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Abstract 

The era of the Mongols and then Timur is one of the most influential periods in the 

history of Iran, which brought about changes. At this time, we are witnessing many 

changes in various political, cultural, social and economic fields. One of the areas 

that underwent changes was the manners of receiving ambassadors. The Mongols 

had their own customs in the field of receiving ambassadors, which they were 

strictly committed to implementing, even during their Muslim days, they abandoned 

only a part of the principles that were against the laws of Islam.These principles 

were continued in a part of the Timurid era, and in another part we are witnessing a 

change. In this period, despite the aggressive nature of the Mongols and Timur, they 

were not oblivious to the functions of the ambassador exchange, and the ambassador 

exchange was done with various purposes during this period.The current research is 

based on a descriptive-analytical approach and using historical sources to answer the 

question of what obstacles and problems the ambassadors faced in their mission, and 

what were the consequences of these obstacles and problems? 
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  چكيده
هاي تاريخ ايران است كه با خود تغييراتي  عصر مغوالن و سپس تيمور، از اثرگذارترين دوره

هـاي مختلـف سياسـي،     فراوانـي در عرصـه  را به وجود آورد. در اين برهه شاهد تغييـرات  
هايي كه دچار تغييروتحـول شـد، آداب    فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي هستيم. يكي از عرصه

شدت  پذيرش سفرا بود. مغوالن داراي آداب خاص خود در زمينه پذيرش سفير بودند كه به
از اصـول را كـه   اي  متعهد به اجراي آنها بودند حتي در دوران مسلماني خود نيز تنهـا پـاره  

مغاير قوانين اسالم بود، كنار گذاشتند. اين اصول در برخي از ادوار عصر تيموريـان تـداوم   
يافت و در برخي ديگر شاهد دگرگوني هستيم. در اين دوره بـا وجـود خصـلت تهـاجمي     
مغوالن و تيمور، آنها از كاركردهاي مبادله سفير غافل نبودند و تبـادل سـفير در ايـن دوران     

گرفت. پژوهش حاضر بـه روش تـاريخي مبتنـي بـر رويكـرد       مقاصد متنوع صورت مي با
بردن از منابع تاريخي در پي پاسخ به اين سؤال است  كه سفرا  تحليلي و با بهره - توصيفي 
شـدند   رو مي به اهدافي كه در  مأموريت خود داشتند با چه موانعي و مشكالتي روبه باتوجه

  پيامدهايي در پي داشته است؟ و اين موانع و مشكالت چه
 سفير تيموري، ايلخاني، سفارت، موانع ها: كليدواژه
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 مقدمه. 1

آور قتـل و كشـتار بودنـد و     پس از فروپاشي خالفت عباسي و حاكم شدن مغوالن كه پيـام 
كمي از مغوالن نداشت، ظـاهراً   ق) كه در قتل و ويرانگري دست807- 771همچنين تيمور (

روابط ديپلماتيك و دوستانه را داشت؛ ولي يك جامعه بشري هرچند كم آشنا به نبايد انتظار 
شود با ملـل   فرهنگ، دانش و هنر باشد به داليل مختلف سياسي، نظامي، تجاري مجبور مي

به  ديگر ارتباط برقرار كند. دولت ايلخانان و تيموريان نيز از اين امر مستثني نبودند و باتوجه
ار داشتند و اهـدافي كـه مـدنظر داشـتند، بـاب مـراوده را بـا ديگـران         شرايطي كه در آن قر

 گشودند.

دهند، سياست حكومت ايلخاني و تيموري در روابط سياسي با ديگر  مطالعات نشان مي
دوران تيمـور  اكثـر دوران ايلخـاني  و   كشورها، شامل دو رويكرد است. رويكرد اول كه در 

ست و در صورت تبادل سـفير، ايـن تبـادل يـك     حاكم است، رويكردي تهاجمي و آمرانه ا
تعيين تكليف و بر پايه توسعه ارضي و پرداخت باج، اظهار ايلي و ضرب سكه استوار بوده 
است، البته اين بدان معنا نيست كه اين شيوه در همه موارد مصداق داشت؛ بلكه ايلخانان در 

مملوكان، ديپلماسي دوسـتانه، بـا    ارتباط با غرب و دربار قاآن در چين و تيمور در ارتباط با
  وجوه فرهنگي و اقتصادي را جايگزين ديپلماسي آمرانه نمودند.

- 717و ابوسـعيد (حـك    ق)683- 680تكودار (حـك   احمدرويكرد دوم كه در دوران 
در دوران   ق)717- 703(حـك   و الجايتو  ق)703- 694(حك  ق) و تا حدودي غازان736

ر جانشـينان تيمـوري برقـرار اسـت روابـط      و ديگـ  ق)850- 807(حك  ايلخاني و شاهرخ
خارجي دوستانه با وجوه اقتصادي، فرهنگي است، البته جنبه آمرانه ديپلماسي نيز  در جـاي  

  گرفت. خود فعال بود و مورداستفاده قرار مي
هايي  را كه سفرا در دوره زماني  در نوشته حاضر سعي شده است تا موانع و محدوديت

بندي و در نهايت، پيامدهاي اين  شدند، ابتدا شناسايي و سپس دسته اجه ميموردنظر با آن مو
  موانع  در تحقق اهداف سفارت موردنظر، موردمطالعه قرار گيرد. 

 صـورت  باشد تحقيق اين مسئله به صرفاً اختصاص كه مستقلي پيشينه، پژوهش لحاظ به

 در اسـت،  شـده  نگاشته تيموري و مغول دوره در ايران تاريخ در باب كه است، آثاري نگرفته

 هـيچ  در اما است، شده اعزامي هاي سفارت موانع و مشكالت بحث به گذرا اشاراتي هركدام

از   .است نشده گذاشته بحث به جامع و مجزا صورت به سفارت موانع و مشكالت مسئله يك
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تس، پادشاهي و سفيران پاپ به دربار خانان مغول، اثر دو راكه ويل: توان به مي آثار جمله اين
مغولي، اثر آن اف برادبـريج، تـاريخ ايـران دوره تيموريـان،      - ايدئولوژي در دنياي اسالمي 

پژوهش از دانشگاه كمبريج و تاريخ مغول در ايران نوشـته برتولـد اشـپولر اشـاره كـرد. در      
سـفارت  «نامه آقاي مهدي بيگدلو با عنوان  خصوص مطالعات مرتبط با اين پژوهش به پايان

توان اشاره  نيز مي» هاي شرقي خالفت از آغاز دوره مغول تا پايان دوره ايلخانان ر سرزميند
صورت بسيار گذرا به موضوع اين بحث در دوره مغول و ايلخـاني اشـاره داشـته     كرد كه به

سفرا در دربار مغـوالن و ايلخانـان (آداب و   «هاي  توان به مقاله است. در ميان مقاالت نيز مي
جايگـاه تشـكيالتي و   «نگارش عليرضا اشتري تفرشي و مهدي بيگدلو و مقالـه  » تشريفات)

نوشـته  » اجتماعي سفيران و شرايط گزينش آنها در تمدن اسالمي با تأكيد بر عصر ايلخـاني 
مهدي بيگدلو و عليرضا اشـتري تفرشـي اشـاره نمـود كـه بـه آداب سـفارت و شـرايط و         

  يلخاني پرداخته است.هاي گزينش سفير در دوره مغول و ا ويژگي
  

  سفير و سفارت در عصر ايلخاني و تيموري. .2
ها در تاريخ ايران به  اي از پراكندگي و استيالي دودمان با فروپاشي  حكومت ساساني، دوره

وجود آمد. اين دوره كه از هنگام تصرف ايران در زمـان خليفـه دوم و در امتـداد آن زمـان     
دو حكومت اسـالمي يكـي امـوي و ديگـري عباسـي       خلفاي بعدي تداوم يافت با چيرگي

- 198گردد. از زمان خلفاي عباسي و به طور مشخص مـأمون عباسـي (حـك     مشخص مي
نظر خليفه و با گـرفتن مشـروعيت حكومـت از     هاي ايراني تحت ق)، حكومت خاندان218

ه اندكي از زمان و يا به فاصل هاي زيادي هم وي دوباره احيا شد. در اين دوره طوالني دودمان
هم، حكمراني كردند. در اين دوران هويت مستقلي بـراي برقـراري ارتبـاط بـا همسـايگان      

  وجود نداشت و حكام محلي تابع خلفا اين نقش را بر عهده داشتند.
گذشـت،   هروقت سفيري از منطقه تحت حكمراني فرمانروايان محلي مـي  اين عصر، در

و تعداد همراهان و  سفارت از منظور و حركت دأمب و نام از شد، فقط كسي متعرض آنها نمي
. اين فرمانروايان براي رساندند مي خليفه استحضار به را، موضوع  و پرسيدند كاالهاي آنها مي

كردند و  كردند و در بزرگداشت آنها كوتاهي نمي آنها محل اقامت و خوراكشان را تأمين مي
رسيد. بعضي از اين  فير به درگاه خليفه ميكردند تا س در طي مسافرت، آنان را راهنمايي مي
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حكام محلي گروهـي از سـربازان و سـرداران بـزرگ لشـكري را بـراي اسـتقبال از سـفرا         
 ).164- 163 :1363 الفراء، ابنفرستادند ( مي

وسـيله سـفير غافـل نبودنـد سـفيراني را بـه        مغوالن و تيموريان نيز از ايجاد ارتبـاط بـه  
اند. اصلي ثابت در ميان مغـوالن   راني را از ديگر دربارها پذيرفتهدربارهاي ديگر اعزام و سفي

و تيموريان  وجود داشت كه قبل از تهاجم به هر شهري، ابتدا سفيري نزد زمامدار و مـردم  
شدند. در نزد مغوالن زندگي همـه سـفيران حرمـت     فرستادند و خواستار اطاعت مي آن مي

سوزد، سفير پادشـاه   زتاب يافته بود: گياه تازه نميطور كه در يك مثل با بااليي داشت؛ همان
  ).51: 1399ميرد (برادبريج،  نمي

هـاي شـرق خالفـت و نهادهـاي      مغوالن بر خالف سلجوقيان كه وارث تمدن سرزمين
: 1372گذاشتند (لمبتن؛  ورسوم پيشين نمي سياسي آن بودند، چندان وقعي به نهادها و آداب

ورسوم و سنن خاص خـود از طريـق    باورها، اعتقادات، آداب ). بلكه با اصرار بر اصول،33
 پذيرش پاي فشردند. آنها در زمينه پذيرش سفير آداب خاص خود را داشتند. "ياسا"قانون 

 كـه  داشتند را اجازه اين وزرا نبود؛ بلكه شاهزادگان و فرمانروا انحصار در در اين دوره، سفير

خاطر طرز تفكر آنها نسبت  ). اين به362: 1351بپذيرند (اشپولر، حضور به را خارجي سفراي
دانستند؛ لذا هركسي بـه   مغولي و هيئتي مي –داري بود كه آن را امري خانوادگي  به مملكت

  داد. خود اجازه ارسال سفير مي
رسـاني بـه همـان دوره چنگيـز و حتـي قبـل از        حال سابقه ارسال سـفير و اطـالع   بااين
رسد و در تاريخ سري مغوالن موارد زيادي از فرستادن سفير و ردوبدل  ميگيري وي  قدرت

 ).106و  72و  69و  68: 1382خورد ( اي بچشم مي پيام در همان دنياي قبيله

هرچند بايد يادآوري كرد كه تحول ماهيت و نوع سفارات بخصوص از دوره مغـول از  
ي تا دوره ايلخاني دچـار تغييـر در   اي، و تشكيل حاكميت مغول عهد تالش براي اتحاد قبيله

ق) 680- 663نوع، ماهيت و پيام آن دارد كه در مرحله اول حداقل تا عهد اباقاخـان (حـك   
(حداقل در تاريخ ايران) سفارت به معناي ارسال هشـدار و تهديـد و درخواسـت ايلـي از     

تغييـر   بـا مصـر لحـن بسـيار     بخصوص دررابطه اما از دوره احمد تكودار طرف مقابل بود و
). هرچند بايد 113- 112/ 1: 1338؛ وصاف الحضره، 255- 254: 1381كند (ابن الفوطي،  مي

وجه قادر به طرح ادعاهاي  هيچ خاطرنشان كرد بعد از شكست عين جالوت ديگر مغوالن به
اي از جمله  رغم اهميت سفير و سفارت در هر دوره حال علي تهديدآميز پيشين نبودند. بااين
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هاي آن در دوره ايلخـاني و تيمـوري پرداختـه     ها و چالش در ذيل تنها به آسيبدوره مغول 
  شود كه تقريباً تا حدي فضاي واحد و خاصي بر آنها حكمفرما بود. مي
  
  ها. در سفارت  موانع و مشكالت .3
  فتار نابهنجار سفير در حين سفارتر 3.1

هر كشور و ملتي درگذشته در زمينه پذيرش سفير داراي اصول و آداب خاصي بوده اسـت  
شد  شد. در برخي موارد عدم رعايت اين اصول، باعث مي كه بايد به آنها احترام گذاشته مي

كه سفير جان خود را از دست بدهد. گاهي هم باعـث نـاراحتي پادشـاه و دربـار پذيرنـده      
  كرد.  موفقيت همراه مي شد و سفارت را با عدم مي

 فرستادن با مسيحيان كشورگشايي، در آنان سريع هاي پيشرفت و مغوالن ظهور با زمان هم

 اين از يكي رياست مغوالن، در پي افزايش سطح روابط با آنان برآمدند، دربار به هايي هيئت

 باهدف كسب اجازه خان براي استقرار هيئتي مسـيحي در قلمـرو امپراتـوري بـا      ها، هيئت

آمد. چنانچه  وجود به مشكالتي آنها براي مغول آداب با نبودن آشنا علت به كه بود" روبروك"
 بايسـت بـه   مـي  كـه  را بزرگ خان نام كه داد مغول، نشان نشين مالقاتش با حاكم در نخستين

 بـزرگ  خـان  مقام به توهيني را آن كه خبري بي اين كم مغول، ازداند، حا نمي برود حضورش

 براي كردند اخطار او به كه داد رخ موقعي او سفر حادثه شد. دومين ناراحت دانست، بسيار مي

 بود، شده صادر او سفر اجازه باره ق) در655- 648(حك  خان منگو مهر به كه فرماني گرفتن

: 1393؛ اشـتري تفرشـي و بيگـدلو،   19: 1364نوايي، ؛185: 1346بزند (باركهاوزن، بايد زانو
) 19: 1364نداشـتند. (نـوايي،   تقـديم  اي هديـه  هيچ مغول آداب خالف بر همچنين ). آنان58

 اي سركرده هشدار و اطرافيان از يكي موقع حاكم مغول دستور قتل وي را داد؛ ولي دخالت به

) حـاكم او را  20: 1364داد (نـوايي،  نجـات  را آنـان  جـان  بـود،  كشيشـان  حراست مأمور كه
راهي كرد. او در قراقروم به خدمت منگو رسيد و به دربار  مرخص كرد و به سمت قراقروم

او بار يافت. اما با تقاضاي پاپ مبني بر اقامت يك هيئـت  مـذهبي  در قلمـرو امپراتـوري     
 موافقــت نشــد و روبــروك پــس از دو مــاه اقامــت در پايتخــت اجــازه مرخصــي يافــت 

).  گروه ديگر كه توسط پاپ بـه دربـار مغـوالن راهـي شـده بـود       187: 1346(باركهاوزن،
هاي باتو، از  ) توسط پيك646- 644شد. گيوك خان (حك  هدايت مي "پالن كارپن "توسط
خـالي   هاي پاپ آگاه شده بود، از اينكه نمايندگان چنين بلند پايگاهي بـه نـزد او دسـت    نامه
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گذاري با كاستن از جيره خـوراك آنـان ايـن     ي شد. پس از تاجآمده بودند سخت در شگفت
  ).94: 1353ويلتس،(ناخشنودي را نمودار ساخت 

پس از اباقا، برادرش احمد تكودار به ايلخاني رسيد. او اولين ايلخان مسلمان بود. بنا بـر  
 ديوان، ايلخان نمايندگاني براي اعالم مسلماني خـود نـزد سـلطان مملـوك     پيشنهاد صاحب

). در 4/906: 1383؛ ابـن خلـدون،  6/4140: 1382،احمد تتوي، آصف خان قزوينيفرستاد (
دهي امـور موقوفـات،    اي كه همراه  سفرا بود عالوه بر مسائل سياسي و نظامي از سامان نامه

ها براي امور حج و تجارت سخن گفتـه بـود (ابـن     فرمان برگزاري مراسم حج و تعمير راه
ين تغيير دين، برهان اصلي ايدئولوژيكي مشـروعيت مملوكـان را در   ). ا385: 1364العبري،

كننـد و نبـرد    كردند كه ايلخانان كافر بر مسلمانان ستم مي هم شكست. مماليك استدالل مي
سلطان مملوك در برابر آنان براي پشتيباني از اسالم موردنياز است. همچنين توجه تكـودار  

را ق)689- 678(حـك   ي مذهبي مشروعيت قالونبه امور  حج و موقوفات و ساخت بناها
  ).70- 69: 1399مورد تهديد قرارداد (برادبريج، 

االسـالمي و   كـه مقـام شـيخ    "شيخ عبـدالرحمان  "هيئت دوم سفارت تكودار به رياست
ــر عهــده داشــت (وصــاف الحضــره،   ؛ 1/110: 1338رياســت اوقــاف ممالــك احمــد را ب

فرستاده شد. همچنـين عامـل توجـه احمـد بـه       )  به دربار مماليك5/330: 1339ميرخواند،
). در 259: 1381واسطه او احمد اسالم آورد (ابن الفوطي،  اسالم، شيخ عبدالرحمان بود و به

بان حركت كند. از سفير خواسته شـد تـا از    قلمرو مماليك تنها سلطان حق داشت زير سايه
با اجبار حاكم حلب، سفير از  پوشي كند كه با مخالفت او همراه شد. سرانجام بان چشم سايه

بان و همراهان مسلح مغولي صرف نظركرده و بـا محافظـت شـديد بـه دمشـق       داشتن سايه
حرمتي را با منتظر گذاشتن سفير به مدت چند ماه در قلعه دمشق  فرستاده شد. قالون اين بي
انه شدن تكودار، صبر كرد سپس با شـكوهي تمـام و سـبكي شـاه     پاسخ داد و تا زمان كشته

حرمتي سفير و دشمني با احمد و شخص سفير را با فرسـتادن،   سفير را پذيرفت. جواب بي
هاي محقر قلعه، كاهش مواجب آنها، ضبط بيشتر اموال آنها و رهاكردن  فرستادگان به بخش

بكـر   ) كه با مرگ سفير همراه بـود (ابـي  76- 74: 1399بار (برادبريج، آنها در وضعيتي نكبت
  )ادامه داد.195: 1389قطبي،
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  سفير شدن زنداني و حبس 3.2
  هاي خارجي سفارت 3.2.1
 و حبس خطر شد، مي مواجه آن با خود مأموريت انجام هنگام در سفير كه اي عمده خطرات از

 طـرف  كـه  افتاد مي اتفاق مواقعي در بيشتر مسئله اين بود. پذيرنده دربار وسيله به شدن زنداني

 را خود ديگر طرف كه درحالي داشت مقابل طرف از نشاندگي دست درخواست سفير فرستنده
كه زمـاني   كرد، چنان مي تلقي خود به توهيني را او تقاضاي و دانست نمي مقابل طرف از كمتر
 و خطبـه  خوانـدن  و سـكه  زدن و اطاعـت  خواسـتار  و فرستاد مصر به غازان فرستادگانيكه 

 روانـه  را فرستادگاني پاسخ در مصر سلطان )412/ 5: 1339 شد، (ميرخواند، خراج پرداخت

 همراه صندوقي آنان همچنين .نگرفت قرار غازان موردپسند نمود؛ ولي جواب او غازان دربار

جنگي بود. خاطر پادشاه از اين جواب و  اسلحه شد، پر از ملزومات و گشوده داشتند، چون
؛  احمـد تتـوي،   2/1309: 1373شـدند (همـداني،   محبـوس  ايلچيان آن حرمتي آزرده شد بي

 بـراي  را هيئتـي  كـه  الجايتو هنگامي سلطان زمان ) و در4320/ 7: 1382آصف خان قزويني،

 رفتنـد (القاشـاني،   مصر به آنان همراه به فرستاد، هيئت ياد شده، مصر به مصالحت و دوستي

1348 :42.(  
گرفته است. در يكي  صورتكرات  رفتار ياد شده، با ايلچيان تيمور و جانشينان وي نيز به

- 801جانـب فـرج (حـك     ها كـه از سـوي تيمـور، باهـدف آزادي اتلمـش بـه       از سفارت
؛ 1/841: 1383ق)انجام شـد، او ايلچـي را محبـوس سـاخت. (سـمرقندي، دفتـر دوم،      815

)پس از اين واقعه تيمور بر خالف نظر فرماندهانش كه لشكر 492- 491/ 3: 1380خواندمير،
دانستند. دستور حمله به شـام را صـادر    هندوستان و گرجستان خسته مي واسطه هجوم را به

كرد. او سپس به بغداد و گرجستان نيـز   كرد و شهرهاي شام يكي پس از ديگري سقوط مي
ق)او را 804ور شد. درگيري بعدي او با ايلـدروم بايزيـد بـود كـه در جنـگ آنقـره (       حمله

  شكست داد.
وباره سفيري نـزد فـرج فرسـتاد و عـالوه بـر آزادي      بود كه تيمور د پس از جنگ آنقره

اتلمش، اين بار خواستار خواندن خطبه و زدن سكه از سوي او نيز شـد (سـمرقندي، دفتـر    
) ايــــن 3/511: 1380؛ خوانــــدمير،6/423: 1339؛ ميرخوانــــد،938- 937/ 1: 1383دوم، 

زد تيمـور روانـه   درخواست با موافقت مملوك مصر همراه بود و اتلمش نيز آزاد شد و به ن
  شد.
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  اي. هاي منطقه سفارت 3.2.2
ق) 786- 760هاي تيمور بر سرزمين ايـران، شـاه شـجاع مظفـري (حـك       در يكي از هجوم

ق) و ديگـر افـراد   789- 786العابدين (حك اي به اين مضمون كه سفارش فرزندش زين نامه
/ 1تا: ف اهل، بي؛ يوس563- 1/560: 1383خاندان مظفري را كرده بود (سمرقندي، دفتر دوم،

) نـزد  26: 1379؛ تاريخ تيموريان به روايت كمبـريج، 344- 342: 1346؛ مؤيد ثابتي، 69- 66
تيمور فرستاد. تيمور با استقبال از اين نامه، سفيراني را فرستاد تا جهت اميرزاده پيـر محمـد   

؛ 1/548: 1387بن جهانگير، يكي از نوادگان مظفري را خواستگاري كرده و بياورند (يـزدي، 
  ).4740/ 7: 1382،احمد تتوي، آصف خان قزويني؛ 95: 1363شامي،

العابـدين   طرف آذربايجان و عراق كشيد. ايلچي نزد  زين امير تيمور هنگامي كه لشكر به
خواهي و اتحاد بـود بنـا بـر آن در     فرستاد و پيغام داد كه پدر مرحوم تو با ما در مقام دولت

بايد كه به مالزمت به درگاه  ما بيايي تا  و ارسال نمود مي، مكتوبي در سفارش ت وقت وفات
العابدين اظهار ايلي ننمود و ايلچـي را بازداشـت نمـود     آن ممالك را بر تو مقرر داريم. زين

). تيمـور بـا   150- 149: 1379؛ واله اصفهاني،319/ 3: 1380؛ خواندمير، 104: 1363(شامي،
اصفهان را تسخير نمود. سپس راهي شيراز شـد  لشكر خود به ممالك مظفريان حمله برد و 

جانب شوشتر نزد شاه منصـور رفـت. در آنجـا     العابدين راه گريز در پيش گرفت و به و زين
  ).597- 1/595: 1383اي حبس شد (سمرقندي، دفتر دوم، توسط شاه منصور در قلعه

 جاليـري گرفتن قدرت، احمد  هاي شاهزادگان تيموري براي به دست زمان با رقابت هم
ق) از اين اوضاع استفاده كردند و با 823- 791و قرايوسف تركمان (حك )813- 784(حك 
دادن عمال تيموري توانستند بر قلمـرو غربـي تيمـور مسـلط شـوند. ايـن مسـئله،         شكست

سياست شاهرخ را (توسعه اقتصادي از طريق راه ابريشم) با چـالش مواجـه كـرد. در ميـان     
اي موقعيت بسيار مهمي براي قرايوسف و همچنين شاهرخ بود. شهرهاي غربي، سلطانيه دار

خواست با تسلط بر آن شهر كه پايتخت ايلخانان بود خود را جانشين ايلخانان  قرايوسف مي
برآن سلطانيه ازلحاظ اقتصـادي نيـز    بردن جاليريان را توجيه كند. عالوه معرفي كند و ازبين

قي كل تجارت دريايي و زميني جهان بـه شـمار   نقطه تال«داراي موقعيت استراتژيك بود و 
» تــرين رابــط بازرگــاني ميــان آســيا و اروپــا مبــدل ســاخته بــود رفتــه و ايــران را بــه مهــم

اي بود كه قدرت حـاكم بـر آن    گونه الجيشي سلطانيه به موقعيت سوق) «81: 1390(رحمتي،



 343   )محبوبه شرفيو  ميثم ياري مطلق(... سفارت در دوره ايلخاني و تيموري: 

 

» افــت.ي در صــورت دارابــودن ارتشــي كارآمــد تــوان پيشــروي در عــراق عجــم هــم مــي
 ).83: 1390(رحمتي،

آميز موضوع را حل كنند. قرايوسف سفيري را  طرفين ابتدا سعي كردند با روش مسالمت
نزد شاهرخ فرستاد، گفت كه اگر آن حضرت واليت سلطانيه را به مـن ارزانـي دارد آنچـه    

؛ حـافظ  2/215: 1383آورم (سـمرقندي، دفتـر اول،   جـا مـي   خواهي باشـد بـه   وظيفه دولت
  ).1/192؛ يوسف اهل، بي تا:98: 1349؛ روملو،3/585: 1380ابرو،

واسطه  مضمون رسالت آنكه امير يوسف بي«شاهرخ نيز ايلچي به نزد قرايوسف فرستاد 
(حـافظ  » وگوي است، از سر مخالفت باقاعده موافقـت آيـد.   تنازع و تخاصم كه داعيه گفت

(احمد تتوي، آصف خان قزويني:  »دست از قزوين و سلطانيه بازدارد.) «711/ 4: 1380ابرو،
7/5121 -5122.(  

گرفته و قطعاً بااطالع او  ها كه از سوي يكي از امراي شاهرخ صورت در يكي از سفارت
يكـي از   الدين شاه ملك حاكم كرمان بوده است به اين موضوع اشاره كرده است. امير غياث

و پيغام داد كه بهتر است از  رسم رسالت نزد امير قرايوسف ارسال داشت مالزمان خود را به
كارهاي گذشته خود استغفار و توبه نمايند و قلعه سلطانيه و بلده قزوين را به ديـوان اعلـي   
باز گزارند تا ما حضرت خاقاني را از مقام انتقام گذرانيده نشان ايالـت آذربايجـان و اران و   

سـفير توسـط قرايوسـف در    بغداد را تا حدود روم و شام به نام آن جناب ارسال داريم اين 
؛ 6/652: 1339؛ ميرخوانــد،278- 2/277: 1383تبريــز حــبس شــد. (ســمرقندي، دفتــر اول،

  ).606/ 3: 1380خواندمير، 
رغم طبيعت آرام شاهرخ، وي ناچار به جنگ شد و بـا   جايي نبرد، علي اعزام سفير راه به

نبردي صورت نگرفته بـود   تدارك نيرو روانه آذربايجان براي نبرد با قرايوسف گرديد. هنوز
پاشيدگي لشكرش شد و فتح ايـن منـاطق بـر شـاهرخ      كه خبر فوت قرايوسف باعث ازهم

 مسجل شد. تبريزيان سفير محبوس شده را آزاد كردنـد و اظهـار اطاعـت و ايلـي نمودنـد.     
  ).204: 1341؛ نوايي،1/160: 1275(فريدون بك،
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  هاي داخلي سفارت 3.2.3
ق) تشـكيل داد. در  772آمدن بر رقباي محلي در ماوراءالنهر قوريلتايي (تيمور پس از غالب 

ميان امرا تنها زنده حشم حاكم شبورغان بود كه در مجلس حاضر نشد. تيمور سـفيراني بـه   
نزد زنده حشم فرستاد. اما او عالوه بر اينكـه حاضـر نشـد بـه حضـور اميـر تيمـور بيايـد،         

  ).93: 1379صفهاني،ا فرستادگان را نيز حبس نمود. (واله
ق). زنده حشم طاقت 772امير تيمور لشكر به شبورغان كشيد و قلعه را محاصره نمود (

نياورد و درخواست نمود كه اگر لشكر برگردد او خـود بـه درگـاه خواهـد آمـد. بـا قبـول        
درخواست او توسط تيمور لشكر به سمرقند برگشت. زنده حشم با شفيع ساختن امرا نـزد  

: 1383يافت، بخشيده شد و به حكومت خود بازگشـت. (سـمرقندي، دفتـر دوم،   تيمور بار 
1/450 -451.(  

شاه (حك  شدن جهان ق) پس از كشته873- 855در آن هنگام كه سلطان ابوسعيد (حك 
ق)  به واليت آذربايجان و عراق آمد. موالنا محمد را به رسالت نزد حاكم شيراز 872- 841

داشت، در ميانه راه جمعي از سپاه تركمان او را گرفتـه نـزد   زد ارسال  كه دم از مخالفت مي
اميرحسن بيك بردند، پادشاه بنا بر شفاعت موالنا صدرالدين محمد طبيب، خون مولـوي را  
بخشيده او را مقيد نگاه داشت تا زماني كه سلطان ابوسعيد كشته شد آنگاه او را آزاد نمـود.  

  ).108/ 4 :1380خواندمير،؛ 6/864: 1339ميرخواند،(
شاه قراقويونلـو، سـلطان حسـين بـايقرا (حـك       به هنگام درگيري ميان ابوسعيد و جهان

ق)  در استرآباد به سلطنت نشسته بود و آن نواحي در اختيار او بود. سلطان بايقرا 911- 873
تصميم گرفت كه خطبه و سكه به نام ابوسعيد نمايد. مقارن اين اتفاقات از طـرف ابوسـعيد   

اي داشت مبتني بر اتحاد و دوستي و اينكـه آن   يش الهي به ايلچي گري آمد و نامهقتلق درو
اي را كه از دست او گرفتنـد متعلـق بـه     شاه كمك نمايد و هر منطقه حضرت در دفع جهان

سلطان بايقرا باشد. سلطان ايلچي را انعام فرموده و اجازه انصراف داد. ابوسعيد زماني كه از 
اندازي به مناطق تحت سلطه نواب سلطان بايقرا اقدام  رغ گشت. به دستشاه فا انديشه جهان

ها يكي از اميران ابوسعيد گرفتار شد. سلطان بايقرا او را بـراي   نمود در يكي از اين درگيري
تأكيد بر اتحاد و مودت به همراه امير سيد به نزد ابوسعيد فرستاد؛ اما ابوسعيد بـا اميـر سـيد    

: 1380؛ خوانـدمير، 19- 7/18: 1339و را محبوس ساخت. (ميرخوانـد، خوب رفتار ننمود و ا
4/121.(  
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  قتل، بيماري و فوت سفير 3.3
 و ايـران  در متفـاوت  فرهنگـي  بـا  مغوالن آمدن كار روي و عباسي، خالفت فروپاشي از پس

 قتـل  صورت در و مورد تأييد بود نيز آنها ميان در سفرا مصونيت اسالمي، اصل هاي سرزمين

/ 4: 1382آورد (راونـدي،  مـي  روي كشـور  آن مـردم  بـه  شـوم  سرنوشـتي  آنهـا،  گانفرسـتاد 
 بـا  بـود  برابـر  و رفـت  مي شمار به ها جنايت ترين بزرگ از مغوالن نگاه از سفيران )كشتن771

 ). با17: 1397؛ بيگدلو، اشتري تفرشي،64: 1389؛ مارشال، 49: 1353جنگ. (ويلتس، اعالم

 را آنها خون انتقام كه وقتي مگر نمايند نمي صلح وقت هيچ كشتند مي را آنها سفراي كه كساني
 سـرزمين  بـه  چنگيـز  حملـه  اصـلي  داليـل  از يكـي  كه ). چنان9: 1327باشند (براون، گرفته

 شـده  خـوارزم  دربـار  روانه آن پي در كه سفرايي سپس و بازرگانان كشتن را  خوارزمشاهيان

 .دانند مي بودند

پايبندي به اصل ياد شده، در ميان تيموريان نيز مورداحترام بود. آنها در برخورد با سـفرا  
سعي كردند تا حرمت جان سفير حفظ شود. تيمور در برخورد با سـخنان نسـنجيده سـفير    

  مصر، به او گفت: 
 راسـتوا  قاعده اين از پاي و نيازارندي را فرستادگان كه بودي پيشين پادشاهان شيوه اگرنه
 سـيرت  و گـذارم  آنـان  اثر بر قدم كه بود نمي شايستگي اين مرا اگر و نگذراندي سوتر آن

: 1373 عربشاه، داشتم. (ابن مي روا تو با آني شايسته كه را آنچه هرآينه دارم زنده گذشتگان
161.(  

يا اينكه مملوك مصر در هنگام پيشروي تيمور در شام، سـعي كـرد در قالـب فرسـتادن     
تيمور صدمه وارد كند. ولي به هدف خود نرسيدند و گرفتار شدند. رفتار تيمور با ايلچي به 
در قواعد ما كشتن ايلچي  كه دهنده باور تيمور به مصونيت جان سفرا است. فرمود آنها نشان

بفرمودند. يكـي را بـا    مباح او قتل شرع فتواي به و است مفسد بس رسم نيست؛ اما يك كس
گوش و بيني بريدند.  نفر ديگر را دو آن و تند و با آتش سوزاندندخنجر زهرآلود خودش كش

 ).495/ 3: 1380؛ خواندمير، 230: 1363؛ شامي، 917- 916/ 2: 1380(حافظ ابرو، 

رسيد. اين  شد و سفير به قتل مي شود كه اين اصل ناديده گرفته مي البته مواردي ديده مي
ير بــه دنبــال آن بــود ارتبــاط داشــت شــرايط بــامحتوا، مضــمون، پيــام و اهــدافي كــه ســف

افتاد كه بين دو طرف مبادله كننـده سـفير    ) و بيشتر در مواقعي اتفاق مي142: 1393(بيگدلو،
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و روابط خصمانه برقرار بود. در دوران موردنظر اين تحقيـق شـاهد مـواردي     شرايط جنگي
 مراه بوده است.شدن سفير ه چند از عدم رعايت حرمت جان سفير هستيم كه با قتل و كشته

) چنگيز با فرستادن سفير 107: 1382پس از واقعه اترار و قتل بازرگانان مغول، (جويني، 
خواستار مجازات عامالن آن واقعه شد، اما خوارزمشاه بر خالف روال معمول در برخـورد  

اي نكـرد، بلكـه دسـتور داد رسـول خـان را نيـز كشـتند         تنهـا اقـدام دوسـتانه    با سـفرا، نـه  
دانيم كه در نـزد مغـول، سـفير     ) و ريش همراهانش را تراشيدند. مي39- 38: 1366،(نسوي

مصونيت تقدس آميزي داشت و تراشيدن ريش نيز اهانت بسيار بزرگي نسبت به يك مـرد  
سـوز بـر عليـه     ). پيامد اين اهانت شروع جنگي خانمـان 65: 1399شد. (هال،  محسوب مي

  پيوست. انه بود و ديريازود اين درگيري به وقوع ميخوارزمشاهيان بود. البته قتل سفير به
در هنگام هجوم مغوالن به ايران در زمان چنگيز نيز شاهد تكرار ايـن واقعـه هسـتيم. از    
جمله اينكه سفير اعزامي شاهزاده تولوي بـه هـرات جهـت اظهـار اطاعـت توسـط ملـك        

ر از همه طرف بـه  الدين محمد به قتل رسيد. تولوي در غضب شد و دستور داد لشك شمس
: 1399بيگ، ؛ الغ67: 1352شهر هجوم برند و هر كه را ديدند به قتل برسانند (سيفي هروي، 

). و يا سفير اعزامي جوچي به سقناق جهت اطاعت توسط مردم شهر به قتل رسيد. در 202
؛ 490/ 1: 1373عـام مـردم شـهر صـادر شـد. (همـداني،        پي اين اقدام دستور حمله و قتـل 

  ).125/ 1: 1387؛ يزدي،234: 1363اي،  رهشبانكا
 به را غنايم از قسمتي  ق)663- 654هالكو (حك  بغداد، تصرف از منگوقاآن پس زمان در

 اردوي خان ق)،664- 652بركاي (حك  نزد را آن از ديگر قسمتي ياسا طبق و فرستاد خان نزد

 فرسـتادگان  و نكرد قبول فرستاد بركاي به آنچه كه اند كرده روايت چنين ثقات«فرستاد  زرين

). گرچه داليلي همچون قتل خليفـه و ويرانـي   198/ 2: 1389(جوزجاني،» بكشت را هالكو
) اما علت 2/1044: 1373شود (همداني، بغداد به دست هالكو براي اين رفتار بركاي ذكر مي

 دانسـت،  هالكـو  توسـط  آذربايجـان  و اران تصـرف  در اين رفتـار و دشـمني را بايـد    اصلي

بـود. (وصـاف    گرفته تعلق جوچي الوس به مناطق اين الوس ها تقسيمات زمان در كه درحالي
  ).1/50: 1338الحضره،

هوالكو با حدود چهل هزار سپاهي براي يورش بـه مصـر آمـاده    پس از پايان كار شام، 
 كـه خبـر درگذشـت منگـو را     1).76: 1391شد تا دولت مماليك را نابود كند. (شـبارو،   مي

كننـده سـرزمين    شرايط سبب شد تا هالكو براي رويارويي با وضعيت نگـران  دريافت كرد.
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خواست به قراقروم رود و شانس خود را براي تصاحب  اصلي، و يا به اين دليل كه شايد مي
مقام قاآني بيازمايد از ادامه پيشروي دست كشد. او  سردار خود كيتوبوقـا را در شـام بـاقي    

هالكـو، نـزد   طرف شرق برگشـت. در وقـت تـرك شـام،      بيشتر سپاه بهگذاشت و خود  با 
برداري فرستاد كـه   ق) سفيراني جهت فرمان658- 657الدين قطز (حك  مملوك مصر سيف

به سرنوشت هولناكي دچار شدند. قطز پس از مشورت با بزرگان  به قتل سفرا دسـتور داد.  
ــداني، ــزي، 1031- 2/1028: 1373(هم ــد،540- 537: 1397؛ تبري - 264/ 5: 1339؛ ميرخوان

يكـي از آنهـا در بـازار    ). «3993- 6/3991: 1382؛ احمد تتوي، آصـف خـان قزوينـي،   265
ها در قلعه جبل، و ديگري در بيـرون بـاب زويلـه، سـومي در بيـرون بـاب النصـر و         اسب

چهارمي در ريدانيه به روش توسيط [شخص را با شمشـير از وسـط دونـيم كـردن] كشـته      
). پيامد آني اين اقدام، جنگ عين جالوت و شكست مغوالن بود كه 62: 1396(قاسم،» شدند

سوي نواحي غربي دنياي خالفت اسالمي را سد كرد. اين نبرد خط بطالني بر  راه مغوالن به
عنوان آخرين ميخ در تـابوت وجـود مغـوالن در     ناپذيري مغوالن كشيد و به افسانه شكست

  ).71: 1396سرزمين شام بود (قاسم،
  ) معتقد است كه:81: 1391حتي شبارو (

مبالغه نيست اگر گفته شود پيروزي مماليك بر مغوالن در عين جالوت اروپا را از حمله 
مغول نجات داد. او قصد داشت پس از ورود به مصر از راه طبيعي ساحل شمال آفريقا 

يموده بودنـد،  الطارق، به جنوب اروپا كه اعراب آن را در زير پرچم اسالم پ و تنگه جبل
  .برود به غرب

اين پيروزي باعث شد تا اهالي شام بر ضد مغوالن قيام كنند. قطز، نظـم و امنيـت را بـه    
همه شهرهاي شام بازگرداند و در مساجد آنجا، از شهر حلب تا شهرهاي فرات، بـه نـام او   

   2).81: 1391خطبه خوانده شد (شبارو،
سواراني را بـراي كشـتن ملـك ناصـر      هالكو پس از شنيدن خبر شكست عين جالوت،

: 1373تـازگي حكومـت شـام و دمشـق را بـه او داده بـود. (همـداني،        ايوبي فرستاد كه بـه 
2/1033 -1034.(  

همچنين، ايلگانويان را با لشكري بزرگ بـه شـام فرسـتاد و آنجـا را  تصـرف و تـاراج       
شـده بـود بـه     ق) رسيد كه جانشين قطز678- 658كردند. هنگامي كه خبر به بيبرس (حك 

مقابله او شتافت و ايلگانويان كه توان رويارويي با او را نداشت، با شنيدن اين خبـر شـام را   
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رها كرد و به سمت روم رفت و بار ديگر خطبه و سـكه بـه نـام مماليـك در دمشـق شـد.       
  ).2/1034: 1373(همداني،

اختالفي كه ميان او واسطه  هوالكو قصد داشت كه دوباره لشكر به شام و مصر برد؛ اما به
: 1373و ديگر مغوالن پس از منگو به وجود آمده بود فرصت اين كار را نيافـت. (همـداني،  

  ).38: 1389الدين شيرازي، ؛ قطب2/1034
كرد جرأت نداشت كـه   هالكو در واقع نظر به موقعيت خارجي كه مقامش را تهديد مي

رق از سـوي جيحـون توسـط    قسمت عمده لشكر خويش را به شام بفرستد. او از طرف ش
شد. از طـرف اردوي زريـن نيـز از طـرف      دار اريق بوكا بود سخت تهديد مي الغو كه طرف

بركه  كه دين اسالم را برگزيده و از رفتار هالكو با خليفه عباسي به خشم آمده بود. مرزهاي 
. او شايد دانست قلمرو هر يك از ايشان كامالٌ مشخص نبود. بركاي، قفقاز را از آن خود مي

نشين وي نيز تبـديل بـه    ترسيد از اينكه اگر هالكو شام و مصر را به تصرف درآورد خان مي
رو پس از نبرد عين جالوت بـديهي بـود كـه     نشانده هالكو گردد. ازاين يك حكومت دست

  ).116- 115: 1363دورانديشي وادارش كند با مملوكان همدست شود. (ساندرز، 
ني نامزد دهلي گشتند با فرماني مشتمل بـر درخواسـت ايلـي و    از جانب الجايتو، سفيرا

اطاعت حاكم دهلي، در ضمن از ايشان دختري خواست. سلطان دهلي فرمـود تـا رسـوالن    
سلطان را بند بر نهادند و هيجـده تـن از همراهـان آنـان را در پـاي پيـل افكنـد. (وصـاف         

 ).297: 1346؛ آيتي، 4/528: 1338الحضره،

در دوره تيموري نيز هستيم. فرستاده تيمور نـزد سـلطان مصـر برقـوق      شاهد اين رفتار
ق)  به ايـن سرنوشـت دچـار شـد و بـه قتـل رسـيد. (سـمرقندي، دفتـر          801- 784(حك 
). ابوالوفــا 1/129: 1275؛ فريــدون بــك، 355- 6/354: 1339؛ ميرخوانــد،1/840 1383دوم،

  كند: ورد اين اقدام روايت مياي به تيمور در م به نقل از برقوق در نامه 3)90: 1390(
كرد مأموران ما مراقـب   وآمد مي فرستاده مذكور به مناطق تحت نظارت و مراقبت رفت

وي بودند. وقتي به منطقه تحت نظارت رسيد به نماينده ما در آنجا گفت اين منطقـه را  
ديشـي  به نفع امير تيمور تجزيه كنيد و به نام او خطبه بخوانيـد. اگـر او فرسـتاده خيران   

است نبايد بيش از اندازه فضول باشد و از حد خود تجاوز نمايد سخني كه شايسـته او  
نيست بر زبان آورد و درباره آنچه به او مربوط نيست صحبت كند و پا از گلـيم خـود   
فراتر نهد، زيرا از فرستاده شايسته نيست جز آنكه نابينا، گنـگ، خردمنـد و سرسـنگين    

  باشد. 
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ه برقوق زنده بود كاري انجام نداد؛  اما پس از فوت او و جانشيني فرج تيمور تا زماني ك
اي به فرج نگاشـت و خواسـتار ايلـي     به شام حمله برد و آنجا را تصرف نمود و سپس نامه

  شد كه با موافقت فرج همراه بود. 
فرستاده تيمور نزد حاكم حلب، توسط شدون نايب دمشق كه در آن زمان به همراه ديگر 

ندهان شامي در حلب بودنـد در برابـر مـردم گـردن زده شـد و بـه قتـل رسـيد (ابـن          فرما
 ). پس از اين واقعه تيمور به حمله پرداخت و حلب را تصرف نمود. با125: 1373عربشاه،

گفتنـد،   پرسـيديم  خـويش  احضار سبب چون«خواست  را علماي شهر تيمور حلب، تصرف
(ابـن  » دهيـد  فتـوي  اسـت،  كشـته  را او فرسـتاده دمشق كه  نايب كشتن در تا خواسته را شما

  ).138 :1373عربشاه،
الـدين   رفـت. موالنـا اعظـم  حسـام     در مواقعي نيز سفير به مرگ طبيعي از اين دنيا مـي 

مباركشاه پروانچي كه از سوي شاهرخ به سفارت مصر رفته بود در راه از دنيا رفت (فصيح 
سفير ديگر شـاهرخ بـه نـام فـرج الـدين در      ). 241: 1349؛ روملو،1149/ 3: 1386خوافي، 

). خواجه ابوالمكارم كه در 193: 1386سراي دولتي چين مرد. (ليان،  هنگام اقامت در مهمان
اواخر عمر شاهرخ از سوي او به رسالت بنگاله مأمور شد پس از رسيدن به آنجـا و انجـام   

  ).4/11: 1380رسالت، در همان جا فوت نمود. (خواندمير،
 

رافيايي و ها و مسافت، شرايط جغ مسير سفر سفيران: راه كالت و موانعمش 3.4
  اقليمي، آشوب و ناامني

هـاي ناشـي از    ها، عدم امنيت در مسير سفيران  و دشـواري  ترين موانع سفارت يكي از مهم
شرايط اقليمي و جغرافيايي و كمبود امكانات  مواجهه با ايـن شـرايط بـوده اسـت، بسـيار      

زمان سفر را  اين عوامل تأثير نامطلوب بر سفارت داشتند.  اين عوامل مدتمحتمل است كه 
انـداخت و   نمود و جان سفير و هيئت همراه را در مواردي بـه خطـر مـي    بسيار طوالني مي

 شد.  گاهي حتي باعث مرگ مي

ق)بنا بر وصيت همسر متوفايش ملكه بولگانـا (بولغـان خـاتون    690- 683ارغون (حك 
تواند پس از وي بـر روي   فته بود هيچ زني، اگر از خاندان وي نباشد نميق)كه گ685متوفي

ق)فرستاد. از وي خواهش 693- 658تخت او بنشيند، سفيراني به دربار قوبيالي قاآن (حك 
عنوان همسر انتخاب و براي او بفرسـتد. (مـاركوپولو،    كرد زني از خاندان ملكه بولگانا را به
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رو شد. هيئت در مسير بازگشت خود، بـه   وافقت خان روبه). اين درخواست با م37: 1396
ها چنان بسته شـده بـود    علت اينكه ميان چند تن از خان هاي مغول جنگي در گرفت و راه

شد. باوجودآنكه مدت هشت ماه سـواري كـرده بودنـد     كه اجازه حركت  به كسي داده نمي
تفاقـات مسـير گذاشـتند. پـس     ناگزير به بازگشت نزد خان بزرگ شدند و او را در جريان ا

- 37: 1396ناگزير شدند با اجازه خان از راه دريا به ادامه سفر خود بپردازنـد (مـاركوپولو،   
38.(  

ماه دريـانوردي   18از راه دريا سه ماه طول كشيد كه به جاوه برسند و از جاوه به مدت 
زمـان   ين ارقام مـدت ). اگر به ا38: 1396كردند و فقط نصف راه را آمده بودند (ماركوپولو،

رفتن به سفارت به همراه مدت زماني كـه بـراي بازگشـت از راه زمينـي صـرف كردنـد و       
زمان زيادي طول  شود كه اين مسافرت مدت مانده سفر دريايي را اضافه كرد. معلوم مي باقي

كشيده تا به سرانجام برسد و وقتي به سرانجام رسيد كه از ششصدنفري كـه سـوار كشـتي    
صـد   هجده نفر همگي مرده بودند. از سه نفر سفير اعزامي فقط يك نفر و از يك شدند جز

نفر زن مسافر نيز تنها يك زن زنده ماند. همچنين هنگامي به مقصد رسيدند كه ارغـون نيـز   
). 39- 38: 1396ق)گرفته بـود (مـاركوپولو،  694- 690مرده بود و جاي او را گيخاتو (حك 

  زان فرستاده شد.اين عروس، توسط گيخاتو نزد غا
پادشاه اسپانيا هانري سوم دو سفير به آسيا روانه كرد تا در مورد قدرت و توانايي بايزيد 
و تيمور آگاهي كسب كنند اين سفيران هنگامي به منطقه رسيدند كه تيمور در جنگ آنقـره  

رفت و در بر بايزيد پيروز شده بود. پس به حضور تيمور رسيدند. تيمور با احترام آنها را پذي
عنوان سفير راهي دربار هـانري سـوم كـرد.     بازگشت حاجي محمد نامي را، به همراه آنها به

هانري سوم متعاقباً كالويخو و همراهاني را براي سفارت مجدد روانـه دربـار تيمـور كـرد.     
سفير تيمور در بازگشت از دربار هانري سوم همراه كالويخو و دوستانش بـود و در طـول   

). در مسير نيمـي از راه را  41- 40: 1374هايي مواجه شدند. (كالويخو، دشواريبازگشت با 
هـاي   هاي دريا از جملـه طوفـان   كردند. در اين راه گرفتار مصيبت بايد از طريق دريا طي مي

: 1374اقبالي از آن معركه نجات يافتند. (كالويخـو،  سختي و با خوش سهمگيني شدند كه به
شدن كشـتي   كرات با خطر برخورد با صخره و غرق مسير به ). در طول113- 112و  54- 51

  ).113- 112و  57- 56: 1374مواجه شدند. (كالويخو،
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: 1374در طول راه زميني نيز گرفتار موانع ناشي از عوارض طبيعـي شـدند: كالويخـو (   
راهي كه پيموده بوديم بسيار نامطلوب بود و از «نويسد:  ) پس از رسيدن به ارزنجان مي135
از ارزنجان » ها گذشتيم. در نزديكي شهر برف سنگيني باريده بود. هاي تند و جنگل اشيبيسر

كوه بلند بي جنگـل و لخـت گذشـتيم، سراسـر آن روز بـرف       به راه افتاديم و از چند رشته
نويسـد: راه مـا از    ). همچنـين مـي  148- 147: 1374باريد و هوا سـرد بـود. (كالويخـو،    مي

گذشـت.   هـايي كـه پوشـيده از بـرف بـود مـي       كـوه  منزل از ميان هب طرابوزون تا خوي منزل
  ).160: 1374(كالويخو،

عنوان جانشـين   آن، با تثبيت جايگاه شاهرخ  به از  ومرج پس پس از تيمور و دوران هرج
پدرش، امپراتور چين با فرسـتادن هيئتـي بـراي تعزيـت مـرگ تيمـور، (سـمرقندي، دفتـر         

ساز شروع روابط مجدد شد. در اين دوران چنـد   )زمينه55: 1349؛روملو، 93/ 2: 1383اول،
وآمد پرداختنـد هـدف عمـده و اصـلي كـه از ايـن        بار سفير و نمايندگان دو طرف به رفت

ها گشاده باشند و منقطـع نشـوند و بازرگانـان     وآمدها مدنظر بود اينكه راه ها و رفت سفارت
- 368: 1346؛ مؤيـد ثـابتي،   34- 33يب:سالمت و ايمني به تردد بپردازند. (منشĤت و مكات به

  ).139- 138و  135- 132: 1341؛ نوايي،369
 و بارندگي علت به بلخ در خود مسير در چين دربار شاهرخ به اعزامي هاي يكي از هيئت

 سفر ادامه به سپس و كنند صبر مطلوب شرايط رسيدن تا شدند مجبور و شدند گير زمين سرما

  ).819/ 4: 1380ابرو، ؛ حافظ327/ 2: 1383اول،  بپردازند. (سمرقندي، دفتر خود
رو  همچنين به هنگام عبور از سرزمين مغوالن، با فتنه و آشوب در ميان ايل مغول روبـه 

  ).139: 1349؛ روملو،820/ 4: 1380كرد. (حافظ ابرو، شدند كه جان آنها را تهديد مي
ا در غايت گرمي بود. بعد اين گروه در مسير خود به شهرهاي طرفان و قامل رسيدند و هو

كشيد تا  از آن اكثر راه چول (بيابان و جاي خالي از آدم) بود. گاهي مواقع ده روز طول مي
بيابان را پشت سر بگذارند و به محل مسكوني برسند. هريكي دو روز در اين بيابان به آب 

  .)141- 140: 1349؛ روملو،329- 2/328: 1383رسيدند. (سمرقندي، دفتر اول، مي
آنها در اين بيابان ناچار شدند از خود در برابر يك غژ گاو نر و اندكي بعد در برابر يك 

ضربت  جماز نر دفاع كنند. غژگاو نر، جانوري وحشي و بسيار نيرومند است. وي با يك
  ).64/ 1: 1372سرعت از پشت مركوبش برگرفته است. (مظاهري،  شاخ، سواري را به
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سرحد مغول رسيدند به علت ناايمني راه مغولستان، دو ماه و در زمان بازگشت وقتي به 
  ).350/ 2: 1383نيم ماندند، سپس به راه خود ادامه دادند. (سمرقندي، دفتر اول،

فارس بود و تجارت دريايي بين  ترين بندر بازرگاني در خليج هرمز در زمان شاهرخ مهم
هرمـز   - برآن، محـور سـلطانيه    گرفت. عالوه شرق و غرب از طريق بنادر هرمز صورت مي

جنوب ايران بود؛ بلكه نقطه تالقي كل تجارت دريـايي و   - تنها شاهراه مواصالتي شمال  نه
)شاهرخ براي كسب اطالعـات  دربـاره   81: 1390رفت. (رحمتي،  زميني جهان به شمار مي

نمـود.  هرمز و هندوستان كه در مسير راه تجارت دريايي بودند، هيئتي را بـه آنجـا ارسـال    
  ).4/25: 1364(صفا،

ق) در مسـير  887(متـوفي   "الدين عبـدالرزاق سـمرقندي   كمال"اين هيئت به سرپرستي 
خود گرفتار عوارض طبيعي شدند. آنها در مسير خود از بيابان عبـور كردنـد و آن بيابـان از    
سرحد مكران و سيسـتان تـا نـواحي دامغـان تمـام مسـافت محـل آفـت و مخافـت بـود.           

) بيشتر راه آنها دريايي بود و بايد از طريق كشـتي سـفر   2/513: 1383دفتر اول،(سمرقندي، 
نويسد:  ) مي2/514: 1383شد در هرمز به كشتي سوار شدند. سمرقندي (دفتر اول، انجام مي

خبر گرديد كه  نوعي بي چون بوي كشتي به مشام اين ضعيف رسيد و وحشت دريا ديد، به«
و چون اندك به هوش آمد » از هيچ ممر اميد حيات نداشت.تا سه روز غير از آمدشد نفس 

تصميم گرفتند كه در مسقط پياده شوند. سپس از مسقط به قريات رفتند. در اين شهر گرفتار 
: 1383آور شـدند (سـمرقندي، دفتـر اول،    هـاي مـرگ   عوارض ناشي از شدت گرما و تـب 

شد و در آنجا به خـاك   ). يكي از همراهان سمرقندي در اثر شدت تب، فوت520- 2/519
  سپرده شد.

در موقع برگشت گرفتار طوفان شدند، طبقه مسافران كه در آن كشتي بودند اموال بسيار 
در دريا ريخته به شعار صوفيان خود را مجرد ساختند. پس از مشقت بسيار از ايـن مهلكـه   

  ).560- 2/557: 1383نجات يافتند. (سمرقندي، دفتر اول،
  

  عدم رعايت شأن و منزلت سفير 3.5
بعد از فتح قالع اسماعيليه، هوالكوخان ايلچيان به دارالخالفـه فرسـتاده، مستعصـم (حـك     

ق) را جهت آنكه لشكر به مدد نفرسـتاده بـود تـوبيخ و سـرزنش بسـيار كـرد و       656- 640
؛ 416: 1348؛ بناكتي، 999- 997/ 2: 1373خواستار اطاعت و ايل شدن خليفه شد. (همداني،
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). دربار خليفه در خصوص مواجهه با هالكو داراي دو ديدگاه بودند. 346: 1364ابن العبري،
نظري كه خواستار اطاعت و همكاري بـا ايلخـان بودنـد و توسـط وزيـر خليفـه حمايـت        

شدند، در طرف مقابل غالمان ترك و نظاميان و سردسته آنها دواتدار كبير و صغير بودند  مي
). هنگامي كـه ايـن   189: 1381و جنگ با مغوالن بودند. (ابن الفوطي، كه خواستار مقاومت

سفارت با دخالت دواتدار كبير به نتيجه نينجاميد و سفرا با اين پيام كه يـا صـلح كـن و بـه     
خراسان برگرد و اگر فكر جنگ داري، سربازان ما آماده پيكارند، به نـزد ايلخـان برگردانـده    

م سعي كرد تا با آسيب رساندن بـه سـفرا راه مصـالحه را    شدند گروه نظامي با تحريك مرد
 ببندند. 

 به زبان خردان بي آن و يافتند الناس عوام از پر را صحرا آمده بيرون بغداد از ايلخان ايلچيان

 ايشان روي در دهان آب كرده، ها ادبي بي انواع و كردند آغاز سفاهت گشاده رسوالن دشنام

 تعرض مزيد و آويز دست را او كه گردد صادر جماعت آن از حركتي مگر تا انداختند مي

 را ايلچيان تا فرستاد را غالمان و خواص از جمعي رسيده وزير سمع به معني اين و سازند
  ).240- 239/ 5: 1339 دادند. (ميرخواند، خالصي مهلكه آن از

هالكو از شنيدن سخنان خليفه و آنچه كه سفرا ديده بودند، برآشفت و به سفيران خليفه 
كه همراه سفراي او آمده بودند پيغام داد كه خليفه بايد مستعد رزم باشد كه من بـا لشـكري   

). خليفه در اين مورد با وزير 2/1000: 1373چون مور و ملخ متوجه ملك بغدادم. (همداني،
با موافقت خليفه قرار شد كه تحفه و هداياي زيادي براي امرا و شاهزادگان مشورت نمود و 

مغول فرستاده و عذرخواهي نموده و قبول ايلي و اطاعت شود. ايـن تصـميم بـا مخالفـت     
دواتدار كوچك كه ميان او و وزير اختالف و وحشتي بود مواجه شد او به خليفه پيغـام داد  

كردن خويش به هالكو اين تدبير را انديشيده،  يككه وزير جهت مصلحت خويش براي نزد
داريم و رسوالن  ها را نگاه مي خواهد ما و لشكريان را در بال گرفتار كند. ما نيز سر راه او مي

). خليفه تغييـر عقيـده داد و   2/1001: 1373اندازيم (همداني، گيريم و در بال مي را با مال مي
  آوري لشكر براي نبرد پرداخت.  به جمع

سوي بغداد حركت كرد. هنگامي كه به اسدآباد رسيد  بنا بر روايت رشيدالدين، هالكو به
ايلچي به استحضار خليفه فرستاد خليفه به وعد و وعيد پيام داد و خواستار بازگشت ايلخان 

). او به حركت خود به سمت بغداد ادامه داد بـار ديگـر نـزد    1009/ 2: 1373شد (همداني،
تاد كه اگر خليفه ايل است بيرون بيايد و پيش از آن وزير و سليمان شاه و خليفه ايلچي فرس
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؛ 2/1011: 1373ها بشنوند و اال بايد جنگ را مهيـا باشـيد (همـداني،    دواتدار بيايند تا سخن
ها نتيجه نـداد، جنـگ گريزناپـذير بـود و بـا       ). بعد از آنكه سفارت5/245: 1339ميرخواند،

 فت عباسي در بغداد به پايان رسيد.شكست خليفه و فروپاشي خال

گاهي مواقع سفرا مجبور بودند براي انجام مأموريت خود از سرزمين دشمن عبور كنند. 
هاي ديگر درآورنـد. كالويخـو    شدند تا خود را به لباس ملت آنها براي عبور امن مجبور مي

ر هنگـام عبـور از   )درباره سفير تيمور كه در راه بازگشت با آنها همـراه بـود د  114: 1344(
هاي خود پوشانديم و چنين نموديم كه وي  اي از جامه نويسد: به او جامه سرزمين تركان مي

شدند كه وي تاتـاري اسـت از كسـان     مردي است اسپانيايي و مسيحي، زيرا كه اگر آگاه مي
 .كشتند تيمور فوراً او را مي

ه نزد سالطين مصر، باالخره هاي فراوان و فرستادن سفيران متعدد ب شاهرخ پس از تالش
  توانست جواز پوشاندن كعبه را دريافت كند.

 را ابهـري  محمد الدين شمس موالنا و مرشدي محمد نورالدين شيخ ق848همو در سال 
 يعني امر نگارانه اين عصر، اين بنا بر روايت آثار تاريخ.نمود مصر روانه و برگزيد كار اين براي

 مـانع  تا بودند فرصتي پي در و آمد گران مصر درباريان بر رخ،شاه توسط كعبه جامه پوشاندن

 طلبيد؛ چون از پيش پادشاه دير بيرون آمدند، آوازه افتاد را سفرا سلطان شوند. روزي كار اين

 خانه در چه هر غيراز جامه كعبه، به ريخته ايشان خانه به است. عوام گرفته را ايشان سلطان كه

 و رنجاندند مرا دوستان انگيزان فتنه كه فرمود شنيد، خبر را اين سلطان چون بود، بردند. ايشان
 و نـدارم  خبـر  معني اين از كه عظيم يادكرد سوگندهاي و نمود فراوان عذرخواهي ايلچيان از

كعبه را جامه پوشانيده به هرات معاودت  .گردانيد حج روانه بسيار اسباب و اموال با را ايشان
؛ 725- 724/ 6: 1339؛ ميرخوانــد، 564- 2/563: 1383دفتــر اول،نمودنــد. (ســمرقندي،  

  ).256- 255: 1349روملو،
وقايع بعد از مرگ تيمور، درگيري ميان خاندان تيمور و هدررفت منابع و نيروي انساني 

گرفتن رقيبان تيموري در غرب ايران باعث شد تا شاهرخ براي مقابله بـا رقيبـان و    و قدرت
جديدي در زمينه برخورد با مسائل اتخاذ كند. او برخالف تيمور  تداوم قدرت خود سياست

كه مشروعيت خود را از ياساي چنگيزي به دست آورده بود سعي كرد بـا رعايـت قـوانين    
اسالمي مشروعيت خود را در ايران كه پايبندي به قوانين اسالمي مبناي آن بـود بـه دسـت    

كرد و در اسناد رسمي اعالم شـد   داري ميآورد. با سرسختي از پذيرفتن قوانين چنگيز خود



 355   )محبوبه شرفيو  ميثم ياري مطلق(... سفارت در دوره ايلخاني و تيموري: 

 

: 1380كه ياساي چنگيزخان لغو گرديده و تنها شريعت است كه نافـذ اسـت (حـافظ ابـرو،    
تنها براي اتباع خود بلكه براي پادشـاهان   ). شاهرخ نه135- 133: 1341؛ نوايي،468- 3/466

نماينـده شـاهرخ   هند، عثماني و مصر خلعت و نامه فرستاد و از آنها خواست كـه خـود را   
بدانند و به نام او سكه بزنند و خطبه بخوانند.  تنها در مصر با ادعاي او سخت مخالفت شد. 

ق) دسـتور داد تـا شـيخ صـفا فرسـتاده      841- 825برسباي (حـك   )47- 46: 1358(بارتولد،
كه هوا بسيار سرد بود به بركه آبي ببرند، چنـد   شاهرخ را سخت كتك بزنند و او را درحالي

اي  سپس او را بـا نامـه   ) 123: 1384اي فروبرند. (الشريده، تا حد خفه شدن در آب بركه بار
به نزد شاهرخ روان ساخت بدين مضمون كه او را حتي در حد حاكمي كوچك بر قسمت 
كوچكي از مصر قبول ندارد و اگر قدرتي دارد، سال آينده به جنـگ بيايـد و عـدم حضـور     

   4).124: 1384لشريده،نشانه ضعف و ناتواني اوست. (ا
سمرقندي، نيز در مأموريت خود گرفتار خدعه هرمزيان ساكن بيجانگر شد و آنها چنين 
انتشار دادند كه سمرقندي فرستاده شـاهرخ نيسـت. در ايـن زمـان وزيـر بيجـانگر كـه بـا         

مقـام او را   شـد و پادشـاه، قـائم    سمرقندي روابط خوبي داشت براي جنگ از پايتخت بيرون
رسيدگي به امور كرد. خدعه هرمزيان در جانشين وزير تأثير گذاشـت و علوفـه و   متصدي 

مواجب يوميه سمرقندي و همراهانش را برانداخت. چندگاه به چنين حـال تبـاه در آن جـا    
مقامش را مالمت فرمود و مبلغي بـر ضـرابخانه    حيران بودند. تا اينكه وزير برگشت  و قائم

  ).553- 2/551: 1383قندي، دفتر اول،نوشت در روز وصول يافت. (سمر
  

  توجهي ميزبان به سفير: عدم درك متقابل بي 3.6
تيمور در بحبوحه فتوحات خويش، متوجه متصرفات احمد جالير شد. بنا بر رسم معمـول  

؛ مؤيد 65- 64: 1341نوايي، (او ابتدا سفيري نزد احمد جالير فرستاد و خواستار اطاعت شد.
شيخ نورالدين اسفرايني كه از اكابر مشايخ آن عهد بـود از طـرف    ).356- 355: 1346ثابتي،

رسم رسالت از پيش سلطان احمد جالير به حضور تيمور رسيد. از داليل انتخـاب   بغداد به
شيخ براي انجام مأموريت، احترامي بود كه تيمور نسـبت بـه علمـا، دانشـمندان و بزرگـان      

شيخ، تيمور از حمله بـه بغـداد منصـرف     صوفي داشت و احمد توقع داشت به احترام اين
اي از دقـايق از دلجـويي وي    شود. تيمور مقـدم آن عـالم ربـاني را گرامـي شـمرده، دقيقـه      

گويد كه بنـده و خـدمتكارم و در    فرونگذاشت، سفير به عرض رسانيد كه سلطان احمد مي
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بـه التـزام    ذلـك  حكم ضرورت بود و مع مقام اطاعت و ايلي. ازآنجاكه اظهار اطاعت وي به
سـمرقندي،   (اي نكرده بود، تحف و هداياي او موقع قبـول نيافـت.    خطبه و سكه نيز اشاره

   5).138: 1363؛ شامي 455/ 3: 1380؛ خواندمير،675- 1/674: 1383دفتر دوم،
 در پادشاه روزي .بود اسب يك بود فرستاده ختا پادشاه براي شاهرخ، كه هدايايي جمله از

باعـث صـدمه ديـدن پادشـاه گرديـد.       انداختـه  را پادشـاه  اسـب  شـد، آن  سوار آن بر شكار
كرده تا به دورترين ايالت شرقي ختاي  بند را ايلچيان كه شد حكم و كرده غضب جهت ازاين

 ). درباريان170: 1349شدند. (روملو، ملول غايت به خبر اين از اصحاب تمامي و تبعيد شوند

نيسـت.   گناه را ها اين اند خاطر شده رنجيده ها اين از پادشاه حضرت اگر كه كردند درخواست
ها  را اختياري نيست كه بر پادشاه خود حكم كنند كه تحفه خوب يا بد بفرسـتند و اگـر    آن

كند فقط باعث بدنامي پادشاه به سبب حـبس و   آنها را بكشيد فرقي به حال پادشاه آنها نمي
و سفرا را ببخشـيد. (سـمرقندي، دفتـر     يدشود. پادشاه اين سخن را پسند كشتن سفيران مي

). پادشاه ختاي 5150- 5149/ 8: 1382؛ احمد تتوي، آصف خان قزويني، 2/346: 1383اول،
به ايلچي شاهرخ گفت منظور از تحفه و هديه فرستادن ايـن اسـت كـه محبـت و دوسـتي      

بودي در شكارگاه زيادتر و پايدارتر شود؛ لذا تحفه بايد از نوع بهترين باشد. اسبي كه آورده 
؛ 2/347: 1383كنـد (سـمرقندي دفتـر اول،    مرا از غايت پيري انداخت و دست من درد مـي 

). سفير زانـو زده بـه   145: 1377؛ آذري، 5150/ 8: 1382احمد تتوي، آصف خان قزويني، 
عرض رسانيد كه اين اسب يادگاري حضرت امير بزرگ تيمـور گوركـان اسـت و جنـاب     

و اجالل آن را ارسال نمود به گمان آنكه در الـوس سـرآمد اسـبان     شاهرخ از غايت تعظيم
). پادشاه 145: 1377؛ آذري، 5150/ 8: 1382خواهد بود. (احمد تتوي، آصف خان قزويني، 

را اين سخن بسيار خوش آمد ايلچي را بسيار تحسين كرد. بعد از آن شنقاري طلبيـده و آن  
هاي ديگر داد و به ايلچي شاهرخ در ايـن روز   زادهشنقار را با شنقاري ديگر به ايلچيان شاه

بريد و اسب  كه شنقار خوب مي«) و گفت 2/347: 1383شنقار نداد . (سمرقندي، دفتر اول،
  ).5150/ 8: 1382(احمد تتوي، آصف خان قزويني، ». آوريد بد مي
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دربار 
 فرستنده

 موانع هدف سفارت دربار پذيرنده

 خواستگاري و ازدواج دربار قوبيالي قاآن ارغون
موانع و مشكالت 

جغرافيايي، عدم امنيت 
 در مسير عبور

 اتحاد و دوستي هانري سوم تيمور
موانع و مشكالت 

 جغرافيايي

 و بازرگاني تجارت پادشاه چين شاهرخ

موانع و مشكالت 
جغرافيايي، عدم امنيت 

در مسير عبور، 
موردپسند قرارنگرفتن 

 هدايا

 شاهرخ
(حاكم دربار هند 

 بيجانگر)
 اتحاد، كسب اطالعات

موانع و مشكالت 
جغرافيايي، عدم 

رعايت شأن و منزلت 
 سفير

 ايلي و اطاعت مستعصم هالكو
عدم رعايت شأن و 

 منزلت سفير

 غازان بايدو
جاسوسي و كسب 

 اطالعات

عدم رعايت شأن و 
منزلت سفير، حبس 

 سفير

ابوسعيد 
 ايلخاني

 مملوك مصر محمد
دوستي، اتحاد و 

 خواستگاري و ازدواج
رفتار نابهنجار سفير 
 (عدم رعايت آداب)

 اميرحسين قزغني تيمور
درخواست براي تعجيل 
براي لشكركشيدن بر سر 

 الياس خواجه

عدم رعايت شأن و 
منزلت سفير (فحش و 

زدن  ناسزا و كتك
 سفير)

 چقماق مملوك شاهرخ
فرهنگي، مذهبي (جامه 

 پوشاندن كعبه)
شأن و عدم رعايت 

 منزلت سفير

 ايلي و اطاعت برسباي مملوك شاهرخ
عدم رعايت شأن و 

 منزلت سفير

 شاهرخ
سيد علي (حاكم 

 مازندران)
 درخواست ماليات

عدم رعايت شأن و 
منزلت سفير (تراشيدن 

 ريش سفير)

احمد 
 تكودار

 صلح و دوستي قالون مملوك
عدم رعايت تشريفات 

دربار پذيرنده، قتل 
 سفير

 حبس سفير ايلي و اطاعت نوروز غازان
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دربار 
  موانع  هدف سفارت  دربار پذيرنده  فرستنده

 غازان
مملوك   محمد ناصر

 مصر
 حبس سفير ايلي و اطاعت

مملوك 
 مصر

 غازان

در جواب سفير اعزامي 
غازان نزد مملوك مصر 
براي ايلي و اطاعت. 
(جواب مطلوب نظر 

 غازان نبود)

 حبس سفير

 تيمور
حاكم حسين صوفي 
 خوارزم

استرداد كات و خيوق، 
 اطاعت و ايلي

 حبس سفير

 حبس سفير اطاعت و ايلي زنده حشم تيمور

 حبس سفير كردن بازخواست يوسف صوفي تيمور

 حبس سفير اطاعت و ايلي العابدين مظفري زين تيمور

 فرج مملوك تيمور
دوستان (آزادي  طلب

 اتلمش)
 حبس سفير

 حبس سفير ايلي اطاعت و حاكم ملطيه تيمور

 علي بيك جاني قربان تيمور
اطاعت و ايلي، 
 درخواست نيرو

 حبس سفير

 حبس سفير ايلي و اطاعت قرايوسف شاهرخ

اسكندر 
 تيموري

 حبس سفير اتحاد بر ضد شاهرخ الدين ملك قطب

ابوسعيد 
 تيموري

 حبس سفير صلح و دوستي ابوالقاسم بابر

ابوسعيد 
 تيموري

 اطاعت و ايلي سيدي علي در شيراز
حبس سفير (توسط 
اوزون حسن در 

 راه) نيمه

سلطان 
حسين 
 بايقرا

 حبس سفير صلح و دوستي سلطان سنجر

سلطان 
حسين 
 بايقرا

 حبس سفير صلح و دوستي ابوسعيد تيموري

 قتل سفير اتحاد و دوستي بركاي هالكو

 قتل سفير ايلي و اطاعت قطز مملوك هالكو

 قتل سفير مالتحصيل  حاكم شيراز ارغون
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دربار 
  موانع  هدف سفارت  دربار پذيرنده  فرستنده

 حاكم دهلي الجايتو
ايلي و اطاعت، 
 خواستگاري

 قتل سفير

 برقوق تيمور
تجارت و بازرگاني، ايلي 

 و اطاعت
 قتل سفير

 تيمور
الدين  قاضي برهان

 حاكم سيواس
 قتل سفير ايلي و اطاعت

 قتل سفير ايلي و اطاعت شدون نايب دمشق تيمور

 شاه شجاع تيمور
خواستگاري و ازدواج 

 (آوردن عروس)

قتل سفير توسط تيمور 
ادبي و  (به دليل بي

 تجاوز از حد خود)

 فوت سفير صلح و دوستي چقماق مملوك شاهرخ

 امپراتور چين شاهرخ
صلح و دوستي، روابط 

 بازرگاني
 فوت سفير

خطري كه سفير در اين دوران با آن  دهد بيشترين ها نشان مي بر اساس اين جدول، داده
شدن و ندادن اجازه بازگشت توسط دربار پذيرنده بوده  شد، خطر حبس و زنداني مواجه مي

  است.
گرفتند  شود سفيران در معرض خطرات و موانع ديگري نيز قرار مي چنان كه مالحظه مي

سط دربار مقصـد،  كه در نتيجه سفارت مؤثر بود. همان گونه كه ذكر شد خطر قتل سفير تو
هـا، عـدم رعايـت     فوت سفير حين سفارت، موانع و مشكالت جغرافيايي و اقليمي، آشوب

توجهي ميزبان و عدم رعايت شأن و منزلت سفير از موانع و  ورسوم دربار پذيرنده، بي آداب
خطراتي بود كه سفير در حين سفارت از زمان شروع تا به اتمـام رسـاندنش بـا آن مواجـه     

  شد. مي
  
 گيري نتيجه. 4

كردنـد، بـه طـور مـداوم بـا       سفيراني كه در اين دوره از سرزميني به سرزمين ديگر سفر مي
رو بودند. خطرات و مشـكالتي كـه يـا علـت جغرافيـايي       خطرات و مشكالت زيادي روبه
  داشت و يا علت غير جغرافيايي.
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ش باران، بارش بـرف و  ها، بار ها، رودخانه موانع طبيعي (جغرافيايي و اقليمي) مانند كوه
شدن مدت سفر  ساخت و باعث كندي حركت و طوالني سرما انجام مأموريت را مشكل مي

هـاي سـفر    هاي كوهستاني با عرض كم و سنگالخي بودن آن بر رنـج  شد. عبور از جاده مي
وهـواي بسـيار گـرم همـراه بـا       افزود.  گاهي موارد جبر عبور از منـاطق بيابـاني بـا آب    مي

يي كه مختص اين مناطق بود، افزون بر آن مشكل عدم وجود آب در اين مناطق و ها طوفان
شـد.    خطرافتادن جان سفير و همراهان مـي  همچنين وجود حيوانات درنده وحشي باعث به

وسيله قايق و كشـتي نيـز خطراتـي ماننـد طوفـان و برخـورد بـا صـخره و          سفر دريايي به
  ت. شدن را در پي داش هاي ديگر و غرق كشتي

شد علتي غيـر جغرافيـايي داشـتند.      اي ديگر از مشكالت كه سفير با آن مواجه مي دسته
هاي دربار فرستنده و دربار پذيرنده، به همراه باورها و اعتقادات دربـار پذيرنـده و    خواست

وجودآمدن مشكالت در انجام سـفارت   نحوه رفتار سفير از جمله عواملي بودند كه باعث به
  كشانيد.  ت را به شكست ميشد و سفار مي

به اينكه هر كشوري داراي اصول و آداب خاصي بـوده اسـت كـه بايـد رعايـت       باتوجه
شد. رفتار سفير و عدم رعايت اين اصـول گـاهي مواقـع     شد و به آنها احترام گذاشته مي مي

  كرد. باعث قتل او و در مواقعي سفارت را با عدم موفقيت همراه مي
هاي دربار فرسـتنده   شد و ناشي از خواسته رو مي فير با آن روبهاز خطرات ديگري كه س

شدن بود. اين مسئله بيشـتر در   العمل دربار پذيرنده بود، خطر حبس و زنداني و نحوه عكس
نشـاندگي از طـرف مقابـل     افتاد كه طرف فرستنده سفير درخواست دست مواقعي اتفاق مي
دانسـت و تقاضـاي او را    ف مقابـل نمـي  كه طرف ديگر خود را كمتر از طـر  داشت درحالي

  كرد. توهيني به خود تلقي مي
 مـوارد  گـاهي  اي كه در طول تاريخ داشت  سفرا و پيشينه جان اصل مصونيت  وجود با

 رسيد. مي قتل به و شد مي گرفته سفير جان افتاد كه اين اصل زير پا گذاشته شود و مي اتفاق

پذيرش هـدايا و موانـع ديگـري     عزامي، عدمتوان به تحقير و غارت هيئت ا همچنين مي
ها و باورهاي آنها ايجاد  اشاره كرد كه مثلث سفير، دربار فرستنده و پذيرنده به همراه خواسته

  كردند. مي
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به نقل از ابن تغـري بـردي، النجـوم الزاهـره فـي ملـوك مصـر و القـاهره، طبعـه وزاره الثقافـه            .4

  .257- 256، ص13، ج 1962القاهره،
پيشكش او قبول شد  و ايلچـي بـه واسـطه    « در تاريخ الفي از قبول شدن هدايا سخن گفته شده .5

  ).7/4833: 1382احمد تتوي،آصف خان قزويني،»( صالح و تقوا به اعزاز و اكرام رخصت يافت.
  
 نامه كتاب

ترجمه محمدعلي تاج پـور،  )، تاريخ مختصرالدول، 1364غريغوريوس بولفرج اهرون، ( ابن العبري،
  اهللا رياضي، تهران، اطالعات. حشمت

 اتـابكي،  پرويز ترجمه منجد، الدين صالح مؤلف و مصحح الملوك (سفيران)، رسل )،1363(الفرا، ابن

  اسالمي. انقالب آموزش و انتشارات تهران، سازمان
لجامعـه (رويـدادهاي قـرن    )، الحوادث ا1381الدين عبدالرزاق بن احمد شيباني، ( ابن الفوطي، كمال

 هفتم هجري)، ترجمه عبدالمحمد آيتي، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگي.

)، العبر تاريخ ابن خلـدون، ترجمـه عبدالمحمـد    1383ابن خلدون، ابوزيد عبدالرحمان بن محمد، (
  انساني و مطالعات فرهنگي. آيتي، جلد چهارم، تهران، پژوهشگاه علوم

 محمدعلي ترجمه تيمور)، آور شگفت تيمور (زندگي اخبار في المقدور ، عجايب)1373( عربشاه، ابن

  فرهنگي. و علمي انتشارات تهران، شركت پنجم، چاپ نجاتي،
)، حقوق ديپلماتيك (رهيافـت اسـالمي)، ترجمـه و تحقيـق سـيد مصـطفي       1390ابوالوفا، احمد، (

 ميرمحمدي، تهران، سمت.

تواريخ شيخ اويس، به كوشـش ايـرج افشـار، تبريـز، انتشـارات      )، 1389بكر قطبي اهري نجم، ( ابي
  ستوده.



  1401 پاييز و زمستان، 2، شمارة 13سال  ،جستارهاي تاريخي   362

 

)، تاريخ مغول در ايران، ترجمه محمود ميرآفتاب، تهران، بنگاه ترجمه و نشر 1351اشپولر، برتولد، (
  كتاب.

)، سـفرا در دربـار مغـوالن و ايلخانـان (آداب و     1393اشتري تفرشي، عليرضـا، بيگـدلو، مهـدي، (   
  ، تهران، فصلنامه تاريخ روابط خارجي.71- 53، صص 61انزدهم، شماره تشريفات)، سال ش

)، روابط سياسي ايران عهد تيموريان با مصر و شامات عهد مماليـك،  1384الشريده، ايمن ابراهيم، (
  تهران، مركز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.

  سمي، همدان، روزانديش.)، مختصر تاريخ الوس اربعه، تصحيح علي ابوالقا1399بيگ، ( الغ
 بنگـاه  تهـران،  همبلـي،  مهـين  اهتمام به الجايتو، تاريخ )،1348محمد، ( بن عبداهللا ابوالقاسم القاشاني،

  كتاب. نشر و ترجمه
 )، تاريخ روابط ايران و چين، چاپ دوم، تهران، اميركبير.1377عالءالدين، ( آذري،

  تهران، انتشارات بنياد فرهنگ ايران.)، تحرير تاريخ وصاف، 1346آيتي، عبدالمحمد، (
)، خليفه و سلطان و مختصري درباره برمكيان، ترجمه سيروس ايزدي، تهـران،  1358بارتولد. و.و، (

  اميركبير.
پـور،   )، امپراطوري زرد چنگيزخان و فرزنـدانش، ترجمـه اردشـير نيـك    1346باركهاوزن، يواخيم، (

 فروشي زوار. تهران، كتاب

 عباسـي،  جـواد  ترجمه مغولي، - اسالمي  دنياي در ايدئولوژي و پادشاهي )،1399( اف،.برادبريج، آن

  اسالم. تاريخ پژوهشكده تهران،
خانـه   اصغر حكمت، تهران، چاپ )، از سعدي تا جامي، ترجمه و حواشي علي1327براون، ادوارد، (
 بانك ملي.

از ظهور مغوالن تا پايـان   هاي شرقي خالفت اسالمي: )، سفارت در سرزمين1393بيگدلو، مهدي، (
 المللي امام خميني (ره) قزوين. ايلخانان، قزوين، دانشكده علوم و تحقيقات اسالمي، دانشگاه بين

)، جايگاه تشكيالتي و اجتماعي سـفيران و شـرايط   1397بيگدلو، مهدي، اشتري تفرشي، عليرضا، (
، 23- 1، صص 75نوزدهم، شماره گزينش آنها در تمدن اسالمي با تأكيد بر عصر ايلخاني، سال 

 تهران، فصلنامه تاريخ روابط خارجي.

)، ترجمـه يعقـوب آژنـد، تهـران،     1379تاريخ ايران دوره تيموريان پژوهشي از دانشگاه كمبـريج، ( 
  جامي.

بيـاني،   )، پل پليو مترجم فرانسـوي، ترجمـه شـيرين   1382تاريخ سري مغوالن (يوان چائويي شه)، (
 شگاه تهران.   چاپ دوم، تهران، دان
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)، شهنشاه نامه: تاريخ منظوم مغوالن و ايلخانان از قـرن هشـتم هجـري، بـه     1397تبريزي، احمد، (
آباد؛ زير نظر جواد عباسي، تهران، انتشارات  كوشش مهشيد گوهري كاخكي، جواد راشكي علي

 دكتر محمود افشار با همكاري انتشارات سخن.

جلـد   مجـد،  طباطبـايي  غالمرضا تصحيح الفي، )، تاريخ1382( خان، مالاحمد، قزويني، آصف تتوي،
  فرهنگي. و علمي انتشارات شركت تهران، ششم، هفتم و هشتم،

 حبيبي، چاپ عبدالحي تحشيه و مقابله و تصحيح  ناصري، )، طبقات1389سراج، ( منهاج جوزجاني،

 اساطير. تهران، دوم،

خطيـب رهبـر، چـاپ دوم، تهـران، نشـر      گشاي جويني، به كوشش خليـل   )، جهان1382جويني، (
 مهتاب.

-3-2جلـد  جـوادي،  سـيد  حـاج  كمـال  سـيد  تعليقات و )، زبدة التواريخ، تصحيح1380حافظ ابرو، (

  انتشارات. و چاپ اسالمي، سازمان ارشاد و فرهنگ وزارت ،تهران،4
 چهـارم،  چـاپ  دبيرسـياقي،  محمد دكتر نظر زير بشر، افراد اخبار في السير )، حبيب1380خواندمير، (

 خيام. انتشارات تهران، سوم و چهارم، جلد

 و سياسي سازمان و حكومت هاي شيوه دوم) ايران (بخش اجتماعي تاريخ )،1382مرتضي، ( راوندي،
 نگاه. انتشارات مؤسسه تهران، چهارم، جلد دوم، اسالم، چاپ از بعد اداري

قراقويونلو براي سلطه بر سـلطانيه،   )، ابرام شاهرخ تيموري و قرايوسف1390رحمتي، محمدرضا، (
 ، تهران، فصلنامه تاريخ اسالم و ايران.91- 75، صص 90سال بيست و يكم، شماره 

)، احسن التواريخ، به اهتمام عبدالحسين نوايي، تهـران، بنگـاه ترجمـه و    1349روملو، حسن بيگ، (
  نشر كتاب.

 سم حالت، چاپ دوم، تهران، اميركبير.)، تاريخ فتوحات مغول، ترجمه ابوالقا1363ساندرز، ج.ج، (

)، مطلع سعدين و مجمع بحرين، بـه اهتمـام عبدالحسـين    1383الدين عبدالرزاق، ( سمرقندي، كمال
 انساني و مطالعات فرهنگي. نوايي، جلد اول و دوم، تهران، پژوهشگاه علوم

صحيح محمد زبير نامه هرات، به ت )، تاريخ1352سيفي هروي، سيف بن محمد بن يعقوب الهروي، (
فروشي  الصديقي و سعي و اهتمام خان بهادر خليفه محمد اسداهللا، چاپ دوم، تهران، ناشر كتاب

 خيام.

  بامداد. انتشارات تهران، سمناني، پناهي ظفرنامه، ويراسته )،1363الدين، ( نظام شامي،
يخ اسالم، ترجمه )، دولت مماليك و نقش سياسي و تمدني آنان در تار1391شبارو، عصام محمد، (

 شهال بختياري، چاپ چهارم، تهران، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
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 تهران، محدث، ميرهاشم تصحيح به االنساب، مجمع )،1363محمد، ( بن علي بن محمد اي، شبانكاره

  .اميركبير
 ادبيات ايران، جلد چهارم، چاپ سوم، تهران، انتشارات فردوسي. )، تاريخ1364اهللا، ( صفا، ذبيح

)، تاريخ بناكتي (روضه اولي االلباب في معرفه التواريخ و االنساب)، به كوشـش  1348فخر بناكتي، (
  دكتر جعفر شعار، تهران، سلسله انتشارات انجمن آثار ملي.

  )ق، منشĤت السالطين، جلد اول، تهران، بي نا.1275فريدون بك، (
ق سيد محسـن نـاجي نصـرآبادي،    )، مجمل فصيحي، مقدمه، تصحيح و تحقي1386فصيح خوافي، (

 جلد سوم، تهران، اساطير.

 مفاخري، بهزاد ترجمه مملوكي، پادشاهان دوره اجتماعي و  سياسي تاريخ )،1396عبده، ( قاسم قاسم،

  سروش. تهران،
)، اخبار مغوالن در انبانه قطـب، بـه كوشـش ايـرج     1389الدين شيرازي، محمود بن مسعود، ( قطب

العظمي مرعشي نجفي گنجينـه جهـاني مخطوطـات     اهللا بزرگ حضرت آيتافشار، قم، كتابخانه 
  اسالمي.
)، سفرنامه كالويخو، ترجمه مسعود رجب نيا، چاپ سوم، تهران، انتشارات علمي 1374كالويخو، (

  و فرهنگي.
  )، تداوم و تحول در تاريخ ميانه ايران، ترجمه يعقوب آژند، تهران، نشرني.1372لمبتن، آن، (
)، متون باستاني پيرامون روابط چين و ايران: از روزگار اشكاني تا شـاهرخ  1368سيس، ( ليان، جان

فرهنگـي،   پور، تهران، سازمان ميراث تيموري، مترجم جان هون نين، ويراسته ابوالقاسم اسماعيل
  دستي و گردشگري، پژوهشكده زبان و گويش. صنايع

از شرق، ترجمه فروزنده برليان، تهران، نشـر  )، چنگيزخان طوفان برخاسته 1389مارشال، روبرت، (
  آبي.

)، سفرنامه ماركوپولو، ايل ميليونـه؛ برگـردان آنجـال دي جـواني رومـانو و سـيد       1396ماركوپولو، (
  منصور سجادي، چاپ دوم، تهران، انتشارات بوعلي.

 و مطالعات مؤسسه تهران، نوبان، جلد اول، ناصر ملك ترجمه ابريشم، )، جاده1372علي، ( مظاهري،
  فرهنگي (پژوهشگاه). تحقيقات

) از تيموريان و تركمانان و...، كتابخانه مجلس شوراي اسالمي، شـماره  10منشĤت و مكاتيب (قرن 
 .10- 21713س، شماره مدرك كتابخانه مجلس  675نسخه 

  هاي تاريخي، تهران، كتابخانه طهوري. )، اسناد و نامه1346مؤيد ثابتي، علي، (
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پـنجم، ششـم و    الصـفا، جلـد   )، روضـه 1339شاه، ( الدين خواند سيد برهان بن رمحمدميرخواند، مي
 خيام. مركزي فروشي كتاب انتشارات تهران، هفتم،

الدين، ترجمه محمـدعلي ناصـح، چـاپ دوم،     )، سيره جالل1366نسوي، نورالدين محمدزيدري، (
  تهران، انتشارات سعدي.

عبـاس، تهـران، بنگـاه     تبات تاريخي ايران از تيمور تا شـاه )، اسناد و مكا1341نوايي، عبدالحسين، (
  ترجمه و نشر كتاب.

  نشرهما. تهران، مؤسسه قاجاريه، تا مغول از جهان و ايران )، تاريخ1364( نوايي، عبدالحسين،
 )، امپراتوري مغول، ترجمه نادر ميرسعيدي، چاپ دهم، تهران، انتشارات ققنوس.1399هال، مري، (

 - روشـن   محمـد  تحشيه و تصحيح به التواريخ، جامع )،1373اهللا، ( فضل رشيدالدين ههمداني، خواج
  البرز. نشر اول و دوم، تهران، جلد موسوي، مصطفي

 ميرهاشم كوشش به هفتم)، و ششم خلد برين (روضه )،1379محمد يوسف، ( قزويني، اصفهاني واله

  مكتوب. ميراث تهران، محدث،
)، تاريخ وصـاف الحضـره (در امـور سـالطين     1338عبداهللا شيرازي، (اهللا بن  وصاف الحضره، فضل

 سينا. مغول)، تهران، كتابخانه ابن

 شركت تهران، نيا، رجب مسعود ترجمه  مغول، خانان دربار به پاپ )، سفيران1353دوراكه، ( ويلتس،

  خوارزمي. انتشارات سهامي
 نـوايي،  عبدالحسـين  صـادق،  ميرمحمد سعيد سيد تحقيق )، ظفرنامه،1387علي، ( الدين شرف يزدي،

 اسالمي. شوراي مجلس اسناد مركز و موزه كتابخانه تهران، اول، جلد

الدين، (بي تا) فرائد غياثي، به كوشش حشمت مؤيد، جلد اول، تهران، انتشارات  يوسف اهل، جالل
  بنياد فرهنگ ايران.


