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 فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ اسالم

 دوم و شماره هفتاد، هجدهمسال 

  6931 زمستان

 
 بررسی و تحلیل مناسبات صفویان با اقلیت مسیحی در ایران

 م(0000ـ0000ق/0000ـ 709در دوره تکوین و اقتدار حکومت )

 

 4/9/7931: ییدتأ یختار  44/71/7934 :یافتدر یختار

 1 یحاعباس مس 

  2 یهحسن زند

عشری مستقل و مقتدر، با دو حكومت شيعي اثني صفويه، به عنوان نخستين

رو بودند. منااب    سنّت و پيروان اديان غيراسالمي روبه جريان ديني و مذهبي اهل

درباره چگونگي تعامل صافويه   های متفاوت و گاه متناقضي را تاريخي، گزارش

 اند.با آنها ارائه کرده

پژوهش حاضر، بر آن است که تعامل و رويكرد صفويه در مقط  تشكيل و 

ترين اقليات   تأسيس، و نيز دوره اقتدار خود را نسبت به مسيحيان به عنوان مهم

 ديني آن روزگار و نيز عوامل مؤثر بر اين تعامل و پيامدهای آن بررساي نااياد.  

هاای جهاانگردان   اين بررسي، با واکاوی مناب  تااريخي دوره ماذکور، سافرنامه   

غربي و سُفرای خارجي حاضر در ايران و هاچنين، نتايج مطالعات مستشارقان  

   پژوهان، صورت گرفته است.معاصر و صفويه

ه ای   اقلی ت  یعی،ش   یها حکومت ینی،مناسبات د یران،ارامنه ا یه،صفو: کلیدواژگان

 .دینی

                                              

.masiha_72@yahoo.frومذاهب:یاندانشگاهادیدکتریدانشجو.1
 .zandiyehh@ut.ac.irدانشگاهتهران:گروهتاریخاستادیار.2
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 دمهمق

ترین اقلیتت دیيتك ورتدر در  صتد هتبدیه بتددر وته بتر ا تا            مسیحیان ایران، بزرگ

 44درهتد جمعیتت ایتران و     9هزار نبر، 451گرفته، با جمعیت تقریبك برآوردهای هدرت

 الور بر این نبد ،  مدر آنصا  1دادند.های دیيك ایران را ترکیل مك درهد جمعیت اقلیت

های مصم و تأثیرگذار  از نبدذ فراوان و قابل تدجصك نیز برخدردار بددند؛ به  بارتك، از اقلیت

رفتيد و از آنجا وه جدامع مطرح آن روز، خصدهاً دول اروپایك،  مدتاً  در وردر به شمار مك

ك در تعامتل بتا ایتن    مسیحك بددند، فرازونریب متراودات و تحتد ت اجتمتا ك و  یا ت    

وردرها، همدارر بر وضعیت و شیدر تعامل دولت با این اقلیت مؤثر بددر ا ت. این ندشتار، 

و « ترتکیل و تأ تی   »ها را در دو مقطتع زمتانك    چگدنگك تعامل دولت هبدی با اقلیت

نماید. مسئله اهتلك در ایتن پتشوهآ، آن    هبدیان واوش مك« تثبیت و اقتدار حکدمتك»

 ا ت؟های دیيك چگدنه بددر امل و رویکرد حکام و دولت هبدی به اقلیتا ت وه تع

هدرت  روش تحقیق، به  يّت مر دم مطالعات تاریخك، تدهیبك ت تحلیلك ا ت؛ بدین 

آوری و بر ا ا  آن، اطال اتك جمع اوّل و مآخذ مرتبط، وه بر ا ا  مطالعات ميابع د ت

تتاويدن پتشوهآ ویتشر و وتاملك در ایتن      تدان گبتت  شدد و مكگیری مكتحلیل و نتیجه

ای ميتررنردر به نتام   خصدص هدرت نگرفته ا ت؛ به  يدان نمدنه، رودی متك در مقاله

، به فرازهایك از این مدضدع پرداخته «واذیت آزار و هبدیه: مصمانداری دورر در مسیحیان»

 2ا ت.

به دو د تته تقستیم    اند، ميابعك وه در پشوهآ حاضر مدرد برر ك و ا تياد قرار گرفته

 شدند: مك

                                              

.74،صهایدینیبررسیتحليلیتعاملدولتصفویهبااقليت.عباسمسيحا،1

2  . See: Matee,Rudolph,P. Chritians in Safavid Iran: Hospitality and Harassument 

"paper, un published. 
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آرای  با تك، تتاریخ    ميابع د ته اوّل، شامل تداریخ معتبر این دورر، مانيد: تاریخ  تالم 

طصما ب، بته  ، تذورر شار التداریخالتداریخ، احسن  خالصةالسیر، خاقان، حبیب جصانگرای

-مانيتد:  تبرنامه  یافته تد ط  برا و فرنگیان حاضر در ایران،  های نگارش همرار  برنامه

 و برادران شرلك.  گار یا،  انسدنهای شاردن، د واله، تاورنیه، دن

گرفته تد ط محققان ایرانك، مانيد پاریزی  های هدرت ميابع د ته دوم، شامل پشوهآ

و آقاجری، و مستررقان و محققان غیرایرانك، مانيد: فلدر ویلم، رودی متك، راجر  یدری و 

 والتر هیيت . 

 ك ندع نگار و تعامالت در تمامك این دورر، یك نکته را نیز باید مدّ نظتر قترار   در برر

 يّت بر تعامالت با دیگر ادیتان   داد و آن،  ایه احتمالك تعارضات مذهبك بین شیعه و اهل

باشد. به نظر، بیان این مطلب، با ظصدر شداهد درگیتری و  تتیزهای ختدنین بتین دو     مك

ای تلقتك  داوری نستيجیدر هتا، پتیآ   يین هبدیان و ازبتك دولت هبدی و  ثمانك و همچ

 نگردد.

 . مقطع تکوین و دوره تعصب مذهبی0

پردازد. این دورر های پیرامدن آن مك گیری و فرازونریبمقطع اوّل، به برر ك دورر شکل

دهتد، چيتد   شدر، ويآ چصار پادشار هبدی را مدرد برر ك قترار متك  وه در برش انتخاب

گتری و  خدد دارد وه از جمله آن، ظصدر و شیدع رفتارهای غالیانته شتیعه   ویشگك ممتاز به

های رفتتاری بتر پایته     باشد. تعیین اولدیت لطيت مك شروع نظام مراد و مریدی در جامه

تدان های دیيك نیز داشته ا ت؛ اما مك های فدق، تأثیر مستقیمك در تعامل با اقلیتویشگك

 یدن به پایان این دورر، از شدت آن رفتار غالیانته و نظتام   تدریج با ر مالحظه نمدد وه به

 شدد.مراد و مریدی، وا ته مك

 م(0021ـ0000ق/730ـ709اسماعیل اوّل ). پادشاهی شاه0ـ0

ا تما یل اوّل آغتاز گردیتد،  لستله ميا تبات      پیدایآ  لسله هبدی وه با قیام شتار 

له پیرامدن رفتار با مستیحیان، حتایز   زد. در این زمان،  ه مسئجدیدی را برای اراميه رقم 
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اهمیت بدد وه نخستین آن، پیدایآ یا ظصدر یك قتدرت شتیعك افراطتك ضتدّ  تيّك در      

 تيّت ایتران، طبعتاً تعارضتات      ميطقه ایران بدد. ظصدر این قدرت، با تدجه به اوثریت اهل

رنت    وتم هتا را تتا حتدودی    ورد و نگار به دیگتر اقلیتت   زیادی را در این زمیيه ایجاد مك

هتبدی در تبریتز، بتر     ق با ا الم آغاز  لسله311وه ا ما یل در  ال نمدد. هيگامك  مك

هتای دولتت ندبيیتاد ختدیآ را     مركترین خطتخت پادشاهك جلد  نمدد، یکك از اهلك

1 يّت ا الم ورد و این در بطن فرمان ر میت تریع نصبته بدد. مبارزر با اهل
ا الم راهبرد  

ك زمانك به باورهای غالیانه هم آغرته گردید، محملك شد تا هر متذهبك  تریع وه در اند

گری، معبد و پذیرفتيك باشد و حداقل ایيکه قتلآ واجب غیر از مذهب مخالف، یعيك  يّك

حال، ا الم این مصم، با وجتدد مدقعیتت خطرنتاك،  متدر نیتروی فکتری،        نگردد. با این

جصت تحقیر و اضمحالل آن نمددر، از این فرهيگك و نظامك را معطدف به مذهب مخالف 

م( 7131) 2گردیتد. پطروشبستکك  های دیيك حاهتل متك   رهگذر، شاید مجالك برای اقلیت

تصتدف(، در معتر    « الحتادی »های نماید وه  يّیان و شیعیان افراطك )جریاناشارر مك

 3اشتيد.دپیگرد بددند؛ اما مسیحیان و ولیمیان، بر ک ، دین خدد را آزادانه نگار مك

آمیز  الطین و ملت  ثمانك در برابر مسیحیان مسئله دیگر، رفتار ناميا ب و خردنت 

های ظصدر هبدیه، اوج حمالت  ثمانك مسلمان به قلتب اروپتای مستیحك     باشد.  المك

دهد وه دولت مقتدر  ثمانك وه خدبك نران مك بدد. برر ك مجمد ه حدادث این دورر، به

هتای   ها  ترگرم نبترد بتا ورتدرهای اروپتایك و دولتت       ین  الدر خط مقدم خدیآ در ا

و حتتك در میتان ورتدرهایك     آیین بدد، رابطه ميا بك با اقلیت مستیحك نداشتت    یسدی

گرایك بدد وه  مدتاً مسیحك بددند. پ ، طبیعك بدد وه مسیحیان را دشمن مرغدل وردر

                                              

،عباسصفویاسماعيلوشاهایراندرروزگارشاه؛خواندمير،14،صشاهتاریخایلچینظام،.الحسينی1

 .764،ص7ج

3. Petrushevskii, Ilya Pavlovich. 

 .46،صميانههایایراندرسده.پتروشفسکی،3
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ك وه در  ثمانك  اون شدر و های متعددی از  یاحان و مستررقان اروپای گزارش 1پيدارند.

اند، حکایت از برخدرد ناميا ب و یا جصت  بر به ایران، از خاك این امپراطدری گذر نمددر

هتای مستیحك همستایه     تحقیرآمیز دولت  ثمانك و مردم آن با مسیحیان و همچيین ملت

 همین جصت، پ  از ترکیل دولت قدرتميد هبدی، ودچ گستردربه  2چدن گرجستان دارد.

- 3شدد. د والهاقدام مسیحكِ داخل و اطراف امپراطدری  ثمانك به خاك ایران شروع مك

مرك شاهان هبدی، برخك مسیحیان های خدد با دفاع از خط در بخرك از گزارشم( 7454)

نماید و به آنصا اوضاع ناميا ب بغداد و  ایر مياطق  ثمتانك را یتادآور   معتر  را مالمت مك

ا تتبادر اخالقتك از پستران و زنتان مستیحك در      در یادداشتك دیگر، به  دء وی  4گردد.مك

م( نیتز  7145) 6وتارری  5ا تت. ويد وه  تمك فراوان برای قدم مسیح بددر ثمانك اشارر مك

 7. تایدها با مسیحیان، مكرفتار ميا ب و نیکدی ایرانیان را در مقایسه رفتار  ثمانك

 ت مذهبك نستب متادری ا تما یل از جانتب اراميته     های دیيك   زمیيهمسئله آخر، پیآ

گران آن را ا ت وه برخك تحلیلای را  بب گردیدر زمیيه، ایجاد نظریهباشد. این پیآ مك

حبیب اند؛ به  يدان نمدنه، هبدیه با مسیحیان برشمردر یکك از  لل  مدر تعامالت حسيه

ین نظر را مطرح وتردر و آن را  ا تاریخ یصددتاریخك در وتاب  م(، پشوهرگر7314)م  1لدی

                                              
.2،جتاریخعثمانی.جهتاطالعبيشتردراینخصوص،ن.ک:اسماعيلحقیودیگران،1

 .05و76،صسفرنامهبرادرانشرلی.شرلی،2

3. Della valle. 

 .704،ص7،جسفرنامهکاملپيتردالوالهدالواله،.7

.701.همان،ص0
6. Careri, Gemelli. 

 .160،صکارریسفرنامه.کارری،4

4.Habib levyدرسهجلدبودهکهدرسالتاریخیهودایران،حبيبلوی،یهودیصهيونيستونویسنده
به1446 او زمان شدید نياز و وی صهيونيستی روحيات جهت به گشود. جهان به دیده تهران در م
پژوههاستدرتاریخخود،بهاینمهمتوجهنماید)ن.ک:انگارییهوددرتاریخ،وینيزسعینمودهمظلوم

(13،صصهيونيست
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آمیز آنصتا بتا   وه رفتار ناميا ب دولت هبدی با یصدد و رفتار احتراما ت؛ تاجایك بسط دادر

های اروپتایك در دربتار ایتران     مسیحیت را ناشك از همین زمیيه و نیز حمایت و نبدذ دولت

د و پدر ا تما یل،  های تاریخك ج گردد وه مطابق گزارشاین نکته تأیید مك 1شمارد.برمك

و همین ارتبتا  بتا    2اندق(، همسران مسیحك داشته141ق( و حیدر )م 191شیخ جيید )م 

نماید وه تأثیر آن را در ای را نسبت به مسیحیان ایجاد مكمسیحیان و تربیت مادری،  لقه

 3 تازد. های شروع و تأ ی  حکدمت هبدی در ندع تعامل با این اقلیت هدیتدا متك    ال

نماید وته وتیآ  یستدی ختدیآ را     هيگام ازدواج شر  مك 4ك مبيك بر آنکه مارتاگزارش

تداند میزان این تأثیر را در آیيدر تعامالت ا ما یل بتا مستیحیان هدیتدا    مك 5حبظ نماید،

، اشتارر  «واذیت آزار و هبدیه: مصمانداری دورر در مسیحیان»در مقاله  6 ازد. رودی متك،

ا ما یل از و دت تتا ر تیدن بته پادشتاهك نمتددر وته       شارمبسدطك به بسترهای دیيك 

اما نرانگر قراین زیادی برای اروپاییان جصت داشته، ها را نیز به همرار هرچيد برخك مبالغه

دارد همچيین، گزارش دیگتری وجتدد دارد وته بیتان متك      7باشد.همسدیك شار با آنان مك

ی وان رفتته و در  نرین در دریاچته حكای مسیا ما یل پ  از قتل شیخ حیدر، به جزیرر

اگر این گزارش در ت باشتد، مؤیتد    8ا ت.آنجا تحت تعلیم یکك از وریران قرار گرفته 

باشد؛ از میان ميابع مدجدد، های احترام به مسیحیت از  دی وی مكزمیيهدیگری بر پیآ

                                              

 .140،صتاریخیهودایران.حبيبلوی،1

.0744،ص4،جتاریخالفی.تتوی،2
.227،صسفرنامه)سفيراسپانيادردربارشاهعباساوّل(.دنگارسيا،3
خاتون،اسماعيلاوّلبودهکهمادروی،دسپينادرشاه.مارتا،دختراوزونحسنوهمسرشيخحيدر،ما7

-اسنادومکاتباتتاریخیازتيمورتاشاهباشد.)نوایی،زنیمسيحیوازدخترانامپراطورطرابوزانمی

 (316،صاسماعيل

.241،صسفرنامهونيزیاندرایران؛70ـ71،صاسماعيلدومصفویشاه.والترهينتس،0

6. Matee, Rudolph. 

7.Matee, Rudolph P,Chritians in Safavid Iran:Hospitality and Harassument",paper 

unpublished. p. 12-25. 

.731،صسفرنامهونيزیاندرایران.4
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اند؛ دضدع اشارر نمددربه این م 2م(7571م( و واتریيد زند )م 7411ونیزی )م  1تيصا آنجلدی

 3ا تت. بیيك نمتددر  نماید وه وریرك، آیيدر درخران ا ما یل را پیآحتك زند تأوید مك

شدن در ا تتخر فتار  را   حال، اوثریت ميابع، خصدهاً ميابع ایرانك، باإلتباق، زندانكاینبا

پت ،   4وترد.   لك، ا ما یل به گیالن فترار نمایيد و پ  از آن نیز با قتل  لطانتأیید مك

 باشد. گیری با مسیحیان، بسیار ضعیف مك احتمال هرگدنه ارتبا 

های فدق  بب گردید وه تصدیر مثبتتك از ا تما یل در اذهتان    هرحال، همه زمیيهبه

هتای ختدد، وی را نتاجك     ترایك هتا و دا تتان   وه در گزارش مسیحیان نقآ بيدد؛ تاجایك

هتایك چتدن:    مارند. این تصدرات را گتزارش های اروپایك و خصم ملت مسلمان برش دولت

ها، تردید گذاشتن ولیساوردن مساجد و  المخدردن گدشت خدك، ندشیدن شراب، خراب

 در ميابع فار ك،  خن از ندشتیدن شتراب، خصدهتاً بعتد از شکستت  تيگین        5نمدد.مك

 ا تت؛ ولتك از ختدردن گدشتت ختدك، گزارشتك مدجتدد        شتدر   در نبرد چالدران، گزارش

 6یست.ن

همچيین، گزارشك در د ت ا ت وه وی در جي  با مرادخان، پسر  لطان یعقدب، از 

بر این گزارش باید وجدد  ربازان گرجك در  تپار وی را   8ومك گرفت. 7مسیحیان ایبری

                                              

1. Caterino Zeno. 

2. Giovan Maria Angolello. 

 .262،صسفرنامهونيزیاندرایران.3

خواند7 . جعباسصفویاسماعيلوشاهایراندرروزگارشاهمير، اصفهانی43،ص7، واله خلدبرین؛ ،

،ص4،جتاریخالفیتتوی،؛30،صاسماعيلآرایشاهعالم؛44ـ41)ایراندرروزگارصفویان(،ص

.7،صشاهتاریخایلچینظام؛الحسينی،345ـ341،صالتواریخلب؛قزوینی،44ـ07

5. Matee,Rodelf.P,paper, unpublished, p. 10. 

 .276ـ272،صخلدبرین)ایراندرروزگارصفویان(.والهاصفهانی،6

4.Iberieans شدند.خواندهمی«ایبری»هاییازگرجستانوارمنستاناستکهدرقدیم،بخش
.734و266،صسفرنامهونيزیاندرایران.4
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گتردد وته در نگتار     ا تما یل،  تبب متك    های نیکد دربارر مجمد ه این گمان 1نیز افزود.

های متعتددی را   گردد. متك، گزارش، ناجك ملت مسیح تلقك ندظصدر مسیحیان، این پدیدر

-بك 2اند.های خدیآ از آمدن ا ما یل تجلیل نمددرنماید وه اروپاییان در نگاشتهذور مك

-شك، نه تيصا در اروپا، بلکه در همسایگان ارميك قبقازی ایران نیز تأثیری مثبت گذاشته 

ن ارميك به طدر گستردر بته ایتران در آغتاز    به ودچ مسیحیا 3(7951ا ت. چيانچه رائین )

نبدذ مسیحیان در دربارهای حکتام و پادشتاهان    4ا ما یل اشارر دارد. ا الم پادشاهك شار

ا ت و در دورر هبدیه نیز تيصا این  های پیآ از ظصدر هبدیه رواج داشته مياطق، از قرن

ه  يدان نمدنه، در خصتدص  ا ت؛ بای نداشته  یرر دنبال گردیدر و ظصدر و بروز برجسته

نمتددن  تا مسیحك 5نبدذ زنان مسیحك در حکام  لجدقك )قرون پيجم تا میانه قرن شرم(

قدیيلدهای ترومتان )حتك:   و یا نبدذ در دربار آق 6ق(441 الطین مغدلك مانيد گیدك )م 

نقتآ   7م( به  ثمانك گردیتد، 7411اوزون حسن )م  م( وه  امل اهلك حمله7511ت7911

این ا تراتشی، یتافتن متحتدانك جصتت     همسران مسیحك، هدیدا ت. هدف همه برجسته

ا ت و همین رویه ا ت وه در زمتان پادشتاهان   های مسیحك بددر مراقبت از امپراطدری

جانبته و  گردد. البته باید اذ ان داشت وه همیره این ا تتراتشی یتك  هبدی نیز دنبال مك

حکام مسلمان و غیرمسلمان نیز گار از این پیدندها ا ت. یکسدیه، به نبع مسیحیان نبددر 

                                              

.4،صانقراضسلسلهصفویه.لکهارت،1
2. Matee,Rodelf.P,paper, unpublished, P. 12-15. 

(،محققومورخمشهوربوشهریکهشهرتشبيشتربهسببنگارشsmail RaeenI.اسماعيلرائين)3
 فراموشخانهکتابمشهور ایرانو فراماسونریدر سال ویدر پيگيریقضاییح04است. دنبال قّبه

 درگذشت. اميرکبير مؤسسه کارکنان با نزاع جریان آثارشدر استکه23انتشار ویثبتشده از اثر
 باشد.،ازجملهآثارویمیایرانيانارمنی

 .14ـ16ایرانيانارمنی،ص.رائين،7

5. Matee,Rodelf.P,paper, unpublished, P.12-15. 

 .064ـ064،ص1،ججامعالتواریخاهلل،رشيدالدینفضل؛317،صتاریخجهانگشایجوینی.جوینی،6

.270ـ220،صهایونيزیاندرایرانسفرنامه.4
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وردند؛ به  يدان مثتال، ارتبتا  مغتد ن بتا     اهداف  یا ك و اقتصادی بليدی را دنبال مك

هتای ممالیتك در مصتر و شتمال آفریقتا یتاری       مسیحیان اروپا، آنان را در حمله به دولت

جلب حمایتت مستیحیان راغتب     آید، هبدیه را دروه بعداً مكو همین  یرر چيان 1ورد مك

 ا تت. گتار و   نمدد؛ ضمن ایيکه نبدذ مسیحیان، همیره از جانتب دول اروپتایك نبتددر   مك

 حتك غالب در نبدذ مستیحیان دورر هتبدیه، حرتدر مستیحیان شترقك، خصدهتًا اراميته        

 رو تت  ازهمتین  2ا تت. مسیحیت واتدلیك با محدریت پتا  بتددر    جصت رهایك از  لطه

  تلیمان  گتردد بتا گستترش حرتدر مستیدنرهای مستیحك در دورر شتار        كوه مالحظه م

 و  3یابتد ق(، اختالفتات اراميته و  تایر مستیحیان نیتز گستترش متك       7714ت7111)حك: 

وردن باإلجبتار اراميته را   مبلّغان مسیحك بارها از شاهان هبدی درخدا ت مجدز واتدلیك

 4دارند.

اذ ان نمدد وته مستیحیان اروپتا بته دنبتال      تدان به احتمال با یك با این تبا یر، مك

اند؛ اما ایيکه باك با دول اروپایك در حمله به  ثمانك بددرمتحدنمددن ا ما یل جدان و بك

ا ما یل نیز به اروپای مسیحك و تمام مسیحیان بته  يتدان یتك متحتد نیروميتد      آیا شار

ا تما یل  م( مد ك ا ت وه شتار 7131) 5نگریسته ا ت، چيدان واضح نیست. لکصارت مك

امپراطدر اتریآ ندشتته و اروپاییتان را بته اتحتاد  لیته       6م(،7551ای به شارلِ پيجم )نامه

                                              

؛214،صتاریخایراناززمانباستانتاامروز،؛گرانتوسکی20،ص3،جتاریخادبیایرانبراون،.1

Matee, Rodelf.P, paper, unpublished, P. 7. 

.45،صسفرنامهکارری.ن.ک:کارری،2

.40.همان،ص3

.774،ص7،جسفرنامهکاملپيتردالواله.دالواله،7

5. Lawrence Lockhart. 

م1032هایاسپانيااتریشوهلندکهدرسال(،امپراطورقدرتمندسرزمينCharls Quint.شارلپنجم)6

ویدراواخر ترکانعثمانیجنگکرد. گيریکردودردیرراهبانبهعبادتبا ازسلطنتکناره عمر،

 پرداخت.
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نمایتد وته در آن، شتار ایتران     همچيین، گزارشك دیگر نقل متك  1 ثمانك فراخداندر ا ت.

یيتدر متحتداً بته    هریحاً خدا ته به جای درگیری دول اروپایك با یکدیگر، در بصار  تال آ 

ق  تبیری بته هيدو تتان    373ا ما یل حدود  تال  همچيین، شار 2 ثمانك حمله نمایيد.

 تال  بيدد و یتك  نمایيدر پرتغال، پیمان دو تك مك 3م(،7575فر تد و با آلبرودك )م مك

نماید وه یکك ها، قراردادی با آنصا ميعقد مك بعد، پ  از تصرف مجدد هرمز تد ط پرتغالك

حال، غایت هتدف و  بااین 4باشد.د آن، اتحاد دو دولت در جي  با تروان  ثمانك مكاز مبا

گیرد وته  باشد. ابصام این تمایل به اتحاد، از آنجا نرئت مكوی، همچيان مبصم مك اندیره

وه در تمام حمالت و لحظات، از طدری ای متعصب و افراطك بددر؛ بهاو ً، ا ما یل، شیعه

وتم گتزارش    ته و از  دی دیگر، در وارنامه حکدمتك ختدیآ، د تت  جسمدد مك ائمه

تر آنکته از هتر دو جيت ، بته نتام      دوبار حمله به مسیحیان قبقاز را مربد  داشته و مصم

هتای تتاریخك، وی در نبردهتای آغتازین      نماید. مطتابق گتزارش  مك« جي  با وبار یاد»

هجدم بته اردبیتل نتاتدان دیتد،     خدیآ، پیآ از حمله به اردبیل به جصت آنکه خدد را در 

تر با  واری وه پیآ 5مقدمه هجدم به گرجستان را تحت  يدان جي  با وبار تدارك نمدد؛

 ال  41حمله دیگر را حدوداً  6همین  يدان، پدرش حیدر و جدش جيید، انجام دادر بددند.

  7پ  از جلد  به  لطيت ترتیب داد.

                                              

.145،صانقراضسلسلهصفویه.لکهارت،1

.244،صسياستخارجیایراندورهصفویه.فلسفی،2

3.Afonso de Albuquerqueقارههند،فرماندهنيرویدریاییونمایندهپرتغالدرخليجفارسوشبه

 ميالدی.1010تا1057هایازسال

 .717،ص2،جتاریخاجتماعیایران؛راوندی،267ص،2،جتاریخایران.سایکس،7

.242،صخلدبرین)ایراندرروزگارصفویان(.والهاصفهانی،0

 .24،صاسماعيلآرایشاهعالم؛0،صویةفصدالوائف.قزوینی،6

4 روملو، . صالتواریخاحسن اصفهانی،143، واله صفویان(؛ روزگار در )ایران برین صخلد ؛242،

.44،ص7،جعباسصفویاسماعيلوشاهایراندرروزگارشاهمير،خواند
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در دربار بددر، در گزارش این رخداد حایز دو  ق( وه337)م  1در این میان، تبسیر روملد

وتاز فدق بددر وته  صتیان و نافرمتانك حاومتان      باشد: یکك،  لت هجدم و تاختنکته مك

ایتن   3ایمتان. و دیگر، تأوید بر نامیدن مسیحیان ارميك به وبار و گبتران بتك   2ذورگردیدر

رفته از تعصتبات دیيتك و   گزارش، حاوك از آن ا ت وه نگار شار و دربار به مسیحیان، برگ

پ   4مذهبك آنان بددر ا ت. در همین هجدم ا ت وه ميدچصرخان، حاوم بزرگ وارتیل،

ای دیگر گزارش دیگری نیز بیانگر آن ا ت وه در حمله 5پذیرد.از د تگیری، ا الم را مك

  7ر يد. ق(،  در زیادی از گرجیان به قتل مك347) 6خانق(، جصت  رودب الدند343)

 لدك شتار جتدان راضتك     ر د وه گزارشگران مسیحك از نحدرحال، به نظر مكنباای

وته بيتا بته    اند تاجتایك  اند و گرجیان و اراميه نیز با همین نگار، به دربار گرایآ داشتهبددر

 8اند.هایك، بخرك از تجارت این دورر را نیز در د ت گرفته گزارش

تدان دلیلتك بتر نبترت یتا     فدق را نمك های ر د، قتل  ام گرجیان در جي به نظر مك

ا تما یل در  ترودب    خصدمت شار با اراميه و اقلیت مسیحك دانست؛ چراوته رویته شتار   

ا ت و شار در فتدحات بالد ا المك نیتز از ایتن نتدع    ها، چيین بددر ها و نافرمانك شدرش

                                              
شرحماوقعدورانتيموریانتاپایاناحسنالتواریختاریخپُرارزش.حسنبيگروملو،مورخونگارنده1

است.اسماعيلثانیراپرداختهشاه

 .650،صاسماعيلآرایشاهعالم.2

 .143،صالتواریخاحسن.روملو،3

7.Kartli،صفویهمتعلقبهایرانبودهاست.دووالیتدیگردردورهیکیازوالیاتگرجستانو ؛کارتيل

 (0ص،2ج،الملوکتذکرةوتفليسبود.)ن.ک:مينورسکی، اینکشور،کاخت

.656،صاسماعيلشاهآرایعالم.0

.یکیازحکاموالیاتگرجستاندردورهصفویه.6

 .654،صاسماعيلآرایشاهعالم.4

8. Matee,Rodelf.P,paper, unpublished, p.15. 
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تدان مطمتئن  همچيین، نمك 1نرین.تحروات داشته ا ت؛ خصدهاً در مداجصه با بالد  يّك

دیيان، تا چه اندازر انعکا  دیدگار ا تقادی دربار و خصدهتاً شتار    بدد وه تعابیر وبار و بك

مرتصدد ا تت. گزارشتك     آرای  با تك تاریخ  المهای  باشد. این تياقرات، در گزارشمك

ای فرنگتك و  ای از  پاهیان را وته بتر قافلته   ا ما یل  در دیگر، نرانگر آن ا ت وه شار

 ختك گدشتمالك   رومك ریخته و آنصا را غارت و تعدادی از آنصا را ورته بددند، به هيدی و

، مستمدع  «باشتد گمان وردیم چدن وافر هستيد، خدنران مباح مك»داد و ا تد ل ایيکه 

 2واقع نرد و حتك د تدر داد تمامك امدال مسروقه را برگردانيد.

ا ت و با مجمد ه اطال تات   ردر از این دوران، ارتبا  بیرتری با مسیحیان گزارش ن

 ا ت.تدان پذیرفت وه تعامل وی با مسیحیان، مالیم و مطلدب گزارش شدر در د ت مك

 م(0099ـ0021ق/781ـ730طهماسب اوّل ). پادشاهی شاه2ـ0

ا ما یل اوّل، فرزند بزرگ وی، طصما ب با انتخاب بزرگان به تخت پ  از مرگ شار

 دای چيد  ال آغازین  لطيت وی وه به  لت ندجدانك، زمام امتدر در   3 لطيت نرست.

بتدد، بعتد از تستلط بتر اوضتاع،      4م(7541هایك چدن دید لطان روملتد )م  د ت امیراألمرا

 تاله   51آمیز این حاوم در طتدل حکدمتت   ها حاوك از برخدرد مسالمت مجمد ه گزارش

 باشد.خدیآ با مسیحیان مك

ای طصما ب را ضدّ مسیحیت و یا به  بارتك فراتر، ضدّ تا اندازرترین گزارشك وه مصم

-آنتتدنك »نمایتد، برختدرد تيتد و  جیتب وی بتا      وبار و مذاهب غیرمسلمان معرفتك متك  

                                              
1 تتوی، الفی. تاریخ ج ،4 ، 0020ص الحسينی، ؛ ص گنابادی،320خورشاه، حسينی قاسمی ؛

 .44،صنامهاسماعيلشاه

.044،صآرایشاهاسماعيلعالم2.

.226،صخلدبرین)ایراندرروزگارصفویان(والهاصفهانی،.3

.65،صتکملةاألخباربيگشيرازی،.عبدی7
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های تاریخك، طصما ب  الور بر ایيکه  بر نقلباشد وه بيا  بیر انگلیسك مك 1،«جيکیيسن

نماید و به پیرکار ، رد مك«ا وبار واری نیستاور، شما وافرید و ما را ب»ایران را با  بارت 

نظتران از ایتن   تحلیلك وه هاحب 2دهد وه در جای پای وی، خاك بپاشيد. خدد د تدر مك

باشد. پطروشبسکك، آن را یك حروت  یا تك  وييد، متباوت مكاقدام شار جدان ارائه مك

نظران ایرانك مانيتد  حبها 3.ويدها قلمداد مكبه جصت حسيه نگار داشتن روابط با  ثمانك

مقابتل ایتن نظتر، نگتار      4نمایيد.بددن این حروت تأوید مكآقاجری و ندایك نیز بر  یا ك

مذهبك و  دومك هم وجدد دارد و بیانگر آن ا ت وه این حروت طصما ب، ناشك از وجصه

م(، شد تتر  7314) 6به  يدان نمدنه، محققانك مانيد راجر  تیدری  5باشد؛دیيداری وی مك

 وييد.این نظر را تقدیت مك 8و ملکم، 7والسر

تر ایيکه حتك بتر  قراوت در خصدص  لت این حروت، ومك مرکل ا ت.  ؤال مصم

هلح پایتدار بتا دولتت     فر  اثبات این اد ا وه زمان حردر جيکیيسن، ایران در بحبدحه

 تدای   ا ت، آیا این مدضدع  لت غایك این حروت بددر؟ یا وجصه متذهبك،   ثمانك بددر

ا تت؟ بته   مدقعیت زمانك، بر تعامالت شار و دولت با اروپاییان مستیحك تأثیرگتذار بتددر    

                                              
1. Anthony Jenkinson. 

 .141،صانقراضسلسلهصفویه.لکهارت،2

.44،صهایميانهایراندرسده.پتروشفسکی،3

طهماسبشاه؛نوایی،155ـ44،صمناسباتدینودولتدرایرانعصرصفویایبر،مقدمه.آقاجری7

.27هایتفصيلی(،ص)اسنادومکاتباتتاریخیهمراهبایادداشتصفوی

.120،صتکملةاألخباربيگشيرازی،.عبدی0

6.Savory, Roger M،142،صایرانعصرصفوی؛سيوری.

4 .Schuster-Walser, Sibylla شوستروالسر، د.سيبيال،  هایسفرنامه ازدیدگاه صفوی ایران؛

.16،صاروپایيان

.273،ص1،جتاریخایران.ملکم،4
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ا تت یتا خیتر؟      بارت دیگر، آیا وجصه مذهبك شار بر وجصته  یا تك وی  تایه افکيتدر    

تر از حردر جيکیيسن نیز نمایيدگانك از اروپتا   دهد وه پیآهای تاریخك نران مك گزارش

در خصدص زمان ورود  1آمدر و مدرد مالطبت وی قرار گرفته بددند. طصما ب به دربار شار

روملد در گزارشك  2ويد.ق ذور مك351، ورود ایلچك را  ال األخبارتكملة ایلچیان، هاحب 

ادبتك وته از آنصتا    دیگر، از ورود  برایك از فرن  و مؤاخذر آنصا تد ط شار به جصتت بتك  

رش جریان  بر جيکیيسن به ایتران باشتد، از نظتر    اگر این گزا 3دهد. رزدر بدد، خبر مك

روملد مؤاخذر ایلچیان، دلیل این رفتار بددر؛ نه جریان هلح با  ثمانك و تتالش در جصتت   

ا ت و اتباقاً متذاورات  ق به ایران آمدر 343حبظ آن؛ اما ظاهراً هیئت جيکیيسن در  ال 

ود جيکیيسن نتیجته دادر و  ق شروع گردیدر بدد، در  ال پیآ از ور347هلح وه از  ال 

همچيتین، از گتزارش چيتین     4ا ت. بردردر آن زمان، ایران با  ثمانك در هلح به  ر مك

مصری و خرتدنت رفتتار   آید وه طصما ب مرتبه دیگری نیز با فر تادگان اروپا با بكبرمك

طصما تب نیتز مبیتد فایتدر      ا ت. پ  از این مقدمه، برر تك وجصته متذهبك شتار     وردر

ای متذهبك و  طصما ب تتا انتدازر   اشد. مجمد ه قراین، حاوك از این امر ا ت وه شارب مك

ق(، 7141) 5های قاضك احمتد قمتك  دارای تعامل مثبت با  لما بددر ا ت. مطابق گزارش

ق 317ورد؛ حتك در واقعته تبریتز در  تال     وی در هیچ امری بدون فتدای  لما  مل نمك

  را در اختیتار  لمتا  وی خم  و زوات  6ا أخذ نمدد.برای  رودب شدرشیان، فتدای  لما ر

                                              

.114،ص1ج،آرایعباسیتاریخعالممنشی،؛ترکمان300،صالتواریخاحسن.روملو،1
.157،صتکملةاألخباربيگشيرازی،.عبدی2
.347،صخلدبرین)ایراندرروزگارصفویان(؛والهاصفهانی،704،صالتواریخاحسن.روملو،3
7 روملو، صالتواریخاحسن. ،762 الحسينیالقمی، التواریخ؛ جخالصة ص2و1، عبدیبيگ361، ؛

.156،صتکملةاألخبارشيرازی،
ازویاست.التواریخخالصة.مورخمشهوردورهصفویهکهاثرمعروف0
.040،ص1،جخالصةالتواریخالحسينیالقمی،.6
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دو بار از جمیع مياهك تدبته وترد و فرمتان تترك شترب شتراب در تمتامك         1داد. قرار مك

نماید وه در فرمانك دیگر، چيدین  مل قبیحه را مميدع مك 2 ر رای شاهك را هادر نمدد.

در  3شتدد. و مد یقك متك  تراشیدن و ا تبادر از آ ت لصد و لعبشامل مداردی چدن ریآ

ق نیز طكّ فرمانك، امر ورد وه  لما و و اظ در ممالك محرو ه و بالد معتبترر،  314 ال 

طصما ب در مدت حکدمت خدیآ، دو بتار   4ازميکر بپردازند. معروف و نصك به و ظ و امربه

 مجمد ه احکامك 6ق( را با شکدر و  زت فراوان به قزوین فراخداند.341)م  5محقق وروك

ا ت وه گمتان  وه برای وروك هادر نمددر، مدرخان و تحلیلگران را به  دیك  دق دادر 

شاید در خصدص  7پیريصاد خالفت و پادشاهك از  دی طصما ب به وی را متصدر نمایيد.

ق(، 7715 لطان حسین هتبدی )م  طصما ب بتدان اذ ان نمدد وه پ  از شاردیانت شار

 اند.ر یدرتقید وی نمكودام از پادشاهان هبدی به  هیچ

طصما تب و شتاهان دیگتر    ممکن ا ت این  ؤال نیز به ذهن متبادر گردد وته شتار   

اند؟ یا به جصتت بافتت    هبدی آیا به معيای تمام و به طدر وامل، تابع دیانت و شرایع بددر

                                              
.044.همان،ص1

ترکمان2 . عالممنشی، عباسیتاریخ آرای ج ص1، واله176، ؛ روزگاراصفهانی، در )ایران برین خلد

 .46،صتکملةاألخبار؛عبدیبيگشيرازی،347،صصفویان(

.012،صاسماعيلشاهاسنادومکاتباتتاریخیازتيمورتا.نوایی،3

 .347،صخلدبرین)ایراندرروزگارصفویان(والهاصفهانی،.7

حسينعبدالعالی،معروفبهمحققثانیومحققکرکی،ازعلمایمشهورعهدصفویاستکهدربن.علی0

شاه عندوره وینقشمهمیدرگسترشتشيعداشتومورد ایرانآمد. ایتطهماسبازجبلعاملبه

طهماسبصفویبود.شاه

 .717،صخلدبرین)ایراندرروزگارصفویان(والهاصفهانی،.6

صفویهاز،؛جعفریان136،صایبرمناسباتدینودولتدرایرانعصرصفویمقدمه.آقاجری،هاشم،4

.1554،صظهورتازوال
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اند؟ پا خ آن به نظر ومك مرکل باشتد؛ چراوته   وردرمذهبك جامعه ایران حبظ ظاهر مك

هر دو حالت، در مستيدات تاریخك مدجدد ا ت. برخك از رفتارها و فترامین، بیتانگر    قراینِ

 2پرهیز از معاهتك چتدن شترابخداری،    1های مکرر،حالت اوّل ا ت. رفتارهایك مانيد: تدبه

تدان تجلیل و اورام  ادات، حمایت جدی از تریع و برخك ا مال در خلدت شاهان را نمك

های متبتاوت و متيتاقآ آنتان،    یا رویه دانست؛ اما بعرك ا مال دوگانه ا مال متظاهرانه

بددن دین بددن رفتارها و ابزارینماید وه نتیجه آن،  یا كپارادووسك در اذهان ایجاد مك

گترفتن تتاج و   شار  هيدو تانك برای پت  طصما ب ومك به همایدنگردد. شارتدا ك مك

ويد و د ت آخر، هيگامك وه شتعری از وی  ميد  مكتخت را به ابراز تریع از  دی وی، 

امتا   3شتدد؛ دارد، حاضر به ومك به او متك را بیان مك بیتآورند وه ارادتآ به اهلمك

آقتاجری نیتز در وتتاب     4دانيتد. برخك آن را ا تبادر از مدقعیت تمایل مردم به ترتیع متك  

مثابه ابزاری در  اری، از دین بهد، معتقد ا ت وه شار با وجدد دیناي بر دين و سياستمقدمه

به مدجب ا يادی، حکّام ایرانك در جي  با مسیحیان، با  ثمانك  5گرفت. یا ت بصرر مك

نرین نیز چيدان مالیتم   یا ت طصما ب در قبال گرجستانِ مسیحك 6.اندهمکاری داشته

)بتین   هتای حکدمتت ختدیآ    های ر یدر، شار در آغازین  ال ا ت. مطابق گزارشنبددر 

                                              

.123،ص1ج،آرایعباسیتاریخعالم،منشی.ترکمان1
والهاصفهانی،2 طهماسبدرآغازحکومتصفویه،شاه.23،صخلدبرین)ایراندرروزگارصفویان(.

»...کردوفرمانىبهاینمضمونصادرنمود:هاخودبهلهوولعبپرداخت،ناگهانتوبهپسازآنکهسال
واجب مطاع بنگحکم و شرابخانه ممالكمحروسه، در که گشته صادر معجوناالتباع و وخانه خانه

خانه(وقمارخانهوکبوتربازىنباشد.مستوفيانکرام،ماهانهاللطف)یعنىفاحشهخانهوبيتبوزخانهوقوال
مثل:ریش ازدفاتراخراجنمودهوداخلجمعودفترنسازند...وسایرنامشروعاترا ومقررىآنانرا

نمایندومنعنقارهزدنواجتماعکردندربقاعخيرنمایند...وتراشيدنوطنبورزدنودیگرآالتلهورفع
«منعاماردنمایندکهدرحماماتخدمتنکنند.

 .74و74،صاسماعيلاسنادومکاتباتتاریخیازتيمورتاشاه.نوایی،3

 .27.همان،ص7

.115،صایبرمناسباتدینودولتدرایرانعصرصفویمقدمه.آقاجری،0
.777،صالتواریخاحسن؛روملو،304،صخلدبرین)ایراندرروزگارصفویان(والهاصفهانی،.6
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ق(، چصار لرکرورك به گرجستان انجتام داد وته حاهتل آن، غيتایم     347ت341های   ال

، آرای  با تك تاریخ  المآنچه در ميابع، خصدهاً  1فراوان و ويیزوان و غالمان گرجك بدد.

و یا در گتزارش   2گردد،  يدان غزای با وبار و جصاد در رار تقدیت دین ا تاز آن نقل مك

بمقترای مؤدّای یا »ويد؛  ه نیز از قصد جصاد با مال ین و وبار یاد مكدومین و  دمین حمل

... ای پیامبر با وافران و ميافقان جصاد  ایصا اليبك جاهد الکبار و الميافقین و اغلظ  لیصم...؛

ایمتان و  البلتدار فر تتادن گبتران بتك    نتیجته آن نیتز بته دار    «ون و بر آنصا  خت بگیتر. 

ق حکایت 347گزارش چصارمك نیز از  ال  3باشد. یران فراوان مكآوردن غيایم و ا د ت به

م(، نبترد  7544 لیمان  ثمتانك )م  همچيین، طصما ب در مکتدبك به  لطان 4ا ت.شدر 

هتای هجتدم بته     مباد گزارش 5شمارد.مداوم با وبار مسیحك را یکك از افتخارات خدد مك

بددن آن بتر شتار   جصاد با وبار و فر  نماید وه به مثابه لزومگرجستان، چيین تدا ك مك

ایمان ا ت. در این بین، تأویدات جي  با وبار بكپذیرفته  هبدی، این فتدحات هدرت مك

 باشد. (، حایز اهمیت مك19 )تدبه: « یا ایصا اليبك جاهد الکبار...»به مقترای آیاتك چدن 

ا تت و بته   در های ميطقه بتد  شرایط گرجستان نیز یك وضعیت خاص در میان دولت

تدان بتا قاطعیتت بته مقترتای وبتر مردمتان آن        جصت این مدقعیت، حمله به آن را نمك

 دای چيد برخدردی وته بتا    7ها هم در امان نماند.ای وه از تاراج  ثمانكميطقه 6؛دانست

هتای دیگتر، حکایتت از برختدرد      شدر، ظتاهراً گتزارش  جيکیيسن و امثالصم در تاریخ ثبت 

طصما تب   ا ت. به مدجب ا ياد ولیسای وانك، شتار وی با مسیحیان داشته آمیز مسالمت

                                              

.142،صخلدبرین)ایراندرروزگارصفویان(.والهاصفهانی،1
.244،صالتواریخاحسن؛روملو،247،ص1ج،خالصةالتواریخ.الحسينیالقمی،2
.345و314،302،307،صریخالتوااحسن.روملو،3
.344،ص.همان7
.216،صاسماعيلاسنادومکاتباتتاریخیازتيمورتاشاهنوایی،.0
.24ـ20،صاسماعيلآرایشاهعالم.6
.30،صایرانيانارمنی.رائين،4
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م فرمانك هادر ورد و طكّ آن، دریافت مالیات از اراميته  تاون   7544ق/314اوّل در  ال 

م( معتقد ا ت این اقدامات شتار،  7541)م  2هرچيد دالسانداری 1نخجدان را مميدع  اخت؛

ها، دلیلك بر  یا ت  تقد ا ت وه این ندع فعالیتمیراحمدی مع 3گذر و احسا اتك ا ت.زود

گزارش دیگری از حمایت  نظام قرایك  صر هبدیدر وتاب  4باشد.مذهبك طصما ب مك

 5قرایك شار از بازرگانان مسیحك در مقابل مسلمانان آوردر شدر ا ت.

طصما ب در خصدص اقلیت مسیحك ت  تدای برختدرد ختاص     بيدی رفتار شاردر جمع

های متعدد به جصت وضعیت خاص  یا ك ورتدر   جيکیيسن وه شاید بيا بر تحلیلوی با 

وی بته گرجستتان ت ، شتاید بتتدان تعتاملك مالیتم و         هتای چصارگانته  و یتا هجتدم   بددر

بددن  ها متصدر گردید؛ امری وه با وجدد مذهبك آمیز برای وی در مداجصه با اقلیت مسالمت

ك وه وی را یك مذهبك متعصب و جمددانتدیآ بتا   ا ت بر نظریات طصما ب، بطالنكشار

6اند.ها معرفك نمددر وامالً ضدّ اقلیت اندیره
 

 م(0099ـ0090ق/780ـ781اسماعیل دوم ). شاه3ـ0

ا ما یل دوم به لحاظ پادشاهك ودتار وی وه  مدتاً بته تستدیه داخلتك    از روزگار شار

تيصا گزارشتك وته    د ت نیست.ها در  گذشت، گزارش چيدانك در خصدص تعامل با اقلیت

های مرروب ا تت   از روی  که ، پیريصاد ایران برای حذف نام ائمهبدان اشارر شدر

خدرد نماید: چدن د ت وبار مسیحك و یصددی به آن مكوه وی  لت آن را چيین ذور مك

                                              

 .163/67،ردیفموزهکليسایوانك1.

.2Vincentio Degl'Alessandri شاه؛ دوره در سفرایاروپاییاستکه از طهماسببهدالسانداری،
است.ایدراینخصوصنگاشتهایرانسفرنمودهوسفرنامه

 .764،صسفرنامهونيزیاندرایران.3

.112،صدینودولتدرعصرصفوی،.ميراحمدی7

 .132،صویفرصصعیایضقظامنور،لف0.

.112ـ156،ایبرمناسباتدینودولتدرایرانعصرصفویمقدمه.ن.ک:آقاجری،6
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به جصتت تمتایالت ضتدّ شتیعك و متمایتل بته        1و آنصا نج  هستيد، نام آنصا حذف گردد.

ای جصت حذف نتام  يّتك وه وی داشته ا ت، برخك پشوهرگران این امر را بیرتر بصانه  اهل

نیز ایتن حروتت را    3رویمر 2ها تد ط وبار.نمددن  کهاند؛ تا نگرانك از لم  دانسته ائمه

 4پدر بددر ا تت.  داند وه ناشك از رویکرد متعصبانهگرایك افراطیك مك به جصت نبرت از شیعه

وردن  ثمانك بته ایتران   این حروت را تالشك جصت نزدیك 6ه نقل از نیدمن،ب 5میرل پاول،

گزارشك از حردر فرنگیتان در شتروع تتاج    روملد، 7شمارد.برای ایجاد اتحاد  لیه غرب مك

هرچيتد در خصتدص افتراد حاضتر، وحتدت گزارشتك حاهتل         8نماید؛گذاری وی نقل مك

ز  بیر پرتغال و حکّام گرجستتان در ایتن   ق(، تيصا ا7443نگردیدر ا ت. واله اهبصانك )م 

از ایلچك فرن  و حاومان گرجستان و ختدارزم   نقاوة اآلثارو هاحب  9نمایدمجل  یاد مك

تتدان پتذیرفت وته حتداقل نکتته ميبتك در       حال، متك  بااین 10ذوری به میان آوردر ا ت.

تدان شاهدی ا ت؛ اما به هدرت ایجابك نمك ها گزارش نردر خصدص تعامل وی با اقلیت

 های مسیحك اقامه نمدد. را نیز بر تعامل مثبت وی با اقلیت

                                              
.75و32اآلثارفیذکراألخيار،صنقاوة،اینطنزی؛افوشته176،صاألخبارجواهر.منشیقزوینی،1

.130،صاسماعيلدومصفویشاههينتس،2.
3. Roemer, Hans Robert. 

 .64،صدورهصفویهتاریخایران.7

0 .Mitchell Colin Pهاوس دال دانشگاه تاریخ دانشکده خاورميانه مطالعات استاد پاول، ميشل ؛

هایمتعددیدرخصوصصفویهوتشيعدارد.کاناداستکهنگاشته

6.NewmanAndrew j؛آندرهنيومن،استادمطالعاتاسالمیدانشگاهادینبوراسکاتلنداستکهآثاری

 درخصوصصفویهنگاشتهاست.چند

7. Mitchell, Colin P., The Practice of Politics in Safavid Iran Power, Religion and 

Rhetoric, P.146. 

 .743،صالتواریخاحسن.روملو،4

.034،صخلدبرین)ایراندرروزگارصفویان(.والهاصفهانی،4

.32،صفیذکراألخياراآلثارنقاوةاینطنزی،.افوشته15
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 م(0080ـ0099ق/787ـ780محمد خدابنده ) . سلطان1ـ0

گذاری ورد. وی  ق( تاج7114محمد خدابيدر )م  ا ما یل دوم،  لطانپ  از مرگ شار

ر را بته  از قرار معلدم، به ضعف بصر مبتال بددر و به جصت همین ضتعف، ادارر امتدر ورتد   

 پرد و در این زمیيه، همسرش، مصتد  لیتا   « حمزر میرزا» صدر یکك از فرزندانآ به نام 

م 7515ق/339به مدجتب فرمتانك از حمتزر میترزا، در  تال       1نیز نقآ شایانك ایبا نمدد.

، هيرميتد  « تیمدن »ودخدایان به  اختن شمریر  لطيتك و نیز پرداخت وجه بته ا تتاد   

هایك از تمایل و حردر اروپاییتان   در این دورر، گزارش 2گردیدند.  از ارميك، مأمدرشمریر

 3.باشددر ایران به ميظدر تردیق دولت وقت به اتحاد با اروپا  لیه دولت  ثمانك مدجدد مك

محمد خدابيدر به ا تمداد از  الطین اروپایك در جي  با  ثمانك، محتمل تمایل  یا ك شار

مراد  دم تجاوزات مکرری را بته نتداحك ایتران انجتام      لطانوه در این دورر، باشد؛ چرامك

هتای داخلتك،   هتا و هجمته   داد وه برای  لطان ضعیف هبدی، مرافاً بر هجتدم ازبتك  مك

ر د وه با وجدد این تمایالت، دولتت وقتت   حال، به نظر مكبااین 4فر ا بدد. يگین و طاقت

مسکدی نیز وه حامتل   5اردوارز ك آرتدرا ت و حترابطه چيدانك با وردرهای اروپایك نداشته 

بدد، نتدانست از  تبر ختدد بته ایتران نتیجته دلختداهك        6م(7419پیامك از ملکه الیزابت )م 

متأ بانه، با همه این احدال، گزارش واملك از تعامل با مسیحیان در این دورر نیز در  7بگیرد.

 د ت نیست.

                                              
،اآلثارفیذکراألخيارنقاوةاینطنزی،؛افوشته644ـ646،ص2ج،خالصةالتواریخالحسينیالقمی،.1

 .202ـ274ص

.167،ردیفموزهکليسایوانك.2

.14ـ16،صروابطسياسیایرانواروپادرعصرصفوی.نوایی،3

.260ـ204صتاریخعالمآرایعباسی،ترکمانمنشی،.7
5. Arthur Edwards. 

.6Elizabeth I Of England(1653ـ1004،ملکهدولتبریتانيا.)م 

.03،صانقراضسلسلهصفویه.لکهارت،4
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 . مقطع تثبیت و دوره تسامح مذهبی 2

های فراوان وه دولت هبدی در مستیر  ترودب مخالبتان و نمایانتدن      زونریبپ  از فرا

اقتدار خدیآ به همسایگان با آن مداجه گردید، مدت زمانك در بازر یك قرن، به اقتتدار و  

گتردد،  شکدر تمام حکمرانك نمدد. این مدت وه تقریباً از دورر شار  با  اوّل شتروع متك  

های دیيك همرار بتدد. در ایتن بتین، خصدهتاً      اقلیت همرار با تسامح مذهبك و مالیمت با

 اقلیت مسیحك ایران، فرای نسبتاً آرامك را تجربه نمدد.

 م(0028ـ0080ق/0038ـ787عباس اوّل ). شاه0ـ2

 با  اوّل، شاید هم از جصتت متدت دورر و هتم از جصتت اقتتدار      دوران  لطيت شار

خاندان باشد. دورر  لطيت این پادشار ترین دورر حاومیت این پادشار و دولت هبدی، مصم

ا ت، به جصت و عت داميه، تيدع و هایك نیز در هم آمیخته مقتدر هبدی وه گار با افسانه

تياقآ فراوان در گسترر ا تقاداتآ، همارر از ابصامات تاریخ این دورر بددر ا ت؛ چراوه از 

ردیدر و از دیگر تد، تتا    د، شار هبدی به  يدان فرد مذهبك و خادم ا الم معرفك گیك

او  1شدد.زودی مسیحك مك گردد وه شار ایران بهرود وه در اروپا شایع مكجا پیآ مكبدان

شد؛ حتك در  برهای جيگتك نیتز بته     گار نمازش ترك نمك به  يدان فردی مسلمان هیچ

ای  قته ظتاهراً بته روزر  ال   2تدجه نبدد. مسئله قصد اقامت در روز و اقامه نماز وامل نیز بك

گزارش د واله از  4ورد.اما در نماز  ید فطر شروت و فطریه نیز پرداخت مك 3ا ت؛ نداشته

 با  در آن مرا تم حرتدر    اراميه وه مقارن با مار رمران بددر و شار 5شدیان مرا م خاج

                                              

،انقراضسلسلهصفویه؛لکهارت،214،صسفرنامه)سفيراسپانيادردربارشاهعباساوّل(گارسيا،.دن1
.144ص
.472،ص3ج،عباساوّل.فلسفی،زندگیشاه2
.473.همان،ص3

.470همان،ص7.
شاملنمودندوسالهدرششمژانویهبرگزارمی،مراسمیاستکهمسيحيانهمهشویانیاعيدکليساخاج.0

صليبنقرهمتبرک فروبردن و روغن آببا اینمودن آببود. )مانوکيانشکلدر ، ارمنیاعياد ،کليسای
(24ص
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 نرتانه  1داشته و نیز اظصاراتآ در جرن وه مایل نبددر در خصتدص روزر هتحبت شتدد،   

هتا، امرتای ثتابتآ     بتر نقتل  همچيین، بيا  2باشد.ميدی وی به روزر مكهمین  دم  القه

گرفت، بارها ا تتغبار  هيگامك وه غرور او را فرامك 3ا ت.بددر « عباس ؛علي كلب آستان»

را  و وبرداری حرم امیرمؤميان 4رفتمك رضا ورد. با پای پیادر به زیارت اماممك

 5روفت.مك

باشد. شاید از جصت میزان تساهل ها مكمقتدر، رواداری با اقلیتوجصه دیگر این حاوم 

و تسامح مذهبك در ول دورر هبدیه، حتك بعدها تا قاجاریه، نتدان حکمرانك را یافتت وته   

 با  هبدی تساهل و تسامح متذهبك روا داشتته باشتد. وترنآ و     در ایران به اندازر شار

ت، نقتتل مکتترر وتتتب اروپاییتتان و تعتتاملك وتته وی بتتا مستتیحیان دورر ختتدیآ روا داشتت

 بتا    های این دورر، از شاررو ت وه در بیرتر  برنامها ت. ازاینندیسان گردیدر  تاریخ

 لت این  یا ت متذهبك را بایتد در اهتداف و     6ا ت.به  يدان پادشاهك بزرگ یاد شدر 

دیيك وی  وجد نمدد. از جمله اقداماتك وه مؤید رواداری مذهبك و ميدیات غایك وی جست

 اند از: ا ت،  بارت

 ا طای آزادی انجام شعایر مذهبك به اراميه  اون اهبصان؛. 7

  پردن تمامك امدر تجارت ابریرم به اراميه؛. 4

 حمایت قابل تدجه از اراميه در برابر مسلمانان؛. 9

                                              
.70،ص7،جسفرنامهکاملپيتردالوالهدالواله،1.

.43،صایرانعصرصفوین.ک:سيوری،2.

 .470،صعباساوّلزندگیشاه.فلسفی،3

.725،ص1ج،آرایعباسیتاریخعالم.ترکمانمنشی،7

.454.همان،ص0

سفرنامه؛دنگارسيا،22(،صامهیاناسميتسفيرهلنددرایراناوّلينسفرایایرانوهلند)سفرن.فلور،6

.44،ص4جنامهشاردن،سياحت،شاردن؛214،صاوّل()سفيراسپانيادردربارشاهعباس
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 ها و مبلغان تبریری برای فعالیت و  اخت ولیسا؛ آزادی فعالیت به وریآ. 4

 بسیاری از مرا م مسیحیان؛حردر در . 5

 ابراز احسا ات به آیین مسیح.. 4

 با  در خصدص اراميه، ودچ اجباری آنصا به داخل ایران ترین اقدام تاریخك شارمصم

های تاریخك متياقآ ا ت؛ اما اهل  بدد. در خصدص چرایك و چگدنگك این ودچ، گزارش

 1ریخ زندگك اراميه ایران بددر ا تت. ترین حادثه در تا آن، قطعك ا ت و بيا بر نقلك، بزرگ

و  2ها آن را اختیاری و داوطلبانه و بعرك نیز آن را اجباری و بتااورار دانستته   برخك گزارش

 3انتد. آمیتز دانستته  آمیتز و برختك دیگتر، خرتدنت    ای، مستالمت اجبار و اورار را نیتز  تدر  

نیتز تجتاوزات    های رضایت مردم از این ودچاندن هم وم نیست.  متدر دلیتل آن   گزارش

حدی بددر وه  ها به اراميه، به صم ظلم و جيایت  ثمانك 4مکرر دولت  ثمانك بددر ا ت.

بتا تدجته بته    »گدیتد:  م( مسیحك، در  برنامه خدد خطاب به اراميه متك 7413)م  5تاورنیه

ها داشتید، حق ندارید از ترك گبتتن اوطتان    باری وه زیر  لطه شدم  ثمانك زندگك نکبت

  6«ثر باشید.خدد متأ

تتا   41باشتد. تعتداد مصتاجران از حتداقل      تياقآ دیگر، در خصدص آمار مصاجران مك

این گستتردگك تخمتین، شتاید بتر ا تا  برآوردهتای        7ا ت.هزار نبر گزارش شدر  511

                                              
.45،صایرانيانارمنیرائين،1.

.1766،ص3ج،آرایعباسیتاریخعالم.ترکمانمنشی،2

.25ـ15،صتاریخجلفایاصفهان.ن.ک:درهوهانيان،3

.15.همان،ص7
5. Jean Baptiste Tavernier. 

 .774،صسفرنامهتاورنيهتاورنيه،.6

4 دالواله، دالواله. پيتر کامل سفرنامه ج ص7، ،06 ،142 773و اشراقی، سياحان؛ دید از اصفهان

.22ـ25،صعباساوّلزندگیشاه؛فلسفی،00،صخارجی
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متباوت مدرخان و احتساب اراميه و مسیحیان داخل ایران و شاید هم اشتتباهات نگارشتك   

بتا   1هتزار نبتر بترای مستیحیان متصتدر گردیتد،      451برآوردی وه حدود باشد. با تدجه به 

گتردد، بته زحمتت    احتساب ایيکه بخرك از این تخمین شامل مسیحیان بدمك ایران متك 

تاریخ مصاجرت نیز بین  هزار نبر را برای مصاجران ذور نمدد.411تدان جمعیتك بیآ از  مك

داميته گستتردر تتاریخ وتدچ      2ا تت.  شتدر  م گزارش7474ت7511/ق339ت341های   ال

های دیگر، گدار آن ا ت وه بتیآ از یتك وتدچ اتبتاق افتتادر       مذودر، به ضمیمه گزارش

ظتاهراً   3ا تت. شیدر مصاجرت و ودچ اراميه و ندع رفتار با مصاجران، متبتاوت بتددر    ا ت.

از  نمددند، پاداشكو وسانك وه همراهك مك 4شدندنمددند، تيبیه مكافرادی وه مقاومت مك

 5گردیتد. نیز همترار متك   وه با م صر و مروت شارگرفتيد ندع شیدر ودچ و محل ا کان مك

پتذیرفت و از آنصتا دلجتدیك     ها، شار پياهيدگان را از روی مددت متك  مطابق برخك گزارش

 6خصدص برای روحانیدن احترامك خاص قائل بدد. ورد و به مك

 مدر اشارر گردیتدر ا تت؛ یکتك،      با  از این اقدام، دو  لتدر خصدص هدف شار

ا تبادر از ظرفیت اقتصادی اراميه در تجارت خارجك؛ خصدهاً هادرات ابریرم و پترورش  

نرین بتا ثتروت فتراوان و    های ارميك ای وه  رزمینورم ابریرم در داخل، و دیگر، جاذبه

خدد را وه با هجدم به آنصا  7همچيین مردمان زیبا و نیکدهدرت برای همسایگانآ داشته

                                              

.74،صهایدینیبررسیتحليلیتعاملدولتصفویهبااقليت.مسيحا،1
؛214،صعباساوّلزندگیشاه.فلسفی،2

Van Gorder, A. Christian, Christianity in Persia and the status of non-muslims in 

Iran, P. 61. 

 .45،صاصفهانازدیدسياحانخارجی.اشراقی،3

.4،صتاریخجلفایاصفهان.درهوهانيان،7
.235و30،ص1ج،آرایعباسیتاریخعالم.ترکمانمنشی،0
،فصلسوم.آراکل،بهنقلاز:137،صتاریخجلفایاصفهان.درهوهانيان،6
4 تاورنيه، تاورنيه. سفرنامه ص ،046 دالواله، دالواله؛ پيتر کامل سفرنامه ج ،7 ص شاردن،74، ؛

.1643،ص0،جنامهشاردنسياحت
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تجصیز نمایيد. در این بین، دولت  ثمانك نیز هرازچيدگاهك به  يدان جصاد با وبار، به این 

 با ، هرچيتد یتك اقتدام ملتك در     ر د وه این اقدام شاربه نظر مكزد. مياطق د تبرد مك

ایتن   جصت حبظ ایران بدد، امتا اراميته را نیتز از هجتدم پیتاپك دولتت  ثمتانك نجتات داد.        

های  ظیم  ثمانك  لیته ایتران، ميبتع ميا تبك     ، خصدهاً در مدقع لرکروركها  رزمین

از  دی دیگر،  یا ت دولت ایران در جي  با  ثمانك،  آمد.جصت تقدیت لرکر به شمار مك

بردن آذوقه و آب، لرکر بدد؛ بدین معيا وه با از بین« زمین  دخته» مدتاً بر مبيای  یا ت 

هتای   اما پ  از این مصاجرت، حمایتت  1ار به برگرت نمایيد؛ ظیم دشمن را فلج نمددر، واد

دارد و ا الم مك 2ندازدوه اراميه جلبا را حسابك مكشار از این قدم شایان تدجه ا ت؛ چيان

وه هرگدنه بدرفتاری به اراميه، مجازات شدید به دنبال دارد. مدرخان مکرراً از افرادی نتام  

به  يتدان   3شدند؛راميه، به د تدر شار شدیداً مجازات مكبرند وه به  لت بدرفتاری با امك

دهد را مك 4نمدنه، به مدجب فرمانك، د تدر تيبیه و مؤاخذر شدید افرادی از ميطقه ماربانان

 5وه متعر  اراميه گردیدر و با آنصا درگیر شدر بددند.

دران و حدمته  آبتاد مازنت  پ  از مصاجرت، به د تدر شار آنصا را  مدتاً در دو ميطقه فرح

آباد را حاوك از حُسن نیت شار ت  برخك، دلیل  کيادادن اراميه در فرح 6اهبصان جای دادند.

                                              
 .17،صتاریخجلفایاصفهان.درهوهانيان،1

.26همان،ص.2

.06،صایرانيانارمنی.رائين،3
Abisub Rulla Jurde, Converting Persia, Religion and Power in the Safavid Empire, 

p. 63 

جاتوميوهبرداشتنمودهکهاینماربانان،مقداریصيفیهایمنطقه.ظاهراًچندتنازارامنه،اززمين7

انجامد.شدنتعدادیازارامنهمیامر،بهدرگيریشدیدومصدوم

 .33/160،ردیفموزهکليسایوانك.0

،3،جعباساوّلزندگیشاه؛فلسفی،773و06،142،ص7،جسفرنامهکاملپيتردالواله.دالواله،6

.1117ص
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و بعرتك نیتز هتدف شتار را      1انتد  با تعبیر ایيکه مازندران بصرت  یسدیان گردد ت دانستته  

پرورش ورم ابریرم و همچيین، پرتیبانك از اراميه  اون پایتخت با پرورش خدك و تصیه 

شتار،   3.وه در این زمیيه، د تدری نیز مدجدد ا تت  چيان 2اند؛در آن ناحیه برشمردر شراب

گردید، در اطراف اهتبصان  تکيا    بخآ دوم مصاجران را وه جمعیت بیرتری را شامل مك

رود به نام شصر قدیم خدد، شصری  اختيد وه جمعیتت آن بته   دهد. آنصا در ويار زایيدرمك

رود و اراضك جلبا را به های اطراف زایيدرهایك، زمینطكّ فرمان ر ید. شارهزار تن مكپيج

هایك وه از طرف شخص شار  و این امر، با تدجه به  ایر  طدفت 4رایگان به اراميه بخرید

گتردد؛  های دیگری از اراميه بته جلبتا ميجتر متك     شد، به مصاجرت گروربه اراميه جلبا مك

ن  لطيت ختدد، طتكّ فرمتان دیگتری زرترتتیان      های پایا  با  در  الوه شارطدری به

بردند، به داخل شصر اهبصان ودچ داد تا  رمك در ويار جلبا به« گبرآباد»اهبصان را وه در 

تراشتك  ای از مصاجران ارميتك بستپارد وته در  تي     ها و اراضك آنان را به گرور تازرخانه

هتای زرا تتك ختدب    وه زمین 6اراميه ایروان را در محلك نزدیك اهبصان 5مصارت داشتيد.

داشت، مسکن دادند و آن محل را ایروان نامیدند. بقیته اراميته را هتم در دهکتدر بتزرگ      

دادند. مطابق گزارشك، هيگامك وته   جای« شیخ بيا»دیگری خارج از قلعه اهبصان به نام 

ن ورد هایران بیروشار مسیحیان را به رو تاها فر تاد، بسیاری از غیرمسیحیان را از خانه

امتیاز دیگر، ا طای آزادی انجتام شتعایر متذهبك بته      7واردان  پرد.و مسکيران را به تازر

اراميه بدد. آنصا پ  از  کيا در اهبصان، اجازر یافتيد ا مال و شعایر مذهبك خدد را آزادانه 

                                              

 .251،ص1،جتاریخایران.ملکم،1

.141،ص7،جسفرنامهکاملپيتردالواله.دالواله،2

 .314،صسفرنامه)سفيراسپانيادردربارشاهعباساوّل(گارسيا،.دن3

.270،ردیفموزهکليسایوانك.7

 .32صایرانيانارمنی،.رائين،0

 درمحلهترواسکان،نزدیكنارینقلعه.6

 .35،صتاریخجلفایاصفهاندرهوهانيان،.4
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وه انبدد؛ چي با  نیز برای اراميه جلبا حقدق و امتیازات خاهك قائل شدر شار 1جاآورند. به

تدانستيد برخالف  ایر  یسدیان، آزادانه خانه و ملك و هرچه بخداهيد، بخرند و بترای  مك

وه والنتر یا حکمران جلبا را  گدنهبدین 2خدد حاوم و قاضك و والنتر ارميك انتخاب نمایيد؛

در امدر حقدقك و قرتایك نیتز    3شد.اراميه انتخاب وردر، با مدافقت شار به وار مرغدل مك

تابع مقررات شر ك و  رفك ایران نبددند و در اجرای مرا م و ترریبات دیيك خدد، آزادی 

 بیدان اهتياف و ر تیدگك بته اختالفتات     تعیین ودخدایان محالت و ریآ 4تام داشتيد.

 آوریوسبه و اهياف و شکایات ر ایا و برزگران در مسائل حقتدقك و جزائتك و نیتز جمتع    

همچيین، برای ایيکته اراميته در    5ها و  دار  دیدانك، از جمله وظایف والنتر بدد.مالیات

بدد وه هیچ مستلمان در آنجتا ميتزل نگیترد و      شصر خدد آزاد و آ ددر باشيد، فرمان دادر

همچيین،  6 ختك ویبر دهيد. هرگار یکك از مسلمانان با افراد ارميك بدرفتاری ويد، او را به

بدد وه ارميیان جلبا زن یا مرد، مثل  ایر ایرانیان لبا  بپدشيد و  ران اراميته،   دراجازر دا

 7وار برنتد.   داری خدد، زین و لگام زرین و  یمین بهمانيد بزرگان و ا یان ایرانك در ا ب

 با  به اراميه جلبا،  بب شد وه ارميیان شصرهای دیگر ایتران نیتز بته    تدجه خاص شار

  8زمانك به جمعیت و و عت جلبا افزودر شد. ند و در اندكآوراهبصان روی 

                                              

تاریخجلفای؛درهوهانيان،150،صعباسصفویاسنادپادریانکرملیبازماندهازعصرشاهستوده،.1

.32ـ31،صاصفهان

 .117،صعباسصفویاسنادپادریانکرملی،بازماندهازعصرشاه.ستوده،2

.105،صسفرنامهکارری؛کارری،223،صسازماناداریحکومتصفویالملوکیاتذکرةمينوریسکی،.3

.132(،صاوّلينسفرایایرانوهلند)سفرنامهیاناسميتسفيرهلنددرایران.فلور،7

.227،صالملوکیاسازماناداریحکومتصفویتذکرة.مينوریسکی،0

.20ـ27،صتاریخجلفایاصفهان.درهوهانيان،6

.175،ص7،جسفرنامهکاملپيتردالوالهدالواله،.4

.40،صایرانيانارمنیرائين،.4
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هتای   آمدنتد، تستصیالت و حمایتت   همچيین، شار جصت مسیحیانك وه بته ایتران متك   

های مالیاتك در نظتر    جیبك، از جمله: حقّ ويسدلك، آزادی انجام شعایر مذهبك و معافیت

ر ميتازل اراميته نمتدد    هتای شتار، گتار بتا حرتدر وی د      حمایت 1نظیر بدد.گرفت وه بكمك

وترد؛ متثالً   یافت. شار به  لل مختلف در بسیاری از مرا م مسیحیان و اراميه شروت مك مك

در نیمه رمران وه مصادف با روز میالد مسیح بددر، با اتباق  ران لرکری و ورتدری و  

های اهتبصان رفتته، در حرتدر روحتانیدن     چيد تن از  لمای روحانك، به هدمعه واتدلیك

وترات گتزارش شتدر     ها و ولیساهای دیگر نیتز بته   حردر وی در جرن 2ندشید.ب مكشرا

امتیاز دیگر،  پردن تمام امدر تجارت ابریرم به آنصا بدد. ودچ و حرتدر اراميته در    3 ا ت.

داشت تا از ا تعداد این افراد در جصت تجارت خارجك ا تبادر نماید.  اهبصان، شار را بر آن

گیرد و  مدر تجارت دربار را به  شار از اراميه در تجارت خارجك بصرر  للك وه  بب گردید

های مدرخان و تحلیلگران، مالحظه دو امر بددر؛ یکتك، متذهب   ایران بسپرد، بيا بر گمانه

اراميه وه مدافق با ویآ وردرهای اروپایك بددر و دیگتری، هتبات نیکتدی اراميته وته      

ظتاهراً تجتارت ابریرتم همیرته در      4ت بتدد.  بارت از: در تك، هداقت، ویا ت و قيا ت 

امتا   5برند؛انحصار اراميه نبددر و ميابع ازحردر مسلمانان و یصددیان نیز در این بین نام مك

 6دانيتد. ها، داميه فعالیت بقیه تجار را در محدودر تجارت داخلك متك  برخك دیگر از گزارش

                                              

.22(،صاوّلينسفرایایرانوهلند)سفرنامهیاناسميتسفيرهلنددرایران.فلور،1
.سفرنامهآنتونيودوگوا،بهنقلاز:474و474،ص3،جعباساوّلزندگیشاه.فلسفی،2
.60،صتاریخجلفایاصفهان؛درهوهانيان،02ـ30،ص7،جسفرنامهکاملپيتردالوالهدالواله،.3
7 درهوهانيان، صتاریخجلفایاصفهان. ،77 سيوری، 140،ایرانعصرصفوی؛ متی، وسياست؛ اقتصاد

.116ـ112)چهارمطالعهموردی(،صخارجیعصرصفوی
5. Mathee, The Politics of of trade in Safavid Iran: Silk silver, 1600-1730 , p 93-95 

& Newman, Andrew j., Safavid Iran, Rebirth of a Persian Empire,P. 72. 

6 تاورنيه، تاورنيه. سفرنامه ص ،046 دالواله، دالواله؛ پيتر کامل سفرنامه ج ،7 ص شاردن،74، ؛
 .1643،ص0ج،نامهشاردنسياحت
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یعيك شار و اراميه،  تددميد بتددر    این وا پاری تجارت به اراميه، البته برای هر دو طرف،

دهك هادرات و افزایآ ميابع دولت شدر و هم  وه هم شار مدفق به  امان طدری ا ت؛ به 

 1های  مدر ر یدند. اراميه در ومتر از چيد  الك به ثروت

حردر مبلّغتان در ایتران نیتز    جانبه از مسیحیان،   با  به جصت حمایت همه در دورر شار

 ایتن مبلّغتان معمتدً  یتا  متدتًا در قالتب  تبرای ورتدرهای متبتدع بته           مغتيم گردیتد.  

 و بعرك از ایيصا حتك به  يدان تاجر و د ل اقتصادی و متترجم در دربتار    2آمدند ایران مك

شد؛ به  يدان  به وار مرغدل بددند و از طرف پادشاهان نیز برخك از امدر به آنان واگذار مك

  دادر شتد،   3 بتا  اوّل بته بترادران شترلك    مأمدریتك وه از  دی شتار تدان به  نمدنه، مك

  تاختيد وته پایگتاهك بترای همته  تیاحان        هایك مك  الور بر آن، هدمعه 4اشارر نمدد.

 بردنتد. وریرتان بته ایتن  تیاحان       غربك و بیگانگانك بتدد وته در ایتران بته  تر متك      

تترجم بترای آنتان آمتادر     وردنتد و و تایل  تبر و م    ومك نمددر، از آنان حباظتت متك  

 6وریران وتارملك  5های مختلبك ا م از: وریران اگد تیيك،  اختيد. ميابع، از گرور مك

                                              

.40،صایرانيانارمنی.رائين،1
.255،صانقراضسلسلهصفویه؛لکهارت،112،صایرانعصرصفوی.سيوری،2
عباسبهایرانآمده،بهتعليم(،دوبرادرانگليسیبودندکهدردورهشاهShirley.آنتونیورابرتشرلی)3
تجهيزسربازانایرانیپرداختند.و
 .05ـ74،صبرادرانشرلیسفرنامه.شرلی،7

راهبدیگراز75م(،یکیازقدیسانمسيحیاستوکشيشیبودکههمراهبا657سنتآگوستين)م.0
کِنتاتلبرتياموزد.اوتوانستبهاآنگلوساکسونرابهمسيحيتفرستادهشدتاآیينانگلستانبهرم ،شاهِ

،پایتختپادشاهیاوبناسازد.کشيشاناگوستينینيزازکانتربریرابهدینمسيحدرآوردوکليساییرادر
شدند. وارد ایران به صفویه دوره در که بودند مسيحی های فرقه  جمله عصرصفوی)سيوری، ،ایران

(214،صاوّل(سفرنامه)سفيراسپانيادردربارشاهعباسگارسيا،؛دن153ص
فرقهکاتوليکیدرویشانهیاگدامنشاستکهریشه،Carmelitesهایپابرهنه؛هایاکارمِليتکَرمِلی6.

متأسيس1043اند.اینفرقهدرسالایداردکهازپدرانومادرانصحرامنشأگرفتههایزاهدانهدرسنّت
 هایمختلفکوچنمودند.مسيحيتبهسرزمينهایفلسطينبودندکهبرایتبليغشدوابتدادرکوه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B6%DB%B0%DB%B4_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%DA%AF%D9%84%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%DA%A9%D9%86%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C
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برند وه در اهبصان  اون نام مك 4و یسد یین 3ها واپد ن 2واتیکان، به نمایيدگك 1پابرهيه

بدانجا به شار ها مراودات متعددی با دربار ایران داشتيد؛ حتك برخك تا  بددند. این گرورشدر 

دادنتد و از ایتن فرهتت،     های مختلبك از شار را انجام متك  نزدیك شدر بددند وه  بارش

افزون بر ایتن حمایتت، شتار     5نمددند.ميترر مكهای مسیحیت را نیز در دربار  برخك وتاب

وه گار  برای حاضتر در  نحدیبه 6ا ت؛نمددر گاهك به دین مسیحیت نیز ابراز  القه مك

تعامل دیگتر آنکته شتار روابتط      7گردد.زودی مسیحك مك نمددند وه وی بهتصدر مكدربار 

ها بته حرتدر    در گزارش 8نرین برقرار نمددر بدد.ای را نیز با دول اروپایك مسیحكگستردر

 9ا ت. بیر در دربار ایران اشارر شدر  41بیآ از 

                                              

1.Carmelite،کرملی(هایپابرهنهDiscalced Carmelites،)مسلكهایدرویشایازکاتوليكفرقه
می«راهبانسفيد»رومیکهدرانگلستانبهنام اینانبههنگامخوانده درهایصليبیجنگشوند. کوه،

کرمل کرملیفلسطيندر شدند. وپيدا پارسایی به روزگار سالدرویشیمیها در فرقه، این گذراندند.
مبهطوررسمیتأسيسشدوفعاليتخودرادردیگرجوامعنيزگسترشداد.1043

.64ص،اروپایيان هایسفرنامه ازدیدگاه صفوی ایرانشوستروالسر،.2
3.Capuchinsایاستکهمعموالًچهرهرنگپریدهکاتوليكراهبانایاز؛کاپوسنیاکاپوچين،نامفرقه

سيوری،.)هاییازاینفرقهوارداصفهانشدندگذارند.دردورهصفویه،گروهدارندوکالهسياهیبرسرمی
(114ـ116ص،ایرانعصرصفوی

7 .Jesuit معروفبهانجمنعيسیوهمچنينژزوئيتیسوعی، فرقهها، کليسایایمذهبیوابستهبهها،
نامند.علتاینمینظامپاپپيادهوسربازانمسيحاست.اعضایاینفرقهرایسوعی،بهمعنایکاتوليك

آناستکهمؤسساینفرقهنام قبلازایگناتيوسلویوالکهسنتگذاری، کشيشنامدارد، شواليهشدن،
 یسوعیبوده است. مسيح معلمان یسوع، از منظور دیاست. سپاه سربازان را خود میها خواندند.انت

(44،ص4ج،نامهشاردنسياحت)شاردن،
.323،ص7،جسفرنامهکاملپيتردالواله.دالواله،0
.142،صایرانازدیدگاهسياحاناروپایی؛جوادی،327ص،7،جسفرنامهکاملپيتردالوالهدالواله،.6
،انقراضسلسلهصفویه؛لکهارت،214ص،عباساوّل(سفرنامه)سفيراسپانيادردربارشاهگارسيا،دن.4

.144ص
.70،صسفرنامهبرادرانشرلیشرلی،.4
.157ـ61،صتاریخروابطخارجیایرانمهدوی،.4

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B5%D9%84%DB%8C%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D9%BE%D8%A7%D9%BE&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D9%86%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%B3_%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%88%D9%84%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%87


 611   6931زمستان ، هفتادودومسال هجدهم، شماره              

باشتد. مطتابق   مسیحیان متك بخآ دوم  یا ت شار، رفتار ميبك وی با اراميه و  ایر 

هرازچيدگاهك در بازدید از جلبای اهبصان، دخترانك را طد اً او ورهاً به هایك، وی  گزارش

پذیرفتته، ا ترا را گتاهك     با گرجستان وه به نام جصاد هدرت متك   در جي  1.آوردقصر مك

یرش و برخك را به جصت اجبتار بته پتذ    2وردرد دت و گاهك مجبدر به پذیرش ا الم مك

ا تت  هایك از  برای ختارجك وارد شتدر    گزارش 3داشت.ها در حب  نگه مك ا الم،  ال

-ها به گرجستان،  رق آترین شار به شاهزادر مبيك بر ایيکه حداقل  امل یکك از یدرش

ای گرجك بددر و برادر شاهزادر وه پادشار یکك از ایا ت گرجستان بددر، حاضتر بته ایتن    

هایك شار برخك ولیساها را ویتران وترد و    همچيین، مطابق گزارش4.ا ت وهلت نگردیدر

حتك گاهك شار اراميه را نیز تيبیصاً مجبدر به ترك آیین اجدادی و  5نمدد؛جای آن مسجد بيا 

و  7به  يدان مثال، در خصدص اراميه غرب این د تدر را هادر وترد 6ورد؛پذیرش ا الم مك

متدارد دیگتری    8لبا نیز مدت زمانك این رویه را اجرا نمدد.در مدرد اراميه بدهکار به دولت ج

اراميته مازنتدران نیتز در مقطعتك      9ا ت. نیز از اجبار اراميه به پذیرش ا الم گزارش شدر

 10مجبدر به قبدل ا الم گردیدند و برای آنصا معلمك برای تعلیم احکام ا الم فر تادر شد.

                                              
.324،صسفرنامه)سفيراسپانيادردربارشاهعباساوّل(گارسيا،.دن1

.445ـ446،ص2؛همان،ج134،ص1ج،آرایعباسیتاریخعالم.ترکمانمنشی،2

.174،صآرایعباسیتاریخجهان.وحيدقزوینی،3

.375،ص1ج،نامهشاردنسياحتشاردن،.7

.447،ص2ج،آرایعباسیتاریخعالم.ترکمانمنشی،0
6. Abisub Rulla Jurde, Converting Persia, Religion and Power in the Safavid 

Empire, p. 64. 

 .461ـ465،ص3ج،آرایعباسیتاریخعالم.ترکمانمنشی،4

.02ـ05،صتاریخجلفایاصفهان.درهوهانيان،4

.03.همان،4

 .461ـ465،ص3ج،آرایعباسیتاریخعالم.ترکمانمنشی،15
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د؛ یکك، اجبار به تغییر آیین تعداد زیادی از اراميه دو گزارش دیگر نیز در این بارر وجدد دار

و دیگری، اجبتار بته امتر ختتان اراميته       1و آشدریان وه در محاهرر تبریز ا یر شدر بددند

حال، گزارشك از اجبار به تغییر آیتین مستیحیان    بااین 2اليصرین هيگام فتح بغداد.  اون بین

ا وجتدد تستاهل متذهبك، از تغییتر آیتین      اروپایك در ایران در د ت نیست. ظاهراً شتار بت  

نگار به آیین مسیحیت  3.وردمسلمانان خريدد نبددر و مجازات شدیدی برای آن لحاظ مك

 ایمتان، وبتار بتدنصاد و مرتروانك    نیز از نظر شار متباوت بدد؛ گاهك آنصا وبرر و گبران بك

دهد وه ولیستای  و، د تدر مكر ازاین 5پرداختيد. وه بایستك نصایتاً جزیه مك 4شدندمكتلقك 

اما در گزارشتك دیگتر،  تبرای     6آنصا ویران و امدال ولیسا غارت و ناقد  آن ذوب گردد؛

اروپایك مسیحك را دانرميدان و رهبانان نصارا، و پا  را خلیبه ملت مستیحك و جانرتین   

 7نماید.یاد مك اوهیای حررت  یسك

از تعصتبات و  الیتق ختاص متذهبك،      نظران، تعامل شار، فارغبه گبته برخك هاحب

چرخیدر ا ت. به همین جصت، این رویه  هرفاً حدل محدر مصالح و ميافع شار و دولت مك

یا مطابق قدلك دیگر، وی بیآ از همه  8.گیردی دیگر در پیآ نمكها را در خصدص اقلیت

ز طریق در داشتن پیروان ادیان مختلف، از جمله مسیحیان متمدل جلبا ادرهدد راضك نگه

گرفتن  یا ت تسامح و تساهل در برابتر مقد تات متذهبك آنتان بتدد تتا بتدانتد از        پیآ

                                              
.142،ص1،جهمان.1

2 .Matee,unpublished, paper,p23 ghougassian, pp.73-75. 

  van Gorder,Ibid, p. 61؛1723ـ1722،ص3ج،آرایعباسیتاریخعالمترکمانمنشی،. 3

.1744.همان،ص7

.1716همان،ص.0

.1734.همان،ص6

.1722ـ1723،صهمان.4

.237،صایبرمناسباتدینودولتدرایرانعصرصفویمقدمه.آقاجری،4
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 1.وجددشان در تد عه مباد ت  یا ك و اقتصادی بتا ورتدرهای اروپتایك ا تتبادر ويتد     

دهد و در جتایك دیگتر،   بيابراین، شار در جایك، فرمان و اجازر تأ ی  ولیسا و هدمعه مك

  2نماید.و یا تبدیل به مسجد مك ها را ویرانولیسا

،   بتا  اوّل  باشد. در واقع، شاربرداشت نصایك ندیسيدر حاضر از این رفتار، متباوت مك

حاومك زیرك، با ا تماد به نب  و در  ین حال، معتقد به دیانت ا الم بدد. شار هرچيد از 

رتدر و درخرتآ   ح پذیرفت و  صر وی هيگامه دیك  لمای زیادی را در دربار خدد مك

ق(، مالهتدرا )م  7173ق(، میرفيدر تکك ) 7141مصمك چدن: میرداماد )م   لما و فال به

ق( بدد و وجدد  لما را برای نرر ا تالم و ترتیع مغتتيم    7111ق( و شیخ بصایك )م 7145

شمرد، اما ا الم  دامانه و ا تقادات خاص خدد را نیز داشت. شار از  دیك خدد را واقعاً مك

دانست و معتقد بدد وه  دای وظایف  لما، وظایبك دیيك نیز بتر  صتدر   نیز مك مرشد ول

باشتد و نته   نداشتن  لما از  دی شار قابل پتذیرش متك   پ ، نه تلقك قبدل 3باشد.وی مك

بددن  لمای زمان. به قدل فلسبك، شار معتقد بدد  لما وارورد بسیاری در جامعه  تلقك تابع

 4اندازر زیتادی در د تت شتار بایتد باشتد؛ نته  لمتای دهتر.        دارند و اما حدزر  یا ت تا 

رو ت وه مباحثك مانيد فتدای حلیت فروش و شرب شراب و امثالصم نیز وه متتك   ازهمین

در ایتن خصتدص بته     6همچيین، رو  ابیساب 5نماید، به نظر نباید ميطقك باشد.مطرح مك

                                              

.77ـ71،صفویهوجشنتقدیسآبارمنيان.هاشمی،ص1
2  .  Abisub Rulla Jurde, Converting Persia, Religion and Power in the Safavid 

Empire, P. 63.  

دالواله،3 کمپفر،274،ص7،جسفرنامهکاملپيتردالواله. ؛سانسون،17،صسفرنامهکمپفربهایران؛
 .36،صهنشاهیایراندرزمانشاهسليمانصفویسفرنامهسانسون؛وضعکشورشا

 .24،صعباساوّلزندگیشاه.فلسفی،7
5. Matee, unpublished, p. 27. 

Rula Jurdi Abisaab .6استادیارتاریخاسالمدرمؤسسهمطالعاتاسالمیدانشگاهمكگيل،تحقيقات،
مطالعاتیدرخصوصتمرکزقدرتدردورهصفویهایدرخصوصتاریختشيعواسالموخصوصاًگسترده

 داشتهاست.
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اول آنچه در ا الم مميدع فتدای شیخ بصایك در خصدص مجازبددن مسیحیان در شرب و 

بته نظتر،    1ا تت. های شار بتددر   گدید: این امر، در دنباله  یا تا ت، اشارر نمددر و مك

ولتب آ تتان  لتك؛    »نمایتد  ا الم  دامانه شار تظاهر نیست. وی آن هيگام وه مُصر متك 

و  پيداشتته و مریتد تتام  لتك    متك  واقعاً خدیرتن را ولب آ تان  لتك  2،« با 

روبك وبرتداری نجتف    و خاك 4رفتن به مرصدپ ، با پای پیادر 3ا ت.بددر  یتب اهل

اندیرك ، مصلحت اندیآ هم بددراندیرك نیست. شاید اگر مصلحتنیز ریاواری و مصلحت

اندیرك به جصت فریبتن  پرتیبانآ گردند؛ نه مصلحت باشد وه ائمه به درگار ائمه

شار آن هيگام وه  5نمایيد.نظران بدان تأوید مكاحبخدد؛ امری وه برخك از ه ملت شیعه

 « اختك  زیتز  »ق( را وته شتار را در آن نامته،    339وهیت نمدد نامه مقتد  اردبیلتك )م   

دهد واقعاً به جصان باقك معتقتد بتددر و بته     نران مك 6خطاب نمددر، در وبن وی بگذارند،

رو، هر بتار   ر ا ت. ازهمینامید شبا ت، د ت به دامان مقد انك چدن مقد  اردبیلك شد

نه، نه؛ غلتط وتردم. نبایتد    »گدید: گردد، مكشدد، به محآ ایيکه متدجه مكوه مغرور مك

خدردن هتم در مقتاطعك    با ، شراب در دیانت  دامانه 7«چيین چیزی گبت. تدبه، تدبه!

خداری هم گيار نیست؛ مخصدهاً اگتر مصتلحت دولتت شتیعه اقترتا      اشکال ندارد و روزر

 اید. نم

                                              

1. Abisub Rulla Jurde, Converting Persia, Religion and Power in the Safavid 

Empire, p. 67. 

 .14ـ14،صعباساوّلزندگیشاه.فلسفی،2

.144ـ146،صالخاقانیقصص.شاملو،3

.744،صالسنينواألعواموقائعآبادی،؛الحسينیخاتون147.همان،ص7

.235،صایبرمناسباتدینودولتدرایرانعصرصفویمقدمه.آقاجری،0

.241،صقصصالعلماء.تنکابنی،6

 .251،ص7،جسفرنامهکاملپيتردالواله.دالواله،4
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های دیيك نیز از همین ميظر قابل تدجیه ا تت. مصتم بترای شتار،      روابط وی با اقلیت

های دیگر، اگر مانعك در را تای گسترش و  دولت مقتدر شیعه هبدی ا ت و وجدد اقلیت

وطتن قابتل احتترام     ثبات این دولت نباشيد، نه تيصا ایرادی ندارد، بلکه به  يدان یك هتم 

شان ا ت. ودچ اجباری اراميه، به جصتت   حبظ حقدق شصروندی هستيد و دولت مدظف به

حبظ دولت ا ت و د تدرهای اوید مبيك بر احترام به آنصا نیز به جصت این ا تت وته بته    

اند و البته بعداً از آنصا در جصت مصتالح اقتصتادی ورتدر      يدان یك اقلیت، شایسته احترام

هتای دربتار تدجته نيمتددر و  ترمایه      هتیه نماید و  دادی از آنصا را وه بته تد ا تبادر مك

این ودچ، مختص اراميه نبددر ا ت؛  1ويد.نمایيد، تيبیه مكومیل مك شدر را حیف دادر قر 

ق طدایف زیادی از اوراد مسلمان را به جصت محافظت از مرزهای 7111وه در  ال  چيان

دیتد وته   گرشتئدن متذهبك وی،  تبب نمتك     2شمالك به  رحدات خرا ان گسیل داشت.

رو، طبیعك ا ت  های حکدمتك را در نظر نگیرد. ازایناندیركمالحظات  یا ك و مصلحت

های متعددی ت وه از جانب حکّام اروپایك، مانيد پا  ا ظم، ار ال  وه گاهك در جداب نامه

و شتیدر لبتا  و آداب آنتان نرتدر و      3نمایيتد متعتر  پادریتان   شدد و درخدا ت مك مك

زور  و هتیچ  یستدی را بته   »ندیستد:  متك  4زور محمتدی نيمایيتد،   به همچيین  یسدیان را

  5«ایم؛ چراوه از مذهب ما به دور ا ت.محمدی نکردر

های اوّل تتا   خصدص در  ال بعید نیست وه شار به مقترای  یا ت، بعرك ازميه، به

ك، زمان هلح با  ثمانك، با هدف اتحاد با اروپاییان در جصت جي  با دولت مقتتدر  ثمتان  

                                              
.142.همان،ص1

.417،ص2ج،آرایعباسیتاریخعالم.ترکمانمنشی،2

.بهمفهومپدروکشيش،دردورهصفویهوقاجاریهمستعملبودهاست.3

 .72ـ71،نامهدهم،صعباسصفویاسنادپادریانکرملیبازماندهازعصرشاه.ستوده،7

.73ـ72،ص11.همان،نامه0
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های  شار با وجدد این آزادی 1امتیازات مختلف  یا ك و اقتصادی و مذهبك را هادر نماید.

رو تت   مذهبك برای بیگانگان، در برابر دیانت ملت خدیآ  خت مراقب ا ت و ازهمتین 

نمدد؛ به  بارت دیگر، تسامح شتار تتا زمتانك بتدد وته      شدت مجازات مك وه مرتدین را به

هایك چدن اراميه گرجستان دم نخدرد و باز طبیعك ا ت وه اقلیتضربه به دولت و دینِ مر

 داند، بارها تيبیه نماید. را به جصت ایيکه آن را جزئك از خاك خدد مك

اندیآ مقتدری ا ت وه ویا ت ختدد را در رار   با ، مصلحتخالهه والم آنکه شار

ه بيتا بته ا تقتادش    واربردر و  عك بلیغآ بر آن بددر وه آنچ حبظ دولت شیعك خدیآ به

وارگیرد وه مجمد ه آن، از نگتار بیرونتك،    ها به باشد، در تعامل و رفتار با اقلیتهحیح مك

 باشد.مثبت و شایسته تحسین مك

 نتیجه

های بتا ملیتت    در این ندشتار، تعامل حکام هبدی با اقلیت مسیحك در ایران، شامل اقلیت

ن، ا م از بازرگانان،  تبرا، مبلّغتان متذهبك و    های غیرایرانك حاضر در ایرا ایرانك و اقلیت

 جصانگردان مدرد برر ك قرار گرفت.

اقلیت مسیحك در ایران وه شامل اراميه مقیم ایران و مسیحیان مصاجر ا م از تاجران، 

گردید، از دو امتیاز برخدردار بددند؛ یکك، نبدذ  یاحان،  برای خارجك و مبلّغان مذهبك مك

متذهب از آنصتا و    های اروپتایك مستیحك   یران، و دیگری، حمایت دولتدر دربار پادشاهك ا

آمیزی وه دولت هبدی با جامعه اروپایك  صر خدیآ برقرار نمتدد. وزن و  رابطه مسالمت

میزان نبدذ در دربار شاهان هبدی وته از  تدی غالمتان و  متدتاً ويیتزان و همستران       

ای نظر، حداقل در بازر  مدرپذیرفت، چيدان مرخص نیست و به مسیحك شار هدرت مك

از حکدمت هبدی، چيدان پُررن  نباشد. میزان و یا احتمال تأثیر آن را در دورر  ه پادشار: 

                                              
.46،صایرانتاریخروابطخارجی؛مهدوی،142ص،ایرانازدیدگاهسياحاناروپایی.جوادی،1
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تدان با قطعیت بیرتری برر ك نمدد؛ امتا  هبك مك با  اوّل و شارا ما یل اوّل، شارشار

ا ت.  یل  ظتیم    امل ميا بات  یا ك دول اروپایك، به نظر پُررن  و بسیار مؤثر بددر

مکاتباتك وه بتین ایتران و دول اروپتایك ا تم از پتا  و پادشتار در خصتدص درخدا تت         

باشد؛ به  بتارت دیگتر،   ها مبادله گردیدر ا ت، بیانگر همین واقعیت مك مالطبت با اقلیت

جامعه مسیحك ایران، از رهگذر دو  امل: یکك، روابط نیکدی دولت هتبدی بتا غترب، و    

ای از دورر هبدی، در آ ایآ و رفتار   تیز در بازر  مدربا  ثمانكِ غربدیگری، خصدمت 

 اند.  ربردر نسبك به

های واردر در خصدص تعامل با شتاهان هتبدی در دورر اوّل    برر ك مجمد ه گزارش

باشتد:   باشد، به طدر خالهه، بدین ميتدال متك   وه دورر تأ ی  و تثبیت دولت هبدیه مك

 يّت بددر و  مدر زمان و تدان پادشار جدان،  اوج دورر  تیز با اهلا ما یل اوّل،  دورر شار

گذشت. از این رهگذر، نبردهایك با برختك  در جي  و  تیز با مد یان داخلك و خارجك مك

ا تت؛ امتا  متدتاً بته     نرین مانيد گرجستان و ارميستان نیز گزارش شتدر  مياطق مسیحك

تر ذور گردید، ميا بات  و به د یلك وه پیآ ا تجصت تد عه و وردرگرایك اتباق افتادر 

 ا ت.  این پادشار با مسیحیان ایرانك و خارجك، ميا ب گزارش شدر

طصما ب نیز تيصا گزارش برخدرد با جيکیيسن حایز اهمیت بددر  در دورر پادشاهك شار

ا تت. دوران  و  دای آن، گزارش نامطلدبك در خصدص تعامل با این اقلیت اشتارر نرتدر   

محمد خدابيدر، بته جصتت ودتتاهك و نداشتتن قتدرت و       ا ما یل دوم و شار اومیت شارح

ا تراتشی مرخص حکدمتك، چيدان مرخص نیست؛ ولك حداقل آن، این ا ت وه گزارش 

رفتار ناميا بك انعکا  نیافته ا ت؛ اما دوران واپسین پادشار دورر تثبیت و اقتتدار، یعيتك   

روابط و تعامالت با مسیحیان را دربتردارد وته برختك      با  اوّل، مجمد ه مبصلك از شار

هتای  ا ت. این مجمد ته، از ودچانتدن  ای ناميا ب گزارش شدر ميا ب و برخك تا اندازر

 ابقه از این اقلیتت بتزرگ را نمتایآ     های هریح و وم اجباری و پیامدهای آن تا حمایت

مستیحیان، در مظتان اتصتام    دهد. اگرچه اهداف غایك این ندع مراودات و تعامالت بتا  مك
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هرحتال، از رهگتذر    طلبك پادشار بددر ا ت؛ اما با فر  پذیرش این اتصام هتم، بته  ميبعت

اند. اويتدن   ربردر همین اهداف نیز جامعه اقلیت مسیحك ایران در رفار و آ ایآ نسبك به

یتن  تدان پا خ پر آ اهلك این ندشتار را چيین ارائه نمدد وه در مجمتدع ميا تبات ا   مك

 گردد.دورر، تعامل با اقلیت مسیحك حاضر در ایران، مطلدب و ميا ب ارزیابك مك
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