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 چکیده

م.( عصر گسترش چشمگیر فعالیت میسیونرهای مذههی  روپاذا  3103 -3911ق./  709 -3311عصر صفوی )

شرق  پ دست یافتن بذ  مذورد رپلیذ   هایینسرزمهای روپاای  برری نفوذ دو دو ریررن بود. دو رین دپوه قدوت

تجاوت خاوج  آنها نیز توسذ  عممذان  بذ   قلمرپ پ ، دو همین حالکردند مروزرن قیمت با همدیگر وقابت 

شدت دو خطر بود، لهر ریررن ب  عنورن همسای  پ دشمن عممان  پ دو عین حال ب  عنورن طرف تجذاوی روپاذا 

. سؤرل اژپهش حاضر رین رست ک  آیا میسیونرها پ میلغذین مذههی  دو توسذع  گزین  مناسی  برری رتحاد بود

وپرب  سیاس  پ تجاوی ریررن پ روپاا دو عصر صذفوی نشذش درشذتندع سذع  بذر آن رسذت بذا وپش تحشیذ  

ااسذ  سؤرل پ رسناد ب  رین  هاسفرنام ، منابع تاویخ  پ اژپهش ، هاگزروشآپوی رطلاعات رز توصیف  پ جمع

هذای مههی  دلایل پیذژه سیاسذ  پ رقتصذادی دو روسذال هیذ ت هاییزهرنگعلاپه بر  وسد مود. ب  نظر درده ش

ب  ریررن نشش درشت. یافت  اژپهش حاضر میین رین پرقعیت رست ک  میسذیونرهای مذههی  دو رشذاع   مههی 

تجذاوی ریذررن پ روپاذا  دو توسع  وپرب  سیاس  پ دین مسیحیت دو ریررن توفی  چندرن  ندرشتند رما تورنستند

 .موثری بازی کنندنشش 

 

 روپاای ، صفوی، وپرب  سیاس  پ تجاوی یهادپلتمیسیونر،  واژگان کلیدی:
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 مقدمه

آغاز گسترش فعالیت میسیونرهای مههی  دو ریررن درنست فعالیت  ک  تا دپوة معاصذر  تورن مصفوی ور دپوة 

رهدرف مهم  دو فرستادن میسیونرها پ هی ت های مذههی  بذ  ریذررن درشذتند. رهذدرف   ها روپاائردرم  درشت. 

دو ممالذ  شذرق   تریندهفزرنفوذ سیاس  پ نفوذ هر چ  توسعة دین پ مههب، رشاعة بالاتر رز مسائل مههی  پ 

مرغذو  ممالذ   نیز طالب مورد رپلی  پ ها روپاائوپ ب  وشد  یهاکاوگاهبرری آنها دستاپودهای مهم  درشت. 

 کردنذد مپ خطررت  ک  برری تجاوت آنهذا ریجذاد  ها روپاائ هایینسرزمها با حمل  ب  شرق  بودند پ عممان 

 ب  ریررن شدند. ها روپاائباعث توج  بیشتر 

لهر روتیاط مؤثر با مشرق زمین پ خصوصاً کشوو ریررن برری آنها سرنوشت ساز بود. گسذیل درشذتن مذردرن 

های مههی  سذراوش مناسذی  بذرری نیذل بذ  رهذدرف مذادی آنهذا بذود پ ایشذرفت پ اذهیرش تدین  پ هی 

، دو رین گهو رز ترپیج مسیحیت نیز غافل نیوده پ بذا آمد مب  نظر  ترورحتمیسیونرهای مههی  رز سایر سفرر 

هدف رز اذژپهش . اوشاندند ممههی  ب  آن جام  عمل  هاییتفعالرخه مجوز رز ریررن برری رحدرث کلیسا پ 

ها پ میسیونرهای مههی  دو توسع  وپربذ  سیاسذ  پ تجذاوی ریذررن دپوه صذفوی حاضر بروس  نشش هی ت

 رست.

 

 روش پژوهش

آپوی رطلاعات ب  شیوه مشال  رز وپش تحشی  توصیف  پ جمعهمچون سایر تحشیشات تاویخ  دو رین 

 رستفاده شده رست. یرکتابخان 

 

 پیشینه پژوهش

میسیونری دو عصر جانشذینان شذاه عیذا   هاییتفعالتاویخ  تحلیل "تحت عنورن  یرمشال رحمد عشیل ، دو 

فعالیت میسیونرهای مسذیح  پ روزیذاب  رقذدرمات نحوة بروس   ب " م.( 3217 -3911ق/  3011 -3311رپل )

ان ریررن پ عممان  رقدرمات آنان دو عصر جانشینان شاه عیا  رپل اردرخت  پ معتشد رست با کمتر شدن تنش می

میلغذان، مسذیح  بذرری ارپرزرنذة بلند  یهانشش کشیشان مسیح  نیز با شکست مورج  شد. رپ معتشد رست ک  

تیلیغ پ جه  مسلمانان ن  تنها موفشیت  ندرشت بلک  با شکست هم مورج  گردید. عل  رصغر وجی  پ هذادی 

کاوکرد چندگانذ  ب   "ی،میلغین کاتولی  دو ریررن عصر صفو یهایتفعال پرکاپی"نام بیات  دو مشالةی خود با 

پ معتشد هستند با حمایت ااپ پ اادشاهان روپاای  کشیشان مسیح  دو دوبذاو  رنداردرخت رین میلغین دو ریررن 

هذای سیاسذ  پ نیذز بذ  فعالیذت هاآن، رندنمودهصفوی با جهت دردن ب  وپرب  خاوج  ریررن نشش مهم  ریفا 

بروسذ  پ تحلیذل "نورن تحت ع یرمشال ها رذعان دروند. شها  شهیدرن  پ سیدرحمد عشیل  رین هی تتجاوی 

ک  گذر چذ  مربذوط  دروند "وتاویخ  حضوو پ فعالیت میسیونرهای مسیح  رز سشوط صفوی  تا بر آمدن قاجا
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و پ فعالیذت پ عملکذرد حضذو هذایزهرنگب  دپوه اس رز صفوی  رست، لکن برری مطالعة بیشذتر دو خصذو  

کشیشان مسیح  دو ریررن عصر صفوی هم خال  رز نفع نیست. دو مشالة دیگری رز شها  شذهیدرن  پ فاطمذ  

" م.( 31های میلغان مسیح  دو خلیج فذاو  پ هرمذز دو سذده دهذم هجذری )فعالیت"عنورن بزن بیررنوند با 

. رنددرنسذت و ریذررن طذ  ریذن دپوه ترین دپوه فعالیت میسیونرهای مسیح  دعصر صفوی ور مهمترین پ موف 

پ ب  تیع آن کشیشان آگوستین  بود رمذا کذم  ها ارتغالمعتشدند با رینک  منطش  خلیج فاو  تحت سیادت  هاآن

 کم رین میسیونرهای روپاای  بودند ک  آن منطش  ور نیز جولانگاه خود ساختند.

 "فویسلطنت شاه سذلیمان صذدپوة دیپلماس  ریررن پ لهستان دو "ربورلحسن میین دو مشالة خود با عنورن  

قرروی وپرب  سیاس  پ بازوگان  ریررن پ لهستان دو عصر صذفوی پ بذ  پیذژه دو نیمذ  های برین زمب  بروس  

دپم سدة یازدهم هجری / هفدهم میلادی پ دو عصر سلطنت شاه سلیمان صفوی ک  رپج میادلات دیپلماتیذ  

کشوو رست بروس  مورنع  ک  دو وره توسع  بیشتر رین وپرب  پجود درشت اردرختذ  رسذت. پ تجاوی بین دپ 

رپ دو رین مشال  بیان درشت  کشوو ریررن دو رین زمان ب  خاطر معاهده صلح زهذا  خورهذان حفذر آورمذش بذا 

ش مسذیحیت ب  دنیال گسترش مناسیات تجاوی پ همسایگ  با عممان  پ گستر ها لهستانبوده لکن  ها عممان

 .رندبوده هایصفودو ریررن پ طالب ردرم  پ گسترش مناسیات سیاس  خود با 

مسیحیان دو جلفای عصر  یرفرق دوپن  یهاچالش" ی با نامرمشال شکوه رلسادرت رعررب  هاشم  دو 

ب  عدم رستشیال رورمنة جلفای رصفهان رز میسیونرهای کاتولی  روپاای  رشاوه درشت  پ معتشد رست رگر  "صفوی

لکن  شدند مبا کسب رجازه رز اادشاهان صفوی موف  ب  رحدرث کلیسا پ رسکان دو جلفای  های کاتولچ  

وت  رگر ب  دلیل عدم همرره  با وپرب  رورمنة جلفا با آنها سخت تحت ت ثیر وپرب  ریررن پ روپاا بود ب  عیا

رین  آمد مبا ریررن دو مورجه  با عممان  سردی یا وپنش  دو وپرب  ریررن پ روپاا ب  پجود  ها روپاائهمرره  

 حالات بر مناسیات رورمن  جلفا پ میسیونرهای روپاای  ت ثیر مستشیم درشت.

عنورن اایذان نامذة " یا  تا سشوط صفوی بروس  رهدرف پ رقدرمات میسیونرهای مههی  مسیح  رز شاه ع"

چ  ب  درشتن رهدرف سیاس  میلغان مذههی  رذعذان درود رمذا حمودی کوت  رست ک  دو آن محش  گرمرضی  م

بیشتر ب  رهدرف مههی  آنها پ تیلیغ مسیحیت توس  رین میلغین اردرخت  رست. رپ معتشذد رسذت میلغذین بذرری 

پلذ  دو  دردند مین  اژپهش ، علم ، مترجم  پ گاه ازشک  رنجام مهم  دو زم هاییتفعالوسیدن ب  هدف، 

 نهایت هدف  ک  ب  دنیالش بودند محش  نشد.

 یهارف  تورند م هامطالعة آنگشا بود، ضمن رینک  ین اژپهش ورهتحشیشات نامیرده شده دو رنجام ر

 جدیدی ور دو مطالعات مربوط ب  عصر صفوی نشان دهد.
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 ایران و عثمانی، بستری مناسب برای نفوذ اروپاروابط خصمانه 

رسلام  آغاز شود ریررن با بسیاوی رز  هایینسرزمچندین سده قیل رز آنک  فشاو سرمای  دروی غر  ب  

روپاای  با  یهادپلتدلایل رین ایوند، دشمن   ینترعمدهکشووهای روپاای  ایوندی دپستان  درشت پ یک  رز 

با  ها عممانری ستیزه جوی  پ دشمن  پ وقابت دیرینة رقتصادی، سیاس  پ مههی  رمپررتووی عممان  پ دیگ

 (.340:   3129فرمانرپریان ریررن بود )حائری، 

ب  عصذر  ها روپاائت سیس دپلت صفوی  دو رپریل قرن دهم هجری قمری، مشاون با ونسانس پ پرود شدن 

میذان ریذررن پ کشذووهای  یرگستردهبود تا وپرب  سیاس ، نظام  پ رقتصادی عامل   یهاضرپوتجدید بود، 

وی عممذان  پ طلیان  رمپررتذوهای توسع یاستسروپاای  آن زمان آغاز گردد. کشووهای روپاای  برری مشابل  با 

 یهذاتهاجمب  کشوو ریررن نمودند، دپلت صفوی نیز برری مشابل  بذا  رییژهپیاب  ب  بازروهای شرق، توج  دست

)همذان(،  کردند مهای جدید تجاوی رز رتحاد با کشووهای روپاای  رستشیال دست یاب  ب  وره دپلت عممان  پ

رسلام  ور ب  نوع  با تعصب مههی  شدید خود دچاو رنزپری سیاس  پ تجذاوی کذرده  هایینسرزم ها عممان

باعث وکود شدید مناسیات سیاس  پ تجاوی ممالذ  رسذلام   یرفرق  هاییریدوگمههی  پ  یهاجنگبودند. 

رسلام  پ روپاا رز وپن  برخوودرو بود، وفتاو  هایینسرزمشده بود دو حال  ک  ایش رز آن وپرب  تجاوی میان 

دو ممال  مفتوح  روپاای  ب  دشمن  رسلام پ مسیحیت ک  دو جنگهای صلیی  شذکل گرفتذ   ها عممانخشن 

رز طرف  چون دپلت صفوی پ عممان  بر رسا  مههب شکل گرفت  بودند پ هر کذدرم بذر  بود شدت بخشید،

حشانیت خود ت کید درشتند لهر رز همان ربتدر خشم، نفرت پ دشمن  بر وپرب  آنها حذاکم شذد. همانگونذ  کذ  

ود تشیع نیز وکن دیگر رین نهضت بذ آمد متصوف ب  عنورن یک  رز دوپنمای  های نهضت صفوی ب  حسا  

درنست ک  با آغاز حکومذت صذفویان دو  رییدهاد ینترمهم(، پ شاید بتورن آنرر 11:   3199)فرهان  منفرد، 

( گسترش قلمرپ ریررن پ رشاع  تفکذر شذیع  دو خذاث عممذان  جذز  7کشوو ریررن شکل گرفت )همان،   

(، شذاه 7:   3191 ، خصوصاً دو عصر شاه رسماعیل یکم بود )علذ  بابذای هایصفوروکان سیاست خاوج  

هذای عممذان  پ شذام پ تیلیذغ مذههب شذیع  پ تحریذ  شذیعیان آن ب  پلایت هایف خلرسماعیل یکم با رعزرم 

ها اردرخت پ اادشاهان عممان  ور نگررن توسع  قدوت خود کرد )ااوسادپسذت، ها ب  دشمن  با عممان پلایت

بود تا با برقرروی روتیاط رز ریذررن  ها روپاائتر برری (. دشمن  ریررن پ عممان  بهترین بس911 -911:   3191

 متحدی برری تضعیف عممان  بسازند.

 

 اتحاد اروپا با ایران، راهکاری در جهت تضعیف عثمانی

( جمهووی پ نیز سفیررن  ب  دوباو 131اس رز آنک  سلطان محمد جزیره یوبیا ور تصاحب کرد )همان،   

نظام  فرستاد. رپزپن حسن هم ک  رز میزرن قدوت حکومت عممان  با خیر  رمیر آق قویونلو جهت عشد ایمان

بود رز رین حرکت رستشیال نمود. )همان(. رپزپن حسن ب  دنیال تشکیل رتحادی  نظام  بر علی  سلطان عممان  
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کب رز ااپ بود لهر رپ هم سفیررن  ب  دوباو ااپ پ زمامدرورن روپاای  رعزرم نمود، رپ ب  رتحادی  ضد عممان  مر

وپم، جمهووی پنیز، اادشاه  ناال پ مجاوستان پ قیر  ایوست گر چ  رین رتحادی  رقدرم مؤثری رنجام ندرد 

(. بعدها دو دپلت صفوی نیز مناسیات خصمان  ریررن پ عممان  هموروه سردمدرورن صفوی ور 134)همان،   

:   3127)اناه  سمنان ،  ساخت مرغب ب  دپست  پ برقرروی وپرب  سیاس  پ رقتصادی با دپل روپاای  و

پ دپل مسیح  بود پ طیعاً دشمنان  ها روپاائ(، مطامع رستیلاجویان  رمپررتووی عممان  خطر بزوگ  برری 302

 (.309)همان،    نمودند مرین دپلت ضرپوت رتحاد پ دپست  با همدیگر ور دوث 

ال، هلند، وپسی ، رنگلستان، رطریش، لهستان، فررنسذ  مکاتیات فررپرن  ما بین کشووهای  مانند رسپانیا، ارتغ

پ ااپ وپم با ریررن دپوة صفوی برقررو گردید پ دو زمان اادشاهان  ممل شاه عیا  رپل بذ  نحذو چشذمگیری 

)همذان،  آمدنذد مروسال سفرر رفزپن شد پ گاه  بعض  رز رین سفیررن ب  خدمت دوباو اادشاهان صذفوی دو 

  309.) 

(. تذذاجررن پ 37:   3119)شذذرل ،  دهذذد م هذذا روپاائبذذر  هذذا عممانگزروشذذات سذذفرر خیذذر رز فشذذاو 

، کالاهایشذان ور شذدند مدو بسذیاوی مذورود آزرو پ رذیذت  کردنذد مک  رز خاث عممذان  عیذوو  های روپاائ

آنها ور بذ   کردند مپ قورنین سخت دپلت عممان  بر علی  عیسویان  ک  رز خاث آنها عیوو  کردند متصاحب 

مسیح  غالیاً دو مشابل سخت گیریها پ خشونت م موورن پ حکذام  ها روپاائ( 10ستوه آپوده بود )همان،   

عیسوی بذ  حذدی  ها روپاائعممان  تورن پ ح  دفاع رز خود ور نیز ندرشتند، زیرر قورنین عممان  دو خصو  

 (.11 -17)همان، صص  گهرشت نمخشن بود ک  جای  برری دفاع پ رحشاق ح  باق  

محوو مناسیات ریررن عصر صفوی با دپل خاوج  دپ وکن رساس  درشت، یک  رتحاد ب  منظوو مشابل  با 

 (.301 -307: صص 3127رمپررتووی عممان  پ دپم برقرروی وپرب  تجاوی )سمنان ،  های طلیتوسع  

حاضر بود برری جلوگیری رز  دید مریررن  ور ب  زیان هاترثاادشاهان  همچون طهماسب ک  توسع  نفوذ 

رستعماوگر ور تحمل کند پ با آنها بر ضد ترکان عممان  متحد گردد  های ارتغالحضوو آنها، دو خلیج فاو  

 (.39 -31: صص 3191)نوری ، 

، رین رپضاع حت  دو زمان  ک  صلح ما گهشت مبطوو کل  وره عیوو بازوگان  ریررن پ روپاا رز عممان  

ین دپ کشوو ریررن پ عممان  برقررو بود هم ب  خاطر گمرکات سنگین، ح  عیوو پ غیره، نامطمئن بود، چ  ب

(، ب  گزروش 311:   3191وسد ب  زمان  ک  بین ریررن پ عممان ، دوگیری پ جنگ حاکم بود )لوئ  بلان، 

علاق  درشت، چرر ک   ها وپاائرمنابع آنزمان اادشاهان صفوی خصوصاً شاه عیا  یکم برری تجاوت ربریشم با 

، شاه عیا  ب  دنیال کرد م ها عممانپ سود سرشاوی عاید  شد مربریشم ریررن رز طری  حلب ب  روپاا منتشل 

( رز طرف  تجاوت مستشیم با 12:   3113قطع رین سود کلان پ ضرب  زدن ب  عممانیها بود )ایتر پ دلاپرل ، 

 تری درشت.روپاا برری ریررن نیز منفعت بیش
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آوری عیاس  ب  علاق  حکام کشووهای مختلف خصوصاً روپاای  برری وربطذ  بذا ریذررن دو کتا  تاوی  عالم

....... اادشاهان عرص  گیت  رز مسلم پ غیذر مسذلم رز رقصذای ممالذ  " شاورت فررپرن  هست ب  عنورن ممال:ر

فرنگستان پروپ  پ کاشغر پ تیت پ هندپستان با آن حضرت طرح رلفت پ آشنای  رفکنذده رز حسذن خلشذش 

....، سلاطین فرنگی  پ اادشاهان مسیحی  رز  نمودند ممتورتر ریلچیان ب  دوگاه فرستاده رظهاو عشیدت پ دپست  

نمس  پ فررنس  پ رنگلیس پلندیس پ ارتگال پ رسپانی  پ ااپ کذ  بزوگتذرین اادشذاهان نصذاوی پ خلیفذ  لاوپ

: 3199ملت حضرت عیس  عل  نیینا پ علی  رلسلام پ مشتدری طوریف مسیحی  رست )رسذکندو بیذ  ترکمذان، 

 (.3100 -3103صص 

ب  طوو ممال شاه عیا   گردید مررت مناسیات با کشووهای روپاای  ب  فررخوو نیاز پ زمان دستخوش تغیی

( پ دو رین وره رز 34:   3191ور دو مدخل خلیج فاو  تخریب نمود )بابای ،  ها ارتغالدژهای نظام  

بهره گرفت، همینطوو شاه سلطان حسین مایل بود با دپلت فررنس  وپرب  سیاس  پ تجاوی برگزرو  هایس رنگل

حمایت نظام  فررنس  برری سرکو  رعرر  مسش  دو خلیج فاو  کند چرر ک  قصد رصل  پی رستفاده رز 

بود. دو آن زمان شاه ریررن ب  علت فشدرن نیرپی دویای  قادو ب  جلوگیری رز ورهزن  پ تاخت پ تاز رعرر  

 (.310:   3194مسش  نیود )سمنان ، 

 

 های اروپایی در ایراناولین هیأت

با دپو زدن دماغ   ها عممانبرری وهای  رز معضلات ورههای تجاوی زمین  پ وهای  رز مزرحمت  ها ارتغال

م.( پ تورنستند ب  هندپستان برسند )همان،  3412ه. ق/ 171رمیدنی  ب  وره جدید دویای  دست ایدر کردند )

  331.) 

بعد آلیوکرث بود. جزیره هرمز  رز ایشگامان سفر ب  رین مناط ، دویا سالاو پ رسکودپگاما پ چندین سال

پ ب  عنورن مدخل خلیج فاو  رز نظر رستشررو اایگاه  نظام  پ تجاوی  شد مب  پسیل  رمیررن محل  ردروه 

بسیاو مهم بود. ارتغالیان با حمل  آلیوکرث پ شکست ساکنان هرمز موف  ب  ریجاد ی  اایگاه  تجاوی دو 

 (.329:   3193گردید )میررحمدی،  هاآنهرمز شدند پ رمیر هرمز خررجگزرو 

وسماً ب  کشوو ریررن باز شد رگر چ  رز دپوة ریلخانان مغول با  مررپدرت تجاوی  ها روپاائبدینوسیل  اای 

(. تا زمان شاه عیا  یکذم 10 -13:   3171پ سیاس  بین دپ طرف مفتوح شده بود )دین ارست پ دیگررن، 

هذا ضوو درشت  باشند لکن بعدها با حضوو عناصر جدیدی ممل رنگلیسذ ها تورنستند دو منطش  هرمز حارتغال 

م. آغذاز  3232ب  رین وپند خاتم  درده شد. رپلین کوشش رنگلیسیها برری تجاوت با ریررن رز وره دویذا رز سذال 

شد. رستیل پ کرپتر دپ فرستادة رنگلیس  هستند ک  برری تحصیل فرمان بازوگان  رز شذاه عیذا  بذ  رصذفهان 

 (.121 -127،   1: ج 3190فتند )سایکس، و
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دو جنو  ریررن خاتم  دهد لهر رز  ها ارتغالبرری شاه عیا  فرصت  ریجاد شده بود تا بتورند ب  حاکمیت 

های رنگلیس  رز هیچ  کشتطرف رپ س  فرمان برری آنان صادو شد، شاه ب  فرماندرورن بنادو فرمان درد ک  ب  

دو بندو  ها ارتغال  رز فررمین ب  بندو جاس  بود پ علت رنتخا  آن حضوو گهرو ننمایند، یککمک  فرپ

 (.127هرمز بود )همان،   

فیلیپ دپم رسپانیا پ ارتغال نیز بدنیال گسترش تجاوت پ رموو بازوگان  کشوو خود بود پ ب  همین خذاطر 

 (.321:   3193سفیررن  ب  دوباو شاه عیا  یکم فرستاد )میررحمدی، 

جهانگردرن  رز سایر کشووها ممل ریتالیا نیز همچون ایتر پ دلاپرل  ب  ریررن آمدنذد، رهذدرف آنهذا دو سفرر پ 

ب  هنگام عیوو رز عممان  وفتاو خشن  آمد مایدرست، دلاپرل  کاتولی  بسیاو متعصی  ب  حسا   یشانهانوشت 

جنذگ بذا عممذان  دو کنذاو صذفویان پ ( 71   :3113مسیح  ور دیده بذود )دلاپرلذ ،  ها روپاائبا  ها عممان

برری رنتشال مسیحیان محصوو دو عممان  ب  ریررن تا آنان کاتولیذ  شذوند  ی هاورهپ  هاین زمدیگری ایدر کردن 

ریتالیذای آن زمذان  هذاییجمهووپ تحت رطاعت پ حمایت ااپ قررو گیرند رز رهدرف رپ بود رز وپن  تجاوت 

ست ک  عممان  با وفتاو خصمان  پ حمل  ب  متصرفات جمهووی پنیز نشذان پ شک  نی دهند مهم  منابع خیر 

درد دشمن خطرناک  برری منافع روپاا خصوصاً پنیز رست. جمهووی پنیز دو قرن شانزدهم میلذادی بذا درشذتن 

بیش رز صد جزیره ک  نیرپی دویای  پ کشتیررن  قوی درشتند مرکزیت رقتصادی پ تجاوی روپاذا ور بذ  دسذت 

پ تاجررن پنیذزی علذاپه  گرفت مبود. تجاوت ارمنفعت ربریشم رز چین ب  روپاا رز طری  ریررن صووت  گرفت 

هذای نزدیذ  آن بذا رز طری  دویا پ سذرزمین هاآنبر آشنای  با ریررن با کشووهای آسیای  نیز آشنای  درشتند. 

(. ایشذرپی پ 130:   3193نورح  مدیتررنذ ، شذام، قسذطنطنی ، طرربذوزرن دو روتیذاط بودنذد. )میررحمذدی، 

گسترش قلمرپ صفوی  دو نورح  خررسان، گرجستان پ قفشذاز، کردسذتان پ آذوبایجذان بذ  رعتیذاو ریذررن نذزد 

: 3127ایش متوج  ریررن ساخت )میررحمدی:  ور بیشتر رز هادپلتکشووهای روپاای  رفزپد پ همین مس ل  آن 

  330.) 

فررنس  نیز ممل سایر کشووهای روپاای  رز ربتدری قرن هفدهم میلادی ب  دنیال گسترش بازوگان  خود دو 

مشرق زمین بود رین کشوو رز طری  عممان  پ ریررن دو نظر درشت ب  هند دست یابد پ رگر بتورند دو آسیا 

   دست آپود )همان(مستعمررت  برری خود ب

گر چ  دشمن  ریررن پ عممان  باعث شد ک  رین آوزپ تحش  نیابد لذهر تصذمیم گرفذت رز طریذ  دپو زدن 

چذرر کذ  وقیذای قدوتمنذدی ممذل  وسذید مقاوه آفریشا ب  سورحل هند برسد، دستیاب  ب  هند مشکل ب  نظذر 

ری آن کشوو سخت کرده بودند )همذان(. ریذررن بذرری کاو ور بر هایهلندپ  هایس رنگل، هایول رسپان، ها ارتغال

تجاوت آنزمان فررنس  بسیاو نشش  حیات  درشت ویشلیو ب  دنیال نفوذ دو ریررن بود پ ب  همین منظذوو هیذ ت  

(، ریجاد روتیذاط بازوگذان  بذا شذرق پ خصوصذاً ریذررن منذافع 332:   3117ب  ریررن رعزرم درشت )سیووی، 

ور درشت پ رز دپ طری  رین مهم میسر بود رپل آنک  دوآمد دیگر دپلتهای روپاذای  رز  اهیفررنسوبسیاوی برری 
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کالاهای ریررن  ور رز تجاو فررنسذوی  کرد مور ناچاو  ها روپاائفرپش کالاهای ریررن  ور کاهش درد پ دپم آنک  

سذت یذافتن بذ  چنذین . جالب رست بذدرنیم بذرری دویخت مبخرند پ رین رمر سود سرشاوی ب  درمن فررنس  

پ رز آنهذا رسذتفاده کذرد بذ   درنسذت مهای مههی  ور مؤثرتر پ کاوسازتر رهدرف  دپلت فررنس  فرستادن هی ت

ه. ق یعن  ی  سال اس رز تسخیر هرمذز  3011./م 3211با ریررن دو سال  ها روپاائدنیال وپند روتیاط پ رتحاد 

نیز دو خلیج فاو  مسذتشر شذدند.  هایهلندرز آنجا،  ها غالارتتوس  قوری مشترث رنگلیس پ ریررن پ رخررج 

. بذ  (www.persiangulfstudies.com/fa/pages/430)رز طری  قشم پ گمیذرپن پرود ریذررن شذدند  هاآن

، هلنذدی بذ  بهانذ  آنکذ  دو زد پ خذوود بذین کرد مب  ریررن شاه عیا  یکم حکومت  هایهلندهنگام پوپد 

پرود جنگ شده بودند تورنستند اس رز پوپد ب  ب  رصفهان قررودردی  هایس رنگلب  نفع  هایس رنگلپ  ها ارتغال

هذا دو ریذررن بذ  سذال هذاآنارسود دو خصو  صدپو ربریشم رز ریررن پ پوپد قند ب  رین کشوو منعشد کنند، 

دو بنذدو عیذا  بذود  هایهلنده. ق اایان دپوة حضوو قدوتمند  3320./م 3949دند پ سال تجاوت مشغول بو

(ibid). 

دویافت ک  دشمن  روپاا پ عممان  آنها ور ب  طرف روتیاط با ریررن  تورن مبا ذکر مطالی  ک  شرح درده شد 

 ود.سوق درد، روتیاط  ک  بن مایة رصل  زمینة آن سود تجاوی پ دشمن  با عممان  ب

 

 فعالیت میسیونرهای مسیحی در ایران عصر صفوی هایینهزم 

ب  معنای فرستادن، وپرن  کردن  «mittere»ک  رز مشتشات فعل  «mission – em»میسیون رز کلم  لاتین کلمة 

میسیونر دو نظر گرفت  شده همانند، فردی کلمة . معان  مختلف  نیز برری شود مپ رعزرم کردن هست گرفت  

. رز منظر سیاس  پ رقتصادی پ نظام  نیز یعن  ی  طرح نظام ، شود مک  برری رنجام م موویت مههی  رعزرم 

هم چنین گرپه  رز رفررد رعزرم  ب  کشووهای خاوج  برری مناسیات سیاس  یا رقتصادی ک  ترکیب دپ 

میلادی تطاب   31پ  39 یهاقرنز فعالیت میلغان مههی  مسیح  دو ریررن ر یرگوش تعریف بالا تا حدپدی با 

 .(/www.haadi.ir/Modules/content)درود 

 فعالیت میسیونرهای مسیح  دو ریررن عصر صفوی ور رینگون  خلاص  کرد: هایین زم تورن م

گیذری نهذاد کلیسذا تیلیذغ پ ی نخست شذکلهاسدهدین مسیحیت دو ذرت خود دین  تیلیغ  رست پ رز  -

 .(73:   3171شهیدرن ، عشیل ، ) شد مموعظ  با حمایت ااپ دنیال 

تساهل مههی  اادشاهان صفوی رز زمان شاه عیا  یکم بذ  بعذد بذرری فعالیذت ریذن فرسذتادگان بسذتر  -

 .(www.haadi.ir) آمد ممناسی  ب  حسا  

ختلافذات مذههی  دپ کشذوو بذرری سذن  مذههب بودنذد ر هذا عمماندپلت صفوی شیع  مههب بود پ  -

 .(ibid)بردروی میسیونرهای مههی  روپاای  فرصت مناسی  بود بهره

http://www.persiangulfstudies.com/fa/pages/430
http://www.haadi.ir/Modules/content/
http://www.haadi.ir/
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نورزی پ سع  صدو ریررنیذان دو برخذوود بذا میسذیونرهای مسذیح  آنهذا ور نورزی پ مهمانغریبوپحی   -

 .(73:   3171شهیدرن ، عشیل ، ) کرد متشوی  پ تشویت 

ک  عممان  رز فرپش ربریشم ریررن پ رز جریان پرسط  گری سود سرشاوی ور نصذیب  درنستند م هایررن ر -

  جلوی رین جریان ور سد نماید، دو نتیجذ  علاقذ  عیا  یکم کمر همت بست  بود کاهشخص  ممل ش شوند م

 هذا روپاائچذرر کذ  روتیذاط مسذتشیم بذا  درد مذفررپرن  ب  اهیرش فرسذتادگان روپاذای  پ میسذیونرها نشذان 

 .درد منفوذعممان  ور کاهش 

ب   ، ب  خصو  ک  رسلامشد نمذکر شده دوباو صفوی مانع پوپد میلغان مههی   هایین زمبا عنایت ب   -

 .(304:   3127میررحمدی، ) گهرشت نمعنورن آخرین دین خدر، شانس مطرح شدن برری ردیان دیگر باق  

 

 رویکرد سیاست دولت صفوی در مواجهه با میسیونرهای مذهبی

اادشاهان مسیح  پ ااپ دو گسیل درشذتن متذورتر ریلچیذان بذ  علاقة رز تعییر رسکندو بی  منش  دوخصو  

حجم قابل توج  وفت پ آمد فرستادگان روپاای  ب  دوبذاو ریذررن  (3100:   3199ترکمان، )دوباو شاه عیا  

بذ  حسذا  آپوده بذا ظررفذت رز کنذاو  (همان)شاه  «حسن خل »ایدرست، رپ ک  دلیل تردد رین فرستادگان ور 

بسذتر مناسذب  ب  صررحت رز وپیکرد ممیت پ دردن تورن مپرقع  رین مشول  عیوو کرده رست، لکن  هاییزهرنگ

ب  رسذتشیال پ حمایذت  تورن مشاه عیا  یشین حاصل کرد. ب  طوو ممال دپوة برری فعالیت رین فرستادگان دو 

فرقذة پ دیگری نیکولائودی ملو رز  «فررنسیکن»فرقة شاه عیا  رز دپ کشیش ارتغال  با نام آلفونسوکوودِو پ رز 

ک  یک  اس رز دیگری ب  رصفهان آمدند رشاوه کرد. رین دپ نفر با ردعذای رینکذ  م موویذت بسذیاو  «دپمینیکن»

. شذاه (311:   3191لوئ  بلان، )هرمز پرود ریررن شدند یرة جزمهم  رز سوی ااپ پ اادشاه رسپانیا دروند رز 

ادشذاه رسذپانیا آنهذا ور وپرنذ  روپاذا بذرری اذاپ پ ا ی هانام اهیرری  شایان  رز آنها ب  عمل آپود پ با هدریا پ 

. دو ورسذتای نشذان دردن حسذن نیذت اادشذاهان صذفوی بذ  فرسذتادگان روپاذای  گذاه  رز (همذان)ساخت 

م. شاه عیا  یکم ب  ژرن تاده فرمان  3237ق./ 3011ب  عنورن ممال دو سال  شد مآنها بهره گرفت   یتورنمندها

 کند.درد کتا  زبوو درپد ور ب  فاوس  ترجم  

تاده برری آشنا ساختن شاه با صنعت چاپ ی  نسخ  رنجیل چاپ شد ب  زبان عرب  ور ب  رپ هدی  کذرد پ 

 3011، دو سذال (729:   3149فلسذف ، )شاه با آپودن ماشین آلات چااخان  رز وم ب  رصفهان مورفشت نمود 

دو ورسذتای ردرمذ   (همذان)وره رفتاد دو رصفهان ب   هایتملرپلین دستگاه چاپ ریررن  دو صومع  کاو  3217ق/ 

م. ب  کشیشذان کذاو ملیذت رجذازه درده شذد تذا مدروسذ  بذرری تذدویس  3217ق/ 3010رین سیاست دو سال 

بذرری آمذوزش کودکذان  «سن بل»پ  «سن ایر» یهاناملاتین دو رصفهان ب  وره رندرزند، رین مدرو  با  یهازبان

 هذاییترقل. دو مجمذوع اادشذاهان صذفوی بذ  (712ان،   همذ)رتیاع پ مهمان مسیح  شاه ت سیس شذدند 

 مسیح  رمتیازرت  دردند پ رز هی ت های مههی  کاتولی  حمایت نمودند.
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رز پجود مسیحیان رستفاده کذرد پ دو رمذوو بازوگذان  رز رورمنذ  بهذره بذرد  هادپوهدپلت صفوی دو تمام  

جورنان گرج  ور ب  خدمت گرفتذ  بذود پ گذاه  بذ  . شاه عیا  یکم برخ  رز (303:   3127میررحمدی، )

 .(301همان،   ) کرد مهای  دیپلماس  مهم  محول مسیحیان م موویت

میلغین دین مسذیح رجذازه دردنذد دو سررسذر کشذوو  هاییئتهطی  گزروشات  رز همان دپوه شاه ریررن ب  

کذ  بخورهنذد  یرنشطذ نذدگان دو هذر پظایف خود ور دو کمال آزردی رنجام دهند پ مورفشت کردنذد ریذن نمای

 .(11:   3142سفرنام  سانسون، )مؤسسات دین  خود ور دریر نمایند 

 

 نحوه فعالیت میسیونرهای مذهبی در عصر صفویه

کرملذ ، رگوسذتین، فررنسذیکن، دپمینذیکن،  یهافرقذ صفوی بیشذتر کاتولیذ  پ رز دپوة میسیونرهای مههی  

، ریتالیذا، فررنسذ  پ هلنذد، لهسذتان پ (ارتغذال)پ ژپزئیت ها بودند پ رز کشووهای رسذپانیا  (کااوچ )کااوسن 

پظیفذ  میسذیونرهای مذههی  دو  ینترمهم (304:   3127میررحمدی، ) شدند ممجاوستان ب  ریررن فرستاده 

مسذیحیان ریذررن پ  دیذن بذ  پیذژه هذاییترقلریررن ترپیج عشاید دین  بود آنها بر وپی تغییر دین مسذلمانان، 

 یهذادپلتپ دو عین حال پظیف  وسیدگ  ب  رموو سیاسذ  پ تجذاوی  شدند مخاوجیان غیرکاتولی  متمرکز 

پ ریذن  وسذاندند محکام روپاای  ور نیز ب  مشصذد  یهانام . دردند ممتیوع خود ور نیز بر عهده درشت  پ رنجام 

، خوره م موورن سیاسذ  پ خذوره رشذخا  هانام نک  حاملان کاو بر ریشان نفع مادی زیادی ب  دنیال درشت چنا

. بعض  رز ریذن کشیشذان بذا تسذل  بذر زبذان (301همان،   ) کردند مدیگر رز دوباو ریررن مشروی دویافت 

، ب  طوو ممال ورفائل دپمان ک  تشرییاً حذدپد نذیم دردند ممتیوع خود رطلاعات ذی قیمت   یهادپلتفاوس  ب  

قرن دو ریررن رقامت درشت رطلاعات زیادی دو زمین  پضعیت سیاس  پ رقتصادی ریررن تهیذ  پ روسذال کذرد پ 

همین مهم ب  دپلت فررنس  رمکان درد تا مشدمات ت سیس شرکت هند شذرق  فررنسذ  ور فذررهم نمایذد. بیشذتر 

موف  ب  ساختن کلیسا پ صومع  دو رصفهان پ شهرهای بزوگذ  ممذل تیریذز پ شذیررز میلغین مههی  دو ریررن 

پ  هذایتفعال. کرمل  های ریتالیای  معمولاً دو رصفهان، شیررز، بندوعیا  پ تیریز مستشر شده پ بذ  گردیدند م

ورن پ هذذا دو نخجذذینیکندپمرسذذپانیول ، دو رصذذفهان،  –هذذای ارتغذذال  شذذدند، رگوسذذتین متیلیذذغ مشذذغول 

. ژپزئیذت هذا کذ  وهیذری کردنذد مهای فررنسوی بیشتر دو رصفهان، بندوعیا ، شیررز پ تیریز تیلیغ کااوسن

م. دو رصذذفهان پ تیریذذز پ شذذماخ  پ ریذذرپرن بذذ  فعالیذذت مشذذغول بودنذذد  3211فررنسذذوی درشذذتند دو سذذال 

ریذن قییذل توسذ  حکومذت  . رمتیاز اوشیدن لیا ، ساختن کلیسا پ مسذائل  رز(304:   3127میررحمدی، )

شاه عیذا  یکذم صذفوی رسذت دپوة . با آنک  رپج وفت پ آمد رین هی ت ها دو شد مصفوی ب  میلغین درده 

. دو قذررودردی کذ  مذابین بردنذد ملکن میلغین مسیح  دو ردپرو مختلف عصر صفوی رز رین تسهیلات بهذره 

اودهم منعشد گردید فررنس  علاپه بر حذ  قضذاپت نماینده لوئ  چه «ا  یر پیکتوو میشل»حسین پ سلطانشاه

پ سایر  هارسشفپ معافیت انج سال  عوروض گمرک ، تورنست ب  رمتیاز آزردی فعالیت  (کاایتولاسیون)کنسول  
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. گذاه  (331:   3194سذمنان ، )مههی  فررنسوی برری رجرری پظایف دینذ  خذود دسذت یابذد  یهامیلغ

متیوع خود درشتند پ مهرکررت آنهذا  یهادپلتکررت سیاس  پ تجاوی ور رز های مههی  وسماً مجوز مهرهی ت

م. هیذ ت  رز کشیشذان ارتغذال  پ رسذپانیای  بذ  ریذررن  3201. دو فووی  شد ممنتج ب  عشد قررودردهای مهم  

آمدند ک  با تشدیم هدریای  رز طرف اادشاه رسپانیا پرود مهرکررت مهم  میتن  بر رنعشاد قررودرد تجذاوی، رجذازه 

، 3دو خلذیج فذاو  گردیذد. ریذن کشیشذان درکذرپز هایائ رسذپانتیلیغ دین مسیحیت پ حل مشکلات تجذاوی 

 (.327:   3193میررحمدی، )بود نام درشتند  رشعهدهک  ویاست هی ت بر  1پ دپگوپآ 1سپریتوسانتور

 

 صفوی عصر ایران مذهبی هاییتاقل با اروپایی میسیونرهای مناسبات

 دپوه دو بجذز گفت تورن م ،شدند م مسیحیان پ یهودیان زوتشتیان، شامل مههی  هاییترقل صفوی عصر دو

 دو خصوصذاً دیگذری هاییاتمال جزی  بر علاپه آنها گرفتند م قررو رذیت پ آزرو موود معمولاً یکم عیا  شاه

 ور ریذررن صذادورت دوصد بیشترین ک  ربریشم تجاوت عمده ک  چرر کردند م اردرخت خاوج  تجاوت حوزه

 صذفوی  دپوه سررسر دو کرد ردعا تورن م رحورل رین با. شد م رنجام عده رین توس  درد م رختصا  خود ب 

 رز طذووهمذین آنهذا کردنذد م حمایت آنها رز هم پ دردند م رمتیازرت  مسیح  هاییترقل ب  صفوی اادشاهان

 شذاه خدمت ب  یرعده گرج  جورنان میان رز بردند م بهره نیز دیپلماس  ینم موو کسوت دو روض  بازوگانان

 ریذن تلذاش محصذول خذاوج  تجاوت سود پ وپن  بودند، صفوی  جدید سپاه رصل  هست  پ دوآمدند عیا 

 رورمنذ  دپوه ریذن رنتهای دو گرچ  کردند م بازی رساس  نشش جریان رین دو رصفهان جلفای رورمن  پ بود عده

  درشذت یرتذ ث صذفوی حکومذت سذشوط دو مهذم ریذن پ درشذتند قذررو فشاو پ آزرو موود رقشاو سایر ممل هم

 خذاث دو مسیح  مختلف یهافرق  رختلاف شده ذکر مورود بر علاپه ،(301 - 300 صص: 3127 میررحمدی،)

 بودنذد کاتولیذ  عموماً مههی  میسیونرهای. (72  : 3113 دلاپرل ،) رفزپد م شرریطشان سخت  بر هم ریررن

 خذاث دو مسذیح  هذای خاوج حتذ  پ ریررنیان ساختن کاتولی  مصرپف ور خود تلاش تمام بود طییع  لهر

 کذ  کنذد م دعذوت آنذان رز هذم پ کرده رشاوه ها روپاائ رختلاف ب  هم خود سفرنام  دو دلاپرل . سازند ریررن

 رتحذاد هذدف بذر علذاپه رپ گردند آگاه رختلاف رین رز( 101  : 3113 دلاپرل ،) "کافررن " پ ریررنیان نگهروند

 کاتولیذ  پ ریررن ب  عممان  دو محصوو مسیحیان رنتشال حد دو بروگتری هدف دنیال ب  عممان ، علی  بر ریررن

 رختیذاو دو ور مکذان  عیذا  شذاه حمایذت بذا پ دوآپوده اذاپ رنشیاد ب  ور آنها پسیل بدین تا بود آنها ساختن

 جدیذد وم ور نذامش کذ  یرمنطشذ  کننذد براذا ریررن دو کاتولی  بزوگ جامع  ی  بتورنند تا گهرشت  مسیحیان

 شذهرپندرن عنذورن بذ  ریذررن رورمنذ  گفذت باید مجموع دو. باشد درور نیز ور وم خصوصیات تمام  پ بگهروند

                                                      
1. Dacruz 
2. Spiritu Santo 
3. Du Gouvea 
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 نیذز اایتخت دو جلفا رورمن  کردند م حرکت ریررن نفع ب  پ عممان  علی  بر ها روپاائ موقع هر پ بودند ریررن 

 نزدیذ  هذم بذ  روپاذا پ عممذان  زمذان هذر پ درشتند خوب  وپرب  روپاای  هایی کاتول پ مسیح  میلغین با

 (.47  : 3119 هاشم ، رعررب ) شد م تیره ریررن ساکن روپاای  مسیحیان پ ریررن رورمن  وپرب  شدند م

 

 صفویه دوره در مسیحی مبلغان عملکرد بررسی

 ریررن کشوو دو آنها حضوو هاییزهرنگ ب  توج  با ور مسیح  میلغان بایست  عملکرد رست معتشد نگاونده

 حوزه دو ور کدرم هر تورنیم م کنیم تفکی  ور آنها هاییزهرنگ تورنستیم پقت  عیاوت  ب . کرد روزیاب  پ بروس 

 پ برسند خود رهدرف ب  مختلف تورنستند یهاحوزهمسیح  دو  کشیشان آیا ک  نمائیم روزیاب  خودش خا 

 نرسیدندع خود رهدرف ب  آنک  یا

 تذورن م هسذتند مذا رختیذاو دو خصو  رین دو ک  دپم  دست پ رپل دست منابع تمام  رز رستمنا  بدپن

 رنگیذزه تذورن نم لکذن شذدند م گسیل روپاای  یهادپلت مستشیم حمایت با مههی  های هیات کرد رستنیاط

 مسذئل  عممذان  ظهوو نیست شک . درنست تجاوی رقتصادی پ سیاس  مسائل صرفاً ور مسیح  کشیشان رصل 

 روپاای  یهادپلت نتیج  دو (29  : 3171 شریف، حسین  اوو، حاجیان) بود روپاای  مسیحیان وپز آن مهم

 پ بذود روپاذا پ ریذررن مابین خطرناک  حائل عممان  آنک  ضمن بستند همت کمر مسیحیت رشاع  برری ااپ پ

 مذههب شذیع  ریذررن بذا رتحذاد بذود، رندرختذ  خطذر بذ  ور ربریشذم خصوصذاً ریررن  کالاهای سود ار تجاوت

 روپاذا بذ  نسذیت ها عممان وشد ب  وپ توج  پ جملات توقف دو پ بکاهد ها عممان نظام  قوه رز تورنست م

 رینگونذ  ور ریذررن بذ  دوآمذدن مذههی  میسذیونرهای رنگیذزه رپلویذت، بنذدی دوج  با تورن م لهر. باشد مؤثر

 :کرد بندیدست 

 مههی  -3

 نظام  - سیاس  -1

 تجاوی - رقتصادی -1

 فعالیذت خذود فرقذ  غلیذ  پ شهرت برری شرق دو مسیح  مههی  یهافرق  رز کدرم هر بود معتشد شاودن

 تغییذر ریذررن، دو مسیح  میلغان عمده هدف ک  رست کرده رذعان شاودن (134  : 3111 شاودن،) کردند م

 ممذال طذوو بذ  رست درشت  بیان مورودی نیز مسلمانان جه  وپش گوناگون هاییوهش رز رست، مسلمانان دین

 بذ  کمذ  مشذتاق رینکذ  پ مذردم وریگذان معالج  با پ خورندند م جررح پ ازش  ور خود عادی مردم بین دو

 سذفیررن صذفوی عصذر قررودردهذای دو (139   همذان،) خورندند م فرر خود کیش ب  ور آنها هستند همنوع

 پ مذههی  مررسذم پ پظذایف رنجذام آزردی جهذت دو حشوق  بتورنند تا کردند م ور خود سع  تمام  روپاای 

 .آپوند دست ب  کشیشان برری تیلیغ مجوز
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 هذم بذا شذدیدی وقابذت خذود مذههی  هایتهی  فعالیت برری رجازه کسب دو روپاای  کشووهای تمام 

 صذفوی عصر ریررن با تجاوی پ سیاس  قررودردهای عشد دو روپاای  کشوو آخرین ک  هایفررنسو حت  درشتند

 میلذغ هذایتهی  برری مررکزی یست س رجازه رپل عیا  شاه رز تا فرستاد ریررن ب  ت هی  ویشلیو زمان رز بودند

 ریذررن دو میلذغ هیذات پ شذدند مجوز رین گرفتن ب  موف  هاآن کند، رخه شهرها دیگر پ رصفهان دو کااوسن

 .(332  : 3117 سیووی،) گردید یست س

 توسذ  یسذوع  میلغذین تهیذ  یست سذ بذا سذیووی گذزروش بذ  پ بودند کاتولی  مسیح  میلغان رغلب

 تعذدرد ویگذوودی، فررنسذور اذدو ویاسذت بذ  شیررز پ جلفا یعن  رصفهان نشین مسیح  حوم  دو هایفررنسو

 هذا، آگوسذتین ،هایسفررنسذ ،هذاینیکندپم وسذید  انج ب  بودند فعال ریررن دو ک  خاوج  مههی  هاییشتطر

 رصذفهان، دو رغلذب پ بودنذد ریتالیذای  صفوی، عصر کرمل  میلغان. (49   همان،) ها یسوع  پ ها کاومل 

 رصذفهان دو کلیسذا پ صذومع  ساختن ب  موف  پ بودند مشغول فعالیت ب  پ ساکن تیریز پ بندوعیا  پ شیررز

 .(19  : 3110 ثورقب،) گردیدند نیز

  آن مردم کردن مسیح  شرط ب  ارتغال پ رسپانیا بین. ق 701/ م 3474 سال دو ااپ توس  جهان تشسیم

 سفرر، همرره ب  ور مسیح  میلغان هموروه پ شد شرق دو مسیحیت تیلیغ رنگیزه گسترش باعث هاینسرزم

  : 3129 حائری،) کرد م سررزیر ریررن ب  ور رستعماوگررن حائری چون نویسندگان  عشیده ب  پ بازوگانان

 هایت هی رنگیزه ینترعمده مسیحیت ترپیج برری تیلغ ک  کرد حاصل یشین تورن م فوق مسائل ذکر با. (49

 بیشتر دو. ندرشت رهمیت آنها برری رنگیزه رین رز کمتر نیز تجاوی پ رقتصادی سیاس ، رهدرف لکن بود مههی 

 هیات ک  گاه  پ درشتند حضوو مههی  میلغین پ کشیشان تجاوی پ سیاس  های هیات پ سفیر روسال مورود

 کلیسای حائری ممل رفرردی. گردید م دنیال آنها توس  نیز تجاوی پ سیاس  هاییتم موو بود مههی  صرفاً

 (341  : 3129 حائری،) رندنموده قلمدرد رستعماو مههی  شاخ  ور مههی  میلغ های هیات پ کاتولی 

 معتشد رپ ،(همان) باشد درشت  سودمندی هاییریگبهره نتورنست ریررن ایوندها آن وپند دو رست معتشد گرچ 

 شاهان پ فرمانرپریان اشتییان  رز بردرویبهره با ور خود آزموده هاییشکش زمان آن کاتولی  کلیسای رست

 یهاخورست  ب  مههی  پ معنوی یهاوره رز بتورنند تا فرستاد م زمین مشرق کشووهای دوباوهای ب  روپاا

 تا ریررن دو روپاای  میسیونری های هیات وقابت رلیت  (493   همان،) یابند خودددست رنحصاوی پ مادی

 مشام وفتن بالا پ میلادی 39 پ 32 قرپن ط  ااپ یافتن قدوت ک  چرر کند م تشویت ور بالا نظری  زیادی حد

 کشیشان شد موجب فررنس  پ رسپانیا ممل روپاا دوباوهای دو ااپ سیاس  نفوذ پ های کاتول بین رپ مههی 

  : 3147 مشام ، قائم) گردند پرود رلملل بین سیاس  یهاصحن  ب  کلیسا نمایندگان عنورن ب  کاتولی 

 روپاا دو روپاای  یهادپلت ک  گاه  رما هستیم ریررن دو مههی  های هیات بین همکاوی شاهد گرچ . (322

 ریررن دو ،کرد م وقابت قدوت بروسر روپاای  یهادپلت با ااپ هرگاه پ اردرختند م جنگ پ وقابت ب  هم با

 کشیشان پوپد ممال طوو ب . (373 - 370   همان،) خوود م هم ب  هافرق  رین بین همکاوی پ دپست  نیز
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 ور ملیت کاو مههی  هاییئته پ هلند پ تجاوی رنگلیس پ سیاس  ماموورن نگررن  باعث رصفهان ب  فررنسوی

 .(همان) گردید باعث

 

 گیرینتیجه

 مسذیح  ممال  ب  حمل  با ها عممان بود، دو ریررن مسیح  مههی  میلغان فعالیت گسترش عصر صفوی عصر

 ب  پ آزرد تجاوت مانع روپاا پ ریررن میان حائل  عنورن ب  آنک  ضمن بودند ساخت  بزوگ  خطر متوج  ور آنان

 گهرشذتند نم گریپرسط  رنجام پ کالا تجاوت مسیر گرفتن دست ب  با ها عممان ،شدند م ریررن با آنها دودسر

 شذود، آنهذا نصذیب ربریشم ممل گررنیهای  کالاهای موود دو خصوصاً ریررن با مستشیم تجاوت رز سرشاوی سود

 رپلویذت دوجذ  رز قیمذت روزرن رپلیذ  مورد ب  یاب  دست پ شرق  ممال  دو نفوذ برری ها روپاائ یهاوقابت

 عممذان  ،کذرد م مهیذا ور ریذررن دو سذفرر فرستادن برری لازم هایین زم پ بود برخوودرو ها روپاائ برری بالای 

 ریذررن دو روپاذا بذا رتحذاد بذرری لازم مههی  پ سیاس  پ نظام  هاییزهرنگ پ بود روپاا پ ریررن مشترث دشمن

 مؤثر هاآن رهدرف ایشیرد دو شده فرستاده هایتهی  همرره مسیح  کشیشان حضوو بود، موجود صفوی عصر

 کننذد دنیذال نیز ور سیاس  پ تجاوی هاییتم موو تورنستند م تنهای  ب  خود هم میسیونری های هیات پ بود

 مهمذ  نشش روپاای  یهادپلت تجاوی پ سیاس  وپرب  موفشیت پ توسع  پ ریجاد برری رفررد رین نیست شک 

 رجتمذاع  پ سیاسذ  مذههی ، خا  بافت لحاظ ب  ریررن دو خود آئین گسترش دوخصو  لکن کردند بازی

 دو درخلذ  ایذاا  یهاجنگ پقوع پ صفوی  سشوط پ رصفهان ب  رفغان محمود حمل  با. نیافتند توقیف  موجود

 پ ضذعیف نیذز آنها تیلیغ  هاییتفعال پ نموده ترث ور ریررن مسیح  میلغان پ مههی  های هیات بیشتر ریررن،

 .گردید وم  کم
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The Role of Religious Missionaries in Developing Iran-Europe Political and 

Business Relations in the Safavid Era 

 

Abstract 

 

The Safavid era (1135-907 AH / 1722-1501 AD) was the era of dramatic expansion of 

the activity of European religious missionaries in Iran. During this period, European 

powers competed to penetrate the eastern territories and obtain cheap raw materials, 

while their territories and foreign trade were also heavily endangered by the Ottomans, 

thus Iran as an Ottoman neighbor and enemy. And at the same time, as the European 

business side, it was a good option for unification. The question of the present study is 

whether missionaries and missionaries contributed to the development of political and 

business relations between Iran and Europe during the Safavid era? It tries to answer 

this question by descriptive research method and gathering information from reports, 

historical and research sources, travelogues and documents. 

Apart from religious motives, it seems that political and economic reasons were 

particularly important in sending religious groups to Iran. The findings of the present 

study indicate that religious missionaries did not succeed in spreading Christianity in 

Iran but were able to play an important role in the development of political and business 

relations between Iran and Europe. 

 

Keywords: missionary, European governments, Safavid, political and business 

relations. 

 

 


