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 چكيده
 نسبتاً  محیط یک در كه دوم، بایزید و اسماعیل شاه بین دیپلماتیک و سیاسی روابط صفوى مطالعات در

 مطالعات ی،كل طور  بهاست.  گرفته قرار بعدى های جنگ الشعاع تحت ظاهراً جریان بود، در آمیز صلح

 است. شاید شده متمركز شد، می شروع سلیم آمدن كار روى ناشی از های جنگ ای كه با دوره بر صفوى

 اسناد ،حال این است. با شده اشاره نکاتی چنین به آنها در كه باشد منابعی نبود آن دلیل ترین مهم

 باالیی سطح دیپلماتیک روابط طوالنى، های جنگ دورۀ از قبل طرف دو هر كه دهند می نشان عثمانى

بر  های صفویه و عثمانی آمیز از روابط دولت مسالمت دورۀ بررسی یک این مقاله اصلى اند. هدف داشته

 صفویه با عثمانى دولت اول، سلیم جلوس از قبل واقع در اساس منابع و اسناد آرشیو عثمانی است.

 منابع اساس بر. فرستادند می هدیه و سفیر همدیگربه  به طور مداوم طرف دو هر داشت و خوبى رابطۀ

 نگاه عثمانی به پادشاه ایران ما فرستاد، می اردبیلى اسماعیل شیخ به  دوم یزیدبا كهی یها و هدیه عثمانى

وآمد  رفت چگونگی این، بر بررسی خواهیم كرد. عالوه را مذهبی فرقۀ رهبر یک عنوان قبول وی به و

 داد. خواهیم توضیح را نمایی قدرت ابراز براى آن ازو استفاده  طرف دو هر سفیران

 

شاه اسماعیل اول،  امپراتوری عثمانی، صفویه، روابط ایران و عثمانی،تاریخ ایران،  :های کليدیواژه

 .         بایزید دوم

                                                           
 vuralgenç@hotmail.com                                                                مسئول: ۀنویسند ۀنامیا. را 1
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 مقدمه

 رخ ایران غرب شمال در كه ای نتیجه بی و كننده خسته طوالنى، های جنگ بدون شک

 داشت، ادامه قرن دو از بیش كه صفویان و عثمانیان طوالنى روابط درهمواره  داد می

 جلوس از قبل رقیب نیروى دو این كه گفت باید حقیقت . دركرد میایفا  مهمى قشن

 دیپلماتیک و سیاسى روابط آمیز صلح محیط یک در م 1۵12 سال در اول سلیم سلطان

 عنوان به اسماعیل را شاه ها عثمانی شانزدهم قرن اوایل البته در .دادند می ادامه را خود

 به ولی در عین حال روابط دو جانبه ند،كرد می قلمداد ایران در سیاسی تغییرات مجری

. ندكرد می را احترام اردبیل شیوخ ابتدا در حتی ها عثمانی .داشت ادامه عادى صورت

 گوش به ایشان اخالف و صفویه فرقه مؤسس شهرت اسماعیل شاه ظهور از قبل

معین  مقرری یک بورسا از سال هر كه طوری به بود، رسیده بورسا در عثمانى پادشاهان

 ,Kreutel) شد می فرستاده اردبیل به «سى آقچه چراغ» اسم به بها گران های هدیه یا

1997: 35; Hinz, 1948: 7) . 

 قرامان به و شد رانده اردبیل از قراقویونلو جهانشاه از طرف جنید شیخ كه وقتى مثالً

 های هدیه صوفیه فرقه این به خود احترام دادن نشان براى دوم مراد عثمانى پادشاه آمد،

 اوایل در را عثمان آل تواریخ كتاب كه پاشازاده فرستاد. عاشق جنید برای گوناگون

                           : نویسد می باره این در بود، نوشته دوم بایزید سلطنت
 عثمانى، پادشاه دوم، مراد نسلطا برای آمد، روم به اردبیل از و كرد قهر عمویش با جنید شیخ كه وقتى»

 را خودش صوفیانه هایی فعالیت آنجا در تا كرد طلب ای ویژه جایگاه او از و فرستاد گوناگون های هدیه

 عوض پذیرفت. در بود، ارسال كرده اش خلیفه توسط جنید كه را ها هدیه این دوم مراد دهد. سلطان ادامه

« كرد درویشان او هدیه به و نیز هزار آقچه طال فلورى هزار دویست جنید شیخ به دوم مراد سلطان آن

(Tevarih-i Âl-i Osman, 264.) 

 از . قبلندكرد میرا احترام  آنها عثمانی كه نبود ای فرقه تنها صفویه فرقه واقع، در

 كه آنها ۀیندو نما ها فرقه به معموالً سلطان عثمانی آغاز اختالفات جدی ایران و عثمانی،

 را نوربخشى خلیفه دو دوم محمد سلطان ینکها .داد میتوجه نشان  اشتند،د ایرانى ریشه

. دنمو ارزیابى چارچوب همین در توان می كرد را حمایت به حضور پذیرفت و از آنها

 فایوظ سکونت داد و «مغنیسا» در شهر را نوربخشى خلیفه دو این دوم محمد سلطان

 .(.İdris-i Bidlisi, Heşt Behişt, MS 2198, fol.21a)كرد  ایشان محول به مختلفی

 رهبران یکی از به تصوف به مند عالقه پادشاهی عنوان به بایزید كه دانیممى همچنین ما

 :Sohrweide 1965) كرد می ساالنه كمک به نام حسن خلیفه، آناتولی جنوب قزلباش

.بود اردبیل فرقه به او احترام نشان از خود  این ؛ و(139
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آغاز شده  اسماعیل شاه صفویه با روی كار آمدن «ارتداد»ن این بود كه تصور عثمانیا 

صفویه را از  «گمراهی و ارتداد»كرده و  جدا اسالفش از را اسماعیل شاه بنابراین؛ است

 :           نویسد می باره این در پاشازاده عاشق .دیدند میچشم او 
 احترام آنها به دانشمندان و علما تمام نهمی خاطر به. بودند محمدى شرع پیرو تر پیش صفویه»

 اكنون حیدر طرفداران.  كردند آشکار را خودشان الحاد و رفض اسماعیل شاه زمان در ولى. گذاشتند می

 دیدند می را همدیگر كه وقت هر اسماعیل طرفداران این از كدام هر كه طوری به. اند شده اسماعیل پیرو

 در. گفتند می شاه را لبیک كنند، دعا بیماران برای اینکه جاى به ،گفتند می شاه یکعل سالم جاى به

 و پرسیدند می را آن علت سنت اهل پیروان كه وقتى .رفتند می اردبیل به فقط حج عنوان به روم والیات

 جواب در كنید. دیدن پیامبر جایگاه كه از است بهتر ،روید نمی مکه به اردبیل جاى به چرا كه گفتند می

 روزه و خواندند نمی نماز. رویم میزندگان  به زیارت ،رویم نمی مردگان به زیارت ما كه دگفتن می

 كردند آشکار را خودشان رفض  كه وقتى. زدند یم حرف الحاد و رفض مورد در همیشه. گرفتند نمی

 Tevârîh-i ) «كرد تبعید روملى به ،رفتند می اردبیل كه به را صفویه پیروان آن تمام دوم بایزید سلطان

Âl-i Osman, 266–267). 

 به فقط را مذهبى اصول این ابتدا در عثمانیان كه فهمید توان می راحتى به مثال این از 

 مورخان از یکى عالى، مصطفى .اردبیل شیوخ به نه ،دادند می نسبت اسماعیل شاه

 ماعیلاس شاه» كه نویسد می نصرتنامه خودش كتاب در باره این در شانزده قرن عثمانى

 کیهفتادو از را بدعت و مذهبى اصولاز  برخی جدیدش اعتقاد این به دادن شکل براى

 .  (Walsh, 1962: 207) «است كرده اخذ اسالم مختلف فرقه

 تا عثمانیان ،شد می داده نسبت اسماعیل شاه به مذهبى اصول تغییرات این اینکه با

 احترام صفویه دولت و صفویه فرقه به اول سلیم جلوس از قبل یعنى شانزده قرن اوایل

 احترام سنت این چارچوب در را خودشان سیاسى و دیپلماتیک روابط و گذاشتند می

 طرفى از داشت، آمیز صلح سیاستى صفویان به نسبت اینکه با دوم بایزید .ندداد میادامه 

 اطالعات خارجى و داخلى ارتباطات شبکه توسط و كرد می عمل زیركانه بسیار دیگر

             .وردآمی دست به كافى از ایران
 

    جاسوسی: فرستاده بایزید دوم در تبریز ودیپلماسی  .1

 نسبتاً محیط یک در صفویه و عثمانی خوب روابط دادن نشان براى نشانه ینبارزتر

با  .است ایشان بین در ها هدیه انواع ردوبدل و ها فرستاده وآمد رفت شک بدون ،آمیز صلح

 دو بین مداوم ارتباط مورد در منابع تاریخی فارسی و تركی زمان این طول در آنکه

 آرشیوی منابع اما ،دهند ینم بیشتری به دست جزئیات ها فرستاده وآمد رفت و طرف

وجود  ها فرستاده وآمد رفت و مداوم ارتباط طرف دو بین در كه كنند یم ثابت عثمانی
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 روابط ۀتاریخچ دوم بایزید دوران به مربوط اتانعام دفتر امن به دفترى. داشته است

. ندارند را یاتیجزئ چنین فارسی منابع به نوعی ترسیم كرده كه را ایران با دیپلماتیک

 طرف از كه است اشیایی و فهرست هدایا و ها فرستادهاسناد  از پر انعامات دفتر این

 منابع .اند شدهارسال  دوم بایزید به اسماعیل شاه طرف اسماعیل و از شاه به دوم بایزید

 ،كنند می تأیید را عثمانى آرشیو منابع و گرفته قرار استفاده مورد باره این در كه دیگرى

 و هدیه ردوبدل و ها فرستاده وآمد رفت. است استانبول ونیزى در های دیپلمات ها گزارش

به درک  ،ایم كرده مطرح عثمانی آرشیوی منابع اساس بر ما كه طرف دو بین در اشیا

  منطقى دلیل عثمانى كمک خواهد كرد و دنیاى در اسماعیل شاه و صفویه درست تصویر

                 .كند میرا نیز تا حدود زیادی روشن  ها ایلچى فرستادن براى

 پایتخت و داد شکست شرور در را قویونلو آق میرزا الوند اسماعیل، شاه كه وقتى

 این. بود عثمانى پادشاه دوم بایزید ساخت، خویش یتختپا را تبریز یعنی قویونلو آق

 طوالنی های جنگ و به شود عوض  منطقه سیاسی ساختار كه شد باعث جدید، رویداد

 مستقیم طور به ایران با اینکه جاى به م 1۵0۵ تا م 1۵02 سال از عثمانیان .شود منجر

 مرز در خودشان مراىا یا كردستان حکام جاسوسان توسط كنند، برقرار رابطه سیاسى

 Dehqan-Genç) كردند می آوری جمع اطالعات ایران های فعالیت از دائماً عثمانى، و ایران

و  جنگید قویونلو آق بقایاى با كشور داخل در اسماعیل شاه سال سه این طى در .(2018

 فاترد كه طوری به. كردند می دنبال نزدیک از نگرانى با را صفویان های فعالیت یانعثمان

-Şahin) آمدند میایران  طرف از كه است جاسوسانی ها گزارش از پر دوره این احکام

Emecen, 1994). 
 او چون. نبود اسماعیل شاه با جنگ به دنبال وجه هیچ به دوم بایزید واقع در

 با خود روابط در رو این از. دارد آناتولی در زیادى پیروان اسماعیل شاه كه دانست می

 سال سه این طى در اسماعیل شاه .كرد می رفتار محتاط زیركانه و خیلى لاسماعی شاه

 دوم بایزید به خود دولت استقرار و فتوحات از حاكى ای نامه فتح یا ای نامه بشارت هیچ

 دوم بایزید سفیر .انجامید طول به 1۵0۵ فوریه و ژانویه تا وضعیت این. بود نکرده ارسال

 در اسماعیل شاه فتوحات  تبریک براى 1۵0۵ فوریه ژانویه در باالبان چاوش محمد

  سفیر تبریک وظیفه ظاهر در البته. بود شده فرستاده گوناگون های هدیه با فارس و عراق

 عثمانى های یطلب جاه با  تبریکی چنین واقع، در .(۵3 :1332 ،یفلسف)بود  شاه فتوحات

 فرصت كه در واقع بود معمولى و رسمى ۀنام یک صرفاً بایزید سفیر نامه.  سازگار نبود

 رسمی ۀنام واقع، در .داد می بایزید سفیر به را ایران در جاسوسى و اطالعات آوری جمع
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 فارس را و عراق در اسماعیل شاه خودش، فتوحات نامه در دوم بایزید .آمد بعد سال سه

 ی نامه ارتبش نکردن ارسال مورد در شد شنیده روم والیات در اینکه و با گفت می تبریک

 باالبان چاوش محمد سفیر وظیفه كه شد مشخص. كرد می سرزنش فتوحاتش از حاكى

 طرف دو دیپلماتیک روابط گونه . بدین(Brummett: 2009, 93)بود  اطالعات آوری جمع

 دوم، بایزید سلطنت اواخر تا. شد شروع منظم طور به داشت، خواهد ادامه .م1۵11 تا كه

  .داشت ادامه دو طرف از ها فرستاده وآمد رفت
 

 فرستادگان شاه اسماعيل در دربار عثمانی .2

فرستاد  استانبول به گری ایلچی هیئت سه .م1۵11-1۵0۵ های سال بین اسماعیل، شاه

(Fisher 2014: 114). است، شده نقل آرشیوی منابع در كه اسماعیل شاه فرستاده اولین 

 در شاه، را هیئت این. كرده است اقامت استانبول در .م1۵0۵  ژوئیه/  911 در صفر

 بود، فرستاده فارس در شاه فتوحات  تبریک براى كه دوم بایزید فرستادگان هیئت پاسخ

 در .م1۵0۵ ژوئیه ماه در كه اسماعیل شاه سفارت اولین رئیس .بود كرده ارسال

 اهش سفارت كه است جالب. بود بگ احمد جى پروانه سر به سر برده بود، استانبول

به استانبول  ،فرستد نمیكه چرا شاه ایران سفیر  دوم بایزید سرزنش از بعد اسماعیل

 بقایاى از بین بردن و ایران تکمیل فتوحاتش در از پس اسماعیل شاه .اعزام شد

 تواریخ در اینکه با. كند اعزام عثمانی را به امپراتوری خود سفیر توانست قویونلو آق

انعامات  دفتر در است، نشده اشاره نکته این به دوم یزیدبا دوران به مربوط عثمانى
 بر بنا .دهد می دقیقی به دست اطالعات موضوع این با رابطه در سندی وجود دارد كه

 استانبول در .م1۵0۵ ژوئیه 23 /911 صفر 20 نمایندگان در مورخ هیئت این سند، این

 ماه زیرا ؛انبول رسیده بودندبه است چندی پیش از این تاریخ زیاد احتمال به بودند و

 احترام با اسماعیل شاه سفارت از دوم بایزید. بوده است سفارت برگشت تاریخ ژوئیه

وجه نقد و  بودند، نفر هشت از بیش كه نمایندگانش و سفیر به و كرد استقبال فراوان

 . هدایای گوناگون داد

 فرنک، مخمل ، یکنگیا ساخت ماهوت یک آقچه، 40.000 بر عالوه به فرستاده شاه

 االجه دو ،بورسا مخمل دو قدح، ده سیمى، سینى چهار آفتابه، چهار ویژه، لباس دو

به هشت  .شده بود سمور اهدا گوناگون های پوست و بورى ده ،یهآماس زربفت دو ،بورسا

 زربفت و بورسا بنک و چاتمه از ای ویژه های لباس آقچه، 9000 نماینده دیگر شاه نیز،

تعلق  آقچه ۵000 بودند، آمده سفارت با همراه كه سرپرستان پلنگ بعضی به .شد اهدا
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 عنوان به اسماعیل شاه كه را ییها پلنگ زیاد احتمال به پلنگ سرپرستان این. گرفت

 Defter-i Müsveddat-ı İn’amat ve) كردند می نگهدارى بود، فرستاده دوم بایزید به هدیه

Tasaddukat ve Teşrifat ve İrsaliyyat ve Gayrihu, nr. 0.71, 138). 

 حال، این كرد. با ترک را استانبول .م1۵0۵ ژوئیه ماه در مدتی از پس هیئت این 

 از برخیدر مورد  انعامات دفتر .نگشتند باز ایران به بودند، هیئت این در كه كسانی همه

 اینکه با. دهد می دقیقی به دست اطالعات اسماعیل نیز شاه سفارت از مانده یباق اعضای

اوت  /911 االول ربیع كه در ماه دانیم میاما   نیست، دست در كافى درباره آنها اطالعاتى

 Defter-i Müsveddat-ı)شد  داده آقچه ۵00 یک هر آنها به اقامت در دوران و .م1۵0۵

İn’amat ve Tasaddukat ve Teşrifat ve İrsaliyyat ve Gayrihu, nr. 0.71, 138,139). 

نیز  بیشترى جزئیات شامل .م1۵0۵ونیزى، مورخ پاییز  های دیپلمات های زارشگ

 و نیز به صلح با عثمانی اش عالقه  دادن نشان براى اسماعیل شاه این اساس، بر. هستند

 استانبول به را سفارتی ن،ازورابت مرز در سلیم شاهزاده نظامى های فعالیت به اعتراض

 خواست می و داشت عالءالدوله های سرزمینبه  ركشىلشک قصد اسماعیل .بود فرستاده

 وى از آسیبى هیچ لشکركشى این طول در كه بفهماند عثمانى به سفارت این توسط

 شاه سفارت به هم باز ولى ؛پذیرفت را اسماعیل شاه ضمانت ظاهراً بایزید .دید نخواهند

 بعد كه گویندمی نیزىو های دیپلمات. نداشت اعتماد بود، آنها نظارت تحت نزدیک از كه

 در شده خرج های سکه تمام  كه داشت نگرانى قدر آن بایزید سفارت این برگشت از

 «رفض عالمت» شاه، های سکه  كه بود معتقد چون.  كرد آوری جمع بازار از را استانبول

   .(Fisher, 2014: 115–116) دارند

 شاه طرف از كه ها هفرستاد هیئت مورد در دوم، بایزید ۀدور دربارى مورخان

 انعامات اسناد در حال اطالعات درست و دقیقی ندارند. با این ،شد می ارسال اسماعیل

 ،آمدند می استانبول به غالباً كه  اسماعیل شاه سفیران  مورد در روزانه و دقیق اطالعات

 تهدید از جلوگیرى براى اسماعیل شاه كه وقتى .م1۵07 تابستان در است. قابل مالحظه

 لشکركشى براى و كرد حمله ذوالقدر الدولهءعال به ،قویونلو آق مراد سلطان از حمایت و

 كرد تأكید دوم بایزید به یا نامهآمد، طی  البستان به قیصرى از شد و رد عثمانی مرز از

است نرسانده آسیبی عثمانى رعیت و خاک به گاه هیچ اش لشکركشی طى در كه

 یک با همراه نامه این كه كند می معلوم انعامات دیگرسند  یک(.۵7: 1332 ،)فلسفی

 اوت /913 رجب 26 در كه هیئت این رئیس است. شده فرستاده گری ایلچی هیئت

 اصلى هدف ونیزى ها گزارشبود.  بگ سیدى بودند، كرده اقامت استانبول در .م1۵07
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 این اساس بر .كنند می تأیید را عثمانى آرشیو منابع صحت و روشن را سفارت این

 شدن دزدیده و ایران خاک به سلیم شاهزاده حمله از اسماعیل، شاه سفیران ها گزارش

 را رفته سرقت به های توپ سفارت، هیئت .كردند می شکایت سلیم، توسط خود های توپ

 این. (Fisher, 2014: 118)عثمانى با نه جنگد می عالءالدوله با ایران كه گفت و كرد طلب

 شاه جواب در كه دوم بایزید نامه خواست می زیاد احتمال به سماعیلا شاه دوم هیئت

. كرد ترک را استانبول اوت ماه به همین دلیل در. ببرد خود با بود را نوشته اسماعیل

 قدردانى تجاوز نکرده بود، عثمانى رعیت و خاک به كه را اسماعیل شاه جوابش در بایزید

 ,Fisherكرد ) هدایا غرق در را آنها و گرفت یدهناد را شاه سفیران درخواست كرده است.

 تقریباً شد، داده بگ سیدى اسماعیل، شاه یرسف به كه اشیایی و هدایا . (119–118 :2014

 شاه سفیر به آقچه، 40.000 بر عالوه شده بود. داده هم قبلى سفیر به كه بودند ها همان

 سیمى، سینى چهار آفتابه، رچها ویژه، لباس دو فرنک، مخمل و اگین ساخت ماهوت از

 گوناگون های پوست و آماسیه زربفتهای پارچه ،بورسا هاىاالجه و مخمل قدح، ده

 نیز نفر هشت این به. داشت نفر هشت خودش با همراه شاه، سفیر شده بود. اهدا سمور

 این بین در .شد اهدا گوناگون های لباس و بورسا های پارچه از آقچه، 9.000 بر عالوه

 .داشت وجود نیز كرد، امیر بگ، رستم حاجى بودند، نفر ده از بیش كه گری ایلچی یئته

 مورد در خواست او از دوم بایزید ،م.1497 سال در كه بود بگ رستم حاجى همان این

 دربار گزارش به عنوان به و كند كسب دقیق اطالعات صفویه و قویونلو آق بین های جنگ

 لباس یک و آقچه ۵000 بک رستم حاجى افراد به .(۵2: 1332)فلسفی، بفرستد  عثمانى

 Defter-i Müsveddat-ı İn’amat ve)شد  اهدا بورسا چاتمه از شده دوخته ی ویژه

Tasaddukat ve Teşrifat ve İrsaliyyat ve Gayrihu 909–929, p. 285.). گری ایلچی هیئت 

 سند یک اساس بر. دش غارت راه طول در كرد، ترک را استانبول كه مدتى از پس

 اشیا عوض در ،شده نوشته .م1۵07 سپتامبر 9 /913 االول جمادی 2 در كه انعامات

 شده ارسال استانبول از اشیا دیگری و هدایا اسماعیل، شاه گری ایلچی هیئت شده غارت

 Defter-i Müsveddat-ı İn’amat ve Tasaddukat ve Teşrifat veİrsaliyyat ve Gayrihu)بود 

909–929, p, 288). 
 

هدایای بایزید دوم به شاه اسماعيل .3

 نوامبر / 916 شعبان 9 در اسماعیل، شاه با خود قوى روابط دادن نشان برای دوم بایزید

 شاه براى بها گران های هدیه استانبول از  بار این خود قبلى سفارت برخالف .م1۵10
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. بود نشده ارسال اسماعیل شاه فرستاده توسط بها گران های یههد این .فرستاد اسماعیل

 تاریخ كه است توجه قابل. فرستاد استانبول از مستقیماً را ها هدیه این دوم بایزید یعنى

 اسماعیل شاه كه است تاریخى همان تقریباً استانبول از ها هدیه این شدن فرستاده

 از بعد اسماعیل شاه دانیممی ما كه ورط همان .داد شکست را خان شیبک اوزبک پادشاه

 در .فرستاد دوم بایزید دربار به را اش یدهسربر برید و را او سر خان، شیبک دادن شکست

 ارعاب و تهدید را دوم بایزید خواست می خان شیبک یدهبر سر فرستادن با شاه، واقع

نیست كه  تردیدی. است كرده سرنگونگونه چ را سنى رقیب یک كه دهد و نشان كند

او  به نسبت خود احترام دادن نشان و  فتوحات اسماعیل  گفتن تبریک براى دوم بایزید

 ونیزى ها گزارش اساس بر .(۵81: 1380/4، یرخواندم)بود  ارسال كرده را بها گرانهدایای  این

 شاهزاده. هم داشت دیگرى اهداف بایزید اسماعیل، شاه فتوحات  گفتن تبریک جز به

 .بود درآورده خود تصرف تحت را مناطق آن و كرده حمله ارزنجان به اثنا ینا سلیم در

 این ارسال با. آماده شده بود لشکركشى براى .م 1۵10 سال در اسماعیل، به همین دلیل

.  (Fisher, 2014: 119)داد  كاهش را طرف دو بین آمده پیش های تنش بایزید هدایا،

 طرف از و است شده ثبت انعامات دفتر در .م1۵10 نوامبر 11 در كه ها هدیه این

. داشت زیاد تفاوت بود شده داده سفیران به قبالً كه آنها با شده، برده زعیم بک حسن

 ارسال منطق این  كه است توجه قابل .بودند تر متنوع و زیادتر ها قبلی به نسبت اینها

 به خود احترام نداد نشان براى عثمانى پادشاهان كه بود سنتى همان شبیه هدیه،

 قبول شیخ یک عنوان به را اسماعیل شاه دوم بایزید.  ندكرد میاعمال  اردبیل، صوفیه

 اردبیل شیوخ به خود احترام دادن نشان براى هم فتوحاتش از تبریک براى هم و كرد می

 اسماعیل، شاه به دوم بایزید طرف از .م1۵10 نوامبر 11 در .كرد می ارسال هدایا را این

 فرنک، های زربفت و ها اطلس، ها پارچه مختلف، های رنگ از فرنک مخملى های چهپار

 پنج پارچ، نه سیمى، سینى نه آفتابه، نه كمان، نه ،بورسا های زربفت و هااالجه ،ها مخمل

 و قاقم های پوست ن،زارابوت و دوبرونیک انکروس، ساخت قدح ونه یستب ،رنگ یآب آفتابه

 Defter-i Müsveddat-ı İn’amat ve Tasaddukat)شد  اهدا رنگرنگا های ماهوت و سمور

ve Teşrifat ve İrsaliyyat ve Gayrihu, 404.) . 
 

آخرین تعامالت شاه اسماعيل و بایزید دوم .4

 سفیران كه می توان دریافت ،نظری انداخته شود اسماعیل شاه سفیران وآمد رفت به اگر

 بین ساله شش ۀدور . درآمدند می استانبول به لباًغا اروپا های دولت سفیران مثل شاه،
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 بایزید دربار به را خود سفیران هیئت بار سه اسماعیل شاه م.1۵11 و 1۵0۵ های سال

 /917 االول یجماد در اسماعیل شاه سفیر آخرین انعامات دفتر اساس بر. فرستاد دوم

 بودند، استانبول در اهش سفیران كه زمانی كرده است. اقامت استانبول  در م.1۵11 اوت

 در پیش سال یک .گذرانید می را خویش سلطنت های سال ترین یبحران دوم بایزید

 شد، نامیده كوچک قیامت عثمانى های تاریخ در كه زلزله این و بود آمده زلزله استانبول

 بعدها عثمانی  .كرد نابود را استانبول به طوری كه شدت لززله آن قدر زیاد بود كه شهر

 در بایزید پسر سلیم بار این كه ندشروع كرد شهر بازسازى استانبول شدن خراب از

 درخواست پدرش از روملى والیات در سنجاقى و كرد شورش پدرش برم.  1۵11 مارس

سركوب كند با مشکل دیگری مواجه  را پسرش شورش خواست می بایزید كه وقتى .كرد

 دولت بر بابا قلی شاهم.  1۵11 آوریل در لیآناتو جنوب در تکه والیت بار در این شد و

 بورسا و كوتاهیه تا تکه از یوسیع منطقهدر  زودى به شورش این .كرد شورش عثمانى

 سه حدوداً كه قلى شاه شورش .شد عثمانی وزیر چند مرگ به منجر و یافت گسترش

 شاه كه شد باعث و به لرزه درآورد را عثمانی اقتدار و این شورش كشید طول ماه

 سلیم شکست به یتاًنها پسر و پدر های جنگ. حاصل كند برترى روانى به لحاظ اسماعیل

 ،افتاد می اتفاق عثمانى خاک در رویدادها این همه كه زمانی .شد منجرم.  1۵11 اوت در

 هدف كردن روشن مورد در ما .داشت اقامت استانبول در اسماعیل شاه سفیر آخرین

 با مقایسه امکان كه هستیم ونیزى ها گزارش دقیق العتاط مدیون سفارت این اصلى

 استانبول ازم.  1۵11 تابستان در كه گزارشی اساس بر. دهند میرا  عثمانى آرشیو منابع

 یک در را شاه توسط خان شیبک بریده سر اسماعیل، شاه سفیران شده، فرستاده ونیز به

 را هایش شاهزاده بین نزاع آنکه ترس از بایزید .بودند آورده خودشان با یا نقره جعبه

 نظارت تحت را شاه سفیران ،كنند می كمک آناتولی های قزلباش  به بعداً و فهمند می

 از بعد.  (Fisher, 2014: 122)كرد  تجسس نزدیک از را آنها روزانه حركات داد و قرار خود

عیل بار اسما شاه هیئت داد، شکست «ادرنه»در  را سلیم پسرش بایزید كه هفته دو

 داده همراهانش و سفیر به كه های هدیه. شد روانه ایران به گوناگون های هدیه با دیگر

 شده دوخته ویژه لباس دو آقچه، 40.000 . این هدایانداشت زیادى تفاوت ها قبلی با شد،

 قدح، ده سیمى، سنى چهار آفتابه، چهار فرنک، مخمل و اگین ساخت ماهوت از

شد و را شامل می سمور های پوست و آماسیه های زربفت ،بورسا هاىاالجه و ها خملـم

اهدا  ویژه لباس یک نیز ،بودند نمایندگان هیئت در كه ینفر ششبه هر یک از  همچنین
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 Defter-i Müsveddat-ı İn’amat ve Tasaddukat ve Teşrifat ve İrsaliyyat ve)شد 

Gayrihu, 456). 
 

 اسناد آرشيوی یابیارز .۵

عمل  محتاط و زیركانه یکدیگر با خودشان روابط در عثمانى و صفویه كه چند هر

 به كه شاه سفیران كردند. بسیار تالش یکدیگر نیز نیروى سنجش برای ،كردند می

همه حاكی  ،شد فرستاده اسماعیل شاه برای استانبول از كه های هدیه و آمدند استانبول

: است توجه قابل نکته دو ینجاا آنها است. در در بین باال سطح و قوى كامالً رابطه یک از

 است. طرف دو سفیران وآمد رفت موقعیت یکی

صفویان  های فعالیت درباره یگر یلچیا و جاسوسى طریق از عثمانی كه حالى در

 همان از استانبول از اطالعات كسب براى نیز اسماعیل شاه ،كرد می آوری جمع اطالعات

 كنیم، توجه اسماعیل شاه هیئت سه سفر تاریخ به اگر واقع در كرد. استفاده شیوه

 بود. شده بحران دچار عثمانى دولت كهوارد دربار شدند زمانى در سه هر كه دید خواهیم

 ،كرد می استفاده بایزید كه را روشى همان اسماعیل شاه كه گفت توان می ینبنابرا

 .فرستاد می استانبول به را خودش سفیران اطالعات آوری جمع براى كرده و انتخاب

 قابل م. 1۵0۵ ژوئیه در اسماعیل اول شاه هیئت از مانده یباق نفر ده برنگشتن همچنین

دولت   كه حاكی از آن است دوره این ونیزی ها گزارش ترتیب همین به است. توجه

به استانبول  جاسوسى قصد به اسماعیل شاه سفرای همه كه كرد میتصور  عثمانى

 . تحت نظر داشتند در استانبول را ایران شاه سفیران های فعالیت تمام رو نای از. آیند یم

 بهم.  1۵07  اوت در سفیرى كرد، لشکركشى عالءالدوله علیه اسماعیل شاه كه وقتى

 العمل عکس سنجیدن جز به واقع در شاه سفارت دومین این فرستاد. دوم بایزید دربار

 خاک وسط از خودش لشکر با شاه، چون نبود. دیگرى چیز رسمى طریق از بایزید

او از این طریق می  .داد شکستدر این لشکركشی   را عالءالدولهو  شد رد عثمانى

 هد و دیگر اینکه با این ترفند د نشاندوم  را به بایزید خود قدرت خواست نخست

 تابستان در زمان اقامتش در اسماعیل شاه سفیر آخرین .بسنجد دوم بایزیدواكنش 

 خالصه آن و نتیجه و قلى شاه شورش سلیم، با بایزید های جنگ استانبول، درم.  1۵11

 اوج در كه زمانى در اسماعیل شاه. بود كرده مشاهده نزدیک از را بایزید بحرانی دوران

 براى ،كرد می كنترل عثمانى امپراتورى در مرز از خارج را خود پیروان و بود خود قدرت

 های سیاست یراتتأث كردن و دنبال بایزید العمل عکس نسنجید اطالعات، آوری جمع
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 دوم . بایزیدفرستاد می استانبول به را خود سفیران مداوم طور به عثمانى، خاک در خود

م.  1۵10 نوامبر در سفیرش توسط هدایایی كه مثالً؛ كرد می دنبال را سیاست همان نیز

 را خان شیبک اسماعیل، شاه زیرا است، توجه قابل فرستاده شد، اسماعیل شاه برای

 آوردن دست به براى بایزید رسید، دربار عثمانى به خبر این كه وقتى و بود داده شکست

كرد.                              استفاده یرفس و هدیه ارسال از دقیق اطالعات

 این از همدیگر از اطالعات آوری جمع براى صفویه هم و عثمانی  هم كه است معلوم

 را كار این طرف دو هر هدیه و نمایندگان ارسال با همزمان .كردند می وش استفادهر

 رعیت از برخى كه اسماعیل شاه. كرده بودندعلیه یکدیگر یینما قدرت به نوعی تبدیل

 كرده كسب برترى روانى لحاظ از بایزید برابر در بودند، قائل احترام برایش عثمانى دولت

 رویدادها چندوچوناز  و دهد نشان را خود قدرت واستخ می سفیرانش توسط و بود

 با بود، آمده تبریز به م.1۵0۵ فوریه ژانویه كه در بایزید سفیر از شاه، مثالً؛ شود مطلع

 از. ددا هدیه اسب و خلعت تاج، طال، او و همراهانش به و كرد استقبال فراوان احترام

 را بایزید قصد تهدید داشت، یرینهد دشمنى آنها با كه نفر دو اجساد سوختن با طرفى

                        .(481-480 :1380خواندمیر،  ؛246: 2004 ،امینی هروی)داشت 

 ارسال قیود تمامى در كه است این انعامات دفتر قیود مورد در جالب نکته دومین

 . برد می نام اردبیلى اسماعیل شیخ عنوان به اسماعیل شاه از دوم بایزید هدیه یا سفیر

 عثمانى تواریخ تمام در. یستچندان جای تعجب ن كرد میاینکه چرا او را چنین خطاب 

به  مثال این از. شد می صحبت اوغلى صوفى یا اوغلى اردبیل عنوان به اسماعیل شاه از

 صفویه دولت استقرار از پس سال هفت یا شش  عثمانیان كه فهمید توان می راحتی

 یک مؤسس را شاه آنکه جاى به و كردند می قلمداد رق صوفیهف یکی از را آنها هنوز

                                          .شمردند می اردبیل فرقه شیخ را او بدانند، سیاسى رهبر جدید و دولت

 میالدی 16 قرن اوایل كه در كند می مشخص را نکته این انعامات دفترقیود  

 كه دوم بایزید. شدند میصوفیه در عثمانی شناخته  رقفِ یکی از عنوان به هنوز صفویان

 خاص به سیاستى با ،اند دادهقرار  تأكیدمورد  به صوفیه را اش عالقه عثمانى مورخان

او  . كرد می قبول شیخ و صوفى یک عنوان به را او و شد نزدیک  اسماعیل شاه رقیبش

 شیخ او را خطاب عنوان با ،اسماعیل شاه با خود سیاسى و دیپلماتیک روابط تمام در

 ژانویه در سفیرش با همراه كه یا نامه. داد میمورد توجه قرار  را آن عرفانى و جنبه كرد

 ؛24۵-243امینی هروی، )است  خوبى مثال فرستاد، اسماعیل شاه برای م.1۵0۵ فوریه
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 شاه از د،بو هدایای فرستاده با همراه كه نامه این در بایزید (.481-480 :1380خواندمیر،

 ترین معروف و ترین قدیمی را آن خانواده و برد می نام نژاد سید امیر عنوان به اسماعیل

 (.۵۵-۵3: 1332)فلسفی،  دهد می نشان را به او خود احترام كرده و محسوب ایران خانواده

 خوى قشالق درم.  912/1۵06 سال در  اسماعیل، یکی كه شاه ۀنام دو هر به بایزید

 آناتولی از راحتى به خود پیروان تا دهد اجازه خواست می  او از و بود فرستاده بایزید به

 بایزید به م. 913/1۵07 سال در عالءالدوله لشکركشى در دومى و بیایند ایران به

-۵6 :1332 فلسفی،)كرد  تأكید را او با قوى رابطه و داد آمیز صلح های جواب بود، فرستاده

 مثل كه خواست می اسماعیل شاه از  بایزید كه فهمید وانت می مکاتبات این از (.۵7

 گسترشدر  همین سبب به و بجنگد خدا راه در و باشد اردبیل فرقه پیرو نیاكانش

 زبانى اسماعیل شاه با مکاتباتش در دوم بایزید. رساندن آزار كسى به خود مذهب

اسماعیل نیز همان سیاست  در واقع شاه. (۵۵-۵3 :1332 فلسفی،) برد می كار به آمیز مسالمت

مثال، وقتى  طور به. كرد میبایزید را انتخاب كرد و بایزید را به عنوان یک درویش قبول 

یش را برای ها هدیهنامه و  هایش یفهخلتوسط م.  1۵00كه به ارزنجان آمد در بهار 

بایزید فرستاد و چنین گفت: منظور اصلى من لشکركشى به كشور شما نیست. ما براى 

 Tevarih-i Âl-i)درویشیم . ما یما آمدهرفتن انتقام اجداد خود از دشمنانمان گ

Osman,1953: 269.). اسماعیل شاه به عرفانى رویکرد چنین در دوم بایزید شخصیت 

 بایزید خود حامى میالدی 16 قرن عثمانى دربار مورخ بدلیسى ادریس دارد. مهمى نقش

 درویشى ساده زندگى كه پادشاهى یک عنوان به  كرده، جدا خودش اسالف از را دوم

 مزاج این بر بنا بایزید .كند می توصیف  است، قائل احترام تصوف ارباب برای و دارد

 نزدیک اسماعیل شاه به عرفانى زبان این با و زبانی صوفیانه پدید آورد یک ،اش یعرفان

بقه صوفیانه دارد سا نیز  اردبیل جدید منصب صاحب اسماعیل شاه كه دانست می او. شد

 از بعد اسماعیل شاه عرفانى جنبه این واقع، در. سر و كار دارد شىبا مناسک دروی و

. است شده منعکس بود، كرده ارسال شاه به كه سلیم یها نامه در نیز چالدران جنگ

 بوده، درویش و صوفى یک قبالً اسماعیل شاه كه كند می تأكید یشها نامه اكثر در سلیم

 كشکول و تسبیح عصا، عبا، ارسال با مثال، او طور به. است كرده کمرانىح هوس سپس

را  اسماعیل یگریصوف خواست میم.  1۵14 ژوئیه در سومش نامه با همراه درویشى

                                          .(8۵-84: 1332)فلسفی، قرار دهد  تأكید مورد
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 بود شده برقرار ای ینهزم روى بر اوایل قرن شانزدهم در انى،عثم و صفوى روابط واقع، در

 شود. از  رو روبه با طرف دیگر مستقیماً خواست ینم طرف دو هیچ یک از آن مطابق كه

 عثمانى با شدن رو روبه و دیاربکر اشغال دیگر طرف از ایران در اتحادیه تنظیم طرف یک

  آناتولیقزلباش ساكن در  پیروان از رفتنگ بهره  داشت. اسماعیل به غرب نشان از تمایل

 رقیب بر كه بود آن از تر یرکز . اسماعیلكرد یم تر یقو برابر بایزید در را اسماعیل

 ناشىسیاسی  هاىیدرگیر با آنکه میان آنها بعضی .كند اعمال خشنی سیاست اش یقو

 این نشد. تمام جنگ به تبدیل اصالً ها یریدرگ این وجود داشت، اما حاكمیت ادعاى از

 كه بعدها راسیاسی  روابط سطح در متن مقاله به آن پرداخته شد، آنچه روایات و

 نشان عثمانى  آرشیوى منابع .كند می افشا گرفت، قرار دو طرف های جنگ الشعاع تحت

 دو ازاى در میان دو طرف، مکاتبات جز به ساله شش ۀدور این عرض در كه دهند می

 استانبول به و داد تشکیل سفارت سه اسماعیل شاه تبریز، رد عثمانى سفارت هیئت

 دو طرف روابط قطع از قبل  ساله، شش ۀدور این كهتوان گفت می نتیجه در. كرد اعزام

         . بوده است عثمانى و صفویه بین سیاسی روابط در دوره  ینمؤثرتر و آخرین
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