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چكيده:

با ظهور سلسله صفوي در ايران ،تغييرات سياسي ،اجتماعي و مذهبي فراواني به وجود آمــد .بــه
رسميت شناخته شدن مذهب تشيع اثني عشري بــه عنــوان مــذهب اصــلي و مــورد حمايــت در
ايران ،روابط و مناسبات حكومت صفوي با گروه هاي مذهبي غير مسلمان از جمله مســيحيان را

نيز تحت تاثير قرار داد .مسيحيان كه در اين زمان شامل ارامنه ،گرجيان و مبلغان مــذهبي مــي
شدند نيز وارد گونه ي خاصي از تعامل با حكومت و شرايط جديد شدند .در اين ميان مواضــع و
سياست هاي مذهبي شاهان عصر صفوي نسبت بــه اقليــت مســيحي در ايــران ايــن عصــر حــائز
اهميت است .هر چند اين موضوع در پژوهش هاي موجود بــه صــورت فشــرده و غالبــا توصــيفي
مطرح شده ولي هدف از اين نوشتار اين است كه به طريق توصيفي و تحليلي ،با بهــره منــدي از
روش تحقيق تاريخي و استفاده از منابع دست اول و پژوهش ها ي روشمند اين مســاله را مــورد
بررسي قرار دهد.
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حضور مسيحيان در جامعه ي ايران عصر صفوي از طرق مختلف صورت پذيرفت .يكي از
مهم ترين كوشش هاي سياسي صفويان در شكل غزا و جهاد بود .آنان به مناطق
مسيحي نشين حوزه ي قفقاز با حكم جهاد لشگركشي مي كردند .يكي از نتايج اين
لشگركشي ،آشنايي آن ها با غير مسلمانان بود .حضور اين جمعيت هاي غير مسلمان در
ايران عصر صفوي از طريق اسارت يا انتقال و كوچ آنان و يا تسخير سرزمين هاي آنان
توسط حكومت صفويه و دست نشانده كردن آن ها ،صفويان را با جوامع مسيحي بيشتر
آشنا كرد .هم چنين عده اي از آنان در پي گسترش منفعت طلبي اروپا با دﻻيل و انگيزه
هاي گوناگون در شهر هاي ايران مستقر شدند .بنابراين مسيحيان در ايران عصر صفوي
در اقليت قرار داشتند چرا كه در راستاي رسمي كردن تشيع اثني عشري توسط شاه
اسماعيل يكم ،اكثريت مردم ايران و پادشاهان صفوي بر دين اسﻼم و مذهب تشيع اثني
عشري بودند .اقليت به معناي گروه يا گروه هاي اجتماعي اي بود كه در داخل يك
كشور داراي ويژگي هاي ملي ،قومي ،مذهبي و فرهنگي كه متفاوت با اكثريت افراد آن
جامعه قرار داشتند .بنابراين به رسميت شناختن مذهب تشيع اثني عشري به عنوان
مذهب اصلي و مورد حمايت در ايران عصر صفوي ،روابط و مناسبات حكومت صفوي با
مسيحيان را تحت تاثير قرار داد .به طوري كه سياست مذهبي صفويان ،مبارزه با كساني
بود كه عقايد مذهبي مخالفي با آنان داشتند كه البته نوع و ميزان اين مبارزات در هر
زمان و بنا بر سياست پادشاه وقت تغيير مي كرد.
منابع ايراني در مورد وضعيت اقليت مسيحي در ايران عصر صفوي يا سكوت كرده اند و
يا به اجمال از آن گذشتند ،گويا اين مساله براي آنان چندان اهميتي نداشته است .اما
منابع غير ايراني كه نوشته هاي سياحان يا نمايندگان تجاري ،سياسي و مذهبي است؛
اطﻼعات نسبتا جالبي از اوضاع زندگي اقليت مسيحي در ايران به دست مي دهند .البته
منابع غير ايراني تا جايي كه مربوط به شنيده ها و ديده هاي گزارشگران باشد و جنبه
ي توصيفي داشته باشد ،قابل اعتماد است .اما در جايي كه گزارشگر نظر و قضاوت خود

را بيان كرده است بايستي جانب احتياط در استفاده از آن رعايت شود .مسيحيان ايران
در عهد صفويه به سه گروه تقسيم مي شدند:
-١ارامنه.
-٢مسيحيان گرجي كه به عنوان گروگان يا اسير در دربار صفوي حضور يافتند.
-٣اروپائياني كه به دﻻيل تجاري ،سياسي ،نظامي و يا جهانگردي عازم ايران مي شدند.
ارمنستان بين فﻼت هاي مرتفع آسياي صغير و ايران به منزله ي رابطي طبيعي است.
ارمنستان از شمال به گرجستان و از مشرق به درياي خزر و از جنوب به دجله و از
مغرب به فرات غربي يا قره سو محدود است) .دهخدا؛  (١٩٠٤ :١٣٧٢بين ايران و
ارمنستان از دير باز روابطي گاه دوستانه و گاه خصمانه وجود داشته است .پيشواي
روحاني ارامنه معتقد است كه از لحاظ تاريخي و جغرافيايي و هم چنين از نظر نژادي و
اجتماعي هيچ كشور و ملتي در دنيا به اندازه ي ايران و ايراني به ارمنستان نزديك نبوده
است) .سركيسيان؛(٥٨ :١٣٥١
در مورد زمان ورود ارامنه به ايران ،بيشتر منابع و مآخذ برآنند كه ورود آن ها در زمان
شاه عباس يكم صورت گرفته است؛ اما با كمي دقت و تفحص مشخص مي شود كه ورود
ارامنه به ايران از ابتداي تشكيل دولت صفويه بوده است .با آغاز سلطنت صفويان در
عصر شاه اسماعيل و شاه تهماسب يكم ،گروه كثيري از ارامنه نقاط مرزي كشور خود و
مناطقي را كه دائما در خطر هجوم و قتل عام عثماني ها بود ،رها كردند و به قسمت
ديگر ارمنستان و از آن جا به آذربايجان و مناطق مركزي ايران نقل مكان نمودند.
)رائين؛  (١٦ :١٣٥٦گويا برخورد و رفتار حكومت عثماني با ارمنيان مناسب نبوده است.
شاه اسماعيل و فرزند وي شاه تهماسب يكم با ارامنه مهربان بودند .فرمان هايي كه از
آن ها باقي مانده ،بيانگر توجه خاص آن ها نسبت به رعاياي ارمني است .شاه اسماعيل
طي فرماني به حكام ،داروغه ها و واليان دستور داده بود كه اجازه ي دخل و تصرف در
موقوفات كليساها را ندهند و از موقوفات آن ها ماليات نخواهند .هم چنين دستوري از
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وضعيت ارامنه در عصر صفويه:

شاه تهماسب درباره ي كليساي تاووس باقي است كه مويد اين مطلب است .متن اين
فرمان چنين است:
»شا بابام اناراﷲ برهانه ]موضع مهر؛ بنده شاه وﻻيت تهماسب[ فرمان همايون
شد آنكه چون از مضمون نشان عاليحضرت خاقان جمجاه سليمان مكان و

اسناد و قباﻻت مشروعه مستفا مزرعه قرا كليسا محدود به حدود گدوك
انكورك و قرق بﻼغ و مقبره هناك از راه مالكيت به رعاياي آنجا دارد و حق
آبه مزرعه مذكور از رودخانه اركوين از شش سهم سه سهم مقرر بنا بر اين
بهمان دستور مقرر دانسته رعايا قريه اركوين مطلقا به غير حق و حساب در
اراضي مزرعه مذكور مدخل نساخته و پيرامون حقوق مقرره ايشان نگردند و
از دستور سابق و قاعده و قانون قديم تجاوز ننمايند و چون از قديم چراغلق

قريه فريز و مهله زن و قروق تعلق به قرا كليسا داشته كدخدايان و رعايا

درباره شاملق اصﻼ در آن مدخل نسازند و از قاعده قد دستور سابق تجاوز
ننمايند) «...هويان؛ (١٢٢ :١٣٨٠
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ورود ارامنه ،به صورت دسته جمعي و خانوادگي در زمان شاه عباس يكم صورت گرفت.
اين مهاجرت ،زماني بود كه نزاع هاي دولت شيعه ي صفوي و سني مذهب عثماني
دوباره آغاز گرديد .در سال ١٠١٣هـ..ق حمﻼت عثماني ها به آذربايجان و ارمنستان
شروع شد .شاه عباس براي اين كه لشگريان عثماني را از نعمت آب و غذا محروم سازد و
مانع آن ها از ادامه ي پيشروي بيشتر به داخل ايران گردد ،دستور پياده كردن سياست
جنگي زمين سوخته را داد .او دستور داد تا تمام شهرها و دهكده هايي را كه در
ارمنستان بر سر راه سپاهيان عثماني بود ،ويران نمايند و بسوزانند و مردم آن مناطق
خصوصا جلفا و ايروان و اطراف آن را به نواحي داخلي ايران كوچ دهند) .فلسفي؛:١٣٥٣
(١١١٠/٣
منابع رسمي صفويه ،هدف كوتاه مدت شاه عباس را به تعبيري نظامي –استراتژيك ذكر
نموده اند» .حكم جهان مطاع نافذ شد كه رعاياي چخور سعد را بكوچانند تا بعد از
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جنگ به هر چه صﻼح باشد ،عمل شود و غرض دو چيز بود :يكي آنكه روميه لشگري
متفرق ظلم طبيعتند و مبادا دست تعدي به رعايا دراز كنند ،ثاني آنكه سردار الكه را
خراب و بي آذوقه ببيند ،ميل قلعه ساختن نكند) «.يزدي؛  (٢٧ :١٣٦٦بنابراين وي با
اين اقدام ،نه تنها جلوي پيشروي سپاهيان دشمن را گرفت بلكه امنيت مناطق مرزي
ايران را تضمين كرد .سياحان اروپايي قرن دوازده هجري قمري ،عﻼوه بر هدف كوتاه
مدت نظامي ،به انگيزه ي دراز مدت تجاري نيز اشاره نموده اند .چنان كه شاه عباس
يكم در صدد بود ،تعداد ساكنان مناطق كم جمعيت مركزي كشور را با گروه هاي مهاجر
افزايش دهد و اقتصاد داخلي را سروسامان دهد) .دﻻواله؛  ( ١٧٢ :١٣٤٨اما اين مهاجرت
با درد و رنج هايي همراه بود .آراكل كه در اين زمان ) (١٠١٢تقريباّ  ١٥يا  ١٦ساله
بوده ،در كتاب خويش مي نويسد» :من با چشمان خويش ويراني سرزمين ارمنستان و
چگونگي سقوط ملت خود را ديدم و شاهد اعمال خشونت آميزي بودم كه ديگران در
حق ما انجام دادند) «.اعرابي؛  ( ٦٠ :١٣٧٩گزارش آنتونيودوگوه آ نيز شاهد اين موضوع
است ...» :سربازان با شمشيرهاي كشيده به دهكده ها مي رفتند و كدخدايان را احضار
مي كردند و به سر شاه قسم مي خوردند كه اگر پس از چند ساعت مردم را كوچ ندهند
سر خود و زن و فرزندانشان بريده خواهد شد .بدين ترتيب مردم بيچاره ارمنستان با
گريه و زاري و استغاثه براه افتادند) «.. ..فلسفي؛  (١١١٢-١١١١٣/٣ :١٣٥٣البته احتماﻻ
در اين گزارش ها بي طرفي اعمال نشده است و نويسندگان در مقام يك مسيحي از اين
واقعه بسيار متاثر هستند.
در واقع اين مهاجرت سخت ،نكات مثبت و سازنده اي نيز براي ارمنيان در برداشت و
زندگي آنان تغييرات اساسي كرد .به گفته ي آراكل مورخ معروف ارمني ،يكي از علل
لشگركشي شاه عباس يكم به ارمنستان ،نارضايتي ساكنين آن جا از تسلط تركان
عثماني و فشارهاي مالياتي و سخت گيري هاي مذهبي آنان بود .به همين خاطر
تعدادي از بزرگان ارمني به دربار شاه پناهنده شدند و از او تقاضا كردند تا به ارمنستان
لشگركشي كند .چنان كه وقتي شاه عباس به آن جا رسيد ،عده اي از ارامنه بدون هيچ
گونه مقاومتي تسليم شدند و به خصوص در جلفا استقبال عظيمي از شاه نمودند.
)اعرابي؛ (٦٠ :١٣٧٩هم چنين سياحاني مانند شاردن و تاورنيه معتقدند كه شاه عباس
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در كوچانيدن ارامنه از وطنشان ظلمي نسبت به آن ها نكرده است ،زيرا وقتي كه در آن
وﻻيات سر حدي مسكن داشتند ،اغلب مورد تاخت و تاز و اجحاف ترك هاي عثماني
قرار مي گرفتند و در جنگ هاي متوا لي صدمات فراوان بر آن ها وارد مي شد .اما در
ايران به آسايش و راحتي رسيدند) .تاورنيه؛  ٤٠١ :١٣٦٩؛ شاردن؛ (٣٩/٤ :١٣٧٤
مهاجران ارمني كه وارد ايران گرديدند ،در چندين نقطه ساكن شدند .ارامنه ي جلفا كه
در زمان پيشروي عثماني ها ،داوطلبانه عليه نيروهاي عثماني وارد جنگ شده و خود را
تسليم فرمان هاي شاه نموده بودند ،بسيار مورد احترام قرار گرفته و به دستور شاه
عباس يكم آن ها در ساحل زاينده رود ساكن شدند و شهر جديدي به نام جلفا ساختند.
)تكتاندرفن؛  (٥٥ :١٣٥١ارامنه ي ايروان را نيز در محل اصفهان سكونت دادند و آن
محل نيز ايروان نام گرفت .بقيه ي ارامنه را هم در دهكده ي بزرگ ديگري خارج از قلعه
ي اصفهان به نام شيخ بنا جاي دادند .دسته هاي ديگري به نام تبريزيان و نخجوانيان را
در محﻼتي كه به نام ايشان موسوم شد يا در شمس آباد و عباس آباد ساكن گردانيدند.
)فلسفي؛(٢٠٦/٣ :١٣٥٣
رفتار شاه عباس با ارمنيان جلفا در مقايسه با ديگر ارامنه بهتر بود .دﻻيل آن مي تواند
اطاعت زودتر آنان و ثروتمند بودنشان باشد .به همين سبب آنان را در اصفهان سكونت
داد و براي اين كه دارايي خود را از آذربايجان آسان تر به پايتخت برسانند ،پنج هزار
تومان از خزانه ي سلطنتي و از اردوي شاهي اسب و شتر و چارپايان به آن ها عطا كرد.
تاورنيه در مورد امتيازات ارامنه ي جلفا چنين مي نويسد:
» ارامنه جلفا بر ساير عيسويهاي مشرق زمين امتيازاتي دارند .حق داشتن ملك و
چيزهاي ديگر به آنها داده شده است و شاه اجازه نمي دهد كه هيچ كس نسبت به آنها
ذره اي بي عدالتي نمي نمايد؛ حتي براي آسايش آنها قدغن كرده است كه هيچ
مسلماني در جلفا منزل نكند ،هم چنين اجازه دارند مثل ايراني ها لباس بپوشند و يراق
طﻼ و نقره به اسب سواري خود بزنند و زنهايشان به لباس فاخر از زريهاي ونيز و پارچه
قيمتي ملبس شوند .شاه از ميان ارامنه هر كس را مد نظر داشته باشد به رياست
برگمارد كه در تحت قدرت شاهانه بر آنها حكومت نمايد و اين حاكم را كﻼنتر مي نامند
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و او است كه اختﻼفات ارامنه را قطع و فصل مي نمايد و مالياتي را كه بايد به شاه
بدهند ،جمع آوري مي كند) «.تاورنيه؛ (٤٠٧ :١٣٦٩
امتيازاتي كه شاه در اختيار بازرگانان ارمني قرار داد و شرايط مساعدي كه براي آن ها
ايجاد شده بود ،به خواجه هاي جلفا امكان داد فعاليت هاي تجاري ،اقتصادي و به ويژه
تجارت خارجي ايران را گسترش دهند .شاه عباس به منظور نظارت بيشتر در صدور
ابريشم ،تجارت آن را در انحصار خود قرار داد و از تجار ارمني جهت فروش آن استفاده
نمود ) .دﻻواله؛  (١٧٢ :١٣٤٨بدين منظور جهت تشويق ارامنه » تا در سه هزار تومان از
مال ديوان مساعدت نمود) «.تركمان منشي؛  (٦٧٠/٢ :١٣٣٤پس مركز تجارت بين
المللي ابريشم ،به شهر ارمني نشين جلفا منتقل شد و خواجه هاي آن تبديل به عوامل
انحصاري تجارت ابريشم گرديدند .تجار ارمني براي به ثمر رساندن تجارت ابريشم،
اختيار و موقعيت فوق العاده اي يافتند ،چنان كه وقتي بين مسلمانان اصفهان با ارامنه
ي جلفا زد و خورد در گرفت و آشوبي ايجاد شد ،شاه عباس تا حدودي جانب ارامنه را
گرفت و در فرماني ) (١٠١٤چنين اظهار نظر كرد.» :بارك اﷲ! روي ايشان سفيد! في
الواقع قاعده مهمان نگاهداشتن همين باشد! جمعي كه به جهت خاطر ما از وطن
چندين هزار ساله خود جﻼ شده باشند و خروار خروار زر و ابريشم را گذاشته و به خانه
شما آمده باشند ،گنجايش دارند كه به جهت چند خربزه و چند من انگور و كمبوزه با
ايشان جنگ كنيد؟ مي بايد جمعي كه با ايشان نزاع كرده اند ،تنبيه نمايي) « .. .
باستاني پاريزي؛ (٢٠ :١٣٧٨
به هر حال ارمنيان ،به خصوص بازرگانان ارمني جلفاي اصفهان موفق شدند بازار داخلي
و خارجي ايران را در دست بگيرند .شاه عباس به منظور تقويت و تداوم فعاليت آنان،
فرامين متعددي صادر كرد .از جمله آن كه در سال  ١٠٣٦به بيگلربيگي قندهار دستور
داد ،تجار ارمني كه عازم هندوستان هستند ،جهت حمل بار آن ها كمك كنند و چنان
چه نامه اي از سوي كﻼنتر جلفا ،خواجه نظر در دست داشته باشند ،به آنان حق عبور
دهند .متن نامه بدين شرح است [...] » :چون ارامنه جوﻻهي به عزم تجارت هندوستان
وارد آنجا مي شوند ،مي بايد مقرر دارد كه در محل مراجعت بدون رضاي تجار بار ايشان
را نگشايند و اگر هر آدمي به تجارت برود و فرموده في زبده اﻻشياء خواجه نظر جوﻻهي
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در دست داشته باشند ،يعني او را اعتبار نموده ،مانع نشود و پول غﻼم سياه كه همراه
داشته باشد ،طلبي نكرده ،به عرض برساند در اين باب قدغن دانسته ،در عهده دانند.
تحريرا في رجب المرجب ) «١٠٣٦اعرابي هاشمي؛  ٢١ :١٣٧٩و ( ١٨اين فرمان ،خود به
نحو روشني حكايت از توجه و حمايت شاه عباس به تجار ارمني دارد.
در نتيجه ي عنايت و توجه شاه عباس به ارامنه ،عده اي از آنان از نظر نظامي به مقامات
بسيار باﻻيي رسيدند و مصدر كارهاي بسيار مهمي براي ايران شدند از جمله اين افراد،
مي توان به ملك شاه نظر و قرچغاي خان اشاره كرد) .فيگوئروا؛  (١٩٧ :١٣٦٣ارامنه به
جز تجارت و نظامي گري به شغل هاي ديگري نيز مي پرداختند .آن ها به كارهايي
چون ريخته گري و خياطي ،كفاشي و آرايشگري ،نجاري و بنايي ،زرگري و آهنگري،
صحافي و نقاشي ،كاغذ سازي و ابريشم كاري ،زري بافي و ساعت سازي ،بافندگي و
قاليبافي ،چاپ و نوازندگي ،پزشكي و جراحي مي پرداختند ) .درهوهانيان؛ :١٣٧٩
 ١٣٣/١؛ راوندي؛  (٧٦-٧٧ :١٣٥٧فرمان هايي توسط شاه عباس يكم كه حاوي اوامر
صريح و موكد وي مبني بر تامين آسايش و رفاه ارامنه ،جلوگيري از آزار و تجاوز ديگران
به حقوق ارامنه ،بخشودگي ماليات ها صادر گرديد .يكي از مهم ترين آن فرامين ،ساخت
كليساي بزرگ وانك در جلفاي اصفهان بود كه طي آن دستور داد سنگ هاي بزرگ اوج
كليسا واقع در ايروان را به اصفهان منتقل كنند و در ساختمان كليساي جديد مورد
استفاده قرار دهند .اهميت اين فرمان دال بر كياست و نشانه ي توجه و احترام او نسبت
به اعتقادات ارامنه است).رائين؛ (١١٥ :١٣٥٦
لطف و عنايتي كه شاه عباس به مسيحيان نشان مي داد تا اندازه اي بود كه حتي عده
اي از مسيحيان فكر مي كردند كه او تمايل شديدي به مسيحيت دارد چرا كه همواره به
كليساها مي رفت و در مراسم و دعاهاي مذهبي آنان شركت مي كرد) .سيوري؛ :١٣٧٩
 (١٧٠رافائل دومان كه نزديك پنجاه سال در ايران به سر برد ،شاه عباس را حامي و پدر
ارامنه مي خواند )  ( Du mans ,1890:97اما گويا واقعيت غير از اين بود چرا كه در
كنار اين همه لطف و عنايت شاه عباس يكم نسبت به ارامنه ،وي مايل بود كه مسيحيان
و ارامنه مسلمان شوند .او غالبا مسيحياني را كه به علتي محكوم به مرگ بودند ،اگر
مسلمان مي شدند ،مي بخشيد و هميشه به اين گونه محكومان پيش از كشتن آنان،
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تكليف مسلمان شدن مي كرد .دﻻواله نيز گزارش مي دهد[...]» :ملكي سدك )ملك
صادق( خليفه ارامنه را براي آنكه پولي به دولت بدهكار بود و با تهمات ديگر ،به فرمان
وزير اعظم شكنجه كردند و مجبور ساختند كه قطعاتي از گوشت تن خود را بخورد.
سپس از او خواستند كه مسلمان شود تا آزادش كنند ])«[...دﻻواله؛  (١١١ :١٣٤٨البته
گاهي رفتار شاه در مورد وادار كردن ارامنه به پذيرش اسﻼم از حد اعتدال مي گذشت و
حالت تعصب پيدا مي كرد و به خصوص او در برابر بعضي از انتقادها تساهل نداشت.
چنان كه به علت بدگويي زنان ارمني از او ،دستور داد تا تمامي ارامنه ي بختياري و
مازندران را به اسﻼم در آورند) .تركمان منشي؛  ١٥٨٨-١٥٨٩/٣ :١٣٣٤؛ طاهري؛
 (٣٤٤-٣٣٣ :١٣٨٠اين فرمان موجب بيم و حيرت ارمنيان جلفاي اصفهان شد و
هنگامي كه خبر به كشورهاي همسايه رسيد ،ارامنه اي كه براي تجارت به خاك عثماني
و شام و اروپا رفته بودند ،در بازگشت مردد شدند و كار تجارت براي مدتي متوقف شد.
به همين سبب شاه عباس پشيمان شد و دستور داد كه دست از آزار ارامنه ي بختياري
بردارند .در همان حال خواجه نظر ،رئيس ارامنه ي جلفا را نيز به خدمت طلبيد و با
مهرباني بسيار به او اطمينان داد كه هرگز ارامنه جلفا را به ترك دين اجدادي خود
مجبور نخواهد كرد) .فلسفي؛ (١١٥٨-١١٥٩/٣ :١٣٥٣پس شاه عباس يكم نفع اقتصادي
خويش را بر مسلمان شدن ارامنه مقدم دانست.
شاه صفي نيز همانند شاه عباس يكم ،به سياست حمايت از ارامنه ادامه داد .او مكرر به
جلفا مي رفت و منزل كﻼنتر ارامنه ميهمان مي شد و »در عيد بزرگ آن ها به حسب
تقاضاي ارامنه جوﻻه شركت مي كرد) « .قزويني؛  (٥٧ :١٣٤٦شاه صفي نه تنها امتيازات
قبلي بازرگانان ارمني را حفظ كرد ،بلكه حقوق و انحصارات جديدي نيز براي آن ها قائل
شد .وي بعد از به تخت نشستن ،فرماني در لغو انحصار دولتي ابريشم خام صادر كرد.
آزادي داد و ستد ابريشم به نفع بازرگانان ارمني شد ،زيرا آن ها بدون واسطه و مستقيما
با توليد كنندگان مرتبط مي شدند .ابريشم را از توليد كننده خريده و به عنوان مال
شخصي صادر و عرضه مي كردند و غير از پولي كه جهت خريدراي ابريشم به روستائيان
مي دادند ،فقط بخشي از ابريشم را به عنوان ماليات به حكومت مي دادند و در اين داد و
ستد منافع سرشاري حاصل مي كردند) .اعرابي هاشمي؛ ( ٣٧ :١٣٧٩
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فرمان هايي از شاه صفي باقي مانده است كه نشان از حمايت او از بازرگانان ارمني دارد.
چنان كه وي در برابر عريضه و در خواست يك تاجر ارمني به نام خواجه مراد جلفايي
كه شكايت از ميزان مبلغ راهداري داشت ،فرماني در جهت عدم آزار رساندن به تجار
صادر كرد .متن فرمان بدين شرح است» :حكم جهان مطاع شد .ماموران نواقلي و خراج
و مقطع داران اضافه بر آنچه در قوانين دولتي آمده از كسي چيزي مطالبه نكنند و تجار
را آزار نرسانند و خارج از فرمان عملي از آنها سر نزند و متخلفان از عواقب تخلف آگاه
باشند و اين حكم را به ديده بگيرند .تحريرا في المحرم سنه )«١٠٤٣درهوهانيان؛
 ١٢٣/١ :١٣٧٩؛ رائين؛ (١١٦ :١٣٥٦
اولئاريوس درباره ي ارامنه و شركت در مراسم مذهبي و نيز مجلس بزم آنان مطالبي
دارد كه به وضوح بيان گر آزادي و ثروت ارامنه در عهد شاه صفي است .او مي نويسد:
»در اين روز ها رئيس ارامنه ،سفراس بيگ.. .ما را دعوت كردند تا در ضيافت آنها شركت
كنيم ][...پذيرِاِيشان خوب بوده است]نشاني از ثروت آنان[ كه در ظروف طﻼيي انواع
شيريني و ميوه در سفره چيده بودند] «.[ ...او در ادامه به مراسم بزم اشاره مي كند كه
درآن رقص و آواز و شراب نو شي بوده است) .اولئايوس؛ (٥٥٦-٥٥٧/٢ :١٣٦٩هم چنين
وي به شرح اجراي مراسم عيد خاج شويان ارامنه در حضور خان شماخي پرداخته است.
اجراي اين مراسم در حضور خان ،نشان از آزادي مراسم مذهبي ارامنه است .هر چند كه
به نظر اولئاريوس اين مراسم نوعي سرگرمي براي خان محسوب مي شد و عمل خان
يعني دادن آزادي اجراي مراسم بدون چشم داشت مسائل مادي نبوده است.
)همان (٤٥٦-٤٥٧:بنابراين ،شاه صفي نظر مساعدي نسبت به ارامنه داشت و با آن ها به
مﻼيمت رفتار مي كرد .اما با وجودي كه به حفظ موقعيت اجتماعي ارامنه داشت ،در
مواردي سخن از به زور مسلمان كردن ارمنيان از جمله الياس بيگ توسط ماموران شاه
صفي است ) .همان(٥٧٩-٥٨٠ :
شاه عباس دوم جانشين شاه صفي يكم ،در سال  ١٠٥٢به مناسبت جلوس خود به تخت
سلطنت ،به دليل توجه زيادي كه نسبت به خواجه سرافراز ،كﻼنتر جلفا داشت؛ يك قبا
و باﻻپوش زربفت به مبلغ دوازده تومان به او هديه كرد .وي به مانند شاه صفي ،فراميني
در جهت كاهش وجوه راهداري از ارامنه صادر كرد و در اختﻼف تجاري ارامنه با تجار
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مسلمان به نفع آنان صدور حكم نمود و در فرمان خويش به طور صريح و واضح تاكيد بر
اجراي قوانين طبق »روزگار شاه باباي مرحوم « داشت ) .فاضل؛ ( ١١٦ :١٣٧٦او به
سكنه ي جلفا حق داده بود كه هيچ مسلماني در آن جا اقامت نكند تا مزاحمتي براي
آن ها به وجود نيايد) .دلند؛ (٤٧ :١٣٥٥هم چنين مادر شاه نيز پشتيبان نيرومند ارمني
ها بود كه ماليات ساﻻنه جلفا به مبلغ پانصد و هشتاد تومان از جمله تيول هاي مادام
العمر او محسوب مي شد) .لوفت؛ (١٣٢ :١٣٨٠
عﻼقه ي شاه عباس دوم به مسيحيت را از عكس العمل مسيحيان مي توان استنباط
كرد .شاردن مي نويسد» :از مرگ شاه عباس ،عيسويان در ميان رعايا بيش از همه متاثر
بودند ،چه هميشه با آنها به رافت عمل مي كرد ] «[...او در ادامه نظر ارامنه را مي آورد:
»به حدي كه ارامنه ميان خود مي گفتند :پادشاه عيسويت را بر اسﻼم ترجيح مي دهد.
«شاردن چنين نظر مي دهد» :ولي چنين نبود و در حقيقت مذهب خود را همان قدر
بلكه بيشتر از سﻼطين سلف دوست مي داشت ،ليكن گمان نمي كرد خدا را خوش يا به
عقل درست ايد كه پادشاهي مانع از آزادي عقيده شود)« .شاردن؛ (١١٧/٩ :١٣٤٥
مساله ي شراب سازي ارمنيان از مواردي بود كه مورد مخالفت عده اي از درباريان قرار
مي گرفت .از گزارشي كه قزويني در اثر خود آورده است ،روشن مي شود كه در عهد
شاه عباس دوم يك حكم رسمي در اين باره صادر شده است .او مي گويد كه شاه در
سال  ١٠٥٥به هنگام وزارت خليفه سلطان دستور داد تا »به جهت ازدياد رواج شريعت
مطهره مقدسه « ارامنه نيز از شغل پوستين دوزي و فروختن اين قسم اجناس كه شايع
شده ،به مسلمانان مي فروختند ،منع فرموده با آنكه به جهت ]رفع[ممانعت مبلغها به
سركار خاصه شريفه مي رسانيدند ،به شرف اسعاف مقرون نگرديد) « .قزويني؛ :١٣٢٩
 (٧٢خليفه سلطان سعي داشت نوشيدن شراب را در قهوه خانه ها و در مﻼ عام تحريم
كند .بدين منظور اين فرمان را در اين جهت از شاه گرفت .آن چه كه براي وي از
اهميت بسياري برخوردار بود ،ممانعت از شرابخواري مردم بود و پيوسته در اين زمينه
دستوراتي را صادر مي كرد) .مﻼكمال؛ ( ١٠٢ :١٣٣٤چرا كه او نوشيدن شراب را علت
اصلي فساد در جامعه مي دانست .بدين جهت براي انجام اين عمل مجازات هاي
سنگيني در نظر گرفت) .شاردن؛  .(٣٣٣/٢ :١٣٣٥اما علي رغم صدور اين نوع فرامين،
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هم چنان نوشيدن شراب در ميان بعضي از اهالي پايتخت رايج بود .شاه عباس دوم به
توصيه ي خليفه سلطان ،نجف قلي بيك را مامور نمود كه علت عدم تحقق فرمان شاه را
بررسي نمايد و پس از جستجو متوجه شدند كه وجود ارامنه در داخل شهر مانع اجراي
حكم شاه است و به اين نتيجه رسيد كه جهت اجراي فرمان ،مي بايست اقوام غير
مسلمان را جدا و به حومه ي شهر انتقال دهند) .در هوهانيان؛  (٥٧/١ :١٣٧٩آراكل
علت اصلي فرمان انتقال و اخراج ارامنه از داخل شهر را بدان خاطر مي داند كه ارمنيان
در محﻼتي زندگي مي كردند كه به علت نزديك بودن به بازار و مجاورت كاخ حرمسرا و
داشتن آب فراوان ،مورد نظر رجال درباري بوده و به همين دليل اين بهانه را آوردند كه
ارامنه تفاله ي شراب را به درون جوي ها مي ريزند و باعث نجس شدن آب مي گردند.
)اعرابي هاشمي؛  (٦٣ :١٣٧٩علي رغم مخالفت ارامنه ،فرمان شاه اجرا شد و همگي از
داخل شهر به زمين هايي در آن سوي رودخانه زاينده رود منتقل و در محله ي جلفا
ساكن گرديدند.
پس از مرگ شاه عباس دوم در سال  ،١٠٧٧فرزند او سليمان معروف به صفي به جاي
پدر نشست و به نام شاه صفي يا شاه سليمان خوانده شد .درباره ي چگونگي وضعيت
ارامنه در عهد شاه سليمان نظر يكسان و قاطعي وجود ندارد و ديدگاه هاي مختلفي ارائه
شده است .كرزن معتقد است كه شاه سليمان ،اولين پادشاهي بود كه به ارامنه آزار
رسانيد و به آن ها بيش از اندازه ماليات تحميل كرد) .كرزن؛  (٦٥ :١٣٧٣از طرفي نظر
سانسون در مورد برخورد شاه سليمان با ارامنه مثبت است و حتي به نظر مي رسد تا
حدي خوش بينانه مي باشد .سانسون مي گويد » :شاه به مسيحيان عﻼقه دارد و نمي
خواهد كه به مناسبت مذهبشان وسايل ناراحتي آنها را فراهم كند و هرگز راضي نيست
كه آنها را به زور به پيروي از دين محمد )ص( وادارند ،مسيحيان هر وقت به شاه
شكايت كنند كه به زور آنها را وادار كرده اند ،دين مسيح را ترك نمايند ،شاه به آساني
موافقت مي كند كه دوباره به دين مسيح برگردند « .او در ادامه نمونه هايي از نيكويي
شاه نسبت به مسيحيان ارمني را در كتاب خويش آورده است .سانسون اشاره مي كند
كه شاه جزيه ي ارمنيان منطقه ي لنجان را بخشيد و نشان داد كه قصد ندارد كه از فقر
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و بيچارگي مسيحيان سوء استفاده كند و آن ها را به اجبار به اسﻼم در آورد) .سانسون؛
(٣٢-٣١ :١٣٤٦
تجارت در عهد شاه سليمان به مانند گذشته در دست ارامنه بود) .همان (١٤٤:از اين
طريق بعضي از ارامنه بسيار ثروتمند شده بودند .وصيت نامه ي باقي مانده از خواجه
بغوس ارمني كه طبق آن دارايي خود را به فرزندانش واگذار كرده است ،نمونه ي بسيار
جالبي از كثرت ثروت يك فرد ارمني است .متن وصيت نامه طوﻻني است كه در اين جا
به مواردي از آن اشاره مي شود .عمارت بزرگ ،باغ دو قسمتي ،ملك مزروعي ،ميدان
جلفا با حجره هاي جنب كليسا ،بازارچه واقع در باغ پﻼسان ،مغازه هاي مجاور پل
مارنان با همه ي دكه هاي آن ،چندين خانه در مناطق مختلف جلفا و غيره )در
هوهانيان؛ (٨٨-٩٠/١ :١٣٧٩
بنا بر گزارشات ،شخص شاه سليمان از لحاظ مذهبي چندان تعصبي نداشته است .او در
خصوص آزاد گذاشتن ارامنه در مذهب خويش ،فرماني خطاب به همه ي حكام اصفهان
به خصوص حكومت هاي فريدن ،لنجان و چهار محال بختياري صادر نمود و طي آن
اخطار كرد كه در امور مذهبي ارامنه مداخله نكنند و اين مردم را در امور مذهبي آزاد
گذارند) .رائين؛  ( ١١٧ :١٣٥٦در هوهانيان ،از بازديد شاه سليمان با تشريفات مفصل از
كليساي وانك سخن گفته است .او مي نويسد كه شاه با عﻼقه مندي درباره ي
تصويرهاي قديسان منقوش در كليسا پرسش هايي كرد و نيز از حواريون ،مسيح و
تثليث پرسيد .خليفه هوانس يكي از خلفاي ارامنه اصفهان كتابي درباره ي مسيحيت
براي شاه سليمان نوشت كه يك صفحه آن ارمني و صفحه ديگر به فارسي بود) .
درهوهانيان؛ (٤٨٦-٤٨٧/٢ :١٣٧٩
در كنار تساهل و عدم تعصب شاه سليمان ،در سال  ١٠٧٨كه مشكل اقتصادي به وجود
آمد و آن قضيه ي كمبود خواربار و نان بود؛ به دستور شاه ارامنه را مجبور كردند كه
چهل هزار من آرد به نانوايان بدهند .كﻼنتر ارامنه شكايت كرد كه اين مقدار آرد در
اختيار ارامنه نيست .زنان ارمني به دربار رفتند و بست نشستند و چون جلفا تيول مادر
شاه بود ،شاه به اشاره ي مادر ،ارمنيان را بخشيد ولي ارامنه به جهت دشمني علي قلي
خان ،مشاور شاه ناچار شدند چهار هزار تومان رشوه دهند).باستاني پاريزي؛ :١٣٤٨
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 (٢٥٨-٢٥٧ارامنه ي جلفاي اصفهان در اين زمان ،هر سال بايستي يك مثقال طﻼ
جزيه به دولت مي پرداختند) .مينورسكي؛ ٢٦٥ :١٣٦٨و(.٢٢٣
گزارشي از تاورنيه ،تمايل شاه سليمان به مسلمان شدن ارامنه را نشان مي دهد .تاورنيه
از نجاري از ارامنه ،موسوم به يعقوب ژان سخن مي گويد .در ايران منصب نجار باشي جز
به مسلمانان داده نمي شد ،بنا براين شاه مكرر به اين ارمني اصرار و تشويق كرد كه
مسلمان شود .اما او امتناع نمود كه البته به واسطه ي هنر او ،شاه از وي حمايت كرد و
در شغل خود باقي ماند) .تاورنيه؛  (٥٨١ :١٣٦٩سانسون در بحث از محكمه ي شرع در
اين زمان مي نويسد كه در آن جا مسيحيان را به زور مسلمان مي كردند و مسيحياني را
كه مسلمان نمي شدند ،مي كشتند .چنان كه بزرگ ترين جنايتكاران را در صورتي كه
از طرفداري دين مسيح دست بر مي داشتند ،مي بخشيدند و از شكنجه و مرگ رهايي
پيدا مي كردند .هم چنين ثروت يك خانواده ي مسيحي را به فرزندي از آن خانواده كه
مسلمان مي شد ؛ مي دادند .اما سانسون اشاره مي كند كه مسيحيان در برابر اين قانون
به راه حلي رسيده اند .چنان كه وقتي يك ارمني مي ديد كه فردي از خانواده اش
مسلمان شده است ،بﻼ فاصله يكي از پسرانش را ختنه مي كرد و تمام ثروت خود را به
او مي بخشيد و هنگامي كه خويشاوند مسلمان شده اش فوت مي كرد ،آن پسر با اجازه
ي صدر ،مجدد به دين مسيح باز مي گشت) .سانسون؛ (٢٢٧-٢٣٠ :١٣٤٦
در عهد سلطان حسين صفوي بنا بر تشويق برخي از مقامات و درباريان از جمله بعضي
از روحانيون و به دليل ضعف دولت صفوي در اواخر اين سلسله ،مسيحيان مورد آزار قرار
گرفتند .نفوذ روحانيون در اين زمان به حدي بود كه قزويني مي نويسد» :مﻼيان به
جاي آن كه در اداره ملك و ملت از طريق شور و صﻼح خود ياور شاه باشند ،از او غﻼم
دين و مذهب ساختند .بنا بر تكرار مدام مﻼيان ،شاه تصميم گرفت ارمنيان و پيروان
اديان ديگر را كه در قلمرو حكومت او مي زيستند ،به دين اسﻼم در آورد)« .قزويني؛
 (٢٧٠ :١٣٢٩شاه سلطان حسين نيز به هر دليل و از جمله روحيات طلبگي ،عﻼقه مند
به مباحث مذهبي ميان اديان بود و خود شخصا خواستار آن بود تا نمايندگان مسلمانان
و مسيحيان به بحث پردازند .يكي از شواهد اين مطلب ترجمه ي انجيل از محمد باقر
خاتون آبادي است) .جعفريان؛ (٩٨٦/٣ :١٣٧٩
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نكته اي كه در باره ي سلطان حسين اهميت دارد ،آن است كه وي به مسلمان كردن
مسيحيان سخت عﻼقه مند بود و در جهت تحقير آنان نيز فراميني صادر كرد» :شاه بنا
بر صوابديد مﻼيان ،براي خوار و خفيف كردن ارمنيان به جهت نامسلماني ،خندقي كند
و فرماني صادر كرد كه ارمنيان ،چاك گريبان خود را بايد از پشت ببندند ،بر شانه
هايشان كهنه گليم اندازند و كﻼه تكه پاره بر سر گذارند تا را از مسلمانان متمايز شوند.
سواره به بازار نروند .در ايام باراني به بازار و دكان وارد نشوند تا مبادا خيسي لباسشان
مسلمانان را نجس كند .فرماني ديگر براي پست كردن آنها داد كه تابوت معدومان را،
ارمنيان بايد حمل كنند و قدغن كرد كه وجه دانه مرغان دربار را ايشان بپردازند .فرمان
او اول هر ماه توسط جارچي خوانده مي شد كه شاه در مورد ارمنياني كه مسلمان مي
شوند ،احسان دارد و هر خواسته آنها را اجابت خواهد كرد)« .نوايي(١٤٧-١٤٩ :١٣٦٨ ،
در اين شرايط ،بسياري از ارامنه از دين خود باز گشتند و به اسﻼم ايمان آوردند .اما عده
اي از آن ها از جمله تجار ارمني مانند پطرس اسكانيان)) (oskaninan petrosبه
هندوستان مهاجرت كردند) .اعرابي هاشمي؛(٩ :١٣٧٩در نتيجه ارامنه ،ديگر رغبتي به
تجارت با ايران نداشتند و جلفا اهميت تجاري و اقتصادي خود را از دست داد .بنا بر
گزارش دوسرسو از زمان سلطان حسين ،روحانيون قانون قصاص را لغو كردند ؛ چرا كه
مدعي بودند كه جان يك مسلمان نبايد براي يك كافر )مسيحي ( نابود گردد .بنا براين
قاعده ي نوين مجازات قتل يك ارمني توسط يك مسلمان ،پرداخت خون بها به ولي
خون بود و مبلغ آن به بهاي گندم يك بار اﻻغ مي شد).دوسرسو؛ (٦١-٦٢ :١٣٦٤
در هنگام حمله ي افغان ها و محاصره ي اصفهان از سوي آن ها ،محمود افغان متوجه
ارامنه شد .او پس از در گير ي هايي با سپاهيان شاه ،به اين نتيجه رسيد كه براي حمله
به اصفهان بهتر است فرح آباد و جلفا را تصرف كند .ارامنه ي جلفا مورد سوء ظن
ايرانيان بودند .شايد علت اين بد گماني ،رفتارهاي بد ايرانيان با ارامنه بود كه به پندار
آن ها ارامنه مايل به تغيير فرمانروايان خود شده بودند .ايرانيان مي پنداشتند كه آن ها
براي انتقام ،طرفدار افغانان خواهند شد).كمپفر؛( ٨٤-٨٥ :١٣٥٠
قزلباشان به ارامنه فرمان دادند كه مسلح شوند و به اصفهان روند و در محافظت سراي
پادشاه مشغول شوند .با اين ترفند سيصد نفر از جوانان ارامنه را خلع سﻼح كردند و به

جلفا باز گردانيدند و اعﻼم كردند كه آنان را در صورت نياز اظهار خواهند نمود .ضمنا
تهديد كردند چنان چه اسلحه اي نزد كسي پيدا شود به پرداخت جريمه ي سنگين
محكوم خواهد شد) .گيﻼننتز؛ (٣٦-٣٧ :١٣٤٤اما ارمنيان جلفا از شاه تقاضا كردند كه
آن ها را در شهر پناه دهد ،ولي چون در شهر جايي براي اسكان آن ها وجود نداشت و
آذوقه هم به مقدار كافي نبود ،اجازه صادر نشد .آن ها نااميد از كمك ايرانيان ،در آخرين
لحظات به نا چار تسليم افغانان شدند) .كروسينسكي؛( ٥٥ :١٣٦٣
پس از اين كه محمود افغان جلفا را اشغال كرد ،اهالي آن تا چهار روز براي اظهار اطاعت
به نزد محمود نرفتند و در علت آن پاسخ دادند » :ما رعاياي وفادار شاه خويش هستيم و
نيمي از هم مسكنان ما در جلفا ،از مرد و زن و بچه ،به شهر اصفهان فرستاده شده اند.
اگر بي احضار شما به پاي بوسي محمود مي آمديم و اين خبر به گوش شاه يا مردان او
مي رسيد ،بي شبهه نيمي از ما مردم جلفا را كه در شهر هستند از دم شمشير مي
گذرانيدند) «.گيﻼننتز؛  ( ٤٦-٤٩ :١٣٤٤محمود براي ارمنيان جلفا مبلغ هفتاد هزار
تومان غرامت تعيين كرد كه هفده هزارتومان آن را نقد دريافت كرد و چون ارامنه
نتوانستند در مدت مقرر باقي آن را برگردانند،چهار تن از آنان را گردن زد .و هر آن چه
در جلفا با ارزش بود ؛ به غنيمت گرفت .منابع مالي ارمنيان سخت كاهش يافت و
بسياري از آن ها در مانده شدند ) .همان؛ (٩١-٩٢
وضعيت مسيحيان گرجي در عهد صفويه:
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سرزمين گرجستان همواره مورد توجه شاهان صفوي و عثماني بود .گرجستان در كنار
درياي سياه ،غرب شروان و شمال قراباغ بين دو كشور ايران و عثماني قرار داشت.
موقعيت مهم جغرافيايي گرجستان موجب مي شد كه شاهان صفوي و عثماني براي
تصرف تمام يا بخشي از گرجستان به آن سرزمين هجوم آورند .در آن دوران گرجستان
به علت اختﻼف هاي داخلي تقسيم شده بود و بر هر بخشي اميري حكم فرمايي مي
كرد) .پارسادوست؛  (٣٨٧ :١٣٧٧گرجستان به علت دارا بودن ثروت ،كليساهاي غني،
نيروي انساني جنگاور هميشه مورد نظر فرمانروايان مسلمان همسايه بود .كساني كه بر
گرجستان تسلط مي يافتند ،به راحتي راه هاي تجاري آناتولي را تحت تاثير قرار مي
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دادند .از اين رو فرمانروايان نسبت به گرجستان و تحوﻻت آن بي تفاوت نبودند) .ثواقب؛
(١٨١ : ١٣٨٠
معموﻻ هر دو كشور ايران و عثماني به حمﻼت خود جنبه ي مذهبي مي دادند و انگيزه
ي حمله ي خود را ترويج و گسترش اسﻼم در بين كافران مسيحي بيان مي كردند .امير
محمود خواند مير به نوعي انگيزه و علت حمله را چنين نوشته است» :اعﻼم دين نبوي
كه همواره مطمع نظر خير اثر آن خسرو عالمي گهر بود .تا شمشير آبدار آن ديار را از
لوث وجود كفار پاك گرداند و اصﻼ جهالت را از اقامت ضﻼلت متقاعد ساختند بر خاك
هﻼك نشاند و ] [...غنايم موفور و اموال نا محصور به دست آورد « .اين عبارات به وضوح
علت هاي لشگركشي را انگيزه ي مذهبي و هم چنين كسب غنايم بسيار اعﻼم مي كند.
)خواندمير؛  (٥١ :١٣٧٠اين عمليات جهادي ،جهت سرگرمي و دست يافتن به غنايم و
هم چنين تبليغات مذهبي و سياسي در اين مناطق بود اولين و دومين پادشاه صفوي به
گرجستان لشگركشي هايي كردند » .اولين سلطاني از صفويه كه گرجستان و تفليس را
متصرف شد ،شاه اسماعيل بزرگ بود « .اين پادشاه فقط به اخذ ماليات و گرو گان اكتفا
كرد و حاكمي در تفليس انتخاب ننمود) .اعتمادالسلطنه؛  ( ٧٨٨ :١٣٦٧در زمان
سلطنت شاه تهماسب صفوي حمﻼت به گرجستان ادامه يافت و چندين بار )،٩٧٤
 (٩٥٨ ،٩٥٣شاه و لشگريانش به آن منطقه هجوم بردند .يكي از آثار مهم اين تاخت و
تازها ،گرفتن غنايم زياد و به اسارت در آوردن شمار زيادي از زنان و مردان آن ناحيه و
انتقال آنان به ايران بود .به نوشته ي روملو »خوبرويان گرجي نژاد و پري وشان آدميزاد
كه هر يكي چون خال و رخسار خود بر روي روزگار يگانه بودند ،بر مثال دل عشاق
پريشان كه مقيد زلف هوشان باشد ،از دستبرد حوادث ليل و نهار مقيد عبوديت و
پرستاري شدند)« .روملو؛ ( ٤٥٣ :١٣٥٧
اسﻼم آوردن و شيعه شدن گرجيان مسيحي ،به خصوص طبقات اشراف و حاكمان
گرجي بسيار مورد توجه صفويان بوده است .شاه تهماسب كه فرد متعصب مذهبي بود و
بر طبق نوشته ي مورخان به مسايل مذهبي توجه ويژه اي داشت ،عﻼقه مند بود كه
گرجيان شيعه شوند .در عصر شاه تهماسب ،اسﻼم آوردن چند نفر از طبقه ي حاكمان
گرجستان فوق العاده مورد توجه مورخان اين عصر قرار گرفته است .لهراسب حكمران
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گرجستان دو پسر داشت كه مملكت خود را ميان آن دو تقسيم كرد .نام پسر بزرگش
سيمون و ديگري داود بود .اين دو از قسمت خود ناراضي بودند و با هم به جنگ
پرداختند و هر دو از شاه تهماسب ياري طلبيدند .فرستاده ي داود زودتر به ايران رسيده
بود و شاه تهماسب كمك خود را منوط به اسﻼم آوردن داود كرد) .اعتمادالسلطنه؛
 ٧٨٨ :١٣٦٧؛ شاردن؛  ( ٣٣٦-٣٣٧/١ :١٣٧٢به نوشته ي اسكندر بيگ منشي ».داود
نام پسر لوارصاب با جمعي از ناوران مخالفت پدر اختيار نموده.. .به درگاه شاه آمد و به
شرف اسﻼم مشرف شدند) « .منشي تركمان؛ (١٤٦/١ :١٣٣٤ترك دين مسيح و قبول
مذهب شيعه براي داود بدون پاداش نبود .شاه تهماسب او را مورد لطف قرار داد و به
سمت واﻻي فرزندي اختصاص داد و وﻻيت تفليس و توابع را به او داد )همان( در مقابل
داود كه لقب خان گرفته بود ،متعهد شد هر سال بيست هزار دوكا به شاه تهماسب
خراج دهد) .پارسادوست؛ ( ٣٩٦ :١٣٧٧در ضمن فرزندان داود خان به عنوان گروگان به
قزوين آورده شدند).شاردن؛ (٣٣٧/١ :١٣٧٢
البته شاه تهماسب براي سيمون نيز پيامي مشابه پيام داود فرستاد .با اين مضمون كه
اگر وي به دين اسﻼم در آيد و به دربار شاه ايران اظهار فرمانبرداري و بندگي كند از
پشتيباني نيروي ايران بهره مند خواهد شد .سيمون كه از سپاهيان توانمند ايران در
هراس بود ،اطاعت از شاه تهماسب را قبول كرد ،اما چون به مسيحيت پاي بند بود ،دين
اسﻼم را نپذيرفت) .همان ( درگيري و جنگ بين دو برادر مسلمان و مسيحي ادامه يافت
و نيروهاي صفوي به داود خان كمك مي رساندند .شاه تهماسب عده اي از سرداران
خود را به اتفاق داود خان به جنگ سيمون فرستاد و او به كوه بلندي پناه برد و
سپاهيان كوه را محاصره كردند .درگيري كه صورت گرفت ،پيروزي از آن صفويان شد و
سيمون دستگير و به دربار فرستاده شد) .اصفهاني؛  ( ٣٥٥-٣٧٢ :١٣٧٢شاه تهماسب
به شدت عﻼقه مند بود كه سيمون مانند برادرش مسلمان شود .به همين دليل »چند
گاه او را در دولتخانه همايون نگاه مي داشتند كه شايد شرف اسﻼم دريابد)« .منشي
تركمان؛  (١٤٧/١ :١٣٣٤چون او به دين اسﻼم در نيامد ،او را به قلعه ي الموت
فرستادند و تا پايان عمر شاه تهماسب در زندان بود).همان(
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بيشتر از مسلمان شدن داود ،به اسﻼم گرويدن عيسي خان پسر لوند خان گرجي
حاكم گرجستان كه »به كيش و آئين گبران و مذهب ترسايان بود« مورد توجه مورخان
قرار گرفته است) .قمي؛  (٤٠٩/١ :١٣٥٩شاه تهماسب پس از مسلمان شدن عيسي خان
به او توجه ويژه اي داشت و امتيازات خاصي براي او قائل شد» .شاه تهماسب او را به
رتبه فرزندي سرافراز ساختند و در تربيت و رعايت او كوشيدند و او را در دولتخانه قديم
كه سلطان بايزيد مي نشستند ،جاي دادند ] [....او مقدم بر تمامي امرا و اركان دولت مي
نشست و هرساله مبلغ شش هزار تومان انعامات در وجه او مقرر گشته بود و حتي قدغن
شد كه به طبق ساير شاهزاده ها ،احدي از كوزه و سفره او آب و طعام نخورد « )همان،
 ( ٤١٠اما اندكي بعد او مرتد شد و به دين و آئين پيشين خويش باز گشت و در نتيجه
از نظر شاه افتاد و در قلعه ي الموت زنداني شد» .بيكبار بشامت وسوسه يي از ناوران كه
عادت به شراب و كباب گوشت خوك كرده بود ،همه ان حقوق را فراموش كرده خيال
فرار و ارتداد داشت و يكدو از مﻼزمان حرم او اين معني را بپا به سرير اعلي معروض
داشته بعد از پيروي و تحقيق چون صدق سخن ايشان به وضوح پيوست ][...گرفتار
شده][.. .او را به قلعه الموت بردند)« .غفاري قزويني؛ ( ٣٠٨ :١٣٤٢
به نظر شاردن ،گرجي ها در عهد شاه اسماعيل دوم و چهار سال اول سلطنت محمد
خدابنده آزادي و استقﻼل داشتند) .شاردن؛  ( ٣٣٧/١ :١٣٧٢سيمون گرجي كه در زمان
شاه تهماسب به خاطر عدم پذيرش اسﻼم در ايران زنداني شده بود ،گويا در زمان شاه
اسماعيل دوم از زندان آزاد شد) .تركمان منشي؛ ( ٣١٩/١ :١٣٣٤او در زمان محمد
خدابنده داوطلبانه اسﻼم را قبول كرد و لقب برادري گرفت) .حسيني استرآبادي؛ :١٣٦٦
» (١٠٤در اثر القائات سوء دوستان ناباب در زندان عاقبت دست از مسيحيت كشيد« .
)بيات؛  (١٨٨ :١٣٣٨به نظر شاردن او در زمان درگيري سپاهيان سلطان محمد با برادر
او .داود خان ،فرصت را براي باز يافتن پادشاهي گرجيان غنيمت شمرد و به دين اسﻼم
گرويد) .شاردن ( ٣٣٧/١ :١٣٧٢ ،ظاهرا نظر شاردن درست است زيرا كه شرط به دست
آوردن حكومت گرجستان در اين زمان قبول اسﻼم بود و شرايط هم براي به قدرت
رسيدن آن مهيا بود .در مقابل »اراضي و امﻼكش به وي باز داده شد و لقب خاني نيز به
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او عطا گرديد) « .بيات؛  (١٨٨ :١٣٣٨او با نام جديد خود ،سلطان محمود خان براي
مقابله با عثماني ها به گرجستان فرستاده شد.
شاه عباس يكم مانند ديگر پادشاهان صفوي چندين نوبت به گرجستان لشگر كشيد و
گرجيان بسياري را وارد ايران نمود كه از آن ها در مقابل قدرت قزلباشان ،به عنوان
نيروي سوم بهره برد .او به تشكيل لشگري از غﻼمان پرداخت و آنان را از ميان اسيران
گرجي و ارمني و چركسي انتخاب كرد .البته بسياري از اين كه از آن ها در مقابل قدرت
قزلباشان ،به عنوان نيروي سوم بهره برد .او به تشكيل لشگري از غﻼمان پرداخت و آنان
را از ميان اسيران گرجي و ارمني و چركسي انتخاب كرد .البته بسياري از اين اسيران در
زمان پادشاهي شاه تهماسب به ايران آورده شده و دين اسﻼم را پذيرفته بودند .سپاهيان
لشگري مستقيما از خزانه ي شاهي حقوق دريافت مي كردند و به همين جهت تنها از
شاه فرمان مي بردند .شمار گرجيان در سپاه ايران و نيز در خانه هاي مردم به قدري
زياد بوده است كه دﻻواله از فراواني آنان براي آينده ايران اظهار نگراني مي كند .چراكه
آنان پس از شاه عباس ممكن است براي انتقام از آن چه براي كشورشان رخ داده،
دشواري هايي براي ايران ايجاد كنند) .دﻻواله؛ ( ٣٣٣ :١٣٤٨
در اين زمان ،عﻼوه بر سپاهيان ،روز به روز بر تعداد كنيزان و زنان گرجي در ايران
افزوده مي شد .به جز آن چه كه در جنگ ها اسير و به ايران آورده مي شدند ،حكام نيز
در افزايش زنان گرجي نقش عمده اي داشتند .اميران و حكام گرجستان و ارمنستان و
وﻻيات ديگر ،دختران و كنيزكان خوبروي را براي شاه هديه مي فرستادند و شاه از ميان
آن ها زيباترينشان را به حرم خانه ي شاهي مي فرستاد و باقي را ميان سرداران خود
قسمت مي كرد .زنان پس از ورود به حرمسراي شاه ناچار بايستي قوانين اسﻼم را
محترم مي شمردند .عده اي از آنان مسلمان مي شدند و اگر بر دين خود مي ماندند،
دين خود را نبايستي آشكار مي كردند) .فلسفي؛ (٥٧٣-٥٧٥/٣ :١٣٧٥
عده اي از اين دختران و پسران گرجي در ايران زندگي خوبي نداشتند و از آنان در امور
شنيع استفاده مي كردند .فيگوئروا از پسر گرجي سيزده ساله اي سخن مي گويد كه با
مويي بلند هم چون موي دختران مي رقصيد به طوري كه بسياري مي پنداشتند ،دختر
است .نويسنده در بحث از شهر اصفهان از تعداد زيادي برده ي بسيار زيبا گرجي و
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روس سفيد خبر مي دهد و در ضمن از شهوت پرستي و شهوت راني مردم اصفهان
سخن مي گويد و آن را بي ارتباط به وجود اقوام گرجي نمي داند .او درباره ي شاه
چنين قضاوت مي كند» :از همين يك عامل مي توان قضاوت كرد كه اين پادشاه به
هيچ ديني پاي بند نيست زيرا خود اوست كه پس از ويران كردن گرجستان بيشتر
ساكنان بي نواي آن را به بردگي اين چنين رسوا كشانيده است) « .فيگوئروا؛ :١٣٦٣
( ٣٤١
در سال هاي نخستين سلطنت شاه صفي نيز دو شخصيت برجسته ي گرجي به نام هاي
رستم بيگ و رستم خان وجود داشته اند .رستم بيگ مقام ديوان بيگي داشت و عﻼوه بر
آن مقام تفنگچي آغاسي و سپهساﻻر كل سپاه را گرفت .رستم خان كه داروغه ي
اصفهان و قوللر آغاسي بود ،به نام خسرو ميرزا و خسرو خان شهرت داشت ) .كمبريج؛
 ( ٩٥/٦ :١٣٨٠شاه صفي رستم خان را بهترين فرد براي مقابله با شورشيان گرجستان
دانست و حكومت گرجستان را به او سپرد .سابقه ي او در خدمت به دربار صفوي از
ديدگاه صفويان درخشان بوده است .او در سركوبي دشمنان داخلي و خارجي صفويان
بي نقش نبوده است و به تعبير نويسنده خﻼصه السير » نهايت خلوص عقيدت و
يكجهتي بود « و گذشته از آن يك فرد گرجي مسلمان شيعه و وابسته ي كامل به
صفويان بود) .اصفهاني؛  (١٣٧- ١٣٨ :١٣٦٨او تهمورس را شكست داد و قدرت را در
تفليس به نام شاه قبضه كرد و تا زمان مرگش در حكومت گرجستان باقي ماند.
در عصر شاه عباس دوم به جز رستم خان ،حاكمان و شخصيت هاي ديگر گرجي نيز
بودند .شاهنوازخان خويشاوند تهمورس ،فرماندار اصفهان بود .چون رستم خان فرزند
نداشت ،شاهنواز را به فرزندي پذيرفت .وي را به دربار شاه عباس دوم فرستاد و التماس
كرد كه او را به جاي فرزندش قبول كند .شاه انتخاب و نظر رستم خان را پسنديد و
دستور داد شاهنواز خان را ختنه كنند و فرمانداري اصفهان را به وي داد ) .شاردن؛
 (٣٤٨/١ :١٣٧٢در اين زمان ارجيل خان و اميﻼ خور ،زال ارسطاو با انگيزه هاي مختلف
نيز اسﻼم آوردند » .چون چراغ ابد فروغ اين دولت واﻻ پيوسته گم گشتگان باديه جهالت
و ضﻼلت را به عذب ايمان و القان هدايت مي نمايد در اين وقت ارجيل خان و گيو بيگ
اميﻼخور گرجستان برهنمايي آن نور هدايت فروغ مهتدي گشته قدم در شاهراه مذهب
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حق ائمه اثني عشري گذاشته و از خلوص عقيدت به تاج ايمان و ملبس به لباس ايقان
گشتند) « .قزويني؛ ٣٣١ :١٣٢٩و( ٢٦٧
در عصر شاه عباس دوم ،قهوه خانه ها مطابق قبل به سوء استفاده از بچه هاي گرجي
مي پرداختند كه البته شاه عباس دوم به پيشنهاد صدر اعظم خود )خليفه سلطان ( به
اين فسق و فساد خاتمه داد .شاردن به اين موضوع اشاره مي كند و نوع مجازات يك
قهوه چي را توضيح مي دهد و از توقف اين گونه اعمال در قهوه خانه هاي اصفهان خبر
مي دهد اما اضافه مي كند كه در حوالي وﻻيت سرحدي شمالي ،بر خﻼف آن رفتار مي
شود ) .شاردن؛  ( ٢٧٨/٤ :١٣٧٤ظاهرا با وجود منع شاه عباس دوم ،اين امر در همه ي
ايران و مناطق وابسته به آن قدغن نشده بود و سوء استفاده هاي غير اخﻼقي از گرجيان
نيز ادامه داشت.
افزون بر حكومت وﻻيات ،گرجي ها در همه ي سطوح مراكز قدرت حضور فعال داشتند،
مثﻼ قاپوچي باشي حرم گرجي بود و بسياري از خواجگان سفيد كه در اندروني قصرها
زندگي مي كردند ؛ نيز گرجي بودند) .رودي؛  ( ٧٤ :١٣٧٧سياست شاه نسبت به گرجي
هاي مسيحي از نظر سانسون جالب و قابل تحسين بود چرا كه » شاه ايران خوب مي
دانست كه چگونه آنها را از راه منافعشان در تفرقه و جدايي نگه دارد)« .سانسون؛ :١٣٤٦
( ٢٠٦
در بين منابع سخن از خصومت صدر اعظم شاه سليمان به نام شيخ علي خان زنگنه،
نسبت به گرجي هاست .كمپفر از تنفر شديد صدر اعظم نسبت به مسيحيان مي گويد و
اين را نتيجه ي اعتقاد صدراعظم به نجاست مسيحيان مي داند) .كمپفر (٢٢٤ :١٣٦٣،به
همين دليل شيخ علي خان مايل بود كه كليه ي سكنه ي مسيحي و حتي خارجيان را
از ايران بيرون كند .شاردن ضمن اقرار به قابليت هاي او ،به تعصب مذهبي او نسبت به
مسيحيان اشاره مي كند) .شاردن؛  (١٠٩/٤ :١٣٧٤مسلما يك عامل نمي تواند دليل او
در خصومت با گرجيان باشد .شايد مسايل مذهبي و سياسي و افزايش نفوذ گرجيان و يا
مسايل شخصي در اين امر تاثير داشته است .ماته رودي يكي از علل اين دشمني را در
كينه ي شخصي شيخ علي خان از شاهنواز بيان مي كند .چرا كه شاهنواز از ازدواج
دخترش با وزير سرباز زده بود و گويا شيخ علي خان به خاطر اين امتناع در پي آن بود
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تا انتقام خويش را از خانواده ي سلطنتي گرجستان بگيرد و آنان را در چشم شاه ،حق
ناشناس و غير قابل اعتماد جلوه دهد) .رودي؛ (٧٤-٧٥ :١٣٧٧
در عهد سلطان حسين ،نفوذ گرجي ها نيز هم چنان ادامه داشت .به خصوص گرجيان،
از لحاظ نظامي مورد توجه بودند » .شاه به يكي از شاهزادگان پنج قصبه در گرگان
هديه كرده بود و در آمد آنجا چهل و پنج تومان بود) « .دوسرسو؛  (٦٠ :١٣٦٤به نظر
مي رسد اين امر نشان از توجه شاه به شاهزادگان گرجي ،عﻼوه بر مسايل سياسي است
و در راضي نگه داشتن آنان نيز موثر بود .در مواردي هم شاه سلطان حسين از حقوق
گرجيان در برابر ديگران دفاع كرده است .ضمن نامه اي به او گزارش دادند كه عده اي
داغستاني به كاخت حمله كرده و اموال گرجيان را غارت و زنان و كودكان آن ها را به
اسارت برده اند .از اين جهت شاه فرماني به اﷲ ورديخان بيگلربيگي شيروان صادر كرد
و از او خواست كه آن ها را تنبيه كند و اموال مسروقه و اسرا را برگرداند ) .تاج بخش؛
( ٣٩١-٣٨٩ :١٣٧٣
ميرزا خليل مرعشي صفوي در مجمع التواريخ ،به برخي از عوامل انقراض صفويان اشاره
كرده است .او يكي از عوامل را انتخاب گرگين خان به حكومت قندهار مي داند ؛ او يكي
از چهره هاي بارز گرجي در عصر سلطان حسين بود ) .مرعشي نجفي؛ ( ١٦-١٨ :١٣٦٢
در نظر لكهارت ،ستمگري و قساوت سپاهيان گرگين خان در اين مورد باور نكردني
است .سپاهيان گرگين خان كه گرجي بودند و حكومت آن ها بر افغان هاي سني مذهب
تحمل ناپذير بود .افغان ها ظلم و ستم و تحقير را تحمل نكردند و سرانجام طغيان
كردند .گرگين و سپاهيانش ،ميرويس را شكست دادند و او را به اصفهان فرستادند.
)لكهارت؛  (٩٨-٩٩ :١٣٦٨ميرويس در اصفهان با روش تطميع توانست در مدت كمي با
سرشناسان دربار سازش كند.
افغان ها به قدرت خود افزودند و سر به شورش برداشتند .گرجيان به شاه پيغام دادند
كه حاضرند شورشيان را از ميان بردارند به شرط آن كه هزينه را شاه كامل پرداخت كند
و جنگجويان بدون استثنا بايد اهل گرجستان باشند .دربار شرط اول را پذيرفت ولي
شرط دوم براي دربار به هيچ وجه قابل پذيرش نبود چرا كه در صورت كاميابي همه ي
افتخارات نصيب گرجيان مي شد ) .هنوي ( ٤٧ :١٣٦٧،ميرويس ،شورش افغان ها را يك
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نوع انتقام مردم از اجحاف و ناعدالتي گرجيان به درباريان اصفهان نشان داد) .دوسرسو؛
 (١١١-١١٠ :١٣٦٤سياست ميرويس براي فريب دربار موثر واقع گرديد و علت اصلي آن
وجود گروه درباريان مخالف گرگين خان بود كه در فرستادن ميرويس به قندهار نقش
داشتند تا شايد از اين راه بتوانند گرگين خان را عزل كنند .در نهايت ميرويس با
استفاده از غيبت بيشتر سربازان گرجي كه به قصد سركوبي ايل كاكري قندهار رفته
بودند ،گرگين خان را در روستاي شيخ در چند كيلو متري قندهار غافلگير كردند و او را
به قتل رسانيدند) .لكهارت؛ ( ١٠١ :١٣٦٨
تقريبا پس از دو سال دربار متوجه قندهار شد و تصميم به لشگركشي گرفت.
خسروخان ،برادر زاده ي گرگين خان ،داروغه و حاكم اصفهان را به منصب سپهساﻻري
و والي گري گرجستان نيز انتخاب كردند و به همراه تعدادي از قزلباشان و گرجيان روانه
ي قندهار نمودند) .دوسرسو (١١٢ :١٣٦٤ ،دربار اطمينان كامل به خسرو خان و
سپاهيان گرجي او نداشت ؛ به همين جهت همراه وي سپاه بزرگي از قزلباشان
فرستادند .اما در بين سپاهيان گرجي و قزلباش اختﻼف به وجود آمد كه يكي از دﻻيل
آن را تفاوت در دين ذكر كرده اند» .سپاه قزلباش از دو جهت با خسرو خان يكدل و
موافق نبود يكي آن كه ايشان مسلمان و او گرجي بود هر چند در ظاهر اظهار اسﻼم
نموده بود اما باطنا با طريقه اسﻼم و مسلماني آشنايي نداشت زيرا كه سرداران سپاه او
همگي گرجي و بر مذهب قديم خود بودند و هر روز در مجلس او كه سفره كشيده مي
شد به طريق كفار گرجستان لحم خنزير و خمر عﻼنيه ميخوردند و سركردگان سپاه
قزلباشيه بايست زير دست سرداران گرجي بنشينند و) «...مرعشي صفوي(١٥ :١٣٦٢ ،
با توجه به آن چه كه ذكر شد و نيز تدبيرهاي ميرويس و اختﻼف سپاهيان گرجي و
ايراني و ديگر مسايل سبب عقب نشيني خسرو خان گرديد كه در نهايت با حمله به
افغان ها و شكست و مرگ خسرو خان منجر گرديد) .مستوفي( ١١٧ :١٣٥٧ ،
پس از مرگ ميرويس ،برادر او عبدالعزيز حكومت كرد ولي توسط محمود پسر ميرويس
به قتل رسيد و محمود صاحب قدرت شد .در پي حركت محمود به اصفهان ،پس از آن
كه اصفهان محاصره شد ،سپاه تصميم به مقابله گرفت .رستم خان گرجي ،قوللر آغاسي
با چهارصد نفر از غﻼمان گرجي و ديگر فرماندهان در برابر افغان ها صف آرايي كرد .اما
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نقش رستم خان گرجي از ديگر فرماندهان برجسته تر بود .او برخﻼف ديگران كه پا به
فرار گداشتند ،با سربازان گرجي وفادارش جنگيدند تا همگي كشته شدند.
)كروسينسكي؛ ( ٥١ :١٣٦٣
محمود اصفهان را محاصره كرد .با وجود اين ،شاه سلطان حسين اميدش به نيروهاي
گرجي بود و در اين زمان از عده اي از جمله وختناگ ششم والي گرجستان تقاضاي
كمك كرد .ولي وختناگ در جواب نوشت كه عهد كرده ام كه به دشمنان شاه قزلباش
شمشير نكشم) .همان ( ٥٩ ،علت جواب رد وختناگ به سلطان حسين ،در اين بود كه
پس از قتل كيخسروخان ،وختناگ به عنوان ارشد خانواده مي بايست به جاي او والي
گرجستان مي شد .ولي از آن جا كه براي رسيدن به اين مقام بايست مسلمان مي شد،
او حاضر به ترك دين خود نشد و بدين جهت به كرمان تبعيد شد .ولي پس از چند سال
به اسﻼم گرويد و بدين سبب به سمت والي گرجستان منصوب گشت) .هنوي؛ :١٣٦٧
 ( ٨٠-٧٩وي هنگام بازگشت به تفليس ،پايتخت گرجستان ويراني هايي را كه در اثر
حمله ي لزگي ها در سرزمين او ايجاد شده بود ؛ ديد .لزگي ها از بيم او ،نماينده اي نزد
سلطان حسين جهت ياري فرستادند و شاه از تنبيه آنان جلوگيري كرد ) .همان( ٨٢ ،
تهماسب دوم هم پس از ادعاي سلطنت ،فورا به وختناگ نامه اي فرستاد كه پر از فرمان
و تحكم غرورآميز بود .تهماسب به جهت عدم ياري وختناگ به پدرش ،كينه او را به دل
گرفته بود .اما تهماسب بي تدبيري به خرج داد كه در اين اوضاع آشفته چنين نامه اي
به او فرستاد .وختناگ هم دليلي براي فرمانبرداري از او نداشت و او را در برابر افغان ها
تنها گذاشت) .همان(١٧٥ ،
پس گرجستان منطقه اي مسيحي نشين بود كه به نوعي ايالت خود مختار اما جزء ايران
به شمار مي آمد .صفويان براي نشر اسﻼم در آن ناحيه كوشش هايي انجام دادند .شمار
زيادي از گرجيان از زن و مرد كه در جنگ ها به اسارت در آمده يا به ايران كوچ داده
شده بودند ،در ايران ماندگار شدند و به تدريج به صورت يك طبقه ي مشخص به
عنوان غﻼمان و كنيزان گرجي در جامعه ي ايران مطرح شدند كه در مواردي چون
رقاصه مورد سوء استفاده قرار مي گرفتند .گرجيان مسيحي به دﻻيل گوناگوني در عصر
صفويه به اسﻼم روي آوردند .البته اين گرايش بيشتر در سطح رهبران آن ها بود چرا كه

شاهان ايران حكومت را به كساني مي دادند كه مسلمان باشند .بعضي از آن ها به دين
قبلي خود باز مي گشتند هر چند شايد مواردي وجود داشت كه صادقانه اسﻼم را قبول
كرده باشند.
وضعيت مبلغان مسيحي در عهد صفويه:
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در عهد صفويه دولت هاي غربي در تﻼش براي حضور در كشورهاي خاورميانه و خاور
دور بودند كه البته به منظور دست يابي به منافع اقتصادي بيشتر صورت مي گرفت.
رابطه ي صفويان نيز با برخي از كشورهاي اروپايي بهبود يافت كه آن مي توانست به
دليل مقابله با دولت عثماني ،همسايه ي غربي خود كه هميشه تهديدي عليه ايران تلقي
مي گرديد؛ باشد .تا زمان شاه عباس يكم ،مبلغان مسيحي در ايران ،حضور مستمر و
موثري نداشتند اما از زمان شاه عباس يكم حضور اروپائيان در ايران بيشتر مي شود.
اولين برخورد شاه تهماسب با آنتوني جنكين سن انگليسي است كه به عنوان سفير از
جانب تزار روسيه و اليزابت ملكه ي انگلستان به حضور او رسيد و نامه هاي آن ها را
تقديم كرد .ولي شاه تهماسب در جواب او مي گويد» :اوه ! شما كافريد و ما محتاج
دوستي با كافران نيستيم « .پس او را با بي اعتنايي از دربار خود راند و به درباريان
دستور داد با خاك دنبال او حركت كنند و تا بيرون دربار ،هر جا كه او پا گذاشته بود،
براي تطهير خاك بريزند) .نوايي؛  (١١٦ :١٣٧٧اين عمل شاه تهماسب بيان گر تعصب
وي در برخورد با مسيحيان است.
اروپائياني كه به ايران سفر كردند از گروه هاي مختلفي بودند و در ميان آنان سفيران و
كشيشان ،نقاشان ،ساعت سازان و مهندسان وجود داشتند .البته بيشترين آنان سفير و
كشيش بودند و عﻼوه بر آنان نيز عده اي به انگيزه ي كنجكاوي و تجارت به ايران عصر
صفوي سفر كردند .كشيشان اروپايي با شدت و ضعف و البته به طور مستمر حضور
داشتند .دليل عمده ي حضور آنان همراهي با هيئت هاي سياسي بود كه از طرف دولت
هاي اروپايي براي بحث و مذاكره با شاه صفوي در زمينه هاي اقتصادي و سياسي عازم
ايران مي شدند ) .شيباني؛ (٢١٩ :١٣٧٠
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نخستين مبلغان كاتوليكي كه از كشورهاي ارپايي به ايران آمدند و در سال  ١٠١٢در
اصفهان مستقر شدند ،اوگوستيني هاي پرتغالي بودند كه از چشمگيرترين عناصر حضور
اروپائيان در ايران به شمار مي رفتند .به فرمان شاه عباس ،خانه اي بزرگ و زيبا در
نزديكي مسجد جامع اصفهان در اختيار آن ها قرار داده شد .آنان به استثناي دوره هايي
كه ميان ايران و پرتغال دشمني در مي گرفت ،از حمايت صميمانه و خيرخواهانه ي
پادشاه صفوي برخوردار بودند .به شكلي كه شاه عباس يكم ،به آن ها اجازه ي ساخت
كليسا و صومعه در اصفهان داد و چند بار براي بازديد از كليساي آنان حضور پيدا كرد.
)اولئاريوس؛ ( ٧١٣/٢ :١٣٦٩
كارم  /كرم هاي ) (carmeپابرهنه ،كمي پس از اگوستني ها يعني در سال  ١٠١٦در
مقام فرستادگان پاپ به اصفهان رسيدند و در يكي از خانه هاي سلطنتي اسكان داده
شدند ) .والسر؛  (٦٧-٦٨ :١٣٦٤آن ها به شكل يك هيئت بين المللي بودند زيرا اعضاي
آن از همه ي ملت هاي اروپا تشكيل شده بود .كارم ها در آغاز به ماموريت خود در
اصفهان اميد داشتند و مخصوصا اميدوار بودند ؛ شاه عباس را به مذهب كاتوليك در
آورند .اما خيلي زود دريافتند كه شاه عباس پيمان اتحاد با اروپا را مي پذيرد ولي نگرش
او به فعاليت هاي مبلغين در زمينه ي تغيير دين و آئين مسلمانان منفي است و نمي
خواهد كه ارمنيان ايران با كليساي رم پيمان همبستگي ببندند و بيشتر عﻼقه مند است
كه خليفه ي ارامنه را خودش تعيين و نصب كند و خليفه گري ارامنه گوش به فرمان
دربار ايران باشد) .فيگوئروا؛ ( ٢٢٠ :١٣٦٣
هيئت تبليغي ديگر كه در ايران مستقر شدند ،كاپوسن ها) (capuchinبودند .آن ها در
سال  ١٠٣٨از سوي فرانسه به اصفهان رسيدند و حدود يك قرن و نيم در آن جا ماندند.
از سال  ١٠٦٦به بعد هم شعبه اي در تبريز بر پا كردند .يسوعيها )  (jesuitesنيز ديرتر
از ديگر مبلغان به ايران رسيدند ،ولي از همان آغاز به تبليغ در ميان ارمنيان پرداختند.
اگر چه مبلغان مذهبي به صورت نمايندگان كشورهاي خود به ايران مي آمدند ،بعضي از
آن ها به عنوان مترجم در دربار نفوذ مي يافتند و در مﻼقات هاي سفرا و نمايندگان
ديگر كشورها موثر واقع مي شدند .ژان تاده ،مبلغ مذهبي كارمليت از سوي پاپ كه به
ايران آمده بود از جمله نزديكان و مترجمان خاص شاه عباس گرديد .اعتماد و عﻼقه ي
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شاه عباس به او ،به آن جا رسيد كه در سال  ١٠٣٠مصمم شد او را به كنسولي همه ي
فرنگيان شهر اصفهان منصوب سازد تا مدير و فرمانرواي آنان باشد و به كار دعاوي و
اختﻼفات آن ها بپردازد .ولي او چون مي دانست مسيحيان اصفهان از فرق مختلف گرد
آمده اند ،اين منصب را قبول نكرد) .دﻻواله؛ ( ٢٥٤ :١٣٤٨
حمايت هاي شاه عباس از مسيحيان به آن جا رسيد كه سر و صدايي در اروپا به
خصوص رم ايجاد كرد .چنان كه گزارش فيگوئروا حاكي از اين مسئله است» :عباس با
آنكه كافر است ]آنها مسلمانان را كافر مي دانستند [هيچ گونه كينه اي نسبت به
مسيحيان ندارد بلكه عﻼقه دارد كه آنان به راحتي در ايران زندگي كنند) « .فيگوئروا؛
 (٢١٩ :١٣٦٣البته اين مورد دليل آن نيست كه او شيفته ي مسيحيت بوده باشد.
اولئاريوس مي نويسد...» :كشيش هاي فرقه اگوستن به ما گفتند كه شاه عباس گرچه
از دين عيسي متنفر بود ،مكرر به صومعه ايشان مي رفت و آنان را هنگام شب براي
خوردن شام به كاخ سلطنتي دعوت مي كرد) « .اولئاريوس؛ ( ٦٣٥/١ :١٣٦٩
اقدامات شاه عباس در اين زمينه مي توانست ناشي از اهداف سياسي وي باشد ،چرا كه
او به طور عمده روي همكاري پادشاه اسپانيا و پاپ درباره ي جنگ با عثماني حساب
مي كرد و براي آن اهميت قائل بود .چنان كه در نامه هايي كه بين آن ها رد و بدل
شده است ،محتواي اغلب نامه هاي آن ها ،در خواست واتيكان از شاه ايران براي ارائه ي
امكانات به كشيشان است تا بتوانند به وظايف ديني خود عمل كنند كه اين وظايف در
درجه ي اول براي كاتوليك كردن ارامنه ي اصفهان و پس از آن نشر مسيحيت در ميان
ساير مردم بوده است) .نوايي؛  ( ٢٧١-٢٧٥/٣ :١٣٦٧اين امر سبب شد تا خارج از حد
معمول با مسيحيان و نمايندگان سياسي و مذهبي اروپا از سوي شاه عباس يكم خوش
رفتاري گردد و آن ها را به اين اشتباه بيندازد كه تصور كنند شاه حتي مايل است دين
مسيحيت را بپذيرد .شركت شاه در روز ميﻼد مسيح در محافل مسيحيان و امر كردن
همه ي امرا از جمله روحانيون به نوشيدن شراب ،اين تصور را براي آنان به وجود آورد
كه شاه به شدت عﻼقه مند به كيش مسيح است) .فلسفي؛ (٩٤٨/٣ :١٣٥٣
روابط ايران با كشورهاي اروپايي بعد از مرگ شاه عباس يكم نيز ادامه پيدا كرد كه البته
در مواردي چون عهد شاه صفي باز هم مسئله ي عثماني مطرح بود .به عنوان نمونه،

٩٣

نامه اي وجود دارد كه شاه صفي به پادشاه لهستان نوشته است و در آن نامه صحبت از
اتحاد و اتفاق طرفين كرده است و آن را براي دفع پادشاه عثماني ضروري دانسته است.
)ثابتيان؛  (٣٣٦-٣٣٨ :١٣٤٣تاورنيه از گرامي داشتن فرنگي ها از سوي ايرانيان در زمان
شاه صفي ياد مي كند و ضمن صحبت از برگزاري جشن تولد پسر پادشاه فرانسه مي
نويسد» :شاه ايران ،شاه صفي بود .چون مقدم تمام فرنگي هايي كه به ايران مي آمدند،
گرامي بود .محتاج نبودند كه مثل خاك عثماني براي جشن گرفتن اجازه تحصيل
نمايند) « .تاورنيه؛ (١٧٢ :١٣٦٩
فرمان هايي از شاه عباس دوم درباره ي مسيحيان اروپايي در ايران صادر شده است كه
نشان دهنده ي اين است كه آنان مشكل چنداني نداشته اند و مورد توجه و عنايت شاه
قرار گرفتند .او در زماني اجازه مي دهد كه پادريان پا برهنه در مكان و مقام قبلي
ساكن باشند و به دستورالعمل دين و آئين خود ،در معبدي كه دارند به عبادت مشغول
باشند و احدي مزاحم آن ها نشود) .قائم مقام؛  (٢٨-٣٠ :١٣٤٨همان طور كه از اين
فرمان استنباط مي شود ،فعاليت هاي مبلغين مذهبي اروپايي در عهد شاه عبا س دوم
نيز ادامه داشته است .البته شاه عباس دوم با همه ي تسامح و تساهل نسبت به
مسيحيان در بعضي از موارد عﻼقه مند بود كه آنان نيز مسلمان شوند زيرا از نظر
مسلمانان ،مسيحيان نجس بودند .يكي از ملتزمين شاه فردي فرانسوي به نام برناد بود
كه به قول تاورنيه از جهت اين كه مجبور نشوند هر روز وسايل او را تطهير كنند به
اصرار شاه مسلمان شد).تاورنيه؛ (٤٨٦-٤٨٧ :١٣٦٩
اين توجه و انعطاف در عهد شاه سليمان نيز ادامه پيدا كرد .سانسون از توجه شاه
نسبت به هيئت هاي مبلغين دين مسيح مي نويسد» :شاه ايران به هئيت هاي مبلغين
دين مسيح اجازه مي دهد كه در سراسر كشور وظايف خود را در كمال آزادي انجام
دهند و هم چنين موافقت مي كند در هر نقطه اي كه بخواهند موسسات خود را داير
كنند) « .سانسون؛  ( ٣٥-٣٦ :١٣٤٦در اين زمان نيز فرانسويان از اعتبار خود در دربار
صفوي استفاده كردند ،چنان چه لوئي چهاردهم در يكي از نامه هاي خود از شاه
سليمان تقاضا كرده بود كه رسم و سنت رايج در ايران كه اگر در يك خانواده ي غير
مسلمان تنها يك نفر از افراد آن خانواده دين اسﻼم را بپذيرد ،حق ارث ساير وراث به

٩٤

او تعلق خواهد گرفت و تمام اموال موروثي به او خواهد رسيد ،درباره ي كاتوليك هاي
فرانسوي اجرا نشود .تقاضاي مزبور گر چه بر خﻼف معمول و تا حدي به ضرر رواج دين
اسﻼم بود ،ولي به خاطر نشان دادن مراتب صميميت و احترام به پادشاه فرانسه به طور
استثنا از طرف شاه ايران پذيرفته شد) .فلسفي؛( ٢١٦ :١٣١٦
چند گزارش در مورد مسلمان شدن مسيحيان اين زمان در اصفهان وجود دارد .يكي از
مهم ترين اين گزارش هاي مربوط به اسﻼم آوردن آقا پيري ،كﻼنتر ارامنه ي جلفا
است .شاردن كه گزارش مسلمان شدن او را آورده است با اظهار خشم از اين كار ،آن
روز را براي ارامنه »بسيار شوم و مصيبت بار « مي داند .او درباره ي نحوه ي اسﻼم
آوردن وي ،دو گزارش را ذكر كرده است .گزارش اول او مبني بر اين است كه آقا پيري
مايل به اسﻼم بوده است ولي از شورش اقوام و آشنايانش و ضبط ثروتش در اروپا ترس
داشته است و خواهان آن بود كه شاه دستور اسﻼم آوردن او را بدهد و موضوع صورت
جبر به خود گيرد .در گزارش دوم ،شاردن چنين ذكر مي كند كه او خلعتي از شاه مي
گيرد و در آن مراسم از او مي خواهد كه مسلمان شود و او قبول مي كند) .شاردن؛
 (٢٢٢-٢١٨ /٤ :١٣٧٤از ديگر مبلغان مسيحي مسلمان شده در عصر صفويه ،رئيس
دير آگوستين هاي اصفهان ،پدر آنتونيو دوژوز پرتغالي بود كه در زمان حكومت شاه
سلطان حسين مسلمان شد و خود را علي قلي جديد اﻻسﻼم نام گذاشت) .
حائري (٤٨٩ :١٣٨٠،او از مقربان شاه گرديد و در سال  ١١١٣به كار مترجمي شاه
منصوب شد كه تا سال  ١١٣٤ادامه داشت) .جعفريان؛ (١٠٣/٣ :١٣٧٩
در عصر شاه سلطان حسين ،سفيران و به خصوص مبلغان مذهبي در ايران به فعاليت
هاي خود نيز ادامه دادند .سلطان حسين در خصوص مناسب بودن محل هاي مسكوني
سفرا و نمايندگان خارجي و آزادي آن ها در انجام آداب مذهبي و اجازه ي دفن مردگان
آن ها در قبرستان هاي ارامنه فرمان هايي صادر كرد .در فرماني به اطﻼع بيگلربيگيان و
حكام و وزرا رساند كه » پادريان كرملت سفيد پوش را مرخص فرموديم كه در هر جا كه
اراده داشته باشند توقف و توطن و مابين خود به مراسم عبادت قيام و اقدام نمايند « او
نيز در ادامه مي خواهد كه هيچ كس مزاحم و مانع آن ها نشود) .قائم مقام؛ (٥٧ :١٣٤٨
به نظر لكهارت به جهت تاثير روحانيون ،شاه سلطان حسين فراميني جديد با مفهومي

مغاير صادر كرد و مبلغان كاتوليك در فشار قرار گرفتند كه در نهايت با اعتراض دولت
فرانسه و پاپ وضعيت آنان بهبود يافت) .لكهارت؛  ٥١٦ :١٣٦٨و( ٨٨

نتيجه گيري:

منابع:
اصفهاني ،محمد معصوم(١٣٦٨) ،خﻼصه السير ،علمي ،تهران.

اعتماد السلطنه ،محمد حسن خان (١٣٦٤) ،تاريخ منتظم ناصري ،تصحيح محمد
اسماعيل رضواني ،دنياي كتاب ،تهران.

اعرابي هاشمي ،شكوه السادات ،١٣٧٩ ،تاريخ آراكل فصل مشترك تاريخ ايران و
ارمنستان ،كتاب ماه تاريخ و جغرافيا ،آبان و آذر.

٩٥

در مجموع سياست مذهبي حكومت صفوي ،مبارزه با كساني بود كه با آرا و عقايد
مذهبي آنان يكي نبودند .به طوري كه در صورت هاي مختلف به مسيحيان تعدي مي
شد .البته نوع و ميزان اين اجحافات در هر زمان و بنا بر سياست ويژه ي زمامدار وقت
تغيير مي كرد .در عهد شاه عباس يكم ،شاه صفي و شاه عباس دوم مي توان گفت كه
زمامداران صفوي ،روش مسالمت آميز تري را نسبت به مسيحيان داشتند .بنابراين مي
توان چنين گفت كه مسيحيان در عصر صفويه وضعيت خوبي داشتند .هر چند در
مواردي ،گرجيان و ارمنيان به زور مسلمان شدند و به خصوص گرجيان مورد ظلم و
ستم صفويان قرار گرفتند و در بعضي موارد از آن ها در امور شنيع سوء استفاده شد .اما
در مجموع مي توان گفت كه آنان از لطف و عنايت صفويان برخوردار بودند .شايد يكي
از دﻻيل آسايش و راحتي مسيحيان ،وابستگي آنان به كشورهاي اروپايي بود كه از سوي
نهادهاي مذهبي و سﻼطين اروپايي حمايت مي شدند و شاهان صفوي كه در فكر كمك
گرفتن از اروپائيان براي حمله به عثماني بودند ،ترجيح مي دادند كم تر متعرض
مسيحيان شوند.

٩٦

اولئاريوس،آدام (١٣٦٩)،سفرنامه اصفهان خونين شاه صفي،ترجمه ي حسين
كردبچه٢،جلد،نشر براي همه،بي جا.
باستاني پاريزي،محمد ابراهيم(١٣٧٨) ،سياست و اقتصاد عصر صفوي ،صفي عليشاه،
تهران.
بيات،عزيزاﷲ (١٣٧٤)،شناسايي منابع و ماخذ تاريخ ايران از آغاز صفويه تا مشروطيت،
دو جلد ،امير كبير ،تهران.
پارسادوست،منوچهر (١٣٧٥)،شاه اسماعيل اول با اثرهاي ديرپاي در ايران و
ايراني،سهامي انتشار،تهران.
پژوهش از دانشگاه كمبريج(١٣٨٠)،تاريخ ايران دوره ي صفويه،ترجمه ي يعقوب
آژند،جامي ،تهران.
تاج بخش،احمد (١٣٧٣)،تاريخ صفويه،نويد،شيراز.
تاورنيه،ژان باتيست(١٣٦٩)،سفرنامه،ترجمه ي ابوتراب نوري،تصحيح حميد شيراني،
كتابخانه سنايي.
تركمان منشي،اسكندر بيك منشي(١٣٧٧)،تاريخ عالم آراي عباسي ،تصحيح محمد
اسماعيل رضواني،سه جلد ،دنياي كتاب،تهران.
تكتاندرفن دريابل ،ژرژ(١٣٥١)،گزارش سفارتي به دربار شاه عباس اول ،ترجمه ي محمد
تفضيلي ،بنياد فرهنگ ايران.
ثواقب ،جهانبخش(١٣٨٠)،تاريخنگاري عصر صفويه و شناخت منابع و ماخذ ،نويد،
شيراز.
جعفريان ،رسول(١٣٧٩) ،صفويه در عرصه دين فرهنگ و سياست ،دو جلد،پژوهشكده
حوزه و دانشگاه قم .حائري،عبدالهادي(١٣٦٧)،نخستين روياروييهاي ايران با دو رويه
تمدن بورژوازي غرب ،امير كبير ،تهران.
حسيني استرآبادي،مير حسن بن مرتضي (١٣٦٤) ،تاريخ سلطاني ،با كوشش احسان
اشراقي،علمي ،تهران.

٩٧

خواندمير(١٣٧٠) ،تاريخ شاه اسماعيل و شاه طهماسب صفوي ،تصحيح محمد علي
جراحي ،گستره تهران .دﻻواله ،پيترو (١٣٧٠)،سفرنامه،ترجمه ي شجاع الدين شفا،
علمي و فرهنگي ،تهران.
دلند ،آندره دوليه) ،بي تا ( زيبائيهاي ايران ،ترجمه ي محسن صبا ،انجمن دوستداران
كتاب ،تهران.
درهوهانيان ،هاروتون (١٣٧٩) ،تاريخ جلفاي اصفهان ،ترجمه ي ميناسيان ،زنده رود،
اصفهان.
دوسرسو(١٣٦٤) ،سقوط شاه سلطان حسين ،ترجمه ي ولي اﷲ شادان ،كتاب سرا،
تهران.
دهخدا ،علي اكبر ،لغت نامه.
رائين ،اسماعيل(١٣٥٦) ،ايرانيان ارمني،امير كبير ،تهران.
راوندي ،مرتضي (١٣٥٧) ،تاريخ اجتماعي ايران ،امير كبير ،تهران.
رودي،ماته (١٣٧٧) ،ثبات و بي ثباتي دستگاه ديواني ايران در اواخر قرن هفدهم و
يازدهم هجري ،ترجمه ي محمد نظري هاشمي ،فصل نامه پژوهش هاي تاريخي ،دوره
جديد ،شماره ،٢-١پائيز.
روملو ،حسن بيگ(١٣٥٧) ،احسن التواريخ ،تصحيح عبدالحسين نوايي،بابك ،تهران.
سانسون (١٣٤٦) ،سفرنامه ،ترجمه ي تقي فضلي ،تهران.
سركيسيان ،گاره گين(١٣٥١) ،ارامنه و ايران ،ترجمه ي هراند فوكسيان ،ارمغان ،دوره
ي چهل و يكم ،شماره ي يك.
سيوري ،راجر(١٣٧٩) ،ايران عصر صفوي ،ترجمه ي كامبيز عزيزي،مركز،تهران.
شاردن (١٣٧٢) ،سفرنامه ،ترجمه ي اقبال يغمايي ،توس ،تهران.
شيباني ،نظام الدين (١٣٧٠) ،تشكيل شاهنشاهي صفويه ،دانشگاه تهران ،تهران.
طاهري،ابوالقاسم(١٣٥٤) ،تاريخ سياسي ايران از مرگ تيمور تا مرگ شاه عباس ،بي نا،
تهران.
غفاري قزويني ،احمد (١٣٤٣) ،تاريخ جهان آرا ،كتابفروشي حافظ ،تهران.
فاضل ،احمد (١٣٧٦) ،شاه عباس دوم و زمان او،ضريح ،تهران.

٩٨

فلسفي ،نصراﷲ (١٣٧٥) ،زندگاني شاه عباس اول ،علمي ،تهران.
فيگوئروا ،دن گارسيا دسيلوا(١٣٦٣)،سفرنامه ،ترجمه ي غﻼمرضا سميعي ،نو ،تهران.
قائم مقامي،جهانگير (١٣٤٨) ،يكصد و پنجاه سند تاريخي از جﻼيريان تا پهلوي ،ارتش،
بي جا.
قزويني ،وحيد (١٣٢٩) ،عباسنامه ،تصحيح ابراهيم دهگان ،كتابفروشي داودي ،اراك.
قمي ،قاضي احمد(١٣٥٩) ،خﻼصه التواريخ ،تصحيح احسان اشراقي ،دانشگاه تهران،
تهران.
كرزن ،جرج (١٣٧٣)،ايران و قضيه ايران ،ترجمه ي غﻼمعلي وحيد مازندراني ،علمي و
فرهنگي ،تهران.
كمپفر،انگلبرت (١٣٦٠) ،سفرنامه ،ترجمه ي كيكاووس جهانداري ،خوارزمي ،تهران.
كروسينسكي (١٣٦٣) ،سفرنامه ،ترجمه ي عبدالرزاق دنبلي ،تصحيح مريم مير احمدي،
توس ،تهران.
گيﻼننتز،سركيس (١٣٤٤)،سقوط اصفهان ،ترجمه ي محمد مهريار ،كتاب فروشي
شهريار اصفهان.
لكهارت ،ﻻرنس،انقراض سلسله صفويه و ايام استيﻼي افاغنه در ايران ،ترجمه ي
مصطفي قلي عماد
لوفت ،پاول (١٣٨٠) ،ايران در عهد شاه عباس دوم ،ترجمه ي كيكاووس
جهانداري،وزرات خارجه ،تهران.
مرعشي صفوي ،ميرزا محمد خليل ،مجمع التواريخ ،تصحيح عباس اقبال ،كتابخانه
سنايي و طهوري ،تهران.
مستوفي ،محمد محسن (١٣٧٥) ،زبده التواريخ ،موقوفات محمود افشار ،تهران.
نوايي ،عبدالحسين (١٣٦٨) ،شاه طهماسب صفوي)مجموعه اسناد و مكاتبات تاريخي
همراه با يادداشت هاي تفصيلي( ،ارغوان ،تهران.
والسر ،سيبﻼ شوستر (١٣٦٤)،ايران صفوي از ديدگاه سفرنامه هاي اروپائيان ،ترجمه ي
غﻼمرضا ورهرام ،اميركبير ،تهران.

٩٩

يزدي ،مﻼجﻼل منجم (١٣٦٦)،تاريخ عباسي ،به كوشش سيف اﷲ وحيد نيا ،وحيد ،بي
جا.
هنوي ،جونس (١٣٦٧) ،هجوم افغان و زوال دولت صفوي ،ترجمه ي اسماعيل
دولتشاهي يزدان ،تهران.
هوويان ،آندرانيك (١٣٨٠) ،ارمنيان ايران ،هرمس ،تهران.
Rophael du mans , Estate de la perse en 1660.

