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 مقدمه. 2

 آن ةتاریخ متن حاضر و نویسند ةباردر

سفری است که صفر  ۀدربار لهستانی ۀین سفرنامنخستفارسی ۀ متن ترجماین 

های کتاب در .به ایران داشته است ،تبار لهستانیتاجر ارمنی ،(Muratowicza) موراتوویچ

، دربارۀ روابط ایران و لهستان شده است منتشرمرجعی که تاکنون به زبان فارسی 

نصراهلل  که «صفویه ۀتاریخ روابط ایران و اروپا در دور»مانند  مطالب چندانی وجود ندارد؛

 از ده و اصالًًکربه لهستان اشاره  هاتنها در برخی قسمت ،آنقسمت اول در  1فلسفی

تألیف علیرضا  «لهستان و ایران»کتاب  ؛ البته،سخنی نگفته استلهستان  روابط ایران و

های قدیمی و ناقص که بخش صفوی آنها از روی پژوهش ۀ دیگرو چند مقال 2دولتشاهی

در  همچنین کنند،، به مطالبی دربارۀ این روابط اشاره میلهستانی نوشته شده است

در  .3به این موضوع داردمختصر  ۀند اشارعبدالحسین نوایی نیز چ «ایران و جهان»کتاب 

 . ستا این سفرنامه درج شده ۀزندگانی نگارند دربارۀکتب لهستانی نیز اطالعات جزئی 

در سال  4این است که صفر موراتوویچ یابیممیدر «طبقات لهستانی»چه از کتاب آن

 ۀرهای مخفیانبرخی کا دادن انجام آن، کنار سیدگی به امور تجاری و دربرای ر .م1602

از خود به یادگار  ای نگاشت کهسفرنامه در حین مأموریت،و  سفر کردسیاسی به ایران 

 7ملکه لهستان ،بونا سفورزا دربارۀنیز  گریید موراتوویچ اثر 6للول ۀبه نوشت .5گذاشت

ویژه م؛ بهیدانآن را بعید می وایم ندیده یدیگر کتاب هیچ در را این دعوی دارد که البته

بود، در زمان سفر خود به ایران پیرمردی بود  ملکۀ لهستان که اگر موراتوویچ معاصراین 

 . نداشترا که طاقت چنین سفر طوالنی 

 «صفر»اول، از خود اسم . بردتوان به اطالعاتی دیگر نیز پیاز بررسی خود متن می

توان به یم را اشزادگاه موراتوویچ که نام خانوادگی قوی احتمالبه پیداست که 

بوده  (ایران یا عثمانی) ، بلکه یکی از ممالک شرقیهلهستان نبود ،ترجمه کرد« مرادپور»

آداب و رسوم ایرانی از و ظاهراً با برخی  بودهسلط مزبان ترکی و فارسی  بهچون ؛ است

ایران برخاسته بود که به دالیل  ۀبه احتمال قوی از میان ارامنوی ، ه استشنایی داشتآ

برای همین . ه استا شدجساکن آنو رفته ( ورشو، تردقیق به طور)ی به لهستان نامشخص

زبان  هب و چون، بود ی میانسالاحتماالً مرد ،در زمان مأموریت خودصفر  که گفت باید

. ه استبردسر های درازی در لهستان بهلهستانی نیز کامالً مسلط بود، به طور حتم سال

 ؛داشت لهستانوویچ آشنایانی در محافل درباری و دولتی این است که مورات دیگر ۀنکت
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  یاد  این کشورخود و یکی از درباریان  بین نگاریخویش از نامه ۀچرا که در سفرنام

شخصی پادشاه و مأموریت  ۀخرید اجناس برای استفادموضوع، غیر از این  ،کندمی

شخصی قابل اعتماد و دهد موراتوویچ در نظر پادشاه و کارگزارانش سیاسی نشان می

های موجود در متن که بعداً به آنها پرداخته خواهد متأسفانه دخالت. ه استکاردان بود

 .دکاهاز اعتبار هرگونه جزئیات استخراج شده از متن می ،شد

 

 روش بررسی. 2

های  نظر بر تطبیق آن با کتابمتن مورد مترجمان این سفرنامه هنگام پؤوهش دربارۀ

به عقاید کسانی  ند وو همچنین بر تحلیل محتوای خود متن تأکید ورزیدتاریخی دیگر 

تا صحت و اصالت متن  ندکه در تألیف و نشر آن شرکت جسته بودند نیز واقف شد

 . دنسفرنامه را به درستی ارزیابی کن

 

 تألیف این سفرنامهة باردر گیری بحث و نتیجه. 9

 (1777) (Józef Epifani Minasowicz) یوزف اپیفانی میناسوویچ، ناشر دوم این کتاب
 8(1807: چاپ مجدد)، انجام دادجداگانه  یبه عنوان کتاب سفرنامه راین چاپ نخسکه 
 :است چنین نگاشته سفرنامه پیدایش اینۀ باردر

مأموریت خود در ایران بیشتر از بیست سال پیش به ۀ باراین گزارش صفر موراتوویچ در...»
کروسینسکی از انجمن عیسوی و میسیونر در ایران افتاد  دست مرحوم کشیش تادئوش

مانی پس از چاپ کتاب وی ز ؛های قدیمی پیدا شدهنوشتهاین گزارشی که میان دست 9)...(
 از سوی کازیمیژ نیسیولووسکی( سفرنامه کروسینسکی: عنوان فارسی)تاریخ ایران  ۀباردر

(Kazimierz Niesołowski) اش نسخه او .11ارسال شدهاو  برایاسمولنسک  11قصردار

 « .12نوشته به من به عنوان هدیه دوستانه فرستاده استرا با دست خود باز

ارزشمندی را فقط برای خود نگه ۀ خواست چنین کتابچنویسد که نمیمی این ناشر
 .دارد و برای همین آن را به چاپ رسانید

 ت در متندخال. 4

عالوه بلکه  ،یک نویسنده نیست تنها کار سفرنامه ینا که است معلوم نخست ناشر ۀدیباچ از
کروسینسکی، : ند ازااین افراد عبارت. اندنفر دیگر به آن دست زده چند ،موراتوویچ بر

شود برای این ند که میاهآنان متن کتاب را تغییر داد گویا. نیسیولووسکی و میناسوویچ
 :چند دلیل آورد
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 نام ،ن یکی نیست؛ مثالً در خود سفرنامهنوشتن اسامی در کل مت شیوۀ نخست،
در  ،البته ؛عباس و رجال آن زمان به اشکال مختلف نوشته شده است شاه یوزرا

که از آغاز در متن فهمید توان این تفاوت را با اصالح اشتباهاتی ی بسیاری میهاقسمت
گفتی است که جای ش نیز است؛ اما این انجام داده ها راوجود داشته یا نیسولووسکی آن

ان توهایی را که میاسامی اشخاص و شهر ،فارسی و ترکیبه موراتوویچ وجود تسلط با 
این دلیلی . شباهت نداردهیچ زبان شرقی و غربی به  در چاپ نیسیولووسکی دید اصالً

های پیچیده و شخصی آن تاجر ارمنی با شاه و رجال گووگفتدیگر برای دروغین بودن 

  آنان با یکدیگر به زبان فارسی را چه  کرد آناو ادعا میکه  اینیژه به و ؛ایرانی است
 .فهمیدگفتند میمی

 شده که از گفتهوارد این سفرنامه به عباس  شدن شاهمسیحی ۀداستانی دربار دوم،
دخالت کروسینسکی و ۀ دهندتواند نشانهای میسیونرهای کاتولیک در ایران است و می

و  با هر دو ناشر دوست کروسینسکیاز آن جا که . سفرنامه باشدنیسیولووسکی در متن 

 .ه استچاپ کردو  هایران بوده است؛ متن سفرنامه را برگزید ۀبارمنبع آگاهی آنان در
آمده است  یایران ۀالدولهای متفاوتی برای اعتماداین سفرنامه نام بخشدر دو  سوم،

دلیل مزبور ارتباط دارد این است  دلیل دیگری که با .باشدهر دو نسخه می خطایکه 
: در چاپ نیسیولووسکی Isthan-chan)به شکل عجیبی است  اسامیکه یکی از این 
Staaten Beg ) ۀدر نسخ)« خان»منظور  وکه بخش دومش فهمیدنی است 

فردی شک است و بی دشوار نخستشبخش  فهمیدن اما ،است( «بیگ» ،نیسیولووسکی
در حالی که اسامی دیگر در این  ،است دانستهنمیوب خرا که فارسی آن را نوشته 
معلوم است که این نام بیگانه را . اندتر و قابل فهم نگاشته شدهسفرنامه ساده

های پارسی زبان هو ب زیادی در ایران بودهوی نیز مدت  زیرا ؛کروسینسکی ننوشته است
را برای تکمیل  ان آنیکی از ناشر بسیار، احتمالبه بلکه  ه است،و ترکی تسلط داشت

چون شکل آن در هر دو چنین کرده اند؛ هر دو ناشر  زیاد احتمالبه یا متن نوشته است 
 .دارد تفاوتچاپ کهنه کامالً 

 ؛بخشی از این کتابچه ساختگی و دروغ است کمدستمعلوم است که  ،غیر از این
شود میرا ن موضوع ای. ند درست نیستاهبرده شد نام اسامی رجال صفوی که در آن زیرا

در همین سفرنامه . ستا هشدنوشت به آنها اشاره یدر پ کههای وزرا فهمید از روی نام

( نگارندگان)ده که معلوم است منظور نگارنده ش ایاشارهسفیر انگلستان و برادرش  به
 یتانخواست داسالبته آنها افراد معروفی بودند که اگر نویسنده می. اندبرادران شرلی بوده
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اما اگر این . توانست شرح ماجراهای آنها را پیدا کندبه آسانی می ،دروغین  بنویسد
به ذکر فقط و  شدبرده مینیز های آنان شک نامبی ،بودبخش داستان ساختگی می

 .کرداشاره نمی منصب سفارت انگلستان در ایران
ی ودکه تا حد ناین سفرنامه با وجود ای کندمشخص می این همه دالیلی است که

ها با بخش معتبر تاریخی ها و دروغچون داستان ؛قابل اعتبار مطلق نیست واقعی است،
 .است آن آمیخته شده

  سفرنامه. 0

 :کنیماست اشاره میمطرح شده  سفرنامۀ صفر موراتوویچبه مطالبی که در  در اینجا
کو بود که در این عباس به لهستان در مس یکی از این مطالب بازداشت شدن پیک شاه

اما چون این داستان با زندگانی برادران شرلی ارتباط است، شده  پرداختهآن  بهسفرنامه 
 ۀهایی که دربارخواننده به کتاب ،کل داستان آگاهی ازشود که برای دارد پیشنهاد می

 .13دکنرجوع است، ماجراهای این برادران انگلیسی نوشته شده 
ن با کشورهای دیگر است که موراتوویچ هنگامی که های لهستاجنگ دوم،مطلب 

ۀ آن چه برای خوانند. کندراند به آن اشاره میعظمت پادشاه لهستان سخن می ۀدربار

و است در خود کتابچه نوشته شده  ،فهمیدن متن سفرنامه کافی است ه منظورایرانی ب
کتابی تاکنون أسفانه مت. شده است توضیحات الزم را داده نیز مقالۀ حاضر نوشتیدر پ

ایرانی ناگزیر  ۀخوانند است؛ لذاتاریخ نظامی لهستان چاپ نشده  ۀبه زبان فارسی دربار
 .بسنده کند آمده استجا  ایندر چه  است به آن
به اما  ،است یداستان جالب که ورود سفیر مسکو به اصفهان است روایت سوم،مطلب 

یست که بر اساس آن بتوان به ای نچون نکته؛ از طرفی نیست یدرستی آن اطمینان
فقط برای یا ؛ راست باشدممکن است  ،رداستناد ک داستانیا دروغین بودن  راست

 .داشها نوشته شده بروس تمسخر
عباس است داستان مسیحی شدن شاهآمده ترین مطلبی که در این متن پیچیده

ویژه در در اروپا و به( تماول قرن بیس ۀتا نیم)ی است که در ایام قدیم داستاناین . است

های این داستان گفتهۀ ریشه و سرچشم. کردندرا باور می آن بسیاری دانشمندان ؛لهستان
هایی است که تر بنمایند و نیر کتابخواستند خود را هرچه موفقمیسیونرها بود که می

  (.کنونی ۀمانند سفرنام)اعتبارشان ثابت نشده است 

( کروسینسکی یا نیسیولووسکی: یا بهتر گوییم)موراتوویچ  داستانفقط یک دلیل برای 
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عباس مسلمان  که شاه است آن اینشود آورد و عباس میشاه در باب مسیحی شدن 

ها علیه عثمانیان به مسیحی بودن فقط برای کسب کمک اروپاییان در جنگ و بود

است و نه برای عباس در فن دیپلماسی  شاه اما این دلیلی بر مهارت. نمودتظاهر می

 !مسیحی بودن وی

میالدی  1777 ما بر اساس نسخه چاپی ۀترجم. آیدمیمتن سفرنامه  ،در ادامه

تر و تفاوت میان هر دو نسخه بسیار کم است و فقط به چون از چاپ قبلی صحیح ؛است
 (جدول زیر :ک.ر)کنیم ها اشاره میتفاوت نام

های یادداشت ،اول وجود دارد؛ نوشتهدر این متن چند نوع یادداشت و پا: یادداشت
های یادداشت ،دوم. است لهستانی برگردانده به التین از سفرنامه اول ناشر که کروسینسکی

فقط به  شده است وها ترجمه نکل نوشته ،از این دو گروه) (میناسوویچ)خود ناشر دوم 

نوع سوم . (تشده اسدوست جالب است بسنده چه برای خواننده ایرانی یا ایرانآن
مشخص شده در هر پانوشتی . نویسندگان مقالۀ حاضر استهای یادداشت ،هاپانوشته

 .باشدیادداشت متعلق به کدام گروه می که است
چاپی آمده  ۀاست که در هر دو نسخهاشخاص و شهر نام فهرست شکل: ضمیمه

که آن را کافی ایم و تنها در جاهایی در خود متن شکل فارسی را به کار برده)است 

ه با خط ایتالیک تحریر ؛ واژگانی ک(ایمایم یک یا چند فرم اروپایی را نیز ذکر کردهندیده
 :باشندمی التیناند شده

 (هایادداشت)میناسوویچ  (واالشک)نیسیولووسکی  فارسی

 Staaten beg Isthan-chan (نامی است ساختگی و غلط)

 Araz Araxes ارس

 Erzum Erzerum ارض روم

 Rewan Erywan اروان

 Etpan, Elpan, Elphan Aspaham اصفهان

-Ichtyman-Dewlet, Echtyman  اعتماد الدوله
Dolwet 

 (شوددیده نمی) Begtrebeg بیگلربیگ

فقط به عنوان بخشی از نام شخصی و ) Basza پاشا، باشی
 (رودبه کار می Baszaبه شکل 

حیح که در نام ص) Pirkuli, Pirkul پیرقلی
این نسخه چیز کمیابی است؛ یا از اصل متن 

 (شکل گرفته شدهگر بدینیمانده یا از کتابی د

Pirr-kuli 

 Tawryz Tauryz, Ekbatana تبریز
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 Tachmas (Tochmas) beg Tahmas-beg, Tahmasbeg طهماسپ بیگ

 Dżulfa Dziulfa جلفا

اما در جایی که نام )حسین بیگ 
ست چون در این وزیر نوشته غلط ا

 (نام نبودروزگار چنین وزیری بدین

Haten beg Hussein-Beg 

 Chorasan  خراسان

  Synan basza سنان پاشا

( قرال) Królجا واژه به کار نرفته است و همه شاه
 نوشته شده است

Szach 
Krol نیز به کار می رفت 

 Szach-Sefi  شاه صفی

 Szach-Abas  شاه عباس

 Sofi  صفوی

 Trapezand Trapezunt طرابوزان

 Ormian Basza Osman Basza عثمان پاشا

 Kars Kars قارص

 Kazbin Kazbin, Casbinum قزوین

 Kandahar  (کندهار)قندهار 

 Kiesan Kaszan کاشان

 Girym Grym گیومری

 Amurates  (سلطان عثمانی)مراد 

 Nachsywan Nachczywan, Naxivanum نخجوان

ممکن است که ) Wezyr, Weyzer یروز
Weyzer  باشداشتباه چاپی بوده) 

Wezyr 

 Wezyr Azem  (سمتی در عثمانی)وزیر اعظم 

 
 شکل آوایی برخی از حروف لهستانی ةبارچند نکته در

 تلفظ (یا حروف)حرف 

Ch ه 

Dzi جی 

Dż ج 

Ó او 

W و 

Y  او»و « اِ»با « ای»صدای شبیه» 
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 ،پادشاه لهستان ،وند ورشو که به دستور سیگیسموند سومشهر ،یچوزارش صفر موراتوگ
 ؛به ایران اعزام شده بود 1602امور در سال  دادن برای انجام

 بار به چاپ رسیده استنخستینای که برای خطی کهن و نسخه ۀای از نسخبرگزیده
 

هایی که در الکاۀ حضرت پادشاه داشتم که عبور از هر کشوری با همای از اعلیچون نامه

آنجا وقت نگذرانیدم و از  .از ورشو به طرف لویو حرکت کردم ،برای من آزاد استام ایران خریده

شهر ترکی که بر ساحل دریای ، به مانگالیا کردم وراه واالچیا سفر کردم و از رود دانوب عبور 

در نسخه ] 1602را در آنجا اجاره کردم و روز اول آوریل ای کشتی .رفتم ،سیاه قرار دارد

ه بآخرین روز مه  ،وزیداما چون باد مخالف می ،دیمکردر دریا حرکت [ 1601: نیسیولووسکی

شهر بزرگی که در نزدیکی مرز ایران  ،15از آنجا به ارض روم. به بندر ترابزون رسیدیمسختی 

شهری  ،از ارض روم به سمت قارص. روز به آنجا رسیدم طی شانزدهحرکت کردم و  دارد،قرار 

از . روز به آنجا رسیدم در دوازدهرفتم و  بود، از ایرانیان گرفته 16بزرگ که پادشاه ترکی مراد

طی و راه پیمودم  17پادشاه گئورگی ،قارص برای امنیت بیشتر از راه سرزمین مسیحی اسکندر

روزگار شهر بزرکی که در  ،روز به ایروان از پانزدهآنجا پس  زا. روز به شهر گیومری رسیدم ده

سپس بعد . رسیدیم ،اندترکان آن را از ایرانیان ربوده اکنونقدیم پایتخت پادشاهان ارمنی بود و 

سپس از . انددهکرشهری بزرگ که ترکان آن را نیز اشغال  ؛رسیدیم 18به نخجوان چهار روزاز 

ارمنی  یهاعبور کردیم، در آن شهر تعداد خانه یا خانواده 19رود بزرگ ارس در اطراف جلفا

که شهر بزرگی دیم کرسفر  21به تبریز یا هگمتانهروز  شش در مدتاز آنجا . است خانوار 1500

این شهر را عثمان پاشا زرنگ  .پایتخت پادشاهان ایران بوده استقدیم روزگار است و در 

به شهر  راهطی روز بیست از پس از تبریز. مرز مملکت ترکی همانجاست اکنونگشوده است و 

روز به شهر بزرگ کاشان حرکت پانزده م و از آنجا بعد ازیرسید 21قزوین ۀالسلطنگ و داربزر

 همچنان و ببافند پادشاه برای زرین نخ با های ابریشمیدم که قالیسفارش کردر آنجا . کردیم

 .بسازندبرای وی چادر و شمشیر و غیره 

 22وزیر دوم ،اسپ بیگنژاد ارمنی که خدمتکار طهم در این شهر با یک تاجر مسیحی
ی از به وی خبر داد که تاجر ،چون به اصفهان رسید وزیر خادم. آشنا شدم ،بود پادشاه ایران

مطلب را به اطّالع پادشاه چون این طهماسپ بیگ . ستآمده اکاشان به پادشاه لهستان  طرف
د که بدون تأخیر کاشان فرمو 23درنگ مأموری نزد من فرستاد و به کالنتراو بی ،رساند[ ایران]

سوار راه آماده شده بودند  یانی که در طباسبر  ،پس از مدتی اندک .مرا پیش وی روانه کند
  .اقامت داشتدر آن جا که در این وقت شاه رسیدم و طی سه روز به اصفهان شدم 

وی از من پرسید بهر چه به ایران  .ندجای دادآنجا مرا در کاخ با شکوه طهماسپ بیگ 
اینجا برای وی از دستور دارم که  ،رئیس عزیزم ،گفتم که از سوی پادشاه لهستان .امآمده
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  شاه من  :سپس به من گفت. ر، به ویژه چادر بخرمگبها و نیز چند چیز دیهایی گرانسنگ
وقتی که : مگر آنجا او را ندیدی؟ جواب دادم ؛نیم سال پیش پیکی را نزد پادشاه تو فرستادویک

 نیز با خبر شدم و ه استفقط شنیدم که در آن وقت به مسکو آمد، کردم کت میمن از لویو حر

چون  ؛اما وی در لهستان نیستاست، های شاه تو را برای پادشاه من به همراه داشته که نامه
فارسی و عربی ، اریان پادشاه که مترجم زبان ترکییکی از درب (Dzierżek) «دزیرژک» آقای
در پراگ ، که قاصد شما که نزد قیصر آلمان فرستاده شده بود م کردبه من نوشت و اعال است

هیچ  است، از راه لهستان رفته با وجود این که کهاست تعجب کرده  نیز یناز آ و حضور دارد
فرمود به من پادشاه لهستان  از طرفدزیرژک همچنین . است ردهبای برای پادشاه لهستان ننامه
بلکه فقط این را بیان کنم که دوستی پادشاه لهستان  ،نشوموارد ا امور بزرگ در دربار شمبه که 
کنم شاه  تالشتواند برای شاه ایران از دوستی فرمانروایان مسیحی دیگر مفیدتر باشد و نیز می

 .متقاعد سازم کشور خود ای با پادشاهنگاری دو جانبهرا به نامه
و به کاخ خود  گفتلب را به او باز اشاه رفت و این مط نزدو  وزیر اینها را از من شنید

روز بعد نیز این . از تو پذیرایی کنیمبرگشت و به من گفت که فرمان شاه است که  تمام روز 
 برای ناهارسرا ببرند و آنجا هر روز به طور مستمر ادامه داد و دستور داد که مرا به مهمان کار را

ی را بمرا نزد شاه احضار فرمودند و اس ،روز دیگر. دادندو شام بیست نوع غذا به من می
بها تزیین شده و دستور دادند که سوار آن به کاخ بروم و های گرانفرستادند که با طال و سنگ

 . درنگ این کار را کردممن بی
به تاالر با شکوهی بردند که در آن فقط شش مشاور سلطانی بودند که با لباسی مرا در آنجا 

روی کرسی نیز بر خود شاه . شاه ایستاده بودند مقابلبها یر گرانزربافت بر تن و با شمش
نشسته  بود، بها گسترده شدهای زربافت گرانسیمین با بعضی پوشش طالیی که زیر آن پارچه

به طور معمول تعظیم  ،جلو آمدم. بود و ردای اطلسی سپید و شنل با خز سمور بر تن داشت
 . ایستادم م وکمی عقب رفت ،کردم

خواستم نمی وجههیچبهمن اما  ،برای من بیاورند یسیمین کرسیدشاه دستور داد که پا
واب ج .پرسیدرا از من احوال پادشاه لهستان . اندن ایستادهادیدم که مشاورمیچون  ؛بنشینم

دادم که به توفیق خدا وی را هنگام خروجم سالم و شاد و برای دشمنان خود خطرناک دیدم و 
هیچ دستوری به من  باره اما در این، رسانمحضرت سالم میص از سوی او به اعلیبا نهایت اخال
پس فقط آن چه را دزیرژک درباری و  ؛نیستم تاجرم و سفیر تنهاچون است؛ داده نشده 

ای باشم و به نام واسطه تاگویم میه است ترکی و فارسی و عربی به من سپرد زبان 24مترجم
حضرت برسانم و بگویم که پادشاه لهستان دوستی بری به اعلیخ مرئیس عزیز ،شاه لهستان

از چه  و از من پرسید کی دربار را ترک [شاه]پس از آن . را خواستار است  حضرتاعلی
نیاز به آن سؤاالت جواب ۀ ؟ به اندازه استام و در راه احوالم چگونه بودکشورهایی عبور کرده

 25به فارسیو ( فهممکه زبان فارسی را نمی کرد تصور)رو گردانید  انبعد به سوی مشاور. دادم
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پس به  ؛ت حرف زدن نداردئچون هنوز جر ؛سرا برودبهتر است دیگر به مهمان اکنون: گفت
 .رفتم ،دهکرشکل رسمی تعظیم 
شناسم اما چیزهای تو را نمی: طهماسپ بیگ نزد من آمد و گفت ،خوردموقتی شام می

مسکویی  یکنم که اینجا پیکبه تو اعالم می. ماهشنید مانیارمنی تو از برادران ۀباردرخوبی 
پادشاهان فرانسه و انگلیس و وندیکیان و نیز  ،قیصر آلمان ۀباربرای شاه ما درکه  حضور دارد

که پادشاه لهستان به تزار  است گفتهو ضمن سخنانش کرد حکام و ممالک دیگر تعریف می
شاه خواهد بود و  نزدترین مالزمانش ا مهمبفردا این پیک  .دهدباج میاوست،  مسکو که ارباب

شاه در  .همچنین سفیران انگلستان و وندیک حضور خواهند داشت، تو را نیز فرا خواهند خواند
سپاسگزاری . این امور از تو سؤال خواهد کرد، فکر کن چه جوابی خواهی داد ۀبارحضور آنها در

 .رفت[ بیگبطهماس]کردم و او 
. بردندبه کاخ شاه  و ما را ی برای من و طهماسپ بیگ آوردندبباز هم اس ،اد روز دیگربامد

 دست چپدر نشسته بود و  جایگاهی برکه آنجا پادشاه  راهنمایی کردندآنجا مرا به تاالر بزرگی 
ایستاده  سر آنان مترجم حاکم مسکوپس از او وندیک و پشت .سفیر انگلستان ایستاده بود 26وی

به اول سپس . شاه فرمود نزدیک آنها بایستم کهپنج وزیر ایستاده بودند شاه دست راست  .بودند
ای؟ است که از پیش وی حرکت کرده وقتآیا خیلی است؟ چطور پادشاه احوال و حال»: من گفت

پس چرا هیچ  ،ایدور آمده چنانز کشوری اوقتی »: سپس گفت «آیا در کارهایش موفق است؟
بلکه اهل  ،پاسخ دادم که من سفیر نیستم «؟یاهپادشاهت برای من نیاورد ای از سوینامه

بها و بعضی تولیدات صنایع ایرانی برای پادشاه های گرانتجارت هستم و به قصد خریدن سنگ
مگر در جهان سلطانی مانند امپراطور کل روس هست؟ او به من لطف »: پس گفت. امآمده

پس از او قیصر آلمان، دیگر هم . فرستدها مینویسد و پیکمی بسیاری دارد و اغلب نامه به من
-کنند و دوستی مرا میمرا فراموش نمی کهانگلستان، وندیکیان، و نیز پاپ روم هستند  ۀملک

واب دادم که ج «؟دهدای نمینامه کم، دستفرستدخواهند؛ پس چرا پادشاه تو اگر سفیری نمی
حضرت فرستد چون شما اعلیای نمیحضرت سفیر و نامهیشگفتی نیست که پادشاه به اعل جای
هم سفیر و هم  ،داند که به حکام مسیحی دیگرپادشاه می ، در حالی کهکنیدچنین نمیهم 
 .فرستیدهایی مینامه

وزیر  "Isthan-chan"پس از آن شاه با غضب به سفیر انگلستان رو گرداند و سپس به 
پس . حضرت فرستادیداعلی: ای نفرستادم؟ جواب دادتان نامهمگر برای پادشاه لهس: گفت 27اول

هم هدایا را گرفت و قرار و  هادیگر برادرت هم نامه»: شاه به سفیر انگلستان رو گردانید و گفت
با برادرم دشمنی نورزید ای : ؟ سفیر گفتاست بود آنها را به پادشاه لهستان بدهد چرا نداده

گفت که  ،چون هنگامی که نزد امپراطور کل روس رسید ؛ندارد او در این زمینه تقصیری !شاه
در آنجا سه ماه  .ها و هدایایی برای پادشاه لهستان دارد و امپراطور او را به زندان انداختنامه

بیمار بود و وقتی سوگند خورد که مستقیماً پیش قیصر آلمان و سپس به انگلستان خواهد 
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 .فقط سرش را تکان داد و نگفت شاه چیزی. رفت؛ از زندان آزاد شد

دیگ سپردم که القاب نآوردم و به سفیر و[ لهستان]ای از پادشاه من از لباسم گذرنامه
سفیر نامه را برای این به آقای [گذر]این »: سپس گفتم. پادشاه را بخواند و او این کار را کرد

ل روس را به خود نسبت د که حاکم مسکو بیهوده امپراطوری کحضرت بفهمنشان دادم که اعلی
تر کشور گویم که پادشاه لهستان ملک و مالک روس است و بخش بزرگعکس میو بر دهدمی

پس حاکم مسکو امپراطور کل روس نیست و در این مورد گزارش  ؛دارددر اختیار روس را 
نزدیک، سلف پادشاه مرحوم پادشاه  ۀدهم که در گذشتحضرت میمشروح و واقعی به اعلی

از حاکم مسکو  مملکت مسکو راو سی دژ محکم در  28کشور لیوانی ،با زور (Stefan)فان است
ر خود سر ککرد با لشت نمیئتا حدی که خود حاکم مسکو جر؛ ربود و والیات پهناور او را گشود

به حمایت او  29اگر پاپ بدون شکو  خوردرفت شکست میچون هر جایی می ؛بیرون آورد
پادشاه لهستان  ،کردنمیالتماس صلح برای هایی حاکم با فرستادن پیک و خود خواستبرنمی

شنیدن این که حاکم را امپراطور کل روس  ،اینها ۀبا فهمیدن هم. 31کردکل خاکش را فتح می
به طور رسمی به شاه تعظیم کردم و به جای  م واین را گفت. «برای من دشوار است ،نامندمی

 اما ،نیستم درست است که پیک پادشاه ؛خواهمحضرت عذر میعلیاز ا»: گفتمم  و خود برگشت

شرف و رسد تحمل کنم و باید پاسدار احترام میتوانم آسیبی را که به او نمی و هستم اورعیت 
. «دیگر هم بگویم ۀد چند کلمنکنم اجازه فرمایحضرت خواهش میپس از اعلی ؛پادشاه باشم

 .«گو، مترسآن چه را که الزم است ب»: شاه گفت
حضرت من هیچ چیزی بر ضد احترام پادشاهان شریف و بزرگی که با علیا»: پس گفتم

دانم که قیصر آلمان سلطان شریف و بزرگی است و در میان می. گویمآنان دوست هستید نمی
 31قدرت وی ۀباردر. تر نیستاه لهستان از او کوچکاما پادش ؛مسیحیان بسیار قدرتمند است

 ،چندی پیش آرشیدوک ماکسیمیلیان. کنمحضرت یاد میکوتاه و استوار برای اعلی یک داستان
لهستان آن ]پایتخت  ،خواست کراکوفمی بود و عظیم بسیج کرده یرکلش ،برادر قیصر آلمان

     چون ) ودرمیبه آنجا همراه جمع کوچک مالزمان  32پادشاه ما از سوئد .بگیردرا [ زمان
، قبل از آمدن پادشاه(. نداشت که در آن ناحیه دشمنی داشته باشدفهمید و انتظار نمی

ه ب ؛ماکسیمیلیان را از کراکوف راند و بسیاری از کسانش را کشت[ یان زامویسکی]سپهساالر 
تری را جمع ارتش بزرگ ،و چون از مرز گذشت که ارشیدوک ناچار شد با شرم فرار کند ایگونه

هساالر فرمود پادشاه به کراکوف رسید و به سپدر این اثنا . ه کندکرد تا بار دیگر به کراکوف حمل
پس سپهساالر . اش نباشدمنتظر حمله[ لهستان]که علیه آرشیدوک حرکت کند و در مرزهای 

 خورد کند، اما ماکسیمیلیان برای اینظار داشت در خاک لهستان به او برعلیه او اقدام کرد و انت
نزدیک مرز لهستان منتظر  33در اطراف یکی از شهرهای قیصر آلمان ،که قدرتمندتر باشد

آنان را به  کردنددرخواست می های ارتشیان را کهتوانست خواهشسپهساالر نمی. سپهساالر بود
 .کند و نپذیرد ردخاک آلمان ببرد 
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 ر عظیم وکپس این کار را کرد، از مرز گذشت و مستقیماً به اردوی دشمن شتافت و با لش
و یک  کردآهنین ماکسیمیلیان به نبرد پرداخت، غنیمت بسیاری گرفت، خود او را محبوس 

و خود قیصر و بسیاری  34سال و نیم در زندان نگه داشت تا هنگامی که پس از میانجیگری پاپ

 .را رها ساخت پادشاه او یاز حکام مسیح
بر  ما دشمن قدرتمندو  35حاکم مونتن ،دور میهاییل چندان نه ۀدر گذشت ،عالوه بر این

را گوشمالی  36و برادرش سنان پاشا رش را شکست دادکلش ،خاسته پا ضد امپراطور ترکی ب
به  توپخانه .را ترک کند شسنگین ۀهنگام فرار ناگزیر شد توپخان سنان پاشا که طوریه ب ؛داد

والیت بزرگ  میهاییل .استحکام بخشیدرا  رشکلش ا استفاده از آنب و دست میهاییل افتاد
بر  ،غیر از این. داد ی کلیشکسترا رش کرا از ملک ترانسیلوانیا گرفت و خود او و لش 37اوردی

مغرورتر شد و به  ،خاطررا شکست داد؛ بدین او قیصر آلمان هم طمع داشت و بخشی از ارتش
در خود را حمله کرد و حاکمش را راند و سربازان  ،دهدمملکت واالچیا که به پادشاه ما باج می

 از سپهساالر خود را با گروهی ؛ لذاتوانست این را تحمل کندپادشاه نمی. گذاشتدژهایش 

میهاییل بود که  نزدیکمیهاییل را از سرزمین واالچیا راند و سپهساالر نیز . ریان فرستادکلش
اشت و با او را به نبرد وا د و به کشور میهاییل رفت[ سپهساالر]سپس . اما فرار کرد کشته شود،

ارتش میهاییل را شکست داد و توپخانه  ،ری نداشتککه بیش از هفت هزار نفر لش وجود این
سیصد توپ را ربود و مملکتش را به تصرفات پادشاه ملحق کرد که تا امروز در دست ایشان 

دستور بدهید  ،حقیقت این است که گفتم و اگر معلوم شد که داستان جور دیگری است. است
 .«بیرون آورند 38را از حلقم که زبانم

بینی، چه می»: گفت 39واالترین وزیر ،بیگشاه به وزیران و سفیران نگاه کرد و به حسین
درنگ برای و بی «!دارد را چقدر پاس احترام پادشاهش ،که پیکی نیست با این !؟آدمی است

پیکی فرستاد که پیش  ،درباری مذکور که همراه برادر سفیر انگلستان قاصد لهستان بود ،پیرقلی
 ؟بینیپیرقلی، این آدم را می»: سلطان به من اشاره کرد و گفت ،وقتی که پیش شاه آمد. او برود

کند و چون نامش را لیکن چگونه از پادشاهش حمایت می ،اهل تجارت است و سفیری نیست
در مسئولیت  ،ارای برسد و تو ای نادرستکتواند تحمل کند که به نام او صدمهنمی ،دوست دارد

را فرستادم تا با برادر سفیر انگلستان به سوی پادشاه لهستان تخود و فرمان من غفلت نمودی؛ 
امپراطور کل روس مرا راه نداد و گفت که در آنجا چون زبانی »: جواب داد. «بروی و تو برگشتی

تو » :شاه گفت. «برساند ها و هدایا رابرادر سفیر انگلستان نامه[ بگذار] .کاری نداری ،بلد نیستی
من خبر  اکنونشد و وارد لهستان به پیش به من گفتی که برادر سفیر انگلستان همراه تو  ۀدفع

ها و نه هدایا خاطر نه نامهدارم که امپراطور مسکو این پیک را به زندان انداخته بود و بدین
من برگشتم و او در  . دیگر شکلبه طور بود و نه  بله این»: پیرقلی پاسخ داد. «نرسیده است

پس از . ترسیدم: پیرقلی جواب داد «چرا قبالً این را به ما نگفتی؟»: شاه گفت. 41«مسکو ماند

: وزیر جواب داد« ؟استچه رفتاری  ۀگوید شایستکسی که دروغ می»: آن شاه به وزیر گفت
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پس شاه فریاد . «کشد خواه و ناخواه باید رنج ،خواهند او را مجازات کنندحضرت میاگر اعلی»
. را بردند و بالفاصله او« .هایش را بیرون آوریدرا از اینجا ببرید و زبانش را ببرید و چشم او»: زد

جدیدی بر تنش بکنید و  ۀاین مهمان را ببرید و جام»: سپس با زبان مالیم به وزیر گفت

 «.یش من بیاوریدانه را بر کمربندش آویزان نمایید و بار دیگر او را پزشمشیری از خ
دند و بر روی انرفتم و ردای ابریشمی دمشقی بر تنم پوش[ احتماالً با درباریان]پس با آنها 

گوسفند گذاشتند و بر خاکستری زربافت و بر سرم دستار سفید و طالیی با خز  ۀآن جام
نزد  با چنین لباسی. اش آویزان کردندسبز روی قبضه ۀرا با پارچ 41کمربندم شمشیر پوالدی

شاه رفتم و به طور مرسوم با احترام تعظیم کردم و از پوشاکی که به من داده بود سپاسگزاری 
. به سالمتی این را بر تن دار که این یادگاری و بخش اول پاداش من است»: شاه گفت. کردم

 که اینجا دیدی وهر چه  ۀبارپادشاهت و برادر من بروید و در نزدکنم با این لباس خواهش می
خواهم به تو اعالم چند مطلب دیگر هم دارم که می ،عالوه بر این. بدهید خواهی دید گزارش

 .رفتم م وتعظیم کرد. «سرا برویتوانی به مهماناما حاال می ،کنم که به پادشاه عرض نمایی

سرا به مهمانیک راست مرا  ،شدیم ببیگ و سفیر وندیک سوار اسوقتی با طهماسپ
بلکه به میدان پهناور و به جایی رساندند که در آن پیرقلی دراز کشیده بود و  ،راهنمایی نکردند

وقتی از . اش انداخته شده بودندهای بیرون آورده شدهاش و چشمنالید و کنارش زبان بریدهمی
که سه بار اصرار  اما با وجود این ،سفیر مسکو مرا به منزل خود دعوت کرد ،پیاده شدم باس

اما باز هم توانستم این  ،هار دعوت کردابار برای نروز بعد سفیر انگلستان مرا دو. منپذیرفت ،کرد
 .را رد کنم

بیگ مرا به بوستانی طهماسپ. هار بخورماپس از ده روز شاه مرا دعوت کرد که با وی ن
به طور . در آنجا شاه را دیدم. هنمایی کرداز شهر رسانید و به تاالر با شکوهی را 42نصف مایل

بیگ وزیر شاه به طهماسپ. غذا آوردند .سلطان روی کرسی نشسته بود. ادی به او تعظیم کردمع
بیگ نشستند، من هم نشستم و شاه از شاهزاده و طهماسپ. غذا به مهمانم تعارف کن: فرمود

زرینی که با  ۀدستور داد که شراب بیاورند و ساقی باده را آورد در پیمان. کرددور به ما نگاه می
های کبود، هر یکی خیلی با شکوه تزیین شده ها و یاقوتها و لعلبها، الماسهای گراننگس

و نیم « خورممهمان به سالمتی شاه عظیم و نامی شما و برادر عزیز می»: شاه به من گفت. بود
دوست را اگر پادشاهت »: فرمود که برای من آن را پر کنند و به من گفت گاهآن. پیمانه را خورد
  حضرت با کمال میل به سالمتی پادشاهم و اعلی: پاسخ دادم. «بار این را بخورداری به یک

حضرت اگر علی: ای در کنار میز ایستادم و گفتمپس از لحظه. باره خوردمنوشم و به یکمی
 و رو به وزیر گردانید سپس. اهلل به سالمت برویشاءان: گفت. اجازه بدهند مرا مرخص فرمایند

که  نقدر نپسندیدمآیک را وندیگ و پاپ را پذیرفتم اما هیچ ،انگلستان ،سفیران مسکو»: تگف
 .«توانم با او به زبان خود صحبت کنمزیرا می ؛رااین آدم 

مرا به آخر تاالر . گرفترا و نزد من آمد و دستم « مهمان برو آنجا»: 43سپس به من گفت
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اش را باز آنجا جامه. تری مرا بردبه اطاق کوچک و راهنمایی کرد و وزیر و پسر را مرخص فرمود
بلکه  ،مهمان عزیز بدان که من دیگر مسلمان نیستم»: گفت و کرد و صلیب زرین را بیرون آورد

. دهنده و خدا و آدم عیسی مسیح را شناختمبه توفیق خدا مسیحیم و با تعلیم پاپ روم نجات

د و پادشاه دهآن را تعلیم می 44ن کلیسای مقدسپس دیگر همان دینی را دارم که در تمام جها
کنم که پادشاه تو هم این را بداند و به من به عنوان پس آرزوی آن می. 45تو نیز این را باور دارد

چون رعایای  ؛دهمراست است که هنوز این را آشکارا نشان نمی. یک مسیحی اعتماد قائل باشد
 ۀن بکوشم که همافیق خدای احد در تثلیث چناما به تو ،مسلمان بیشتر از مسیحی دارم
وقتی که خدا به من  ؛هنمایی کنماورزی به شناختن مسیح ر رعایایم را بدون کشمکش و زور

در آرزوی دوستی با . 46توفیق ببخشد ،کنمحرکت میعلیه او رم کبا لش که را پیروزی بر دشمنم
 ۀباراگر در. فرستممیبه او خود را  صداقت و برادری ،تو صمیمیت ۀپادشاه تو هستم و به واسط

شوم و اگر به من نیازی نداشته باشد عصبانی نمی ،من بداند و بفرماید که من به او خدمت کنم
که او را  47فرزندم کمدستپس شاید  ،زنده نمانم مو یا تا وقتی که بتوانم به پادشاه پیکی بفرست

من اینجا »: گفتم« .ایایی همراه تو بفرستمدانم چه هدنمی. به درد پسر پادشاه بخورد ،دیدی
ای برای که سفیری باشم، نامه کنم بدون اینت نمیئام و جرنشده فرستادهبرای دریافتن هدایا 

من به ؛ را همراه پیکتان بفرستید هدایا ،حضرت میل دارنداما اگر اعلی. حضرت داشته باشماعلی
 کمدست ،نیست عملی این اکنون چون» :گفت هپس از آن شا. «او هنگام سفر خدمت خواهم کرد

من . پیکش یا تو به من جواب بنویسد از طریقاین نامه را به پادشاه بده و از او خواهش کن که 
ممهور را دریافت  ۀسپس نام« .پیکم را با هدایا بفرستم ،دهم که وقتی از جنگ برگشتمقول می

کنم و تو سه روز همراه من خواهی کت میفردا حر»: و بدرود گفتم و وی به من فرمود مکرد
 « .بود و سپس خداحافظی خواهیم کرد

رفت و ششصد پیاده می و پوشیدمی 48ای از گیاهانلباس ساده و کفش ساده ،از صبح بعد
بیگ غذا رفتم و در چادر طهماسپمی بو من سوار اس .نیز چنین بودندرکابش هم جوان زیبای

: گفت و هم متوجه من شداو  .دیدم بوز چهارم شاه را سوار اسر. خوابیدمخوردم و میمی
و برادر من برسان و به وی یادآوری کن که همیشه  تکنم این را به گوش پادشاهخواهش می»

 «.دوست وفادارش خواهم بود

 پایان گزارش صفر موراتوویچ. 6

 :است یده شدهخاطرات همان موراتوویچ برگز ۀشاه ایران از روزنام نزدآمدن پیک مسکو 
نفر مالزمش در ساحل دریای خزر از کشتی پیاده شد،  150وقتی که سفیر مسکو همراه 

سوار و  دو هزارکالنتر این شهر را با همراهی ، شاه عباس .آمد[ به اصفهان؟]بان سوار اسپان شتا

که آوردند  یدیگر باسبرای خود سفیر . اسپانی برای سفیر و مالزمانش به استقبالش فرستاد

شاه از  ،شدوارد شهر می[ سفیر]وقتی . بودشده بها پوشانده های گرانسر تا پا به زر و سنگ
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مشخص است »: شخصیت مغرورش به درباریان خود گفت ۀکرد و با مالحظنزدیک به او نگاه می

سفیر . «دارد کند که عظمت او بیشتر است از عظمت و شکوهی که واقعاًًکه این آدمی فکر می

چند روز بعد کسی پیش او فرستادند و . های بسیار زیبا بود بردنداقتسرایی که در آن ا هرا ب

خواهم سفارتم را نزد او معلوم است که می»: پاسخ داد. خواهد شاه را ببیندپرسیدند آیا می

باید از شاه  49کنم به من بگویید چطور هنگام تقدیم استوارنامهاما خواهش می ،انجام بدهم

کنند که باید رسمی هست که سفیران دیگر آن را رعایت می»: جواب دادند« ال کنم؟استقب

طور این»: پاسخ داد. «کنی، درودی از سوی پادشاهت به شاه برسانی و پای وی را ببوسی تعظیم

وقتی اینها را . اما بازوانش را مطابق دستور اربابم امپراطور کل روس خواهم بوسید ،شودکه نمی

شاه سخن ) «. 51...به او بگویید که فردا خود را آماده کند که»: فتند خندید و گفتبه شاه گ

 (راندزشتی بر زبان می

وقتی او را به . خود و مالزمانش را آماده کرد و لباسی زربافت پوشید ،صبح روز دیگر سفیر

منتظر  ؛ بیش از یک ساعتمنتظر بماندکاخ آوردند از او خواهش کردند که در تاالر بزرگی 

چون پیاده آمده  ؛کردندعرق از پیشانی پاک میبودند و خسته وی مالزمان ماند، در حالی که 

ناگهان یک درباری آمد و . سرا از کاخ بسیار دور بودبود و مهمان بفقط سفیر سوار اس و بودند

از آنجا به ناخواه سفیر  .«وقت دیگری بیایید ،کنندت تازه دارند استراحت میرحضاعلی»: گفت

 . رفت

لباس رزبافتی پوشید؛ چون به کاخ  ،بار دیگر .ی برای او فرستادندبباز هم اس ،بامداد دیگر

شاه وقت مدیدی منتظرت بود و اآلن »: به استقبال او آمد و گفت 51ایشیک آقاسی باشی ،رسید

جبور پس بار دیگر م. «کنم عصبانی نشو و وقت دیگری بیا؛ خواهش میاست کمی دارو خورده

چرا دو  :رفت و پرسید 52شب پیاده و متواضعانه پیش وزیر اول ،ای ندیدشد برگردد و چون چاره

خواهد آن کسی که می»: وزیر پاسخ داد ؟شاه را ببینداست نتوانسته  حاضر شده، امابار در کاخ 

ب اگر شاه غض»: سفیر گفت. «باید صبور باشد و وقت زیادی صبر کند ،بازوی شاه را ببوسد

 «.فقط هرچه زودتر .توانم حتی پایش را ببوسممن دیگر می کند،

به کاخ [ سفیر. ]وزیر دوم را فرستاد تا روز دیگر سفیر را بیاورد، پس شاه طهماسپ بیگ 

پس  .پای شاه را بوسید و مأموریتش را انجام داد ،به او گفته بود 53به طوری که وزیر اولو  آمد

های غذای اول در ظرف. خورینان می[ اعتماد الدوله]ب با وزیر اول امش: از آن شاه به او فرمود

های های سیمین، چهارم در ظرف، دیگری در حلبی، سوم در ظرف54مسین پیشکش شده بود

آهنین ظریف به  ۀشاه از پشت نرد. های زرینسفالی، پنجم با مقدار زیادی شکر روی سینی

های طالیی برای مهمانانش اب کهنه را به پیمانهسپس فرمود که شر. کردمهمانانش نگاه می

وقت وزیر دوم آمد و گفت آن. وقتی که بسیار نوشیدند خواهش کردند که مرخص شوند. ریزندب

اق هست تدهد که هر چه در این ااجازه می استحضرت چون از آمدن سفیر خوشحال که اعلی
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های طالیی دست یازیدند و یکی نیکه فکر کنند به سی یک دفعه بدون این. از آن شما باشد

اش را میان زدند و همهها دست میبا هیاهوی بسیار به پارچه .ربودنداز دیگری آنها را میپس 

خندید و هنگامی که بیرون رفتند به کرد و میو شاه از دور نگاه می 55کردندخود پاره پاره می

چون احترام پادشاهش و جایگاه  ؛رسیدخیلی جدی به نظر ما ، آمداین سفیر وقتی »: وزیر گفت

  .«!دفعه چه آدم حقیری شدیک اما وقتی مست شد ؛داشتسفارت را پاس می

 بیگطهماسباست و خود  داده موراتوویچ صفر به بیگطهماسب که است گزارشی این

 .ناظر چنین بزمی بوده که دو هفته قبل از ورود صفر موراتوویچ انجام شده است

 تشکر. 9

ستانیسواف ا)به یکی از نویسندگان م لهستان وکمک مالی وزارت علبا مقاله حاضر ف لیأت

 .(11H 12 0256 81: کمک مالی ۀپروند ۀشمار) شدپذیر  مکانا( آدام یاشکوفسکی

 نوشتپی. 9
، چاپ ایران ،، قسمت اول، تهرانصفویه ۀتاریخ روابط ایران و اروپا در دور ،نصراهلل فلسفی،. 1
1316. 
 .1386 نشر بال، ،تهران، لهستان و ایران  ،رضالتشاهی، علیدو .2
.: ک.به اشتباه ذکر شده است، ر وی سفر یخو تار یچتوجه است که در اثر مذکور نام موراتووقابل .3

 .221-221 ص، ص1364تهران  یه،و جهان، از مغول تا قاجار یرانا ین،الحسعبد یی،نوا
آورده است که ظاهراً غلط است؛  Serafin را نام وی (Joachim Lelewel)یؤاهیم للول  .4

 Lelewel, Joachim, Polska, dzieje i rzeczy jej, Poznań 1858، v. 1, p. 16  .:ک.ر

5. Idem; Dykcyonarz biograficzny powszechny, Warszawa 1851, p. 116, 
Siarczyński, Franciszek, Obraz wieku panowania Zygmunta III, Lwów 1828, 
v. 1, p. 336 

6. Lelewel, Joachim, Polska, dzieje i rzeczy jej, Poznań 1858، v. 1, p. 16 
7 . Bona Sforza  1518، ملکه لهستان از 1557، فوت 1494متولد.  
 .:ک.ر. است اشاره کردهنیز  1774چاپ دیگر این کتاب، یعنی الیپزیگ  بهللول  .8

Lelewel, Joachim, Polska, dzieje i rzeczy jej, Poznań 1858، v. 1, p. 16 
چون سفرنامه  ؛نقل آن الزم نیستکه دهد می شرحدر اینجا ناشر زندگانی کروسینسکی را  .9

 .کروسینسکی در ایران چاپ شده است
11.Kasztelan : بود منصب و مقامی در لهستان قدیم. 
 Otiaعنوان  باای موراتوویچ را در مجموعه صفر نیسیولووسکی نیز قبل از میناسوویچ گزارش. 11

Domestica  مثالً تاریخ سفر را  ؛اما کارش بسیار ناقص بود ،چاپ کرد 291-272 صص 1752در سال
ین چاپ رجدیدت. ه استنوشت 1601را  آن چون در خود متن تاریخ ؛که غلط است همیالدی نوشت 1588

 :ۀنیسولووسکی در مجموع ۀاز روی نسخ
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Walaszek, Adam, Trzy relacje z polskich podróży na Wschód muzułmański w 
pierwszej połowie XVII wieku, Kraków 1980, pp. 35-47 

 .منتشر شده است( میالدی 17سه گزارش از سفرهای لهستانی به مشرق اسالمی در نیمه اول قرن )
12. Relacya Sefera Muratowicza, obywatela warszawskiego od 

Zygmunta III krola Polski dla sprawowania rzeczy wysłanego do Persyi w 
roku 1602. Rzecz ze starego rękopisu wybrana y teraz dopiero do druku 
podana, Warszawa 1777, pp. 3-4 

، نگاه ،رانته  دهباشى،على : ، مصحح آوانس ۀترجم،  برادران شرلى ۀسفرنام ، آنتونى،مثل شرلى .13
1387. 

نیز حتی آنان  که دارندمیها راهب بودن خود را پنهان های راهبان و راهبهفقط بعضی از گروه .14
 .کنندبه مسیحی بودن خود اعتراف می

منظور ناشر همان ]رود فرات  ۀیعنی ارمدستان بزرگ نزدیک سرچشم ،شهری در ترکمانی .15
به ترکی  -قارض (. ]یادداشت ناشر)جا هماندر شهری  صرقا و [فعلی است ۀشهر ارض روم در ترکی

Karsشهری است در شمال شرقی ترکیه که مرکز استان قارض است ،.] 
16. Amurates (یادداشت ناشر). 
: همانند هند و ترکیه آسیایی ؛گرجستان امروزیست :(Iberia)گئورگی، در ایام قدیم ایبری  .17

 .(اشت ناشریادد)هندوستان و ترکستان و غیره 
که در آن راهبان دومینیکان ملی است شهری در ارمنستان برزگ ( Naxivanum)نخجوان  .18

در آنجا میسیونر بود و کرسی اسقف اعظم را در آنجا  14از زمان بورتولومئو کوچک بونونی که در قرن 
گزینند و مید برخو ۀتا امروز اسقف اعظمشان را از میان فرق ه بوداولین اسقفش شد کرده وتأسیس ن

 .(یادداشت ناشر)دهند به زبان بومی انجام می ، اماالتینی ۀکارهای دینی را به شیو
آن را شاه  کهشهر دیگری به همین نام در اطراف اسپهان قرار دارد  ،کنار ارسدر غیر از جلفا  .19
در . سود برده استری بسیاو از آن  سکونت دادهو ثروتمندترین شهروندان را در آنجا  بنا نهادهعباس 

دارند و از آزادی را میسیون و کلیساهای خودشان ... همان شهر راهبان کارملیت، دومینیکان ژزویت و
 .(یادداشت ناشر)عبادت برخوردارند 

 .[تبریز و همدان با هم آمیخته است ۀدربار را  نگارنده معلوماتی] .21
تیمور  ۀپایتخت پادشاهان ایران از سلسل پس از اسپهان بهترین شهر و( Casbinum)قزوین  .21

 کردرا شاه عباس بزرگ به اسپهان منتقل  که آناولین پادشاهان دودمان صفوی بوده است  تالنگ 
 .(یادداشت ناشر)

؛ ممکن است منظور نگارنده همان است از کتاب معلوم نیست اسم فارسی این مقام چه بوده] .22
 تاریخ ه مسئول کوچاندن ارامنه به اصفهان بود و نامش در غالم خاصه باشد ک ،طهماسب قلی بیگ

 ،تهران، افشارایرج : مصحح ،آراى عباسى تاریخ عالم، اسکندر بیگ ،ترکمان.: ک.ر. آمده است آراعالم
 [.668، ص 2 ، ج1382کبیر، امیر

 .[Starosta: در اشل لهستانی] .23
« ترجمان» فارسی ۀکه از واژ استآمده  Dragomanیعنی  Drohoman واژۀدر متن ] .24

های شرقی به ویژه فارسی و ترکی به کار ن زباناگیرد و در زمان قدیم به معنی مترجمسرچشمه می
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 .[رفتمی
 .(یادداشت کروسینسک)دارد کاربرد از فارسی بیشتر در دربار ایران زبان ترکی  .25
یادداشت )س رسم اروپایی عکبر ،ان دست چپ افتخار بیشتری داردپیش ترکان و ایرانی .26

 .(کروسینسکی
الدوله ایران لقب اعتماد یرترین وزمهم چون در زمان سفر موراتوویچ ،این نکته عجیبی است]. 27

، (رفیع)الرفیع عبد ،حقیقت.: ک.؛ رمعروف بود وبادیالدوله صافی اردبیگ اعتمادداشت و به خواجه حاتم
نوشته  Staaten Beg؛ در چاپ نیسولووسکی نام وزیر 328. ، ص1384تهران کومش، ، یوزیران ایران
 .[که غلط است شده است
 .[استونی و التویای کنونی ۀناحی] .28
یادداشت ( )Antonio Possevino)با فرستادن قاصد خود راهب ژزویت آنتونیو پوسوینو  .29

 .(ناشر
  [.است یالدیم 1582-1579های های لهستان و مسکو در سالای به جنگاین اشاره] .31
 [.است میالدی 1582-1579های های لهستان و مسکو در سالای به جنگاین اشاره] .31
 [یعنی پادشاه لهستان] .32
که است نبردی  ۀبارو این داستان در پادشاه سیگیسموند از شاهزادگان و پادشاهان سوئد بود] .33

رفداران وی از یک طرف و آرشیدوک بین لشگر لهستان و ط ،پس از انتخاب او برای منصب پادشاه
 .[میالدی رخ داد 1588-1587های در سال ،آتریشی و طرفدارانش از طرف دیگر

 .(یادداشت ناشر)کلمنت هشتم . 34
؛ است نوشته شده Multan «مولتان»غلط به کشوری در رومانی امروزی؛ در متن اسمش ] .35

 .[وانیا، واالچیا و مولداویا بودملک ترانسیل «میهاییل پهلوانی»میهاییل معروف به 
 .[Synan Basza: در متن] .36
 .[بخشی از ترانسیلوانیا] .37
 .[از پشتم: در اصل] .38
یعنی همتای  ،الدولهمنظور نویسنده اعتمادگوید میکه وجود دارد اشر در اینجا یادداشتی از ن] .39

بلکه حسین نام نداشت؛  ،ایران ۀالدولر اعتماد گفتیم که در آن روزگااما قبالً ،استوزیر اعظم در عثمانی 
ممکن است که موراتوویچ اسم وزیر را ناقص شنیده و برای همین آن را . بیگ بودحاتم نامش

Hussein-Beg  است اما قبالً همان وزیر اولی را با اسم دیگری نوشتهاست نوشته]. 

بیات نام داشت؛ پس یا این حسینعلی  ،دانیم که شریک و رفیق شرلی در سمت سفارتمی] .41
. که همراه سفیر یا سفیران بوداست تر کوچکفردی بخش داستان ساختگی و دروغ است یا منظور از 

-121و ص 1387، تهران صفویه ۀروابط سیاسی و اقتصادی ایران در دور ،عبدالحسیننوائی، : به. ک.ر
تاریخ روابط ، فلسفی، نصراهلل :ر همین باب؛ داستسفرشان از ایران و اقامتشان در روسیه  ۀبارکه در 125

 .[25-22 ص، ص1316 ،، قسمت اول، تهرانایران و اروپا در دورۀ صفویه
شده؛ زیرا  بیاننام پیرقلی  ۀبارکه قبالً در را وارد کرد همان ایرادی توانبه این سخن می] .41

اقامتی کوتاه در روسیه با هم  نشد و پس ازمجبور سفیر ایرانی در مسکو اصالً اذیت نشد و به برگشت 
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 .[همانجا، همان صفحات. ک.ر. را ادامه دادند سفر خود
که نام ویژۀ نوع مخصوصی از شمشیرهای پوالدی شرقی  Szabla bułatowa: به لهستانی] .42

 [است
 [است حدود شش یا هفت کیلومتر بوده ،یک مایل لهستانی در زمان کهن] .43
رسد و به طور عباس اول ساختگی و دروغین به نظر میشاه کل داستان مسیحی شدن ] .44

انگیز در این داستان شگفت ۀباردر. ی مسیحی در ایران سازگار استهای میسیونرهاعجیبی با داستان
 .[و نیز علل احتمالی پیدایش آن نگاشته شده استداده شده جای دیگری در مقاله شرح کوتاهی 

 [.منظور کلیسای کاتولیک است] .45
 ۀبا نام ،شده بود بطن مسیحی شاهزاده گرجی زاییده زاین اعالمیه دینداری شاه عباس که ا .46

 Magna est virtutis, magnaکه با کلمات( cum Brevi Apostolico) پاپ کلمنت هشتم

efficacitas (فضل عظیم است، توانایی عظیم است ) فوریه  24تاریخ  دراین شاه به خطاب آغاز و
 .(یادداشت ناشر)بسیار سازگار است ، الدی ارسال شدهمی 1601

یک نکته را دریافتم که وی پسر مذکور را به  ،عباس زندگانی شاه ۀبارفارسی در هایاز تاریخ .47
علت این مرگ فجیع . شد جانشینش فرزند پسر مذکور ،اش شاه صفی نامیقتل رسانید و پس از او نوه

های به خاطر این که عباس گرایش ؛کند آغازخواست علیه پدرش میکه  دانندمی وی پسر را سرکشی
پیک ایرانی حسین بیگ  است، جا گفته شده ، که چون غیر از آن چه اینکردابزار میرا خود مسیحی 

مأموریتی از سوی او داشت که در این باره  ،اول در وندیک و سپس در رُم پیش پاپ کلمنت هشتم
شاه عباس مذکور همیشه یک نفر از راهبان  :نویسدتاریخ کلیسا می در( Spondanus)سپوندانوس 

رکشی علیه مغوالن کهنگام بازگشت از لش( Chorasan)در خراسان . کارملیت را در اردوی خود داشت
به مسیحیان  ،اش شاه صفینوه. گذشتدر ،ربوده بودرا ( Kandachar)هند که از آنها والیت قندهار 

گویند که هنگام جان کندن به کوشش رافایل می( ثانی)شاه عباس  ،زندشفر ۀباردر. داشتلطف 
(Rafał )که این موضوع را در تاریخم است مسیحی شده  ،راهب میسیونر کاپوسین که پزشکش بود
 .(یادداشت کروسینسکی)ام مطرح کرده( یعنی در سفرنامه کروسینسکی)

 [.گفتندمی kurpie آن به لهستانی زبان به که است منظور نویسنده نوعی کفش بوده] .48
 [.بود عباسشاه  تکلفیتأکید بر بی موراتوویچ غرض احتماالً بود، ایچون کفش ارزان و ساده .49
اما معلوم است که منظور نویسنده اولین دیدار سفیر با شاه  ،«انجام کارهای سفارت»: در اصل] .51

 .[بود
است که خود او این را پنداشته و به شاه عباس ای مزهبی یاینجا احتماالً منظور نگارنده شوخ .51

 .نسبت داده است
 [Podkomorzy: به لهستانی] .52
 [الدوله؟یعنی عتماد] .53
 [الدولهاعتماد] .54
: ]که در تاریخ انقالب ایران طوریبه ،کنون رسم پذیرفتن سفیران در دربار ایران کالً دیگر است .55

 .(یادداشت کروسینسکی)نوشتم [ یکروسینسکنام اصلی کتاب 
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 منابع. 7
 .1382کبیر، امیر ،تهرانافشار، ایرج ح ، مصحآراى عباسى تاریخ عالم ،اسکندر بیگترکمان، 

 .1386کومش،  ،تهران، وزیران ایرانی، (رفیع)الرفیع حقیقت، عبد
 .1386نشر بال،  ،تهران ،لهستان و ایرانرضا، دولتشاهی، علی
 .1387،  نگاه ،تهران على دهباشى،، مصحح  آوانس ۀترجم  ،برادران شرلى ۀامسفرنشرلى، آنتونى، 

  .1316ایران،  ،تهران،  چاپ صفویه، قسمت اول ۀتاریخ روابط ایران و اروپا در دورفلسفی، نصراهلل، 
 .1364هما،  ،تهران، از مغول تا قاجاریه ؛ایران و جهان  الحسین،نوایی، عبد

 .1387سمت،  ،تهران، صفویه ۀط سیاسی و اقتصادی ایران در دورروابی، عبدالحسین، ینوا
Dykcyonarz biograficzny powszechny, Warszawa 1851 
Lelewel, Joachim, Polska, dzieje i rzeczy jej, Poznań 1858 
Niesiołowski, Kazimierz, Otia Domestica, 1752 
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