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چکیده 

اسپانیا، دو کشور کهن و با پیشینة تمدنی پرمایه و مؤثر در تاریخ جهان، مناسباا  ررننیبی   ایران و 

اند. در قرون اولیة اسالمی، میان ایبران، در دبد     و سیاسی چشمییری از دوران باستان تاکنون داشته

می و بزرگ رُم، ارتااطا  عل  راصل شرقی خالرت اسالمی و اسپانیا در دد  راصل غربی امپراتوری

ررننیی قابل توجهی برقرار بوده و دنیای عرب از لحاظ ماادال  ررننیبی و سبیر ارربار و رثبار،     

نبای   نمچون پلی در این رابطه نقش داشته است. تأثیر روابط دو کشبور در ایبن دوران، در زمینبه   

 مختلف چون نظام اداری، موسیقی، ادبیا ، ننر و معماری قاببل مالدظبه اسبت. در قبرون اولیبة     

نای مستقل ملی دو کشبور تحربیم بیشبتری     دوران مدرن، از اوایل قرن شانزدنم نیز، که داکمیت

نبای سیاسبی و ترباری و کوشبش ببرای اتحباد و تحربیم         یارت، روابط رنها از نظر ماادلة نیأ 

مناساا  به شرل قابل توجهی گسترده شد و در ربع اول قرن نفبدنم ببه اور رسبید. تبأثیر ایبن      

رغبم   توان ایران و اسپانیا را علبی  دوران باستان تا اکنون به ددی است که به جرأ  می مناساا  از

تمبدنی   نای ررننیی و دوری سرزمینی، تنها دو کشور رسیایی و اروپایی دانست که بیشترین مشابهت

ای، در پبی ببازخوانی ارتااطبا      را با یردییر دارند. این پژونش، با بررسی اسناد و منابع کتابخانبه 

 برداری از رن در روابط کنونی رنهاست. تاریخی و ررننیی دو کشور و انمیت تأثیر و بهره
 

 واژگان کلیدی:

 نزدیک نای دور، ارتااطا  ایران، اسپانیا، روابط ررننیی و تمدنی، سرزمین
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 مقدمه

نزا  دارد و مراحزل ملفلز      "تزاریخ "ترنزد كزه    یک كل بززر   ها، واحدهاي تمدن

كند. جهان امروز تا رسيدن به ایزن مرحلزه از تزاریخ خزود،      زندگي انسانيت را روایت مي

سزاز   شک، یکي از اولزين كشزورهاي تزاریخ    بي .چندین هزار سال را پشت سر نهاده است

"اولين امپراتوري تاریلي در جهان"جهان و به تعبير هگل 
، كشور ایران است. تزا آنازا   1

گزذار جهزان    ، ایران را مهد تمزدن و پایزه  4نگاران، مانند آرنولد توین بي كه برخي از تاریخ

تر از ظهور اسال  و مسيحيت، امپراتوري بزرگي بزود و   ایران بسيار پيش 3اند. امروز دانسفه

واال دارنزد ههينزف ،   اند، مرتبز    هایي كه تاریخ جهان را شکل داده ایرانيان در ميان ملت

(. آن زمان كه علو  و فلسفه یونزاني بزه سزمت شزره راه سزپرد و بزه حزوز         11: 1333

امپراتوري ایران گا  نهاد، ایرانيان در علومي مانند ناو ، طب، موسزيقي و ریایزيات بزه    

هاي چشمگير دست یاففه بودند و در جندي شاپور و مدائن و پاسزارگاد، مراكزز    پيشرفت

ایران سزرزميني  . به طور كلي، (11: 1333ایشان رونق تما  داشت هكياني فر،علمي مهم 

هاي ارایي و اقليمزي آن   هاي مففاوت و با اویاع مفغير طبيعي است كه دگرگوني با اقليم

تر، فزالت   هاي فکري و مدني در طول تاریخ بوده است. از این مهم طبعاً موجب دگرگوني

شره و مغرب دنياي مفمدن قزدیم و در مسزير راه تمزا     ایران تنها منطق  ارتباط ميان م

ها و تعامالتي است كه از دو جانب عالم كهن بزه سزوي یکزدیگر وجزود داشزفه       مهاجرت

است. ایران باسفان بدین سبب كه بر سر راه جهان قزدیم قزرار گرففزه اسزت، در امنيزت      

كرد  هم نزدیک ميهاي تااري مؤثر بود و ملل جهان را در شره و غرب جهان به  ناكارو

توان از دل آسزيا تزا    (. ذوه و طبع و تأثير فرهنگ ایراني را مي413-413، 1334هپيرنيا،

                                                           
، ترجمه حميد عنایزت، تهزران: انفشزارات علمزي دانشزگاه      عقل در  تاریخ. نک به: هگل، گئور  ویلهلم فردریش، 1

 .1336آریامهر، 

2.Arnold J. Toynbee)1889 –1975ه 

 .1333، ترجمه محمّد حسين آریا، تهران: انفشارات علمي و فرهنگي، بررسي تاریخ تمدن. نک به: توین بي، آرنولد، 3
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سزير  بزه  ها در شره و غرب جهان یافت. نگاهي  هاي مدیفرانه و دیگر نواحي و اقليم كرانه

دهد كه ایرانيان در غالب انفقزاالت فرهنگزي از تمزدن بزابلي و      تمدن در جهان نشان مي

یوناني به سوي نواحي مركزي و جنوبي آسيا نقش اساسي داشفند و آثزار تمزدني،    سپ 

از همين راه، به ویژه از مسير فارس به هندوسزفان، ارمنسزفان، آسزياي رزغير و شزمال      

ایران و اسزپانيا بزه   در این ميان، (. 11 -16: 1331هرفا، د سيآفریقا و سراناا  اسپانيا ر

يشين  تمدني پرمایه و مزؤثر در تزاریخ جهزان، مناسزبات     عنوان دو كشور كهن و داراي پ

وقفي از مناسبات ميان ایران و اسزپانيا و  اند.  فرهنگي و سياسي كهن و چشمگيري داشفه

آید، بسزياري بزه عنارزري     حضور و نفوذ آثار فرهنگ ایراني در اسپانيا سلن به ميان مي

ل ، از مشزره زمزين بزه شزبه     اندیشند كه در دوران طوالني تسلط مسلمانان بر انزد  مي

جزیر  ایبري راه یاففه است، اما واقعيت این است كه روابط ایران و اسپانيا بسيار پيش از 

اسفقرار اعراب در اسپانيا نيز وجود داشفه و پ  از افول هزالل عربزي، نيزز تزداو  یاففزه      

ن  برقزرار  زماني مسفقيم و زماني از طریق دنيزاي بيززا   ،این مناسبات و ارتباطات است.

نگار ایرلنزدي، مایکزل مزک     در واقع، آن گونه كه تاریخ(. 1333:43بوده است هكياني فر، 

 4سزپ  هسزپانيا   ،نوشفه است، اسپانيا كه نلست ایبزري  1كلين در كفاب ایران و اسپانيا

ایران روابط بازرگاني، اجفماعي و فرهنگي داشت، حفي بسزيار پزيش از   با شد؛  ناميده مي

و پيش از آنکزه ایزران، سزرزمين     شودتبدیل  "اندل "آنکه به دست مسلمانان ففح و به 

هاي خالفت اسزالمي باشزد.    ها و ساسانيان، جزئي از سرزمين مادها و هلامنشيان و پارت

هاي ایراني كه بر اسپانيا حکومت كردنزد، از   نها و آل از پارس(. 21: 1332پور،  هاسماعيل

هاي عقيزدتي شزدند،    ميفرائيسم و مانویت، كه در اسپانيا و بقي  دنياي رو  باسفان مکفب

آثاري به جا مانده است كه امروز نيز كم و بيش در سراسر اسزپانيا قابزل مالح زه اسزت     

جزیززر  ایبززري در برخززي از مورخززان، از حضززور پارسززيان در شززبه (. 33: 1332هشززفا، 

اند. همچنين از حضور یزک ایرانزي بزه نزا       هاي عصر هلامنشيان یاد كرده نلسفين سال

                                                           
1. McClain, Michael, Ariyum and Iran; Spain and Persia(manuscrito). 

4 .:Hispania .نا  رومي شبه جزیره ایبري در دوران تسلط امپراتوري رو  باسفان 
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هزاي دوردسزت    دهند كه به سرزمين در عصر خشایارشاه خبر مي 1شفسپ  یا ساتاسپ 

تبعيد شده بود. او ناچار شد شمال قار  آفریقا را با تما  خطرات پيش روي در نوردد و از 

 (.1311اره بگذرد و پاي بر اسپانيا نهد همون ، تنگ  جبل الط

هاي ساكن در دو سرزمين، چنزدان   با توجه به این سابق  دیرینه از ارتباطات تمدن

هزاي پزيش از اسزال  و در     انگيز نيست كه تأثير فرهنگي ایران بر اسزپانيا در دوره  شگفت

هزایي از   در بلزش هزا،   دوران حضور مسلمانان در اندل ، همچنان و پ  از گذشت قزرن 

(. از سزوي  23: 1332شود هاسماعيل پزور،   تاریخ، فرهنگ، ادبيات و هنر اسپانيا دیده مي

هایي از فرهنگ اسپانيایي نيز در هنر و ادبيات ایران قابل مالح ه است؛ ایزن   دیگر، جلوه

لز   ، كه با توجه به چگونگي ارتباطزات ميزان دو سزرزمين در طزول ادوار ملف    مناسبات

مسفقيم اناا  گرففه، آن چنان قوي و مسفحکم است كزه  به رورت مسفقيم و غير تاریلي،

شود. باید اذعان كرد كه دو ملت ایزران و اسزپانيا،    تا امروز آثار آن در هر دو كشور دیده مي

هاي فرهنگي  اگر چه از ن ر جغرافيایي دور از یکدیگرند، اما به لحاظ خلق و خوي و ویژگي

توان جداگانه به بررسي تاریلي هر یزک از آنزان پرداخزت     ند كه نميا چندان به هم نزدیک

اي و اسنادي و برخي اطالعزات موجزود    (.این پژوهش كه بر پای  منابع كفابلانه22ههمان، 

هاي اینفرنفي اناا  گرففزه اسزت، در پزي جسزت و جزو و تحليزل تزأثير مفقابزل          در پایگاه

ا روزگار معارر است تا سهمي هر چنزد انزدك در   فرهنگي ایران و اسپانيا از دوران باسفان ت

ارتقاء كمّي و كيفي مطالعات و گفت و گوي فرهنگي و تمدني ایران و اسزپانيا و در نفيازه،   

 ساز داشفه باشد. افزایش تفاهم و تعامل ميان دو ملت بزر  و تاریخ

 

 ناسپانيا مسكن اقوام ایرانی؛ ارتباطات ایران و اسپانيا در دوران باستا. 9

تزوان جسزت و جزو     اي هم مي هاي اسطوره پيشين  روابط ایران و اسپانيا را در زمان

، هركول قهرمان یونان باسزفان در زمزان   4كرد: به نوشف  پلينيوس ارشد در تاریخ طبيعي

                                                           
1. Sataspes. 

2. See: Gaius PliniusSecundus(Pliny the Elder), Natural History; Libri(Book) III & V, trans. 

by H. Rackham, Massachusetts: Harvard University Press, 1967. 
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"هاي هيسپرید باغ"اش در  دسفاوردهاي پهلواني
و در سزفرهاي خزود بزه شزبه جزیزر        1

داشفه است. نيز بزه نقزل از    4ایبري، در ميان همراهان خود دوسفي ایراني به نا  فاروسي

هزایش در   در دسيسه كاتالينا، هركول در زمزان سزفرها و حماسزه آفرینزي     3سالوسفيوس

ت هزرود 2هزاي آریزایي همزراه بزوده اسزت.      شبه جزیر  ایبري، با گروهي از مادها و پارس

"كلي یو"در
هاي آسياي رغير به اسپانيا سلن بزه ميزان    هخداوند تاریخ( از آمدن فوسه 1

پزردازد كزه از هراكليزوس     آورد و در فصل دیگري از تاریخ خود به شرح ماجرایي مزي  مي

شزف   "شاگرد افالطون شنيده است و مربوط به سرگذشت ناگوار یک مغ پارسي به نا  

شود تا قزار    لشنودني، به فرمان خشایار شاه محکو  مياست؛ او در پي خطایي ناب "پ 

الطزاره كنزوني    آفریقا را با تما  خطراتي كه مفصور است، دور بزند و ناگزیر از تنگ  جبل

نوی  رومي نيزز در اشزاره    ، دیگر تاریخ6(. سيليوس ایفاليکوس33: 1332، گذرد هشفا مي

ها، از حضور گسفرد  مادهزا و   و روميهاي پونيک ميان كارتاژها  اسناد مربوط به جنگه ب

(. مورخزان دیگزر التزين و    26: 1332پور،  ها در اسپانيا سلن گففه است هاسماعيل پارس

از حضور گسفرد  پارسيان در شبه جزیر  ایبزري در   1رنفيوس واروتبه خصوص ماركوس 

ضزور را  دانشمند اسپانيایي، ایزن ح  3اند. فيفا هاي عصر هلامنشي یاد كرده نلسفين سال

داند كه در پي تسلير فنيقيه به دست كزوروش كبيزر، پارسزيان     ناشي از این واقعيت مي

دانيم  مي(. ،24: 1332راحبان حقيقي كارتاژ شده بودند كه زیر فرمان فنيقيه بود هشفا، 

كه ایبرها اقوا  ارلي شبه جزیر  هيسزپانيک در آغزاز اعصزار تزاریلي بزوده و یونيزان و       

هزاي ملفلز  تزاریلي در بزاب      اند. در كنار روایزت  را ایبریا ایبري ناميدهروميان این قو  

                                                           
1  . The Garden of Hesperides. 

2. Pharusi. 

3. SaluotioCrispus. 

 ، به نقل از:   1331نک به: شفا،  2.

Antonio Ballestros y Baretta, A., Historia de Espana y suinfluencia en la HistoriaUniversal.3 

vols. Barcelona, 1920-1922. 

5. Clio. 

6. SiliusItalicus. 
7. Marcus Terentius Varro. 

8. Fita. 
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هاي ماقبل هندواروپایي مرتبط با آفریقا، قار  غره شزده   منشأ اولي  این قو ، اعم از ریشه

از ، روایفزي هسزت از جملزه    (Britanica,2002هاي مهزاجر ه  ها و سلت آتالنفيک، فنيقي

اي از اقزوا    هزاي هيسزپاني، شزاخه    مبني بر اینکزه ایبزري  ، 1قول مورخ یوناني آپولودوروس

 در قفقاز هگرجسزفان امزروزي(  4ایبر هاي قفقازي ساكن در كنار رودخانه ارالفاً ایراني ایبري

اند و حفي آیين آنها نيز به مزدائيسم ایراني بسيار نزدیک بوده اسزت. ماسزپرونيز در    بوده

هاي توراني یا اقوا  ایرانزي   ا را از اخالف ایبريهاي اسپاني ، باسک3تاریخ قدیم اقوا  مشره

هاي ایراني در اسپانياي قرن پنام  آسياي مركزي دانسفه است. از سوي دیگر، حضور آلن

هاي تاریلي كامالً مسزلم   بر این كشور، مسفند به واقعيت آنهاميالدي و حکومت زودگذر 

هزا در اسزپانياي عهزد     پزارس ها نيست كه حضور احفمزالي   است و دچار آن گونه از ابها 

دانزيم كزه اروپزاي     تواند بدان مبفال باشد. مي هاي اسپانيا مي باسفان یا منشأ ایراني ایبري

هزاي تحزت تسزلط     هاي بزر  به سزرزمين  هاي پنام تا هففم ميالدي دوران هاو  سده

ا امپراتوري وسيع ر  بوده است. اگر چه اكثریت این مهاجمزان از نزژاد ژرمزن بودنزد، امز     

 2هزا  آلزن ها، بلغارها و خزرها( و از جمله یک عنصر ایراني یعني  هاي مهاجم ههون آسيایي

تزرین   هزا، ایرانزي   اند و این قو  اسپانيا را تصرف كردند. آلن نيز در هاو  به غرب حضور داشفه

اي از اقوا  ایراني ساكن در منطق  قفقاز ميان دریاي خزر و دریاي آزف شزامل   هسف  ماموعه

هزا را از پيشزروي    آلن آنچهناميدند.  مي 1بودند كه خود را ایراني یا ایروني 6ها و سرمت 1هاسکا

هزاي   به سوي جنوب خزر هفالت ایران( بازداشت و ناگزیر از مهاجرت به سمت غرب تا كنزاره 

دانوب و اسپانيا و كارتاژ در آفریقاي شمالي كرد، بر آمدن امپراتوري مقفزدر ساسزاني در سزال    

بزود. البفزه مزاجراي      .311و سپ  هاو  قبایل زردپوسزت آسزيایي هزون در سزال       .446

                                                           
1. Apollodoros. 

2. Ibere. 

3. Maspero,Gaston,History of the Ancient Peoples of the Classic East, D. Appleton & Company, 

1896-1900. 

4. Alains 
5. Scythes. 
6. Sarmates. 
7. Ironi. 

https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Gaston+Maspero%22
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هزا كزه مفحزد     هاي ایراني تبار زمان درازي به طزول نيانااميزد، زیزرا ویزیگزت     اسپانيایي آلن

بزر آنهزا پيزروز شزدند و       .213امپراتوري رو  بودند، به فرماندهي پادشاه خود واليا، در سزال  

 (.26-11: 1332هشفا، كشفه شد این نبرد  ها در آداك پادشاه آلن

 

 های دینی ایران باستان در اسپانيا ردپای آئين. 2

هزاي گونزاگون    ها و فرهنزگ  هاي دیني و آیين ایران باسفان جایگاه بسياري از سنت

هاي شره و غرب عالم تأثير نهاده اسزت.   ها در سرزمين ها و تمدن بوده و بر دیگر فرهنگ

تزوان در   ارلي ادیزان ایزران باسزفان در دوران پزيش از اسزال  را مزي      آثار هر سه شاخ  

از آن جملزه آیزين زرتشزت، كزيش      اسپانياي امروزي و دیگر مناطق اروپا شناسایي كرد.

ميفرا هآیين مهر( و مانویت، كه تأثير آنها در شبه جزیر  ایبري و اسزپانياي امزروزي نيزز    

 قابل مالح ه است. 

 

روایفي در زمان كزورش یزا داریزوش هلامنشزي در بلزخ       زرتشت به: آیين زرتشت

ظاهر شد و بعضي نيز زمان ظهور او را در هزار و ششصد تا دو هززار و بلکزه شزش هززار     

ها یا گامان گوید، بزه   (. زرتشت چنان كه در گات443: 1334دانند هپيرنيا،  سال ه. . مي

ان مينزویي را از دو عنصزر   دنبال دعوت مرد  به پاكي و رافي بوده است. او عزالم و جهز  

داند كزه بزا هزم در نبزرد و كشزاكش هسزفند و پيزروزي و         روشنایي و تاریکي ناشي مي

گردد. از این جهت، عالم بزه دو قسزمت تقسزيم شزده      شکست به نوبت نصيب هر دو مي

است: لشکر روشنایي یا خوبي، كه سرسلسل  آن اَهورا مزدا و لشکر تاریکي یزا بزدي كزه    

آفریند و اهریمن مر  و آدمي براي  یمن هاَنگرَمَينيو( است. هرمز زندگي ميساالر آن اهر

پيروزي بر اهریمن و ورود به بهشت و رسفگاري در جهان پ  از مر ، باید از سه ارزل  

(. خزدا در  434و 432پيروي كنزد: اندیشز  نيزک، گففزار نيزک و كزردار نيزک ههمزان،         

است و بر همه چيز ن ارت دارد. زرتشت بزه  هاي زرتشت ازلي و آفرینند  همه چيز  آموزه

از رونزد   هروز رسفاخيز و داوري باور دارد و بر این عقيده اسزت كزه چزون آخزرین نقطز     
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آفرینش فرا رسد، تصميم در باب روان تک تک مرد  پز  از زنزدگي خزاكي بزه هنگزا       

پند سز "روي خواهد داد. این پل در اخفيار فرشزف  مقربزي بزه نزا       "پل چينود"عبور از 

هزا را   ست كه داوري در بار  گذشفگان را بر عهده دارد و به دسفور خداوند انسزان  "مينو

هاي زرتشزت در   شود. آموزه خان  دروغ رهنمون مي ، یاجهنم رو بهبه بهشت یا خانه سرو

دور  كورش و داریوش دو فرمانرواي بزر  هلامنشي نقشي جهزاني یافزت و در سراسزر    

(. 33-36: 1333فرده شززد ههينززف ، سززکززه فراتززر از آن گامپراتززوري هلامنشززي و بل

مهزر را بزا    ،هيزات كلزداني  گذراندنزد. ال  مي بابلپادشاهان هلامنشي فصل زمسفان را در 

رب النوع خورشزيد آميلزت و یگانزه سزاخت. مهزر كزه در آیزين زرتشزفي از          "شم "

از آن پ  با خورشزيد، یکزي شزد و در مراسزمي كزه روميزان برپزا         ،خورشيد ممفاز بود

 .خواندند مي 1یا سل اینویکفوس "ناپذیر خورشيد شکست"آن را داشفند،  مي

 

یک قرن پيش از تولزد مسزيح آیزين    : )یا کيش ميترا( در اسپانياآیين مهرپرستی 

چون ففيله باروتي سرتاسر  4اي پاي به امپراتوري رو  نهاد و به تعبير فرانف  كومنت تازه

هزاي ایزران و    امپراتوري را از این سو تا آن سو درنوردید: كيش ميفرا، ایزد بزر  آریزایي 

بند تعهدات، دوسزفي و پيزروزي، كزه بزه سزرعت در       هند و خداي روشنایي، عدالت، پاي

ا و در اوسزف  ميفزرا مهزر، در وداهزا   آیين آسياي رغير و سراسر خاور نزدیک پراكنده شد. 

هزاي سزامي، بزه     ، همان آیين زرتشت است، كه در اثر آميلفن با عنارري از آیزين ميثرا

كزه در آیزين زرتشزفي از     -ویژه الهيات كلداني در بابل دگرگون گردید و مهر و خورشيد

یکي شد. پيروان زرتشت بر این عقيده بودند كه مهر یا خزداي روشزنایي از    ،هم جدا بود

هزا هاشزکانيان( كزه     شرّ و بدي را دفع كند. در عصر پارتتا  دسوي اهورمزد مأموریت دار

آیين (. 1334:431پنج قرن به درازا كشيد، ميفرائيسم دین برتر كشور ایران بود هپيرنيا، 

ميفراپرسفي در سد  اول قبل از ميالد از طریق سيسزيل بزه رو  رفزت و بزه سزرعت در      
                                                           

1. Sol Invictus. 

2. Cumont, F., Texts et Monuments Figures Relatif aux Mysteres de Mithra, 2 Vols.,Bruxells, 

1896-1899. 
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گلسزفان و در شزره تزا هنزد گسزفرش      اناروپا انفشار یافت؛ چندان كه در غرب تا شزمال  

داشت و هنوز مورد احفرا  زرتشفيان است. ميفرائيسم مشوه زندگي پزر جنزب و جزوش و    

دوسفي بزود. كزيش ميفزرا بزه      هاي شری  برادري، وفاداري و وطن سازنده، همراه با فضيلت

دسزت آورد و از قزرن اول    بزه  سرعت جایي بسي برتر و مسلط در ماموعه خزدایان رومزي  

و چنزدین امپراتزور بزا رمزوز     پيش از ميالد تا سد  چهار  بعد از ميالد در رُ  مسفقر مانزد  

به نوشف  كومنت: یزک سزده پزيش از مزيالد مسزيح،       .طریقفي و آیيني آن آشنایي یاففند

كرد و بزه   آیين مهرپرسفي ایراني با هم  توان در قلمرو امپراتوري رو  از جمله اسپانيا نفوذ

سرعت گسفرده شد و در جاي جاي این امپراتوري تا سد  چهار  ميالدي، یعني بزه مزدت   

هاسزماعيل پزور،   د سزي ایي رپانصد سال ادامه یافت و در سد  سو  مزيالدي بزه اوش شزکوف   

در شزهرهاي   1هزاي آن  (، به طزوري كزه مهرابزه   Cumont,1896:14به نقل از  21: 1332

انسه، بریفانيا، مقدونيه و هيسزپانيا و سزواحل شزرقي و آفریقزایي     ملفل  ایفالياي امروز، فر

مدیفرانه اسفقرار داشفند. دقيقاً مشلص نيست در چه تاریلي ميفرائيسم پزاي بزه اسزپانيا    

كيش ميفرا از نيم  قرن دو  ميالدي تا پایزان سزد  چهزار  در    رسد كه  نهاد، اما به ن ر مي

 4به نزا  آئوگوسزفو امریفزا    ترین مهراب  اسپانيایي یميهمه جاي اسپانيا پراكنده شده بود. قد

و مفعلزق بزه قزرن دو      قزرار دارد پایفلت لوزیفانياي رومي هپرتغال كنزوني(  در شهر مریدا 

دهزد كزه در    هاي آیين ميفرا در این شهر نشان مي وجود آثاري از پرسفشگاهميالدي است. 

تزرین   ن سد  چهار ، ميفرائيسزم مهزم  تا پایامریدا جامع  مهم ميفرایي حضور داشفه است. 

رقيب مسيحيت و زورمندترین مزانع در برابزر مبلغزان دیانزت جدیزد بزود. بزا ایزن همزه،          

مسيحيت حفي به عنوان باور غالب نيز نفوانست آثار قزرون مفمزادي كزيش ميفرایزي را از     

و  و به همين سبب، به جزاي نبزرد و نززاع بزا ميفرائيسزم، بزه نزوعي تعامزل         ميان بردارد

همزیسفي با آن رسيد. در واقع، پ  از چيرگي مسيحيت بزر ميفرائيسزم، ایزن آیزين در     

                                                           
1 .Mithraeum - نک: احمزد حزامي، بزغ مهزر هتهزران، چزا         شد. ارطالحي كه براي معبد ميفرا به كار برده مي

 .64(، رفحه 1331داورپناه، 
2.AugustaEmerita. 
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مسيحيت باقي ماند و از برخي مراسم مهرپرسزفي بهزره ُبزرد. بزه عنزوان مثزال، از سزال        

زمسزفاني را كزه روز   یزا روز تحویزل    1ناپزذیر  در ر  سالگرد تولد ميفزراي شکسزت    .412

. آشزکارترین اثزر   4گرففنزد  مزدت روزهزا بزود، جشزن مزي     رسفاخيز خورشيد و آغاز افززایش  

دسامبر است كه تزا قبزل از آن    41ميفرائيسم بر مسيحيت عيد والدت عيسي هع( یا نوئل در 

(. چنانکزه در روز  431: 1334شزد هپيرنيزا،    به عنوان روز تولد ميفرا یا مهر جشن گرففزه مزي  

ي از فاي سزن  ا ایزن روز بزه گونزه   نيز چنين اقفباسي رورت گرفزت، زیزر   3بهنخدا، یعني یکش

شد و هنوز هزم همزين معنزا بزه      روز خورشيد هروز مهر( جشن گرففه ميدیرباز به عنوان 

 :1332پزور،   هاي ژرمني حفظ شده است هاسماعيل در زبان 2Sontagو  Sundayرورت 

هاي ميفرایي در اسزپانيا، ميفزرا بزا عنزوان      در تما  سنگ نبشفه .Lease, 34)1به نقل از  21

(. در 61 :1332شزود هشزفا،    ظزاهر مزي   6ناپزذیر  ناپذیر و غالباً به شکل خداي شکست شکست

هاي ميفرایي به خصوص در كشزورهاي ایفاليزا، فرانسزه،     هاي پرسفشگاه بيرون اسپانيا، بازمانده

 اند. ریقاي شمالي كش  شدهبریفانيا، آلمان، روماني، یونان و آف

 

سومين آیين مذهبي با سرچشزم  ایرانزي كزه در اسزپانيا     : در اسپانيا 7آیين مانویت

هاي مانویت بود. ارول تعاليم ماني به شکل آیين جدید، در زمان شزاپور   رواش یافت، اندیشه

در ایران پدیدار شد. به باور ماني، عالم از دو   .411اول دومين شاه ساساني در حدود سال 

عنصر خوبي و بدي یا روشنایي و تاریکي پدید آمده و خدا رزاحب اولزي و اهزریمن مالزک     

ها و سزایر   دومي است. به همين سبب، اساس عالم بر بدي و خوبي اسفوار است و در انسان

                                                           
1. Natalis Solis Invicti 

 در فرهنگ ایراني نيز هنوز این مناسبت با نا  شب چله یا یلدا جشن گرففه مي شود. 4.
3. Sunday 

4. El Diadel Sol. 

5. Lease, G., Mithraism and Christianity, New York, 1980. 

6. DeuoInvictus. 

1 .Manicheisme این قرن، زمان رشزد  416 -411كرد ه :ماني بنيانگذار مانویت در قرن سو  ميالدي زندگي مي .)

هزا اتفزاه    مقفدرانه امپراتوري ساسانيان در ایران و آغاز زوال و انحطاط امپراتوري ر  بود و در پي آن حمزالت گزت  

 هاي چهار ، پنام و ششم ميالدي عليه امپراتوري ر  شد. بزر  قرنهاي  اففاد و مقدمه هاو 
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روشنایي از تاریکي جزدا خواهزد    اند، ولي در پایان دنيا، موجودات این دو با یکدیگر آميلفه

هزا   (. آیين ماني طزي قزرن  432-431شد و رلح ابدي همه جا را فرا خواهد گرفت هپيرنيا، 

از طریق مصزر بزه طزرابل  و    عقاید و افکار ماني در ایران و كشورهاي بسياري رواش یافت. 

بري هاسزپانيا( و  قرطاجنه هكارتاژ( و از آناا به سرزمين گل هفرانسه امروزي(، شبه جزیر  ای

و هنرمندان، بازرگانزان و حفزي    انآیين ماني در این خطه در ميان روشنفکررو  نفوذ كرد. 

چنانکزه تزا   1تود  مرد  نيز هواداراني یافت و آثار آن از پایان قرن سو  ميالدي مشهود شد؛

از آفریقزاي شزمالي   قرن ششم ميالدي در رو ، شزمار بسزياري پيزرو ایزن مزذهب بودنزد.       

مزانوي، در ایزن    د  چهار  ميالدي، انبوهي از جماعتویت وارد اسپانيا شد و در پایان سمان

 (.  63: 1332بردند هشفا،  سرزمين به ویژه در لوزیفانيا هپرتغال كنوني( به سر مي

مانویت اسپانيایي خود فصزلي كامزل از تزاریخ روابزط ایزران و اسپانياسزت. چهزر         

عزالم الهزي قزرن چهزار  مزيالدي و       4ليانيپریسز  مركزي و محوري مانویزت اسزپانيایي،  

ایزن مکفزب،   است كه تا سد  چهار  مزيالدي بزاقي بزود.     3ليانيسميمؤس  مکفب پریس

رود مسزلمانان بزه   نقش مهمي در اسپانياي التين داشت، تا آناا كه سه قزرن پزيش از و  

(. 43 :1333 سيلني مبفني بزر مزذهب مزانوي رایزج بزود هكيزاني فزر،       اندل ، عرفان پری

است و تركيبي كه از آیين ایرانزي   2مانویت آیيني اساساً ثنویت گرا یا مبفني بر دوگانگي

ن، حارزل تلفيزق اعفقزاداتي از مزذهب بزودایي و نيزز       آزرتشفي الها  گرففه و عالوه بزر  

بلشي از حکمت مسيحي است. ماني خود مدعي بود كه آخرین حواري مسيح است كزه  

گري اسپانيایي همچون ميفرائيسم، در شزهر   (. ماني431رنيا، كند هپي حقایق را آشکار مي

نيزز بزراي    1ارلي پاي گرفت و گسفرش یافت، امزا منطقز  اسزفوریانا   مریدا به عنوان مركز 

رشد مانویت بسيار مناسب بود. با این حزال، روحانيزت مسزيحي بزا مکفزب پریسيليانيسزم       

                                                           
 .Decret,F.,Aspects du Manicheismdans l' Afrique Romaineبراي اطالعات بيشفر در ایزن زمينزه، نزک:    . 1

Paris,1970 
2. Priscilliano 

3. Priscillianism 

4. Dualiste. 

5. Galaico- Asturiana. 
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شزوراي كليسزاي ساراگوسزا      .334ملهم از مانویسم سزلت خصزومت ورزیزد و در سزال     

به ر  گریلت و تحت حمایت پا  داماسزو   ليانيریسندگان به این آیين را تکفير كرد. پوگر

 مزاگنوس اول قرار گرفت، اما این تمهيدات نيزز از مازازات اعزدا  وي بزه دسزت امپراتزور       

در  "زنزدیقان ". این نلسفين حکم اعدا  عليه نکردجلوگيري   .331در سال  1ماكسيموس

ر اهميت دارد كه نحو  برخورد بزا  اسپانيا بود و رواش این آیين در اروپا به ویژه از این ن ر بيشف

تزوان نقطز  آغزاز انگيزاسزيون      مزي  -كه در نوع خزود منحصزر بفزرد اسزت    -پریسيليانيسم را 

شزمرد هاكبرپزور،   يامزدهاي نزاگوار آن در اسزپانيا بر   هتففيش عقاید( جهان مسيحيت با تما  پ

(. با وجود برخوردهاي سلت با مانویان در دوران تففيش عقایزد در اروپزا، مانویزت    21: 1332

سر بزرآورد: در   4مانویت -تا قرن پانزدهم در غرب دوا  آورد و به كوشش پوليسين در قالب نو

ارمنسفان، بوگوميل در شبه جزیر  بالکان، بلغارسفان و ایفاليزا، كاتارهزا در بيززان  و ایفاليزا و     

. به این ترتيزب، ایزران   3در مون سگور  .1422قرون وسطي تا سركوب كامل در سال  فرانس 

اي به جهانيان باسزفان عریزه داشزت كزه در مزدتي       در دوران شاهنشاهي ساساني، آیين تازه

هاي عربزي   هاي اروپایي اقيانوس اطل  و كرانه هاي چيني اقيانوس كبير تا كرانه كوتاه از كرانه

هزاي شزرقي و غربزي،     د گسفرش یافزت و نفزوذ عميزق آن در سزرزمين    و هندي اقيانوس هن

 هاي مذهبي، دست كم دوازده قرن ادامه یافت. رغم سركوب علي

 

 سهم ایرانيان در ارتباطات فرهنگی و تمدنی با اسپانيا در دوران اسالمی. 3

تزاریخ تمزدن   غالباً در ارتباطات بين مسلمانان با دیگر نقاط جهان، به ویژه با اروپزا، از  

شود؛ تمدني كه از طریق اسپانياي مسلمان نقش بزرگزي در تحزول    اسالمي در اروپا یاد مي

هزاي   كرد. پرتوي تمزدن اسزالمي در طزول سزده     ءع يم علمي و فرهنگي دنياي غرب ایفا

ها و دانشزمندان دیگزر هزم در اعزفالي      تابيد، اما تمدن ميبر اروپا  دهم تا سيزدهم ميالدي

هاي دیگزر، بزه    هاي فرهنگ ش داشفند. در واقع، تمدن اسالمي از سرچشمهتمدن نقاین 
                                                           

1. Magnus Maximus (AD383-388). 

2. Neo-Manicheisme 

3. Montsegur. 
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تزاریخ   امزا (. 1331ویژه ميراث فرهنگي ایران و ایرانيان برخوردار شده اسزت همعروفزي،   

چنانکه باید، حق نقش شگرف و پایداري ایرانيزان را در طزول هشزت قزرن در اسزپانياي      

اداري، علمزي، ادبزي،    -ملفلز  سياسزي  هزاي   هاي اروپا در عررزه  اسالمي و دیگر بلش

ایزن دوران از   نکرده است. ءهنري، معماري، مذهبي، فلسفه، الهيات و عرفان به خوبي ادا

اسپانيا و اروپا غالباً بدون سوء نيت خاص و گزاه نيزز بنزابر تعهزد و جانبزداري، بزا        تاریخ

هزاي مزؤثر    لزوه به مرد  اسپانيا و جهانيان عریه شده است و اعراب، ج "عربي"برچسب 

انزد،   خزود دانسزفه   هاي علمي و ادبي و پزشکي ایرانيزان را از آن   فرهنگ، دانش و فناوري

حال آنکه حفي یکي از این دسفاوردها هم بدون حضور و مشاركت دانشزمندان، ادیبزان،   

معماران، هنرمندان، رنعت كاران، فالسفه و عارفان ایراني قابل تحقق و دسفيابي نبزوده  

شود كه این تمدن، به قزول ادوارد بزراون وقفزي     (. غالباً فراموش مي11 :1332 ،است هشفا

شمار افراد باسواد بزرگفرین قبيل  عرب در دوران جاهليت هپزيش از اسزال ( یعنزي قزریش     

هاي غيرعرب به ویزژه ایرانيزان خلزق شزد. ایزن       ، عمدتاً به همت ملت1تنها هفده نفر بودند

فرهنگي كه در دور  رنسان  در اروپا هو اسزپانيا( بزه وجزود آمزد، بزه ميززان چشزمگيري        

(. ابن خلدون مورخ 144 :1333اسالمي است هزرین كوب،  -مأخوذ از شره و دنياي ایراني

ر تاریخ تمدن اسالمي به خوبي در ایزن  بزر  عرب در مقدمه تاریخ خود و جرجي زیدان د

تزوان جزاي پزاي تزاریلي      در اسپانياي دوران اسزالمي مزي   .4اند زمينه سلن به ميان آورده

(. در طزول هشزت قزرن    41: 1333ایران و ایرانيان را بارها دید و احساس كرد هكياني فزر،  

فرهنگ اسزالمي   حاكميت مسلمانان در اندل ، فرهنگ ایراني به عنوان یکي از اركان مهم

هزاي   اي در فرهنگ و تمدن اندل  داشت و حضور مؤثر ایرانيان را در زمينزه  نقش شایسفه

، موسيقي و ادبيزات در دور  حکومزت مسزلمانان در انزدل  بيشزفر مورخزان       انسانيعلو  

 اند. به عالوه، آثار تاریلي در ارتباط با ایرانيان را نه تنها در آثار بزه جزاي   منص  تأیيد كرده

                                                           
ترین روزگار تا زمان فردوسي، ترجمه علي پاشا رالح، تهران:  (؛ از قدیم1بروان، ادوارد گرانویل، تاریخ ادبي ایرانهش . 1

 .1331ابن سينا، 

تاریخ الفمدن اسالمي، جلزد  دان، و جرجي زی 1336. نک به: ابن خلدون، المقدمه، ترجمه: پروین گنابادي، تهران: 4

 .1321ترجمه علي جواهركال ، تهران:  .3
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هزا و   هزا و آئزين   هزا، جشزن   ها، بلکه در سبک زندگي، پوشش ها، قصرها و خانه مانده در باغ

در ادامه،  توان دید و حضور تاریلي ایران را احساس كرد. خُلق و خوي مرد  اسپانيا نيز مي

 شود.   این نقش در ابعاد ملفل  آن بررسي مي

 

 گذشته اروپایيان نقش زبان و ادبيات فارسی در احيای دستاوردهای علمی

با طلوع خورشيد تابناك اسال  بر ایران زمين، ایرانيان توانسفند در پيزدایش علزو    

اسالمي سهم بزرگي به خود اخفصاص دهند، زیرا آنها در علو  ملفل  پيشرفت داشفه و 

هاي علمي خزود را بزه زبزان عربزي كزه زبزان رسزمي دیزواني دربزار           بسياري از اندوخفه

آوردند. پز  از آغزاز    رفت، به رشفه تحریر در مي هاي اموي و عباسي به شمار مي خالفت

نهضت ترجمه در عهد اسالمي در بغداد، ادیبان ایراني نقش قابل توجهي در پدید آوردن 

كفب علمي و ادبي هترجمه و تأليفي( داشزفند. بزه راسزفي، در شزرایطي كزه امپراتزوري       

حاكميت كامل اعراب مسلمان قرار گرففه بود، زبان و ادبيزات  بزر  و دیرپاي ایرانيان در 

فارسي، چگونه به ابزاري براي گسفرش معارف دین جدید و حفي آشزنایي اروپایيزان بزا    

پاسزخ بزه ایزن سزؤال را بایزد در پویزایي و        دسفاوردهاي علمي گذشف  خود تبدیل شد؟

علمي و ادبي و فنون كشورداري هاي  ماندگاري زبان فارسي و نياز دنياي اسال  به اندیشه

هاي فارسي و در ذهن و اندیش  فارسزي زبانزان،    الي نوشفه جهان مفمدن آن روز، در البه

از ایزن  "(:  .111-111جست و جو كرد. به قول خليف  اموي، سليمان بزن عبزدالملک ه   

 ایرانيان در حيرتم كه هزار سال سلطنت كردند، بي آن كه یزک روز بزه مزا نيزاز داشزفه     

گزذرد، حفزي یزک روز     مزان مزي   ه ما در طول رد سالي كه از حکومتباشند. در حالي ك

 . (1331همعروفي، "نياز شویم ایم از آنها بي نفوانسفه

گرفزت و سزقوط    . هدف حملز  اعزراب مسزلمان قزرار     631امپراتوري ایران در سال 

خراسزان بززر  كامزل     . با مر  آخرین پادشاه ساساني در 613وري پارس در سال امپرات

به اسپانيا، یکي دیگزر از   مسلمان حاكم در شمال آفریقا ، اعراب .111در  سال بعد 12شد. 
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یزورش   ،قرار داشت 1ها تویزیگدر شبه جزیره ایبري كه تحت حاكميت  ملل هند و اروپایي

و بزه عنزوان دو كشزور غيرسزامي و غيرآفریقزایي در د      -آوردند و اسپانيا را همراه بزا ایزران  

. ففح ایزران  (Martinez, 2008: 14)اليه شرقي و غربي به قلمرو خود یميمه كردند منفهي

و اسپانيا ویژگي مشفرك دیگري نيز داشت: در ميان همه كشورهایي كه با شمشزير اعزراب   

مسلر شدند، ایران و اسپانيا تنها دو كشوري بودند كه زبان عربي را بزه عنزوان زبزان ملزي     

این حال در بار  زبان پارسي یادآوري این نکفه حزائز اهميزت اسزت كزه      خود نپذیرففند. با

انگيز همين زبان، كه شمشير امپراتوري را پشفوانه نداشت، قلمرو جغرافيزایي   جاذب  شگفت

پهناوري از اقيانوس هند تا اطل  را در اخفيار امپراتوري اسالمي قرار داد تا نفزوذ فرهنگزي   

هاي امزوي و عباسزي    اوش جهانگشایي مسلمانان، از خالفتخود را گسفرش دهد. در دوران 

نشين ازبک در ماوراء النهزر و   هاي گوركاني هند، تركان عثماني و سلطان گرففه تا امپراتوري

امپراتوري شيع  رفویه، زبان پارسي به رورت زبان فرهنگي و دیواني در آمد. چنانکزه ابزن   

، شعر سعدي را از زبان خنيزاگران چينزي   بطوطه جهانگرد نامي عرب در سفر خود به چين

خواندنزد؛   دیدید كه بزه فارسزي نمزاز مزي     شنيد و در نمازهاي جمعه، مسلمانان چين را مي

رفزت و در چهزارده هززار خانقزاه      دوراني كه به تعبير حزافظ، قنزد پارسزي بزه بنگالزه مزي      

هزاي   دنزد و خزان  خوان امپراتوري پهناور عثماني، مثنوي مولوي را در مقا  قرآن پارسي مزي 

 (.XXI:1332آراسفند هشفا،  هاي خود را با اشعار پارسي مي تاتارهاي كریمه سردر كاخ

زبان پارسي، وقفي با قطع پيوندهاي سنفي ایران و هند در قرون ميانه روبه رو شد، 

مسير خود را به سمت غرب و اروپا تغيير داد و اروپایيان براي دسفيابي به دسزفاوردهاي  

گذشفه خود، بسياري از آثزار علمزي و ادبزي دانشزمندان و شزعراي ایرانزي را بزه        تمدني 

هزاي ارزلي ایزن     هاي اروپایي ترجمه كردند و اسپانياي مسلمان بزه یکزي از كزانون    زبان

ياي مسلمان از آغزاز  نهضت ترجمه تبدیل شد. در واقع، شکوفایي درخشان فرهنگي اسپان

ي از جنبش بزر  ترجمه آثار علمزي و فلسزفي   بيش از هر چيز ناش قرن یازدهم ميالدي

سزاز و فرهنگزي    شره، به ویژه ایراني و یوناني به زبان التين بود كه عميقاً بر تحول تمدن
                                                           

1. Visigoths 
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هاي رزليبي در   در پایان جنگغرب هرنسان ( و از آن طریق بر سراسر جهان تأثير نهاد. 

ان، نهضزت ترجمزه   و امضاي قرارداد رلح ميان جهان مسيحيت و مسزلمان   .1131سال 

مفون عربي به التين دریچه جدیدي را نسبت به علم و دانزش مسزلمانان و حفزي یونزان     

از راه باسفان بر اروپاي فرورففه در دوران تاریک قزرون وسزطا و تففزيش عقایزد گشزود.      

همين جنبش بود كه ایران بزرگفرین مشاركت خود را در فرهنزگ اسزپانياي مسزلمان و    

در مرحل  اول این حركت بزر ، عالوه بزر ترجمز    اربه كرد، زیرا فرهنگ تمامي غرب ت

آثار مؤلفان و فالسفه یونان باسفان، نلست به زبان پهلوي و سپ  بزه همزت مفرجمزان    

هایي در زمين  طزب، موسزيقي، فلسزفه و     ، كفاببه زبان عربي و از این زبان به التينایراني 

سينا، ابونصر فارابي، ابوریحان بيروني و محمدبن شناسي از جمله آثار ابوعلي  عرفان و سفاره

 (.14: 1331زكریاي رازي نيز در اولویت ترجمه به زبان التين قرار گرففند هدامن پزاك جزامي،   

كار ترجم  كفب علمي و ادبي و فلسفي همچنان در قرن دوازدهزم و سزيزدهم مزيالدي    

اروپزا   اسپانيا و از این طریق بزه  ادامه یافت و بدین طریق، ایران پلي براي انفقال علو  به

، یکزي از  1ترجم  قانون ابن سينا به قلزم گزراردو داگرمونزا    ( و13: 1333بود هكياني فر، 

 . در ميالن به چزا   1213هایي بود كه پ  از اخفراع ماشين چا  در سال  اولين كفاب

(. اسپانياي اسالمي یکي از مراكز ارلي ترجم  این آثار به شمار 433: 1332هشفا، د سير

اي در برابزر   دنيزاي تزازه   4 . در تولدو هطليطزه( 1134ترجم  این كفب از سال رفت.  مي

ابومعشر بللي، هم عصر خوارزمي، به مدت چهزار  محمّد آثار جعفر بن  و اروپایيان گشود

 . مطالعز  كفزب پزشزکي    1133بزود. در سزال   هزاي اروپزا    قرن كفاب درسي در دانشگاه

هاي پزشکي اروپا اجباري  ترجمه شده از آثار ابن سينا و رازي، براي دانشاویان دانشکده

 ازتزوان   از جمله ریایزي دانزان ایرانزي تبزار انزدل  مزي      (. Jensen, 1996: 19-20شد ه

خود او در كوردوبزا   اش از مهاجران كرمان بودند و ابوالحسن الکرماني یاد كرد كه خانواده

(. گذشفه از تأثير منزابع علمزي و ادبزي ایرانيزان در     14: 1332پور،  مفولد شد هاسماعيل

                                                           
1. G. da Gremona. 
2. Toldo. 
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آغاز نهضت علمي و ادبي در اندل ، نقش و تأثير فرهنگ و هنر و معماري ایرانزي را نيزز   

جزو كزرد.    و توان در اسپانياي دوران اسالمي بيش از هر نقط  دیگري در جهان جست مي

هاي ن زا  اداري، معمزاري، هنرهزاي مينيزاتوري و موسزيقي       تأثير به ویژه در زمينه این

 شود. بسيار برجسفه بوده است و در ادامه به آنها اشاره مي

 

از زمان تأسي  اندل  و به طور مشلص، پ  : اداری اندلس و نقش ایرانيان نظام

هزا   ، روابط غيرمسفقيم ایران و اسپانيا در هم  زمينه1از به قدرت رسيدن عبدالرحمن اول

شد كزه   افزایش یافت. این فارل  دور در حقيقت از طریق راه ابریشم آفریقایي پيموده مي

نقشي مشابه راه ابریشم ایران به چين داشت. این راه، ایران و انزدل  را از مسزير مصزر،    

(. یکي از بزارزترین  23: 1332پور،  عيلداد هاسما ليبي، الازایر و مراكش به هم پيوند مي

هاي تأثير عنصر ایراني در اسپانيا پ  از فزفح آن بزه دسزت مسزلمانان و بزه ویزژه        نمونه

تشکيل امارت مسفقل اموي در كوردوبا هقُرطبه(، ن ا  اداري دور  ساساني بود. این ن ا  

گرفت، امزا عباسزيان   اگرچه در دور  خالفت امویان در دمشق مورد اسفقبال و تقليد قرار 

در آوردند و این ن ا  از آناا به اندل  گسفرش یافزت   ءنيز با اشفياه بيشفري آن را به اجرا

ن زا  اداري و اجفمزاعي    "ایراني كردن"(. بسياري از ایرانيان در فرآیند 444: 1332، هشفا

ه زریزاب  تزوان بز   امارت و خالفت امویان اندل  مشاركت فعال داشفند كه از ميان آنها مزي 

هموسيقيدان ایراني(، دو تن از وزراي ایراني عبدالرحمن اول یعني یوس  بن نحت الفارسزي  

 4بن رسزفم اشزاره كزرد.   محمّد و عبدالکریم بن مهران و یکي از فرماندهان ن امي او به نا  

یکي دیگر از اعضاي خاندان بني رسفم نيزز بزه وزارت عبزدالرحمن دو  چهزارمين خليفز       

تزوان در   رسيد. تأثير عنصر ایراني در سازمان اداري و حکومفي انزدل  را مزي   اموي اندل 

دو نمونه، یعني دیوان العا  هتاالر اسفماع عمومي( و دیوان اللاص هتاالر اسفماع خصورزي(  

                                                           
 ه.( بود.133 -114عبدالرحمن بن معاویه معروف به الداخل اولين خليف  امارت مسفقل امویان در اندل  ه 1.

بود كه سلسله بني رسزفميه را در آفریقزاي شزمالي بنيزان نهزاد و      . نياي ابن رسفم هیعني عبدالرحمن ابن رسفم ایراني( كسي 4

 نلسفين شکاف را در امپراتوري اعراب ایااد و راه را براي اسفقالل حکومت امویان اسپانيا از قيمومت خلفاي عباسي هموار كرد.
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در ءمالح ه كرد كه از ن ا  اداري ساساني تقليد شده بود و آثار آن هنزوز در قصزر الحمزرا   

از سوي دیگر، حضور ایرانيزان و تزأثير عنصزر ایرانزي در تزاریخ       .1گرانادا هغرناطه( هست

هاي ملوك الطوایفي اندل   اسپانياي اسالمي، در سد  یازدهم ميالدي در دوران حکومت

س هدر توان به تأسي  امارت مسفقل افطسي بطليزو  نيز قابل مالح ه است؛ از جمله مي

اشاره كزرد. او نلسزفين    1414 -1444هاي  غرب اندل ( به كوشش شاپور ایراني در سال

 (.11: 1332پور،  كسي بود كه اسفقالل خود را از خالفت اموي اعال  داشت هاسماعيل
 

اندل  اسالمي در عرره هنزر معمزاري   : انيان در معماری اسپانيای اسالمینقش ایر

 توان به آثزاري مثزل مسزاد    هاي شگفت معماري در این دوره، مي نيز شکوفا بود و از نمونه

، قصر جعفریه، قصر كاسفيللو و مدینزه الحمزراء اشزاره كزرد. در ایزن      الزهرا همدینقرطبه، 

بایزد   ارتباط بارزترین تأثير ایران را در قلمرو جهاني هنر، احفماالً در قلمرو معماري آن مزي 

شزناس معزروف فرانسزوي، معمزاري اسزپانياي       باسزفان  4جست. به تعبير مارسزل دیوالفزوا  

مسيحي و اسالمي، كه بنيان معماري رمانفيک و گوتيک اروپا را بنزا نهزاد، خزود ریشزه در     

معماري ایران ساساني داشت و از دو مسير بيزان  در اروپا و مصر در آفریقزا بزه اسزپانياي    

ه تمزدن اسزالمي بزه درسزفي     (. اگزر چز  13: 1332مسيحي و مسلمان راه یاففه بود هشفا، 

تواند به معماري و شاهکارهایي كه در اسپانيا پدید آورده است، اففلار كند، ولزي اعفبزار    مي

گيرد، بلکه حارل قریح  هنزري و آگزاهي زیباشزناخفي     این دسفاوردها به اعراب تعلق نمي

ي هنزر و  هزا  كهن ایرانيان است كه بعد از ظهور اسال  و فزفح ایزران ههماننزد دیگزر جنبزه     

زندگي سياسي و اجفماعي ایرانيان( در خدمت اسال  به كزار گرففزه شزد. ایرانيزان كزه بزه       

سازي را تکميل كزرده   ها قبل از یونانيان، هنر معماري و ماسمه مدت 3تعبير كارسفن نيبور

هاي اسالمي نيزز نقزش بنيزادیني در آفزرینش      (، در نلسفين قرن12: 1312بودند هنيبور، 

ه.، عبداهلل ابن زبير براي بازسازي كعبه از  61مي داشفند. چندان كه در سال معماري اسال

                                                           
1. See: Stierlin, H. & A., Alhambra, Paris: Imprimerie Nationale, 1991. 

2. Marcel AugusteDieulafoy (1844-1920). 

3. KarstenNeihbor. 
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. آشکارترین جلو  مشاركت ایران در معماري اسزالمي اسزپانيا را در گنبزدهاي    1آنها یاري گرفت

توان دید كه براي نلسفين بار در مساد بزر  قرطبزه بزه كزار بزرده      دار مشبک مي معروف رگه

دار همان است كه در مساد جزامع زیبزاي ارزفهان     ای ، این سيسفم رگهشد. به ن ر تالبوت ر

شود؛ با این تفاوت كه در ارفهان كاري كه بزا آجزر انازا  گرففزه، موجزب زیبزایي        نيز دیده مي

 .4آميز این زیبایي را پدید آورده است آور گنبد شده، حال آنکه در قرطبه تزئينات اغراه حيرت

در آلکازار قرطبه، حزاكي از نفزوذ هنزر    ميالدي  1364 شناسي ده  هاي باسفان كاوش

سزت، از جملزه تقليزد از نقزوش طزاه بسزفان در       ا الزهزرا  همدینز اي  ایراني در بناي افسانه

هاي چهارگوش تاالر مشهور پذیرایي عبزدالرحمن سزو     تيسفون به عنوان مدل براي سفون

اسزفيرلين، در اثزر معزروف خزود     (. به ن ر هزانري  344: 1332هشفا،  مدین  الزهرادر قصر 

تزوان بزه ویزوح در سزراي      هاي ایرانزي را مزي   ، نفوذ هنر معماري به ویژه مدل باغ3ءالحمرا

هزاي چينزي و فزن     كاري و لعزاب  چنين، كاشيهم. دید 2نرالي جو باغ  ءشيران كاخ الحمرا

يوانزات  هاي فلزي به روش ایراني نيز در كاخ الحمراء دیدني است. نقزش ح  ميناكاري حما 

بالدار، وجه مشلص هنر هلامنشي ایراني، از طریق هنزر ساسزاني بزه هنرمنزدان انزدل       

هاي گرفت و گير حيوانات در نقوش سنگي دوران خالفزت امویزان در    شناسانده شد. رحنه

هاري( بازتاب آشکاري از ثنویت آیين مزدایي ایرانزي اسزت. عالمزت     6و  1ن واندل  هقر

ها و گياهان، رونوشفي از همين  لمساد بزر  قرطبه در ميان نقوش گُ بر 1رليب شکسفه

نشان تزئيني آریایي بر درواز  تيسفون است، كه نماد مذهبي بسزيار قزدیم آیزين ميفرایزي     

(. از دیگر آثزار اسزپانيایي الهزا  گرففزه از معمزاري ایرانزي       343هند نيز بوده است ههمان، 

 اشاره كرد.   6هاي معروف اسپانياي اسالمي هتوان به پاسيوهاي اندل  و تيمچ مي

                                                           
هزاي االغزاني در    هایي از كفاب بزه نزا  گزیزده    . بلش1316، بيروت 1. نک به: ابوالفرش ارفهاني، كفاب االغاني، ش 1

 شر شده است:  فبا ترجمه مشایخ فریدني به فارسي من 1312سال 
2. Talbot Rice, David(1969), Islamic art, revised edition, New York: Thames Hudson, 1985, 

pp.77-81. 
3. Henry Stierlin, Alhambrah. 

4. Generalif. 
5. Svastika. 

6. Alhondigas. 
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توان قلمرو جهزاني هنزر ایرانزي را بزه معمزاري آن       با این همه، نمي: هنرهای ایرانی

محدود كرد، زیرا این هنر در قلمروهاي مفعدد دیگري نيز با همين وسعت و شزکوه تالزي   

ينيزاتور، هنرهزاي   توان از قالي بافي، نسزاجي، كاشزي كزاري، م    از آن جمله مي ؛یاففه است

فرشزي   ،جهان، موسو  بزه پازیریزک  در ترین فرش موجود  دسفي و موسيقي یاد كرد. كهن

ساله است كه در قرن گذشفه در سيبري به دسزت آمزد و اكنزون از     4144سابق  با ایراني 

ترین فرش جهان نيز فرش جواهرنشان بهارسزفان   ترین آثار موزه آرميفاژ است. نفي  نفي 

اخ پادشاهي تيسفون بود كه به دست اعزراب اففزاد و بنزابر برخزي روایزات، بزه       مفعلق به ك

فرمان خليف  وقت به عنوان غنيمت جنگي تکه تکه و بين سرداران نبزرد قادسزيه تقسزيم    

شد. هنر مينياتور كه از طریق مبلغان مانوي از مسزير جزاد  ابریشزم بزه چزين رفزت و در       

هزاي   شد  آن به ایران بازگشت، از زیباترین جلوهدوران تاخت و تاز مغول در رورت چيني 

هنر ایراني در جهان است و در دوران حکومت تيموري در مکفب هزرات بزه اوش شزکوفایي    

هنزر سزراميک در   (. 12-11: 1344حکمت، و در دور  رفوي پاي به اروپا نيز نهاد هد سير

اي و چزه در نمزایش    هاي كفيبه زیبایي بر تما  هنرهاي تزئيني دیگر اسالمي، چه در شکل

 ،كشور ایران با تاریخ و تمدن كهزن هاي انساني، حيواني یا گياهي پيشي گرففه است.  شکل

از دیر باز بسفري مناسزب   ،از مواد اوليه چشمگيريدر هنر و رنعت و برخورداري از ذخایر 

. نقزش ایزران در توسزع  ایزن هنزر چنزان       ستا بوده سازياي رنعت كاشي و سراميک بر

تزئينزات بزه   دهزد.   ، نسبت آن را با شهر ایراني كاشان نشان مي"كاشي"مسلم است كه نا  

جاي مانده از زمان هلامنشزيان حکایزت از كزاربرد آجرهزاي لعابزدار رنگزين و منقزوش و        

در . انزد  و تلت جمشيد با چنين تلفيقي آرایزش شزده   هاي شوش بنا  بدن ؛تركيب آنها دارد

و  یافزت هزاي هنزري ادامزه     هلامنشيان مانند سایر رشفه  هنر و رنعت دور ،ساسانيانعصر 

 تزر رایزج گردیزد    هاي زمزان هلامنشزيان بزا همزان شزيوه و بزا لعزاب یزليم         ساخت كاشي

هاي اسال  در شزهر ري   هاي نلسفين قرن (. اشکال مفنوع سراميک1331ههمشهري آنالین، 

هایي كه بر جاد  ابریشم از آسياي مركززي و خراسزان بززر  تزا قيزروان،       پدید آمد و كاروان

سپردند، آن آثار هنري را بزه اقصزي    فاس و قرطبه در شمال آفریقا و شبه جزیره ایبري راه مي
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هزاي قزدیمي اسزپانيا     بردند. سزراميک، كزه در بنزا    مي نقاط امپراتوري پهناور غرب در اندل 

هاي مناسبات هنري ایزران و انزدل     اي گسفرده دارد، به یقين یکي از آشکارترین نمونه جلوه

اي از حضور سفالگران و رنعفگران ایراني و مشاركت وسزيع آنزان در ایزن هنزر      است و نشانه

مهزاجرت هنرمنزدان    1رازي ایرانزي تبزار،  عصر اسالمي. به روایت مورخ بزر  اندلسي، احمد ال

ایراني به اسپانياي مسلمان از شزهر ري و اسزفقرار آنهزا در انزدل  از دوران خالفزت خانزدان       

ترین مركز رنعت سزراميک نزه تنهزا در     اموي در اندل  آغاز شد. در این زمان، شهر ري مهم

ر  سفالگران خراسزان، ري  ایران، بلکه در سراسر شره اسالمي بود. با وجود این، مهاجرت بز

و كاشان به اسپانياي مسلمان در قرن پنام قمري اتفزاه اففزاد؛ یعنزي زمزاني كزه بزا حملزه        

مغول، نيشابور، ري و كاشان و تقریباً دیگر مراكز هنر ردها سال  سفالگري ایران ویران شزدند  

شزيدن نقزوش   (. عاش كاري بزه مفهزو  ترا  Goitein, 1967: 49به نقل از:  314: 1332هشفا، 

برجسفه بر عاش نيز، هنري الها  یاففه از ایران بود كه مسيحيان اسپانيا آن را سزلت تحسزين   

هاي جنگي یا كاالهزاي تازاري در    هاي عاش حکاكي شده حارل از غنيمت كردند و جعبه مي

هزاي نسزاجي،    توان از تأثير هنرهاي ایراني در زمينزه  چنانکه مي. ارزشي بسيار داشت آنهان ر 

 قالي بافي، بدل چيني، تذهيب و ن ایر آن نيز بر اسپانياي اسالمي سلن به ميان آورد.  
 

رشفه بنيادي دیگري از هنر ایراني و بازتزاب جهزاني   : تأثير موسيقی ایران بر اسپانيا

اي نزدیک به سه هزار ساله دارد، زیرا به نوشزف  اسزفرابون    آن، هنر موسيقي است كه سابقه

اروالً از وظای  آموزشي جوانان پارسي بود. در دوران ساسزاني  مورخ یوناني، آموخفن آن 

از چهار گروه ارلي دربار سلطنفي دانان یکي  كه موسيقيد سياهميت این هنر به جایي ر

 -از خنيزاگران مشزهور دربزار ساسزاني     -شدند؛ كساني چون بزاربرد و نکيسزا   شمرده مي

موسزيقي  "در كفزاب  4موقعيفي همپاي وزیران و اسپهبدان یاففند. به نوشف  خوليان ریبرا

دانزي كزه از مشزره زمزين گناينزه       ترین موسزيقي  : برجسفه"اندلسي باسفان و تأثير آن

موسيقي را به شبه جزیر  ایبري به ارمغزان آورد و سزپ  از رهگزذر اسزپانيا بزه گزوش       

                                                           
1. Ahmad ibn Muhammad al- Razi (811-890). 
2. Julian Ribera. 
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از Ribera, 1930). بزه نقزل از   341: 1332سراسر عالم رساند، زریاب ایراني است هشفا، 

یاب تحولي ع زيم یافزت و نسزل بزه نسزل      زرن ر ابن خلدون، موسيقي اندلسي با ظهور 

نفوذ او چون اقيانوسي بيکران از اندل  بزه مغزرب و بزاقي آفریقزا گسزفرش       منفقل شد.

نوشف  ابن خلزدون، موسزيقي ارزيل عزرب     بنا بر  یافت و ميراث او هنوز زنده و پویاست.

خواندند و همان را تکرار  ریشه در اشعاري دارد كه شفرسواران در وقت تنهایي به آواز مي

اب، ایرانيان در موسيقي، سنفي دست كم هززار سزاله   كردند، اما برخالف اعر و زمزمه مي

داشفند. حفي پيش از اسال  نيز اعراب خارش از شبه جزیر  عربسفان با موسزيقي ایرانزي   

آشنا و تحت تأثير آن بودند. چنگ ایراني در پادشاهي حيزره وارد ادوات موسزيقي عزرب    

را بزه اسزپانياي مسزلمان    ها عزود ایرانزي    ، عرب1شد و عنوان سنج یافت. به نوشف  فارمر

یافت و سزپ  از اسزپانيا بزه بقيز       "سلطان آالت موسيقي"بردند و در آناا بود كه لقب 

تزرین اثزري كزه در سراسزر دوران تزاریخ اسزال  در        كشورهاي اروپایي نيز برده شد. مهم

ر اثزر ابونصزر فزارابي اسزت كزه      زمينه موسيقي تألي  شده است، كفاب الموسيقي الکبيز 

ترین آثار دیگر ایراني در ایزن رشزفه پز  از     خوانند. مهم مي "معلم ثاني"او را  نمسلمانا

و جزامع العلزو  فلزر رازي. احمزد      بي، عبارتنزد از: الشزفاي ابزن سزينا    كفاب بزر  فزارا 

بزار    شناس ایراني، پيش از فارابي رسال  مهمي در سرخسي، فيلسوف و مففکر و موسيقي

و نيز دو كفزاب الموسزيقي   را تألي  كرد "علم الموسيقيالمدخل الي "موسيقي با عنوان 

خزوارزمي نيزز از دیگزر آثزار مشزهور      محمّزد  الکبير و الموسيقي الصزغير. مففزاح العلزو     

 34هاي زریاب در مدت  موسيقي و یکي از مراجع تئوریک این هنر است. از ميان نوآوري

ي بود كه در قرطبزه تأسزي    ترین اقدا  او كنسرواتوار موسيق سال اقامت در اندل ، مهم

كرد. او را باید به سبب پيشگامي در این روش تازه و گسفرش آن به هم  مراكز آمزوزش  

موسيقي دنياي مسلمان، به منزله الگویي براي اروپاي عهد رنسزان  شزناخت. از زمزاني    

كه موسيقي ایراني از طریق زریاب به دربزار عبزدالرحمن دو  راه یافزت، تزأثير ایزران در      

                                                           
1  . Henry George Farmer(1882-1965), Historical facts for the Arabian Musical Influence, 1930. 

Also see: Farmer, H. G., IranianMusical Instruments in the 9th – 15th Centuries, 1964. 
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موسيقي اندل  همواره تداو  داشفه است. بسياري از آالت موسزيقي اسزپانياي اسزالمي    

اند و تزاریخ نویسزان از تنبزور، عزود، سزنفور، تزار، سزنج، دف، نزاي،          نيز نا  ایراني داشفه

انزد، كزه بزه طزور مسزفقيم و       سورناي، رباب، كمانچه و چنگ در این خصوص نزا  بزرده  

هزا و   ي تا ایران عصر اسالمي به همزراه انبزوهي از كفزاب   غيرمسفقيم از ایران عصر ساسان

اند. سراناا  در عرر  تأثير موسيقي ایرانزي بزر    هاي موسيقي به اسپانيا آورده شده رساله

اسزپانيا كزه زریزاب آن را بنيزان      1هاي ایراني موسيقي فالمنکو توان از ریشه اسپانيا، نمي

زریزاب پزدر    4ه ن زر فرانسيسزکو مویزانو   نهاد و گسفرش یافت، سلني به ميان نياورد. بز 

هاي بسزيار كهزن هنزدي و نيزز      فالمنکو بود و اوست كه نقش ارلي را در انفقال ملودي

كزرده اسزت هشزفا،     ءاندل  به ویزژه سزبک فالمنکزو ایفزا     موسيقيهاي ایراني در  سنت

نکو و موسزيقي زریزابي   ميان هنر فالم 3(. به همين سبب، تيفوس بوركهارت323: 1332

نویسد: زریاب، نابغه موسيقي نه تنها موسيقي اريل ایرانزي   بيند و مي رتباطي نزدیک ميا

هزاي فالمنکزوي امزروزي     را زیر آسمان اندل  طنين انداز كرد و از طریزق آن موسزيقي  

اسپانيا را زیر نفوذ خود گرفت، بلکه از وراي آن به مرد  اندل  آموخزت كزه چگونزه بزا     

ي، جامع  اندل  را رنگ شادتري ببلشند و زندگي اجفمزاعي  هاي ایران اقفباس از پوشش

 خود را به رورت بسيار دلپذیري در آورند.
 

آیزا ایرانيزان در آفزرینش و    : ایران و حماسۀ کاستيل؛ ارتباطات در عرصةۀ ادبيةات  

ادبزي و حماسزي اسزپانيا    تکامل حماس  مشهور كاسفيل، یکي از تحسزين برانگيزتزرین آثزار    

به ن ر مایکل مک كالین دانشمند ایرلندي، اشعار مشزهور كاسزفيلي كزه در     ؟اند نقشي داشفه

ادبيات اسپانيا یگانه است، اگرچه از سنّت حماسي گوتيزک الهزا  گرففزه، امزا ایزن سزنت در       

تزوان گفزت    درون خود سهمي بسيار از عنصر ایراني دارد. به اسفناد همين ن ریه است كه مي

هزا آورده شزدند، در اسزپانيا محزيط      هزا و گزت   ز طریق آلزن كه ا ایرانيادبي -عنصرهاي هنري

                                                           
1. Flamenco. 

2. Francisco Moyano,Jean-Marie Lemogodeuc,La flamenco, Paris: Presses Universitaires France, 1994. 

3. Titus Burckhardt. 
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ها آماده شده بزود.   ها و هندوایراني مساعدي یاففند كه قبالً به سبب روابط بسيار نزدیک سلت

مک كالین با تازیه و تحليل تفصزيلي من ومز  حماسزي ع زيم ایرانزي شزاهنام  فردوسزي        

كاسزفيلي از اشزعار ایرانزي تزأثير      نفياه گرففه است كه برخي از مویوعات شعرهاي حماسي

ها به سزنّت حماسزي كاسزفيلي وارد شزده اسزت.       اند و این عنصر ایراني از طریق گت پذیرففه

اي اهزل گاليسزياي اسزپانيا بزه نزا        همچنين در اواخر سد  چهار  ميالدي، بانوي نايب زاده

طزول كشزيد، از كزوه     سال 3به مدت   .336تا  333به ایران سفر كرد. این سفر كه از  1اتریا

سينا در مصر آغاز شد و واپسين مرحل  شرقي در مسير سفر این بانو مرز ایران بوده است، امزا  

كه امپراتوري ساساني و بيزان  در آسفان  جنزگ بودنزد و بزدین    د سياو زماني به مرز ایران ر

اطالعزات  هزا و   این مویوع مزانعي بزراي كسزب آگزاهي     با این حال،سبب اجاز  ورود نيافت، 

 (.32: 1332ارزشمند در بار  ایران در برابر او پدید نياورد هشفا، 

 

 روابط مردمی ایران و اسپانيا در دوران اسالمی. 4

سزفر،   ر اسزپانيا بزه سزبب   در طول دوران حاكميزت اسزالمي د  : ایرانيان در اندلس

تماس و مبادله براي امور تااري یا به دالیزل فرهنگزي و هنزري ميزان ایزران و انزدل        

پيوسفه ارتباط برقرار بوده است. چنانکه ماك  مایرهوف یادآوري كرده است، بسياري از 

رففند و بسياري دیگر از ایزران بزه قرطبزه     دلبسفگان علم و دانش، از اسپانيا به ایران مي

شماري از ایرانيان  4محضر درس اسفادان بزر  هر دو كشور حضور یابند. آمدند تا در مي

اند: جدا از دو فاتح ارلي اندل ،  نا  خود را در تاریخ اسپانياي مسلمان به یادگار گذاشفه

اند، بایزد از دو رسزفم ایرانزي     یعني موسي بن نصير و طاره، كه احفماالً تبار ایراني داشفه

بن رسزفم فرمانزد    محمّد ي خالفت اموي اندل  یاد كرد: یکي در سازمان اداري و سياس

سپاه عبدالرحمن دو  و شکست دهند  نرماندها و دیگري برادرش یا پسرش عبدالرحمن 

اي انزدل ، احمزد رازي    دان افسزانه  رسفم وزیر عبدالرحمن دو . زریاب جهرمي موسيقي

                                                           
1. Etheria. 

2. Max Meyerhof (1874-1945). 
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مهنزدس و طبيزب نامزدار و     انيبزرگفرین مورخ اسپانياي مسلمان و ابوالحکم عمروالکرم

انزد هشزفا،    شناس اندلسي از دیگر ایراني تبارهاي معروف اسزپانياي مسزلمان بزوده    سفاره

هزاي درجزه اول، وقزایع نگزاران از بسزياري       (. در كنار این شلصزيت 643 -642 :1332

 اند كه به رزورت  ایرانيان عالم، ادیب، حقوقدان، نحوي، هنرمند، معمار و بازرگان نا  برده

 1انزد.  اند و غالباً در آناا به شهرت و نا  آوري رسيده موقت یا دائم در اندل  اقامت داشفه

هزاي   بلش مطالعات عربي شزوراي ملزي بررسزي     .1331براساس پژوهشي كه در سال 

انزد، از اهزواز،    زیسزفه  بسياري از ایرانيزاني كزه در انزدل  مزي     ؛علمي مادرید منفشر كرد

 4ري، سيراف و شوش به اسپانيا آمده بودند.همدان، خراسان، مدائن، 

 

هایي از اهالي اندل ، از بازرگانان، جغرافيزدانان، مورخزان    مفقابالً گروهها در ایران:  اندلسی

و ادیبان یا افرادي كه مایل بودند از محضر درس علماي مشهور بهره مند شوند، در ایران اقامزت  

ن اتزودال بزود كزه از    ایران، یک خاخا  بزه نزا  بنيزامي   گزیدند. اولين مسافر اسپانياي مسلمان به 

سال در ایران ماند و درطول این سفر به بلش غربي ایران هاز جمله شزوش،   3به مدت   .1162

بزه زبزان     .1123شيراز و همدان( رفت و شرح سياحت خود را به تفصيل نوشت كزه در سزال   

-643 :1332عربي در قسطنطنيه و دو قرن بعد به زبان فرانسه در آمسفردا  منفشر شد هشزفا،  

(. نمون  دیگر، سفر كالویلو سفير ویژ  انریکو ههانري( سو  پادشاه كاسفيل به سزمرقند در  643

ر بزر  اي مشهور از ایزران عصزر تيمزو    به طول انااميد و سفرنامه  .1246بود كه تا   .1243سال 

تزرین دیداركننزدگان از مزدائن     جاي گذاشت. ابن جبير، سيّاح بزر  اندلسزي یکزي از برجسزفه   

نورالزدین ابوالحسزن علزي     3هتيسفون( بود كه شرح این دیدار را در رحلزه خزود آورده اسزت.   

                                                           
 .1363 . و مقري تلمسفاني،نفخ الطيب، بيروت، 1334. نک به: ابن عذاري، البيان المغرب پاری ، 1

2. Maria Luisa Avila,La estructura de la familia en al-Andalus,CSIC(Consejo Superior de 

InvestigacionesCientíficas-Spanish National Research Council), available at http://www.csic.es/. 

ایزن اثزر، شزرح     انزدل  اسزت.  نویسي  ترین اثر سفرنامه مهم (.ه 612- 124ه به قلم ابن جبير "رحل  ابن جبير". 3

ویليا  رایزت،   به كوششمفن كامل سفرنامه و ترجمه آن، از جمله ایران است.  هاي اسالمي سفربه برخي از سرزمين

. نزک:  ، در ليزدن بزه چزا  رسزيد    "سزفرهاي ابزن جبيزر   " ، بزا عنزوان    1314عرب شناس انگليسزي در   دانشمند

 .442المعارف بزر  اسالمي، جلد سو ، مدخل: ابن جبير، ص هدائر

http://www.academia.edu/9361579/La_estructura_de_la_familia_en_al-Andalus
http://www.csic.es/
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الغرناطي معروف به ابن سعيد مغربي نيز از اشراف غرناطه و شزاعر و مزورخ قزرن هفزفم     

فریقاي شمالي تا مورل سفر كرد و از طریزق ارمنسزفان راه ایزران در    هاري بود كه از آ

الزدین پيرامزون    ایران دیدار كرد. در پژوهش امزا   پيش گرفت و با هالكو پادشاه ایللاني

ترین بازرگانان اندل  هست كه  روابط تااري اسپانياي مسلمان با شره، فهرسفي از مهم

بن عيسي البياني االندلسزي،  محمّد اند؛ از جمله:  دهاز ایران و به ویژه از خراسان دیدار كر

 همزان: بن رالخ المعافريهمحمّد بعيدبن نصر االندلسي، عبدالعزیز القرطبي هابو اربغ( و 

بزن  محمّزد  اي بزه نزا  ابوحميزد     (. سراناا  مقري، از مزورخ و جغرافيزدان غرناطزه   614

ش بزرگزي از ایزران را بزه    كند كه به خراسان سزفر كزرد و بلز    عبدالرحيم مازني یاد مي

 سياحت گذرانيد.

 

 . روابط سياسی و فرهنگی از قرون ميانه تا دوران معاصر  5

بزه طزور نهزایي      .1234سال  اعراب در اسپانيا با سقوط غرناطه در سال  344حضور 

نقشي كه ایرانيان در سراسر این دور  طوالني در شئون اداري و اجفمزاعي و   اماپایان یافت، 

، پایان نيافت. برخزي تزاریخ   ندكرده بود ءفرهنگي و هنري اسپانياي مسلمان و مسيحي ایفا

سزال قبزل، یعنزي ارسزال نامز        144نگاران، آغاز اولزين ارتباطزات در قزرون ميانزه را بزه      

دهنزد: در   ن ارجزاع مزي  ي غازان خان حاكم ایللاني ایزرا پادشاه آراگون برا 1خاكوموي دو 

نگزاري   توان آن را نلسفين نامزه  اي براي غازان خان فرسفاد كه مي خاكوموي نامه  .1344سال 

رسمي و نقط  آغازین روابط دیپلماتيک ميان ایزران و اسزپانيا در قزرون ميانزه بزه حسزاب آورد       

(. برخي دیگر نيز روابط سياسزي و دیپلماتيزک ایزران و اسزپانيا را بزه      13: 1332هاسماعيل پور، 

و حضور نلسفين سزفير اعزامزي از سزوي انریزک       .1243پيش، یعني سال  سال 644بيش از 

سو  پادشاه كاسفيل هبلشي از اسزپانياي امزروزي( در دربزار تيمزور لنزگ فرمزانرواي تيمزوري        

اي از  نايزب زاده  4دانند. روي گزونزال  كالویلزو   هایي از شره ایران مربوط مي حاكم بر بلش

                                                           
1. JacomoII. 
2. Ruy Gonzalez de Clavijo. 
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به عنوان نماینزد  اعزامزي پادشزاه     1امه و فرسفاد  تيموركاسفيل بود كه در پاسخ به اعزا  ن

كاسفيل و لئون، به دربار تيمور لنگ در سمرقند روانه شد و در این مسزير سرتاسزر خزاك    

ایران را طي كرد. او با ن ري دقيق و تيزبين از شمال غرب ایران تا دورتزرین نقزاط شزمال    

ري و سياسي به خوبي بررسي و یادداشزت  شرقي را پيمود و مسائل را از ن ر اجفماعي و ادا

كرد. سفرنام  كالویلو اطالعات ارزشمندي از اویاع سياسي و اجفماعي ایزران اوایزل دور    

 4دهد. دست ميه تيموري و چين ب

تقریباً در همان زماني كه با شکسزت اميرنشزين مسزلمان كوردوبزا، آخزرین گزروه از       

شاه اسماعيل رزفوي    .1144كردند، یعني حدود سال  خاك اسپانيا را ترك مي ،مسلمانان

سلس  شيعي مذهب رفویه را در ایران بنيان نهاد و از این راه، ایران بزه رزورت بزرگفزرین    

حری  سياسي و ن امي امپراتوري تازه نف  و سزني مزذهب عثمزاني در آمزد كزه داعيز        

جهان ترك را در سر داشت. در این زمان بزود كزه    انفقال خالفت اسالمي از دنياي عرب به

در بار  ایران و امپراتوري مسفقل و رو بزه گسزفرش    یرورت دسفيابي به اطالعات مسفقيم

آن در دسفوركار اروپایيان قرار گرفت. آیا اطالعات اروپایيان نسبت به ایران در قزرون ميانزه   

ان در كفزب تزاریلي یونزان آمزده اسزت،      با توجه به حضور ایرانيان در اندل  یا آنچه از ایر

رغم ارتباطات فراوان اروپا بزا مشزره زمزين در دوران     واقعيت این است كه عليكافي نبود؟ 

باسفان، این روابط با توجه به تحوالت دو سوي جهان یعني گسفرش مسيحيت در غزرب و  

ردید، بزه  ظهور و گسفرش اسال  در شره و حاكميت مطلق كليسا و خالفت، تقریبا قطع گ

طوري كه از دوران پر فراز و نشيب روابط غرب و شره باسفان و رونزق راه ابریشزم جزز در    

هاي سياحان غربي و شرقي  البه الي رفحات كفب تاریلي و فلسفي یونان باسفان و نوشفه

چيزي در اذهان مرد  اروپا باقي نمانده بود. یمن آنکه در غرب نيز، ميراث مکفزوب یونزان   

هاي كليسا چندان در دسفرس مزرد  و اندیشزمندان اروپزایي     ورزي تعصبخاطر  باسفان به

                                                           
 حاجي محمّد الغازي نا  داشت.  .1244سفير جغفایي اعزامي تيمور به دربار پادشاه كاسفيل و لئون در سال  1.

 . براي اطالعات بيشفر نک به:4
Timurid Relations with Europe, Sussle Visual Encyclopedia, www.sussle.org. 
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آمزد. بزه همزين     مزي  شزمار نبود و تعاليم كليسا تنها منبع ارلي اطالعات جوامع غربي بزه  

اروپایيزان بزه سزمت     يزدان دیزد  دليل، از زمان خلفاء اسالمي تا سده دوازدهزم مزيالدي، م  

هزا و تاتارهزا    اما با لشکركشي مغول .رفت فراتر نمي مشره زمين از دیوارهاي غربي اورشليم

( عنبزر ه هاي رليبي، دیواري كه از دیرباز در مسير جاده ابریشزم و كهربزا   به باخفر و جنگ

فروپاشي این دیزوار حائزل باعز     . ميان آسيا و اروپا به وجود آمده بود به تدریج فرو ریلت

يزاي مسزيحي امپراتزوري رو  غربزي و     شد تا سراناا  مغرب زمين دریابد كزه در كنزار دن  

آشنایي با این مسأله بود كه پزاي   .بيزان ، دنياي دیگري هم از مسيحيت در آسيا قرار دارد

هزاي   بزه ایزران و دیگزر سزرزمين    ( ميسيونرهاه ها را ابفدا به رورت مبلغان مسيحي اروپایي

در مزورد   .ران رسزيد شرقي باز كرد و بعد نوبت به كاشفان، سوداگران، سفيران و سياسفمدا

كش  زوایاي ناشناخفه سرزمين و فرهنگ ایرانيان، عالوه بزر سزياحان اسزالمي مثزل ابزن      

مسلمان و عمزدتاً  اقوت حموي، تعدادي از سياحان غيربطوطه، ناررخسرو، ابن خرداذبه و ی

هایي تاریک از جغرافيزاي تزاریلي و فرهنزگ و     از دنياي مسيحي نيز در روشن شدن گوشه

در زمزاني كزه دولزت    (. 11: 1331اند هدامن پاك جامي،  سزایي داشفهه ران سهم بتمدن ای

اي، به سمت مرزهزاي   هاي همسایه، هر یک به شيوه رفویه در ایران بر روي كار آمد، دولت

هزا از سزمت شزره،     ها و افغزان  آوردند: تركان عثماني از ناحي  غرب، ازبک كشور یورش مي

هزا( از جنزوب هموسزوي،     هزاي اسزفعماري اروپزا هپرتغزالي     ها از سمت شمال و قدرت روس

(. در واقع، آنچه شاهان سلسل  رفویه را با اروپزاي مسزيحي در ایزن شزرایط پيونزد      1334

داد، وجود دشمن مشفرك بود. آنها در برابر خالفزت نوظهزور عثمزاني، در پزي تشزکيل       مي

سزپانيا، اتزریش، آلمزان،    جبه  ن امي مشفركي با كشورهاي اروپزایي آن زمزان هاز جملزه ا   

انگلسفان و جمهوري ونيز( برآمدنزد تزا بزدین ترتيزب، اتحزادي غيرعزادي ميزان كشزوري         

ر ایزن بزازي   مسلمان با كشورهاي مسيحي عليه یک كشور مسلمان دیگزر شزکل گيزرد. د   

ترین كشور اروپزایي بزراي اتحزاد بزا ایزران، امپراتزوري        ساز سياسي و ن امي، مهم سرنوشت

هزاي ملزوك الطزوایفي دوران     انيا بود. اسپانيا با برچيده شدن آخرین حکومزت قدرتمند اسپ

 هاندل  مسلمان، اتحاد كامل خود را بازیاففه و عالوه بر امپراتوري اروپایي خود هشامل شزب 
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هلنزد( نلسزفين امپراتزوري مسزفعمراتي عصزر جدیزد را در        و جزیر  ایبري، اتریش، ناپل

 كرده بود.   ریزي آمریکاي التين كش  و پایه

 

در ابفزداي حاكميزت رزفویه، سياسزت     : اولين ارتباطات اروپایيان با دولت صفویه

خارجي كشور به سمت حل و فصل اخفالفات با كشورهاي همسایه به ویزژه عثمزاني راه   

هاي اروپاي مسيحي نيز در همه زمينه مورد توجه قرار  سپرد و برقراري رابطه با دولت مي

كشور اروپایي كه در روزگار رفویه با ایران پيوند یافت، پرتغزال بزود. البفزه     اولين گرفت.

ها بر بنياد دوسفي و اتحاد قرار نداشت، زیرا یورش آلبزوكرك   این پيوند در نلسفين سال

بزا تصزرف     .1141السلطن  هند به خليج فزارس در سزال    فرماند  ن امي پرتغال و نایب

کم ن امي در این جزیره و دیگر جزایر ایراني خلزيج  جزیر  هرمز و ساخفن دژهاي مسفح

فارس همراه بود. با هم  این احوال، شاه اسماعيل رفوي كزه سزلت سزرگر  جنزگ بزا      

اي جزز ایزن    عثماني در غرب و ازبکان در شره و تثبيت اویاع داخلي كشور بزود، چزاره  

گاني را به جزیزر  هرمزز   نيافت كه از در دوسفي و اتحاد با پرتغال در آید. بنابراین، نمایند

اي واحد ید تركان عثماني  ها را براي ایااد جبهه و هندوسفان فرسفاد تا حمایت پرتغالي

یمن اسفقبال از برقراري روابط سياسي و اتحاد ن امي دو دولزت  كرك نيز وجلب كند. آلب

حداقل سه هيزأت بزه دربزار شزاه اسزماعيل        .1111تا  1114هاي  عليه عثماني، طي سال

(. بر اثر مذاكرات فرسفادگان ایران، پرتغزال و  41-46: 1333ایکونيا،  هتلش 1رفوي فرسفاد

السلطنه هند، قراردادي بين دو كشور منعقد گردید كه بزه موجزب آن، تزوران     مداخل  نایب

كزرد و   شاه چهار  از ملوك هرمز، به نا  پادشاه پرتغزال همچنزان بزر هرمزز حکومزت مزي      

هزاي ن زامي یزاري     شدند ایرانيان را در لشکركشي به بحرین با كشفي ها نيز مفعهد پرتغالي

(. با توجه بزه شزرایط آن   1334كنند و ید تركان عثماني با یکدیگر مفحد شوند هموسوي، 
                                                           

عزاز  ایزران     .1114در سزال   (Rui Gomes de Carvalhasa). هيأت اول به سرپرسفي رویي گومز دكاروالوسا 1

در هرمز ایزن مأموریزت ناتمزا  مانزد. هيزأت دو ، بزه سرپرسزفي ميگزل فریزرا            .1111شد، اما با مر  او در سال 

(Migual Ferreira) به ایران آمد و او همراه شاه اسماعيل تا ارمنسزفان سزفر كزرد.      .1113 -1111هاي  در سال

 اناا  شد. (Ferdinand Gomes de Lemos)سفر آخرین هيأت نيز به سرپرسفي فردیناند گومز دلموس 
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روزگار و از جمله وجود دشمن مشفرك قدرتمندي مانند عثماني، شزاهان رزفوي در یزک    

آمدنزد و در   ن ناخوانده در خليج فارس برقرن اول حکومت خود ناگزیر از در دوسفي با مهما

ها و قراردادهاي دوسفي ایران با پرتغال و بعداً با اسپانيا در اواخر قرن شانزدهم، لززو    پيمان

همکاري ید تركان مورد توجه قرار گرفت، اما شاید نلسزفين رابطزه سياسزي جزدي ایزران بزا       

اي  اسزت كزه شزاه اسزماعيل      ال نامزه دربار اسپانيا در قرن شانزدهم ميالدي و مربزوط بزه ارسز   

در ایزن  1چارلز اول یا كارل پنام هشارلکن( پادشاه مقفدر اسزپانيا و آلمزان فرسزفاد.    رفوي براي

 (.Cutillas, 2012: 60نزد ه دیک عليه امپراتوري عثماني بوژزمان دو كشور در پي اتحادي اسفرات

ماارسزفان در دربزار    سزفير پادشزاه  4كشزيش فراتزر پطزرس     .1143این نامه را در سال 

رفوي هو شوهر خواهر شارلکن( به شارلکن تسليم كزرد و زمزاني كزه وي پاسزخ مثبزت      

یکسزال از   ،( .1141پادشاه آلمان و اسپانيا را براي شاه اسماعيل بزه تبریزز آورد هسزال    

 گذشت.   مر  شاه اسماعيل مي

شارلکن سفير دیگري به ایران فرسزفاد. در ایزن زمزان      .1143چهار سال بعد در فوری  

شاه طهماسب جانشين پدر شده بود و شرایط سياسي ایران براي اسفمرار ارتباطات دور  شزاه  

 12اسماعيل با كشورهاي اروپایي از جمله اسزپانيا و پرتغزال فزراهم نبزود. در دور  حکومزت      

السزلطن  هنزد بزا     ي دو هيأت با نایزب  .( به جز مبادله یک1142 -1113سال  شاه طهماسب ه

پرتغزال روي نزداد. از سزوي     -هدف اتحاد عليه عثماني، اتفاه مهمي در روابط ایران و اسزپانيا 

ساله با عثماني، مسير رلح با این كشزور را دنبزال    44هاي  دیگر، شاه طهماسب پ  از جنگ

منازر شزد. در سزال      . به امضاي قزرارداد رزلح آماسزيه   1111كرد كه سراناا  در سال  مي

و سياسزت  د سزي اتحادی  ایبري شکل گرفت و فيليپ دو  به پادشاهي پرتغزال نيزز ر    .1134
                                                           

سال بعزد   3و  اسپانياه پادشا 1116در سال  1113درگذشفه  –1144زاده  Carlos I) به اسپانيایيه كارل پنام1. 

كارل پنام یا شارلکن ميراث خوار سه پادشاهي در اروپزا بزود. یکزي اسزپانيا كزه پز  از ازدواش       .شد امپراتور آلمان

 امزا فردیناند و ایزابال، پادشاهي مفحد این كشور به دخفرشان جوانا رسيد. جوانا با فيليپ پادشاه اتریش ازدواش كزرد  

كزارل از طریزق   . و به پسرشان كزارل رسزيد  با درگذشت فيليپ و دیوانه شدن جوانا، پادشاهي اتریش و اسپانيا هر د

هایي در هلند و ایفاليا را نيز ارث برده بود. او سزپ  بزه عنزوان امپراتزور مقزدس رو  هآلمزان(        پدر و مادر سرزمين

 .در رو بود ترین امپراتوري دست یافت و تنها با فرانسه رو ترین پادشاه اروپا و وسيع برگزیده شد و به مهم
2. Frater Petrus. 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
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مقزر ارزلي حکومزت پرتغزال در      1خارجي این كشور تابع اسپانيا گردید. در آن زمان بندر گوا

نيا هندوسفان بود و پ  از یميمه شدن پرتغال به اسپانيا، عمالً در حوز  نفوذ پادشاهي اسزپا 

 -1133خدابنزده ه محمّزد  سال  سلطان  14سرزمين پارس نيز در دور  سلطنت  4قرار گرفت.

هزاي اروپزایي را در ن زر گيزرد. در      اتحاد دولت رفویه با قدرتكه ( دوباره ناچار شد  .1113

هزا   خدابنزده در پزي برقزراري ارتبزاط بزا هابسزبور       محمّد این كوشش دیپلماتيک، سلطان 

مند بودند؛ گزو اینکزه هزر     آلمان و اسپانيا( بود و آنها نيز به این اتحاد عالقههحاكم در اتریش، 

خواسفد از دیگري به عنوان ابزاري براي اعمال فشزار و پزيش بزردن مزذاكره بزا       دو طرف مي

. بزه  KennetSetton, 260)به نقل از:  12عثماني به نفع خود اسففاده كنند هتلش ایکونيا، ص

(، یعنزي پایزان    .1141 -1133یزک قزرن اول حکومزت رزفویه ه     طور كلي، در طول حدود

و آغزاز پادشزاهي شزاه عبزاس اول، دولزت        .1133خدابنده در سال محمّد سلطنت سلطان 

رفویه به دالیل ملفل  از جمله فقدان سپاه كافي، نياز به فروش ابریشزم و كاالهزاي ایرانزي    

عثمزاني بزه    ،در اروپا و همچنين نياز به مفحدي نيرومند در مقابزل دشزمن سرسزلت خزود    

كرد. شزاه اسزماعيل   كمک اروپا نياز مبر  داشت و در نفياه دست دوسفي به سوي آنان دراز 

دادنزد، از   هزاي مسزيحي امفيزازاتي مزي     خدابنده به اقليتمحمّد اول و جانشينانش تا سلطان 

گرففنزد،   كردند و براي اروپایيان امفيازات تااري در ن زر مزي   هاي مذهبي پشفيباني مي هيأت

ز جملزه  هزاي اروپزایي ا   هاي مفعدد دیپلماتيک با دولزت  اما به دالیل پيش گففه، تبادل هيأت

 اسپانيا و پرتغال، هيچگاه به اتحادي اسفراتژیک عليه عثماني منار نشد.

ادام  اقدامات خصمان  سالطين عثماني علت دولزت شزيعي رزفویه پز  از رزلح      

هاي اروپایي بزرد و روابزط    آماسيه، سمت و سوي سياست خارجي ایران را به سوي دولت

فت. محور عمد  دیپلماسي ایراني در ایزن  دیپلماتيک بين دربار رفویه و اروپا گسفرش یا

                                                           
1. Goa. 

، 1134این كشور دچار هرش و مزرش شزد. در سزال     1113. به دنبال مر  دون سباسفيان پادشاه پرتغال در سال 4

 64فيليپ دو  هپسر شارلکن یا كارل پنام پادشاه اسپانيا و آلمان( پرتغال را یزميمه خزاك اسزپانيا كزرد و مزدت      

كردند. اما اداره مسفعمرات پرتغال در شره از جمله هنزد، كماكزان    سال پادشاهان اسپانيا بر پرتغال نيز حکومت مي

 در دست اتباع پرتغالي باقي ماند.  
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هاي اروپایي عليه تركزان عثمزاني    دوره، مقارن سلطنت شاه عباس اول، جلب اتحاد دولت

و انعقاد قراردادهاي تااري بود. در این برهه، دولت عثماني به عنزوان یکزي از بزازیگران    

گرففه و توانسفه  اي به سمت غرب در پيش المللي، سياست توسعه طلبانه ارلي ن ا  بين

بود خطرات جدي براي اروپایيان ایااد كند و با تصرف مناطقي حسّزاس از قزار  اروپزا و    

هزاي ویزن، امپراتزوري مقزدس رُ  را در برابزر چشزم كليسزا و         پيشروي تا پشزت دروازه 

پادشاهان اروپایي به ملاطره افکند. از طرفي، در این زمان كشورهاي اسفعمارگر در حال 

ه شره و غرب جهان بودند و به طور طبيعي به امپراتوري عثمزاني بزه عنزوان    پيشروي ب

بنزابراین،   ،از جمله، دولت اسپانيا، پرتغال، انگلزي  و فرانسزه   ؛خوردند مانعي بزر  برمي

هاي عثماني از یک سو و ظهور پدید  اسفعمارگري از جانزب اروپزا از سزوي     خواهي زیاده

 داد. ي اتحاد با ایران بسيار مشفاه و جدي نشان ميدیگر، غرب مسيحي را براي برقرار

 

 سزال  شزاه عبزاس كزه در   : پرتغال در دورة شاه عباس اول -ياروابط ایران و اسپان

 . قصد نداشت به طور مسزفقيم بزا   1134در طول نيم  اول ده  د، سيبه قدرت ر  .1133

زني خود را افززایش   خواست قدرت چانه فيليپ دو  ارتباط داشفه باشد و به این وسيله مي

تفاوتي شاه رفوي نه تنهزا فيليزپ را دلسزرد نکزرد،      (، اما بي34: 1333دهد هتلش ایکونيا، 

السزلطن  پرتغزال در هنزد     بلکه بر اررار او براي مکاتبات افزود. از سوي دیگر، مقامات نایب

دار هرمزز هاز  هاي ارتباطي طرفين نيزز، فرمانز   بارها كوشيدند تا با شاه تماس بگيرند و كانال

ها( و یا سفيران اعزامي دولت رفوي به پایفلت سزالطين دكزن در بيچزاپور     طرف پرتغالي

ها روي نداد، اما شرایط پایاني سزد  شزانزدهم، راه    بودند. هر چند اتفاه مهمي در این سال

را براي برقراري دوبار  روابط دیپلماتيک هموار كرد. مر  عبيزد اهلل خزان ازبزک در سزال     

ها بزه شزاه عبزاس امکزان داد تزا حاكميزت رزفویه را بزر          و فروپاشي قدرت ازبک  .1133

 -1641خراسان تحکيم كند. در اسپانيا نيز بزا مزر  فيليزپ دو ، پسزرش فيليزپ سزو  ه      

هاي شاه عباس بزر ازبکزان از    ( قدرت را در دست گرفت. هنگامي كه آواز  پيروزي .1133

پرتغزال   -پادشزاهي اسزپانيا  د، سيجدید اتحادی  ایبري رطریق فرماندار گوا به اطالع پادشاه 
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در ردد برآمد تا باب ارتباط با دربار رفوي را از سر گيرد، بنابراین، در اولين گا ، هيزأتي از  

(. 31ههمزان،   1السلطن  هند مفشکل از دو كشيش پرتغالي به ایران اعزا  شزدند  سوي نایب

شزدند   هپایفلت جدید دولت رفوي( وارد مزي آنها نلسفين كشيشاني بودند كه به ارفهان 

و شاه عباس به گرمي از آنان اسفقبال كرد. از آناا كه نيکال دي ملو خود را اسق  هرمزز و  

هاي قيمفزي بزه    نمایند  پادشاه اسپانيا معرفي كرده بود، شاه رفوي رليبي از طال و سنگ

م  روحاني خود سفر كنزد و  در جاكه او بلشيد و با وساطت آنفوني شرلي به وي اجازه داد 

اي در پارس موافقت كزرد.   كسي مفعرض وي نشود و هم با تقایاي او براي تأسي  رومعه

شزد و قصزد داشزت یزمن      اد  نبرد با تركان عثماني ميدر نهایت، شاه عباس كه اكنون آم

به توري  آنفوني شرلي هيزأتي مفشزکل   ،عقد پيمان اتحادي با اروپا، عثماني را مرعوب كند

از خود وي، یکي از سرداران قزلباش به نا  حسزينعلي بيزک و دو كشزيش پرتغزالي بزراي      

هزاي اروپزایي    تزا دولزت   ،جلب ن ر سالطين اروپایي و اتحاد یدّ عثماني، به اروپزا فرسزفاد  

دست از نزاع و جدال با یکدیگر بردارند و همگزي بزا هزم جبهز  واحزدي بزراي جنزگ بزا         

ند. در این رورت دولت ایزران نيزز سراسزر مرزهزاي     تشکيل ده -دشمن مشفرك -عثماني

هدف دیگر شاه عبزاس از اعززا  ایزن هيزأت      گشود. خود را بر روي تاارت با مسيحيان مي

هایي به پادشاه اسپانيا در زمينه اعطاي انحصار تاارت ابریشم ایران به اسزپانيا از   ارائه وعده

د تااري بود تا بدین وسيله نگرانزي  طریق هرمز و درخواست اعزا  سفيري براي عقد قراردا

دربار اسپانيا را از بابت حمله احفمالي شاه عباس به هرمز موقفزاً برطزرف نمایزد هفيگزوئروا،     

امپراتزوري مقزدس رُ ، پادشزاهي    این هيأت از طریق روسيه عزاز  لهسزفان،    (.3-4: 1363

پرتغزال سزفير    -ه اسزپانيا ونيز، فرانسه، انگلسفان، اسکاتلند و اسپانيا شد. فيليزپ سزو  پادشزا   

ایران را به گرمي و با تشریفات مالّل به حضور پذیرفت و نسبت به پيشنهادهاي شزاه عبزاس   

مبني بر اتحاد عليه دولت عثماني و افففاح باب تاارت ابریشم اظهار تمایل كرد و قول داد بزه  

 (.1334زودي سفيري به دربار ایران بفرسفد هموسوي، 

                                                           
 (.(Nicalau De Melo ( و نيکال دي ملو  Alfonso Cor de Roاین دو كشيش عبارت بودند از: آلفونسو كوردورو ه. 1
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ها با دربار پادشاهان اروپا  تبادل هيأت: سال22لماتيک در مدت های دیپ تبادل هيأت

هزاي   اي از فعاليزت  به قصد ایااد ائفالفي از آنها عليه عثماني و توسع  تاارت، آغزاز دوره 

پرتغال به طزور   -كلي و با پادشاهي مشفرك اسپانيا دیپلماتيک شاه عباس با اروپا به طور

پنج هيأت سياسي اعزامي از دربار رفوي از مادریزد    .1613تا  1133خاص بود. از سال 

(. از این ميان، سه مأموریزت همزمزان در   31: 1333ا،نيایکوتلش و ليسبون عبور كردند ه

خاك اروپا اناا  شد، كه یکزي از آنهزا هبسزطا  قلزي بيزگ( در ایزن سزفر درگذشزت و         

انيا نيزز در فارزل    تزرور شزد. از سزوي دیگزر، پادشزاه اسزپ       1جانشين او نيز در بایادوليد

چندین هيزأت سياسزي بزه دربزار شزاه عبزاس فرسزفاد كزه           .1644تا  1644هاي  سال

و   .1613تزا   1644هزاي   در فارل  سزال  4ترین آنها مأموریت چندبار  آنفونيو دوگوا مهم

سزال،   44بود. در مدت   .1642تا  1612از  3سال  دون گارسيا دوسيلوا فيگرئوا 14سفر 

ه دیپلماتيک به رورت جداگانه بين ایران و اسپانيا رفت و آمزد كردنزد و   گرو 14بيش از 

این مویوع، با توجه به بُعد مسافت و امکانات آن روزگار، عز  جزدي دو كشزور را بزراي    

توان  ميدهد.  ایااد روابط سياسي و اقفصادي و نيز یرورت و اهميت این روابط نشان مي

اتيک ميزان ایزران و كشزور دوردسزت اروپزایي و      گفت كه این نوع رفت و آمدهاي دیپلم

سرعت اعزا  سفرا، كه در مواقعي سه مأموریت همزمان در خاك اروپا در حال اناا  بود، 

(. به گواهي اسزناد و  33: 1333تا آن دوره در روابط خارجي ایران سابقه نداشت هوثوقي،

، از جملزه گززارش   هزاي مفعزدد اروپایيزان    جاي مانزده از آن دوران و گززارش  ه مدارك ب

شزد و   سفيران اسپانيا، ایران در عصر شاه عباس قدرتمندترین كشور آسيا محسزوب مزي  

هاي امن بسيار چشزمگير بزود. شزاه عبزاس      ها و راه رونق اقفصادي آن به یُمن زیرساخت

پ  از تثبيت موقعيت سياسي خود و غلبه بر ازبکان، در رزدد ایازاد روابزط سياسزي و     

اي دیگر جهان برآمد و گسفرش روابزط بزا اسزپانيا بزه عنزوان كشزور       اقفصادي با كشوره

یکي از اهداف مهزم سياسزت خزارجي خزود قزرار داد. از طزرف دیگزر،         را بزر  اروپایي

                                                           
1. Valladolid. 

2. Antonio deGouvea. 

3. Don Garcia de Silva y Figueroa. 
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پرتغال در دور  حکومزت فيليزپ سزو  امپراتزوري بزرگزي را       -پادشاهي مشفرك اسپانيا

پرتغزال   -اوگان اسپانياشد. بلش چشمگيري از تاارت دریایي شره از طریق ن شامل مي

گرفت و مقابله با نفوذ عثماني در سطح اروپزا و شزره نيزز در راسزفاي حفزظ       رورت مي

اي اسپانيا بود. پادشاهان ایران و اسزپانيا در ایزن برهزه از تزاریخ از اهميزت       منافع منطقه

 اي و جهاني دو كشور نيک آگاه بودند و فيليپ سو  موقعيت اسزفراتژیک ایزران را   منطقه

در حفظ تعادل خاروميانه و تاارت بين شره و غرب به خزوبي درك كزرده بزود. حازم     

دهد كه عز  هر دو پادشاه در برقزراري و   گسفرد  مبادالت سياسي در این دوره نشان مي

هاي سياسي مفعزدد جزز  اسزت و دوري مسزافت      توسع  روابط دو جانبه، در اعزا  هيأت

هزایي   ها نيست. در بار  اهداف اعزا  چنين هيزأت  ميان دو سرزمين مانعي براي همکاري

باید گفت كه ایران در عصر شاه عباس و اسپانياي دور  فيليپ سو ، در برقزراري روابزط   

حفزظ و  .4ایااد و گسفرش روابط تازاري؛   .1كردند:  هدف مهم را دنبال مي 3با یکدیگر 

اتحزاد عليزه    .3هند؛ تثبيت موقعيت تااري و اقفصادي در خليج فارس و حوز  اقيانوس 

سال، چندین هيأت سياسي بزين دو   44عثماني. به سبب این سه هدف بود كه در مدت 

هزاي   كشور رفت و آمد كردند. با این حال، بُعد مسافت بين ایران و اسپانيا، رقابت دولزت 

اروپایي، به ویژه جلوگيري مؤثر انگلي  و هلند از نفوذ اسپانيا در تاارت شزره و توجزه   

ر اسپانيا به مسفعمرات خود در آفریقاي التين، موجب شد دو كشور به هم  اهزداف  بيشف

 (.  31مورد ن ر دست نيابند ههمان، 

هاي بعدي نيز بين دو طرف مبادله شد، اما در شرایطي كه شاه عباس با  اگرچه هيأت

سزو  پادشزاه اسزپانيا در     عثماني در جنگ بود و به حمایت عملي اروپا نياز داشت، فيليزپ 

عالي منعقزد كزرد و از سزوي دیگزر، بزه سزبب برنامز          قرارداد رلحي با باب  .1131سال 

هزاي   هاي شمالي هانگلي  و هلند(، سفيران اعزامي شاه عباس، جز وعزده  مصالحه با قدرت

دیدند و شاه عباس نيز این مطلزب را نيزک دریاففزه بزود. بزه همزين        همکاري، اقدامي نمي

هاي اعزامي اسپانيا نداد. شزاه عبزاس در    هاي هيأت ، او نيز پاسخ روشني به درخواستسبب

هاي مفعزدد   هایي كه به دربار اسپانيا فرسفاده بود، ناریایفي خود را از پذیرش هيأت سفارت
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 كزه ميسيونري به عنوان فرسفاد  سياسي ابراز داشت و از پادشاه اتحادیز  ایبزري خواسزت    

  را با موقعيت باالي اجفماعي به سفارت نزد ایران گسيل كند، تا منزافع  اي محفر زاده نايب

نفيازه مانزدن    (. از سزوي دیگزر، بزي   Loureiro,2011: 54پادشاه اسپانيا بهفر حفظ شود ه

تبادل سفراي ایران و اسپانيا در این دوره، شاه ایران را از جلب همکاري اسپانيا نااميد و بزه  

مفمایل كرده بود. به عبارت دیگر، شاه عباس در این روزهزا در  گسفرش تاارت با انگلسفان 

خالف گذشزفه، ابفکزار   دانست كه بر صادي قرار داشت و مياوش قدرت سياسي، ن امي و اقف

عمل در برقراري ارتباط با اروپایيان در دست ایران است، بنابراین، از بين رقبزاي سرسزلت   

 داد.   گسفرش روابط با انگلي  را ترجيح مي پرتغال(، -اروپایي هانگلي ، هلند، اسپانيا

 

با ناكامي سومين مأموریت آنفونيو دوگوا و : مأموریت دن گارسيا دوسيلوا فيگوئروا

هزاي   رغزم نگرانزي   شکست آخرین هيأت اعزامي شاه عباس به دربار فيليپ سزو  و علزي  

ین آغزاز شزد و   پادشاه اسپانيا از اقدامات شاه عباس در خليج فارس كه با آزادسازي بحزر 

و جزایزر خلزيج   ساحلي كار به تصرف گمبرون كشيد و او قصد داشت هرمز و دیگر نقاط 

ها به در آورد، فيليپ سو  این بار به خواسزت دیرینز  شزاه     فارس را نيز از اشغال پرتغالي

دربار اسزپانيا در  اي غيركشيش به دربار ایران پاسخ مثبت داد:  عباس براي اعزا  فرسفاده

زاد  آن كشور به نا  دن گارسيا دوسزيلوا    . یکي از رجال نامي و نايب1612سال  آوریل

اي به ایران فرسفاد. هدف از این سزفارت، مزذاكره بزا     فيگوئروا را با هدایاي گرانبها و نامه

شاه عبزاس در بزاب حفزظ مفصزرفات پرتغزال در خلزيج فزارس از جملزه بزازپ  دادن          

فصزادي و تازارت خزارجي ایزران و واگزذاري انحصزار       گمبرون، تحقيق در بار  اویاع اق

در اكفبر همان سزال وارد بنزدر    فيگوئرواتاارت ابریشم ایران به بازرگانان اسپانيایي بود. 

هاي پرتغالي این بندر كه از سفارت وي و اهداف سفر ریزایت چنزداني    گوا شد، اما مقا 

نفيازه   بحزرین و گمبزرون بزي   را تزا بزازپ  دادن    "پارس"نداشفند و هرگونه مذاكره با 

(، بنابراین، 33: 1333هتلش ایکونيا، دانسفند، براي سفر او به ایران مانع تراشي كردند مي

ربيزع االول   هيادهمسال در هندوسفان معطل ماند و سراناا  در  3 حدود وي به مدت
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 . با كشفي كوچکي از گوا حركت كرد و پنج هففه بعد به جزیزر  هرمزز   1611ه./ 1446

رسيد. او پ  از چهار ماه انف ار در شيراز، از سوي شاه عباس، كزه در آن زمزان در كزاخ    

بزه سزمت   تزا  یابي اجزازه یافزت   برد، براي بار سر ميه تابسفاني خود در فرح آباد ساري ب

. (Brancaforte,2011:399)د سزي به ارفهان ر  .1613ارفهان حركت كند و در آوریل 

عباس درمازندران در سزفرنام   له جهانگرد ایفاليایي همراه شاه از اطالعاتي كه پيفرو دالوا

از آنکزه مطمزئن شزد سزفير     آید كه شاه رزفوي پز     ، چنين برمي1دهد خود به دست مي

اي اهل قلمرو كاسفيل پادشاهي ایبري، یعني مفمایزل بزه بلزش اسزپانيایي      زاده جدید نايب

داد. در ایزن شزرایط، دن گارسزيا دوسزيلوا فيگزوئروا       را است، به او اجاز  ورود به خاك ایزران 

اولين سفير غيركشيش اسپانيا در ایران، براي باز گرداندن اعفماد شاه عباس بسزيار كوشزيد و   

بزه ویزژه   در این راه به كزار بزرد، امزا تحزوالت سياسزي منطقزه        را هم  توان و اسفعداد خود

يچ وجزه بزه نفزع گسزفرش روابزط ایزران و       به هموقعيت برتر شاه عباس در مقابله با عثماني 

  .1613مزي   ه./ 1443اآلخزر   جمزادي  فيگزوئروا در مزاه  . (21: 1333اسپانيا نبود هوثوقي، 

اولين مالقات خود را با شاه عباس در قزوین اناا  داد و دو ماه بعزد بزه ارزفهان مراجعزت     

منف ر بازگشت شزاه عبزاس از اردوي جنزگ بزا       .1613 ه./ 1443 تابسفان سال كرد و تا

وي را بزه حضزور پزذیرفت و     ،ها ماند. در این زمان شاه چند بار بزه تقایزاي سزفير    عثماني

هزاي سزفير بزراي بزازپ  دادن مفصزرفات پرتغزال در        پذیرایي در خور كرد. اما درخواست

یران از طزرف شزاه   ها و دیگر خارجيان از تاارت با ا خليج فارس و محرو  ساخفن انگليسي

                                                           
سزال( و   6بزه ایزران ه    .1646تزا   1611به مصر، فلسطين، حلب و بغداد و از سزال    .1612-1616هاي  . دالواله در سال1

هاي تركي، عربي و فارسي را آموخزت و بزا شزاه عبزاس در اشزرف مالقزات كزرد.         سپ  هند سفر كرد. او در این مدت زبان

مالقاتي بين دالواله و فيگوئروا در قزوین رورت گرفت. خاطرات سفر او در سه بلش سفر به تركيه، ایران و هنزد هزر كزدا     

چزا  شزد.     .1614وسفش در ناپل تن يم گردید كه تنها بلش اول در زمان حياتش در سال نامه خطاب به د 13در قالب 

( بعد از مر  او توسط پسرانش به چا  رسيدند و مورد اقبزال عمزومي قزرار گرفزت     Viaggiدو بلش دیگر با عنوان: سفر ه

(Brancaforte,2011: 396)ش. توسط انفشزارات علمزي و   1314الدین شفا در سال  . خاطرات بلش ایران با ترجمه شااع

 فرهنگي به چا  رسيده است. براي دسفرسي به ترجمه انگليسي این خاطرات نک به:
-Pietro DellaVella, The Pilgrim; The Travels of Pietro Della Vella, Trans. and ed. George 

Bull(London, 1990). 
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رد شد و او مأیوس از هرگونه توفيقي اجازه بازگشت به كشورش را دریافت كرد. هفيگزوئروا،  

دن گارسيا فيگوئروا در طول مأموریت طزوالني  دهد كه  (. نفایج این سفر نشان مي1: 1363

(، در مسيري سلت و 1612-1642خود به سرزمين پارس، كه یک دهه به طول انااميد ه

تزوان بزه ایزن نکفزه      اي از شکست كامل این مأموریت، مزي  گا  نهاد. به عنوان نشانه دشوار

بزرد،    . در گوا به سر مزي 1644اشاره كرد كه وقفي او در مسير بازگشت به اسپانيا در سال 

رانزده  بيزرون  ها بعد از یکصد سال از جزیر  اسفراتژیک هرمز در دهان  خليج فارس  پرتغالي

روا نيز پز  از تزوقفي طزوالني در گزوا، سزراناا  در      وئ(. فيگLoureiro,2011: 55شدند ه

 . آن بندر را به مقصد اسپانيا ترك كرد، امزا بزه سزبب بيمزاري عفونزت      1642ژانوی  سال 

 (Brancaforte, 2011: 400).ریوي در جوالي همان سال در مسير بازگشت درگذشت 

لماتيزک ایزران و اسزپانيا، كزه از     اي فعال و پركشش در روابط دیپ به این ترتيب، دوره

با سفارت كشيش اگوسفيني آنفونيو دوگوا آغزاز شزده بزود، بزا بازگشزت دن        .1644سال 

 . به پایان رسيد. با مر  شاه عباس در سزال  1644آوریل سال گارسيا فيگوئروا از ایران در 

پرتغال و پارس ملفل شد. بزا وجزود اینکزه شزمار      - .، روابط ميان پادشاهي اسپانيا1643

 . و بزا  1624بزه افززایش بزود، امزا از سزال       سفراي اروپایي دولت رفوي در قرن هفزدهم رو 

: 1333 نزد هتلزش ایکونيزا،   جدایي پرتغال از اسپانيا، دو طرف دیگر سفير جدیزدي مبادلزه نکرد  

هزاي جدیزد اروپزایي بزه      در واقع، با جدایي پرتغال از پادشاهي ائفالف و ورود قدرت (.141

 . آغزاز شزد و   1611ج فارس با سقوط مسقط در سال منطقه، سير افول قدرت آنها در خلي

. به سراناا  به جانشيني انگلسفان به جاي پرتغال در این منطقه و هندوسفان منار گردید

 -این ترتيب، اید  اتحادي كه پرتغال در اوایزل قزرن شزانزدهم و سزپ  پادشزاهي اسزپانيا      

كردنزد، بزراي هميشزه بزه دسزت       پرتغال در دوران فيليپ سو  و شاه عباس پيگيزري مزي  

 . 1123در سزال   1فراموشي سپرده شد. آخرین راهب اگوسفيني به نزا  خزوزه دسزانفاترزا   

پرتغزال و سزرزمين پزارس در عصزر      -رت، مزذاكرات اسزپانيا  ایران را ترك كرد و بدین رو

(. پ  از این دوره، به دليل تحزوالت گسزفرده در   144ههمان، د سيجدید به نقط  پایاني ر
                                                           

1  . José de Santa Teresa. 
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امکان تادید روابط دو كشور تا پایان قرن هيادهم و آغاز دور  قاجزار بزه    1،اسپانيا و ایران

 تعویق اففاد.

 

چنانکزه در آغزاز   : ایران و اسپانيا در دوره صفویهدستاوردهای فرهنگی ارتباطات 

هاي سياسي اروپایي به ایزران   این بلش اشاره شد، سفرهاي ميسيونرها، سياحان و هيأت

هاي سياسي و تااري دربار ایران بزه   در دور  رفویه و پ  از آن و همچنين اعزا  هيأت

ي و اقفصادي، ابعاد مردمزي  ن ر از اهداف سياس كشورهاي اروپایي، از جمله اسپانيا، ررف

و فرهنگززي نيززز داشززت. در نفيازز  ایززن سززفرها، خززاطرات ارزشززمندي از مشززاهدات و  

هاي مسافران از اویاع اجفماعي و فرهنگي ایران و اروپا به ثبت رسزيده و بزراي    برداشت

دسفيابي به اطالعات بيشفر در بار  محلّ مأموریت، مفون ادبي و تاریلي كشزور ميزبزان   

هزاي   ها، پرتوي بر جنبه و در دسفرس دیگران قرار گرففه است. غالب این سفرنامهترجمه 

هاسزت كزه شناسزایي     به یاري همين سزفرنامه  و افکنند ملفل  تاریخ اجفماعي ایران مي

(. از سزوي دیگزر،   1332شود هفيایي،  فضاي فرهنگي و اجفماعي گذشفه امکان پذیر مي

ن علزم و ادب فارسزي نيزز از طریزق سزياحان و      هایي از آثار ادبزي بزرگزان آسزما    نسله

هاي التزين بزه منبزع     هاي ميسيونري اروپایي به اروپا رففه و پ  از ترجمه به زبان هيأت

ر بزه  تدری  زبان فارسي و ایران شناسي تبدیل شده است. به عنوان مثال، خاطرات سزف 

به دربار رزفویه  ت اعزامي دوك ناحي  هولشفاین گوتور  شره آدا  اولئاریوس، عضو هيأ

به زبان آلماني منفشزر شزد، اطالعزات      .1621كه در سال   .1631-1633هاي  در سال

ایزران در  ارزشمندي از پایفحت دولت رفوي و همچنين مویوعات تاریلي و جغرافيایي 

(. هزم او بزا كمزک    11: 1331دهدهدامن پزاك جزامي،    نيم  اول قرن هفدهم به دست مي
                                                           

از یزک سزو و جزدائي پرتغزال از اسزپانيا در سزال         .1643و شاه عباس در سال   .1641 . مر  فيليپ سو  در سال1

آخزرین پایگزاه     .1644از سوي دیگر، شرایط جدیدي را رقم زد، یمن آنکه با تصرف جزیزره هرمزز در سزال      .1624

منطقزه پایزان داده شزد.     سزاله آنهزا در   141ها در خليج فارس از دست رفت و به حضور و تسلط  ها و اسپانيایي پرتغالي

هزا در دریزاي    به عنوان پایگاه بعدي پرتغزالي   .1611نقطه پایان تراژدیک این حضور و ارتباط را سقوط مسقط در سال 

 به دست محمود افغان رقم زد.    .1144عمان و روند رو به یع  حکومت رفویه تا سقوط ارفهان در سال 
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خود، اولين ترجم  آزاد از گلسفان سعدي را به زبزان آلمزاني در سزال    مفرجم ایراني همراه 

منفشر كرد كه الها  بلش دیوان شرقي گوته و كفزاب پایزه درسزي دانشزگاهي       .1612

(. سفرنام  443: 1333هاي اروپا گردید هآسموسن،  براي تدری  زبان فارسي در دانشگاه

طور گذشزفه ذكزري از آن بزه ميزان آمزد،      پيفرو دالواله، جهانگرد ایفاليایي نيز كه در سز 

دهزد.   اطالعات ارزشمندي از زندگي اجفماعي ایران در دور  شاه عباس اول به دست مزي 

هاي مفعدد اعزامزي اسزپانيا بزه ایزران نيزز در       ها و خاطرات هيأت در این زمينه، سفرنامه

شزان از  هزاي درخ  شناسایي این روابط سهمي در خور دارنزد. بزه عنزوان یکزي از نمونزه     

به ایران اشزاره   توان به خاطرات سفردن گارسيا دوسيلوا فيگوئروا ها، مي گونه سفرنامه این

سال  خود به هند و ایزران را بزدون دسزفاورد دیپلماتيزک قابزل       14كرد. گرچه وي سفر 

اي به پایان برد و در این مأموریت سياسي جان خود را نيز از دست داد، اما آنچه  مالح ه

دسفاوردي ارزشمند از سفر طوالني و پر فراز و نشيب وي به سرزمين پارس بزر   به عنوان

بالغ بزر   Comentariosموسو  به  جاي مانده است، خاطرات سفر اوست. ماموعه آثار او

اي است كه لح ه به لح ه سفر طزوالني او از   هاي روزانه هزار رفحه، مشفمل بر گزارش

 در مسير بازگشت از گوا تا لح ز  مزر    اش ي طوالنيليسبون به سرزمين پارس و سفر دریای

تاریلزدان،   شزناس،  در این خاطرات، دن گارسيا در نقش جغرافيدان، زیسزت  ثبت كرده است. را

شناس ظاهر شده و به رورت روزانه نفيا  مشزاهدات خزود را بزه شزکلي      شناس و باسفان مرد 

شرحي مبسوط  1(. سفرنام  اوLoureiro, 2011: 56من م به رشف  تحریر در آورده است ه

هاي اقفصزادي   اجفماعي و اقفصادي ایران در دور  شاه عباس و زیرساخت از اویاع سياسي،

. نسزل   (Mawer, 2011: 313)دهزد   بزه دسزت مزي   را و اجفمزاعي ایزران در آن روزگزار    

در و  4شزود  نوی  خاطرات دن گارسيا اكنون در كفابلانه ملي مادریزد نگهزداري مزي    دست

بلشي از این خاطرات به زبان فرانسوي منفشر گردید، اما تنها نسزل  كامزل     .1663ل سا

                                                           
 .1363وئروا، ترجمه غالمریا سميعي، تهران: نشر نو، . نک به: سفرنامه دن گارسيا دسيلوا فيگ1

2. The Bibliotheca National. 
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در دو مالزد در    .1343سزال بعزد، یعنزي در سزال      431این خاطرات به زبان اسپانيولي، 

 .1رسيد چا مادرید به 

از بنزدر    .1612خاطرات دن گارسيا، شامل گزارش جزئيات سفر وي در آوریزل سزال   

در جزایي وسزط اقيزانوس اطلز  پایزان        .1642شود و تا پایان آن در سال  ليسبون آغاز مي

یابد؛ سفري طوالني كه نویسنده را به بندر گوا همقر حکومت هند شرقي پرتغزال(، سزپ     مي

ارفهان و قزوین( و سپ  مراجعت به هنزد و  شيراز، به مسقط و هرمز، ميان  سرزمين پارس ه

برد. بلش ارلي خاطرات، گزارش سفر به ميانز    فر دریایي در مراجعت به اروپا ميسراناا  س

شزود.   هزاي او مزي   ها و یادداشت رفحه از كلّ نوشفه 644شامل  و سرزمين ارلي پارس است

سفير اسپانيا به مدت دو سال و نيم در محدود  حاكميت رفویه سفر كرد تزا بزا شزاه عبزاس     

سپانيا را برساند. دن گارسيا را در این سفر، یکصد نفزر در كزارواني   دیدار كند و پيا  پادشاهي ا

كردند. در این بلش، تقریباً گزارش روزان  سفر ثبت شزده اسزت:    با چهاررد شفر همراهي مي

اند، طبيعت مسير سفر، شهرهاي ایراني مسزير حركزت كزاروان     كاروانسراهایي كه اطراه كرده

همچنين خلقيات ایرانيزان، آداب و سزنن،   . ، بناها و مساجدو قزوین( همثل الر، شيراز، ارفهان

هاي جنگي آنها در ایزن خزاطرات بزه خزوبي      ها و شيوه نحوه پوشش، شيوه زندگي، نوع سالح

كنزد هفيگزوئروا،    ترسيم شده است و با خواندن آنها آدمي خود را در ميان ایرانيان احساس مي

ن گارسيا در چارچوب ادبيزات  ر خاطرات دبه پارس، چند مویوع د در بلش سفر(. 1: 1363

توان به تویيحات سفير از چهزل منزاره    كند، از جمله مي سفرنامه نویسي اروپا جلب توجه مي

شناسزي واقعزي، جزئيزات     یا تلت جمشيد اشاره كرد كه در آن، دن گارسيا همچزون باسزفان  

بيزان كزرده اسزت.     مشاهدات خود را از پرسپولي  با چندین نقاشي از نقاش همزراه كزاروان  

هزاي آنفونيزو دوگزوا     رود كه عالق  خاص او به دیدار از پرسپولي  به سبب نوشفه احفمال مي

ر شزاه عبزاس باشزد، كزه در سزال      كشيش اگوسفيني و سفير قبلي اعزامي پرتغزالي بزه دربزا   

 . در ليسبون منفشر شده بود. دن گارسيا اولين اروپایي است كه ورفي چنزين دقيزق   1611

                                                           
1  . Comentarios de D. Garcia de Silva Y Figueroa, ed. Manuel SerranoySanz, Madrid: Sociedadde 

Bibliofilos Espanoles, 1903-1905. 
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ت جمشيد و حروف آن زمان ناشناخف  ميلي به دست داده و حفي تصزاویر آن حزروف   از تل

. بعد از دون گارسزيا، كارسزفن   (Loureiro, 2011, 59-60)را در كفاب خود ثبت كرده است 

هزاي تلزت جمشزيد     هاي نوشفه ها و سنگ اي از كفبيه تصویر اسفادانه  .1161نيبور در سال 

هزایي   با نگاهي بزه كفيبزه  »از كفبيه به این رورت منفشر كرد: و برداشت خود را  نمود ترسيم

بزرداري   كه من آنها را در منطقه اطراف پرسپولي ، بلشي از چهل منار و نقش رسفم نسزله 

ماند كه كسي بفوانزد در محزل دیگزري روي كزره خزاكي ایزن همزه         ا ، شکي باقي نمي كرده

برداشزت نيبزور بزه     .(124: 1312 يبزور، هن ...«هاي ملفل  آن هم در یک محل پيدا كند زبان

ي كفيبه اسزت و  هاي خط ميل نوشفه ایي كمک كرد تا دریابند كه اوالًشناسان اروپ دیگر ایران

یعنزي خزط ميلزي، عيالمزي و     ه هاي مرسزو  ایزران باسزفان    ها به زبان كفيبه نه تزئين و ثانياً

خزاطرات  پژوهشگران این دوران، بزه   .(13: 1332اند هدامن پاك جامي،  نوشفه شده( آسوري

انزد. در ایزن    دون گارسيا با وجود اهميت قابل توجه تاریلي آن، به انزداز  الز  توجزه نکزرده   

كفاب اطالعات دست اول و مسفندي از اولين ارتباطزات ميزان اروپزاي جدیزد و آسزيا آمزده       

ت ارزشمند جغرافيزایي،  اي از اطالعا توان ماموعه است. به عالوه، از البالي رفحات كفاب مي

 .(Loureiro, 2011, P.63)نگاري همربوط به قرن هفدهم( به دست آورد  تاریلي و مرد 

 

ظهور آقامحمزدخان قاجزار پز  از دورانزي از هزرش و مزرش و       روابط در دوران قاجار: 

( در اسزپانيا   .1113 -1133توان با دوران سلطنت شزارل سزو  ه   جنگ قدرت در ایران را مي

هاي جانشيني در نيمز  اول قزرن هيازدهم     اي طوالني از جنگ كرد، كه پ  از دوره مقایسه

امزا در ایزن دوره نيزز رونزد تحزوالت       .اي از انساا  و وحدت ملي را سپري كرد بار دیگر دوره

جهاني به ویژه سلطه و نفوذ انگلي  و روسيه در ایران و مداخل  فرانسه و كشورهاي اروپزا در  

سع  مناسبات دو كشور را به تأخير افکند. با این حزال، در تحزولي اساسزي در    امور اسپانيا، تو

( طي مذاكراتي ميان نمایندگان سياسي دو كشزور در   .1332-1323ه زمان محمدشاه قاجار

 . ميزرزا  1324مزارس   3اسالمبول، اولين عهدنامز  مزودت و تازارت دو كشزور را در تزاریخ      
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سزفير اسزپانيا در    1ر عثمزاني و آنفزوان لزوپز دكوروبزا    جعفرخان سفير و وزیر ملفزار ایزران د  

عثماني در یک مقدمه و هفت ماده امضاء كردند. به ن ر برخي پژوهشزگران، روابزط سياسزي    

  .1324دو كشور به مفهو  نوین آن اساساً از زمان انعقاد معاهد  مزودت و تازارت در سزال    

ت اسزت كزه اسزپانيا پز  از روسزيه،      آغاز شده است. امضاي این معاهده از آن رو حائز اهمي

انگلسفان و عثماني كه عمالً همسای  ایران بودند، نلسفين كشزور اروپزایي اسزت كزه چنزين      

اي را با ایران امضاء كرد. این معاهده اگرچه به تأیيد محمدشاه و ایزابزل ملکزه اسزپانيا     معاهده

 1314فوریز    3که مفزاد آن را در  ها به تعویق اففاد، تا این اما اجراي آن به دالیلي سالد، سير

 (.31: 1331سفراي ایران و اسپانيا در لندن دوباره امضاء كردند هكفاب سبز اسپانيا، 

 

ایزران و اسزپانيا در حزالي وارد قزرن بيسزفم      : روابط در دوران پهلوی؛ قرن بيستم

قزدرت ایفزاي نقزش آنهزا در رزحنه      شدند كه رونق اقفصادي، فرآیند رزنعفي شزدن و   

الملل در مقایسه با دیگر رقبا، تا حدّ قابل توجهي افول كرده بزود. طزي قزرن بيسزفم      بين

و در   .1316ادامزه یافزت. در سزال      .1324و 1314كشور بر بسفر معاهدات روابط دو 

براي اولين بزار    .1314بر مبناي معاهد  كوران جنگ جهاني اول، سفارت ایران در مادرید 

بزه عنزوان وزیرملفزار      .1313ل خان دبيرالملک فرزانه تا سال گشایش یافت و ميرزا اسماعي

جویي تعطيزل   اما پ  از آن، سفارت ایران در مادرید به دالیل مالي و ررفه .اناا  وظيفه كرد

عهزده گرفزت. در سزال    اكردیف  ایران در اسپانيا را بر شد و سفارت ایران در پاری  نمایندگي

تصززميم گرفززت حززق داوري كنسززولي     -اشززاهدر دور  ری -كززه دولززت ایززران    .1341

و عهودي را كه مشفمل بر حقزوه و مزایزاي خزاص كنسزولي      نماید هكاپيفوالسيون( را ملغي

ایزران و اسزپانيا    1324براي اتباع خارجه بود، فسخ كند، الغاء عهدنام  مودت و تاارت سزال  

منزافع اسزپانيا را نيزز برعهزده داشزت،       از مسئوليت حفاظزت نيز به كاردار فرانسه در تهران كه 

هزاي پایزاني    (. در سزال .ش1314، 3/111وزارت امزور خارجزه، ك   اعال  گردید هآرشيو اسزناد  

سلطنت ریاشاه به سفارت ایران در پاری  كه اكردیف  اسپانيا نيز بود، براي مزذاكرات بزا دولزت    

                                                           
1. Antoan Lopez de Cordoba. 
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كرات به سبب آغاز جنزگ جهزاني دو    اما این مذا .اسپانيا و انعقاد عهدنام  جدید اجازه داده شد

ها به عهد  تعویق اففاد تا اینکه عهدنام  مزودت جدیزد    و اشغال ایران و شرایط پ  از آن تا سال

بزه امضزاي دكفزر     در تهزران   .1314بزين دو كشزور، در یزک مقدمزه و پزنج مزاده در نزوامبر        

و هآرشزي د سزي ر 1الدیزز مصده و اميليزو ب محمّد فاطمي وزیر امور خارج  دولت دكفر دحسينسيّ

طي دیزدار هيزأتي ایرانزي از      .1312(. در پي آن، در سال .ش 1331اسناد وزارت امور خارجه، 

مادرید، یمن بازگشایي سفارت ایران، اولين توافقنام  همکاري اقفصزادي و بازرگزاني دو كشزور    

 در قرن بيسفم امضاء شد.

 

روابط ایران و اسپانيا در دوران نوین، : بندی روابط در دوران قبل از انقالب جمع

از آغاز آن در دور  رفویه تا پيروزي انقالب اسالمي، تحت تأثير عوامل و عنارزر مفعزدد   

قرار داشفه و از روند معفدل و مطلوب برخوردار بوده است. با این همه، یزع  و نزاتواني   

فزارس و برتزري   اسپانيا در تثبيت حضزور و نفزوذ خزود در منطقز  خاورميانزه و خلزيج       

گزراي   هاي داخلي و حکومت انززوا  ها و جنگ درگيريهاي رقيب اروپایي و سراناا ،  قدرت

فرانکو در قرن بيسفم، مانع تحرك و پویایي این كشور براي ایفاي نقش برجسفه در منطقزه  

و ایران شد. در ایران نيز پز  از خاتمز  دوران اقفزدار و ع مزت رزفویه، بزروز یزع  در        

يه و انگلزي  بزر   هزاي برتزر آن عصزر یعنزي روسز      حکومت مركزي و تسلط و نفوذ قزدرت 

ویژه در دوران قاجار، آشففگي در سياست كشور در برابر غزرب در دور    سرنوشت كشور، به 

ریاشاه و وابسفگي به آمریکا در دور  پهلوي دو ، برقراري روابط شایسفه بزا كشزورهاي اروپزایي    

در  .(32 :1331همچون اسپانيا را در این دوران از مركز توجزه دور كزرد هكفزاب سزبز اسزپانيا،      

اي درخشان از روابط فرهنگزي و   رغم سابقه زمين  ارتباطات فرهنگي ميان دو ملت نيز، علي

عد مسزافت،  مردمي ميان ایران و اسپانيا در دوران اسالمي و دور  رفویه، عواملي همچون: بُ

نقش كشورهاي رقيب همانند عثماني و پرتغال( و عد  گسفردگي زبان اسزپانيولي در ميزان   

يان، مانع از گسفرش ارتباطات فرهنگي و علمي و حضور قابل توجه ایرانيان در اسزپانيا  ایران

                                                           
1. Emilio Bladiz. 
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در دوران مدرن در مقایسه با شركاي سنفي ایران در اروپا مثل آلمان، انگلسزفان و فرانسزه   

 شده است.

 

 . روابط ایران و اسپانيا در دوران پس از پيروزی انقالب اسالمی6

رغزم برخزي فزراز و     علزي   .1313از پيروزي انقالب اسزالمي   روابط ایران و اسپانيا پ 

ها از ارل ثبات و تداو  پيروي كرده است؛ تا جایي كه نزه تحزوالت داخلزي دو كشزور      نشيب

همانند وقوع انقالب اسالمي در ایران و اسفقرار مادد ن ا  پادشاهي در اسپانيا( و نه تحزوالت  

بزه ایزران،   ماننزد تازاوز رژیزم عزراه       .1334و  1314هزاي   المللي در دهزه  اي و بين منطقه

در   .1331خصومت آمریکا با جمهوري اسالمي و عضویت اسپانيا در اتحادیز  اروپزا در سزال    

(. اسزپانيا از جملزه كشزورهایي    32روند مناسبات دو كشور مانعي ایااد نکرده است ههمزان،  

است كه از ابفداي پيروزي انقالب اسالمي سياسفي معفدل و سزنايده در قبزال ایزران اتلزاذ     

طرفزي در جریزان تازاوز رژیزم بعثزي رزدا  بزه ایزران، در          ین كشور، یمن حفظ بزي كرد. ا

هاي اقفصادي آمریکا عليه ایران مشاركت نکرد. در چهارچوب اتحادی  اروپا نيز، اسزپانيا   تحریم

هاي ایااد شزده   گونه قطعنامه یا اقدامي عليه ایران نقش نداشت، بلکه در تنش نه تنها در هيچ

كرد. در جریزان   ءسازي روابط ایفا اي در جهت عادي یران نقش مثبت و سازندهبين اتحادیه و ا

یزران نيزز، اسزپانيا در    اي ا هاي اعمال شد  اتحادیه عليه برنامزه هسزفه   اعمال فشارها و تحریم

اسزپانيایي   مسزئول  هاي كوشش مان  اتحادیه نقش قابل توجه داشفوموایع خص تعدیل كردن

شده است. بزدون   خاویر سوالنا در این زمينه مثبت ارزیابي ميوقت سياست خارجي اتحادیه، 

تردید، ایفاي نقش مثبت اسپانيا در تحوالت مربوط به روابط ایران و اتحادیزه اروپزا یزا برنامز      

اي ایران، برخاسفه از درك رحيح مادرید از اهميت و جایگاه ایران در منطقزه و مبفنزي    هسفه

ران اسزت و ریشزه در ارتباطزات فرهنگزي و تمزدني دو      بر نگاه مثبت تزاریلي نسزبت بزه ایز    

سرزمين دارد. از سوي دیگر، در شرایط توجه ویژ  اسپانيا به منطق  خاورميانزه، حفزظ رابطز     

ترین كشور منطقه، بلشي از اسفراتژي اسپانيا در قبزال منطقز     شایسفه با ایران به عنوان مهم

   شود. حساس خاورميانه و جهان اسال  ارزیابي مي
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گراي دكفزر حسزن روحزاني در     هاي اخير، به ویژه در دوران دولت اعفدال طي سال

ویژه با حزل و فصزل    هاي دو كشور در خصوص مسائل جهاني و به ایران، تحول در دیدگاه

هبرجزا (، بزه تقویزت و     اي ایران در چهارچوب برنام  جامع اقزدا  مشزفرك   برنامه هسفه

سانده است. اسپانيا به عنوان یکي از اعضاي رزاحب  تحکيم مناسبات دوجانبه نيز یاري ر

تواند به عنوان حامي تعامالت سازند  ایران با جامع  جهاني نقزش   نفوذ اتحادی  اروپا، مي

كند. از ن ر اقفصادي نيز، اسزپانيا از   ءهاي اتحادیه در قبال ایران ایفا اي در سياست عمده

ذاري رنعفي و تازاري و رزنایع نفزت و    گ هاي سرمایه هاي قابل توجهي در بلش توانایي

گاز و پفروشيمي ایران برخوردار است. برخورداري ایران از منابع ع يم نفت و گاز و نيزاز  

گذاري خارجي در ایزن حزوزه در شزرایط پسزاتحریم، نيزاز       به ردها ميليارد دالر سرمایه

بزه همزراه    رميليزوني كشزو   34ایران به تقویت زیربناي رنعفي و اقفصادي خود و بزازار  

هاي ملفلز ، بزا توجزه بزه امضزاي       هاي حقوقي الز  براي همکاري در حوزه وجود بسفه

موافقفنام  همکزاري در سزه دهز  گذشزفه، شزرایط مطلزوبي بزراي تقویزت          34بيش از 

مابين فراهم آورده است. دسفرسي ایران به بازارهزاي   هاي اقفصادي و تااري في همکاري

قعيت جغرافيایي مناسب و برخورداري از امنيت باال، فررزت  مسفعد منطقه با توجه به مو

هاي اسپانيایي در این منزاطق از طریزق ایزران     مناسبي براي حضور هرچه بيشفر شركت

كزز  اآورد. امضاي یادداشت تفاهم همکاري در زمين  اسناد و آرشيو، همکاري مر فراهم مي

اكزز مشزابه در ایزران، ماننزد دففزر      سسه الکانو با مرؤعلمي و مطالعاتي اسپانيا از جمله م

هاي همکزاري ميزان    المللي وزارت امور خارجه و امضاي توافقنامه مطالعات سياسي و بين

هاي عالمه طباطبایي و اليکانفزه(   هاي ایران و اسپانيا هاز جمله دانشگاه شماري از دانشگاه

نافع دو كشزور  هاي فرهنگي دو كشور است و اجراي آنها م نيز تحول دیگري در همکاري

 دهد.   را تأمين و مراكز علمي و فکري آنها را با یکدیگر پيوند مي
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 نتيجه

هاي فرهنزگ و تمزدن    چنانکه در این پژوهش بررسي شد، سابق  حضور و تأثير جلوه

گزردد. از سزوي دیگزر، تزأثير ایرانيزان بزر حيزات         ایراني در اسپانيا به دوران باسفان باز مي

اجفماعي، سياسي، ادبي و دیني اسپانياي دوران اسالمي هاندل ( بسزيار محسزوس اسزت.    

هموطنان خود را كه از مشره بزه همزراه آورده بودنزد، منفشزر      آنان با ورود به اندل ، آثار

كردند و در آن خطه به تدری  پرداخفند. تأثير دانشمندان ایراني بر فرهنگ اندل  بزه دو  

گونه بوده است: تأثير مسفقيم مهاجران ایراني و تزأثير غيرمسزفقيم از طریزق تزرویج آثزار      

شدند و پز  از   رابي كه از اندل  عاز  شره ميدانشمندان ایراني یا از طریق مهاجران و اع

سال  ابردند. در قرون اولي  ورود  كسب معرفت، نفایج فکري و علمي را با خود به اندل  مي

به اسپانيا، فرهنگ شرقي به سزوي انزدل  جریزان داشزت و فهرسزت دانشزمنداني كزه از        

گففار است. مقزري در بزاب   اند، مؤید این  اندل  براي طلب علم به مصر و شا  و ایران رففه

اند و بر فرهنزگ آن دیزار تزأثير     ششم كفاب خود، به جمعي از مشرقياني كه به اندل  رففه

دان ایراني، تاش الدین سرخسي، ابزوبکر   . از جمله زریاب موسيقي1اند، اشاره كرده است نهاده

وده یا نزژاد ایرانزي   عمربن احمد خراساني، ابوالعال نيشابوري و مانند آنها، كه همگي ایراني ب

شزد یزا بسزياري از دانشزمندان      اند. تأليفات دانشمندان ایراني در اندل  تدری  مي داشفه

اند كه در ماموع، مای  ترقي فرهنگ مغرب زمين  اندلسي بر آنها شرح و رد یا تکمله نوشفه

، خزوارزمي و  الرئي  ابن سزينا، فزارابي، رازي   توان به آثار شيخ ها، مي ترین نمونه شد. از مهم

طبري اشاره كرد. بسياري از آثار دانشمندان ایراني، همچون ابن سينا، فزارابي، خزوارزمي و   

غزالي به التين و برخي از عربزي بزه عبزري و سزپ  بزه التزين ترجمزه شزدند. برخزي از          

ه سينا در اسپانيا پرداخت، شهرت بز  كه به ترجمه آثار ابن مفرجمان یهودي مانند ابن داوود

(.  كوشش ایرانيان مسزلمان در خزدمت   33-24: 1333سزایي به دست آوردند هكياني فر، 

به فرهنگ و معارف اسالمي، تحولي جدید در تدوین و توسع  فرهنگ و تمدن اسزالمي بزه   

                                                           
نک به: المقري تلمسفاني، شهاب الدین احمد بن محمد، نفخ الطيب من غصن االندل ، تحقيق: احسان عبزاس، بيزروت،    1.

1363 :121. 
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دالئزل و شزواهد   بنا بر  (. در همين حال،1: 1314ویژه در مغرب زمين پدید آورد هغنيمه، 

مدرن، روابط سياسي و اقفصادي و فرهنگي قابل توجهي ميزان   اولين قرون دوراندر بسيار 

دو كشور بزر  و قدیمي ایران و اسپانيا برقرار بوده است؛ به طوري كه در دور  رفویه، بزه  

ها هيأت سياسي و تااري بين دو كشور براي  ده . 1644تا  1644هاي  ویژه در فارل  سال

تزرین آنهزا اعززا  آنفونيزو      ادله شد. از مهمتحکيم مناسبات و اتحاد عليه دشمن مشفرك مب

دوگوا و دن گارسيا دسيلوا فيگوئروا از سوي دربار اسپانيا به ایران و اعززا  رابزرت شزرلي از    

هزا و   سوي شاه عباس به اروپا و اسپانيا بوده است. از بهفرین دالئل و شواهد، وجزود كفزاب  

هزا،   سزپانيا در دور  رزفویه در مزوزه   سندهاي تاریلي بسيار از ارتباطات مفقابزل ایزران و ا  

(. 1: 1324ها و آرشيوهاي قدیمي ایران و اسپانيا و دیگر نقاط جهان اسزت هفزاخر،   كفابلانه

در كفابلان  ملي اسپانيا اسناد تاریلي ارزشمندي از روابط ایران دور  رفوي به ویزژه شزاه   

بسزياري از ایزن اسزناد و    شزود. مویزوع    عباس اول با دربار اسپانيا و واتيکان نگهداري مزي 

هاي دو طرف براي اتحاد عليه عثماني و برقراري روابط سزودمند تازاري    مکاتبات، كوشش

است، این اسناد، تصاویر كمابيش روشني از اویاع سياسي، اجفماعي، اقفصادي و فرهنگزي  

دهد. در بررسي كلي رویدادهاي روابط دو كشور در دور  رزفویه بزه    دو كشور به دست مي

هزاي مهزم روابزط     توان ویژگزي   .، مي1644تا  1644هاي  ژه دور  بيست ساله بين سالوی

 ایران و اسپانيا را در این دوره در موارد زیر خالره كرد:

حام رفت و آمد سفيران بين ایران و اسپانيا در تاریخ روابط خارجي ایزران در آن   .1

 سابقه بود.   دوره بي

رش مناسبات سياسي و اقفصادي بودنزد  هر دو كشور، سلت در پي تقویت و گسف .4

 و در این راه كوشيدند.  

تحوالت سياسي منطق  خاورميانه، شرایط الز  را براي تقویت مناسزبات در دهز     .3

نلست سد  هفزدهم مزيالدي پدیزد آورد، امزا بزا وجزود شزرایط مسزاعد و اراد          

و نيرومند دو طرف براي گسفرش روابط دو جانبه، عواملي چند موجب شزد كزه د  

كشور از دسفيابي كامل به اهداف سياسزي خزود و برقزراري ارتبزاط نزدیزک بزاز       
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امکزان   فقدانبمانند. از جمل  این عوامل، بُعد مسافت زميني بين ایران و اسپانيا و 

برقراري ارتباط سریع و مفيد از راه زمين و دریا و نيز رقابت سزلت اروپایيزان در   

 (23: 1333شره بود هوثوقي،

هاي به جاي مانزده از ایزن دوران، تصزویر ارزشزمندي از اویزاع       خاطرات و سفرنامه .2

دهنزد   اجفماعي، سبک زندگي، فرهنگ و هنر مرد  دو كشور به دست مي -سياسي

 كنند.   و تأثير مفقابل فرهنگي دو كشور را آشکار مي

فقابزل را  دوسفي و احفزرا  م  اسپانيا و ایران در دوران معارر نيز مراودات مبفني بر

توان در روابط بزين دو كشزور در دوران    اند كه تأثير آن را مي مبناي روابط خود قرار داده

اي غني از ارتباطات  بعد از انقالب اسالمي ایران نيز به خوبي مالح ه كرد. وجود پيشينه

تاریلي و فرهنگزي آنهزا در    فراوانهاي ملفل  تاریلي، همراه اشفراكات  دو كشور در دوره

هزاي مناسزبي را بزراي     يا  تأثيرات مفقابل فرهنگي در دوران باسفان و اسزالمي، زمينزه  نف

تقویت تعامالت فرهنگي و علمي بين آنها در زمان حال فراهم آورده است. تزأثير مناسزبات   

توان ایران و اسزپانيا   بين دو سرزمين از دوران باسفان تا اكنون چنان است كه به جرأت مي

سززرزميني، تنهززا دو كشززور آسززيایي و اروپززایي دانسززت كززه بيشززفرین رغززم دوري  را علززي

 .  هاي فرهنگي و تمدني را با یکدیگر دارند مشابهت
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 منابع و مآخذ
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