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چکیده

صفویه ،نخستین حکومت شیعی اثناعشری مستقل و فراگیر و اولین آزمون دولتی شیعی
و اولین صحنه ورود تقریبی علما به سیاست و حکومت است  .نحوه تعامل این دولت باا
اقلیت های دینی غیرمسلمان یکی از مساالل و ابهاماا دوره ماورور اسات .مهمتارین
اقلیت دینی از حیث تعداد و جایگاه ،مسیحیان بودناد .در نوشاتاری دیگار دوره نخسات
حکومت صفویه تحت عنوان «دوره اقتدار و تثبیت» بررسی شد  .این پاووه تعامال و
رویکرد حکاا در دوره دو حکاومتی ،یعنای دوران عاعو و زواو و گساترع تع ا
موهبی بعد از شاهعباس تا زمان انقراض ،را بررسی میرند و به ایان پرسا ها پاسا
میدهد ره :نحوه تعامل حکا صافوی باا مسایحیان گگوناه باوده و از گاه الگوهاا و
متغیرهایی تبعیت میررده است؟ و آیا این رویه یکسان یا متفاو و منعطو بوده است؟
روع تحقیق تحلیلیتوصیفی است و با مطالعه منااب تااریخی و تحلیلهاا و مطالعاا
مستشرقان متأخر و صاح نظران داخلی انجا شده است .به نظر میرسد روند تعامل با
اقلیت مسیحی یکسان نبوده و در ساوهای پایاانی حکومات صافوی باه دلیال عاعو
حکومت و قدر درباریان و علما ،سختگ یری و نامالیما افزای یافته باشد.
کلیدواژهها :اقلیتهای دینی ،حکومت صفوی ،صفویه ،مسیحیان ،ارمنیان.
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** دانشجوی دکتری شیعهشناسی ،دانشگاه ادیان و مذاهب قم (نویسنده
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مقدمه
مسیحیان ایران ،بزرگتر ین اقلیت دینی کشور در عهد صفویه بودهاند که برر اسرا
گزارشهای مستشرقان و مورخانی مانند دالواله ( ،)440 :0036( 1)Pitro Della Valleکشیشان
3
2
ژزوئیت ( ،)02 :0031لکهارت ( ،)39 :0040( )Laurence Lokhartدرهوهانیان ( Harootun Der
 01 :0036( )Hovanianو  ،)031و با برآوردهای صورتگرفته میتوان گفت جمعیت تقریبی
 211هزار نفر 0 ،درصد جمعیت ایران و  94درصد جمعیت اقلیتهای ایران را تشرکی
میدادند (مسیحا .)41 :0060 ،مضافاً بر این ،بیشتر آنها از نفوذ فراوان و در خور توجهی نیز
برخوردار بودند و به عبارتی از اقلیت های مهم و تأثیرگذار کشور به شمار میآمدنرد .از
آنجا که دولت های پیشرفته و مطرح آن روز اغلب به مسیحیت گرایش داشرتند ،فرراز و
نشیب مراودات و تحوالت اجتماعی و سیاسی در تعام برا ایرن کشرورها همرواره برر
وضعیت و نحوه تعام دولت با اینها مؤثر بود .در بررسی نوع نگاه و تعامالت در تمامی
این نوشتار ،یک نکته را نیز باید مد نظر قرار داد و آن سایه احتمالی تعارضات مذهبی بین
شیعه و اه سنت بر تعامالت با دیگر ادیان است .هرچند در این دوره دامنه نزاع و ستیز
با همسایگان سرنی عممرانی و ازبرک ترا انردازهای فرروکش کررده ،امرا همننران نگراه
دشمنانگاری سنیان در اندیشه و اذهان حکام و مردم مستقر مانده بود.
این نوشتار نحوه تعام دولت صفوی با اقلیتها را در مقطع زمانی ضعف و انحالل
حکومت صفویان میکاود .مسئله اصلی در این پژوهش این است که :تعام و مواجهره
حکام و دولت صفوی در این دوره با اقلیتهای دینی چگونه بوده است؟
روش تحقیق ،به سنت مرسروم مطالعرات تراری ی ،توصریفیتحلیلری اسرت .بردین
صورت که اطالعات بر اسا مطالعه منابع دستاول و مآخرذ اطالعراتی جمرعآوری و
بر اسا آن تحلی و نتیجه گیری می شود .می توان گفت تاکنون پژوهش ویژه و کراملی
در این زمینه صورت نگرفته است.
منابع پژوهش حاضر عبارت است از :منابع دست اول ،شام تواریخ معتبر این دوره
مانند عبا نامره ،خالصرة السریر ،تراریخ شراهصرفی و  ...و سرفرنامههرایی کره سرفرا و
فرنگیان حاضر در ایران نگاشتهاند؛ مانند سفرنامههرای شراردن ( 4،)Jean Chardinتاورنیره
( 5 ،)Jean Baptiste Tavernierسانسون ( ،)Sansonدالوالره ،کمففرر ( 6)Engelbert Kampherو ...؛
و منابع دست دوم ،شام پژوهشهای محققان ایرانری ماننرد پراریزی ،آقراجری و  ...و
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مستشرقان و محققان غیرایرانی مانند لکهارت ،ویلرم فلرور ( ،)Williem Floorرودی متری
( ،)Rudolph P. Matheeراجر سیوری ( 7،)Roger Savoryوالتر هینتس ( )Walther Hinzو . ...
در این نوشتار ،نحوه تعام حکومت صرفوی برا اقلیرتهرا در دوره دوم ،کره «دوره
ضعف و تعصب مذهبی» است ،بررسی میشود .در نگاه برخی صراحبنظرران ،بعرد از
پایان حکومت شاه عبا اول ،هرچند دولت صفوی همننان اقتدار و شوکت خویش را
حداق تا زمان حکمرانری دو پادشراه دیگرر حفر کررده برود امرا رونرد اضرمحالل و
اوجگرفتن تعصب مذهبی از همین زمان بهتدریج شروع میشود (شاردن.)062 :0092 ،
ثبات و تسامح پیشین در دوره شاهصفی ( 8391- 8301ه.ق 8291- 8211/.م).
شاه صفی پس از مرگ عبا اول ( 0103ه.ق ).و شاید بره اشرارت و وصریت وی بره
ت ت سلطنت نشست (حسینی 04 :0033 ،و  .)201مجموعه گزارشهرای مکترو دربرارۀ
مسیحیان دورۀ وی ،حکایت از آرامش اوضاع و تعام نسبتاً ممبتی با این اقلیت دارد .از
اینرو برخی تحلیل گران معتقدنرد سیاسرت مرذهبی وی در قبرال اقلیرتهرا و از جملره
مسیحیان ،کمابیش تداوم سیاست پیشین جردش برود (آقراجری .)001 :0036 ،امرا شرواهد
تاری ی بیانگر هر دو دسته تعامالت ممبت و منفی است .برای نمونره شراهصرفی بررای
نشان دادن حمایت خود از اقلیتهای مذهبی در سال اول سلطنتش فرمان داد خانههرایی
را که بر روی زمینهای واگذاریشده به ارمنیان ساخته شده ،بره ارمنیران واگرذار کننرد.
همننین در سال  0900م 0140( .ه .ق ).فرمانی صادر کررد کره برر اسرا آن از تصرر
اموال ارمنیانی که در خارج از کشور فوت میکردند جلوگیری میشد .نیز در سال 0900
م 0140( .ه .ق ).به مأموران شاهی و راهدارها دستور داد به عناوین م تلرف از بازرگانران
ارمنی اخاذی نکنند (رائین 9 :0046 ،و .)001
فلور از توجه ویژه شاه به مسیحیان و دادرسی مستقیم از آنها تمجید مریکنرد (فلرور،
 .)20 :0031شاردن از وضعیت خو ارمنیان اصفهان (شراردن )033 ،3 :0013 ،و سیوری نیز
از رفتار رأفتآمیز و دلنسب او یاد کردهاند (سیوری .)223 :0031 ،گزارشهای لکهارت و
8
اولئاریو ( )Adam Oleariusنیز مؤید همین مطلب است (لکهرارت02 :0040 ،؛ اولئراریو ،
 .)013 :0090شاه صفی مانند جدش ،شاه عبا اول با ارمنیان رفت و آمد داشت ،به خانره
تجار معتبر ارمنی نیز می رفت و در آنجا بزم شرا بر پا میداشرت (شراردن.)061 :0013 ،
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وی همننین در مراسم و اعیاد مسیحیان نیز شرکت میکرد (خواجگی اصرفهانی93 :0093 ،

و 31؛ واله قزوینی اصفهانی .)212 :0032 ،ارمنیان نیز مراسم مذهبی خویش را در کمال آزادی
برگزار میکردند (اولئاریو  .)99- 91 :0090 ،مجموعه مکاتبات ثبتشده از وی نیز حراکی
از آن است که در تعام با اروپاییان هم ادامهدهندۀ سیرۀ شراهعبرا برود (ثابتیران:0040 ،
 .)041- 003وی در برخی از نامهها بر آزادی مذهبی و دینی مسیحیان برا قاطعیرت تأکیرد
میکند (نوایی.)93 :0090 ،
اما علیرغم گزارشهای رفتار مالیم شاه با مسیحیان ،برخی کنشهای خشونتآمیرز
یا نامالیم با مسیحیان نیز از وی گزارش شده است .نمونره بسریار جنجرالبرانگیرز ایرن
دوره ،قت رودلف ( ،)Rodelfساعت ساز سوئیسی بود که بازتا بسیاری داشت (تاورنیره،
 )101- 129 :0090و برخی مستشرقان و سفرنامهنویسان آن را شروع افول رفراه و شروکت
مسیحیان برشمرده اند (شاردن062 :0092 ،؛ تاورنیه .)106 :0090 ،سوای جریان رودلف و قت
مسئلهساز وی ،گزارشهای دیگری نیز از اجبار یا اکراه ارمنیان و مسیحیان موجود است
(اولئاریو  .)226 :0090 ،همننین ،از ختنهکردن اجباری ش صی ارمنی به دستور شاه یراد
شده است (همان .)220 :گزارش های یورش به گرجستان نیز موجود است (حسینی فسایی،
 )66 :0093که علت آن را نافرمرانی حکمرران گرجسرتان و شرورش جرداییطلبران ذکرر
کرده اند (مهدوی .)010 :0033 ،همننرین ،وی رفتارهرایی مرذهبی ماننرد دسرتور ت ریرب
می انه ها و ری تن خمهای شرا  ،در ابتدای سلطنتش داشته است (حسینی فسایی:0093 ،
20؛ حسینی تفرشی.)221 :0033 ،
اما در نگاه کلی ،میتوان پذیرفت که شاهصفی ،سروای برخری رفتارهرای جزئری برا
ارمنیان و مسیحیان ،که عمدتاً به سبب خشونت طبع و بیتردبیری وی بروده اسرت ،در
مجموع ،نگاه و سیره به قول خود «شاهبابا اناراللّه برهانه» را دنبال میکرده (ثابتیران:0040 ،
 )003- 041و به نظر میرسد الگویی از وی آموخته بود.
شروع نامالیمات و آهنگ اضممحالل بما روی کمار آممدن شماهعبماس دوم (8391-8311
ه.ق 8291-8222/م).
پس از شاه صفی ،فرزند هشتسالهاش ،عبرا بره ت رت سرلطنت نشسرت (شراملو،
 .)293 :0030برخی گزارشهرای مورخران حراکی از آن اسرت کره خصرلتهرا و مرنش
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شاهعبا دوم بسیار شبیه جد اعالیش شراهعبرا یکرم بروده اسرت .وی را دادگسرتر،
باتدبیر ،مقتدر و مهربان با اقلیتهرا توصریف کرردهانرد (کروسینسرکی39 :0090 ،؛ قزوینری،
 :0020زح) .ظاهراً شاه تعصب مذهبی خویش را داشته و گویا قردرت علمرا نیرز کره در
دوره شاهعبا یکم کمی محدود شده ،مجدداً فزونری یافتره برود .از مجموعره نقر هرا
چنین برمی آید که ویژگی های مذهبی عبا دوم نیز مانند شاهعبا کبیر چنردان ثابرت
و یکنواخت نبود .وی که از سال اول سلطنت ( 0112ه.ق ).تحرت تعلریم عرالمی بره نرام
«میرمرتضی اصفهانی» (م 0130 .ه .ق ).قرار گرفتره و خوانردن و نوشرتن را از او آموختره
بود (قزوینی21 :0020 ،؛ خواجگی اصفهانی )013- 013 :0093 ،گاهی پشت سر علمای بزرگری
چون مالمحسن فیض کاشانی ( 0161- 0113ه.ق ).نماز میگزارد و حاضرر مریشرد بررای
مسیحیان ،علمای بالد را بیازارد.
محمدطاهر قزوینی دو نق یکی از روزهخواری و دیگر از روزهداری شراه گرزارش
داده اسرت (قزوینرری 213 :0020 ،و  .)209وی در ایررن دوران چنرران از خررود ش صرریت و
سیاست مذهبی نشان داده که در سال  0191ه.ق .هنگامی که «کلیسای لوری و منسرک»
فرو ری ت ،آن را نتیجه «پاسداری شریعت» اعلیحضرت ظ اللهی دانستند (همان.)203 :
فراهم آوردن طعام حالل برای شاه از کاروانسرای ویژه این امر ،نیز شرایان توجره اسرت
(همان) .همننین ،ارتباط شاه با علما نیز مناسب گزارش شده اسرت (شراملو )02 :0030 ،و
حتی سفارش نگارش برخی متون را به علمایی چون محمردتقی مجلسری (متوفرای 0131
ه .ق ).و مالخلی اللّه قزوینی (متوفای  0136ه.ق ).میدهد (همان .)031- 034 :مجموعه رفترار
شاه عبا ثانی به گونهای بود که برخی صاحبنظرران معتقدنرد رفترار مرذهبی وی نیرز
کامالً تابع سیاست بوده است (آقاجری019 :0036 ،؛ .)Matthee, n.d.: 24
گزارشهای مناسبات ممبت وی با ارمنیان و مسیحیان بسیار است .مطابق گزارشهرا،
شاه در مراسم عید مذهبی مسیحیان شررکت مریجسرت (تاورنیره .)406 :0090 ،سریاحانی
چون تاورنیه ،شاردن ،کروسینسکی ( )Krusinskiو کمففر وی را ستودند که بیرانگر رفترار
مسالمت آمیز او با آنان و همکیشانشران اسرت (تاورنیره403 0090 ،؛ کروسینسرکی21 :0090 ،؛
شاردن00- 01/6 :0013 ،؛ کمففرر .)41 :0091 ،وی دسرتور داده برود بررای سرکونت سرفرا و
نمایندگان ،خانههایی که آ روان داشته باشد تهیره کننرد و بره مسریحیان اجرازه دهنرد
مردگان خود را در زمینهای نزدیک قبرستان ارمنیان دفن کنند و درخواستهای آنها را
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در صورتی که خال اصول شرع و قوانین مملکتی نباشد ،بدون توقرع و چشرمداشرت
انجام دهند .همننین ،خلفای آنها را با دادن خلعت تقدیر میکرد (کمففر.)41 :0091 ،
متی به استناد نظر کمففر (همان )06 :معتقد است این حمایتهای شاه از اقلیرتهرای
دینی ،خصوصاً ارمنیان و مسیحیان ،ناشی از تالشهرا و حمایرتهرای شراه و مرردانش
(ظاهراً افراد ذی نفوذ دربار) بوده و اگر این حمایتهرا نمریشرد ،روحانیران و طبقرات
مذهبی همه اقلیتهای دینی مقیم را وادار به پذیرش اسالم میکردند ( Matthee, n.d.: 25 of
 .)Kaempfer, p. 46این ادعای متی با گزارشهایی که به دنبال مریآیرد ،نقدشردنی اسرت؛
چراکه از سویی در رأ برخی اقدامات منفی علیه اقلیرتهرا وزرای دربرار بودنرد کره
میتوان آنها را مردان اول دربار پس از شاه نامید و از سوی دیگرر ،علمرای طرراز اولری
مانند فیض کاشانی بودند که شاه آنها را میپذیرفت و اکرام میکرد و همواره از اقلیتها
در برابر شاه حمایت میکردند .مطابق گزارشهایی در سالهای قحطی ،ارمنیان مجبور به
پرداخت مالیات و آرد فراوان به دولرت شردند (شراردن63/3 :0013 ،؛ کاراپتیران.)49 :0031 ،
همننین ،ارمنیان از شغ پوستین دوزی و فروختن این اقسام اجنا به مسرلمانان منرع
شدند (قزوینی .)32- 30 :0020 ،محدودیت های دیگری نیز مانند ممنوعیت ساخت کلیسای
جدید ،ممنوعیت به صدا درآوردن ناقو کلیساها و ممنوعیت معامله شرا با مسلمانان
گزارش شده است (.)Matthee, n.d.: 27 of Richard, 1995: 11; Chardin, vii, 411
همننین ،گزارش دیگری به نق از شاردن مبنی بر اخراج از ب شی از جلفا و لرزوم
نصب عالمت بر روی لبا هایشان وجود دارد که به نظر با حکم زرتشتیان و یهودیران
اشتباه شده باشد ( .)Matthee, n.d.: 28 of Chardin, vii, 315اما بنا بر گزارشی گویا شاه فرمان
خروج ارمنیان و مسیحیان از اصفهان بره جلفرا را داده باشرد (درهوهانیران .)90 :0036 ،در
خصوص وقایع و نحوه تعام شاه عبا دوم با اقلیتهرا و خصوصراً اقلیرت مسریحی،
9
صاحب نظران نقش وزرای سهگانه وی را مهم دانستهاند (بنرایی و دیگرران :0031 ،بره نقر
از .)Mathee, Coffee in safavid Iran: 26-30 :البته در ایرن دوره اختالفرات داخلری مسریحیان
بومی و مبلغان و خارجیان مقیم نیز در اقدامات شاه مرؤثر بروده اسرت (بنرایی و دیگرران،
 .)062 :0031منابع از فشار مذهبی مردم و مزاحمت های مسلمانان نیز یاد میکنند (شاردن،
 .)033 :0013نمونههایی مانند آنکه به بهانه آلودهشدن آ های شهر ،مردم خواستار اخراج
ارمنیان از شهر شدند (درهوهانیان .)90 :0036 ،همننین ،در کارنامه شاهعبرا دوم نیرز دو
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بررار گررزارش تهرراجم برره گرجسررتان ( 0122ه.ق 0900/.م .و  0124ه.ق 0901/.م ).برره چشررم
میخورد (قزوینی 40 :0020 ،و .)091- 016
با مالحظه نکات فوق ،حتی اگرر پذیرفتره شرود کره ب شری از تحرکرات مرردم در
خصوص ارمنیان ،به سبب تحریکات علما بروده ،کره محر تأمر اسرت ،خصوصر ًا برا
اقدامات علمای مشهوری چون فیض کاشانی ،میتوان گفرت حکومرت زمینره را بررای
برخی اقدامات فراهم آورده بود .بنابراین ،متعاقب اختالفات داخلی مسیحیان ،خواسرت
و اراده دربار در تضییقات ایجادشده برای مسیحیان ،بیتأثیر نبود .همننین ،اگرر تصرور
شود که شاه بر وزرای خویش تسرل کامر داشرته اسرت ،ناچرار بایرد ااعمرال برخری
محدودیتها علیه مسیحیان را خواستۀ شاه و در جهت منویات وی به شرمار آورد .لرذا
می توان نتیجه گرفت که علیرغم نظر مستشررقان ،سیاسرت مهرورزانره در مواجهره برا
مسیحیان در مسیر نشیب و تنزل بوده است؛ سیاستی که در دوره دو پادشاه مترأخر وی،
سیری صعودی در پیش گرفت.
شدتگرفتن نا مالیمات و دوره تعصب دگرباره مذهبی تکمیمل اضممحالل (شماه سملیمان،
شاهسلطان حسین) شاه سلیمان ( 8311- 8839ه.ق 8222- 8249/م).
بعد از مرگ شاهعبا دوم ،پسرش صفی میرزا که خود را «شراهسرلیمان» نامیرد ،بره
سلطنت رسید .این دوره که از یک سو تشدید دوره اضمحالل و نشیب صفویه بوده ،برا
افزایش فشار بر اقلیتها نیرز تروأم شرد .دربراره تعامر شراهسرلیمان برا مسریحیان نیرز
گزارشهایی موجود است؛ مانند دستور شاه به حکام اصفهان و چهارمحال کره در امرور
مذهبی ارمنیان مداخله نکنند و این مردم را در امور مرذهبی آزاد گذارنرد (مروزه کلیسرای
وانک ،ردیف  .)293گزارشی از بازدید شاه از کلیسای وانک و ابراز عالقهمندی بره رفترار
آنها نیز آورده شده است (درهوهانیان.)433- 439 :0036 ،
در دوره این پادشاه ،تبلیغات مسیحیان افزایش یافت و هیئتهای م تلف مسیحی با
ایجاد رواب و پرداخت رشوه و امتیازهای دیگر به دنبال کسب مجوز تبلیغ بودنرد .امرا
علیرغم آن ،گرایش ارمنیان و مسیحیان به اسالم بیشتر شد (سریوری .)003 :0031 ،برخری
مستشرقان عل اصلی این گرایش را مسئله انتقال ارث فرد متوفرا بره فرزنرد مسرلمان و
محرومیت وراث غیرمسلمان میشمارند (همان .)039- 031 :برخی ،فشارهای اقتصرادی را
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نیز عام تغییر آیین دانسته اند (کشیشان ژزوئیت .)31 :0031 ،اختالفات داخلی مسیحیان در
این دوره نیز مزید علت ش ده کره گررایش بره ایرن دیرن رونرد معکرو داشرته باشرد

(همان.)31 :

همننین گزارشهایی گسترش نفرت مردم از مسیحیان را در این دوره تأیید میکنرد
(کمففر )030 :0091 ،که این گسترش نفرت مردم از مسیحیان میتواند ریشه در اعتراضات
روحانیت شیعه ،حمایتنکردن شاه از اقلیتها یا گسترش تبلیغات دینی مسیحیان داشته
باشد .البته به نظر ،تبلیغات کشیشان مسیحی و پشتیبانی دولرتهرای اروپرایی از مبلغران
کلیسا و علنیکردن حمله بر ضد عقاید و مقدسات اسالمی ،در واکنش و حساسریت بره
مسیحیان بیتأثیر نبوده است .انتشار کتا هایی از سوی مسیحیان که از عصر شاهعبرا
اول آغاز و در این زمان نیز تداوم یافته بود ،سروظظن بره مسریحیان را افرزایش مریداد
(حائری .)433- 439 :0093 ،مطابق گزارشی ،گروهی فرمانی از شاه در حالت مستی دریافت
کردند که به بهانه اینکه ارمنیان و کلیمیها در نتیجه عقاید ضراله خرود بره آیرین اسرالم
لطمه وارد آوردهاند ،تعردادی از آنهرا را اعردام کننرد (آقراجری 403 :0036 ،بره نقر ازA :

.)Chronicle of the Carmelites in Persia.Vol. 1

در سال  0936م .ورود ارمنیان از جلفا به مناطق مسلماننشین ،اصرفهان حتری بررای
امور تجاری ،نیز ممنوع شد (Matthee, 1999: 30؛ شاردن .)0132/4 :0013 ،کمففر در گزارشری
از تعدی شاه به دختران ارمنیان در سال  0930م .خبر میدهرد (کمففرر .)92 :0091 ،ظراهراً
این عم در دو سال دیگر نیز راجع به دختران خارجی صورت پرذیرفت کره ایرن برار
سفرای خارجی واسطه شدند و دختران را از قید حرمسرای شاه نجات دادند (همان.)90 :
مورخ ارمنی ،درهوهانیان ،درباره صحت این اخبار اظهار تردید کرده و دلیر آن را هرم
محکومکر دن یسوعیان جلفا در دعوای آنها با ارمنیان از سوی شاهسلیمان میدانرد .بعیرد
نیست گزارش کمففر نیز از سروی یسروعیان مقریم رسریده باشرد .در گزارشری نیرز بره
پذیرفتن دختران ارمنی در عوض مالیات اشاره شده است (.)Van Gorder, 2010: 62
در این زمان ،آزار و اذیت دیگر اقلیرتهرای مرذهبی نیرز بره گونرهای اوج گرفرت

(آقراجری :0036 ،بره نقر از A chronicle of the Carmelites in Persia,Vol. 1؛ کشیشران ژزوئیرت،

 .)013 :0031ب شی از این آزار و اذیت قطعاً از جانب مردم بوده که در سکوت حکومت
و حمایت نکردن از اقلیتهای دینی صورت میگرفت .بیشک انتشار عقیده بره ناپراکی
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مسیحیان ،باعث تنفر و فاصلهگرفتن مردم از آنهرا مریشرد؛ مسرئلهای کره اگرر در دوره
شاه عبا اول صورت میپذیرفت  ،احتماالً با تنبیه خاطیان همراه بود .ب شی از تعدیات
بنا بر روایات و تحلی ها ،مسائ اقتصادی بود ( .)Newman, 2006: 119افزایش فشارها برر
اقلیت مسیحی مانند افزایش سقف مالیاتها ،جزیه و جریمههرا (کرارری60- 61 :0030 10 ،؛
شرراردن )062- 060 :0092 ،حکایررت از انحطرراط اقتصررادی و فشررارهای ناشرری از آن بررر
سیاست های اجتماعیاقتصادی دولت میکند (آقراجری .)409 :0036 ،برخری نظریره هرا از
نیازهای اقتصادی به عنوان عام مهم خشونت علیه مسیحیان یاد میکند (همان .)403 :در
خصوص کاهش درآمدهای دولت صفوی در این دوره برخی منابع از صرحت آن خبرر
می دهند (مینوریسکی )203- 229 :0030 ،اما گزارشهای دیگری نیز حاکی از طمع شراه بره
افزودن خزانه و خست و مالدوستی وی بوده است (سانسون .)201 :0094 ،علت فشارهای
11
مالیاتی به اقلیتها هر چه باشد نباید نقش شریخ علریخران زنگنره ( 0132- 0131ه.ق،).
وزیر مقتدر شاه را در ایرن زمینره نادیرده گرفرت .برخری تحلیر هرا از نقرش برجسرته
روحانیان در مهار شاهسلیمان و شاهسلطان حسین یاد میکنند ( .)Van Gorder, 2010: 62در
گزارش سیاحانی مانند سانسون نیز هر دو عام اقتصادی و مذهبی در فشرار واردشرده
سهیم دانسته شده است (سانسون.)213- 219 :0094 ،
در جمع بندی دوره شاه سلیمان با پذیرش آنکه جز معدود اتفاقاتی و بیشتر در ابتدای
دوره ،فشار از دو جهت به مسیحیان و ارمنیان شدت گرفته است ،میتوان یادآور شد که
گسترش فشارهای اقتصادی به مسیحیت اغلب از جهت فسراد دربرار و نفروذ اطرافیران
بوده و گسترش فشارهای مذهبی عمدتاً از ناحیه روحانیان و فشار آنها به دربار و نفروذ
معنوی در مردم بروده اسرت ،هرچنرد تبلیغرات دینری مبلغران مرذهبی مسریحی هرم در
برانگی تن احساسات علما تأثیر بسزایی داشته است.
شاه سلطان حسین صفوی ( 8809- 8839ه.ق 8111- 8249/.م).
در گزارشهای تاری ی آمده که شاهسلیمان هنگام مرگش به سرداران خویش گفرت
اگر به دنبال جنگ و ستیز هستید ،عبا و اگر به دنبال صلح و آسایش هسرتید ،حسرین
را به پادشاهی انت ا کنیرد (حسرینی فسرایی461 :0093 ،؛ کروسینسرکی .)20 :0090 ،ظراهراً
مطابق روایات تراری ی ،شراه سرلطان حسرین صرفوی ،فرردی نررمخرو و ترا انردازهای
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ضعیف النفس بوده است .لذا به نحرو شایسرته ،قردرت اداره کشرور و زعامرت امرور را
نداشت .اما ،علیرغم ضعف نفس  ،گزارشگرانی چون کروسینسکی وی را علیم و کریم
و فاض میشمرند (کروسینسرکی61 :0090 ،؛ نصریری .)03 :0030 ،برخری منرابع نیرز وی را
خرافاتی ،شهوتران و هوسران معرفی کردهاند (آصف.)61- 31 :0006 ،
از نظر قدرت و اقتدار علما ،اوج قدرت علما از ابتدای صفویه تاکنون در ایرن دوره
است و از این رهگذر علمای مشهوری چون محمدباقر مجلسی نفوذ فراوانی برر دربرار
یافتند ،به طوری که پژوهشگرانی مانند کروسینسرکی ( )61 :0090و لکهرارت (همران)33 :
ب ش مهمی از اقدامات شاه را منبعث از دستورها یا خواستههای مجلسیای میدانند که
به قول نصیری «محمدباقر تاج بر سر شاه سرلطانحسرین گذاشرت» (نصریری.)06 :0030 ،
هرچند عرده ای از محققران معتقدنرد لکهرارت و دیگرر مستشررقان مترأخر ،محمردباقر
مجلسی ،عالم مشهور ،را با میرمحمدباقرنامی دیگر اشتباه گرفتهاند؛ چراکه .0 :محمدباقر
مجلسی در سالهای آخر دوره صفویه که منجر به سقوط اصفهان شرد ،در قیرد حیرات
نبوده است؛  .2وی شیخ االسالم بوده و سمت قضایی داشته ولی محمدباقر ،صدر بروده
که سمتی سیاسی محسو می شد؛ و  .0جانشین وی نیز مالمحمدحسین تبریرزی بروده
نه میرمحمدحسین نوه مجلسی (دهقاننژاد .)031 :0061 ،اما این تعریض نمیتواند نقرش و
نفوذ مؤثر مجلسی بر شاه را انکار کند .مطابق زمان شروع سرلطنت شراهسرلطان حسرین
( 0011ه .ق ،).مجلسی فق توانسته  9سال دوره سلطنت این پادشاه را درک کنرد امرا بره
گواه تاریخ همین حضور کوتاه ،مؤثر و پررنگ بوده است .وی از همان زمران گذاشرتن
تاج بر سر شاه یا بستن کمربند زرین بر کمر سلطان ،دستور ری تن شرا ها و شکستن
خمها را از شاه گرفت (نصیری.)09 :0030 ،
گذشته از ارتباط خو شاهسلطان حسین با مجلسری و نروه وی ،مناسربات شراه برا
سادات و علما را با این بیان میتوان دریافت که سادات و فضالی متقی و پرهیزگرار را
به جای امراظ در شهرهای ایران به حکومت گماردند (قزوینی .)33 :0093 ،او تمرام وقرتا
خود را به مصاحبت فقها و مجتهدان و فرائض یومیه و نواف لیلیه میگذرانیرد (حسرینی
فسایی ،)460 :0093 ،اما همین شاها مصاحب فقها و مواظب نواف با تمام اعتقادات مذهبی
خویش ،چنان در خمره خم و سور میگساری غرق میشود که حکایرت نهرانخانره وی
قصۀ قصه پردازان و سفیران دربار ایران شده و برر صرفحات تراریخ نقرش بسرته اسرت.
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تشکی حرمسرایی به سبک شاهان ساسانی (آصرف ،)61- 31 :0006 ،ربرودن زنران ارمنری
جلفا ،حتی راهبههای مسیحی (نروایی )0 :0090 ،و برقراری ارتباط با سفیر زیبای فرانسره،
ماری پتی (گر  )220- 221 :0031 12 ،گوشههایی از رخدادهای دربار وی است .رفتار وی
با مسیحیان نیز فراز و نشیب داشت .بعید نیست ب شی از آن متأثر از وضعیت آن زمران
باشد .در این دوره عالوه بر شدتگرفتن مناظرات کالمی که گاهی خود شاه نیرز بره آن
ابراز عالقه میکر د ،گرایش به اسالم نیز در میان ارمنیان و مسیحیان شدت میگرفرت و
با اعالم پذیرش اسالم از سوی برخی کشیشران و رهبرران صرومعههرای داخر ایرران،
بحرانی در مسیحیت ایران شک گرفت .خاصه آنکه کشیشان نومسلمان ،مبارزه کالمی و
اعتقادی خویش را علیه مسیحیت شروع کردند و مناظرات و تألیفاتی از خود بره جرای
گذاشتند .میتوان گفت تغییر دین ارمنیان و مسیحیان از ابتدای صرفویه رواج داشرت و
بسیاری ،خصوصاً از ارمنیان گرجی ،با تغییر آیین ،قبرول اسرالم مریکردنرد ،امرا پدیردۀ
گرررایش کشیشرران و راهبرران مسرریحی برره اسررالم موضرروع تررازهای بررود و مریترروان از
اسالمآوردن آنتونیو دو ژرژ ( 0322( 13)P. Antonio de Jesusم ).به عنوان مهمترین نمونه آن
یاد کرد ،بهخصوص آنکه وی پس از اسالم به «علیقلی جدیداالسالم» تغییرر نرام داد و
تبلیغ علیه مسیحیت را آغاز کرد (حائری .)462- 433 :0093 ،این کار بررای جامعره مبلغران
مسیحی حاضر در ایران افتضاحی عظیم بود ،به نحوی که بسیار کوشیدند توجیهی برای
افکار عمومی بیابند .برخی سفرای اروپایی دگردیسی آیینی کشیش را کدورت برا سرفیر
پرتغال شمرده اند (اشراقی .)04 :0033 ،چند کشیش دیگر نیز در این زمان به اسالم گرایش
یافتند (لکهرارت .)33 :0040 ،برخی ،ارتدادهای مسیحیت را نه به سبب اعتقاد صر  ،بلکه
به سبب ضعف ایمان و طمع ثروت قلمداد میکردند (همان .)36 :رهبران و مردم گرجری
نیز در وقت مقتضی به آیین اسالم درمیآمدند (همان.)39 :
گویا شاه خود نیز به مباحث مذهبی میان ادیان عالقهمند بوده و ش صاً خواسرتار آن
بوده است که نمایندگان مسلمانان و مسیحیان با هم بحث و گفتوگرو کننرد .حتری بره
عالم بزرگ ،محمدباقر خاتون آبادی 0023( 14ه .ق ).دستور ترجمۀ انجی را میدهد .نفرس
توجه او به ترجمۀ اناجی  ،اوالً نشانگر توجره خراص عالمران ایرن دوره بره ایرنگونره
مباحث بوده و ثانیاً داغبودن این بحثها را در این عهد نمایان میکنرد (جعفریران:0033 ،
 .)664- 660میتوان گفت شاه سلطان حسین نیز در تعام با مسریحیان رویره یکسرانی در
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پیش نگرفته است .رفتار متناقض شاه با مسیحیان ،پژوهشگران را از دادن نظر نهرایی در
این خصوص باز میدارد .در مرور حکومت سیسالۀ وی ،نشانههای هر دو نوع رفتار و
تعام  ،گاه مالیم و گاه در حالت افراطی آن ،به چشم میخورد.
به موجب اسناد کلیسای وانک ،شاه در سال  0006ه.ق 0313( .م ).فرمانی صادر کررد
و همه کلیساهای ارمنیان را از پرداخت مالیات معا کرد ( موزه کلیسای وانک ،ردیف )030
و در ن ستین دیدار هیئت فرانسوی تقاضای پردوالماز ( )Pere de Lamazeمبنی بر توسرعه
کلیسای شماخیه را پذیرفت (کشیشان ژزوئیرت .)30 :0031 ،رواب با کشورهای اروپایی نیز
هرچند به مانند سلفشان ،شاهعبا کبیر گسترش نیافت اما کماکان با چند کشور از جمله
روسیه ،انگلستان و فرانسه رواب تجاری و سیاسی برقرار بود .مجموعه مکاتباتی نیز بین
دولت ایران و طر های اروپایی مبادله شده است که در همه آنها شاهسلطان حسین رویه
دوستانه ای را در پیش گرفته است .برای نمونه ،در نامهای که به لویی چهاردهم ،پادشراه
فرانسه ،مینگارد وی را با القابی چون «اکرم سالطین رفیعالشأن عیسویه و اف م خواتین
بلندمکان مسیحیه» می ستاید و به وی اطمینان میدهرد کره سرفارش پادشراه فرانسره در
خ صوص رعایت حال نصارای ن جوان را در اسرع زمان اجابت کرده است (نوایی:0090 ،
 )60- 61اما در همین حال راجع به درخواست ارتدوکسها علیه کاتولیکها موضعگیرری
کرد (لکهارت .)33 :0040 ،در گزارشی دیگر ،هیئتی فرانسوی موفق بره انعقراد عهدنامرهای
می شود که در آن بر حق آزادی عبادت و امتیازهای دیگر مسریحیان تأکیرد شرده اسرت
(نوایی02 :0090 ،؛ سیوری.)003 :0031 ،

گررزارش اقرردامات خصررمانه شرراه نیررز بررا مسرریحیان چنرردان کررم و برریاهمیررت
نیسررت .برره موجررب ایررن گررزارشهررا ،مسرریحیان در سررال  0964م 0011( .ه.ق ).از
عبررور و مرررور هنگررام بررر و برراران منررع شرردند .در سررال  0966م 0001( .ه.ق ).طرری
فرمانی مقرر شرد غلّرات ابتردا بره اصرفهان بیایرد ،سرفس از طریرق اصرفهان بره جلفرا
ارسررال شررود .ارمنیرران از فررروش میرروه و سرربزیجات و سررایر مررواد خرروراکی برره
مسررلمانان و سرراختوسرراز در اطرررا زاینرردهرود منررع شرردند .ضررمن اینکرره مالیررات
نیرز بررای آنهرا افرزایش یافرت ( .)Matthee, n.d.: 33بره نمونرههرای دیگرری از ت فیرف
ارمنیان مانند کنردن خنردق برین آنهرا و مسرلمانان ،متمرایزکردن از مسرلمانان برا نشران
لبا  ،دسرتور حمر ترابوت معردومان (اعردامشردگان) ،ممنوعیرت ورود بره اصرفهان
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در روزهررای بررارانی و  ...نیررز اشرراره شررده اسررت (لکهررارت .)61 :0040 ،همننررین،
تشویق آنها به پذیرش دین اسرالم افرزایش یافرت کره ظراهر ًا برا موفقیرت نیرز همرراه
بود (همان.)046- 043 :
برخی پژوهشگران تفاوت رفتاری را این گونه تشریح میکننرد کره شراه ذاتراً فرردی
مالیم بود و رفتار مسالمتآمیزی با اقلیتها داشت .لذا مجموعه مکاتبات برا دربارهرای
اروپایی ،و برخی احکام و فرمانهای حمایتی از مسیحیان مطابق نظر و اراده شاه تدوین
شده است ولی در این بین دو گروه ،درباریان فاسد و روحانیران دینری متعصرب ،مرانع
اجرای رویه مسالمتآمیز شاه میشدند (همان39 :؛ کروسینسکی 61 :0090 ،و  ،)61اما به زعم
برخی دیگر ،فق فسا د و نفوذ درباریان عام این نامالیمات بود (جعفریران- 416 :0033 ،
 .)491سوای فشار مذهبی ،فشار مالیاتی نیز بر ارمنیان و دیگر اقلیرتهرا شردت گرفرت
( )Matthee, 1999: 205که در این خصوص البتره فتحعلریخران ( 0000- 0023ه.ق 15،).وزیرر
شاه ،بسیار مقصر بوده است (.)Ibid.: 214
جمع بندی بحث نیاز به شناخت کافی از تقید مذهبی شاه ،قدرت و نفوذ درباریران و
علما ،میزان تسل شاه بر امور و وضعیت اقلیتها در آن دوره دارد .شرکی نیسرت کره
شاهسلطان حسین در میان شاهان صفوی به سربب تقیرد ،هرچنرد ظراهری ،هرمردیرف
طهماسب اول یا شاید بیشتر بوده است و هم اینکه ارادهای ضعیف داشرت و از تسرل
کافی به امور برخوردار نبود و این قطعی است که این رویه نفوذ درباریان و اطرافیان را
تقویت میکند .از سوی دیگر ،به سبب وجهه مذهبی و قدرتگرفتن علما ،نفوذ علما و
روحانیا ن نیز بر وی و اداره جامعه مش ص است .حقیقت آن است که ضعف حکومت
صفوی را ،که تقریباً از شاه صفی شروع شده بود ،وجود وزیران الیق جبرران مریکررد و
دربار را از فساد و انحطاط حف میکرد که این برای شاهسلطان حسین مهیرا نشرد .لرذا
رقص شاه به ساز درباریان رایج شد.
نکته مهمی درباره مکاتبات شاه با اروپاییان نیز در خور ذکر است و آن اینکه :علرت
ستایش شاه از پادشاهان فرنگ چیست؟ آیا وجه سیاسری در آن نهفتره بروده یرا صرر
اعتقاد و تمای شاه باعث آن میشد؟ مطالعه و بررسی نامهها نشان مریدهرد دسرتکرم
خواستههای نظامی در آن مشهود نیسرت ،جرز یرک نامره کره از پادشراه فرانسره بررای
بهدست آوردن مسق کمک خواسته شده است (نوایی .)23 :0090 ،لذا آننره دربراره اممرال
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شاهعبا اول و شاه طهماسب اول راجرع بره احتمرال سیاسریبرودن ارتباطاتشران گفتره
میشود (آقاجری ،)204 :0036 ،درباره شاهسلطان حسین شراید کمری نامتناسرب و دور از
واقعیت باشد ،با تأکید بر اینکه عممانی نیز سرگرم جنگ با اروپا بوده و مزاحمتی بررای
ایران فراهم نمی آورد .لذا میتوان پذیرفت که روحیه مالیمت شاهسلطان حسین توأم برا
روحیه شیعی و رادیکالی وی در مذهب ،در اختیرار مرردان سیاسرت و روحانیران قررار
می گرفته و هر کدام آن را به سویی میکشاندند .همننین ،مریتروان گفرت برا رسریدن بره
واپسین سالهای حکومت صفویه ،فشارهای مذهبی نیز اوج بیشتری گرفت.
مسئله دیگری که باید بر آن تأکید داشت این اسرت کره فشرارهای مرذهبی فقر از
ناحیه روحانیان نبوده و نقش وزرا و سایر صاحبمنصبان درباری با اغرراض گونراگون
اغماضپذیر نیست .اما در نهایت ،مجموع رفتارهای دولرت و مرردم حراکی از افرزایش
فشار بر اقلیت دینی مسیحی بوده است .لکهارت معتقد است ارمنیران هرچنرد گراهی از
سر طمع و سودجویی اُمرا و مقامات حکومتی ارمنیران و مسریحیان تحرت فشرار قررار
می گرفتند ،اما در مجموع به سربب مذهبشران متحمر تضرییقاتی نمریشردند (لکهرارت،
.)33- 33 :0040

نتیجه
در این نوشتار تعام حکام صفوی با اقلیت مسریحی در ایرران شرام مسریحیان برا
ملیت ایرانی و مسیحیان غیرایرانی حاضرر در ایرران ،اعرم از بازرگانران ،سرفرا ،مبلغران
مذهبی و جهانگردان بررسی شد .اقلیت مسیحی در ایران که شام ارمنیران مقریم ایرران
و مسیحیان مهاج ر ،اعم از تاجران ،سیاحان ،سفرای خارجی و مبلغران مرذهبی مریشرد،
از دو امتیاز برخوردار بودند؛ یکی نفوذ در دربرار پادشراهی ایرران و دیگرری حمایرت
دولت های اروپایی مسیحیمذهب از آنها و رابطه مسالمتآمیزی کره دولرت صرفوی برا
جامعه اروپایی در طول دوره برقرار کرد .با وجود این امتیرازات ،در مقراطع م تلفری از
دوران ضعف و تعصب مذهبی دگرباره پادشاهان صفوی ،وضعیت اقلیرت مسریحی نیرز
نامساعد میشد.
در دوران ضعف پادشاهان صفوی در تصرمیمگیرریهرای کرالن حکرومتی ،عناصرر
متعدد دیگری اهمیت داشت ،از جمله :تأثیر علما و درباریران (سرفاهیان و غالمران) ،و
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حتی کنیزان و همسران شاه .وزن و میزان نفوذ این عناصر یکسان نبود ،امرا بره نظرر در
بازه ا ی از این دوران ،ملمو و مهم باشد .عام مناسبات سیاسی دول اروپرایی نیرز در
این دوران تا حدی مؤثر بود .تداوم روند مکاتباتی که برین ایرران و دول اروپرایی ،اعرم
از پاپ و پادشاه در خصوص درخواست مالطفت با اقلیتهرا مبادلره شرده ،مبرین ایرن
واقعیت است .اما قدرت گیری عوام دیگرر ترا حرد زیرادی ،برهخصروص در دوره دو
پادشاه واپسین این مجموعه ،یعنی شاهسلیمان و شاهسلطان حسین ،روند ایرن تعرامالت
را با مشکالتی مواجه کرد .لذا میتوان گفت هرچند جامعره مسریحی ایرران از رهگرذر
دو عام  ،یکی رواب نیکوی دولت صفوی با غرر و دیگرری خصرومت برا عممرانی
غر ستیز در بازه ای مهم از دوره صفوی ،در آسایش و رفاه نسبی به سر برردهانرد ،امرا
ایررن رفرراه و آسررایش در تمررام دوره حکررمفرمررا نبرروده و در دوره دوم ایررن دولررت،
به خصروص برا نزدیرک شردن بره زمران هرای پایرانی حکومرت صرفوی ،نامالیمرات و
س تیهایی بر این گروه وارد شد.
پینوشتها

 .1جهانگرد ایتالیایی که در اواخر دوره شاه عبا اول به ایران آمد و  1سال در خدمت شاه ایران بود.
وی پس از بازگشت به رم خاطرات خویش را منتشر کرد.
 .2تعدادی از کشیشان این مذهب که در دوره شاه سلطان حسین و تا دوره نادرشاه افشار در ایران بوده
و مشاهدات خود را از وقایع ایران انعکا دادهاند.
 .3محقق دانشمند معاصر ،که سالیانی از عمر علمی خویش را صر پژوهش درباره ایران کرده است.
دو اثر معرو وی عبارت است از :انقراض سلسله صفویه ،زندگی نادرشاه.
 .4سیاح معرو فرانسوی که در کار تهیه و تجارت جواهرات نیز تبحر داشت .در  0991م .و در دوره
شاه عبا دوم به ایران آمد و پس از آن چند بار دیگر با مجموعه جواهرات سفارشیاش به دربار
شاه عبا دوم و شاهسلیمان راه یافت .مجموعه گزارشهای دقیق وی ،که توأم با معرفری مشراغ
حکومتی و نحوه اداره دربار ایران و اوضاع اقتصادی ایران است ،در مجموعهای مفص انتشار یافت.
 . 5بازرگان سوئیسی فرانسوی که در خالل سالهای  0900تا  0993م .چندین سفر به ایران داشت که
اولین آن در دوره حکومت شاه صفی بود .وی نیز گزارشهای خود را درباره ایران جمعآوری و در
سال  0931م .منتشر کرد .وی در  0936م  .در حالی که قصد عزیمت مجدد به ایران داشت در روسیه
درگذشت.
 .6پزشک سوئدی که در  0934م 0192( .ه.ق ).به همراه هیئ تی به دربار شاه سلیمان آمد و در حردود
 01سالی که در ایران بود به ثبت ف رهنگ و تاریخ و جغرافیای ایران پرداخت .مجموعه نگاشتههای
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وی بعد از مرگش در قالب کتابی منتشر شد .از مهمترین ویژگیهای اثر کمففر ثبت دقیق رویدادها،
فواص و آ ثار باستانی و جغرافیایی با مساحی دقیق و تصویرگری است.
 .7ایرانشنا انگلیسی که در  0613م .دکترای خود را در رشته ایرانشناسی از دانشگاه لندن گرفته و
ا کنون نیز استاد دانشگاه تورنتوی کانادا در مطالعات اسالمی و خاور نزدیک است .وی چند مقاله و
کتا درباره دوره صفویه منتشر کرده است.
 .8مستشرق آلمانی که به همراه هیئتی سیاسی در زمان شاهصفی ( 0903م 0149/.ه.ق ).به ایران آمد و
برای مذاکرات تجاری و سیاسی مدتی را در ایران ماند .وی در این مدت به شرهرهای م تلفری از
ایران سفر کرد و مجموعه مشاهدات و یادداشتهای خود را در قالب اثری منتشر کرد.
 .9وزرای سهگانه عبارت بودند از :عالظالدین حسین مرعشری آملری (خلیفره سرلطان) (0194- 0111
ه.ق ،).محمدبیگ ارمنی (اعتمادالدوله) ( 0132- 0194ه.ق ،).میرزا محمدمهدی کرکی (اعتمادالدوله)
( 0131- 0132ه.ق.).
Gemelli Careri .10؛ جهانگرد ایتالیایی که در دوره شاه سلیمان به ایرران آمرد و ابتردای تراجگرذاری
شاه سلطان حسین را حضور داشت .وی سفرنامه ای از سفر خرویش نگاشرته کره تصرویرگری آن
اهمیت دارد.
 .11شیخ علی خان زنگنه وزیر کردزبان و مقتدر دوره شاه سلیمان صفوی است که  21سال وزارت کرد
و در سال  0011ه.ق .درگذشت .گزارشهای تاری ی حاکی از نظم ،درایرت و اقتردار وی در ایرن
دوره است ،به طوری که بسیاری از کارهای دربرار و حکومرت برا نظرر و تشر یص وی صرورت
میپذیرفت .وی در گردآوری مال و افزایش مالیاتها به منظور ذخیره در خزانه دولت معرو بود.
Yvonne gres .12؛ یونانی االص فرانسوی معاصر که از مجموعه اسناد و گرزارشهرای سرفر هیئرت
فرانسوی به ایران در دوره شاه سلطان حسین صفوی سفرنامه ذی را گردآوری کرده است.
 .13پدر آنتونیو دو ژوز  ،کشیش پرتغالی که در ربع آخر قرن هفدهم میالدی برای تبلیغ مسیحیت به
ایران آمد ،اما پس از چندی (در  0963م ).به کیش اسالم گرایید و نام علی قلی جدیداالسالم اختیار
کرد .وی در دو کتا سیف المؤمنین و هدایة الضالین مباحمی در رد مسیحیت نگاشته است.
 .14میرمحمدباقر خاتون آبادی از علمای سرشنا اواخر دوره صفویه و معتمد شراه سرلطان حسرین
صفوی بوده ،که آثاری ،از جمله ترجمه اناجی سهگانه ،را تدوین کرده است.
 .15فتحعلی خان وزیر با تدبیر شاه سلطان حسین و بر اثر سعایت درباریان از صدارت عزل شد و بره
دست میرزا حسین مالباشی نابینا گردید.

بررسی و تحلی ل مناسبات شاهان صفوی با اقلیت مسیحی در ایران؛ دوره ضعف و زوال 834 /

منابع

آصف ،محمدهاشم (رستم الحکماظ) ( .)0006/2103رستم التواریخ ،تصحیح :محمرد مشریری ،تهرران:
شرکت سهامی کتا های جیبی با همکاری مؤسسه امیرکبیر ،چاپ سوم.
آقاجری ،هاشم ( .)0036مقدمهای بر مناسبات دین و دولت در ایران عصر صفوی ،تهران :طرح نو.
اشراقی ،فیروز ( .)0033اصفهان از دید سیاحان خارجی ،اصفهان :نشر آترپات.
اولئاریو  ،آدام ( .)0090سفرنامه اولئاریو  ،ترجمه :احمد بهفور ،تهران :سازمان انتشاراتی و فرهنگی
ابتکار.
بنایی ،امین؛ و دیگران ( .)0031صفویان ،ترجمه و تدوین :یعقو آژند ،تهران :نشر موال.
تاورنیه ،ژان باتیست ( .)0090سفرنامه تاورنیه ،ترجمه :ابوترا نوری ،تهران :کتا خانه سنایی.
ثابتیان ،ذ .)0040( .اسناد و نامههای تاری ی و اجتماعی دوره صفویه ،تهران :کتا خانه ابنسینا.
جعفریان ،رسول ( .)0033صفویه از ظهور تا زوال ،تهران :مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر.
جعفریان ،رسول ( .)0033سیاست و فرهنگ روزگار صفوی ،تهران :نشر علم.
حائری ،عبدالهادی ( .)0093ن ستین رویاروییهای اندیشه گران ایران برا دو رویره تمردن برورژوازی
غر  ،تهران :امیرکبیر.
حسینی سوانحنگار تفرشی ،ابوالمفاخر بن فض اللّه ( .)0033تاریخ شاهصفی :تاریخ تحوالت ایران در
سالهای  0112- 0103ه .ق ،.به انضمام مبادی تاریخ زمان نوا رضوانمکان (شاهصرفی) (تراریخ
تحوالت ایران در سالهای  0140- 0103ه.ق ،).مقدمه و تصحیح و تعلیق :محسن بهرامنژاد ،تهران:
میراث مکتو .
حسینی فسایی ،میرزاحسن ( .)0093فار نامه ناصرری ،تصرحیح :منصرور رسرتگار صرفایی ،تهرران:
امیرکبیر.
خواجگی اصفهانی ،محمدمعصوم ( .)0093خالصة السیر :تاریخ روزگار شراه صرفی صرفوی ،تهرران:
انتشارات علمی.
درهوهانیان ،هارتون ( .)0036تاریخ جلفای اصفهان ،ترجمه :لئون گ .نیاسیان و محمردعلی موسروی
فریدنی ،اصفهان :زندهرود با مشارکت نقش خورشید.
دالواله ،پیترو ( .)0036سفرنامه کام پیتر دالواله  ،ترجمه :محمود بهفروزی ،تهران :آفرینش.
دهقاننژاد ،مرتضی (« .)0061عالمه محمدباقر مجلسری و سرقوط اصرفهان» ،در :اصرفهان و صرفویه:
مجموعه مقاالت ،به اهتمام :محمدعلی چلونگر ،اصفهان :سازمان فرهنگیتفریحی شهرداری.
رائین ،اسماعی ( .)0046ایرانیان ارمنی ،تهران :مصور.
سانسون ( .)0094سفرنامه سانسون؛ وضع کشور شاهنشاهی ایران در زمان شاهسلیمان صفوی ،ترجمه:
تقی تفضلی ،تهران :ابنسینا.
سیوری ،راجر ( .)0031ایران عصر صفوی ،ترجمه :کامبیز عزیزی ،تهران :نشر مرکز ،چاپ پانزدهم.
شاردن ( .)0092سفرنامه ب ش اصفهان  ،ترجمه :حسین عریضی ،تهران :یگانه.

 / 883شیعهپژوهی ،سال سوم ،شماره دهم

شاردن ،جان ( .)0013سیاحتنامه شاردن ،ترجمه :محمد عباسی ،تهران :امیرکبیر.
شاملو ،ولیقلی ابن داوودقلی ( .)0030قصص ال اقانی ،تصحیح :سید حسن سادات ناصرری ،تهرران:
سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
فلور ،ویلیام ( .)0031نظام قضایی عصر صفوی ،ترجمه :حسن زندیه ،قم :پژوهشکده حوزه و دانشگاه.
قزوینی ،اب وال حسن ( .)0093فوائد الصفویة :تاریخ سالطین و امرای پرس از سرقوط دولرت صرفویره،
تصحیح ،مقدمه و حواشی :مریم میراحمدی ،تهران :مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
قزوینی ،محمدطاهر ( .)0020عبا نامه ،تصحیح و تحشیه :ابراهیم دهگان ،اراک :کتا فروشی داوودی.
کاراپتیان ،کاراپت ( .)0031خانه های ارامنه جلفای نو اصفهان ،ترجمه :مریم قاسمی سرینانی ،تهرران:
انتشارات فرهنگستان هنر.
کرارری ،جملرری ( .)0030سررفرنامه کرارری ،ترجم ره :ع بررا ن جروانی ،عبرردالعلی کارنررگ ،تهررران:
علمیفرهنگی.
کروسینسکی ،یوداش تادئوش ( .)0090سفرنامه ،ترجمه :عبدالرزاق دنبلی (مفتون) ،مقدمه و تصحیح:
مریم امیراحمدی ،تهران :انتشارات طو .
کشیشان ژزوئیت ( .)0031نامه های شگفتانگیز از کشیشان فرانسوی دوران صفویه و افشار ،ترجمره:
بهرام فرهوشی ،تهران :مؤسسه علمی اندیشه جوان.
کمففر ،انگلبرت ( .)0091سفرنامه کمففر به ایران ،ترجمه از :انجمن آثار ملی ،تهران :خوارزمی.
گر  ،ایوان ( .)0031سفیر زیبا ،سرگذشت و سفرنامه فرستاده فرانسه در دربرار شراهسرلطانحسرین
صفوی ،ترجمه :علیاصغر سعیدی ،تهران :انتشارات تهران.
لکهارت ،الرنس ( .)0040انقراض سلسله صفویه ،ترجمه :اسماعی دولتشاهی ،تهران :بنگاه ترجمه و
نشر کتا .
مسیحی (مسیحا) ،عبا ( .)0060بررسی تحلیلی تعام دولت صفویه با اقلیتهای دینی ،پایراننامره
کارشناسی ارشد مطالعات تاریخ تشیع ،استاد راهنما :حسن زندیه ،استاد مشاور :محمدرضا بارانی،
قم :دانشگاه ادیان و مذاهب.
موزۀ کلیسای وانک ،اسناد و مکاتبات تاری ی ،اصفهان.
مهدوی ،عبدالرضا هوشنگ ( .)0033تاریخ رواب خارجی ایران :از ابتدای دوره صفویه تا پایان جنگ
دوم جهانی ،تهران :امیرکبیر.
مینوریسکی ،والدیمیر فدروویچ ( .)0030تذکرة الملوک یا سازمان اداری حکومرت صرفوی ،ترجمره:
مسعود رجبنیا ،تهران :امیرکبیر.
نصیری ،محمدابراهیم بن زینالعابدین ( .)0030دستور شهریاران ،به کوشش :محمدنادر نصیریمقردم،
تهران :مجموعه انتشارات ادبی و تاری ی ،چاپ اول.
نوایی ،عبدالحسین ( .)0090اسناد و مکاتبات سیاسی ایران :از سرال  0011ه.ق .ترا سرال  0001ه.ق،.
تهران  :مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

888 / بررسی و تحلی ل مناسبات شاهان صفوی با اقلیت مسیحی در ایران؛ دوره ضعف و زوال

 انجمرن: تهران،دوم

 ایران در زمان شاهصفی و شاهعبا.)0032(  محمدیوسف،واله قزوینی اصفهانی
.آثار و مفاخر فرهنگی

Mathee, Rudolph P. (1999). The Politics of Trade in Safavid Iran: Silk Silver, 1600-1730,
: Cambridge University Press.
Mathee, Rudolph P. (n.d.). "Chritians in Safavid Iran: Hospitality and Harassument",
unpublished.
Newman, Andrew J. (2006). Safavid Iran, Rebirth of a Persian Empire, I.B. Tauris & Co Ltd.
Van Gorder, Christian A. (2010). Christianity in Persia and the Status of Non-muslims in
Iran, London & New York: Lexington.

