
Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

١ 
 

 

 ککاتولی کشیشان پروتستان و مناظره مذھبي شاه عباس اول با

 نجعفريا رسول 

  :منبع

http://www.historylib.com  

  

توسط  – ۴از چھره ھاي ماندگار سال  –به کوشش استاد منوچھر ستوده » اسناد پادريان کارملي«به تازگي کتاب 

عالیت مبشران پابرھنه اسناد که حاوي مطالب مھمي از ف انتشار اين. انتشارات میراث مکتوب به چاپ رسیده است

ھايي از اھداف اروپائیان را در ايران و  تواند گوشه ، مي در ايران است) ١٠٣٢ـ  ١٠١٨(١۶٢٣ـ  ١۶٠٨طي سالھاي   کارملي

بر  باشد، برخي مشتمل  عدد مي ١٧٠اين اسناد که جمعا . مباحثات ديني موجود در کشور ما را آشکار سازد نیز دامنه 

داخلي میان رھبران  ھاي  ھاي اروپايي به شاه عباس و شماري ھم نامه را و پاپ و کاردينالھاي سالطین و ام نامه

ھاي غیر ديني اين اسناد، به اين  طبعا پرداختن به جنبه.  ھیئت کارملي و شاه عباس و ديگر امراي دربار صفوي است

بل توجھي در اين اسناد مورد اشاره يا تفصیل ، نکات و رخدادھاي قا ديني  ، اما در ارتباط با مسائل مقدمه مربوط نیست

تبريک  نخستین حضور اين افراد، آمدن به اصفھان به بھانه .  ھا خواھیم داشت مرور کوتاه بر آن  قرار گرفته است که

اسناد . (اي ھم به نقاط مختلف ازجمله اروپا فرستاده بود گیري تبريز از ترکھا بود که شاه براي آن فتح نامه بازپس

توانند از وي به عنوان يک  ، احساس کردند که مي ھا پس از فتوحات شاه عباس اسپانیايي)  ٣۴ص   پادريان کرملي

  .مختلف تالش کردند  ھاي ، در ارسال ھیئت متحد علیه ترکھا استفاده کنند و به ھمین دلیل

، براي رواج  ه پس از سالھا تحصیل و رياضتاي گسترده از مسیحیان کاتولیک بودند ک ، فرقه ھا يا گروه پابرھنگان کارملي

حمايت پاپ . آنان در ظاھر، ھیچ چیزي نداشتند و جز در انديشه دين نبودند. رفتند  مسیحیت به نقاط مختلف جھان مي

ھاي فراوان به شاه در وصف و اندر حمايت از آنان  ، و نگارش نامه و پادشاه اسپاينا و ديگر امراي اروپا از اين جماعت

ھمراه اين افراد، معموال ھدايايي .  شده است دھد که از اينان تا چه اندازه در مقاصد سیاسي استفاده مي مي شان ن

ھا که آن را کاردينال  از جمله در يکي از اين نامه. شد که گاه عبارت از کتاب و بیشتر کتاب مقدس بود فرستاده مي

، دو جلد کتاب عربي  وچون اينجانب را نھايت محبت ھست:  فرستاده آمده است ١٠١۶سنجرسه براي شاه در سال 

خواھش پاپ آن بود تا احترام کافي به ) ٣٨ھمان، (نشانه به خدمت فرستاديم که ازپادريان بازيافت خواھند نمود 

 نمايد به نواب اشرف که حضرت ريم پاپا التماس مي«به عالوه . پادريان گذاشته شده وبه آنان امکاناتي داده شود

ّت  جماعت عیسويان که در مملکت ھستند و آنچه عیسوياني که از روم به دست مي  بدارند و به زور ايشان را  آيد، عز

آيند به ھمین صورت برخورد خواھند کرد  اروپا مي ھا که به وي تأکید کرد که متقابال آنان نیز با محمدي. »محمدي نکنند

، غالم  حاکم ھرمز و پادريان«، درپاسخ خود، از اين نکته گاليه کرد که  شاه عباس ضمن تأکید بر اين مطلب) ۴٢ھمان،(

از حضرت پاپا التماس داريم که مردم ھرمز را منع نمايد که با جماعت محمدي . نمايند مي و کنیز ما را گرفته عیسوي 

  )۴۴ھمان، (» قسم سلوک نکند  اين

  

پروتستان انگلیسي در حضور  کارملي با گروھي از کشیشان  يکي از اين رخدادھا، نزاع مذھبي میان جماعت پادريان

ھا در جنوب کرده رفت و آمد آنان را  حمايت از انگلیسي  به تدريج شروع به ١١٢٠شاه عباس از سال .  شاه عباس است
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د دان گارسیا به ھا واقع شده و آن را از طريق سفیر خو مورد انتقاد شديد اسپانیايي اين مسأله . به بنادر ايران آزاد کرد

پادشاه اسپانیه مدت مديد است که اقرار نموده که :  گفت شاه ھم در مقابل مي) ١٨۶ھمان (رساندند  اطالع شاه 

ّت بر من ندارد که محاربه  انگلیس را از الکه   با روم نمايد و از آن تاريخ تا حال اثري ظاھر نشد و از اين واسطه چندان من

  )١٨٧ھمان، (  خود بیرون کنم

، به  و در حالي که ھیچ امیدي به حمايت ومدد اسپانیا نداشت ، ضمن بازي سیاسي با آنھا،  ، در اين میان شاه عباس

پروتستان و کاتولیک، يکي وابسته با انگلیس و  ، يعني مند بود از رقابت میان اين دو فرقه مذھبي ، عالقه طور شخصي

، مجلس مشترکي از آنان  به ھمین جھت. ، بردانش مذھبي خود نیز بیفزايد ديگري اسپانیا استفاده کرده و در عین حال

  .ھا نگرشي خود را در براي وي شرح دھند ، آنان را بايکديگر روبرو کرده و از آنان خواست تا تفاوت تشکیل داده

. اند ن را تنظیم کردهکارملي آ ھاي  اين اسناد، اختصاص به گزارش اين گفتگوھا دارد که البته پادري ١۴٧سند شماره 

ھاست و نقش محوري در اين اسناد دارد  رھبر کارملي پادري جوان که .  است ١٠٣٠به ماه رجب سال  اين رخداد مربوط 

  . در يک سمت قرار دارد و در سمت ديگر جماعت انگلیس

رگذشته و پاپ جديدي به د  دھد که پاپ پیشین پرسد که پادري وي سنت به او توضیح مي ابتدا شاه از احوال پاپ مي

  . جاي او نصب شده است

نمود فرمود  شفقت نمود طعامي که درقاب خود میل مي«، مجلس غذا ھم بود و شاه بر آنان  ، در عین حال اين مجلس

با ترکھا پرسید که )  لھستان(جديد میان پادشاه له  سپس در باره جنگ . »که پادريان از آن قاب طعام تناول نمايند

داند که عن قريب ترکھا با  از اين جنگھا آگاه است اما اين را ھم مي شاه گفت. اند آنان فتح داشته: ان گفتندپادري

ھا و عدم اتحاد آنان سخن گفت و  شاه ھمچنین به اختالفات میان اروپايي.  خواھند رفت لشکري عظیم به سراغ آنان 

، گفت  شاه عباس. اي را بگیرند ھاي تازه پیشروي کرده سرزمین که اين اختالفات سبب شده است تا ترکھا در اروپا  اين

اند يک  به طوري که حتي نتوانسته»  حضرت مسیح کم غیرت از دين«ھستند و يا » زور کم«يا »  سالطین فرنگیه«که 

  ).۶٩ھمان، (بزغاله از ترکھا بگیرند 

بوده و ضمن آن جماعت  اي که پیش از آن  لسهکم بحث به مسائل ديني کشیده شد با اشاره به ج ، کم  در اين مجلس

ابتدا در مسأله . قرار شد تا اين بحث بار ديگر مفصل طرح شود  پرستي کرده بودند،  ، کاتولیکھا را متھم به بت انگلیس

به اين که ، پادريان کارملي با اشاره  در مقابل.  خداوند روزه را واجب نکرده است پرتستانھا تأکید کردند که .  روزه گرفتن

انگلیس : سپس شاه از پادري جوان کاتولیک پرسید. ، به محکوم کردن پروتستانھا پرداختند ھاست آيین  روزه در ھمه

ھاي اولیا و پیغمبران دارند و  ديگر سؤال نمود اگر صورت.  جواب داد که نه.  کند يا نه خاج به سر خود با دعا نشان مي

  .انگلیس ندارند جواب داد که ؟ پادري نیز  کنند يا نه سجده مي

، شاه عالقه خود را از نزديک شدن به جماعت انگلیس ابراز کرد و دلیلش آن که پادريان و  در پايان اين مذاکرات

و قرارھايي بود که در باره محاربه با ترک گذاشته و  مقصود وي قول. اند نمايندگان دولت اسپانیا به او خالف فراوان گفته

، خالفي  میان شاه و پادريان ادامه يافت و آنان اصرار داشتند که در اين باب اين بحث . نھا عمل نکرده بودندھیچ گاه به آ

، مسیحي شدن  اما حکايت مھم ديگري که در اين اسناد به آن پرداخته شده). ٢١٣ – ٢١١ھمان، . ( گفته نشده است

اسنادچندي . ھا افزود بر دامنه اختالف میان شاه و کارمليچند نفر ايراني توسط پادريان کارملي است که افشا شده و 

اين پنج نفر که مسیحي شده بودند، درجنوب توسط نیروھاي امام قلي . ، اختصاص به اين ماجرا دارد از اين مجموعه

نامه امام قلي به حاکم اصفھان ) ١۵۵سند ش (نخستین سند . خان دستگیر شده و به اصفھان باز گردانده شدند

:  ، پرسش شاه از پادري مطرح شد که به عالوه. پادريان کارملي پرسش شود  ت که در اين باره از پادري جوان رئیساس
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ّت ونان و نمک از خوان نواب اشرف معقول مي ّت مگر ازين عز و رعیت   ، پادري مردم مسلمان باشد که در عوض اين عز

  ، عیسوي کند؟ اشرف

طلبند که  خواھند و مي روندو مي عیسويان از گرجیان و ارمني به پیش نواب اشرف ميھرگاه :  پاسخ پادري اين بود که

و .  آورد يا نه در مي)  ص(عیسويان را در دين افضل موجودات محمد در آيند، نواب اشرف جماعت)  ص(بدين حضرت محمد 

ّت تمام در شھر مي آيد  مدي که نزد پادري ميگردانند؟ پس ھمین قسم بر مح اھل اسالم با شادي وعیش و به عز

  .کند، يقین است که او را عیسوي خواھد کرد وطلب دين عیسي صاحب ما مي

طمع مال دنیا يا ترس از  به . شوند اي ھم زد که آن کساني که عیسوي اند و محمدي مي وي در پاسخ خود، طعنه

  . کنم عیسوي مي»  کلمه«، اما من فقط با  شمشیر است

کرد تا در اين  ، بحث جاسوسي نیز مطرح بود و دربارصفوي تالش مي البته دامنه آن ادامه يافت به جز مسائل ديني که

اي بود که  ، مسأله بحث رفتن اينان به ھرمز و گرفتن سفارش از پادريان کارملي. زمینه ھم تحقیقاتي به عمل آورد

ّص قرار گیرد مي ھا  دانست که براي رئیس کارملي ي ميجوان آن يک سفارش نامه معمول پادري . بايست مورد تفح

،  ، اسکندر، يوسف الیاس: در آن سفارش نامه اسامي اين افراد چنین آمده بود.  ھرمز در باره اين افراد نوشته است

،  با توجه به اسامي اين افراد، اين احتمال بود که اين افراد پیش ازآن مسیحي بوده) ٢٢٩ھمان، . ( ابراھیم و هللا وردي

  .اند مسلمان شده و دوباره به دين پیشین خود باز گشتهسپس 

ما چند ھزار عیسي را به دين :  کرد که شاه عباس که آگاه بود در اين باره مقاومت کند، البته اين نکته را تأيید مي

ر باره ادامه تحقیقات د). ٢٣٣ھمان، (  ، اما پادري چند نفر را بدين خود درآورده است درآورديم)  ص(حضرت محمد 

ھا براي نجات جان آنھا و در نھايت سنگسار کردن دو  کارملي  مسیحي شدن اين افراد و اعتراف آنان و تعقیب و پیگیري

پادريان .  در خوراسگان ـ روستايي نزديک اصفھان ـ طي اسناد بعدي به تفصیل آمده است نفر از آنان به امر نواب اشرف 

شده و غیر قابل برگشت »  ، کارمشکل چون امر نواب اشرف شده«فراد کردند، اما فرنگي تالش زيادي براي رھايي اين ا

تمام شھر گردانید و جارچي به آواز بلند جار زد که امر  ، با جارچي سوار شدند و به  ھمین وقت مالزمان حاکم«.: بود

ل قتلگاه به واسطه سنگ حضرت محمد را دوست دارد سنگ بردارند و برند در مح  شاه است که ھر مسلمان که دين

  ).٢۴٣ھمان، (» کردن و سوزانیدن دو نفر که از دين در رفتند و عیسي شدند باران 

  

، دامنه کار مسیحي  مغتنم شمرده ، شماري از علماي اصفھان فرصت را براي تحريک شاه بر ضد مسیحیان  در اين وقت

جماعت طالب علمان از پادري مذکور شکايت دارند : انستندد کردند، مي کردن مردم را بیشتر از آنچه پادريان عنوان مي

و پادري جوان و پادريان ديگر از اين مقدمه . و شخصي بود که گفت ھفت نفر.  نموده است که بیشتر از پنج نفر عیسي 

یک زاده و اھل علوم آزرده بودند و شکايت به خدمت پادشاه نمودند از يک رساله که ب. آزرده بودند که راست نگفتند 

ّ دين وسیله از نوشتن اين رساله اين بود که چون يکي از پادريان پرتگس به اتفاق بیکزاده .  رومانیه نوشته بود در باب رد

، بیکزاده فارسي نموده به خدمت میر  توانستند گفت نمودند و فارسي درست نمي مي تراش مباحث  در خانه میر زھگیر

جمیع طالب  و اين رساله . ١٠٣٠و از عربیه شھر شوال سنه  ١۶٢٢امبر سنه شھر سپت ١۴مذکورفرستاد، در تاريخ 

و بسیار شکايت به نواب .  ھمچنین ديگر کتاب به جواب بیکزاده کردند به درستي. علمان و اھل اسالم را آزرده بود

ر توسط امام قلي اينھا مسائلي بود که علماي اصفھان پیش از ماجراي کشف آن پنج نف). ٢٣۴ھمان، (اشرف نمودند 

احساس کرد  پس از کشف آن ماجرا، شاه عباس. »نمود شد، تغافل مي ھرچه مذکور مي«گفتند، اما  شاه مي به 

َان چند «و گفته شد که  ، شايعات در اصفھان باال گرفت ، با کشف اين مسأله به عالوه.  مسأله جدي است و ُ پادري ج
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شکايت يعني اين که پادري پنج يا ھفت ھزار نفر را  دانست که اين  مي شاه. » ھزار اسالم را به دين عیسي درآورده

اين جماعت از ما چه :  شاه عباس از اصرار برخي از علما، ناراحت شد و گفت.  مسیحي کرده باشد، باطل است

. باشد  سبب ايشان آن است که در میانه ما و سالطین پادشاھان فرنگیه دشمني. گويند خواھند و چه تزوير مي مي

  )٢٣۵ھمان، (

، و میدان  دھد که علما در باره مواضع شاه نسبت به دوستي با سالطین فرنگیه ، به روشني نشان مي اين اعتراف

  .اند ، انتقاداتي داشته و با آن موافق نبوده دادن به مسیحیان در اصفھان

ھان تحت فشار قرار گرفته و در اين باره به آيد، پادريان از سوي مردم اصف ، چنان که از اسناد به دست مي بعد از آن

شفقت نمايند که احدي مزاحمت به حال اين فقیران   رقمي«در اين باره از شاه خواستند . نواب اشرف شکايت بردند

  ).٢۴٧ھمان، . (بودند، ھمچنان محترم باشند و مانند روزھاي اولي که آمده » نرساند

مردماني از ھر کشور بتوانند رفت و آمد  ھان را به صورت مرکزي درآورد که ھمه ، آن بود تا اصف در جمع تالش شاه عباس

ھاي زيادي داشتند و شاه عباس نیز با  ، اروپائیان درخواست زمان  در اين. کنند و بر عظمت و اقتصاد اين شھر بیفزايند

اين اسناد در پايان ھمان کتاب و با . شودصادر کرد تا امکانات الزم در اختیار آنان گذارده  ھمان فکر، فرامین فراواني 

،  کرد و به عالوه ، آني از منافع مالي واقتصادي غفلت نمي با اين حال.. تالش آقايان ريشار و روح بخشان آمده است

ھا را از ھرمز  ساله پرتغالي ١١٧، بساط  ھاي انگلیسي ھا ناامید شد، با کمک کشتي ھا و پرتغالي وقتي از اسپانیايي

  .ِجاي آن به صورت يک مرکز تجاري درآورد ون ريخت و بندرعباس را بهبیر

 


