
  هاي مبلغین کاتولیک در ایران عصر صفويواکاوي فعالیت
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  114هادي بیاتی

  

  چکیده

هاي فرنگی، باب گیري دولت صفویه و برقراري ارتباطات گسترده با دولتزمان با شکلهم

زمین رو به فزونی گذاشت. با افزایش ایــن مراودات و داد و ستدهاي سیاسی و نظامی با مغرب

 بازرگانی و مذهبی هايسیاسی، هیئت نمایندگان قالب متعددي در هايگروه تدریجارتباطات به

هاي مبلغین مذهبی نقشی قابل توجه و کارکردي چندگانــه در این میان هیئت. ندشد ایران راهی

هاي مختلف کاتولیــک بودنــد و تحــت حمایــت پــاپ و پادشــاهان ها از فرقهداشتند. این گروه

ســعی بــر  حاضــر نوشتار درکردند. کاتولیک در راستاي منافع مذهبی و سیاسی آنان فعالیت می

هاي مربــوط بــه حضــور و فعالیــت مبلغــان در نگاهی تحلیلی و با استفاده از گزاشآن است با 

و چگونگی حضور  بررسی هاي تاریخی و پژوهشی بهها، مجموعۀ اسناد و کتابایران، سفرنامه

همچنــین  مقالــه ها در عرصۀ سیاسی و تجاري ایران پرداخته شود.مبلغان مسیحی و فعالیت آن

ها در سیاست خارجی عصر صفوي را نیــز مسیحی در دربار و نقش آن فعالیت برخی از مبلغین

-هاي پژوهش حاکی از آن است که ارســال گــروهبر این اساس، یافته دهد.مورد توجه قرار می

هاي مذهبی، تحت حمایت پاپ و پادشاهان کاتولیک اروپــایی و در راســتاي منــافع مــذهبی و 

و فعالیت مبلغان مــذهبی در عصــر صــفویه از  گرفت. کمااینکه حضورسیاسی آنان صورت می

 هاي سیاسی و تجاري همراه بود.همان ابتدا با فعالیت

 هاي اروپایی، پاپ، دول کاتولیک.مبلغین کاتولیک، حکومت صفویه، دولت واژگان کلیدي:

   

                                                             
 

  gmail.com76Aliasghar.rajabi@دانشجوي دکتري تاریخ دانشگاه خوارزمی تهران. 113

 H_bayati52@yahoo.comدانشجوي دکتري تاریخ دانشگاه خوارزمی تهران. 114
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 مقدمه

 بــه اروپا ورود رنسانس و دورة با زمانهم دهم هجري، قرن اوایل در صفویه دولت تأسیس

اي روابط گســتردهسیاسی، نظامی و اقتصادي،  نیازهاي مبناي بردر این دوران بود.  جدید دوران

 هــايسیاســت بــا مقابلــه بــراي اروپــایی هاي. دولتمیان ایران و کشورهاي اروپایی برقرار شد

 ایــران زمین، توجــه خاصــی بــهبازارهــاي مشــرق به و دستیابی عثمانی امپراتوري طلبانۀتوسعه

هاي عثمانی و دستیابی به راه دولت گاهبی و گاه تهاجم با مقابله براي صفوي نیز دولت داشتند.

 بــا اعمــال عــوارض و شــدمی اروپــا به ایرانی کاالهاي عبور عثمانی مانع تجاري جدید (دولت

 میــان در متحــدانی یــافتن پــی افــزایش مــی داد) در را اروپــا در ایرانــی کــاالي قیمت سنگین،

  115.بود اروپایی هايقدرت

 نماینــدگان قالــب در اروپاییــان متعــددي از هــايگــروه تــدریجاروپا، به با ارتباط افزایش با

انعقاد معاهــدات سیاســی و ساز و زمینهند شد ایران راهی بازرگانی و مذهبی هايسیاسی، هیئت

در  116... گردیدند. هاي اروپاییِ اسپانیا، آلمان، جمهوري ونیز، روسیه، فرانسه وتجاري با دولت

توجــه داشــتند و کشــورهاي کاتولیــک اروپــایی هاي مبلغین مذهبی نقشــی قابلاین میان هیئت

همواره در پی آن بودند تا موافقت دولت صفویه را براي فعالیت این مبلغین فراهم آورند؛ زیــرا 

 اشــت.آنان د اقتصادي و سیاسی سلطۀ بیشتر و تحکیم نفوذ مسیحیت نقش موثري در گسترش

روابط خود را با کشورهاي اروپــایی در راســتاي اهــداف  شاهان صفوي نیز که در پی آن بودند

سیاست آزادي و تسامح مذهبی را نسبت بــه مســیحیان ، اقتصادي افزایش دهندـمشترك سیاسی

117در پیش گرفتند
نشــین بــه و مبلغان مسیحی اجازه یافتند در اصفهان و سایر شهرهاي مسیحی 

118انجام مراسم مذهبی بپردازند.تبلیغ و 
   

                                                             
 

 ، تهــران:غــرب بــورژوازي تمدن رویه دو با ایران گران اندیشه هايرویارویی نخستینحائري،  عبدالهادي115

 .140 ، ص1367امیرکبیر، 

 .67 ، ص1353تهران،  دانشگاه انتشارات ، تهران:3 ، جاول عباس شاه زندگینصراهللا فلسفی، 116

 ، ص1388،  نــو طــرح ، تهــران:صــفوي عصر ایران در دولت و دین مناسبات بر ايمقدمههاشم آقاجري، 117

231.    

 . 72فلسفی، ص  118
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بر وظایف مذهبی، وظایف سیاسی و تجاري نیز برعهده ها عالوهبرخی از اعضاي این گروه

شدند. برخی نیــز بــا داشتند و نمایندة پادشاهان کاتولیک اروپایی در دربار صفوي محسوب می

عنوان اروپــایی، بــه هــايمدت در ایران و تسلط به زبان فارسی و زبــانتوجه به حضور طوالنی

  کردند و همراه سفیران ایرانی بودند. مترجم در دربارهاي صفوي و اروپایی فعالیت می

  هاي کاتولیک در ایرانحضور هئیت

هــاي تدریج گروهگیر کشورهاي کاتولیک اروپایی، بهبا مساعدت شاهان صفوي و تالش پی

بــراي  میــان کشــورهاي اروپــایی ابــترقهاي مذهبی مسیحی به ایران آمدند. متعددي از هیئت

حضــور هاي مختلفی در پــی گردید و گروه هاهیئت این منجر به تعدد صفوي در دربار حضور

راهــی ایــران  فرانسه ایتالیا و ،)پرتغال( اسپانیا از کشورهايدر عرصۀ سیاسی، تجاري و مذهبی 

در این میان پاپ نقش فعالی در تبلیغ مسیحیت و حمایــت از مبلغــان و عیســویان در  119شدند.

ویژه در دشــمنی بــا ها، حامی ســالطین اروپــایی بــود؛ بــهایران داشت. او براي پیشبرد سیاست

هــاي فراوانــی را بــه ســالطین هــا و فرســتادهعثمانی که جنبۀ دینی داشت. به همین منظور نامه

  120.کردصفوي ارسال می

، 121هــاي مــذهبی مختلــف همچــون کرملــیهاي مذهبی، کاتولیک بودند و انجمناین گروه

هــا را شــامل مــیکاپوســن (کــاپوچی) و ژوزئیت 124دومینــیکن، 123فرانسیســکن، 122آگوستین،

                                                             
 

 .104 ، ص1363 ، امیرکبیر، تهران:صفوي عصر در مذهب و دینمریم میراحمدي، 119

 .48 -42، ص 1383، تهران: میراث مکتوب، اسناد پادریان کرملیمنوچهر ستوده،  120

 حــدود در و زیســتندمی فلســطین کرمــل هايکوه در آغاز در که بودند کاتولیک شاخۀ از ايفرقه هاکرملیت 121

 پابرهنــه کرملیــان، کرملیــان شدةاصالح شاخۀ گرفت؛ برعهده Bertold برتولد را آنان سرپرستیم.  1150 سال

Barefoot Discalced کمبریج،  دانشگاه در پژوهش، صفویان دورة: ایران تاریخالرنس لکهارت،  .(دارند نام

  ).38 -23، ص 1380جامی،  آژند، تهران: یعقوب ترجمه

 1599 در را خــود فعالیت فرقه این. آمد وجود به اروپا در پنجم قرن در آگوست سنت توسط آگوستین فرقۀ 122

 . (همان)کرد شروع اصفهان درم. 

 کلیســاي از ايشعبه در واقع فرقه این. شد تأسیسم.  1209 در Francis فرانسیس توسط فرانسیسکن فرقۀ 123

 Observants مــواظبین بودنــد، ســابقاً مسیحی بزرگ فرقۀ دومین که را کمتر فرایارهاي. است رومی کاتولیک
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هاي مذهبی، تحت حمایت پاپ و پادشاهان کاتولیک اروپایی و در راســتاي این گروه 125شدند.

فعالیــت و اخبــار و تصــمیمات دربــار اصــفهان را بــه پــاپ و دول منافع مذهبی و سیاسی آنان 

   126کردند.اروپایی گزارش می

هــاي زیــر هاي مذهبی در ایران می تــوان بــه گــروهاز مهمترین و تأثیرگذارترین این گروه 

  اشاره کرد: 

 ها:آگوستین -

 127نــد.ها بودنخستین هیئت مذهبی اروپایی که در عصر صفوي به ایران آمدنــد، آگوســتین 

بر وظایف مذهبی، نماینــدگی پادشــاه اســپانیا در دربــار آگوستینی در اصفهان عالوه رئیس فرقۀ

زمین در ایــران بــه شــمار سیاسی دائمی مغــرب صفوي را نیز برعهده داشت و نخستین نماینده

ق. سلطنت پرتغــال و اســپانیا یکــی  1049تا  988م. /  1640تا  1580هاي (بین سال 128آمد.می

  و در اختیار پادشاه اسپانیا قرار داشت.) شده

   ها:کرملیت -

م.، بــه   1604ق./ 1013ـــ1012بار در دورة صــفوي در ســال اعضاي این انجمن براي اولین

هــا درصــدد سرپرستی پل سیمون از سوي پاپ کلمان هشتم به ایران فرستاده شــدند. کرملیــت

نی و تالش براي گسترش مذهب کاتولیک برقراري اتحاد با شاهان صفوي علیه امپراتوري عثما

                                                                                                                                                           
 

 طــیم.  1525 ســال در که باشندمی مسیحی بزرگ فرقۀ سومین که هستند هاکهتر، کاپوسن فرایارهاي. گفتندمی

 . (همان)شدند جدا هافرانسیسکن از نهضتی

 ایتالیــا درم.  1216 ســال در کاســتیلی کشیش Dominic دومینیک توسط فرقه این): واعظان( دومینیکن فرقۀ124

 شد. (همان) تأسیس

نی،  ، تهران: نشرم.) 1747 – 1729( زندیه و افشاریه دوران در ایران از هاکرملیت گزارشمعصومه ارباب،  125

     .8-7 ، ص1381

 .23، ص صفویان دورة: ایران تاریخالرنس لکهارت،  126

 .623، ص 2، جلد 1375توس،  تهران:، یغمایی اقبال ترجمه، سفرنامه شاردنژان شاردن،  127

دنبلی،  عبدالرزاق ، ترجمهصفوي عصر لهستانی کشیش هايیادداشت: کروسینسکی سفرنامهکروسینسکی،  128

 . 103، ص1363توس،  انتشارات میراحمدي، تهران: مریم تصحیح و مقدمه
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و  130هاي مســیحی بــودتعداد اعضاي این انجمن در ایران بیش از دیگر فرقه 129در ایران بودند.

   131شود.هاي آنها به پاپ و دول اروپایی از منابع مهم تاریخی این دوره محسوب مینامه

  

  :ها)ها(کاپوسنکاپوچین -

ق. از سوي کاردینــال  1037-1036م./  1627اعضاي این فرقه فرانسوي بودند و در سال   

انگیزة اولیــۀ  132ها باشند.ریشلیو راهی ایران شدند تا وزنۀ دیپلماتیک متقابلی در برابر آگوستینی

راهی شدن اینان به سوي ایران تشویق تاجران ارمنی ایرانی بود که براي ادامۀ فعالیت خودشــان 

ر بنادر فرانسه، آنان را به گرفتن امتیاز اســتقرار در جلفــا و تبلیــغ در آنجــا تحــریص کردنــد. د

هــاي تبلیغــی خــود در اصــفهان و دیگــر ها توانستند اجازة تأسیس مراکزي براي هیئتکاپوسن

ها نماینــدگان پادشــاه فرانســه در دربــار شهرهاي ایران را دریافت کنند. پــس از ایــن، کاپوســن

   133آمدند.شمار میصفوي به 

   ها:ژزوئیت -

هاي مــذهبی در ق. براي رقابت با سایر گروه 1064-1063م./  1653دولت فرانسه در سال 

ایران، با حمایت از هیئت مذهبی ژزوئیت در شهرهاي جلفا و شیراز بــه ریاســت پــدر فرانســوا 

بــا  136ویــر شــزپــس از وي پی 135درصدد افــزایش نفــوذ خــود در ایــران برآمــد. 134ریگوردي،

                                                             
 

 مــاه کتاب، »)منتشرنشده سندهاي( تبلیغی هايهیئت به صفویان اعطایی امتیازهاي«مرعشی،  سیدمحمدحسین 129

 .103-102 ، ص115 -114، ش 1386 آذر و آبان، جغرافیا و تاریخ

، 1380شیراز،  نوید ، شیراز: انتشاراتمآخذ و منابع شناخت و صفوي عصر نگاريتاریخجهانبخش ثواقب،  130

 .207 ص

   .45؛ ستوده، ص 182لکهارت، همان، ص 131

 .116، ص1372مرکز،  نشر عزیزي، تهران: کامبیز ، ترجمهصفوي عصر ایرانراجر سیوري،  132

 .485همان، ص  133

134 Pere Francois Rigordi. 
 .117سیوري، ص ١٣٥

136 Pere Chegaud. 
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هایی از لوئی چهاردهم درخصوص استقرار میسیون ژزوئیت به ایران آمد و به فرمان نامهتوصیه

پادشاه صفوي (شاه عباس دوم) اجازه یافتند در جلفــا، اصــفهان و شــیراز مراکــز خــود را برپــا 

   137دارند.
  

  تجاري ـمبلغین مسیحی؛ سفراي سیاسی

قالب مأموریت سیاسی در ایران عصر صفوي بــه سابقۀ ارتباط و حضور مبلغین مسیحی در 

گردد. در این دوران حضور نیروهــاي پرتغــالی در ق.) برمی 930-907دورة شاه اسماعیل اول (

ق.)، دســتیابی بــه  920هاي شاه اسماعیل براي جبران شکســت چالــدران (جنوب ایران، تالش

با نیروهــاي عثمــانی، منجــر بــه براي مقابله  اروپایی متحدان آوردن دستبه هاي جدید وسالح

برقراري اتحاد بیشتر میان صفویان و دول اروپایی گردید. حضور و فعالیت مبلغــان مــذهبی در 

خوبی هاي سیاسی و تجاري همراه بود و این مســئله را بــهعصر صفویه از همان ابتدا با فعالیت

ق. دریافــت:  921ال هاي فرســتادة آلبــوکرك بــه دربــار شــاه اســماعیل در ســتوان از گفتــهمی

مسیحیانی که از فرقه مذهبی ... در دربار شما هستند، رابط بین مــا و شــما خواهنــد بــود و بــا «

   138»توان ارتباط برقرار کرد.وسیلۀ همان مسیحیان از طریق پرتغال میدربار روم هم به

رگ، اقداماتی صورت گرفت تا میان شاه اســماعیل، امپراتــور هابســبو چالدران جنگ از پس

شارل پنجم و شاه لودویک دوم از هنگري (مجارستان) اتحادي علیه امپراتوري عثمانی تشــکیل 

 اينامــه بــا را 139لیبــانو دومونــت پطــروس نام به راهبی مجارستان پادشاهشود. به همین منظور 

شــاه  طــرف ازم.  1523ق./ 929در ســال از ایــران  بازگشــت از پــس وي .ســاخت ایران روانۀ

در ایــن نامــه شــاه اي به دربار امپراتور آلمان، شــارل پــنجم ببــرد. یافت نامهاسماعیل مأموریت 

 کــرده بــود. ارایه را عثمانی به جنوب و شمال از آلمان و ایران، زمانهم حمله پیشنهاد اسماعیل

شد؛ امــا  عثمانی به حمله مسیر نقشۀ امپراتور آلمان نیز در جواب از شاه صفوي خواستار تعیین

                                                             
 

 .206لکهارت، ص ١٣٧

، فــارس خلــیج و هرمز مساله درباره پرتغال ملی آرشیو در ترکی و فارسی، عربی اسنادمقامی، قائم جهانگیر 138

 .58 ، ص1354ارتشتاران،  بزرگ ستاد تهران:

139 Petros de Mont Libano. 
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 جانشــین وي، شــاه و بــود کــرده فوت اسماعیلشاه  که رسید ایران به زمانی پنجمشارل  پاسخ

    140نداد. آن به تهماسب درگیر مشکالت داخلی بود و پاسخی

اشــاره کــرد. پــر ســیمون  141پر سیمون مورالستوان به از معلمین اروپایی دربار صفوي می

 دوم، فیلیــپ جانب ق.) از 996-985خدابنده ( محمد سلطان زمان در مورالس کشیشی بود که

مورد استقبال شاه محمد خدابنده قــرار گرفــت و چــون  وي به ایران فرستاده شد.اسپانیا  پادشاه

کرد، از سوي او مأمور تــدریس ریاضــی و نجــوم بــه پســر خوبی به زبان فارسی صحبت میبه

  142بزرگش حمزه میرزا گردید.

مان شــاه عبــاس اول، دو کشــیش پرتغــالی یکــی از فرقــۀ م. در ز 1598ق./  1007در سال 

 144و دیگــري از فرقــۀ دومینــیکن بــه نــام نــیکال دي ملــو 143فرانسیسکن به نام آلفونسو کردرو

  145هرمز به ایران آمدند. عنوان نمایندة پاپ و شاه اسپانیا و با منصب اسقف جزیرةبه

پانیا، ســه تــن از کشیشــان م. به فرمــان فیلیــپ ســوم پادشــاه اســ 1602ق. /  1011در سال 

آ با هدف حفظ منافع تجاري پرتغــال در خلــیج فــارس و آگوستینی به سرپرستی آنتونیو دوگوه

-996این هیئت بــراي جلــب رضــایت شــاه عبــاس اول ( 146تبلیغ مسیحیت راهی ایران شدند.

عثمــانی هند به سواحل ایران هجوم نیــاورد و بــا ســلطان  السلطنهق.) تعهد کرد تا نایب 1038

وارد جنگ شود؛ در مقابل شاه عباس اول نیز تعهد کرد اگر پادشاه اسپانیا با عثمانی وارد جنــگ 

شود و براي صفویان توپخانه و مهندس بفرستد، کشیشان مسیحی اجازه پیــدا کننــد در سراســر 

ک ق. شاه عبــاس اول، دنگیزبیــ 1017م./ 1609. در سال 147هاي تبلیغی بپردازندایران به فعالیت

                                                             
 

 .169ـ170، صص1349جیبی،  هايکتاب ، تهران:ایران اجتماعیـسیاسی تاریخطاهري،  ابوالقاسم ١٤٠

141 Pere Simon Morales. 

 .19-18، ص1316فلسفی،  ١٤٢

143  Alfonso Cordero. 

144 Nicolao di melo. 

 .106-105میراحمدي، همان، صص ١٤٥
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 .74-73، صص1353،  فلسفی 147
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اي روملو را مأمور دربار فیلیپ سوم، پادشاه اسپانیا و پاپ پل پنجم کرد تا زمینۀ انعقــاد معاهــده

هــاي اروپــایی با توجه به این که سفیر ایران بــا زبــان 148را علیه امپراتوري عثمانی فراهم سازد.

پــیش  نبردنــد. در ها در اســپانیا کــاري از آ راهی اروپا شد. آنآشنا نبود، همراه با آنتونیو دوگوه

بازگشت دنگیزبیک روملو دستگیر و به دلیل قصور در مأموریت به دستور شــاه عبــاس اول بــه 

بار سفارت فیلیپ سوم و پاپ را توأماً برعهده داشت، بــه آ که اینو آنتونیو دوگوه 149قتل رسید

   150جنوب فرار کرد. 

ق. شــاه عبــاس اول،  1024م./  1615در مأموریــت دوم رابــرت شــرلی بــه اروپــا در ســال 

دالکــروز  151پوردمتو دالکروز از کشیشان کارملی مقیم اصفهان را همراه شرلی به اروپا فرســتاد.

شاه را به پاپ پــل پــنجم  ق. با سفر به لیسبون و مادرید، نامۀ 1028م./  1619در اروپا در سال 

هــا و اعــزام رملیــترسانید. در این نامه شاه عباس اول ضمن تأکید بــر توجــه و احتــرام بــه کا

غرب علیــه عثمــانی را تبریــک  هاي اروپاییان در جبهۀدالکروز به عنوان سفیر به اروپا، پیروزي

  152گفته بود.

قشــم توســط نیروهــاي پرتغــالی، شــاه  م. در هنگام تصرف جزیرة 1620ق./ 1030در سال 

خــروج نیروهــاي  عباس اول از کشیشان آگوستینی مقیم اصفهان خواست تا پیام وي را مبنی بر

 153ها برسانند. به همین منظور کشیشــی بــه نــام نــیکال پــرهپرتغالی از قشم به اطالع فرماندة آن

کشیشان آگوستینی اگرچه در ظاهر این مســئله را  154همراه با نمایندة شاه به هرمز فرستاده شد.

                                                             
 

 .34-33، صص 1316فلسفی ،  148

 .199 لکهارت، همان، ص 149

 .41، ص 1316 فلسفی، ١٥٠

 فصلنامه، »شــرلی برادران هايمأموریت بر مسیحی کشیشان و پاپ تأثیر«شهاب شهیدانی،  و مقصودعلی صادقی ١٥١

 .59-58 ، صص1388 ، تابستان2 ، شمارهتاریخی هايپژوهش

 .60-59 همان، ص 152

153 Nicolas Peret. 

 . 91، ص1353فلسفی،  ١٥٤
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  155نشود.پذیرفتند، اما پنهانی از فرماندة پرتغالی، روي فره آندرادا، خواستند تسلیم 

از طرف لویی سیزدهم،  156ق. کشیشی به نام پاسینیک دو پردوانس 1038م./  1628در سال 

هایی خطاب به شاه عباس اول به ایران آمد و اجازه یافت مراکزي را براي پادشاه فرانسه با نامه

  157تبلیغ در ایران تأسیس کند. وي  بعدها به ریاست هیئت مذهبی کاپوسن در ایران رسید.

ق. کــه در  1108م./  1696ق .به ایران آمد و تــا  1054م./  1644در  158ر رافائل دومانیپی

ها بــود و مــورد اصفهان درگذشت، در ایران باقی ماند. دومان از اعضاي برجسته فرقه کاپوســن

ق.) قرار داشت. وي بــا  1106-1077ق.) و شاه سلیمان ( 1077-1052توجه شاه عباس دوم (

خود در دربار صفوي در راستاي اهداف و منافع فرانسه در ایران عمــل مــیاستفاده از موقعیت 

م. داشــت.  1664در ســال » کمپــانی فرانســوي هنــد شــرقی«کرد. وي نقش مؤثري در تأسیس 

در اختیار » م. 1660کشور ایران در سال «صورت کتابی به نام رافائل دومان اطالعات خود را به

ارزشی در ارتبــاط بــا وزیر دارایی لوئی چهاردهم قرار داد. این کتاب حاوي اطالعات با 159کلبر،

ها به سواحل جنوبی ایــران مناسبات ایران در سواحل خلیج فارس و حمالت اعراب و پرتغالی

همچنین پس از تشکیل کمپانی فرانسوي هند شرقی، نماینــدگان ایــن شــرکت در ســال  160بود.

وانستند بــا کمــک رافائــل دومــان در زمــان ســلطنت شــاه عبــاس دوم ت 161م. 1665ق./  1076

   162ق.) حق تجارت آزاد را به دست آورند. 1077 -1052(

                                                             
 

 . 73، ص  1316فلسفی،  155

156 P. de province. 

 .270 ثواقب، ص ١٥٧

158 Raphael du Mans. 

159 Jean Baptiste Colbert. 

  .112همان، ص  ١٦٠

 امــور وزارت جهانــداري، تهــران: انتشــارات کیکــاووس ، ترجمهدوم عباس شاه عهد در ایرانپاول لوفت،  161

 .64-63 ، صص1380خارجه، 

 .208همان ، صص  162



 تخصصی پژوهش در تاریخـفصلنامه علمی  88

 
 

اي بــه دربــار بــا ســفارش نامــه 163م. کشیش فرانســوي، سانســون 1685ق./  1095در سال 

به  مهصفوي راه یافت و با جلب اعتماد درباریان و شاه صفوي، از جانب ایران مأمور رساندن نا

م. در  1694ق./  1104کشیش فرانسوي از ســال  165پیرو دو سنت اولن164دولت فرانسه گردید.

اصفهان اقامت کرد و از جانب لوئی چهــاردهم بــه ســمت کنســول فرانســه در دربــار صــفوي 

  منصوب شد.

ق.) حکومــت صــفوي تصــمیم گرفــت بــراي  1125-1106در دورة شاه ســلطان حســین (

اي براي هاي جنگی فرانسوي استفاده کند. به همین منظور نامهتیسرکوب اعراب مسقط، از کش

کشیش فرانسوي قرار گرفت تــا  آن  166پادشاه فرانسه نوشته شد و در اختیار آبه مارتین گودرو،

   167را به مقامات فرانسوي شرکت هند شرقی در سورت تحویل دهد.

  فعالیت مبلغین مذهبی در دربار صفوي

مــی  ســکونت ایــران در مدیــدي هايمــدت آمدند، می ایران به که مذهبی مبلغان از برخی

 بــه گــاهکردنــد و شان در ایران کمک میبه مأمورین دول اروپایی براي اجراي مأموریتکردند، 

 کشــورهاي نماینــدگان و ســفرا جلسات با در مترجم نقش داشتن و فارسی زبان به تسلط علت

   168.تأثیرگذار بودند صفوي دربار سیاسی هايگیريتصمیم دیگر، در

در دورة صفویه بنابر ضرورت، دول اروپایی و حکومت صفوي به تبادل نمایندگان و ســفرا 

گونه روابط مهمترین وسیله براي برقراري ارتباط، مکاتبات و حفــظ منــافع پرداختند. در اینمی

اروپــایی  هــايبه زبــانفیمابین، آموختن زبان بود. اما تقریباً در میان ایرانیان مسلمان هیچ فردي 

برخــی از ایــن میســیونرها  تسلط نداشت و این وظیفه برعهدة اروپاییان مقیم ایران قرار داشت.

                                                             
 

163  Sanson. 

 .116-115میراحمدي، ص  ١٦٤

165 P.de St.Olon. 

166  Abbe Martin Gaudereau. 

 .276-275میراحمدي، همان، صص 167

  .105همان، ص  168
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  169شناسانی قابل بودند و به زبان فارسی، ترکی و ارمنی تسلط داشتند.زبان

کشیشی از فرقــۀ  170ژان تاده،در زمان شاه عباس اول، وظیفۀ مترجمی دربار صفوي برعهدة 

راهی ایران گردید و  172ژان تاده به نمایندگی از سوي پاپ کلمنت هشتم 171قرار داشت.کرملی 

هایی کــه که تمام نامهطوريبه 173تدریج در زمرة نزدیکان و مترجمان خاص شاه قرار گرفت؛به

شد، توسط وي به فارسی ترجمه و بــه از پاپ یا پادشاهان اروپایی به دربار صفوي فرستاده می

میان دربار  بر همکاري با دربار صفوي، به وساطتپرژان تاده عالوه 174شد.ده میها جواب داآن

هــاي اروپــایی نیــز هاي سیاسی اروپایی در ایــران و دولتایران با جوامع مسیحی ایرانی، هیئت

  175پرداخت. می

از اعضــاي فرقــه  176توان به پــر رافائــل دومــان،از دیگر مترجمین اروپایی دربار صفوي می

عنوان مترجم در دربار شــاه دانی ماهر بود و اغلب بهها اشاره کرد. رافائل دومان ریاضیکاپوسن

کــرد یافت؛ در مذاکرات شاه با سفراي خارجی شــرکت میعباس دوم و شاه سلیمان حضور می

ه اطالعــات همچنین رافائل دومان با توجه بــ 177و نزد درباریان از احترام خاصی برخوردار بود.

فراوانی که در ارتباط با فلسفه و ادبیات شرق، نجوم و ریاضیات داشت، توانســت معلــم دربــار 

شود و به برخی از درباریان از جملــه شــاه عبــاس دوم درس ریاضــی، نجــوم و زبــان فرانســه 

                                                             
 

 .206 لکهارت، ص 169

170 Pere Jean Thadee. 

  .297 ، ص1338تا، بی نیا، تهران:رجب مسعود ، ترجمهایرانی ژوان دونبیات،  بیکاوروج 171

172 Clement VIII. 

 .70-69، ص1353فلسفی،  173

، 1380شــیراز،  نویــد ، شیراز: انتشاراتکبیر عباس شاه در زمان شرلی برادران سفرنامۀثواقب،  جهانبخش ١٧٤

 .205-204 صص

  .84همان، ص  ١٧٥

176 Pere Raphael du Mans. 

 .295، ص همانثواقب،  ١٧٧
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   178بدهد.

  نقش مبلغین مذهبی در ورود صنایع جدید به ایران

که در دورة شاه عباس اول به ایــران آمــد. اولــین صنعت نوین چاپ از صنایع جدیدي بود 

 1611ـ 1621ق./  1020ـ1030هاي در اصفهان در حدود سال» خانهبصمه«چاپخانۀ ایران با نام 

شاه براي انتشار کتب مذهبی  این چاپخانه توسط کشیشان کرملی و با اجازة 179م. شکل گرفت.

  دالواله در این مورد چنین نوشته است: 180مسیحی از رم به اصفهان وارد گردید.

اي از عهــد نســخه«  :مقیم اصفهان نــزد شــاه عبــاس اول آمــد و» پاهاي برهنهخلیفه کرملی«

 شــاه... جدید را نیز که به زبان عربی چاپ شده بود با خود آورده بود تا نحوة چــاپ آن را بــه 

 و فارســی حــروف بــا ايچاپخانــه ایران در خواهدمی و است عالقمند چیزها این به خیلی که

 اســت کرده مأمور را) اصفهان مقیم اسپانیولی( مقدس آورد، نشان دهد. شاه پدر وجود به عربی

و البته این اقدام را با اهمیت زیــاد بایــد  کند تهیه برایش رم اي با این مشخصات ازچاپخانه که

هــاي خــواهیم شــد خیلــی از کتابتلقی کرد؛ زیرا به این ترتیب ما (مسیحیان کاتولیک) موفــق 

  181»مذهبی خود را در ایران منتشر کنیم.

شــد و توانــایی چــاپ  تأســیس هاکرملی صومعۀ اصفهان، محل میر میدان این چاپخانه در 

 عــدم دلیــل  بــه بعــد هايســال در چاپخانــه را داشت. ایــن فارسی و عربی هایی به زبانکتاب

  182افتاد. کار از هوا ایرانیان و خشکی استقبال

نما، تلســکوپ و توان به قطباز وسایل و ادوات نوینی که در دورة صفوي به ایران آمد، می

هــا  نقشــی مــؤثر داشــت. گیري و ســاخت آنسمعک اشاره کرد که پر رافائل دومان در شــکل

چنــدین نفــر از رجــال دربــار «تاورنیه دربارة تکاپوهاي علمی رافائل دومان چنین آورده است: 

نمایی به شکل اســطرالب قطب«همچنین پر رافائل » اند.هایی به دستیاري او ساختهسبابایران ا
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خاصــیت و طــرز «که به شاه عباس دوم تقدیم کرد و شاه دربــارة » ... به دست خود ساخته بود

باشــی و ترتیــب ایــن آلــت را بــه او برو در اطاق منجم«و از وي خواست » استعمال آن پرسید

   183»باشی در اطاق خود نبود، همه با هم بیرون رفتیم.منجمبیاموز. اما چون 

دانند که مولی محمدصالح قزوینــی روغنــی در می» رفائیل«برخی پر رافائل دومان را همان  

کتاب نوادر العلوم و االدب به او اشاره کرده و ساختن یک دوربــین نجــومی را در اصــفهان بــه 

  وي نسبت داده است:

کــه در فــن  هســت ذوفنــون مهنــدس نــام به فاضلی و فرنگی مرد اصفهان در ما زمان در «

و از استادان فرنگ فراگرفته که  است ساخته آلتی الخصوص عدیل و سهیم ندارد وریاضی علی

الخصــوص و علی شود دیده اند،نشده دیده که ستارگان بسیار شب در کنی نظر آلت آن از چون

ند بنماید و ماه به هیئتی عجیــب نمــوده شــود و ایشــان اي چدر حوالی بعضی از سیارات ستاره

ها و شهرهاست و خوشۀ پروین چنان بزرگ نیایــد ها و جنگلدعوي کنند که در میان ماه زمین

   184.»... شمار در او پیدا بود و ستارگان بی

از دیگر وسایلی که ســاختِ آن بــه پــر رافائــل دومــان نســبت داده شــده، ســمعک اســت: 

 قلنــدران نفیــر شــاخ مانند آلتی است، رفائیل بر مسمی که فرنگی همین کهآن این از ترعجیب«

 کــه شخصــی گــوش بــر تجربه براي و بشنود نهند، کر شخص گوش بر چون که است ساخته

شــنید ... مــی گفتــیم آنچــه و داد آواز خواندیم، دور از را او و نهادیم بود، گران سخت گوشش

«.185  

  

  

  گیري نتیجه

در دورة صفویه با تغییر معادالت جهانی، روابط ایران با کشــورهاي اروپــایی گســترش       

هاي مختلف سیاسی، اقتصادي، فرهنگی و مذهبی بــود و بــه بسیاري یافت. این ارتباط در زمینه
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در این میان حضور مبلغین مذهبی مســیحی علت وضعیت خاص ایران و اروپا ایجاد شده بود. 

توجهی در گســترش روابــط و مناســبات سیاســی و اقتصــادي صــفویان بــا در ایران، تأثیر قابل

  اروپاییان داشت. 

هاي اروپایی کاتولیک و وفادار به پاپ، به علــت حمایــت از مســیحیت و چنانچه دولت    

انی بــه کشــورهاي مختلــف از شــرق طور خاص پاپ و مذهب کاتولیک، درصدد ارسال مبلغبه

آسیا تا آمریکاي جنوبی، از جمله ایران برآمدند تا در آنجا به تبلیغ آیین خود بپردازنــد. از نظــر 

مذهبی، هدف اصلی مبلغان ترویج مسیحیت کاتولیک و احتماالً رقابت بــا گــروه هــاي تبلیغــی 

ســیدن بــه اهــداف سیاســی و مسیحیت پروتستانی و اسالمی بود. در عین حال آنان به دنبــال ر

نظامی و تجاري نیز بودند. همچنین اروپاییان همواره در پی آن بودند تا موافقت دولت صــفویه 

 نفوذ مسیحیت، نقش موثري در را براي فعالیت مبلغین مذهبی خود فراهم آورند؛ زیرا گسترش

 پــی آن بودنــدشاهان صفوي نیــز کــه در  آنان داشت. اقتصادي و سیاسی سلطۀ بیشتر و تحکیم

، اقتصادي افزایش دهنــدـروابط خود را با کشورهاي اروپایی در راستاي اهداف مشترك سیاسی

سیاست آزادي و تسامح مذهبی را نسبت به مسیحیان در پیش گرفتند و مبلغان مســیحی اجــازه 

  نشین به تبلیغ و انجام مراسم مذهبی بپردازند. یافتند در اصفهان و سایر شهرهاي مسیحی
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