بخش سوم
جمهوری ونیز و ایران
تألیف گولیلمو برشه

[آغاز کتاب]
بر حساب امار مباارک بنایگان اعلا حضارت اقایس
شاهریاری ااا روحا و ارواح العاالمین لاه الفایا ا و
تصویب جناب مستطاب اجل اکر افخم آقای نیّرالملاک
ونیر علو و معار دامت شاوکته ،ایان چااکر فایوی
دولت ابیمیت ،ریشارخان مؤدبالملاک ترجماۀ کتااب
دکتر کاستالیی کاه مشاتمل و محتاوی شارح رواباط و
اتحاد دولتین مملکت ونیاز و دولات علیاه ایاران اسات
پرداخت ،و مایت ایان رابطاه در نماان سالطان اونون
حسن ان طایفۀ آق قویونلو که دعوی سالطنت نماود تاا
انقرا دولت سالطین صفویه است ،کناون ان عار و
تقییم خاکپای مهر اعتالی اقیس ظل الله اا ارواحناا
فیا اا م گذرد .به تاریخ شهر ربیع االول .4166
در سنۀ 4169/ 4596ق موقاع تشاریففرماای اعلا
حضرت شهریاری مظفرالیین شا به شهر ونیز ،در قصار
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دژها 4و در قصر سن مار 6،و نظر باه التفاات و افتخاار
نسبت به این جانب فرمودنای کاه کتااب مسایو لوکوماا
دُرکِیّو برشِه 1مُصنف ،که مشتمل بر روابط سالطین قییم
ایران و جمهوری ونیز است برای اعل حضرت هماایون
ترجمه نمایم .بنابراین ،حکم اعل حضرت خیل اساباب
فخر و تشکر حاصل شی ،و مخصوصااً در ترجماه ایان
کتاب انشای خود را شبیه به انشای خاود مسایو برشِاه
تحریر داشتم ،و اتفاقات مختلف که باین ایان دو دولات
روی داد بود نسبت به مملکت که رقیب ساایر ممالاک
بود تما را واضح نوشتم .امیای اسات کاه ایان مختصار
ترجمه به نظار مباارک بنایگان اعلا حضارت اقایس
همایون اا روحنا فیا اا مقبول خواهی افتاد [.]4

1. Doge’s Palace
2. St. Marco
 .1اعرابها بر اساس نسخۀ خط است.

جمهوری ونیز و مملکت ایران
تألیف کیُو برشِه ،در خصوص روابط دولتین ایران و ونیز که ان نبان ایتالیای به
نبان فرانسه ترجمه شی است.
فصل اول [روابط دولت ونیز و اوزون حسن آق قویونلو]

3

اسم مملکت ایران در عهی خلفا 292-14[ 6 4694-224ق] تقریباً معایو
شی بود ،و بعی میت هم به تصر اعراب و مغولها و تاتار و ترکمانها افتاد.
در مائۀ پانزدهم عیسوی ،اونُون حسان ناام مملکات اجایادی کیانیاان و
ساسانیان را دو مرتبه به اسم ایران خود پاییار نماود .در جنا ترکمانهاا
مابین طایفۀ قر قویونلو و آق قویونلو 1،حسن بک که بعی معرو به اونون
حسن شی تما ممالک و قصرهای سالطین اطرا را تسخیر نمود  ،و هناون
مائۀ شانزدهم شروظ نشی بود که جن سخت با جهانشا  1،سلطان طایفاۀ
قر قویونلو کرد و او را شکست فاحش داد .و بعی هام جنا عظیما باا
ابوسعیی وال آذربایجان نمود که متصر تما مملکت ایران شای .حایی در
 .4تما افزود های درون دو قالب ان مصحح است.
 .6متن296 :
 .1متن :قر قوانلو و آق قوانلو (در همه جا اصالح شی).
 .1متن :قیان شا .
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مشرق به هنی و تاتارستان ،حی ی در مغرب به گرجستان و طرابونان 4و شا
و ارمنستان صغیر ،حیی در جنوب به ع ربستان و بحر هنی ،و حیی در شمال
شرق به کوههای بادکوبه.
6
شا اونون حسن ،دختر شا یحی  ،سلطان طرابونان که تِئودُور ناا داشات
برای خود خواستگاری کرد و او هم قبول نماود ،باه شارط آنکاه دختارش در
مذهب یونان خود باق بمانی .این سلطان تقلیی سالطین سابب طراباونان کارد.
نیرا که آنها وصلت با سالطین مسلمان م کردنی و دختر خود را باه مسالمانان
م دادنی که به این وسیله مصُون و محفو باشنی.
به مالحظۀ وصلت تئودور با اونون حسن ،سلطان یحی خیال ما کارد کاه
مملکتش ان صیمات محمی ،فاتح قسطنطنیه که م خواهی تما ممالاک را جاز
1
یونان تصر کنی ،محفو خواهی بود .لهذا دختر دو خود را به نیکوال کرساپه
وال شبه الجزایر داد .ان این وصلت چهار دختر به عمل آمی کاه هار کایا باه
بزرگان شهر ونیز شوهر کردنی [.]1
9
دختر اول موسو به فیورنزا 1شوهر به مارکو کورنارو کارد کاه بعای ماادر
ملکۀ قبرس شی.
1
2
دختر دوم موسو به لوکرسیا با کنت پریول وصلت کرد.
دختر سوم موسو به والنسا 4با جیوان لُردانو 5وصلت کرد.
و دختر چهارم موسو به ویوالنت 49با کاترینو ننو 4وصلت کرد.
 .4متن :تریبزنی (در همه جا اصالح شی).
2. Teodora
3. Nicolo Crespo
4. Fiorenza
5. Marco Cornaro
6. Lucrezia
7. Priuli
8. Valenza
9. Giovanni Loredano
10. Violante

جمهوری ونیز و ایران25/

بنابراین ،وصلت مابین نجبای ونیز و ایران سبب ارتباط پولیتک مابین این دو
دولت عظیم شی .سلطان محمی که فاتح دو مملکت بزرر ،واقع در اروپا و آسیا
و مالک دو دریای عظیم بود خود را بعی ان فتح قسطنطنیه به سلطان محمی کبیار
ملقب نمود ،و متصل در خیال این بود که ممالک همسایه را نیز متصر شود.
مابین ممالک همسایه ،مقتیرترین آنها سمت اروپاا باود .ونیاز بارای حفا
متصرفات خود در مشرقنمین ان مجلس دارالشوری درخواست م کرد که رابطۀ
مابین سلطان جییی ایران و خود ان سمت آسیا فراهم آورد که به اتفاق در مقابل
سلطان محمی فاتح مقاومت نمایی.
فتح مملکت طرابونان به واسطه سلطان محمای در سانۀ 422[ 4124ق] ،و
جنگ که بر ضی جمهوری ونیز شی بود در فصل بهار سال 424[ 4121ق] ،به
واسطۀ حملههای غیر مترقب آرگوُ 6،و جنگهای بین شاهزاد گان قرامان  1که در
تحت حمایت سلطان اونون حسن بود باعث اتحاد ایران و جمهوری ونیاز بار
ضی سلطان محمی گردیی .در دو ماا دساامبر ساال 424[ 4121ق] ،آنایریا
گُُرنارو 1ان طر دارالشورا ونیز مأمور شی که باا پادشاا قراماان موساو باه
پیراحمی و پادشا ایران طرح اتحاد نمایی ،و در صورت که نتوانی خودش بارود
النارو کویرین  9را بفرستی .در همین نمان مجلس دارالشورای مشاغول ماأمور
کردن سفرای ذیل بود:
4
1
نیکوال کانال 2را در فرانسه سفیر قرار داد ،و مارکو دُنا را نزد وال بورگن
و سفرای دیگر نزد پادشا سیسیل و پرتقال .و همین مجلس شوری مأموری باا
1. Caterino Zeno
2. Argo

 .1متن :قهرمان  ،قهرمانیه (در همه جا اصالح شی).
4. Andrea Gornaro
5. Lazaro Quirini
6. Nicolo Canal
7. Marco Dona
8. Borgogna
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رقعه نزد پادشا هنگری 4و بوهم 6فرستاد که بر ضی اتراک به ریاست پاپ آنهاا
را با خود متفب [ ]1ساند .آنیریا گرنارو اتحاد خود را با پادشا قرامان انجاا
داد و هنگااام کااه النارو کااویرین بااه ایااران م ا رفاات مامناااتزب 1،ساافیر
اعل حضرت اونون حسان رون سایزدهم ماا ماارس  425[ 4121ق] ان را
حلب و رودس به ونیز وارد م شی.
مامناتزب ،سفیر اعل حضرت اونون حسان ،باه مجلاس دارالشاورا عرضاه
داشت که سلطان او ،وی را فرستاد است که با دولت ونیز بر ضی عثمان متحای
شونی و در بهار آتیه ،تهیۀ شصتهزار سوار خواهی دیی .و در ضمن مثلا آورد
که درخت عظیم بایی مقاومت نیاد نسبت به باد داشته باشی ،و هرگا کِرما باه
کُنی آن درخت افتی ،رفتهرفته به قیری سست م شود که به جزئ باد به نماین
خواهی افتاد .و اونون حسن به مشابه همان کر کوچک است کاه هرگاز بایون
اجانۀ جمهوری ونیز میاخله در صلح عثمان نکنی ،و جمهوری ونیز همین وعی
را امضا نمایی .به جهت اینکه ایران قصی این دارد که باه سامت ساواحل تنگاه،
یعن به سمت گال پول  1را پییا کنی که به آسان باه حمایات جمهاوری ونیاز
درآمی  ،قسطنطنیه را تسخیر نمایی .مجلس دارالشورا کماال پاذیرای را ان ایان
ساافیر ب اه عماال آورد  ،و قاارار گذاشاات کااه  62سااپتامبر  419[ 9 4129ق]
تشکرنامهای به او داد شود که تما مطالب ایران پذیرفته ،و حضرت پاپ و وال
بورگن و سلطان سیسیل این اتحاد را قبول خواهنی فرمود.
و چون در این اوقات ،جن بین دولت عثمان و هنگری شروظ شی اسات،
و جمهوری ونیز قیری ان متصرفات خود را به ایران واگاذار خواهای نماود کاه
مزیی مواحیت شی  ،و ضمناً متصرفات دیگری ان قالظ و غیر که در ساواحل و
بنادر دریا دارد برای خود نگا دارد ،بنابراین اسباب سهولت تجاارت و حرکات
1. Ungheria
2. Boemia
3. Mamenatazab
4. Gallipoli

 .9متن.4291 :
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قشون ونیز فراهم خواهی شی .چرا که دانیالو 4معارو گفتاه اسات :کسا کاه
بخواهی در دریا را داشته باشی بایی با دول خارجه بهتر ان رعیت خاود سالوک
کنی تا تجارتش به سرحی کمال رسی.
سفیر ایران با رضایت تما ان مجلس شورای ونیز باا یاک رقعاه ان طار
محاکمات دُژ ،سوار کشت بیروت شی و همرا خود معادل چهل ذرظ نربفت به
رسم پیشکش نزد اونون حسن آورد .بعی ان رسیین [ ]9به رُودِس ،کاپیتن ژنرال
مسنیگو 6امیرالبحر ،سرکش کشت ونیز را کرد  ،به سافیر مزباور قاول داد کاه
هنگا جن به جهت خیمات سلطان خود مستعی خواهی بود.
سال دیگر ،سفیر دیگری به ونیز آمی که قاض حسن 1نا داشت .و ثانیااً ،ان
طر اعل حضرت اونون حسن رقعۀ اطمینان به جمهوری ونیز ابالغ داشت که
با سایر سالطین عیسوی اتحاد بسته ،جن با عثمانیها خواهیم داشت.
مجلس دارالشورا در  61فوریاۀ ساال  414[ 4122ق] باه سالطان اونون
حسن اطالظ داد که در جن ثابت قی انی ،و با وجاود فاوت پااپ پا دو  1و
حسادت سالطین عیسوی نسبت به این جمهوری که قیری متنزل شی اسات در
جن با سلطان عثمان ساخت ایساتادگ دارنای .و در هماین نماان ،مجلاس
جمهوری ونیز نامه به وکالی رو نوشته و آنها را ان ماجرا مطلاع نماود .بعای ان
فتح جزیرۀ نگروپونت 9،سلطان محمی م ترسیی که سالطین اروپای متحایاً باه
حمایت جمهوری بیاینی .لهذا به توسط مادرنن خود که خواهر ذورنی 2،سلطان
صربستان 1بود عنوان صلح با دولت جمهوری ونیز نمود .مجلس دارالشاورا کاه
میتها ان سلطان اونون حسن ب خبر بود نیکُوال سیکو 4و فرانسساکو کااپلو 4را
1. Dandolo
2. Mocenigo

 .1متن  :قَزَن حسن.
4. Pio II
5. Negroponte
6. Zorzi

 .1متن :سربستان.
8. Nicolo Cicco
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مأمور کرد که جزیرۀ نگروپونت را ان سلطان محمی 6استرداد نمود  ،و در عو
مبلغ بیستوپنج هزار دوکای طال پنجساله کارسانی نمایای ،ولا ساایر جزایار
مختص خود او باشی .ان آنجا که طمع سلطان محمی ب نهایت بود معاهیات او با
اهاال ونیااز بااههاایچوجااه پذیرفتااه نشاای .در ضاامن ایاان مااذاکرات (فوریااه
سال412/ 4114ق) ،النارو کویرین با میرات نا  ،سفیر اعلا حضارت اونون
حسن ورود کرد و نامهای ان طر اعل حضرت مشارالیه ابران نمودنای کاه در
آن ،ذکر فتوحات این سلطان را با سالطین همسایه خود نمود  ،و منتظر است که
به معیت دولت جمهوری ونیز به سلطان عثمان یاورش برنای .شااهزاد مِتِرنا
سیّم ،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
همه قسم همراه حاضر است [.]2
در این خصوص برای تجییی [روابط] دولت و اتحاد ،مجلس دارالشورا یاک
نفر ان نجبای مملکت را موسو به کاترینو ننو که صاحب هزار دوکا مواجب بود
به همراه میرات سفیر ایران و یک نفر محرر و پنج خاد به سفارت فوقالعادۀ
ایران فرستاد  ،صی و چهل و هشت نفر ان اجزای مجلس تصییب این مأموریات
را نمود و دو نفر برخال رأی دادنی.
در این اثنا بان دو نفر سفیر ان طر اعل حضرت اونون حسن مأمور شاینی
که سالطین عیسوی را به اتحاد خود دعوت نماینی .یک ان آنها ان را بحر سیا
و طرابونان به مونکاسترو 1و ان آنجا باه لهساتان رفتاه ،و دیگاری نازد اعلا
حضرت پاپ آمی .در جواب این مأمور ،نوشته جمهوری ونیز باه توساط وکیال
خود که در شهر رو بود ان اعل حضرت پاپ گرفته روانه ایران نمود.
کاترینو ننو سفیر فوقالعاد پسر دراکون ننو 1که پیرش برادرنادۀ نن سلطان
حسن بود و سالها در دمشب اقامت داشت ،در این موقع که م توانست خایمات
1. Francesco Cappello

 .6متن :اونون حسن.
3. Moncastro
4. Dracone Zeno
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بزرر به وطن خود نمایی به مأموریت ایران روانه گردیی .باری در هجیهم ماا
مه  412[4 4114ق] ،مجلس شورا نوشتجات متعلب به این مأموریات را باه او
داد ،ول پیترو دوناتو 6،مشیر دارالشورا به مالحظۀ وصول جواب صحیح ان باب
عال  ،در خصوص متارکه جنگ که سابب قرار شی بود ،سفیر را معطل داشات.
چون دهم سپتامبر خبر نفاق این دو دولت معلو شی مجلس دارالشورا مأموریت
دیگری در ثان به ننو داد  ،او را ان را قبرس و قراماان باه همراها میارات
روانه ایران نمود که به سلطان اونون حسن با قشون بحری خود اظهار معاونت و
امیاد نمایی .و در ضمن قرارداد صلح عثمان را که با جمهوری ونیز مذاکر شی
و پذیرفته نشی بود به سلطان ایران معرو دارد .مجلس دارالشورا مقایاری ان
پارچههای نردونی به رسم هییه به جهت اعل حضرت اونون حسن به توساط
او ارسال نمود  ،و همچنین او را مأمور کرد کاه باه ملکاه قرامانیاه و سالطان
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
خصوص جن با عثمان و خالصه [ ]1ان سن و قابلیت شخص سلطان اطاالظ
حاصل نمود  ،و راپرت به دربار جمهوری مراتب را عرضه دارد.
بعی ان تحصیل دستورالعمل ،ننو ان ونیز بیرون آمی و چنی مااه در رودس
توقف نمود ان را قرامانیه به ایران ورود کرد ،و تشریفات فوقالعاد که سازاوار
شأن این دو دولت بود ان طر اعل حضرت اونون حسن در مورد او باه عمال
آمی .و با وجودی که رسومات مذهب اسال مانع بود که سفیر با ملکاه مالقاات
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
اونون حسن ان هیچگونه همراه و توسط دریغ ننمایی ،و در خصوص جن با
سلطان محمی ایستادگ و اقیا الن بهجا آورد که متارکه نشود .در س ا ما مِه
 411[ 4116ق] ننو رفته به کاپیتن ژنرال مسنیگو نوشت که در سلخ آوریل به
تبریز رسیی  ،و ان او اعل حضرت سلطان و ملکه پذیرای کامل نمودنی ،و اظهار
 .4تکمیل بر اساس کتاب برشه.
2. Pietro Donato
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داشت که سلطان و ملکه اونون حسن ان را قرامانیه در تهیۀ جن باا سالطان
عثمان هستنی .در ضمن ،ننو خواهش نمود که کاپیتن اجان بیهای کاه ماأمور
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
توپخانۀ صحیح نیاشت خواهش نمود که چنی عراد توپ برای جنا رواناه
نمایی .حاج محمود در این موقع تحفۀ بسیار نادر و ممتان کاه عباارت باود ان
یک کاسۀ فیرونۀ مرصع به جواهرات نفیس که هنون در خزانۀ سن مارک 4ضبط
است و به انیانۀ یک چارک قطار اوسات ،ان طار پادشاا ایاران باه رئایس
جمهوری تقییم نمود .در پشت کاسه ،شکل پنج خرگوش حکاک شی و در تاه
آن کلمۀ بَرا کنی انی ،و لب کاسه را ان بیرون طالکوب کرد و جواهرهای قیمت
در روی آن نصب نمود انی .مسیو مونت فوکون 6نا تعجب نیاد ان ایان پارچاۀ
قیمت قییم داشتنی ،در صورت که دوران 1و نانوتو 1م گفتنی که در عهای قاییم
نم توانستنی نظیر این کاسه را بساننی یقیناً جییی است.
چنی رون قبال ان ورود حااج محماود ،ماأمور مخصوصا کاه اصال آن
اسپانیول و مذهب او یهود بود خبر آورد که سلطان اونون حسن [ ]4با قشاون
عظیم در آسیای صغیر توقف نمود و تا دولت عثمان را مضامحل 9ننمایای ان
آنجا خارج نخواهی شی.
2
مجلس دارالشورا ان سفیر مزبور خواهش نمود که خیمت فردینانای پادشاا
ناپل و حضرت پاپ برسی .اگرچه خوب پذیرای ان او شی ،اما جواب صاحیح
نتوانست تحصیل نمایی .در شهر ر سافیر مزباور را پااپ باه ماذهب عیساوی
1
درآورد و نیان ب شمار به او عطا نمود و اسم خود را به او داد (سیستو).
1. St. Marco
2. Montfaucon
3. Durand
4. Zanotto

 .9متن :مضمهل
6. Ferdinando
7. Sisto
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جمهوری ونیز بنابر خواهش سفیر ایران حاج محمود ،رقعه باه تااریخ 69
سپتامبر  411[ 4116ق] به تصییب مجلس به عنوان سلطان ایران نوشات کاه
حکم به امیرالبحر ،ژنرال مسنیگو داد شی که با 4تما قشون جمهوری ،حاضر
انجا فرمایشات ایشان باشی .و ضمناً ،به تاریخ پنجم ژانویۀ  414[ 4111ق] ان
طر مجلس دارالشورا رقعه به ننو صادر شی که مجلس شوری ،مذاکرات صلح
با عثمان را به کل رد نمود و بیون اجان سلطان ایران مصالحه نخواهی نمود.
و نیز مأموریت داشت که خیمت سلطان اونون حسن رسیی  ،اطالظ بیهی که قوۀ
توپخانه به توسط سفیر مخصوص روانه شی است .همان رون ،مجلاس شاوری
ژُن باربارو 6را با  4499دوکا 1مواجب دیوان و د نفار خااد ماأمور ایاران
نمود ،و انتخاب این مأمور به مالحظه دانستن نبانهای شرق بود .در ضمن ایان
مذاکرات ،مجلس شوری رون یاندهم ژانویه برای شاهنشا ایران شاش خمپاارۀ
بزرر و د خمپارۀ متوسط و س خمپارۀ کوچک روانه نمود .و قریاب سیصای
تفن با باروط و میلههای آهن و سههزار کلن و چهارهزار بیل با یک هییه ان
ماهوت که د هزار دوکا خریی بود ،فرستاد.
در کتاب سفرنامه به ایران ،مسیو باربارو نقل م کنی که وقت که ان ونیاز باا
حاج محمود حرکت کردیم سوار دو کشت کوچک شییم ،و دو کشت بزررتر
مملو ان خمپار و تیر و تفن و باروط و عراد و میلههای آهن که چهاارهزار
دوکا قیمت داشت با دویست تفنگچ و کمانایار و چهاار صااحب منصاب باه
ریاست توماس ایموال 1و تحفههای تقییم به سالطان اونون حسان [ ]5کاه ان
قبیل ظرو و نقر آالت به قیمت سههزار دوکا و ماهوتهای نردونی و ابریشم
به قیمت  69999دوکا و ماهوتهای پشم قرمز و نانکتر به قیمت سههزار دوکا
بود حمل نمودیم.
در تاریخ پنجم نوامبر و  64دسامبر  414[ 4111ق] و  66ژانویاۀ 4111
 .4متن :تا.
2. Giosafat Barbaro

 .1تصحیح بر اساس کتاب برشه .متن 4199 :دوکا.
4. Tommaso da Imola
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[ 415ق] مجلس شوری ،مجیداً پانصی تفنگچا و یکصای کمانایار باه توساط
آنتونیو برابانت 4برای اعل حضرت اونون حسن تهیه دیینی ،و مارینو کنتارین
را مأمور این خرییها کردنی ،و به توسط امیرالبحر روانه ایران داشتنی.
دو مأموریت بزرر به باربارو داد شی :یک در  64ژانویۀ  414[ 4111ق]
بود ،دیگری محرمانه در یاندهم فوریۀ سال بعی .مأموریت اول آن باود کاه باه
همراه سفیر ایران حاج محمود و سفرای پاپ و پادشا سیسیل خیمت اعل
حضرت اونون حسان برسانی ،و ان طار مجلاس شاورا ملزوماات حربیّاه و
سربانها را تحویل بیهنی که با کمال دلگرم مشغول به جن با عثمان باشانی.
در بین را م بایست که مسنیگو را مالقات نماود و در فصال خاوب خایمت
پادشا و ملکه قبرس برسنی ،و او را به تهیۀ کشتیهای جنگ ترغیب نمود  ،و به
شوالیۀ رودس و سایر متحیین ملحب شونی .سفیر مزبور م بایست با کاترینو ننو
خیمت اعل حضرت اونون حسن شرفیاب شونی ،و به عر برساننی که دولات
جمهوری ونیز فعالً د سال است که مشغول تهیۀ جن است کاه در بهاار آتیاه
مجیداً برای آن دوست محتر اسلحه و سربان و صاحبمنصب خواهنی فرساتاد،
و این مأموریت را رسم قلمیاد نمود بودنی .اما مأموریت محرماناه عباارت ان
این بود که تحقیب نماینی آیا دولت ایران ایستادگ در جن با عثمانیها دارد یاا
خیر .اگر دارنی مطالب ذیل را ان طر جمهوری ونیز و ان طر خودشان اظهار
دارنی.
اوالً در خصوص حب اعل حضرت اونون حسن بایای دولات عثماان تماا
سواحل آناطول که محکمترین نقطۀ بحاری اسات باه او واگاذارد ،و نمینهاای
اطرا تنگه را با خاک مقابل یونان که آسیای صغیر باشی بیهای ،و عماارات و
قالظ داردانل را تصر کنی ،و قرار گذارد که ان این باه بعای در حایود مزباور،
عمارت بنا گذارنی تا اینکه تجار ونیز بتواننی به آنادی وارد بحر سیا [ ]49شی ،
مثل سابب مشغول تجارت با مشرق1نمین شونی .ثانیاً اگر بنای صلح باشی بایای
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1. Antonio di Brabante
2. Marino Contarini

 .1متن :شرق.
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که اعل حضرت اونون حسن ان طر دولت جمهوری ونیز قرار گذارد که جزایر
مور  4و مِتِ لُون 6و نگرپونت و آرگو را عثمانیها به آن دولت مسترد دارنی.
بنابراین ،باربارو رون هجیهم ژانویۀ  414[ 4111ق] ان ونیز حرکات کارد،
ول به مالحظۀ قشون سلطان محمی در اطرا قبرس یک ساال تماا در آنجاا
معطل شی .در این جزیر باربارو خیل خاوشسالوک کارد ،و اساباب فاراهم
1
م آورد که نفاق را ان میان عیسویها و عثمانیها بردارد .در ضمن هم ،لوسیگنانو
و مسنیگو را با شاهزاد قرامانیه صالح داد .چاون در  411[ 4121ق] دولات
جمهوری ونیز همراه با این دولت اخیر کرد  ،و عمارات سایقَن 1و کُورکُاو 9و
سِلِفک 2که مسنیگو ان شاهزاد قاسم ،برادر شاهزاد قرامانیه گرفته بود به خاود
او واگذار کرد ،و شاهزاد قرامانیّه یک پلن و یک اسب با یراق طال برای سفیر
ونیز فرستاد.
کاترینو ننو کاه در اصافهان توقاف داشات الینقطاع جنا عثماان را باا
اعل حضرت پادشا و ملکه مذاکر ما نماود ،و باه مالحظاۀ قتال و غاارت و
تعییات که ان سلطان محمی به طایفۀ وی رسیی بود دقیقه[ای] غافل نم نشست.
اعل حضرت اونون حسن که مقتیرتر ان سلطان عثمان بود ،م خواست کاه
اقتیار این دولت را بان کمتر کنی ،و به خوانین گرجستان نوشته که آنهاا هام باه
دولت عثمان اظهار جن کننی .و ضمناً ایلچ مخصوص به اسالمبول فرساتاد
که مملکت طرابونان را استرداد نمایی .ایلچ مزبور به رسم معمول مشرقنماین،
یک گرن و یک کیسه ارنن نزد سلطان محمی فرستاد .سلطان ان این معامله بسیار
متغیر شی ،و گفت که سپا من ایرانیان را مثل ارنن م خورنی .تغیّر اعل حضرت
پادشا ایران نسبت به سلطان عثمان یک بر هزار شی ،جمعآوری قشون نمود و
1. Morea
2. Metelon
3. Lusignano
4. Sighin
5. Kurku
6. Selefk
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به ونیز نیز مأمور فرستاد که آنها هم قشون خود را حاضر نماینی .مأمور مزباور
شخص کشیش بود که نزد کاترینو ننو ،سفیر دولت ونیز در دربار اصفهان اقامت
داشت [ ]44اکتبر 411[ 4116ق].
در پانزدهم دسامبر همین سال ،ننو کاغذی به ونیز نوشت که اعلا حضارت
اونون حسن چنی فتح کرد  ،و منتظر است که قشون ونیاز ان ساواحل قراماان
کمک او بیاینی ،و اکنون با وجود سخت فصل و عای توپخاناه مشاغول جنا
است.
یک ان اهال ونیز به رسم وکالت که همرا قشون ایران بود شارح مساافرت
خود را نوشته بود ،و چنانکه ننو در کاغذ خاود  5اکتبار 411[ 4 4116ق] باه
تفصیل نقل م کنی که قشون ایران مرکب ان صی هزار سوار بود که همه شبیه به
قشون ونیز ،نر پوش و دارای لباس فاخر و سپر و شمشیر بودنی .بعی ان چنیین
فتح ان عثمانیها ،چون فصل نمستان در رسیی قشون ایران راحت کرد دسات ان
جن کشیینی ،و اعل حضرت اونون حسن ایلچ به ونیز ان را قبرس فرستاد.
در ما فوریۀ  414[ 4111ق] مهد آورد که مالتیا 6واقع در مغرب شط فارات
مفتوح و شهر بیر 1مسخر شی .رئیس جمهوری ان ایلچ مزبور پاذیرای شاایان
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.
دولت جمهوری به توسط ایلچ مزبور به اعل حضرت اونون حسان [ناماه]
نوشت که عنقریب باربارو خواهی رسیی ،و به امیاد او تماا ساواحل را تصار
خواهنی نمود .ان طر دیگر ،باربارو در هشتم ژوئن ان کُال شُاس 1باه دولات
جمهوری ونیز [نامه] نوشت که باالخر به اتفاق سفرای پاپ و پادشا فردینانی و
حاج محمود به قشون ایران رسیی  ،خیال دارنی یورش به خود اسالمبول ببرنی.
 .4تصحیح بر اساس کتاب برشه .متن 45 :اکتبر .4111
2. Malatia
3. Bir
4. Colchos
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ان این خبر اعل حضرت اونون حسن بسیار خشنود شی ،فوراً به قشاون اطاالظ
داد که طبل بشارت بزننی و ان دولت ونیز کمال رضایت نمودنی.
عثمانی ها با نحمت نیادی نزدیک فرات برابر ساحل مقابال قشاون ایرانیاان
رسیینی .دو قشون به هم درآویخته و بعی ان جن بسیار ساخت ایرانیاان غلباه
4
کردنی .ول چون شب رسیی بود فتح ایرانیان چنیان نمایان نگردیی .لوکا مولینو
که خیمت اعل حضرت سلطان [ ]46ایاران باود تااریخ جنا را نوشات کاه
عثمانیها شکست خوردنی ،و سفیر مسنیگو ،گفتوگوی ترتیبات بحری را پایش
کشیی  ،تما سواحل را به دولت قرامانیه برگشت کرد.
بعی ان آنکه این خبر به مجلس شوری رسیی اطالظ به مسنیگو دادنی که اگار
مأمورین پاپ و پادشا ناپل متفبالقول هستنی ان تنگه وارد به اسالمبول بشاونی.
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.
و یاندهم ژوالی  414[ 4111ق] کس را عقب ننو فرستاد که فوراً به پادشا
هنگری 6بنویسی که به یاری خیاونی بایی مملکت عثمان را آتش ند معیومش
نماینی که دیگر نتوانی قوت بگیرد و اسم او به کل ان میان برود.
ان آنجای که شا اونون حسن مطمئن به نظا لشکر خود بود ،و به گمان این
1
که مید ان عقب خواهی رسیی عثمانیها را دنبال کرد و جنا را ان روی طفار
م گذرانیی .ناگا دشمن س هزار سوار قشون جمعآوری نمود به قشاون ایاران
حمله کرد .پسر شا اونون حسن ،نینل 1در این جن کشته شی ،و بعای ان ایان
قضیه به کوهستان ارمنستان رفت .ول به مالحظه فتوحات متعید هنون ان خود
رضا بود ،و الن دیی که ان ممالک عیسویها استمیاد نمایی .لهذا کااترینو نناو را
مثل سفیر خود نزد سالطین عیسوی فرستاد که برود ان آنها اساتعانت نمایای ،و
خود هم مشغول جمعآوری قشون عظیم شی که در فصل آتیه شروظ به جنا
کنی.
1. Luca da Molina

 .6متن :هنگارستان
 .1متن  :تفر .
 .1متن :سینیل.
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ننو ان دربار ایران رفته و در کشت ژنوئ سوار شی  ،نزدیک باود کاه او را
شناخته بگیرنی و به عثمانیها تسلیم نماینی .ول شبانه آنیریا اسکارامل  4نزدیک
کشت آمی  ،او را همرا نوکر امینش مارتینو 6برداشته و به شهر کافا 1برد .در این
شهر خیل سخت بر او گذشت ،نه مخارج داشت و نه لباس ،شاخص حاام او
هم بضاعت نیاشت .نوکر امینش مارتینو به داد او رسیی ،و آقایش را مجبور کرد
که او را به غالم بفروشی ،و قیمت او را مخارج را خاود نمایای تاا در انجاا
فرمایشات اعل حضرت پادشاا مقصار نشاود [ .]41جانفشاان و دولتخاواه
مارتینو اسباب شهرت او شی و جمهوری ونیز هام مواجاب خاوب در حاب او
مقرر نمود.
ان شهر کافا ننو شرح به جمهوری ونیز نوشت ،و نامۀ اعل حضارت اونون
حسن را برای رئیس جمهوری نیکوال ترن 1فرستاد ،او را ان تهیۀ دیاین جنا
آگا نمود .نامههای ننو خیل به موقع به مجلس شورا رسیی و موجاب مسارت
گردیی که باربارو هنون به ایران نرسیی است ،و عجالتاً بایی پاائلو اگنا بان 9را
مأمور به ایران کرد که ان اعل حضارت اونون حسان عاذرخواه کنای و او را
مطمئن نمایی که دولت جمهوری هنون سخت ایستادگ و همراه و اتحاد دارد،
و آن اعل حضرت مشغول جن و فتح عثمان باشای و قشاون خاود را ان رود
فرات بیون معطل بگذرانی.
مجلس شورا در آخر ما اکتبر  414[ 4111ق] مأمور دیگری موساو باه
فرانسسکو میکله 2انتخاب نمود ،ول این شخص به مالحظۀ دوری و سخت را
مأموریت را قبول نکرد .و  66نوامبر ال  1،19مجلس مزبور حکم فرمود که هر
کس ان این به بعی ،ان اوامر مجلس تمرد نمایی مجانات سخت خواهی دیی .و در
1. Andrea Scaramelli
2. Martino
3. Caffa
4. Nicolo Tron
5. Paolo Ognibene
6. Francesco Michele

 .1تصحیح بر اساس کتاب برشه .متن.65 :
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رون دهم دسامبر کنتارین که یک ان نجبای ونیز بود مأمور کردنی و به بارباارو
[نامهای] نوشتنی که بهنودی ان جزیرۀ قبرس حرکت کرد به سمت ایاران رواناه
شود .مأمور مزبور دو مأموریت داشت :یک آنکه با سفیری که در ناپل داشاتنی
مالقات نمود و ان جانب ننو در کافا و ان باربارو تحصیل اطالظ نمایی ،و خاود
با منش او ،پائلو اگن بن متفب شود که در امورات ایران پیشرفت حاصل گاردد.
مأموری ت دیگر که بایست محرمانه انجا داد شود این باود کاه سالطان اونون
حسن را اطمینان بیهی که ان طر ونیز همه قسم همراه خواهی شی ،و امییوار
هستنی که ایران فاتح آسیای صاغیر باشای .و مجلاس دارالشاورا باه امیرالبحار
مسنیگو حکم داد است کاه کشاتیهای جنگا خاود را ان تنگاه عباور داد و
اسالمبول را تصر نماینی ،و دولت جمهوری نیز چنیی است اسلحه و آذوقه و
صاحبمنصب برای قشون ایران فرستاد است تا اینکه بر عثمانها سخت گرفته و
رعیت آنها را ان پایتخت خود فراری دهی [ .]41بنابراین ،دولت ایاران بایای در
خشک بر دولت عثمان حمله برد و داخل قرامانیه بشود ،و ان را دریا جنا
به عهیۀ دولت جمهوری است .و اگر سلطان ایران بخواهی ان را شا وارد شاود
آن هم بایی نود معین شود که ترتیبات نظام را در موقع رعایت نماینای .و اگار
مأمور ونیز ببینی که سلطان اونون حسن خیال صلح دارد او را منصر ساند ،و
اگر راض نشود نگرپونت و آرگو را برای دولت جمهوری ونیز تصار نماینای.
باری ،چنانچه این تکالیف بهجا نیایی مأمور مزبور وکیل است که اقیامات صالح
را ان طر دولت جمهوری قبول نمایی.
مجلس دارالشورا به این وکیل اظهاار داشات کاه قبال ان خاروج ان ایتالیاا
دستورالعمل این مأموریت مخف را به تفصیل یا باه عالماات مخصاوص حفا
نمایی که در موقع لزو  ،محض آنکه کس ان سر مکتاو مطلاع نشاود کاغاذ را
بسونانی .در موقع که اگن بن و کنتارین به ایران م رفتنی باربارو نیز عزیمات
ایران داشت ،و کاترینو ننو ان کافا محض اجارای مأموریات و سافارت کاه ان
طر اعل حضرت سلطان ایران به او داد شی بود سفر ساخت خاود را اعااد
نمود .در لهستان کانیمیر 4،سلطان آنجا را که با هنگری 4جن داشات مالقاات
1. Casimiro
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نمود  ،ان وی خواهش نمود که جن با هنگری را موقو نمایی تا اینکه سلطان
هنگری با سلطان ایران بر ضی عثمان متحی 6گردنی .ان لهستان به هنگری رفته و
در آنجا به لقب شوالیه منصوب و مفتخر گردیای  69آوریال  415[ 4111ق].
بعی وارد به ونیز شی و مراتب مأموریت خود را به مجلاس دارالشاورا عار
نمود ،و به اتفاق چهار سفیر دیگر به دربار ناپال و اعلا حضارت پااپ رواناه
گردیی .چون مأموریت این پنج سفیر به مالحظۀ کیورت مابین سالطین به انجا
نرسیی ننو به ونیز مراجعت نمود و به حسب اکثریات آرا 1باه سامت عضاویت
مجلس دارالشورا 1مفتخر گردیی.
باربارو به اتفاق حاج محماود و محارر وی کاه باه لبااس نواری فقیار و
ب خانواد درآمی  ،مأمورین پاپ و پادشاا ناپال وی را رهاا کارد بودنای در
یاندهم فوریۀ  415[ 4111ق] به سمت ایران [ ]49روانه شینی .بااری چهاار
آوریل با نحمت نیاد به کو توروس رسیینی و دندهاای کارد اطارا آنهاا را
گرفته حاج محمود با محررش را کشتنی .باربارو که ساوار یاک اساب عربا
بسیار خوب بود جان به سالمت به در برد .چون ان دست اکراد متخلص شای و
به دروانۀ تبریز ،نزدیک دربار اعل حضرت اونون حسن ،اکراد دیگر مجایداً او
را متوقف گردانیی ان اسم وی جویا شینی .باربارو به ایشان اظهاار داشات کاه
کاغذهای دار که فقط به دست اعل حضرت بایی برسی و شایساته نیسات کاه
دیگری آنها را ببینی .اکراد محض دیین مکتوبات مخف دور او را گرفته نزاعا
برخاست 9و یک ان اکراد چنان مشت به دهانش ند کاه مایت چهاار ماا درد
کشیی .آخراالمر چاون داخال تبریاز شای در کاروانسارای قارار گرفتاه و باه
اعل حضرت اونون حسن خبر داد  ،اجان خواست که در دربار حاضار گاردد.
اعل حضرت اونون حسن جواب داد که فردا صبح به دربار بیایی .در موقع مقرر،
 .4متن :هنقارستان (همه جا اصالح شی).
 .6متن :متهی.
 .1متن :آرا و.
 .1متن :درالشوری.
 .9متن :برخواست.
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سفیر ونیزی با لباس سفر شرفیاب شی ،ول لباسش به انیان ای حقیر بود که دو
دوکا قیمت نیاشت .اعل حضرت اونون حسن او را با کمال احترا پذیرفته و به
او وعی داد که خسارات و خطری را که ان او گذشته بود تالف نمایی .و منبعای
آنچه ان اهال ونیز که در ایران باشنی در تحت حمایت او باشنی .محل پاذیرای
این سفیر را در چادری که در قصر آپ تیست  4واقع شی بود ،معین کرد بودنی.
به عقییۀ ایرانیان ،این قصر یک ان بناهای مشهور ایران بود  .قصر مزبور در
وسط باغ ساخته شی که تما آن باغ را شابیر کاشاته بودنای و در مقابال آن
چشمۀ با شکوه جاری بود است .دیوارهای ایوان قصر کاش کاریهای مختلف
داشته ،در سمت چپ ایوان ،اعل حضرت اونون حسن روی یاک مخایۀ نری،
پشت به مخیۀ دیگری نشسته و پهلوی خود ،سپر کوچک عرب و شمشیر ایران
داشته است .مأمور ونیز را اعل حضرت در حضور اعیان دربار باا اهال طارب
پذیرای نمود  ،و رون بعی اعل حضارت دو دسات لبااس فااخر و یاک شاال
ابریشم با شال و کال و بیست دوکا [ ]42به جهت مسیو باربارو خلعت فرستاد.
این سفیر در خصوص ایران شرح مفصل ان سفر طوالن خود در بااب اخاالق
ایران و مکنت و تجارت و حاصل آنجاا نسابت باه مملکات ایتالیاا و قشاون
اعل حضرت اونون حسن و اقتیار او نوشته است.
در راپورت دولت ذکر کرد است که بعی ان ورود به تبریز به تحقیب فهمیای
که سلطان اونون حسن ،اگرچه در جن تردسهن 6و یاغیگری اقورلو محمی و
خستگ سالطین عیسوی سخت دیی بود ،ول بان در خیال تالف بود .چنانکه
جنگ [با] پادشا گرجستان کرد ،و بعی ان صلح مراجعت به مملکت خود نمود
در آنجا فوت شی  441[ 4114ق] .بعی ان فوت اونون حسان ،ساوانح ساخت
سبب شینی که طایفۀ این سلطان ان حب سلطنت در ایران محرو مانینی .باربارو
چون وضع را به این سخت دیی مرخص حاصل نمود  ،باا یاک ارمنا در 65
آوریل  441[ 4114ق] ورود به ارننجان کرد ،و ان آنجا با کاروان روانۀ حلب
 Aptisti .4مقصود کاخ هشت بهشت در تبریز است.

2. Terdshan
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و بیروت شی .بعی ،سوار کشت کانیی 4شی خود را باه ونیاز رساانیی تفصایل
مأموریتش را به عر مجلس شورا رسانیی  ،همین اتفاق برای ساایر سافرا ان
قبیل اگن بن و کنتارین رخ کرد .
اول که هفیهم فوریۀ  449[ 4119ق] وارد ونیز شی ،شرح حاال خاود را
چنین داد که به قرامانیه رفته بود ،و ان آنجا با کاروان عثمان که عان مکه بودنی
و قبل ان رسیین به حلب ان چن دندان فرارکرد  ،مراجعات باه شاهر کارد و
یکسر به سمت ایران روانه شی .ان شط فرات گذشاته داخال خااک شاا اونون
حسن گردیی که خیل ان او پذیرای کرد [و بعی ان] 6اظهارات او مساعیت کامل
نمودنی .چنی رون بعی ،باربارو وارد ایران شی و سلطان اونون حسن ،اگن بان را
[ ]41مرخص نمود و سفارش کرد نودتر خود را به ونیز برسانی و مطلع سااند
که هنون قول او برپا است و تا بهار آینی قشون نیادی جمعآوری خواهی نماود.
اگن بن را ان این مهد مجلس دارالشورا منصوب به مییر امورات جمهوری کرد
و چهارصی دوکا مواجب به او دادنی.
کنتارین که ان ونیز  61فوریۀ  414[ 4111ق] ان را خشک به کافا رفتاه
بود  62آوریل ان پُسیا  1و روسیۀ جناوب گذشات ،اول ژوالی در بحار سایا
نشست و ان دهنۀ شط فاس  1ان را ارمنستان ،چهار آوریل به تبریز رسیی .ول
اعل حضرت اونون حسن اصفهان تشریف داشت ،او هم روانۀ این شهر گردیای.
آنجا به باربارو برخورد و بر او معلو گردیی که به اسم مأموریت جمهوری ونیز
همه جا در رکاب پادشا بود  .چهاار ناوامبر  415[9 4111ق] ،کنتاارین باا
خیل احترا پذیرای شی و نوشتجات خود را به آن اعل حضرت اظهار کرد .بعی
ان شنیین جواب چنی رون دیگر مرخص حاصل نمود و همرا اردو باه تبریاز
برگشت.
1. Candi

 .6متن :در.
3. Postdam
4. Fasi

 .9تکمیل بر اساس کتاب برشه.
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ان آنجا پادشا اونون حسن فوراً او را مرخص کرد و سافارش نیااد در خصاوص
حاضر بودن به جن کرد  ،دو دست لباس و یک اسب و اسبابهای قیمت دیگر به او داد ،و ان بارای
رئیس جمهوری ونیز هم چنی شمشیر و شال و کال فرستاد ،و  64ژوئان  449[ 4119ق] بعای ان
آنکه دیی اعتمادی به قولهای سلطان اونون حسن نیست اجان مرخص حاصل کرد و ان را بحر خزر
و تاتارستان به ونیز رفت .سفرش در مراجعت خیل سخت اتفاق افتاد .به این دلیل که ان را ب نظم به
بربرستان عبور کرد بود ،ملبّس به پوستینپار ای [ ]44با یک کال ان صحراهای سامارسیا 4به مسکو
رفت و آنجا پذیرای نیادی دوک ان او به عمل آورد خلعت داد ،و ان را لیتوان و لهساتان و آلماان
مراجعت به ونیز نمود  ،رون نهم آوریل 446[ 4111 6ق] نوشتهجات خود را به نظر مجلس شورا
رسانیی  ،خیا را شکر کرد که ان چنین خطری به سالمت جسته و دوبار به وطن خود عان گردیی.
بعی ان فوت سلطان اونون حسن ،تما امیی جمهوری ونیز در سمت مشرق تما شی ،و به این دلیل
بود که بعی ان شانزد سال جن با عثمان در سال  441[ 4114ق] صلح کارد و ممکان
بود که این جن انتقا تما عیسویان را بکشی و فرنگستان را ان دست عثمانیها
1
آناد کنی.

1. Sarmazia

 .6تصحیح بر اساس کتاب برشه .متن 45 :آوریل.
 .1متن :دهی.

فصل دوم[ :روابط ونیز با صفویان :از شاه اسماعیل تا شاه عباس اول]

با این تفصیل ،جمهوری ان همراهیهای ایران هنون مأیوس نشی بود ،و ان ایاران
بیشتر امییواری تا سایر ممالک عیسوی داشت .ان روی بعض نوشتجات چناین
معلو م شود که در سنۀ  441[ 4114ق] گفتوگوی شی بود که داریو 4نام
به سمت ایلچ گری به عثماان بارود و قرارناماۀ صالح را امضاا نمایای .و در
 459[ 4149ق] پیترو بمبو 6فرمانفرما ،همین ایلچ را به ایران روانه کارد کاه
اتحاد قییم را که به واسطۀ فوت سلطان اونون حسن نقص پییا کرد بود تجییی
نمایی ،و بان هم ببینی اگر ممکن است مشغول تهیۀ جن با دشمن خاود باشانی.
در نوشتهجات دولت دو رقعه ان این سفیر داریو پییا شی که وضع پذیرای خاود
را در ایران با سفرای هنگری و هنی در یک موقع شرح م دهی [.]45
وقت که شا اسماعیل صفوی شیع  ،ایران را باه تصار آورد دولات ونیاز
سفارش به سفرای مشرقنمین خود نمود که تحقیب ان وضع استعیاد و قوّۀ حرب
این پادشا نمایی ،اتحاد را با دولت عثمان به هم نننای  599[ 4151ق] ،و باه
ایران و قرامانیه تجییی دوست و صلح بنماینی .به این خیاال ،دولات جمهاوری
ونیز یک نفر السکاریا 1نا ان اهل اسالمبول که رعیات ونیاز باود و در قبارس
سکنا داشت انتخاب نمود مأمور کرد .بعی ان مراجعت به ونیز ،السکاریا تفصیل
مفیی ان معاشرت و شرح حال صفویه در مجلس شورا قرائت کرد .اگرچه مجلس
1. Giovanni Dario
2. Pietro Bembo
3. Costantino Lascaria
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اطالظ ان فتوحات جییی و ترقیات آن مملکت حاصل نمود ول مساألۀ تجییای
عهینامه با پادشا اسماعیل مشکل دیی .ان طر دیگر ،دولت ونیاز ان مملکات
فرانسه و پرتقال کمک و امیاد خواسته بود ،چون آنها مضایقه کرد بودنی مجیداً
در چهاردهم دسامبر  594[ 4996ق] با دولت عثمان مصالحهناماهای تباییل
کردنی و رئیس جمهوری هم آن را در دهم ماا مِاه  595[ 4991ق] تصاییب
کرد .دولت ونیز باطناً میل به تنزل و انحطاط استقالل عثمان داشت ،ول ظاهراً
امییوار بود که دولت عثمان برای پیشرفت تجارت او در مشرقنماین همراها
کنی.
ان مراسالت مباشرین اسالمبول و ان رفتن چهار مأمور اطالع کامل حاصل
شی .اول ،در باب طریقۀ جییی اسماعیل است که در دساامبر  591[ 4994ق]
به مجلس شورا اطالظ داد شی .دو  ،به تاریخ هفاتم ساپتامبر  594[ 4996ق]
شرح ترقیات صفویه است که نیکوال پریول نایب ایلچ قبارس عرضاه داشاته
است .سو  ،به تاریخ اکتبر  595[ 4991ق] که به توسط موریات  4ارنروم که
مخصوصاً ان قبرس به تبریز فرستاد شی باود شارح رسایی اسات .چهاار ،
نوشتهای بود ان موروسین  6کاه ان دمشاب در پانجم ماارس  541[ 4991ق]
رسیی بود تفصیل ان جنگهای صفویها و عثمانیها به مجلس نوشته باود کاه باه
دولت تکلیف کنی که اکنون موقع خوب است که با ایران و سایر سالطین عیسوی
متحی شونی و عثمانیها را ان فرن خارج کننی [.]69
شرح حال شا اسماعیل را هم در آخر مرقومهاش ان قرار تفصیل ذیل نوشته
بود که :صوف را م پرستنی ،نه به او اسم پادشا داد انی و نه سلطان ،ولا او را
پیغمبر م خواننی .شخص جوان خوشسیمای است بیون ریش ،خیل کار کن و
با علم ،م گوینی سه کشیش ارمن همرا خود دارد که با آنها هشت ساال تماا
مشغول تحصیل بود است .مثل سایر ساالطین ایاران طالاب جاالل و شاوکت
نیست ،شخص بسیار عادل و سخ است ،خیل بیش ان اساکنیر طالاب آنادی
است ،پول که به او م رسی فوراً او را در میان مرد تقسایم ما کنای ،و مارد
1. Moriati
2. Giovanni Morosini
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نذورات برای او م فرستنی ،مثل اینکه به میارس و مساجی ما فرساتنی ،و اگار
قبول کنی یقین م کننی که در واقع قبول شی است .هنون باطن و عقییۀ او معلو
نشی است ،گمان م کننی عیسویمذهب باشی؛ چرا که گفته است که خیاونی ح ّ
است در آسمان و حام او است ،و چون مقیس است با کمال سادگ مثل یاک
نفر شخص متعارف ننیگ م کنی .چنی نفر غال برای خیمت خود دارد و عیال
هم اختیار نکرد است .شراب نم خورد ،در بعض مواقع چنی قسم سبزی است
که میل م کنی ،ابیاً در مشورت امورات محتاج به کس نیست ،مثل آن است که
ان غیب نیا به او م رسی ،یک ماد گرباهای دارد کاه ماأنوس او اسات و کسا
جرأت اذیت او را نیارد.
این پادشا ب نظیر که مؤسس سلسلۀ صفوی است مایل به اتحاد با مملکات
جمهوری ونیز بود .نیرا کاه قنساول دمشاب کنتاارین در ماا ناوامبر 4999
[544ق] نوشت که شاهنامهای فرستاد است خطاب به رئایس جمهاوری ونیاز
مشتمل بر شرح فتوحات خود و میل مالقات با یکییگر در میت قلیل  .این نامه
با چنی عید سکه طال در ما ژانویۀ  546[ 44992ق] به ونیز رسایی .در یاک
طر سکه نوشته بود :السلطان العادل الشامل الهادی شاهنشا الهیی اساماعیل
شا خلی ا ملکه .و در طر دیگار ،شاهادت معمولاه ایرانیاان :ال الاه الاا ا
محمّیاً 6رسول ا عل ّ ول ّ ا .
دو سال بعی که اقتیار شا اسماعیل بیشتر شای و باه واساطۀ اخاتال []64
مذهب عیاوت شیییی با بایزیی پییا کرد بود سفیر مخصوص به ونیز فرستاد ،و
به همان ترتیب سفیر ننو برای خواستن کمک ،عهینامه مابین خود و این دولات
[را] نگاشت .دولت جمهوری ونیز به مالحظۀ دعاوی سالطین عیسوی نسبت به
او که می ع سلطنت او بودنی نتوانست بیبختانه قرارداد شا اساماعیل را قباول
کنی.
1
اول اعالن صفویها به توسط کنتارین دمشق در [چهار ] ما مارس 4994
 .4اصالح شی .در کتاب برشه و نسخۀ خط ترجمه ،سال  4299آمی است.
 .6متن :محمی.
 .1تکمیل بر اساس کتاب برشه.
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[541ق] به مجلس شورا رسیی ،و نامهای هم در ما ساپتامبر ان سالطان ایاران
آورد بود که شا اسماعیل عیسویان را دوسات دارد و طالاب خرابا عثماان
م باشی ،ان سن مارک و رئیس جمهوری آنجا کمال اتفاق دارد و عنقریب قشون
او وارد آناطول خواهی شی.
عالو بر این ،دو سفیر دیگر ان ایران و ان قرامانیّه وارد ونیز شاینی ،و کاغاذ
شا اسماعیل را که ننو سفیر ایران ترجماه کارد باود باه نظار مجلاس شاورا
رسانینی .در این کاغذ هم گفتوگوی اتحاد ایران با دولت جمهوری ونیاز باود.
پذیرای نیاد ان آنها شی و منزل آنها را در قصر باربارو که سابقاً مساکن سافیر
فرانسه بود معین کردنی .چنی رون بعی ،سفیر ایران تنها به مجلس آمی و ان طر
شا اسماعیل چنی نفر معلم ایتالیای و صااحبمنصاب نظاام بارای توپخاناه
م خواست که ان را شا ملحب به قشون بحاری شای وارد [قلمارو] بایزیای ان
سمت سواحل یونان بشود که خود را با شا اسماعیل در جن به آسیای صغیر
برسانی.
مجلس خیل پذیرای ان این سفیر نمود و جواب نوشت که دولت ونیاز باه
خوب التفات و محبتهای دولت ایران را در نظر دارد و خیل ممناون اسات کاه
سلسلۀ صفوی دشمن عثمانیها هساتنی و ان همراهیهاای سالطان اونون حسان،
سابب بر این بسیار رضامنیی داشته ،ول بس کارها در این دنیا تغییرات غریب
پییا م کنی و چنانکه مثالً جمهوری ونیز اکنون مجبور شی است کاه باا بعضا
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.
سفیر ایران با این پیغامها سوار [ ]66کشت قبرس شی  ،و به کرت که رسایی
قیری ناخوش شای ،و در دمشاب پیتارو نناو 4،قنساول را مالقاات نماود  ،در
خصوص ملحب کردن قشون ونیز را به قشون ایران محرمانه مذاکر نمایای .ایان
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
اسکنیریه را محبوس کرد .مجلس شورا در این خصاوص کاغاذی باه سالطان
1. Pietro Zeno
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نوشت که اگر چنین مطلب مذاکر شی صاورت واقعیات نیاشاته و مجلاس ان
سفرای خود هیچ خبر نیارد ،و اگر سلطان راض است کاه تفرقاه باین ایان دو
دولت بیفتی مختار است .ننو و کنتارین را فوراً رها کرد  ،ول تغیر سلطان هنون
باق بود.
4
در  66دسااامبر 541[ 4944ق] ان ونیااز ساافیری مااأمور گردیاای باارای
گفتوگوی تجارت قاهر که در ضمن هم سلطان را مالقات نمایی ،و به عار
او برسانی که مقصود دولت جمهوری فقط تحقیاب ان کیفیات و احاواالت ایاران
بود  ،و اول دفعه نیست که اهال ونیز در شا با ایران رابطه داشته ،مثل آن وقت
که آنیریا مورسین  6تاجر معتبر را که صاحب پول نیاد و اسب وافر باود و باه
حمایت ربرتو 1سفیر شارل پنجم 1درآمی بود که او را به ایران برساانی ،کشاتنی
511[ 4962ق].
9
به محض اینکه مصالحهنامۀ بُلُن در سنۀ 512[ 4965ق] نوشته شی ،دولت
جمهوری فوراً به خیال جن با دشمن خود در مشرقنمین افتاد ،و سو ژوئان
به واسطۀ لُودویزی 2مراجعت او ان اسالمبول خبر رسیی که اگرچه ایرانیها بایش
ان  469هزار سوار نیاشتنی با وجود این خیل رشادت باه خارج داد بودنای و
قسم کردنی که مملکت را ان آذوقه انیاختنی .شا صوف را اهل مملکتش خیل
خواهانانی و سلطان عثمان ان او خیل واهمه دارد و او را مثل دشمن عظیم ان
حیثیت مذهب و وضع مملکتش تصور م نمایی.
دانیل باربارو 1در همان سال اطالظ به مجلس شورا داد که شا سلیمان جن
بزرگ با [ایرانیها] 4در نظر دارد ،و م خواهی تالف جنا 599[ 4914ق] را
 .4نا این شخص در کتاب برشه «دومینیکو ترویسان» ( )Domenico Trevisanآمی است.

2. Andrea Morsini
3. Roberto
4. Carlo V
5. Bologna

6. Daniello Ludovisi
7. Daniele Barbaro

 .4متن :عثمانیها.
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بکنی .بعض ان حکایات دیگر هم در ضمن نقل کارد اسات ،مثال کاور کاردن
مصطف پسر شا سلیمان به واسطۀ پیرش ،و ورود پادشا به شهر حلب بعای ان
فتح [ ]61بزرر جن شا در 526[ 4991ق].
6
ترویسان 4به مجلس شاورا خبار داد کاه عثمانیهاا فقاط ان ایاران صافوی
م ترسنی ،و الا تما آسیا را متصر م شینی .در 529[ 4991ق] اِریزو 1،بعای
ان مراجعت ان اسالمبول ،جن ایران را باا عثماان و صالح ناماه آماسایه 1در
521[ 4999ق] را حکایت م کنی ،و م گویی سلطان عثمان ان ناچاری مجبور
این امر شی و ایران در نظرش بزررترین دشمن روی نمین شامرد ما شای ،و
سایر ممالک عیسوی را ترجیح به ایران م داد.
مارینو کاوال  9هم در 524[ 4929ق] خبر داد که سلطان عثمان خیلا ان
پادشا ایران هراس دارد و برای ایرانیان ممکن بود که تما مملکت عثمان را در
هنگا جن آنها با عیسویها به تصر خود درآورد ،و ایضاً م گویی که سه چیز
سبب خراب دولت عثمان خواهی بود :اوالً ،انقسا و تفرق خاک داخلاه .ثانیااً،
ب حال دولت و ب کفایت ملت .ثالثاً ،اگر رأی سلطان ایران شود که بعی ان صلح
کردن با تاتارهای همسایه خود ،و به همراه سالطین عیسوی هجو به عثمانیها
بیاورد ،و اقالً چهار یا پنج سال آنها را مشغول قتال و غاارت نمایای باه هماان
طریق که خود عثمانیها در حب مملوکها کردنی کار تما است .باالخر  ،بارباارو
عنوان م کرد که همین قوّ نم توانی مقاومت عثمانیها را داشته باشی ،مگر اتفاق
سالطین عیسوی با پادشا ایران.
وقت که شا سلیم [دو ] در خصوص تصر کردن جزیرۀ قبرس با اهل ونیز
عنوان جن به میان آورد مجلس شورا فاوراً باه شاا طهماساب اطاالظ داد و
خواهش نمود که با هم اتحاد نمود تالف گذشته را باا عثماان بکنای .رون 61
1.Trevisan

 .6متن :صفوی ایران.
3. Antonio Erizzo
4. Amasia
5. Marino Cavalli
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اکتبر 514[ 4919ق] حاج عل  4نا تبریزی که برای تجارت به ونیاز آمای
بود مأمور ابالغ این امر شی ،و رئیس جمهوری رقعه نوشات کاه سالطان سالیم
[دو ] با مملکت جمهوری به ناحب جن م کنی ،و اگر ایران حمایت کنی اسباب
بزررمنش و افتخار برای ایران باق خواهی بود.
سه رون بعی ان آن ،هماان مجلاس ،منشا مخصاوص خاود را موساو باه
وینچنتو 6که سابب در اسالمبول بود و شخص با کفایت و عالم به چنیین نباان
مشرق بود محرمانه روانه ایران گردانیی که به پادشاا عرضاه بایارد [ ]61کاه
سالطین عیسوی همه متفب شی انی که با عثمان جنا کننای ،و پادشاا ایاران
خوب است که موقع را ان دست نیهی و ان طر آسیا هجو به آنها آورد تا باه
کل ان میان برداشته شونی.
1
این مأمور بعی ان یک سفر سخت و خطرناک با حال مر وارد شهر نوپال
شی  ،آنجا توقف کرد .بعی به تبریز عان شی .چنیی در این شهر مانی تحقیقات
تجارت کرد و خواست حضور شا طهماسب مشار شاود اذن باه او نیادنای.
معلو شی که به واسطۀ تحریک انگلیسها اجزای درباار رأی پادشاا را ند انای.
البی به ونیز برگشت و قصه را بیان نمود .جمهوری ونیز ان این طر چون ناامیی
شی بعی ان فتح بزرر جن لپانت 1با عثمان در 549[9 4916ق] صالح کارد.
این مرتبۀ دویّم بود که هر دو مملکت به واسطه پیشرفت کار خود نتوانساتنی باا
هم متفب شی عثمانیها را شکست فاحش دهنی.
باری ،در سال 544[ 4949ق] حاج محمی ایران به سن هشتاد ساله وارد
ونیز شی ،و نامهای ان شا محمی خیابنی آورد بود و نوشته باود کاه اگار شاا
طهماسب نتوانست به مالحظۀ سن و ناخوش اش باا شاما همراها بکنای مان
حاضر که با یک قشون معظم ان طر بابال باه عثمانیهاا هجاو آور  ،و ان
دولت جمهوری چیزی نم خواهم جز کمک مشورت .
 .4تصحیح بر اساس کتاب برشه .متن :حاج هادی.
 .1مقصود شهر قسطنطنیه ( )Costantinopoliاست.
 .9تصحیح بر اساس کتاب برشه .متن.4911 :

2. Vincenzo degli Alessandri
4. Lepanto
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مأموریت حاج محمی نیاد ان حی محرمانه بود .برای اینکه این حار باه
گوش عثمانیها نرسی او را در عمارت مسیو اسکنیر منزل دادنی ،و دو نفر منش
خیمت او رفته که فرمایشات سلطان ایران را شرحنویس کننی .سیزدهم ژوئن به
دیوانخانه اطالظ داد شی و سفیر معظم خیمت رئیس جمهاوری شارفیاب شای
جواب ذیل را شفاهاً دریافت نمود:
ان آنجای که میت است ما کمال همراه و التفات را ان اعل حضرت پادشا
شما داشته ایم و ان سابب هم بود است و ورود شما بر ما اساباب خوشانودی و
افتخار ما گردیی ان مضمون نامۀ آن پادشا بسیار خوشحال شییم ،به خصاوص
ان اطالظ بر فتوحات متعید که نصیب ایشان شی است ان خیاونی ان صمیم قلب
خواهانیم که همیشه بر دولت و اقبال آن پادشا بزرر بیفزایای و ساایۀ او را ان
سر ملت نجیب خود کوتا نفرمایی .جواب نوشتهای به شما نم دهم که مسائول
[ ]69باشیی و شما را عزیز خود م دانم ،ول به اعلا حضارت پادشاا شافاهاً
معرو داریی که کمال میل و امتنان را در باطن داریم و دعا ما کنایم کاه بار
دشمنان خود غلبه نماییی .و شما هم که نحمت این مأموریت را کشایییی ماا را
خیل متشکر ساختیی ،و به توسط منش خودمان هییهای به شما خاواهیم کارد
که همیشه ان ما یادگار بمانی .بعی ان این صحبت ،اجان مرخص و هییۀ سیصای
دوکا به او دادنی و او را روانه کردنی.
مقصود اجزای مجلس این بود که در صاورت کاه اطمیناان صاحیح ان دوا
سلطنت ایران نیارنی چه الن که اتحاد جییی با عثمانیها را باه هام بزننای .اماا
پلتیک دولت جمهوری این بود که اتحاد با ایرانیان را ان دسات نیهای و هرگاا
الن به کمک بشود فوراً اظهار بکننی.
جنگهای عثمان و ایران رونبهرون شیییتر م شای ،و سابب نفااق ان بابات
اختال عقایی مذهب بود .سلطان عثمان م خواست که وسعت مملکاتش را ان
طر ایران بیهی ،و بعی ان فوت شا طهماسب که هواخواهان حییر و اسماعیل،
دو پسر شا طهماسب با هم نزاظ داشاته ،موقاع باه چنا آورد ما خواسات
تصرف در ایران کنی .خبر جنگهای ایران و عثمان متصل برای دیوانخاناۀ ونیاز
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م رسیی .عقییۀ فرانسسکو موروسین  4این بود که ساالطین عیساوی بایای باه
طریب دوست با عثمانیها را برونی تا اینکه شرایط قییمه مجری شاود .بعای ،ان
طر اروپا حمله به سلطان ببرنی تا اینکه ایران هام ان طار روسایه خاود را
رسانیی سر آنها را مشغول جن کنی ،و کشتیهای جنگ هم ان داردانل وارد باه
بسفر شی عثمانیها را به کل ان خاک فرن خارج نماینی.
برناردو 6فرمانفرما در سنۀ 4999[ 4956ق] به دولت جمهاوری راپُرتا ان
این مسأله داد و م گفت که اگر ف الحقیقه بخواهنی مملکات عثماان را ان هام
متالش بکننی بایی که نفاق در داخله مملکت انیاخت و ایاران را ساخت باا او
طر کرد .اگرچه در این جنگهای گذشته خیل خسارت به ایران وارد آمی[ ،و]
خراسان و قسمت ان ارمنستان و شهر تبریز را دشمن برد ،لهذا با این تفصایل ان
عهیۀ عثمانیها م تواننی بهآسان برآینی.
این خسارت که به ایران وارد آمی دو جهت داشت :یک ان شاورش داخلاۀ
خود و دیگری ان نفاق خارجه .اول ان بابت نزاظ مابین برادرهای پادشا و خود
پادشا و حکومتهای جز مملکت .دویّم ان بابت جنا باا اونباک ،پادشاا
تاتارها و سمرقنی که با عثمانیها اتحاد بسته بودنی که خراساان را ان مشارق باه
تصر درآورنی ،در موقع که عثمانیها ان مغرب و جنوب مشغول باشنی .با ایان
اشکاالت ،دیگر برای ایران نه قشون باق مانی بود ،نه توپخانه و نه قوّ  .وقتا
که شا عباس به تخت نشست به واسطۀ عقل و کفایت او ،همه قسم تغییارات و
ترقی ات در مملکت ایران داد شی ،و بان دولت ایران روابط دوست را با مملکت
ونیز در میان آورد.

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

2. Lorenzo Bernardo

فصل سوم[ :از] شاه عباس کبیر [تا پایان صفویه]

این سلطان جای برادرش که جوان مرر شی به سن هجی ساله بر تخت نشست،
و ان آنجای که الن بود یک نفر پییا شود که مملکت را ان چن دشمن خالص
کنی ،خیاونی شخص مثل شا عباس عاقل و عادل را نصایب گردانیای .چنایین
دفعه مأمور به ونیز فرستاد که اتحاد با هم بسته با دشمن خاود طار شاونی ،و
مالالتجار را به سهولت بتواننی ان هر طر  ،مثالً ان شا و اسالمبول حمل و نقل
کننی .تعریف ان اخالق و استعیاد این پادشا بازرر باه مجلاس شاورا رسایی.
راپورت هم در تاریخ 4999[ 4952ق] ان السانیرو مال پیرو 4به مجلس رسیی
که ایرانیان بعی ان جن تاتارها خراسان را به تصر در آورد انای و گرفتااری
آنجا قیری مانع است که عجالتاً با عثمانیها طر شونی .در ضمن شرح حال شا
عباس را هم عرضه داشته است.
شا عباس قیی دارد حی وسط متناسب ،چهرۀ گنی گون ،خیل باوقاار ،باا
نظری تنی و طبیعت پاک ،خوشحالت و خوشخلاب ،باا هماه قسام اشاخاص
مأنوس ،به کل بر خال عادت عثمانیهاا کاه مغارور و ال ننانای ،در اعماال
بزررمنش خیل مالیم با اهل نظا  .بنابراین ،خیلا او را در مملکات دوسات
دارنی .بسیار شخص عادل است و ان آنجای که طالب نا نیاک و ذکار جمیال
است تما ادارات [ ]61مملکت را منظم کرد است .عقایی او عال است ،همیشه
در نظر دارد که حیود مملکتش بایی حیود قییمه باشی ،و هیچ چیز باق نایارد
مگر قوۀ نظام که ان عهیۀ تما خیاالت خود برآیی.
1. Alessandro Malipiero
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پیترو دال واال 4در کتاب بسیار نادر خود که در ونیز سال 4914[ 4264ق]
حکایت شی است ،شرح حال شا عباس را م دهی و م گویی که فتح الرستان
بنابر اصرار اهل ونیز که در دربار او بودنی انجا گرفت ،و باب خلیج فاارس را
این پادشا بزرر مفتوح ساخت .یک نفر تاجر ونیزی که به هرمز رفتاه باود ان
بصر به الر م رفت که کارهای تجاارت خاود را انجاا دهای .در آن حاوال
ابراهیم خان ریاست داشات ،و ایان شاخص تااجر ،یاک نن جاوان عیساوی
خوشگل همرا داشت که عاشب او بود ،به مالحظه جمال و حسن منظر او مبتال
به چنیین صیمه شی .کشیشهای پرتقال حسی بردنی ،ان بیم آنها خواست فراراً به
بصر مراجعت کنی .ابراهیم خان ان این مقیمه آگا شی ،چون حسان منظار ایان
خانم را دیی بود لهذا خیال او را وسوسه نماود و بار سار تااجر تاخات آورد
دارای او را غارت کرد خاانمش را ان چنا او باه در آورد .لهاذا تااجر باه
دادخواه و گرفتن مال و عیال به دربار شا عباس متظلم شی ،و م دانست کاه
پادشا ان اهال ونیز مراعات دارد .اعل حضرت شا عباس ان این مطلب بسیار
متغیر گردیی  ،فوراً مطالبۀ آن نن خوشگل را با اماوال ان اباراهیم خاان نماود.
مشارالیه جواب درست نیاد ،این مطلب باعث تغیّر سخت پادشا گردیی  ،فاوج
ا وردی را مأمور کرد که الرستان را تصر نماینی ،و ابراهیم خان را دستگیر
کرد بیاورنی ،و باالخر در قلیل وقت ابراهیم خان را اسیر کرد و مملکت او را
ضمیمۀ ممالک محروسۀ خود نمود.
در غرۀ ژوئن 4995[ 4299ق] یک سفیر ایران دیگاری ،عفات باک ،کاه
خیل مقرب درگا پادشا بود وارد ونیز گردیی  ،هشتم ژوئان باا متارجم ژاک
نورس 6خیمت ر ئیس جمهوری مشر شی ،او را نازد علماای آن عهای جاای
دادنی ،و بیانات دوستانۀ پادشا را در خصوص تجارت و اتحااد دولتاین اظهاار
کرد به حضور رئیس جمهوری رفت و دست او را [ ]64بوسیی  ،نامۀ پادشا را
که مضمون آن خواهش خرییاری بعض اشیا بود تقییم کارد  ،و عاالو باراین،
بنابر سفارش اعل حضرت شا عباس سفیر مزبور یک پارچاه مخمال نردونی
1. Pietro Della Valle
2. Giacomo Nores
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ابریشم که صورت حضرت مریم را برآن نقش کرد بودنای ،و باه انایانۀ نایم
اشبن 4قی او بود تقییم داشت که در همان اطاق به رسام یادگاار نصاب کارد .
رئیس جمهوری ونیز به سفیر مزبور جواب داد که دولت جمهور اتحاد کامال باا
دولت ایران دارد و آرنو م نمایی که مملکت ایران ترقیات فوقالعاد نمایی ،و ان
تحف ملوکانه بسیار امتنان حاصل نمود  ،آنچه در نامه سفارش کارد بودنای ان
خریی اشیا مقرر صورت داد به توسط خود سفیر روانه خواهنی داشت .رئایس
جمهوری نامه به خط خود در جواب مکتوب سلطان ایران نوشته و تعهی کرد که
هیچ وقت ان دوست و اتحاد خود قصور ننمایی ،و موانی دویست دوکا طاال باه
رسم تعار به خود سفیر عنایت کرد.
در ساانۀ 4946[ 4291ق] ساافیر دیگااری بااا جمعاا اجاازا ان جانااب
اعل حضرت پادشا ایران وارد شی  ،نهایت تشریفات در حب آنها به عمل آمای،
و پنجم مارس همان سال به توسط دراگن 6نورس به حضاور رئایس جمهاوری
مشر گردیینی .سفیر مخصوص که یک ان رجال مقرب شا عباس بود فتحا
بک نا داشت ،یک نفر مترجم و شش نفر اجزای ایران و سه نفر اجزای ارمن
همرا داشت ،تحفههای ممتان خود را ان حضور رئیس جمهوری گذرانیی .سفیر،
خود ایستاد و اجزا در طر دست راست و دست چپ او نشساته ،نطقا باه
نبان ایران بیان م نمود و مترجم ترجمه م کرد .در ابتیا تشکر ان سعادت خود
نمود که در حضور شخص بزرگ ایستاد و سخن م گویی .رئیس جمهوری نیز
رضایت خود را اظهار نمود و گفت :متشکر که ان طار پادشاا معظما کاه
دوست حقیق دولت ونیز است شما را مالقات کرد  .سافیر ایرانا در جاواب،
عبارات ذیل را معرو داشت:
بسیار اتفاق م افتی که سالطین بزرر نم تواننی شخصاً ان هم مالقات نماینی
و ارتباط خود را به توسط مکتوبات به عنوان اتحاد و دوست نگا م دارنای ،و
به این دلیل پادشا و ول نعمت من که مملکت جمهوری را [ ]65دوسات خاود
م دانی این بنی را حامل مکتوب نماود کاه آن ناماه را باه دسات خاود باه
اعل حضرت رئیس [جمهوری] برسانم.
 .4واحی طول در نبان روس .
 .6مترجم )(Dragomanno
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با اجان رئیس جمهوری دست به بغل برد مکتوب را که در کیسۀ ابریشام
نردونی سرخ بود ان جیب درآورد  ،و بوسیی دودست نیان نمود ،و گفات کاه
اعل حضرت در این نامه سفارش بنی و خریی تفن و سایر اسبابهای حربیه را
م نماینی.
4
مارینو گریمان نامه را گرفت و جواب داد ،دوست و رأی ثابت آن پادشاا
ایران تا به حال چنیین مرتبه ان روی صیاقت و مهربان نسبت باه دولات ونیاز
میلل گشته و انشا ا در موقع جواب را به آن سفیر محتر خواهم داد ،و نهایت
توجه در انجا فرمایشات اعل حضرت پادشا ایران و نسبت به آن سفیر در ونیز
خواهم نمود .سفیر ایران سیاهه به خط ایران ان تحفههای کاه اعلا حضارت
پادشا برای جمهوری ونیز به توسط آن نه نفر مأمور فرستاد بود ابران نماود ،و
خواهش کرد که تحویل بگیرنی .بعی ان اجان  ،یاک جباه یاک پارچاه ملوکاناه
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
برای پادشا مغولستان فرستاد شی .یک قالیچه ابریشم نردونی رنگارن کاه
چهار ذرظ در سه ذرظ بود به نظر رئیس [جمهوری] رسانیینی .این قالیچه یکا
ان تحفهها است که نظیر آن نه در مملکت فرن است و ناه ما تواننای ببافنای.
اعل حضرت شا عباس را شنیی انی که سال یک مرتبه تما اسابابهای قیمتا
خزانه سن مارک را به نظر م رسانیی .لهذا خواهش کرد انی که همهساله بعض ان
آن اسبابها را روی این قالیچه گذاشته مرد تماشا کننی .در ضامن یاک پارچاۀ
مخمل هفت ذرع بیرون آوردنی که صورت حضرت مریم و حضرت عیس را
با مفتول طال نقش بسته بودنی ،آن هم برای کلیسیای سن مارک به رسم یادگاار
فرستاد بودنی .بعی ،چنی قسم دیگر ان پارچههای نفیس که لباس ساخته بودنای
نشان دادنی .مثالً شش جبّه بود که سه عید آن را ان مفتول طال بافته بودنی ،و سه
عید دیگر [ ]19ان ابریشم خالص رنگارن بود .اعل حضرت رئیس جمهاوری
به سفیر ایران جواب داد که با کمال میل تحفههای آن پادشاا بازرر ایاران را
قبول م نمایی ،و ان آنجای که اسباب افتخار دولت جمهوری شی است ،به رسم
یادگار ابیی ان آن دوست بزرگوار در خزانه نگا خواهنی داشت.
1. Marino Grimani
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در سفر آخر اعل حضرت بنیگان اقیس شاهریاری مظفرالایین شاا کاه باا
همراهان رکاب به ونیز تشریف آوردنی این چاکر مترجم هنگا تشاریففرماای
ایشان به قصر رئیس جمهوری و به کلیسیای سن مارک ملتفت شی که تاا چاه
انیان تماشای پردۀ بزرر که صورت پذیرای سافرای ایرانا اسات و قالیچاۀ
معرو و جا فیرون که هنون به رسام یادگاار نمایاان اسات اساباب حیارت
4
اعل حضرت همایون شی.
رون بعی ،حکم شی که تما اسبابها را به کلیسیای سن مارک ببرنی ،و رئیس
آن ادار سفارش کنی که بنابر میل اعل حضرت شا عباس ،شش قطعاه جباه را
بفروشنی ،و بعض ان اسبابهای نقر آالت را برای کلیسیای سن مارک خریایاری
نماینی ،و قالیچه را هم در ایا اعیاد بزرر محل جانمان رئیس جمهاوری قارار
دهنی .این حکم فوراً مجری شی.
مجلس شورا رأی داد که رون ششم مارس و چهاردهم اوت برای پذیرای ان
فتح بک سفیر ایران مبلغ دویست دوکا مخارج کننی ،و دویست دوکاای دیگار
هم به رسم انعا میان اجزای سفیر تقسیم نماینی ،و به هر کیا یک جباۀ عاال
خلعت دهنی ،و معادل  4129دوکا ان قرار تفصیل ذیل اسباب باه عناوان هییاه
برای اعل حضرت پادشا ایران خرییاری نماینی.
یک جا بزرر نقرۀ طالکوب منقش ،یک جا دیگر ان نقارۀ خاالص ،یاک
آفتابه لگن ان نقر و طالکوب شی  ،دو تن نقرۀ قلمند  ،یک دست اسالحه ،دو
سترۀ کوتا  ،یک سبز نردونی شی و دیگری سرخ ،چهار تفن مروارییکوب و
طالکوب شی  .عالو براین ،تما اسبابهای که اعل حضرت پادشا سفارش []14
کرد بودنی ان مالالت جار و غیر ابتیاظ شی تحویل سفیر ایران  ،فتح بک داد
شی ،و نامۀ دوستانه هم به شا عباس نوشته شی که دولت جمهوری به مالحظاۀ
نتایج صحیح و برای پیشرفت مالالتجار این دو مملکت در تما دنیا انتشار این
مطلب را خواهی نمود .دُژ مارینو گریمان  ،رئیس جمهوری ونیز حکم به نقاش
 .4چنانکه روشن است این مطلب ان افزود هاای کاساتالیی بار ماتن ترجماه اسات و ارتبااط باه
نوشتههای برشه نیارد.
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معرو  ،گابریل کاالری 4داد که پردۀ روغن ان مجلاس پاذیرای سافیر ایرانا
بکشی تا یادگار ابیی باق بمانی .ایان اسات کاه در تااالر بازرر معارو باه
چهاردر ،در قصر سلطنت نصب است و بهترین کار این نقاش مشهور است.
آمین فتح بک سفیر ایران به ونیز سبب اتحاد و یگاانگ ایان دو مملکات
شی ،و دولت عثمان مجبور شی که قبول صلح را که پادشا ایران تکلیف کرد
است با دولت جمهوری ونیز امضا نمایی .نمان که فتح بک مراجعت به ایاران
م نمود ،دولت ایران با عثمان مشغول جن بود .در شا تما اسبابها را ضابط
کردنی .قیری را به قنسول دولت جمهوری آنجاا ساپردنی ،و بااق را باه ونیاز
مراجعت دادنی .شا عباس میت بعی یک نفر سفیر ،ک قهوس 6ارمن را ماأمور
کرد و نامهای به رئیس جمهوری نوشت که خیل میل دارد به جهت جن خود
را با دول عیسوی متحی ساند ،به خصوص با جمهوری ونیز ،و ان حاال فتحا
بک سفیر ایران اطالع حاصل کنی.
بعی ان آنکه اعل حضرت شا عباس فهمیی که اسابابهای تاوقیف در امنیات
است حاج صفر نا را به ونیز مأمور فرستاد؛ ژانویۀ 4945[ 4249ق] .قنسول
شا  ،ژان فرانسوا ساگرادو 1خیل سفارش سفیر مزبور را به رئیس جمهوری کرد
و مجلس شورا را مطمئن ساخته بود که قیرت و توانای پادشا ایران به درجاۀ
نهایت رسیی  ،و اتحاد با چنین دولت معظم نتایج بزرر بارای مملکات ونیاز
خواهی داشت .چه برای منافع آن دولت ،چه برای توجه و نگاهیاری اهل ونیاز
در ایران.
آخر ژانویه 4945[ 4249ق] حاج صفر با چهار نفر دیگر با لباس ایران ،
و ژاکومو نورس 1مترجم خیمت رئیس جمهوری [ ]16مشر شینی و ان طار
اعل حضرت پادشا ایران اظهار داشت که شا عباس قلباً مایل به دوست است،
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

 .1تصحیح بر اساس کتاب برشه .متن :ژاک موریسGiacomo Nores .
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نامهای پیچیی در یک کیسۀ مخمل ان یک قوط خیل قیمتا بیارون آورد .در
آن نامه شا عباس خواهش کرد بود که اسبابهای که ان فتح بک گرفته بودنی،
و قنسول شا آنها را به ونیز مراجعت داد بود ،اعاد نماینای .رئایس جمهاوری
خیل اظهار مهربان و امتنان ان سفیر مزبور نمود  ،مجلس شورا تما اسبابها را
به سفیر ایران مسترد ساخت ،و دویست دوکا انعا به او داد شی .نامهای هم باه
اعل حضرت شا عباس نوشته ،بعالو یکصی دوکای دیگر مخاارج پاذیرای او
کردنی.
در سنۀ 4966[ 4241ق] بعی ان آنکه صلح مابین ایاران و عثماان شای ان
طر اعل حضرت پادشا ایران دو نفر ایلچ مخصوص ،الردین 4و سوسوار 6به
دربار ونیز آمی  ،اطالظ دادنی که اعل حضرت شا عباس ،پادشا مملکت ایاران
که روح او صا مثل آفتاب است هیچ وقت راض نیست که بیی در اعماال او
سرایت کنی ،و میل دارد که دو ست را با دولت ونیز برقرار داشته باشی ،و چناین
م داننی که دولت جمهوری هم مایل به اتحاد ایران م باشی .لهذا خواهش دارنی
که روابط دولت و معامالت تجارت که قبل ان جن با عثماان ماابین ایان دو
دولت برقرار بود حال هم به همان قسم معمول دارنی؛ بهخصاوص بارای اهاال
ونیز که کمال پرستاری و توجه ان آنها خواهی شی به طوری که نگذارنی موی ان
سر ایشان کم شود.
کمال پذیرای ان این مأمورین ایران شی ،و در مراجعت به ایران قریب پنجا
صنیوق مالالتجار ان جواهرات قیمت و الماس برای اعل حضرت شا عبااس
حمل نمودنی.
سوسوار در ثان مراجعت به ونیز 4914[ 4264ق] ،اعل حضارت پادشاا
ایران او را برای تجییی و تکمیل روابط تجارت مأمور کرد بود ،نامهای هام ان
طر آن پادشا به رئیس جمهوری ابران نمود .حاج ایواس تبریزی هم همارا
او آمی بود [ ،]11چهار قالیچۀ بسیار اعل و  69قطعه پارچۀ ابریشام بسایار
1. Alredin
2. Sassuar
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ممتان با  69قطعه پارچۀ پشم در غیاب رئیس جمهوری به تاگلیااپیترا 4هییاه
داد شی .و او هم ان طر رئیس جمهوری سفرای مزبور را در خصوص اتحاد و
استحکا روابط دولت و تجارت مطمئن ساخت .پارچههای ب نظیر ایران را به
کلیسیای سن مارک تسلیم کردنی که در موقع جشنهای بزرر به نظر خلب افتی.
هنگام که عثمانیها در جزیرۀ کانیی با دولت ونیز طرح جیال ما ریختنای،
این دولت هم برای حف حقوقات خود مباالغ ان نفاوس و اماوال باه مصار
رسانیی .بعی ان اینکه بیهود کمک ان دول اروپای خواست سفیری خایمت شاا
عباس [دو ] 6فرستاد که دولت ایران ان مشرق با عثمانیها طار شاود تاا آنهاا
بتواننی متصرفات خود را در مغرب حف نماینی .لهذا ،در سنۀ 4999[ 4219ق]
به توسط سفیر ونیز مقیم لهستان یک نامه به پادشا ایران ان طر پادشا لهستان
نوشته شی 1،و سفارش نیادی هم به شا عباس [دو ] کرد که به مالحظۀ حفا
مراتب مذهب عیسوی حمایت ان آنها نمایی ،و سافارشناماهای هام باه توساط
کشیش سانت  1ان جانب اعل حضرت پاپ و پادشا اطریش و وال تسکان 9به
پادشا ایران نوشته شی .کشیش مزبور را ان را شا روانه کردنی .تاریخ ایان دو
نامه رئیس جمهوری ،یک دو دسامبر 4999[ 4219ق] بود ،دیگری هفایهم
ژوالی 4992[ 4212ق] .مضمون نامهها ان قرار ذیل است:
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
مستعی باشی که دشمن خود را بر طر کنی .الحال که تما سالطین عیسوی بار
ضی این دشمن شی انی موقع خوب است که حمله ان هر طر برد و قشون ونیز
به آسان تنگه را ان طر آنها درآورد.
1. Benedetto Tagliapietra

 .6در اینجا و همین طور در صفحات بعی ذکر نا پادشا صفوی ان افزود های مترجم است .برشاه در
کتاب خود تنها به «شا »« ،دربار شا »« ،شا ایران» و یا «ایران» اشار نمود است.
 .1نا این سفیر در کتاب برشه «جیوان تیپولو» ) (Giovanni Tiepoloآمی است.
4. Domenico Santi
5. Toscana
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پادشا لهستان ،اسلیش 4را انتخاب کارد و دولات جمهاوری ونیاز ،آنتونیاو
فیانیرا 6را مأمور نمود .و این دو نفار دو اکتبار 4992[ 4212ق] باا  69نفار
لهستان ان را مسکو و نیشن نوگرد 1روانه ایران شینی .دواندهم فوریۀ 4211
[4991ق] وارد قانان شینی [ ،]11سه ما آنجا توقف کردنای .ساو ماا ماه ان
قانان بیرون آمی ان را شط ولگا و بحر خزر با صیمات نیاد خود را به ساحل
ایران رسانیینی ،و پانزدهم سپتامبر وارد اصفهان شینی .سفیر لهستان به محاض
رسیین ناخوش بستری شی .چون نتوانست شخصاً به حضور بارود یاک نفار ان
اعیان مملکت را خواست و آنتونیو فیانیرا را با تما اجزا معرف نمود .آنهاا را
با نامههای سالطین روانه حضور شا عباس [دو ] کرد ،و چنای رون بعای فاوت
شی .تشریفات نیاد برای حمل جنان او به عمل آمای .او را در وساط کلیسایای
جلفا دفن نمودنی .رون  61اکتبر که آنتونیو فیانیرا به دربار همایون شرفیاب شی
نامۀ پادشا لهستان را با نامه رئیس جمهوری ونیز قرائت نمود .شا عباس [دو ]
جواب دوستانه با کمال مهربان به آنها نوشت .کشیش سفیر خواهش نمود که در
جواب ،هر مطلب را به نبان ایران مقرر فرمائیی ،شا عباس [دو ] قبول نماود،
ول جواب مبهم داد شی .اما رقعههای سالطین عیساوی و رئایس جمهاوری
ونیز را بسیار با مالحظه جواب دادنی .ایران در این نمان نم توانست کماک باه
اروپا بکنی؛ چون قشون عظیم به مملکت قنیهار 1فرستاد بود که آنجا را منتظم
کنی .چون بعی ان مردن سلطان مغول نزاظ مابین پسرهایش افتااد باود ،و خاان
تاتار را غارت کرد بودنی.
کشیش آنتونیو  64نوامبر 4995[ 4215ق] مراجعت به ونیز کارد ،و خطباۀ
مفصل در سه فصل در خصوص مأموریت خود قرائت کارد .اول ،شارح حاال
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

 .1متن :کَنیُکار .در صفحات بعی نیز اصالح شیConducar .
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مثل سفیر عیسوی .دو  ،سؤال و جوابهای شا عباس [دو ] 4و خود او .سیّم ،در
خصوص روابط و اتحاد دولت این دو مملکت که اگر جن کنی کار ختم شاود.
به طور حتم دولت ونیز منتظر کمک ان اعل حضرت شا عبااس [دو ] باشای و
یقیناً جن با عثمانیها خواهی نمود.
نامۀ دیگر هم ان سفیر سانت به تاریخ  61آوریال 4994[ 4214ق] کاه ان
شانگهای 6نوشته شی بود [و] به ایران فرستاد بود ابران کرد.
در این ایا  ،با وجود این همه سفیر که به ایران فرستاد م شی [ ]19سلطنت
ونیز به قیری ضعف در کانیی پییا کرد بود که مجبور شای جزیار کِارت را ان
دست بیهی .بعی ان  69سال جن با عثمان و ریختن این همه خون رعیت خود
و مخارج گزا مجبور شی کانیی را که به تصر خود بود به عثمانیهاا واگاذار
نمایی .به محض اینکه صلح با عثمان واقع شی یک سفیر فوقالعااد  ،مرکاب ان
چنی نفر کشیش که آرشوک نشیروان 1تعیین کرد بود با قرارناماه تجاارت باین
ایران و ونیز که شا عباس [دو ] امضا کرد بود به دربار ونیز ورود کردنی .ایان
مأمور آخری بود که ان ایران به ونیز آمی و نوشتهجاات هناون ضابط دفترهاای
دولت است ،و معلو است که به چه انیان روابط بین ملل این دو دولت ان عهی
قییم چه در خصوص تجارت ،چه 1در خصوص حمایت عیسویها در آسیا محل
نظر بود .
9
بیستم ژوالی 4941[ 4211ق] کشیشهای دُمینیک نامهای ان پادشا ایران
به نبان ترک و رقعهای ان آرشوک نشایروان خطااب باه رئایس جمهاوری باه
مجلس شوری ارائه کردنی .پادشا ایران خیل اظهار دوست و اقبال به آن دولت
نمود .در آن رقعه آرشوک شرح مسافرت خود را داد  ،هنگاام کاه باه ایاران
 .4متن :شا عباس کبیر.
2. Shangai
3. Arcivescovo di Nashirvan

 .1متن :که.
 .9برشه کشیشان را چنین نا برد است :ماریا جیوان و آنتونیو نانارو.

La Repubblica di venezia e la Persia, p. 53.
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م رفت و در ارنرو  4او را به اسام جاساوس گرفتنای ،و ورود باه اصافهان و
پذیرای شا عباس [دو ] 6و دادن نامۀ رئیس جمهوری را با شرح جن کانیی
که شا عباس [دو ] هم تحقیب کرد بود و میل او به حمایت ان دولت جمهوری
تماماً را نوشته بود .خبر شکست ونیزیهاا و گارفتن جزیار کانایی باه توساط
عثمانیها خیل اسباب افسردگ شا عباس [دو ] شی .ان این بابت چنان صاالح
دیی که دیگر وعیۀ کمک حرب به مجلس نیهی ،ول آنچه حمایت ان عیساویها
در ایران الن است در هر خصوص به عمل خواهی آورد ،و هرگا توسط کاری
با دولت عثمان الن باشی حاضرنی انجا دهنی.
راپرت هم فورتیس 1مترجم ان مالقات محرمانه که عقالی مجلس به توساط
کشیشها با اعل حضرت شا عباس [دو ] کرد بودنی ابران نمود .در آن راپاورت
عنوان م کنی که شا عباس [دو ] قلباً با عثمانیها عیاوت دارد و با وجود امضاا
کردن صلح [ ]12بابل و جن با قنیهار رونی انتقا خود و دولات ونیاز را ان
دولت عثمان خواهی کشیی .و همچنین خیال دارد که را مساتقیم ان ونیاز باه
اصفهان ایجاد نمایی که ان این به بعی به سهولت تجارت و مسافرت نماینی.
دولت جمهوری ان این خبر بسیار خوشنود گردیی ،به خصوص ان توجهاات
که در باب رعایای جمهوری منظور شی است انعا نیادی هم به کشیشها و باه
آرشوک نشیروان داد شی .آخرین موقع بود که این خبر باه دولات جمهاوری
رسیی ،ول افسوس که در سنۀ 4491[ 4259ق] جن عظیم با دولت عثمان
روی داد ،و در 4462[ 4141ق] سلطان عثمان به مالحظۀ عایاوت ساابقه در
1
خصوص گرفتن مورۀ جن دیگری با دولت ونیز کرد که آخراالمر مجبوراً به صالح پاساارویطز
منجر شی.
 .4متن :عر رو .
 .6متن :شا عباس .برشه در کتابش تنها به نا «شا » و «ایران» اشار دارد ،و هرگاز ان شاا عبااس
ذکری به میان نم آورد ،اما مطابب نوشتههای فوق ،آرشوک نشیروان در نمان شا عباس دو به ایران
آمی  ،همچنین با توجه به استناد مجید مترجم به گزارشهای نشیروان م تاوان حایس ند کاه مقصاود
همان پادشا صفوی است.
3. Fortis
4. Passarovitz
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در این ایا  ،ایران مبتال به جنگهای داخلۀ خود بود ،و ان امیی کمک مشرقنمین به کلا محارو
مانی  .شا سلیمان به جای شا عباس [دو ] 4در سنۀ 4491[ 4256ق] برقرار شی .اگرچاه او هام
گرفتار جنگهای مملکت خود بود ،بان هم با دولت ونیز اظهار اتحاد و دوست نمود .در عهی شا سلطان
حسین نیز همین روابط حاصل بود .چنانچه ان رقعههای که به مهر او رسیی و عکس آنها در ضامن
مالحظه م شود ،معلو است.
1
6
در سنۀ 4495[ 4251ق] ان طر پاپ اینسان دواندهم ،پیترو پاؤلو پالما
کشیش اعظم به دربار ونیز آمی خواهش بکرد که دولت ونیز توسط کشیشاهای
اصفهان را که ان مملکت ایران بیرون کرد انی ان پادشا ایران بکنی .مجلس شاورا در پاانزدهم
مارس در این باب نامهای به توسط کشیش ارمن به اعل حضرت سالطان ایاران و پادشاا مغاول
نوشت.
در سنۀ 4414[ 4144ق] بعی ان قتل و غارت وحشیانۀ کلیسیای کشیشهای تفلایس مجلاس
شورا نامهای به پادشا ایران در  61دسامبر نوشت ،و خواهش نمود دولت مزبور غیغن نمایی کاه آن
حرکات نشت را موقو نماینی ،و متحمل تقوا و قانون مذهب عیسوی نشونی.
روابط بین ملل دولت ایران و جمهوری ونیز در هر قرن اسباب دوست دائم چه در تربیت چه
در مذهب بود [ .]11ونیز مخصوصاً تجارت خود در مشرقنمین مایل به این اتحاد بود .اهال ونیاز
همیشه در ایران محتر بودنی ،به همان قسم که ایرانیها در ونیاز محتار و معازن
هستنی.
شهر میالن سوم مارس 1192م
مترجم دکتر کاستالدی ،قنسول اعلیحضرت اقدس شهریاری
(نویسنده میرمجتبی)

 .4متن :کبیر.
2. Innocenzo XII
3. Pietro Paolo Palma

