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 شرق از مسیحیت منجی ظهور یایؤر و اندیشه
 *پور حاجیان حمید

 چکیده
 داشـته وجـود منجـی ظهور یا بازگشت ۀاندیش ،فرهنگ و جامعه هر در دیرباز از

 -سیاســی لحــاظ بــه کــه ضــعفی دلیــل بــه غــرب جهــان کهــن روزگــاران از اســت.
 بر وی غلبه و منجی آمدن انتظار است، کرده می احساس شرق برابر در نظامی
 از پـ  اندیشـه ایـن د.شـ مـی متصـور خـود برای یازاند چشم عنوان به را شرق
 بـــرای منجــی ظهـــور یــایؤر صـــورت بــه المقـــدس بیــت تصـــرف و اســالم ظهــور

 تاریخی مختل  های زمان و مقاطع در بنابراین شد. نمودار اورشلیم آزادسازی
 داد. ادامه خود حیات به همچنان انتظار این

 در الجـالوت عـین جنـگ در «بوقـا کیتـو» شـدن کشـته ویـژه بـههـا  آرمان شکست
 کــافی نخســت قــدم در م1260 ســستامبر ســوم ق/658 رمضــان پــنجم و ســتبی

ــه بــود ــع ک ــأیوس را اروپــایی جوام ــه .نمایــد م  ظهــور اندیشــه هرچنــد هرحــال ب
 ســــال در نرفــــت. بــــین از کلــــی هبــــ ولــــی ،گردیــــد رنــــگ کــــم مســــیحی حــــاکمی

 بـار تفکـر ایـن عثمـانی اول بایزیـد بـر گورکـانی تیمـور پیـروزی بـا م1402هـ/804
ـــرای را کالویخـــو اســـسانیا، پادشـــاه .گرفـــت جـــان دیگـــر ـــه حقیقـــت دریافـــت ب  ب

 تفکــــرات در اندیشــــه ایــــن نیــــز آن از پــــ  و کــــرد روانــــه شــــرقی یها ســــرزمین
 در صــفویه دوره در ژوزوئیــت فرقــه از کشیشــیکــه  این تــا مانــد بــاقی مســیحیان

                                                        
 (.Hhajianpour@yahoo.com) شیراز دانشگاه تاریخ گروه دانشیار *

mailto:Hhajianpour@yahoo.com
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هشژپو مهدیاه وی

 اقــدام و اول( عبــاس شرق)شــاه حــاکم تمایــل از را هشــتم کلمــان پــاپ بــا دیــدار
ــه گــاه عثمــانی علی ــرد آ ــه را وی و ک ــه ســفرایی ارســال ب ــران شــاه نــزد ب  بــرای ای

 صـورت بـه هرچنـد اندیشـه ایـن هرحـال بـه کـرد. ترغیـ  مسیحیت به گرویدن
 چگـونگی بررسـی بـه پـژوهش ایـن یافـت. ادامـه نیـز نادرشـاه عصر تاتر  رنگ کم

 بـاختن رنـگ و افـول تـا غـرب خواهانـه منجـی اندیشـه رشد و تحول و پیدایش
 پردازد. می اروپایی یها سرزمین بین در نآ

 کلیدی واژگان
 .عثمانی دولت صلیبیون، اروپا، شرق، گرایی، منجی اندیشه

 مقدمه
 ژوسـتینین سـلطنت دوران بـه منجـی، ظهـور اندیشـه و محـور حـول غـرب و شرق رواب  سابقه

 امیـد بـه شـهحب سـرزمین مسـیحیان بـا بـار اول کـه رسد می بیزان  ورطامسرا م(،483-565) اول
 چنـدین و گرفت ییها تماس سرخ دریای حوزه در ساسانیان یها طلبی جاه علیه متحدی یافتن
 جزیره شبه از برخاسته جدید تهدید علیه چین یروا فرمان به کمک دریافت برای آن از پ  دهه

 از .بـود مسـلمانان علیـه اقـدام و فکـران هـم از ائتالفـی یـافتن دیگـر، آرمـان شـد. نزدیـک عربسـتان
 در برگشــته دیــن از مســلمانان از بخشــی بــا و آور نــام چنــدان هنــ یهــا دولت وها  ســرزمین بــا رو ایــن

 یها جنگ کردند. منعقد ییها پیمان شوند نزدیک مسیحیان به اندیشیدند می که ارتداد دوران
 ترکـان چنگ از آن آوردن بیرون و مقدس یها سرزمین حف  برای مسیحیان نبردهای و صلیبی

 مسـیحیان ابتـدا در بود. مساعد قبیل، این از ییها آرمان رشد برای زمینه که کرد اثبات جوقیسل
وجو  جســـت امـــر ایـــن تحقـــ  بـــرای اســـالم جهـــان ســـوی آن حتـــی یـــا مـــرز نزدیکـــی در نیروهـــایی

ــد. مــی ــانروا فرمان تســام  ســابقه کردن ــه مســلمان، ی  در مســیحیان و مســلمانان برخــورد زمــان ب
 الــدین صــالح دوران مــیالدی دوازدهـم ســده بــه حــداقل شـرق در وقــرون وســطا  دوران بــه اسـسانیا
 خـاطر بـه کـه سـاخت جنگجـو فردی الدین صالح از فرایند این در مزبور اندیشه گردد. برمی ایوبی

 جایگـاهی در را وی دسـتاورد، ایـن قرارگرفـت. انییـاروپا توجـه مورد اش سلحشوری و جوانمردی
 داد ارتقـا دانتـه الهی، کمدی کتاب در دوزخ محفل نخستین در ارسطو و افالطون سقرا ، با برابر
انـد  نموده ارائـه وی پیرامـون درخشـانی بسـیار یهـا گزارش غربـی جدیـد محققان از بسیاری نیز و
(Matthee، 2005 A: 5.) بیـان مارینـگ هـان قـرون وسـطا  اروپـای در تصـور ایـنمنشـأ  دربـاره 

 جنگجـویی مقـام در غربـی نویسـندگان نـزد الـدین صـالح ادند جلـوه بـزر  باعـ چه  آن کند، می
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ــوان بــه را او یــافتن مناســ  و سلحشــور  نیــاز احســاس و خواســته یــک شــد، مســیحی شــوالیه عن
گاهانه گاهانه، یا آ  ییروا فرمـان مقابـل در صـلیبیون نـاتوانی توجیـه و گذاشتن سرپوش برای غیرآ

کثر .(Ibid) رسید می نظر به ممتاز حی  هر از که بود  دنبـال بـه مسـیحی اروپـای اتفـاق به قری  ا
 مـــیالدی دوازدهـــم ســـده در بنـــابراین بودنــد. دوردســـت یها ســـرزمین در اســـالم تســـل  از رهــایی
 1الجبـل، شـیخ داستان حشاشین( به نزاری)مشهور اسماعیلیان رهبر درباره عجیبی یها داستان
 وی کــه داســتانی و شــود جنــگ اردو مســلمانان علیــه بــر اســت ممکــن او کــه کــرد ایجــادای  عقیــده
: 1380 آمیــر، ؛Daftary, 1990: 421) کــرد تقویــت را تصــور ایــن اســت، مســیحی تمــایالت دارای
 (.168-137: 1380 ناصری، ؛320

 صفویه( تا سالجقه دولت شرقی)از یها حکومت علیه منجی برخاستن اندیشه
 دسـت از مقـدس یها نسـرزمی کردن خار  همان که نظر مورد هدف برای صلیبی یها جنگ
 جهـان در ترکـان موقعیـت صـرفاا  مـیالدی دوازدهـم سـده در و شـد مواجه شکست با بود مسلمانان

 کــرد. رشـد مسـیحی یها ســرزمین در جـان پرسـتر افســانه چنـدی از پـ  امــا گردیـد. تقویـت اسـالم
 فرارسـد. مسـیحیت دادن نجـات زمـان تـا بـود مترصـد کـه پنداشـتند مـی حـاکمی را وی مسیحیان

 /ق536 سـال در کـه باشـد انییـقراختا یروا فرمـان پرسـترجان کرد می تصور ابتدا در غرب جهان
 نـوی  تـاریخ نخسـتین دادند. شکست النهراء ماور در واقع قطوان جنگ در را سلجوقیان م1141
 در کــه اســت «گــن فریــزن اتــون» بنــام آلمــانی کشیشــی دهــد مــی بشــارت جــان پرســتر آمــدن از کــه

 بســوی مرکــزی آســیای در مســلمین بــر پیــروزی از پــ  پرســترجان افزایــد مــی ودخــ یها یادداشــت
 تـا وی و رسـاند یـاری بـود شـده برپا صلیبیون زمان در که اورشلیم عیسوی دولت به تا رفته باختر
 شـده برگشـت به وادار دجله رود از گذر برای کشتی نداشتن دلیل به ولی بود رفته پیش دجله رود

 آنـان میان در هرصورت در اما داشتندیی بودا دین و نبودند مسلمانگمان  بی انییقراختا است.
 ،کـارپن) داد دسـت از را خـود ماهیـت هدف، با تماس بزودی هرحال به .اند زیسته می عیسویانی

 بـه همچنـان اسـالم جهـان مرزهـای از بیرون از یاری دریافت برای غربیان یایؤر اما (.11: 1363
ت  گوچلــو »ســرکردگی بــه نایمــان قبیلـه مــیالدی ســیزدهم ســده اول نیمـه در بــود. بــاقی خــود قـو 
 انییـقراختا دسـت در کـه ترکسـتان سـرزمین از بزرگـی بخـش بـود نسطوری مسیحیان از که «خان
 توسـعه و رواج بـرای و کـرد مسـخر را نقطـه آن و رفـت خـتن بسـویجـا  آن از وی شـد. متصرف بود

                                                        
 .بود سوریه در اسماعیلیان رهبران از کوه، پیر یا شیخ الجبل به معروف سنان شدالدینار. 1
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هشژپو مهدیاه وی

 برهه این در کرد. پیشروی اسالمی قلمرو سوی به سس  و نمود فراوان کوشش نسطوری مذه 
 ایـن یها سـتم از مـردم کـه چـرا بـود آمـده پدید منفعالنه اندیشه نوع یک خوارزمشاهیان قلمرو در

 نقــل بــا نیــز همــدانی اهلل فضــل رشــیدالدین و بردنــد مــی بســر منجــی یــک آمــدن آرزوی در دولــت
 یعنـی «البثـور فحصـدوا الغـرور سـقوه و فجورال زرعوا»دارد اشاره بدان علی امام قول ازای  جمله

 زبــان ازای  نامــه اروپــا در (.175: 1356 )همــدانی، انــد دیده را فاســد تــدبیرهای عاقبــت متمــردان
کره فرانسوی اسق  ویتری دو جک توس  عربی  کـرد اعـالم آن براسـاس و شـد ترجمـه التـین بـه آ
 نامــه ضــمن در و اســت رخاســتهب شــرق ســرزمین از مســیحیت نیرومنــد مــدافع و جدیــد حــامی کــه

 نـام داویـد کـه اسـت بـاور ایـن بـر خاورشـناس بارتولـد نامـد. مـی داویـد شـاه را خان کوچلوک نگاری
 نـام نـه و اسـت نیرومنـد پادشـاه معنـای بـه لقبـی گوچلـوک عنوان که؛ زیرااست بوده وی عیسوی
 همـان در م1219/ق616 سـال در بودنـد. مغوالن بعدی نیروی (.347: 1352 )بارتولد، شخ 
ـــانی ـــه زم   یافـــت پایـــان مصـــر در مســـیحیان بـــار فضـــاحت شکســـت بـــا پـــنجم صـــلیبی جنـــگ ک

(Matthee, 2005 A: 8)، از برگرفتــه پرســترجان، داســتان مــبهم گونــه بحــ ، مــورد منجــی 
 درصـدد و مقـدس سـرزمین بـه آمـدن راه در شـد مـی گفته که بود مذهبی نسطوری شاه از حکایاتی
 مرجعیــت بــا شــده تحریــ  شــکل احتمــاالا  داســتان ایــن اســت. مســلمانان تدســ از اورشــلیم آزادی

 همـان از ارمنـی منابع بود. کرده شروع را فتوحاتش این از پیش زمانی اندک از که بود چنگیزخان
 بـاور بـراین کـه زیـرا پیوسـتند؛ آنـان به مغوالن حمله با قفقاز از ارمنی نیروهای کنند می تأیید دوره
 در بـود. شـده داده متـی انجیـل در شرق از آنان آمدن نوید که هستند گروهی نهما مغوالن بودند
 ازتری  بینانـه واقـع اطالعـات دنبال به رسید می نظر به که انیییاروپا برای مسیحی، راهبان ابتدا

 بودنـد شـرقی مسـیحیت تـأثیر تحـت کـه مغـول سـساهیان ازای  عـده آوردنـد. فـراهم بودند مغوالن
 بـه مغـول یـانروا فرمان همسـران وی حیمسـ مالزمـان کردنـد. مـی حمـل سساه پیشاپیش را صلیبی
 همسـران ازی تعداد دادند. می نشان خود از تیحیمس به نسبت خاص،  یعال دری نقشی روشن
ــان ازیکــی  د.یرســ ی مــیحیمســ زادگــان  یــنج بــه نسبشــان زخــان،یچنگ  زنی گــیبی ســرقوتن آن
 وکـهال لخـانیا نینخسـت زیـن وی الیقوب و وکمن ر بز خان مادر وی تولو ،یوک وچک پسری سوگل
 اهلل فضــل نیدالدیرشــ بــود.ی نســطوری حیمســیــک  دوقوزخــاتون وخــان،کهالی ســوگل زن بــود.
ــر مغــوالن، خیتــار در خیالتــوار جــامع تــابک ســندهینوی همــدان ــ کنــد مــی پافشــاری نکتــه ایــن ب  هک

 متیمال با مفتوحههای  نیرزمس انیحیمس با ردک متقاعد را مغول خان خود شوهر دوقوزخاتون،
 در بغـداد بـه مغـوالن ورشیـ طـول در را انیحیمسـ ازی اریبسـی زنـدگ ،یوهـای  تالش و نـدک رفتار
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 هکـ وخـانکهال بزر  ردهکسر توبوقاکی (.195: 1352 )همدانی، داد نجات م1258ق/656 سال
ک یـــ رد؛کـــ ی میفرمانـــده جـــالوت نیعـــ جنـــگ در را مغـــولی روهـــاین م1260ق/658ســـال در
 تصـرفی بـرای اریـ منظور به را خودی روهاین تر، شیپ سال دوها  یگرج و انیارمن بود.ی حیمس

 بودند. ردهک لیگس بغداد
 شــورای جلســه در گفتنــد ســخن آن دربــاره راهبــان کــه امیــدی و بــیم م1245/ق643ســال در
 ندیــ بــاب در آنــان نیــت حســن پیرامــون یهــا گزارش و مغــول یــورش خبــر شــد. واقــع مــؤثر لیــون

کــنش و پاســخ مســحیت، ــه وا ــین در ای دوگان ــانروا فرمان ب  باعــ  امــر ایــن برانگیخــت. غربــی ی
 ایــــن از برخــــی امــــا شــــد، صــــلیبی یهــــا جنگ دوبــــاره ازیانــــد راه بــــرای ییهــــا تالش و انگیــــزش
 هـدف و خواسـته ایـن با شدند آسیا قل  در مغوالن نزد به سفرایی اعزام به تحریک یانروا فرمان
 بــا مســیحیان مناســبات بگرونــد. مســیحیت بــه اروپــا، بــه حملــه بجــای کنــد، ی تشــو را آنــان کــه

ــا ســرانجام ایلخانــان گرفــت. مــی انجــام ایتالیــایی تجــار و نســطوری راهبــان واســطه بــا مغــوالن  ب
 از کـــه تصـــویری فراینـــد ایـــن در درآمدنـــد. اتحـــاد در از مصـــر مملوکـــان علیـــه اقـــدام در مســـیحیان
 زمـان از فراتر و بیش تصویر آن بازهم که شد قدرتمند آنقدر بودند کرده مجسم خود نزد ایلخانان

 در گرویدنــد اسـالم دیـن بـه واقعـاا  م1295/ق694سـال در مغــوالن کـه هنگـامی و مانـد پایـدار خـود
 داد، شکسـت سـوریه در را مملوکـان م1299-1300/ق697-98سـال در خـان غـازان کهای  برهه
 را مسـیحی حکومـت آن در و گرفتـه را اورشـلیم مغـوالن هرسـیدک اروپـا به شایعاتی شکل به آن خبر
 (.Matthee, 2005 B: 75) اند نموده احیا

 امیـــد چشــم مــیالدی، چهـــاردهم ســده اوایــل در ایلخانــان ییروا فرمـــان فروپاشــی دنبــال بــه
 امکــان و پتانســیل زیــرا بــود؛ شــده دوختــه مرکــزی آســیای ویــژه بــه شــرق، بــه همچنــان انییــاروپا
 پدیـدار سـده ایـن اواخـر در نظـر مـورد منجـی داشـت. وجـود سرزمین این از نیز دیبع منجی ظهور
 علیــه جنگــی در وی بــودن فایــده مفیــد پتانســیل بــزودی و نبــود تیمورگورکــانی جــز فــرد ایــن شــد،
 نیروهــای از ائتالفــی عثمــانی بــا جنــگ از پــ  ویــژه بــه رســانید. ثبــوت بــه را خــود عثمــانی دولــت

ـــوپلی  در م1396ق/799ســـال در صـــلبیون ـــاه  آن گرفـــت. شـــکل نیکول ـــهگ  نیروهـــای تیمـــور ک
 را اول)ایلــدرم( بایزیــد ســلطان و داد شکســت م1402ق/804ســال در آنکــارا جنــگ در را عثمــانی
 مسـیحیان قبـال در را خـویش مقاصـد ویکـه  آن از پـیش رسـید. اوج بـه وی شهرت کرد؛ دستگیر
کمــان کنــد، دنبــال  خواســتار هــدایایی بــا و دادنــد مســاعد یها پاســخ وی یها نامــه بــه اروپــایی حا
 از متأثر بود، ممکن سفرا، یها گزارش شدن معطوف شدند. تجارت آزاد دسترسی و مؤکد دوستی
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هشژپو مهدیاه وی

 بــه پیوســتن درصــدد آمــاده نیرویــی بــا کــه باشــد شــرق از ییروا فرمــان دربــارههــا  ارمنی پیشــگویی
 آزادسـازی و مسـیحیان بـه نسـبت بخشـش از شـهرتی کـرد، کمـک تیمـور بـه هاست، فرانک قوای
 پـانزدهم، سـده بـه چـرخش در آورد. بدسـت فتوحـاتش طـی مسلمانان اسارت از مسیحی غالمان
 زائـران حقـوق و درآورده تسـخیر بـه را اورشـلیم تیمـور کـه رسـید انگلستان به پرشوری یها گزارش

 اســت مســیحیت دیــن بــه گرویــدن آمــاده خــود ســساهیان همــه بــا و بازگردانــده بــدانان را مســیحی
 انیحیمســـ دار ادامـــههـــای  تالشی الدیمـــ پـــانزدهم ســـده در (.135 ،32 ،20: 1344 )کالویخـــو،

 دولـت رومنـدین مکحا حسن اوزونی رو بر را خود توجه انونک،یعثمانی شرویپ از ممانعتی برا
 ق/861-882ســال از قویونلــو آق اتحادیــه یروا فرمــان حســن اوزون ردنــد.ک زکــمتمر ونلــویقو آق

ی اریبســهای  نیســرزم تصــرف بــا مــدت نیــا دری و داشــت. دســت در را قــدرت م1478 تــا 1457
 نـــدیفرا نیـــا در (.48: 1349 دیگـــران، و )باربـــارو دیگســـتران حـــدترین  عیوســـ تـــا را شیخـــو قلمـــرو
 افتنی یــبــرا حســن اوزونهــای  تالش شــد. مــی محســوبی عثمــان دولــتی و دشــمن نیتــر مهــم

ــــعلی متحــــد ــــه منجــــری عثمــــان هی ــــا یو ازدواج ب ــــایاترکوراک ب ــــه ،معروفیاســــالم منــــابع در ن  ب
روای  فرمــــان نیآخــــر بــــرادرزاده دســــسنا (.382، 2ج: 1356 )طهرانــــی، دیــــگرد دسسنا]شــــاهزاده[

ــوزان، ــارک در نینشــی حیمســی نیســرزم طراب ــدر ن ــود. اهیســی ای ــا ب ــه منجــرهــا  تالش نی  تبــادل ب
 اوزونیی زناشــوی وابســتگ کشــ بــدون د.یــگرد غــرب در زیــون دولــت بــا ژهیــو بــه ایــپویــک پلماتید

  بودنـد اندیشـه در انییـاروپا حتـی رد.کـ می فـایای و بـه انییـاروپا احسـاس دری مهمـ نقـش حسن
  تغییــرکیش زمینــه دهــد مــی نشــان توجــه مســیحیت مظــاهر بــه کــه دوم محمــد ســلطان شــاید کــه
 زنـی از وی کـه چـرا دانسـتند مـی مسـیحی نیمـه فـرد را محمـد سـلطان و باشـد داشته را دین آن به

 دوم محمـد سـلطان بـودن مسـیحی خبـر از کـه دوم پیـوس پاپ رو این از و بود شده زاده مسیحی
 بـه م1461 سـال در دارد مسـیحیت دین به نسبت محبتی سلطان کرد می فکر و بود شده تشوی 
 :نوشت سلطان

گــر  شــما از برتــر درجــالل کــه بــود نخواهــد جهــان در امیــری هــی  بسذیریــد را مســیحیت شــما ا
کنون شما که راچه  آنو شناخت خواهیم مشرق و یونانیانامسراطور  را شما ما اشد.ب  زور بـه ا

 کـه وه بود. خواهد شما شرعی ملک هنگام آن در ،اید داشته نگاه ناعدالتی با و کرده تصرف
گوســتوس طالیــی عصــر بــود! خواهــد کــاملی صــل  چــه زمــان درآن  مــدحش در شــاعران کــه ا
گرشما اهدگشت.بازخواند  سروده شعرها  بـزودی زمـین مشـرق مـردم تمام شوید متحد ما با ا

. شماسـت اراده آن و بخشـد آرامش جهان تمام به تواند می اراده یک شد. خواهند مسیحی
 (342، 16ج: 1352 )دورانت،
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  اول اسماعیل شاه و منجی ظهور اندیشه
 پیرامـــون نویـــدی هـــم و تهدیـــد مثابـــه بـــه مســـیحیت کلیســـای بـــرای صـــفویه دولـــت تشـــکیل
 ایــن در گرفــت. مــی نشــئت مســیحیت تــاریخی حافظــه و اندیشــه از کــه بــود دودمــانی از تصــویری
 برمــی غــرب جهــان در را ییهــا نگرانی آن نظــامی تهدیــد و اســالم آمیــز تعصــ  دیــدگاه حافظــه،
 مصـیبت این از خالصی برای امیدی مانند به مسیحیت برای صفویه، دولت رو این از انگیخت،

 چـرخش در فشـرد. درآغـوش محکـم را آن غـرب جهان و آمد می شمار به عثمانی هدیدت همان که
کــزمــان برهــه ،دریعثمــان داتیــتهد اوج در شــانزدهم، ســده بــه  ردنــد؛ک ی مینــیب شیپــی برخــ هی 
 شــاه شـد. روشـن شــرق دری دیـام بارقـه د،یرسـ خواهنــد آلمـان در لـوگنک شــهر بـهی زود بـه انکـتر

 در رای عیشــــ اســــالم م1501ق/907ســــال دریی ایحیمســــ بشجنــــیــــک زماتیارک رهبــــر لیاســــماع
 هکـ دندیشـیاند انیـزیون آغـاز در رد.کـ اعالمی پادشاهی رسم نید عنوان به زیتبر در خود تختیپا
ــجد امبریــپ اســت نکــمم او ــه کــه باشــدی دی ــاری ب ــه مســیحیت ی ــت هیــعل جنــگ ب ی عثمــان دول

ی امبریـپ آوازه تـا شـد موج ی عثمان هیعل انییاروپا بالقوه متحد عنوان بهی و  یشرا 1برخیزد.
ـــهی و ـــن ب ـــ از زودی ای ـــرود. نیب گرچـــه ن ـــگ در لیاســـماع شـــاه ا ـــدران جن ـــعل چال  دری عثمـــان هی

ــ نیــا و خــورد ســتکش م1514 ق/920ســال  دیــام رشــته تــا بــودی افکــ خــودی خــود بــه امــر نیاول
 در جنـگ نرامـویپهای  گزارشسـت،کش نیـا ازی مـدت گذشـت از پـ  امـا بگسلد، هم از انییاروپا

 و دهایـــام بـــرکـــی مت روابـــ  کـــرد. مـــی انیـــرانیای روزیـــپ از خبـــر و صـــحبت اروپـــا،ی عمـــوم اذهـــان
 گـرد جهـت در انییـاروپا  یـعال دنبـال به خود نوبه به لیاسماع د،یگرد باع  متقابلهای  آرمان
 مغـرب پادشـاهان دربار به متعددی سفرا فرستادن با و باشدی عثمان هیعل متحد جبههی یک آور
 شـدن نـدهکپرا بـای حیمسـی اروپـا در سـو، دیگـر از بـردارد. گـام اهـداف آن به دنیرس دنبال نیزم
 و سـگان ردنکـ وارد ،یاسالم اعتقادات بردن نیب از درباره لیاسماع شاه هدف پیرامونی عاتیشا

 دربــاره افــت.ی شیافــزا دهایــام اســالم، بــه خــود ضــدیت ســاختن نمــوداری بــرا مســاجد بــهها  اســ 
کو مانکتر انیجنگجو  عنـوان بـهی عثمـان بـا آنـان هکـ شد می گفته بودند، گرفته نام قزلباش هی 

                                                        
 قبـرس در سـال سـتیب حـدود هکـ زیـون اهـل «یارکالسـ نوینسـتانتک» نامه بی ریسفیز ن و دولت م1502ق/908 سال در .1

ی و بــــهکــــه  ردکــــ رانیـــا روانــــهی و التیتمــــا و دیـــجدی روا فرمــــانی دربــــارۀ اطالعــــاتی گـــردآوری بــــرا را بــــود ســـتهیز
 بــه قــشیعالبــارۀ در و ردکــ خواهــد تیــحما او ازی عثمــان هیــعلی و اقــدام در زیــون دولــت دهــد نــانیطما اســماعیل( )شــاه
گرچه هک است توجه جال  ند.ک  یتحقی عثمان انکتر با جنگ در اروپا با اتحاد  لیاسـماع شـخ بـا  هرگـز شاهد نیا ا

ی روا فرمـان امبربودنیـپ عهیشـای و رحـاله بـه د.شـ موفـ  زیـتبر در وی اقرامـان متحـدان بـا مالقـات بـهامـا  رد،کن دارید
 ند.ک می ارکان را دیجد
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هشژپو مهدیاه وی

ــه ملحــدان ــد. مــی نبــرد ب ــان پرداختن ــغ مســاجد همــه آن ــدک می رانیــو را ســایلک از ری ــا در و ردن   اروپ
  خــود نیــیآ داتیــمق بــه توجــه بــی راک خــو گوشــت و نوشــند مــی شــراب آنــان هکــ بــود شــده عهیشــا

ــا مــلکم کننــد. مــی طــبخ ــه قزلباشــان اعتقــادات ازی گزارشــ ر،یتصــو نی  میمــر پرســتش  ،یــتثل ب
 بـــودی ربـــانی عشــا وها  ســـتیبابت نیـــیآ همچــونی نـــییآی بـــرا مقــدس آب از اســـتفاده و مقــدس

(Matthee, 2005 B: 48.) در تیحیمسـ بـه ایمـان و نفـوذ دربـارههایی  داستان شیپها  مدت از 
 تمـام دری و هکـ دانسـتند مـی لـییدل را آن انییـاروپا و دبـو شـده نقـل لیاسـماع شاهکی ودک دوران
ــا عمــر ــه رد.کــ ی میوســتگیپ احســاس وی همــدرد احســاس انیحیمســ ب ی یــک و مــادری تــیروا ب
 فالتک و تیحما تحت پدر مر  از پ  سال پنج مدت بهی و بود. شده مسلمانی ارمنی حیمس
 عهــده بـر را اوی مرشـد فـهیوظ سـال هشـت مـدت بــه زیـنی ارمنـ سـه و گرفـت قـرار اش یارمنـیـی دا

ی اریـ بـای و و دادنـد مـی میتعلـی و بـه را مقـدس متـون گـرید و لیـانج ت ک امیا نیا در داشتند.
ی حتـ و بـود شـده ریـتمع شاه هک دیورز می دکیتأی نیعی بود.شاهد یافته دست قدرت به انیارمن
 نـدهکپراجـا  آن در لیاسـماع شـاه بـه راجـعی عاتیشـا دانستند. می جان پرستر همان را او انییاروپا
 ارکـ نیـا بـاریـک  اوکـه  این و شـد منتشـر میاورشـل مجـدد فـت  بـه لیاسـماع شـاه لیـتما بود. شده
کانیحیمس و بود ساخته محق  را شاق  بـود ردهکـ آزاد را بـود درآمـدهی عثمـان انکـتری بنـدگ به هی 
(Matthee, 2005 A: 10.) 

ک ســتاندا بــه ،هــا یباور خــود نیــا ازی اریبســ میتعمــ  بــر «یصــوفی زنــدگ» عنــوان بــای تــابهای 
ی وانیـج» توسـ  «لـوردان لئوناردو» زیون دوچه به شده ارسالهای  گزارش دربردارنده هک گردد می
کجا د،یگز اقامت حل  در رای زمان مدت هک بودکی پزشی و،بود «روتا کـسانک اخبار او هیی   از هی 
 تـا 1504ق/910-14های سـال نیبـ دری صـوف یزنـدگ تـابک آورد. مـی ردنـد،گردک می دنیـد رانیا

 ازی اریبســ (.Ibidافــت)ی انتشــاری عیوســ ســط  در و شــد ترجمــهی زود بــه و دیــگرد لیــمکت 1508
 انییــــاروپا آن، ماننـــد بـــه و افـــت،ی ادامـــه زیــــن هیصـــفو دوره در التیتمـــا وهـــا  گیری جهت نیـــا

ی عثمـان دولـت قلمـرو دری متـرک شـعاع بـا و هنـد در ریـبک مغـوالنروایی  فرمان دوره درهایی  تالش
 گمیبــ مــهیحلی و مــادر شــد، واقــع بحــ  مــورد ل،یاســماعی حیمســ نســ  و اصــل دادنــد. انجــام
کدختر نوه گمیب عالمشاه به معروف  مـذه ی حیمسـ طرابـوزان نیسـرزمامسراطور  وحان یالوی 
 در واقـع تامـارآخ رهیجز دری ارمن صومعهیک  در پسرانش و اوی زیون وی ارمن منابعی مبنا بر بود.
 رای ارمنــی مرشــد داشــتن قــتیحق ل،یاســماعکی ودکــ از داســتان نیــا بودنــد. پنهــان وان اچــهیدر
 زنان نقش ندارد. وجود آن اثباتی برای مستدل برهان  یه هرچند ند.ک ی میرفتنیپذی وی برا
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 بــه یــانگرج وهــا  ارمنی ورود بــا دهــد. مــی نشــان را اســتمرار نــوعی یــانروا فرمان مــذهبی گــرایش در
کـه آمـد؛ پدیـد باره این در خاص برجستگی نوعی میالدی، هفدهم و شانزدهم سده در ایران  زیرا
 ارتبــــا  پرشـــد. قفقـــازی زنـــان از دربـــار، مــــأمورین و یـــانروا فرمان حرمســـراهای فراینـــد ایـــن در

 قــرار خاصــی یهــا نگرش شــعاع تحــت صــفویه دوره پایــان تــا ســلطنتی حــرم طریــ  از مســیحیان
 در گرجـــی زنـــان آورد؛ مـــی هجـــدهم ســـده اوایـــل در مســـئله ایـــن پیرامـــون سینســـکیکرو داشـــت.
 داشـتند. پـاس را خـود سـرزمین و پیشـینیان مذه  به نسبت خود شدید و قوی گرایش حرمسرا،

 یهــا نام عــادت برطبــ  مســیحی یهــا خانم شــاهزاده نویســد؛ مــی خــویش گفتــه اثبــات بــرای وی
 مقــدس، مــریم بــه اشــاره کــه بــود رایجــی اســم مــریم، نــام ایــن بــر افــزون و گزیدنــد، مــی مســیحی
 (.97: 1363 )کروسینسکی، کرد می مسی  مادرعیسی
 در و داد ادامـــه غـــرب بـــا دیپلماتیـــک روابـــ  بـــه (1524-930/76-84) اول تهماســـ  شـــاه
 بود آورده هجوم ایران سرزمین به بار سه وی سلطنت طول در که -عثمانی دولت علیه اتحادی
 ازای  پــاره در شــد. همداســتان اروپــایی یهــا ملت بــا -ســاخته پــیش از توافــ  گونــه هــی  بــدون

ــــه نســــبت وی احتــــرام از حکایــــت تصــــاویر ــــا وی گویــــا . اســــت شــــده آورده ارمنــــی متابعــــان ب  ب
 مرنــد، چــون نقــاطی در را آنــان و کــرد حمایــتهــا  ارمنی صــومعه از پادشــاهی فرمــان صــدورچندین
 دوران در مـــذه  تغییـــر بـــرای مســـیحیان دار ادامـــه یهـــا تالش داد. ســـکنی کاشـــان نخجـــوان،
  شـــده دوم اســـماعیل شـــاه مســـتعجل ســـلطنت جانشـــین کـــه خدابنـــده محمـــد ســـلطان ســـلطنت

  مسـیحیت بـه خدابنـده محمـد سـلطان تمایـل پیرامون خبر نخستین گردید. نمودار باردیگر بود؛
ــ ارمنــی یــک ســوی از ــامه ب ــزارش 1«باتیســتا ژان» ن ــه ناپــل یروا فرمــان ســوی از شــدکه گ   دربــار ب

 یها ســـرزمین بــه خــود فرســـتاده و مــأمور را وی نیــز خدابنـــده محمــد ســلطان بـــود. مــأمور ایــران
ــایی ــرد؛ اروپ ــه حرکــت از پــیش ک ــه نخســت باتیســتا اســسانیا، ب ــوا ب  گزارشــی ویجــا  آن در رفــت. گ
 شـده خـود نابینـای پدر جانشین که شاه پسر ،«میرزا حمزه»آسای معجزه بهبودی از انگیز هیجان
 حمــزه شــود مــی گفتــه و اسـت ایــران در نافــذ یروا فرمــان وی برهــه ایـن در کــه داد خبــر و کــرد ایـراد
 -گرجســتان شــرقی بخــش در کــاختی، یروا فرمــان الکســاندر دختــر کــه -همســرش ســوی از میــرزا

 مـذه  تغییـر کـه داده قـول بیمـاری از یافتن شفا خاطره ب و برگردد مقدس راه در که شده متقاعد
 (.Matthee, 2010:8) دهد

                                                        
1. Juan Bautista 
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هشژپو مهدیاه وی

 اول عباس شاه

 و نگــــرش م(چنــــین1587-1629/ق996-1038اول) عبــــاس شــــاه رســــیدن قــــدرت بــــه بــــا
 در مسـیحیان بـه نسـبت وی دوسـتانه رفتـار شـد. تغییراتـی دچـار دیگرعقاید به نسبت مالحظاتی

کبر سلطان مانند به شاه ساخت. اسطوره اذهان، در وی از پادشاهی، دوران  معاصـر یوار فرمان ا
 نشان گوناگون یها آیینمردم  به وافری عالقه شاه گذاشت. فراتر را پا شرق در هند در گورکانیان

 مرزهـا از خـار  از کـه مسـیحیانی هـم و خـود پادشـاهی قلمـرو مسیحیان با داشت دوست و داد می
 مقـدار همـه غربـی سـیاحان (.316 ،273: 1363 ،ادرآمیزد)فیگوئر آیند؛ می وی قلمرو از دیدار به

 جـای موارد این همه پرتو در ستایند. می را دادند می نشان خود از ایرانی نخبه اعضا که تسامحی
 آمـاده کـه گـردد ارائـه مسـیحی نیمـه فـرد عنـوان بـه شاه از تصویری که دارد وجود کمتری شگفتی
 ننخسـتی مانـد. بـاقی بـالقوه بصـورت عبـاس شـاه دوره در همچنـان اسـت مسـیحیت بـه گرویدن
کوسـتا فرانچسـکو » نـام بـه ژزوئیتی راه  که شد شروع داستانی با، زمینه این در جدی اقدام  «دا
 را او و نمـود بیـان پـاپ بـرای بـود کـرده دیدن م1007/1599سال به هند از بازگشت در ایران از که

 ویا ؛ زیـرکرد ترغی  دائمی هیئت استقرار وظیفه با ایران اصلی خاک به مبلغانی فرستادن برای
 ترغیـ  موجـ  زودی بـه امـر ایـن اسـت. مسـیحیت دیـن به گرویدن آماده شاه که بود کرده بیان
ــه پــاپ ــرای هــدایایی و اقــالم خــود همــراه بــه کــه شــد ســفیر چنــدین فرســتادن ب  روابــ  تقویــت ب

  (.Matthee, 2005 B: 9) آوردند ایران به مسیحیت، به شاه تغییرکیش هدف با و دوجانبه
 ماندنـد. شـوهران(باقی بـودن مسـیحی مجاز)از و قاعده یک برای محوری مسیحی همسران
 بـر بسـیاری آمـد؛ رم شـهر بـه عبـاس شاه سفیر عنوان با بیات بیگ علی حسین که زمانی بنابراین

 حـال هـر بـه بـود. عثمـانی علیـه جنـگ در ایـران دولـت یـاری پیشـنهاد وی هـدف بودنـد باور این
 زنـی از پـاپ نامه پاسخ تا بود آمده رم به سفیر این که کردند یم خیال که داشتند وجود نیز کسانی
 بـه پیـامی ایـن از پـیش کـه داشـت بـه خـاطر «هشتم کلمان پاپ» برساند. را دربارصفویه در گرجی
گــر تــا اســت فرســتاده شــاه همســر  بــه تــا نمایــد متقاعــد را خــود شــوهر دارد، وجــود امــر ایــن امکــان ا

 رفتـار و تعامـل ایرانـی مسـیحیان بـا کـه استای  برهه باسع شاه سلطنت دوره بگرود. مسیحیت
 مسیحی یها دولت سیاسی نمایندگان یا مسیحیت جوامع نمایندگان با و شد مطلوبی و مناس 

 از الر مسـیحیان کـه هنگـامی م،1602/ق1010سـال در شـدند. پذیرفتـه گرمی به ایران سرزمین در
 مقـدارپولی زور بـه خـان ابـراهیم که بردند تشکای عباس شاه به خود محلی حاکم خان، ابراهیم

ــان از ــه فرمــانی در شــاه اســت؛ ســتانده آن ــراهیم کــه وردیخــان اهلل فــارس، ارمنــی حــاکم ب  خــان اب
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 بــه و کنــد دریافــت وی از را شــده ســتانده پــول مقــدار کــه نوشــت آمــد؛ مــی شــمار بــه وی زیردســت
 بـــه شـــاه پـــذیرش، ایـــن ودنمـــ آشـــکاراترین (.213: 1366 یـــزدی،مـــنجم ) برگردانـــد صـــاحبانش
 در اصـــفهان در دائمـــی صـــومعه بنـــای اجـــازه مـــذهبی یها فرقـــه وهـــا  نظام مختلـــ  نماینـــدگان

 شـاه احسـاس فرسـتاده، یـک داد. را اش پادشـاهی قلمـرو در شـهرها دیگـر و م1598/ق1007سال
 برمـی مسـیحی اروپـای بـه نسـبت خصـوص به و دوسـتی مسـیحی به نسبت کلی طور به را عباس
 موضــوعات پیرامــون گفــتن ســخن دربــاره یــادگیری بــرای شــاه عالیــ  بــه حــدی تــا را آن و شــمارد
 فرســـتاده دانـــد. مـــی مـــرتب  ایمـــان، کـــارکرد فهـــم و شـــناخت بـــرای مجـــال  ازای  پـــاره در مـــنظم
 بـه تنهـا نـه عبـاس شـاه چگونـه کـه کنـد مـی نقـل را جـالبی حکایت دوگوا سیاسی،آنتونیو-روحانی
 بلکـه کننـد استفاده کریسم  مراسم برای آن گوشتاز  تا داد می راها  خوک ذب  اجازهها  پرتغالی
 او بـرای را حیوانـات ایـن گرجی شاهزاده افزاید می وی آورد. بیرون را خودش یها خوک شاه خود

 معینــی زمـان در تـا شـد مــی نگهـداریهـا  آن از اصـفهان نزدیکــی در روسـتایی در کـه اسـت فرسـتاده
 عنـوان بـه ارمنیـان وهـا  گرجی که نقشی (.Matthee, 2005 B: 9ند)شو ذب  خاص اهداف برای

 محلـی مسـیحیان نخسـت گرفـت. دسـتکم توان نمی را کردند می ایفا صفوی دربار در نوپا نجبای
کار غرب با ارتبا  درها  واسطه عنوان به  روابـ  در ارامنـه از ایرانـی یـانروا فرمان شـدند. گرفتـهبه 
 بـه عبـاس شاه که بیشماری فرستادگان میان در بردند. بهره سفیر نوانع به اروپایی دربارهای با

ــایی یهــا پایتخت ــه اروپ ــه بســیاری ارمنیــان کــرد؛ روان ــه  نهما نــد.دخور مــی چشــم ب  روال کــهگون
 بـوده اجتمـاعی مـذهبی فضـایی ایجـاد عبـاس شـاه هـدف اسـت ممکن است، کرده بیان آبیساب
 مســیحیان ورود شــوند. صــفوی حکومــت جــذب ننــدبتوا جدیــد مســیحی متابعــان آن در کــه باشــد
 را بهـایی( عاملی)شـیخ بهاءالـدین شـیخ رهبـری بـه شـیعی روحـانیون نگرانـی مشخ ای  بگونه

 حیــوان گوشــت خــوردن قــانونی یها جنبــه و جزئیــات دربــاره وی یها رســاله از یکــی برانگیخــت.
 رژیـم کـردن دنبـال ردمـو در مسـیحان بـه کتـاب آن در وی و اسـت مسلمانان غیر توس  شده ذب 

ــود. داده اجــازه شــراب نوشــیدن و خــود غــذایی  چنــین پیرامــون خــود نظریــات در بهــایی شــیخ ب
 سـلطنتی درگـاه یهـا حمایت کننـده مـنعک  وی شاید داد. می نشان انعطاف خود از موضوعاتی

 (.Abisaab, 2004: 67بود) وارد تازه مسیحیان برای سازگار محیطی ایجاد برای
 سیاسـتی بـا تعمـداا  کـه بـود موضـوعی مسـیحی عـامالن بـه نسبت عباس شاه بتمح و دوستی
 یاغــوا و جلــ  بــرای کــه بــود شــده طراحــی سیاســتی امــر ایــن واقــع در گرفــت. مــی انجــام دوپهلــو
 مغــوالن دوره بــه کــاری چنــین انجــام ســابقه زمینــه ایــن در گرفــت. صــورت اروپــایی یــانروا فرمان
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هشژپو مهدیاه وی

 حتـی اروپایی مسیحیان دربارهای با خود تنگاتنگ پلماتیکدی رواب  مغول ایلخانان رسید. می
کـه کردنـد؛ حف  را اسالم به گرویدن از پ   نیازمنـد مملوکـان و ترکـان علیـه جنـگ بـرای آنـان چرا

 درآوردن انــزوا بــه شــاه هــدف شــود؛ مــی یــادآور گــوا دو آنتونیــو کــهگونــه  نآ بودنــد. اتحــادی چنــین
 دریافـت درسـتی بـه و اسـت اروپایی مسیحی یها قدرت با داتحا راهبرد ایجاد با استانبول دولت
 محقــ  کشــورش در ســفرا و مبلغــان داشــتن بــا پیمــانی چنــین بــه واردشــدن راهتــرین  مطمئن کــه
 مسـیحی متابعـان رویگردانی)سـرپیچی( و رفتـار تفـاوت خبـر (.Matthee, 2005 B: 13شـود) می
 بـرای مسـیحیان و درآمـد اجـرا بـه مـذهبی قـوانین از مـورد چنـد مـورد ایـن در و بـود رسـیده شـاه به

  گرفتند. قرار فشار تحت تغییرکیش
 بختیـاری نـواحی در کـه مسـیحیانی دیگـر وهـا  ارمنی بـه عبـاس شـاه هرمـز، به حمله دنبال به

 شــود. مبــدل مســجد بــه آنــان کلیســای و بگرونــد اســالم بــه تــا داد فرمــان بودنــد؛ گزیــده ســکونت
 وی دهــد. مــی نســبت ارمنیــان بــه عبــاس شــاه عالقــه میــزان بــه را اقــدام ایــن منشــی اســکندربیگ

 مرکـزی دولـت کنتـرل کـه جـایی در دریافت و کرد دنبال را خود  اندیشه مورد این در شاه نویسد می
 در اســت ممکــن آنــان زیــرا بماننــد؛ بــاقی ذمــی ارمنیــان کــه اســت دور بــه انصــاف از اســت، ضــعی 
 و شـرارت گونـهه همـ نویسـد؛ مـی آنـان دربـاره وی هکـ قرارگیرنـد قبایـل و همسایگان حمله معر 

 فعالیـــت از گزارشـــی شـــاه کـــه زمـــان آن (.433: 1350 )ترکمـــان، شـــدند مـــی موجـــ  را تجـــاوزات
 یـاری بـههـا  پرتغالی کـه بـود نموده دریافت ایرانی یها نیرو و دولت منافع علیه پرتغالی نیروهای
ـــاع در بصـــریان ـــل بصـــره از دف ـــرد. مـــی اشـــاره م1624/ق1033ســـال رد ایرانیـــان حملـــه درمقاب  ک
گوستینی بنابراین گوسـتینی داده رفـتن اجـازههـا  کارملی به و شدند گردآوری احترام باها  آ ها  شد.آ
 نقشـی جریانـات ایـن در گردید، روشن که بعد سال یک تا و شدند اخراج اصفهان شهر از بالفاصله
 و پرتغـال دولـت بـین همدسـتی از ظنـی و برداشـت نشـد. داده آنـان بـه بازگشت اجازه ،اند نداشته
کنین کرده نقشی کنش، این در آشکارا ایران در مقیم پرتغالی سا  بود. ایفا

 روی از و مهربـانی بـا وی داشـت. مسیحیت آیین پیروان با موافقی نظر عباس شاه درحقیقت
 اسـت جـودمو شـواهدی و پرسـید مـی عقایدشـان دربـاره آنـان از و کرد می رفتار مبلغان با صمیمیت

 یهــا جام بــر صـلی  عالمــت کــرد. ســؤال مـی شــان داری دیـن آثــار دربــاره مسـیحی پــدران از وی کـه
: 1383 ،سـتودهنوشید) مـی جـام پـاپ، سـالمتی بـرای و بسـته نقـش شـاه مسـیحی مالزمان شراب
گاهی برای منبعی خود میسیونرها که ییجا آن از (.48  کـه باشند محتا  باید بودند اطالعات و آ
 افکــاری بــا میســیونرها نخورنــد(. را ظــواهر نگیرنــد)فری  شــود مــی گفتــه ظــاهر در کــهچــه  آن همــه
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 درسـت شـناخت عـدم واقـع در و اسـت تغییـرکیش آمـاده شـاه کـه پنداشـتند مـی لوحانه ساده واهی
ــه منجــرها  پدیــده ــ  درک ب ــا غل ــه ی ــان گــویی گزاف ــود. شــده آن ــان شــدید یهــا رقابت ب  جوامــع می

گوســتینی مســیحی  روابــ  و عالقــه دادن نشــان بــرای صــفوی حــاکم بــود ممکــن کــارملی( یــا )آ
 ممکـن حتـی و سـازد مشـتاقها  آن خاص نظام به نسبت یا آنان تک تک به نسبتای  صمیمانه

 ترسـیم صـفوی شـاه از را تصویرکسـی آنـان امـا باشـد. سـاختگی باره این درها  داستان تعدادی بود
گیری به وافری عالقه که کردند می  آن نماینـدگان بـه نسـبت و آن نمادهـای و مسیحیت یینآ فرا
 شـاه صـمیمی دوسـتان از یکبـاره بـه تنهـا نـه 1«او تـاده ژان» پـدر دارد. دل در نهفتـه محبتی و مهر

 دربـار در نیـز متـرجم عنـوان بـه وی بعـالوه درآمـد، وی عمیـدان و معتمـدان سـلک بـه بلکـه گشت
 کـه بـود مدعی - نداشت ای عالقه وی به چندان شاه که یشخص_  آ گووه دو کرد. می خدمت شاه
 و شــاه مقربــان از یکــی و کــرد دیــن تــرک کــهای  گرجــی شــاهزاده _ میــرزا کنســتانتین شــرکت در شــاه
 تعلــیم وی بــه را شــدن مســیحی مســیر راه بــود خواســته وی از بــود _ اصــفهان داروغگــی دار عهــده
گوسـتینی کلیسـای از میـرزا فیصـ پسـرش همراهـی بـه شـاه بازدید چگونگی پرتغال سفیر دهد.  و آ
 واژه یونــانی عالمــت معنــای دربــاره شــاه نویســد مــی و شــمارد برمــی را کلیســا ســرود بــه آنــان توجــه
ــاا ها  درنامــه کــه عیســی ــه نمــود. مــی ییها پرســش بــود کــرده توجــه بــدان متناوب  ســانتاآنا دو گــو دی
گوســتینی فرقــه فــردترین  پیشــگام  بــه متمایــل زیــاد بســیار را عبــاس شــاه اصــفهان در تغییــرکیش آ

ــد مــی وی دانســت. مســیحیت ــدران مقابــل در را صــلی  عالمــتتنها  نــه پادشــاه افزای  مســیحی پ
 خـود گـردن بـه و برداشـت مسـیحی پـدر گـردن از صلی  بند گردن بار یک وی بلکه کرد می نمایان
 وی دبـو داده نشـان مسـیحیت بـه شـدیدی عالقه ظاهر در شاه (.Matthee, 2005: 12) آویخت
کبرشاه مانند هرگز  ننهـاد. فراتـر را پـا بست، قداره و شمشیر و کرد برتن لباس پرتغالی شیوه به که ا
کبرشــاه بماننــد امــا  توصــی  و شــر  بــا خصــوص به مســیحیان چشــم در جالــ  تصــویری خــود از ا

 و گرانبها نسخه گوا اسق  سر منزس دو الکسیو ساخت. نمودار مذهبی کت  دیگر و انجیل کتاب
 رسم به آ گووه دو رهبری به اعزامی هیئترا به واسطه  «مسی  عیسی زندگی»کتاب از ارزشمندی

 ،مسـیحیت بـه عبـاس شـاه شـدید عالقـهتـوان  می را انتخاب این توجیه نمود. شاه تقدیم یادبود
 هـدایایی ایران از خود دیدار نخستین طول در کارملی پدران هـ1016م/1608 سال در کرد. عنوان
 نامیـده «مورگـان انجیل» اصطالح به که عتی  عهد کتاب از منقوش مصورای  نسخه و یمتگرانق

                                                        
1. Juan Tadeo 
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هشژپو مهدیاه وی

 در مینیـاتوری یهـا تمثال کتـاب، جلـد دربـاره زیـادی کنجکـاوی وی کردنـد. اهدا شاه به شد، می
 کتــاب نگـاری حواشــی و صـفحات توصــی  و شـر  مـتن، ترجمــه بـه و داد مــی بخـر  کتـاب درون
 داشــت شــرکت مســی  عیســی تجلــی و ظهــور جشــن در شــاه کــهگــاه  آن ،بعــد ســال دو داد. فرمــان
 تـــا داد فرمـــان تـــاده ژان بـــه شـــاه هــــ1025م/1616 ســـال در خوانـــد. عهـــدعتی  انجیـــل از متنـــی

 (.Ibid) کند ترجمه فارسی به را انجیل و مذهبی سرودهای
 بـــلمقا در مســـیحی یها ســـرزمین یـــانروا فرمان از صـــفوی حـــاکم شـــد مـــی گفتـــهای  برهـــه در

 نـدرت به اروپایی یها دولت مأموران که این به خاطر را آنان و گشوده تمجید به زبان مالزمانش
 تـأثیر را آن دلیـل ،پاسـخ در کـارملی پـدران و کـرد تحسـین کنند می شورش خویش مانومخد علیه
 کتـاب از نسـخه یـک هــ1029م/1620سـال در دانسـت. پادشـاه از اطاعت بر مسیحیت های آموزه
 هرکسـی گفـت؛ خـود حـول اطرافیـان بـه شـاه و رسید شاه دست به داود( داود)مزامیر ضرتح زبور
 از بازدیـد در سـال همان در (.240: 1383 ،ستوده) است کافر نیاورد ایمان کتاب یها گفته به که

 پافشـاری دیگـر بـار او جدیـد، جلفـای در ارمنـی جامعـه کالنتـر نخستین صفر، خواجه قدیمی خانه
 ملحـد و کـافر بـود، القـدس روح او کـه نسـذیرد و نیـاورد ایمان مسی  عیسی به که کسیهر که ورزید

 بـا دیدار برای بارعامی عباس شاه هـ1031م/1621سال ژوئن در (.245 :وشد)هم خواهد شناخته
 مســـائل پیرامــون دیــدار ایـــن در داد. ترتیــ  شــرقی هنــد کمســـانی از نماینــدگانی و کــارملی پــدران
 و پروتســتانتیزم و کاتولیــک جامعــه نظــری یهــا موردتفاوت در خصــوص بــه شــد، بحــ  مــذهبی
 از مـن داد؛ پایـان سـخن ایـن بـا را نشسـت ایـن شـاه آمـد. میـان بـه سـخن پاپ به وفاداری مسئله

 را او کنـد، یـاد بدی به آنان از هرک  من پادشاهی در مریمم. حضرت و مسی  عیسی دوستداران
 (.248 :وهم) انداخت خواهم سوزان آتش در زنده

 شــدت بـه شـاه ان،ییـاروپا توسـ  کشـور از مسـیحی ارمنیـان کـردن خـار  اخبـار شـنیدن از پـ 
گوستینی خواست به و شد خشمگین  دریافـت بـرای دیویـد کشیش نامه کردن ممهور بر مبنیها  آ

 رسـید خبـر کـه هنگـامی کـرد. پادشـاهی قلمـرو از میسـیونرها اخـراج بـه تهدیـد پاپ، از دیوید کمک
 او خشـم ببرنـد پرتغـال بـه را شـاه ارمنـی متابعـان کـه کننـد می تالش فرانکی یها ارمنی از دیتعدا

ــه ایــن از پــیش شــاه یافــت، شــدت ــروز دلیــل ب ــار ب ــه رفت ــان از هرمــز در مغروران ــرد پیــدا نفــرت آن  ک
(Matthee, 2005 B: 12.) وی احساسـات پیرامـون شـکی هـی  راهبـان برای عباس شاه سخن 
 کننـد؛ مـی خیانـت مـن بـه افعال و زبان در مسیحی پادشاهان کهگاه  آن »نگذارد یباق باره این در
 باشـند؟ شـما متابعـانهـا  ارمنی خواهیـد می شما هستید، من سرزمین در کلیسا بنای خواهان شما
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 ایـران در را یکسـال حـدود کـه تـاده پـدر باشـد؟ ازانـد طنین آشـکارا کلیسا ناقوس صدای مایلید شما
 محمـد دیـن بـا او قلـ کـه  این شاه این صفات به راجع نوشت؛ عباس شاه پیرامون بود، گذرانده
هـا  جنگ از بسـیاری در وی کـه حال است. بوده تظاهر کرده می االن تا او که راچه  آن همه و است
 آنـان کـه چـرا نـدارد راهبـان و مسـیحی یها شـاهزاده به عالقهای  ذره وی گشته، چیره عثمانی بر

 (.196: 1383 ،ستوده) اند کشیده عثمانی ترکان با جنگ از دست

 م(1642-66/ق1052-77دوم) عباس شاه و م(1629-42/ق1038-52صفی) شاه دوره

ــا دوســتانه و گــرم روابــ  اول عبــاس شــاه نــوه صــفی، شــاه ییروا فرمــان دوره در  یها قــدرت ب
 خـود پـدربزر  نسـبت بـه شـاه رسـد مـی نظر به عمدتاا  د.ییگرا سردی به حدی تا مسیحی اروپایی

 از ییهـا گزارش برهـه ایـن در داد. مـی نشـان خـود از کمتـری عالقـه غـرب بـا دیپلماتیـک روابـ  بـه
 مذهبی فردی شاه خود که ییجا آن از اما دارد. وجود تغییرکیش برای مسیحیان بر فشار افزایش
 گیـــرد، تبدســـ آن برابـــر در را عمـــل ابتکـــار و بایســـتد روحـــانیون قـــدرت مقابـــل در توانســـت نبـــود،
 در صـفی شـاه فـردی سـط  در .نداشـت وجود مسیحیان[ ]آزار جهت در زیادی چندان یها تالش
 به نسبت گونه تساهل سلوکی دادن نشان و پذیرش در نیز و عالی مصداقی ظالمانه، اعمال همه
 دیـد در وی از مثبـت ارزیـابی بـه کـه بـود چیزی همان این و بود پدربزرگش شبیه مسیحی یسفرا
 (.287: همو) رسانید یاری مقیم، نمبلغا

 اســت. همــراه بزرگــی پــارادوک  و تنــاقض بــا دوم عبــاس شــاه صــفی، شــاه جانشــین ســلطنت
 را معینـی خـداباوری واقعاا  ایران، جامعه باالی طبقات و بزرگان از بسیاری که است مدعی شاردن

 از گـری فیصـو بـه نسـبت را خاصـی شـیفتگی نـوع یـک وی دهنـد. مـی نسـبت دوم عباس شاه به
 دینـی یهـا آموزه و باورهـا بـه وافـری عالقـه و نیسـت شهره گیری سخت به شاه داد. می بروز خود
 بــه قطعــاا  عبــاس شــاه گویــد؛ مــی کــه اســتتر  شــنیدنی زمــان آن شــاردن ســخنان دهــد. مــی نشــان

کــه اســت؛بنــد  پای مســلمانی اعتقــادات  گفتــه کــه کــرد مخالفــت خــود زمــان ارمنیــان نظــرات بــا چرا
 و تـاج بـه رسـیدنش شـاه امـا اسـت. مسـیحی یـک باشد، مسلمان کهچه  آن از بیش وی که دبودن
 اسـت؛ متابعـانش آسـایش و رفـاه مسـئول که شاهی عنوان به را خویش و نظرخداوند، به را تخت
 از را انسـان ضـمیر آزادی جملـه از آزادی دارد میـل کـه مسـتبدی عنـوان بـه نـه آورد، می حساب به

ــا نزدیــک و دوســتانه روابــ  معینــیبــه طــور  شــاه فــردی،  ســط در ببــرد. بــین  ممالــک یســفرا ب
م عبـــاس نویســـد مـــی شـــاردن (.497: 1336 )تاورنیـــه، کـــرد حفـــ  را مســـیحی ـــیک طـــور بـــه دو   ل 
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هشژپو مهدیاه وی

ک مشـتر قراردادهـاى بسـتن و دوسـتانه، رواب  جادیا با بود لیما و داشت می دوست را انییاروپا
 هنــدامسراطــور  و عــالی بــاب برابــر در خــود تیــثیح و اعتبــار بــر نیزمــ مغــرب پادشــاهان بــا المنــافع

یـک ایک و رفت،یپـذ تمـامتر هرچـه گرمـی و مهربـانی بـا را انییـاروپا اعزامـی أتیـه رو نیا از دیفزایب
ــه دوم عبــاس شــاه (.463، 2ج: 1372 )شــاردن، داد قــرار تفقــد مــورد را آن اعضــاى  جــد ماننــد ب
 دلیـل، همین به و داد می نشان زیادی عالقه فکری التدمجا به اول( عباس خویش)شاه بزر 
 نویــدی امــر ایــن نداشــت. مخــالفتی اروپــایی دیدارکننــدگان بــا طــوالنی یهــا بح  و جــدل بــا وی

 حضــورش از هکــ آن از شیپــ شــبی الســطنگی نایــ  زمــان در افزایــد مــی شــاردن کــرد. ایجــاد بــزر 
 بــه را جواهرنشــانش جــام و دیپرســ مــن از را شــاوندشیخو ایاســسان پادشــاه احــوال میشــو مــرخ 
 ایاسـسان پادشاه سالمتی به گرانبها جام همان از داد فرمان زین ما به و دیشک سر جرعه ال او سالمتی
 (.226، 1ج: همو) میبنوش شراب
کمــان دربــاره آمیــز احتــرام یهــا حکایت حتــی مبلغــان میــان در بــودن، دمســاز ایــن  مســلمان حا
ــرای ــذیرش ب ــ  در مســیحیت، پ ــ قال ــار ادعــا کی  عبــاس، شــاه مــر  از پــ  شــد. مطــر  دیگــر ب

 را وی مــان  دو رافائـل و گرویـد مسـیحیت دیـن بـه بسـترمر  در شـاه کـه کـرد بیـان کروسینسـکی
 خــود بعـالوه نیســت، شـکی روایــت ایـن بــودن سـاختگی و جعــل در حـال هــر بـه داد. تعمیــد غسـل

 داشـته نگـه زنـده یهـا آرمان اا صـرف حکایت این و دارد تردید آن درستی و صحت در کروسینسکی
 را داشـتند محلـی ارمنیـان میـان در حتـی خـود، تبلیغـی یهـا فعالیت به کمی امید که مبلغان شده

 ایـن دوم عبـاس شـاه دربـاره مهـم بسـیار موضـوع (.130: 1363، )کروسینسـکی دهـد می انعکاس
ــه اســت ــه مســیحیت جامعــه بــا ســازگاری راســتای در وی ک ــا دربرخــورد خــوبی ب ــا انآنــ ب  پایــان ت

 نیـــروی عنـــوان بـــه نقشـــی وی گـــذارد. مـــی نمـــایش بـــه خـــود نگـــرش در را ابهـــام خـــود، ســـلطنت
 وی نویســد مــی شــاردن کــرد. ایفــا فــردی، ســط  در حــداقل روحانیــت، جامعــه تعصــ  مهارکننــده

 نسـبت اول عبـاس شاه غالباا  که کرد، می حمایت مسلمان غیر جامعه از که بود روحانی غیر قدرتی
ــــه ــــانروا فرمان ســــایر ب ــــه روحــــانیونی علیــــه را سیاســــتی چنــــین صــــفوی، ی ــــت و وجــــود ک  فعالی

کــار کردنــد؛ مــی تقبــی  کشــور در را غیرمســلمانان ــت و اعتبــار امــا برد.بــه   شــاه نصــی  امــر ایــن اهمی 
گــر نویســد؛ مــی بــاره ایــن در فرانســوی شد.شــاردن دوم عبــاس  طبقــه نبودنــد؛ وی مــردان و شــاه ا

 کـیش تغییـر به مجبور را مقیم مسیحیان و یهودیان همه این، از پیش ها مدت علما و روحانیون
 (.226، 1ج :1372، )شاردن کردند می

 رسـید. وزارت بـه م(1654-61/ق1064-71تصـدی محمـدبیگ)دوره سـلطان، خلیفه از بعد
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 دربـاره کنجکـاوی سب  به نیز و غربی تکنولوژی کردن وارد و اقتباس در اش عالقه جهت به وی
 از داشـت، دوسـتانه رفتـار مسـیحی سـیاحان و سـفرا بـا محمـدبیگ اسـت. معـروف یحتمسـ آیین
ـزو ایمـه اصـفهان، ژوزوئیتـی هیئـت فاضـل رهبـر آنان میان  در جـدلی مهـارت بـا را الـوزرا رئـی  1ش 
ــاتی طــول ــه مباحث ــا ک ــرارداد تــأثیر تحــت داشــت علمــا ب ــا و ق ــاری ب ــود او ی ــه ب ــی جامعــه ک  ژوزوئیت

ـــه زمینـــی قطعـــه توانســـتند ـــرای ک ـــدان شـــهر در صـــومعه تأســـی  ب ـــد ب ـــود نیازمن  آورد. بدســـت ب
 هرچنـد گرفت. می سخت آنان بر و آورد می فشار غیرمسلمان بومیمردم  بر همچنین محمدبیگ

 جمعیـت بـرای پیامـدهایی م،1654/ق1064سـال اوایـل در بـزر  وزیـر مقـام در وی انتصـاب که
 بودنـد شـده بسـته مسیحیان کلیساهای از برخی سال، پایان از پیش آورد. دنبال به کشور ذمیان

 کلیســا نــاقوس شــدن نواختــه دربــاره و جلفــا در جدیــد کلیســایی بنــای پیرامــون ییهــا ممنوعیت و
 بــا (.227 همــو:) شــدند منــع مســلمانان بــه شــراب فــروش از مســیحیان ایــن بــر عــالوه صادرشــد.

 عالیـ  م،1639/ق1049 سـال در عثمـانی امسراتـوری و ایـران دولـت میـان زهـاب معاهـده انعقاد
 و نزدیـــک روابـــ  کلیبـــه طـــور و مســـیحیان و مبلغـــان بـــه جدیـــد جلفـــای تجـــار و ســـلطنتی دربـــار

 ماننـد بـه امـا دادنـد ادامـه را اروپـا بـا خود تجارت جریان جلفا ارمنیان یافت. پایان آنان همگرایی
ـــی جبهـــه روی شـــاه ـــز غرب ـــد، تمرک ـــه نکردن ـــه عالق ـــان ب ـــایی مبلغ ـــین از اروپ ـــ ب ـــه و ترف  ماننـــد ب

ـــران، واســـطه ـــع شـــده طـــرد اعضـــای وهـــا  دیپلمات و )مترجمـــان( زبانشناســـان گ  اروپـــا، در جوام
  شد. محو اصفهان در مندرسشان یها لباس

  مسیحیت منجی ظهور اندیشه بخش پایان نادرشاه؛
 بـه سـخن نـادر عهد در اصفهان در کارملی کشیشان آرامش و آسایش از کارملی پدران درگزارش

 در ارامنـه اعظـم اسـق  گـوس گـاتوغی ابراهـام از او (.43: 1381 ،هـا کارملیت آید)گزارش می نمیا
 در (.66: 1330 گــوس، )گــاتوغی شــود حاضــر مغــان دشــت شــورای در تــا کــرد دعــوت کــرت جزیــره
 از پیش گاتوغی ابراهام داشتند. حضور اعظم اسق  همراه به ارامنه از جمعی مغان شورای جمع

 در عثمــانی دولــت بــا نــادر یهــا درگیری زمــان در وی داشــت. آشــنایی نــادر بــا اشــور ایــن تشــکیل
 ایــن شــد. بهرمنــد وی شخصــی پــذیرایی از و رســیده نــادر حضــور بــه نوبــت چنــدین قفقــاز منطقــه
 بادی،آ)اسـتر بـرود اچمیـادزین کلیسـای در اسـق  دیـدار بـه نـادر حتـی کـه بـود شده موج  رواب 
 بـه و نـواحی آن در ارامنه وضع به رسیدگی برای ییها فرمان رناد آن از پ  (.327-331: 1368

                                                        
1. Ayme Chézaud 
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هشژپو مهدیاه وی

 و قـالی ارسال بر مبنی ییها فرمان براین عالوه وی داد. اختصاص کلیسا تعمیر برای وجهی ویژه
 هنگـــام گـــوس گـــاتوغی ابراهـــام یها گریـــه (.410: 1364 )مـــروی، نمـــود صـــادر کلیســـا بـــرای نمـــد

 را دوسـتانه روابـ  ایـن از دیگـری گوشـه نـادر ح  در او هخالصان دعاهای و نادر نزد از خداحافظی
 بـود منجـی همـان نـادر کـه بودنـد بـاور ایـن بر دیگر بار ارامنه مسیحیان ازای  عده دهد. می نشان
 عثمـانی دولـت سـتم و ظلـم بـه تـا بـود آمـده کـه اسـت شـده داده متـی انجیـل در آمدنش وعده که

  است. مسیحیت دین به تغییرکیش آماده وی و بخشد پایان
 همه گرفتن اختیار در و تسل  منظور به نخست: داشت هدف سه اقدامات این از نادر واقع در
 سـوی آن نشـین ارمنـی منـاط  بـه صـفوی عصـر ایـران مرزهـای در ساکنها  گروه تمامی و مناط 
 مقابلـه منظـور بـه قفقـاز در سـاکن یهـا گروه همه درجل  نادر تالش دوم داشت. ویژه توجه ارس
 رزمـی تـوان از اسـتفاده سـوم داشـتند. را سـرزمین ایـن بـر ییروا فرمـان داعیـه کـه عثمـانی دولـت با

 درگیرهـای در و شد می ناشی خود سساه از ییها بخش مدیریت و بدنه به آنان کردن وارد و ارامنه
 کــه شــوند مــی دیــده یوزباشــی مقــام در ارامنــه پنــدین بغــداد بــه حملــه و عثمــانی دولــت بــا نــادر
 ایجـــاد بـــرای را زمینـــه اقـــدامات ایـــن چهـــارم و داشـــتند دســـت در را ارمنـــی نیروهـــای رمانـــدهیف

 جهــان دیـدگاه چنـین بــا نیـز و کـرد مـی فــراهم بـود نـادر هـدف کــه پهنـاور یها برسـرزمین حکـومتی
 پیرسـون (.13: 1388 )جعفـری، شـد مـی کاسـته مـردم بـین در صفوی دولت محبوبیت از شمولی
 داده مجـرب پزشـک یـک یـافتن بـرای نادرشـاه بـه ییهـا قول ایـران در نسهفرا تجارتخانه رئی 
 داده شـاه به که قولی در پیرسون»بازن قول به و بیابد را فردی نتوانست قرار زمان در وی اما بود
 .یافت مناسبی گزینه را بازن وی که بود آن از پ  و «ماند حیران و شد مضطر بود

 بـه بـود آمـده پـیش ایـن از را مسـیحیان رسـالت کـهیی سـودها و افکنـد مـن سـوی بـه نظر پ 
 دیــن بــه خــدمت راه در مــن بــرای کــار ایــن کــههایی  ســهولت از را او و رســانید برتــر کشــیش عــر 
گاهی توانـد فراهمیی ترسا  آزار و دشـنام آمـاج دیـن آن دائمـاا  کـه کشـوری در هـم آن داد، سـاخت،آ
 (.30: 1365 ،پادری) است

ــرد ســعی نادرشــاه کبرشــاه تســام  شرو از ک ــد پیــروی هنــدی ا ــه کن ــا داشــت ســعی ک  آمیــزش ب
 نمــاز و نیــایش مراســم بــه اچمیــادزین کلیســای در نــادر 1کنــد. ایجــاد شــمول جهــان دینــی ،هــا دین

                                                        
کبرشــاه .1  و دلیــل بــه هــم آن مســلمانان و پارســیان یهودیــان، ترســایان، یــان،یبودا، هنــدوها المایــان، و مغــوالن دیــن از ا

 الهـی دیـن نـامه بـ آمیختـه دینـی دادنـد مـی آزار و رنـج در را آنـان صفوی دربار در که ایران پسیخانیان و حروفیان انگیزه
 بود. گرفته پیش در گونه تسام ی روش و بود ساخته
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 گـذارد. آزاد خـود دینی مراسم اجرای در را آنان و آورد مشهد به را نخجوان ارمنیان رفت. ارمنیان
 نظـر بـه .اند زیسـته می آزادانه گیالن و اصفهان در وی ومتحک ایام در جوامع مسیحی نمایندگان

 بـــه تغییـــرکیش آمـــادگی وی باشــند کـــرده تصـــور میســیونرها کـــه بایـــد دالیلـــی از امــر ایـــن رســـد مــی
  دارد. را مسیحیت

 گیری نتیجه
ــی غرب)جهــان و شــرق تقابــل باســتان دوران از  و یونــانی دنیــای و اســالم جهــان بعــدها ایران
ــه انییــاروپا داد. مــی قــرار هــم مقابــل در را (رومــی جهــان بعــدها ــه در کــه ضــعفی دلیــل ب ــا مقابل  ب

ـــد مـــی احســـاس شـــرقی یهـــا حکومت وها  ســـرزمین ـــان در همیشـــه کردن  بســـر منجـــی ظهـــور آرم
 فــردی قالــ  در شــرقی یهــا دولت علیــه شــرق سـرزمین از منجــی بــروز و ظهــور اندیشــه بردنــد. مـی
 مقابـل در ساسـانی دولـت سـقو  از پـ  داشـت. مـی نگـه امیـدوار همیشـه را آنـان پرسترجان بنام

 ارتــداد اهــل بــا تــا کوشــید ابتــدا در آمــد مــی شــمار بــه غــرب دنیــای نمــاد کــه روم دولــت مســلمانان،
ـــد، پیونـــدهایی ـــه نزدیـــک ســـرزمین در مســـیحی حـــاکمی وجـــود اندیشـــه امـــا برقرارنمای  قلمـــرو ب
 در را خـود انییـاروپا کـه پـ  آن از گرفت. تازه جانی نو از آرمان این حبشه، در ویژه به مسلمانان

 قالـــ  در اســـماعیلیه یـــانروا فرمان بـــه یافتنـــد مســـلمانان مقابـــل در بـــاردیگر صـــلیبی یهـــا جنگ
 انییـاروپا اسـالمی قلمـرو بـه چنگیزخـان فرمانـدهی بـه مغـول قوم هجوم با نگریستند. می منجی
 زمـان ایـن از اسـت. بساخاسـته ماورشـلی آزادسـازی هـدف بـا کـه پنداشـتند پرسـترجان همان را وی
 دریابد. را کلی حقیقت و بشناسد را قوم این کرد سعی غرب دنیای که است

 اروپـا بـه عثمـانی ترکـان هجـوم از پـ  شرقی یها سرزمین از مسیحیت ظهور رویای و اندیشه
 ودخـ بـه بیشـتری شـدت دوم)ایلـدرم( بایزیـد سـلطان بـر تیمورگورکـانی غلبه با و شد زنده دیگر بار

ــو آق حســن اوزون وجــود و قالــ  در را اندیشــه ایــن تیمــور از پــ  و گرفــت  بــا دیدنــد. مــی قویونل
 شـاه ویـژه بـه و اول اسماعیل شاه به نسبتای  اندیشه چنین ایران در صفویه دولت گیری قدرت
کتشـافات عصـر از پـ  گفـت باید اما آمد وجود به عباس  و رنسـان  اندیشـه ظهـور و جغرافیـایی ا
 در و گذاشـت افول روبه بتدریج اندیشه این نظامی لحاظ به اروپایی جوامع تدریجی یریگ قدرت
 بـه نادرشـاه عصـر تـا که درآمد دوستی مسیحی شکل به شرقی جوامع به نسبت انییاروپا اندیشه
  باخت. رنگ کلی به اندیشه این عثمانی دولت بر انییاروپا غلبه با ولی بود پابرجا خود قوت
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