
85   ... و هرمزفارس جی در خلیحی مبلّغان مسيها  تیفعال

  
  
  
  
  

  و هرمزفارس خلیجدر مبلّغان مسیحی  هاي  فعالیت

  )میالدي15(در سده دهم هجري
  

  2رانوندی بزن بفاطمه، 1یدانیشهاب شه
  
  

  چکیده 
 و نیز جایگاه آن فارس خلیجبه ایران و توجه خاص آنها به منطقه آمدن  مبلّغان مسیحی در هاي  تبیین انگیزه

همچنین توجه آنها به .  خواهد بودي اروپایی در عصر صفویه هدف اصلی این نوشتارمیسیونرها هاي  در نوشته
به مثابه جغرافیاي ) و به تبع آنها کشیشان آگوستینیها   سیادت اولیه پرتغالیرغم علی(فارس خلیجمنطقه 

 روست که مناسبات دولت محدوده زمانی انتخاب شده از آن. ایرانی و نه عربی از جمله اهداف این مقاله است
 مختلفی به خود گرفت و لذا حضور کشیشان مسیحی اروپایی در ایران پر صفویه دراین ایام با اروپا ابعاد

 مسیحی در ایران طی این دوره هاي توان گفت که مهمترین و موفقترین دوره فعالیت میسیونر  می.رنگتر شد
این نوشتار براساس منابع دست . رقم خورد که درتاریخ تحوالت این دوره از ارزش بسیاري برخوردار است

عصر صفوي و همچنین تحقیقات جدید استوار است که به  واسناد به جا مانده ازها   ازجمله سفرنامهاول
  .  توصیفی ارائه شده است- و در قالبی تحلیلیگردآوري اي  کتابخانهروش 

  
  تین،کارملی آگوستت،یحی مسونر،یسی مه،ی، هرمز، صفوفارس خلیج :واژگان کلیدي
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 مقدمه
از واپسین ایام عصر اکتشافات جغرافیایی و . میسیونري، جایگاه مهمی داردخلیج فارس در تاریخ 

این امر به واسطه . ورود جهان غرب به عصر مدرن، خلیج فارس در کانون توجه آنها قرار گرفت
سیاسی، مذهبی، تجاري و اقتصادي اروپائیان بود که از قضا با عصر صفویان های  تالقی همزمان انگیزه

نخست آنکه آنها : تکاپوي مبلّغان مسیحی در منطقه خلیج فارس چند سویه بود. همزمان گردید
 ویژه بهاقتصادي و سفرا و مأموران اروپایی  هاي  تر جهت حضور کمپانی زمینه را براي اقامتی طوالنی

 آتی خود جهت ترویج و گسترش آئین انداز چشمدوم آنکه در . کردند  میپرتغالی ها فراهم
 و در گام سوم حضور آنها در جزیره هرمز و نواحی کردند  میامات ضد اسالمی فراهممسیحیت و اقد

استعماري مابین بندر گوا در هند و بنادر اروپایی در لیسبون  هاي  جنوبی ایران، زنجیره فعالیت
  . کردند  می اروپایی از جمله دربار واتیکان در رم را تکمیلهاي پرتغال و دیگر شهر

یره هرمز، جزیره کیش و نواحی اطراف آن در جهان آن روز کانون تجارت و از خلیج فارس و جز
رفت که محل رفت و آمد و عبور و مرور و باراندازي و   میجمله مراکز مهم اقتصادي به شمار

ضعف حاکمیت سیاسی در بدایت کار صفویان در .  تجاري از اقصا نقاط جهان بودهاي بارگیري کاال
 صفوي این امکان را براي استعمارگران پرتغالی و مخصوصاً فرقه عباس شاهن این مناطق تا برآمد

را از طریق ایجاد کلیسا، بیمارستان و همگامی با   تا مجدانه اهداف گفته شدهکردآگوستینی فراهم 
این اهداف گاه چنان خوشبینانه بود که . تجاري اروپائیان پیگیري نمایند هاي  امی و کشتیظنیروي ن

مقاله . توانند رواج آئین مسیحیت را در این نقطه براي همیشه جشن بگیرند  میکردند  میمانآنها گ
ها و برخی فرق مسیحی چون ، اهداف و روند فعالیت میسیونري پرتغالیها هحاضر به انگیز

پانزدهم /  طی سده دهم هجريترجیحاً در خلیج فارس در عصر صفوي و ها ژزوئیتو  ها آگوستنی
  . داخته استمیالدي پر

 
 طهماسب صفوي اسماعیل و شاه فعالیت کشیشان مسیحی اروپایی در عصر شاه

  اسماعیل اول صفوي عصر شاه - الف
ق تا پایان .  هـ907/  م1501 او بر ایران از سال   صفوي و چیرگی مقتدرانهاسماعیل شاهآمدن  بر

 پادشاه، بر ضد عثمانیان ق دول اروپایی را براي دوستی با این920/ م1524حکومتش در سال 
 مسیحی را از پرداخت مالیات معاف هاي  کشیشان و کلیسااسماعیل شاهخصوصاً که . کردتحریک 
  . )258 و 9، 1، ج 1959پاپازیان، (کرده بود
 اروپا هاي  درصدد بر آمد که با دولت) ق920/ م1514( پس از شکست چالداراناسماعیل شاه

 جمهوري ونیز که از جانب مغرب همسایگان عثمانی و در معرض مخصوصاً با مجارستان، آلمان و
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، نامه وي به شارل اسماعیل شاهاز جمله مراسالت . حمالت آن دولت بودند، متّحد گردد
 پس از دو سال به دست اسماعیل شاهنامه . ق است928/ م1522در سال ) معروف به شارلکن(پنجم

ي   که فرستاده1»فرر پطرس«وسط کشیشی به نام امپراطوري آلمان رسید و شارل جواب آن را ت
به شاه ایران ( بوداسماعیل شاهبه دربار ) 1516ـ 922/26ـ33(2لودیک دوم«پادشاه مجارستان 

 توسط کشیش ظاهراًدر این نامه که . به دربار ایران فرستاد)  همو نامه را به شارلکن رساندوسیلۀ
 کشیش که حامل نامه است خواسته بود تا در اسرع پطرس نوشته شده بود، شاه ضمن اشاره به این

  . )8جمالزاده، (وقت از دو طرف به عثمانی حمله شود
ام پادشاهان عیسوي با  چنانکه از رعایاي عثمانی شنیده«: شاه ایران در یکجا اشاره کرده بود

 این. )165ـ163،1342، 1316فلسفی.(ي حیرت است اند و این مایه یکدیگر در جنگ و جدال
اش، شخصی از کشیشان مارونی جبل لبنان و آنقدر محل  کشیش بنا به اظهارات شارلکن در نامه
از . )9جمالزاده،همان،( فرستاداسماعیل شاه به نزد مجدداًاعتماد پادشاه آلمان بوده که وي را 

، همان، فلسفی(گونه اطالعی در دست نیست سرنوشت فرر پطرس در سفر دوم او به ایران هیچ
اما سرآغاز روابط سیاسی ـ دینی عصر صفویه با اروپائیان . )188ـ178، 1368و نیز نوایی، 167ـ166

ها از  با عثمانیفاتح هرمز درگیرودار منازعات خود » آلبوکرك«. ها صورت گرفت از طریق پرتغالی
به این . داد یکسو و تالش براي حفظ هند از دیگر سو روابط سیاسی پرتغال را با ایران زیرکانه انجام 

 سیاسی هاي  این سفارت غیر از جنبه. را به ایران فرستاد» روي گومش «916/1510منظور در سال 
و نیز پیشنهاد همکاري نظامی علیه سلطان عثمانی شامل تثبیت وضع مذهبی مسیحیان در ایران و 

: بگویند اسماعیل شاهآلبوکرك صریحاً دستور داده بود که به . شد بهبود روابط تجاري می
ي مذهبی ما و در دربار شما هستند، رابط بین ما و شما خواهند بود و با  مسیحیانی که از فرقه«

توان ارتباط برقرار   همان مسیحیان از طریق پرتغال میبه وسیلۀدربار روم هم 
اد البته در این اسن) 1382و نیز بنگرید به اسناد روابط ایران و پرتقال1353،203مقامی، قائم.(کرد

بصورت مختصر از فردي دیگر به نام وي فري ژوان که کشیش دومینیکن است به همراه گومیش 
 . نامبرده شده است

ق 919/ م1513 پس از آنکه از جانب هندوستان احساس ایمنی کرد در سال مجدداًآلبوکرك 
تیاط و را همراه با یک کشیش که بنا به اح» 3میگوئل فریرا«یکی از اطرافیان خود موسوم به 

این کشیش که نامش .  فرستاداسماعیل شاهاز هرمز به دربار  ه بود،کردبینی، همراه او  پیش

                                                                                                                   
1- Fr. Petros  
2- Lodvic II 
3- Miguel Ferreira 
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ي اوضاع نظامی ـ اقتصادي و   بود همراه سفیر در ایران توانستند اطالعات زیادي درباره1جوانوفریرا
  . )51ـ50 :شینپی( آورندبه دستها در مورد مسیحیان ارمنستان  اجتماعی ایران و نیز برخی آگاهی

ها براي باز پس گرفتن هرمز بجایی   با پرتغالیاسماعیل شاهمذاکرات بعدي 
 صدر سعۀ غافل ماند، اي نکتهاگرچه نباید از . )87، و نیز نوایی،پیشین. 15ـ14فلسفی،همان(نرسید

 موانع مذهبی موجود در جامعه، و نیز ظرفیت اجتماع رغم علیسالطین صفوي نسبت به مسیحیان 
. ساخت رانی در پذیرش مسیحیان از همان آغاز آنقدر بود که فعالیت مبلّغان را در ایران ممکن میای

دختر کاترینا و (2»مارتا« نسبت به مسیحیت ناآشنا نبودند اسماعیل شاهسالطین صفوي و از جمله 
. یشیننوایی، پ.( به آئین مسیحیت ماند و مرداسماعیل شاهمادر ) حسن، همسر سلطان حیدر اوزون

همچنانکه حضور زنان مسیحی در حرمسراي سالطین صفوي آنها را با مسیحیت آشنا ) . 146ـ7
 بارها یاد شده اسماعیل شاه ونیزیان از اوضاع مساعد مسیحیان در قلمرو سفرنامۀدر . ساخت می

  . )355ـ359ـ385ـ6، 1349 ونیزیان، سفرنامۀ(است
آلود در جهان  ستیزي، تصویري رویایی و اغراق عثمانیاز سوي دیگر از همان آغاز بنا به مالحظات 

السماعیل معروف به صوفی  تاریخ شاهزاده شیخ«در کتاب .  آمده بودبه وجودغرب از سالطین صفویه 
به ق به فرانسه ترجمه شد، از او 915/ م1509که در اصل به ایتالیایی نوشته و در سال » اردبیلی
اسماعیل . شود آنان یاد می» معابد و مساجد « کننده ن و ویران ترکا  متحد علویان، کشندهعنوان

حتی بعضی از .  صلح بین خدا و انسان را به همراه دارد ي زیتون یعنی نشانه  ست که شاخهکبوتري ا
 اطالعات ما از حضور کشیش متأسفانه. کردند که او مسیحی شده است این قبیل نویسندگان ادعا می

  . )192،1380ثواقب، .( به ایران آمد چندان زیاد نیستاسماعیل شاه عصر لودویک وارتمان که در
  

  طهماسب صفوي  عصر شاه- ب 
 ستیزي که از جمله مشترکات مهم میان ایران و اروپائیان و مبلّغان مسیحی سیاست عثمانی

 م 1524ـ1576/ ق930ـ 948 اول طهماسب شاهعصر  اروپایی از همان آغاز عصر صفویه بود، در
اگر چه رفته رفته اغلب نمایندگان اروپایی که در خصوص ایجاد اتحادیه بر . صفوي نیز ادامه یافت

 دیپلماتیک و سیاسی در این خصوص نیز در هاي ضد ترکان، فرستادگان پاپ بودند، اما کوشش
سالطین صفوي کردن  ونیزیان در آخرین تالش خود براي اداره. سرتاسر عصر صفوي وجود داشت

/ ق957وي در سال . طماسب فرستادند را به نزد شاه3»سنتیو الساندي وین«حمله به عثمانی براي 

                                                                                                                   
1- Joano Ferreira 
2- Marta 
3- Sentio Elsandi 
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 زیرکانه از طهماسب شاهولی با وجود تالشی که در این راه انجام داد . م به قزوین رسید1571
قبل از این . )198- 192، 1349سفر نامه ونیزیان در ایران، (پذیرفتی پیشنهاد آنان طفره رفت

ق را خواست 961/م1553 سفیر ونیزیان در دربار عثمانی، جنگ ایران و ترکان در سال تاریخ،
خداوند براي حراست دنیاي مسیحی و مایه شادمانی و خوشحالی مسیحیان اروپا قلمداد کرده 

  . )134، مقامی،پیشین قائم(بود
رین توافقات ایران فارس از مهمت ها در نواحی بصره و خلیج با این حال سدکردن راه نفوذ عثمانی

دانست حاضر  ها را به زیان ایران می  نفوذ تركسعۀ که توطهماسب شاه. و پرتغال در این دوره بود
 استعمارگر را تحمل کند و با آنها بر هاي   فارس پرتغالی بود براي جلوگیري از حضور آنها در خلیج

اً میان دربار ایران و هرمز مقر فرستادگانی براي این منظور مکرر. عثمانی متحد شود ضد ترکان
، فلسفی. 88، 1نوایی،پیشین، ج .( نیامدبه دست مطلوبی نتیجۀوآمد بودند اما  ها در رفت پرتغالی

ق سفیري از ایران به هرمز رفته تا از آنجا براي 947از جمله یکبار در سال ) .18ـ17پیشین، 
 برود " گوا"ین و بصره را تصرّف کردند، بهها بر ضد قواي عثمانی که بحر درخواست کمک از پرتغالی

 229،  ونیز اسناد روابط تاریخی ایران132ـ3، مقامی،پیشین قائم(اما خبري از این مأموریت نشد
  . )1550 اوت 23 نامۀ

پادشاه پرتغال شخصی را » جوانو سوم دن«السلطنه هند به دستور  م نائب1549/ق956به سال 
 23  که او به تاریخهاي از نام.  فرستادطهماسب شاهسفارت به دربار به 1»هنریک دوماسدو«به نام 

 هاي  شود که بین سفارت  از تبریز نوشته، معلوم می2»بارزئو«ق به کشیش 957م شعبان 1550اوت 
  .  نبودهاي سیاسی و اهداف دینی او فاصل

 زید که مورد احترام و به نامها  یکی از مخالفان پرتغالی.  این رابطه را تیره کردهاي وقوع حادث
ها زن او را به آئین   بود، شکایت کرد در سفري که او به هندوستان رفته پرتغالیطهماسب شاهتوجه 

این خبر چنان آتش خشم شاه متعصب را . اند اند و نیز مبالغی گزاف پول از او گرفته مسیح در آورده
ي او  الفور رفع مزاحمت از تبعه یسد فیبر انگیخت که به سفیر پرتغال گفت به فرماندار هرمز بنو

 بازگشت از  بشود و الّا به هرمز لشگر خواهد کشید و تا چنین کاري انجام نگیرد سفیر پرتغال اجازه
  . ایران را نخواهد داشت

پاسخ فرماندار هرمز حاکی از این بود که همسر مرد شاکی به میل و رضاي خود به آئین 
اگر چه سفیر پرتغال اجازه یافت به هرمز .  هم در هرمز نیسترحاض حال درمسیحیت گرویده و 

 . )248اسناد روابط ایران و پرتقال،( باقی ماندطهماسب شاه کدورتی در خاطر حال هر بهبازگردد ولی 

                                                                                                                   
1- Henri Que De Macedo 
2- Barzeu 
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ق به اندیشه 965ـ986/م1557ـ 1578پادشاه پرتغال 1»دن سباستیانو «طهماسب شاهدر اواخر عصر 
ی به های   عثمانی نامههاي  ن با اتحادیه مسیحیان در جنگ با تركجلب همکاري پادشاه ایرا

و نیز به سفیر پرتغال در فرانسه نوشت که در نظر دارد 3»سینیور«و 2»کاردینال الکساندرینو«
  . سفیري به دربار پادشاه ایران بفرستد

ود در رم از او  به سفیر خهاي  پادشاه پرتغال براي اطمینان خاطر از همراهی پاپ در نامظاهراً
دون «ق به 969/م1561 سپتامبر 26سفیر در مکتوب . خواهی کرده بوددر این مورد نظر

 از طریق پرتغال ] صفويطهماسب شاه[اعالم کرد که پاپ مایل است تفاهمی را با صوفی » سباستین
وئیل میگ «به وسیلۀ خود هاي  متضمن پیشنهادهاي دنبال این مکاتبات هم نامه ب. داشته باشد

شوال / م1572 فوریه 26(ها در هندوستان خدمت کرده بود به ایران فرستاد که سال 4»دابرودلیما
 در کتاب  از جمله. ي عزیمت و مأموریت این سفیر موجود است اشارات چندي درباره) ق979

ق که شخصی به نام 981/ م1573ضمن یادداشتی به تاریخ دوم مارس » ها در ایران کارملی«
پی «پاپ . که از مأموران دم سباستیانو در ناپل بوده، نوشته است 5»اس بیگودو فورتادوماتی«

پاپ . ی از طرف سباستیانو به ایران بفرستد ولی او نپذیرفته بودهای  خواست او را با نامه می 6»پنجم
شاه  خواسته بود تا از پادنامۀطی » دون سباستین«ق به 979/ م1571 نوامبر 17قبالَ در تاریخ 

. پیشین(پرتغال بخواهد به شاه ایران نامه بنویسد که او را براي جنگ و نابودي ترکان کمک نماید
 که بهتر کردسرانجام پاپ به پادشاه پرتغال ارائه طریق . )1571 نوامبر 17نامه مورخه . 255ص 

اراده تر از آن  با ظاهراً» پیوس پنجم«پاپ . است خود مستقیماً از پرتغال سفیري به ایران بفرستد
وي پس از غلبه بر مسیحیان اروپایی در برابر ترکان . بود که دست از اهداف خود در این مورد بکشد

براي  ق981/ م1573شرحی از این موفقیت در سال  7»لپانتو«عثمانی در جنگ دریایی موسوم به 
  . )148همان، (کرد  ارسال و در آن براي لزوم جبهه متحد در مقابل عثمانیان تأکیدطهماسب شاه

تنها در . ها و میزان پیشرفت واقعی آنها نیز اطالعی در دست نیست واقعی این سفارتنتیجۀاز  
در این سال یک هیأت «: خوانیم م می1547/ ق982ضمن شرح وقایع سال » عالم آراي عباسی«

قزوین آمده، اما ایلچیان به   ..معتبر که پنجاه نفر مالزم سواي خدمتکار همراه داشته] پرتغالی[سفارت 
مذکور بجهت ظهور بعضی اعمال مخالف دین مسلمانی و عدم رواج مساجد که از نصاراي جرون صدور 

                                                                                                                   
1- Dom Sebastiano 
2- Cordinal Alexandrino 
3- Sinior 
4- Miguel d Abreu de Lima 
5- Matias Bigu do Purtado 
6- Pies 5 
7- Lepanto 
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 و تا حین حیات آن حضرت انصراف انطراف نیافته  شدندیافته بود، منظور نظر التفات ن
 مبلّغان مسیحی در  گزارشی از وضعیتطهماسب شاهتا پایان عصر  )116ـ1380،117ترکمان،(»بودند

. ها در هرمز ي قدرت صفویه داده نشده است مگر در قلمرو پرتغالی تغییر کیش مسلمانان در محدوده
 سیاسی علیه ترکان هاي  کشیشان مسیحی در این دوران هم خود را مصروف کمک به ایجاد اتحادیه

 شناخت بیشتر از وضع حفظ و صیانت از مسیحیان ایران و، آن هم در راستاي وظایف دینی اشان
 ایران، اخذ اجازه از هاي چنانکه رسیدگی به امور کلیسا هم. ارامنه و مسیحیان غیرکاتولیک کردند

 .  آنان بودهاي  فعالیتسالطین صفوي براي عمل آزادانه به شعائر دینی خود و نیز ایجاد کلیسا از دیگر 
ها   شامل عدم رضایت از حضور پرتغالیاما در مجموع شرایط داخلی، روحیات حاکم بر دربار که

، زیرکی یا احتیاط طهماسب شاهدر ایران و برخورد نامناسب آنها با مسلمانان، تعصب و دینداري 
ان و نیز آماده نبودن شرایط با عثمانی متعدد هاي  براي پرهیز از جنگ و خصومتطهماسب شاه

ی اروپایی را در ابعاد دینی و سیاسی این اجتماعی، عوامل مهمی بود که ناکارآمدي مبلّغان مسیح
 از اقدام مبلّغان مسیحی و میل وافر آنها براي تغییر آئین طهماسب شاهیقیناً . کرد تر می دوره پررنگ

مسلمانان خبر داشت و همین یک نکته براي او کافی بود که عالوه بر موانع اجتماعی مؤثر در راه 
  . را در قلمرو خود ندهدمبلّغان مسیحی اجازه چنین اتفاقاتی 

راندن ترکان بسیار مشتاق بودند،   آن که دو طرف براي عقبرغم علیدر خصوص ترکان عثمانی 
 هاي   ما کوششا. 1لکن به هیچ توافق عملی که نتایج مطلوبی به دنبال داشته باشد، نرسیدند

ي مومنان مسیحی به  ناپذیر مبلّغان که خواسته و آرزوي قلبی پاپ، کلیساي رم و جامعه خستگی
در حقیقت از عصر .  تبدیل به یأس شودزودي بهآمد فراتر از آن بود که این امید  حساب می

 هاي   گامفارس خلیجهادر   اول، با وجود حضور ناخوشایند پرتغالیعباس شاه تا برآمدن اسماعیل شاه
ها،  ه در نوك این تالش نظامی بر ضد ترکان عثمانی شکل گرفت کهاي اتحادیهنخست براي ایجاد 

  . کردند مبلّغان مسیحی اروپایی فعالیت می
 هاي  شد، بیشتر ناشی از جنگ و جدال رسد اگر جایی این فعالیت متوقف می  میبه نظر 

اما هنوز انسجام چندانی براي فعالیت مبلّغان . کاري مبلّغان اروپائیان بر ضد یکدیگر بود تا کم
گسترش بود اما  روابط اروپا و ایران با توجه به عصر اکتشافات روبه.  نیامده بودبه وجودمسیحی 

هنوز تصویر چندان روشنی از ایران براي اروپائیان وجود نداشت طی این دوره ضرورت آشنایی 
بیشتر با حکومت صفویه براي اروپا و دنیاي مسیحیت احساس شد و گزارشات فراوانی از مأموران 

ها به صورت اسناد، خاطرات، کتب و تحقیقات  ز جانب پرتغالی اخصوص بهسیاسی و دینی 

                                                                                                                   
  . عثمانی وارد منازعه شودبا ص پس از صلح آماسیه ضرورتی ندید تا خصو طهماسب به شاه - 1
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ها و مبلّغان آگوستینی نخستین اطالعات  در حقیقت باید گفت پرتغالی. جغرافیایی به اروپا راه یافت
آن گزارشات آنها از  رأسجدي در خصوص اوضاع ایران روزگار صفوي را به اروپا رساندندکه در 

در ( بودفارس خلیجسو ق الجیشی،اقلیم جغرافیایی و اوضاع اقتصادي موقعیت ، فارس خلیجاوضاع 
که فهرست مفصلی از کتب و منابع که در » اسناد تاریخی روابط ایران و پرتغال«: ك. این خصوص ر

  . )ها نوشته شده است  زمان سیادت پرتغالی
  

   هرمز فارس و ها و کشیشان آگوستینی در خلیج  حضور سیاسی ـ مذهبی پرتغالی-ج 
ق به هرمز آمدند و اولین 916/م1510ها از جمله اولین فرق مسیحی بودند که در سال  فرانسیسکن

اما در . )393اسناد روابط تاریخی ایران و پرتغال،(کلیسا و بیمارستان را در این ناحیه احداث کردند
ها،  دانه فرقۀ کارملیت منسجم و مج  پرتغالی بودند که تا قبل از فعالیتهاي  حقیقت این آگوستنی

پیشگام تبلیغ و توسعۀ مسیحیت، همراه با اهداف سیاسی، اقتصادي پرتغالیان به شیوة خاص در 
پیوستگی امر تبلیغ مسیحیت در روند فعالیت مأموران و حکّام .  شدند  وارد عملفارس خلیجپهنۀ 

بود که انفکاك این دو روند  اي گونهفارس به  پرتغالی و کشیشان آگوستنی در منطقۀ هرمز و خلیج
در طول تاریخ تحوالت میسیونري اروپائیان در ایران، . صرفاً براي درك بهتر این رخداد تاریخی است

 این پیوند قدرت و مذهب اروپائیان تا این حد آشکارا و همه بحث  مورد همچون دوران هاي هیچ دور
ها در عصر اکتشافات و چیرگی  ۀ پرتغالیپیشینۀ این امر در حقیقت تفوق اولی. جانبه نبوده است

 که نخستین گام در عرصۀ اکتشافات طور همانها  پرتغالی. بالمنازع آنها در عصر آغازین استعمار بود
همراه با کشف دنیاي پیرامونشان، تبلیغ آئین مسیحیت در شرق و از . را در تاریخ اروپا برداشتند

ق شخص پاپ، از جمله وظائف مأموران سیاسی و کشیشان جمله در هند و گوا را با همراهی و تشوی
این روند با سیطره و چیرگی . مسیحی خود که عمدتاً از فرقۀ آگوستین بودند، تلقی کردند

میسیونري آنها به طور جدي و با حمایت قاطعانه هاي   فعالیتفارس و هرمز، و   ها در خلیج پرتغالی
پروا و  فارس تبلیغ آئین مسیحیت را بی ا در هرمز و خیلجآنه. دولت اروپایی پرتغال ادامه یافت

 خود را به اطراف و اکناف ایران   دامنۀ فعالیتزودي بهقاطعانه انجام دادند و امیدوار بودند تا 
جدیت و حرارت کشیشان آگوستینی و حامیان سیاسی آنها در هرمز و نواحی اطراف، فرق . بکشانند

ها  سیاسی و اقتصادي پرتغالی، در واقع سیادت و چیرگی نظامی. کشاندمسیحی دیگر را نیز به آنجا 
 هاي فارس در آغاز عصر صفویه سبب شده بود که در زمینۀ تبلیغ آئین مسیحیت تجرب در خلیج

تبلیغ آئین .  آورندبه دستارزشمند براي عالم مسیحیت و بویژه کلیساي کاتولیک رم و پاپ 
ري نبود که صرفاً در اختیار کشیشان مسیحی آگوستنی باشد فارس ام مسیحیت در هرمز و خلیج

السطنه پرتغال در هند، فرماندار  ن سیاسی پرتغالی در لیسبون، نائببلکه در این زمینه دولتمردا
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آمدند به  پرتغال در هرمز و دیگر مأموران سیاسی پرتغال نیز پابه پاي مبلّغان مسیحی پیش می
تعمار در ایران با درهم تنیدگی قدرت سیاسی، اقتصادي و نظامی دمان عصر اس سپیده  کهاي گونه

  . اروپائیان و نهاد کلیسایی رم شکل گرفت
الزم به ذکر است در اکثر کتب و تحقیقات معاصر راجع به صفویان موضوع حضور مبلغان 

 و لذا ستا آگوستنی کمابیش یکسان و موجز و کوتاه هاي  مسیحی اروپایی در ایران و بویژه پرتغالی
با وجود منابع بسیار تاریخی و تحقیقات جدید راجع به صفویان این موضوع کمتر محل بررسی 

ها پس از تصرّف بندرگوا و حضور در هند به سمت  پرتغالی. دقیق و موشکافانه قرار گرفته است
مات شد، دست به اقدا2»فرانسیسکو دالمیدا«پس از آنکه جانشین 1»آلبوکرك«. فارس آمدند خلیج

فارس زد و با خشونت تمام هرمز و جزایر قشم و اطراف آن را تصرّف   در خلیجاي قاطعانه
طلبانه در پی آن بود که با تصرّف سواحل شرقی آفریقا و در  وي جاه. )1367،23اصفهانیان.(کرد

 آورد و نفوذ و سیادت به وجودفارس یک امپراتوري مستعمراتی  دست داشتن دریاي سرخ و خلیج
سواحل عمان،  ی در هرمز، مسقط،های  براي این کار او پایگاه. غال را در دریاي هند مسجل کندپرت

آلبوکرك همچنین اهمیت تسخیر عدن را با . )600 و 601تاجبخش،.(کردقشم و بصره احداث 
دانست چرا که براي مبارزه با مسلمانان و از جمله از رونق انداختن مکه و  تصرف هرمز برابر می

 موافق کامالًحکومت لیبسون نیز با آلبوکرك در این خصوص . کرد رو اسالم این نقشه کفایت میقلم
  . بود

کشتی مسلمانان و اسارت و شکنجۀ اسراي کردن  گذشته از جنایات وحشیانۀ کرك در غرق
 به مانوئل شاه پرتغال خواست تا با طرحی آب نیل را منحرف و هاي مسلمان وي همچنین در نام

را بشکافد و ) ص( را تبدیل به بیابان کند و سپس حجاز را متصرف و مقبرة حضرت محمدقاهره
  . )1361بوندارفسکی، (سپس محتویات مقبرة پیامبر را با مزار مقدس در اورشلیم معاوضه کند

 هاي  بار و با شیوه  خشونتکامالً در منابع آمده فتح هرمز و سیادت آنها بر آن ناحیه که طوري به
ترین دلیل ناکامی آنها در  نه و غیرانسانی ـ و غیرمسیحی ـ صورت گرفت تا آنجا که اصلیوحشیا

   . )179، 1376  ویلسون،(کیشان مسیحی آنها همین امر بود  حتی از دید همفارس خلیجهرمز و 
فارس و هرمز مستقر شد تا  ق که آلبوکرك در خلیج913االّول   جمادي3/ م1507 اکتبر 10از 

                                                                                                                   
1- Albo Kerek 

2 - Francisco Dalmida پادشاه پرتغال بعنوان يهـ از سو910 ـ 911/م1505 در سال دای دالمسکویفرانس 
رت با مناطق اطراف  جهت تجاي را در هند و شبکه پهناوري استوارگاهی پاي به هند پرتغال فرستاده شد والسلطنه بینا

 ی عباسقل،یینوا: ك. ر. رد آلبوکرك را فراهم آوي آورد و مقدمات حضور بعددی پدفارس جی هرمز و خلرهیمنجمله جز
 81، 1377 فرد يغفار
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ها سیاست  پرتغالی  بعد ـهاي   ـ و خروج تدریجی آنها از ایران در سالعباس شاها به دست اخراج آنه
پیوستگی . دادند  مذهبی مبلّغان و کشیشان مسیحی انجام میهاي  فعالیتپاي  استعماري خود را پابه

 "پرتغالاسناد روابط تاریخی ایران و " از که طوري بهها  اهداف سیاسی ـ استعماري و دینی پرتغالی
 هاي  فعالیتشود بقدري بود که گاه مأموران سیاسی پرتغال در انجام امور مذهبی و   می مالحظه

  . میسیونري از کشیشان آگوستنی پرتغالی جلوتر بودند
 جمعیت مسلمان آن رغم علیفارس را  ها، هرمز، بحرین و نواحی متعدد متصرّفی در خلیج پرتغالی

کردند و به لحاظ اقتدار آنها بر این نواحی تحوالت سیاسی  داره مینواحی همچون ایالتی مسیحی ا
 چندانی بر وضعیت و حکومت پرتغالیان و تأثیرداخلی ایران و از جمله جانشینی سالطین صفوي، 

و سالطین دیگر صفوي تا ( صفوياسماعیل شاهالبته . گذاشت نفوذ کشیشان مسیحی در آن ناحیه نمی
از جمله  دانستند و همواره آنجا را ملک خود می) ها رمز و بحرین از پرتغالیگیري ه  و بازپسعباس شاه

ي آلبوکوك و   خراج معمول را از پادشاه آنجا مطالبه کرد که با مقاومت سرسختانهاسماعیل شاهیکبار 
  که خراج هرمزکردندها شاه ایران را متوجه  فشار او بر پادشاه هرمز این امر انجام نگرفت و پرتغالی

روابط سیاسی و اقتصادي : فرد  و نیز نوایی، غفاري11ـ14فلسفی،پیشین، (هاست متعلّق به پرتغالی
آید،  م برمی صفویهچنان که از تعابیر برخی مورخان عصر . )80 ـ 1376،85ایران در دورة صفویه، 

طنت چیزي استیالي خود را بر هرمز مستحکم کرده بودند و به جز نام سل) ها پرتغالی(حکّام فرنگ
 نیز طهماسب شاهدر عصر ) 144، 1366بیگ شیرازي  عبدي.(براي ملوك هرمز باقی نگذاشته بودند

دست مأموران پرتغالی از این جزایر و سایر بنادر کردن  تالشی براي تصرّف جزایر هرمز و قشم و کوتاه
ها، نداشتن   و ازبکها با عثمانی مکرر سالطین صفوي هاي  اصوالً جدال. جنوبی ایران صورت نگرفت

  سجام حکومت در آغاز تشکیل سلسلهالطوایفی و عدم ان  ملوكهاي  قواي بحري، وجود کشمکش
  . ها بود صفوي از عوامل اصلی ناتوانی و ناکامی مقابل پرتغالی

فارس مسیحیان متعصبی بودند و از  ها هم در اروپا و هم در نواحی متصرّفی هند و خلیج پرتغالی
این  آمد،  میبه حسابها  ي مذهبی و ملّی پرتغالی ها که تا حدودي فرقه ي فرقۀ آگوستینیآن رو برا

خصوصاً که حکّام پرتغالی در احساسات پرشور .  بسیار مناسبی براي تبلیغ مسیحیت بودپشتوانۀامر 
ز ی که پس اهای ي استعماري آنها در مقایسه با کشور دینی دست کمی از مبلّغان نداشتند و شیوه

 خشن و عریان و خالی از ظرافت و تدبیر سیاسی و بدون حساب کامالً  شدند  آنها صاحب مستعمره
 بود که نخستین تالش براي برقراري   پرتغالیهاي  با این حال از طریق مداخلۀ آگوستنی. و کتاب بود

د که در گوا و و از طریق همین فرقه بو. ارتباط پایدار و مستمر با هند براي اروپائیان فراهم شد
و اتحاد ) ارمنی و گرجی و قفقازیان( دادن مسیحیان ایران سپس هرمز نخستین تالش براي ارتباط

  . )12، 2غالمعلی همایون، بی تا، ج (آنها با کلیساي کاتولیک صورت گرفت
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 پشتوانۀفارس گران بود اما آنها بازور و  ها بر مردم مسلمان نواحی خلیج اگر چه سیادت پرتغالی
شد همانا  آنچه سبب چنین جسارتی می. ایستادند نظامی در برابر هرگونه شورش و مقاومتی می
 بزرگ هاي   روزگار یکی از قطب بندر هرمز در آن. جاذبۀ اقتصادي بندر هرمز در جهان آنروز بود

ز ي رشک و حسادت دیگر دول اروپایی و هم آن زمان در شرق ا رفت و مایه اقتصاد جهان بشمار می
  . )8ـ 9فلسفی، پیشین، (" انگشتري باشد هرمز نگین آن است اگر دنیا حلقه": گفتند که راه مثل می

 هاي  هرمز در آن روزگار به شکوه و جالل، داشتن جواهر، مروارید و محلّی براي تجارت اسب
روپایی گاهی  سیاحان اگفتۀبنا به .  نفیس ایرانی معروف بودهاي   اصیل ایرانی، ادویه، پارچه و فرش

و همیشه چهارصد تاجر در شدند  می متجاوز از سیصد کشتی از ممالک مختلف در لنگرگاه آن جمع
 از اهمیت این نقطه در جهان آن خوبی بهها  پرتغالی. )256  ،1354مقامی قائم(آن شهر اقامت داشتند

ی کرده بودند در کتابی  شناسایخوبی بهروز آگاه بودند و هم بعد سیاسی و هم ابعاد اقتصادي آنرا 
ها درآمده بود در مورد  ها در باب اهمیت نقاطی که تا آن روزگار در تصرّف پرتغالی که پرتغالی

ترین نقاط جهان است و در آن تمامی  شهر هرمز یکی از با اهمیت": اهمیت هرمز چنین آمده است
حکامات پرتغال در هند به شمار  هرمز از مهمترین استقلعۀگردد و   شرقی و غربی وارد میهاي کاال
 . )179همان، (ترین ضربه و شکست خواهد بود رود که از دست دادن آن بزرگ می

ترین  ترین و مهم هرمز بزرگ«: نویسد میق در این مورد 1015/م1606سیاح دیگري در سال 
نقطع به آنجا مسافران ونیزي، یونانی، ارمنی و یهودي همچنین از ملل دیگر الی. بارانداز مشرق است

اسناد (فارس است هرمز کلید خلیج": در گزارش دیگري آمده. )56، 1353،مقامی قائم(»آیند می
  . )253 1382روابط تاریخی ایران و پرتغال،

که مطالبی را در خصوص تشابه مسائل چین 1»گاسپار داکروز«یکی از کشیشان پرتغالی به نام 
 بود ضمن اشاره به سوابق تاریخی و حکمرانان هرمز  کردهگردآوريق 977/م1569با هرمز در سال 

 با ". یک جوي نقره است که همچنان جریان دارد": نویسد میدر مورد اهمیت تجاري این منطقه 
حد و حصر مبلّغان مسیحی، تاجران اروپایی و حکّام و مأموران سیاسی در این  این حساب، پیوند بی

 . رسید  میبه نظرمنطقه از جهان آن روزگار امري طبیعی 
تحوالت مربوط به فعالیت مبلّغان مسیحی آگوستینی پرتغالی و نیز نقش چشمگیر و گاه بیش 

اسناد روابط «از حد مأموران نظامی و سیاسی پرتغال در حمایت از مسیحیت و مبلّغان در کتاب 
گاه حکّام پرتغالی ـ با در نظر گرفتن مطلب اخیر که .  هویدا استخوبی به» تاریخی ایران و پرتغال

 کشیشان آگوستینی ونیز  مثالً آلبوکرك ـ کم از یک مبلّغ مسیحی نبودند تبلیغ مسیحیت از سوي
  . کاویم مأموران سیاسی پرتغالی را در پناه اسناد این کتاب می

                                                                                                                   
1- Gaspar Dacros 
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  الی در راستاي امر تبلیغ مسیحیت فعالیت مأموران و حکّام پرتغ- د 
 هاي  فارس و هند پیوستگی عجیبی با جنبه ها در خلیج  سیاسی ـ اقتصادي پرتغالیسعۀتو

 با زندگی و اقدامات  ق که در رابطه1163/م1749مذهبی آنها داشت طبق گزارشی که در سال 
. ). 256ـ 257همان، (کردآلبوکرك نوشته شده بود، وي کمک فراوانی به مبلّغین مذهبی در هرمز 

 مادي و سیاسی در هاي  یم اولیه مسیحی از کمکاعتنا به تعال همچون یک مسیحی و البته بی
  . کرد راستاي امر تبلیغ مسیحیت هرگز کوتاهی نمی
بدهند تا وي 1»فري پدرو« مذهبی را به کشیش هاي آلبوکرك یکبار دستور داد تا کتاب سرود

 در خصوص وضعیت مسیحیان ساکن اسماعیل شاه که به هاي در نام. آن را به جزیره هرمز ببرد
ها   بازرگانی پرتغالیهاي  فعالیت در خصوص مقابله با امپراتوري ترك و هاي ن و همراه با توصیایرا

محض اعتبار و مساعدت « را اسماعیل شاهدر ایران نوشته است، هدف از ارسال نمایندگانش به دربار 
  . دانسته بود» به مسیحیان و دادن آبرو به آنها

کرد و  آمدند مجدانه حمایت می ین مسیحیت در میکرك در هرمز جدي از کسانی که به آئ
منصبان   زیادي در این باره از جانب آلبوکرك، فرماندار هند، کشیشان و صاحبهاي  اصوالً گزارش

جلب قلوب تازه مسیحیان از . پرتغالی براي حمایت از گروندگان به کیش مسیحیت وجود دارد
گزارشات متعدد حاکی از ارائه . پرتغالی بودوظایف مشترك و اصلی مبلّغان مسیحی و حاکمان 
آمد  هرگاه فردي به آئین مسیحیت در می. کمک نقدي، لباس، غذا و امثالهم به این افراد است

حاکم و مبلّغ پرتغالی آن را یک افتخار بزرگ تلقی کرده تا آنجا که اخبار این قبیل مسائل بین 
اعالم . شد  حتی پادشاه پرتغال رد و بدل میالسلطنه هند، پاپ، کشیشان و سلطان هرمز، نائب

یک فرد مسلمان به نام کریم که شکارچی پلنگ بود آنقدر اهمیت داشت که این شدن  مسیحی
شکارچی را به همراه پلنگی که شاه هرمز براي پادشاه پرتغال فرستاده بود، نزد پاپ به رم گسیل 

مبنی بر 2»مانوئل داکوستا«کم آلبوکرك به ح. )80اسناد تاریخی روابط ایران و پرتغال، (داشتند
به چهارتن از زنانی که تازه به آئین ) پول قدیمی هرمز(اهداء یک تکّه پارچه و مقدار یک آذر

و عین همین حکم مبنی بر اهداء دوقواره پارچه لطیف رنگی .  )85همان، (مسیحیت در آمده بودند
، المشرف مواد 3»پرتاناودآ«کرك به . اند ین جملهاز ا. )،(به زنی که به آئین مسیحیت در آمده بود

اند، داده  غذایی هرمز حکم داد، سه کیسه برنج به تمام زنانی که در آنجا به آئین مسیحیت درآمده
  . )103و86همان، (شود

                                                                                                                   
1- Fr. Pedro 
2- Manouel Dacosta 
3- Pretanavada 
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به آئین  1»دون گارسیا «خانۀاهداء یک پارچه رنگی و یک سکّه آذر به هر یک از سه زنی که در 
زنی که به آئین مسیحیت در 2»ژوانا«و امثال این هدایا به . ). 87همان، ص (اند مسیحیت در آمده

دیگر زن مسیحی شده از موارد 3»فیلیپا« پادشاه پرتغال و باز به به نامآمده بود جهت قدردانی از او 
ها به زنان و مردان  فرامین در خصوص این هدایا و بخشش. ). 89ـ 91همان، صص (دیگر است

اند، فراوان   و یا کسانی که به نحوي در اشاعه پیشرفت مسیحیت سهم داشتهمسیحی شده
 اشاعه آئین مسیحیت براي. ). 107 و 116 و 128 و 130 و 132 و 185همان، صفحات، (است

در گزارشی، از هدایاي داده شده . شناخت  ، زن و مرد، ایرانی و عرب و هندي نمی مأموران پرتغالی
و در گزارشی دیگر . )30همان، ص (اند یاد شده است  مسیحیت درآمدهبه سه عرب که به آئین

چنانکه  شود هم اند دیده می دنیا آوردهه ها به مادران مسیحی که تازه فرزند ب میزان توجه پرتغالی
 به همراه کشیشان آگوستنی غیر از آنکه از پیشرفت مسیحیت در هند حمایت  مأموران پرتغالی

گاه از مسیحیانی که در برخی نقاط تحت فشار بوده و یا فرار کرده .  )216همان، ص (کردند می
  . کردند بودند نیز دستگیري می

کردند نامه  نباید فراموش کرد که آنها مجموع اقدامات سیاسی دینی خود را با پاپ هماهنگ می
ها   تركق اشاره به جلسات پاپ با تمامی سفرا در خصوص پیروزي اخیر920/م1514 نوامبر 5مورخ 

و ضرورت خاتمه اختالف بین ) ق است920 در اسماعیل شاهمنظور جنگ چالداران (برصوفی
  . )115همان، (هاست شهریاران مسیحی و اشاعه جنگ علیه ترك

ها در هرمز کاهش نیافت بلکه  م نه تنها سیادت پرتغالی1515/ق921مرگ آلبوکرك در سال 
ر اقتصادي و دینی افزایش یافت این در حالی بود که ضعف ها در امو  سودجویانه پرتغالیهاي  انگیزه

ظلم و تعدي . )1384،140جدیدي، (سیاست خارجی ایران در برخورد با پرتغالیان مشهود بود
طهماسب مجبور گردید   که شاهاي گونهطهماسب نیز ادامه داشت به  مأموران پرتغالی در عصر شاه

روانه ) بندرعباس(را به سمت بندر جرون» گ افشاربی یعقوب«م والی کرمان 1596/ق977در سال 
  . )571 ـ 572، 1349روملو، (سازد

بار بود که صفویان، در مورد مسائل جنوب واکنش عملی از  اسماعیل، این اولین پس از مرگ شاه
اما اطالع مشخصی از نتیجۀ این مأموریت، در بهبودي اوضاع مردم در دست . دادند خود نشان می

 دولت پرتغال در هرمز از هر کوششی براي حال هر به. )68، 1، ج 1384واقب، ث.(نیست
شدن  ها نیز در صورت مسیحی حتی برده. کرد  مختلف خودداري نمیهاي  اقوام و گروهکردن  مسیحی

                                                                                                                   
1- Don Garsia 
2- Joana 
3- Phlipa 
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 هاي  هرمز نسبت به نوع رفتاري که با برده] عمدتاً مسیحی[ تجار و ساکنین هاي در نام. آزاد بودند
توضیح آنکه پس از . اند  از سوي برخی ساکنان پرتغالی، اعتراض کرده   مسیحی شدهزن و مرد

این عده براي حصول از اطمینان ایمان آنها توسط مسیحیان پرتغالی خریداري شده و شدن  مسیحی
 ي مسیحیان پرتغال دادند بلکه گویی آنها برده داشته اما به آنها آزادي نمی مدتی آنها را نگاه 

دون «به 1»دون ژوان سوم«مستقیماً از جانب پادشاه پرتغال . که آنها را خریده بودندشدند  می
دستور شاه این بود ) 1533 مارس 4(درلیبسون در این خصوص نامه نوشته شد2»هنریک دومنریس

باید براي یک زمان سه یا چهار روزه در  ي نخست می که گروندگان به آئین مسیحیت در مرحله
سا قصد و نیت آنها مورد آزمایش و ارزیابی قرار گیرد و به آنها تعلیمات مسیحی در همان داخل کلی

 قرار موردارزیابیو پس از آنکه به آئین مسیحیت در آمدند آزاد شده و نباید دوباره . مدت داده شود
 و صریحاً اظهار فرستاده بود 3»نونوداکونیا«پادشاه پرتغال شبیه این نامه را به فرماندار هند . گیرند

اند   مسلمان و غیرمسلمان که مسیحی شدههاي  در خصوص آن دسته از برده: کرده بود که
 زیان و ضرري که این حکم براي تجار پرتغالی در بر خواهد رغم علیخواهم که از این پس،  می

 اسناد روابط ایران(]از تجارت[داشت، این حکم اجرا شود زیرا خدمت به مسیح بهتر است 
ها نسبت به مسیحیت حتی  چنانکه مالحظه شد شور و تعصب دینی پرتغالی. )1382،200وپرتقال

شد آنها بقدري در  تا آنجا که به هرمز و نواحی اطراف مربوط . در لحظاتی باالتر از منافع تجاري بود
حفظ و پاسداشت آئین مسیحیت در آن نقطه مصر بودند که از ساختن مسجد در آن نواحی 

پادشاه پرتغال » دون ژوان سوم« هرمز به قلعۀفرمانده 4»آلواردو ونورونیا «نامۀ. کردند وگیري میجل
  : نامه شاهد خوبی در این خصوص استبودن   موجزرغم علی

کردن  مسجد، درخواست حکمران هرمز براي بازشدن  اعتراض مسلمانان هرمز نسبت به بسته«
العمل   مسجد، هر چند که ترس از عکسماندن ادامه بسته: موردآن و اظهار نظر فرمانده قلعه در این 

  .  )233همان، ( را در پی داشته باشدطهماسب شاه
و . )186ـ 189همان،(کردند  توسعه و مرمت کلیساها را فراموش نمی در عوض مأموران پرتغالی

 نظامی و تجاري، يها  خانه و کشتی ها در هرمز مثل توپ گویی یکی از ارکان مهم سیادت پرتغالی
آنها وحشت شدن  حکام پرتغالی بشدت از تغییر کیش مسیحیان و مسلمان. همین کلیسا بود

ها و  داشتند و براي جلوگیري از چنین اتفاقی از همان آغاز آلبوکرك راه را براي تغییر کیش پرتغالی
 خبر رسید چهار که انیزم. تافت ها را بر نمی پرتغالیشدن  آنها بست وي هرگز مسلمانشدن  مسلمان

                                                                                                                   
1- Don Joan III 
2- Don Henrik Domenris 
3- Nono Daconia 
4- Alvado Whoronia 
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اند وي از حاکم هرمز خواست تا آنها را تحویل دهد چرا که آنها مسلمان شده  پرتغالی مسلمان شده
 موارد جزیی، همچون تحویل پارافین و شمع و اي پاره حتی در "در مسجد مشغول عبادت بودند"و 

 بین که زمانی. )123همان،(کرد دادن گندم براي پخت نان مقدس آلبوکرك فرمان صادر می
ها پیمانی منعقد شد یکی از مواد آن تحویل تمام مسیحیان که در  الدین شاه هرمز و پرتغالی سیف

در این قرار داد همچنین . نقاط حکمرانی هرمز مسلمان شده بودند، به فرمانده پرتغالی بود
 مقامی قائم(بودگنجانده شده ) غیرمسیحی(ممنوعیت حمل اسلحه توسط مسلمانان و سایر ادیان

  . )62ـ 74، 1353
  

   و هرمزفارس خلیج کشیشیان پرتغالی و امر تبلیغ در-ه 
 به عنوانگیري کلیساي کاتولیک فرق مختلفی   در کنار شکلزودي به که گفته شد طور همان

بازوان اجرایی پاپ و کلیساي رم ظهور کردند عالقه و ایمان پرشور برخی سالطین اروپایی به 
بویژه . اقتدار این فرقه از جمله سالطین پرتغال و اسپانیا مورد حمایت قرار گرفتمسیحیت بر

 ملّی کردند البته این بدان معنا نیست يا ه فرقبحث  موردها که فرقۀ آگوستنی را در دوران  پرتغالی
ها و  فارس و هرمز حضور نداشتند که از جمله باید به کار ملیت که فرق دیگر در خلیج

از همان آغاز ورود .  پرتغالی بودهاي  ها اشاره کرد اما مسلم است که اکثریت با آگوستنی فرانسیسکن
 کلیسا، بیمارستان و زودي بهفارس و هرمز آغاز شد و  آلبوکرك فعالیت کشیشان آگوستنی در خلیج

شان کشی.  شدند  هماهنگ در راستاي تبلیغ مسیحیت وارد عملاي گونهها به  پادگان نظامی پرتغالی
فري و ینسنت « کشیش نامۀ. جستند  بیشتري بهره می  از هر فرصتی براي فعالیت آگوستنی

 مشرق زمین و از جمله در هاي ها و کلیسا اشاره به نیاز حضور واعظین مسیحی در صومعه1 »دالگونا
 حضور ها براي نظیر این نامه. )202، 1382اسناد روابط تاریخی ایران و پرتغال (کلیساي هرمز دارد

شود که مبلّغ  مبلّغان و ضرورت اعزام آنها به هرمز به دفعات تکرار شده است در یکجا اشاره می
و در جایی دیگر . )207همان،(به هرمز اعزام شود2» نوبوداکونیا«مسیحی باید با نظر فرماندار 

ت حضور  پادشاه پرتغال نامه نوشته و ضرور"دون ژوان سوم" مستقیماً به 3»میگل واز«کشیش 
ه کردگردد را یادآوري   که به آنجا اسقف اعزام نمینهایی هرمز و سایر مکاقلعۀمبلّغین در 

کشیشان پرتغالی ضمن آنکه اعزام مبلّغین مذهبی براي ترویج آئین مسیحیت . )227همان،(است
 هاي عا د آموزش و تعلیم. )223همان، (گرفتند  مختلف را نادیده نمیهاي  نزد افراد بومی در قلعه

                                                                                                                   
1- Feri Vincent de Laguna 
2- Nobo Daconia 
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زندان، انجام موعظه و   مسیحی و بازدید از بیمارستان،هاي  ها و برده مذهبی به فرزندان پرتغالی
دقت مسیحیان ارمنی و  هآنها همچنین ب. )217همان، (دادند  اعتراف را نیز انجام مینامۀاجراي بر

تباً به کشیش پرتالش توانستند زیرنظر داشتند در میان اسناد این کتاب مر گرجی را تا آنجا که می
شود وي گذشته از آنکه با جدیت موضوع تبلیغ را  اشاره می 1»گاسپار بارزئو« نام  و پرجسوري به

السلطنه در گواه، مأموران عالی رتبه در   متعددي را به نائبهاي  داد گزارشات و توصیه انجام می
تغال در خصوص اوضاع سیاسی پر هرمز، کشیشان و روحانیون در نواحی مختلف و حتی به لیبسون

در همین راستا و . کرد  جغرافیایی و آداب و رسوم آن نواحی ارسال میهاي  ـ اجتماعی هرمز، ویژگی
این سند . کردق به لیسبون ارسال 956/ م1549ها و ایرانیان در سال  گزارشی از روابط گرجی

دیگر . ). 390همان، ص (ستکند که انجیل جدید به زبان ارمنی آماده شده ا همچنین مشخص می
کشیشان پرتغالی احداث و توجه به بیمارستان و امور خیریه را براي اشاعه اهداف میسیونري 

ها، بازوان اجرایی قوي همچون بیمارستان، اماکن  کلیساي مسیحی پرتغالی. کردند فراموش نمی
 از ارتباطات بین هاي بکها و قالع نظامی و ش ها، پادگان خیریه، قدرت دریایی و نظامی پرتغالی

ی است که های   نامه" کتاب اسناد روابط تاریخی ایران و پرتغال"کشیشان در نواحی مختلف داشت در
میزان پیشرفت یا شکست کار تبلیغی خود و همکارانشان  دهد کشیشان پرتغالی نشان می

 به "گاسپار بارزئو" کشیش. دادند  قرار میموردارزیابی و هرمز را فارس خلیج در منطقه خصوص به
ریمان «خود به هرمز همراه کشیش دیگري به نام رسیدن   ساکن هند و اروپا ازهاي  ژزوئیت

افسوس . کند دهد و از شهادت برخی مبلغین مذهبی در ایران و ترکیه ما را آگاه می خبر می2»پریرا
مبلّغان در ایران هیچ این شدن  که این گزارش در همین حد کوتاه است و به علل و چگونگی کشته

  . )226، 1382اسناد روابط تاریخی ایران و پرتغال( نداردهاي اشار
 اروپا به هاي   دیگر به مبلّغین ژزوئیت ساکن هند و نیز به ژزوئیتهاي این کشیش در نام

شود، کشیش اعظم   میسیونري در هرمز اشاره کرده که از فحواي این نامه معلوم میهاي  فعالیت
اگر چه کشیش اعظم . بوده است مشوق اصلی بود پارزئو در عزیمت به هرمز می3»سکو شاویرفرانسی«

شرایط زندگی در هرمز را سخت گزارش کرده » بارزئو« میل باطنی به آنجا نرفته بود اما رغم علی
 دیگر اشاراتی مجمل به برخی مناظرات و مجادالت دینی بین هاي  که در این نامه و نامه. است

هر چند بنا به . ان پرتغالی و از جمله بارزئو با یهودیان، ارامنه و مسلمانان اشاره گردیده استمسیحی
آید که این مناظرات   نمیبه نظرها در امر مسیحیت،  گیري پرتغالی شواهد و قوانین موجود و سخت

                                                                                                                   
1- Gaspar Baurzeo 
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 بوده صورت علمی و کالمی به خود گرفته باشند و بیشتر تالش براي اثبات حقانیت دین مسیحیت
با برخی یهودیان در خصوص » بارزئو«رقابت با یهودیان در کنیسۀ هرمز و مباحثاتی که . است

در گزارشی دیگر یکی . آید  میبه حسابتثیلث مقدس داشته از جمله این مجادالت دینی در هرمز 
 با »گاسپار بارزئو«، به مشاجرة عمومی 1»ساکن کوئیمبرا «هاي  از کشیشان پرتغالی به ژزوئیت

، است) موعود(بر این مطلب که مسیح تنها ناجی وعده داده شده» بارزئو«یهودیان هرمز و تأکید 
  . است اشاره رفته

فرانسیسکو « توسط کشیش 1710باالخره آنکه در این اسناد به کتابی اشاره شده که در سال 
به هرمز در سال کشیش گاسپار بارزئو رسیدن   ازهاي این کتاب خالص. نوشته شده است 2»سونی
ق و اقدامات وي از جمله مناظره با خاخام یهودي و برخی مسلمانان، به آئین 956/ م1549

، تمایل طهماسب شاههمسر سفیر کردن  مسیحیت درآوردن یک یهودي و تالشی براي مسیحی
که در اثر مساعی مأموران سیاسی و کشیشان آگوستینی پرتغالی شدن  حکمران هرمز براي مسیحی

  ) 253همان، (جام گرفت اشاره گردیده استان
ترین اقدام کشیشان آگوستینی و دولتمردان سیاسی پرتغال در هرمز تالش براي  جسورانه

اگر چه از عاقبت کار و نیز میل و . ق بود957/  م1550حکمران هرمز در سال کردن  مسیحی
کند   آنچه اسناد مشخص می آگاه نیستیم اماخوبی بهرضایت قلبی حکمران هرمز در این اتفاق 

  .  شده بودهاي آنست که فعالیت مبلّغان و کشیشان سبب چنین خواست
گاسپار «فرماندار هند به کشیش 3»جورج کابرال «نامۀبود و در » رئیس نورالدین«نام حکمران 

اشد به گوا سفري داشته ب» رئیس نورالدي «احتماالً: ضمن اشاره به او گفته شده است که » بارزئو
 از فرماندار هاي در همان تاریخ نام. نویسم که اگر او بخواهد مسیحی شود من به حکمران هرمز می

به من «: حاکم هرمز تصریح شده بودکردن  هند به حکمران هرمز ارسال شد که در راستاي مسیحی
واهم روح خ  خدمتگذار جنابعالی خواستار سعادت و ارتقاء به شما بوده که به این ترتیب میعنوان

  . )228همان، (شما در مسیر واقعی نجات قرار گیرد
سه تن شدن   دیگر به قصد حکمران هرمز در گرویدن به آئین مسیحیت و مسیحیهاي اما در نام

 ازدواج کرد، سخن رانده شده است 4»بلیس«برادرزاده شاه » دون ژوان«از زنان او که یکی از آنها با 
شاه «خواسته شده بود که براي همسر این زن مسیحی شده پست و در ضمن از پادشاه پرتغال 

  . )197همان، (در نظر گرفته شود» بندري هرمز
                                                                                                                   
1- Kueimbra 
2- Francisco Soni 
3- Georj Kaberal 
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توان به  اند نمی قطعی حکمران هرمز سخنی دیگر نگفتهشدن  از آنجا که اسناد در خصوص مسیحی
این حادثه نفوذ و  کرد اما هاي  آن در بین مسلمانان اشارهاي  در این مورد و پیامدنهاییارزیابی 

دهد و نیز میزان جهد و تالش آنها را در  اقتدار فراوان کشیشان آگوستینی را در منطقه نشان می
  . سازد امر تبلیغ عیان می

این سفیر .  بودطهماسب شاهزن همسر سفیر کردن  اقدام مهم دیگر کشیشان پرتغالی مسیحی
در سفري که این سفیر به هندوستان داشته است .  زید نام برده شده استبه نامکه در منابع از او 

قاضی هرمز .  شدطهماسب شاهخشم  همسرش به کیش مسیحیت درآمد که موجب
پادشاه پرتغال نوشته است ضمن اشاره به ماوقع، 2»دون ژوان سوم« که به هاي در نام1»سران تومه«

ها در تغییر  از این رفتار پرتغالیکند که نه تنها پادشاه ایران بلکه حکمرانان الرو شیراز  اظهار می
ي دیگري را که قبالً از چشم اسناد مرحوم  در این گزارش نکته. اند کیش همسر زید ناراحت

ه همسر مسیحی شده زید اینک با یک وانک کند   پوشیده مانده بود روشن میمقامی قائمجهانگیر 
ار بارزئو در برابر اعتراضات دربار کشیش گاسپ. ازدواج کرده است 3»یا جورج ویه «به نامپرتغالی 

ي تعصب را گسترداند که از حکمران هرمز با تهدید خواست  ایران و مسلمانان آن ناحیه چنان دامنه
  . )232همان،(و نیز مسجدي را براي تبدیل آن به کلیسا تصرّف کرد» قرآن را کنار بگذارد«که 

موضوع  وئیمبرا و از هرمز نوشته شدهدر گزارشی دیگر که خطاب به مسیحیان ژزوئیت ساکن ک
اختالف این کشیش با مسلمانان جزیره هرمز مورد تأکید و تصریح قرار گرفته است این سند 

سازد که این زن مسیحی شده کسی نیست جز زن سفیر ایران که  مخصوصاً مشخص می
 شاه ایران شکایت  بهمسألهبوده و همسرش از این ) ص(ي شریف مکّه از نوادگان پیامبر خواهرزاده
، حکمرانان طهماسب شاهتوان علّت عمق نارضایتی و خشم   میخوبی به. )222همان، (کرده است

  . ي مسلمانان را از این حادثه دریافت ایرانی در جنوب و عامه
 و از جمله مبلّغان آگوستنی هاي  که در جمع فعالیت مبلّغان مسیحی اروپایی در هر دوراي نکته
آید، همانا   میبه حساببۀ یک اقدام فرهنگی و امري مثبت در کارنامۀ میسیونري مثاه مذکور ب

 از معارف و علوم از اي پاره کشور مبدأ و مقصد و نیز انتقال هاي  انتقال و رونق واژگان متعدد در زبان
شناسی که یقیناً این رشته در وهلۀ نخست با  بویژه در باب شرق. استشرق به غرب یا بالعکس 

حجم وسیعی از . تقال، ترجمه کتب، نگارش خاطرات و مکتوبات میسیونرها در اروپا پدیدار شدان
توان به  چنین می از شواهد این. دهند  مبلّغان تشکیل میهاي  شناسان اولیه اروپا را نوشته دانش شرق
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. ، اشاره کردکردند میمشترکاً استفاده ها   پرتغالیبرد تعدادي از لغات فارسی کهکار
ها در عصر صفوي   زبان میانجی اروپایی معتقد است از آنجایی که زبان پرتغالی» ریشار فرانسیس«

  . رفت شد، بدون تغییر بکار می بود خیلی از مفاهیم و اصطالحاتی که از زبان فارسی ترجمه می
) گفتار(کافتارعباسی، اتابک، آچار، آزار، بازار، بیرام، کاروانسرا، خان، کاروان، : از جمله این لغات

  . ). Richard, 1993, P 13(است) پسته(پوفتا)    برات(باراتا) برنج(برینگ) کاال(کالیانا) قلندر(کاالندار
دهد پیشتاز بودند اما فرق  با آنکه کشیشان آگوستینی در امر تبلیغ، چنانکه اسناد نشان می

چنانکه اشاره شد . کردند یت میها فعال دیگر مسیحی نیز در این زمینه و در حیطۀ سیادت پرتغالی
ها اشاره   گزارشات به فرقۀ ژزوئیتاي پارهق به هرمز آمدند اما 916/ م1510ها در سال  فرانسیسکن

از (1»ماالکا« ساکن کویمبرا در هاي کند از جمله نامۀ کشیش فرانسیکو پوز خطاب به ژزوئیت می
 مسلمان عربستان و مسلمانان ایرانی هاي رباست این نامه اشاره دارد که گذر ع) مستعمرات پرتغال

موجب لطمات معنوي زیادي بر اعتقادات افراد غیرمذهبی شده ) ص(از ماالکا و تبلیغ آئین محمد
ها در هرمز اشاره  به ضرورت حضور ژوزئیت» فرانسیسکو شاویر« دیگر از کشیش هاي در نام. )است
 سایر فرق مسیحی  با اینحال دامنۀ فعالیت. )223، 1382اسناد روابط تاریخی ایران و پرتغال،(دارد

ق هنوز اخباري .  هـ981/م1573 پرتغالی نبود تا سال هاي  در این نواحی هرگز به اندازة آگوستینی
 مجدانۀ آنها به پاپ و مأموران عالی رتبه ارسال   جدید آگوستینی و فعالیتهاي  از تأسیس صومعه

  . )373همان، (شد می
بریم  یم پی میافکن ه فعالیت پرشور مبلّغان و مأموران پرتغالی در این دوره نظر میهنگامی که ب
عصر اکتشافات را آنها با . اند بین بوده  دین مسیحیت و پیشرفت آن بشدت خوش که آنها در اشاعه

ایمان به گستراندن مسیحیت آغاز کردند و البته هنوز به موانع مهم اجتماعی و سیاسی موجود در 
ها نیز خود را چنان بین  پرتغالی. جامعه اسالمی که فراروي مبلّغان مسیحی بود، پی نبرده بودند

گوا و سود سرشار اقتصادي در این دو ناحیه سرگرم کرده بودند که فرصت گسترش  بندر هرمز،
ه در از این رو بود ک. جدي مسیحیت در مناطق دیگر ایران و رویارویی با موانع موجود را نیافتند

 خطاب به 2»آلفونسو برنالدز «به نامي سیاسی ـ نظامی پرتغالی  رتبه ق مأمور عالی937/م1530سال 
 در بصره که به دفعات ساخت آن درخواست شده هاي ضمن اعالم ساختن قلع 3»مارسلو«کشیش 

  :نویسد میبود مشتاقانه 
چشمان مؤمنین و اکنون نور مسیحیت به روشنی نمایان شده و شکوه و عظمت صلیب در "

                                                                                                                   
1- Malaca 
2- Alfonso Bernaldez  
3- Marselo 
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ها  ها و آگوستنی این عقیدة راسخ و خوش بینانۀ پرتغالی. )232همان، ("!ایمانان نمایان شده است بی
  . شان سایه افکنده بود تا مدتها برعملکرد و فعالیت آنان در نواحی متصرفی

 هاي  بینی مضاعف، هیأت که مالحظه شد در یک دورة فشردة تاریخی و همراه با خوش چنان
 پرتغالی بودند براي پیشبرد و اشاعه مذهب مسیحیت هاي  مذهبی مسیحی که عمدتاً آگوستنی

.  آمدندفارس خلیجهمراه با نیروي سیاسی ـ نظامی و اقتصادي تازة حکومت پرتغال به ایران وعمدتا 
، ها پیشگام استعمار کهن بودند و بازوان اجرایی آنها بجز قواي بحري و توان اقتصادي پرتغالی
 مسیحیت را البته با  آنها براي مدتی با حرص و ولع تمام آئین.  آگوستینی پرتغالی بودهاي میسیونر

  . توصیه و حمایت بیدریغ معنوي پاپ در مناطق جنوبی ایران ترویج و تبلیغ کردند
بنا به آمیختگی و پیوند مستحکم پاپ با سالطین پرتغال از یکسو و انگیزة فراوان فرقۀ 

ها از این فرقه، مذهب مسیحیت در  در کمک به نیات پاپ و حمایت فراوان پرتغالیآگوستنی 
 هاي  مناطق مذکور و از جمله هرمز و بحرین با اعمال قدرت سیاسی و نظامی و اعطاي مشوق

ناتوانی حکومت ایران در  اقتصادي به کسانی که به آئین مسیحیت گرویده بودند و از سوي دیگر
تبلیغ مذهب مسیحیت در ایران از سوي . ها مسیحیت تبدیل به آئین برتر شد یبرخورد با پرتقال

 در  ها امري بود که هم وظیفۀ کشیشان پرتقالی و هم مورد حمایت مأموران سیاسی پرتقالی پرتقالی
  . گردید اروپا بندرگوا در هند و فرماندار هرمز تلقی می

تعماري در گام نخست قرین توفیق بود و کوشش آنها براي اشاعۀ مسیحیت همراه با اهداف اس
 اقتصادي، بسط چیرگی هاي  روز و در اختیار گرفتن راه آنها را براي چیرگی و تسلط بر جهان آن

 بحث  مورد اما با خاتمه دوران کرد گذاري بر آئین مسلمانان ترغیب میتأثیرسیاسی، نظامی همراه با 
 مسیحیت و استعمار کهن از این طریق بینی تبدیل به یأس شده هرچند دنیاي این خوش

  .  آوردبه دست ی آتی خود در راه غلبه بر جهان غیراروپایهاي  فعالیت ارزشمند براي هاي تجرب
   

از مرگ  -  وهرمز عصر فترت فارس خلیجو ـ فعالیت کشیشان مسیحی اروپایی در
  )984ـ1587/996ـ1628(عباس شاهآمدن  طهماسب صفوي تا شاه

 را ضعف و مشکالت متعدد در حیطۀ عباس شاه اول تا ظهور طهماسب شاه از فترت ایام پس
 پرتغالیان از اوضاع این دوران حاکی از آن هاي  گزارش. سیاست خارجی و مشکالت داخلی رقم زد

است که آنها بدون هیچ فشار و محدودیتی از جانب ایران به روند پرماجراي میسیونري در هرمز ادامه 
ها  طبق اسناد کارملیت. )147 و 292 و 293 و 373، 1382د روابط ایران و پرتغال اسنا(دادند می
اسناد ( پاپ و سالطین مسیحی بودندموردتوجه ثانی و سلطان محمد خدابنده هر دو اسماعیل شاه

ق .  هـ984 ـ 985( دوماسماعیل شاهاگرچه دولت مستعجل . )1379روابط دولت صفویه با دول ایتالیا 
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  . مجالی براي تثبیت روابط سیاسی و اعزام سفیر به ایران باقی نگذاشت) 1576 ـ 1577/ 
 به گراندوك مسکوي نوشت هاي م پاپ اعظم گرگوریوس سیزدهم نام1579/ ق 987در سال 

د و ضرورت کمک به محمد خدابنده، در جنگ گردی ایرانکه متوجه وخامت اوضاع حساس بحرانی 
 دیگر نیز براي کاردینال لهستان فرستاد و در آن از هاي نام. کردآوري بر ضدترکان را در این نامه یاد

بدون تردید پاپ فرستادة سلطان .  سخن گفتبا عثمانیاهمیت جلب کمک به ایران در جنگ 
چون . محمد خدابنده را که اطالعی از نام و نشانش در دست نیست در واتیکان مالقات کرده است

 هاي ز در قزوین به خدمت سلطان محمد خدابنده آمده و پیشنهاددر همین سال سفیر واتیکان نی
آید که سفیر پاپ پس از اداي تعارفات  از این نامه چنین برمی. پاپ را تقدیم پادشاه ایران کرده است

 حمزه میرزا در مقابل لشگریان عثمانی آگاه شده هاي  اظهار کرده است که ولینعمت او، از پیروزي
ترکان از آسیا نیازمند کمک است، عالقمند هرگونه کردن   که ایران براي بیرونداند است و چون می

 این اي اند و این که از چه راه و چه وسیله ایران را بدهاي  منتها باید نیازمندي. کمک به ایران است
همین سفیر . )203 و 204، 1368، 2ج ،  و نیز نوایی117 و 118همان، (ها ارسال شود کمک

 در حال جنگ باشد با عثمانی ایران که زمانیه از جانب پاپ به شاه ایران قول دهد تا موظف بود ک
ترین راه   دیگر بررسی کوتاهتوجه قابلنکتۀ . به پاپ سالی صد هزار سکۀ سلطانی کمک خواهد کرد

همچنین در این نامه فرستادة پاپ شاه ایران را .  آتشین به ایران بوده استهاي  رساندن سالح
تواند پنج تا شش هزار قبضۀ تفنگ و پانزده تا بیست هزار عرادة  ن ساخته است که پاپ میمطمئ

کند که قبالً باید از راه ارسال  منتها پاپ تأکید می. توپ صحرایی در اختیار سپاهیان ایران بگذارد
از . کندکند که شاه ایران سفیري پنهانی به دربار واتیکان اعزام  آنها مطمئن شد و نیز تقاضا می

با مضمون سند کتابخانۀ واتیکان پیداست که پاپ گریگوري سیزدهم براي دوستی با ایران و جنگ 
 از جواب سلطان محمد خدابنده و بازگشت سفیر متأسفانه.  اهمیت زیادي قائل بوده استعثمانی

 حضور م در قزوین به1582/ ق 990پاپ به رم اطالعی در دست نداریم اما سفیري دیگر در تاریخ 
  . شد سلطان خدابنده آمده که با موضوعی که پاپ قبالً عنوان کرده بود مربوط می

 ـ 962 / 1555  ـ1598(رخداد بعدي اقدامات فیلیپ دوم پادشاه کاتولیک و متعصب اسپانیا
/  م 1640این اتحاد تا سال (وي که خاك پرتغال را نیز ضمیمۀ اسپانیا کرده بود. است) ق100

پرسیمون «این سفیر نامش . سفیري به دربار محمدخدابنده فرستاد)  داشت ق ادامه1050
به 2 و فردي آشنا به زبان فارسی بود و همراه وي کشیشی به نام سیمون داکنسی کانو1»مورالس

هر دوي آنها از کشیشان آگوستنی بودند که به دستور فیلیپ از شاه ایران خواستند تا . ایران آمد

                                                                                                                   
1- Pere Simon Morales  
2- Simon do conceicao 
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هب کاتولیک در سراسر کشور آزادي اعطا کند، از دشمنی و جنگ با ترکان دست اوالً به پیروان مذ
شاه صفوي این کشیش را . نکشد و دوماً آن که به رعایاي اسپانیایی در امور تجاري امتیازاتی بدهد

به گرمی پذیرفت و او را مأمور کرد که به پسر بزرگش حمزه میرزا درس ریاضی و نجوم بدهد و 
ها چشم پوشید و سرانجام براي این که  با عثمانی او از مذاکرات دوستانه ومصالحه بنابر درخواست

تر شود هنگام بازگشت کشیش مورالس، سفیري از ایران را همراه  رشته مودت ایران واسپانیا محکم
عاقبت این سفر شوم بود و کشیش و همراهانش در سواحل شرقی آفریقا گرفتار طوفان . وي کرد

 ,A Charonicle of the Carmelites in Persia,1939(و با تمام مسافرین خود غرق شددریایی شده 

PP 22 - 26 258، 3ج ، اسناد ومکاتبات سیاسی ایران، 1360و نوایی(   
 واتیکان سه نامه از مورالس وجود دارد یکی به زبان پرتغالی و دوتاي دیگر به هاي در موزه سند

دهد که مورالس در گزارشات خود فیلیپ دوم و پاپ را  ها نشان می این نامه. ایتالیایی و التینی
در نامه مورخ .  دشمن مشترك دلگرم کرده استبا عثمانینسبت به اقدامات شاه صفوي در جنگ 

م به زبان پرتغالی که از کاشان نوشته شده، به استقبال گرم سلطان محمد خدابنده 1582 اکتبر 20
در نامۀ دیگر در .  اشاره شده است1»دون اینی گولوپز دومندوزا«ه نام السلطنه نایل ب از سفیر نائب

همین تاریخ که براي پاپ گریگوري سیزدهم نوشته شده، تمایل پادشاه ایران براي همراهی 
  : نویسد میسالطین عیسوي علیه عثمانیان را متذکر شده و 

کمک و اقدام مثبت پادشاهان پادشاه فعالً به نقطه دوردستی سفر کرده است اما چنان که از «
روابط  اسناد( مطمئن شود از سمت شرق به عثمانی حمله خواهد کردبا عثمانیعیسوي در جنگ 

کند که شاه ایران در صدد فرستادن   و اضافه می».). 119 و 120ص .  ایتالیاهاي  ایران با حکومت
به کشتی رسیدن  لت دیرسفیري مخصوص است که این مطالب را حضوراً اعالم کند اما او به ع

سیکستوس «نامۀ دیگري از سلطان محمد خدابنده خطاب به پاپ . ). همان(توفیقی پیدا نکرد
خبر  آید که فرستادة پاپ که قبالً از نام وي بی در دست است از مضمون نامه چنین می 2»پنجم

رد که نام صحیح  همین فظاهراً. ). 175 و 178همان، صفحات، (نام داشته است» باتیستا«بودیم 
است به نمایندگی ژرژ هشتم و جانشین وي به ایران آمده و دربارة »جیوانی باتیستاوچینی«وي 

 مذهبی گزارش داده هاي ق در رابطه با امکانات میسیونر994/ م 1586وضع ا یران در 
  . )219، 1382ثواقب(است

ها خطاب به   نامه دوي اینهمچنین دو سند دیگر در آرشیو تاریخی واتیکان وجود دارد که هر 
رسد نام سفیر به علت رعایت نکات امنیتی از  که به نظر می» الچی بیکاست«یا » ایلچی بیگ«

                                                                                                                   
1- Don Inigo Lopez de Mendoza 
2- Syxtus. V.  
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اند به هنگام عبور وي از سرزمین  ها عمداً نوشته نشده و او را فقط سفیر خوانده جهت عثمانی
 براي او به حاکم اي وزیر سلطان محمد خدابنده سفارشنامه» خواجه ابراهیم خلیل«شیروان، 

 ایتالیا هاي اسناد روابط ایران باحکومت(شیروان نوشته است که از هر جهت خاطرجمعی داشته باشد
سند دوم هم که به نام ایلچی بیگ نوشته شده از جانب آقا محمد کرگیراق . )121و179، 1379

 وي و دوست دیگرش  حاالت خواهد که وي را از چگونگی است که از این فرستادة عیسوي پاپ می
 است و نشان از اسماعیل شاهدر حقیقت این دوران ادامۀ روند عصر . مطلع سازد» بهاندر بیکا«

با اینحال شناخت اروپائیان و . استوقفه پاپ و سالطین عیسوي در رویکرد به ایران   بیهاي  کوشش
د و امیدواري فراوانی کشیشان مسیحی چه در منطقه هرمز و چه در داخل ایران در حال افزایش بو

 بر ضد ترکان عثمانی وجود داشت ضمن آن که تالش براي اخذ امتیاز هاي اتحادیهبراي ایجاد 
هرچنددر ایران . شد ها از سوي میسیونرها به جد دنبال می  براي کاتولیکویژه بهآزادي مذهبی 

دانیم  که میچنان. )180همان،(ی براي عرضۀ آئین مسیحیت هنوز وجود نداشتهای  زمینه
ضمن آن که تحوالت داخلی . گیري در این خصوص بود  مسلمان متعصب و سختطهماسب شاه

 در ایران بود و براین عوامل شخصیت متزلزل طهماسب شاهمانع از استقرار مطمئن پادشاهی پس از 
می و گزارشی از مجادالت کال. خدابنده و غلبه وافر ترکمانان بر نهاد سلطنت را باید متذکر شد

اما یک . و بنا به همان دالیل فوق مجالی براي این امر نبود. دینی در این دوران در دست نیست
 از ایران و اروپا براي جنگ بر هاي اتحادیه براي ایجاد رشد به روروند امیدوارانه و : چیز مشخص بود

ان، با عثمانیجنگ این امید به حدي بود که حتی طفره رفتن سلطان محمد خدابنده از . ضدعثمانی
  .  پاپ را از این هدف مأیوس و دلسرد نکردویژه بهاروپائیان و 

 پاپ و کلیساي رم و سالطین عیسوي نسبت به تحوالت ویژه بهاز سوي دیگر آگاهی اروپائیان و 
گردید سفرا و میسونرها در حقیقت چشم و گوش پاپ بودند و اوضاع داخلی ایران را  ایران بیشتر می

 اول آنها تا حدودي درك اسماعیل شاهدادند و لذا نسبت به ایام   به پاپ گزارش میمرتباً
اگرچه هنوز با فهم واقعیات موجود در جامعه و ساختار . تري از ایران پیدا کرده بودند بینانه واقع

  . سیاسی ایران فاصله داشتند
 مجعول، نام فارس خلیجاز اروپایی  هاي  نکته مهم آن است که در هیچ یک از گزارشات میسیونر

یادداشتها و گزارشات از عصر رنسانس ترین  اهمیت این مطلب ازآنروست که متنوع. آید میچشم نه ب
بوده است واگرچه آنها در ها  میسیونر  در وهله نخست از جانب کشیشان وفارس خلیجبه بعد درباب 

خود بوده اند و با وجود پیشگامی شان عمیقا متوجه ابعاد دینی و نیز ملی و سیاسی های  هنوشت
از ابعاد استعماري وغیر انسانی این نوع  اي پارهحتی   جدید وشناسی  میسیونرها در شرق

از نگاه یک .  استفاده نکردندمجعوللیکن آنها نیز از لفظ ، )1376ادواردسعید،. ك. ر(شناسی  شرق

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


108  فارس خلیج یاسیس و یفصلنامه مطالعات فرهنگ                                                          

 این به نظر اما است)روپایی آندر نوع ا(مسیونر البته هرکجا که مسیحیان هستند از آن مسیح
 سیاسی هاي زمینی از سوي نیرو  تملّک بعدي مادي وباعثادعاي تملّک معنوي در جغرافیا که 

 فاصله بسیاري نام مجعول به فارس خلیجگردید باز تا حس تغییر نام منطقه باستانی   میاروپایی
  . داشت
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 ترجمه )1758 تا 1500هاي   سال(اسناد روابط تاریخی ایران و پرتغال، )1382(ديآقامحمد زنجانی، مه ،

  آقامحمد زنجانی، تهران، مرکز اسناد و خدمات پژوهشی و تنظیم مهدي
  ،تحوالت اروپا در عصر رنسانس، تبریز، دانشگاه تبریز، )1367(اصفهانیان، داوود  
 زاده،  زمان. م. ، ترجمه شفارس خلیجها در  ریالیستبرتري جویان و امپ ،)1361(،بوندارفسکی، گریگوري

  تهران، انتشارات ابوریحان
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 ،عالم آراي عباسی، تصحیح اسماعیل رضوانی، تهران، انتشارات چهره،)1380(ترکمان، اسکندربیگ   
 تاریخ نگاري عصر صفویه، شیراز، انتشارات نویدشیراز،،()، ثواقب، جهانبخش  
 المللی  بین  مقاالت همایش ، مجموعهفارس خلیج صفویان در هاي  سیاست،() جهانبخش، ،ثواقب

  ،1صغر منتظرالقائم، ج فارس در گستره تاریخ به اهتمام دکتر ا خلیج
 7مجله کاوه، سال دوم، دورة جدید، ش،()، جمالزاده محمد علی  
  ،بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ، تهران، به اهتمام عبدالحسین نوایی، احسن التواریخ،)1349(روملو، حسن  
  ،هران، ت، ،ترجمه عبدالرحیم گواهی، انتشارات وزارت ارشاد اسالمیشناسی  شرق،)1379(سعید، ادوارد  
 1349تهران، انتشارات خورزمی، ، ترجمه منوچهر امیري، سفرنامه ونیزیان در ایران  
 االخبار، تصحیح عبدالحسین نوایی، تهران، نشر نی تکمله،)1366(بیگ،  شیرازي، عبدي  
 اسناد روابط دولت صفویه با دول ایتالیا به کوشش محمد حسن ، )1379(کاووسی عراقی، محمدحسن

 تهران مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسیکاووسی عراقی،
 تهران، چاپخانۀ طهران  صفویهدورة تاریخ روابط ایران و اروپا در  ،)1316( ،.. .فلسفی، نصرا ،  
 اسناد فارسی و ترکی در آرشیو ملی پرتغال درباره هرمز و ،)1354(، جهانگیر، مقامی قائم

  فارس،تهران، طهوري خلیج
 شهریور  تاریخی، مرداد وهاي   هرمز در روابط ایران و پرتغال، بررسیسألهم،)1353(مقامی، جهانگیر،  قائم  
 تاریخی، فروردین و هاي  بررسی،  هرمز در روابط ایران و پرتغالمسأله،)1354(، جهانگیر، مقامی قائم 

  اردیبهشت
 اد، تهران، انتشارات بنی1105تا1038مکاتبات سیاسی ایران از اسناد و ،)1360(،نوایی عبدالحسین 

  ، 3فرهنگ ایران، جلد
 تهران، انتشارات ارغوان2و1ایران و جهان، جلد  ،)1368(،نوایی، عبدالحسین ،  
 دورة در بط سیاسی و اقتصادي ایران عباسقلی غفاري فرد، روا ،)1376(،عبدالحسین، نوایی 

  ،تهران، انتشارات سمتصفویه
 ،صفویهدورة  و اقتصادي ایران در فرد، روابط سیاسی  عباسقلی غفاري،)1377(نوایی، عبدالحسین  ،
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  سمت  هران، انتشاراتت
 ،ترجمه محمد سعیدي، تهران، شرکت انتشارات علمی و فارس خلیجتاریخ  ،)1376( ویلسن، سرآرنولد ،

  فرهنگی
 1383(همایون، غالمعلی(ور اروپائیان از ایراناسناد مص ،) از اوایل قرون وسطی تا اواخر قرن

  . شگاه تهران،تهران، دان1،ج)هیجدهم
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