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 [آغاز کتاب]

حضارت اقایس   نایگان اعلا   ببر حساب امار مباارک    
و  ا  روحا  و ارواح العاالمین لاه الفایا     ااا  شاهریاری  

تصویب جناب مستطاب اجل اکر  افخم آقای نیّرالملاک  
وکته، ایان چااکر فایوی    ونیر علو  و معار  دامت شا 

کتااب   ۀالملاک ترجما  ت، ریشارخان مؤدبدولت ابیمی
کاه مشاتمل و محتاوی شارح رواباط و      کاستالیی  دکتر
ه ایاران اسات   اد دولتین مملکت ونیاز و دولات عل یا   حات

ماان سالطان اونون   ت ایان رابطاه در ن  پرداخت، و مای 
نماود تاا   آق قویونلو که دعوی سالطنت   ۀحسن ان طایف

ه است، کناون ان عار  و   انقرا  دولت سالطین صفوی
ارواحناا  اا تقییم خاکپای مهر اعتالی اقیس ظل الله  

 .4166ل به تاریخ شهر ربیع االو. گذردم اا فیا  

فرماای  اعلا    ق موقاع تشاریف  4169/ 4596 ۀدر سن
حضرت شهریاری مظف رالیین شا  به شهر ونیز، در قصار  
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و نظر باه التفاات و افتخاار     6،رو در قصر سن ما 4دژها
نسبت به این جانب فرمودنای کاه کتااب مسایو لوکوماا      

مُصن ف، که مشتمل بر روابط سالطین قییم  1دُرکِیّو  ب رشِه
 حضرت هماایون  ایران و جمهوری ونیز است برای اعل 

حضرت خیل  اساباب  اعل  بنابراین، حکم. ترجمه نمایم
ایان  ه حاصل شی، و مخصوصااً در ترجما   فخر و تشکر
خاود مسایو ب رشِاه     یخود را شبیه به انشا یکتاب انشا

تحریر داشتم، و اتفاقات مختلف که باین ایان دو دولات    
روی داد  بود نسبت به مملکت  که رقیب ساایر ممالاک   

امیای اسات کاه ایان مختصار      . مبود تما  را واضح نوشت
ترجمه به نظار مباارک بنایگان اعلا  حضارت اقایس       

 [.4] مقبول خواهی افتاد اا روحنا فیا اا همایون  

 

 

1. Doge’s Palace 

2. St. Marco 

 .بر اساس نسخۀ خط  است اعرابها .1



 

 

 جمهوری ونیز و مملکت ایران

تألیف کیُو  برشِه، در خصوص روابط دولتین ایران و ونیز که ان نبان ایتالیای  به 
 .است فرانسه ترجمه شی نبان 
 

 3[روابط دولت ونیز و اوزون حسن آق قویونلو] لفصل او

تقریباً معایو    [ق292-14] 6 4694-224اسم مملکت ایران در عهی خلفا 
. ها افتادن  اعراب و مغولها و تاتار و ترکمامیت  هم به تصر شی  بود، و بعی

پانزدهم عیسوی، اونُون حسان ناام  مملکات اجایادی کیانیاان و       ۀدر مائ
در جنا  ترکمانهاا   . ساسانیان را دو مرتبه به اسم ایران  خود پاییار نماود 

حسن بک که بعی معرو  به اونون  1قر  قویونلو و آق قویونلو، ۀمابین طایف
حسن شی تما  ممالک و قصرهای سالطین اطرا  را تسخیر نمود ، و هناون  

 ۀسلطان طایفا  1شا ،شانزدهم شروظ نشی  بود که جن  سخت  با جهان ۀئما
و بعی هام جنا  عظیما  باا     . قر  قویونلو کرد و او را شکست فاحش  داد

در  یحای .   تما  مملکت ایران شای ابوسعیی وال  آذربایجان نمود که متصر

 

 .های درون دو قالب ان مصحح استتما  افزود  .4

 296: متن .6

 (.در همه جا اصالح شی)قر  قوانلو و آق قوانلو : متن .1

 .قیان شا : متن .1
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و شا   4ی در مغرب به گرجستان و طرابونانمشرق به هنی و تاتارستان، حی
ی در شمال ربستان و بحر هنی، و حیو ارمنستان صغیر، حیی در جنوب به ع

 .شرق  به کوههای بادکوبه
داشات   ناا   6شا  اونون حسن، دختر شا  یحی ، سلطان طرابونان که تِئودُور

کاه دختارش در   رد و او هم قبول نماود، باه شارط آن   برای خود خواستگاری ک
. ن سلطان تقلیی سالطین سابب طراباونان کارد  ای. مذهب یونان  خود باق  بمانی

نیرا که آنها وصلت با سالطین مسلمان م  کردنی و دختر خود را باه مسالمانان   
 .دادنی که به این وسیله مصُون و محفو  باشنیم 

کارد کاه   وصلت تئودور با اونون حسن، سلطان یحی  خیال ما  ۀ به مالحظ
  خواهی تما  ممالاک را جاز  م  ه کهمملکتش ان صیمات محمی، فاتح قسطنطنی

 1  خود را به نیکوال کرساپه لهذا دختر دو. ، محفو  خواهی بودیونان تصر  کنی
عمل آمی کاه هار کایا  باه     ه ان این وصلت چهار دختر ب. وال  شبه الجزایر داد

 [.1] بزرگان شهر ونیز شوهر کردنی
کارد کاه بعای ماادر      9شوهر به مارکو کورنارو 1ل  موسو  به فیورنزادختر او

 .قبرس شی ۀملک
 .وصلت کرد 1با کنت پریول  2م  موسو  به لوکرسیادختر دو
 .وصلت کرد 5با جیوان  لُردانو 4م  موسو  به والنسادختر سو

 .وصلت کرد 4وبا کاترینو نن 49و دختر چهارم  موسو  به ویوالنت
 

 (.اصالح شی در همه جا) تریبزنی: متن .4

2. Teodora 

3. Nicolo Crespo 

4. Fiorenza 

5. Marco Cornaro 

6. Lucrezia 

7. Priuli 

8. Valenza 

9.  Giovanni Loredano 

10. Violante 
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این دو  مابین بنابراین، وصلت مابین نجبای ونیز و ایران سبب ارتباط پولیتک 
ی که فاتح دو مملکت بزرر، واقع در اروپا و آسیا سلطان محم. دولت عظیم شی

م بود خود را بعی ان فتح قسطنطنیه به سلطان محمی کبیار  و مالک دو دریای عظی
 .  شودبود که ممالک همسایه را نیز متصرصل در خیال این ملقب نمود، و مت

ونیاز بارای حفا     . سمت اروپاا باود   مابین ممالک همسایه، مقتیرترین آنها
 ۀکرد که رابطوری درخواست م نمین ان مجلس دارالشخود در مشرقفات صرمت

که به اتفاق در مقابل  مابین سلطان جییی ایران و خود ان سمت آسیا فراهم آورد
 .ی فاتح مقاومت نماییسلطان محم

، و [ق422]  4124 ۀی در سان سلطان محما ه فتح مملکت طرابونان به واسط
، به [ق424]  4121 جمهوری ونیز شی  بود در فصل بهار سال جنگ  که بر ضی

که در  1گان قرامان های بین شاهزاد و جنگ 6،های غیر مترقب آرگوُحمله ۀواسط
ز بار  حاد ایران و جمهوری ونیا یت سلطان اونون حسن بود  باعث اتتحت حما

، آنایریا  [ق424]  4121   ماا  دساامبر ساال   در دو. ضی سلطان محمی گردیی
ورا ونیز مأمور شی که باا پادشاا  قراماان  موساو  باه      ان طر  دارالش 1گُُرنارو

نتوانی خودش بارود   پیراحمی و پادشا  ایران طرح اتحاد نمایی، و در صورت  که
مشاغول ماأمور    ورایدر همین نمان مجلس دارالش. فرستیرا ب 9النارو کویرین 

 :کردن سفرای ذیل بود
 4را نزد وال  بورگن  1را در فرانسه سفیر قرار داد، و مارکو دُنا 2 کانالنیکوال

و همین مجلس شوری مأموری باا  . و سفرای دیگر نزد پادشا  سیسیل و پرتقال

                                                                                                             

1. Caterino Zeno 

2. Argo 

 (.در همه جا اصالح شی)قهرمان ، قهرمانیه : متن .1

4.  Andrea Gornaro 

5.  Lazaro Quirini 

6. Nicolo Canal 

7. Marco Dona 

8. Borgogna 
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به ریاست پاپ آنهاا   اتراک فرستاد که بر ضی 6و بوهم 4رقعه نزد پادشا  هنگری
د را با پادشا  قرامان  انجاا   حاد خوآنیریا گرنارو ات. ساند[ 1]را با خود متفب 

 ساافیر 1رفاات مامناااتزب،داد  و هنگااام  کااه النارو کااویرین  بااه ایااران ماا 
ان را   [ق 425]  4121 ماا  ماارس   سایزدهم حضرت اونون حسان رون   اعل 

 .شیحلب و رودس به ونیز وارد م 
عرضاه   اباه مجلاس دارالشاور    ،حضرت اونون حسان مامناتزب، سفیر اعل 

عثمان  متحای   ه با دولت ونیز بر ضیداشت که سلطان او، وی را فرستاد  است ک
و در ضمن مثلا  آورد  . سوار خواهی دیی هزارشصت ۀشونی و در بهار آتیه، تهی

که درخت عظیم بایی مقاومت نیاد نسبت به باد داشته باشی، و هرگا  کِرما  باه   
شود که به جزئ  باد به نماین  سست م رفته به قیری آن درخت افتی، رفته  کُنی

و اونون حسن به مشابه همان کر  کوچک است کاه هرگاز بایون    . خواهی افتاد
وعی  جمهوری ونیز میاخله در صلح عثمان  نکنی، و جمهوری ونیز همین  ۀاجان
که ایران قصی این دارد که باه سامت ساواحل تنگاه،     به جهت این. نمایی امضا را

را  پییا کنی که به آسان  باه حمایات جمهاوری ونیاز      1ل پویعن  به سمت گال 
کماال پاذیرای  را ان ایان     اورمجلس دارالش. نیه را تسخیر نماییدرآمی ، قسطنط

  [ق 419] 9 4129 سااپتامبر 62عماال آورد ، و قاارار گذاشاات کااه ه ساافیر باا
 ای به او داد  شود که تما  مطالب ایران پذیرفته، و حضرت پاپ و وال تشکرنامه

 .حاد را قبول خواهنی فرموداین ات بورگن  و سلطان سیسیل
بین دولت عثمان  و هنگری شروظ شی  اسات،   و چون در این اوقات، جن 

نماود کاه   و جمهوری ونیز قیری ان متصرفات خود را به ایران واگاذار خواهای   
متصرفات دیگری ان قالظ و غیر  که در ساواحل و   مزیی مواحیت شی ، و ضمناً

دریا دارد برای خود نگا  دارد، بنابراین اسباب سهولت تجاارت و حرکات    بنادر

 

1. Ungheria 

2. Boemia 

3. Mamenatazab 

4. Gallipoli 

 .4291: متن .9



 27/جمهوری ونیز و ایران

کسا  کاه   : معارو  گفتاه اسات    4چرا که دانیالو. قشون ونیز فراهم خواهی شی
خاود سالوک    تی بایی با دول خارجه بهتر ان رعیبخواهی در دریا را  داشته باش

 .کمال رسی کنی تا تجارتش به سرحی
  ان مجلس شورای ونیز باا یاک رقعاه ان طار      سفیر ایران  با رضایت تما

محاکمات دُژ، سوار کشت  بیروت شی  و همرا  خود معادل چهل ذرظ نربفت به 
به رُودِس، کاپیتن ژنرال [ 9] بعی ان رسیین. رسم پیشکش  نزد اونون حسن آورد

امیرالبحر، سرکش  کشت  ونیز را کرد ، به سافیر مزباور قاول داد کاه      6مسنیگو
 .  به جهت خیمات سلطان خود مستعی خواهی بودهنگا  جن

و ثانیااً، ان  . نا  داشت 1سال دیگر، سفیر دیگری به ونیز آمی که قاض  حسن
اطمینان  به جمهوری ونیز ابالغ داشت که  ۀحضرت اونون حسن رقعطر  اعل 

 .حاد بسته، جن  با عثمانیها خواهیم داشتبا سایر سالطین عیسوی ات
باه سالطان اونون    [ق 414]  4122 ساال  ۀفوریا  61در  اورمجلس دارالش

و  1 نی، و با وجاود فاوت پااپ پا  دو    اقی  حسن اطالظ داد که در جن  ثابت
ل شی  اسات در  نسبت به این جمهوری که قیری متنزحسادت سالطین عیسوی 

و در هماین نماان، مجلاس    . جن  با سلطان عثمان  ساخت ایساتادگ  دارنای   
بعای ان  . لاع نماود  آنها را ان ماجرا مط وکالی رو  نوشته وجمهوری ونیز نامه به 

حایاً باه   ترسیی که سالطین اروپای  متی م سلطان محم 9،نگروپونت ۀفتح جزیر
سلطان  2ط مادرنن خود که خواهر ذورنی،لهذا به توس. ایت جمهوری بیاینیحم

 کاه  امجلس دارالشاور . بود عنوان صلح با دولت جمهوری ونیز نمود 1صربستان
را  4و فرانسساکو کااپل و   4خبر بود نیکُوال سیکومیتها ان سلطان اونون حسن ب 

 

1. Dandolo 

2. Mocenigo 

 .قَزَن حسن: متن  .1

4. Pio II 

5. Negroponte 

6. Zorzi 

 .سربستان: متن .1

8. Nicolo Cicco 
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استرداد نمود ، و در عو   6نگروپونت را ان سلطان محمی ۀمأمور کرد که جزیر
ساله کارسانی نمایای، ولا  ساایر جزایار     پنج هزار دوکای طال پنجومبلغ بیست

نهایت بود معاهیات او با ب  یان آنجا که طمع سلطان محم. و باشیمختص خود ا
فوریااه )ایاان مااذاکرات در ضاامن . وجااه پذیرفتااه نشاایهاایچاهاال ونیااز بااه

حضارت اونون  ، النارو کویرین  با میرات نا ، سفیر اعلا  (ق412/ 4114سال
حضرت مشارالیه ابران نمودنای کاه در   ای ان طر  اعل حسن ورود کرد  و نامه

خود نمود ، و منتظر است که ه طین همسایآن، ذکر فتوحات این سلطان را با سال
شااهزاد  مِتِرنا    . ت دولت جمهوری ونیز به سلطان عثمان  یاورش برنای  به معی

سّیم، در هفتم مارس به میرات، سافیر ایاران جاواب داد کاه باا کماال اشاتیاق        
فرمایشات سلطان اونون حسن را قبول نمود  و با همچو دوست محترم  بارای  

 [.2]ر است همه قسم همراه  حاض
یاک   احاد، مجلس دارالشوردولت  و ات [روابط]در این خصوص برای تجییی 

نفر ان نجبای مملکت را موسو  به کاترینو ننو که صاحب هزار دوکا مواجب بود 
ۀ العادر و پنج خاد  به سفارت فوقمیرات سفیر ایران  و یک نفر محر به همراه 

اجزای مجلس تصییب این مأموریات  ایران فرستاد ، صی و چهل و هشت نفر ان 
 .را نمود  و دو نفر برخال  رأی دادنی

ر شاینی  حضرت اونون حسن مأموبان دو نفر سفیر ان طر  اعل  در این اثنا
ان را  بحر سیا   یک  ان آنها. نماینی حاد خود دعوتکه سالطین عیسوی را به ات

و ان آنجا باه لهساتان رفتاه، و دیگاری نازد اعلا         1کاستروو طرابونان به مون
ط وکیال  جمهوری ونیز باه توسا  ه در جواب این مأمور، نوشت. حضرت پاپ آمی

 .ایران نموده حضرت پاپ گرفته روانخود که در شهر رو  بود ان اعل 
نن سلطان  ۀکه پیرش برادرناد 1پسر دراکون ننو  العادکاترینو ننو سفیر فوق

توانست خایمات  ها در دمشب اقامت داشت، در این موقع که م حسن بود و سال
                                                                                                             

1. Francesco Cappello 

 .اونون حسن: متن .6

3. Moncastro 

4. Dracone Zeno 
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ماا    هجیهمباری در . ت ایران روانه گردییبزرر به وطن خود نمایی به مأموری
ت را باه او  نوشتجات متعلب به این مأموریا  اورمجلس ش ،[ق 412]4 4114مه 

باب  وصول جواب صحیح ان ۀبه مالحظ اورمشیر دارالش 6،داد، ول  پیترو دوناتو
. ل داشات قرار شی  بود، سفیر را معطجنگ  که سابب ه عال ، در خصوص متارک

ت مأموری امعلو  شی مجلس دارالشور سپتامبر خبر نفاق این دو دولت دهمچون 
دیگری در ثان  به ننو داد ، او را ان را  قبرس و قراماان  باه همراها  میارات     

ون بحری خود اظهار معاونت و ایران نمود که به سلطان اونون حسن با قشه روان
و در ضمن قرارداد صلح عثمان  را که با جمهوری ونیز مذاکر  شی  . امیاد نمایی

مقایاری ان   امجلس دارالشور. و پذیرفته نشی  بود به سلطان ایران معرو  دارد
حضرت اونون حسن به توساط  های نردونی به رسم هییه به جهت اعل پارچه

ه و سالطان  قرامانیا ه همچنین او را مأمور کرد  کاه باه ملکا   او ارسال نمود ، و 
گرجستان دیین نمایی، و به او سافارش کارد کاه محرماناه ان اوضااظ درباار و       
مملکت و حیود و حالت سالطین اطرا  و ثاروت و قشاون و خیااالت او در    

الظ ان سن و قابلیت شخص سلطان اطا [ 1] جن  با عثمان  و خالصه خصوص
 .جمهوری مراتب را عرضه داردراپرت  به دربار حاصل نمود ، و 

رودس  بعی ان تحصیل دستورالعمل، ننو ان ونیز بیرون آمی  و چنی مااه  در 
العاد  که سازاوار  ه به ایران ورود کرد، و تشریفات فوقتوقف نمود  ان را  قرامانی

عمال  ه حضرت اونون حسن در مورد او با شأن این دو دولت بود ان طر  اعل 
و با وجودی که رسومات مذهب اسال  مانع بود که سفیر با ملکاه مالقاات    .آمی

نمایی محض افتخار و تشریف او، ملکه تئاودور باا او باه عناوان خویشااونیی      
مالقات کرد  و در قصر سلطنت  منزلش داد ، و وعی  نمود که در حضور سلطان 

وص جن  با ایی، و در خصط دریغ ننمگونه همراه  و توسون حسن ان هیچاون
 ما  مِه ا س در . جا آورد که متارکه نشودی ایستادگ  و اقیا  الن  بهسلطان محم

ننو رفته به کاپیتن ژنرال مسنیگو نوشت که در سلخ آوریل به  [ق 411]  4116
حضرت سلطان و ملکه پذیرای  کامل نمودنی، و اظهار تبریز رسیی ، و ان او اعل 

 

 .تکمیل بر اساس کتاب برشه .4

2. Pietro Donato 
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جن  باا سالطان    ه در تهیۀحسن ان را  قرامانی ونونداشت که سلطان و ملکه ا
در ضمن، ننو خواهش نمود که کاپیتن اجان  بیهای کاه ماأمور    . عثمان  هستنی

 .سلطان اونون حسن ان آن مملکت عبور نمود  به ونیز برود
در آخر ما  اوت، حاج  محمود مأمور به ونیز رسیی ، و چون دولات ایاران   

اد  توپ برای جنا  رواناه   ود که چنی عریح  نیاشت خواهش  نمصح ۀتوپخان
بسیار نادر و ممتان کاه عباارت باود ان     ۀحاج  محمود در این موقع تحف. نمایی

ضبط  4سن مارک ۀع به جواهرات نفیس که هنون در خزانمرص ۀفیرون ۀیک کاس
ان طار  پادشاا  ایاران باه رئایس       ،یک چارک قطار اوسات   ۀاست و به انیان

اک  شی  و در تاه  خرگوش حک پنجشت کاسه، شکل در پ. ودجمهوری تقییم نم
انی، و لب کاسه را ان بیرون طالکوب کرد  و جواهرهای قیمت  بَر ا  کنی  ۀآن کلم

 ۀب نیاد ان ایان پارچا  نا  تعج 6مسیو مونت فوکون. انیدر روی آن نصب نمود 
قاییم  گفتنی که در عهای  م  1و نانوتو 1قیمت  قییم داشتنی، در صورت  که دوران

 .توانستنی نظیر این کاسه را بساننی یقیناً جییی استنم 
چنی رون قبال ان ورود حااج  محماود، ماأمور مخصوصا  کاه اصال آن        

با قشاون  [ 4] اسپانیول  و مذهب او یهود بود خبر آورد که سلطان اونون حسن
ننمایای ان   9عظیم  در آسیای صغیر توقف نمود  و تا دولت عثمان  را مضامحل 

 .خارج نخواهی شیآنجا 
پادشاا    2ان سفیر مزبور خواهش نمود که خیمت فردینانای  امجلس دارالشور

  ا جواب صاحیح اگرچه خوب پذیرای  ان او شی، ام .ناپل و حضرت پاپ برسی
  سافیر مزباور را پااپ باه ماذهب عیساوی       در شهر ر. نتوانست تحصیل نمایی

 1(.سیستو)را به او داد  شمار به او عطا نمود و اسم خوددرآورد  و نیان ب 
 

1. St. Marco 

2. Montfaucon 

3. Durand 

4. Zanotto 

 مضمهل: متن .9

6. Ferdinando 

7. Sisto 
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 69جمهوری ونیز بنابر خواهش سفیر ایران حاج  محمود، رقعه باه تااریخ   
به تصییب مجلس به عنوان سلطان ایران نوشات کاه    [ق 411]  4116 سپتامبر

تما  قشون جمهوری، حاضر  4با حکم  به امیرالبحر، ژنرال مسنیگو داد  شی  که
ان  [ق 414]  4111 ۀژانوی پنجمو ضمناً، به تاریخ . انجا  فرمایشات ایشان باشی

مذاکرات صلح  رقعه به ننو صادر شی که مجلس شوری، اورلس دارالشطر  مج
. صالحه نخواهی نمودسلطان ایران م    رد نمود  و بیون اجانبا عثمان  را به کل

ۀ که خیمت سلطان اونون حسن رسیی ، اطالظ بیهی که قوت داشت و نیز مأموری
همان رون، مجلاس شاوری   . ط سفیر مخصوص روانه شی  استتوپخانه به توس
مواجب دیوان  و د  نفار خااد  ماأمور ایاران      1دوکا 4499را با  6ژُن  باربارو

در ضمن ایان  . دانستن نبانهای شرق  بوده نمود، و انتخاب این مأمور به مالحظ
 ۀخمپاار  شاش ژانویه برای شاهنشا  ایران  یاندهمرات، مجلس شوری رون مذاک

 سیصای و قریاب  . کوچک روانه نمود ۀخمپار س متوسط و  ۀخمپار د بزرر و 
بیل با یک هییه ان  چهارهزارکلن  و  هزارسههای آهن و تفن  با باروط و میله

 .دوکا خریی  بود، فرستاد هزارد ماهوت که 
کنی که وقت  که ان ونیاز باا   ، مسیو باربارو نقل م به ایرانسفرنامه در کتاب 

تر ت  بزررحاج  محمود حرکت کردیم سوار دو کشت  کوچک شییم، و دو کش
 چهاارهزار های آهن  که ان خمپار  و تیر و تفن  و باروط و عر اد  و میله مملو

صااحب منصاب باه     چهاار دوکا قیمت داشت با دویست تفنگچ  و کمانایار و  
کاه ان  [ 5] های تقییم  به سالطان اونون حسان  و تحفه 1است توماس ایموالری

دوکا و ماهوتهای نردونی و ابریشم   هزارسهقبیل ظرو  و نقر  آالت به قیمت 
دوکا  هزارسهه قیمت تر بدوکا و ماهوتهای پشم  قرمز و نانک 69999به قیمت 

 .بود حمل نمودیم
  4111 ۀژانویا  66و  [ق 414]  4111 دسامبر 64نوامبر و  پنجمدر تاریخ 

 

 .تا: متن .4

2. Giosafat Barbaro 

 .دوکا 4199: متن .تصحیح بر اساس کتاب برشه .1

4. Tommaso da Imola 



 11 ضمیمۀ :آینه میراث/ 04

کمانایار باه توساط     یکصای تفنگچا  و   پانصیمجلس شوری، مجیداً  [ق 415]
 6حضرت اونون حسن تهیه دیینی، و مارینو کنتارین برای اعل  4آنتونیو برابانت

 .نیایران داشته را مأمور این خرییها کردنی، و به توسط امیرالبحر روان
 [ق 414]  4111 ۀژانوی 64یک  در : باربارو داد  شیدو مأموریت بزرر به 
ل  آن باود کاه باه    مأموریت او. سال بعی ۀفوری یاندهمبود، دیگری محرمانه در 

همراه  سفیر ایران حاج  محمود و سفرای پاپ و پادشا  سیسیل خیمت اعل  
ملزوماات حربیّاه و    احضرت اونون حسان برسانی، و ان طار  مجلاس شاور     

. یل بیهنی که با کمال دلگرم  مشغول به جن  با عثمان  باشانی سربانها را تحو
بایست  که مسنیگو را مالقات نماود  و در فصال خاوب  خایمت     در بین را  م 
ود ، و به کشتیهای جنگ  ترغیب نم ۀقبرس برسنی، و او را به تهیه پادشا  و ملک

کاترینو ننو بایست با سفیر مزبور م . حیین ملحب شونیرودس و سایر مت ۀشوالی
حضرت اونون حسن شرفیاب شونی، و به عر  برساننی که دولات  خیمت اعل 

کاه در بهاار آتیاه     جن  است ۀهیجمهوری ونیز فعالً د  سال است که مشغول ت
منصب خواهنی فرساتاد،  مجیداً برای آن دوست محتر  اسلحه و سربان و صاحب

ت محرماناه عباارت ان   مأموریا ام. قلمیاد نمود  بودنیو این مأموریت را رسم  
این بود که تحقیب نماینی آیا دولت ایران ایستادگ  در جن  با عثمانیها دارد یاا  

یز و ان طر  خودشان اظهار اگر دارنی مطالب ذیل را ان طر  جمهوری ون. خیر
 .دارنی

ماان  تماا    حضرت اونون حسن بایای دولات عث  در خصوص حب اعل  اوالً
بحاری اسات باه او واگاذارد، و نمینهاای       ۀترین نقطسواحل آناطول  که محکم

ارات و اطرا  تنگه را با خاک مقابل یونان که آسیای صغیر باشی بیهای، و عما  
   کنی، و قرار گذارد که ان این باه بعای در حایود مزباور،    قالظ داردانل را تصر

شی ، [ 49] ار ونیز بتواننی به آنادی وارد بحر سیا که تجعمارت  بنا گذارنی تا این
ثانیاً اگر بنای صلح باشی بایای  . نمین شونی1مثل سابب مشغول تجارت با مشرق

 

1. Antonio di Brabante 

2. Marino Contarini 

 .شرق: متن .1
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حضرت اونون حسن ان طر  دولت جمهوری ونیز قرار گذارد که جزایر که اعل 
 .و نگرپونت و آرگو را عثمانیها به آن دولت مسترد دارنی 6و مِتِ لُون 4مور 

ان ونیز حرکات کارد،    [ق 414]  4111 ۀژانوی هجیهمبنابراین، باربارو رون 
را  قبرس یک ساال تماا  در آنجاا    ی در اطقشون سلطان محم ۀول  به مالحظ

 سالوک  کارد، و اساباب فاراهم    در این جزیر  باربارو خیل  خاوش . ل شیمعط
 1در ضمن هم، لوسیگنانو. آورد که نفاق را ان میان عیسویها و عثمانیها بردارد م 

دولات   [ق 411]  4121 چاون در . ه صالح داد قرامانی  دو مسنیگو را با شاهزا
و  9و کُورکُاو  1جمهوری ونیز همراه  با این دولت اخیر کرد ، و عمارات سایقَن 

ه گرفته بود به خاود  قرامانی  که مسنیگو ان شاهزاد  قاسم، برادر شاهزاد 2سِلِفک
برای سفیر  یراق طالقرامانیّه یک پلن  و یک اسب با   او واگذار کرد، و شاهزاد

 .ونیز فرستاد
ف داشات الینقطاع جنا  عثماان  را باا      کاترینو ننو کاه در اصافهان توقا   

غاارت و  قتال و   ۀنماود، و باه مالحظا   حضرت پادشا  و ملکه مذاکر  ما   اعل 
 .نشستغافل نم [ ای]وی رسیی  بود دقیقه ۀی به طایفات  که ان سلطان محمتعیی

است کاه  خوسلطان عثمان  بود، م حضرت اونون حسن که مقتیرتر ان اعل 
تر کنی، و به خوانین گرجستان نوشته که آنهاا هام باه    اقتیار این دولت را بان کم

و ضمناً ایلچ  مخصوص  به اسالمبول فرساتاد  . دولت عثمان  اظهار جن  کننی
نماین،  ایلچ  مزبور به رسم معمول مشرق. که مملکت طرابونان را استرداد نمایی

سلطان ان این معامله بسیار  .ی فرستادیسه ارنن نزد سلطان محمرن و یک کیک گ
حضرت ر اعل تغیّ. خورنیر شی، و گفت که سپا  من ایرانیان را مثل ارنن م متغی

آوری قشون نمود و پادشا  ایران نسبت به سلطان عثمان  یک بر هزار شی، جمع

 

1. Morea 

2. Metelon 

3. Lusignano 

4. Sighin 

5. Kurku 

6. Selefk 
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مأمور مزباور  . ماینیبه ونیز نیز مأمور فرستاد که آنها هم قشون خود را حاضر ن
شخص کشیش  بود که نزد کاترینو ننو، سفیر دولت ونیز در دربار اصفهان اقامت 

 .[ق 411]  4116اکتبر[ 44] داشت
حضارت  دسامبر همین سال، ننو کاغذی به ونیز نوشت که اعلا   پانزدهم در

اونون حسن چنی فتح کرد ، و منتظر است که قشون ونیاز ان ساواحل قراماان     
بیاینی، و اکنون با وجود سخت  فصل و عای  توپخاناه مشاغول جنا       کمک او
 .است

یک  ان اهال  ونیز به رسم وکالت که همرا  قشون ایران بود شارح مساافرت   
باه  [ ق 411] 4 4116اکتبار  5 که ننو در کاغذ خاود خود را نوشته بود، و چنان

که همه شبیه به ب ان صی هزار سوار بود کنی که قشون ایران  مرکتفصیل نقل م 
بعی ان چنیین . پوش و دارای لباس فاخر و سپر و شمشیر بودنیقشون ونیز، نر 

فتح ان عثمانیها، چون فصل نمستان در رسیی قشون ایران راحت کرد  دسات ان  
. حضرت اونون حسن ایلچ  به ونیز ان را  قبرس فرستادجن  کشیینی، و اعل 

فارات   واقع در مغرب شط 6رد که مالتیامهد  آو [ق 414]  4111 ۀدر ما  فوری
رئیس جمهوری ان ایلچ  مزبور پاذیرای  شاایان   . ر شیمسخ 1مفتوح و شهر بیر

کرد و تبریک گفت و او را مطمئن نمود که قشون هم قریب یک سال است روانه 
شی  و در موقع خوب  به کمک قشون ایاران خواهای رسایی و فتوحاات دیگار      

 .خواهنی نمود
[ ناماه ]حضرت اونون حسان  ط ایلچ  مزبور به اعل به توس دولت جمهوری

نوشت که عنقریب باربارو خواهی رسیی، و به امیاد او تماا  ساواحل را تصار     
باه دولات    1ژوئن ان کُال شُاس   هشتمان طر  دیگر، باربارو در . خواهنی نمود

ی و نوشت که باالخر  به اتفاق سفرای پاپ و پادشا  فردینان[ نامه]جمهوری ونیز 
. حاج  محمود به قشون ایران رسیی ، خیال دارنی یورش به خود اسالمبول ببرنی

 

 .4111اکتبر  45: متن. تصحیح بر اساس کتاب برشه .4

2. Malatia 

3. Bir 

4. Colchos 
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حضرت اونون حسن بسیار خشنود شی، فوراً به قشاون اطاالظ   ان این خبر اعل 
 .داد که طبل بشارت بزننی و ان دولت ونیز کمال رضایت نمودنی

یرانیاان  ها با نحمت نیادی نزدیک فرات برابر ساحل مقابال قشاون ا  عثمانی
دو قشون به هم درآویخته و بعی ان جن  بسیار ساخت  ایرانیاان غلباه    . رسیینی
 4لوکا مولینو. ول  چون شب رسیی  بود فتح ایرانیان چنیان نمایان نگردیی. کردنی

باود تااریخ جنا  را نوشات کاه      ایاران  [ 46] حضرت سلطانکه خیمت اعل 
گوی ترتیبات بحری را پایش  وها شکست خوردنی، و سفیر مسنیگو، گفتعثمانی
 .ه برگشت کرد، تما  سواحل را به دولت قرامانیکشیی 

که این خبر به مجلس شوری رسیی اطالظ به مسنیگو دادنی که اگار  نبعی ان آ
. القول هستنی ان تنگه وارد به اسالمبول بشاونی مأمورین پاپ و پادشا  ناپل متفب

چنیی نگذشت که تغییرات کل  حاصل شی، و عثمانیهاای شکسات خاورد  را    
. پادشا  ایران تعاقب نمود  تا آن طر  فرات نزدیک ارننجان ملحب به آنها شای 

کس  را عقب ننو فرستاد  که فوراً به پادشا   [ق 414]  4111 ژوالی یاندهمو 
معیومش ویسی که به یاری خیاونی بایی مملکت عثمان  را آتش  ند  بن 6هنگری

 .ت بگیرد و اسم او به کل  ان میان برودنماینی که دیگر نتوانی قو
  که شا  اونون حسن مطمئن به نظا  لشکر خود بود، و به گمان این یان آنجا

 1فار  که مید ان عقب خواهی رسیی عثمانیها را دنبال کرد  و جنا  را ان روی ط 
آوری نمود  به قشاون ایاران   هزار سوار قشون جمعناگا  دشمن س . گذرانییم 

در این جن  کشته شی، و بعای ان ایان    1پسر شا  اونون حسن، نینل. حمله کرد
د  هنون ان خود فتوحات متعیه ول  به مالحظ. قضیه به کوهستان ارمنستان رفت
کااترینو نناو را    لهذا. میاد نماییالک عیسویها استرضا بود، و الن  دیی که ان مم

مثل سفیر خود نزد سالطین عیسوی فرستاد که برود ان آنها اساتعانت نمایای، و   
آوری قشون عظیم  شی که در فصل آتیه شروظ به جنا   خود هم مشغول جمع

 .کنی
 

1. Luca da Molina 

 هنگارستان: متن .6

 .تفر : متن  .1

 .سینیل: متن .1
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ننو ان دربار ایران رفته و در کشت  ژنوئ  سوار شی ، نزدیک باود کاه او را   
نزدیک  4ول  شبانه آنیریا اسکارامل  . به عثمانیها تسلیم نماینیشناخته بگیرنی و 

در این . برد 1برداشته و به شهر کافا 6کشت  آمی ، او را همرا  نوکر امینش مارتینو
شهر خیل  سخت بر او گذشت، نه مخارج داشت و نه لباس، شاخص حاام  او   

قایش را مجبور کرد نوکر امینش مارتینو به داد او رسیی، و آ. هم بضاعت  نیاشت
  که او را به غالم  بفروشی، و قیمت او را مخارج را  خاود نمایای تاا در انجاا    

جانفشاان  و دولتخاواه    [. 41] ر نشاود حضرت پادشاا  مقصا  فرمایشات اعل 
مارتینو اسباب شهرت او شی  و جمهوری ونیز هام مواجاب خاوب  در حاب او     

 .مقرر نمود
حضارت اونون  اعل  ۀونیز نوشت، و نام ننو شرح  به جمهوری ان شهر کافا

دیاین جنا     ۀفرستاد، او را ان تهی 1حسن را برای رئیس جمهوری نیکوال ترن
ت و موجاب مسار  رسیی  اهای ننو خیل  به موقع به مجلس شورنامه. آگا  نمود

را  9بان گردیی که باربارو هنون به ایران نرسیی  است، و عجالتاً بایی پاائلو اگنا   
حضارت اونون حسان عاذرخواه  کنای و او را     ران کرد که ان اعل مأمور به ای

حاد دارد، هنون سخت ایستادگ  و همراه  و اتمطمئن نمایی که دولت جمهوری 
شاون خاود را ان رود   حضرت مشغول جن  و فتح عثمان  باشای و ق و آن اعل 

 .ل  بگذرانیفرات بیون معط
مأمور دیگری موساو  باه    [ق 414]  4111 در آخر ما  اکتبر امجلس شور
دوری و سخت  را   ۀانتخاب نمود، ول  این شخص به مالحظ 2فرانسسکو میکله

مجلس مزبور حکم فرمود که هر  19،1نوامبر ال   66و . ا قبول نکردمأموریت ر
و در . د نمایی مجانات سخت خواهی دیین این به بعی، ان اوامر مجلس تمرکس  ا
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یک  ان نجبای ونیز بود مأمور کردنی و به بارباارو   دسامبر کنتارین  که دهمرون 
قبرس حرکت کرد  به سمت ایاران رواناه   ۀ نودی ان جزیرنوشتنی که به[ اینامه]

یک  آنکه با سفیری که در ناپل داشاتنی  : مأمور مزبور دو مأموریت داشت. شود
و خاود  الظ نمایی، و در کافا و ان باربارو تحصیل اطمالقات نمود  و ان جانب نن

. ایران پیشرفت  حاصل گاردد متفب شود که در امورات  بنبا منش  او، پائلو اگن 
ت دیگر که بایست  محرمانه انجا  داد  شود این باود کاه سالطان اونون    مأموری

حسن را اطمینان بیهی که ان طر  ونیز همه قسم همراه  خواهی شی، و امییوار 
 باه امیرالبحار   امجلاس دارالشاور   و. هستنی که ایران فاتح آسیای صاغیر باشای  

نگاه عباور داد  و   های جنگا  خاود را ان ت  مسنیگو حکم داد  است کاه کشاتی  
نماینی، و دولت جمهوری نیز چنیی است اسلحه و آذوقه و  اسالمبول را تصر 

ها سخت گرفته و که بر عثمانی قشون ایران فرستاد  است تا اینمنصب براصاحب
بنابراین، دولت ایاران بایای در   [. 41] فراری دهی ت آنها را ان پایتخت خودرعی

ه بشود، و ان را  دریا جنا   رامانیخشک  بر دولت عثمان  حمله برد  و داخل ق
و اگر سلطان ایران بخواهی ان را  شا  وارد شاود  . دولت جمهوری است ۀبه عهی

ر و اگا . آن هم بایی نود معین شود که ترتیبات نظام  را در موقع رعایت نماینای 
مأمور ونیز ببینی که سلطان اونون حسن خیال صلح دارد او را منصر  ساند، و 

.   نماینای گو را برای دولت جمهوری ونیز تصار اگر راض  نشود نگرپونت و آر
جا نیایی مأمور مزبور وکیل است که اقیامات صالح  هباری، چنانچه این تکالیف ب

 .را ان طر  دولت جمهوری قبول نمایی
ن ایتالیاا  به این وکیل اظهاار داشات کاه قبال ان خاروج ا      اورمجلس دارالش

ت مخف  را به تفصیل یا باه عالماات مخصاوص حفا      دستورالعمل این مأموری
لاع نشاود کاغاذ را    که کس  ان سر مکتاو  مط نمایی که در موقع لزو ، محض آن

ت رفتنی باربارو نیز عزیما بن و کنتارین  به ایران م در موقع  که اگن . بسونانی
ت و سافارت  کاه ان   ینو ننو ان کافا محض اجارای مأموریا  ایران داشت، و کاتر

حضرت سلطان ایران به او داد  شی  بود سفر ساخت خاود را اعااد     طر  اعل 
جن  داشات مالقاات    4سلطان آنجا را که با هنگری 4در لهستان کانیمیر،. نمود
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نمایی تا اینکه سلطان نمود ، ان وی خواهش نمود که جن  با هنگری را موقو  
ان لهستان به هنگری رفته و . گردنی 6هنگری با سلطان ایران بر ضی عثمان  متحی

. [ق 415]  4111آوریال   69 در آنجا به لقب شوالیه منصوب و مفتخر گردیای 
عار    اجلاس دارالشاور  ت خود را به موارد به ونیز شی  و مراتب مأموریبعی 

حضارت پااپ رواناه    ر به دربار ناپال و اعلا   فاق چهار سفیر دیگنمود، و به ات
کیورت مابین سالطین به انجا   ۀسفیر به مالحظ پنجچون مأموریت این . گردیی

باه سامت عضاویت     1نرسیی ننو به ونیز مراجعت نمود  و به حسب اکثریات آرا 
 .مفتخر گردیی 1امجلس دارالشور

فقیار و   ر وی کاه باه لبااس نواری   ربارو به اتفاق حاج  محماود و محار  با
خانواد  درآمی ، مأمورین پاپ و پادشاا  ناپال وی را رهاا کارد  بودنای در       ب 

 چهاار  بااری  . روانه شینی[ 49] به سمت ایران [ق 415]  4111 ۀفوری یاندهم
آنهاا را  آوریل با نحمت نیاد به کو  توروس رسیینی و دندهاای کارد اطارا     

که ساوار یاک اساب عربا      باربارو . رش را کشتنیگرفته حاج  محمود با محر
چون ان دست اکراد متخلص شای و  . بسیار خوب  بود جان  به سالمت به در برد

دیگر مجایداً او   حضرت اونون حسن، اکرادتبریز، نزدیک دربار اعل  ۀبه دروان
باربارو به ایشان اظهاار داشات کاه    . ف گردانیی  ان اسم وی جویا شینیرا متوق

حضرت بایی برسی و شایساته نیسات کاه    اعل  کاغذهای  دار  که فقط به دست
اکراد محض دیین مکتوبات مخف  دور او را گرفته نزاعا   . دیگری آنها را ببینی

ت چهاار ماا  درد   به دهانش ند کاه مای   و یک  ان اکراد چنان مشت  9برخاست
 آخراالمر چاون داخال تبریاز شای در کاروانسارای  قارار گرفتاه و باه        . کشیی
. ن خبر داد ، اجان  خواست که در دربار حاضار گاردد  حضرت اونون حس اعل 
در موقع مقرر، . حضرت اونون حسن جواب داد که فردا صبح به دربار بیاییاعل 

                                                                                                             

 (.همه جا اصالح شی)هنقارستان : متن .4

 .متهی: متن .6

 .آرا و: متن .1

 .درالشوری: متن .1

 .برخواست: متن .9
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ای حقیر بود که دو سفیر ونیزی با لباس سفر شرفیاب شی، ول  لباسش به انیان 
و به حضرت اونون حسن او را با کمال احترا  پذیرفته اعل . دوکا قیمت نیاشت

بعای  و من. او وعی  داد که خسارات و خطری را که ان او گذشته بود تالف  نمایی
پاذیرای    لمح. آنچه ان اهال  ونیز که در ایران باشنی در تحت حمایت او باشنی

 .ن کرد  بودنیواقع شی  بود، معی 4این سفیر را در چادری که در قصر آپ تیست 
قصر مزبور در . بناهای مشهور ایران بود ایرانیان، این قصر یک  ان  ۀبه عقیی

وسط باغ  ساخته شی  که تما  آن باغ را شابیر کاشاته بودنای و در مقابال آن     
های مختلف کاریارهای ایوان قصر کاش دیو. با شکوه  جاری بود  است ۀچشم

نری،  ۀحضرت اونون حسن روی یاک مخای  داشته، در سمت چپ ایوان، اعل 
ه و پهلوی خود، سپر کوچک عرب  و شمشیر ایران  دیگری نشست ۀپشت به مخی
حضرت در حضور اعیان دربار باا اهال طارب    مأمور ونیز را اعل . داشته است

حضارت دو دسات لبااس فااخر و یاک شاال       پذیرای  نمود ، و رون بعی اعل 
 .به جهت مسیو باربارو خلعت فرستاد[ 42] ابریشم  با شال و کال  و بیست دوکا

ل  ان سفر طوالن  خود در بااب اخاالق   صوص ایران شرح مفصاین سفیر در خ
 ایران  و مکنت و تجارت و حاصل آنجاا نسابت باه مملکات ایتالیاا و قشاون      

 .حضرت اونون حسن و اقتیار او نوشته است اعل 
در راپورت دولت  ذکر کرد  است که بعی ان ورود به تبریز به تحقیب فهمیای   

ی و و یاغیگری اقورلو محم 6هنن  تردسکه سلطان اونون حسن، اگرچه در ج
که چنان. خستگ  سالطین عیسوی سخت  دیی  بود، ول  بان در خیال تالف  بود

پادشا  گرجستان کرد، و بعی ان صلح مراجعت به مملکت خود نمود  [ با]جنگ  
بعی ان فوت اونون حسان، ساوانح ساخت    . [ق 441]  4114 در آنجا فوت شی

باربارو . این سلطان ان حب سلطنت در ایران محرو  مانینی ۀسبب شینی که طایف
 65  حاصل نمود ، باا یاک ارمنا  در    چون وضع را به این سخت  دیی مرخص

حلب  ۀورود به ارننجان کرد، و ان آنجا با کاروان روان [ق 441]  4114 آوریل
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شی  خود را باه ونیاز رساانیی  تفصایل      4بعی، سوار کشت  کانیی. و بیروت شی
فاق برای ساایر سافرا ان   رسانیی ، همین ات اعر  مجلس شور موریتش را بهمأ

 .بن و کنتارین  رخ کرد قبیل اگن 
ل خاود را  وارد ونیز شی، شرح حاا  [ق 449]  4119 ۀفوری هفیهمل  که او

ه بودنی نجا با کاروان عثمان  که عان  مکه رفته بود، و ان آچنین داد که به قرامانی
به حلب ان چن  دندان فرارکرد ، مراجعات باه شاهر کارد  و     و قبل ان رسیین 

ان شط فرات گذشاته داخال خااک شاا  اونون     . یکسر به سمت ایران روانه شی
اظهارات او مساعیت کامل  6[و بعی ان]حسن گردیی  که خیل  ان او پذیرای  کرد 

 را بان اونون حسن، اگن  چنی رون بعی، باربارو وارد ایران شی و سلطان. نمودنی
لع سااند  ودتر خود را به ونیز برسانی و مطنمود  و سفارش کرد ن مرخص[ 41]

. هی نماود آوری خواکه هنون قول او برپا است و تا بهار آینی  قشون نیادی جمع
منصوب به مییر امورات جمهوری کرد  امجلس دارالشور اگن  بن را ان این مهد 

 .و چهارصی دوکا مواجب به او دادنی
ان را  خشک  به کافا رفتاه   [ق 414]  4111ۀ فوری 61که ان ونیز کنتارین  

جناوب  گذشات، اول ژوالی در بحار سایا       ۀو روسی 1آوریل ان پُسیا  62بود 
ول  . آوریل به تبریز رسیی چهار ان را  ارمنستان،  1شط فاس  ۀنشست و ان دهن

. این شهر گردیای  ۀحضرت اونون حسن اصفهان تشریف داشت، او هم رواناعل 
ت جمهوری ونیز او معلو  گردیی که به اسم مأموریآنجا به باربارو برخورد و بر 
، کنتاارین  باا   [ق 415]9 4111 ناوامبر  چهاار  . همه جا در رکاب پادشا  بود 

بعی . حضرت اظهار کردخیل  احترا  پذیرای  شی و نوشتجات خود را به آن اعل 
  حاصل نمود  و همرا  اردو باه تبریاز   خصان شنیین جواب چنی رون دیگر مر

 .برگشت
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کرد و سافارش نیااد در خصاوص     مرخصدشا  اونون حسن فوراً او را ان آنجا پا
حاضر بودن به جن  کرد ، دو دست لباس و یک اسب و اسبابهای قیمت  دیگر به او داد، و ان بارای  

بعای ان   [ق 449]  4119 ئان ژو 64رئیس جمهوری ونیز هم چنی شمشیر و شال و کال  فرستاد، و 
  حاصل کرد و ان را  بحر خزر مرخص  های سلطان اونون حسن نیست اجانکه دیی اعتمادی به قولآن

نظم به به این دلیل که ان را  ب . سفرش در مراجعت خیل  سخت اتفاق افتاد. و تاتارستان به ونیز رفت
به مسکو  4با یک کال  ان صحراهای سامارسیا [44]ای پار بربرستان عبور کرد  بود، ملبّس به پوستین
عمل آورد  خلعت داد، و ان را  لیتوان  و لهساتان و آلماان   ه رفت و آنجا پذیرای  نیادی دوک ان او ب

 اجات خود را به نظر مجلس شورهنوشت [ق 446]   4111 6آوریل نهممراجعت به ونیز نمود ، رون 
 .ری به سالمت جسته و دوبار  به وطن خود عان  گردییرسانیی ، خیا را شکر کرد که ان چنین خط

بعی ان فوت سلطان اونون حسن، تما  امیی جمهوری ونیز در سمت مشرق تما  شی، و به این دلیل 
صلح کارد و ممکان    [ق 441]  4114 بود که بعی ان شانزد  سال جن  با عثمان  در سال

بود که این جن  انتقا  تما  عیسویان را بکشی و فرنگستان را ان دست عثمانیها 
 1.آناد کنی
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 [از شاه اسماعیل تا شاه عباس اول :انروابط ونیز با صفوی]: مفصل دو

ایاران   با این تفصیل، جمهوری ان همراهیهای ایران هنون مأیوس نشی  بود، و ان
ان روی بعض  نوشتجات چناین  . بیشتر امییواری تا سایر ممالک عیسوی داشت

نام   4گوی  شی  بود که داریووگفت [ق 441]  4114 ۀشود که در سنمعلو  م 
 و در. صالح را امضاا نمایای    ۀگری به عثماان  بارود و قرارناما   به سمت ایلچ 

لچ  را به ایران روانه کارد کاه   فرمانفرما، همین ای 6پیترو بمبو [ق 459]  4149
فوت سلطان اونون حسن نقص  پییا کرد  بود تجییی  ۀحاد قییم را که به واسطات

. جن  با دشمن خاود باشانی   ۀنمایی، و بان هم ببینی اگر ممکن است مشغول تهی
جات دولت  دو رقعه ان این سفیر داریو پییا شی که وضع پذیرای  خاود  هدر نوشت

 [.45] دهیسفرای هنگری و هنی در یک موقع شرح م را در ایران با 
وقت  که شا  اسماعیل صفوی شیع ، ایران را باه تصار  آورد دولات ونیاز     

حرب   ۀنمین خود نمود که تحقیب ان وضع استعیاد و قوّسفارش به سفرای مشرق
، و باه  [ق 599]  4151م نننای  ه این پادشا  نمایی، اتحاد را با دولت عثمان  به

به این خیاال، دولات جمهاوری    . ه تجییی دوست  و صلح بنماینیایران و قرامانی
ت ونیاز باود و در قبارس    نا  ان اهل اسالمبول که رعیا  1ونیز یک نفر السکاریا

  بعی ان مراجعت به ونیز، السکاریا تفصیل. داشت انتخاب نمود  مأمور کرد اسکن
اگرچه مجلس . رائت کردق اس شوره در مجلمفیی ان معاشرت و شرح حال صفوی
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تجییای   ۀلأات آن مملکت حاصل نمود ول  مسا اطالظ ان فتوحات جییی و ترقی
ان طر  دیگر، دولت ونیاز ان مملکات   . عهینامه با پادشا  اسماعیل مشکل دیی

داً ن آنها مضایقه کرد  بودنی مجیفرانسه و پرتقال کمک و امیاد خواسته بود، چو
ای تباییل  ناماه با دولت عثمان  مصالحه[ ق 594]  4996 دسامبر چهاردهمدر 

تصاییب  [ ق 595]  4991 کردنی و رئیس جمهوری هم آن را در دهم ماا  مِاه  
ل و انحطاط استقالل عثمان  داشت، ول  ظاهراً دولت ونیز باطناً میل به تنز. ردک

نماین همراها    امییوار بود که دولت عثمان  برای پیشرفت تجارت او در مشرق
 .کنی

الع  کامل حاصل سالمبول و ان رفتن چهار مأمور اطمراسالت مباشرین اان 
 [ق 591]  4994 جییی اسماعیل  است که در دساامبر  ۀل، در باب طریقاو. شی

 [ق 594]  4996 ساپتامبر  هفاتم  ، به تاریخ دو. اطالظ داد  شی ابه مجلس شور
ه داشاته  ب ایلچ  قبارس عرضا  ه است که نیکوال پریول  نایشرح ترقیات صفوی

ارنروم  که  4که به توسط موریات  [ق 595]  4991  ، به تاریخ اکتبرسو. است
 چهاار ، . شی  باود شارح  رسایی  اسات     مخصوصاً ان قبرس به تبریز فرستاد 

 [ق 541]  4991 ماارس  پانجم کاه ان دمشاب در    6ای بود ان موروسین  نوشته
ها به مجلس نوشته باود کاه باه    بود تفصیل  ان جنگهای صفویها و عثمانیرسیی  

با ایران و سایر سالطین عیسوی دولت تکلیف کنی که اکنون موقع خوب  است که 
 [.69] حی شونی و عثمانیها را ان فرن  خارج کننیمت

اش ان قرار تفصیل ذیل نوشته شرح حال شا  اسماعیل را هم در آخر مرقومه
انی و نه سلطان، ولا  او را  ا  داد پرستنی، نه به او اسم پادشصوف  را م  :بود که

  است بیون ریش، خیل  کار کن و سیمایشخص جوان خوش. خواننیپیغمبر م 
گوینی سه کشیش ارمن  همرا  خود دارد که با آنها هشت ساال تماا    با علم، م 

مثل سایر ساالطین ایاران طالاب جاالل و شاوکت      . مشغول تحصیل بود  است
  است، خیل  بیش ان اساکنیر طالاب آنادی   نیست، شخص بسیار عادل و سخ

 کنای، و مارد   رسی فوراً او را در میان مرد  تقسایم ما   است، پول  که به او م 
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فرساتنی، و اگار   فرستنی، مثل اینکه به میارس و مساجی ما  نذورات برای او م 
او معلو   ۀهنون باطن و عقیی. کننی که در واقع قبول شی  استقبول کنی یقین م 

چرا که گفته است که خیاونی ح ّ  ؛مذهب باشیکننی عیسوینشی  است، گمان م 
س است با کمال سادگ  مثل یاک  آسمان و حام  او است، و چون مقی است در

چنی نفر غال  برای خیمت خود دارد و عیال . کنینفر شخص متعارف  ننیگ  م 
قسم سبزی است  خورد، در بعض  مواقع چنیشراب نم . هم اختیار نکرد  است

کنی، ابیاً در مشورت امورات محتاج به کس  نیست، مثل آن است که که میل م 
کاه ماأنوس او اسات و کسا       ای داردگرباه رسی، یک ماد ان غیب نیا به او م 

 .ت او را نیاردت اذیأجر
حاد با مملکات  صفوی است مایل به ات ۀنظیر که مؤسس سلسلاین پادشا  ب 
  4999 نیرا کاه قنساول دمشاب کنتاارین  در ماا  ناوامبر       .جمهوری ونیز بود

ای فرستاد  است خطاب به رئایس جمهاوری ونیاز    نوشت که شاهنامه [ق544]
این نامه . ت قلیل ود و میل مالقات با یکییگر در میمشتمل بر شرح فتوحات خ

در یاک  . به ونیز رسایی  [ق 546]  49924ۀ طال در ما  ژانویه ا چنی عید سکب
السلطان العادل الشامل الهادی شاهنشا  الهیی اساماعیل  : ه نوشته بودطر  سک

ال الاه ال اا ا    : ایرانیاان ه و در طر  دیگار، شاهادت معمولا   . شا  خلی ا  ملکه
 .رسول ا  عل ّ ول ّ ا  6محمّیاً

[ 64] اخاتال   ۀدو سال بعی که اقتیار شا  اسماعیل بیشتر شای و باه واساط   
با بایزیی پییا کرد  بود سفیر مخصوص به ونیز فرستاد، و مذهب  عیاوت شیییی 

مابین خود و این دولات  ه به همان ترتیب سفیر ننو برای خواستن کمک، عهینام
یسوی نسبت به دعاوی سالطین ع ۀدولت جمهوری ونیز به مالحظ. نگاشت[ را]

ول ع  سلطنت او بودنی نتوانست بیبختانه قرارداد شا  اساماعیل را قبا  او که می
 .کنی

  4994 ما  مارس 1[چهار ]ط کنتارین  دمشق  در ها به توسل اعالن صفویاو
 

 .آمی  است 4299در کتاب برشه و نسخۀ خط  ترجمه، سال . اصالح شی .4

 .محمی: متن .6

 .تکمیل بر اساس کتاب برشه .1
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ای هم در ما  ساپتامبر ان سالطان ایاران    رسیی، و نامه ابه مجلس شور [ق541]
 آورد  بود که شا  اسماعیل عیسویان را دوسات دارد و طالاب خرابا  عثماان     

فاق دارد و عنقریب قشون مارک و رئیس جمهوری آنجا کمال اتباشی، ان سن  م 
 .او وارد آناطول  خواهی شی

عالو  بر این، دو سفیر دیگر ان ایران و ان قرامانیّه وارد ونیز شاینی، و کاغاذ   
 اشا  اسماعیل را که ننو سفیر ایران ترجماه کارد  باود باه نظار مجلاس شاور       

. حاد ایران با دولت جمهوری ونیاز باود  وگوی اتدر این کاغذ هم گفت. رسانینی
پذیرای  نیاد ان آنها شی و منزل آنها را در قصر باربارو که سابقاً مساکن سافیر   

چنی رون بعی، سفیر ایران  تنها به مجلس آمی و ان طر  . فرانسه بود معین کردنی
 منصاب نظاام  بارای توپخاناه    م ایتالیای  و صااحب ر معلشا  اسماعیل چنی نف

بایزیای ان  [ قلمارو ]شای  وارد   خواست که ان را  شا  ملحب به قشون بحاری  م 
سمت سواحل یونان بشود که خود را با شا  اسماعیل در جن  به آسیای صغیر 

 .برسانی
باه  مجلس خیل  پذیرای  ان این سفیر نمود  و جواب نوشت که دولت ونیاز  

تهای دولت ایران را در نظر دارد و خیل  ممناون اسات کاه    خوب  التفات و محب
هاای سالطان اونون حسان،    ها هساتنی و ان همراهی عثمانیصفوی دشمن  ۀسلسل

سابب بر این بسیار رضامنیی داشته، ول  بس  کارها در این دنیا تغییرات غریب  
که مثالً جمهوری ونیز اکنون مجبور شی  است کاه باا بعضا     کنی و چنانپییا م 

 ممالک ارُوپ جن  و جیال نمایی، و با وجود این، حاضر اسات کاه هرگاا  آن   
 .دولت دوست قییم همراه  او را در جن  عثمان  خواسته باشی قبول نمایی

کشت  قبرس شی ، و به کرت که رسایی  [ 66] ها سوارسفیر ایران  با این پیغام
قنساول را مالقاات نماود ، در     4قیری ناخوش شای، و در دمشاب پیتارو نناو،    

ایان  . نمایای خصوص ملحب کردن قشون ونیز را به قشون ایران محرمانه مذاکر  
سخن به گوش سلطان قاهر  رسیی، خیل  رنجیی  و ان آنجای  که دیی که ایلچ  
ایران ان خاک او عبور کرد  و بایزیی ملتفت خواهی شی، نناو و کنتاارین  سافیر    

در این خصاوص کاغاذی باه سالطان      امجلس شور. اسکنیریه را محبوس کرد
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نیاشاته و مجلاس ان    تنین مطلب  مذاکر  شی  صاورت واقعیا  نوشت که اگر چ
سفرای خود هیچ خبر نیارد، و اگر سلطان راض  است کاه تفرقاه باین ایان دو     

یر سلطان هنون ارین  را فوراً رها کرد ، ول  تغننو و کنت. دولت بیفتی مختار است
 .باق  بود
 باارای 4ان ونیااز ساافیری مااأمور گردیاای  [ق541]  4944 دسااامبر 66در 
من هم سلطان را مالقات نمایی، و به عار   گوی تجارت قاهر  که در ضو گفت

ت و احاواالت ایاران   د دولت جمهوری فقط تحقیاب ان کیفیا  او برسانی که مقصو
ل دفعه نیست که اهال  ونیز در شا  با ایران رابطه داشته، مثل آن وقت  بود ، و او

تاجر معتبر را که صاحب پول نیاد و اسب وافر باود و باه    6که آنیریا مورسین 
 درآمی  بود که او را به ایران برساانی، کشاتنی   1سفیر شارل پنجم 1حمایت ربرتو

 .[ق511]  4962
نوشته شی، دولت  [ق512]  4965 ۀدر سن 9بُلُن  ۀنامبه محض اینکه مصالحه

  ژوئان  افتاد، و سونمین من خود در مشرقجمهوری فوراً به خیال جن  با دش
ها بایش  المبول خبر رسیی که اگرچه ایرانیمراجعت او ان اس 2لُودویزی ۀبه واسط

هزار سوار نیاشتنی با وجود این خیل  رشادت باه خارج داد  بودنای و     469ان 
شا  صوف  را اهل مملکتش خیل  . قسم  کردنی که مملکت را ان آذوقه انیاختنی

ان او خیل  واهمه دارد و او را مثل دشمن عظیم   نی و سلطان عثمان  اناخواهان
 .نماییر م ت مذهب و وضع مملکتش تصوحیثی

داد که شا  سلیمان جن   ادر همان سال اطالظ به مجلس شور 1دانیل باربارو
را  [ق599]  4914 خواهی تالف  جنا  در نظر دارد، و م  4[ایرانیها]بزرگ  با 
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ضمن نقل کارد  اسات، مثال کاور کاردن      بعض  ان حکایات دیگر هم در . بکنی
پیرش، و ورود پادشا  به شهر حلب بعای ان   ۀمصطف  پسر شا  سلیمان به واسط

 .[ق526]  4991 بزرر جن  شا  در[ 61] فتح
 6خبار داد کاه عثمانیهاا فقاط ان ایاران صافوی       ابه مجلس شاور  4سانویتر
بعای   1اِریزو، [ق529]  4991 در. شینی  م ترسنی، و ال ا تما  آسیا را متصر م 

 در 1آماسایه ه ان مراجعت ان اسالمبول، جن  ایران را باا عثماان  و صالح ناما    
گویی سلطان عثمان  ان ناچاری مجبور کنی، و م را حکایت م  [ق521]  4999

شای، و  ترین دشمن روی نمین شامرد  ما   این امر شی و ایران در نظرش بزرر
 .دادایران م سایر ممالک عیسوی را ترجیح به 

خبر داد که سلطان عثمان  خیلا  ان   [ق524]  4929 هم در 9مارینو کاوال 
  را در پادشا  ایران هراس دارد و برای ایرانیان ممکن بود که تما  مملکت عثمان

گویی که سه چیز   خود درآورد، و ایضاًً م هنگا  جن  آنها با عیسویها به تصر
ثانیااً،  . الً، انقسا  و تفرق خاک داخلاه او: بودعثمان  خواهی سبب خراب  دولت 

ثالثاً، اگر رأی سلطان ایران شود که بعی ان صلح . تکفایت  ملحال  دولت و ب ب 
ها نیخود، و به همراه  سالطین عیسوی هجو  به عثماه کردن با تاتارهای همسای

ه هماان  سال آنها را مشغول قتال و غاارت نمایای با     پنجیا  چهاربیاورد، و اقالً 
باالخر ، بارباارو  . طریق  که خود عثمانیها در حب مملوکها کردنی کار تما  است

فاق توانی مقاومت عثمانیها را داشته باشی، مگر اتکرد که همین قوّ  نم عنوان م 
 .سالطین عیسوی با پادشا  ایران

قبرس با اهل ونیز  ۀ  کردن جزیردر خصوص تصر [دو ] وقت  که شا  سلیم
ظ داد و الفاوراً باه شاا  طهماساب اطا      اجلس شورجن  به میان آورد م عنوان

 61رون . عثماان  بکنای  حاد نمود  تالف  گذشته را باا  خواهش نمود که با هم ات
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نا  تبریزی که برای تجارت به ونیاز آمای     4حاج  عل  [ق514]  4919 اکتبر
 ن سالیم بود مأمور ابالغ این امر شی، و رئیس جمهوری رقعه نوشات کاه سالطا   

کنی، و اگر ایران حمایت کنی اسباب با مملکت جمهوری به ناحب جن  م [ دو ]
 .منش  و افتخار برای ایران باق  خواهی بود بزرر
رون بعی ان آن، هماان مجلاس، منشا  مخصاوص خاود را موساو  باه         سه
که سابب در اسالمبول بود  و شخص با کفایت و عالم به چنیین نباان   6وینچنتو
کاه  [ 61] ایران گردانیی که به پادشاا  عرضاه بایارد   ه ود محرمانه روانمشرق  ب

که با عثمان  جنا  کننای، و پادشاا  ایاران     انی شی  سالطین عیسوی همه متفب
نها آورد تا باه  خوب است که موقع را ان دست نیهی و ان طر  آسیا هجو  به آ

 .  ان میان برداشته شونیکل
 1با حال مر  وارد شهر نوپال  خطرناکأمور بعی ان یک سفر سخت و این م

چنیی در این شهر مانی  تحقیقات . بعی به تبریز عان  شی. شی ، آنجا توقف کرد
. تجارت  کرد و خواست حضور شا  طهماسب مشار  شاود اذن باه او نیادنای    

. انای درباار رأی پادشاا  را ند    تحریک انگلیسها اجزای ۀمعلو  شی که به واسط
جمهوری ونیز ان این طر  چون ناامیی . ه را بیان نمودو قص البی به ونیز برگشت

. صالح کارد  [ ق549]9 4916 با عثمان  در 1شی بعی ان فتح بزرر جن  لپانت
پیشرفت کار خود نتوانساتنی باا   ه م بود که هر دو مملکت به واسطدویّ ۀاین مرتب

 .هم متفب شی  عثمانیها را شکست فاحش  دهنی
هشتاد ساله وارد  حاج  محمی ایران  به سن [ق544]  4949 در سال ،باری

ای ان شا  محمی خیابنی  آورد  بود و نوشته باود کاه اگار شاا      ونیز شی، و نامه
اش باا شاما همراها  بکنای مان      سن و ناخوش  ۀطهماسب نتوانست به مالحظ

هاا هجاو  آور ، و ان   شون معظم  ان طر  بابال باه عثمانی  حاضر  که با یک ق
 .خواهم جز کمک مشورت زی نم دولت جمهوری چی
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برای اینکه این حار  باه   . مأموریت حاج  محمی نیاد  ان حی محرمانه بود
گوش عثمانیها نرسی او را در عمارت مسیو اسکنیر منزل دادنی، و دو نفر منش  

ژوئن به  سیزدهم. نویس  کننیخیمت او رفته که فرمایشات سلطان ایران را شرح
شی و سفیر معظم خیمت رئیس جمهاوری شارفیاب شای     دیوانخانه اطالظ داد  

 :جواب ذیل را شفاهاً دریافت نمود
حضرت پادشا  ت  است ما کمال همراه  و التفات را ان اعل ان آنجای  که می

ایم و ان سابب هم بود  است و ورود شما بر ما اساباب خوشانودی و   شما داشته
به خصاوص  ار خوشحال شییم، آن پادشا  بسی ۀافتخار ما گردیی ان مضمون نام

د  که نصیب ایشان شی  است ان خیاونی ان صمیم قلب ان اطالظ بر فتوحات متعی
ن او را ا ۀخواهانیم که همیشه بر دولت و اقبال آن پادشا  بزرر بیفزایای و ساای  

 دهم که مسائول ای به شما نم جواب نوشته. ت نجیب خود کوتا  نفرماییسر مل
حضارت پادشاا  شافاهاً    دانم، ول  به اعلا  عزیز خود م باشیی و شما را [ 69]

کنایم کاه بار    معرو  داریی که کمال میل و امتنان را در باطن داریم و دعا ما  
أموریت را کشایییی ماا را   و شما هم که نحمت این م. یییدشمنان خود غلبه نما

ای به شما خاواهیم کارد   ط منش  خودمان هییهر ساختیی، و به توسخیل  متشک
 سیصای  ۀص  و هییمرخ  بعی ان این صحبت، اجان. ه همیشه ان ما یادگار بمانیک

 .دوکا به او دادنی و او را روانه کردنی
مقصود اجزای مجلس این بود که در صاورت  کاه اطمیناان صاحیح ان دوا      

ا اما . هام بزننای   حاد جییی با عثمانیها را باه لطنت ایران نیارنی چه الن  که اتس
حاد با ایرانیان را ان دسات نیهای و هرگاا     ری این بود که اتپلتیک دولت جمهو

 .الن  به کمک بشود فوراً اظهار بکننی
شای، و سابب نفااق ان بابات     رون شیییتر م ههای عثمان  و ایران رونبجنگ

خواست که وسعت مملکاتش را ان  سلطان عثمان  م . اختال  عقایی مذهب  بود
طهماسب که هواخواهان حییر و اسماعیل، طر  ایران بیهی، و بعی ان فوت شا  

خواسات  دو پسر شا  طهماسب با هم نزاظ داشاته، موقاع باه چنا  آورد  ما      
ونیاز   ۀصل برای دیوانخانا خبر جنگهای ایران و عثمان  مت. تصرف  در ایران کنی
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وی بایای باه   این بود که ساالطین عیسا   4فرانسسکو موروسین  ۀعقیی. رسییم 
بعای، ان  . که شرایط قییمه مجری شاود عثمانیها را  برونی تا اینطریب دوست  با 

ه خاود را  که ایران هام ان طار  روسای   طر  اروپا حمله به سلطان ببرنی تا این
ای جنگ  هم ان داردانل وارد باه  هرسانیی  سر آنها را مشغول جن  کنی، و کشتی

 .  ان خاک فرن  خارج نماینیها را به کلبسفر شی  عثمانی
به دولت جمهاوری راپُرتا  ان    [ق4999]  4956 ۀفرمانفرما در سن 6وبرنارد
الحقیقه بخواهنی مملکات عثماان  را ان هام    گفت که اگر ف له داد و م أاین مس

مملکت انیاخت و ایاران را ساخت باا او    ه متالش  بکننی بایی که نفاق در داخل
[ و]ارد آمی، اگرچه در این جنگهای گذشته خیل  خسارت به ایران و. طر  کرد

خراسان و قسمت  ان ارمنستان و شهر تبریز را دشمن برد، لهذا با این تفصایل ان  
 .آسان  برآینیتواننی بهعثمانیها م  ۀعهی

 ۀیک  ان شاورش داخلا  : این خسارت که به ایران وارد آمی دو جهت داشت
و خود ل  ان بابت نزاظ مابین برادرهای پادشا  او. خود و دیگری ان نفاق خارجه

  دویّم  ان بابت جنا  باا اونباک، پادشاا    . پادشا  و حکومتهای جز  مملکت
 حاد بسته بودنی که خراساان را ان مشارق باه   تاتارها و سمرقنی که با عثمانیها ات

با ایان  .   درآورنی، در موقع  که عثمانیها ان مغرب و جنوب مشغول باشنیتصر
وقتا   .   بود، نه توپخانه و نه قوّ اشکاالت، دیگر برای ایران نه قشون باق  مانی

فایت او، همه قسم تغییارات و  عقل و ک ۀکه شا  عباس به تخت نشست به واسط
ات در مملکت ایران داد  شی، و بان دولت ایران روابط دوست  را با مملکت ترقی

 .ونیز در میان آورد

 

 .Francesco Morosini فرانسوا و امروسین : متن. تصحیح بر اساس کتاب برشه .1

2. Lorenzo Bernardo 





 

 [صفویه تا پایان]اس کبیر شاه عب [از]: موفصل س

ساله بر تخت نشست،  هجی ای برادرش که جوان مرر شی به سن این سلطان ج
و ان آنجای  که الن  بود یک نفر پییا شود که مملکت را ان چن  دشمن خالص 

چنایین  . اس عاقل و عادل را نصایب گردانیای  بخیاونی شخص  مثل شا  ع ،کنی
دشمن خاود طار  شاونی، و    با حاد با هم بسته فعه مأمور به ونیز فرستاد که اتد

جار  را به سهولت بتواننی ان هر طر ، مثالً ان شا  و اسالمبول حمل و نقل التمال
. رسایی  اتعریف ان اخالق و استعیاد این پادشا  بازرر باه مجلاس شاور    . کننی

به مجلس رسیی  4پیروان السانیرو مال  [ق4999]  4952 راپورت  هم در تاریخ
انای و گرفتااری   که ایرانیان بعی ان جن  تاتارها خراسان را به تصر  در آورد 

در ضمن شرح حال شا  . ها طر  شونیی مانع است که عجالتاً با عثمانیآنجا قیر
 .عباس را هم عرضه داشته است

وقاار، باا   گون، خیل  باگنی  ۀوسط متناسب، چهر ی دارد حیشا  عباس قی
، باا هماه قسام اشاخاص     خلاب حالت و خوشو طبیعت  پاک، خوش نظری تنی

در اعماال   ،انای ننهاا کاه مغارور و ال    مأنوس، به کل  بر خال  عادت عثمانی
بنابراین، خیلا  او را در مملکات دوسات    . منش خیل  مالیم با اهل نظا  بزرر
بسیار شخص عادل  است و ان آنجای  که طالب نا  نیاک و ذکار جمیال    . دارنی

عقایی او عال  است، همیشه . مملکت را منظم کرد  است[ 61] است تما  ادارات
شی، و هیچ چیز باق  نایارد  در نظر دارد که حیود مملکتش بایی حیود قییمه با

 .تما  خیاالت خود برآیی ۀنظام  که ان عهی مگر قوۀ
 

1. Alessandro Malipiero 
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 [ق4914]  4264 در کتاب بسیار نادر خود که در ونیز سال 4پیترو دال واال
گویی که فتح الرستان دهی و م اس را م شرح حال شا  عب ،حکایت شی  است

بنابر اصرار اهل ونیز که در دربار او بودنی انجا  گرفت، و باب خلیج فاارس را  
یک نفر تاجر ونیزی که به هرمز رفتاه باود ان   . این پادشا  بزرر مفتوح ساخت

در آن حاوال   .   دهای رفت که کارهای تجاارت  خاود را انجاا   بصر  به الر م 
ابراهیم خان  ریاست داشات، و ایان شاخص تااجر، یاک نن جاوان عیساوی        

او مبتال جمال و حسن منظر ه خوشگل  همرا  داشت که عاشب او بود، به مالحظ
های پرتقال  حسی بردنی، ان بیم آنها خواست فراراً به کشیش. به چنیین صیمه شی

مه آگا  شی، چون حسان منظار ایان    قیابراهیم خان ان این م. جعت کنیبصر  مرا
خانم را دیی  بود لهذا خیال او را وسوسه نماود و بار سار تااجر تاخات آورد       

تااجر باه    لهاذا . آورد دره ش را ان چنا  او با  دارای  او را غارت کرد  خاانم 
دانست کاه  م شی، و م و عیال به دربار شا  عباس متظلدادخواه  و گرفتن مال 

شا  عباس ان این مطلب بسیار حضرت اعل . مراعات دارد پادشا  ان اهال  ونیز
. آن نن خوشگل را با اماوال ان اباراهیم خاان نماود     ۀر گردیی ، فوراً مطالبمتغی

ر سخت پادشا  گردیی ، فاوج  ب درست  نیاد، این مطلب باعث تغیّمشارالیه جوا
را دستگیر    نماینی، و ابراهیم خانرا مأمور کرد  که الرستان را تصرردی وا  

کرد  بیاورنی، و باالخر  در قلیل وقت  ابراهیم خان را اسیر کرد  و مملکت او را 
 .خود نمود ۀممالک محروس ۀضمیم

کاه   ،ت باک یک سفیر ایران  دیگاری، عفا   [ق4995]  4299 ژوئن ۀدر غر 
خیل  مقرب درگا  پادشا  بود وارد ونیز گردیی ، هشتم ژوئان باا متارجم ژاک    

ئیس جمهوری مشر  شی، او را نازد علماای آن عهای جاای     خیمت ر 6نورس
حااد دولتاین اظهاار    پادشا  را در خصوص تجارت و ات ۀدادنی، و بیانات دوستان

پادشا  را  ۀبوسیی ، نام[ 64] کرد  به حضور رئیس جمهوری رفت و دست او را
که مضمون آن خواهش خرییاری بعض  اشیا بود تقییم کارد ، و عاالو  باراین،    

مخمال نردونی  ه حضرت شا  عباس سفیر مزبور یک پارچا بنابر سفارش اعل 
 

1. Pietro Della Valle 

2. Giacomo Nores 
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نایم   ۀابریشم  که صورت حضرت مریم را برآن نقش کرد  بودنای، و باه انایان   
. قی او بود  تقییم داشت که در همان اطاق به رسام یادگاار نصاب کارد      4اشبن

کامال باا    حادمزبور جواب داد که دولت جمهور اترئیس جمهوری ونیز به سفیر 
العاد  نمایی، و ان ات فوقنو م  نمایی که مملکت ایران ترقیدولت ایران دارد و آر

رش کارد  بودنای ان   تحف ملوکانه بسیار امتنان حاصل نمود ، آنچه در نامه سفا
رئایس  . ط خود سفیر روانه خواهنی داشتداد  به توسر  صورت خریی اشیا مقر

وب سلطان ایران نوشته و تعهی کرد که ب مکتجمهوری نامه به خط خود در جوا
حاد خود قصور ننمایی، و موانی دویست دوکا طاال باه   هیچ وقت ان دوست  و ات

 .رسم تعار  به خود سفیر عنایت کرد
 ساافیر دیگااری بااا جمعاا  اجاازا ان جانااب    [ق4946]  4291 ۀدر ساان

مای،  عمل آه حضرت پادشا  ایران وارد شی ، نهایت تشریفات در حب آنها ب اعل 
نورس به حضاور رئایس جمهاوری     6ط دراگنو پنجم مارس همان سال به توس

س بود فتحا   ب شا  عباسفیر مخصوص که یک  ان رجال مقر. مشر  گردیینی
نفر اجزای ارمن   سهنفر اجزای ایران  و  ششیک نفر مترجم و  ،بک نا  داشت
سفیر، . ییهای ممتان خود را ان حضور رئیس جمهوری گذرانتحفه ،همرا  داشت

خود ایستاد  و اجزا  در طر  دست راست و دست چپ او نشساته، نطقا  باه    
ر ان سعادت خود در ابتیا تشک. کردنمود و مترجم ترجمه م نبان ایران  بیان م 

رئیس جمهوری نیز . گویینمود  که در حضور شخص بزرگ  ایستاد  و سخن م 
ن طار  پادشاا  معظما  کاه       که امتشکر :ت خود را اظهار نمود  و گفترضای

جاواب،  سافیر ایرانا  در   . دوست حقیق  دولت ونیز است شما را مالقات کرد 
 :عبارات ذیل را معرو  داشت

ت نماینی تواننی شخصاً ان هم مالقاافتی که سالطین بزرر نم بسیار اتفاق م 
و دارنای،  حاد و دوست  نگا  م مکتوبات به عنوان ات طو ارتباط خود را به توس
دوسات خاود   [ 65] نعمت من که مملکت جمهوری رابه این دلیل پادشا  و ول 

دانی این بنی  را حامل مکتوب نماود  کاه آن ناماه را باه دسات خاود  باه         م 
 .برسانم[ جمهوری]حضرت رئیس  اعل 

 

 .واحی طول در نبان روس  .4

 (Dragomanno) مترجم .6
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ابریشام    ۀرئیس جمهوری دست به بغل برد  مکتوب را که در کیس  با اجان
دست  نیان نمود، و گفات کاه   ورد ، و بوسیی  دوبود ان جیب درآنردونی سرخ 

ه را های حربیحضرت در این نامه سفارش بنی  و خریی تفن  و سایر اسباباعل 
 .نماینیم 

و جواب داد، دوست  و رأی ثابت آن پادشاا    نامه را گرفت 4مارینو گریمان 
نیاز  و مهربان  نسبت باه دولات و  ایران تا به حال چنیین مرتبه ان روی صیاقت 

یر محتر  خواهم داد، و نهایت ا  در موقع جواب را به آن سفل گشته و انشا میل
حضرت پادشا  ایران و نسبت به آن سفیر در ونیز ه در انجا  فرمایشات اعل توج

 حضارت های  کاه اعلا   ایران  ان تحفه یر ایران  سیاهه به خطسف. خواهم نمود
نفر مأمور فرستاد  بود ابران نماود، و   نهط آن پادشا  برای جمهوری ونیز به توس

یاک پارچاه ملوکاناه    ه بعی ان اجان ، یاک جبا  . حویل بگیرنیخواهش کرد که ت
نردونی بیرون آورد ، عر  کرد که خلعت مخصوص پادشا  اسات، خاواهش   
کرد  است که این لباس را به رسم یادگار در بر نماییی، و یک  دیگر هم مثل این 

ابریشم  نردونی رنگارن  کاه  ه یک قالیچ. ان فرستاد  شیبرای پادشا  مغولست
این قالیچه یکا   . رسانیینی[ جمهوری] ذرظ بود به نظر رئیس سهذرظ در  چهار

. تواننای ببافنای  ها است که نظیر آن نه در مملکت فرن  است و ناه ما   ان تحفه
تا   های قیمانی که سال  یک مرتبه تما  اساباب اس را شنیی حضرت شا  عب اعل 
ساله بعض  ان انی که همهلهذا خواهش کرد . رسانییسن مارک را به نظر م ه خزان

 ۀدر ضامن یاک پارچا   . آن اسبابها را روی این قالیچه گذاشته مرد  تماشا کننی
مخمل  هفت ذرع  بیرون آوردنی که صورت حضرت مریم و حضرت عیس  را 

سن مارک به رسم یادگاار  با مفتول طال نقش بسته بودنی، آن هم برای کلیسیای 
های نفیس که لباس ساخته بودنای  بعی، چنی قسم دیگر ان پارچه. فرستاد  بودنی
 سهعید آن را ان مفتول طال بافته بودنی، و  سهجبّه بود که  ششمثالً . نشان دادنی
حضرت رئیس جمهاوری  اعل . ان ابریشم خالص رنگارن  بود [19]عید دیگر 

های آن پادشاا  بازرر ایاران را    داد که با کمال میل تحفهبه سفیر ایران  جواب 
به رسم  ،نمایی، و ان آنجای  که اسباب افتخار دولت جمهوری شی  استقبول م 

 .یادگار ابیی ان آن دوست بزرگوار در خزانه نگا  خواهنی داشت
 

1. Marino Grimani 
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یین شاا  کاه باا    بنیگان اقیس شاهریاری مظفرالا   رتحضدر سفر آخر اعل 
فرماای   به ونیز تشریف آوردنی این چاکر مترجم هنگا  تشاریف همراهان رکاب  

ایشان به قصر رئیس جمهوری و به کلیسیای سن مارک ملتفت شی  که تاا چاه   
 ۀبزرر که صورت پذیرای  سافرای ایرانا  اسات و قالیچا     ۀانیان  تماشای پرد

 معرو  و جا  فیرون  که هنون به رسام یادگاار نمایاان اسات اساباب حیارت      
 4.رت همایون  شیحض اعل 
ها را به کلیسیای سن مارک ببرنی، و رئیس رون بعی، حکم شی که تما  اسباب 

ه را حضرت شا  عباس، شش قطعاه جبا  ی که بنابر میل اعل آن ادار  سفارش کن
آالت را برای کلیسیای سن مارک خریایاری  های نقر عض  ان اسباببفروشنی، و ب
جانمان رئیس جمهاوری قارار    اعیاد بزرر محلچه را هم در ایا  نماینی، و قالی

 .این حکم فوراً مجری شی. دهنی
اوت برای پذیرای  ان  چهاردهممارس و  ششمرأی داد که رون  امجلس شور

فتح  بک سفیر ایران مبلغ دویست دوکا مخارج کننی، و دویست دوکاای دیگار   
عاال    ۀیک جبا  قسیم نماینی، و به هر کیا هم به رسم انعا  میان اجزای سفیر ت

دوکا ان قرار تفصیل ذیل اسباب باه عناوان هییاه     4129خلعت دهنی، و معادل 
 .حضرت پادشا  ایران خرییاری نماینیبرای اعل 

خاالص، یاک    ۀش، یک جا  دیگر ان نقار طالکوب  منق ۀیک جا  بزرر نقر
ند ، یک دست اسالحه، دو  قلم ۀآفتابه لگن ان نقر  و طالکوب شی ، دو تن  نقر

کوتا ، یک  سبز نردونی شی  و دیگری سرخ، چهار تفن  مروارییکوب و  ۀترس
[ 14] سفارشحضرت پادشا  های  که اعل عالو  براین، تما  اسباب. وب شی طالک

جار  و غیر  ابتیاظ شی  تحویل سفیر ایران ، فتح  بک داد  التکرد  بودنی ان مال
 ۀکه دولت جمهوری به مالحظا اس نوشته شی دوستانه هم به شا  عب ۀشی، و نام

این دو مملکت در تما  دنیا انتشار این   جارالتتایج صحیح و برای پیشرفت مالن
اش  ان ، رئیس جمهوری ونیز حکم به نقدُژ مارینو گریم. مطلب را خواهی نمود

 

هاای کاساتالیی بار ماتن ترجماه اسات و ارتبااط  باه         که روشن است این مطلب ان افزود چنان .4
 .های برشه نیارد نوشته
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روغن  ان مجلاس پاذیرای  سافیر ایرانا       ۀداد که پرد 4معرو ، گابریل کاالری
ایان اسات کاه در تااالر بازرر معارو  باه        . باق  بمانی بکشی تا یادگار ابیی

 .چهاردر، در قصر سلطنت  نصب است و بهترین کار این نقاش مشهور است
حاد و یگاانگ  ایان دو مملکات    ح  بک سفیر ایران به ونیز سبب اتآمین فت

شی، و دولت عثمان  مجبور شی که قبول صلح  را که پادشا  ایران تکلیف کرد  
نمان  که فتح  بک مراجعت به ایاران  . جمهوری ونیز امضا نماییاست با دولت 

در شا  تما  اسبابها را ضابط  . دولت ایران با عثمان  مشغول جن  بود ،نمودم 
ونیاز   قیری را به قنسول دولت جمهوری آنجاا ساپردنی، و بااق  را باه    . کردنی

ارمن  را ماأمور   6ت  بعی یک نفر سفیر، ک  قهوسشا  عباس می. مراجعت دادنی
جهت جن  خود  ای به رئیس جمهوری نوشت که خیل  میل دارد بهکرد و نامه

حی ساند، به خصوص با جمهوری ونیز، و ان حاال فتحا    را با دول عیسوی مت
 .بک سفیر ایران اطالع  حاصل کنی

ت حضرت شا  عباس فهمیی که اسابابهای تاوقیف  در امنیا   بعی ان آنکه اعل 
قنسول . [ق4945]  4249 ۀژانوی ؛نا  را به ونیز مأمور فرستادر است حاج  صف

خیل  سفارش سفیر مزبور را به رئیس جمهوری کرد  1شا ، ژان فرانسوا ساگرادو
 ۀرا مطمئن ساخته بود که قیرت و توانای  پادشا  ایران به درجا  او مجلس شور

کات ونیاز   حاد با چنین دولت معظم  نتایج بزرر بارای ممل نهایت رسیی ، و ات
ه و نگاهیاری اهل ونیاز  برای منافع آن دولت، چه برای توجچه . خواهی داشت

 .در ایران
حاج  صفر با چهار نفر دیگر با لباس ایران ،  [ق4945]  4249ه آخر ژانوی

مشر  شینی و ان طار   [ 16] مترجم خیمت رئیس جمهوری 1و ژاکومو نورس
اس قلباً مایل به دوست  است، عبدشا  ایران اظهار داشت که شا  حضرت پااعل 

و میل دارد که مراسالت هیچ وقت مابین این دو مملکت ترک نشود، و در ضمن 
 

1. Gabriele Caliari 

2. Chieos 

3. Giovanni Francesco Sagredo  
 Giacomo Nores .ژاک موریس: متن. کتاب برشهتصحیح بر اساس  .1
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در . مخمل ان یک قوط  خیل  قیمتا  بیارون آورد   ۀای پیچیی  در یک کیسنامه
های  که ان فتح  بک گرفته بودنی، ا  عباس خواهش کرد  بود که اسبابآن نامه ش

رئایس جمهاوری   . ا به ونیز مراجعت داد  بود، اعاد  نماینای و قنسول شا  آنها ر
ها را تما  اسباب ابور نمود ، مجلس شورخیل  اظهار مهربان  و امتنان ان سفیر مز

ای هم باه  نامه. دوکا انعا  به او داد  شی دویستبه سفیر ایران مسترد ساخت، و 
پاذیرای  او   دوکای دیگر مخاارج  یکصیحضرت شا  عباس نوشته، بعالو  اعل 
 .کردنی
که صلح مابین ایاران و عثماان  شای ان    آن بعی ان [ق4966]  4241 ۀدر سن 

به  6و سوسوار 4حضرت پادشا  ایران دو نفر ایلچ  مخصوص، الردینطر  اعل 
حضرت شا  عباس، پادشا  مملکت ایاران  الظ دادنی که اعل دربار ونیز آمی ، اط

وقت راض  نیست که بیی در اعماال او  که روح او صا  مثل آفتاب است هیچ 
ست  را با دولت ونیز برقرار داشته باشی، و چناین  وسرایت کنی، و میل دارد که د

لهذا خواهش دارنی . باشیحاد ایران م نی که دولت جمهوری هم مایل به اتدانم 
که روابط دولت  و معامالت تجارت  که قبل ان جن  با عثماان  ماابین ایان دو    

هاال   خصاوص بارای ا  به ؛رار بود حال هم به همان قسم معمول دارنیدولت برق
  ان یه ان آنها خواهی شی به طوری که نگذارنی موونیز که کمال پرستاری و توج

 .ودسر ایشان کم ش
 پنجا   ان این مأمورین ایران  شی، و در مراجعت به ایران قریب یکمال پذیرا
حضرت شا  عبااس  الماس برای اعل التجار  ان جواهرات قیمت  و صنیوق مال
 .حمل نمودنی

حضارت پادشاا    ، اعل [ق4914]  4264 سوسوار در ثان  مراجعت به ونیز
ای هام ان  نامه ،ایران او را برای تجییی و تکمیل روابط تجارت  مأمور کرد  بود

حاج  ایواس تبریزی هم همارا   . طر  آن پادشا  به رئیس جمهوری ابران نمود
ابریشام  بسایار    ۀقطعه پارچ 69بسیار اعل  و  ۀقالیچ چهار، [11] بوداو آمی  

 

1. Alredin 

2. Sassuar 
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هییاه   4پیترا  در غیاب رئیس جمهوری به تاگلیاا پشم ۀقطعه پارچ 69ممتان با 
حاد و مهوری سفرای مزبور را در خصوص اتو او هم ان طر  رئیس ج. داد  شی

ر ایران  را به نظیهای ب پارچه. استحکا  روابط دولت  و تجارت  مطمئن ساخت
 .های بزرر به نظر خلب افتیمارک تسلیم کردنی که در موقع جشنکلیسیای سن 

ریختنای،  کانیی با دولت ونیز طرح جیال ما   ۀهنگام  که عثمانیها در جزیر
این دولت هم برای حف  حقوقات خود مباالغ  ان نفاوس و اماوال باه مصار       

ای  خواست سفیری خایمت شاا    بعی ان اینکه بیهود  کمک ان دول اروپ. رسانیی
ها طار  شاود تاا آنهاا     فرستاد که دولت ایران ان مشرق با عثمانی 6[دو ] عباس

 [ق4999]  4219 ۀلهذا، در سن. فات خود را در مغرب حف  نماینیبتواننی متصر
سفیر ونیز مقیم لهستان یک نامه به پادشا  ایران ان طر  پادشا  لهستان  طبه توس

حفا    ۀکرد  که به مالحظ[ دو ] و سفارش نیادی هم به شا  عباس 1نوشته شی،
ط ای هام باه توسا   ناماه مراتب مذهب عیسوی حمایت ان آنها نمایی، و سافارش 

به  9حضرت پاپ و پادشا  اطریش و وال  تسکانان جانب اعل  1کشیش سانت 
ایان دو  تاریخ . کشیش مزبور را ان را  شا  روانه کردنی. پادشا  ایران نوشته شی

 هفایهم بود، دیگری  [ق4999]  4219 دسامبر دو رئیس جمهوری، یک  ه نام
 :ها ان قرار ذیل استمضمون نامه. [ق4992]  4212 ژوالی

ان آنجای  که عثمان  چنیین دفعه برای وسعت دادن به ملاک خاود عناوان    
 جن  با دولت ایران و دولت ونیز کرد  است بایی که ایران به رسم قییم همیشاه 

لحال که تما  سالطین عیسوی بار  ا. مستعی باشی که دشمن خود را بر طر  کنی
موقع خوب  است که حمله ان هر طر  برد  و قشون ونیز انی شی  این دشمن ضی

 .به آسان  تنگه را ان طر  آنها درآورد

 

1. Benedetto Tagliapietra 

برشاه در  . های مترجم استدر اینجا و همین طور در صفحات بعی ذکر نا  پادشا  صفوی ان افزود  .6
 .اشار  نمود  است« ایران»و یا « شا  ایران»، «دربار شا »، «شا »کتاب خود تنها به 

 .آمی  است (Giovanni Tiepolo)« جیوان  تیپولو»نا  این سفیر در کتاب برشه  .1

4. Domenico Santi 

5. Toscana 
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را انتخاب کارد و دولات جمهاوری ونیاز، آنتونیاو       4پادشا  لهستان، اسلیش
نفار   69باا   [ق4992]  4212 اکتبار  دو و این دو نفار  . نمود را مأمور 6فیانیرا

  4211 ۀفوری دواندهم. ایران شینیه روان 1لهستان  ان را  مسکو و نیشن  نوگرد
ماا  ماه ان    ساو  . ، سه ما  آنجا توقف کردنای [11] وارد قانان شینی [ق4991]

قانان بیرون آمی  ان را  شط ولگا و بحر خزر با صیمات نیاد خود را به ساحل 
سفیر لهستان  به محاض  . سپتامبر وارد اصفهان شینی پانزدهمایران رسانیینی، و 

چون نتوانست شخصاً به حضور بارود یاک نفار ان    . رسیین ناخوش بستری شی
آنهاا را  . زا  معرف  نمودرا با تما  اجاعیان مملکت را خواست و آنتونیو فیانیرا 

کرد، و چنای رون بعای فاوت    [ دو ] اسحضور شا  عبه های سالطین روانبا نامه
او را در وساط کلیسایای   . عمل آمای ه او ب  تشریفات نیاد برای حمل جنان. شی

اکتبر که آنتونیو فیانیرا به دربار همایون  شرفیاب شی  61رون . جلفا دفن نمودنی
[ دو ] اسبشا  ع. س جمهوری ونیز قرائت نمودرئیه دشا  لهستان را با نامپا ۀنام

کشیش سفیر خواهش نمود که در . جواب  دوستانه با کمال مهربان  به آنها نوشت
قبول نماود،  [ دو ] اسهر مطلب  را به نبان ایران  مقرر فرمائیی، شا  عب جواب،
یساوی و رئایس جمهاوری    های سالطین عا رقعهام. ب مبهم  داد  شیول  جوا

توانست کماک باه   ایران در این نمان نم . ونیز را بسیار با مالحظه جواب دادنی
فرستاد  بود که آنجا را منتظم  1چون قشون عظیم  به مملکت قنیهار ؛اروپا بکنی

چون بعی ان مردن سلطان مغول نزاظ مابین پسرهایش افتااد  باود، و خاان    . کنی
 .یتاتار را غارت کرد  بودن

 ۀمراجعت به ونیز کارد، و خطبا   [ق4995]  4215 نوامبر 64کشیش آنتونیو 
ل، شارح حاال   او. خصوص مأموریت خود قرائت کارد  فصل در سهل  در مفص

سفر خود را تا ایران نمود، و بهترین را  را ان برای مسافر و پذیرای  کاردن ان او  

 

1. Slich 

2. Antonio di Fiandra 

3. Nishni-Novogorod 

 Conducar .در صفحات بعی نیز اصالح شی. ارککَنیُ: متن .1
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سیّم، در . ود اوو خ 4[دو ] های شا  عباسدو ، سؤال و جواب. عیسویمثل سفیر 
. حاد دولت  این دو مملکت که اگر جن  کنی کار ختم شاود خصوص روابط و ات

باشای و  [ دو ] حضرت شا  عبااس طور حتم دولت ونیز منتظر کمک ان اعل ه ب
 .یقیناً جن  با عثمانیها خواهی نمود

کاه ان   [ق4994]  4214 آوریال  61دیگر هم ان سفیر سانت  به تاریخ  ۀنام
 .به ایران فرستاد  بود ابران کرد[ و]نوشته شی  بود  6هایشانگ
سلطنت [ 19] شیهمه سفیر که به ایران فرستاد  م در این ایا ، با وجود این  

کِار ت را ان    ونیز به قیری ضعف در کانیی پییا کرد  بود که مجبور شای جزیار  
ت خود عثمان  و ریختن این همه خون رعی سال جن  با 69بعی ان . دست بیهی
زا  مجبور شی کانیی را که به تصر  خود بود به عثمانیهاا واگاذار   و مخارج گ

ب ان العااد ، مرکا  که صلح با عثمان  واقع شی یک سفیر فوقبه محض این. نمایی
تجاارت  باین   ه تعیین کرد  بود با قرارناما  1چنی نفر کشیش که آرشوک نشیروان

ایان  . امضا کرد  بود به دربار ونیز ورود کردنی[ دو ] اسز که شا  عبایران و ونی
جاات هناون ضابط دفترهاای     همأمور آخری بود که ان ایران به ونیز آمی و نوشت

دولت  است، و معلو  است که به چه انیان  روابط بین ملل  این دو دولت ان عهی 
آسیا محل  در خصوص حمایت عیسویها در 1قییم چه در خصوص تجارت، چه

 .نظر بود 
ای ان پادشا  ایران نامه 9های دُمینیک کشیش [ق4941]  4211 ژوالی بیستم

ای ان آرشوک نشایروان خطااب باه رئایس جمهاوری باه       به نبان ترک  و رقعه
پادشا  ایران خیل  اظهار دوست  و اقبال به آن دولت . مجلس شوری ارائه کردنی

 خود را داد ، هنگاام  کاه باه ایاران     در آن رقعه آرشوک شرح مسافرت. نمود

 

 .شا  عباس کبیر: متن .4

2. Shangai 

3. Arcivescovo di Nashirvan 

 .که: متن .1

 .ماریا جیوان  و آنتونیو نانارو: برشه کشیشان را چنین نا  برد  است .9
La Repubblica di venezia e la Persia, p. 53. 
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او را به اسام جاساوس گرفتنای، و ورود باه اصافهان و       4رفت و در ارنرو  م 
رئیس جمهوری را با شرح جن  کانیی  ۀو دادن نام 6[دو ] پذیرای  شا  عباس

هم تحقیب کرد  بود و میل او به حمایت ان دولت جمهوری [ دو ] که شا  عباس
ط کانایی باه توسا     هاا و گارفتن جزیار   خبر شکست ونیزی .اً را نوشته بودتمام
ان این بابت چنان صاالح  . شی[ دو ] اسها خیل  اسباب افسردگ  شا  عبعثمانی

کمک حرب  به مجلس نیهی، ول  آنچه حمایت ان عیساویها   ۀدیی که دیگر وعی
ط کاری و هرگا  توس عمل خواهی آورد،ه در ایران الن  است در هر خصوص ب

 .ثمان  الن  باشی حاضرنی انجا  دهنیبا دولت ع
مترجم ان مالقات محرمانه که عقالی مجلس به توساط   1راپرت  هم فورتیس

در آن راپاورت  . کرد  بودنی ابران نمود[ دو ] حضرت شا  عباسکشیشها با اعل 
قلباً با عثمانیها عیاوت دارد و با وجود امضاا  [ دو ] اسکنی که شا  عبعنوان م 
و دولات ونیاز را ان    بابل و جن  با قنیهار رونی انتقا  خود[ 12] کردن صلح

و همچنین خیال دارد که را  مساتقیم  ان ونیاز باه    . دولت عثمان  خواهی کشیی
 .اصفهان ایجاد نمایی که ان این به بعی به سهولت تجارت و مسافرت نماینی

ت  هاا شنود گردیی، به خصوص ان توجدولت جمهوری ان این خبر بسیار خو
که در باب رعایای جمهوری منظور شی  است انعا  نیادی هم به کشیشها و باه  

آخرین موقع  بود که این خبر باه دولات جمهاوری    . آرشوک نشیروان داد  شی
جن  عظیم  با دولت عثمان   [ق4491]  4259 ۀول  افسوس که در سن ،رسیی

ت ساابقه در  عایاو  ۀسلطان عثمان  به مالحظ [ق4462]  4141 روی داد، و در
 1جن  دیگری با دولت ونیز کرد که آخراالمر مجبوراً به صالح پاساارویطز   ۀخصوص گرفتن مور

 .منجر شی
 

 .عر  رو : متن .4

عبااس  اشار  دارد، و هرگاز ان شاا    « ایران»و « شا »برشه در کتابش تنها به نا  . شا  عباس: متن .6
های فوق، آرشوک نشیروان در نمان شا  عباس دو  به ایران آورد، اما مطابب نوشتهذکری به میان نم 

تاوان حایس ند کاه مقصاود     آمی ، همچنین با توجه به استناد مجید مترجم به گزارشهای نشیروان م 
 .همان پادشا  صفوی است

3. Fortis 

4. Passarovitz 
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نمین به کلا  محارو    مشرق خود بود، و ان امیی کمک ۀا ، ایران مبتال به جنگهای داخلدر این ای
اگرچاه او هام   . برقرار شی [ق4491]  4256 ۀدر سن 4[دو ]شا  سلیمان به جای شا  عباس . مانی 

در عهی شا  سلطان . حاد و دوست  نمودبان هم با دولت ونیز اظهار اتگرفتار جنگهای مملکت خود بود، 
های  که به مهر او رسیی  و عکس آنها در ضامن  چنانچه ان رقعه. حسین نیز همین روابط حاصل بود

 .شود، معلو  استمالحظه م 
 1پیترو پاؤلو پالما 6،دواندهمان طر  پاپ اینسان  [ق4495]  4251 ۀدر سن

ط کشیشاهای  می  خواهش بکرد که دولت ونیز توسکشیش اعظم به دربار ونیز آ
 پاانزدهم در  امجلس شاور . انی ان پادشا  ایران بکنیبیرون کرد اصفهان را که ان مملکت ایران 

سالطان ایاران و پادشاا  مغاول     حضرت ای به توسط کشیش ارمن  به اعل مارس در این باب نامه
 .نوشت

های تفلایس مجلاس   کلیسیای کشیش ۀبعی ان قتل و غارت وحشیان [ق4414]  4144 ۀدر سن
دسامبر نوشت، و خواهش نمود دولت مزبور غیغن نمایی کاه آن   61ای به پادشا  ایران در نامه اشور

 .ونیو قانون مذهب عیسوی نش ال تقوماینی، و متحمحرکات نشت را موقو  ن
روابط بین ملل  دولت ایران و جمهوری ونیز در هر قرن اسباب دوست  دائم  چه در تربیت چه 

اهال  ونیاز  . نمین مایل به این اتحاد بودونیز مخصوصاً تجارت خود در مشرق[. 11] در مذهب بود 
ن ها در ونیاز محتار  و معاز   در ایران محتر  بودنی، به همان قسم که ایرانی همیشه
 .هستنی

 م1192مارس  سومشهر میالن 

 حضرت اقدس شهریاریمترجم دکتر کاستالدی، قنسول اعلی
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