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 جمهوری ونیز و ایراندربارۀ کتاب 





 

 همقدم

کتااب دکتار    ۀترجم»ای با نا  گلستان کتابچه ۀمونکاخ ۀدر بخش خط  کتابخان
ایان  . وجاود دارد  441 ۀبه شمار« کاستالیی یا تاریخ روابط ایران و دولت ونیز

مجیول و قرماز  نوشته و کاغذ فرنگ   روی (12 × 61)ورق  نسخه در قطع نیم
اسات باه   ای دار، همرا  با پنج عکس و مهر شا  سالطان حساین و ناماه   سرلوح

تاوان آن را جاز    م  .مخمل بنفش ۀ، به خط نستعلیب و جلیی با ابرپادشا  ونیز
مناسبات ایران و  ۀهای مهم و روشمنی مطالعات تاریخ  در حوننخستین پهوهش

چهاردهم هجری انجاا  گرفتاه   / ندهم میالدینو ۀونیز به شمار آورد که در سی
ناس شاصل  کتاب، ایران ۀدر حقیقت نویسنی. (425-421-1: 4199آتابای ) است

 ۀنتیجا   4429در سال  ،سال پیش 419ایتالیای ، گولیلمو برشه است که حیوداً 
تحقیقات خود را در خصوص تاریخ روابط سیاس  و اقتصاادی ایاران و دولات    

جمهاوری ونیاز و   »انان آق قویونلو و صفویه تحات عناوان   ونیز در عصر ترکم
 ،مونتسه، پهوهشگر ایتالیاای  و پیهمیکل آنجل 4.چاپ و منتشر نمود  است« ایران

معتقی است که کتاب برشه نخستین اثری است که با رهیافات علما  و محققاناه    
برشاه ایان    .نوشته شی  است  4426ر جییی ایتالیا در سال پس ان تشکیل کشو
بار   ،یک  ان دولتمردان ایتالیای  به نا  کریستوفر فاورونگری  ۀکتاب را به توصی

 

 :مشخصات کامل کتاب بیین شرح است .4

Guglielmo Berchet ,1865, La Repubblica di Venezia e la  Persia, Torino, Paravia 

(Tehran, 2535). 
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 کایی  و مت ) اساس مستنیات تاریخ  روابط جمهوری ونیز با ایران، تیوین کرد
 شدر دومین سفر  4596/ق4169 مظفرالیین شا  قاجار در سال. (414 :4114

  یبیب و جراح سابب خود دکتر لاو سپس ان ط آشنا شی؛ کتاب برشه اروپا باه ب
کاساتالیی نیاز   . کاستالیی خواست تا آن را ان ایتالیای  به فرانسه ترجماه کنای  

فرمان پادشا  ایران را پذیرفت و بخش  ان کتاب برشه را که تنها شاامل تااریخ   
 ،گردییمیالدی م  متا هجیه مهای پانزدهمناسبات سیاس  ایران و ونیز در سی 

ق در شاهر  4166/ 4591 ماارس  سو را در  کار، و کردسه ترجمه به نبان فران
ترجمه  ۀکه نسخپس ان آن ،رالیین شا  در همان سالمظف 4.میالن به پایان رسانی
را مأمور کرد تا  ،درن  نیرالملک ونیر علو  و معار  وقتبه دستش رسیی، ب 

این وظیفه را نیرالملک . ترجمه شودتوسط مترجم  آگا  به فارس   ،نیر نظر وی
 .نباان فرانساه در دارالفناون واگاذار کارد      الملاک معلام  ماؤدب خان یوسف به

  کاه ان وی در  یالملک نیز این مسئولیت را پذیرفتاه و بار اسااس امضاا     مؤدب
گلستان وجود دارد،  کتابخانۀ کاخفارس  کتاب در  ۀخط  ان ترجم ۀابتیای نسخ

 .(1و  4ر )ی   به پایان رسان4591 /ق4166 کار ترجمه را در ما  ربیع االول
یاری ک  که در غرب نگاهگسترد  ان اسناد و میار ۀاستفاد سبباین کتاب به 

، و نیاز ان ایان نگاا  کاه     اسات دور ان دسترس محققاان ایرانا     هد و همشوم 
 نیافتاه  نعکااس مناابع فارسا  ا   دیگرکتاب و و اسناد منیرج در آن موضوعات 

ویاه  کاه حااوی اطالعاات بااارنش      شمار آیی، بهتوانی کاری مهم به م  است،
  .است فرمانروای  ترکمانان و صفویانتاریخ  دربارۀ 

 او در ایران هایفعالیت لوئی کاستالدی و

ایتالیاای  باود کاه در عهای       پزشاک  ،مترجم نخسات کتااب برشاه   ، کاستالیی
وی قبل ان ورود باه ایاران   . ناصرالیین شا  به ایران آمی و به طبابت مشغول شی

 

کااخ   ۀالملک، نسخۀ خطا ، کتابخانا  ، ترجمۀ ریشارخان مؤدب«تاریخ روابط ایران و دولت ونیز» .4
اما جای تعجب است که مظفرالیین شا  در گزارش سفر دو  خود به . 14، برر  441گلستان، شمارۀ 
: این سفرنامه با این مشخصات چاپ و منتشار شای  اسات   . ای به نا  کاستالیی نیارداروپا هیچ اشار 

 .ش4141، با مقیمه و حواش  احمی خاتم ، تهران، سفرنامۀ دو  مظفرالیین شا  به فرن 
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کاستالیی . کردبه همرا  چنی پزشک ایتالیای  در بیمارستان قسطنطنیه خیمت م 
کاه در   اقامات  میتهماننی جیرو المو و گابونی در  ،پزشکان ایتالیای  دیگرو 

کاه   ااا  وبا و طاعون حصبه، چون  شیوظ بیماریهای مسری، به هنگا، قسطنطنیه
ای و خایمات ارننای    رفتنای سارنمین   آنبه  اا شیشایع م نیز اغلب در ایران 

دهای  محتوای یک سنی تاریخ  نشان م  .(164 :4124 مونتسهپیه) دادنیانجا  م 
دارالفنون   به عنوان معلم طب به استخیا  4412/ق4651 که کاستالیی ان سال

 روساتای  ؛ 644-649: 4115 هاشامیان ) درآمی  و در ایران اقامت گزیای  اسات  
معر  قراردادی است که میاان   این سنی تاریخ  ،در واقع. (4/615-649: 4146

کاساتالیی بار   . دولت ایران و کاستالیی در هفت فصل تنظیم و منعقی شی  است
صی توماان، وظیفاه داشات    شتدریافت مواجب سالیانه هبا رداد و اساس این قرا

باود و  میت این قارارداد ساه ساال    . موندااروپای  را به متعلمین ایران  بیطب 
در ایران به قوانین ایان سارنمین احتارا      اقامت کاستالیی تعهی داشت در میت

 .(همانجا) بگذارد
برای مقابله باا   .در همان سال، در شهر تهران بیماری دیفتری شیوظ پییا کرد

این بیماری بالفاصله یک شورای بهیاشت  به ریاست شااهزاد  اعتضادالسالطنه   
کاستالیی به همکاری با آن شاورا دعاوت، و ساپس مسائولیت     . تشکیل گردیی

برای مهار کاردن ویاروس دیفتاری تشاکیل یاک       او. شیبهیاشت به او واگذار 
به موقع و منسجم، ان پیشرفت آن  خیمات ۀمنظم را پیشنهاد داد تا با ارائ ۀقرنطین

با انتشار طااعون در   ،یک سال بعی .(916 :4142 الگاود ) شودبیماری جلوگیری 
این بیماری به سرعت . عراق، ویروس آن ان طریب مرنهای غرب  وارد ایران شی

در مناطب جنوب  ایران انتشار یافت، به طوری که فقط در شوشتر تعیاد تلفاات  
در این نمان، انگلیسیها برای جلوگیری ان انتقال ایان  . فر بودن 4499آن بالغ بر 

بیماری به هنی کمیسیون مخصوص  ان پزشکان فرنگ  و ایران  تشکیل دادنی که 
ان سوی دولت ایران، دکتر کاستالیی به عناوان یکا  ان اعضاای آن کمیسایون     

 .(911 :همان) معرف  شی
ت کاساتالیی در مقااطع   صر  نظر ان این نوظ مسائولیتها کاه مباین خایما    

و مایت آن چیازی   همکاری کاستالیی با دارالفنون  انطراری در ایران است، ضا
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  ان 4442/ق4191 سرشماری ساال  مطابب گزارش ؛ مخصوصاً کهنیست دانسته
دکتر کاستالیی تنها به عنوان پزشک سفارت ایتالیا نا  برد  شی ، نه معلم طب در 

 .(45 :4191 آناد ) دارالفنون
  به امر ناصرالیین شا  4442/ق4191 این طبیب ایتالیای  ظاهراً بعی ان سال

او را بار  ان تهران راه  تبریز شی تا در دربار مظفرالیین میرنا درمان و مراقبات  
را  المآثر واآلثاار   کتاب 4444 /ق4192 اعتمادالسلطنه که در سال. عهی  گیرد

حضارت   ۀدربخانا »اطبای  ۀر ذکر طبقکتاب و د اینبه اتما  رسانیی ، در انتهای 
در تبریز، ان دکتر کاساتالیی باه عناوان طبیاب      (161، ص 4ج ) «مستطاب واال

خود به این  ۀژنرال گوردون انگلیس  نیز در سفرنام .کنیفرنگ  مقیم آنجا یاد م 
های میرنا مناصرالیین شا  سه نفر پزشک به نانویسی که مطلب اشار  دارد، و م 

و دکتار کاساتالیی ایتالیاای  را     ،انگلیس  حکیم باش ، دکتر ادکاکمحمودخان 
که ان کودک  ان سالمت کامل و  ی ولیعهیان مظفرالیین میرنا کرد تامأمور تبریز 

  در 4459/ق4141 تا سال کاستالیی .مراقبت کننی ،نیرومنی برخوردار نبود ۀبنی
 آن ۀدر ماا  ذیقعای   ،شاا   کرد، و سرانجا  بعی ان قتل ناصرالیینتبریز طبابت م 

بار   اوسال، به همرا  مظفرالیین میرنا ان تبریز به تهران آمی، و پاس ان جلاوس   
تخت پادشاه ، در سمت جراح مخصوص دربار به خیمات پزشک  خود اداماه  

کم  پیش ان سفر دو  مظفرالیین شاا    ، 4596/ق4169 کاستالیی در سال. داد
ان سمت خود استعفا داد و به ایتالیاا   ،به اروپا، به دلیل کهولت سن و ضعف مزاج

 ایاران کاه در ساال    ۀهایش به ونیار اماور خارجا   او در یک  ان نامه. بانگشت
کنی که میت بیست سال جراح دربار قاجاار    نگاشته، اظهار م 4544/ق4165

در ایان صاورت    .(45و  44/ 129991144اسناد، سنی شمارۀ  سانمان) بود  است
 /ق4199ااا4651 کااه کاسااتالیی تنهااا در طاا  سااالهای حاایس ندتااوان ماا 

سال ان عمارش را در   61  معلم دارالفنون بود ، و در مجموظ نیز 4446ا4412
 .ایران سپری نمود  است

ا  قاجاار  کاستالیی در جمع هیأت رسم  دولت ایتالیا که ورود مظفرالیین ش
می گفتنی، حضور داشت و نیاز در  ا  خوش  به شهر ر4596/ق4169 را در سال

طور کاه پایش ان ایان    همان .با پادشا  قاجار دییار کرد  قصر دوژ و سن مارک
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خواهی مظفرالیین شا  در این مالقات ان طبیب و جراح سابب خود م  ،گفته شی
باه فرانساه    است،تاریخ روابط ایران و ونیز  ۀرا که دربار مو برشهلتا کتاب گولی
کاستالیی هم این مسئولیت را پذیرفت، و بخش  ان آن کتاب را کاه  . ترجمه کنی

 متا هیجیه مهای پانزدهتنها شامل تاریخ مناسبات سیاس  ایران و ونیز در سی 
در شاهر   ق4166/ 4591ماارس   ساو  و در تااریخ   کردترجمه  ،میالدی است

 .به پایان رسانی کار را میالن
فارسا  و   ۀای ان ترجما این کتاب موجود نیست، اماا نساخه   ۀفرانس ۀترجم
االول همان سال ربیع الملک درمؤدب که به امر مظفرالیین شا  و توسط آنخط  

کاار   هیچ ترجمه بهالن  به ذکر است که جیای ان این . ، موجود استانجا  شی 
 .در منابع فارس  ذکری نرفته استان او، و به نا  او، دیگری  فرهنگ 

 کتااب برشاه، در هماان ساال     ۀکاستالیی پاس ان قباول مسائولیت ترجما    
  ان سوی مظفرالیین شا  به سامت قنساول شاهریار ایاران در     4596/ق4169

ساانمان اساناد و    موجاود در بار اسااس مایارک    . میالن ایتالیا منصوب گردیی
 تااا سااال او ،ایااران ۀرجااملاا  و همچنااین آرشاایو ونارت امااور خا ۀکتابخاناا
 4.ن مقا  فعالیت داشته استدر ای  4544/ق4165

  (م3131-3311) کتاب گولیلمو برشه ۀچند نکته دربار

  در 4429 کتاب برشه نخستین بار در ساال  ،طور که پیش ان این ذکر شیهمان
، پس  4512/ش4199 در سال ،در ایران. تورینوی ایتالیا چاپ و منتشر گردیی

کتاب را ایران  نظران صاحبسال ان چاپ نخستین آن در اروپا  444 گذشتان 
کتااب  ان نتیجاۀ   عکس  سپس شرکت افست تهران. یننایاب تشخیص داد اثری

 

-94: الاف 4159نهاد بهرا : برای آگاه  بیشتر ان فعالیتها و همکاری کاستالیی با دولت ایران، نک .4
42. 

 :نک(  4541ا4411)شرح حال گولیلمو برشه  دربارۀ .6
Monteleone,1966, "Berchet, Guglielmo", Dizionario Biografico degli Italiani, Volume 8, 

(www.treccani.it). 
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منتشر هزار نسخه در یک ،محفو  است نیویورک عموم ۀ در کتابخانرا که برشه 
باا  را برشه در این کتاب، تاریخ روابط سیاس  و اقتصادی جمهاوری ونیاز    .کرد

ان  .اسات  کارد  دولتهای ایران در عصر آق قویونلو و صفویه مطالعاه و بررسا    
تاوان دریافات   به وضوح م  و اصل ایتالیای  کتابفارس   ۀترجم ۀنسخ ۀمقایس

به فرانسه  ،91-4 شامل صفحات ،که کاستالیی تنها فصل نخست کتاب برشه را
. قرار گرفته استخان وسفی مبنای ترجمۀ فارس نیز  همین مقیارو  کرد ترجمه 

هایچ گوناه اظهاار نظار      ،دست ما نرسیی ه کاستالیی ب ۀالبته، ان آنجا که ترجم
 ۀدانایم کاه نساخ   توان کرد، و حت  نما  دقیق  در خصوص کیفیت کار وی نم 

 ۀنساخ  ۀاما مقایس. کاستالیی مطابقت دارد ۀالملک چقیر با ترجمفارس  مؤدب
باا صافحات    ،های کالما  اسات  هفارس  که متن  ساد  و روان و به دور ان آرای

دهی که تمام  اطالعاات آمای  در   وضوح نشان م به ،مورد اشار  ان کتاب برشه
های نسبتاً مفصل برشه است آن قسمت دقیقاً ترجمه نشی ، بلکه تلخیص  ان گفته
د مناسبات سیاس  ایران و که در قالب یک تسلسل نمان ، شرح  ان فران و فرو

، آن هم بیون ذکر مشخصاات   4144-4191/ق4414-494ونیز ط  سالهای 
 .اصل  کتاب، آورد  شی  است ۀکامل مآخذ نویسنی

صفحه اسات، و محتاوای    144در واقع، کتاب در نبان اصل  مجموعاً دارای 
موضاوظ   ،فصال نخسات کتااب   . انیدر دو فصل و یک پیوست ترتیب یافته آن

اولاین  : اسات  شای  در سه بخش بررسا    ،تاریخ مناسبات سیاس  ایران و ونیز
 416) بخااش بااه شاارایط ایاان مااراودات در نمااان حکوماات آق قویونلوهااا  

و بخاش دو  آن   ،(66-6 :4429 برشه) اختصاص یافته  4994ا4114/ق594ا
-591)ان آغان تشکیل دولت صفویه در ایران تا ابتیای سلطنت شا  عباس اول 

و بخاش ساو  نیاز     ،(61-66: هماان ) گیردرا در بر م (  4941-4994/ق552
 /ق4419-552)شامل دوران حکومت شا  عباس بزرر تا پایان دولت صفویه 

 .(91-14 :همان) است ( 4941-4166

برشه در فصل دو  کتاب، به موضوظ روابط بانرگان  ایران و ونیز در هماان  
ترتیب این دو . است کرد را در دو بخش تنظیم  مربوطها پرداخته و مطالب دور 

بخش بر اساس گزارشهای  است که بانرگانان ونیزی در سفر به آسایا و ایاران   
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ای ان آگاهیها در خصوص راهها، شاهرهای مهام   انی، و شامل مجموعهتهیه کرد 
 :نهما) باشیاقتصادی، و وضع تولیی، تجارت و قیمت کاالی ابریشم در ایران م 

95-41). 
ای ان گزارشها و مکاتباات سیاسا  و   های کتاب، شامل مجموعهبخش پیوست

کسان  هماننی کاترینو ننو، جونفا باربارو، آمبروجیاو   ۀتجاری است که به وسیل
الساانیری، تئاودور   یکنتارین ، جیوان  داریو، کنستانتین السکاری، وینچنتاو د 

در ادوار مورد اشار  نوشته بالب  و تورکو به رئیس جمهور و مجلس سنای ونیز 
ها و سالطین آق قویونلو و صفویان های  که میان دوکانی، و نیز برخ  ان نامهشی 

مطالعه و بررس  اسناد ان ارنش تاریخ  و  ان نظراین بخش که . مبادله شی  است
 متناسب با تقسیمات محتوای  کتاب ترتیب یافته ،علم  بسیاری برخوردار است

ساه   دربخش نخست  :است ها نیز ابتیا به دو بخش تقسیم شی ستلهذا پیو. است
-51 :همان)  4111-4121 :استبیین شرح  ،بر اساس تاریخ میارک ، وقسمت
 .(611-456 :همان)  4144 -4299؛ (454-499 :همان)  4949-4149؛ (415

بخش دو  پیوست که مرتبط با فصل مناسبات بانرگان  ایران و ونیز است در 
 4914 .(695-614 :هماان )  4265 -4295: به شرح ذیل آمی  است قسمت دو
 .(625-629 :همان)  4126 -

، 4941ای ها انتهای بخش دو  پیوست نیز باه معرفا  شاش ناماه باا تاریخ     
همچناین  . (651-625 :هماان ) اختصاص یافتاه اسات    4211و  4942، 4919

مهر شا  سلطان نشان : استبیین ترتیب  آنهاکه موضوظ  داردکتاب شش تصویر 
ای باا ترصایع طاال و    ، جاا  فیارون   (4 :هماان )  4251حسین صفوی با تاریخ 

  4119ه رئیس جمهور ونیز در تاریخ جواهر، اهیای  اونون حسن آق قویونلو ب
، تصویر نقاش  گابریل کاالری ان فتح  بی ، سفیر شا  عباس اول (4، ص همان)

نماینیگان سنای ونیز در قصر سان  و همراهان سفیر و رئیس جمهور و برخ  ان 
، دو نامه ان شاا  سالطان حساین باه رئایس      (11 :همان)  4291مارک به سال 
 .(99، 14 :همان) جمهوری ونیز

مباین پاهوهش   کاه  بخش نخست . در واقع، کتاب دارای دو بخش کل  است
 نویسنی  در خصوص روابط سیاس  و بانرگان  ایاران و ونیاز اسات، صافحات    
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بخش دو  کتاب نیز به معرف  اساناد و گازارش    گردد؛شامل م  کتاب را 44ا4
 انای و نماین و ایاران سافر کارد     نماینیگان سیاس  و تجاری ونیز که به مشارق 

ایان  . مورد استفاد  نویسنی  قرار داشته، اختصاص یافتاه اسات   های آنان نوشته
منایرج در   فهرست عناوین مایارک  .است 651-45 صفحاتمشتمل بر بخش، 
 4:شرح ذیل است به نیزآن 
 گزارش کوتا  کروناکا سانودو ان حکومت اونون حسن در ایران .4
 4121دسامبر  6گزارش مجلس سنای ونیز،  .6
 4121فوریه  49ش مجلس سنای ونیز، گزار .1
دوک به اونون حسن  ۀو نام 4121سپتامبر  62گزارش مجلس سنای ونیز،  .1

 در ایران
 4122دسامبر  61وک به اونون حسن، د ۀنام .9
ر ایران تعیین گزارش کمیسیون  که ط  آن کاترینو ننو به عنوان سفیر ونیز د .2

 4114جوالی  44شی، 
 4114سپتامبر  49ش کمیسیون دیگر، گزار .1
 4116ایران به ونیز، ۀ اسحاق طبیب، فرستاد ۀاعتبارنام .4
گزارش کمیسیون  که ط  آن جونفا باربارو به عنوان سفیر ونیز در ایران  .5

 4111انویه ژ 64تعیین شی، 
 4111فوریه  44کمیسیون  دیگر،  ۀگزارش محرمان .49
ژوئن  66فیر ونیز در ایران، گزارش مجلس سنای ونیز ان کاترینو ننو، س  .44

4111 
 4111آگوست  44، نهسگزارش جن  ترد .46
 4111آگوست  42اونون حسن به سنای ونیز،  ۀنام .41

 

ان سوی کتابخاناۀ مرکازی و مرکاز اساناد دانشاگا  تهاران باا        ( اردیبهشت 42-2) 4196در سال  .4
، و مؤسساۀ فرهنگا    (ISMEO)روابط فرهنگ  با خاورمیانه و دور  همکاری مؤسسۀ ایتالیای  برای

 :ایتالیا در تهران نمایشگاه  ان این اسناد تشکیل شی و همزمان فهرست اسناد نیز انتشار یافت
، ، تهاران اسناد مربوط به روابط تاریخ  ایران و جمهاوری ونیاز ان دورۀ ایلخاناان تاا عصار صافوی      

 .ش4196
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ونیز در ایران  به عنوان سفیر آمبروجیو کنتارین گزارش کمیسیون  که ط  آن  .41
 4111فوریه  44 تعیین شی،

 4111فوریه  44کمیسیون  دیگر،  ۀگزارش محرمان .49
 4111 هفوری 44دیگر،  ۀموضوعات محرمان .42
 4149جوالی  49ان را  قسطنطنیه،  گزارش اعزا  جیوان  داریو به ایران  .41
 4149جوالی  44ه دیگری ان اعزا ، گزارش مشاب  .44
فرستاد   السکاری که به قرامانیه و ایران ستانتینونگزارش مجلس سنا ان ک  .45

 4996اکتبر  41شی  بود، 
 4996اکتبر  42گزارش مشابه دیگر،   .69
 4999به لئوناردو لردانو، ژانویه صوف  اسماعیل  ۀنام .64
 4919اکتبر  61دوک به شا  ایران،  ۀنام .66
ه ایران گزارش کمیسیون  که ط  آن وینچنتو دی السانیری به عنوان نماینی  ب .61

 4919اکتبر  19اعزا  شی، 
 4919اکتبر  19دوک به شا  ایران،  ۀنام .61
 4916جوالی  69السانیری،  ۀاعزا  محرمان .69
 4911لسانیری در مجلس سنای ونیز، وینچنتو دی ا ۀگزارش ارائه شی .62
 4949مه  4ابنی  به جمهوری ونیز، شا  ایران، محمی خی ۀنام  .61
 4949مه  4ز، ایران در ونی ۀمحمی، نماینی ۀگزارش محرمان  .64
 4299ژوئن  4ایران در سنا،  ۀنطب عفت بی ، نماینی  .65
 4299ژوئن  4  عباس به دوک ونیز، شا ۀنام  .19
 4299دوک به شا  ایران، ژوئن  ۀنام .14
 4291مارس  9شا  عباس به جمهوری ونیز،  ۀنام .16
 4291بی  به ونیز برد  است، مارس ایران، فتح   ۀثبت هیایای  که نماینی .11
 4291مارس  2ا، گزارش مجلس سن .11
 4291سپتامبر  6دوک به شا  ایران، ۀنام .19
 4291  ایران به دوک آرمنو چیوس، شا ۀنام .12
 4295سپتامبر  6ونیز به شا ،  ۀنماینی ۀاعزا  محرمان .11
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 4249ژانویه  19در سنای ونیز،  صفر حاج ایران،  ۀنطب فرستاد .14
 4249سنای ونیز به شا  عباس، ژانویه  ۀنام .15
 صفر حاج دریافت کاالهای فتح  بی  توسط  .19
 4249ژانویه  19وک به شا  ایران، د ۀنام .14
 4ای ونیز فرستاد  شی، شا  ایران که توسط الردین و سوسوار به سن ۀنام  .16

 4241مارس 
 4264فوریه  4ایران در سنا،  ۀنطب سوسوار، فرستاد .11
 4264فوریه  4شا  ایران به سنای ونیز،  ۀنام .11
 4264فوریه  1لس سنا، رش بررس  مجگزا .19
ژوئن  62مسیح  ان ایران،  تهایگزارش دومینیکو سانت  و دعوت سران دول .12

4219 
 4219دسامبر  6دوک به شا  ایران،  ۀنام .11
 4212مه  41مشابه،  .14
 4215مارس  64شا  ایران،  ۀدریافت نام .15
نزد شا  عباس دو ،  گزارش سفیر کشیش آنتونیو فیانیرا پس ان بانگشت ان .99

 4215مارس  64
مارس  65مجلس سنای ونیز، دومینیکو سانت  ان ایران،  ۀگزارش نماینی .94

4215 
 4224ژانویه  66دوک به شا  ایران،  ۀنام .96
 49ن، پیشنهاد اسقف اعظم ارامنه آرنچیز، برای اتحاد جمهوری ونیز با ایرا .91

 4226ژوئن 
 4226ژوئن  49دوک به شا  ایران،  ۀنام .91
رش مجلس سنای ونیز در خصوص چنی کشیش دومینیک  که ان جانب گزا .99

 4211جوالی  45ان به ونیز آمینی، شا  ایر
 4211جوالی  45وان به سنای ونیز، اسقف اعظم نشیر ۀنام .92
 4211جوالی  45ن به جمهوری ونیز، شا  ایرا ۀنام .91
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ایران ،  ۀگزارش مجلس سنا در خصوص یک نشست محرمانه با چنی فرستاد .94
 4211والی ج 45

 4211جوالی  66دوک به شا  ایران،  ۀنام .95
 4259ژوئن  1مشابه،  .29
 4225سپتامبر  9ا  عباس به ونیز، ش ۀنام .24
 4221دسامبر  65وک به شا  ایران، د ۀنام .26
 4225جوالی  44سقف اعظم آرنچیل ، ا ۀنام .21
 4224جوالی  69ان حکومت پرسارو ، درخواست دوک  .21
 4252 ا  حسین به سیلوسترو والیر،ش ۀنام .29
 4251مارس  49دوک به شا  ایران،  ۀنام .22
 4144دسامبر  61مشابه،  .21
گزارش ساوج در مرکانزیا راجع به قیمت خریی کاالهای  که به ونیز فرستاد   .24

 .شینی و برای رسیین به آستاراخان ان ایران عبور کردنی
 4295ساگردو، . ا .   ایران به ج شا ۀنام .25
 4249مشابه،  .19
 4244مشابه،  .14
 4244ان به تاجران سرشناس ونیزی، ایر ۀاعالمی .16
 4244شا  ایران به جمهوری ونیز،  ۀنام .11
 4261به آلویسه ساگردو، سپتامبر  شا  ایران ۀنام .11
 4265مارس  41دوک به شا  ایران،  ۀنام .19
 4914دسامبر  1بررس  مجلس سنا،  .12
 ساوی در مرکانزیا سینکو درخواست آنیرا بنیت  ان .11
 4126دسامبر  61لس سنا، اوی به مجس سینکوهای نوشته .14
 4126دسامبر  65حکم مجلس سنا،  .15
سپتامبر  41سر دوناتو دالزا به نوان کارولیو در خصوص وضعیت ایران،  ۀنام .49

4941 
 4941اکتبر  1مشابه،  .44
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 4941نوامبر  6مشابه،  .46
 4919ر بالب  ان ایران، گزارش تئودو .41
 4942گزارش  ان ایران،  .41
 4211گزارش  ان سفر به ایران،  .49
برشه به عنوان یک پهوهش مهم در رونی تحقیقات بعایی ایرانشناساان و    کتاب
. انای نمود و اغلب به آن استناد داشته  نسبتاً نیادیشناسان، نقش و تأثیر صفوی
، (4126) والتر هینتس، (456-499: 4194) والدیمیر مینورسک همچون  محققان 
 .انای ان ایان جملاه   (124-119: 6999) و ویلم فلاور  (6999ا4555) مت  رودی

باه بررسا  مناسابات     (6995)  روتا نیز در کتااب  جورجوپهوهشگر ایتالیای ، 
در واقاع   پرداختاه و   4151-4199های سالفرهنگ  ایران و جمهوری ونیز در 

 .های برشه را در این خصوص کامل کرد  استناگفته

 فارسی کتاب برشه ۀچاپ قبلی ترجم نگاهی به

ناد  ضل تقی  در معرف  و تصحیح این نسخه با الها  ملکالن  به ذکر است که ف
 4.کارد منتشر  عبیالحسین نوای  به همرا  ش4141 را در سالوی این اثر . است
منایان  عالقه ان آنجا که نمینه را برای آشنای  گمان این تالش علم  و معنویب 

فاراهم  دهام هجاری   دوانهای نهم تاا  به تاریخ مناسبات خارج  ایران در سی 
این کتاب کوچک  ۀمطالع با این همه ؛تقییر است ۀکاری ستودن  و شایست ،آورد 

 ،دهی که در کار استنساخ و تصحیح کتاباصل  نشان م  ۀو مطابقت آن با نسخ
 :شودم  ییادآور اینجادر  برخ  ان آنهااست که  دور مانی مواردی ان نظر 

« تاریخ روابط ایاران و ونیاز  »نخست کتاب یعن   ۀعنوان روی جلی و صفح
   اسات، یخط  ترجمه و حت  اصل کتاب که به نبان ایتالیا ۀدقیقاً با عنوان نسخ

تاریخ »نا  کتاب  کاخ گلستان ۀفهرست کتابخانه و موناگرچه در . مطابقت نیارد

 

 :بیین شرح استمشخصات چاپ  کتاب  .4
خاان  ، ترجماۀ یوساف  (ماونۀ گلساتان  ای ان مجموعۀ کاخنسخه) کاستالیی، تاریخ روابط ایران و ونیز

 .ش4141، ناد ، تهران، به تصحیح عبیالحسین نوای  و الها  ملک(الملکمؤدب)ریشار 
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  آمی ، و مصحح نیز با کم  تغییار هماان را برگزیای   « روابط ایران و دولت ونیز
ان عناوان   نیاز  ، وآمای   خط  ۀسه نسخ ۀدر صیر برر شمار کهچناناما  ست،ا

 .است« جمهوری ونیز و ایران» تر آننا  دقیب ،آییبرم برشه  کتاب التین
، تاألیف  انای آورد ه مقیما  شاانزد   ۀدر صافح  انطور که مصححهمان ،کتاب

بر  را نا  ویکه  است، اما جای تعجب است (و برشهلمگولی) یو  برشهکدر وماکلو
عنوان، کاستالیی به  ۀاینکه در صفح ترشگفت ؛انید ورروی جلی کتاب چاپ  نیا

نیز  مقیمهکه در که کاستالیی چناندر حال  ؛عنوان مؤلف کتاب معرف  شی  است
 خاان یوساف  و ،ان نباان ایتالیاای  باه فرانساه باود       کتااب تنها متارجم   آمی ،
 .باشیم  کتاب ان نبان فرانسه به فارس الملک نیز مترجم دو   مؤدب

قسمت  :کتاب در دو قسمت و در هفی  صفحه تنظیم شی  است ۀمطالب مقیم
نخست، شامل گزارش کوتاه  ان تاریخ مناسبات ایران و ونیز ان عهی مغاول تاا   

الی آن نیز به قو  ونت و چگاونگ  تأسایس   هدر الب انصفویه است که مصحح
اروپای  اشار   تهایدول ان تجاری و روابط آنان با برخ  هایفعالیت دولت ونیز و

ذکری   جز در یک مورد، ان سایر منابع مورد استفاداما در این قسمت به. ینکنم 
بخش بعیی مقیمه هم باه معرفا  نساخه اختصااص یافتاه، و      . ییآبه میان نم 

نوشاته   تاریخ روابط ایران و ونیز بارۀس ان معرف  چهار اثری که درپ انمصحح
باه توصایف    ااا 4هم بیون اشاار  باه مشخصاات هرکایا  ان آنهاا      آن ااشی  

کااخ   ۀهای خطا  کتابخانا  خصوصیات نسخه بر اساس اطالعات فهرست نسخه
مقیمه فاقی هرگونه توضیح روشن  در شرح حال مترجماان  . ینپردانگلستان م 

تنها در  اناگرچه مصحح. مؤدب الملک است خانیوسف کتاب یعن  کاستالیی و
 ۀپرداخته، اما ایان اشاار   خانیوسف جی  به تاریخ تولی و مرره ۀپاورق  صفح

آن   نویسانی  مقا  علما   اصل کتاب و ۀحت  دربار ؛رسیکوتا  کاف  به نظر نم 
 .ییآان نم میبه سخن  

 

ایاراد   این مقاله در واقع متن سخنران  والدیمیر مینورساک  اسات  . 456-499: 4194مینورسک   .4
انجمان مطالعاات   »در مونۀ گیمۀ پاریس که در همان سال ان طار    4511آوریل  61شی  در تاریخ 
الن  به ذکر است که مصحح محتر  به اشتبا  نویسنی  این مقاله . به چاپ رسیی  است« ایران  هنر ایران

 (.49مقیمه، ص )وشفسک  نوشته است را پطر
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 و ان هماه  ،رعایات نشای    آن چااپ  استنسااخ و خط  در  ۀشمار نسخبرر
 انهای مصححهمچنین افزود . فهرست مطالب و اعال  نیارد کتاب کهتر، این مهم

یاا   نویسدر پا ،های خط معمول در تصحیح نسخه ۀبرخال  شیو ،به متن اصل 
صورت التین برخ  ان  ،دیگر سویان  .انیداخل دو قالب در متن مشخص نشی 

و گا  توضیحات  در پانویس  ؛صحیح نیست نویسکلمات و یا اسام  آمی  در پا
نیاز  خاوان  و  شتباهات ناشا  ان غلاط  همچنین، تعیاد ا. نادرست است کهی  مآ

 ۀکه مطابقت کتاب چاپ شی  با نسخمضافاً این. کم نیستچاپ  کتاب اشتباهات 
آخار   ۀنکت. انیان قلم افتاد    همجمالت ،دهی که عالو  بر کلماتخط  نشان م 

، در اسات  ییگر خلط شی که در متن ترجمه، نا  شا  عباس اول و دو  با یکاین
ان ساوی  . شای داد  م  اختالط دو اسم در پانویس توضیحکه الن  بود این حال 

 ۀهمچناین، نساخ  . دقیب نیسات  شی ، دیگر عنوان التین  که برای کتاب برگزیی 
شامل یک مهر، ظر ، تابلوی نقاش  و دو )خط  ترجمه دارای پنج تصویر است 

: کنیز، ن) انیکه در انضما  کتابچه چاپ  نیامی  (نامه ان شا  سلطان حسین صفوی
 .(15-12: ب4159نهاد بهرا 

 سخن آخر

برشه به نبان فارس  که به لحا  علم   کتاب ۀترجم بهخان یوسف شک اقیا ب 
ان ارنش بسیاری برخاوردار   ،شودان آثار تحقیق  و روشمنی غرب محسوب م 

کتاب به نباان فارسا     کل اصلکامل  ان  ۀکه تا کنون نیز ترجمویه  آنبه. است
باه   «تاریخ روابط ایران و دولت ونیز»در واقع برشه با انتشار کتاب . است نشی 
ای ان اسناد و گزارشاهای  کاه در   ناسان غرب  را با مجموعهش ، ایران4429سال 

 شاینی، آشانا کارد و   یاری ما  راکز بایگان  میارک ایتالیاا نگاها  ها و مکتابخانه
منی کتاب ان نبان فرانسه، اهمیت آن را به ایرانیان عالقه ۀنیز با ترجمخان  یوسف

بر خاال    ،فارس  این کتاب ۀالبته بایی اضافه کرد که ترجم .به تاریخ شناسانیی
گا  چاپ و منتشر نشی، و خان، ظاهراً در عهی قاجار هیچهای یوسفسایر نوشته
جازو   ،ناا  میرمجتبا  اسات   خط  آن هم که به کتابات شخصا  باه    ۀ لذا نسخ
کاه  ان این رو، با توجه به این. بود کاخ گلستان محفو  مانی  ۀکتابخان های نسخه
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های خصوص مناسبات ایران و ونیز کمبودهای فارس  در امرون  در میان نوشته
توانی این کمباود و  ای م مذکور تا انیان  ۀانتشار نسخ ،خوردبه چشم م نیادی 

یقیناً داوری در خصوص ارنش علم  کتاب برشاه   ،وجود این با .خأل را پر کنی
ای ان آن اثر اسات  بخش تلخیص شی  شاملکه تنها اا حاضر  ۀترجم ۀبه واسط

اا بسیار دشوار، حت  غیردقیب و غیرمنصفانه خواهی بود، مخصوصاً که مالکهای 
خسات  نگا  نخواننی  در . ترجمه در عهی قاجار با نمان حاضر تفاوت نیاد دارد

 ، حیاقل به لحاا  کمّا   الملکمؤدبترجمۀ آن با  ۀو مقایس کتاباصل   متنبه 
واجای   یپهوهشاگر  استامیی . تفاوت میان آن دو را به وضوح درخواهی یافت

کامل کتاب همت گمارد و باه درسات  ارنش و اعتباار     ۀنسبت به ترجم شرایط
تا تحقب چنین هی  مهم ، تالش . پهوهش برشه را بر خواننیگان ایران  بنمایانی

 .در این را  به شمار آیی اول توانی گا در معرف  و تصحیح متن حاضر تنها م 
ویه  ، بهیک متن نسبتاً منقح ۀو ارائ دقت بیشتر در کار تصحیح برای، مصحح

خطا    ۀهای جغرافیاای  و ساالهای مایالدی، نساخ    در ضبط نا  اشخاص، مکان
که در کار مترجم یا  را و اشتباهات  ،با کتاب اصل  برشه مطابقت داد  را ترجمه

اسام  التینا  کاه در پاانویس رسااله      .د  استکرمترجمان پیش آمی ، اصالح 
 4.انیتماماً ان کتاب اصل  اقتباس شی  ،آمی 

 

ابتیا سپاس . انی، تشکر کنمای مؤثر بود پیشرفت این تحقیب به گونهدانم ان دوستان  که در الن  م  .1
مذهب، که ویه  دار  ان دکتر جورجو روتا برای ارسال شرح حال برشه، و نیز ان دکتر محسن جعفری

ترجمۀ عناوین ایتالیای  اسناد و برخا  ان  . ان سر لطف کتاب اصل  برشه را در اختیار من قرار دادنی
 .ان ایشان نیز تشکر فراوان دار  ؛در این نوشتار آمی ، ان آقای میرسعیی قریش  است گزارشهای  که






