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 حث مورد توجه در از جمله مبا، تبشيري اروپايي در ايران- هاي تبليغي تحضور هيئ :چكيده

هاي هيئتها به عنوان يكي از كارمليت.اندها بودههيئتترين اين ها از مهمكارمليت و، تاريخ صفويه است

 برقراري اتحاد ميان به منظور حكومت شاه عباس اول، ي از دوره،تبليغي كاتوليك و فرستادگان پاپ

 اين به ايران آمدند و براي تحقق ، و نيز ترويج مذهب كاتوليك،ايران و دول مسيحي اروپا در برابر عثماني

آن سلسله مورد حمايت شاهان همواره هاي مختلفي پرداختند و تا انقراض صفويان اهداف به فعاليت

فعال  در ايران حضوري ،ي بعد از آنتوانستند تا پايان عصر صفوي و حتّ هم از اين رو بود كه آنان .بودند

هاي مختلف ي  در زمينهوها در ايران عصر صفكارمليت هايفعاليت حضور و. مستمر داشته باشندو 

 راستايها در آمدتر اين پي كه بيشبه دنبال داشت،آمدهايي پيسياسي، فرهنگي، اجتماعي و مذهبي 

 معرفي ي اين پژوهش در پي آن است كه پس از ارائه.تحقق اهداف پاپ و برخي دول اروپايي بود

 حضور آنان هاي مذهبي آمدپي ،ها و چگونگي حضور آنان در ايران عصر صفوي از كارمليتيكوتاه

  .را در آن دوره بررسي و واكاوي نمايد

  هاي مذهبيپاپ، عثماني، فعاليت،لغان مذهبي مب، صفويه،هاكارمليت  :كليدي هايواژه
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Abstract: Attendence of the Europian missionary – guidancing groups in Iran, is one of 

the remarkable discussions in the Safavid history, and the Carmelites were the most important 

group among them. The Carmelite, as a Catholic group and an emissary by the Pope, to 

establish Unity between Iran and Europian States against Ottoman‚ also promoting Catholic 

religion‚ came Iran under Shah Abbas I‚ and to materialize these aims‚ They embarked 

different activities‚ and were always supported by the Safavids’ Kings before their fall. 

Therefore‚ they could have an active enduring presence in Iran to the end of Safavid’s era and 

even after it. The Carmelites’ presence and their activities in the Safavid’s era Iran had 

Consequencies in different political‚ cultural‚ social and religious fields‚ while mostly in the 

direction of the Pope’s aims and some Europian states. 

 After displaying a brief introduction about Carmelites and the quality of their presence in 

the Safavid’s era Iran‚ the article tries to dig a hole in search of the consequencies of their 

religious presence in mentioned period. 

Keywords: Carmelites‚ Safavids‚ Religious Missionries‚ Pope‚ Ottoman‚ Religious Activities   
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  9  ها در ايران عصر صفوي هاي مذهبي كارمليت فعاليت

  مقدمه

ها اند كه پيروان آن درويش مسلك كليساي كاتوليك رميها يكي از چهار فرقهكارمليت

»اهبان مريم مقدس كوه كرمل ر«تحت عنوان 
1

 ،گراناز پژوهشكه برخي  با آن.شدند ناميده مي

رسد ردانند، اما به نظر ميگ باز مي،پيامبر عهد عتيق ،ياي نبيپيدايش اين فرقه را به روزگار ايل

م در 1155گردد كه در حدود سال خي اين فرقه به  معتكفاني باز ميكه نخستين ظهور تاري

كوه كرمل
2

،م توسط سنت آلبرت1214- 1206هاي آيين اين فرقه بين سال .خلوت گزيدند 
3

�

م از سوي پاپ هونوريوس سوم1226- 1224هاي  نوشته شد و در سال،سر اسقف التيني اورشليم
4

 

 راه زندگي ايلياي نبي را ادامه ، در كوه كرمل تاآن بودندبر  راهبان كارمليت .به تصويب رسيد

 نخستين. دانندرا مؤسس رهبانيت در اين دين مي او ، مسيحيييسندگان اوليهپيامبري كه نو ،دهند

هاي ها يا كلبهها در حجرهآن .كردندي معتكفان زندگي مي كارمليت به شيوهيپيروان فرقه

 ، روزگارزهد گرفتند و در انزوايي همراه با رياضت وي سكوت مي و روزهشدندميمجزا ساكن 

.نمودندرا سپري مي
5

  

 از. ها ناامن شد كوه كرمل  براي كارمليت،مانانهاي سپاهيان صليبي از مسلدر پي شكست  

فرانسه و  ،سيسيل ، و رو به سوي قبرسجا را رها ساختندم آن1240 در حدود سال ،رواين

م در انگلستان تحت 1247ها در سال  نخستين مجمع عمومي كارمليت. انگلستان نهادند

ن استاكسرپرستي سنت سيمو
6

 كارمليت در يهاي فرقه ترين خانه و يكي از قديمبرگزار شد 

آلنويك
7

، سن لوئيس نهم، ميالديم سيزدهيسدهكه در اوسط  همچنان.انگلستان تأسيس شد�
8

 

_____________________________________________________________________ 

1  Friars of Our Lady of Mount Carmel 

ي جليله ن نيز در لبنان واقع شده  است و در بخش جنوبي منطقهآ،كوهي است در سرزمين فلسطين كه بخشي از )Carmel(كرمل    2

ي پيامبران يهود است و غاري اي وجود دارد كه مربوط به دورههاي ويران شدههاي مختلفي از اين كوه، صومعهدر بخش. قرار دارد

 در كتاب اول ،)عهد عتيق(كتاب مقدس در .جا قرار گرفته استشود محل اعتكاف ايلياي نبي بوده است، نيز در آن كه گفته مي

ي ي خود را به انبياپادشاهان، باب هيجدهم، آمده است كه در همين كوه كرمل بود كه ايلياي نبي در حضور بني اسراييل معجزه

عهد عتيق و عهد (كتاب مقدس : تر، نك براي آگاهي بيش .ايمان آورند) يهوه(نشان داد تا قوم بني اسراييل به خدا ) دروغين(علب

  : ؛ نيز563 -  561انتشارات انجمن كتاب مقدس ايران، صص : ي انجمن كتاب مقدس، تهران، ترجمه)م1987()جديد

  The Encyclopedia AMERICA�A(1963), New York: AMERICANA Corporation, vol.5, p. 628 . 

3  St. Albert 

4  Pope Honorius III 

انتشارات مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب، : ي حسن قنبري، قم، ترجمهآيين كاتوليك، )ش1381(جورج برنتل    5

  .178 - 177صص 

6  St. Simon Stock 

7  Alnwick 

8  St. Louis IX 
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.ها را در فرانسه تأسيس نمودي كارمليتين خانهنخستنيز، 
1

 اعضاي  اين فرقه با ،افزون بر اين 

  از قالب،رو از اين.سازگاري يافتند ،ها نقل مكان كرده بودند كه به آنهاي غربيشرايط سرزمين

  .معتكف به راهب درويش مسيحي تغيير ماهيت دادند

م توسط پاپ اينوسنت چهارم1247در سال كارمليت آيين   
2

 اصالح شد و به فرقه هاي 

.گرديددومينيكن وفرانسيسكن نزديك 
3

، ايگينيوس چهارم همچنين
4

م با كاهش 1432 در سال 

به كه اين امر منجر  ،آن را مجاز شمرد هاي آيين كارمليت موافقت نمود ورياضت ها وسختي

.انفصالي مهم در اين فرقه شد
5

ها  تا مدت، كارمليتيالزم به ذكر است كه عضويت در فرقه�

جود  كارمليتي ويهيچ راهبه ، پانزدهم ميالدييپيش از سده به مردان اختصاص داشت وتنها 

به  كارمليت پيوستند و  ي به فرقهزنان نيز  ، قرن پانزدهم ميالدييكه از نيمهتا آن. نداشت

.هاي مذهبي پرداختندبه فعاليتعنوان راهبه 
6

   

، سنت ترزاي آوياليي، بزرگي عارفه،م1562در سال   
7

بنا به  ، كارمليت بوديا كه راهبه

 تحت آييني بسيار سخت تأسيس ،واهران روحاني راي خاي مجزا از جامعه، شاخه پاپيتوصيه

ها زندگي خود را به ي كوچكي تأسيس كرد كه در آن راهبه ترزا در آويال صومعه،لذا .نمود

يش كارمليت را با همان  اصيل دراوياو تصميم گرفت كه فرقه. گذراندندي معتكفان ميشيوه

ي تشكيل فرقه ،هاي او در اين زمينهكوشش ي نتيجه كهنمايد،احيا  ، باستانيهاي شيوهرياضت

برهنههاي پافرعي كارمليت
8

.بود�
9

 هايترين جنبش مهمين گفت كه اين جنبش از جملهتوا مي

_____________________________________________________________________ 

1  The Encyclopedia AMERICA�A (1963) ,vol.5, New York, Americana Corp, pp. 628-629 ; Schaff, vol.5, pp. 

865-866 

2  Pope Innocent IV 

3  The �ew Encyclopedia Britanica(2003), London: ,Encyclopedia  Britanica  corporation, vol. 2, p. 876 

4  Eugenius IV  

5  The Encyclopedia  AMERICA�A(1963) ,vol.5‚ pp. 628-629 

6  George Sarton, Introduction to the History of Science, Baltimore: The Williams & Wilkins Company, 

(1984),vol.2‚ pp. 486,2/549. 

وي كه از خانداني يهودي . است)  مTeresa of Avila) (1515 - 1582(يكي از بزرگ ترين عارفان اسپانيايي، ترزاي آوياليي    7

 21اما در . شدهاي آگوستيني اداره مياي شد كه توسط راهبه مسيحي تبار  بود، ابتدا در شانزده سالگي وارد مدرسه- 

او پس از . ي كرمليان در شهر آويال وارد شد و نام ترزاي عيسوي را بر خود نهاد به صومعهسالگي، برخالف ميل پدر خود،

مدتي حضور در اين صومعه، به فكر اصالح و احياي مرام كرمليان افتاد و تصميم گرفت اساس اين فرقه را به اصل طريقت 

- كارمليت«ي اين امر توفيق يافت و توانست شاخهدر �وي. نشيني است، باز گرداندزهد و رياضت، كه مبتني بر فقر و عزلت

ي فريدالدين ، ترجمهعارفان مسيحي، )ش1384(استيون، فانينگ: تر، نكبراي آگاهي بيش. را تأسيس نمايد» هاي پابرهنه

  .203- 202انتشارات نيلوفر، صص : راد مهر، تهران

8  Discalced( Bare Footed) Carmelites (O.C.D) 

9  The Encyclopedia AMERICA�A(1963) ,vol.5, pp. 628-629 ;  Schaff, vol.5, p. 867 



  11  ها در ايران عصر صفوي هاي مذهبي كارمليت فعاليت

 ،هاي كارمليتي راهبه نه تنها در صومعه ياد شده،تغييركه ينشايان ذكر ا.  است كارمليتيفرقه

،صليبي بلكه با همكاري خوان دپيز يا سنت جان
1

   . راهبان كارمليت نيز صورت پذيرفتدر ميان 

 ي اوليهي و تأكيد بر زندگي همراه با رياضت وتفكّر فرقهء احيا،هدف از اين اصالح  

 به اين نام ،پوشيدندصندل مي ،هاي پا برهنه به جاي كفشجا كه كارمليتاز آن. كارمليت بود

برهنه در سال پاهاي كارمليت .دند شز شناختهاتر اين فرقه بي قديمگونه از شاخه و اين،موسوم

 مستقل تبديل ايبه فرقه ،م به دستور پاپ1593اما در سال  ،م تا حدودي استقالل يافتند1580

.گشتند
2

 ، مؤسس مشخصي دومينيكن وفرانسيسكني مانند فرقه، كارمليتي گفتني است كه فرقه

.دانندي خود ميم مقدس را مؤسسان فرقه ايلياي نبي و مريهاكارمليت ،همه با اينندارد؛
3

شايان �

 يرقه آنان را ف،ها ردايي سفيد را به عنوان لباس خود برگزيده بودندكه، چون كارمليتآنذكر 

برادران سفيد
4

.ندگفت  مي و يا سفيد پوش نيز
5

  

 يعني ،ق1017/م1607از سال  ،)م1605- 1592(به فرمان پاپ كلمنت هشتمها كارمليت  

.به ايران آمدندبراي تبليغ مذهب كاتوليك  ، حكومت شاه عباس اوليهدر دور
6

  اين دوره

 و  ايرانبينهاي واتيكان درصدد بودند تا از دشمني مصادف با زماني بود كه پاپ و سراسقف

شكست تركان، موجبات اتحاد ايران با پادشاهان  به منظور  وبرداري كنندتركان عثماني بهره

 ايتاليا يپابرهنههاي ، پاپ كلمنت هشتم، كارمليتبدين منظور.  فراهم آورندمسيحي اروپا را

- انتخاب نمودند و پس از گفت ،بردندسرميبهغ آيين كاتوليك در فلسطين تبلي را كه درصدد

_____________________________________________________________________ 

از اهالي كاستيل بود و در سال ) مJuan de Yepes,St.John of the Cross) (1542 -1591(خوان دپيز يا سنت جان صليبي    1

رد دانشگاه مطالعات كالمي و وي چندي بعد وا. ي كارمليت پيوست و نام خوان قديس متي را بر خود نهادبه فرقه م1563

او پس از مالقات با ترزاي آوياليي، . م به عنوان كشيش به نظام روحاني و اسقفي در آمد1567ي ساالمانكا  شد و در سال فلسفه

لذا، . مند شد، تا اين اصالحات براي برادران كارمليت، درست مانند خواهران كارمليت، مفيد افتادي كرمليان عالقهبه اصالح فرقه

» سنت جان صليبي«گرا شد و نامش را به ترين جماعات كشيشان كارمليت اصالحم، يكي از اعضاي بزرگ1568او در سال 

  .306 - 305فانينگ، صص : تر، نكبراي آگاهي بيش. هاي زيادي نمودي كارمليت تالشاو براي اصالح فرقه. تغيير داد

2  The �ew Encyclopedia Britanica, vol.٢‚p. 876;  Schaff , vol.5,p. 867. 

3  Bowker, John(1999) , The OXFORD Dictionary of world Relegions , Oxford – New York: ,Oxford 

  university Press, p. 258 

4  White Friars .  

5  Sarton, vol. 2,p. 486. 

 ؛ 220 - 219نشر نو، صص: رضا سميعي، تهرانمي غال ترجمه،ي فيگوئرواسفرنامه، )ش1363(سيلوا فيگوئروا  دن گارسيا دِ   6

  ؛935 ص انتشارات علمي،: ، تهرانزندگاني شاه عباس اول، )ش1375 (فلسفينصراهللا 

Robin.E Waterfield(1973), Christians in Persia, London: George Allen & Unwin, p.65; C. Alonso (1983), 

“A los origines de las relaciónes entre la Santa Sedey Persia, 1571-1572,” Miscellanea Historiae Pontificiae 

50, pp. 215-229. 
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پادره«هاي  سه تن به نام،حضوري با آنانوي وگ
1

،» ژان تاده
2

»پادره وينسنت «
3

 لپادره پ « و

»سيمون
4

دار اين مأموريت  عهده،ها برگزيد و آنان را تشويق نمود كه به جاي وي آنبينرا از �

.اهداف وي را محقق سازند  وشوند
5

 صفوي وارد يگونه بود كه مبلغان كارمليت در دورهاين 

 مصادف با دوران حكومت ،ق12/م18 يسده تا اواخر ،ايران شدند و پس از زوال صفويان

 به ،، اجتماعي و فرهنگيهاي مختلف مذهبي، سياسي در زمينهد و در ايران حضور داشتن،زنديه

 ، آنان در عصر صفوييهاي مذهبيفعاليتترين ، تنها مهم كه در اين مقاله،فعاليت پرداختند

   .مورد بررسي قرار گرفته است

� تبشيري - برد اهداف تبليغي ايراني براي پيشيشناسايي جامعه . 1

 كه درصدد ترويج مذهب كاتوليك بودند و براي اين،دشان به ايرانپدران كارمليت از بدو ورو

، به شناسايي بپردازند تبليغ مذهب كاتوليك  به ون مردم ايران نفوذ كنندبينند در تر بتواراحت

از نگر  جزئي و شناختي نسبتاً دقيق و ايراني همت گماشتنديهاي مختلف جامعهاقشار وگروه

ق به رم 1016/م1608 طي گزارشي كه در سال ،چه پدر پل سيمون چنانآن به دست آوردند؛

ها عقايد آننمود و بيان به صورت جزئي هاي مختلف مسلمانان و ارامنه را  ويژگي،كردارسال 

_____________________________________________________________________ 

فرانسوي، و به معناي پدر  ""pereهاي اسپانيولي، پرتغالي و ايتاليايي، به معناي پدر و مترداف با در زبان) padre(پادره    1

: تر، نكبراي آگاهي بيش. شده در مورد مبلّغان مسيحي به كار برده ميي قاجاريروحاني است اين لقب تا اوايل دوره

انتشارات علمي و فرهنگي، : ، تهران)از مرگ تيمور تا مرگ شاه عباس(تاريخ سياسي و اجتماعي ايران ابوالقاسم طاهري، 

، 9 ش ت امور خارجه،ي وزاردر مجله ،»روابط تاريخي  دربار ايران ودربار واتيكان« ؛ سعيد نفيسي، 352- 351صص

، ش ي مقاالت و بررسي هادر مجله، »تبليغ مسيحيت در قلمرو اسالم و پادريان در ايران«؛ سيد حسن امين، 23 - 22صص

  .168- 167، صص 66

او يك .  بود Jaun Roldan YIbanezنام اصلي او ) John Thaddeus of S.Elisaeus(پدر ژان تادئوس اهل سنت اليسا ئوس    2

ي   صومعهم در 1596در اسپانيا غسل تعميد داده شد ودر سال ) Calahorra(م در كاالهورا 1574ايي تبار بود ودر سال اسپاني

او در سال . ي استادي نائل شدم در همان جا به درجه1597لباس كشيشي بر تن كرد و در سال ) (Valladolidواالدوليد  

ژان تاده اشتياق فراواني براي كار تبليغ در بين . در ناپل عزيمت نموداي م به صومعه1601م به رم رفت و در سال 1600

شايان . هاي اسالمي داشت و با انتخاب وي از سوي پاپ براي اعزام به ايران، آرزوي وي بر آورده شدمردم يكي از سرزمين

 ها بنا بر سنت، انجيل را براي ايرانياي كهرا به ژان، به يادبود يكي از دو حواري) Thaddeus(ذكر است كه پاپ لقب تادئوس 

  .   بردند، اعطا نمود

A Chronicle of the Carmelites in Persia and the Papal mission of the XVII and XVIII centuries (1939), 

London: Eyre and Spottiswoode , vol.2,p. 920 . 

3  Fr.Vincent Mary of S.Catherine of Sienna. 

4  Fr. Paul Simon of Jesus Mary. 

  . 480- 479انتشارات توس، صص : ، تهران1ي اقبال يغمايي، ج، ترجمهي شاردنسفرنامه، )ش1374(جان شاردن   5

  Ibid‚ vol.2 ,p. 920   



  13  ها در ايران عصر صفوي هاي مذهبي كارمليت فعاليت

  محصوالت كشاورزي و نوع،حتي در مورد وضعيت آب و هواييوي  .برشمرد دقترا به 

.داددست بهخوراك و پوشش مردم نيز اطالعات دقيقي 
1

 توان، ميهاي اين گزارش با مطالعه

 يبه صورتي موشكافانه و ژرف در مورد آداب و مشخصات جامعهدريافت كه مبلّغان كارمليت 

 و اين اطالعات را در اختيار صاحب منصبان كليساي كاتوليك رم و پاپ ايراني تحقيق نموده

 هاي مختلفتوانستند در ميان گروهيتر م، آسان چراكه با داشتن اين اطالعات؛اند دادهرقرا

 هاتوان كارمليت، ميسانبدين . به ترويج مذهب كاتوليك بپردازند وي ايراني نفوذ كنندجامعه

 ي ايران عصر صفوي پرداختند، جامعهي مبلّغان اروپايي دانست كه به مطالعهي نخستينرا از جمله

  . شناسي در جهان  به شمارآورد شرقگامانها را پيششايد بتوان آناي گونهبه

  ترويج دين مسيح در دربار شاه عباس   .2

 شاه عباس و درباريانش را به دين مسيح در آورند و بدين غان كارمليت همواره سعي داشتندمبلّ

 ژان بين،در اين .  دول مسيحي اروپا را تسريع نمايندوسيله تحقق اهداف سياسي و مذهبي پاپ و

- عباس به شمار ميي شاههاي اعزام شده به ايران در دورهرئيس كارمليتتاده كه سرپرست و 

و ، پيشنهادهايي ارائه نمود عباس و ترغيب وي به مسيحيتتر در دربار شاه براي نفوذ بيش،آمد

 ، نوازندگان،اي است كه با فرستادن ساعت سازان روحيه شاه عباس به گونه... «،بيان داشت كه

  اما بايد متذكر شد كه اين افراد بايستي، خوشحال خواهد شد،ش ذوق نزد وينقاشان و افراد خو

 چراكه در غير اين صورت اين كار خطر بزرگي در ،در دين خود اعتقادي راسخ داشته باشند

پيش دارد و اين خطر از جانب شاه و مردم است و آنها ممكن است با اعمال و سخنانشان  

.»...تغيير دين بكنندفرستادگان مذكور را تشويق به 
2

�

اي توان به نامه مي،عباس درباريان شاهبينها در هاي كارمليت، در مورد فعاليتهمچنين  

 او در . استق به پدر بنيگنوس در رم نگاشته1025/م1616اشاره نمود كه ژان تاده در سال 

 از ارتباط خود با ،ليت درباريان با وي و ساير پدران كارمي رفتار صميمانهاين نامه با اشاره به

 ترويج دين مسيح در به منظور و استفاده از هر فرصتي را زادگان و وزيران سخن گفت شاه،شاه

 ، آنانبيناو براين باور بود كه براي ترويج دين مسيح در . داد مورد توجه قرار ،ميان درباريان

_____________________________________________________________________ 

1  Ibid, vol.1, pp. 155- 158 & vol.1,pp.164- 165. 

2  A Chronicle of  the Carmelites ,vol.1‚ pp.165. 
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گريابتدا بايد از راه تزكيه وارد شد و سپس راه روشن
1

ها نشان داد و دين مسيح را  را به آن

ي  به دنبال ترجمه، براي رسيدن به اين مقصودژان تاده. ها معرفي نموده آنبگرا  ديني كمال

 به زبان ،زبور داود وانجيل  ،اصول و عقايد مسيحيت ، از جمله دين مسيحهايبرخي آثار وكتاب

 كه ،ب يهوديهيراني و يك را اين كار، از سه عالم مسلمان ا گرفتنفارسي بود و براي انجام

. و به ترجمه و تصحيح متون مقدس اقدام نمود، كمك گرفتمترجم متون عبري بود
2

  

داختند پر به مباحثه ميهاي مسيحيموزه با شاه عباس در مورد آ، همچنين،پدران كارمليت  

 ، نمونهوان به عن.به مذهب كاتوليك متمايل سازندبه نوعي را  ، اوو سعي داشتند از اين طريق

در ژان تاده و  با حضور پدر وينسنت و پاي كه شاه عباس در جلسهق،1030/ م1621در تاريخ 

 هاي ژان تاده درخواست نمود كه تفاوت از، برگزار شد هند شرقيشركتهاي تعدادي از انگليسي

ها  نيز به ذكر اين تفاوت و او، بيان نمايد براي ويمذهب كاتوليك و مذهب پروتستان را

 گاه و اصول مذهب كاتوليك در برابر مذهب پروتستان و در اين جلسه توانست از جايپرداخت

 .ي عقايد دين مسيح پاسخ دهد شاه عباس دربارههايپرسشدفاع نمايد و با زيركي و فراست به 

 به صور انبياء پيروان مذهب كاتوليك يچرايي سجده از جمله هنگامي كه شاه عباس در مورد

 يسجده ،با استفاده از فرصت ژان تاده زيركانه در پي آن بود كه ،ال نمود و صليب سؤءلياو او

كاتوليك را عمل پيروان مذهب  و ايدفرا نمپرستي را نوعي بتبر خاك و سنگ مسلمانان  

.برتر جلوه دهدالهي ِ در سجده به صور اولياء
3

ها به نحوي مطلوب از  كارمليت،بدين ترتيب 

 ، دفاع نمودندپيروان مذهب پروتستانمسلمانان و در برابر اصه  خ،ين مذهب كاتوليكعقايد و آي

هاي  دادن فعاليت در انجامي علمي و خبرگي پدران كارمليت احاطهگرو اين امر خود نشان

  .تبليغي و مذهبي بود

� در ايران)تبليغي ( ميسيونرييتالش براي تأسيس مدرسه  .3

  ميسيونريايترويج مسيحيت، در نظر داشت كه مدرسه براي ، به ايرانورود هنگامژان تاده در 

 به ،كند و براي تحقق اين هدفها و برخي ايرانيان تأسيس چركس ،ها  ، گرجيبراي ارامنه

_____________________________________________________________________ 

1  Illuminative way 

  . Ibid‚vol.1,p. 231؛969انتشارات علم، ص : ، تهران2، جسياست و فرهنگ روزگار صفوي ،)ش1388(رسول جعفريان   2

، به كوشش منوچهر ستوده و با همكاري ايرج افشار، )ش1383(مانده از عصر شاه عباس صفوي اسناد پادريان كرملي باز   3

اسناد ، )ش1379(؛ محمد حسن كاوسي عراقي 215 - 199، صص 148ي انتشارات  ميراث مكتوب، سند شماره: تهران

  . 270 - 258 صص ،74انتشارات وزارت امور خارجه، سند : ، تهرانهاي ايتالياروابط دولت صفوي با حكومت

   A Chronicle of  the Carmelites‚ vol. 1, pp. 249-253.  
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 ،منصبان كليساي كاتوليك رم پيشنهاد نمود تا  بردگاني را از اقوام مختلف ساكن در ايرانصاحب

 گونه آداب و عقايد مذهب كاتوليك و اصول اساسي تبليغايند و ايناز سنين كودكي خريداري نم

 تربيشكسب مهارت ها را  براي  و سپس آندهندها آموزش به آن را ابتدا در اصفهان ين مسيحآي

لّغ  مسيحيت در ها به عنوان مترجم و مب از آن،تر شدند تا هنگامي كه بزرگبفرستد،به رم 

 عباس  شاه بدين منظور صورت پذيرفت كه اين پيشنهاد از طرف ژان تادهي ارائه.ايران بهره برند

 ي چراكه برپايه،، مخالفتي نخواهد نمود گرفتن چنين عملي از سوي پدران كارمليتبا انجام

.برده بايستي دين صاحب خود را اختيار نمايد  غالم و،داريعرفي بردهقوانين 
1

 ها كارمليت بنابراين، 

ايران اهداف بلند مدتي در  تبليغ دين مسيح در ي تحقق اهداف پاپ در زمينهيراستاهمواره در 

  .پروراندند ميذهن

   اصفهانين ارامنهبيكاتوليك در  ترويج مذهب  .4

 براي همراه نمودن ، به ايران و استقرار در پايتخت دولت صفويشان پس از اعزام،هاكارمليت

 كارهايي را به راه،آنان بين  تبليغ در چگونگييرباره تدابيري انديشيدند و د،ارامنه با خود

مجمع مقدس تبشير ايمان
2

  33رامنه به   ابينتبليغ در ، براي هكاز جمله آن ؛ در رم متذكر شدند

 آموزيمسيح، زبانمبلّغ براي ماندن در صومعه و اجراي آداب و مناسك دين 21 :مبلّغ نياز است

 تا ، نمودن آنانن ارامنه و موعظهبيي زندگي در غ ديگر برا مبل12ّ و ، كتب مقدسيو ترجمه

.گونه ارمنيان را به راه و رسم مذهب كاتوليك و عقايد اصولي مسيحيت رهنمون گردند ينبد
3

�

رمليت براي گرايش ارامنه به مذهب كاتوليك، ازدواج دختران كار ديگر مبلّغان كاراه  

 ز ارامنه بهتري ا افراد بيش،از اين راهچراكه  زادگان ارمني بود؛ توليك با نجيبكا مسيحي

.آوردندمذهب كاتوليك روي مي
4

 امنه را مجبور به پرداخت هنگامي كه شاه عباس ار، همچنين

 ، دين اسالم را بپذيرندد باي،كه اگر ارامنه وام خود را نپردازندفرمان داد  و ،نمودشان هايوام

 ، پرداختندها به آن، مبالغي ايشانتغيير دين از جلوگيرياي  و برها شتافتندبه ياري آنها كارمليت

 ساختن ارامنه به مذهبتر راستاي نزديكگامي در گونه  و بدينتا ديون خود را به شاه ادا نمايند

_____________________________________________________________________ 

1  Ibid, vol.1‚ p. 165. 

2  Sacred Congregation de Propaganda Fide 

3  A Chronicle of  the Carmelites ,vol.1‚ pp. 166-167. 

  .879انتشارات قطره، ص : تهران، 1 جد بهفروزي،ي محمو، ترجمهي پيترو دالوالهسفرنامه، )ش1380(پيترو، دالواله   4
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.شتندداكاتوليك بر
1

   

 پاپ متمايل سازند و براين باور بودند ها در صدد بودند تا ارامنه را به اطاعت از كارمليت  

 بايد ،هاي مسيحي اروپايا در سرزمين هاي مالي و سياسي به ارامنه در ايران و كمكي ارائهكه

هاي دول  براي برخورداري از حمايتاير ارمنيدر مقابل اطاعت ارامنه از پاپ اعظم باشد و ه

منصبان كليساي  به صاحب پيشنهاد پدران كارمليت.آيددرمسيحي بايستي به مذهب كاتوليك 

 يك رم در خصوص ارامنه اين بود كه در صورت عدم اعتقاد ارامنه به كليساي كاتوليك،كاتول

.بايد اموال ارامنه را مصادره نمايند ، ونيز و فلورانس و دول اروپاييهايدوك
2

    

ها موفقيت چنداني در تغيير مذهب ارامنه و گرايش آنان به مذهب كارمليت ،با وجود اين  

 هابين ارامنه و كارمليتهايي  همواره مخاصمات و درگيري،رواز اين. دنددست نياوربهكاتوليك، 

ها و ديگر مبلّغان كاتوليك در ايران هاي تبليغي كارمليت زيرا ارامنه از فعاليتوجود داشت؛

.آمدندند ودرصدد جلوگيري از آن  برميناراضي بود
3

  

     مسلمانانبينترويج مسيحيت در  .5

 كارمليت، مبلّغان مسلمانان ايران بود وبينكاتوليك در ها ترويج مذهبتيكي از اهداف كارملي

،  لذا،دين هدف بودن تحقق اي، همواره در انديشه حكومت شاه عباسيخصوص در دورههب

 كردندكارهايي ارائه ها بدين منظور راه آن، بر جاي مانده استهاكارمليتكه ازي يهابنابر گزارش

  ق1030/م1621 گزارشي كه در سال در ضمن ژان تاده ،به عنوان نمونه .م دادندهايي انجاوفعاليت

 هاي مبلّغان كارمليتيت مناسبي براي فعالي، ناحيهي لرستان بيان داشته كه منطقه،به رم فرستاد

 بسياري از مردم لرستان تمايل دارند كه مسيحي ...«:  استدر اين گزارش متذكر شده  واست

؛» دارند كه تعدادي از پدران روحاني براي آنها اعزام شونداضاشوند و تق
4

،  و بنابر اعتقاد وي

به  ،تريگرايش بيشنسبت به ساير مناطق ايران،  هايي از لرستانمردم شمال خوزستان و بخش

.دهندمذهب كاتوليك از خود نشان مي
5

  

_____________________________________________________________________ 

  .Ibid,vol.1‚pp. 207-208؛ 1154، ص 3فلسفي، همان، ج   1

2  Ibid ,vol.1‚ p. 493. 

3  A Chronicle of  the Carmelites,vol.1‚ p. 527. 

شود و در ها پرداخته ميشجا فقط به ذكر گزارها با اغراق بيان شده است و در اينرسد كه اين گزارشچنين به نظر مي   4

  .توان اظهار نظر نمودمورد صحت اين مطالب نمي

5  Ibid, vol.1‚ p.236. 
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توانستند در زمان  ، پس از يك دهه حضور در ايران و تبليغ مذهب كاتوليك،هاكارمليت  

اي كه در  در آورند؛ مسئلهمسيحين به آي را يان مسلمانايرانشماري از سلطنت شاه عباس اول 

 ،در يكي از اين اقدامات. گرديدانيان و شخص شاه  روحايت منجر به واكنش شديد علما ونه

 هاي كارمليتهباغبان صومعموفق شد كه  ،ق1027/م1618) سپتامبر( دسامبر21ژان تاده در تاريخ 

 و به هد غسل تعميد د، كه حسين نام داشت و يك ايراني از اهالي لرستان بود،در اصفهان را

 الياس خينوني وپس از پذيرش مسيحيت، نام، درآورددين مسيح
1

 را براي وي برگزيد؛
2

 كههمچنان 

ز به مسيحيت هاي الياس را ني يكي از نوهي وهمسر والياس و  خواهر در اقدامي ديگر توانست

.در آورد
3

، به دين راجالل به نام  ايراني يجوان، ق1028/م1619 سپتامبر 14در همچنين  ژان تاده 

 ها خدمتكار پيترودتها  غسل تعميد داد و چون جالل ممسيح درآورد و در كليساي كارمليت

 صليب مقدس، كه در روز عيد ايندليل، دالواله پدر خواندگي او را پذيرفت و به دالواله بود

ورمسيحي شده بود، اورا خاچات
4

 چندي. ل لرستان و برادر همسر الياس بودور نيز اهخاچات.  ناميد

 ژان تاده به دستسه نفر ديگر از مسلمانان اصفهان  ،نيزق 1030/م1621 دسامبر 28در  ،بعد

،، يوسف و اسكندر بودها ابراهيم كه اسامي آن،مسيحي شدند
5

، حي شدنها بعد از مسي و آن

 اكراد جزو الكساندر ،آناناز بين كه ، تغيير نام يافتند، الكساندرژوزف و ، هاي آبراهامبه نام

.بوده است
6

   

ه و دستگاه حكومتي از اين امر  كامالً مخفيانه بود و شا،البته تغيير دين مسلمانان مذكور

،اطالع بودندبي
7

 ، را نيز مسيحي كرده بودند و قطعاً پدران كارمليت تعداد ديگري از مسلمانان

_____________________________________________________________________ 

ها در ي كارمليتمدت هفت سال در خدمت پدران كارمليت بود و به تاكستان صومعه) Elias Cainoni(الياس خينوني    1

  . 219، 152ي ، سند شمارهاسناد پادريان كرملي. نمودمي   اصفهان رسيدگي

2  Ibid,vol.1‚ p.259. 

  .949 - 948، صص 2دالواله، ج   3

ي مجموعهكه در شايان ذكر اين. است» ي صليبهديه«خاچاتور، نامي رايج در بين ارامنه و در زبان ارمني، به معناي    4

، ياد شده است، كه »خداداد«ي به معنا» وردياهللا«از خاچاتور نام برده نشده و از اين فرد تحت عنوان  مكاتبات شاه عباس

دالواله، : تر، نكبراي آگاهي بيش. شوددر واقع اين دو با هم جمع هستند، چرا كه خاچاطور به معناي خداداد هم تلقي مي

  . A Chronicle of  the Carmelites, vol.1‚ p. 259 ؛220،ص152ي ، سند شمارهاسناد پادريان كرملي؛ 928، ص 2ج

، اسكندر، )خداداد(، بيان شده است كه هر چهار نفر، يعني خاچاتور ي مكاتبات شاه عباسمجموعهد، در بايد متذكر ش   5

- جا كه در كتابق، توسط ژان تاده مسيحي شدند، اما از آن1030/ م1621يوسف و ابراهيم، همگي در تاريخ هفتم سپتامبر 

م مسيحي شده است، 1619اشاره شده است كه خاچاتور در سال  در ايران هانگاري كارمليت وقايعو ي دالواله سفرنامههاي 

، 152ي ، سند شمارهاسناد پادريان كرملي: تر، نكبراي آگاهي  بيش. تر استناد نمودهاي اين دو كتاب بيشتوان به گفتهمي

   .vol.1‚p. 259 Ibid,.؛ 928، ص 2؛ دالواله، همان، ج 220ص

6  Ibid.  

  .951 - 950ص ، ص2دالواله، همان، ج    7
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 در ،دادند و تعداد اين افراد محدود بودفيانه اين تغيير دين را انجام مياما چون به صورت مخ

 كسي كه اخبار اصفهان را براي ،داردبيان ميه دالواله كچنان. اي نشده است اشارهبه آنمنابع 

مخفيانه مسيحي شده بود  صورت  به نام نظر بيگ بود كه به يك قزلباش ايراني،آوردوي مي

.گفتندمي» توماس كپني«ها و دالواله به او و كارمليت
1

  

 ياد شده را براي آموزش و اننومسيحيشماري از   ژان تاده ،ق1031/م1621در اواخر سال 

 هرمز فرستادنشين مسيحيي، به منطقهترهاي مذهب كاتوليك و امنيت بيشتر آموزهتعليم بيش
2

 

  روحانيان مسيحي ساكن در هرمزيكه از جمله( ريش سفيد »پادري بلتار«يي خطاب به هاو نامه

»آندراداِروي فريرا د«و كاپيتان پرتغالي هرمز  و شخص ) بود
3

 سيحيان نگاشت و از اين نوم

 افراد معرفي ها، ابتدا بهژان تاده در اين نامه .ها را به هرمز برساننددرخواست نمود كه اين نامه

مخارج  ها در اصفهان خرج وي كارمليتجا كه خانه از آنشود،ميمتذكر   وپردازدمي امياعز

 كه آداب و آيين كندمي سفارش ، سپسن افراد را به هرمز فرستاده است؛ اي،سنگيني داشته

 ها خواندن و نوشتن بياموزند، جا و مكان مناسبي، به آنت را به خوبي به آنان تعليم دهندمسيحي

. محبت و شفقت نمايندايشانو در حق  ختيار آنان بگذارنددر ا
4

 گونهتاده دليل اين امور را اين  ژان

 و اين سبب خواهد شد كه ديگر بندگان خدا دليلي و دلداري داشته باشند، ...«: كندذكر مي

بسيار كس قبول كند به دين حضرت عيسي صاحب ما و خالص كننده  براي آنكه غير از آنها

.» او در پناه شما دائم باشدما كه
5

   

 اصفهان به سوي هرمز عزيمت از ،ق1031/م1621 دسامبر 13 اين نومسيحيان در ،سانبدين  

- رسيد، مشاهده نمود كه ميان لشكر امام) بندر عباس( الياس به بندرگمبرون  اما وقتينمودند؛

 از ، لذا؛گرفته استگ درهاي ساكن هرمز جن، با پرتغاليها، و انگليسي حاكم شيراز،خانقلي

_____________________________________________________________________ 

  .1198، ص 2همان، ج   1

ي سبب اين سفر، آمده است كه، اين نومسيحيان خود به  دربارهي مكاتبات شاه عباس،مجموعهشايان ذكر است كه در    2

توانستند در كمال امنيت به جا ميها را به هرمز بفرستد؛ چراكه در آناصرار از پدران كارمليت درخواست نمودند كه آن

شغول شوند و از كشيشان كارمليت ساكن هرمز، آداب و عقايد مذهب كاتوليك را بياموزند تا بعد از آن بتوانند در عبادت م

حتي در اين سند ذكر شده است كه ژان تاده، به دليل بروز جنگ . سرزمين ايران سايرين را به دين مسيح دعوت نمايند

اسناد : تر، نكبراي آگاهي بيش. فايده بوده است شده، اما ممانعت وي بيهاها، مانع رفتن آنميان سپاه شاه عباس و پرتغالي

  .Ibid,vol.1‚ p.259 ؛228- 227، صص156ي ، سند شمارهپادريان كرملي

، فرماندهي كل ناوگان پرتغال را در جنگ بين ايران و پرتغال، در راستاي باز )Ruy  Freira de Andrada(روي فريرا دِآندرادا   3

  . 987 - 986، صص 2دالواله، همان، ج : تر، نكآگاهي بيش  براي.هرمز به عهده داشت  گيريپس

  . 223 - 219، صص 154- 152ي ، اسناد شمارهاسناد پادريان كرملي   4

  .222، ص 153ي همان، سند شماره   5
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 خود و ،گردند پيشنهاد داد كه به اصفهان باز افراديبقيه به ،آن جا كه شرايط را نامساعد ديد

-  كارگزاران امام،راه يميانه اما در .شودهرمز سپار از هر طريق ممكن رهتصميم گرفت كه 

 را به جرم جاسوسي  او،لذا. ند ژان تاده را يافتي نامه، در تفتيش از ويدو شك كردند وخان بقلي

 با نيروهاي پرتغالي مستقر در هرمز ه چراكه هرگونه مكاتب،گير كردندها دستبراي پرتغالي

 مستر موس انگليسي كه در ميان در زمان بازجويي از الياس،.  بودبه دستور شاه ممنوع شده

ها متوجه شد كه در هاي كارمليتي نامه با ترجمهخان حضور داشت،ارگزاران امام قليك

، عالوه بر الياس، در  ولي چون نام چهار تن ديگرود ندارد،ها اخبار سياسي وجنگي وجنامه اين

 ها و اسنادي با خود به گمان بر اين نهاد كه شايد همراهان وي نامه،ها آورده شده بوداين نامه

 ودر ،ها بوده باشداي آنها و جاسوسي برراستاي كمك به پرتغاليهمراه داشته باشند كه در 

 ، وي مسيحي شدن خود و نام همراهان خويش را بازگو نمود و سرانجامي الياسجريان شكنجه

 ، ميان چرمي پيچيدندكارگزاران امام قلي خان اورا به جرم جاسوسي و برگشتن از دين اسالم

.كه ازدنيا رفت تا اين،كوب كردندو بر بلنداي چوبي در بندر عباس ميخ
1

   

 )اهللا وردي(وراچاتگونه آمده است كه خها اينهاي كارمليتذكر است كه در گزارششايان   

.شدن الياس بوده است و او نيز به سرنوشت الياس دچار گرديدشاهد چگونگي كشته
2

 دالواله 

ها ها مرتد و دشمن كاتوليكنآ: گويدمي و كندميها را مقصر قلمداد در اين ماجرا، انگليسي

. و اين توطئه را عليه پدران كارمليت به انجام رساندندندبود
3

 ي فوريه13 خبر اين واقعه در تاريخ 

 ي به حاكم دارالسلطنه، لذا؛ خشمگين نمود راعباس رسيد و اوق به شاه1032/م1622 سال

 هاييتن از مسلمانان و نيز ارسال نامهاصفهان دستورداد كه ژان تاده را در مورد مسيحي كردن پنج 

اما ژان تاده براي رفع اتهامات وارده در مقام پاسخ . خواست نمايدبه مقامات پرتغالي هرمز، باز

_____________________________________________________________________ 

   .,pp. 259-260 Ibid, vol. 1؛ 249-  248، صص 158ي ، سند شمارهاسناد پادريان كرملي   1

خبري ) اهللا وردي( بيان شده است كه از خاچاتور ي مكاتبات شاه عباسمجموعهجا بايد به اين نكته توجه كرد كه در در اين   2

از طرف ديگر، آن طور كه دالواله در . حاصل نشد و  مشخص نگرديد كه او در اين ماجرا كشته شد و يا جان به در برد

گيري ر همراه اين چهار نفر به هرمز نرفته بود؛ چراكه نظربيگ كه ماجراي دستهايش بيان مي دارد، ظاهراً خاچاتوگزارش

جالل يا خاچاتور توسط مأموران شاه تحت تعقيب قرار گرفته «: نو مسيحيان را براي دالواله شرح داده و متذكر شده بود كه

ورود به اصفهان از ماجرا با خبرگرديد، مجبور گشت وقتي قبل از بود، اما او كه در آن زمان از يك سفر تجارتي از هند باز مي

شد همسرش را از اقامتگاه روحانيان كارمليت خارج كند و سپس آنها مخفيانه از اصفهان خارج شده و به شيراز آمدند و 

هاي شدن اوضاع بتوانند آزادانه از ايران خارج شده و به سرزمين چند ماهي را به طور ناشناس سپري كرده تا پس از آرام

تر، براي آگاهي بيش. هاي بيان شده در منابع مذكور، تناقض وجود داردبدين ترتيب، در ميان گزارش. »مسيحي نشين بروند

  ؛1200، ص 2؛ دالواله، همان،ج229، ص156ي، سند شمارهاسناد پادريان كرملي: نك

  A Chronicle of  the Carmelites, vol. 1, p.260. 

  .1199، ص 2دالواله، همان، ج    3
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و منفعت سالطين خود به شاه برآمد و بيان نمود كه وي همواره ودر تمام امور، دين و مذهب 

 سيحيتمنشر ، تبليغ و يت به عنوان جانشين و عبدالمسيح پدران كارمليگيرد و وظيفهرا در نظر مي

بين ارامنه و مردان ايراني براي تبليغ اسالم در است و اين همان كاري است كه شاه و دولت

.دهندگرجيان انجام مي
1

   

افراد الزم به يادآوري است كه شاه عباس به محض با خبر شدن از ماجراي مسيحي شدن   

ها بسته شود و همچنين مليتي كار داد كليسا و صومعهفرمان، ها به هرمز و اعزام آنياد شده

  توقيف كنند و،كردندآنان زندگي ميگاه كه در اقامترا تمامي پدران كارمليت و حتي كساني 

هاي هند و نيز به فرمان وي تمام قسمت و بر آن نگهباني قرار دايند در منزلي زنداني نمها راآن

 تريبيش يشاه خبر داده بودند كه عدهها به كردند، چراكه انگليسيها را تفتيش ي كارمليتصومعه

.اندگشته مزبور پنهان ياز مسلمانان مسيحي شده و در صومعه
2

 هاي ظاهراً پاسخ،همه با اين

يكي ديگر  هر چند فرمان داد تا ؛زيرا از تعقيب وي دست برداشت.  شاه را راضي كرد،ژان تاده

.يندسار نما، سنگ، كه اسكندر نام داشتاز نو مسيحيان را
3

  

از وي به  عباس مكاتبات شاهيمجموعه  كه در،اي از طرف دالواله انتشار رديه،در اين اثناء  

»زاده رومانيهبيگ«نام 
4

شدن  انتشار خبر مسيحي، و از سوي ديگر، از يك سو، يادشده است

 از. ن را برانگيختخشم جمعي از علما و روحانيا ، از مسلمانان توسط پدران كارمليتتعدادي

شمار  كه وي نمودنددند و بيان كرنزد شاه عباس عليه ژان تاده شكايت در  ها آن،اين روي

  تا،تر شدها روز به روز بيش و تعداد اين شكايت،را مسيحي نموده استزيادي از ايرانيان 

_____________________________________________________________________ 

  .1199، ص 2؛ دالواله، همان، ج 227- 223، صص 155ي ، سند شمارهاسناد پادريان كرملي   1

  ؛ 964، ص 3؛ فلسفي، همان، ج 1199، ص 2؛ دالواله، همان، ج231- 230، صص 156ي ، سند شمارهاسناد پادريان كرملي   2

  Ibid, vol. 1, p. 260. 

  .Ibid, vol.1,pp. 261-262 ؛235- 233، صص 156ي ، سند شمارهاسناد پادريان كرملي   3

كه وي در چنان. اي در رد دين اسالم به زبان فارسي منتشر نمودمنظور از بيگ زاده رومانيه، پيترو دالواله است كه كتابچه   4

يرتراش، يكي از ي مير محمد زهگق، به همراه پدر مانوئل، يكي از روحانيان آگوستيني پرتغالي، به خانه1031/م 1621سال

بزرگان اصفهان رفت و در آن جا با عالمي فقيه به بحث و جدل در مورد اختالفات دين مسيح با دين اسالم پرداختند و 

اي در رد اسالم به زبان فارسي نگاشت و از مير محمد زهگير درخواست نمود كه آن را دالواله بعد از پايان اين جلسه مقاله

 علوم ديني منتشر سازد و علّامه ميرمحمد باقر داماد كه مرجع و مجتهد آن دوران بود، يكي از در بين بزرگان و عالمان

گويي به اين رديه انتخاب نمود و سيد احمد علوي نيز در شاگردانش را، به نام سيد احمد علوي عاملي اصفهاني، براي پاسخ

دالواله، همان، : تر، نكبراي آگاهي بيش.  نگاشتالنصراني ةشبهاللوامع الرباني في رد مقابل اين رديه كتابي تحت عنوان 

 التفاعل ،)م2004(؛ محمدرضا وصفي 973، ص2، جسياست و فرهنگ روزگار صفوي؛ جعفريان، 1069- 1066، صص2ج

ي دكتري، زير نظر ، رساله)م1501-  1629/ق 907-  1038(بين االسالم و المسيحيه في ايران  في العهد الصفوي االول 

  .316 - 307العلوم الدينيه، صص کلیةالقديس يوسف  جامعة: تر سمير خليل سمير اليسوعي، بيروتدك
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جايي كه برخي شهادت دادند كه وي چند هزار مسلمان
1

اما شاه عباس  . را مسيحي نموده است

 اروپا، به سخنان و  ايران و دول مسيحيبين يخوردن روابط دوستانهگيري از بر هم يشراي پب

 زيرا از نظر ،ها قائل نشديتتوجه چنداني نكرد و مجازات زيادي براي كارملشكايات علما 

ي  ژان تادهنه ، مستحق كيفر بودند، خروج از دين اسالمدليلبه بودند كه نومسيحيان اين  ،وي

 داد كه يوسف و فرمان ،بدين منظور.  ديني خود در ايران عمل نموده بوديظيفهبه ومسيحي كه 

؛ و بسوزانندنندسار كابراهيم را نيز سنگ
2

 از سويي توانست شاه ايران با اتخاذ چنين سياستي، و 

از سوي ديگر تا حدي خشم  و   ايران و دول مسيحي را حفظ نمايد وبين يروابط دوستانه

  . ما را  نسبت به اين مسئله كاهش دهدنارضايتي عل

 ، داد با ژان تاده و ساير پدران كارمليت فرمان پس از مدتي به كارگزاران خود، شاه،همچنين  

يشان به عبادت ها و كليساهادهند در صومعه و به آنان اجازه كنند، با احترام رفتار مانند گذشته

كه وي به پايتخت بازنگشته، تا زماني،د اما متذكر شها نشود؛بپردازند وكسي مزاحم آن
3

  آنان را

 ها فرار نكنند و اجازه ندهند كه از صومعه خارجبگيرند و مراقب باشند كه كارمليتتحت نظر 

. ورود هيچ مسلماني به محل اقامت آنان ندهنديشوند و نيز اجازه
4

  نگهباناني از سوي،سان بدين

،خسرو ميرزا
5

 اما ظاهراً پدران. ها شدند كارمليتي مراقبت از صومعه، مأموري اصفهان داروغه

در  ،ق1033/م1623  سال در،هايي از سوي نگهبانان مذكور، به دليل ايجاد مزاحمتكارمليت

�� اي كه بهضمن نامه بيگ�
6

 هاي ايجاد شده، از وي درخواست نمودند از مزاحمت نگاشتند

.نمايد و به اين امر رسيدگي ندجلوگيري ك
7

  

 ي شرايط براي پدران كارمليت بهتر شد و نگهباناني كه در اطراف صومعه،اما پس از مدتي  

_____________________________________________________________________ 

كه پدران كارمليت بيش از پنج نفر از مسلمانان را مسيحي نموده بودند، هيچ شكي وجود ندارد؛ زيرا بايد متذكر شد، در اين   1

اما . ي الياس نيز به دست ژان تاده مسيحي شده بودندمسر و نوهطور كه  اشاره گرديد، غير از اين پنج نفر، خواهر و ههمان

ي ساكن در اي است  به ارامنهرسد، اشارهي علما كه تعداد مسلمانان مسيحي شده هزاران نفر بوده، به نظر مياين گفته

ژان تاده به ديانت روستاهاي ارمني نشين اطراف اصفهان كه توسط شاه عباس مسلمان شده بودند و پس از چندي به دست 

التفاعل بين ؛ وصفي، 949- 948، صص 2 ؛ و ج733، ص 1دالواله، همان، ج : تر، نكبراي آگاهي بيش. مسيحي بازگشتند

  .322، ص االسالم و المسيحيه في ايران  في العهد الصفوي االول

  . 235- 234، صص 156ي ، سند شمارهاسناد پادريان كرملي   2

  .234، ص 156ي ، سند شمارهاسناد پادريان كرملي. ي خراسگان مستقر بود در منطقهشاه عباس در آن زمان   3

  .965، ص 3؛ فلسفي، همان، ج 1200، ص 2؛ دالواله، همان، ج246- 244، صص 156ي ، سند شمارهاسناد پادريان كرملي   4

ي دراني، از سوي شاه عباس به سمت داروغهخسرو ميرزا از امير زادگان گرجي تازه مسلمان بود و پس از ميرعبدالعظيم مازن   5

  .1200، ص 2؛ دالواله، همان، ج 1179، ص 3فلسفي، همان، ج : تر، نكبراي آگاهي  بيش. اصفهان منصوب  شد

ي شاه ي غالمان شاهي و خزانه دار و سركار عمارات سلطنتي اصفهان بود كه بسيار مورد توجه و عالقهمحب علي بيگ، لَلِه   6

  .819 و 785، صص 2فلسفي، همان، ج: تر از او، نكبراي آگاهي بيش. ار داشتعباس قر

  .251 - 250، صص 160ي ، سند شمارهاسناد پادريان كرملي؛ 1200، ص2دالواله، همان، ج   7
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ي گاه صومعه به دستور مقامات دولتي برداشته شدند و تنها گه،ها حضور داشتندكارمليت

ها ديگر آن ارزش و احترام سابق را نزد مردم و دستگاه اما آن. نمودندها را تفتيش ميكارمليت

، كسي به كليساي ديگر جز فرنگيان و مسيحيان كاتوليكبود كه گونه  اين.ومتي نداشتندحك

دران كارمليت در  پيكرد و حتي كودكان مسيحي كه در مدرسهوآمد نميها  رفتكارمليت

 مزبور را ترك كردندي، همگي مدرسهديدنداصفهان آموزش مي
1

 و الجرم ژان تاده براي 

، دستور عباس تقاضا نمود كه در قالب حكمي از شاه ،ايضمن نامه ،شكستن فضاي ايجاد شده

 ها بتوانند مانند سابق به و آنها نشودهاي كارمليت مزاحم فعاليتتا از آن پس كسيدهد 

.زندگي خود بپردازند
2

مهمانان خاص  كه به پدران كارمليت به عنوان اي حتّي ظاهراً مقرّري

 ق به1033/  م1623ه در سال اي ك بود؛ زيرا ژان تاده در نامه، قطع شدهشدشاه عباس داده مي

�� .كرده است، قطع اين مقرّري را متذكرشده و تقاضاي پرداخت مجدد آن را بيگ نگاشته �
3

   

قه و از  و به دنبال آن اخراج مسيحيان از آن منط،ق1032/ م1622سقوط هرمز در سال   

 و شرايط پيش ،ها در هرمز از سويي تبليغي كارمليتهاي اقتصادي و رفتن يكي از پايگاهدست

در ايران به را ها كارمليتشرايط سياسي و اقتصادي ، ي ديگرآمده براي پدران كارمليت از سو

 ،هر چند كه اين شرايط باعث  نااميدي پدران كارمليت نشد. شدت تحت تأثير قرار داد

اگر چه مسلمانان هرمز را به عنوان «: ويدگها ميهاي كارمليته ژان تاده در گزارشكچنان

، اما ما به صورت همه جانبه و مجدانه نداهگرفتپس   بازيك تنبيه و مجازات از مسيحيان 

يزي نياز نداريم و مانيم و به چهاي مادي و معنوي محروم ميم كمكفعاليت كرده و از تما

.»...كنيم تا از حواريان مسيح باشيماكنون تالش مي
4

   

 منداييانبينها در كارمليت هايفعاليت  .6
5

  

 .بين منداييان بود در يت تبليغ و ترويج مسيح،ها در اين دورهاز جمله اقدامات مذهبي كارمليت

ها در ايران  آداب و رسوم و عقايد مندايي، مناطق سكونتيها ابتدا به تحقيق درباره آن،لذا

_____________________________________________________________________ 

  .1209، ص 2دالواله، همان، ج   1

  .  247 - 246، صص 157ي ، سند شمارهاسناد پادريان كرملي   2

  .251 - 250، صص 160ي همان، سند شماره   3

4  A Chronicle of  the Carmelites ,vol. 2‚ p. 926. 

- ها عقايد خاص خود را دارند و زبانآن.  هستند تعميد دهندهيا صابئيان، پيروان حضرت يحيي) Mandaeans(منداييان    5

حكومت صفويان در مناطقي از ي ها در دورهآن. نام دارد» سيدرا«شان، زبان مندايي است و يكي  ازكتب مذهبي آنان 

دالواله، همان، ج :  نك  از آنانتر براي آگاهي بيش.ايران، از جمله رامهرمز، شوشتر، دزفول، ميناب و هويزه، حضور داشتند

  . Ibid,vol.1, p. 333؛1596- 1595و 1187، صص 2
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.حتي آنان را به دين مسيح دعوت نمايندبه رابتوانند  گونهبدين تا ،پرداختند
1

آنان بيش از همه  

ها را به آورند و سپس آندين مسيحي در و به هند فرزندان منداييان را آموزش دبر آن بودند تا 

 پدران ، همچنين.دگيرنر بهره نان به عنوان سرباز در سپاه و لشك و از آبفرستندرم و اسپانيا 

سيدرا يعني ،هاذهبي منداييكتاب مكارمليت تصميم گرفتند 
2

 بدين .را به عربي ترجمه نمايند، 

ند  حاضر شدند مذهب كاتوليك را بپذير، با بيان شروطي، سرانجام تعدادي از منداييانترتيب،

كه  اين:خي از اين شروط از اين قرار بودها غسل تعميد داده شوند، كه برو به دست كارمليت

 ،مسلمانان بپردازندخود را به  ي جزيهبتوانندتا ار آنان قرار دهد در اختي ييهاپاپ ساليانه كمك

به  كه، دوم اين.اخت جزيه معاف بداردها را از پردايران مذاكره نمايد تا آنكه با شاه و يا اين

 مجبور گاههيچ و ،دن برگزار نماييمنداي، طبق آيين شان رامراسم ازدواجتا ها اجازه داده شود آن

  تا اجازه داده شودبه آنان كه،سوم آن .آورند درمسيحيانازدواج شان را به  دخترانكهباشندن

  خود را بخورندي ذبيحهكه،چهارم آن و ؛ را طبق آداب ورسوم خودشان دفن نمايندمردگان خود

.كننداستفاده  ،شده توسط مسيحيان يا مسلمانانذبح  گوشت حيوانات ازمجبور نباشند و 
3

 در 

پذيرش اين چراكه  كردن منداييان بازماندند؛از مسيحيها كارمليت ، اين شروطتعيين با ،واقع

.ي بودشروط به معناي حفظ آيين منداي
4

  

)آشوريان( كلدانيانبينهاي تبليغي در  فعاليت  .7
5

   آذربايجان ي منطقه

 ترويجم، تالش براي  حكومت شاه عباس دويهاي مذهبي كارمليت ها در دورهاز جمله فعاليت

ي  اروميه و منطقهي درياچهپيرامونساكن در ) نسطوريان(ن آشوريانبيمذهب كاتوليك در 

 ،ق1063- 1062/م1653- 1652هاي درخالل سال ، تعدادي از پدران كارمليت، لذاآذربايجان بود؛

هاي خود، نسطوريان ساكن در اين  با موعظه تا بتوانند،به سوي تبريز و سلماس عزيمت نمودند

 پيروان كليساي كاتوليك رم يدر زمره وآنان را زنداطق را به مذهب كاتوليك متمايل سامن

.درآورند
6

  حائز اهميتبه دو دليلارمليت  براي مبلّغان ك، آشوريانبيني تبليغي در ها اين فعاليت

_____________________________________________________________________ 

1  Ibid,vol. 1‚ pp. 324-326. 

2  Sidra 

3  A Chronicle of  the Carmelites,vol.1, pp. 327-338. 

4  Ibid, vol.1, p.  336. 

ي اروميه ساكن هستند، به نام آشوري و كلداني كه در شمال غرب كشور و پيرامون درياچه مسيحيان نسطوري ايران،   5

رج افشار اي: تر  راجع به آنان،نكبراي آگاهي بيش. م به بعد، در اروپا بدين نام اشتهار يافتند16ي آنان از سده. مشهورند

ايرانيان آشوري و ، )ش1382(؛ ژانست صليبي 40، شي اطالعات ماهانهمجله در ،»نسطوريان ايراني«، )ش1350تيرماه (

  .11هاي فرهنگي، ص انتشارات دفتر پژوهش: ، تهرانكلداني

6  Ibid,vol. 1,p. 382. 
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 ، به دين تبليغات مسلماناندر برابر بمانند وكه نسطوريان ايران نسطوري باقي  يكي اين:بود

  .  آنان به كليساي كاتوليك رم بپيوندندكهآن و ديگر ؛اسالم گرايش پيدا نكنند

 زبانگفتند و با سخن ميزبان خاص خود به  ذكر است كه آشوريان ساكن اين مناطق، شايان  

 ها پدران كارمليت در ابتداي امر بايستي توسط يك واسطه كه زبان آن، لذاآشنايي نداشتند؛فارسي 

ها به سراغ اين نسطوريان  كارمليت،سان بدين.كردند ارتباط برقرار ميت، با آنان دانسرا مي

 ها با آناناي بود كه ابتدا كارمليت ي تبليغ به گونه اما شيوه؛ها پرداختندن آنبيرفتند و به تبليغ در 

.كشيدند تمام مذهب نسطوري را به چالش مينمودند و سپس با زيركيكيشي مياظهار هم
1

   

 توليكبه مذهب كا سرانجام موفق شدند تعدادي از آشوريان مناطق مزبور را ،پدران كارمليت  

  با وجود تغيير،اند كه آشوريانهاي خود بيان داشتهها در گزارشكارمليتكه همچنان. درآورند

 اندپذيرش مذهب كاتوليك، برخي از جزئيات آداب مذهب نسطوري را فراموش نكرده كيش و

 براي آشوريانموضوع پذيرش پنج جمله از آن ؛ورزندها مبادرت مي آن دادننان به انجامو همچ

 اعتراف) 2؛ داشت براي نسطوريوس عدم برگزاري مراسم بزرگ)1: ت اند ازردشوار است كه عبا

مجدد كشيشان بعد از عدم ازدواج ) 4 ؛اعتقاد به دائمي بودن پيوند زناشويي) 3 ؛به تمامي گناهان

ل خشونت و بدرفتاري حكّام مسلمان؛  ترس و واهمه از اعمانداشتن) 5 ؛شانگ همسر اولمر

.ه استها اهميت داشترد آخر بيش از همه، براي كارمليتمو ظاهراًكه 
2

  

     تبليغ مسيحيت راستايها ازدانش پزشكي در  كارمليت گيري  بهره.8

 در حال مرگ يعميد كودكان شيعهدر ايران، غسل ت هاهاي مذهبي كارمليتاز ديگر فعاليت

و از  ت در مي آوردند،مسيحيبه ها را ود، آنغان كارمليت با اين عمل به ظنّ خبود و مبلّ

 ،در اين دوره .شدندافراد مسيحي مستقيماً وارد بهشت ميديدگاه آنان، كودكان مذكور به عنوان 

اغلب پدر بالتازار
3

ي كودكان ها حتّ آن.پرداختندر مي اين كا دادن و پدر ديونيسيوس به انجام

رهاي اعالم شده از سوي بنابر آما .دادندشتي و يهودي را نيز غسل تعميد ميدر حال مرگ زرت

ق،  1059/م1649در سال   و، نفر120ق، 1058/م1648ها، مبلّغان كارمليت در سال كارمليت

. نفر را غسل تعميد دادند326ق، 1060/م1650 و در سال ، نفر375
4

 درخود ها  كارمليت

_____________________________________________________________________ 

1  Ibid,vol.1, pp. 382-385. 

2  A Chronicle of  the Carmelites, vol.1, p. 386-387. 

3  Fr.Balthazar of S.Mary 

4  Ibid, vol.1, pp. 393-394. 
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يماري نزد سوريه، مردم فرزندانشان را در هنگام ب در ايران و: ند كهاكردههايشان بيان گزارش

و انجيل كنند  تا براي فرزندشان دعا نمايندها درخواست مي از آنوآورند پدران كارمليت مي

يانه و به دور از چشم  كشيشان كارمليت اين كودكان را به صورت مخف،ينب و در اين ،بخوانند

   .كردند و مسيحي ميدادندمي غسل تعميد ،شانوالدين

  كه پدران كارمليتخصوص اقشار مستمند جامعه، با اين گمان مردم ايران و به،بدين ترتيب  

گيري از بردند و متأسفانه آنان با بهرهها ميدانند، فرزندان بيمارشان را نزد آندانش پزشكي مي

آن دسته از بود كه گونه اين. نمودند، مسيحي مي به گمان خود،كودكان مذكور را ،اين فرصت

 تريهاي بيشپدران كارمليت كه در پزشكي و داروشناسي متبحر و خبره بودند، توانستند موفقيت

بردند، بلكه ساير شهروندان ها مي چراكه مردم نه تنها كودكان بيمارشان را نزد آنكنند؛كسب 

.رفتند، نزد آنان مي معالجه ودريافت دارونيز براي
1

  

جا كه مسلمانان و شيعيان آن از: نداههايشان متذكر شدها در گزارش، كارمليتهمچنين  

، مبلّغان كارمليت از اين نوع ، معتقدند چون طلسم و چشم زخم،ايران به برخي از خرافات

 ، تا با خواندن دعا و انجيل،ايندنميها را به سوي خود جلب م و آنكنندمياعتقادات استفاده 

.سازندمند ميت عالقهمسيحيبه ها دور كنند و با اين ترفند آنان را ها را از بديآن
2

 شايان ذكر 

 ها آن،عنوان مثال به. شمردندخود مياز افتخارات است كه پدران كارمليت دادن غسل تعميد را 

 كودك مسلمان 572  تعدادق،1068- 1065/م1658- 1655هاي درطي سالگزارش دادند كه 

 ،كه پدر ديونيسيوس در طول مدت مأموريت خود در ايران و يا اين،نداهرا غسل تعميد داد

. نفر را با دستان خود غسل تعميد داد2000
3

تر در  شايان ذكر است كه مبلغان كارمليت بيش

هاييخانهنوان
4

دادن اين امور  به انجام ،دشهرهاي ايران تأسيس كرده بودناز  كه در برخي 

_____________________________________________________________________ 

  ؛   86و فرهنگي، ص علمي  انتشارات:ي اسماعيل دولتشاهي، تهران، ترجمهي صفويهانقراض سلسله، )ش1383(الكهارت الرنس   1

  Ibid, vol.1, pp.395-396. 

2  A Chronicle of the Carmelites ,vol.١, p.396. 

3  Ibid‚ vol.1‚ p.396  

دست است كه سرپرست و افراد تهيگاهي براي مسافران، كودكان بيدر فرهنگ غرب به معناي اقامت) hospice(خانه نوان   4

ها در ايران، اصوالً محلي بود كه اتباع هاي تأسيس شده توسط كارمليتخانهاما نوان. شوداي  مذهبي اداره ميتوسط فرقه

گزيدند، و نيز مردم براي درمان بيماران خود و دريافت دارو به جا اقامت ميآمدند، در آن كاتوليك كه به ايران مياروپايي 

ي ابوتراب نوري، ، ترجمهكتاب تاورنيه، )ش1331(ژان باپتيت تاورنيه: تر، نكبراي آگاهي بيش. كردندجا مراجعه ميآن

ي ، ترجمهي كارريسفرنامه، )ش1383(؛ جوواني فرانچسكوجملي كارري257ص ي برادران باقراف، انتشارات مطبعه: تهران

  .223و206انتشارات علمي و فرهنگي، صص : عباس نخجواني و عبدالعلي كارنگ، تهران

Merriam Webster´s Collegiate Dictionary(2003), Eleventh Edition,United States of America, An Encyclopedia 

BRITANICA Company. p.601. 
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  .پرداختندمي

  نتيجه

راستاي  تبشيري در - هاي تبليغي فعاليتيدر زمينهعصر صفوي پا در پدران كارمليت برهنه

  و درباريانان صفوي  و حتّي سعي داشتند شاهفراوان نمودندهاي ش، تالترويج مذهب كاتوليك

 از جمله ، ايرانييجامعه مختلف قشرهاي بينرا نيز به آيين كاتوليك متمايل سازند و در 

چه مسيحي اگر. تبليغ و ترويج آن مذهب زدنددست به  ، كلدانيان و آشوريان، ارامنه،مسلمانان

ها همچنان نزد شاه و مردم متزلزل نمود، اما آندر  تعدادي از مسلمانان موقعيت آنان را ساختن

 هاي مبلّغانفعاليتشايان ذكر است كه  .داميد نشدنكردند و نابراي تحقق اهداف خود فعاليت 

هاي آنان تا دوران سلطنت برهه خاتمه نيافت وحضور و فعاليتكارمليت در ايران، در اين 

   .يافتادامه چنان هم، )م1779- 1765/ق1193- 1179(كريم خان زند

  منابع

  فارسي. الف

 كوشش منوچهر ستوده و با همكاري  به،)ش1383(اسناد پادريان كرملي بازمانده از عصر شاه عباس صفوي  - 

  �.انتشارات ميراث مكتوب: ايرج افشار، تهران

�.40، ش اطالعات ماهانهي  در مجله،)ش1350تيرماه (»نسطوريان ايراني«افشار، ايرج،   - 

 مقاالت ي، در مجله)ش1378زمستان (» تبليغ مسيحيت در قلمرو اسالم و پادريان در ايران«امين، سيد حسن،   - 

  . 66، ش رسي هاي تاريخيو بر

انتشارات مركز مطالعات و تحقيقات : ي حسن قنبري، قم، ترجمهآيين كاتوليك، )ش1381(برنتل، جورج   - 

  .  اديان و مذاهب

ي برادران انتشارات مطبعه: ي ابو تراب نوري، تهران، ترجمهكتاب تاورنيه، )ش1331(تاورنيه، ژان باپتيت   - 

  .باقراف

  .علم انتشارات :، تهران2ج ،صفوي روزگار فرهنگ و سياست، )ش1388(رسول، جعفريان  - 

انتشارات : ي محمود بهفروزي، تهران، ترجمه2 و 1، جي پيترو دالوالهسفرنامه، )ش1380(دالواله، پيترو  - 

  .قطره

  .انتشارات توس: ي اقبال يغمايي، تهرانترجمه، 4سفرنامه شاردن، ج ، )ش1374(شاردن، جان  - 

�.هاي فرهنگيانتشارات دفتر پژوهش: ، تهرانايرانيان آشوري و كلداني، )ش1382(ژانست صليبي،   - 

  .انتشارات نيلوفر: ي فريدالدين راد مهر، تهران، ترجمهعارفان مسيحي، )ش1384(فانينگ، استيون   - 
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  .انتشارات علمي: ، تهران3و2، جزندگاني شاه عباس اول، )ش1375( نصراهللا فلسفي،  - 

   .نو نشر :تهران، سميعي رضاغالم ي ترجمه،فيگوئروا يسفرنامه، )ش1363(سيلوا  د گارسيا دن، فيگوئروا  - 

ي عباس نخجواني و عبدالعلي ، ترجمهي كارريسفرنامه، )ش1383(كارري، جوواني فرانچسكوجملي   - 

  .انتشارات علمي و فرهنگي: كارنگ، تهران

انتشارات : ، تهرانهاي ايتالياابط دولت صفوي با حكومتاسناد رو، ) ش1379(كاوسي عراقي، محمد حسن   - 

  .وزارت امور خارجه

انتشارات انجمن كتاب : ي انجمن كتاب مقدس، تهران، ترجمه)م1987 (عهد عتيق و عهد جديد (كتاب مقدس   - 

  .مقدس ايران

 علمي  انتشارات:ي اسماعيل دولتشاهي، تهران، ترجمهي صفويهانقراض سلسله، )ش1383(الكهارت، الرنس  - 

  .و فرهنگي

ي وزارت امور مجله در ،»روابط تاريخي  دربار ايران ودربار واتيكان«، )ش1328فرودين (نفيسي، سعيد   - 

  .9، ش خارجه

 التفاعل بين االسالم و المسيحيه في ايران  في العهد الصفوي ،)م2004دفاع شده در سال (وصفي، محمد رضا   - 

 :ي دكتري، زير نظر دكتر سمير خليل سمير اليسوعي، بيروت، رساله)م 1501-  1629/ق 907-  1038(االول 

  .العلوم الدينيه ���القديس يوسف  �����
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