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  چکیده

از جمله موضوعات قابل اروپایی در ایران  های تولداتباع و سفرای  یهافعالیت بررسی
اعزامی  سفیر ،»پدر ژان تاده«است. در میان فرستادگان مذکور، توجه در دورۀ صفوی 

مقارن سلطنت شاه عباس اول همراه ق 1016 / م1607دربار واتیکان که در سال 
 19. حضور ستاز کشیشان کرملیت وارد اصفهان شد، یکی از مشهورترین آنها شماری
ویژه  ۀعنوان فرستاد این کشیش اسپانیایی تباردر ایران و همچنین انتخاب وی به ۀسال

اعتماد و توجه  از ای هنشان ،و نیز پادشاهی لهستان تزاری ۀشاه عباس به دربار روسی
، با روش توصیفی ـ خاص شاه ایران به این مبلّغ مذهبی و فرستاده است. در این مقاله

های  ر صفوی و همچنین چگونگی فعالیتبه حضور دراز مدت ژان تاده در دربا تحلیلی
   د.خواهد شعنوان سفیر دربار واتیکان در ایران پرداخته ه وی ب
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  مقدمه 
 اعزام شده به ایران صفوی، تبشیریـ های تبلیغی  هیأت ببا درآثار فراوانی  تاکنون

باید توجه  منتشر شده است.  ایرانی و اروپایی پژوهشگرانخان و به کوشش و قلم مور
در  زیرا ،های جدید، بر مبنای اطالعات منابع اروپایی بوده است شت که بیشتر پژوهشدا

اغلب منابع فارسی مربوط به موجود در های  مقایسه با انبوهی از آن قبیل مآخذ، آگاهی
در میان  اندک است.موضوع اتباع خارجی و مبلغان مذهبی دربارۀ عصر صفوی 

مبلغان های  مستقل به تببین و تحلیل فعالیت به صورت اثریکمتر ، های جدید پژوهش
 ۀهای جدید دربار پژوهش است. از اختصاص یافتهکرملیت در ایران عصر صفوی 

اثر  )،Carmelites in Persia( »ها در ایران کرملیت« ۀمقالاز کشیشان کرملیت، می توان 
ختصر به مبسیار نام برد که در آن به صورت  )Francis Richard( فرانسیس ریچارد

همچنین کتاب . حضور کشیش ژان تاده در ایران عصر صفوی اشاره شده است
) Robin Waterfield) اثر رابین واترفیلد (Christians in Persia( ایرانمسیحیان در 

ورود کشیشان کرملیت به  به موضوعذیل فصل حضور میسیونرهای کاتولیک در ایران، 
با  است. سخن به میان آمدهژان تاده  صار تمام ازاختبه از آن جمله ایران پرداخته و 

نقش سردمداران هیئت  ۀتوجه به حجم اندک تحقیقات در این زمینه، پژوهش دربار
تعامل ایران می تواند حاکی از بود،  ایشانترین مهم که پدر ژان تاده از  ،تبلیغی کرملیت

در  ماینده ویژه دربار واتیکانپدر ژان تاده به عنوان نباشد. مأموریت اروپایی  های تو دول
  ایران شد. تداوم حضور طوالنی مدت مبلغان و پدران کرملیت در  موجب ایران،

های مسیحی با افزایش حمالت سالطین عثمانی و پیشروی آنها به سوی  دولت
از قارّه اروپا نیرویی  تا در بیرونو در صدد برآمدند  نداروپای مرکزی، احساس خطر کرد

پادشاهان صفوی از  زیرابهترین گزینه ایران بود،  1ه با دولت عثمانی بیابند.برای مقابل
نواحی مرزی  دربارها سپاهیان دو کشور، سالطین عثمانی اختالف داشتند و  با آغاز

هایی  در این میان دولت بودند. قفقاز و عراق جنگیده ۀغرب و شمال غربی ایران و منطق
ر اعزام نمایندگان سیاسی و بیش از همه مبلّغان مسیحی، فرانسه د نظیر اسپانیا، پرتغال،

                                                                                                                                        
 ممالیک وجودنیز،  مغول ایلخانان دوره در زیراداشت،  تاریخی پیشینه اروپاییهای  تدول سیاست این .1

 هرچند گردید، روپاا مسیحیهای  تدول و ایران میان روابط گسترشموجب  مشترک دشمن عنوان به
 در اتحـاد  برای گامها نخستیندر عمل به جایی نرسید، مسیحی، های  دولت و ایلخانان میان اتحاد که

، 348-5/341یـل،  : بوـ نکـ  ،ی آگاهی بیشـتر برا( شد برقرار شرق و غرب میان مشترک دشمن مقابل
  ).14-13؛ جوادی، 377-378، 514-516
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م ) 1588- 1629/ ق 996- 1038عباس اوّل (به ویژه در دورۀ  .ندبه ایران پیش قدم بود
وقتی خبر  :مسیحی اروپا و پاپ گسترش بیشتر یافتهای  روابط میان ایران و دولت

مرکز و مقتدر، در آغاز های شاه عباس اوّل و اقداماتش برای ایجاد دولتی مت پیروزی
م) 1592 - 1605( 1آخرین دهه قرن شانزدهم میالدی به رم رسید، پاپ کلمنت هشتم

های  دولتبرای مقابله با دولت عثمانی با  به او پیشنهاد داد ،به شاه ایرانای  نامهدر 
هم پیمان شود. وی در این نامه ضمن اشاره به قدرت نظامی ترکان عثمانی،  ییاروپا

و نیز وعده داد  کند تجهیزهای گرم  با سالحرا خود  تشویق کرد تا سپاهیران را دولت ا
  بفرستد که به زودی افرادی متبحّر در عرصه نظامی و ساخت اسلحه را به ایران 

)A Chronicle of  the Carmelites,1/ 26 & 1/68- 69.(  
در  2ه آگوستنم) ، بعد از استقرار روحانیان  فرق1592-1605( پاپ کلمنت هشتم 

ساخت کلیسایی برای آنها در آن شهر، با رویکرد  برای شاه عباس ۀصدور اجاز اصفهان و
مسیحی های  اتحاد ایران با پادشاهان دولت برقراریتبلیغ مذهب کاتولیک در ایران و 

از  همراه شماریق پدر ژان تاده را 1013م/1604اروپا در برابر ترکان عثمانی، در سال  
، در کسوت 5»پادره پل سیمون«و  4»وینسنت 3پادره«رملیت برهنه پا از جمله کشیشان ک

 A؛ 3/935؛ فلسفی ،220- 219(فیگوئروا،داشت سفیران خود، به دربار شاه عباس اعزام 

Chronicle of the Carmelites,2/920.(   
پاپ را بر عهده گرفت و  یژان تاده در این مأموریت، سرپرستی هیأت تبلیغی اعزام

 A Chronicle of the( کردند می پیرویدیگرکشیشان کرملیت در این ماموریت از وی 

Carmelites , 2/92119ق به مدت 1035-1016م/ 1626- 1607های  ). او  طی سال 
در جهت گسترش روابط ایران با  سال در ایران حضور داشت و در طول مدت مأموریت

که روابط ایران  مآخذ موجود پیداست از  سخت کوشید.مسیحی اروپا و پاپ های  دولت
. او در اوج گرفتحضور ژان تاده در ایران  در دورۀمذکور در عصر صفوی های  با دولت

ان کرملیت در ایران، یکی ق) حضور مبلغ1018- 1182م/ 1608-1768( سال 160طول 
  ).Ibid,2/929(بود مؤثر از مبلغان پرکار و 

                                                                                                                                        
1. Clement VIII 
2. Augustinians 

) فرانسوی و به Pereدر زبان اسپانیایی ،پرتغالی و ایتالیایی به معنای پدر و مترداف با () Padre(پادره  .3
  . رفت میمبلّغان مسیحی به کار  اشاره بهدر  قاجاریه ۀمعنای پدر روحانی است و این لقب تا اوایل دور

4 . Fr.Vincent Mary of S.Catherine of Sienna 
5. Fr. Paul Simon of Jesus Mary 
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  غی کرملیت به ایران از سوی پاپاعزام پدر ژان تاده همراه هیأت تبلی
اسپانیایی  یکشیش 2معروف به پدر ژان تادئوس از سنت الیسائوس، 1خوان رولدان ایبانز

م در 1596در اسپانیا غسل تعمید داده شد و در  4م در کاالهورا1574بود. او در  3تبار
تادی اس ۀم در همان جا به درج1597کشیشی برتن کرد و در  جامۀ 5صومعه واالدولید

 6تازه تأسیس در ناپلای  م به صومعه1601م به رم رفت و در 1600د. او در رسی
زمانی این اسالمی بود و های  فرستاده شد. ژان تاده از عالقه مندان تبلیغ در سرزمین

به یاد دو حواری  ،پاپ 7.برگزیدبرای اعزام به ایران او را پاپ آرزوی او تحقق یافت که 
 A(کرد اعطا  8لقب تادئوسها بردند، به ژان  را برای ایرانی که بنابر سنت، انجیل

Chronicle of  the Carmelites, 2/920.(  
 1604های پاپ کلمنت هشتم، در  اهانش پس از دریافت فرمان و نامهژان تاده و همر

از  9آنها در شهر کراکوف . با آنکهق از رم به سوی دربار شاه عباس رهسپار شدند 1013م/
 م)1605- 1621( 10پاپ پل پنجم، به سرعت پیام پاپ جدید ،پاپ آگاهی یافتند گمرخبر 

. دریافت داشتنددامه می داد، اپاپ قبلی های  سیاست کمابیش بهکه در سیاست خارجی  را 
ق وارد  1016م/ 1607پدر ژان تاده و دیگر کشیشان کرملیت در تاریخ دوم دسامبر سرانجام 

  ).A Chronicle of the Carmelites, 1/116-121( اصفهان شدند
  

  شاه عباس اول از پدر ژان تاده و کشیشان کرملیت  ۀاستقبال صمیمان
های  اعزامی به  نخستین مالقات رسمی ژان تاده و کرملیت ،ها پایۀ گزارش رسمی کرملیت بر

 A Chronicle(روی داد ق در چهارباغ اصفهان 1018م/1608ایران، با شاه عباس در سوم ژانویه 

                                                                                                                                        
1. Jaun Roldan y Ibanez   
2. John Thaddeus of S.Elisaeus 

ار سـفید و  ره بسـی در واقع پدر ژان به خاطر چه« است:  نوشته ژان تاده در باب سیمایپییترو دالواله  .3
دهـد کـه اهـل     ر چنـد ریـش بـور و پرحـرفیش نشـان مـی      ها نیسـت هـ   شباهت به روس ظریفش بی
  ).761-1/760: دالواله، ـ نک ،(برای آگاهی بیشتر» اسپانیاست

4. Calahorra 
5. Valladolid 
6. Naples 

  : ـ نکه، تاد ژان زندگی از بیشتر آگاهی برای .7
Hierarchia Carmelitana from the pen of  Fr.Ambrosius S.Theresia  and also see  Fr.Florencio 

del  Nino Jesus,O.C.D. ,in En Persia (Biblioteca Carmela Teresiana de Misiones). 
8. Thaddeus 
9. Cracow 
10. Pope Paul V 
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of  the Carmelites,2/921.(  مسیحی اروپا  فرمانروایانسایر  پاپ وهای  این مالقات، نامه درآنها
، به شاه عباس تقدیم بود 1بیش از دو هزار اسکودی آن ارزش اند  گفتهرا همراه هدایایی که 

  .)Waterfield,65; A Chronicle of  the Carmelites,1/124( داشتند
لطف و محبت خود  ازژان تاده و پدران کرملیت را  دیدار،شاه عباس در این 

خانه و زمینی در اصفهان در اختیار آنان بگذارند تا در آن، تا  داد و فرمان برخوردار کرد
برای اجرای مراسم دینی خود بر ای  به راحتی زندگی کنند و کلیسایی کوچک و صومعه

 تابه مهماندار دستور داد  سپس ).935-3/936 ؛ فلسفی، 219- 220(فیگوئروا ، پا دارند
خود از  ۀد، اما مبلّغان کرملیت با توجه به عقاید خاص فرقشوهدایایی به آنان اعطا 

بنابر ). A Chronicle of  the Carmelites, 1/126-127( ندکردپذیرش هدایا خودداری 
بق میل سلطنتی اصفهان را که مطاهای  یکی از خانه فرمان داد تاشاه عباس اسناد، 

اسناد پادریان کرملی بازمانده از عصر شاه عباس ( کرملیت ها باشد، به آنان بدهند
). بدین ترتیب پس از مدتی، پدران کرملیت و به 232-228کاوسی عراقی،  ؛74،صفوی
. چندی نگذشت که ژان تاده جلب کنندژان تاده توانستند اعتماد ایرانیان را ویژه 

وی  زیرا)، 936/ 3(فلسفی،باشد مترجمان خاص شاه عباس  و 2توانست از جمله نزدیکان
های  ربار شاه عباس را که به زبانبه د یهای ارسال و نامه 3به زبان فارسی آشنایی داشت

مسیحی اروپا نامه های  ار دولتیا به دستور شاه به درب ،دکر التینی بود، ترجمه می
  ).A Chronicle of  the Carmelites,1/187 & 1/226؛ 2/959(دالواله، نوشت می

  
  های مذهبی پدر ژان تاده فعالیت - 
  های تبلیغی در میان درباریان شاه عباس  . فعالیت1

 درژان تاده در زمینه اهمیت تبلیغ مسیحیت در میان درباریان و خاندان شاهی، 

                                                                                                                                        
  واحد پول ایتالیا در قرن شانزدهم میالدی بود. )scudi(اسکودی  .1
های ویژه خاندان شـاهی،   ی بود که در ضیافتداحترام شاه عباس نسبت به پدر ژان تاده تا ح عالقه و .2

نشست (برای آگاهی بیشـتر   ست در نزدیکی محل استقرار شاه میژان تاده به دستور شاه، در سمت را
  ).759-1/758: دالواله، ـ نک

د بودند سخن گفتن به زبان فارسـی  ها به آموختن زبان فارسی، اهتمام خاص داشتند و معتق کرملیت .3
اند، مجبود بودند در دنیای شـرق بـا    . آنها بنابر آنچه اظهار داشتهاستترین ابزار تبلیغی در ایران  مهم

 در«: وصفی، ـ (برای آگاهی بیشتر نکسخن بگویند گوایی ـ   چهار زبان عربی، فارسی، پرتغالی و هندی
  ).77، »فارسی زبان به غرب سیحیتم نگاری وقایع یگانه خطی نسخ جویو  جست
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 ۀرفتار صمیمان از، نوشتدر رم  1پدر بنیگنوس هق ب1025م/1616هایی که در  نامه
از روابط صمیمانه خود با شاه، شاهزادگان و  وان با وی و سایر پدران کرملیت درباری

در  مسیحیتترویج  برایاست. او همواره مترصد فرصتی  به میان آوردهوزیران سخن 
نخستین راه تبلیغ مسیحیت در میان آنان، روش تزکیه  به نظر اومیان درباریان بود. 

و معرفی دین مسیح به عنوان دینی کمال  2نگریآنها به راه روش راهنماییاست و سپس 
از جمله  مسیحیتکتب  تا برخی آثار و می کوشیدگرا. ژان تاده برای تحقق این هدف، 

برای  . اورا به زبان فارسی ترجمه کند» زبور داود«و  » انجیل«، »اصول و عقاید مسیحیت«
(عالِم یهودی) که مترجم  انجام این مهم، از سه عالم مسلمان ایرانی و یک رابی یهودی

ترجمه و تصحیح متون مقدس کار به  بدین ترتیبمتون عبری بود، استمداد طلبید و 
ها در فعالیتهاي مذهبي کارملیت«؛ خضری، فوالدی پناه، 969/ 2(جعفریان، پرداخت 

).  شاه عباس A Chronicle of  the Carmelites,1/231؛ 14- 13، »ایران عصر صفوي
در سال  داد؛ چندان که اشتیاق نشان می دینی مسیحیانهای  باکت ۀعمطالخود برای 

فرمانی از ژان تاده خواست تا زبور داود را برای وی به فارسی  درم 1619ق/1028
  ).3/966؛ فلسفی، 741- 1/742(دالواله،  ترجمه کند

  
  ترویج مذهب کاتولیک در میان اتباع دولت صفوی برای. برنامه ریزی 2

ای میسیونری  ، از منظر ژان تاده، تأسیس مدرسهای ترویج مسیحیت در ایرانه یکی از راه
وی در جهت تحقق ها بود.  چرکس و ها مسیحی ایران مانند ارامنه، گرجی های برای اقلیت

تا بردگانی را از اقوام مختلف ساکن در  کرداین هدف به سران کلیسای کاتولیک رم پیشنهاد 
و آداب و عقاید مذهب کاتولیک و اصول اساسی تبلیغ  بخرندایران، از سنین کودکی 

برای تعالیم بیشتر، به رم آنها آموزش دهند و سپس آنها را  مسیحیت را ابتدا در اصفهان به
از آنها، در سنین جوانی به عنوان مترجمان و مبلّغان مسیحیت در ایران استفاده بفرستند تا 

برپایه قوانین عرفی برده زیرا  کرد،لفتی نخواهد دانست که شاه عباس مخا کنند. ژان تاده می
و از این رو طرح پیشنهادی خود را  باشدخود  سروردین می باید بر برده  و داری، غالم 

- 14، »فعالیتهاي مذهبي کارملیتها در ایران عصر صفوي«(خضری، فوالدی پناه، کرد مطرح 
ترویج در ژان تاده و اسالف وی  ،). بنابراینA Chronicle of  the Carmelites,1/165؛ 15

  در ذهن داشتند. و مهمی مسیحیت در ایران اهداف بلند
                                                                                                                                        
1. Fr. Benignus 
2. Illuminative way 
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  های تبلیغی در میان مسلمانان فعالیت .3
ترویج مذهب کاتولیک در میان مسلمانان ایران، یکی از چندین هدف مهم مبلغان 

تاده به  ژان .این مهم به ویژه در دوره حکومت شاه عباس اهمیت یافت و کرملیت بود
عنوان سرپرست هیئت اعزامی مبلغان کرملیت، با توجه به تجربیات خود طی حضورش 

مناسبی برای ترویج  ۀلرستان، ناحی ۀدر ایران، به این نتیجه رسیده بود که منطق
: نوشتق 1030م/1621گزارشی به رم، در  در است. اومسیحیت در میان مسلمانان 

رند که مسیحی شوند و تقاضا دارند که تعدادی از بسیاری از مردم لرستان تمایل دا«
هایی از  مردم شمال خوزستان و بخش به نظر او،. 1»ان رو حانی برای آنها اعزام شوندپدر

بیشتری به مذهب کاتولیک نشان  لرستان، در مقایسه با سایر مناطق ایران گرایش
، »ایران عصر صفويفعالیتهاي مذهبي کارملیتها در «(خضری، فوالدی پناه،  دهند می
  ). Ibid, 1/236؛ 16

ق پنج تن از مسلمانان 1030- 1027م/1621- 1618های  سال درژان تاده همچنین 
خادمان صومعه کرملیت ها در اصفهان بودند، غسل تعمید  وایرانی را که اکثر آنها جز

داب و داده و به دین مسیح درآورده بود و آنان را ظاهراً برای آزادی بیشتر در تمرین آ
پرتغالی هرمز د. وی نامه هایی خطاب به حاکمان کرعقاید مذهب کاتولیک راهی هرمز 

میان شاه عباس و  ای که ؛ در زمانهدفرستانوشت و از طریق آن پنج نفر برای آنها 
امامقلی خان  به همین سبب، .ها برسر تسخیر جزیره هرمز جنگ و درگیری بود پرتغالی

ها  هایی برای پرتغالی نامهچون و  کردجنوبی ایران دستگیر ی ها در مرزرا این پنج نفر 
 A؛223-227،اسناد پادریان کرملی( ها شناخته شدند عنوان جاسوس پرتغالی ، بهداشتند

Chronicle of the Carmelites,1/259-260 که خشمگین شدچندان ). شاه عباس 
مانی در با صدور فر. او )227–246(همان ،  2فرمان داد این نو مسیحیان را اعدام کنند

، از در نظر گرفتها  کرملیتهای  برای فعالیتهایی  م محدودیت1623ق/1032سال 
کشیشان کرملیت  ها را تا مدّتها تعطیل کرد و رفت و آمد جمله کلیسا و صومعه کرملیت

                                                                                                                                        
ا پرداختـه  هـ  است و در اینجا فقط به ذکر گزارشها با اغراق بیان شده  رسد که این گزارش به نظر می .1

 د.کراظهار نظر با قطعیت توان  ت این مطالب نمیصحّ بابشود و در  می
رسـتادن ایـن   زیـرا ف  ،تلقـی کـرده اسـت    نـامنتظر ه را نوعی سهل انگاری ژان تاداقدام پییترو دالواله  .2

هایی برای فرمانده پرتغالی در هرمز، آن هم در زمانی بحرانی، به کشـته شـدن    نومسیحیان همراه نامه
  ).1201-2/1200 : دالواله،ـ نک، آنان منجر شد (برای آگاهی بیشتر
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 A Chronicle( شدرا تحت نظارت قرار داد و نگهبانانی به دستور شاه برای آنها گمارده 

of  the Carmelites,1/ 264-267در ایران به خطر را ها  حادثه موقعیت کرملیت ). این
هایی به شاه  صاحب منصبان کلیسای کاتولیک در رم، نامه سبب،و به همین  افکند

در مناسبی  شیوۀنسبت به روحانیان کرملیت  تا عباس نوشتند و از وی تقاضا کردند
ایجاد شده برای های  ز مدّت کوتاهی، محدودیت). البته پس اIbid ,1/264(پیش گیرد 

 کرملیت ها به پایان رسید و شاه عباس دستور داد که هیچ فردی از رعایای ایران حق
  ).250- 251، اسناد پادریان کرملی(روا دارد پدران کرملیت  ی نسبت به آزار و اذیت ندارد
  

  ها در شیراز یتتأسیس اقامتگاه کرمل کوشش برای. 4
تأسیس  برایاز امام قلی خان حاکم شیراز ای  نامه درق ژان تاده 1031م/ 1622در سال 

خان صدور چنین  امام قلی کرد. مجوزدرخواست در شیراز،  ها اقامتگاهی برای کرملیت
درخواست ژان تاده را  ۀ مشتمل برنامو دانست منوط مجوزی را به دستور شاه عباس 

؛ 274(کاوسی عراقی،  صادر شداقامتگاه یس تأسمجوز  بدین ترتیبنزد شاه فرستاد و 
Ibid,2/ 1056 -1057(.  ق به بهرام 1032م/ رمضان 1623امام قلی خان در تاریخ جوالی

سلطنتی به های  از خانه یکیبه انتخاب پدران کرملیت،  تابیگ داروغه شیراز فرمان داد 
. بدین )Ibid؛ 276؛ کاوسی عراقی، 253، اسناد پادریان کرملیآنها تحویل داده شود (

پایگاه تبلیغی خود را در سال  آنکهها با  ها و اقدامات ژان تاده، کرملیت سان با پیگیری
توانستند پایگاهی در سال بعد در شیراز  ،ق در  هرمز از دست داده بودند1031م/1622

  .کنندتأسیس 
  
  سیاسی پدر ژان تادههای  فعالیت - 
  لهستان از سوی شاه عباس . اعزام به سفارت ایران در روسیه و1

- 1020م/1610-1611های  ه اعتماد یافته بود، در سالشاه عباس که نسبت به ژان تاد
تصمیم گرفت او را به عنوان سفیر نزد تزار روسیه، پادشاه لهستان و پاپ ق 1019

بفرستد تا از این طریق به آنها پیشنهاد دهد مسیر تجارت کاالهای ایرانی همچون 
ش به اروپا را، از سرزمین عثمانی به مسیر روسیه و لهستان تغییر دهند، تا ابریشم و فر

پدران کرملیت نسبت دیگر . شودتجاری او محروم های  دولت عثمانی از بخشی از درآمد
زیرا او را ، اعتراض کردند یاد شده به عنوان سفیر ایرانهای  به اعزام ژان تاده به سرزمین
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این مأموریت با حرفه او به  از این گذشته، دانستند. ه نمیآگامسائل مالی و تجاری در 
کسب اجازه از  ژان تاده بدونبا این همه، عنوان یک راهب کرملیت منافات داشت. 

 A Chronicle of( 1را پذیرفتصاحب منصبان کلیسای کاتولیک رم و پاپ این مأموریت 

 the Carmelites ,1/ 194-195.( چنین مأموریتی از سوی ژان  حتّی شاردن نیز از انجام
  ).1481/ 4(شاردن،تعجب کرد تاده به عنوان یکی از اعضای هیأت مبلغان مسیحی 

رسد که ژان تاده در قبال انجام این مأموریت برای شاه  ظاهراً چنین به نظر می
دربند  ۀها در قلع کرملیت ساخت کلیسایی  برای ۀاجاز ،و آن او گرفتعباس، امتیازی از 

 ،حسین سلطان روملوق شاه نظرخان توکّلی و محمد1020 م/1611در سال  یرا، زبود
ذرع   400خرید زمینی را به وسعت  ۀاجاز ،فرمانی برای پدران کرملیتدر حاکمان دربند 

). 94-95، 91- 92، اسناد پادریان کرملی( به آنها، برای ساخت کلیسایی در دربند  دادند
ها ناامن بود، در  که راه جا آناما از  ،سرزمین روسیه شداز دربند عازم سرانجام ژان تاده 

آنگاه در  .امنیت در هشترخان بماندبرقراری تصمیم گرفت تا و  شدتوقف مهشترخان 
خود با خبر وضع ق به شاه عباس، او را از1020م/ شعبان 1611اکتبر  به تاریخ ای  نامه
از سوی شاه ای  تاده را توطئه آمدن ژان ،از طرفی حاکم هشترخان .)96- 97(همان،  کرد

پدر ژان تاده و همراهانش را سبب، و به همین  کردعباس و پادشاه لهستان تلقی 
شاه عباس با چون ). Ibid, 1/196-197 & 2/921(کرد دستگیر و زندانی و حتی شکنجه 

خبر شد، به شماری از تاجران ارمنی ایران فرمان داد برای پدران کرملیت آذوقه و 
  A Chronicle of؛ 97- 98(اسناد پادریان کرملی، دارند تهیه کنند نیاز  را کهه هرآنچ

the Carmelites,1/ 197.(  ،ناکام  مأموریتحاکم هشترخان این  جلوگیریبا بدین ترتیب
حاکم هشتر خان  ،آزادی ژان تاده و همراهانش برایشاه عباس  اما ،)Ibid, 2/921( ندما

پس از سه سال آزاد شدند و به  آنهاق  1023م/ 1614سال   درکرد و سرانجام را تهدید 
). وقتی ژان تاده در هشترخان Ibid, 1/197که به ایران بازگردند ( آنها اجازه داده شد
به ژان تاده و آن را  به شاه عباس نوشتای  همسر تزار روسیه نامه 2بود، مارینا جوریا

 A Chronicle of  the ؛99کرملی، ان اسناد پادری( شاه عباس برسد به دست تا رساند 

Carmelites,1/ 197    فرمانی  در ق 1023م/ 1614چنین شاه عباس در سال ). هم
                                                                                                                                        

)در نخجـوان بـود و   Alingia)Alinja(آلینجـا)   اهل آلینجیا مترجم پییترو دالواله که از ارامنه ،یعقوب. 1
: دالوالـه،  ـ نکـ  ،(بـرای آگـاهی بیشـتر    کرد زبان روسی می دانست، در سفر ژان تاده او را همراهی می

1/627 ،663-664.(  
2. Grand Duches Marina Georgina 
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ف را گان و کالنتران  قلمرو ایران  تمامی حکّام، داروغه در راه  ژان تاده را تا دکرموظّ
تا به  ندکنمنزل به منزل همراهی و بدرقه  ،اصفهان ۀاز گنجه تا دارالسلطنبازگشت، 

  ).100-99 ،اسناد پادریان کرملی( سالمت به اصفهان برسد
  

 . انتصاب به سمت کنسولی فرنگیان اصفهان2
ق ژان تاده را به سمت کنسولی تمامی فرنگیان شهر 1030م/ 1621شاه عباس در سال 

بر  راپرستی مسیحیان آن شهر سرمدیریت و  ،تا وی در این مقام کرداصفهان منصوب 
اما ژان تاده این مقام را  ،د و به کار دعاوی و حل اختالفات آنها بپردازدعهده گیر
مختلف بودند و حکم او را که کشیشی های  همسیحیان اصفهان از فرق زیرا ،نپذیرفت

هرچند که ژان تاده از رسیدگی به امور و مشکالت  ،پذیرفتند کاتولیک بود به راحتی نمی
به آن کار رسمی به صورت غیرر واقع دو  نداشتمسیحیان اصفهان خودداری 

  ).936/ 3؛ فلسفی، 1085/ 2(دالواله، پرداخت  می
  
  اروپایی در ایران های  . میانجیگری میان شاه عباس و نمایندگان دولت3

بودند، بلکه برخوردار اعتماد شاه عباس  ازپدران کرملیت و به خصوص ژان تاده نه تنها 
مسیحی اروپا آنان را در انتقال مکاتبات های  ی دولتبسیاری از سفرا و فرستادگان مذهب

؛ دالواله، 379،  303-304(فیگوئروا،   و ترجمه و تشریح مقاصدشان امین می دانستند
سیلوا فیگوئرا ،به عنوان مثال .)2/963 ن گارسیا دُ م/ 1620فیر اسپانیا در سالس 1دُ

شاه ایران با همکاری  ببا دررا ، ژان تاده را واسطه قرار داد تا درخواست وی ق1029
و شاه نیز پاسخ خود را به ژان تاده بیان داشت  کندها به شاه عباس اعالم  انگلیسی

در سال  ، که). همچنین کاپیتان پرتغالی هرمز186-187اسناد پادریان کرملی، (
تا حمالت وی به  کردق به جزیره قشم حمله برده بود، ژان تاده را واسطه 1030م/1622
 جنگ هرمز، ۀدرقضیالبته ). 214- 215 ،همان(کند نزد شاه عباس توجیه  قشم را

خواستند پدران کرملیت برای صلح میان ایران و  عامالن پرتغال در هرمز هرگز نمی
وساطت مایل بودند پدران روحانی آگوستن نزد شاه عباس  باشند، بلکهپرتغال واسطه 

رتغالی را در نظر بگیرند، نه اینکه در تا آنان منافع شخصی مأموران عالی رتبه پ کنند
و  ها آگاه بودند ها که از نیّات پرتغالی و پادشاه اسپانیا باشند. کرملیت فکر منافع پاپ

                                                                                                                                        
1. Don Garcia de Silva Figueroa. 
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در نیز پادشاه اسپانیا از طرفی وارد شود و ای  شان در ایران خدشهایبه موقعیت  خواستند نمی
د، نکنها متهم  به همسویی با انگلیسی و آنها رای به دل راه ندهد وفاداری کرملیت ها تردید

). 1001/ 2(دالواله،  تصمیم گرفتند این مأموریت را انجام دهند و نزد شاه واسطه شوند
به مسیحی و پاپ و گاهی های  برخی دولتهای  برآوردن خواسته برایکرملیت ها  ،بنابراین
  1طه شدند.مذکور واسهای  میان شاه عباس و فرستادگان دولت ،حسن نیّت نشانۀ

  
  ها در ایران .رسیدگی به امور کاتولیک4

حقوق اتباع خارجی در تأمین  ،بودبسیار برخوردارتوجه شاه عباس  ازژان تاده که 
ق، 1025م/1616. ژان تاده به خصوص بعد از اینکه وی در می کوشیدکاتولیک در ایران 

اسناد ( شد از سوی صاحب منصبان کلیسای رم به عنوان سر اسقف اصفهان تعیین
مور )، بیشتر به اA Chronicle of  the Carmelites,2/922؛ 144-145،  پادریان کرملی

نادیده  دیگرانکارگزاران شاه را د و اگر حقوق آنها کر اتباع مذکور رسیدگی می
 م/1615ژان تاده در سال  ،به عنوان نمونه .رساند را به اطالع شاه میآن ، گرفتند می

از اتباع لهستانی، ونیزی و  شماریبه شاه عباس، خبر دستگیری ی ا نامهدر ق 1024
و سپس از شاه  اطالع دادامام قلی خان را را به دست  پرتغالی در راه عزیمت به هرمز

 ی،دیگر نمونۀ). همچنین در 112(همان،  وسایل آزادی آنها را فراهم آورد تاخواست 
اموال یکی از اتباع ونیزی را که در  تامکاتباتی از امام قلی خان خواست در ژان تاده 

را به یک فرنگی نیازمند قرض  آنشیراز از دنیا رفته بود، به او در اصفهان برسانند تا وی 

                                                                                                                                        
 خواسـتند آنهـا از شـاه عبـاس    زیرا شرلی به اروپا نیز بی تأثیر نبودند، پدران کرملیت در اعزام رابرت  .1

اهداف رابرت شـرلی در مقابلـه بـا    ویژه وقتی به  اجازه دهد تا رابرت شرلی به سرزمین خود باز گردد.
ت از مکرّر پاپ،  مبلغان کرملیت در جهـت حمایـ  ھای  ترکان عثمانی آشکار شد و نیز به دنبال توصیه

ها  از یک سو ضمن آگـاهی از موانـع موفقیـت سـفارت رابـرت       شرلی برآمدند. کرملیت سفارت رابرت
این موانع را از چشم شاه ایران دور نگاه دارند و از سوی دیگر شاه کوشیدند  میشرلی در اروپا، همواره 

 سـفارت رابـرت شـرلی در اروپـا را بـرای      ،و در عین حال انگیختند برمیعباس را علیه ترکان عثمانی 
بـارزه بـا ترکـان عثمـانی قلمـداد      جهت مدر اروپایی  های دولتطالیی برای اتحاد با  یایرانیان، فرصت

از شـاه  ق) از سوی شاه عبـاس،  1024/ م1617به اروپا ( سفررابرت شرلی حتی در دومین  کردند. می
 Pere Redemto de La) »(پـر ردمتـو دو ال کـروز   «یکی از کشیشان فرقه کرملیت بـه نـام    تاخواست 

Cruz ـ نک ،(برای آگاهی بیشترکند را با وی در این مأموریت  همراه:  
A Chronicle of  the Carmelites ,1/ 126 -128,142-144 ; Blow,88-89). 
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است فرنگیان از ژان تاده های  حمایت حاکی از همدیگری های  . نمونه)118(همان،  دهد
 ).188- 189(همان، 

  
  دهاجتماعی پدر ژان تا -فرهنگیهای  فعالیت - 
برای  کوششبه زبان فارسی و  مسیحیتهای  با. ترجمه زبور داود و برخی کت1

  تأسیس اوّلین چاپخانه در ایران 
ق بنا به فرمان شاه عباس، 1028م/1619پیش از ین اشاره شد، ژان تاده، در  که نانچ

شاه  ییآشنا برای. ژان تاده همچنین داشترا به وی تقدیم  زبور داودترجمه فارسی 
را به شاه هدیه کرد.  1چاپ شده به زبان عربی انجیلاز  ای  س با صنعت چاپ، نسخهعبا

تمایل  عربی در ایران -با حروف فارسیای  چاپخانه به تأسیسشاه عباس بدین ترتیب، 
در اصفهان تأسیس کند و لوازم این چاپخانه ای  به ژان تاده فرمان داد تا چاپخانه یافت و

؛ خضری، 967/ 3، ؛ فلسفی741-742/ 1و 733/ 1(دالواله،  وردرا از رم به اصفهان بیا
 ،"فرهنگی و اجتماعی مبلغان کرملیت در ایران عصر صفویهای  فعالیت"فوالدی پناه، 

متعصب اروپایی  ان). برخی مسیحیA Chronicle of  the Carmelites,1/305؛ 65-66
 زیرا، کردنددر ایران تحسین ای  مانند دالواله نیز ژان تاده را برای تأسیس چاپخانه

دالواله معتقد بود مسیحیان از این طریق می توانند بسیاری از کتب مذهبی خود را در 
). ظاهراً در سال 1/742دالواله، (تبلیغ کنند ایران نشر دهند و آرا و عقاید دین مسیح را 

، زیرنظر ها در اصفهان در صومعه کرملیت 2ق اوّلین دستگاه چاپ ایرانی،1038م/1629
). A Chronicle of  the Carmelites, 1/306؛ 3/967(فلسفی، 3اندازی شد شاه عباس راه

با حروف سربی دایر کردند و برخی از ادعیه و ای  بدین ترتیب پدران کرملیت چاپخانه
از ای  نمونه شد، گرچهبه دو زبان عربی و فارسی چاپ  توراتو  انجیلاذکار مسیحی و 

                                                                                                                                        
، در چاپخانـه مدیسـی   ، به همت جیوانی باتیستا رایموندیم1590این نسخه عربی از انجیل در سال  .1

  )87فلور، ( منتشر شده بود
رسد که خرید دستگاه چـاپ هرگـز توسـط     به نظر می«... سفرنامه سفیر هلند در ایران آمده است: در .2

در هـا   کرملیت ،سفیر هلندتاریخ این گزارش که تا  دهد میاین مطلب نشان . »ژان تاده صورت نگرفت
  ).87 ،: فلورـ نک ،بیشتر این زمینه اقدامی نکرده بودند (برای آگاهی

  : ـنک ،تربرای آگاهی بیش. 3
(Richard, ”Carmelites in Persia”, 833; Floor, “The First Printing–Press in Iran” ,370; Richard, 

“Les  privileges  accordes  aux religieux  catholigues  par  les  Safavides, quelques  
documents  in  edits“, 167 -182). 
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در اصفهان » بصمه خانه«چاپخانه با نام  . آن)9دست نیست (گلپایگانی،  در اینکآثار آن 
 ۀدر اثر روابط نزدیک میان ارامن ). به نظر می رسد107- 108احمدی، (میرشهرت یافت 

هارانتس با نام اوّلین کتاب در ایران  )، 69-70فر،  عادلجلفا و کشیشان کرملیت (
در کلیسای وانک جلفای  3گساراتسیخاچاطور  کوشش خلیفه هب 2ساقموسو  1وارک

پناه،  خضری، فوالدی؛ 159 ق به چاپ رسید (رائین،1047م/1638اصفهان، در
  ؛).66-65 ،"فرهنگی و اجتماعی مبلغان کرملیت در ایران عصر صفویهای  فعالیت"

آثار دیگری  زبور داود ۀ ژان تاده همچنین در مدّت مأموریت در ایران، عالوه بر ترجم
های  به زبان فرهنگ لغات و اصطالحات زبور داود  :کرد؛ مانندفارسی تالیف به زبان 

به زبان فارسی، کتاب  4دین مسیحهای  آموزهعبری، التینی و فارسی، ترجمه کتاب 
های  نقش کرملیتایتالیایی،کتاب  - به زبان فارسی دین مسیحهای  فرهنگ لغات آموزه

(خضری،  زبان فارسی با حروف التینی به قرآنبه زبان فارسی و ترجمه  5برهنه پا
 ،"فرهنگی و اجتماعی مبلغان کرملیت در ایران عصر صفویهای  فعالیت"فوالدی پناه، 

  ).A Chronicle of  the Carmelites ,2/ 933؛67
  
   ت شیعیمناسبات با روحانی .2
هبی نسبت به مبلّغان مذاصلی واکنش علمای مسلمان و شیعه کلی، یکی از دالیل طور به

و در دفاع از مذهب هایی ضداسالم  نوشتن کتاب مبلّغان مذکور درهای  مسیحی، فعالیت
ژان تاده و سایر مبلّغان کرملیت در عصر صفوی و حتی بعد از آن، ؛ گرچه کاتولیک بود

چندان فعالیتی نداشتند، هر چند که آنها در ایجاد تعامل میان مسلمانان و  جهتدر این 
مبلّغ مسیحی پرتغالی در دربار  6ژروم گزاویه، وقتیکردند.  ایفامسیحیان نقش مهمی 

آیینه   علیه اسالم، با نامکتابی ق 1014م/1605جهانگیر پادشاه گورکانی هند، در سال 
                                                                                                                                        
1. Harants Vark 
2. Saghmosaran 
3. Khachatur Kesaratsi 
4. Christian Doctrine 
5. Rule of the Discalced Carmelites 

ــه .6 ــال   Jeronim Xavier) (1617-1549( ژروم گزاوی ــه در س ــود ک ــیحی ب ــان مس ــه مبلّغ م) از جمل
-1041م/1555-1605ق از پرتغال به هند رفت و در دربار جالل الدین اکبر گورکـانی ( 979م/1571

ق) حضـور یافـت ودر کمـال احتـرام     1014-1037م/1604-1627( پسرش جهـانگیر شـاه  ق) و 965
چین و ژاپن بر عهـده   زندگی نمود. خاندان گزاویه نقش بزرگی را در تبلیغ مسیحیت در سراسر هند،

  ).472؛ حائری، 2/977ـ : جعفریان،برای آگاهی بیشتر نک(داشتند. 
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التفاعل بین االسالم و المسیحیه  ؛ وصفی،2/977(جعفریان،تألیف و منتشر کرد  حق نما
در  1ق  پایگاهی در بندر گوا1029م/1620 در که مبلّغان کرملیت  ؛ )،339 فی ایران،

 به هند رفت و ) وA Chronicle of  the Carmelites ,2/ 1245(کرده بودند  برپاهند 
پدر  و کتاب را به اصفهان آوردند ی از آنق تلخیص1032م/1622 حدوددر آمد داشتند، 

 جعفریان،( رساندندروحانیان شیعه  در ایران، به دسترا  آن 2ژان تاده و پدر پریو
پدران کرملیت با این کار، انعکاس این اثر چالش برانگیز را در بدین ترتیب،  .)2/978

؛ 339 التفاعل بین االسالم و المسیحیه فی ایران، وصفی،( بین علمای شیعه آزمودند
Khizri, Fooladi-Panah, ”INTERACTION AND CONTRADICTION 
BETWEEN CARMELITE MISSIONARIES AND SHIITE CLERICS IN 

IRAN DURING SAFAVID DYNASTY”, 72 ق 1032یعنی  ،). در همین سال
بخش دوّم  ،از علمای عصر شاه عباس اوّل و شاه صفی، 3احمد علوی عاملی اصفهانیسید

(آقا جری،  نگاشت مصقل الصفا فی الردّ علی النصاریبا عنوان را » آیینه حق نما«کتاب 
مصقل «از ای  بنابر آنچه در نسخه). Flannery,103-104؛ 2/977 ،؛ جعفریان331 - 332
ستایش و تقدیر از پدران کرملیت به خصوص پدر ژان تاده و  تفصیل به بهمؤلف ، آمده »الصفا

واکنش جامعه «؛ وصفی، فوالدی پناه، عربانی، 116(علوی عاملی،  پرداخته است 4پدر پریو
بودند )، زیرا آنها 97- 96 ،»نیمه دوم عصر صفوی مبلّغان کارملیت درهای  ایرانی به فعالیت

  5.رساندندمسلمانان ایران و علمای شیعه  به دسترا  »آیینه حق نما«کتاب که 
                                                                                                                                        
1. Goa 
2. Padre Brio 

از  محمد باقر دامـاد و  زاده، داماد و شاگرد میر لعابدین علوی عاملی اصفهانی خالهسید احمد بن زین ا .3
، ؛ طهرانـی  593-2/594: االمـین،   ـنکـ  ،برای آگاهی بیشـتر ( بود جمله علمای عالی قدر عصر صفوی

  ).971-973/ 2، جعفریان ؛14/255
4. Padre Brio 

 مـذهب  حقانیت از دفاع در کرملیت مبلّغانعلیه  را »الصفا مصقل«آنکه سید احمد علوی کتاب  از بعد .5
 شخصـی ، بعد چندی. فرستادند رم به را مذکور کتاب ،نوشت کاتولیک مذهب پیروان پاسخ نیز و خود
 »الصفا مصقل«ردی بر  ق،1038/م1628 سال )درBonaventura Malavasiaبوناوانتور مالواسیا ( نام به

 فیلیپگوادگنـدلی  نـام  بـه  فرانسیسـکن  فرقـه  یحیانمسـ  از یکـی  ق1041/م1631 سـال  در و نگاشت
)Filippo Guadagnoli( نصـرت  «از مسیحیت با عنوان ای  همچنین دفاعیه .را پاسخ گفت علوی کتاب

)در Gabriel de Chinonگابریل چینـون (  ،کشیش کرملیت به همت) The Triumph of Truth(» الحق
ن کرملی بود که برای تبلیـغ در میـان آشـوریان در    م نگاشته شد. گابریل چینون از جمله مبلغا1668

در زمینـه   ایـن کتـاب   .داشتم به شاه سلیمان تقدیم 1668تبریز فعالیت می کرد. او این کتاب را در 
  ؛158 : آریان،ـ نک ،تثلیث و بعد جسمانی حضرت عیسی(ع) است (برای آگاهی بیشتر

Flannery, 104-105; Richard, ‘Catholicisme et Islam chiite au “grand siècle” ’, 362–363. 
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 :مناسبات ژان تاده و سایر کشیشان این فرقه با علمای این دوره است ،مسئله دیگر
ست. بدین شاه عباس اول ا ۀدور درماجرای چالش ایجاد شده میان آنها و شیخ بهایی 

 به کوششارامنه دهات بختیاری  شدنکشیشان کرملیت در ماجرای مسلمان که ترتیب 
اثر  دانستند: برق، شیخ بهایی را مقصّر اصلی 1030م/1621شاه عباس در آگوست 

دهات بختیاری را مسلمان کند  ۀشاه عباس تصمیم گرفت ارامن ،وی و تشویق تحریک
)(A Chronicle of  the Carmelites ,1/255 سبب.  هر چند که در برخی منابع و مآخذ 

م طبق عادت، به 1621ق/1030وقتی شاه عباس در سال  اند: چنین آوردهاین ماجرا را 
باخبر ، رفته بود، در ضمن گردش به صورت ناشناس 1منطقه کوهستانی آب کوهرنگ

رده و از طرز از زنان ارمنی در یکی از دهات مجاور از او به زشتی نام ب شماریشد که 
ارامنه منطقه  همۀچنان خشمگین شد که فرمان داد  اند و او کردهحکومت وی بدگویی 

ترجمه  (دالواله، سفرنامه پییترو دالواله، بختیاری را به اختیار یا اجبار مسلمان کنند
 ،ها در کتاب وقایع نامه کرملیتالبته  .)3/1157؛ فلسفی، 1061 -2/1062 ،فروزیبه

ین واقعه، نام در ذیل شرح ا اسکندر بیک منشی ،و از طرفی نیستاین حادثه  بهای  اشاره
مذکور را به پذیرش اسالم  ۀشمرد که به فرمان شاه ارامن دو شخص دیگر را برمی

به مسیحیان داشت شیخ بهایی نیز مانند هر عالم مسلمان، عالقه در واقع،  2.واداشتند
. از پذیرفته نیستتغییر دین با اعمال فشار  ی،علمای شیعاز نظرو  3آیین اسالم در آیند

برای تحریکات شیخ بهایی نسبت به شخص شاه  بابها در  این رو این ادعای کارملیت
تواند چندان درست باشد (وصفی،  نمیبه جبر و زور منطقه بختیاری  ۀارامن یمسلمان

واکنش «، عربانی، وصفی، فوالدی پناه ؛318، المسیحیه فی ایران التفاعل بین االسالم و
تقابل . )94 ،»مبلّغان کارملیت درنیمه دوم عصر صفویهای  جامعه ایرانی به فعالیت

مقدمه، بالفاصله  بیها با شیخ بهایی چنان بود که در کتاب وقایع نامه کرملیان،  کرملی

                                                                                                                                        
به همین نـام در آن جریـان دارد کـه از     ای رودخانهدر غرب اصفهان و  است ای  آب کوهرنگ نام درّه .1

  )18761/ 12دهخدا، (گیرد  می زرد کوه بختیاری سرچشمه
 بودند عبارت ،کنند نمسلما را بختیاری منطقه ارامنه که یافتند مأموریت شاه سوی از که نفر دو این .2

  )961-960/ 3 ترکمان، (اسکندربیگ تبریزی علی محمد موالنا و نطنزی ابوالمعالی: از
 نوشـیدن  یـا  خـوک  گوشـت  خوردن به مسیحیان بودن مجاز درباره هایی رساله همچنین بهایی شیخ .3

 امـر  این ته شایدالب. بود پذیر انعطاف امور این خصوص در دیدگاههایش در رو وی از این. نوشت شراب
 ایران به وارد تازه مسیحیان برای دوستانه محیطی ایجاد در زمینه ضرورت دربار و شاه تأییدات نتیجه

 ).Abisaab, pp.64-65; Matthee, pp. 20-21: ـ نک ،برای آگاهی بیشتر( بود (ارامنه)
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اجباری ارامنه بختیاری آب کوهرنگ به تحریک شیخ بهایی، از  یمسلمان شرحبعد از 
م) 1621(هفتم تا بیستم اوت(آگوست) در این هنگام  1ق)1031یا  1030( مرگ شیخ

 موضوع حاکی از). این  A Chronicle of  the Carmelites ,1/255(شده است یاد 
ایرانی است. به نظر می  یروحانیان شیعبا فکری و مذهبی مبلّغان کرملیت های  تقابل

ژان تاده و  ه مسیحیت به دستب از مسلمانان اصفهان در آمدن شماریرسد موضوع 
 شاه عباس دردر برابر ژان تاده  واکنشق، 1030م/1621اعزام آنها به هرمز در دسامبر 

اعتراض شاه پاسخ به ژان تاده در  ، زیرا اجباری ارامنه بختیاری باشد ماجرای مسلمانی
که  و دیگر پادری گفت شما بنویسید: «... نوشتمسیحی کردن مسلمانان  در بابعباس 
آورند یا از ترس شمشیر یا از واسطه عزت  اشرف به کریستان دین محمدی در مینواب 

به مال دنیا. اما که من هیچ چیز غیر کلمه خدا حقانی تنها کار می کنم که به دین 
که درین قدر سال که درین عیسوی المسیح صاحب ما گرویدگان باشند و هم دلگیرم 

آیند  ر وقت آینده هر چند که به دست میدم. فاما دباشم کس نه به دین آور جانب می
  ). 78- 77/  3، مکاتبات شاه عباس( ».عیسی خواهم کرد...

 
  هنتیج

گسترش روابط ایران برای ای  چند جانبههای  ژان تاده در مدت حضور در ایران، فعالیت
مسیحی اروپا و نیز تحقق اهداف پاپ به انجام رساند و حتی پس از های  با دولت
راه گشای سایر مبلغان کرملیت اعزامی به ایران بود.  او ، رهنمودهاینیز به رم بازگشت

کم نظیر های  اجتماعی، فعالیت - مختلف مذهبی، سیاسی و فرهنگیهای  او در زمینه
به او امکان می داد تا نه تنها با   مندی و آشنایی با زبان و ادبیات فارسی،ه . عالقداشت

گسترده برقرار های  بلکه با سایر اتباع ایرانی ساکن اصفهان ارتباط ،شاه عباس و درباریان
. نیز کوشش می کرداروپایی مانند پرتغال و اسپانیا های  کند. او در تأمین منافع دولت

جایگاهی در در میان مبلغان هم عصر و حتی در میان جانشینانش  را او توان ، میبنابراین

                                                                                                                                        
شـد، امـا در تـاریخ وفـات      ق در بعلبک متولـد 953. شیخ بهاء الدین محمد بن حسین عبدالصمد حارثی، در 1

ق ذکر کرده است، اما محسن امـین در  1030شوال  12وی، اختالف است: اسکندر بیگ تاریخ مرگ وی را، 
ق را نیز ذکر کرده است. حال بـا توجـه بـه    1035ق و 1031های  ق، سال1030اعیان الشیعه عالوه بر سال 

تاریخ صحیح وفات شیخ بهایی، همان سـال  کشیشان کرملی در این باره می توان حدس زد که های  گزارش
  ).9/234؛ امین، 3/967: اسکندربیگ ترکمان، ـ ق است (برای آگاهی بیشتر، نک1030
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با فعالیت در  زیرا شد، میدر رم تأیید  1ع مقدس تبشیر ایماناز سوی مجماو  قرار داد. باالتر
و به نوعی ارتباطات ایران  کردحضور طوالنی مدت مبلغان کرملیت را در ایران تضمین  ،ایران

مأموریت ژان تاده، مبلغان کرملیت اغلب در پایان مسیحی اروپا گسترش داد. های  را با دولت
سیاسی های  فعالیت پرداختند و کمتر در عرصه فعالیتفرهنگی و مذهبی به های  در زمینه

واکنش دربار و جامعه دینی ایران صفوی به تغییر دین  سببهمچنین به  وارد شدند.
 کردمذهبی پدران کرملیت تغییر های  ژان تاده، مسیر فعالیت به دستاز مسلمانان  شماری

   فت.و به نوعی توجه آنها بر جامعه غیر مسلمان ایران تمرکز یا
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1. Sacra Congreagaito de Propaganda Fide 
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