ژرژ ﺗﮑﺘﺎﻧﺪرﻓﻦ درﯾﺎﺑﻞ

»ژرژ ﺗﮑﺘﺎﻧﺪرﻓﻦ درﯾﺎﺑﻞ« ﺳﻔﯿﺮ اﻣﭙﺮاﺗﻮر آﻟﻤﺎن ،در درﺑﺎر ﺷﺎه ﻋﺒﺎس ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻓﮭﺮﺳﺖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت
 - ١ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ
 - ٢ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ
 - ٣ﻣﻨﺒﻊ
ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ

»ژرژ ﺗﮑﺘﺎﻧﺪرﻓﻦ درﯾﺎﺑﻞ« ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﺘﺎب اﯾﺘﺮﭘﺮﺳﯿﮑﻮم اﺳﺖ .از زﻧﺪﮔﯽ وی اطﻼﻋﺎت زﯾﺎدی در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﮫ ﻣﻨﺸﯽ ﻣﺨﺼﻮص »اﺷﺘﻔﺎن ﮐﺎﮐﺎش ﻓﻦ زاﻻن ﮐﻤﻨﯽ« ﯾﮑﯽ
از ﻧﺠﺒﺎی ﻧﺎﺣﯿﮫ ﺗﺮاﻧﺴﯿﻠﻮاﻧﯽ و ﺳﻔﯿﺮ اﻣﭙﺮاﺗﻮر آﻟﻤﺎن ،ﺑﮫ درﺑﺎر ﺷﺎه ﻋﺒﺎس ﺑﻮده اﺳﺖ .اﺷﺘﻔﺎن ﮐﺎﮐﺎش ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ داﺷﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ درﺑﺎر ﺗﺰار روس در ﻣﺴﮑﻮ ﺑﺮود و از آن ﺟﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺗﺰار
ﺳﻔﺮ ﺧﻮد ﺑﮫ ﺳﻮی اﯾﺮان را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﺪ .وی از ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﺎﻣﻮرﯾﺘﺶ در ﻣﺴﮑﻮ از راه درﯾﺎی ﺧﺰر ،ﺑﮫ اﯾﺮان آﻣﺪ؛ وﻟﯽ در ﻟﻨﮕﺮود ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺪ و در ﻻھﯿﺠﺎن درﮔﺬﺷﺖ .ھﻤﮫ ھﻤﺮاھﺎﻧﺶ
ﻧﯿﺰ ﺟﺰ ژرژ ﺗﮑﺘﺎﻧﺪرﻓﻦ در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ھﻼک ﺷﺪﻧﺪ .ﮐﺎﮐﺎش ﭘﯿﺶ از ﻣﺮﮔﺶ ژرژ را ﻣﺎﻣﻮر ﺳﺎﺧﺖ ﮐﮫ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺘﺶ را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﺪ و ﺑﮫ ﺣﻀﻮر ﺷﺎه ﻋﺒﺎس ﺑﺮود.
وی ﺑﺎ راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﺳﺮراﺑﺮت ﺷﺮﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای ﺑﺮدن او آﻣﺪ ،ﺑﮫ ﻗﺰوﯾﻦ رﻓﺖ و از آن ﺟﺎ ﺑﮫ ﺗﺒﺮﯾﺰ ،ﮐﮫ ﺷﺎه ﻋﺒﺎس در آن وﻗﺖ آن ﺟﺎ ﺑﻮد ،اﻋﺰام ﮔﺸﺖ .ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﮐﮫ ھﻤﺮاه ﺷﺎه ﻋﺒﺎس ﺑﻮد و
در اردوی ﺟﻨﮕﯽ او ﺑﻮد ،ﺑﮫ اﺗﻔﺎق ﺳﻔﯿﺮ دﯾﮕﺮی از اﯾﺮان ﺑﮫ ﻧﺎم ﻣﮭﺪﯾﻘﻠﯽ ﺑﯿﮓ از ﺣﻀﻮر ﺷﺎه ﻣﺮﺧﺺ ﺷﺪ و از طﺮﯾﻖ درﯾﺎی ﺧﺰر و ﻣﺴﮑﻮ ﺑﮫ ﭘﺮاگ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و در  ٨ژاﻧﻮﯾﮫ ١۶٠۵
ﮔﺰارش ﺧﻮد را ﺑﮫ اﻣﭙﺮاﺗﻮر رودوﻟﻒ دوم ﺗﻘﺪﯾﻢ داﺷﺖ.
از آن ﺟﺎ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺳﻔﺮ و اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ در آن ﮔﺮدآوری ﺷﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮد .اﺑﺘﺪا ﮔﺰارﺷﯽ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﮫ ﻧﺎم ﮔﺰارش ﻓﻦ ﺗﮑﺘﺎﻧﺪر ﭼﺎپ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ زودی ﺧﻮد او آن را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮد و ﭼﻨﺪی
ﺑﻌﺪ ﺧﻮد او در ﺳﺎل  ١۶٠٩م اﯾﻦ ﮔﺰارش را در ﺷﮭﺮ آﻟﺘﻨﺒﻮرگ آﻟﻤﺎن ﭼﺎپ ﮐﺮد و ﭼﻮن ظﺎھﺮا ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ واﻗﻊ ﺷﺪ ،ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ آن را دوﺑﺎره ﺑﮫ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪ.
ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ

اﯾﺘﺮ ﭘﺮﺳﯿﮑﻮم )ﮐﺘﺎب(
ﻣﻨﺒﻊ

ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ.

