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The Treasure of Precious Stones and 
Valuable Stuff of Uzun Hasan Āq-Qoyunlu,  
Due to Giosafat Barbaro’s Travel Account 
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تهراندانشگاه   
                                                       

ا اواخر دوره ـان تـران از زمان شروع در زمان ایلخانیـان با ایـبین ونیزی ارتباطنقطه اوج ::  چچککییددهه
مشترک  ل داشتن یک دشمندلیهبکه  بودقویونلو ن آقخاحسناوزونهنگام سلطنت به ،صفوی

اگرچه از  این رابطه ویژهماحصل . جدیدی شدمیالدی وارد مرحله  51انیان در قرن ام عثمـنبه
شد که از  افرادی سفر اما سبب نوشته شدن خاطرات ،گذار نبودنظر نظامی چشمگیر و تأثیر

 ،نایـن میـا در. ندبودهاده شدـران فرستـبه ای قش مستشار نظامیـن ز درـجمهوری ونیسوی 
دگی ـخان و زنحسناوزونخوبی زوایای پادشاهی ای دارد که در آن بهامهـسفرن باربارو  تفااجوز

  ،بردهسر میحسن بهاوزونکه در دربار  ایاین سفیر ونیزی در برهه. استکرده را روایت رانیـای
 .استدرآوردهبه رشته تحریر اش را درباره آنها بخشی از سفرنامهو دیده نیز  اشیاء گرانبهایی را
 اجمالبه که در نظر گرفت مختصر نامهتنسوخ نوع یکوان مشابه ـتامه را میـاین بخش از سفرن

  .استمنعکس کرده خانحسناوزون تملک در گوهرهایات ارزشمندی درباره ـاطالع
 .امهنتنسوخ  ،، باربارو ،سفرنامه ونیزیان در ایران ،،حسناوزون ::ککللییددووااژژگگاانن

Abstract: The history of diplomatic relations between the Republic of Venice 
and Iran goes back to the rise of the Ilkhanids till the fall of the Safavids, at the 
time of Uzun Hasan Āq-Qoyunlu’s reign, when both countries were being 
threatened by a common enemy, the Ottomans; the affairs begun a new phase 
in the 15th century. Although the outcome was not so eye catching from the 
military point of view, it brought about memoires of the military advisors of 
the republic of Venice in Iran, to be written down, among which Giosafat 
Barbaro's, called “Viaggi fatti da Vinetia, alla Tana, in Persia…”, was unique in 
terms of narrating different aspects of Uzun Hasan’s reign. He registered the 
prescious stones he saw in the court. This part of the travelogue can be 
considered as a kind of short “Tansukhnāma” which presents valuable 
information about the Uzun Hasan’s gemstones.  
Keywords: Uzun Hasan, Giosafat Barbaro, Venetians’ Travelogue in Iran, 
Tansukhnāma. 

______________________________________________________________________ 
 .استنوشته شده« جوزافا»های ونیزیان، نام کوچک این سفیر در کتاب سفرنامه( 5
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 پدربزرگِو  قویونلوترکمان آق ترین پادشاهانقدرتمند( م8241-3242 /ق388-828)خخاانن  ححسسننااووززوونن  سلطان
در مدتی  توانست ،ججههااننششااهه  ققررااققووییووننللوواو پس از پیروزی بر . بود نگذار سلسله صفویبنیا ششااهه  ااسسممااععییلل مادریِ
ربایجان، یاربکر تا حدود شام، عراق عرب، آذدبسیار از های ریزی کند که سرزمینپایه ، امپراتوری وسیعیکوتاه

 . گرفتخراسان را در بر میرس تا مرزهای عراق عجم و فا
اهل  3الالگگووررچچییپپِِددووکک  ااََبه زناشویی  وردیگر امپرات دختر .ترابوزان بود ورامپراتختر د، 2ددسسپپیینناا  تتئئووددووررااهمسر او 

که این الیلکی از دشاید ی. کردند ونیزی وصلت زادگانبا نجیب ،حاصل از این ازدواج انختردداده شد و  ونیز
دلیل  .همین پیوندهای خانوادگی باشد ،داد روی خوش نشان ها به برقراری روابطبه تمایل ونیزی حسناوزون
شناس ایتالیایی و فویص، 4ججووررججوو  ررووتتاا .شدهر دو محسوب میمشترک وری عثمانی بود که دشمن امپرات ،دیگر

  :نویسدمی ،شناسی آکادمی علوم اتریشپژوهشگر مؤسسه ایران
 ی از قربانیان میل قوی عثمانی بهجمهوری ونیز یک. ها کشمکش داشتیبا عثمان [حسناوزون] او ،در باختر»

 “چهارم و نیمیکخداوندگار ” با فتح قسطنطنیه 5آن دوک ،طلبی بود که اوایل قرن سیزدهم میالدیتوسعه
، بخش نبردهای ناموفق بر ضد باب عالی در قرن پانزدهم طی یک رشته. بودهای امپراطور بیزانس شدهسرزمین

درگرفتن . ک از دست رفتـای آدریاتیـدست دریای اژه و پائینـی بیزانس در دریستعمراتموری بزرگ امپرات
تیک با دیگر فرمانروای سوی برقراری روابط دیپلماه، طرف ونیزی را بو عثمانی ونیزیان 2411-2443های جنگ

های زیادی با این تکاپو ،آغاز جنگبا . علیه عثمانی به پیمانی برسند راهبری کرد تا با او حسناوزون، خاورمیانه
ز این یکی ا بباارربباارروو  تتففااااججووزز. آمد کردندوفیرانی چند بین ایران و ونیز رفتس ،در طول سالیان .هدف انجام گرفت

اه ـسپار ـاختی اتولی آمد و درـآنواحی شرقی ـدک به نـشونی انـا قـالدی بـمی 2413سفیـران بود که در سال 
 (Rota, 580) «.قرار گرفتحسن اوزون

 ،بودهرسید خدمت اوزون حسننظامی به - اهداف سیاسی به یدنور رسمنظکه در اصل به بارباروبا وجود اینکه 
 کتاب یعنی از این اعزامدستاورد و ارزشمندترین رین ماندگارتاما  ؛در این امر موفقیت چشمگیری کسب نکرد

خش نوشته ـسفرنامه در دو باین  .جای گذاشتاز خود به را  4««......ااییرراانن  ششددهه  اازز  ووننییزز  ببهه  تتاانناائئییسس،،ههاایی  ااننججااممسسففرر»»
قلمرو باربارو  .استو هر دو بخش به فـارسی ترجمه شده ران استـبه ای ربوطـمخش دومش ـکه ب شده

پس از مدتی که وی  .شناساندخواننده می به دقیقات ـا جزئیـرا ب قویونلوروای قدرتمند آقـفرمان ،حسناوزون
دانش زیاد و  ،به همین دلیلو  مختلف ایران سفر کرد به مناطق همراه او ،بود خانحسناوزونمهمان دربار 

 آن عصر ایرانیان و اعتقادات و شیوه زندگیکشاورزی و صنایع دستی در مورد شهرها، محصوالت  قیمتیذی
 . آورد دستهب

لک ـو در تم ارـدر درب موجود بدیلاقالم بی گوناگونیِ ،ای داشتژهـدان توجه ویـب زیـمرد ونیدیگری که ر ـام
 ،نقش و اعالهای خوشپارچه ،گوهرها .استهمتا بودن آنها یاد کردهو بیکه وی با شگفتی از وفور  بود سلطان

ا شخص شاه به وی نشان ـکمیابی که ی ، زیبا وهای نفیس، کارهای دستی ظریف و دیگر اشیاء زینتیفرش
اقالم رسد شاه از به نمایش گذاشتن بخش بسیار کوچکی از این نظر میه ب. آرایه کاخ بودند جزئی از بود یاداده

مقهور ثروت  یر راد، از یک سو قصد داشته سفاافتاتفاق به دربار  رسیدن بارباروگرانبها که اندک زمانی پس از 
 .(15-14 ،باربارو) از سوی دیگر تجربه و دانش او را بسنجد و شکوه خود سازد و

_________________________________________________________________
2. Despina Teodora                                  3. Arcipelago                                    4. Giorgio Rota  

, …Viaggi fatti da Vinetia, alla Tana, in Persia. 6                         ]DandoloEnrico [ Doge. 5   
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گرچه  .رفتـر گـدر نظ 7امهـنتنسوخ ایهـگون توان را می اروـاربـب ایـهادداشتـخش از یـن بـای ،الـدر هر ح
 اما به ،شدندها نوشته میها و فلزات و کانیمنافع سنگو دانستن شناخت گوهرها  برایها در اصل نامهتنسوخ

. شوندبندی میاسناد بسیار مهم و ارزشمند دسته که در طبقه 8پرداختندذکر چیزهای نفیس و کمیاب نیز می
 :قرار زیر هستندبه  هرها و نفایسی که او  توصیف کرده،گو
ند قطعه و چ بود به وزن دو قیراط یاقوتدرمیان شست یک . کشندان میکه با آن کم 9یک شست زرین -

  ،بودندالماس گرداگرد آن نشانده
 زرین با یاقوت به وزن چهار قیراط،دو حلقه  -
 ،سفید بودند اما گرد نبودند؛ وزن داشتند اش پنج قیراطهر دانه که شصت رشته مروارید -
رده که روی آنها با با دو کله پرنده م، اما خوشابچندان شفاف ، نهن بیست قیراطبه وز تیزالماسی نوک -

 سوی خلیج فارس،یعنی از آن ،ریاهاسوی دای از آنبودند، هدیهکاری کردهجواهر برجسته
  ،ظرفی ساخته شده از چینی و سنگ یشم -
 های زیتون، سخت خوشاب؛ وزن هر دانه بین پنجاه الی هشتاد قیراط، ، مانند دانهای دارای دوازده دانهرشته -
در  .قدر یک انگشت و سخت خوشرنگهناسفته بترکیب، ، خوشیک دانه سیاه رنگ به وزن دو اونس و نیم -

 بودند،کندهیک سوی آن حروف عربی مغربی 
از زر ای وشرنگ و خوشاب و ناسفته و در حقهدانه یاقوت به وزن یک اونس و نیم به شکل گردو، دراز و خ -

  ،انگیزنشانده و از درشتی بس شگفت
در پیرامون  شکل میخی کوچک ویک سطح چهارگوش به ،از آن جمله ؛بسیاری گوهرهای نشانده و ننشانده - 

در حدود سی قیراط وزن داشت و دو تای  ،تر و در میان بودآن هم پنج گوهر دیگر؛ آنکه از همه درشت
 ،اـچندان گرانبهنههای درشت  روزهـدها و فیـمرواری ،هان آنـراط و در بیـنزدیک به بیست قیدیگر هر یک 

 به دلیل کهنگی،
های بسیار زیبای قاقم و سمور های زربفت و گلدار دمشقی، با آستر ابریشمی و پوستهایی از پارچهجبه -

 ساخت شهر یزد،
 انگیز،های ابریشمی بسیار زیبا و شگفتپارچه -
پهنای یک سکه نقره، موی او از عقب آویخته و تاج گلی بودند، به قطعه جواهری که به شکل کله زنی کنده -

 بر سر،
_________________________________________________________________

ره مغول و پس از وزبان فارسی و در کتب تاریخ د واردترکان و مغوالن بر ایران  یمغولی است که پس از استیال ترکیِ ،این لغت (7
و دیگر  ابرو ظحافالتواریخ  ةزبد، وصاف الحضره تاریخ ،تاریخ غازانی ،جامع التواریخ رشیدی ،جهانگشای جوینیتاریخ مانند  ،آن

 ،و در هر دو مورد در دو جا آن را به کار برده ،نامه ایلخانیتنسوخدر کتاب  طوسینصیر خواجه . استکثرت استعمال شدهبه ،کتب
عطرها و هر چیز  ،هاو ابزار زرینه و سیمینه و تریاق ابههای بیشاز آن معنی تحفه و ارمغان و اشیاء نفیس از قبیل جواهر و سنگ

 .(دهطوسی، ) استنادر و کمیاب خواسته شده
گوهرها، از تمام سبب اینکه عالوه بر گوهرشناسی و ذکر منافع و خواص بهخود را  نامهجواهر خواجه نصیرالدین طوسی( 8

 .(یازدههمان، ) استنامه نیز خواندهاست، تنسوخچیزهای نفیس و کمیاب بحث کرده
کمانداری زه کمان را  توقدر  ،ان و جز آن سازند و بر انگشت ابهام کردهومانندی که از استخهگیر، یعنی انگشترشست یا زِ( 9

 .(77باربارو، ) ن گیرندبدا
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 ، همه خوشاب،و باال و پائین آن سی قیراط یک به وزن، هر تراشیده سه قطعه الماسِ -
 قیراطی،دوازده-قطعه الماس ده -
شش قیراط بود، نیمی از مرواریدها -ای سی دانه و هر دانه به وزن پنجاش دارکه هر رشتهرشته مروارید  -

 ان و بقیه مناسب برای گوهرنشانی،غلط
هرکدام بین  وزن گالبی و کدوی قلیانی در درون آن، شکل لگنی سیمین با حدود چهل دانه مروارید به -

واریدها یک خروار از این مر ،مرواریدها ناسفته و بسیار خوشرنگ و به گفته شاه هشت الی یازده قیراط؛
 است،موجود بوده

 ،بسیار های زیبای ابریشمیرشف -
ال و صدف و مروارید ط 01تارسیاسبک شش پا که در هر یک بهبه بلندی  ،بزرگ از چوب صندل دو درِ -

 ،بودندنشانده
 .های نفیسدوزیها و گالبتونگلدوزی -

  ننتتییججهه
حسن سبب شد پای گیری روابط دیپلماتیک هدفمند میان جمهوری ونیز و ایران عصر سلطان اوزونشکل

آزادانه به بررسی ایران طور رسمی به این ناحیه باز شود و در پرتو رابطه حسنه، بتوانند های ونیزی بهدیپلمات
هایی چند برای ما ها یا خاطرات این فرستادگان سیاسی در قالب سفرنامهگزارش. های مختلف بپردازنداز جنبه

ها، آید، اما از خالل روایت نویسندهچشم میاست که اگرچه در وهله اول بیشتر وجه سیاسی شان بهجا ماندهبه
ه با دربار و چه با مردم هغیرسیاسی و سبک کلی زندگی ایرانی چه در مواج اندیشهها و جزئیاتی از  با گوشه
در نگاشت های سودمند تکدستمایه  هر یک قابلیت آن را دارند کهشویم که و بازار آن عصر آشنا میکوچه 

راستا را ها در این مانده سفرنامهمغفول بیشوکم ظرفیت ،پژوهشگراننیز به  د وشناسی قرار گیرنحوزه ایران
 .یادآور شوند
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Overview«, The Turks, Yeni Turkiye Publications, 2002. 

_________________________________________________________________
10. Tharsia  


