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 چکیده  
ای در ههای گسهترده  ولیک بودند که  عاالیهت  کات یرتبشیهای ها یکی از گروهکارملیت

اروپهایی   ایران دوره صفوی داشتند و ب  دنبال تحقق اهداف پاپ و برخی از کشهورهای 
مسیحی اروپها در   ت هایاتحاد میان ایران و دول سیاسی از جمل  برقراری عواملبودند. 

حضور این گروه را در ایران هموار کرد و شاهان صهفوی به  حمایهت از     ان،برابر عثمانی
ههای عرهنیهی و اجتمهاعی    لیهت تهرین عاا ایشان برخاستند. این مقال  ب  بحث از مههم 

تاسیس اولین چاپخانه  در  آنها از جمل   ک  پردازدعصر صفوی می ندر ایرا هاکارملیت
ت گ های چند زبان ، منشه  اصفهان، ترجم  متون مسیحی، تالیف آثاری همچون عرهن

دههد که    تحقیق نشان مهی  . نتیج ستهاو نوانخان  برپایی مراکز تبلیغی عصر صفوی و
ود غهر  و موجهش شهناخت    ها بیشتر به  سه  های عرهنیی و اجتماعی کارملیتلیتعاا

و ایرانیان ب  علت پایبندی ب  دین اسالم تاامل انهدکی بها    بیشتر اروپاییان از ایران شد
 آنان پیدا کردند.  

 
  نوانخان ، ،مبلغان مذهبی، ها کارملیت ،و اجتماعی های عرهنیی صفوی ، عاالیت  ها: کلید واژه

 
 مقدمه  

کاتولیک هستند ک  ظهور و پیدایش آنها به   مذهش  های اعضای یکی از عرق ها کارملیت
گردد. از آنجایی ک  نخستین ماتکفهان کارملیهت در کهوه     می میالدی باز 19و  11قرون 
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کرملیهت نهام   این عرق  کارملیت یها  ، خلوت گزیدند و در آنجا ب  عبادت پرداختند 1کرمل
 مبلغهان ایهن عرقه     واز این ر، تبلیغ یا میسیون بود، این عرق  اصلی یها ویژگیگرعت. از 
کردند تا پیام  می کرده وسختی و خطرات را تحمل آسایش و تالقات خود را رها، خانواده

 1219 از مبلغان کارملیهت در سهال   شماری برسانند. ها مسیح را ب  هم  ملل و سرزمین
بهرای   1یانی در دوره حکومت شاه عباس اوّل ب  عرمان پاپ کلمنهت هشهتم  ، م1329 ق/

کاتولیک ب  ایهران آمدنهد. آنهها توانسهتند پهس از ورودشهان به  ایهران در          تبلیغ مذهش
عرهنیی و اجتماعی عاالیت کهرده و اههداف پهاپ و    ، مذهبی، ی مختلف سیاسیها زمین 

ی آنهها در ایهران   هها  ههر چنهد که  عاالیهت    ، برخی دول مسیحی اروپایی را محقق سازند
-1993ق/1193-1139) خان زندکریم  دوره حاکمیتمنحصر ب  عصر صفوی نبود و تا 

 ادام  داشت.  ، (م1931
 
  در ایران نفوذ برای اولین گام. 1

یهادگیری زبهان   ، برای نفوذ هر چ  بیشتر در میان مردم و نیهز در دربهار شهاه    ها کارملیت
زبان عام  مردم بود و ، زبان عارسی در ایران ، زیراعارسی را در اولویت کار خود قرار دادند

 A Chronicle of the) شههد مهی  تبههات نیههز به  زبههان عارسههی نیاشههت  اسهناد و مکا 

Carmelites, 1/ 165). مخاطبهان   و پدر پل سیمون دانستن زبهان    پدر ژان تادهکچنان
را از جمل  عوامل اصلی در تبلیغ و نشر دین مسیح برشهمرده و بیهان داشهتند که       خود

وده تا توانایی پاسخ گویی به   ط بمانوی و دنیوی مسلّ موضوعاتمبلّغان کارملیت باید ب  
، صاحش منصبان و روحانیان مسهلمان را داشهت  باشهند و نیهز ادعاههای مسهلمانان      ، شاه
 .(Ibid, 1/230-231) آنهها پاسهخ دهنهد    ادعاههای ن و یهودیهان را بشهنوند و به     گرجیا
رس ی تحصهیلی را در مهدا  ها دوره، مبلّغان کارملیت قبل از ورود ب  ایراناست ک   گفتنی

 Richard, “Les) دگذراندنه  می 9همچون مدرس  سانتا ماریا دلّاسکاال در رم میسیونری

privileges... ”, 167-182; idem, “Carmeites …”, IV/833 ( .گفته  پیتهرو     ب

                                                           
واقع در رشت  کوه های سهاحلی که  از شهمال علسهطین از نزدیهک       (Carmel) یا کارمل کرملکوه  .1

در کتها  اول   عههد عتیهق  ر کتها   دساحل دریای مدیتران  ب  سهمت جنهو  شهرقی امتهداد دارد.     
اییل ربا  هجدهم آمده است ک  در همین کوه کرمل بود ک  ایلیای نبی در حضور بنی اس، پادشاهان

  (. 662 ،کتا  مقدس ایمان آورند ) یهوهان داد تا قوم بنی اسراییل ب  نش ماجزه خود را
2. Pope Clement VIII 

3. Santa Maria Della Scala 
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عهرا  ، هنیامی ک  نزد پدران کارملیت در اصفهان بهود ، زبان عارسی را مترجم وی» :دالوال 
 .(336/ 1) «وزش وی بسهیار تثثیرگهذار بهوده اسهت    در آمه گرعت و ب  خصوص ژان تهاده  

ی مهورد نیازشهان   هها  مبلّغان کارملیت ن  تنها در زبان عارسی بلک  در یادگیری سایر زبان
 بهود که  در سهال    1«دیماس»از جمل  این مبلّغان پدر ، دندکرتالش ، برای تبلیغ در ایران

توانسهت چههار زبهان    ، ر این کشورب  ایران آمد و پس از مدّتی اقامت د م1311 /ق1211
 A) گرجهی و عارسهی را به  خههوب  یهاد بییهرد و بهدانها تکّلهم کنهد        ، 1کلهدانی ، ارمنهی 

Chronicle of the Carmelites, 1/236-237).  
یهادگیری   یهک به    هر، میالدی در ایران مبدین ترتیش پدران کارملیت در قرن هفده

و ، ی عارسهی و ارمنهی و یها ترکهی و ارمنهی     ها ورزیدند مانند زبان یا چند زبان اهتمام دو
 نیزبرخی از آنها قادر ب  عهم ادبیات کالسیک شرق و قرآن نیز بودند و برخی دییر حتهی 

مهردم برردازنهد. مبلّغهان کارملیهت در      ی دینی و موعظ  در میانها توانستند ب  بحث می
رقی به  یهادگیری   سال کار و مطالا  عمیق و یا از طریهق مالمهان شه    12تا  1ایران طی 

 ی مختلف در ایران پرداختند.  ها زبان
 
 ، تالیف و ترجمه متونتأسیس اوّلین چاپخانه. 2

به    م1313 /ق1211 در سال، عالق  ب  مطالا  کتش دینی مسیحیان سبششاه عباس ب  
ژان تاده نیز پس ، برگرداندب  عارسی ، را برای وی زبور داودژان تاده عرمان داد ک  کتا  

 را به   زبور داوددت کوتاهی در همان سال این کار را ب  پایان رساند و ترجم  عارسی از م

                                                           
1. Fr.Dimas 

نام آشوری و ، ک  در شمال غر  کشور و ارومی  ساکن هستند، برای مسیحیان نسطوری ایران . امروزه1
ی ساکن در این منطقه  را آشهوریان   ها م ب  باد در اروپا کلدانی13برند و از قرن  می کلدانی را ب  کار

تهالش بهرای   ، در دوره حکومت شهاه عبهاس دوّم   ها ی مذهبی کارملیتها نام نهادند. از جمل  عاالیت
سهاکن در اطهراف دریاچه  ارومیه  و منطقه       ( نسهطوریان ) ترویج مذهش کاتولیک در میان آشوریان

ب  سهوی   ق1231-39م/1311-19ی ها تادادی از پدران کارملیت طی سال از این رو، دآذربایجان بو
نسطوریان ساکن در این منهاطق را به    ، ی خودها با موعظ ، ند تا بتوانندکردتبریز و سلماس عزیمت 

ی  هها  مذهش کاتولیک متمایل ساخت  وآنان را جزء پیروان کلیسای کاتولیک رم نمایند. ایهن عاالیهت  
یکی اینکه  نسهطوریان   ، در میان آشوریان برای مبلّغان کارملیت از دو جهت حائز اهمیت بود تبلیغی

ب  دین اسالم گرایش پیدا نکنند و دییر اینک  ، بمانند ودر برابرتبلیغات مسلمانان ایران نسطوری باقی
 ؛ 11، ؛ صلیبی13، اعشار :  آنان ب  کلیسای کاتولیک رم بریوندند. برای آگاهی بیشتر نک

A Chronicle of the Carmelites, 1/ 382-385.   
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، دکنه وي همچنین برای آنک  شاه عباس را با صنات چاپ آشهنا  ، کردشاه عباس تقدیم 
د. شاه عباس باد از دیهدن  کرب  شاه هدی  را  1چاپ شده ب  زبان عربی انجیلیک نسخ  

اظههار تمایهل   ، در ایهران  1عربهی  ه  ان  با حروف عارسیچاپخ تاسیساین کتا  نسبت ب  
کند و ماشین آالت این چاپخانه    برپادر اصفهان ای  د و از ژان تاده خواست تا چاپخان کر

 A Chronicle ؛339/ 9، ؛ علسفی961-961، 1/999، دالوال ) را از رم ب  اصفهان بیاورد

of the Carmelites, 1/305). نیهز ژان تهاده را به  دلیهل ترغیهش      دالوال  ، دراین میان
زیرا ماتقد بهود که    ، کردتحسین  نمودن شاه عباس برای تثسیس یک چاپخان  در ایران

نهد و از  چهاپ کن توانند بسیاری از کتش مذهبی خود را در ایهران   می مسیحیان این گون 
 در سهال  .(961/ 1) نماینهد  ءاین طریهق اعکهار و عقایهد دیهن مسهیح را به  مهردم القها        

راه ، در اصهفهان  هها  در صهوما  کارملیهت  ، 9اوّلین دستیاه چهاپ ایرانهی   م1313/ق1291
  ؛339/ 9، علسفی ) اندازی شد

A Chronicle of the Carmelites, 1/306; Richard, “Carmelites …”, 

IV/833; idem, “Les privileges …”, 167-182; Floor, “ĈĀP”, IV/760-

764; idem, “The First Printing ...” 370). 

با حروف سربی دایر کردنهد و برخهی از ادعیه  و    ای  چاپخان  ها بدین ترتیش کارملیت
از آثهار چهاپ    .دنهد کررا ب  دو زبان عربی و عارسی چاپ  توراتو  انجیلاذکار مسیحی و 

این چاپخان  که  بها نهام     .(3، گلراییانی) در دست نیستای نمون   در این دوره شده آنها
-Floor, “ĈĀP”, IV/760) در اصهفهان ماهروف گردیهد   « 6یا باسم  خان  ن م  خاسب»

764 ;idem, “The First Printing …” , 370 ) میهان ارامنه     روابهط  نزدیکیموجش

                                                           
در چاپخانه  مدیسهی   ، توسط جیوانی باتیسهتا رایمونهدی  ، م1132این نسخ  عربی از انجیل در سال . 1

 (19، علور )منتشر شده بود
ن کارملیهت کتهش مهذهبی خهود را     یکی از دالیلی ک  باعث شد مبلغها ، ها ی کارملیتها . طبق گزارش2

زبان عارسی ب  زبان عربی انتشار دهند این بود ک  آنها قصد داشتند این آثار ترجم  شهده را  عالوه بر 
 (.A Chronicle of the Carmelites, 1/305عر  ساکن در جنو  ایران بفرستند) برای شیوخ

رسد ک  خرید دستیاه چهاپ هرگهز توسهط     می ب  نظر»... آمده است: سفرنام  سفیر هلند در ایران . در9
ارائه   ک  تا سالی ک  سفیر هلند این گهزارش را   آن دارد این مطلش نشان از« اده صورت نیرعتان تژ
 (.19، علور :   نکاین زمین  صورت نیرعت  بوده است ) در ها هیچ اقدامی از سوی کارملیت، ده استکر

 کننهد  ا را بر منسوجات طبع میه ها و حکم ترکی است و آن نام ابزاری است ک  بدان نقش ای. بسم  یا باسم  واژه6
 ذیل واژه(.، خواندند )دهخدا بدین سبش ایرانیان در قرن سیزدهم چاپخان  را بسم  خان  می



 39 در ایران عصر صفوی و اجتماعی مبلغان کارملیتی عرهنیی ها عاالیت

بها کوشهش    هها  اولین کتا اي ک  ب  گون  (92-33، عادل عر)1جلفا و پدران کارملیت شد
در سههال  ، ی اصههفهاندر کلیسههای وانههک جلفهها  « خاچههاطور گیساراتسههی » خلیفهه 
بهوده   سهاقموس  و 1رانهتس وار  ها ها  اک  نام این کت، ب  چاپ رسید ق1269م/1391
 (.113، رائین) است

آثار دییهری را به     زبور داودغیر از ترجم  ، مدّت مثموریت خود در ایران ژان تاده در
 زبور داودعرهنگ لغات و اصطالحات   زبان عارسی از خود بر جای گذاشت ک  عبارتند از:

به  زبهان    9ی دیهن مسهیح  هها  آمهوزه ترجم  کتها   ، التینی و عارسی ، ی عبریها ب  زبان
کتها   ، ایتالیهایی   -به  زبهان عارسهی    ی دین مسهیح ها عرهنگ لغات آموزهکتا  ، عارسی

به  زبهان عارسهی بها حهروف       قرآنب  زبان عارسی و ترجم   6ی برهن  پاها نقش کارملیت
» همچنهین در ایهن دوره، پهدر    .(A Chronicle of the Carmelites, 2/ 933) التینی

را ب  عارسی ترجم   انجیلم( پس از ژان تاده، یک بار دییر 1311-1391) 1«پیر دالمری
    ی اولین بار به  عارسهی ترجمه  نمهود    را برا 9« توماس آکویناس» 3کرده و نیز یکی از آثار

( Richard, “Carmelites …”, IV/833). 
تهثلیف عرهنهگ لغهت    ، در دوره شاه صهفی   ها ی عرهنیی کارملیتها االیتجمل  ع از
 3«گراماتیکا لینیوا پرسیکا»نیاشت  و با نام  1بودک  توسط پدر اییناتیوس التینیه   عارسی
پهدر   گردیهد.  منتشهر  توسط مجمع مقدّس تبشیر ایمان در رم، م1331 /ق1291 درسال

 م در اصهفهان و 1313-1361ی هها  سال درک   اییناتیوس از جمل  مبلّغان کارملیتی بود
زبهان عارسهی را از پهدران کارملیهت     ، مدت اقامت خهود در ایهران   و درکرد  شیراز اقامت

عربهی و ترکهی پرداخهت. او در    ، ی عارسهی ها آموخت و همچنین ب  مطالا  در مورد زبان
جزء اوّلین توان گفت ک  او  می و شهرت یاعت، ی شرقیها و عرهنگ ها تاریخ آموزش زبان

آن را ارتقها داد.   و کهرد  کسانی بود ک  ب  مطالا  عرهنگ و سنن ایرانهی در اروپها کمهک   

                                                           
بها   هها  که  کارملیهت   این بهود  روابط نزدیک میان ارامن  جلفای اصفهان و مبلغان کارملیتدلیل گویا . 1

 امن  را هموار کردند.آوردن دستیاه چاپ ب  ایران زمین  چاپ کتا  های مذهبی ار
2. Harants Vark 

3. Christian Doctrine 

4. Rule of the Discalced Carmelites 

5. Pierre de La Mere de Dieu 

6. Summa contra gentiles 

7. St. Thomas Aquinas 

8. Ignatius of Jesus 

9. Grammatica Linguuae Persica 
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کاربردی بودن آن است زیرا وي این آثار را برای آموزش زبهان  ، ی آثار اوها یکی از ویژگی
بنهابراین شهاید بتهوان پهدر ایینهاتیوس را یکهی از        .عارسی در غر  عهراهم سهاخت  بهود   

 ,”… Richard, “Carmelites) ارز مبلّغهان شهرق شهناس به  شهمارآورد     به  یها نمون 

IV/833;  Orasatti, XII/619-620). 
تهوان به     ، مهی تهثلیف شهده اسهت    هها  از دییر آثاری ک  در این بره  توسط کارملیت

 شطهی حضهور   1اشاره کرد ک  توسط پهدر عیلیه    1«سفر شرق»تحت عنوان ای  سفرنام 
در ایهران تهثلیف    م1362 /ق1263-1212و  م1313-1392/ق1291-1262 یها درسال

 اسهت سفرنام  دارای مطالش عراوانی در خصوص ایران در دوره شاه صفی این شده است. 
 ,Richard) م ب  عرانسهوی ترجمه  گردیهد   1311م منتشر و در سال 1363ک  در سال 

“Carmelites …”, 834; A Chronicle of the Carmelites, 1/320).  همه   با این
 .9دچار رکود شد تا حدّی ها ی کارملیتها عاالیت، حکومت شاه عباس دوّم هدر دور

 زبهان دانای ب  علهم  دوره شاه سلیمان آثاری توسط پدران کارملیت عرانسوی تبار ک  
ی هها  نیاشت  شد. از جمل  مبلّغان کارملیت عرانسوی ک  یکی از مهم ترین واسهط  ، بودند

 /ق1291 او در سهال  .بهود ( م1393-1339) 6پهدر آنجلهوس  ، اروپا نیهز بهود   طش ایران و
و ب  رم رعت و طی مدت دو سهال که     کردنس  را با هدف سفر ب  ایران تر  م عرا1331

م به  ایهران   1336 /ق1291 ب  عراگرعتن زبان عربی پرداخت و در سال، در آن شهر ماند

                                                           
1. Vayages d’orient 

2. Philip of the Holy Trinity 

ی هها  نسهبت به  اقهدامات هیهثت     سوء ظن پادشاهی شاه صفی و ب  خصوص شاه عباس دوّم  . در دوره9
متبوع آنان آشکار شد و این مسئل  در شهرایطی رخ نمهود که  شهاهان      هایتتبلیغی کاتولیک و دول

د روحانیهان شهیا  و   در مقابل قدرت عزاینده نیروهای قدرتمندی ماننه ، صفوی باد از شاه عباس اوّل
( وزیهر اعظهم  ) کالم شاه عباس اوّل را نداشتند. همچنین مهر  اعتمادالدوله    اعتبار و نفوذ، درباریان

زیرا شخصی که   ، برای مسیحیان ایران گران آمدم 1363ق/ 1219 دوره حکومت شاه صفی در سال
نمهود. بنهابر    مهی  عتهار مسلمانی متاصش بود و با مسیحیان بدون اغمها  ر ، پس از او ب  قدرت رسید

برخهورد بها    ، درعشهارهای علمهای شهیا  در دربهار     در دوره شاه عباس دوّمها،  ی کارملیتها گزارش
جهی داشتند، به  وی  و علمای بزر  مذهبی ک  در شاه نفوذ قابل تو عزونی گذاشتمسیحیان رو ب  

ی مجتههد دربهار در   حتّه ، یی ایجهاد کننهد  هها  نمودند ک  برای مسیحیان ایران محهدودیت  توصی  می
م مسیحیان را دشمنان اسالم شمرده و پیشنهاد اخراج تمام مسیحیان و تاطیلهی تمها  ، عتواهای خود

 و نیز 933، ؛ رویمر191-191لوعت ،  :  برای آگاهی بیشتر نک) کلیساها را در ایران مطرح نمود
                                          A Chronicle of the Carmelites, 1/352-353; 1/365-366).   

4. Fr.Angelus of St. Joseph 
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ن عارسی را آغهاز کهرد و   او در اصفهان یادگیری زبا در اصفهان مستقر شد. د وکرعزیمت 
ی برخی کشیشان کارملیت ک  توانست  بودند با به  کهارگیری   ها پس از مشاهده موعقیت

تصهمیم گرعهت   ، ب  دست بیاورند موعقیتی در راه تبلیغ مسیحیت خوداطالعات پزشکی 
و به    در رشت  پزشکی ب  تحصیل برردازد و ب  همین خاطر کتش متادد عارسی و عربهی 

1خوارزمشاهی یرهذخویژه کتا  
 .دکررا در این زمین  مطالا   
 ت نمههود ودر سههالبازگشههم بهه  عرانسهه  1391 /ق1213 پههدر آنجلههوس در سههال 

ایهن اقهدام    چاپ کرد.را در پاریس  1«عارماکوپا پرسیکا»  عنوان بام کتابی 1312/ق1231
د او چنه  .(Elgood, 93-94) ب  اروپها بهود  صفوی طش ایران  شناساندن گامی برای، وی

سال باد ب  عنوان نماینده عرق  کارملیت ب  آمستردام رعت ودر آنجا موعق ب  خرید یهک  
که   ، را 9«گازاعیالسیوم لینیوا پرسهاروم »ماشین تحریر شد و با این وسیل  توانست کتا  

 در سهال ، د. ایهن اثهر وی  بنویس، ترکی بود، عرانسوی، ایتالیایی، یک عرهنگ لغت عارسی
تردام انتشار یاعت. در این کتا  با وجهود آنکه  منحصهرات کتها      م در آمس1316/ق1231

ه و از ایهن نظهر که  برخهی     دتوج  زیادی ب  لغات پزشکی شه ، لغت علمی و طبّی نیست
 Elgood, 93-94; A) واجد اهمیهت اسهت  ، باشد می لغات آن دارای توضیحات تکمیلی

chronicle of Carmelites, 1/446).    ایهن  اهد از تهثلیف  اما پدر آنجلهوس سه  سهال ب 
 اثهر مظفهر بهن محمهد حسهینی صهفایی       طش صهفایی ترجم  التین کتا  عرهنگ لغت، 

 (.Richard, “Carmelites …”, 833دکررا در پاریس منتشر ( م1316/ق311 متوعی)
 
 در اصفهان ها کارملیت مدارس. 3

بهرای   ب  کشیشان کارملیهت اجهازه داد تها مدارسهی     م1311/ق1292شاه عباس در سال
« سن پل»و « سن پیر»ند. این مدارس ک  کنی التینی در اصفهان تثسیس ها ریس زبانتد

و ( 393/ 9، علسهفی ) مخصوص کودکان اتباع و مهمانان مسیحی شاه بودنهد ، ندنام داشت
ی اروپهایی در آن  هها  که  زبهان  نهد  بود شاید بتوان گفت ک  جزء اوّلین مهدارس در ایهران  

و ی کردن تاهدادی از مسهلمانان توسهط ژان تهاده     شد. باد از ماجرای مسیح می تدریس
                                                           

اده اطبّا و دانشهجویان طهش در   ی مورد استفها از جمل  کتا ، کتا  ذخیره خوارزمشاهی اثر جرجانی. 1
 (. Chardin, 175-177 :  نک) عصر صفوی بود

 
2. harmacopae Persica 

3. Gazophylacium Linguae Persarum 
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 همه  ، م1311-1319 ق/1291-1291یهها  سهال  درمجازات آنها از سهوی شهاه عبهاس    
مدرسه  را تهر    ، کردنهد  مهی  کودکان مسیحی ک  در مدرس  پدران کارملیهت تحصهیل  

ههای آموزشهی خهود را از سهر     عاالیهت مهدارس  این ، اما پس از آرام شدن اوضاع ؛کردند
  .(1123/ 1، دالوال ) گرعتند
گرامر زبان التینی، منطق، مبادی الهیهات، هندسه ، علسهف  و اصهول     در این مدارس      

شد و ازجمل  مبلّغهان کارملیهت که  در ایهن مهدارس به         آیین کاتولیک آموزش داده می
ق 1233وی در سهال   .بود 1پرداخت، مبلّغی عرانسوی تبار ب  نام پدر چروبین آموزش می

در ب  ایران اعزام شد و ب  تدریس درایهن مهدارس مشهغول گردیهد ودر نهایهت       م1313/
این مدارس تا اواخر دوره صفوی در ایهران   .گذشت م در اصفهان در1916ق/ 1116سال

دایر بودند. هر چند ک  پدران کارملیت این مدارس را با ههدف تهرویج مهذهش کاتولیهک     
ههای اروپهایی بودنهد که  مهدارس آمهوزش        تثسیس کرده بودند، اما آنها جزء اولین گروه

 ,A Chronicle of the Carmelitesگذاری نمودنهد )  های التینی را در ایران پای  زبان

1/518; 2/832-834, 2/1079-1080.)   
 

 نگارش منشآت عصر صفوی  . 4
سهندي  ، ب  دوره حکومت شاه عباس اوّل است ک  مربوط 1مجموع  منش ت عصر صفوی

بنا بر دالیهل و   رود ک یمسیحی اروپا ب  شمار م هایته روابط ایران با دولبا ارزش در بار
  9.ندا توسط پدران کارملیت نیاشت  شده احتمال  ب د زیرشواه
به  ایهران یانهی در     هها  آغاز نیارش ایهن مجموعه  ههم زمهان بها ورود کارملیهت       -1
سهند  ، اس صهفوی اسناد پادریان کرملی بازمانده از عصر شهاه عبه  ) م1321 /ق1211سال

هم زمان با تاریخ مکشهوف شهدن مهاجرای مسهیحی نمهودن      ، و پایان آن( 13، 1شماره 

                                                           
1. Cherubin of St.Teresa 

شهامل عهرسهت و مهتن     شهود نیهداری می در کتابخان  ملّی ناپل ایتالیا مجموع  ک  .  نسخ  اصل این1
که  نیهارش آن از تهاریخ     اسهت اروپها   مسیحی هایتمکاتبات شاه عباس اول با پاپ و سالطین دول

ر کتابخانه  مرکهزی   نسخ  عکسی این مجموع  د ق پایان یاعت  است. 1299ق آغاز ودر سال  1211
 دانشیاه تهران موجود است.

، التفاعل بین االسالم و المسیحی  عی ایران عهی الاههد الصهفوی االول   ، وصفی :   نکبرای آگاهی بیشتر . 9
، «در جستجوی نسخ خطی ییان  وقایع نیاری مسیحیت غهر  به  زبهان عارسهی    »، ؛ همو 993-991
13-99 
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بوده ک  باد از آن  م1319/ق1291در سال ها از مسلمانان ایرانی توسط کارملیت شماری
-111اسناد شهماره  ، همان) کردندرا برای مدتی محبوس و ممنوع المالقات  ها کارملیت
111 ،163-119). 
یی اسهت که  میهان مسهیحیان     ها نام ، ی موجود در این مجموع ها رخی از نام ب -1

اسناد پادریان کرملی بازمانده از عصهر شهاه   ) غربی و پدران کارملیت رد و بدل شده است
 .(136، 131، 161،169اسناد شماره ، عباس صفوی

اده با توج  یی است ک  ژان تها نام ، ی مندرج در مجموع  مزبورها تادادی از نام  -9
ب  منظور رسیدگی ب  امور و مشکالت ایجهاد  ، ب  مقام و منزلتی ک  نزد شاه عباس داشت 

، 36 ،111 ،193اسناد شهماره  ، همان) شده برای مسیحیان عرنیی در ایران نیاشت  است
113-111، 191-191، 111). 
 یهونیی یی وجود دارد که  دربهاره چ  ها ی پایانی این مجموع  گزارشها در قسمت -6

 ها کشت  شدن مسلمانانی بوده ک  توسط ژان تاده مسیحی شده بودند و متن این گزارش
 چراکه  که   ، مسهیحی بهوده اسهت   نیارنده آنها خهود  ، دهد می است ک  نشانای  ب  گون 

یی از زبهور داود  هها  پرداخت  شده است وحتهی بخهش   ها تراژدی گون  ب  بیان این گزارش
 161-161، 113سند شهماره  ، همان) ماجرا ذکر شده است برای حُزن انییز نمودن این

ب  مقایس  قتل این نومسهیحیان کاتولیهک   ، ها همچنین گزارشیر در این گزارش .(163و 
با قتل عام مسیحیان ایران در زمهان شهاهرور دوّم در عههد ساسهانیان     ، توسط شاه عباس

همزمان با تهاریخ    یقاتپرداخت  و بیان داشت  است ک  کشت  شدن نومسیحیان مذکور دق
 .(163، 113سند شماره ، همان) صورت گرعت ک  شاهرور دوّم مسیحیان راکشتار کرد

ی کتا  وقهایع  ها با گزارش، ی موجود در این مجموع ها و نام  ها برخی از گزارش -1
 داردمطابقهت  ( … A Chronicle of Carmelites in Persiaهها )  نیهاری کارملیهت  

 .(33-39، 63 سند شماره، همان)
شاه عبهاس بها مبلّغهان     میان ک  ب  مباحثات، ی این مجموع ها در یکی از گزارش -3

موضهع گیهری   ، ی پروتسهتان پرداخته  اسهت   هها  کارملیت کاتولیهک مهذهش و انیلیسهی   
ی حاضر در این جمع و ملحد شهمردن  ها گزارشیر نسبت ب  مذهش پروتستان و انیلیسی

سهند شهماره   ، همهان ) پیرو مذهش کاتولیک بوده است آن است ک  گزارشیر ن نشا، آنان
161 ،116-119). 
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ی موجهود در  هها  در گزارش« صاحش ما، دین حضرت عیسی»کاربرد عباراتی مثل  -9
سهت و حهاکی از   ها نشانیر ربوبیت عیسی مسیح برای نیارنده این گهزارش ، این مجموع 

 .(119 ،91 ،91، 96 ،13 ،1اسناد شماره ، همان) مسیحی بودن اوست
ابتدا تاریخ میالدی و سرس تهاریخ قمهری ذکهر    ، ها این گزارش در آغاز هر یک از -1

 است. ها ی مسیحی و غربی نیارنده گزارشها گرایش شده است ک  ب  نوعی نشان دهنده
و به  کهارگیری    یستروان ن، ی موجود در این مجموع ها ادبیات برخی از قسمت -3

نَمچ و... توسط نیارنهده ایهن مجموعه     ، پرتکس، اُرس، یبرخی لغات التینی مانند وَندیک
التینی زبان بوده است و ب  زبان عارسی تسلط کامل نداشت   از این دارد ک  نیارنده نشان
 ،96، 36 ،6اسناد شماره ، اسناد پادریان کرملی بازمانده از عصر شاه عباس صفوی) است
111). 
متهثثر از زبهان و رسهم الخهط      ها متدربرخی قس، رسم الخط متن این مجموع   -12

، اسةاانی  ، فرنگیة  مانند آمدن تاء تثنیث در انتهای برخهی کلمهات چهون    ، عربی است

که   توان حدس زد  می .1هَراطق ی مکسّر عربی مانند ها و... و یا استفاده از جمع رومانی 
اسهناد  ، مهان ه)تاثیر گذاشت  است ، ها آشنایی کارملیتها با زبان عربی بر نوشتن این متن

 .(116 و 126 و 99، 161 و 13 و 99شماره 
در این مجموع  نقش کنسولی پدر ژان تاده برای اتباع مسیحی غربی در ایهران   -11

نهام پهدر   ، شود تکرار می ها آشکار است و بدین ترتیش بیشترین اسمی ک  در متن گزارش
 .(111 ،113 ،111 ،121 ،99 ،33 ،36 ، 13اسناد شماره ، همان) ژان تاده است

ی هها  در این مجموع  گزارشی وجهود دارد که  در مهورد اعطهای یکهی از خانه        -11
خود یکی از مبلّغان کارملیت ، بوده است و ظاهرات نیارنده ها سلطنتی اصفهان ب  کارملیت

.. ب  اتفاق حسین بیک در همان روز خانه  گهرعتیم و در   .» :نوشت  استبوده است چراک  
رو  از ایهن ..« .قهرار گهرعتیم  ، در میدان میر منزل را ب  خود مبار  نمودهمحل  دارالبطیخ 
سهند  ، همهان ) رسد ک  نیارنده این واقا  ایرانی ویا کاتش دربار بوده باشد می باید ب  نظر
 .(99-96، 13شماره 
ب  هر روی این مجموع  متاثر از محیط اسالمی و ایرانی نیز بوده است که  طبیاهی    

القا  و تاارعاتی ک  در آغاز مکاتبات بین شاه عبهاس و پهاپ و سهالطین     می نماید، مثال

                                                           
گهذار و   و به  مانهای بهدعت    Hereticد و هرطقة نیز ماهر  واژه  باش . هَراطقة جمع مکسّر هرطقة می1

 (.961، ذاکری :   نکلحد است )م
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در »، وصهفی ) همیی متثثر از عضای حاکم بر دربار سهالطین ایهران اسهت   ، مسیحی آمده
 .(11، «...جستجوی 

است و شده  ها رسد مجموع  منش ت عصر صفوی توسط کارملیت بنابراین ب  نظر می
ی عارسی نیارش یاعت  از سوی مبلّغان مسیحی غربهی  اه باید آن را جزء نخستین گزارش

 .بودند ن عارسیزبا نوآموختیانک  ب  برشمرد 
 

  مراکز دینی، تبلیغی و نوانخانهتأسسیس . 5
به  نهام کلیسهای     صوما  و کلیسایی بود، در ایران ها ی تبلیغی کارملیتها اوّلین پاییاه از

 Aد)اصهفهان تثسهیس شه    ن میهر میهدا  در م1323 /ق 1211 ک  در سال 1مریم مقدس

Chronicle of the Carmelites, 1/642-643  .) ق1192 تها سهال   پدران کارملیهت/ 
هها در پرداخهت   نهاتوان  کارملیهت   علتدر این صوما  حضور داشتند تا آنک  ب   م1919
صوما  یاد شده مصادره شد و ازآن جهایی که  ایهن صهوما  و     ، ب  یک ایرانی خودبدهی 

براي باز  ها کارملیت، ب  شاهان صفوی تالق داشت بود و ال خالص  یا تیولکلیسا جزء امو
 .(Ibid, 2/1029-1039) پس گیری آن اقدامی نکردند

 

 تبلیغی  هایتأسیس پایگاهالف( 

از ، ک  ب  پاپ اینوسنت دهم نیاشهت ای  طی نام  1م اسقف پیکت1316 /ق1236در سال
 شهماری  زیرا، ندکنهی را در همدان تثسیس پاییا ها ک  اجازه دهد کارملیتخواست وی 

تا آن زمان هیچ یک از مبلّغهان کارملیهت در ایهن     کردند و می از ارامن  در همدان زندگی
را در همهدان  ای  خانه  ، از مواعقت پاپ پساسقف پیکت  منطق  عاالیت تبلیغی نداشتند.

م در همهدان از  1311/ق1231 امها وی در سهال  ، برای ایجاد پاییاه مزبور خریداری کهرد 
د و توانسهت  کهر کهار وی را دنبهال    9دنیا رعت. هر چند ک  پس از مهر  او اسهقف پیهدو   

 A chronicle of) دکهر ایجاد  ها را در همدان برای استقرار کارملیتای  کلیسا و صوما 

Carmelites, 1/ 433-434).  اقامتیهاهی بهرای نایبهان پهاپ و نماینهدگان      ، این پاییهاه
در این پاییاه بسیار کمرنهگ بهوده آنهها     ها و حضور کارملیت 6ر ایمانمجمع مقدّس تبشی

                                                           
1.Our Lady of Carmel 

2. Bishop Francois Picquet 

3. Bishop Pidou de St.Olon 

4. Sacra Congreagaito de Propaganda Fide 
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ی تبلیغهی  ها ق در همدان ب  عاالیت1116-1111م/ 1911-1961ی ها بیشتر بین سال
 (.A chronicle of Carmelites, 2/1112-1113) پرداختند

 م همواره در صهدد بودنهد تها تحهت حمایهت     1311/ق1233پدران کارملیت از سال       
زیهرا  ، پاییاهی تبلیغی در بندرعبّاس ایجاد نماینهد ، 1کمرانی سلطنتی هند شرقی عرانس  

انیلهیس  ، ی هند شهرقی عرانسه   ها تاداد زیادی از مسیحیان کاتولیک وابست  ب  کمرانی
مجهوز تثسهیس    هها  نیز تادادی از ارامن  درآنجا حضور داشتند. هرچند کارملیت وهلند و

ایجهاد   اما نتوانستند کلیسها یها اقامتیهاهی را در بنهدرعباس    ، دنداین پاییاه را بدست آور
در بنهدرعبّاس   م1311-1911 /ق1233-1131 یهها  سهال  در کنند. با وجهود ایهن آنهها   

-Ibid, 2/ 1097) ی اروپهایی خهدمت کردنهد.   هها  حضوری مستمر داشتند و ب  کمرهانی 

1100). 
م در پهی تثسهیس پاییهاهی    1362 -61/ق1212-11 یهها  سهال  درپدران کارملیت      

 دند و حتهی در سهال  کری زیادی ها تبلیغی در جلفا بودند و برای تحقق این هدف تالش
امها  ، از شاه عباس دوّم مجوزی برای تثسیس این پاییاه دریاعت نمودند م1363 /ق1213

م  1316 /ق1236 و در سال 1موعق ب  انجام این کار نشدند، ی ارامن ها ب  دلیل مخالفت
اما تقریبات باد از س   .(Ibid,  2/ 1072-1075) ب  دستور شاه مجبور ب  تر  جلفا شدند

پسهران  ) 9خانواده شهریمان   با مساعدت ها کارملیت، م 1319/ق1236 ده  یانی در سال
                                                           

1. The French Royal East India company 

ی التینهی به    هها  کردنهد که  پهدران کارملیهت تنهها بهرای آمهوزش زبهان         می بتدا گمان. ارامن  جلفا ا1
ی تبلیغی ها ب  داشتن پاییاهی در جلفای اصفهان تمایل دارند اما باد ک  متوج  عاالیت، عرزندانشان
ارامن  جلفا ضمن عرایضهی که  به  شهاه      جهت اخراج آنها از جلفا با شاه مکاتب  نمودند.، آنها شدند
و سایر مبلغان کاتولیهک از جلفها شهدند و     ها خواهان اخراج کارملیت، دوّم ارسال نموده بودند عباس

آنها در این عرایض بیان کردند ک  مبلغان کارملیت سای دارنهد تها مسهلمانان را مسهیحی نماینهد و      
  اخراج شدند.را از جلفا اخراج نمایند و بدین ترتیش آنها از جلفا  ها همین دلیل کاعی بود تا کارملیت

A Chronicle of the Carmelites ,1/ 379; Mccabe,181 

ایهن   های تاجر ارمنی جلفها بودنهد. جهد    یکی از ثروتمند ترین خانواده( Sceriman) خاندان شریمان. 9
شهد و ایهن خانهدان از    کوچانده خاندان آقامراد توسط شاه عباس اوّل از ارمنستان ب  جلفای اصفهان 

توانسهت   پسر شهریمان ( Sarhat) ساراتتداوم یاعت و درواقع ران او ب  نام شریمان طریق یکی از پس
را با اروپا و ب  ویژه بها ونیهز   ای  ثروت این خانواده را دو چندان نماید. لذا این خاندان تجارت گسترده

م مذهش کاتولیک را پذیرعت و چند دهه  پهس از ایهن تهاریخ     1363خواج  سارات در سال  داشتند.
م یازده تن دییر از اعضای این خاندان کاتولیک شدند و از این پس آنها از جمل  1316ی در سال یان

عشهارهای   و حتهی در دوره شهاه سهلطان حسهین در برابهر      حامیان مذهش کاتولیک در جلفها بودنهد  
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ند. همچنین باد از صدور عرمهان شهاه   کنرا در جلفا تثسیس ای  توانستند مدرس ( سارات
 /ق1121آنههها توانسههتند در ، م1316 /ق1231 در سههال ههها لیههتسههلیمان بهه  نفههع کارم

شهاه سهلیمان   ، در اثر تحریکات ارامن  هرچند .ندکنکلیسایی را در جلفا احداث ، م1331
از جلفا را صهادر   ها کلیسا و اخراج کارملیتاین دستور تخریش  م1336 /ق1121 در سال
سلطان حسین عرمهانی مبنهی    از شاه م1333 /ق1129 اما پدران کارملیت در سال ؛دکر

و بار دییهر به  جلفها بهاز     ( Ibid, 2/1076 -1078) بر بازگشت ب  جلفا را دریاعت کردند
سهرانجام پهدران    .(Ibid, 1/643) کردنهد سهازی  و کلیسایشان را در این منطق  بازگشت  

بور مج، برای آنها ایجاد شد ب  ایرانها  کارملیت ب  دلیل مشکالتی ک  پس از حمل  اعغان
تا دوره حکومهت   ها د. بدین ترتیش کارملیتشدن م1911 /ق1131 در سال ب  تر  جلفا

سهال در ایهن    11حهدود   در جلفا مسهتقر بودنهد و  ق( 1139-1139)حکه ن زند کریمخا
 .(A Chronicle of the Carmelites, 2/1082-1086) پاییاه حضور داشتند

 

 تأسیس نوانخانه ب( 

تصمیم گرعتنهد که  پاییهاهی را بهرای انجهام       م1323 /ق1211 پدران کارملیت در سال
یی از سهوی  هها  اما آنها در این زمین  با مخالفت، ی مذهبی در هرمز ایجاد کنندها عاالیت

از پهاپ بهرای   ای  مقامات پرتغالی هرمز مواج  شهدند سهرانجام بها دریاعهت توصهی  نامه       
نمازخانه  کهوچکی را    و 1خان نوان م1311 /ق1211 توانستند در سال، تثسیس این پاییاه
پهس از   زیهرا ، در هرمز چندان زیاد نبهود  ها اما مدت اقامت کارملیت در هرمز بر پاسازند.

عاالیت این  م1311 /ق1291 در سال، تسخیر قلا  هرمز توسط نیروهای شاه عباس اوّل
 .(Ibid, 2/ 1054-1055) نوانخان  ب  پایان رسید
ب  دنبال تثسیس اقامتیاهی در شیراز بودنهد و   م1311 ق1291 مبلّغان کارملیت در سال

مجوز تثسیس این اقامتیهاه   خان انجام دادند تا ویین دلیل مکاتباتی را با امام قلیب  هم
ایهن مجهوز از    م1319 /ق1291 را از شاه عباس اوّل دریاعت نمایهد و سهرانجام در سهال   

                                                                                                                                        
تاصبات ضد کاتولیک ایجاد شده در اصفهان مقاومت کردند. اما سرانجام تاداد زیادی ازاعضهای ایهن   

   :   نک) درآنجا مستقر شدند م ب  ونیز مهاجرت نموده و1331اندان در سال خ
Aslanian & Berberian, “Sceriman Family”, Iranica). 

سرپرست و اعراد  کودکان بی، در عرهنگ غر  ب  مانای اقامتیاهی برای مساعران( hospice) نوانخان . 1
 ؛ 119و  123، کارری :   شود. برای آگاهی بیشتر نک می ای مذهبی اداره تهیدست است ک  توسط عرق 

Tavernier, 310 ; Merriam Webster´s collegiate dictionary, 601. 
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داروغ  شیراز دستور ، بهرام بیگب  ، سوی شاه صادر شد و امام قلی خان حاکم شیراز نیز
هر چنهد  ، نشان دهد ها ب  کارملیت، در شیراز ب  وی تالق داشت، یی را ک ها داد ک  خان 

را ب  ای  خان ، نیاعتند، ک  مناسش حال آنها باشدای  ک  پدران کارملیت در این میان خان 
را ب  نوانخانه    و آن( Ibid, 2/1056-1059) تومان در شیراز خریداری کردند 32قیمت 

 درآنجا اغلهش مهردم بهرای درمهان بیمهاران خهود و گهرعتن دارو مراجاه         ، دندتبدیل کر
 یا اتباع اروپهایی ( A Chronicle of the Carmelites, 2/1062 &2/1067) دندکر می

بهین   .(Tavernier, 310؛ 119و  123، کهارری ) .شهدن  مهی  برای اقامت در آنجا سهاکن 
ی مهالی پهدران   ها ب  دلیل مضیق  ها نوانخان  کارملیت م1391-96/ق1261-66یها سال

همچنهین  ( A Chronicle of the Carmelites, 2/ 1061-1062) کارملیت بست  شد
کشیشهان کارملیهت به  خهاطر عهدم رونهق در       ، م1366-16 /ق1216-36 یهها  در سال
امتیهاه  اق م1313 /ق1233 لهذا در سهال  ، نهد کردایهن نوانخانه  را تهر     ، یشانها عاالیت
اما یک سال باد پدران کارملیهت خانه  جدیهدی را در    ، در شیراز عروخت  شد ها کارملیت

ایهن مکهان جدیهد در    دنهد  کررا در آن ایجهاد  ای  شیراز خریداری کرده و دوباره نوانخانه  
به  ایهران در    هها  اما سرانجام با حمل  اعغان .(Ibid, 2/1065) نزدیکی باغ خان شیراز بود

سخت گردیهد   ها شرایط زندگی برای کارملیت، ناامنی پس از آنق و 1191م/1911سال 
بهرای همیشه    ، اقامتیهاه شهان در شهیراز را    م1991 /ق1111وآنها مجبور شدند در سال

 ,Ibid) سهال در شهیراز اقامهت داشهتند     111حدود  ها بدین سان کارملیت 1تر  کنند.

2/1068-1071). 
 
 

 
 
 

                                                           
شد و مبلغان کارملیت توانستند بها بههره    می محسو  ها . شیراز جزء مهم ترین مراکز تبلیغی کارملیت1

اصل از سرمای  گذاری در کمرانی هنهد  ی مالی خاندان شریمان و استفاده از سود حها گیری از کمک
آنهها در ایهن مهدت به      ، شرقی عرانس  مدتی طوالنی در اقامتیاه خود در شیراز ب  عاالیهت برردازنهد  

آمهوزش آیهین مهذهش    ، خوانهدن دعها  ، انجام مراسم آیهین کاتولیهک  ، اموری همچون خواندن انجیل
 :   نکپرداختند ) می اراندادن غسل تامید و مداوای بیم کاتولیک ب  کودکان ارامن  و

                                                  769). 1/515-518; 2/ ،A Chronicle of the Carmelites  
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 نتیجه

، ی سیاسهی هها  یی در زمینه  هها  ایهران عصهر صهفوی پیامهد     در هها  ی کارملیهت ها عاالیت
عرهنیی و... ب  دنبال داشت ک  خواسهت  یها ناخواسهت  منهاعع دنیهاي غهر  و       ، اجتماعی

ی تبلیغهی  هها  با وجود داشتن پاییاه هر چند پدران کارملیت. دکر مسیحیان را تثمین م 
متمایهل  کاتولیک ب  مذهش ا نتوانستند تاداد زیادی از ایرانیان ر در مناطق مختلف ایران

تاما طی حضور طوالنی مدت شان در ایران عصر صفوی خدمات زیادی را ب  دول، ندساز
در جهت تهرویج مهذهش کاتولیهک در ایهران      ها کارملیت دند.کر اروپایی و پاپ ارائ  های

، و در ایهن جههت  ، نیهز پرداختنهد  و اجتمهاعی  ی عرهنیی ها عصر صفوی ب  انجام عاالیت
ده و برای انتشار گسهترده ایهن   کری از کتش مذهبی مسیحیت را ب  عارسی ترجم  تاداد
آنهان همچنهین    .ن کشور راه اندازي کردنهد ایاولین دستیاه چاپ را در ، در ایران ها کتا 

امها   ؛تثسهیس کردنهد   مدارسهی در اصهفهان  ، رامنه  برای رواج مذهش کاتولیک در میان ا
بهرای  آنهها   زیهرا  ،یران ب  ایهن مهوارد محهدود نبهود    در ا ها ی عرهنیی کارملیتها عاالیت

کتش عراوانی تثلیف کرده و بدین ترتیش ، عرهنگ و علوم ایرانی ب  جهان غر شناساندن 
بیشهترین نتهایج ناشهی از     اینیونه   را در عرصه  شهرق شناسهی برداشهتند.     ها اولین گام
که  اقشهار جاماه     چرا، ی عرهنیی و اجتماعی مبلغان کارملیت عاید غر  شهد ها عاالیت

بها  ، ایرانی ب  دلیل پایبندی ب  اعتقادات دینی خود و دوری از خطر تغییر دین و مهذهش 
امها در ایهن میهان نمهی تهوان از       داشهتند.  انهدکی تبشیری تاامالت  ه ی تبلیغیها هیثت

این کتها  تنهها اثهر عارسهی برجهای       ، زیراغاعل شد« منش ت عصر صفوی»اهمیت کتا  
ی آنها در عصر شاه عبهاس  ها کارملیت است ک  ب  شرح بخشی از عاالیت مانده از مبلغان

ی عارسی موجود عصر صهفوی مطالهش انهدکی در    ها پرداخت  است و از آنجا ک  در کتا 
 این اثر سندی ارزشمند در این باره است.، خصوص مبلغان مذهبی وجود دارد

 
 منابع
به  کوشهش منهوچهر سهتوده و بها      ، س صفوی . اسناد پادریان کرملی بازمانده از عصر شاه عبا1

 .1919، میراث مکتو ، تهران ، همکاری ایرج اعشار
 . 1912تیرماه ، 62شماره ، اطالعات ماهان مجل  ، «نسطوریان ایرانی»، ایرج، اعشار. 1
 .1912، قطره، تهران، محمود بهفروزی ترجم ، سفرنام  پیترو دالوال ، پیترو، دالوال  .9
 .9و 1ش ، 6س ،  1911، مجل  آیین  میراث، «اسناد پادریان کرملی»، فیمصط، ذاکری .6
 .1913، نشر تهران، تهران، ایرانیان ارمنی، اسماعیل، رائین .1
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، دانشهیاه تههران  ، تههران ، ترجمه  آذر آهنچهی  ، ایران در راه عصرجدید، نس روبرتها ، رویمر. 3
1912. 

 . 1911، ی عرهنییها دعتر پژوهش، تهران، ایرانیان آشوری و کلدانی، ژانست، . صلیبی9
، ( از مر  تیمهور تها مهر  شهاه عبهاس     ) تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران، ابوالقاسم، طاهری .1

 .1912، علمی و عرهنیی، تهران
 ب  راهنمهایی ، پایان نام  کارشناسی ارشد، مسیحیان در ایران دوره صفوی ، باقرعلی، عادل عر .3

 .1992، تهران دانشیاه، احسان اشراقی
 .1916، نیلوعر، تهران، ترجم  عریدالدین راد مهر، عارعان مسیحی، استیون، عانینگ .12
 .1991، علمی، تهران ، زندگانی شاه عباس اول، نصرهللا، علسفی .11
شرح سفر موسی بیگ سفیر شاه عباس به  هلنهد و   ) اولین سفرای ایران و هلند، ویلم، علور .11

ب  کوشش داریوش مجلسهی  ، ترجم  ویلم علور، ( سفیر هلند در ایران سفرنام  یان اسمیت
 .1931، طهوری، تهران، و حسین ابوترابیان 

، نهو ، تههران ، رضها سهمیای   ترجمه  غهالم  ،  سفرنام  عییهوئروا ، دن گارسیا دسیلوا، عییوئروا .19
1939  . 

و عبهدالالی   ترجمه  عبهاس نخجهوانی   ، سهفرنام  کهارری  ، جووانی عرانچسهکوجملی ، کارری.16
 .1919، علمی و عرهنیی، تهران، کارنگ

انجمن کتها   ، تهران، ترجم  انجمن کتا  مقدس، ( عهد عتیق و عهد جدید) کتا  مقدس.11
 .1319، مقدس ایران

 .1991، گلشن، تهران، تاریخ چاپ و چاپخان  در ایران، حسین میرزا، گلراییانی .13
وزارت ، تههران ، ترجمه  کیکهاوس جهانهداری   ، دوم ایران در عههد شهاه عبهاس   ، پاول، . لوعت19
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