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 )دکتر در تاریخ(  عالء الدین آذری  بقلم ١ با دربار واتیکان  روابط ایلخانان مغول
  عالء الدین آذري

 ٢۶شماره  - ١٣۴٩خرداد و تیر » بررسی ھای تاریخی 
..............................................................................  

 از ھالکو تا ارغون-الف

نظامی   برای عقد قراردادھایمغول ایران یا ایلخانان با اروپائیان توسعه مییابند و زمینه   در این دوره روابط سالطین
  جنگھای مداوم ایلخانان با پادشاھان و امرای مصر و شام  اساسی گسترش این مراودات  فراھم میگردد،علت

از توسعه و بسط اقتدار و قلمرو ایشان میگردد از اینرو   آورد و مانع و ناکامی ببار می  است که برای مغول شکست
ھای  آنان حکومت  اروپائی را در این جنگھا با خود ھمداستان سازند و بیاری  اھانمیکنند که پاپھا و پادش  کوشش
  .مصر و شام را براندازند  اسالمی

خلفای   وچکتر خویش ھالکورا مأمور دفع اسماعیلیه و برانداختنسلطنت خود برادر ک منگوقا آن در سال دوم
دو قوز خاتون زوجه مسیحی خود   عباسی کرد و باو نصیحت کرد که حامی مسیحیان باشد،و بدون مشورت

 .اقدامی ننماید

یعنی اقوام اویغور و مسیحی مغول   ھالکو که مادر و ھمسرش مسیحی بودند با لشگریانیکه اکثرشان از ایالت
ھجری قمری رھسپار ایران شد،ھالکو شخصا بودائی مذھب بود و  ۶۵١نایمان و کرائیت بودند در اواخر سال 

لذا بر اثر نفوذ زوجه مسیحی خود نھایت کمک و ھمراھی را در ٢در ایران کسی نبود که پیرو این دین باشد  چون
  .جا فرمان میداد که برای اینان کلیسا بسازند و ھمه  حق مسیحیان ایران و ارمنستان مبذول میداشت

ھای ھالکو و ھمسرش بعیسویان  محبت ٣اند که اردوی دو قوز خاتون ھرجا که بود بر در آن ناقوس میزدند نوشته
به   خان مغول را ناجی خود دانسته و درصدد برآمدند که از قدرت وی جھت کمک  ایران بحدی بود که این جماعت

اسالم را یکباره از آسیا و آفریقا   ه در شام و مصر با مسلمین در حال جنگند استفاده کنند و آیینمسیحیانیک
  .براندازند

  .ایران باشد  شاید حمله ھالکو بشام و مصر بیشتر در نتیجه تحریکات مسیحیان

پس از تصرف دمشق این سردار .و مصر نمود  سردار مسیحی و دالور خود کیتوبوقا را مامور فتح شام.ھالکو خان
اگر چسارت و کفایت امیر قدوز و فتح او در عین .ھجری کلیه مساجد را بکلیسا مبدل ساخت ۶۵٨در سال 

نبود مغول آخرین پناھگاه اسالم یعنی فلسطین و آفریقای شمالی را مسخر مینمود و با پافشاری که در  ۴ جالوت
    وقمع ریشه مسلمین ھمان ایام صلیبیون عیسوی در قلع

 ۵ورز قد علم کند و کینه  داشتند دیگر مشکل بود که اسالم جانی بگیرد و در میان دو دشمن متعصب

ھمان قدرت و مقاومتی که جنگجویان   سیل ھجوم مغول در مسیر خود بسد مقاومت مسلمین شام و مصر یعنی
و )بیت المقدس(و عمومی مسیحیان را دربارهء دست یافتن ارض مقدس  صلیبی را تارومار کرده و آرزوی دیرین

برخورد و ھمین موضوع دربار خان بزرگ و سپس دربار ایلخانان  بالد و سرزمینھای اطراف آن نقش بر آب کرده بود
اروپا نزدیک ساخت و موجب شد که در تمام دورهء ایلخانان باب   ایران را با دستگاه پاپ و دربارھای مسیحی

  ۶ھا و پادشاھان مسیحی مفتوح باشد دوستی و اتحاد بین ایلخانان ایران و پاپ  مکاتبه و راه

فھمید  ست وسعت نظر داشت و فکرش محدود و کوتاه نبود گرچه چیزی از تمدن غرب نمیمغول در عالم سیا
  ٧.ولی فھمیده بود که مناسبات و روابط با ممالکت اروپائی فایده دارد

ایلخانی ایران و مصریان ایجاد شد که   بعد از شکست ھالکو در عین جالوت چنان عداوت و خصومتی مابین دولت
  در این دوره ھیچ تھمتی برای مردمان.دوباره راه دیگری وجود نداشت  جنگ و خونریزی جز اشتعال مجدد آتش

مصر متھم نمایند حتی رعایای   خطرناکتر و ھولناکتر از این نبود که آنھا را بداشتن روابط سری با سالطین
  .شوندمسلملن ممالک مغول خیلی بحزم و احتیاط میبایستی رفتار نمایند تا مورد سوءظن واقع ن

ضعف و ناتوانی ھالکوخان در مقابله با مصریان ویرا بر آن داشت که با اروپائیان روابطی برقرار ساخته و با کمک 
  .طلبانه خود در آسیای غربی جامه عمل بپوشاند ھای جاه آنان بنقشه
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بود درصدد برآمد که بفوریت خان مغول را   پاپ نیز که از شکست بزرگ ھالکو در جنگ با مصریان مستحضر شده
 .بسوی خویش جلب نموده و با ھمکاری او انتقام شکست مسیحیان را از مسلمانان بگیرد

ای از دربار واتیکان به ھالکو موجود است که بدون نام و نشان و تاریخ میباشد  نامه٨در کلیکسیون ادریک راینولد
  .نسبت میدھد ٩ اما مؤلف آنرا به پاپ الکساندر چھارم

بایران رسیده در این نامه پاپ  ١٠ میالدی بوسیله ژان کشیش مجارستانی ١٢۶٠نامه منسوب به پاپ در سال 
  .خشنودی و رضامندی خاطر خویش را از ایجاد روابط صمیمانه با ھالکو ابراز داشته است

  .برقرار ساخته بود  ای نیز روابط دوستانه)بیزانس(ایلخان ایران ضمنا با امپراطور روم شرقی

ربیع  ١٩(۶۶٣کافی دیده بود و در سال   ھالکو که درصدد جبران شکست عین جالوت بود و برای ھمین امر تدارک
در حالیکه بیش از چھل و ھشت سال نداشت جان سپرد و پس از وی فرزند   در کنار رود جفتوی آذربایجان)االول

نیز مانند پدرش )میالدی ١٢۶۵-١٢٨٢(  ھجری قمری ۶۶٣- ۶٨٠ آباقاخان.ارشدش آباقا یا ابقا بپادشاھی رسید
  امپراطور بیزانس)١٢۵٩-١٢٨٢(١١ با دسپینا مریم دختر میشل پالئولوگوس  مذھب بودائی داشت ولی ازدواج وی

  .ای با مسیحیان داشته باشد سبب شد که روابط صمیمانه

پایتخت اولیه ایلخانان آوردند ھالکو   این دختر قبال برای ھالکو نامزد شده بود ولی وقتی عروس را بشھر مراغه
 .درگذشته بود

وصلت آباقا با دختر امپراطور روم . شد آباقا این دختر را بعقد خود درآورد وبدین ترتیب داماد امپراطور بیزانس
  مادرش دوقوز خاتون یافته بود روزبروز عالقه و محبت ویرا نسبت بمسیحیان  شرقی و سابقه تربیتی که زیردست

بیشتر کرد و روحانیون مسیحی در دربار او مورد توجه و احترام زیاد قرار گرفتند با اینحال آباقا ھرگز از دین آبا و 
  .و کماکان بودائی مذھب باقی ماند١٢دست نکشید اجدادی خود

و دشمنی شدیدی بروز کرد که   پس از شکست عین جالوت بین ایلخانان ایران و سالطین شام و مصر خصومت
بخش و امیدوار کننده بود اینان از موقعیت استفاده کرده و دست بتحریکات  برای مسیحیان بسیار مسرت

ی مجدد بین پادشاه مغول و امراء و سالطین شام و مصر زدند،آباقا آن عیسویان را ایجاد جنگھا  داری برای دامنه
بار با پاپ و سالطین  وسیله پیش بردن سیاست خود در قبال مسلمین شام و مصر قرار داد و بتوسط آنھا چندین

  .طرح اتحاد برعلیه پادشاھان اسالم برآمد  عیسوی مغرب درصدد ریختن

ای که بخط  در جواب نامه)میالدی ١٢۶۵ -١٢۶٨(١٣ پاپ کلمان چھارم)میالدی ١٢۶٧(ھجری قمری ۶۶۴در سال 
فھم  و تقاضا کرد که آباقا بزبان التینی با او مکاتبه کند تا١۴ بود شرحی نوشت  اویغوری از جانب آباقا باو رسیده

 .١۵نامه او برای وی ممکن گردد مضمون

پاپ در این نامه از عملیات و اقداماتی که بر ضد مخالفین خود انجام داده بود مطالبی برای ایلخان نوشت و 
  .اروپا در جنگ برعلیه مسلمین از او جانبداری نماید  طین عیسویبپادشاه ایران وعده داد که با کمک سال

با پادشاه ١۶ دو سال بعد از این تاریخ نمایندگانی از طرف میخائیل یالئولوگوس و آباقا در شھر بلنسیه
مطابق وعدهء پاپ با سایر سالطین عیسوی ھمدست شود و برای   مالقات کرده و از او خواستند که١٧ آراگون

  .لشکریان خود را حاضر نمایند  لمیندفع مس

پادشاه آراگون با آنکه سالخورده بود تصمیم بجھاد گرفت ولی بعدھا بصوابدید برخی از امرای اسپانیا از این 
  .١٨بود،اندیشه کرد و بیرحمی مغول که اذھان اروپائیان را پرکرده  تصمیم منصرف شد و از خیانت مردم شرقی

ارمنستان که مایل بآزادی و استخالص   میالدی به تشویق پادشاه ١٢٧۴ری مطابق ھجری قم ۶٧٣آباقا در سال 
  بیت المقدس از چنگ مسلمین بود ھیأتی شانزده نفری بفرنگستان اعزام داشت ریاست این عده را داوید نام

در شھر لیون مجمع مذھبی   کشیش برعھده داشت فرستادگان ابقا موقعی بحضور پاپ شرفیاب شدند که
  .ھمی در شرف انعقاد بودم

ایلخان ایران در جلسات شورا حضور یافتند و دو   نمایندگان)میالدی ١٢٧١- ١٢٧۶گریگوری (١٩ بامر پاپ گرگواردھم
ای بود که از این مأموریت حاصل شد چه با پیشرفت  پاپ تعمید یافتند،این تنھا نتیجه نفر ایشان که ناتار بودند بامر

وزافزون مسلمانان و سست شدن عزم و اراده صلبیون در آخرین دورهء جنگھای صلیبی،دیگر کسی سریع و ر
  ایکه او نوشته بود نزد ادوارد اول پادشاه نامه.بشام و مصر توجھی ننمود  بتقاضای آباقاخان در لشگرکشی

تواند لشگری برای  میحال ن فرستاده شد ولی ادوارد ھم به عذر اینکه در آن)میالدی ١٢٧٢- ١٣٠٧(انگلستان



 

٣ 
 

ای برای آباقا اکتفا نمود مفاد  ظاھر نساخت و فقط بارسال نامه  استخالص بیت المقدس بفرستد از خود حرکتی
 :این نامه بطور اختصار بقرار زیر است

ھا  ھائی که برای پاپ و پادشاھان مسیحی داشت تقدیم نمود،این نامه داوید کشیش بدربار ما رسید و نامه
مقدس در مقابل دشمنان مسیحیت   شما بدین مسیح و تصمیم شما بکمک به مسیحیان و مکان  تمایل نشانهء

  .باشد می

حاضر ما نمیتوانیم راجع بتاریخ و  در حال٢٠.ما از آن مقام ارجمند خواھشمندیم که نقشهء مقدس را اجرا نماید
زیرا ھنوز در این باب تصمیمی گرفته  بدھیم  بمکان مقدس و عزیمت مسیحیان بشما اطالعات جامعی  رودمان
  ٢١.نشده

  ٢٢ میالدی ١٢٧٨ژانویه  ۶

  سه مطلب مستفاد میشود٢٣ از این نامه بقول مؤلف تاریخ سیاست خارجی ایران

  درخواست مغولھا برای اتحاد با اروپائیان و جلب مساعدت آنھا-١ 

 .اسالم کنند  قبول آور آنھا که بکمک عوامل دیگر مغولھا را وادار کرد که جواب یأس-٢ 

اوضاع سیاسی اروپا در اینزمان بکلی . ای که در مدت کوتاھی در طرز حکومت مغولھا ایجاد شد تغییرات عمده-٣
نبود که برای سرکوبی مسلمین و تصرف مجدد سرزمین  ١٢۵٠نسبت بگذشته تغییر یافته بود و دیگر آن اروپای 

از دنبال کردن جنگھای صلیبی بکلی   سالطین اروپائی.حص باشدمقدس دنبال متحدین و یاران زورمند در تف
منصرف شده بودند و دیگر مایل نبودند ھیچگونه تعھدی را در قبال پاپ اعظم یا دیگران برعھده گیرند قدرت 

اروپائیان مسجل   فایده بودن جنگھای مقدس را بر ھمه شام و مصر و ضعف و ناتوانی اروپائیان و بی  مسلمین
مقیم دربار خود و حس کینه و انتقامی که از   بردار نبود او بتحریک مسیحیان بود اما اباقاخان دست ساخته

پذیر باشد سراسر  شکست پدرش در عین جالوت در نھادش رسوخ یافته بود میخواست بھرطریقی که امکان
  .متزلزل سازد  صفحات باختری و حتی افریقای شمالی را تصرف کرده اساس و پایه اسالم را در این  آسیای

بدربار واتیکان گسیل داشت پاپ ژان   بار دیگر سفرائی)میالدی ١٢٧۶(ھجری قمری ۶٧۵بھمین منظور در سال 
مانند   مأموریت اینھا ھم.از نمایندگان ایلخان که دو نفر بودند بخوبی پذیرائی کرد)١٢٧۶-١٢٧٧(٢۴ بیست و یکم

گونه  بیت المقدس بود و از طرف اباقا ھمه  مسلمانان برای گرفتندیگران تشویق و تحریص مسیحیان بجھاد با 
  .وعدهء کمک و مساعدت داده شده بود

پاپ مانند گذشته ایشان را به نزد سالطین فرانسه و انگلستان فرستاد سفرای مذکور که اصال از عیسویان 
  .لند که قبول دیانت عیسوی کنندمای٢۵ گرجستان بودند از طرف اباقاخان اظھار داشتند که اووقو بیالی قاآن

پاپ برای تحقیق مطلب و تبلیغ آئین مسیح تصمیم گرفت که پنج نفر از کشیشان را بدربار مشرق بفرستد ولی 
 .میالدی وفات یافت تصمیم فوق در زمان وی عملی نشد ١٢٧٧چون در ھمان اوان یعنی در سال 

اباقا و قوبیال نوشته و از مساعدت آنھا در   ای برای پاپ جدید سال بعد نامه)میالدی ١٢٧٧-١٢٨٠(٢۶ نیکوالی سوم
اعزام ٢٧ حق عیسویان سپاسگزاری نمود ضمنا ھیأتی پنج نفری از راھبان فرانسیسکن را بدربار تبریز و خانبالیغ

  .داشت

قوای سلطان مصر، الظاھر شکست سختی خورد و قریب  از٢٨ ھجری اباقاخان در محل ابولستین ۶٧۶در سال 
  .رسیدند  ھفت ھزار نفر از سپاھیان مغول بھالکت

  .اختیار گریست نمود بی  چون اباقا بمیدان جنگ آمد و آنھمه اجساد کشتگان مغول را مشاھده

  ٢٩:میرخواند راجع باین جنگ و شکست مغوالن مینویسد

را از لحوم کشتگان در آن صحرا جشن و سور ٣٠یدند و مدتھا وحوش و نسورکفار تاتار را به تیغ جھاد بگذران«
اطراف و اکناف دیار اسالم فرستاد و از آن فتح مبین،اولیاء دین سجدات   ھا به حاصل بود و پادشاه مصرفتحنامه

  ».شکر بجای آوردند
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مرعی میداشت دنھا بھمین سبب را   نام داشت کمال احترام٣١اباقا نسبت بجاثلیق نصارای بغداد که یوحنادنھا
  .بود  ای کسب کرده العاده در آنزمان نفوذ فوق

آمدند تا از این طریق به بیت المقدس   چین بایران٣٢ ھجری قمری دو نفر از مسیحیان نسطوری ۶٧٨در سال 
داد و  ٣٣ایشانرا بخلیفگی چین انتخاب کرد و باو نام یھبالھای سوم یا جبلھا برای زیارت بروند،یوحنادنھا یکی از

بسمت رئیس مذھب نسطوری ایران   چون یوحنادنھا در ھمین زمان وفات یافت بدستور اباقا یھبالھای سوم
 .تعیین گردید

ویغور نامزد کرد ولی داشت بخلیفگی سرزمین ا  نام٣۴رئیس جدید مسیحیان ایران رفیق چینی خود را که بارصوما
  ای به پاپ انوریوس اباقاخان نامه.سفیر ایران مأمور کشورھای اروپائی شد  بدستور اباقا بارصوما بعنوان

تقاضای اتخاذ و ھمکاری از او و پادشاھان   نوشت و برای جنگ با اعراب مسلمان٣۵)میالدی ١٢٨۵-١٢٨٧(چھارم
  .ن راه مثمرثمر واقع نگردیدوی در ای  بار ھم مساعی اروپا نمود ولی این

یھبالھای سوم پیشوای روحانیون مسیحی ایران خود شخصا با دربار پاپ مکاتبه داشته و خواستار اتحاد و اتفاق 
نصارای شرق و غرب بوده است از این روحانی بزرگ دو نامه بزبانھای عربی و آرامی در موزهء واتیکان موجود 

  .میالدی است ١٣٠۴ و ١٣٠٢ھا سالھای  است،تاریخ نامه

  :که ترجمه آن بقرار زیرا است٣۶ چھار سطر نامه اول و نامه دوم بزبان آرامی است

بطریق -پطریارک-و عنایت مسیح جاثلیق  که با فیض)معتزل(نشین بنام پدر و پسر و روح القدس،یھبالھای گوشه«
 ».میکند و در راه خداوند ما موفقیت ترا خواھانست  مشرق است دعاھای ترا التماس

با این تفاوت که در  معنای چھار سطر اول نامهء دوم جاثلیق بزرگ ایران یھبالھای سوم نیز مانند نامهء اول است
ذکر شده و معلوم میشود که این نامه بعنوان وی )١٣٠٣-١٣٠۴یازدھم   بنوای(حاشیه آن نام پاپ بندیکتوس

  .شده است  ارسال

مذھبی است از اب و ابن و روح القدس   متن عربی ھردو نامه در خصوص مسائل مربوط بآئین مسیح و تبلیغات
  نماید بنابراین از ترجمه آنھا خودداری ای بروابط فیمابین دو کشور نمی اشاره  سخن بمیان میآید ولی ھیچگونه

  )عکس ھردو نامه در آخر مقاله بنظر خوانندگان محترم میرسد.(میشود

توجھی که اباقا بمسیحیان داشت و در بھبود وضع زندگی و معیشت آنھا میکوشید و نیز عداوت و دشمنی با 
با اینکه بعلت ترس از .را بشدت از او متنفر و منزجر ساخت  لمان ایران و عراقمسلمانان مصر و شام،مردم مس

موفقیت ایلخان   در مقابل اعمال اباقا ابراز نشد ولی باید گفت که شاید یکی از عوامل عدم  العملی مغول عکس
  .مغول در دفع دشمنان خود و سرکوبی ایشان ھمین عدم اعتماد و انزجار عمومی نسبت باو باشد

ھفتمین پسر ھالکو خان بود بسلطنت رسید   ھجری قمری درگذشت و برادرش تگودار که ۶٨١اباقا خان در سال 
آئین مسیح تعمید یافته بود و نیکوال نام داشت ولی پس از حشر و آمیزش با   این پادشاه در سنین جوانی برسم

مغول که بیشتر بودائی یا مسیحی   زرگانب.مسلمانان باین دین عالقمند شد و اسالم آورد و احمد نام گرفت
مخصوصا اصرار سلطان احمد تگودار در .نھایت متنفر شدند میزد بی  بودند از اینکار او که لطمه بموقعیتشان

  ھا و کلیساھا بمساجد بر شدت تنفر و انزجار خانه کردن مغوالن و تبدیل بت  مسلمان

وظایف اطباء و منجمان نصاری و یھود را منقطع و در تجھیز قوافل حاج و «٣٨مؤلف حبیب السیر مغول افزود و بقول
 »ترتیب مایحتاج سلسله بیت اله بتأکید تمام احکام تافذ گشت

خان فرزند اباقاخان بمقام خانیت شدند تگودار   امرا و بزرگان مغول چون این بدیدند خواستار روی کارآمدن ارغون
گذشته را   ای با پادشاه مصر برقرار کرد و اختالفات شده بود برخالف سایر ایلخانان روابط صمیمانهچون مسلمان 

کارھای تگودار ھمانطوریکه اشاره شد برای مغول خوشایند نبود و آنھا را وادار بنوشتن .تاحدی برطرف ساخت
  .ایران نمود  و شکایت از اعمال ایلخانھای متعدد بدربار قوبیالی قاآن امپراطور چین و بزرگ خاندان مغول  نامه

کاری  دو دستگی بزرگان دربار و دسیسه  حکومت سلطان احمد تگودار اولین پادشاه مسلمان ایلخانی در نتیجه
ق ارغون خان زمامدار ایران -ھـ ۶٨٣ربیع االخر سال  ١٨شاھزادگان مغول دیری نپائید و با کشته شدن وی در 

  شد 
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  سلطنت ابو سعید بھادراز ارغون تا پایان -ب

روابط ایران و واتیکان توسعه بسزائی )میالدی ١٢٨۴-١٢٩١)(ھجری قمری)۶٨٣-۶٩٠(در زمان سلطنت ارغون خان
  طرفین مبادله شد و در باب اتحاد و اتفاق با عالم مسیحیت برعلیه مسلمانان  ھای متعددی بین یافت و ھیأت

  .اقدامات مھمی صورت گرفت

و دست آنھا را در امور مملکت بازگذاشته   دائی مذھب بود تعلق خاطری نسبت به نصارا داشتارغون با اینکه بو
  :راجع بارغون مطالبی بدین شرح مذکور است٣٩ التواریخ -بود در نسخه خطی کتاب زینة

بظلمتکدهء احوالش نتابیده بود در افروختن   ارغون که زنک کفر و الحاد آئینه خاطرش را تیره و تار داشت و چراغ«
 ».نمود ز ھمه بیشتر اصرار میآتش شوروشر ا

محمد جوینی صاحبدیوان،وزارت را به   این پادشاه پس از قتل وزیر دانشمند و با کفایتش خواجه شمس الدین
حتی مسلمین بیم آن .از پیش مسلمانان را از خود بدبین و متنفر ساخت  یھودی سپرد و بیش۴٠ سعد الدوله

در اینخصوص سرجان . ء پاپ اساس و بنیان اسالم را واژگون سازدداشتند که ارغون با کمک مسیحیان و اشاره
  ۴١ملکم مینویسد

در ایام وزارت سعد الدوله یھودی عیسویان را کار باال گرفت و کوکب اقبال مسلمین راجع گشت تا کار بجائی «
اضر نشوند و را در ھیچ کار معتبر مداخلت نماند بلکه حکم شد که در دربار شاھی ح  رسید که اھالی اسالم

دین   فرستاد تا اظھار امتنان از عنایات ایلخان نسبت به پیروان  چون پاپای روم نکوالی چھارم سفرا بدربار ارغون
مسیح نماید مؤمنین از این معنی بر خویش لرزیدند که مبادا خانهء مقدس کعبه را کلیسای نصاری کند اما فوت 

  .۴٢»گرم خون سعد الدوله ریخته شد بدنش سرد نگشته بود که گرم و ھنوز  ارغون قطع بیم و امید طرفین کرده

  .ای بموضوع فوق نموده است کتاب روضة الصفا نیز بطور اختصار اشاره

دولت با ارغون مقرر کرد که کعبه را معبد اصنام سازد و اھل اسالم را تکلیف کند تا از عبودیت  سعد الدوله بی«
  ».ملک دیان بعبادت اوثان گرایند

ھای  درصدد بود که از وجود اقلیت  ارغون اصوال بایرانیان مسلمان اعتماد و اطمینان نداشت از اینرو ھمواره
 .استفاده نماید  مسیحی و کلیمی در ادارهء امور مملکت خویش

ھا و کلیساھا بدستور وی ویران شده بود ارغون  احمد تگودار تعدادی از نمازخانه چون در زمان سلطنت سلطان
  .شده را از نو بسازند و آنھائیکه احتیاج به تعمیر دارند مرمت نمایند  فرمان داد که کلیه کلیساھای ویران

تی تمام یافته که در دربار او منزل  ارغون خان بعلت عالقه شخصی بمسیحیان و تحریک و تشویق این جماعت
  .با اروپائیان علی الخصوص با دربار واتیکان گرفت  بودند تصمیم به برقراری روابط دوستانه

کشیش اویغوری بدربار واتیکان ۴٣بارصوما  ایلخان مغول بصوا بدید یھبالھا اسقف نسطوری ایران ھیأتی را بریاست
  .۴۴ اعزام داشت

آرخائون و توماس آنفوزین و یکنفر   رصوما عبارت بود از سابادیناسامی اعضای ھیات نمایندگی ایران غیراز با
  .۴۵ مترجم بنام اوگت

و بسیار شایق بود که پادشاه )میالدی ١٢٨٨- ١٢٩٢(در این زمان نیکوالی چھارم بر مسند پاپی تکیه زده بود
ای که به  القهوفادار مسیحیان گردد،رفتار و سکنات ارغون و ع  بودائی مذھب ایران مسیحی شود و مدافع

  .ای در راه وصول بمقصود امیدوار ساخته بود مسیحی داشت پاپ را تا اندازه  ھای اقلیت

خود را تسلیم پاپ نمودند پاپ نیز در   میالدی نمایندگان ایران در دربار واتیکان نامهء پادشاه متبوع ١٢٨٨در سال 
  .ل داشتبرای ارغون خان ارسا  ھائی تاریخ دھم آوریل ھمین سال نامه

جھان مسیحیت اظھار تشکر و امتنان در نخستین نامه اوال از اعزام سفرا و مساعی آنان در راه اتحاد مغول و 
مذھب کاتولیک و نجات و رستگاری ابناء بشر در نتیجه فداکاری در راه   نموده و در ثانی راجع باصول و قوانین

که بآسمانھا صعود کرده و رستاخیز وی که باعث نجات )عیسی(پیشوای آن یعنی پسر خدااین آئین و   حقانیت
آنھا سن پیر مطالب مبسوطی در نامهء خود ذکر کرده   مؤمنین خواھد شد و نیز در مورد حواریون و سردسته
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سعادت و   وینیکوال،ارغون خان را تشویق میکند که با پذیرفتن مذھب کاتولیک بس  نامه پاپ است،ودر پایان
 .۴۶رستگاری گام بردارد

بمحض رسیدن نمایندگانش بدربار   در نامهء دوم که آننیز در تاریخ دھم آوریل نوشته شده پاپ میخواھد که
  ارض اقدس ھمداستان گردد و ھرچه زودتر مسیحی شود و تعمید یابد تا بدین  ایران،ایلخان با او در مورد آزادی

باعش از وی پیروی نمایند و بسوی مسیحیت روآورند ارغون میتواند با گرویدن بآئین ترتیب گروه بیشماری از ات
  .برای خود کسب نماید  مسیح از عذاب دوزخ برھد و سعادت جاودانی

که ھردو مسیحی بودند ۴٨ و توکتان ۴٧ ھائی برای دو شاھزاده خانم مغول باسامی الگاک پاپ در ھمین زمان نامه
نمایندگان اعزامی پاپ مرکب از چند .ترویج و انتشار مسیحیت تشکر نمود  ی آنان در راهارسال داشت و از مساع

  .برعھده داشت۴٩دومونت کورینو فرانسیسکن بودندکه ریاست آنھا را ژون

تبلیغ و اشاعه دین مسیح مشغول   اعضای این ھیأت قبال مدت ده سال در مشرق زمین و در سختترین شرایط به
بازگشتند پاپ نیکوالی چھارم که از تجربیات و اطالعات وسیع آنان در   میالدی بروم ١٢٨٩ال بودند و چون در س

داد که بدربار ارغون خان   مردم شرق و عقاید و آداب و رسوم آنھا مستحضر شده بود به کوروینو مأموریت  خصوص
  .ھای ویرا تسلیم نماید رود و نامه

رسید و مورد پذیرائی دربار ایران ۵٠ ایران پایتخت  کورینو با یارانش عازم دربار ایلخان ایران شد و پس از چند ماه به
خداوند و رھبر و   پاپ را در نظر ارغون و درباریانش ھمچون۵١ بعقیدهء مؤلف تاریخ مغول  قرار گرفت نمایندهء پاپ

 .دل با آغوش باز از مسیحیت استقبال کردند  پیشوای یگانه معرفی کرد و چنان کرد که تاتارھای ساده

و از جان گذشته واتیکان پس از اینکه در تبریز مأموریت خود را بانجام رساند برای ترویج آئین کورینو کشیش متھور 
مملکت   مسیح راه خاور دور را در پیش گرفت و بکشور باستانی چین رفت و در شھرھای بزرگ و پرجمعیت آن

ینزمان بدربار ایران ارسال داشته پاپ در ا  ھائیکه بطور کلی مفاد و مطالب بیشتر نامه.کلیساھای باشکوه بنا نھاد
و تحریض ایلخان مغول و درباریان او بگرویدن بآئین مسیح است،در بعضی از این   ھمانطوریکه قبال ذکر شد تشویق

اعزامی او باشد و از جان آنھا در قبال   ھا پاپ مصرا از پادشاه ایران میخواھد که حامی و پشتیبان نمایندگان نامه
  ان حمایت کنددشمنان و بدخواھ

بود سپرد ۵٣که از اھالی بندر جنوا۵٢ دوژیزلف -ھائی نوشت و آنرا به بوسکارل ارغون خان در پاسخ نامهء پاپ نامه
  .عده دیگری از نمایندگان او بدربار پاپ برساند  تا ھرچه زودتر بھمراھی

ده است که بیت المقدس را از ایران آما  بوسکارل مأموریت داشت که شخصا باطالع پاپ برساند که قوای نظامی
  چنگ مسلمین بدرآورد و در این مورد حمایت و پشتیبانی پاپ و پادشاھان اروپائی را طالب است

میالدی پادشاه انگلیس و فیلیپ  ١٢٧٢- ١٣٠٧  ھائی نیز برای ادوارد اول پاپ بالفاصله بوسکارل را که حامل نامه
 .پادشاه فرانسه بود بکشورھای مزبور اعزام داشت)میالدی ١٢٨۵-١٣١۴(۵۴ لوبل

نوشت تأکید و توصیه نمود که بدقت   پادشاھان انگلیس و فرانسهھائیکه ب ضمنا پیشوای کاتولیکھا طی نامه
تصمیمات مفید و ثمربخشی که برای ایلخان ایران امیدوارکننده باشد،   ھای سلطان مغول را مطالعه کرده نامه

  :نامه پاپ از اینقرار است متن.اتخاذ نمایند

کاردینال اوستی در راه   ام داشت و در دربار ما بوسیلهکه قبال زاگان ن  زادگان آندره وقتی که پسران عزیز ما نجیب«
اش دومینیک که سابقا گرگی نامیده میشد و باسکار لوس دوژیزلفوس  خدا تعمید یافته است و برادرزاده

موراسوس که فرستادگان ارغون پادشاه مشھور تاتارھا و حاملین پیشنھادات و   ھمشھری جنوائی و ھمچنین
تقاضا داریم که از انھا بخوبی پذیرائی نمائید و چیزھائی را که از شما .ر شما رسیدندھا ھستند بدربا نامه

توجه نمائید و بسرعت کار آنھا را روبراه نموده و اعزامشان دارید زیرا ما در بازگشت آنھا   درخواست میکنند بدقت
  »:اعزام داریم  العاده خود را بدربار پادشاه که سفیر مخصوص و فوق  میخواھیم

ایکه ارغون خان پادشاه فرانسه نوشته و ارسال داشته بود بزبان مغولی و خط اویغوری بود که اکنون در  نامه
  :محفوظ است و ترجمه آن از اینقرار است  آرشیو دولت فرانسه

سفیر،مارباصوما   پادشاه فرانسه،بوسیله»:خاقان ارغون،گفتهء ما  بقدرت خدای ابدی،تحت توجھات و عنایات«
دستجات قشون ایلخانی بجنگ مصریان میروند، عزیمت خواھید کرد تا بما   ساخورا بمن اطالع دادی،وقتی که

 .بخش و دلپسند بود ملحق شوید،خبر عزیمت شما برای ما مسرت
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و جلوی   میالدی حرکت کنیم ١٢٩١ایم که در راه خدا در آخرین ماه زمستان سال  م که پیشنھاد کردها من گفته
شده بفرستی   بھار اگر تو قول بدھی و سپاھیانت را در موعد تعیین  دمشق موضع بگیریم،در پانزدھم اولین ماه
جی را بحضورت میفرستم که بتو لوکورو۵۵ را میگیریم،من موسکریل  خاوند بما رحمت میآورد و بیت المقدس

ھا و  ھا و تحفه بگویند که اگر تو برای ما سفرای دانائی بفرستی که بچند زبان صحبت کنند و برای ما پیشکش
  خواھیم پذیرفت و بقدرت خداوند و اقبال خاقان  از کشور فرانسه بیاورند ما آنھا را با میل و رغبت  تصاویر رنگارنگی

  »....در ششمین روز اولین ماه تابستان سال گاو۵۶ کوندولن ھا نوشته شد در نامه

وقتی بوسکارل وارد دربار فرانسه شد چون نامه بزبان مغولی بود ھیچکس نتوانست از مضمون آن مطلع 
  :مینویسد۵٧ دوسون.شود

شود تا بر سرزمین مقدس تسلط یابند   ارغون میداند که پادشاه فرانسه آماده است که با ارتش خود باو ملحق«
نشاندهء اوست  حی گرجستان که دستاگر شاه فرانسه با ھمراھان خود بیاید ارغون بکمک او و پادشاه مسی

پادشاه فرانسه و   میتواند بیست ھزار نفر سوار نظام و خیلی بیشتر از این تھیه و آماده سازد و چون برای
ھایش دشوار است که با تعداد کثیری اسب از راه دریا و خشکی به بیت المقدس برسند لذا ارغون خان  بارون

  آنھا خواه بعنوان پیشکش و خواه در ازای دریافت بھای مناسب تھیهبرای   بیست الی سی ھزار رأس اسب
غالت و سایر احتیاجات قشون را   خواھد نمود و ھمچنین ارغون قول میدھد که تعداد زیادی چھارپا و ھمچنین

 »فراھم سازد،

ارغون خان مسیحی اینھا به بھانه اینکه   از طرف دولت فرانسه بتشویق پاپ نمایندگانی چند بایران آمدند ولی
فرانسه   بار بوسیله افسران خود بنمایندگان زانو بزنند،با اینکه ایلخان چندین  نیست حاضر نشدند که در مقابلش

چگونگی اجرای مراسم و تشریفات درباری را تعلیم داده بود معھذا فرستادگان چگونگی اجرای مراسم و 
گان پادشاه فرانسه حاضر بانجام این مراسم نشدند ارغون خان تشریفات درباری را تعلیم داده بود معھذا فرستاد

تقاضا کرد منبعد اگر   ایکه برای حکومت فرانسه نوشت بناچار آنھا را در این خصوص آزاد گذاشت ولی در نامه
ر و احتراماتی را که برای دربار خودشان قائل میشوند د  سفیری اعزام میدارند باو تعلیم دھند که ھمان تشریفات

  .اینجا نیز مرعی دارند

نوشت و باو اطالع داد که بئسیله زاگان   ای بارغون خان میالدی نامه ١٢٩١اوت  ٢١نیکوالی چھارم در تاریخ 
تقاضایش ویرا بانگلستان و فرانسه فرستاده است در این نامه بار دیگر   ھای ویرا دریافت داشته و بر حسب نامه

ای برای اروک  ضمنا نامه  پاپ.انجام غسل تعمید دعوت کرده است صریحا ویرا بگرویدن بآئین مسیح و
  .اظھار خوشحالی و شادمانی نمود  فرستاد و از اینکه او مسیحی مذھب است۵٨ خاتون

متعدد بین واتیکان و ایران مساعی   بطور کلی در زمان سلطنت ارغون باوجود مبادلهء سفرا و ارسال نامه ھای
تسخیر مجدد بیت المقدس و سرکوبی مسلمین مصر و شام عقیم ماند ولی توسعه و طرفین در اجرای نقشهء 

روابط سیاسی سبب ازدیاد نفوذ و قدرت روحانیون مسیحی در ایران گشت با کوشش آنان و اجازهء   گسترش
 .ارغون خان کلیساھای متعددی در ایران ساخته شد

و توجھی که اینان با متعه و کاالھای ذیقیمت   یلخان ایرانضمنا بعلت آمدورفت زیاد نمایندگان اروپائی بدربار ا
  بیش از پیش مفتوح گشت و شھر تبریز پایتخت ایلخانان یکی از بزرگترین  شرق داشتند باب مراودت تجارتی

  .مراکز بازرگانی آسیا گردید

دیم فاسق و فاجر عیاش و بقول مورخان ق  ھجری درگذشت و برادرش گیخاتو که مردی ۶٩٠ارغون خان در سال 
  .بود بایلخانی انتخاب شد

مترجم در کتاب ذکر نگردیده ممکن است تان   بفارسی ترجمه شد نام۵٩ در زمان سلطنت گیخاتو کتاب دیاتسرون
ترسیم شده   مفقود گردیده ذکر شده باشد باتوجه بجدول رمزی که در حاشیه کتاب  او در صفحه اول کتاب که
این شخص در دربار گیخاتو مقام و .بوده است  رجم آن عز الدین محمد بن مظفر معروفمیتوان احتمال داد که مت

  منزلتی رفیع بدست آورده بود و ھمواره مورد توجه و عنایات ایلخان و وزیر او صدر الدین زنجانی قرار میگرفت

آشوب داخلی و بیکفایتی ومرج و  سلطنت و ھرج  بعلت قلت ایام۶٠ بطور کلی در زمان گیخاتو و جانشین بایدو خان
  .برقراری روابط مجدد با اروپا حاصل نگردید  ایلخانان مذکور فرصت

مسیحیت میکوشید با اینحال نسبت   بایدو خان بااینکه مسیحی نبود پیوسته در توسعه و پیشرفت آئین
امه نماز جماعت بمسلمانان بمھربانی و شفقت رفتار میکرد و حتی برای دلجوئی ایشان فرزند خود را برای اق

  .میفرستاد
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 :غازان خان فاتح بیت المقدس

که اسالم آورده و در این دین )میالدی ١٢٩۵- ١٣٠۴-ھجری قمری ۶٩۵-٧٠٣(جلوس غازانخان بتخت سلطنت
  .ایران بود اساسی در اوضاع داخلی و روابط خارجی  تعصب میورزید آغاز یک سلسله تحوالت

در اینزمان بعلت فوت قوبیالی قاآن بزرگ خاندان مغول حالت اطاعت و فرمانبرداری ایلخانان مغول نسبت بدربار 
  .خانبالیغ بکلی از میان رفت و سالطین مغول ایران استقالل یافتند

ت دربار مغول بودند مورد توجه و عنایا  بسبب گرویدن ایلخانان بآئین اسالم،مسیحیان که تا این زمان ھمواره
معابد و   رشیدی راجع به از میان برداشتن۶١ در کتاب جامع التواریخ.بیکباره موقعیت و اعتبار خود را از دست دادند

  :ھا مطالبی بشرح زیر مذکور است خانه بت

آن وقفی  خود بتخانه و معبد ساخته و بر  پرست بود و بر آن درگذشت و جھت فرمود که پدر من بت«غازانخان گوید
  »را خراب کردم  کرده بنام آن جماعت و من آن بتخانه

  :در روضة الصفا منقول است

باطراف و جوانب مکتوبات ارسال نمود تا مجموع کلیساھای نصاری و دیرمجوس را که سالھای دراز و دینار و «
  .»بود غارت کردند  جواھر شاھوار مزین و آراسته

کلیساھا ظروف مقدس را نابود کرده نه صلیبی   ن در موصل عالوه بر خرابیکه مأمورین غازا«مینویسد۶٢ دوسون
  ».انجیلی که پوشیده از طال یا نقره بود باقی نگذاردند  و نه عودسازی و حتی نه کتاب

دیگری بفرقهء نسطوری تعلق داشت  ضمنا بدستور غازان دو کلیسای زیبارا که یکی متعلق به فرقهء یعقوبی و
ای بر لباس خود در معابر ظاھر  مسیحیان ملزم بودند که با عالمت زناریا وصله  بفرمان ایلخان۶٣بکلی نابود کردند

یان نیز مجبور بگذاشتن کاله مخصوص بر سر بودند تا از مسلمانان تمیز داده شوند در شھرھائی که شوند یھود
تعداد مسیحیان زیاد بود توھین و اھانت نسبت بآنان با شدت بیشتری انجام میشد چنانکه در بغداد قوم نصاری 

مسلمانان میتوانستند در صورتیکه  جرئت خروج از خانه را نداشتند فقط زنان مسیحی بعلت تشابه البسهء خود با
نسبت   در مورد سختگیری غازان۶۵ سرپرسی سایکس۶۴وآمد نمایند شناخته نشوند بآزادی در کوی و برزن رفت

تبعه ایران نبود تعدیل روش خصمانه   بمذاھب غیر اسالمی میگوید که اگر وساطت پادشاه ارمنستان از مسیحیان
 .میگردیدسلطان مغول نسبت باین قوم ممکن ن

غازان خان که در جنگ برعلیه مصریان بکمک ارامنه و گرجیان نیازمند بود اقداماتی را که علیه مسیحیان و 
یھودیان آغاز کرده بود متوقف ساخت و روش مدارا در قبال ایشان پیش گرفت و حتی جزیه را که مجددا از غیر 

  .د که یا اسالم آورند و یا کشور را ترک گویندگرفته میشد لغو ساخت اما بودائیان را مجبور کر  مسلمین

باوجود سختگیری و شدت عملی که ابتدا غازان نسبت بعیسویان از خود نشان داده بود مع الوصف روابط 
اروپائی کماکان برقرار بود حتی باوجود مسلمان شدن ایلخان ھمچنان   سیاسی ایران با دربار واتیکان و سالطین

به پیروزی و موفقیت   اشتند که بکمک پادشاه ایران دنیای مسیحیت را در پیکار با مسلمینرم انتظار د  ھای پاپ
  ۶۶.رھنمون گردند

منصور سیف الدین قالوون استحکامات و   در اینزمان صلیبیون در شام و فلسطین بعلت قدرت سلطان مصر،الملک
صالح الدین خلیل پسر و جانشین قالوون از دست داده و عقب نشستند   مواضع مھم خود را یکی پس از دیگری

مستحکم عکا و صیدا و صور   دنبالهء اقدامات پدر را در نابودی قدرت صلیبیون تعقیب کرد و پس از چندی شھرھای
 .و بیروت را از ایشان پس گرفت و بکلی قدرت آنھا را در این نواحی مضمحمل ساخت

کشی بصفحات شام و فلسطین گرفت و  -خود تصمیم بلشکر طلبانه اسالف غازان خان به پیروی از ھدفھای جاه
  ۶٧.ھجری بشام حمله برد و بزودی موفق بفتح این ناحیه و سرزمین فلسطین گردید ۶٩٩در سال 

در اروپا داشت و پاپ و پادشاھان و امرای   خبر پیروزی و موفقیت ایلخان ایران بر ممالیک مصر انعکاس مطبوعی
نمود آنھا سالھا بود که مرتبا دچار شکست و ناکامی در مبارزه با مصریان   شعف مغرب زمین را غرق شادی و

میشدند بنابراین فتح مجدد اماکن مقدس که زادگاه مسیح و زیارتگاه میلیونھا عیسوی جھان بود آنھم بوسیله 
  .بخش بود پنداشتند واقعا مسرت سلطان مغول که ایشان ویرا مسیحی می
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مصم شدند که با تشویق و ترغیب   ن اروپائی بالفاصله پس از وصول خبر فتح بیت المقدسدربار واتیکان و سالطی
ایلخان به ادامهء این پیکار بکلی ریشه نفوذ و اقتدار مصریان را در فلسطین براندازند و بدین ترتیب انتقام 

  .ناکامیھای خود را در مبارزه با ممالیک مصر بوسیله قوای مغول بگیرند

در بالد شام و فلسطین مایل بایجاد روابط   نیز باوجود تعصب در دین اسالم برای تکمیل فتوحات خویشغازان خان 
با مصریان مانعی در راه مقاصد وی ایجاد نمیکرد این مطلب برای پاپ و سایر   دوستانه با اروپائیان بود و ھمکیشی

اسالم ندارد و ممکن است باندک   طری بدینسالطین اروپا این شبھه را بوجود آورد که ایلخان باطنا تعلق خا
  .تشویقی تغییر آئین دھد

 ۶٨:سرجان ملکم مینویسد

استوار نبود و جنگھائی ھم که علی االتصال   غالبا محرران فرنگستان را عقیدت این شد که غازان در دین اسالم«
ایشان حامی دین پیغمبر عرب بودند تأیید عقیده ایشان را نمود لکن   با سالطین مصر داشت که در آن ایام

  .»رنداسالم در صدق عقیدت و رسوخ ارادت غازان خان شک ندا  محرران

اقدس یا کعبه مسیحیان بوسیله ایلخان   که آرزو داشت یکبار دیگر ارض)میالدی ١٢٩۴-١٣٠٣(پاپ بونیفاس ھشتم
آمیز بدربار  ھای محبت واگذار شود سالطین اروپا را اعزام سفرا و ارسال نامه  مغول مستلخص گردد و بقوم نصاری

که از محاربات صلیبی کسب کرده   گذشت زمان و تجربیاتی لکن در آن ایام اروپائیان بعلت۶٩.تبریز تشویق میکرد
ھای پاپ از خود نشان نمیدادند و اصوال  العمل مساعدی در مقابل پیشنھادات و خواسته بودند ھیچگونه عکس

  .سرگرمیھا و اشتغاالت داخلی بآنان فرصت و مجال توجه باینگونه مسائل را نمیداد

نامهء سراسر تحسین بوسیلهء )میالدی ١٣٠٠مه (ھجری قمری ٧٠٠ال جیمز دوم پادشاه آراگون در رمضان س
بود بایران فرستاد و در آن نامه خاطرنشان ٧١ که از بورژواھای بارسلون ٧٠سفیر خود موسوم به پیرسولیورو

اه بجنگند و تا پای جان در این ر  پای عساکر ظفر نمون ایران در راه آزادی فلسطین اتباع او حاضرند پابه  ساخت
کرد که اوال از زورا آراگنی که برای زیارت اماکن مقدسه بفلسطین   استقامت کنند،ضمنا از غازان خان درخواست

گرفته است به   آیند مالیات و خراجی گرفته نشود و در ثانی یک پنجم از اراضی مقدسه را که از مسلمین می
  .مسیحیان واگذار نماید

ولی میتوان گفت که ایلخان ایران   معلوم نیست که غازان خان به تقاضای پادشاه آراگن چه جوابی داده است
قسمتی از آنرا بمسیحیان واگذار نماید تا مراسم مذھبی خود را در   میل نبود که در صورت فتح اماکن مقدس بی

ر انگلستان و فرانسه نیز روابط سیاسی برقرار ایلخان بزرگ ایران با دربا.و آسایش انجام دھند  کمال آسودگی
ھای سلطان متبوع خود را تسلیم نمودند  رسیدند و نامه  کرده بود و سفرای او بحضور ادوارد اول پادشاه انگلستان

ای نیز برای  بھمراھی دو تن از رجال دربار خود بایران فرستاد و نامه٧٢ بنام جوفری دوالنگلی  ادوارد نیز سفیری
 ٧٣ ه مسیحیان مشرق ارسال داشتخلیف

دیگر آن نفوذ کالم سابق را نداشت و   قدرتی پاپ در این زمان که بیعالقگی سالطین اروپا بمسائل مشرق و کم
از سپاھیان سلطان مصر الملک الناصر و ٧۴ھجری در محل الصفر ٧٠٢نیز شکست بزرگ غازان در سال 

ثمر  انجام شده بود بی  و اتفاق دول اروپا و پاپ با دولت ایلخان ایران کلیه اقداماتی را که در طریق اتحاد  متحدینش
  .ساخت

ترکان عثمانی به قلمرو حکومت خویش   قیصر روم شرقی که در اینوقت آندرونیک پالئولوگ نام داشت از تھاجم
  .س گردیدولی درگذشت ایلخان مانع از ھمراھی وی نسبت بدولت بیزان  بیمناک شده و از غازان کمک خواست

 ٧٠٣با اینکه سلطان محمود غازان چندان رعایت حال مسیحیان کشور خود را نمیکرد معھذا درگذشت او در سال 
  .ببار آورد  امید بسیاری باو در مبارزه با ممالیک مصر بسته بودند تأسف و اندوه  ھجری قمری برای مسیحیان که

 .باره اشاره میکند در این٧۵ سرجان ملکم

و سناد مذھب عیسوی ویرا دانند لکن   از این سبب که عماد ملتمؤلفان غرب بر فوت غازان افسوس میخوردند «
او آخر سلطانی بود از ایران که علی الظاھر در استرداد فلسطین مایل   گویا این افسوس بجھت این باشد که

  ».پیروان صلیب بود  بمعاونت
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  ٧٧ و پاپ کلمان پنجم٧۶سلطان محمد خدابنده الجایتو

ایلخان جدید فرزند ارغون و برادر کوچک غازان بود و چون مادرش از قبیله مسیحی کرائیت بود در سنین طفولیت 
  .و نیکوال نام گرفت  مطابق آئین مسیح تعمید یافت

شد و بر اثر تشویق روحانیون حنفی   باسالم متمایل:الجایتو پس از مرگ مادر بعلت ازدواج با زنی مسلمان
  نفی مذھب تسنن را پذیرفت،بعدھا در نتیجه نفوذ و قدرتیکه علمای شیعه در دربار او بدستخراسان شعبه ح

  .بسرآورد  آورده بودند به اصرار آنھا شیعی مذھب گردید و تا آخر عمر را در این کیش

ین اند که بعلت گذشت و اغماضی که ا نوشته.الجایتو شھر سلطانیه را ساخت و آنرا مقر حکومت خود قرار داد
کلیسا در سلطانیه برپا شد و بدستور  ٢۵پادشاه در حق اقلیتھای مسیحی از خود نشان داد در زمان او قریب 

سلطان محمد ٧٨گردید  ھا در آسیای غربی انتخاب نشین دومینیکن سیزدھم شھر سلطانیه مرکز اسقف  ژان پاپ
صمیم گرفت به بالد شام و فلسطین وی مصروف آن شد ت  خدابنده پس از فتح گیالن که مدت طوالنی اوقات

برای نیل به   لشکرکشی کند، مسیحیان ارمنستان و جزیره قبرس نیز شاه را باین کار تشویق میکردند،وی
مند گردد بنابراین  و امرای مقتدر اروپائی بھره  اھانپیروزی قطعی خیلی مایل بود که از حمایت پاپ و سایر پادش

ھم مبادلهء سفرا و نمایندگان سیاسی و مذھبی و ارسال مراسالت کما فی   در زمان سلطنت این پادشاه
 .برقرار بود  السابق

ان ھائی که در محل او ج را با نامه٧٩ ایلدوچی  سفیری بنام توماس)میالدی ١٣٠٧(ھجری ٧١۴الجایتو در سال 
بخط اویغوری نوشته شده بود مأمور فرنگستان کرد در این نامه سوابق روابط ایرانیان با اروپائیان و اتحاد و اتفاق 

  ...آنان برعلیه سلطان مصر بازگو شده بود

الدوچی نخست بفرانسه رفت و بخدمت فیلیپ لوبل پادشاه این کشور رسید و پس از دو سال اقامت در این 
عازم انگلستان گردید و در شھر نارتمپتون بنزد پادشاه انگلیس ادوارد  ٨٠ دی موسوم به ممالخمملکت باتفاق مر

  ٨١ای را که به بعنوان ادوارد اول نوشته شده بود بوی تسلیم نمود رفت و نامه  دوم

  .شدنداز انگلستان روانه ایتالیا  ١٣٠٧  اکتبر سال ١۶ایلدوچی و ممالخ پس از دریافت جواب نامه در تاریخ 

ایلدوچی خاطرنشان میسازد که وی در   دوسون مؤلف تاریخ کبیر مغول دربارهء سیاست و روش محیالنه توماس
جا وانمود میکرد سلطان محمد  پادشاه متبوع خود را پنھان داشت و ھمه  تمام مدت توقف خود در اروپا مذھب

این موضوع برای .٨٢ عالقمند است  العاده فوقمانده و باین کیش  خدابنده مانند دوران کودکی خود،مسیحی باقی
کلمان پنجم و سایرین که امید تسخیر مجدد اماکن مقدسه را در مخیله داشتند امیدوارکننده بود،بیشتر از  پاپ

 .را تجدید نماید  پاپ عالقمند بود که با پادشاه بظاھر مسیحی مشرق زمین دوستی و مودت گذشته  ھمه

و فیلیپ )١٣٠٧نوامبر  ٣٠مورخ (و ادوارد دوم پادشاه)١٣٠٨مورخ مارس (کلمان پنجم ھائیکه از پاپ در تمام نامه
  .اند مانان و نابودی آئین محمدی دعوت کردهرا باتحاد و اتفاق برعلیه مسل  لوبل موجود است صریحا خدابنده

سلطان محمد خدابنده الجایتو ارسال   برای٨٣ از پواتیه ١٣٠٨ترجمهء متن نامه پاپ را که در تاریخ اول مارس 
  :دوسون نقل مینمائیم  داشته است عینا از کتاب تاریخ مغول

برای ما بود در دربار روحانی خود   ھایتان ما با کمال خوشوقتی،سفیر شما توماس ایلدوچی را که حامل نامه«
ھا نوشته  ھا را مورد بررسی قرار داریم،آنچه را که در این نامه نامه  پذیرفتیم و با دقت بسیار محتویات و مطالب

  .پذیریم می  اکمال خرسندی و رضامندیشده بود و آنچه را که نماینده شما برای ما بیان کرد ب

کمک و مساعدت کنیم و نوشته   پیشنھاد کرده بودید که بشما در راه آزادی و استخالص مجدد بیت المقدس
بودید که حاضرید دویست ھزار رأس اسب و دویست ھزار بار گندم در ارمنستان آماده نگھدارید تا ھنگامیکه 

ھا استفاده کنند و ضمنا خود تا نھم از ایران با یکصد ھزار سوار نظام برای مسیحیان بآنجا میرسند از آن  قشون
  .دشمنان از بیت المقدس آماده حرکت میباشید  کمک و مساعدت مسیحیان جھت بیرون راندن قوای

ھا و نظرات شما باعث قوت قلب ما شده  پذیریم،در واقع خواسته ما پیشنھادات شما را بانھایت خشنودی می
ای از جانب فرشته دیگری  چون غذائی روحی و معنوی ما تصور میکنیم که سفیر شما مانند فرشتهاست ھم

    که در قفس شیران محبوس است٨۴ مانند خود تعھد کرده است که مانند آباکوک به دانیل
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اید و ما را با چنین ھمراھی و مساعدت  غذای مقوی برساند البته شما برای ما غذائی شیرین فرستاده
 .اید پرافتخاری امیدوار ساخته

آزادی بیت المقدس را بانھایت دقت و   وضوعدر خصوص این مسأله با برادران خود مذاکره و مشاوره کردیم و م
  .موشکافی مورد مطالعه قرار دادیم

مابین تمام آمال و آرزوھایمان،آنچه ھمواره فکر و اندیشه ما را بخود معطوف کرده اینست که ببینیم با موھبت 
  ٨۵.حآنرا لمس نموده است برگردد به پرستش و دیانت مسی)عیسی(الھی زمینی که پاپھای خداوند ما 

تمامتری وسایلی را که بتواند این منظور   که باید باتوجه و دقت ھرچه)عقیده ما چنین است(معھذا تصور میکنیم
  .مطلوب برساند در نظر گیریم  خیرخواھانه و مقدس را به نتیجه

  .دقیق قرار گیرد  جھت ما و برادران،دقت خواھیم کرد که این موضوع مورد مشاوره ازاین

که خدا بر ما الھام میکند جامه عمل   که،با یاری باریتعالی تا آنجائی که در توانائی داریم بآنچهو امیدواریم 
گذشتن از دریا فرارسد ما کوشش خواھیم کرد که بوسیله نامه یا چاپار   بپوشانیم وقتیکه فصل مناسب برای

وعدهء آنرا بما داده است آماده و  بشما اطالع دھیم تا شما خود را برای چنین اقدام بزرگی که ذات واالی شما
  ...مھیا سازید

ای از جوانان  او دسته)میالد  که در حقیقت٨۶اما شما باایمان و اعتقاد در اسخ بسوی مسیحیت روبیاورید
قرار  evilmerodachبابل نبو که نصر و جانشینش   اسرائیلی را ببابل تبعید کرد،وی مورد توجه و عنایت پادشاه

حسادت مغان بابل را بر انگیخت آنھا شاه را وادار کردند که دانیل را بقفس شیران بیندازد ولی داشت این امر 
  در ادبیات معموال موضوع دانیل و قفس شیران را برای کسانی)تورات(فردای روز بعد دانیل را صحیح و سالم یافتند

 petit-larousse« نقل از .اھد میأورنداند بعنوان مثال و ش آسائی جان بسالمت برده که از مھلکه بطور معجزه
illustre «.  

قوت و استحکام در تصمیم قابل تمجیدی   وحانی او پیروی کنید،باکمالراه زندگی و تقوی است،از او و حکومت ر
 .اید پابرجا و استوار باشید که در مورد بیت المقدس گرفته

آنرا تحسین و تمجید )دھندهء نجات(عیسی  بکوشید در این خصوص و مسائل دیگر مربوط بآن،تا سرزمینی را که
سیح حصه بزرگی از سعادت و لذات آسمانی و افتخار و از عیسی م  کرده است بدست آورید تا در نتیجه

نصیب شما خواھد شد   ھا و افتخاراتی که ما و مرکز روحانی ما از کامیابی.در این دین کسب نمائید  سربلندی
  ..شادمان و خرسند خواھیم گشت

به تعمیدی که یافته ٨٧مینماید که نیکوال  پاپ در نامه دیگری که برای اولجایتو نوشته است ابراز خرسندی*** 
  .خود را مانند دیگر مسیحیان انجام دھد  است وفادار بماند و فرایض دینی

ضمنا باو اندرز میدھد که روش و شیوهء زندگی خود را تغییر ندھد و در این مورد از کسی ترس و واھمه نداشته 
ه در مورد لباس و غذای دو برادر نام را مفصال برای وی تشریح نموده و در پایان  باشد،سپس اصول آئین مسیح

  .میکند  ھای او را بایلخان برسانند توصیه و سفارش روحانی که مأمورند نامه

ھا ھمیشه واسطه ارتباط  بر ایران پاپ  الزمست که باین نکته اشاره شود که در تمام دورهء سلطنت ایلخانان
ن مشرق زمین شأن و مقام و منزلت پاپ را مافوق اند و اصوال در آندوره سالطی سالطین اروپائی با ایران بوده

  ٨٨.دانستند می  دیگر اروپایی تصور کرده و ریاست و سیادت ایشان را بر سایرین مسلم  سالطین

داشت؛بعلت تمرد و عدم اطاعت باوجود عالقه و میل وافری که پاپ باتحاد با الجایتو برعلیه مسلمین مصر و شام 
ز از ج  اتحاد فیمابین ایلخان ایران و اروپائیان ممکن نگردید و روابط دیپلماسی سالطین اروپائی از وی عقد قرار داد

 .حدود مبادلهء نامه و تعارفات جاریه تجاوز ننمود

بودند و کامال این امر بر آنھا مشتبه   باید توجه داشت که سالطین اروپا از جنگھای صلیبی درس عبرتی گرفته
  بر سپاھیان جنگ آزمودهء مسلمان که از امکانات بیشتری برخوردارند برای  شده بود که ھرگز نخواھد توانست

باالخره منجر بجنگھای داخلی در   ھای دائمی این سالطین که ھا و رقابت از طرفی خصومت.فایق آیند ھمیشه
بمشرق زمین و ادامه مبارزات صلیبی را نمیداد،بدین سبب مساعی   اغلب ممالک اروپائی شد اصوال مجال توجه

بار دیگر تعصبات آنھا را به غلیان  ای نداشت نتوانست خود او در اینزمان از قدرت و شوکت گذشته بھره  پاپ که
  .مسلمین گردد  آورده و باعث ایجاد اتحاد نظامی با مغول برعلیه
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در زمان سلطنت سلطان محمد خدابنده روابط بازرگانی ایران با اروپا توسعه فراوانی یافت،شھرھای تبریز و 
  .سلطانیه اھمیت بسزائی کسب کردند

برای سرکشی و ٨٩ مسیحی که از فرقه فرانسیسکنھا بود موسوم به ادوریکدر اینزمان یکی از روحانیون معروف 
  ھجری بایران آمد و پس از انجام ٧١٨تا  ١۶تفتیش کلیساھای ایران و سایر کشورھای آسیائی در بین سالھای 

 نواحی بازدید کرد و نتیجه  مأموریت خود در این کشور به ھند و چین مسافرت نمود و از مراکز دینی این
ای انتشار داد،سفرنامه وی بسبب مطالب مفیدی  بود در سفرنامه  آورد جالبی مشاھدات و مطالعات خود را که ره

  .که دربارهء اوضاع و احوال ایران این زمان دربردارد دارای ارزش بسیاری است

  ٢٣ابو سعید بھادر و پاپ ژان 

جوانی پس از مرگ پدر بپادشاھی رسید با   ندر سنی)میالدی ١٣١۶-١٣٣۵قمری، ٧١۶-٧٣۶(ابو سعید بھادر خان
بود اقلیتھای مذھبی بآسودگی میزیستند،در تمام مدت سلطنتش فقط یکبار   اینکه مسلمان بود ولی فاقد تعصب

 .دستور تعطیل چندین کلیسا را در مملکت داد تأثیر بعضی از روحانیون متعصب و مغرض تحت

امرا .در زمان سلطنت این پادشاه سلطان مصر که الملک الناصر نام داشت دستور حمله بارمنستان را صادر نمود
شھر سیس پایتخت کیلیکیه را غارت کرده و تصمیم باشغال سرتاسر   ھجری قمری ٧٢٠و سرداران وی در سال 

منوال دیدند بالفاصله   ئون پنجم پادشاه خردسال ارمنستان و اتابک او چون کار را برینگرفتند ل  خاک ارمنستان
  .نوشته و از او در قبال حملهء مھاجمان مصری کمک خواستند)١٣١۶-١٣٣۴(ای به پاپ ژان بیست و دوم نامه

ناچار برای دلگرمی توجھی سالطین اروپا را که مشغول جنگ و ستیز با یکدیگر بودند مشاھده کرد ب پاپ چون بی
ای باو نوشت و اظھار داشت که خود بشخصه قوائی تھیه کرده و بیاری وی خواھد شتافت،این خبر  لئون نامه

  .وقتی بگوش سلطان مصر رسید بر شدت حمالت خود را در ارمنستان افزود

نشین سرزمین  یسویضمنا امیر تیمور تاش ھم که از طرف ابو سعید بھادر حکومت بالد شام را داشت بنواحی ع
سامان بقوم نصاری آسیب فراوان رسید و گروه کثیری نیز بھالکت   نژاد این خود تاخته و باتفاق امرای ترک

  .رسیدند

  .را باسارت خود درآوردند  ھزار نفر از ارامنه ٢٠را آتش زده و قریب ٩٠)آدانه(مصریان شھر آدانا

مسیحیان و نابودی شھرھا و مساکن آنھا بدست لشکریان  انگیز و جانگدازی که در خصوص کشتار اخبار وحشت
مصر و ترکان خونخوار باروپا میرسید بقدری مسیحیان را متأثر نمود که جملگی حاضر بپرداخت کمک و اعاناتی 

  .دیده شدند بوسیله دربار واتیکان بارامنهء آسیب

ھمراھی الزمی به ارامنه نماید ناچار در  پاپ ژان بیست و دوم که نتوانسته بود بوعدهء خود وفا کرده و کمک و
در فرانسه که مقر ٩١ یون ھجری از شھر آوین ٧٢٢جمادی الثانی  ٢٧مطابق با   میالدی ١٣٢٢ژوئیه سال  ١٢تاریخ 
ھا پس از ذکر  داشت،در این نامه  ھائی برای ابو سعید بھادر پادشاه مغول ایران ارسال ھا شده بود نامه پاپجدید 

روابط دوستی و مودتی که سابقا میان دو کشور بود ویرا بکمک رساندن و ھمراھی فوری بارمنستان دعوت نمود 
 ٩٢:از نامهء پاپ بقرار ذیل است  و متن قسمتی

اند،سفرائی برای اظھار محبت و  یم که اجداد شما که ببزرگواری و بلندھمتی مشھور بودها ما اغلب شنیده«
  اند،آنھا با پادشاھان اروپا قراردادھای شھر رم و دربار واتیکان گسیل داشته  احترام عمیق خود بدستگاه روحانی

ا شادی و شعف در اند،پادشاھان مسیحی و ھمچنین اسالف ما آنھا را ب دوستی و مودت منعقد ساخته
  .اند با مبادله پیشکشھا و ھدایا یکدیگر را مفتخر نموده  اند،اجداد شما و این سالطین دربارھای خود پذیرفته

تان را با علی درجه خواھید رساند،و نیز اگر توسط  شما در صورتیکه با ما روابط گذشته را تجدید کنید شایستگی
آور فرانکھا  ی خود با پسر بسیار عزیز ما در نزد عیسی مسیح پادشاه نامدوست  سفرائی از اینگونه،بتجدید مراتب

آنچه شما را خشنود میسازد مقبول   اقدام نمائید موجبات شادی ما را فراھم خواھید کرد از خدا میخواھیم که
  ».طبع پروردگار افتد

رضای وی انجام دھد مخصوصا  جلب  ھای پاپ درصدد برآمد که اقداماتی در جھت ابو سعید پس از دریافت نامه
باشاره پاپ در این اوان نمایندگان نیز از جانب لئون پادشاه ارمنستان بحضور او آمده و از وی طلب کمک و 

  .در مبارزه با مصریان کردند  مساعدت
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بود معھذا مایل نبود که برقرار کرده   ای سلطان ابو سعید با اینکه از مدتھا پیش با پادشاه مصر روابط حسنه
بسلطان مصر نوشت و او را بانعقاد قرارداد صلحی با پادشاه ارمنستان   ای بارامنه رنج و آزاری برسد لذا نامه

 .دعوت کرد

از طرفی برای اینکه خواھش پاپ ژان بیست و دوم را اجابت کرده باشد سپاھی بیست ھزار نفری برای کمک 
  خوشبختانه پس از این تاریخ دیگر ھیچگونه نزاعی بین ارامنه و مصریان  اشتبارامنه بخطه ارمنستان گسیل د

  .بوقوع نپیوست تا قوای ایلخانی در آن مداخله نماید

را در صلح و آشتی با مصریان دید و   پیشوای مسیحیان ارمنستان چون از کمک و مساعدت پاپ نومید شد چاره
سال بین طرفین منعقد  ١۵ای بمدت  کرده و معاھده  قاتخود بشخصه با الملک الناصر پادشاه مصر مال

  ).ھجری قمری ٧٢٩(گشت

و تبعیت پادشاه مصر باشد و سرزمین   برطبق این قرارداد لئون پنجم پادشاه ارمنستان حاضر شد که تحت قیومت
  .خود را تحت الحمایه آنکشور بداند

نیامد تا بین دربار ایران و واتیکان مبادلهء   یگری پیشبا این ترتیب مالحظه میکنیم که جز مسأله ارمنستان مورد د
اند میتوان از  سفرا و مراسالت برقرار گردد از روحانیون بزرگی که در زمان سلطان ابو سعید بایران مسافرت کرده

بیست ودوم برای ساختن کلیسائی در شھر سلطانیه   این کشیش از جانب پاپ ژان.نام برد٩٣فرانسوا دو پروز
ایران شد و پس از ورود باین کشور رسما از جانب بریاست روحانی مسیحیان ایران و ممالک مجاور منصوب  عازم

  .انجام وظیفه بود تا بجای دیگری مامور شد  در ایران مشغول ٧٢۴ھجری تا  ٧١٨گردید و از سال 

شینی وی اوضاع طوالنی بر سر جان  بعلت نزاع و کشمکشھای)ھجری ٧٣۶(پس از درگذشت ابو سعید بھادر
  .ھا سال ادامه داشت و باالخره منجر بتجزیه دولت ایلخانی گردید ای بوجود آمد که ده آنچنان آشفته

یکی از دیگری بوسیله یورشھای   اھمیتی در نقاط مختلف ایران پیدا شد که ھای کم از تجزیه دولت ایلخانی سالله
  پیاپی تیمور از صفحه روزگار محو گردید
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  ھجری قمری ٧٣۶تا  ۶۵١از -)١(

  ١٩٨اقبال ص   ک به تاریخ مفصل ایران از استیالی مغول تا اعالن مشروطیت تألیف عباس.ر-)٢( 

  ١٩٨ھمان کتاب ص -)٣(

  نزدیک شھر دمشق پایتخت سوریه-)۴(

 ١٩٩-١٩٨ک به تاریخ مغول اقبال ص -ر-)۵(

  ٧٧دربارهء دورهء ایلخانان ایران تألیف دکتر منوچھر مرتضوی ص  ک بکتاب تحقیق-ر-)۶(

 ١٣١۴ھرن ترجمه دکتر رضازاده شفق  پاول  ک بکتاب تاریخ مختصر ایران از اول اسالم تا انقراض زندیان تألیف-ر-)٧(
  ٧١ص 

)٨(- odoric-raynold  جلد سوم ۴١٠نقل از تاریخ مغول تألیف دوسون ص 

)١٢(-)٩۶۴-١٢۵۴ (alexdndre iv  دربارهء این پاپ مینویسند که مردی صلحجو و مھربان و رحیم و عادل بود وی
نسبت بخصایص جنگجویانه اسالف خود رغبتی نشان نمیداد، دینداری را بر سیاست رجحان میداد و بقول یکی از 

ھای موحش دائم التزایدی میان عیسویان بود  روزه شاھد کشمکش  نگاران فرانسیسکن،چون ھمه وقایع
  .دلشکسته از جھان رفت

)١٠(- gean hongrois   

)١١(- mictel paleolgus شتم امپراطور قسطنطنیه و مؤسس سلسلهء پالئولوگمیشل ھ.  

 dece pays.raconte?s.a la ٢١۴ص  histoire de perse(moeurs-usages et ccutumes( ک به کتاب.ر-)١٢(
geunesse par mme laure bernard   

ھا بشمار میرود او در مبارزه با امپراطوران  یکی از مشھورترین پاپ)کلمنت( clment ivپاپ کلمان چھارم -)١٣(
 .آلمان،خاندان ھوھنشتافن را بروز سیاه نشاند

  .کیلومتری رم نگاشته بود ٨۴در) viteroo( ی در شھر ویتربومیالد ١٢۶٧این نامه را پاپ در تاریخ -)١۴(

اھمیتی داشته است و   چونھای پاپ به معمول آنزمان دربار واتیکان بزبان التین نوشته میشده و  نامه-)١۵(
مترجمی برای این زبان در میان ایرانیان نبوده یا در دربار واتیکان آنرا بزبان فارسی مخصوصی که رنگ بیگانگی 

سعید (خورده بود ترجمه میکردند و اصل ترجمه را بایران میآوردند و یا مبلغان اروپائی در ایران ترجمه میکردند
 )نفیسی

  .بلنسیه یا واالنس از شھرھای اسپانیا-)١۶(

  .آراگون ناحیه وسیعی از خاک اسپانیا است-)١٧(

  ٢٠٣ک به کتاب تاریخ مغول اقبال ص -ر-)١٨(

)١٩(- gregoire x   

 .مقصود فتح بیت المقدس است-)٢٠(

  ۴۵تا ص  ٣٧ک به کتاب تاریخ سیاست خارجی ایران تألیف دکتر کاظم صدر از ص .ر-)٢١(

  ١۴٠است ص   ذکر شده ١٢٧۴)١٢٧۵(ژانویه ٢۶در تاریخ ایران سرپرسی سایکس مورخه -)٢٢(

  دکتر جواد صدر-)٢٣(
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)٢۴(- gean xxi  

بود مارکوپولو جھانگرد معروف   قوبیالی قاآن فرزند تولی خان و عموی اباقا بود وی در اینزمان امپراطور چین-)٢۵(
ین و خصائل نیکوی ونیزی سالھا در دربار وی میزیست و در سفرنامهء خود از شکوه و جالل دربار خاقان چ

  .ھا گفته است قوبیالی سخن

)٢۶(- nicclas III  

  پکن یا پکینگ پایتخت چین-خانبالیغ-)٢٧(

خاک (نھر جیحان  ابلستان در مشرق قیساریه بین جبل توروس و قسمت علیای- ابلستین-ابو لستین-)٢٨(
  )٢١٣ز کتاب تاریخ مغول اقبال ص نقل ا)(ترکیه

  جلد پنجم روضة الصفا-)٢٩(

  )ھا کرکس(نسور جمع نسر-)٣٠(

)٣١(- gean denha   

 ۴٢٨اسقف قسطنطنیه بود که در سوریه بدنیا آمد و در سال  nestoriusبانی طریقه نسطوری،نسطوریوس -)٣٢(
در انجمن مذھبی شھرافز )افراطیش(اش لت عقاید افراطیمیالدی بمقام اسقفی قسطنطنیه رسید بعدھا بع

eptese  نسطوریھا معتقد بودند که -در صحاری لیبی درگذشت ۴۴٠از منصب خود خلع شد و در حدود سال
  مسیح دو طبیعت مجزا از یکدیگر داشته یکی انسانی و دیگری ربانی و حال آنکه یعقوبیان را عقیده بر آن بود که

 .ذات مسیح وحدت یافته است این دو طبیعت در

)٣٣(- vahballaha III   

   barsumaسوما -رابان-برصومه- ابن صوما-)٣۴(

)٣۵(- honorius iv   

  .اند ھای کاتولیک تھران خطوط آرامی را ترجمه کرده عالیجناب اسقف یوحنا عیسائی رئیس کلیسای کلدانی-)٣۶(

کتاب حبیب السیر یکی از   اسطهخواجه غیاث الدین ھمام الدین معروف و ملقب بخواند میر بو(خواند میر-)٣٨(
 )سعید نفیسی).(ترین نویسندگان پارسی در سدهء دھم ھجری است نامی

  ۵٢۵جلد دوم صفحه -)٣٩(

سعد الدوله قبل از رسیدن بمقام وزارت بتجارت اشتغال داشت،در مقام جدید با موافقت ارغون خان اکثر -)۴٠(
ز طبابت سررشته داشت و از اطبای نمود وی ا  قوم و خویشان خود را بمشاغل حساس مالی و کشوری منصوب

 .معروف زمان خود محسوب میشد

  ذکر سالطین چنگیزیه ١٣٩تاریخ ایران ص -)۴١(

  ھجری قمری ۶٩٠-)۴٢(

 رابان بارصوما یاسائوما که بزبان سریانی بمعنای معلم است-)۴٣(

و در  ای برقرار کرده بود ارغون خان با انوریوس چھارم که مدت کوتاھی مقام پاپی داشت روابط صمیمانه-)۴۴(
نمایندگانش را به فیلیپ سوم پادشاه اسپانیا و شارل دانژو   ایکه برای پاپ مذکور نوشت خاطرنشان کرد که نامه

  نامه عکس.(معرفی نماید ولی ھنگام ورود نمایندگان بدربار واتیکان نیکوالی چھارم جای اونوریوس را گرفته بود
  )٩و  ٨این مقاله است عکسھای شماره  ارغون خان که بدربار پاپ ارسال داشته است ضمیمه

)۴۵(- uguet   
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 جلد چھارم تألیف دوسون histore des mongolنقل از کتاب -)۴۶(

)۴٧(- elegag   

  بیوه آباقا و مادر گیخاتوخان بود touctanتوکتان خاتون -)۴٨(

)۴٩(- gohn de monte corvino   

 پایتخت ایران در اینزمان شھر تبریز بود-)۵٠(

  ٧٠-۶٩جلد چھارم ص - دوسون-)۵١(

)۵٢(- buscarelle de jisulf   

   genesاز بنادر معروف ایتالیا -)۵٣(

)۵۴(- philippe iv,lebel  

 .میگذاشت موسکریل ھمان بورسکارل است چون مغول اغلب بجای حرف ب حرف میم-)۵۵(

)۵۶(- condaulen   

  جلد چھارم ٧٣- ٧٢ک به تاریخ مغول ص -ر-)۵٧(

در کیش مسیحی   اروک خاتون از نوادگان اونگ خان پادشاه قبیله کرائیت بود،این زن در تمام زندگی-)۵٨(
تعمیه نیکوال نام نھاد در   ی مسیحی بسرمیبرد،پسرش را پس از غسلسرمیکرد و ھمیشه نزد او کشیش

  » carbaganda« حالیکه اسم مغولی اوکارباگاندا بود

را درھم آمیخت و از آن کتابی )متی- یوحنا-مرقس-لوقا(یکنفر مسیحی سریانی بنام طاطیانوس اناجیل اربعه-)۵٩(
که با حذف مطالب تکراری،زندگی مسیح   در این کتاب سعی شده است.تدوین نمود که دیا تسرون نامیده شد

 .ریح گرددبطور کامل تش

  .بایدوخان فقط ششماه حکومت کرد-)۶٠(

 )پرستی ابطال دین بت(در حکایت ھفتم ٩٨٣جلد دوم ص -)۶١(

  جلد چھارم histoire des mongolsک به کتاب .ر-)۶٢(

مجوس معابد و   بفردولت قاھره از ھود الصلیب اعواد منابر ساختند و از کلیساء سیاء کلیمان و صوامع-)۶٣(
نقل از تاریخ ...ایمان راه یافتند  لمی از عمه ضاللت و شرکت کفر بنور صدقمساجد اسالم برافروختند در یکدم عا

 ٣٢۴وصاف ص 

  ٢۶٠ک به تاریخ ایران مغول اقبال ص .ر-)۶۴(

  جلد دوم ١۵۵ک به تاریخ ایران ص .ر-)۶۵(

 بدربار واتیکان  نامه غازان خان که عکس.(دربار واتیکان ظاھرا اطالعی از مسلمان شدن غازان نداشت-)۶۶(
  )١٠فرستاده است ضمیمه این مقاله است عکس شماره 

بار دیگر آنھا را باشغال   البته بعلت ھجوم مغوالن جغتائی غازان بناچار نواحی مفتوحه را رھا کرد و مصریان-)۶٧(
  .خود درآوردند

 ذکر سالطین چنگیز خانیه ١۴١ک به تاریخ ایران ص .ر-)۶٨(
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پاپ بونیفاس ھشتم   ای از غازان بزبان مغولی و بخط اویغوری موجود است که برای دو موزه واتیکان نامه-)۶٩(
  .میالدی است ١٣٠٢تاریخ نامه سال .ارسال شده است

)٧٠(- pierre solivero   

)٧١(- barcelonne   

)٧٢(- geoffre de langley  

آنھا که از جمله خرید   طومار یا اوراق سیروسیاحت آنھا موجود است و نیز صورتی راجع بمخارج و مصارف-)٧٣(
جنوا به طرابوزان و تبریز سفر کرده و در برگشت   ظروف نقره،خرقه خز و فروش قالی میباشد باقیمانده آنھا از راه

شان  ا خود آورده و غیراز این چیزی راجع بسفارت و مأموریتبوده است ب  به میھن خود یک پلنگ زنده که در قفس
  ١۶٠تاریخ ایران سرپرستی سایکس ص   ک به.ر.در دست نیست

  .مرج الصفر نزدیک شھر دمشق پایتخت سوریه-)٧۴(

 ١۴٢ک به تاریخ ایران ص .ر-)٧۵(

 ٧١۶تا  ٧٠٣پادشاھی سلطان محمد خدابنده الجایتو ار -ای مغولی است بمعنای آمرزیده الجایتو کلمه-)٧۶(
  )میالدی ١٣٠۴-١٣١۶(ھجری قمری

  میالدی ١٣١۴تا  ١٣٠۵برتران دوگت،کلمان پنجم دورهء پاپی از -)٧٧(

  شھر پکن یا خانبالیغ مرکز اسقفان فرانسیسکن در آسیای شرقی بود-)٧٨(

مشیر یا کسی که اند که معنای آن گیرنده ش نام این سفیر را تومان یا توماس ایلداکی نیز ذکر کرده-)٧٩(
 .شمشیر در دست دارد میباشد

)٨٠(- mamlakh   

  .ادوارد اول اندکی کی پیش از ورود سفرای ایران بدرود حیات گفته بود-)٨١(

شاید بدستور الجایتو که مایل بجلب کمک اروپائیان در جنگ برعلیه امرای شام و مصر بود بدینکار مبادرت -)٨٢(
  ورزیده باشد

 پواتیه واقع در خاک فرانسه-)٨٣(

)٨۴(- daniel ز چھار پیامبر بزرگ بنی اسرائیل بوددانیل یا دانیال یکی ا)قرن ھفتم قبل از  

 ...بیت المقدس بمسیحیان تعلق گیرد-)٨۵(

  این مطلب میرساند که پاپ در مورد مسیحی بودن الجایتو بدیده شک و تردید مینگرد-)٨۶(

 نام کودکی الجایتو-)٨٧(

  .ھا کامال صادق بود این امر در بعضی از دوره-)٨٨(

)٨٩(- odorich-odorichus  

)٩٠(- adana واقع در ترکیه  

کلمان پنجم که از   ود،پاپھا ب میالدی مرکز پاپ ١٣٧٧تا سال  ١٣٠٩از سال  aviynonشھر آوین یون -)٩١(
و بنوای  ٢٢خود قرار داد و پس از وی ژان   یون را مرکز روحانی شھر آوین ١٣٠٩روحانیون فرانسوی بود در سال 
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گرگوار یازدھم  ١٣٧٧سرانجام در سال .اقامت گزیدند  یون دوازدھم و کلمان ششم و اینوسان ششم در آوین
 .ھا اقامت کرد واتیکان مقر پاپدر   باصرار مردم ایتالیا بروم بازگشت

  ۶۶٢دوسون جلد جھارم ص -نقل ار تاریخ مغول-)٩٢(

)٩٣(- francois de peruse  

  

  


