـى و منطـوى بـود نبـوده و نیسـت واال         

بلند صفوى انتما و نھمت ارجمن مصطفوى اعتال كه ارثا و جبله از تعلق امور دنیه دنیا و جزئیه سـلطنت ايـن سـرا    ھمت 
ص _ رك ھمـان  (» .تنفر و ابا دارد، ارفع و اعلى آن است كه به زخارف فانیه خسیسه و حطام رديه خبیثه التفـات نمايـد  

ھاى خود به سالطین عثمـانى بـه    اى است كه شاه در نامه با تمسك به ھمین احساس غرورآمیز مذھبى و فرقه) ۴٩
االيـام الـى    آرا پوشیده نیست كـه از قـديم   بر راى عالم«: گويد كرات از عظمت و برترى طايفه و طريقت خود سخن مى

االن به خاندان ما نسبت ارادت و اعتقاد و سمت محبت و اعتضاد اھـالى ممالـك خصوصـًا اھـل ديـار روم ثابـت و محقـق        
مكـان   آشـیان و حظـاير مقدسـه مشـايخ جنـت      ست و ھمواره از آن جا ارباب طلب و سلوك متوجه ايـن خانـدان ھـدايت   ا

اند و ھر كس به قدر قابلیت فطـرت خـود بـه مقصـود معنـوى و مطلـوب اخـروى فـائز          شده اهللا تعالى ارواحھم مى قدس
ھـاى پیـروان    كايات شـاه عثمـانى از خودسـرى   شاه اين نامه را در پاسخ به شـ ) ۵۵ص _ رك ھمان (» ...اند گشته مى

  . فرقه صفوى در آناطولى داده است
  يكى به نعل و يكى به میخ• 

ھاى بازمانده از شاه جوان، تنوع جالب توجھى وجود دارد؛ صوفى جوان با لحنـى كوبنـده و در عـین     در میان انبوھه نامه
دارنـد و   ا ديگر دشمنانى كه حريم حرمت او را پاس نمىگويد و ب حال مودبانه و شاھانه با سالطین عثمانى سخن مى

رو  اش، ارزشى قايل نیستند، با لحنى گزنده و تھديدآمیز روبه راى براى فرقه ناجیه اعتقادى او و قزلباشان ھمراه و ھم
او ھاى شاه اسماعیل به شیبك خان ازبك به اين لحاظ، از جـذابیت و اھمیـت خاصـى برخـوردار اسـت؛       شود؛ نامه مى

گیرد كه گوياى توسل و اتكاى او به نیرويى غیبى و ماوراى  براى واھمه ايجاد كردن در ذھن شیبك، از عباراتى مدد مى
به ما رسید، به خاطر ما آمـد كـه بخـت از    ) اى ازبكان در خراسانھ خودسرى(چون خبر ... يا على مدد«: انسانى است
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ز مشـرق تـا بـه    ... اهللا تعالى، بـه فـتح و فیـروزى سـوار شـديم      پس بعون. با آل على ھر كه در افتاد برافتاد. او برگشت
ح نشیند چه از ھر كه با نو/ دست در دامن حیدر زن و انديشه مكن ... على و آل او ما تمام است/ مغرب گر امام است 

با اين ھمه جالب است كه شیبك تـا آن ھنگـام كـه صـوفى جـوان از كاسـه سـرش        ) ٧٢ص _ رك ھمان (» غم طوفانش
كرد شاه نوخاسته در اجراى نیاتش چنان جدى باشد و به دلیل ھمین عدم باور  نوشید، باور نمى قدحى ساخت و مى

ايرانـى را اسـماعیل    و شـاه ) ٧۵ص _ رك ھمـان  (» .نوشـت  ىكرد و تنـد مـ   ھاى خود رعايت ادب نمى در نامه«بود كه 
  . كرد داروغه، خطاب مى

  
آمیـز   گنجد و داراى لحنى صمیمانه و مـودت  از ديگر مكاتبات جالب توجه شاه اسماعیل، كه در ھمین طیف رنگارنگ مى

مالیـك برجـى مصـر، رد و بـدل     ھايى است كه به منظور تحكیم اتحاد میان او و قالضو غورى، آخرين فـرد از م  است، نامه
كوشـد يكـى بـه     مدارى سـالله خـويش مـى    دم قدرت ھاى مردى است كه در سپیده اين ھمه تالش. شده است مى

  . نعل و يكى به میخ بكوبد
  صوفى بچه • 

كوشـد شـاه اسـماعیل و سلسـله      سلطان سلیم، از جمله شاھان سنى راديكالى است كه با به قدرت رسیدن، مـى 
نويسـد و از   ھـا مـى   ھايى كه براى طلب ھمكارى به سران ديگر سـرزمین  او در نامه. ز برابر خويش بزدايدتنومندش را ا
بـرد   نـام مـى  » صوفى بچه لئیم ناپاك اثیم ذمیم سفاك«اسماعیل به عنوان  اى به عبیدخان ازبك، از شاه جمله در نامه

ھا بر آورده و به ھر ناحیه كه قدم نھـاد   دى دود از خانمانبه ايقاد نار تع«، »فرقه ضاله سرنگون«و » با طايفه گمراه«كه 
» ...كره خاك آن ناحیه را گوى صولجان فتنه و فساد گردانید تا از صف نعال فرمانبرى به صدر صفه فرماندھى ترقى يافت

ــه نتیجــه جالــب تــوجھى برســد كــه نشــانگر ھــراس او از    او بــا چنــین مقــدماتى مــى ) ١١٨ص _ رك ھمــان ( خواھــد ب
ھر مومن موحد را بغـض فـى اهللا بـه آن طايفـه گـم راه امـرى اسـت مھـم و         «: نمايى روزافزون صوفى كامل است درتق

ھا ھمین سلطان سلیم بود كه با مرگ آخرين بازماندگان سـلطنتش كـه    بعد) ١٢٠ص_ رك ھمان (» .غرضى است ملم
يافت براى در ھم كوبیـدن اقتـدار شـاه اسـماعیل؛ او     اى  بديل پیدا كرد و انگیزه به ايران پناھنده شده بودند، قدرتى بى

ساز، بـه نـام    ھايى شاه اسماعیل را از اين دشمنى و نفرت آگاه كرد و سپس جنگى تاريخى و سرنوشت ابتدا در نامه
مـع  سلیم نخست به قلع و ق«: ھايى، زنگ خطر را به صدا در آورده بود البته او پیش از اين با نشانه. چالدران را كلید زد

چھل ھزار زن و مرد و برنـا و كـودك   . فرمان داد) به اصطالح تركان شیطان قلى(شیعیان ترك و مريدان شاه قلى بابا تكلو 
آن گــاه از . ھــا افتادنــد و پیــر در ايــن واقعــه كشــته شــدند يــا گــوش و بینــى خــود را از دســت دادنــد يــا بــه ســیاھچال   

االسالم نیز خـون و مـال و زن و فرزنـد شـیعیان ايـران را       ت و شیخاسماعیل فتوا خواس االسالم براى جنگ با شاه شیخ
تر شده بود بـه جنـگ بـا     اسماعیل به خاك آناطولى خشمگین حالل شمرد و سلطان خشمگین ترك را كه از تجاوز شاه

كـه در  او به پشتوانه ھمـین امـور بـود كـه چنـان تھـورى پیـدا كـرد         ) ١٣۶ص _ رك ھمان (» .ايرانیان تحريض و ترغیب كرد
كاريـت بـر كنـیم و از سـر قـدرت سـرورى سـوداى         به سرپنجه قوت كـام كـارى دسـت و بـازوى سـتم     «: اى نوشت نامه

مفاسـد شـر و شـورت از سـر عجـزه و مسـكینان بـرداريم و از آن آتـش كـه در          . ات به در كنیم صفدرى از سر سراسیمه
اى ديگـر بـه شـكلى ھشـدارآمیز، تھديـد       و در نامـه  ) ١۴۵ص _ رك ھمـان  (» .اى دود از دودمانت بـرآريم  ھا زده خانمان

بايد كه پنبه غفلت از گوش ھـوش بیـرون كـرده كفـن در دوش گرفتـه مھیـا باشـید كـه بـه موجـب انمـا            ... «كند كه  مى
رك ھمـان  (» ...دمار از روزگارت برآرند و در آن ديار ديار نگذارنـد ... توعدون الت عسكر ظفر مخصوص كانھم بنیان مرصوص

  ) ١۶٠ص _ 
  
  ھا  سیل فتح نامه• 

ھـايى و   بعد از پیروزى در جنگ چالدران نیز، سلطان سلیم مغرورانه به ھمه شاھان و فرمانروايان اطراف و اكنـاف، نامـه  
از جملـه بـه شـاه رسـتم، حـاكم      . كنـد  فرستد و ابراز شادمانى و غرور مى ھايى مى يا بھتر است گفته شود فتح نامه

و، اعیان تبريز، سلیمان، پسر و جانشینش، امراى مشرق و قبايل كرد و غیره در اين میـان يكـى   لرستان، مراد آق قويونل
اش را در دو قصـیده، يكـى بـه فارسـى و ديگـرى بـه تركـى،         از شعراى ايرانى نیز چاپلوسانه سـلطان سـلیم و پیـروزى   

اهللا بن روزبھـان   ى نیست جز فضلشود، كس اين شاعر ايرانى كه ابتدا با نام خواجه اصفھانى معرفى مى. ستايد مى
خنجى االصل الشیرازى الشافعى الصوفى، معـروف بـه خواجـه مـال كـه ادوارد بـراون، شـايد بـه ھمـین مناسـبت، او را           

  او ھمان كسى. نامد مى» ايرانى دشمن وطن خويش«
ھر حلـى آن را نوشـته   كه يك شیعى برجسته به نام ابن المط» الحق نھج«ھا قبل با ديدن كتابى به نام  است كه سال

او در مقدمه يكـى  . اى بر اين كتاب بنگارد و افكار و اعتقادات ضدشیعى خويش را بیشتر بنماياند بود، تصمیم گرفت رديه



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

۵ 
 

كنـد كـه او را وادار بـه تبعیـدى اجبـارى       ھاى خود، روى كار آمدن شیعیان را چنان تلخ و تكان دھنده معرفى مى از كتاب
گرايـى را توسـعه    اند و نظريـات رافضـى و فرقـه    گزاران اين سرزمین را اشغال كرده از بدعت گروھى... «: ساخته است

اين مسئله باعث گرديد كه من سرزمین پدرى خود را تـرك گـويم و پـس از وداع از عزيـزان و يـاران راه تبعیـد در       . اند داده
يعنى جايى كه ... دم و در آنجا ساكن شدماز اين رو شھر خود اصفھان را پشت سر گذاشتم و به كاشان آم. پیش گیرم

 ٢۵ص _  ١جلد _ احقاق _ رك شوشترى (» .گرايى و الحاد خبرى نیست نظريات اھل سنه و جماعه گسترده و از فرقه
  )٨١ص _ پیدايش دولت صفوى _ نقل از میشل مزاوى /  ٢۶و 

سلطان سلیم ھمواره با لحنـى گزنـده و   اسماعیل در اثر شكست و با اين كه  جالب است كه با غمگینى ناگھانى شاه
اى كه بعد از اين شكست تـاريخى بـه سـلیم نگاشـته اسـت،       داد؛ او در نامه ادبانه، صوفى را مورد خطاب قرار مى بى

از سوى ديگر سـلطان سـلیم بـا    . رعايت ادب و احترام را فراموش نكرده و در شش سطر به نعت سلطان پرداخته است
اى كـه ھنـوز    نويسد تا با بیان پیروزى خود، او را از اتحاد با صفويه اى ھم به قالضوى مصرى مى هباد غرورى در گلو، نام

قالضـو  . گويد و حتى در ھمین نامه از تصمیمى دوباره براى عزيمت به ايران سخن مى. نماياند، بازدارد ھم خطرناك مى
كند و تمايالت پنھان خود را به خاندان صـفويه و   نیز در پاسخى ظريف، سلطان سلیم را از خطر چنین تصمیمى آگاه مى

در اين نامه دقايق ديپلوماتیك رعايت شده و قالضو در زيـر پـرده   «: سازد اعتقادات شیعى آنھا، شكلى ظريف آشكار مى
انديشانه تصمیم خود را در جلوگیرى از انھـدام قطعـى دولـت قزلبـاش اعـالم داشـته و        كلمات نرم و دوستانه و مصلحت

اسماعیل عازم شود، وى با سـپاه بـه شـام خواھـد      حًا به سلطان ترك گوشزد كرده است كه اگر او به جنگ با شاهتلوي
كنـد و خـط مراجعـت او را قطـع      آمد و معناى سیاسى اين مطلب اين است كه وى به متصرفات سلطان ترك حملـه مـى  

  ) ٢۶٠ص  -رك ھمان (» .كند مى
ھايى صحه نھاد و اذعـان داشـت كـه در مجمـوع      ز بر اھمیت و ارزش چنین كتابشايد به عنوان حسن ختام فقط بايد با

اى نـه چنـدان دور،    ھاى روابـط سیاسـى در گذشـته    اين كتاب با سنديت قاطعى كه دارد، پژوھنده تاريخ را با پیچیدگى
  .سازد آشنا مى

  


