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ديپلماسي ايران و لهستان در دوره سلطنت شاه سليمان صفوي
چكيده
گسترش روابط دولت صفوي با كشورهاي اروپايي ،به تدريج كشور لهستان را كه در
شمال اروپا واقع شده بود به گذرگاه و ميزبان هئيت هاي اروپايي و ايراني كه عازم كشورهاي
يكديگر بودند ،تبديل كرد .در اين دوره ايران اگر چه از لحاظ جغرافيايي با لهستان فاصله ي
زيادي داشت ،اما به داليل سياسي و اقتصادي براي آن كشور اهميت بيشتري پيدا مي كرد.
همسايگي لهستان با عثماني ،و نگراني از قدرت رو به رشد اين امپراتوري ،لهستان را
متوجه ايران صفوي نمود كه در معرض تهديد عثماني قرار داشت .گر چه درسدة يازدهم
هجري  /هفدهم ميالدي و پس از انعقاد پيمان صلح زهاب دولتمردان صفوي بيشتر خواهان
حفظ وضع موجود در روابط خود با عثماني بودند تا يك رويارويي و نبرد ديگر كه به مصالح
جهان اسالم نيز نمي نمود.
اما سالها پيش از اينكه نخستين نمايندگان سياسي لهستان به دربار صفوي راه يابند ،نام
سرزمين كهن پارسي به وسيله بازرگانان و تجار به لهستان رسيده بود .بنابراين توسعه روابط
بازرگاني يكي ديگر از اهداف افزايش مناسبات دو كشور به شمار ميرفت .يكي ديگر از
انگيزه هاي اصلي برقراري روابط لهستان با ايران ،ترويج آيين مسيحيت بود و از اين رو بود كه
ميسيونرهاي مذهبي فعاليت هاي خود را در ايران گسترش دادند.
مقاله حاضر نگاهي است نو و روشمند بر زمينههاي برقراري روابط سياسي و بازرگاني
ايران و لهستان در عصر صفوي و به ويژه در نيمه دوم سدة يازدهم هجري /هفدهم ميالدي و
در عصر سلطنت شاه سليمان صفوي كه اوج مبادالت ديپلماتيك و تجاري بين دو كشور است
و بررسي موانعي كه در راه توسعه بيشتر اين روابط وجود داشت.
كليدواژهها :ايران ،صفوي ،شاه سليمان ،يان(ژان)سوم سوبيسكي ،لهستان ،عثماني.

پژوهش نامه تاريخ – سال چهارم – شماره شانزدهم

مقدمه

در سدة يازدهم هجري /هفددهم مديالدي دو قددرت اروپداي مسديحي و ايدران
اسالمي عصر صفوي از قدرت رو به رشد امپراتدوري عثمداني نگدران بودندد ،بندابراين
كوشش براي رويارويي با تهديد عثماني ،اروپا را متوجه دولت صفويه كرد كده همانندد
آنها با تركان عثماني مشكل داشت .لهستان از جملده كشدورهايي بدود كده در ايدن ايدام
خواستار توسعه روابط با دربار صدفوي بدود و تعقيده اهدداف سياسدي و اقتصدادي از
عوامل اصلي برقراري روابط دو كشور محسوب مي گرديد .ارتباطات با غرب در نتيجده
سياستمداراي شاهعباساول در مورد مسيحياني كه در ايران زندگي مدي كردندد ،بسديار
تسهيل شد .از آنجا كه لهستان 1در همسايگي امپراتوري عثماني قرار داشت ،بسدياري از
سفيران كاتوليك كه روانه مشرق زمين و ايران مي شدند ،از اين كشور عبور مديكردندد.
اين موضوع در مورد مأموران ايراني كه راهي اروپا مي شدند نيز صادق بدود .بده همدين
دليل ،لهستان در يك دوره زماني گذرگاه و مركز پذيرش نماينددگان سياسدي اروپدا بده
شرق و بالعكس بدود .در دوره شداه سدليمان نيدز لهسدتاني هدا بدراي انعقداد معاهددات
سياسي -تجاري بيش از ده هئيت سياسي به ايران اعزام كردند.
سالها پيش از اين كه نخستين نمايندگان سياسي لهسدتان بده دربدار صدفوي راه
يابند ،نام سرزمين كهن پارس (پرسيا) به وسيله بازرگانان و تاجران بده لهسدتان رسديده
بود .اين نام بيشتر بدا ردروت ،شدگفتي ،هندر ،توسدعه و تجربده همدراه بدود .تحقيقدات
باستانشناسي در لهستان و يافتن سكه درهم دوره سامانيان در اين كشور ،نشان مي دهد
كه مناسبات تجاري با ايران به سدههاي چهارم و پنجم هجدري  /نهدم و دهدم مديالدي
بازمي گردد.

2

به طور كلي ،شناخت لهستان از مشرق زمدين و ديدن اسدالم بدا اروپداي غربدي
تفاوت داشت .چون به دليل نزديكي جغرافيايي ،فرهنگ مسلمانان و شرقيها براي مردم
لهستان بيگانه نبود .مسلمانان تاتار ،ارامنه و قبچاقها همواره در لهستان حضور داشدته و
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در مسايل سياسي اين كشور مؤرر بودند .بازرگانان لهستاني كه از سدفر سدرزمين پدارس
بازمي گشتند با خود فرش ،منسدوجات ،اسدلحه ،سدنگهاي قيمتدي ،شديريني و گياهدان
دارويي به همراه مي بردند .رهاورد اين سفرها گسترش صنعت بافندگي در لهستان بود.
به همين دليل اين صنعت در لهستان پرسجيني 3ناميده مدي شدود كده از كلمده پدارس
گرفته شده است .همچنين براي سدههاي متمادي فرهنگ حداكم بدر ادبيدات لهسدتان از
سارماتيزم متأرر بود و گفته ميشود كه مردم لهستان از ندژاد سدارمات هسدتند كده ندژاد
ايرانيان قديم بوده است .سارماتها در سده سوم پيش از ميالد در بين دو رود ولگدا و دنن
زندگي مي كردند.

4

نخستين اقدام در زمينه برقراري روابط سياسي

در دوره صفويه روابط خوبي بين ايران و لهستان برقرار بود و تالشهاي متعددي
جهت ائتالف دو كشور بر عليده امپراتدوري عثمداني يعندي دشدمن مشدترو دو طدرف
صورت گرفت .در اين دوره عليرغم وجود فاصله جغرافيايي بين دو كشور ايدران هدم
به عنوان كشوري ضد عثماني و هم به عنوان هددف بازرگداني ،بدراي لهسدتان اهميدت
بيشتري پيدا كرد .مقارن دوران حكومت شاه عباس اول صفوي در ايران و سيگيسدموند
سوم 5موسس سلسله واساي در لهستان ،روابط بين دو كشور با مكاتباتي از طريق اعزام
سفرا بين دو كشور آغاز گرديد.

6

اين روابط بدا رفدت و آمدد هئيدت هداي متعددد ديگدر در ايدن دوره و در دوره
پادشاهي شاه صفي و شاه عباس دوم در تعقيه اهداف سياسي ،نظامي و بازرگاني و بده
خصوص تجارت ابريشم تداوم يافت .اگرچه هيچ كدام از اين هئيدت هدا نتوانسدت در
برقراري اتحاد سياسي بر عليه عثماني نتيجه مطلوبي كسه نمايد .انعقداد معاهدده صدلح
هفددت مددادهاي بددين لهسددتان و عثمدداني در سددال1040ه1630/م 7و صددلح اهدداب يددا
قصرشيرين بين ايران وعثماني در سال  1048ه 1638/م يكي از داليل عدم توفيق اين
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هئيت هايي سياسي و تا حدودي كاهش روابط دو كشور تا اواسط سدة يازدهم هجري/
هفدهم ميالدي گرديد.
روابط در دوره شاه سليمان صفوي

جلوس شاه سليمان در ايران به سال  1077ه 1667/م بدا مدوجي از فعاليدت
هاي سياسي بينالمللي توأم گرديدد .گسدترش ايدن تحركدات از تهداجم موفقيدتآميدز
عثماني عليه خاندان هابسبورگ و تهديد نيروي دريايي آن كشدور در جزيدره كدرت در
سال 1077ه1666 /م و تمركز فعاليت ها براي ترغيه ايران جهت پيوستن به ائدتالف
ضد عثماني نشأت ميگرفت .شكلگيري هيئتهاي سياسي دائمدا در حدال توسدعه بده
برقراري مناسبات ديپلماتيك بين دو كشور انجاميد .شاردن از نامدهاي كده شدهنوازخان،
والي گرجستان در1081ه /مدارس  1671بده ژان كدازيمير 8پادشداه لهسدتان و فرزندد
سيگيسموند سوم نگاشته بود ،ياد كرده است 9.در اين سال سفيري به نام بورينگ دانبك
جهت انعقاد قرارداد صلح و ايجاد روابط حسنه با شاهسدليمان از مسدير گرجسدتان وارد
ايران شده بود.
با اعالن جنگ دولت عثمداني بده لهسدتان در نيمده دوم قدرن 11ه 16 /م ،ژان
(يان) سدوم سوبيسدكي1108-1085(10ه 1696 -1674 /م) پادشداه جديدد لهسدتان
مصمم به تشكيل اتحاديهاي جديد در برابر قدرت عثماني شد .وي نخسدت اتحاديدهاي
را با اتريش و ونيز تحت حمايت پاپ تشكيل داد و سپس توجه خود را به سوي ايدران
معطوف كرد 11.او در مدت كوتاهي بديش از يدازده هيئدت سياسدي بلندپايده بده ايدران
فرستاد 12.اما گفتگوهاي طوالني با مقامات دربار صفوي نتايجي را كه اميد مي رفت بده
بار نياورد .شاهسليمان كه بسيار تحت نفوا وزيرانش و به خصوص شيخ عليخان زنگنه
اعتمادالدوله قرارداشت و بيش از سياست به هنر و ادبيات عالقهمند بود ،مايل به دسدت
زدن به عمليات مخاصمتآميز در برابر عثمانيها نبود؛ زيرا دولت صفوي بده خصدوص
در اوايل سلطنت اين شاه جدوان از طدرف شدرق در معدرض تهديدد ازبكدان و حملده
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اورنگ زيه پادشاه هندوستان قرار داشت ،از اين رو وي رسما درخواست لهستان براي
اتحاد در برابر عثماني را رد كرد .با وجود ايدن رد درخواسدت از سدوي پادشداه ايدران،
ارتباطات ديپلماتيك و بازرگاني دو كشور همچنان ادامه يافت.
در سال1078 -9ه 1668 /م يك هيئت سفارت از لهستان به رهبدري بوهددان
گوردژيسكي 13گرجي تبار به ايران عزيمت نمود .وي بيش از هفت بار بده ايدران سدفر
نمود و چندين سال در دربار ايران به عنوان نمايندهي ويژه دولت لهسدتان اقامدت كدرد.
هدف سفارت وي اين بود كه ايجاد يك ائتالف ضد عثماني را به دربدار ايدران پيشدنهاد
كند 14.از وظايف ديگر او ،تشويق دولت ايران جهت تصديق موافقدتنامدهاي بدود كده
درسال 1078ه 1667 /م بين روس ها و بازرگانان ارمني ايران منعقد شده بود كده بده
موجه آن بازگانان ارمني امتيازات تجاري نظير معافيت مالياتي و تخفيفهداي گمركدي
در روسيه و لهستان را به دست آوردند 15.درمقابل ،قول دادند ابريشمي را كه آنهدا قدبال
به بنادر لوانت در ساحل شرقي مديترانه حمل مي كردند ،از اين پس از طريق روسديه و
لهستان حمل كنند .گوردژيسكي به ويژه مأموريت داشت زمينه اي را فراهم كند كده تدا
بخشي از اين جريان جديدد بازرگداني بده لهسدتان منتقدل شدود .او در سدال 1080ه /
1670م بدده همددراه سراسددقف نخجددوان ،مدداتئوس آوانيددك 16بدده حضددور شدداهسددليمان
باريافت.

17

يكي از اين هئيتهاي سياسي توسدط كشيشدي اسدپانيايي بده ندام پددرو كدوبرو
سباستيان18رهبري ميشد كه در سال 1084ه1673/م به ايران عزيمت و در قدزوين بدا
شاه سليمان ديدار و نامه پادشاه لهستان را تقدديم كدرد .درخواسدت ژان(يدان) سدوم از
پادشاه صفوي انجام عمليات نظامي مشترو عليه عثماني و پيوستن به اتحداد لهسدتان و
ديگر كشورهاي اروپايي بود.

19

تشديد فعاليتهاي ديپلماسي در چند سال بعد در راستاي تهديد عثماني تمركدز
يافت .نمايندگيهاي سياسي كشورهاي اروپايي جهت جله توجه دربار صفوي بدا هدم
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رقابت مدي كردندد .ابتكارهداي سياسدي آنهدا طدي سدالهاي 1096-1094ه -1683 /
1685م ،به اوج خود رسيد .يدانسوبيسدكي بدين ماههداي شدوال و ايحجده 1094ه /
سپتامبر و نوامبر  1683م در حين لشكركشيهايش در مجارستان كه بدا يدورش ارتدش
عثماني مواجه گشته بود ،هشت نامه براي شاهسليمان نوشت .اين نامهها توسط پيدكهدا
و مأموران مختلف به اصفهان رسانده شد 20.در طي اين دوره از نبردهاي ارتش عثمداني
و لهستان ،سپاه يني چري توانست ايالت پودليا را از تصرف لهستاني ها خدارج كدرده و
تا قله اروپا پيشروي نمايد.

21

هجوم سپاه عثماني به اروپا باعث شد تا دولت لهستان با سرعت بيشتري هئيت-
هاي سياسي را به ايران اعزام نمايد .هنگام اقامت كمپفر در ايدران كده همدراه بدا هيدأت
سياسي سوئد در 1095ه 1684 /م وارد اصفهان شده بود ،سفير لهستان بده ندام آقداي
سوسكي 22نيز در دربدار حضدور داشدت .پدس از مدرگ وي كده انددكي بعدد روي داد
سالومون زگورسگي (سكوركي) ،23كنت سوريه كارهاي سفير لهستان را تقبل كرد« .اين
هر دو تن اصال از ارامنه يونان بودند ،اولي اسمي خارجي براي خدود انتخداب كدرده و
دومي حتي لقه كنتي به خود بسته بود».

24

سفير لهستان دولت ايران را تشويق مي كرد تا با شروع جنگ با عثماني شهرهاي
بصره و بغداد و ارزروم را از تركها بازپس گيرد .به او جواب داده شده بود كه شهرهاي
نامبرده بيش از اهميتي كه شهر كامينيك (كامنيك)25بدراي لهسدتان دارد ،26بدراي ايدران
اهميت ندارد .بنابراين هر وقت لهستان شهر مزبور را پس گرفدت ،ايدران نيدز اقددام بده
بازپسگيري شهرهايش خواهد كرد 27.بدين طريق ،شاه صفوي بصيرت و آگداهي خدود
را در مددورد توسددعهطلبدي عثمدداني در اروپددا و لددزوم حفددظ روابددط مسددالمت آميددز بددا
همسايگانش را نمايان ساخت.
به گزارش سانسون ،سكوركي بار ديگر به ايران آمد تا دوبداره از سدوي دولدت
لهستان با شاه ايران مذاكره كند و دربداره انجدام تقاضداي قبلدي پافشداري نمايدد .تمدام
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وسايلي كه براي موفقيت او در اين مأموريت ضرورت داشت در اختيارش گذاشته شده
بود تا شايد بتواند شاه را به پيوستن به اتحاديده سدالطين مسديحي ترغيده كندد .سدفير
لهستان براي پيشبرد اهداف سياسي  -نظامي خويش سعي داشدت بده شداه ايدران القدا
نمايد كه بايد سرزمين شاهنشاهي ايران را به وسعت زمان داريوش كبير كه بر بيسدت و
پنج كشور و امارت حكومت مي كرد ،برساند و مناطقي را كه در زمدان داريدوش جدزو
كشور ايران بوده و امروزه درقلمروي عثماني اسدت از تركهدا بدازپس گيدرد 28.بده ايدن
ترتيه دولتهاي اروپايي حتي با يادآوري اقتدار ايران در دوره سلسلههاي باستاني سدعي
در تحريك ايران به نبرد با قواي عثماني داشتند .به گزارش كارمليدتهدا ايدن پافشداري
سفير لهستان حتي موجبدات خشدم شداهسدليمان را فدراهم آورد بده حددي كده از وي
خواست زودتر خاو ايران را ترو كند.

29

شيخ عليخان زنگنه وزيراعظم شاهسليمان نيز با توجه به تجربيات ناموفق روابط
ايران با كشورهاي اروپايي در گذشته در جهت برقراري اتحاد سياسي -نظامي عليه
عثماني ،پاسخهاي شيرين و منطقي به سفراي كشورهاي اروپايي از جمله لهستان داده
بود كه شاردن تاجر فرانسوي ،كمپفر طبيه آلماني و سانسون مبلغ مذهبي فرانسوي
برخي از پاسخ هاي وي را ضبط كردهاند.

30

وي عقيده داشت عثماني براي ايران

همچون سدي است در برابر هجوم مسيحيان.
دو سال بعد يعني در سال 1095ه 1683 /م ارتشهاي لهستان و اتريش و
آلمان به رهبري يانسوبيسكي پادشاه لهستان موفق شدند تا نيروهاي عثماني را كه براي
دومين بار ،وين پايتخت اتريش و مركز حكومت خاندان هابسبورگ را محاصره كرده
بودند ،وادار به عقه نشيني نمايند.

31

آوازه اين پيروزي به حدي شايع گشت كه به

روايت كارمليتها در سال 1097ه 16863 /م داستان «آزادي وين» كه به وسيله يكي
از پدران فرقه كاپوسن ترجمه شده بود ،بسياري اوقات توسط شاهسليمان خوانده مي-
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شد.

32

ظاهرا شاه بعد از مطالعه گزارشهاي آزاديسازي وين ،تحريك شده بود كه

بغداد را بازپس گيرد ،لذا جاسوساني از سوي ايران به قلمرو تركان رفتند تا شكست
نيروهاي عثماني را تأييد كنند.

33

اگرچه اقدامي عملي از سوي ايران در اين زمينه

صورت نگرفت ،ولي لهستان به خوبي روند اعزام فرستادگان سياسي خود را به ايران ،با
اعزام مأموران و پيكهاي متعدد در سالهاي بعد حفظ نموده و تداوم بخشيد.
كمپفر گزارش ميدهد كه لهستان در عرض سه سال سه سفير به دربار صفوي
اعزام داشت .از اين ميان بوگدانبگ 34در سال 1098ه 1687 /م مجددا به اصفهان وارد
شد و حامل نامهاي از سوي يان (ژان) سوم براي شاهسليمان بود كه طي آن دوباره از
وي براي اتحاد بر عليه عثماني دعوت كرد ه بود .كمپفر متن نامه را در سفر نامه خويش
آورده است و يادآور شده كه ترجمه اين نامه در دربار صفوي حدود پنج ماه به طول
انجاميد.

35

البته معطل نگاهداشتن فرستادگان خارجي ،يكي از سياستهاي آگاهانه

صفويان بود كه مي خواستند بر جالل و شكوه دربار خود بيفزايند.
در سالهاي  1101تا 1104ه  1690 /تا  1693دو لهستاني ديگر به نامهاي
جان گوست كوسكي

36

و ايگينسي زاپوسكي

37

براي ترغيه شاه به نبرد با عثماني

مالقات كردند .آنها پس از بازگشت به لهستان اطالعات زيادي را كه درباره موقعيت
سياسي ايران و قفقاز تهيه كرده بودند ،در اختيار پادشاه لهستان گذاشته و يان
سوبيسكي ،زاپوسكي را به عنوان نماينده دايم لهستان به دربار صفوي فرستاد و او تا
38

زمان مرگ در سال 1114 -15ه 1703 /م در ايران بود.

در نهايت ،دربار صفوي هرگونه پيشنهادي را جهت پيوسدتن بده دسدتهبنددي بدا
اروپاييها و جنگ با تركان رد كرد .اما در نتيجه اتحاد دولتهاي اروپايي ،دولدت عثمداني
پيشنهاد صلح با آنها را مطرح كدرد و درسدال 1111ه 1699 /م ،بده موجده عهدنامده
صلح كارلووتيز 39مجارستان و ترانسيلواني به اتريش ،ايالت پودوليا به لهستان و موره و
دالماسي به ونيز تعلق گرفت .به اين ترتيه عثمانيها قسمت مهمي از متصرفات اروپايي
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خود را از دست دادند ولي دولتمردان ايران در اين دوره بده علدت ضدعف قزلباشدان و
محافظهكاري خود از يكسو و از آن شايد مهمتر ،رعايت مصالح و منافع جهان اسدالم از
سوي ديگر از ورود به هر اتحادي عليه عثمانيهدا خدودداري كردندد و از ايدن پيروزيهدا
سهمي نصيه خود نكردند .از سوي ديگر بايد به اين نكته نيز توجه داشت كده در ايدن
دوره روند بياعتمادي به اروپاييان و هرگونه اتحادي با آنان رو به افزايش نهاده بود.

40

توسعه روابط بازرگاني

با وجود رد درخواست اتحاد با لهستان از سوي ايدران ،ارتباطدات ديپلماتيدك و
بازرگاني دو كشور همچنان ادامه داشت .در اواخر سده 11ه17 /م هيئتهداي تجداري
كه مستقيما از لهستان به ايران سفر مي كردند ،به طدور روزافزوندي متدداول شددند كده
خواهان كسه امتياز براي تجار لهستاني در شهرهاي مختلف ايران بودندد .مناقشده بدين
لهستان و عثماني يكي از عوامل سهيم در افزايش معامالت بدين ايدران و لهسدتان بدود.
دليل ديگر گسترش اين روابط ،كوشش دولت صفوي از زمان شاه عباس اول در جهدت
توسعه تجارت با هند و اروپا بود .موضوع ديگر ،برتري ،ظرافدت و جدذابيت كاالهداي
ايران نسبت به كاالهاي عثماني بود كه در اروپا طرفداران فراواني داشت.

41

اقالم وارداتي لهستان از ايران عبارت بودند از :سدالحهاي جواهرنشدان و خداتم
كاري شده ،منسوجات ،چرم ،كمربند ،جيفه ،صنايع دستي ،جواهرات و سنگهاي قيمتدي
و قاليهاي عالي .اگرچه تجار لهستاني هرگز قدرت رقابت با تجدار انگليسدي ،هلنددي و
حتي ارمني را در تجارت با ايران نداشتند 42،اما صادرات صنايع دستي و كوچدك ايدران
به لهستان باعث شد اين صنايع در لهستان به صورت چشمگيري رايدج شدود .طدوالني
بودن مسير تجارت بين ايران و لهستان موجه شد بسدياري از صدنعتگران لهسدتاني بده
كپي كردن و ساخت كاالهاي مشابه ايراني در لهستان اقدام كنند .بده همدين دليدل شدهر
لووو (لفوف) 43به زودي به مركز صنعت و هنر ايراني در لهستان تبديل شد .اگرچه هنر
تزئين اسلحه ،سپر ،كفش و فرش كه در ايران وجود داشدت ،بدي نظيدر بدود ،امدا اقددام
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صنعتگران لهستاني در مشابهسازي باعث گسترش اين صدنايع در لهسدتان شدد .در ايدن
بين تأريري از لغات فارسي را هم ميتوان مشاهده كرد مانند كلمه ي دوالت كه به معني
خنجر است و بدون شك از كلمه فوالد فارسي گرفته شده است.

44

در ليست اموال خانوادههاي اشرافي لهسدتان در پايدان سدده شدانزده و در آغداز
سده هفده ميالدي تعداد زيادي فرش ديده مي شود كه از ايران خريداري شدده بودندد.
چنانچه جزئيات دقيق يكي از اين سفارشهاي صادراتي در دسدت اسدت كده از سدوي
پادشاه لهستان سيگسدموند سدوم واسدا1041-995( 45ه 1632-1587 /م) سدفارش
داده شده است 46.اين پادشاه كه با ايران و هنر اين سدرزمين آشدنايي داشدت ،در سدال
1010ه1601 /م تاجري ارمني به نام سفر موراتوويتز 47را جهت تهيه قالي براي كدا -
هاي سلطنتي لهستان به ايران فرستاد و تاجر ارمني در كاشان ،زير نظر خدود قداليهدا را
سفارش داد و در بعضي از آنها عاليم سدلطنتي لهسدتان در نقشده قدالي نقدش گرديدد.
متعاقه آن در سال 1052ه1642 /م پادشاه سيگيسموند هنگام ازدواج دخترش با اميدر
ناحيه پاالتين در راين ،برخي از اين فرشهاي ايراني را بده عندوان جهيزيده بده وي داد.
چهار تخته از اين قاليها كه دو تاي آنها نقش عقاب سدلطنتي لهسدتان را دارد در مدوزة
رزيدنس 48شهر مونيخ نگهداري مي شود.

49

همچنين تعدادي دستنوشتههاي فارسي ،عربي و تركي نيز در ميدان امدوال ايدن
خانوادهها ديده شده كه بيشتر در تملك خانواده سزار توتيسكي 50بودند .آشنايي با هندر
خطاطي فارسي ميان اشدراف لهسدتان در حدال گسدترش بدود و حتدي ملكده جادويگدا
زامويسكا 51در قصر كورنيك زبان و خطاطي فارسي را فراگرفت.

52

فعاليت ميسيونرهاي مذهبي

در كنددار گسددترش روابددط ديپلماتيددك و بازرگدداني ايددران و لهسددتان ،اهميددت
ميسيونرهاي مذهبي نيز همچنان در حال افزايش بود و آنها فعاليتهاي خود را در ايران
گسترش ميدادند .سياسدت انعطداف پدذيري شداهعبداس اول و جانشدينان او در برابدر
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مسيحيت و حقوق و امتيازاتي كه به ميسيونرهاي مذهبي داده شده بود ،باعدث رضدايت
ملل مسيحي گرديده بود .بيشتر اين ميسيونرها مطالبي درباره تاريخ ،فرهندگ و مدذهه
ايران و مشرق زمين نگاشته و از خود به جاي گذاشته اند.
دربار لهستان به ويژه از فعاليدتهداي فرقده ژوزئيدتهدا حمايدت مدينمدود و
كمكهايي از موقوفات سلطنتي لهستان به هيأت لهستاني و فرانسدوي ژوزئيدت در ايدران
تعلق گرفت .يان سوبيسكي سوم پادشداه لهسدتان نيدز بدراي حمايدت از ميسديونرهاي
مذهبي در دربار صفوي كوشش بسيار كرد .او تعداد  1691سدكه از امدوال خصوصدي
خود را به فعاليت ميسيونرهاي مذهبي در منطقه شاماها (شدمال آاربايجدان) اختصداص
داد و حتي چند روحاني و پيشنماز مسيحي را به سفارتخانهها فرستاد و به آنها دسدتور
داد هيئت سياسي لهستان را كه قرار بود از آاربايجان به دربار صدفوي بروندد ،همراهدي
كنند.

53

جملي كارري جهانگرد ايتاليايي گزارشهاي متعددي از مخالفت ارامنه ايدران بدا
هيئتهاي مذهبي كاتوليك كه در ايران بسر ميبردند و مشغول فعاليتهداي تبليغدي نظيدر
ساخت كليسا و نمازخانه بودند ،ارائه كرده است .به گفته وي سفير لهستان بارهدا سدعي
كرده بود با دخالت در اين ماجرا تدابير الزمي جهت مقابله بدا اقددامات ارامنده در ايدن
زمينه بيابد .ارامنه نيز كه سفير لهستان را مانع كار خود مي ديدند ،از هيچ گونده سدعايت
و بدگويي درباره وي دريغ نمي ورزيدند 54.كدارري همچندين از طريدق سدفير لهسدتان
موفق شده بود در مراسم تاجگذاري شاه سدلطان حسدين و بارعدام سدفرا و نماينددگان
خارجي ،جزو ملتزمان ركاب سفير به كا شاهي راه يابد و ديدهها و شنيدههاي خود را
روي كاغذ آورد.

55

از جمله ميسيونرهاي عيسوي لهستاني مشهور در ايدران مدي تدوان از تدادوزيودا
(تاديوس) كروسينسكي 56ياد كرد كه تخصص زيدادي در مسدايل ايدران يافدت .وي در
سال 1119ه 1707 /م به ايران آمد و مدت بيسدت سدال در ايدران ماندد .او از جملده
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شاهدان عيني سقوط صفويه در اصفهان بود .فعاليت وي محدود به امور مدذهبي نمدي-
شد ،بلكه وي مترجم دربار شاه سلطان حسين نيز بود و كمك زيادي به نزديدك شددن
دو كشور به يكديگر كرد .او در مراسم تاجگذاري محمود افغدان نيدز حضدور داشدت و
خاطرات خود را در كتاب «سقوط اصفهان» نوشته است.

57
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نتيجه گيري

تهاجمات امپراتوري عثماني از آغاز تشكيل دولت صدفوي و همچندين حمدالت
اين كشور به همسايه شمالياش و در واقع وجود يك دشدمن مشدترو ،از انگيدزههداي
اصلي برقراري ر وابط بين دو دولت ايران و لهستان در جهت برقراري اتحداد سياسدي و
نظامي با يكديگر بود .بههرترتيه فعاليتهاي ديپلماتيك ايران و لهسدتان مقدارن عصدر
صفوي و به ويژه دوره سلطنت شاه سليمان براي اتحداد در برابدر عثمداني هرگدز جنبده
عملي به خود نگرفت و به تشكيل يك ائتالف واقعي ضد عثماني منجدر نگرديدد .شداه
سليمان صلحطله و شيخ عليخان زنگنه وزيراعظم وي پيشنهادهاي اروپاييدان را مبندي
بر پيشقدمي ايران جهت ضديت و شروع نبرد با عثماني به داليل مختلف نپذيرفتندد .در
واقع صفويان تا پايان اين دوره به عنوان يك اصل مهم در سياست خارجي خدود سدعي
داشتند با حفظ و تداوم روابط دوستانه با دولدتهداي اروپدايي از آنهدا بده عندوان يدك
كمربند ايمني محافظ در مقابل امپراتوري عثماني استفاده نمايند.
در نهايت در اوايل سدة دوازدهم هجري  /هيجدهم ميالدي ستارة اقبدال دولدت
صفوي غروب كرد و در پي آن دولت لهستان نيز تجزيه شد و بخشهاي جديد از سدفر
هيئتهاي ديپلماتيك لهستاني به ايران جلوگيري كردند .فعاليت هدا و رفدت وآمددهاي
ميسيونرهاي مذهبي متوقف گرديد .با اين حال نفوا هندر ،صدنعت و فرهندگ ايدران در
لهستان كه در دوران صفويه و شكوفايي روابط دو جانبده وجدود داشدت و بده جايگداه
خوبي رسيده بود ،همچندان در تمداس بدين ملتهداي دو كشدور برجداي ماندد .در ميدان
كشورهاي اروپايي ،از نظر تداريخي ،لهسدتان نخسدتين مملكتدي بدود كده در آن «ايدران
شناسي» به مفهوم واقعي آغاز شد و تتبعات و تحقيقات مربوط به فرهنگ و ادب ايدران
در اين كشور از آغاز سده هفدهم ميالدي شروع گرديد.
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كازيمير آخرين پادشاه از سلسله واسا بود كه به دليل مخالفت اشراف لهسدتان بدا وي از
سلطنت است عفا كرد و به فرانسه رفت و پس از وي ميخائيل ،گراندوو ليتواني بر تخدت
پادشاهي لهستان نشست .براي اطالعات بيشتر در اين زمينه ن.و .اوزون چارشدي لدي،
تاريخ عثماني،

ج ،5ص.68-9
10. Jan III Sobieski.
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 .11شاو ،استانفورد جي و ازل كورال شاو ،تاريخ امپراتدوري عثمداني و تركيده جديدد،
ترجمدده محمددود رمضددان زاده ،مشددهد :آسددتان قدددس رضددوي ،1370،ج ،1ص371؛
همچنين ن.و،
A Chronicle of the Carmelites in persia and Papal Mission of
the XVIIth and XVIIIth centuries.2Vols. London. Eyre and
Spottiswoode, 1939, Vol. I, p 420.
 .12در مورد فهرست ايدن فرسدتادگان ن.و ،متدي ،رودي« ،ديپلماسدي ايدران در قبدال
عثماني طي دوره سلطنت شاهسليمان اول (1694-1666 /1105-1077م )» ،ترجمده
حسن زنديه ،تاريخ در آينه پژوهش ،س ،1ش( ،1بهدار  ،)1383ص  89ح؛ در زمداني
كه سفر از كراكوو پايتخت لهستان تا اصفهان ،يك سال طول مي كشديد ،در طدول يدك
قرن ،سي ميسيون و هيئت به وسيله طدرفين رد و بددل شدد .ن.گ ،نيدك پدور خشدك

وردي ،رضا(( ،نگاهي به تاريخ روابط لهستان و ايران)) ،فصدلنامه بررسدي هداي ندوين
تاريخي ،ش ،4-5پاييز وزمستان  ،1387ص.148
13. Bohdan Gurdziecki .
 .14شيراكوفسكا-ديندو ،يوالنتا« ،روابدط ايدران و لهسدتان در دوران صدفويه» ،ترجمده
فروغ كوكبي ،پل فيروزه ،س ،4ش( ،13پاييز  ،)1383ص.131
 .15ن.و ،لوفت ،پاول ،ايران در عهد شاه عبداس دوم  ،ترجمده كيكداوس جهاندداري،

تهران :وزارت امورخارجه  ،1380،ص70-1؛ متي ،رودي « ،تجدار در عصدر صدفوي:
شركا وديدگاهها» ،قسمت اول ،ترجمه حسن زنديه ،نامه تداريخ پژوهدان ،س ،1ش( ،1
بهار  ،)1384ص .98 -9
16. Matteos Awanik .

 .17هوشنگ مهدوي ،عبدالرضا ،تاريخ روابط خارجي ايران ،از ابتداي دوران صفويه تا
پايان جنگ جهاني دوم ،تهران :امير كبير ،1364،ص.128

پژوهش نامه تاريخ – سال چهارم – شماره شانزدهم

18. Pedro Cubero Sebastian .

 .19متي« ،ديپلماسي ايران در قبال عثماني ،»...ص ،86بدرازش ،اميدر حسدين(( ،روابدط
سياسي ايران و لهستان در سددة هفددهم مديالدي)) ،فصدلنامه تداريخ روابدط خدارجي،
س ،11ش ،41زمستان ،1388ص.52
 .20متي«،ديپلماسي ايران در قبال عثماني ،»...ص .82 -3
 .21همان ،ص .89
22. .Suski .
23. Salomon Zgorsky (Skourki).
 .24كمپفر ،انگلبرت ،سفرنامه كمپفربه ايدران ،ترجمده كيكداوس جهاندداري ( ،تهدران:
خوارزمي ،)1363،ص .265
25 . Kaminiec(Kamenec) .
 .26در مورد اين شهر و نحوه تصدرف آن توسدط عثمانيهدا ن.و ،شداو ،ج ،1ص -69
368؛ شاردن خبر اين واقعه را در اصفهان طي نامههايي كه از استانبول دريافدت داشدته
بود ،شنيده بود .ج ،2ص541؛ كامينيك دژ نظامي بود بركنار رود دنيستر  Dniestrكده
امروز در اكراين قرار دارد.
 .27سانسون ،سفرنامه ،وضع كشور شاهنشداهي ايدران درزمدان شداه سدليمان صدفوي،
ترجمه تقي تفضلي ،تهران :ابن سينا ،1346 ،ص .174
 .28همان ،ص .204 -5
 .29شاه گفته بود« :چگونه كافران جرأت كرده اند كده مدرا بده نبدرد بدر عليده مسدلمين
دعوت كنند» .ن.و،
A Chronicle of the Carmelites , Vol. I , p 420 .
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سانسون مي نويسد دوباره به سفير جواب داده شد كه شاه ايران ترجيح مي دهد قسمتي
از مملكت خود را از دست بدهد تا اينكه برخالف عهدنامه صلحي كه با سلطان عثماني
منعقد ساخته است عمل نمايد ،ص.205
 .30ن.گ .شاردن ،ج ،2ص ،655كمپفر ،ص ،85سانسون ،ص.172-74
 .31ن.و ،شاو ،ج  .،1ص.371 -2
32. A Chronicle of the Carmelites, Vol. I, p 422.
 .33متي« ،ديپلماسي ايران در قبال عثماني ،»...ص .95
34. .Bogdanbek .
 .35كمپفر ،ص.261-63
36. .Jan Gostkowski .
37. .Ignacy Franciszek Zapolski .
 .38سيراكاسكا -دايندو ،ص 62؛ بدراي اطالعدات بيشدتر در ايدن زمينده ن.و ،بيداني،
خانبابا« ،روابدط سياسدي و ديپلماسدي ايدران و پولدوني در زمدان صدفويه» ،بررسديهاي
تاريخي ،س ،9ش( ،3شماره مسلسل  ،)52مرداد و شهريور ،1353ص 45-6؛ جملدي
كارري ،جوواني فرانچسكو ،سفرنامه كدارري  ،ترجمده عبداس نخجدواني و عبددالعلي
كارنگ ،تهران :انتشارات علمي و فرهنگي ،1383 ،ص.141 -6 ،91 -2
39. .Karlowitz .
 .40ن.و ،شاو ،ج  ،1ص .387 -8
 .41شيرا كوفسكا -ديندو ،ص .132
 .42ازاينرو لوفت معتقد است لهستان در تجارت دولتهاي اروپايي با شرق سهم بسديار
اندكي داشت .ص .66
43. Lvov.
 .44حبيه الهي ،محمد(( ،روابط ايران و لهستان در طي قرون)) ،وحيد ،ش -263
 ،1358 ،262ص60؛ شيراكوفسكا -ديندو ،ص .132 -33
45 .Sigismund III Vasa .

پژوهش نامه تاريخ – سال چهارم – شماره شانزدهم

 .46براي اطالعات بيشتر ن.و ،سيوري،راجر ،ايران عصر صفوي ،ترجمه كامبيز عزيزي
،

تهران :انتشارات سحر ،1366،ص122؛ هاوسدگو ،جندي« ،قاليبدافي» ،هنرهداي

ايران ،زيرنظر دبليو فريه ،ترجمه پرويز مرزبان ،تهران :فرزان روز ،1374 ،ص .130
47. Sefer Muratovitz (Muratowicz).
48. Residenz Museum.

 .49حبيه الهي ،ص59؛ نوايي ،عبدالحسين ،روابط سياسي و اقتصدادي ايدران در دوره
صفويه ،تهران :سمت ،1377 ،ص .129
50.Czartolyski .
51. Jadwiga Zamoyska .
 .52سراكاسكا -دايندو ،ص .61
 .53همان ،ص.63
 .54كارري ،ص .91 ،85 -9
 .55همان ،ص .136 -38 ،111 -12
55. Tadeusz Krusinski.

 .56سراكاسكا ،دايندو ،ص  61-3؛ براي اطالعات بيشتر در مورد وي ن.و،
دولتشاهي ،عليرضا(( ،آن شاهد ژوزئيت)) ،كتاب ماه تاريخ و جغرافيا ،س ،7ش،79
ارديبهشت،1383

ص22-3؛ دولتشاهي ،عليرضا((،همان سياح فرنگي)) ،پل فيروزه،

س ،4ش ،13پاييز ،1383ص.67-79
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