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چکیده

بــا تشــکیل خالفــت عثمانــی و پی ـشروی آن بــه طــرف ارو پــا ،هشــداری بــرای
وجــود دولتهــای مســیحی ایجــاد شــد .بیزانــس بــه تنهایــی قــادر بــه دفــع
حکومــت عثمانــی نبــود و بــه ناچــار بــر آن شــد کــه اتحادیــه نظامــی نیرومنــدی
از حکومتهــای مســیحی اروپایــی بــر ضــد عثمانــی تشــکیل دهــد .کشــورهای
اروپایــی بــه دنبــال نیــروی سیاســی جدیــد بودنــد تــا از ایــن راه بتوانــد جلــوی
حمــات عثمانــی را بــه اروپــا بگیرنــد .احســاس نیــاز طرفیــن بــه همدیگــر بــرای
اتحــاد علیــه دشــمن مشــترک باعــث شــکلگیری اولیــن ارتباطــات خارجــی
دربــار تیمــور بــا دول اروپایــی شــد .بعــد از چنــدی بــا یــورش تیمــور بــه عثمانــی،
دول غربــی کــه از خطــری بــزرگ رهــا شــده بودنــد بــه گســترش روابــط خــود بــا
دربــار تیمــور تــداوم بخشــیدند .نتیجــه ایــن رونــد ،ایجــاد روابــط تجــاری و
بازرگانــی بــود .ایــن پژوهــش بــا روش توصیفــی -تحلیلــی بــه بررســی مناســبات
امیرتیمــور گورکانــی بــا کشــورهای اروپایــی از برآمــدن تیمــور تــا پایــان جنــگ
آنقــره میپــردازد.
واژگان کلیدی
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کــه بــر ســر مســائل دینــی ،مذهبــی ،سیاســی ،نظامــی ،فرهنگــی و اجتماعــی بــه توافقاتــی
هرچنــد آنــی و گــذرا دســت یابنــد .گرچــه عمــر ایــن اتحــاد چنــدان هــم دراز نبــوده اســت؛ امــا
تأثیــری کــه در تغییــر مســیر رویدادهــای تاریخــی میگــذارد ،بســیار بــا اهمیــت اســت .تیمــور
(1405 -1370م) بــا از میــان بــردن فتنههــای ملوکالطوایــف و ســرکوب کــردن قدرتهــای
محلــی ،قــدرت مرکــزی نیرومنــدی را پدیــد آورد .حکومــت تیمــور از آســیای میانــه آغــاز گردیــد و
ســرانجام بــا گســترش دامنـهدار قــدرت بــه آســیای صغیــر رســید .وی بــا جلــب حمایــت امیــران
مغــول و تــرک ،خودســریهای آنــان را بــه اطاعــت محــض تبدیــل کــرد .تصــرف کشــورهای
خارجــی تنهــا راهحــل جلوگیــری از جنگهــای خانهــا بــود .بنابرایــن او بــه آنهــا وعــده اشــغال
زمینهــای تــازه و غنائــم جنگــی سرشــار را داد .بــه ایــن صــورت تیمــور لشکرکشـیهای بــزرگ و
طوالنیمدتــی را در مناطــق اردوی زرد و پــس از آن در ایــران و آســیای غربــی ،آغــاز کــرد .روابــط
بیــن امیرتیمــور و پادشــاهان اروپــا بــر ضــد عثمانــی از همیــن قبیــل اتحادهــا بــود .ا گــر چــه تیمــور
خــود را بــه عنــوان غــازی اســام معرفــی میکــرد ،امــا بیشتــر تــوان جنگــی او صــرف جنــگ در
جهــان اســام شــد .او بــا اســتفاده از نیروهــای جنگــی متمرکــز در شــرق ایــران و ماوراءالنهــر وزنــه
متعادلکننــدهای بــرای جهــان غــرب بــه حســاب میآمــد تــا بــا اســتفاده از خــوی برتریجویــی
کــه الزمــه هرگونــه اســتبداد شــرقی اســت ،عثمانــی را بــه شــدت تحــت فشــار قــرار دهنــد و بــاز
شــدن جبه ـهای جدیــد و بســیار مخاطرهآمیــز در شــرق معــادالت سیاســی و نظامــی را در جبهــه
اروپایــی برهــم زننــد .اروپاییــان در معــادالت خــود جنــگ دو پادشــاه بربــر را یگانــه عامــل حیــات
خــود چــه از نظــر سیاســی و نظامــی و چــه از نظــر عقیدتــی تصــور کــرده بودنــد .کشورگشــاییهای
تیمــور نیازمنــد متحدانــی هرچنــد خــرد در اطــراف و اکنــاف جهــان داشــت .در این زمــان عثمانی
توانســته بــود کشــورهای مســیحی اروپــا را تحتفشــار درآورده ،مخاطــرات زیــادی بــرای جهــان
غــرب بــه وجــود آورد .بــا بازگشــت تیمــور از تــاراج هندوســتان در ســال  1399میــادی غــرب
جهــان اســام مــورد هجــوم او قــرار گرفــت .بــا فتــح حلــب و دمشــق ،در ســال  1402میــادی
جنــگ بــا عثمانــی در نزدیکــی آنقــره (آنــکارا) بــا اســارت بایزیــد اول ،ســلطان عثمانــی ،پایــان
پذیرفــت .در نتیجــه فشــار مســتقیم عثمانــی بــر دول اروپایــی از بیــن رفــت و جهــان اســام
بــه شــدت دســتخوش تجزیــه و انفعــال گردیــد .حضــور اروپاییــان در اردوی تیمــور ماننــد
افــرادی بــه نامهــای پالیــوی ســوتومایوری و فرنانــدوی پالزولوســی از دربــار پادشــاه اســپانیا
دلیلــی جــز اعمــال فشــار و هدایــت فاتــح گورکانــی بــرای اجــرای منویــات پنهــان خــود نمیتوانــد
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دلیلــی داشــته باشــد .انگیــزه تیمــور در نابــودی عثمانــی و فشــار بــر ممالیــک مصــر چیــزی جــز
نقشــه قدیمــی صــدور جنــگ از جبهــه اروپــا بــه داخــل جهــان اســام و بــه خــود مشــغول کــردن
مســلمانان نبــود .آمدوشــد ســفرا بیــن تیمــور و مســیحیان عــاوه بــر گســترش روابــط تجــاری
کــه ماهیــت هــر امپراتــوری پهنــاور شــرقی بــود ،گویــای دسیســه عمیــق بــرای تضعیــف و بــه
انفعــال درآوردن نیروهــای جهــان اســام اســت .بــه عنــوان مثــال ،افــرادی نظیــر ژان سراســقف
ســلطانیه کــه ســفیر تیمــور بــه نــزد چارلــز ششــم ،پادشــاه فرانســه بــود ،حــاج محمــد الغــازی ســفیر
هنــری ســوم ،پادشــاه کاســتیل ،روی گونزالــس کالویهــو ،آلفونســو پائــز و گومــز ســاالزاری دیگــر
ً
ســفرای هنــری ســوم بــه نظــر ســفرای صرفــا تجــاری بــه حســاب نمیآینــد .امــا بــه دلیــل انجــام
سیاسـتهای جهــان غــرب ،عمــر ایــن اتحــاد نیــز بــه پایــان رســید و بــا حــذف قــدرت عثمانــی از
صحنــه بینالمللــی حداقــل بــرای پنجــاه ســال آینــده ،بــرای اروپاییــان آســودگی بــه همــراه آورد
و ا گــر حکومــت تیموریــان دچــار تشــتت و فروپاشــی نمیشــد ،شــاید عمــر ایــن دوران آســایش
بــرای دول اروپایــی طوالنیتــر هــم میگردیــد.
ایــن تحقیــق در پــی پاســخ بــه ایــن ســؤال اســت کــه روابط بیــن دربــار تیمــور و دول اروپایی
تــا چــه میــزان بــر ایجــاد انگیــزه بــرای حــذف عثمانــی مؤثــر بــوده اســت؟ و از طرفــی نیــز بــر ایــن
فــرض اســتوار اســت کــه بیــن اروپاییــان و دربــار تیمــور گورکانــی روابطــی بســیار مهــم در جهــت
حــذف عثمانــی برقــرار بــوده اســت.
زمینه تاریخی

ســابقه ارتبــاط و ایجــاد اتحــاد بیــن شــرق و غــرب بــه دوره مغــوالن بــاز میگــردد .جنــگ
مغــوالن بــا مســلمانان شــام و مصــر بــه دول اروپــا و پــاپ ،ایــن امــکان را داد کــه از ایــن چالــش بــه
نفــع خــود اســتفاده نماینــد .ایجــاد رابطــه دوســتی میــان ایلخانــان بــا پادشــاهان مســیحی اروپــا،
در ظاهــر بــا روابــط تجــاری امــا در عمــل بــرای اســتفاده از نیرویــی در پشــت ســر دشــمن ماحصــل
ایــن روابــط بــود .تیمــور بــه محــض اینــک بــه قــدرت رســید ،فتوحــات خــود را در مقیــاس جهانــی
آغــاز کــرد .تیمــور بــا حــرکات خــود بیــن شــرق و غــرب ،ایــران ،هنــد شــمالی ،آناتولــی و نواحــی
شــمال ســوریه را متصــرف کــرد .ایــن فتوحــات بــه نــام شــریعت و بــه بهانــه ســرکوب دشــمنان
خائــن بــه اســام صــورت گرفــت تیمــور بــرای اداره امپراتــوری ،پســران و نــوادگان خــود را بــه
حکمرانــی والیــت منصــوب کــرد امــا بســیار مراقــب بــود کــه با عــزل و نصبهــای مکــرر و انتصاب
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ً
فرماندهــان نظامــی و مأمــوران تحصیــل مالیاتــی کــه مســتقیما در برابــر وی مســئول بودنــد و
همچنیــن از طریــق گماشــتن نماینــدگان شــخص خــود بــرای نظــارت کــردن بــر حاکمیــت آنــان
قــدرت حکمرانــان خــود را محــدود کــرد (الپیــدوس .)278 ،1376 ،تیمــور در پــی محــدود
کــردن قــدرت حــکام بــود تــا فرصــت بیشتــری بــرای مداخلــه بــرای خــود فراهــم کنــد .تیمــور
نیــز مثــل بســیاری از پادشــاهان دیگــر ،دیــن را دسـتآویزی بــرای رســیدن بــه هدفهــای خــود
قــرار داده بــود.
تیمــور میخواســت نظــارت خــود را بــر جادههــا و بازرگانــان میــان اروپــا و آســیا برقــرار ســازد.
بدیــن ســبب کوشــید تــا ایــران ،عــراق ،کشــورهای قفقــاز و آســیای مقــدم را بــه دلیــل گذشــتن
ا کثــر جادههــای از آن تســخیر کنــد .امــا جادههــای کاروانروی را کــه از نواحــی مجــاور کرانــه
دریــای ســیاه و صحراهــای کرانــه بحــر خــزر میگذشــتند ،تیمــور نمیتوانســت قــدرت خویــش را
در آن نواحــی مســتقر و اســتوار ســازد ،بــر همیــن اســاس ،مایــل بــود ایــن نواحــی خــارج از قلمروی
خویــش بــر روی تجــار و بازرگانــان مســدود باشــد .بدیــن منظــور تمــام شــهرهایی کــه بــر ســر ایــن
جادههــا وجــود داشــت را ویــران ســاخت (گرگانــج ،ســرای برکــه ،حاجــی طرخــان ،آزوف و .)...
پــس از آن بــه مــدت ســی ســال تجــارت میــان اروپــا و آســیا از طریــق جادههــای کاروانــی کــه
از ایــران میگذشــت صــورت میگرفــت (پیگولوســکایا429 ،1354 ،؛ باوزانــی.)189 ،1359 ،
تیمــور میکوشــید تــا بــا غــارت و ویرانــی شــهرهای کشــورهای دیگــر ،ســطح اقتصــاد ماوراءالنهــر
را بــاال ببــرد (گرانتوســکی .)233 ،1359 ،لشکرکشــیهای او باعــث ویرانــی شــهرها ،تلفــات
انســانها ،نابــودی تجــارت و بازرگانــی را در پــی داشــت .تباهکاریهــا و انهدامهــای کــه در
ســرزمینهای اشــغالی بــه عمــل آورد ،در راســتای سیاســت او در توانگــر ســاختن ماوراءالنهــر
بــود.
از گذشــته دور ،پیونــد میــان جهــان خــاور بــا جهــان باختــر چنــدان دوســتانه نبــوده و
ً
اصــوال ســتیز میــان فرهنگهــای اروپایــی و آســیایی عمــری دراز داشــته و در تاریــخ باســتان
قابــل ردیابــی اســت (حائــری .)51 ،1367 ،از ســده هشــتم/چهاردهم کــه دولتــی نیرومنــد از
تبــار ترکمانــان بــه نــام عثمانــی در همســایگی باختــری ایــران پدیــد آمــد و در میــان همســایگان
ً
اروپایــی و خــاوری خــود ،هراســی ســخت پدیــد آورد تــا تقریبــا پایــان روزگار و آن دودمــان پیونــد
میــان ایــران و عثمانــی در مجمــوع نادوســتانه و بارهــا بــا کارزار و کشــتار همراه بــود .از این روی،
در چارچــوب ایــن ویژگیهــا ،ایرانیــان بهرغــم شــیوه دیرپــای مســلمانان مبنــی بــر بیعالقگــی
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نســبت بــه تاریــخ و فرهنــگ ترســیان و اروپاییــان دســت دوســتی بــا آنــان فشــردند .بــر بنیــاد
همیــن پیوندهــا بــود کــه امیرتیمــور گورکانــی کــه بــر ایــران ،هنــد ،قفقــاز و بخشــی از روســیه
حکــم میرانــد ،در واپســین روزهــای ســال   1402میــادی بــا جمهــوری ونیــز و امپراتــوری رو بــه
نابــودی روم شــرقی کــه همــواره خواهــان ناتوانــی و واپسگرایــی دولتهــای اســامی بودنــد،
همســاز شــد (حائــری.)140 ،1367 ،
وضعیت دولتهای اروپایی

نهــا
شــقاق و اختالفــی زیــادی در میــان ممالــک اروپــای غربــی وجــود داشــت .از جملــه آ 
نــزاع فرق ـهای در فرانســه و انگلســتان و جنگهایــی کــه در بیــن ایــن دو کشــور وجــود داشــت
کــه آنهــا را اغــوا میکــرد تــا دشــمن مذهــب خــود را خدمــت نمایــد (گیبــون.)1265 :1381 ،
جنگهــای صدســاله ،کشــمکش اجتماعــات امپراتــوری ،آرزوهــای طبقــه رنجبــر بــرای
تصــرف اراضــی و امــوال پــس از شــکنجه و عذابهــای جســمانی ،یکــی پــس از دیگــری از بیــن
رفــت؛ اشــراف و بــزرگان مطیــع کلیســا بودنــد .بحــران سیاســی بــا بحــران اقتصــادی و کاهــش
منابــع و قــدرت سیاســی همــراه بــود .در اروپــای غربــی کاهــش جمعیــت در روســتاها و شــهرها
وجــود داشــت ،کاهــش جمعیــت کــه یکــی از عوامــل آن مــرگ ســیاه در ســالهای -1349
 1348کــه یــک عامــل ناشــناخته بــود .در حالــی کــه شــواهدی از طاعــون در قســطنطنیه،
مقدونیــه ،مــوره و جزایــر دریــای اژه وجــود دارد .اشــراف بــه عنــوان گروهــی کــه تغییــرات
قابلمالحظــهای در ایــن دوره داشــتند روبــهرو شــدند .جنــگ داخلــی باعــث فقیــر شــدن
بســیاری از آنهــا میشــد .فتوحــات پیدرپــی در مقدونیــه توســط صربهــا و عثمانیهــا
منجــر بــه توزیــع مجــدد امــوال بــه دســت فاتحــان جنــگ میشــد .امــا بعــد از آن اشــراف بیشتــر
درگیــر تجــارت شــدند ( )821 :2008  ،JONESاروپاییــان زمانــی کــه بــه امــر پــاپ و فرماندهــی
پادشــاهی چــون ســن لوئــی ســرگرم حملــه بــه اعــراب در کشــورهای مســلمانان بودنــد ،دولــت
اســامی کوچکــی در شــهر پــروس تشــکیل شــد .ایــن دولــت کــه امپراتــور عثمانــی بــود ،نفــوذ
خــود را بــه طــرف اروپــا گســترش داد (صــدر .)41 :1322 ،اشــغال گالیپولــی -اولیــن جــای
پــای تــرکان عثمانــی -بــرای اروپــا دارای اهمیــت بیشتــری بــود .ایــن شــهر کــه از جانــب
امپراتــور بیزانــس بــه عثمانیهــا واگــذار شــد ،بــه پایگاهــی بــرای یــک سلســله لشکرکشـیهای
پیروزمندانــه در کشــورهای بالــکان تبدیــل شــد .تــرکان در زمــان ســلطنت ســومین فرمانــروای
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عثمانــی ،ســلطان مــراد اول ( 792-764ه.ق)( 1389-1362م) پیشــرفتهای ســریعی در
اروپــا کردنــد .در حــدود ســال 1361میــادی آدریانوپل(ادرنــه) 1را کــه موضــع مســتحکمی بــر
ســر راه قســطنطنیه بــه دانــوب بــود ،فتــح کردنــد.
فتــح ادرنــه در  1361میــادی بــه دســت مــراد اول ،اروپاییــان را متوجــه ایــن خطــر جدیــد
یعنــی عثمانیــان کــرد .ولــی آنهــا آمادگــی الزم بــرای برخــورد بــا خطــر عثمانیــان را نداشــتند و
وســایلی کــه بــرای رفــع خطــر تهیــه میکردنــد کافــی نبــود .ترکهــا آهســته بــه طــرف ســواحل
دانــوب پیــش میرفتنــد .اهالــی صربســتان و واال ک مجارســتان بــه صــورت جــدی مــورد حملــه
قــرار گرفتنــد و امپراتــوری روم شــرقی بــه وحشــت آنــان بــا خونســردی مینگریســت .هنگامــی
کــه ترکهــا ارتشهــای متفــق کشــورهای بالــکان را در ماریتــزا نزدیــک ادرنــه پرا کنــده ()1363
و شــهر نیســه را متصــرف کردنــد ( ،)1375تــازه اروپــا خطــر واقعــی را حــس کــرد .عــاوه بــر ایــن،
آنهــا تمــام بلغارســتان را بــه دســت آوردنــد و بــه ســرحدات مجارســتان رســیدند (صــدر:1322 ،
( .)41در ســالهای  )1366قویتریــن رقیــب آنــان در ایــن زمــان پادشــاه مجارســتان بــود کــه
ســعی داشــت از پیشــروی عثمانــی در بالــکان بــرای گســترش ســلطه مجارهــا بــر حوضــه دانــوب
ســفال اســتفاده کنــد .نقطــه ضعــف اصلــی عثمانیــان نداشــتن نیــروی دریایــی بــود (اینالجــق،
.)26 :1388
یبــرده بــود.
پــاپ اوربانــوس پنجــم بــه اهمیــت نفــوذ و گســترش تدریجــی تــرکان در اروپــا پ 
وی جهــان مســیحت را بــه جنــگ صلیبــی دیگــری فراخوانــد .بــر ایــن اســاس ،لشــکری مرکب
از ســپاهیان صربســتان ،مجارســتان و واال کیــا دلیرانــه بــه ســوی ادرنــه پیــش رفتنــد .در کنــاره
ً
رود ماریتــزا ،پیشــرفت بیمانــع خــود را جشــن گرفتنــد ،ســپاه نســبتا کوچکــی از تــرکان بــا
شــبیخون خــود ،آنهــا را غافلگیــر کــرد .بــر اثــر ایــن حملــه در ســال  1371میــادی ،بســیاری
پیــش از آنکــه بتواننــد ســاح برگیرنــد ،کشــته شــدند و بســیاری هــم کــه کوشــیدند بــا عبــور
از رود عقبنشــینی کننــد ،غــرق شــدند .صوفیــه در ســال  1385تســلیم شــد و نیمــی از
بلغارســتان بــه دســت تــرکان عثمانــی افتــاد .تــرکان در  1386نیــش و در  1387ســالونیک را
گرفتنــد و بــا فتــح آن دروازههــای سراســر یونــان بــه روی آنهــا گشــوده شــد (دورســون:1380 ،
 .)196بایزیــد در کار فتوحــات و امــور نظامــی بســیار کوشــید .برخــی از کشــورهای همســایه
1 . Adrianople
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آناتولــی مرکــزی و طــرفدارن بــرادرش یعقــوب بــه مخالفــت بــا بایزیــد پرداختنــد (،JONES
 )2008:854بایزیــد متوجــه بقایــای ســرزمین بیزانــس در آناتولــی شــد و ســالی نگذشــت کــه
دولــت بیزانــس آخریــن ســرزمینهای خــود را در آســیای صغیر از دســت داد .این زمــان مانوئل
امپراتــور بیزانــس تنهــا بــر بخــش غربــی ســرزمین خــود نفــوذ داشــت .بایزیــد چنــان ســرعتی
در انتقــال نیروهــای خــود از آناتولــی بــه بالــکان و بــه عکــس داشــت کــه او را یلدر یــم لقــب
دادهانــد .بــا از میــان برداشــتن سلســلههای محلــی بایزیــد دســت بــه ایجــاد یــک حکومــت
مرکــزی بــه جــای یــک امپراتــوری متشــکل از حکومتهــای دستنشــانده زد .بایز یــد بــا فتــح
بلغارســتان ســد محکمــی در ســاحل دانــوب در برابــر مجارســتان ایجــاد کــرد .عــاوه بــر ایــن بــا
از بیــن رفتــن ایــن سلســلههای محلــی ،قدمهــای مهمــی در راه ایجــاد یــک دولــت امپراتــوری
مرکــزی در شــبهجزیره بالــکان برداشــته بــود.
بایزیــد معطــوف بــه خطــری جدیــد از جانــب سیگیســموند ،پادشــاه مجارســتان بــود.
سیگیســموند کــه از حمــات عثمانیهــا و خطــرات ناشــی از اســتحکامات آنهــا در ســواحل
دانــوب بــه تنــگ آمــده بــود ،بــرای یــک جنــگ صلیبــی جدیــد بــه جلــب حمایــت قدرتهــای
مســیحی غربــی پرداخــت .ونیزیهــا بــه قــدرت عثمانیهــا بیــش از مجارهــا اعتمــاد داشــتند
در ایــن هنــگام آنهــا اقدامــی صــورت ندانــد .جنوواییهــا بــا همچشــمی بــا رقبــای ونیــزی
خــود بــرای کســب امتیــازات تجــاری از بایزیــد تــاش بیشتــری نمودنــد .در حالــی کــه هــر دو
دولتهــای ناپــل و میــان روابــط مودتآمیــزی را بــا عثمانیهــا برقــرار کردنــد .بــر ایــن اســاس،
سیگیســموند نا گزیــر شــد کــه بــرای یافتــن داوطلبــان بــرای حملــه بــه منظــور بیــرون رانــدن
ترکهــا از اروپــا نماینــدگان خــود را بــه فرانســه ،دربــار شــارل ششــم بفرســتد (لــردراس:1373 ،
 .)66در نتیجــه رقابتهــا در بالــکان بــه نفــع عثمانیهــا بــه پایــان رســید .آنهــا بلغارســتان
را ضمیمــه خــود کردنــد .سلســله شیشــمان را بــه پایــان رســاندند .پســر آخریــن تــزار بلغــار بــه
اســام درآمــد و در آناتولــی بــه عنــوان افســر عثمانــی دســت بــه فعالیــت زد .سیگســموند بــرای
چنــد ســال در تــاش بــود تــا کشــورهای اروپایــی را بــرای جلوگیــری از پیشــرفت عثمانی متحد
کنــد .در  1396میــادی او در ســاماندهی بــزرگ موفــق بــه ائتــاف یــک جنــگ صلیبــی جدیــد
در برابــر بایزیــد شــد ) (JONES، 2008: 856بــا فتــح بلغارســتان ،خطــر بیشتــری مجارســتان
را تهدیــد میکــرد.
بــا حــذف پادشــاهی بلغارســتان ،مســئولیت دفــاع از منطقــه دانــوب را در مقابــل

₪ 36

شماره  6ـ سال سوم ـ پاییز و زمستان 1394

مجارســتان بــه عثمانــی رســید .آن ســرزمین را دیگــر بــه عنــوان یــک پادشــاهی حائــل
ضعیــف خــود واننهــاد .واالشــی ،نیــز بــه مرتبــه دستنشــاندگی تنــزل یافــت .جنــگ صلیبــی
نیکوپولیــس ،در ســال  1396میــادی نماینگــر اوج منازعــه میــان عثمانــی و مجارهــا
بــرای ســلطه بــر دانــوب ســفال بــود .ونیــز هــم در منازعــه بــر ســر بالــکان دخیــل بــود .در ایــن
جنــگ ،ونیــز کوشــید از نــاوگان خــود بــرای بریــدن خــط مواصالتــی میــان آناتولــی و بالــکان
در داردانــل اســتفاده کنــد .از دیــد شــوالیههای غربــی ،ایــن لشکرکشــی یــک ماجراجو یــی
صلیبــی بــود کــه طــی آن نیروهــای صلیبــی شکســتی قاطــع خوردنــد .پیــروزی در نیکوپلیــس
نــه تنهــا ســلطه عثمانــی را بــر بالــکان مســتحکم ســاخت بلکــه بــر اعتبــار عثمانــی در جهــان
اســام افــزود (اینالجــق .)33 :1388 ،اروپاییــان در نیکوپولیــس شکســت ســختی خــورده
بودنــد و دریافتــه بودنــد کــه نــه تنهــا قســطنطنیه بلکــه نواحــی دیگــر اروپــا در خطــر اشــغال
تــرکان میباشــد .گســترش قلمــرو عثمانــی در بالــکان بــه همــان انــدازه کــه بــا یــاری شــرایط
اجتماعــی قریــن بــود ،از مســاعدت شــرایط سیاســی هــم بهــره بــرد .تحقیقــات جدیــد نشــان
داده اســت کــه انحطــاط قــدرت مرکــزی در امپراتــوری بیزانــس و حکومتهــای جانشــین
آن در بالــکان مصــادف بــود بــا ظهــور صومعههــا و اشــخاص متنفــذ در ایــاالت در حــال
کســب مالکیــت اراضــی پرونویــا 1بودنــد کــه پیــش از آن تحــت ســلطه حکومــت قــرار داشــتند
(اینالجــق.)27 :1388 ،
عثمانیهــا بــه واســطه داشــتن قــوای ینچــری ،نخســتین ارتــش ثابــت در اروپــا از امتیــاز
بــزرگ بهــره میبردنــد (اینالجــق .)25 :1388 ،منطقــه آســیای صغیــر شــاهراههای ارتباطــی
و تجــاری مهمــی را در برمیگرفــت .ایــن راههــا بــه ســواحل دریــای ســیاه و طربــوزان منتهــی
میشــدند یــا بــه غــرب آســیای صغیــر و قســطنطنیه میرســیدند و اهمیــت تجــاری ،خاصــی بــه
دریــای ســیاه میبخشــیدند .قســطنطنیه بــه جهــت اشــراف بــر ایــن حــوزه تجــاری و قرارگیــری
در مســیر شــاهراههای تجــاری ،اهمیــت ویــژهای داشــت .شــاهراههایی کــه در تــداوم راه تبریــز
بــه ارزروم قــرار داشــتند و پــس از پشــت سرگذاشــتن ارزنجــان ،بــا عبــور از شــهرهای آقشــهر و
زاره بــه ســیواس از مهمتریــن شــهرهای آســیای صغیــر میرســیدند ســپس راههــای مختلفــی
ایــن شــهر تجــاری را بــه طربــوزان و عالئیــه و آنتالیــه و بنــادر سامســون و ســینوپ در کنــار دریــای
1 .pronoia
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ســیاه و قســطنطنیه مرتبــط میکردنــد (کریمــی و چاهیــان .)57 :1392 ،ونیــز ،جنــوا و پادشــاهی
اســپانیا بــا بازرگانــی در مدیترانــه منافــع اقتصــادی خویــش را تأمیــن میکردنــد .عــاوه بــر ایــن،
دریــای ســیاه دارای اهمیــت تجــاری بســیاری داشــت .دولــت بیزانــس بــا اشــراف داشــتن بــر
دریــای ســیاه و مدیترانــه در مبــادالت منطقــه نقــش تعییــن کننــدهای داشــت .اشــتراک مســاعی
بــا بیزانــس ،بــرای هــر دولتــی عــاوه بــر ســیطره بــر دریــای ســیاه ،احاطــه بــر راههــای تجــاری
واقــع در منطقــه آســیای صغیــر را بــه همــراه داشــت .دولــت ونیــز و جنــوا بــرای تســلط بــر ایــن
حــوزه تجــاری  -ارتباطــی رقابتهایــی را بــه همــراه داشــت .در صــورت برقــراری ارتبــاط بــا هــر
کــدام از آنهــا ،خشــم طــرف مقابــل برانگیختــه میشــد.
امپراتــور ســالخورده ژان پالئولوگــوس در ســال  1391درگذشــت و اندکــی بعــد هــم پســرش
ً
آندرونیکــوس کــه اخیــرا دیرنشــین گشــته بــود بــه دنبــال پــدر روانــه شــد .مانوئــل بــه جــای
پــدرش ژان پالئولوگــوس امپراتــور رســمی شــد .ژان پســر آندرونیکــوس خواهــان و مدعــی تــاج و
تخــت بــود .ســلطان بایزیــد از ژان پشــتیبانی میکــرد (کالویخــو .)6 ،او از اختالفاتــی کــه در روم
شــرقی بــر ســر تاجوتخــت جریــان داشــت ،اســتفاده میکــرد .پادشــاهان بیزانــس ،بــرای حفــظ
تاجوتخــت خــود امتیــازات تجــاری دریــای ســیاه را بــه جنــوا یــا ونیــز میســپرد .ایــن اقــدام،
عــاوه بــر فراهــم آوردن موجبــات مبــادالت تجــاری از دســت بیزانــس ،هــر یــک از ایــن دو کشــور
را در صــف دشــمنان بیزانــس قــرار م ـیداد .مانوئــل بــه محــض رســیدن بــه ســلطنت بــا اتمــام
حجتــی از ســوی بایزیــد مواجــه شــد .بایزیــد خواســتار ادامــه دستنشــاندگی و ازدیــاد خــراج و
در ضمــن خواســتار اســتقرار یــک قاضــی در قســطنطنیه بــرای ســکنه مســلمان آن بــود .ایــن
تقاضــای بــا ورود یــک ارتــش عثمانــی مقابــل حصــار شــهر دنبــال شــد .ایــن ارتــش ســر راه خــود
آن دســته از یونیهــای تــراس جنوبــی را کــه هنــوز مســیحی بودنــد قتلعــام کــرد یــا بــه اســارت
درآورد (لــردراس .)65 ،1373 ،عثمانیهــا در قــرن پانزدهــم ،سراســر ســرزمینهای اروپایــی
بیزانــس را بــه تصــرف خــود درآورده بودنــد .تنهــا شــهر بیزانــس ،قســطنطنیه بــود کــه آن هــم
ً
از همــه ســو در محاصــره عثمانــی قــرار داشــت .بایزیــد تقریبــا تمــام ناحیــه آســیایی ترکیــه فعلــی
را تســخیر نمــود و تنهــا شــهر قســطنطنیه و حاشــیه باریکــی در خشــکی اطــراف آن در ســاحل
شــمالی دریــای مرمــره بــرای امپراتــور مانوئــل باقــی مانــده بــود .مانوئــل ،امپراتــور قســطنطنیه
بــرای در دســت داشــتن آن شــهر بــه بایزیــد بــاج م ـیداد .روابــط جنــوا و ونیــز بــا بایزیــد طــوری
بــود کــه ایــن ســرزمینها ،او را فرمانــروای آینــدهای خــود میدانســتند .تــرکان ،قســطنطنیه را بــا
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آن باغهــا و کاخهــا شــهر موعــود خویــش یعنــی اســتانبول میدیدنــد (لمــب.)226،
مســتملکات آســیایی تــرکان از متصرفــات اروپایــی آنهــا بــه وســیله تنگــه بســفور از هــم
جــدا شــده بــود .بــه ایــن ترتیــب ،نــاوگان ونیــز و جنــوا میتوانســتند بــا تصــرف بوغازهــا ضربــه
محکمــی بــه تــرکان وارد ســازند و شــاید میتوانســتند قســطنطنیه را از محاصــره نجــات دهنــد.
امــا رقابــت و درگیریهــای ایــن دو کشــور اروپایــی بــر ســر بازرگانــی آســیا موجــب شــد کــه آنهــا
در مقابــل عثمانیــان اقدامــی صــورت ندهنــد .بایزیــد کــه دیپلمــات زبردســتی بــود بازرگانــی آســیا
را بــرای هــر دو دام ســاخته بــود و بــا هــر دو دســته ،مذا کــره میکــرد و آنهــا هــم بــرای تقدیــم
پیشــکش بــه خدمــت ســلطان بــر یکدیگــر ســبقت میجســتند .در نتیجــه اســتغاثه پــاپ بــرای
نجــات قســطنطنیه بــه هــدر رفــت .بــزرگان و ســران اروپــا هــم ســرگرم جنگهــای داخلــی بودنــد
(لمــب .)230 :1388،ســلطان عثمانــی بــا جلــب رضایــت ونیــز و جنــوا کــه دارای نیروهــای
دریایــی نیرومنــد بودنــد از آن جانــب آســودهخاطر شــد ،عثمانیــان از راه دریــا قــادر بــه اقــدام
ً
فراوانــی نبودنــد .ونیــز نیرویــی دریــای خــود را منحصــرا بــرای خدمــت بــه منافــع تجارتــی خــود
ً
بــه کار میبــرد .از ســال  1082بــه بازرگانــان ونیــز عمــا حــق داده شــد کــه در تمــام امپراتــوری
بــدون تأدیــه عــوارض و بــدون اینکــه تابــع مقــرارت گمرکــی باشــند بــه دادوســتد بپردازنــد.
تجــارت ونیــز در قلمــرو امپراتــوری از تجــارت خــود بیزانــس دارای امتیــازات بیشتــری بــود.
بــدان وســیله بیزانــس از مزایــای عظیمــی کــه بــا واســطه بــودن میــان شــرق و غــرب موجــب
قــدرت آن کشــور شــده بــود قطعنظــر میکــرد .ونیــز از ایــن زمــان بــه بعــد توســعه شــایان توجــه
کــرد ایــن جمهــوری کمکــم تمــام کشــورهای مجــاور مدیترانــه را تحــت نفــوذ خــود قــرار داد
(لومــرل .)130-129 :1329،پــس از آن امپراتــور بیزانــس بــر آن بــود کــه بکوشــد از اهمیــت
امتیازاتــی کــه بــه ونیزیهــای داده بودنــد بــا دادن امتیــازات مشــابه بــه رقیــب مهــم آن جنــوا
بکاهــد.
تنــدوس یکــی از چنــد جزیــره از مجمعالجزیرههــای کــه در دســت امپراتــور روم شــرقی
بــود .ایــن جزیــره بــه دلیــل برخــوردار بــودن از موقعیــت مناســب بــرای ورود بــه تنــگ داردانــل
اهمیــت زیــادی بــرای کشــورهای کــه روابــط تجاری با قســطنطنیه و کشــورهای که در حاشــیه
دریــا ســیاه بودنــد ،داشــت .هــر دو طــرف تنگــه در اختیــار امپراتــور قــرار داشــت ،تنــدوس از
یــک موقعیــت ممتــاز نظامــی برخــوردار بــود .ونیــز بــرای یــک مــدت طوالنــی خواســتار اشــغال
ایــن جزیــره بــود بعــد از مذاکــرات طوالنــی بــا امپراتــور ،ایــن جزیــره بــه ونیــز واگــذار شــد .امــا
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جنواییهــا بــا واگــذاری تنــدوس بــه ونیــز مخالــف بودنــد )  (Vasiliev،1958:627از ایــن زمــان
یکــرد.
بــه بعــد ونیــز بــرای کنتــرل تجــارت از طریــق تنگــه داردانــل بــه دریــاه ســیاه تــاش م 
امتیــاز تنــدوس باعــث جنــگ تــازه بــا جنــوا شــد کــه بــه اصطــاح  Chioggiaمعــروف شــد کــه
بــا صلــح ســفید (پیمــان توریــن اوت  )1381بــه پایــان رســید .ایــن برخوردهــا مانــع اتحادیــه
مســیحی در برابــر ترکهــا ،کــه در حــال پیشــرفت در دریــا اژه بودنــد ،شــد)(JONES،2008:827
زمانــی کــه جنــگ بــزرگ بیــن ونیــز و جنــوا کــه ناشــی از رقابتهــای اقتصــادی بــود بــه پایــان
رســید ،از اهمیــت زیــادی برخــوردار بــود .جنــوا بــرای کنتــرل دادوســتد قســطنطنیه و در یــای
ســیاه تــاش میکــرد .هــدف جنــوا ایجــاد انحصــار در تجــارت در بســفور بــود .منافــع ونیــز و
جنــوا باعــث برخــورد آنهــا در جزایــر و ســاحل دریــای اژه میشــد.
قــوای متحــد اروپــا بعــد از شکســت نیکوپولیــس 1دریافتــه بودنــد کــه نــه تنهــا قســطنطنیه
بلکــه دیگــر نواحــی اروپــا در خطــر اشــغال تــرکان میباشــد .امپراتــور مانوئــل کــه پــس از
کشــاکش متعــدد بــا پــدر و بــرادرش و دسیســههای بیحــد دربــاری بــه حکومــت رســیده
بــود در ســال 1400میــادی مجبــور بــه تــرک پایتخــت خــود شــد و مــدت دو ســال در نواحــی
مختلــف اروپــا ســفر نمــود تــا بلکــه علیــه بایزیــد کــه در دروازههــای قســطنطنیه اردو زده و
مصمــم بــه فتــح شــهر بــود متحــدی پیــدا کنــد (جــوادی .)158 :1352 ،امــا ارو پــای شــرقی
در تصــرف عثمانیــان قــرار داشــت .فرانســه و انگلســتان مشــکالت داخلــی داشــتند و
نمیتوانســتند مانوئــل را کمــک کنــد .هانــری چهــارم در انگلســتان گرفتــار اغتشاشــات ملــی
و در فرانســه دوک اورلئــان و دوک دوبــور بونــی بــا یکدیگــر در نــزاع بودنــد .ونیــز بهتــر دیــد کــه
بــا ترکهــا از در مســالمت درآیــد( .صــدر .)43 :1322،در ضمــن آنکــه مانوئــل بــرای گرفتــن
کمــک بــرای نجــات قســطنطنیه در فرانســه بــه ســر میبــرد .بــرادرزاده وی درصــدد برقــراری
روابــط دوســتانه بــا ســلطان بایزیــد کــه در آن تاریــخ در آنقــره تهیــه جنــگ بــا تیمــور را میدیــد
برآمــد .پایــه موافقــت آنهــا بــر ایــن قــرار گرفــت کــه اگــر ســلطان تــرک در ایــن جنــگ فاتــح شــود
وی شــهر قســطنطنیه را بــه او واگــذارد (کالویخــو .)60 :1337 ،قبــل از رفتــن مانوئــل ،بــرادرزاده
خویــش ژان کــه موافقتــی بیــن آنهــا حاصــل شــده بــود بــه نیابــت از جانــب خــود بــه حکومــت
شــهر منصــوب کــرده بــود .اقدامــات مانوئــل بــرای کمــک گرفتــن از ســایر کشــورهای اروپایــی
1 . Nicopolis

₪ 40

شماره  6ـ سال سوم ـ پاییز و زمستان 1394

بینتیجــه مانــد .وی بعــد از بازگشــت بــرادرزاده خویــش را بــه دلیــل خیانــت تبعیــد کــرد.
مانوئــل امپراتــور قســطنطنیه و بــزرگ مــردم ژن کــه در پــرا اقامــت داشــت پیامهایــی بــه
تیمــور فرســتاد مبنــی بــر اینکــه در صورتــی کــه تیمــور اقدامــی علیــه عثمانیــان انجــام دهــد بــا
ســپاه و کشــتی بــه اویــاری خواهنــد نمــود .آنــان قــول دادنــد کــه بیدرنــگ یــا پــس از انــدک
زمــان کشــتیهای جنگــی خویــش را مجهــز نماینــد و در داردانــل متمرکــز ســازند .آنهــا بــه ایــن
وســیله میخواســتند کــه مانــع بازگشــت لشــکریان تــرک کــه در یونــان (و ترکیــه اروپــا هســتند)
نتواننــد بــه آســیای صغیــر بازگردنــد .بــه ایــن ترتیــب ،مقدمــات پیــروزی تیمــور را در مقابــل ســپاه
عثمانــی فراهــم ســازند .از ســوی دیگــر یونانیــان تعهــد نمودنــد کــه مبلغــی بــه عنــوان هزینــه
کارزار بــه او بدهنــد .تیمــور در ایــن زمــان بســیار نیرومندتــر و آمادهتــر از حریــف بــود (کالویخــو،
 .)143 :1337در همــان زمــان نمایندگانــی از جنــوا نــزد تیمــور آمدنــد بــرای مبــارزه بــا تجــار
ونیــز از وی کمــک خواســتند و محرمانــه از طــرف امپراتــور مســیحی قســطنطنیه کــه تحــت نظــر
بایزیــد بــود اســتدعای همراهــی کردنــد (لمــب .)224 ،از ســوی دیگــر گیبــون معتقــد بــود کــه
ا گــر تیمــور بنــا بــه تقاضــای امپراتــور یونــان جوانمردانــه بــه یــاری او لشــکر کشــیده بــود مســتحق
تمجیــد و حقشناســی مســیحان میگردیــد .ولیکــن مســلمانی کــه بــا شمشــیر کافرکشــی تــا درون
ً
گرجســتان رفتــه بــود و جهــاد بایزیــد را محتــرم میداشــت .طبعــا مایــل نبــود کــه بــر بتپرســتان
اروپایــی ترحــم یــا ایشــان را مســاعدت نمایــد .تیمــور بــه انگیــزه جاهطلبــی پیــش رفــت و نجــات
قســطنطنیه از نتایــج تصادفــی ایــن واقعــه بــود (گیبــون ،1381 ،ج  .)1266 ،3عــاوه بــر ایــن،
حکومتهــای محلــی آســیای صغیــر بــرای حفــظ قلمــرو خــود بــه تیمــور پناهنــده شــدند .بعضــی
از ایــن امــرا از امیرتیمــور کمــک طلبیدنــد.
ژن و ونیــز درخواســت روابــط دوســتانه بــا تیمــور نمودنــد .تیمــور نیــز از ایــن درخواســت آنــان
اســتقبال نمــود .زیــرا بــرای بســتن تنگــه بســفور و بســتن راه هرگونــه کمــک بــه بایزیــد ،احتیــاج
بــه نیــروی دریایــی داشــت .تیمــور میدانســت کــه بایزیــد بزرگتریــن حریــف نیرومنــد اوســت و
در همیــن راســتا هرگونــه کمکــی کــه بــه او میرســید ،را میپذیرفــت .وی بــرای دس ـتیابی بــه
هــدف خــود بــا اکثــر دول غربــی روابــط دوســتانه ایجــاد کــرد و از ژن و ونیــز و قســطنطنیه کمــک
بحــری خواســت (صــدر .)44 :1322 ،از طــرف دیگــر سیاســت مســیحان چنیــن بــود کــه روابــط
دوســتانه خــود را بــا تاتارهــا حفــظ کننــد و بــرای معــدوم کــردن مســلمانان از اتحــاد بــا آنــان
اســتفاده نماینــد .ایــن عــادت و سیاســت هنــوز موجــود بــود .بنابرایــن بــرای اروپاییــان اهمیــت
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نداشــت کــه متحدشــان نیــز بــرای جنــگ بــا مســلمانان ،مســلمان باشــند (صــدر.)44 :1322 ،
تیمــور از لحظــهای کــه بــه گرجســتان پــا گذاشــت همــه پیشرویهــای او را کشــورهای
اروپایــی بــا دقــت و عالقــه روزافــزون زیــر نظــر داشــتند .از مدتهــای مدیــد همــه دیدههــا
متوجــه امــوری گشــته بــود کــه در خــاور نزدیــک جریــان داشــت .در اســپانیا مقــارن ایــن احــوال
هانــری ســوم پادشــاه کاســتیل و لیــون بــود (کالویخــو .)9 :1337 ،بیزانــس جهــت مقابلــه بــا
خطــر عثمانیــان بــه تیمــور پیوســتند .تیمــور یاننیــز ،عــاوه بــر آنکــه در راســتای حفــظ منافــع
منطقـهای خــود بــا مســیحیان شــرقی دوســتی داشــتند در راســتای اجرایــی کــردن طــرح اتحــاد
بــا اروپــا در مقابلــه بــا عثمانــی ،بــه آنهــا نیازمنــد بودنــد.
حمله تیمور به عثمانی سرآغاز کم شدن فشارها بر دول مسیحی

فتوحــات تیمــور بــرای ایجــاد یــک امپراتــوری ،بــه نــاگاه موجودیــت امپراتــوری عثمانــی را
در معــرض خطــر قــرار داد .بایزیــد ســلطان عثمانــی در ایــن زمــان توانســته بــود کــه در نبــرد
نیکوپولیــس بــا زیگیســموند فرمــانروای مجارســتان بــه پیــروزی درخشــانی دســت یابــد .او
بــرای توســعه قلمــرو خــود و افزایــش اقتــدار عثمانــی الزم دیــد کــه خطــر جغتاییهــا را از بیــن
ببــرد .ایــن مســأله وی را کــه تاکنــون اهــداف توســعهطلبی خــود را بیشتــر متوجــه غــرب و
شــمالغربی کــرده بــود ،در برابــر وضعیتــی جدیــد قــرار داد .بــر ایــن مبنــا ســلطان از محاصــره
قســطنطنیه دســت کشــید و بــا ســپاهیان خــود بــه ســمت شــرق حرکــت نمــود (رویمــر:1380 ،
 .)120بایزیــد در ســال  1402میــادی محاصــره قســطنطنیه را از ســر گرفــت.
تیمــور در تابســتان ســال  1402میــادی تصمیــم بــه حملــه علیــه بایزیــد گرفــت و اگرچــه در
ابتــدا آن چنانکــه بیایــد ،مدعــی عدمحمایــت از اروپاییــان بــود امــا بــه تدریــج اوضــاع کلــی در
حــال تغییــر بــود« .تیمــور مبالغتهــا فرمــود کــه مــن ّ
بالطبــع خواهــان آن نیســتم کــه متوجــه
ً
آن طــرف شــوم و لشــکر بــدان مملکــت بــرم از آن جهــت کــه ایشــان دائمــا بــا افرنــج در مقابــل
ایســتاده عــزا میکننــد ،نمیخواهــم کــه فرنــگ را قوتــی پدیــد آیــد و اســام را ضعفــی روی نمایــد
(حافــظ ابــرو .»)950 :1380 ،وی از هنــگام فتــح ســوریه دیگــر اجبــاری در حفــظ همبســتگی
بــا ســایر نیروهــای اســام احســاس نمیکــرد .جنوواییهــا و ســایر قدرتهــای مســیحی اروپــا،
طالــب او بــه عنــوان متفقــی علیــه عثمانیهــا بودنــد .بنابرایــن ارتــش خــود را بــه طــرف جنــوب
و بــه ســوی ســیواس حرکــت داد .دو ســال پــس از ســقوط ایــن شــهر بــود کــه بایزیــد محاصــره
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قســطنطنیه را رهــا کنــد و قســمت اعظــم ارتــش خــود را بــه آســیا انتقــال دهــد (لــردراس:1373 ،
 .)75یونانیــان کــه از گرســنگی مشــرف بــه مــرگ بودنــد از باروهــای شــهر بــه پاییــن میآمــد و
بــرای ســیر کــردن شکمشــان ،خــود را بــه تــرکان تســلیم میکردنــد .هنگامــی کــه ســیل ســپاهیان
تاتــار بــه جانــب غــرب نمــود ،بایزیــد دســت از محاصــره قســطنطنیه کشــید و بــا شــتاب بازگشــت
تــا نیروهــای خــود را در آناطولــی جمــع آورد .دو ســپاه تــرک و تاتــار در آنقــره (آنــکارا) بــا هــم
مصــادف شــدند .تیمــور موفــق شــد در جنــگ آنقــره (آنــکارا) لشــکر قدرتمنــد بایزیــد را در هــم
شــکند( .پورگشــتال .)304 :1367 ،عالقهمنــدی تیمــور بــه ایجــاد روابــط بازرگانــی و دوســتی
بــا اروپاییــان از طرفــی و آوازه فتوحــات او و خاصــه شکســت بایزیــد از طــرف دیگــر باعــث شــد
کــه توجــه زیــادی بــه زندگــی و قلمــروی حکومــت او بشــود (جــوادی .)160 :1352 ،تیمــور در
مــدت کمتــر از یکســال تمامــی ســرزمین روم را تســخیر نمــود .بعــد از قــاع روم فتحنامههــا و
پیامهــای را بــه اطــراف فرســتاد .ایــن پیروزیهــای درخشــان در مشــرق و مغــرب جهــان باعــث
شــگفتی شــد (شــامی276 :1363 ،؛ یــزدی.)1174 :1387 ،
بعــد از فتــح ازمیــر ،شــهر فوســه کــه مرکــز مهــم بازرگانــی بیــن آســیا صغیــر و ایتالیــا بــود از
ً
طــرف ســپاه تیمــور محاصــره شــد .امــا اهالــی آن فــورا مطیــع و خراجگــذار شــدند .بــه ایــن ترتیــب،
از قتــل و عــام و ویرانــی شــهر نجــات پیــدا نمــود (ســمرقندی948 :1383 ،؛ گروســه:1353 ،
 .)751از جملــه شــرکت ژنــی کــه مؤسســه مهــم تجارتــی در جزیــره خیــو داشــت اظهــار اطاعــت و
انقیــاد نمــود (گروســه .)751 :1353 ،حاکــم جزیــره ســاقیز بــا شــنیدن پیــروزی تیمــور هدایــای
بســیاری بــرای وی فرســتد .ضمــن اینکــه بــه وســیله ســفیر خــود پیــام داد کــه «ایــن کمینــه
از بنــدگان درگاه اســامپناهم و رســانیدن جزیــه و ســاو 1بــر گــردن انقیــاد گرفتــه ،ســایر اوامــر و
احــکام خــدام آن حضــرت را کمــر امتثــال و طاعتگــزاری بــر میــان خدمتــکاری بســتهام و چشــم
امیــد بــه استشــراق انــوار مرحمــت و الطــاف پادشــاهانه گشــاده» .وی مراتــب فرمانبــرداری خود
بــه تیمــور را اعــام داشــت .حاکــم ایــن جزیــره قبــول کــرد کــه جزیــه و خــراج بپــردازد (یــزدی،
1177 :1387؛ ســمرقندی .)949 :1383 ،حاکــم ایــن جزیــر بــا اقــدام خــود« ،خواســت تــا دفــع
ســطوت لشــکر منصــور از مــرز و بــوم خــود کند»(حافــظ ابــرو.)979 :1380 ،
امپراتــور مانوئــل امیــدوار بــود کــه شکســت ســلطان بایزیــد طلیعــه زوال دولــت عثمانیــان
 .1خراج و باج

سیاست حذف امپراتوری عثمانی ،ترفند دوگانه تیمور و دول اروپایی

43 ₪

باشــد .امــا وی بــدون کمــک دیگــران نمیتوانســت موجبــات ایــن زوال را بــه وجــود آورد .بعــد از
شکســت بایزیــد در آنقــره (آنــکارا) جمهوریهــای ایتالیــا احتیــاط را در پیــش گرفتنــد .ژنوائیــان
بــرای حفــظ تجــارت آســیایی خویــش شــتابان بــا تیمــور قــرارداد بســتند .امــا ایــن کشــورها بــرای
حفــظ تجــارت خــود در بالــکان و بــه ســبب عــدم اطمینــان بــه آینــده ،با انتقــال بازماندگان لشــکر
بایزیــد بــه اروپــا ،بــه دوام دولــت عثمانــی کمــک کردنــد .ونیزیــان دامــان بــه یکســو کشــیده
بودنــد .نــژاد تــرک در آناطولــی چنــان جــا گرفتــه و از نظــر سیاســی در بالــکان چنــان نفــوذ کــرده
بــود کــه ریشــه کــردن آن در هیچکــدام از ایــن دو منطقــه بــه آســانی میســر نبــود (رانســیمان،
 .)549 :1380بعــد از ایــن شکســت مســتملکات عثمانــی بــه ســرزمینهایی منحصــر شــد کــه
بایزیــد بــه هنــگام رســیدن بــه ســلطنت بــه میــراث بــرده بــود .بــا حمایــت تیمــور ،امــرای پیشــین
در هــر منطقــه اماراتهــای ســابق و مســتقل خــود را بنیــان گذاشــتند .قلمــرو عثمانــی میــان
پســران بایزیــد کــه بــه حاکمیــت تیمــور گــردن نهــاده بودنــد ،تقســیم شــد .بــا مــرگ تیمــور ،آنــان
منازعـهای شــدیدی را بــرای اســتیال بــر کل قلمــرو پیشــین عثمانــی آغــاز کردنــد.
بعــد از شکســت نیــروی عثمانــی در جنــگ آنقــره (آنــکارا) جنــگ بــر ســر تصاحــب قــدرت بیــن
شــاهزادگان عثمانــی در گرفــت .بــا ایــن همــه در اروپــای جنوبــی ،یعنــی بالــکان هیــچ حرکتــی
علیــه عثمانیهــا صــورت نگرفــت و حتــی دو دولــت ونیــز و جنــوا کــه از دســت عثمانیهــا متضــرر
شــده بودنــد دســت بــه اقدامــی علیــه عثمانــی نزدنــد .کشــتیهای ونیــزی و جنوایــی زمانــی
کــه چهــل هــزار نفــر از نیروهــای شکســت خــورده عثمانــی درصــدد ورود بــه روملــی برآمدنــد
بــه شــکل رقابتآمیــزی ایــن نیروهــا را بــه روملــی بردنــد .بدیــن ترتیــب یــک لشــکر نیرومنــد
عثمانــی در بالــکان مســتقر شــد .تنهــا دولتــی کــه از شکســت آنقــره (آنــکارا) درصــدد بهرهگیــری
آمــد مجارســتان بــود کــه بالطبــع درصــدد جبــران شکســت نیکوپولیــس بــود .امــا در همیــن
ایــام بــر اثــر کمــک پــاپ بونیفــاس بــه الدســیالس ســلطان ســبیل کــه قصــد تصاحــب ســلطنت
مجارســتان را داشــت ،سیگســموند ســلزان مجارســتان نتوانســت از ایــن فرصــت اســتفاده نمایــد
و در بالــکان نقشــی ایفــا کنــد (چارشلــی.)369 :1368 ،
مانوئــل بعــد از شکســت بایزیــد بــه کشــورش بازگشــت وی هنــگام بازگشــت بــا ســلیمان
معاهدهنامــه گلیبولــی را منعقــد ســاخت .همزمــان بــا ایــن پیمــان ،امیــر ســلیمان بــا ونیــز و جنــوا
کــه بــه ورود نیروهــای عثمانــی بــه روملــی کمــک کــرده بودنــد ،موافقتنامـهای امضــا کــرد .بــه
موجــب معاهــده گلیبولــی ،امیــر ســلیمان متعهــد شــده بــود کــه کارتــال ،پندیــک ،گنبــره و برخــی
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از جزایــر واقــع در ســاحل آناتولــی ،ســواحل دریــا ســیاه را تــا میســوری ،ســیلیوری را در مرمــره و
ســانیک ،تســالیا و بعضــی نقــاط دیگــر را بــه امپراتــور واگــذارد .او بــا دادن پــارهای امتیــازات
تجــاری بــا ونیــز و جنــوا بــه توافــق رســید .در ازای ایــن امتیــازات دو دولــت جنــوا و ونیــز متعهــد
شــدند کــه از ورود تیمــور بــه روملــی ممانعــت بــه عمــل آورد (چارشــلی .)373 :1368 ،امپراتــور
قســطنطنیه و ســرکرده مــردم ژن مقیــم پــرا ،بــه جــای وفــای بــه عهــد و پیمــان ،بــه لشــکریان
تــرک مقیــم اروپــا اجــازه دادنــد کــه بگذرنــد و بــه آســیای صغیــر برســند ونیــز پــس از جنــگ هــم
بــه تــرکان در گریــز از آنقــره و بــه ســامت رســیدن بــه ترکیــه اروپــا یــاری کردنــد و یونانیهــا آنهــا
را بــا کشــتیهای خــود از اینســو بــه آن ســوی دریــا بردنــد .اقــدام آنهــا موجــب آن شــد کــه
تیمــور بــا یونانیــان مخالفــت کنــد و بــا مســیحان سراســر قلمــرو خویــش بــه شــدت رفتــار کنــد
(کالویخــو.)144 ،
سیاست خارجی تیمور با اروپا بعد از حذف عثمانی

پیــروزی در نبــرد آنقــره (آنــکارا) موجــب تحــرکات و فعالیتهــای متعــددی گردیــد .از جملــه
آثــار آن ایجــاد روابــط بیــن دربارهــای شــرقی و بالعکــس ،همچنیــن بیــن تیمــور و قدرتهــای
غربــی انجــام گرفــت ســلطان فــرج از قاهــره ســعی کــرد تــا نظــر مســاعد تیمــور را بــه ســوی خــود
جلــب نمایــد .وی فرســتادگان تیمــور کــه تــا آن زمــان از بازگشــت آنــان ممانعــت میکــرد اجــازه
مراجعــت داد و فرســتادگانی نیــز از جانــب خــود بــرای اظهــار اطاعــت نزد تیمور فرســتاد .تیمور نیز
ایــن فرســتادگان را بــه حضــور پذیرفــت .از ســوی دیگــر گئورگــی هفتــم پادشــاه گرجســتان غفلــت
نمــود کــه بــه مناســبت پیــروزی تیمــور بــر بایزیــد اول بــه وی تهنیــت بگویــد .بــا نزدیــک شــدن
فاتــح درصــدد جبــران برآمــد و بــه دلیــل هدایــای زیــاد از جملــه گلههــای اســب و ســکههای طــا 
کــه نــام تیمــور بــر آنهــا ضــرب شــده بــود او را مــورد عفــو قــرار داد (رویمــر .)123 :1380 ،تیمــور
پــس از نبــرد آنقــره (آنــکارا) در فکــر یــورش بــه جانــب روم بــود زیــرا مانوئــل امپراتــور بیزانــس از
اســارت بایزیــد بســیار خشــنود بــود امــا هنگامــی کــه نامــه تیمــور را در بــاب تهیــه جهــازات بــرای
یــورش بــه جانــب روملــی دریافــت ،مبهــوت و دســتپاچه گشــت .وی بــه ســبب اشــغال ازمیــر
توســط تیمــور پــس از محاصــره  15روزه تصــور میکــرد او از آنجــا بــه اســتانبول حملــه کنــد.
بنابرایــن باعجلــه هدایــا و ســفرایی را نــزد تیمــور فرســتاد و مراتــب اطاعــت و فرمانبــرداری خــود
را اعــام نمــود (آ کا.)68 :1390 ،
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تیمــور بــا متانــت پیــش درآمدهــای مصالحــه از جانــب قدرتهــای اروپایــی را پذیرفــت.
لیکــن هنگامــی کــه امپراتــور بیزانــس پذیرفــت کــه حاکمیــت او را بــه رســمیت بشناســد و خــراج
الزمــه آن را بپــردازد ،تیمــور آمــاده بــود کــه ناگاونــی بــرای حمــل ســربازانش از پهنــه تنگــه بــه
اروپــا ایجــاد کنــد .ایــن عمــل بــه فرضیــه دهشـتزایی کــه او قصــد محاصــره قســطنطنیه را دارد
دامــن زد .امــا تیمــور هیچگونــه نقشـهای بــرای اروپــا در ســر نمیپرورانــد نــه حتــی علیــه آناطولــی،
کــه ســنتهای غــازی رایــج در آن ارج مینهــاد و حتــی امــاک شــاهزادگان بیخانمــان محلــی
را بــه آنــان مســترد داشــت .در اینجــا لشکرکشـیاش را چیــزی بیــش از تهاجمــی شــکوهمند تلقــی
نمیکــرد .در مقــام بنیانگــذار یــک امپراتــور جاهطلــب ،بیشتــر متوجــه شــرق بــود (لــردراس،
.)79: 1373
ً
روابــط سیاســی ایــران و اروپــا از ابتدایــی حکومــت مغــول همیشــه موقتــی بــود و غالبــا بــه
مرحلــه عمــل نمیرســید .بــا وجــود ایــن نبایــد تصــور کــرد کــه ارتبــاط آنهــا مؤثــر نبــود .کمتریــن
اثــر ایــن روابــط افتتــاح راه آســیا بــرای اروپاییــان بــود .در زمــان تیمــور نیــز کــه خــود را مدافــع
اســام میدانســت کــه خرابیهــای او را ترمیــم کننــد و بــرای آبادانــی کشــورهای مســخر شــده
بازرگانــان و صنعتگــران خارجــی را تشــویق کــرد (صــدر .)46-45 :1322 ،تیمــور پــس از ایــن
فتــح روابــط خــود را بــا اروپــا قطــع نکــرد .اروپاییــان کــه بــا نجــات قســطنطنیه انتقــام شکســت
نیکوپولیــس را گرفتــه بودنــد بیــش از پیــش بــا تیمــور دوســتی کردنــد .در ایــن موقــع مهمتریــن
رابطــه بیــن ایــران و اروپــا از طــرف تیمــور حاصــل شــد .از همــه مهمتــر و محکمتر روابطــی بود که
تیمــور و فرانســه داشــتند روش عثمانــی مبنــای کلیــه روابــط ایــران و اروپــا بــود و همیــن کــه خطــر
عثمانــی رفــع گردیــد .دوبــاره ایــران و اروپــا از هــم جــدا شــدند (صــدر .)45 :1322 ،عالقهمنــدی
تیمــور بــه ایجــاد روابــط بازرگانــی و دوســتی بــا اروپاییــان باعــث شــد کــه توجــه زیــادی بــه زندگــی
و قلمــروی حکومــت او بشــود و نــه تنهــا فرســتادگانی کــه بــه دربــار ســمرقند میرفتنــد دربــارهاش
بــه بحــث پرداختنــد ،بلکــه جنگهــا و ســفاکیهای او موضــوع نمایشــنامههای نویســندگانی
چــون مارلــو 1و پــرادن  2گردیــد (جــوادی .)160 :1352 ،فتوحــات ســاطین عثمانــی وحشــت
زیــادی در اروپــا پدیــد آورده بــود .ایــن وحشــت ســبب ایجــاد روابــط نزدیــک آن قــاره بــا تیمــور
و جانشــینان او و همچنیــن دولتهــای ترکمــان آققویونلــو و قراقویونلــو منجــر گردیــد .ایــن
1 . Marlowe.
2 . Pradon.

₪ 46

شماره  6ـ سال سوم ـ پاییز و زمستان 1394

روابــط درســت در همــان اوقــات کــه تیمــور ســرگرم زدوخــورد بــا بایزیــد عثمانــی و فتــح آســیای
صغیــر بــود ،آغــاز شــد و میــان او و هانــری چهــارم پادشــاه انگلســتان و هانــری ســوم پادشــاه
کاســتیل (قســطیله) نامههایــی مبادلــه گردیــد.
روابط میان دربار امیرتیمور و دربار فرانسه

بــا پیشــرفت عثمانــی بــه داخــل خــاک اروپــا مســائل خارجــی مهمتــری بــرای فرانســه
پیــش آمــد کــه بــا اهمیتتــر از مســائل داخلــی بــود .ایــن واقعــه پیشــرفت ترکهــا بــه طــرف
مرکــز اروپــا بــود و نهتنهــا فرانســه بلکــه تمــام دول مســیحی بــه وحشــت افتادنــد .در ایــن موقــع
یــک موافقــت موقتــی بیــن پادشــاهان اروپــا حاصــل شــد .علــت دیگــری نیــز موجــود بــود کــه
توجــه فرانســه را بــه مشــرق جلــب میکــرد و آن نگرانــی بــود کــه بــا پیشــرفت ترکهــا نســبت
بــه مســتملکات او پیــدا شــد (صــدر .)79 :1322 ،سیلوستردســای معتقــد اســت کــه شــارل بــه
انــدازه کافــی از آشــفتگیهای آســیا ناشــی از اقدامــات تیمــور اطــاع داشــت .هــر دو آنهــا منافــع
ً
مشــترکی در برابــر ترکهــا داشــتند و در انتظــار یــک برخــورد تقریبــا اجتنابناپذیــری بیــن تاتارهــا
و ترکهــا وجــود داشــت) .(Moranvillé،1894: 440شــارل ششــم در تاریــخ فرانســه بــه لقــب
دیوانــه شــهرت داشــت .دوازدهســاله بــود کــه بــر تخــت ســلطنت نشســت ولــی تــا مدتهــا اختیــار
امــور در دســت اعمــام او بــود .از ســال  1389میــادی نیــز دچــار بیمــاری دماغــی گردیــد و دوک
ً
اورلئــان عمــا نایبالســلطنه شــد .امــا نامــه تیمــور چنانکــه پیداســت در همــان موقــع اقامــت
او در روم (آســیای صغیــر) و دوازده روز پــس از فتــح آنقــره و اســارت ســلطان بایزیــد نوشــته شــده
بــود .لحــن نامــه هرچنــد دوســتانه بــود ولــی اســلوب نــگارش آن بســیار غریــب و پــر از اغــاط
کتابتــی بــود (نوایــی.)126 :1341 ،
دعــات مســیحی کــه در ممالــک امیرتیمــور آمــد و شــد میکردنــد ،بــرای جلــب اعتمــاد
امیرتیمــور و تحصیــل احتــرام بــرای خــود همیشــه از قــوت و قــدرت پادشــاه فرانســه تعریــف و
تمجیــد مینمودنــد .آنهــا از عــدوات مشــترکهای کــه سلســله تیموریــان و پادشــاهان اروپــا
بــا ترکهــا داشــتهاند ،اســتفاده مینمودنــد و توســط همیــن دعــات بــود کــه مکاتیــب از جانــب
پادشــاه فرانســه بــه امیرتیمــور رســیده بــود و بــه تحریــک همیــن دعــات ،نام ـهای بــه پادشــاه
فرانســه نوشــته شــده اســت( .قزوینــی .)58 :1332 ،چنانکــه دوساســی ملتفــت شــده اســت
عالمــات اهمــالکاری و مســامحه بــر وجنــات ایــن نامــه از هــر طــرف هویداســت .چــه عــاوه بــر

سیاست حذف امپراتوری عثمانی ،ترفند دوگانه تیمور و دول اروپایی

47 ₪

ســهوهای مکــرر کاتــب کوچکــی قطــع کاغــذ و کمــی عــرض حاشــیه آن برخــاف آنچــه معهــود
در مکاتبــات ســاطین آن اعصــار بــوده اســت همــه داللــت بــر ســهلانگاری و مســامحه در صــدور
ایــن نامــه میکنــد و گویــا در دربــار امیرتیمــور بــه پادشــاه فرانســه اهمیتــی را کــه در حقیقــت
دارا بــوده نمیدادنــد یــا نمیدانســتهاند .چــون ایــن نامــه بــه تحریــک دعــات مســیحی بــرای
پادشــاه فرانســه نوشــته شــد شــاید آن را یــک مســأله غیــر معتنیبــه فــرض کــرده و تمــام آن دقتــی
کــه بایــد در آن بــه کار بــرده شــود و شــرایطی کــه در آن بــاب مرعــی گــردد بــه عمــل آورده نشــده
اســت (قزوینــی.)61 :1332 ،
تیمــور افــرادی را بــرای جم ـعآوری اطالعــات در داخــل کشــورهای مختلــف گمــارده بــود.
جاسوســان دیگــری را نیــز در لبــاس صوفــی درویــش ،تاجــر ،منجــم بــه ســرزمینهای دیگــر
میفرســتاد .آنهــا اطالعاتــی را دربــاره شــهرها ،قصبههــا ،راههــا ،اقــوام ،اعیــان ،اشــراف و
حــوادث مهــم بــرای وی میفرســتاد (آ کا« .)234 :1390 ،مترددیــن و مســافران هــر ملــک و
دیــار را تســلی دادم کــه اخبــار ممالــک را بــه مــن برســانند و تجــار آن را و قافلهســاالران را تعییــن
نمــودم کــه بــه هــر ملــک و دیــار رفتــه از ختــا و ختــن و چیــن و ماچیــن و هندوســتان و بــاد غــرب
و مصــر و شــام و روم و جزایــر فرنــگ متــاع نفیــس و تحفههایــی الیــق بــه جهــت مــن بیاورنــد
و احــوال و اوضــاع و اطــوار متوطنــان و ســکنه آن دیــار را بــه عــرض مــن رســاند و ســلوک حــکام
هــر مملکتــی را بــا رعایــا بــه خاطــر آورد .نمــودار سازند»(حســینی تربتــی.)214-216 :1342 ،
جاسوســان از ایــن مناطــق ،اطالعاتــی در مــورد وقایــع مربــوط بــه شهرســتانها ،شــهرهای
کوچــک ،جادههــا و افــراد برجســته در اختیــار تیمــور قــرار دادنــد .بــه ایــن ترتیــب ،بــا بــه دســت
آوردن ایــن اطالعــات ،امیرتیمــور از نقــاط ضعــف دشــمنان خــود آ گاه بــود و در پــی فرصتــی بــود
تــا بــر دشــمنان خــود غلبــه کنــد) .(PAYDAŞ،35ایــن جاســوس در مــورد قاصلــه شهرســتانها
آنهــا را بــه تصویــر میکشــیدند پیــروزی درنبــرد آنقــره (آنــکارا) نتیجــه ایــن اطالعــات بــه دســت
آمــده از ایــن افــراد اســت .تیمــور دســت بــه راهانــدازی یــک ســرویس اطالعاتــی قــوی زد بــود.
تیمــور افــراد زیــادی را در پوش ـشهای مختلــف بــه مناطقــی از جهــان فرســتاد.
بالفاصلــه پــس از جنــگ آنقــره (آنــکارا) ژان دوم اســقف ســلطانیه در ســال  1402میــادی
بــه ســفارت از طــرف تیمــور مأمــور شــد .فــری مارحســیا ،مطــران یــا کشــیش بــزرگ منطق ـهای
بــود کــه ســلطانیه در مرکــز آن قــرار داشــت .وی از مــردم ایتالیــا و از فرقــه فرانسیســکن ،موســوم
بــه جــان دوم بــود .او از طــرف تیمــور بــه دربارهــای ونیــز ،ژن ،انگلســتان و فرانســه مأموریــت
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ســفارت داشــت کــه اندکــی پیــش از  14ژوئــن  1403بــه پاریــس رســید و مدتــی در دربــار فرانســه
اقامــت داشــت (نوائــی .)71 :1370 ،مارحســیا 1مرکــب اســت از دو کلمــه ســریانی :مــار بــه معنــی
بــزرگ ،ســید و آقــا کــه بــه هــر شــخصی بــه قصــد احتــرام اطــاق میشــود و حســیا کــه در اصــل
صفــت و بــه معنــی متدیــن ،مقــدس و قدیــس اســت ولــی در اصطــاح کلیســا اســما بــه معنــی
اســقف اســتعمال میشــود وی ابتــدا اســقف نخجــوان بــود و در ســال  1398م 801-800/ه از
آن درجــه ارتقــا جســته و بــه ســمت مطــران ســلطانیه منصــوب گردیــد و تــا آخــر عمــر در همیــن
درجــه باقــی بــود تــا در ســال  1423میــادی در ســلطانیه فــوت نمــود (قزوینــی.)60 :1332 ،
در نامــه شــارل بــه تیمــور اینکــه مذهــب و زبــان نمیتوانــد مانعــی بــرای تجــارت باشــد
در ازای حفاظــت از بازرگانــان تاتــار درخواســت کــرد بــرای روابــط متقابــل بازرگانــان فرانســه و
بهطورکلــی بــرای مســیحیان .اســقف اعظــم ســلطانیه اهــداف خــود را بــرای ســفارت بــه شــارل
اینگونــه ذکــر کــرد :هــدف اول خــود اطــاع دادن پیــروزی تیمــور بــر بایزیــد و اســارت او بــود و
آزادی زندانیــان مســیحی را کــه توســط بایزیــد اســیر شــده بودنــد را صــادر کــرد .وی افــزود هــدف
دومــش از مأموریــت قــدرت پادشــاه فرانســه و درخشــش تیمــور بــود .او هــدف از ســفارت خــود
را دو مزایــای اصلــی بــرای دیــن مســیحی ارائــه داد .در ابتــدا او اجــازه ســاماندهی آزادی بــرای
تجــارت و تجــار دو ادیــان .پــس از آن ا گــر پادشــاه و دوک موافقــت کنــد ایــن آزادی میتوانــد
بــا توافــق و یــا معاهــده اختصــاص داده شــود ) (Moranvillé، 1894:434اســقف اعظــم
ســلطانیه بــه دنبــال مأموریــت خــود نــزد شــارل از طــرف تیمــور نامــهای بــرای بازرگانــی کــه
درخواســت از همــه شــاهزادگان اروپایــی بــرای آزادی افــراد خــود بــرای تجــارت در غــرب بــود.
ســفارت تیمــور بــرای ارســال نامــه خــود اســقف اعظــم برعهــده گرفــت .بــا ایــن اعتقــاد بــه ایــن
دیــدگاه مســیحی بــرای ایجــاد روابــط تجــاری بیــن شــرق و غــرب بــه منظــور دسترســی مبلغــان
مســیحی بــه امپراتــوری مغــول بــود .نام ـهای از تیمــور و میرانشــاه بــه دســت آمــده مبنــی بــر،
ســاماندهی و حفاظــت از معاملهگــران غربــی در شــرق بــوده اســت (Moranvillé، 1894:

.(440-441
موضــوع نامههــای متبــادل بیــن امیرتیمــور و شــارل ششــم ،بــه خصــوص بعــد از شکســت
تــرکان عثمانــی ،در حــد ایجــاد یــک اتحــاد نظامــی نبــود .بلکــه فقــط تحکیــم مبانــی دوســتی
 .1در مقاله قزوینی به صورت مارحنسیا آمده است.
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و از طــرف امیرتیمــور بیشتــر درخواســت توســعه تجــارت و روابــط بازرگانــی بــود (میرجعفــری،
 .)187 :1387امیرتیمــور در نام ـهای بــه شــارل درخواســت کــرده بــود کــه «ا کنــون توقــع از آن
ً
امیرکبیــر داریــم کــه دائمــا مکاتیــب همایــون فرســتاده شــود و ســامتی آن امیرکبیــر بــاز نمایــد تــا
تســلی خاطــر حاصــل آیــد .دیگــر میبایــد کــه بازرگانــان شــما را بدیــن طــرف فرســتاده شــود کــه
ایــن جایگــه ایشــان را معــزز و مکــرم ســازیم و نیــز بازرگانــان مــا بــدان طــرف رجــوع ســازند ایشــان
را نیــز مغــزور و مکــرم ســازند و برایشــان کســی زور و زیادتــی نکنــد .زیــرا دنیــا بــه بــازرگان آبــادان
اســت»(نوایی.)128 :1341 ،
روابط میان دربار امیرتیمور و دربار اسپانیا

هانــری ســوم ،بســیار مشــتاق بــه دســت آوردن و کســب اخبــار درســت و مقــرون بــه واقعیــت
از دو قــدرت رقیــب (تیمــور و بایزیــد) بــود .هانــری ســوم پادشــاه کاســتیل دو افســر نظامــی بــه
شــرق فرســتاده بــود تــا اوضــاع را از نزدیــک بررســی نماینــد تــا وضــع تــرکان و قــدرت آنــان را معلــوم
2
دارنــد .نــام دو ســفیر مزبــور یکــی پایــو دســو تومایــور 1و دیگــری هرنــان ســانچز د پاالزوئلــوس
بــود ایــن دو ســفیر توســط هانــری ســوم مأمــور شــده بودنــد تــا دربــاره نیــروی تیمــور و ســلطان
بایزیــد تــرک تحقیــق کننــد و راجــع بــه تعــداد و پیــروان هــر یــک از آنــان کــه بــر ضــد دیگــری بــه
جنــگ برخاســتهاند و اینــک کدامیــک از طرفیــن بیشتــر امــکان غلبــه دارد گــزارش دهنــد
(کالویخــو .)30 ،آنهــا آســیای صغیــر را بازدیــد کردنــد و ســرانجام بــه اردوی تیمــور رســیدند
و در جنــگ آنقــره حضــور داشــتند .تیمــور آنــان را بــه حضــور پذیرفــت و دو زن مســیحی را از
میــان اســیران حرمســرای بایزیــد برگزیــده بــه آنهــا هدیــه داد (لمــب .)245 :1388 ،و قــرار
شــد کــه ســفرای وی در ایــن مســافرت بــه همــراه فرســتادگان پادشــاه اســپانیا باشــند و بــه وســیله
آنــان راهنمایــی شــوند (کالویخــو .)10 :1337 ،تیمــور اندکــی پــس از فتــح بــزرگ آنقــره تصمیــم
گرفــت تــا ســفیران را بــا نامــهای از جانــب خویــش بــا هدایــا و تحــف بســیاری کــه محبــت و
عالقهمنــدی او را نســبت بــه پادشــاه کاســتیل نشــان میدهــد بــه دربــار وی بفرســتد .حاجــی
محمــد 3بزرگــی از قبیلــه جغتــای بــود کــه بــه عنــوان ســفیر نــزد پادشــاه کاســتیا فرســتاده شــد.
1 . Pay de Sotomayor.
2 . Hernan Sanchez de Palazuelos.

 .3در برخی از منابع محمد قاضی ذکر شده.
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وی بــا خــود نامــه تیمــور و تحــف گرانبهــای او را بــرای پادشــاه کاســتیل همــراه داشــت .حاجــی
محمــد آنچــه کــه تیمــور بیــک بــه عهــده او گذاشــته بــود عرضــه کــرد .بنابرایــن هانــری کــه
نامــه و پیشــکشها را دریافــت داشــته و بــه مقصــود تیمــور واقــف شــده بــود تصمیــم گرفــت
ً
تــا متقابــا هیئــت ســفارتی بــا هدایــا بــه منظــور افــزون کــردن مــودت بیــن خــود و تیمــور بیــک
گســیل دارد (کالویخــو .)31 :1337 ،در نتیجــه ایــن ســفارت پادشــاه اســپانیا هــم کالویخــو را
بــا گروهــی دیگــر بــه ســفارت بــه نــزد تیمــور فرســتاد .ایــن هیئــت ســفارت اســپانیایی بــا اســتفاده
از راهنمایــی فرســتادگان تیمــور روانــه شــدند و منتظــر بودنــد کــه در گرجســتان بــه حضــور او
برســند .امــا هــوای ســرد زمســتان ادامــه ســفر آنــان را مدتــی بــه تعویــق انداخــت و ســرانجام
در ســمرقند بــه خدمــت رســیدند (کالویخــو« .)10-11 :1337 ،و در آن اثنــا از پیــش فرمانــده
ممالــک افرنــج ایلچــی رســید ،و بســی تحــف و هدایــای فاخــر و انــواع تبــرکات و تنســوقات نــادر
بــه موقــف عــرض رســانید»(یزدی1255 :1387 ،؛ ســمرقندی .)1018 :1383 ،هانــری ســوم،
هیئتهــای ســفارت بــه ممالــک و بــاد دور دســت جهــان اعــزام کــرد و مقصــود عمــدهاش تصــور
م ـیرود ایــن بــود کــه اتحادیههایــی بــرای جلوگیــری از تجــاوزات تــرکان و مســلمانان مجــاور
تشــکیل بدهنــد .امــا ایــن نکتــه را هــم در نظــر داشــت کــه اســپانیا را در همهجــا معــروف ســاخته
و از ممالــک و بــاد دیگــر شناســایی حاصــل کنــد (ســایکس .)909 :1391 ،ایــن ســفرا از اشــبیلیه
بــه طــرف شــرق حرکــت کردنــد و از طریــق قســطنطنیه ،طرابــوزان ،ارزروم ،خــوی ،تبریــز ،ری
و مشــهد بــه ســمرقند رفتنــد .همــراه ایــن ســفران نماینــدگان پادشــاه بابــل نیــز بــه حضــور تیمــور
رســیدند (بــرون.)270 :1339 ،
هنگامــی کــه ســفیر اســپانیا بــه حضــور تیمــور رســید از جانــب وی مــورد احتــرام فــراوان
قــرار گرفــت .تیمــور روی بــه بــزرگان کــه در حضــورش بودنــد کــرد و گفــت« :اینــک ســفیرانی
را کــه پســرم پادشــاه اســپانیا فرســتاده اســت بنگریــد .وی بــه راســتی از بزرگتریــن پادشــاهان
فرنــگ اســت .همیــن کافــی اســت کــه او تنهــا ســفیرانی نــزد مــن میفرســتاد و پیشــکش و هدایــا
نمیفرســتاد .بــرای مــن همیــن بــس بــود کــه از تندرســتی و خوشــی او آ گاه شــوم و پیشکشــی از
او توقــع نداشــتم(».نوائی .)74 :1370 ،همزمــان بــا ورود هیــأت سیاســی اســپانیا بــه ســمرقند،
ً
هیاتــی هــم از جانــب چیــن در پایتخــت تیمــور بــود و ظاهــرا ایــن هیــأت بــرای مطالبــه خراجــی
آمــده بــود کــه در هــر ســال تیمــور پرداختــه بــود .ولــی ایــن بــار تیمــور قصــد پرداخــت خــراج را
نداشــت و بــه همیــن جهــت هیــأت ســفارت چیــن را مــورد توهیــن و تحقیــر قــرار داد و آنــان را
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زیردســت ســفیر اســپانیا نشــانید (نوایــی .)76 :1370 ،مــدت ســه مــاه هیئــت سیاســی مصــر و
اســپانیا مــورد توجــه و پذیرایــی شــاهانه قــرار گرفتنــد .در آن هنــگام بنابــر امــر تیمــور مراســم
ازدواج چنــد شــاهزاده در محلــی بــه نــام کان گل برگــزار میشــد (نوائــی .)74 :1370 ،ســرانجام
ایــن ســفرا بــه دســتور منشـیهای دربــار بــه کشــورهای خــود بازگشــتند .لــذا آنهــا در ابتــدا از ایــن
دســتور بــه دلیــل اینکــه خواســتار پیغــام و تعــارف از تیمــور بــه پادشــاهان خــود بودنــد ،امتنــاع
کردنــد .ولــی در آخــر کار برفتــن ناگزیــر شــدند (بــرون.)272 :1339 ،
روابط میان دربار امیرتیمور و دربار انگلیس

جــان آو گانــت در ســال  1399درگذشــت و امــاک پردرآمــدی از خــود بــه جــای گذاشــت.
ریچــارد کــه بــرای لشکرکشــی بــه ایرلنــد احتیــاج بــه پــول داشــت ،در میــان تــرس و وحشــت
اشــرافیت ،دارایــی دیــوک را ضبــط کــرد .هانــری آو بالینگبــروک ،پســر تبعیــد شــده جــان آو گانت
کــه از ارث پــدر محــروم شــده بــود ،هنگامــی کــه شــاه ســرگرم برقــراری صلــح و آرامــش در ایرلنــد
بــود بــا ســپاهی اندکــی کــه بــه ســرعت بــر شــمار آنهــا افــزوده میشــد در یــورک پیــاده شــد و
نجبــای قدرتمنــد بــه وی پیوســتند .ریچــارد هنگامــی کــه بــه انگلســتان بازگشــت ســپاه دشــمن
را چنــان بــر لشــکر خــود افــزون یافــت و یــاران را بــه خاطــر ترســی موهــوم چنــان از خــود رمیــده
دیــد کــه خویشــتن و تاجوتخــت ســلطنت را بــه بالینگبــروک وا گــذار کــرد و وی بــه نــام هانــری
چهــارم در ســال  1399بــه پادشــاهی نشســت .بــه ایــن طریــق سلســله پالنتاژنــه کــه بــا هانــری
دوم در ســال  1154آغــاز شــده بــود ،پایــان پذیرفــت .سلســله لنکســتر کــه بــا ســلطنت هانــری
ششــم در ســال  1461اختتــام مییافــت ،شــروع شــد (دورانــت.)68 :1373 ،
تیمــور نامــهای بــه هانــری چهــارم پادشــاه انگلســتان نوشــت و مــراوده آزاد تجارتــی را
بــرای رعایایــی او در ایــن نامــه پیشــنهاد کــرد .هانــری در حواشــی کــه رونوشــت آن محفــوظ
و باقــی مانــده تیمــور را در فتحــی کــه بــر تــرکان حاصــل نمــوده تبریــک و تهنیــت گفتــه اســت.
دو نامــه مزبــور توســط ژان گرینــا یــک نفــر انگلیســی یــا راهــب فرانسیســکان کــه مقیــم تبریــز
بــود فرســتاده شــده بــود (ســایکس .)909 :1391 ،پــس از مــرگ تیمــور نیــز هانــری چهــارم بــا
میرانشــاه مکاتبــه میکنــد .ولــی معلــوم نیســت کــه اســقف ســلطانیه ایــن نامــه را آورده اســت
(جــوادی.)178 :1352 ،
از مــرگ کالویخــو (حــدود ســال  1406م ).تــا ظهــور آنتونیجنکیــن ســون کــه بــرای
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نخســتینبار بــه فکرایجــاد روابــط بازرگانــی بــا ایــران افتــاد (ســال  1557م ).یعنــی در عــرض
 150ســال کوش ـشهای زیــادی از طــرف کشــورهای اروپایــی بــرای ریختــن شــالوده مناســبات
سیاســی و اقتصــادی بــا خــاور زمیــن و بــه ویــژه کشــور ایــران بــه عمــل آمــد .امــا ایــن روابــط
تجــاری بــه دلیــل بعــد مســافت و بــه خاطــر راههــای خشــکی کــه از روســیه و عثمانی میگذشــت،
ً
صرفــه اقتصــادی نداشــت .در اثنــای ایــن صــد و پنجــاه ســال تدریجــا وضــع بازرگانــی جهــان
دچــار تحــول گردیــد .بــا کشــف راههــای جدیــد تجــاری از طریــق دریاههــا ،دگرگونــی جدیــدی در
روابــط تجــاری و اهمیــت آن هویــدا شــد .از ایــن پــس عالقــه بازرگانــان انگلیســی بــه دایرکــردن
رابطــه بازرگانــی بــا مشــرق زمیــن ،منجــر بــه رقابــت شــدیدی بــا پرتغالیهــا شــد .در نیمــه دوم
ســده شــانزدهم میــادی ،کشــورهای اروپایــی ،پــس از دو قــرن جنگهــای صلیبــی و مبــارزه
بــا مســلمین فرســوده شــده و در پــی راهــی بودنــد تــا مناســبات خــود را بــا دولتهــای مســلمان
خاورزمیــن بهبــود بخشــند .آنهــا در پــی آن بودندکــه تــا حرکــت جهانگــردان اروپایــی ،دعــاه
مســیحی و بازرگانــان بــه ســهولت امکانپذیــر شــود تــا ســوداگران اروپایــی از راه زمیــن و دریــا
بتواننــد در پنــاه امنیــت و آرامــش بــه فعالیتهــای اقتصــادی مشــغول شــوند .نــاوگان جنــوآ،
ونیــز و پیــزا در دریــای مدیترانــه و دریــای ســیاه تــا زمانــی کــه پــای ســلطان محمــد فاتــح بــه
خــاک اروپــا نرســیده بــود ،رفتوآمــد میکردنــد .امــا فتــح قســطنطنیه بــه ایــن وضــع پایــان داد
و مقدمــات چیرگــی و تســلط کشــورهایی چــون اســپانیا ،فرانســه ،پرتغــال ،هلنــد و انگلســتان را
در عرصــه دریاهــا فراهــم آورد (راونــدی ،1382 ،ج .)557 :4
نتیجه

جناحبنــدی و خصومــت در بالــکان و تــاش دول ایــن منطقــه بــرای اتحــاد بــا عثمانیهــا و
جلــب حمایــت آنــان ،زمینــه پیشــروی نیــروی عثمانــی را فراهــم آورد و آن را ســرعت بخشــید.
کشــورهای اروپــای بــه دنبــال ســدی در مقابــل جاهطلبــی و کشورگشــایی عثمانیــان بودنــد،
آنهــا دریافتنــد کــه تیمورمیتوانــد مانــع پیشــروی عثمانــی در قلــب اروپــا گــردد .اختالفــات
دولتهــای اروپــای بــا امپراتــوری عثمانــی و همچنیــن دشــمنی تیموریــان بــا عثمانیــان
موجبــات روابــط آنهــا را فراهــم آورد .بعــد از امیرتیمــور عواملــی چنــد باعــث قطــع روابــط شــد کــه
مهمتریــن آنهــا جنگهــای داخلــی در اروپــا و مهمتــر از ایــن بیثباتــی موقعیــت جانشــینان
تیمــور بــود کــه مانــع از شــروع روابــط گردیــد .روابــط اروپــا بــا ایــران ،در دوران بعــد از تیمــور،
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بیشتــر بــا ترکمانــان قراقویونلــو و آققویونلــو ادامــه یافــت .قراقویونلــو و آققویونلــو بــا ســاطین
عثمانــی مرزهــای مشــترک داشــتند و بــرای منظورهــای سیاســی دولتهــای اروپایــی مســاعدتر
بودنــد .عــاوه بــر ایــن ،دولتهــای مجــاور بیزانــس در انتظــار بودنــد کــه بــا تزلــزل بیزانــس بــه
اهــداف سیاســی و اقتصــادی خویــش دســت یابنــد .بیزانــس بــه دلیــل قــرار گرفتــن بــر مســیرهای
تجــاری اهمیــت وپــژهای داشــت.
تیمــور از طریــق کاروانیــان و بازرگانانــی افــرادی کــه در پوشــشهای مختلــف بــه ســایر
کشــورها میرفتنــد پیرامــون کشــورهای مختلــف بــه آ گاهیهــای گســتردهای دســت یافــت.
امیرتیمــور از اوضــاع داخلــی کشــورهای همســایه خــود بــا خبــر بــود .کشــورهای اروپایــی نیــز
بــا فرســتادن نماینــدگان خــود بــه عنــوان ســفیر یــا ایلچــی بــه شــرق در پــی نیــات و اهــداف
کشــورهای متبــوع خــود بودنــد .تیمــور بــه خاطــر کاهــش قــدرت نیروهــای خــود بــه تســلیم و
اطاعــت نماینــدگان قســطنطنیه ا کتفــا کــرد و خــود را درگیــر بالــکان نکــرد .او بــه دنبــال احیــا
امپراتــوری مغــول بــود .شکســت عثمانــی میتوانســت باعــث اضمحــال امپراتــوری عثمانــی
شــود امــا پــس از یــک دوره فتــرت و آشــفتگی و عــدم مرکزیــت ،قــدرت مرکــزی یــک بــار دیگــر
تثبیــت شــد و دولــت عثمانــی یکپارچگــی خــودش را بــار دیگــر بــه دســت آورد .تیمــور از پیــروز
جنــگ آنقــره (آنــکارا) اســتفاده نکــرد.
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منابع

آ کا ،اســماعیل ( ،)1390تیمور یــان ،ترجمــه اکبــر صبــوری ،تهــران ،پژوهشــگاه علــوم
انســانی و مطالعــات فرهنگــی.
اوزون چارشلــی ،اســماعیل حقــی ( ،)1368تار یــخ عثمانــی ،ترجمــه ایــرج نوبخــت ،ج ،1
تهــران ،انتشــارات کیهــان.
اینالجــق ،خلیــل ( ،)1388امپراتــوری عثمانــی :عصــر متقــدم  ،1300-1600ترجمــه کیومــرث
قرقلــو ،تهــران ،بصیــرت.
بازوانــی ،الســاندرو ( ،)1359ایرانیــان (متضمــن تاریــخ ایــران بــا تکیــه بــر اوضــاع اقتصــادی
و اجتماعــی) ،ترجمــه مســعود رجبنیــا ،تهــران ،چــاپ رامیــن.
بــرون ،ادوارد ( ،)1339تار یــخ ادبــی ایــران (از ســعدی تــا جامــی) ،ترجمــه و حواشــی بــه قلــم
علیاصغــر حکمــت ،تهــران ،چاپخانــه دانشــگاه.
پورگشــتال ،هامــر ( ،)1367تار یــخ امپراتــوری عثمانــی ،ترجمــه میــرزا زکــی علیآبــادی ،بــه
اهتمــام جمشــید کیانفــر ،انتشــارات زریــن.
پیگولوســکایا ،ن.و ( ،)1354تار یــخ ایــران از دوران باســتان یــا پایــان ســده هیجدهــم میــادی،
ترجمــه کریــم کشــاورز ،تهــران ،پیــام.
حائــری ،عبدالهــادی ( ،)1367نخســتین رویار یهــای اندیش ـهگران ایــران بــا دو رو یــه تمــدن
بــورژوازی غــرب ،تهــران ،مؤسســه انتشــارات امیرکبیــر.
حافــظ ابــرو ،عبــداهلل بــن لطــفاهلل ( ،)1380ز بــده التوار یــخ ،بــه تصحیــح ســیدکمال
ســیدجوادی ،تهــران ،ســازمان چــاپ و انتشــارات وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی.
حسینی تربتی ،ابوطالب ( ،)1342تزوکات تیموری ،تهران ،کتابفروشی اسدی.
دورانــت ،ویــل ( ،)1373اصــاح دینــی ،ترجمــه فریــدون بــه درهای ،ســهیل آذری ،پرو یــز
مرزبــان ،تهــران ،شــرکت انتشــارات علمــی و فرهنگــی.
دورســون ،داود ( ،)1380دیــن و سیاســت در دولــت عثمانــی ،ترجمــه منصــوره حســینی و
داوود وفایــی ،تهــران ،کتابخانــه مجلــس شــورای اســامی.
رویمــر ،هانــس رویمــر ( ،)1380ایــران در راه عصــر جدیــد (تاریــخ ایــران از  1350تــا ،)1750
ترجمــه آذر آهنچــی ،تهــران ،انتشــارات دانشــگاه تهــران.
رانیســمان ،اســتیون ( ،)1380تار یــخ جن 
گهــای صلیبــی ،ترجمــه منوچهــر کاشــف ،ج ،3
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تهــران ،انتشــارات علمــی و فرهنگــی.
راونــدی ،مرتضــی ( ،)1382تار یــخ اجتماعــی ایــران ،ج  ،4چــاپ دوم ،تهــران ،انتشــارات
نــگاه.
ســایکس ،سرپرســی ( ،)1391تار یــخ ایــران ،ترجمــه محمدتقــی فخــر داعــی گیال نــی ،ج ،2
تهــران ،مؤسســه انتشــارات نــگاه.
ســمرقندی ،کمالالدیــن ( ،)383مطلــع ســعدین و مجمــع بحرین ،به اهتمام :عبدالحســین
نوایــی ،تهــران ،پژوهشــگاه علوم انســانی و مطالعات فرهنگی.
شــامی ،نظامالدیــن ( ،)1363ظفرنامــه تار یــخ فتوحــات امیرتیمــور گورکانــی ،مصحــح پناهــی
ســمنانی ،تهــران ،ســازمان نشــر کتــاب انتشــارات بامــداد.
صــدر ،کاظــم ( ،)1322تار یــخ سیاســت خارجــی ایــران :روابــط ایــران بــا اروپــای قدیــم و بــا
فرانســه از آغــاز تــا انقــاب  ،1789تهــران ،اداره مطبوعــات پرویــن.
قزوینــی ،میــرزا محمدخــان بــن عبدالوهــاب ( ،)1332بیســت مقالــه قزوینــی ،ج  ،1تهــران،
چاپخانــه شــرق.
کالویخــو ،)1337( ،ســفرنامه کالویخــو ،ترجمــه مســعود رجبنیــا ،تهــران ،بنــگاه ترجمــه
و نشــر کتــاب.
گرانتوســکی ،آ.آ ( ،)1359تار یــخ ایــران از زمــان باســتان تــا امــروز ،ترجمــه کیخســرو کشــاورزی،
تهــران ،انتشــارات پویــش.
گروســه ،رنــه ( ،)1353امپراتــوری صحرانــوردان ،ترجمــه عبدالحســین میکــده ،تهــران ،بنــگاه
ترجمــه و نشــر کتــاب.
گیبــون ،ادوارد ( ،)1381انحطــاط و ســقوط امپراتــوری روم ،ترجمــه فرنگیــس شــادمان ،ج ،3
تهــران ،شــرکت انتشــارات علمــی و فرهنگــی.
الپیــدوس ،ایرامارویــن ( ،)1376تار یــخ جوامــع اســامی از آغــاز تــا قــرن هیجدهــم ،ترجمــه
محمــود رمضــانزاده ،مشــهد ،بنیــاد پژوهشهــای اســامی.
لــردراس ،کیــن ( ،)1373قــرون عثمانــی (ظهــور و ســقوط امپراتــوری عثمانــی) ،ترجمــه
پروانــه ســتاری ،تهــران ،انتشــارات کهکشــان.
لمــب ،هارولــد ( ،)1388تیمــور لنــگ ،ترجمــه علــی جواهــر کالم ،تهــران ،انتشــارات نیــک
فرجــام.

₪ 56

شماره  6ـ سال سوم ـ پاییز و زمستان 1394

لومــرل ،پــل ( ،)1329تار یــخ بیزانــس ،ترجمه ابوالقاســم اعتصــامزاده ،تهران ،کتابفروشــی
و چاپخانــه علیاکبــر علمــی.
لوئیــس ،برنــارد ( ،)1350اســتانبول و تمــدن امپراتــوری عثمانــی ،ترجمــه مــاه ملــک بهــار ،تهــران،
بنــگاه ترجمــه و نشــر.
میرجعفــری ،حســین ( ،)1387تار یــخ تحــوالت سیاســی ،اجتماعــی ،اقتصــادی و فرهنگــی
ایــران در دوره تیموریــان و ترکمانــان ،تهــران ،انتشــارات ســمت.
نوائی ،عبدالحسین ( ،)1370ایران و جهان از مغول تا قاجاریه ،تهران ،مؤسسه نشر هما.
نوائــی ،عبدالحســین ( ،)1341اســناد و مکاتبــات تاریخــی از تیمــور تــا شــاه اســماعیل ،تهــران،
بنــگاه ترجمــه و نشــر کتــاب.
یــزدی ،شــرفالدین علــی ( ،)1387ظفرنامــه ،مصحــح ســید ســعید میــر محمدصــادق و
عبدالحســین نوایــی ،تهــران ،کتابخانــه ،مــوزه و مرکــز اســناد مجلــس شــورای اســامی.
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