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  نويسي ديني در عصر صفوّيه و دوران نخستین قاجارّيه درآمدي بر ردّيه

  زاده   طاھره عظیم

  : ده چكی

كردند، چنانكه شمار آنان از  در دوران صفويه و آغاز قاجاريه، بسیاري از مسیحیان و يھوديان در ايران زندگي مي

  . زرتشتیان ايراني نژاد بیشتر بود

آمدند و  به علت وضعیت سیاسي خاص اين دوران شمار بسیاري از سفرا و نمايندگان سیاسي اروپا به ايران مي

اين ھیئتھا به تبلیغ آئین مسیحیت پرداخته ھمچنین . كردند تبلیغي مسیحي نیز آنھا را ھمراھي ميمعموًال ھیئتھاي 

يكي از مھمترين فعالیتھاي آنھا نوشتن كتابھايي بر ضد اسالم و . كردند زمینه را براي حكومتھاي استعماري آماده مي

كتابھاي زيادي بر ضد آنھا ) ھا جديد االسالم(ان علماي مسلمان و نیز مسلمان. در دفاع از حقانیت مذھب خودشان بود

  . اي در اين زمینه به وجود آمد نوشتند، چنانكه ادبیات گسترده

  . دھد اين مقاله اين ادبیات را در عصر صفويه و قاجاريه مورد بررسي قرار مي

ھاي  ھا، ترجمه ديداالسالمھاي تغییر دين، ج مسیحیت و يھوديت در ايران، مبلغان مسیحي، علل و انگیزه: كلیدواژه

  . نويسي فارسي و عربي كتاب مقدس، ردّيه

در . اي طوالني در تاريخ اسالم دارد بحث و مناظره بین مسلمانان و يھوديان و نصاري و رد نوشتن بر آئین يكديگر پیشینه

كرد و آثاري گسترده در  ايران از عصر صفوّيه به بعد بحثھاي كالمي و اعتقادي میان پیروان اين اديان رشد بیشتري

  : شوند ھا بطور كلي به دو دسته تقسیم مي اين ردّيه. زمینه رد نويسي، در جامعه مسلمانان بوجود آورد

  . اند مناقضاتي كه توّسط علماء و صاحب نظران مسلمان نوشته شده -  ١

  . اند ھا بعد از مسلماني بر ضد آئین خود نگاشته ردودي كه جديد االسالم -  ٢

ھا و چگونگي رد نويسي در ايران عصر صفوّيه و دوران  ن نوشتار در صدد آن است كه بعنوان پیش درآمدي، زمینهاي

گردد كه اختالفات بین مسیحیان و  البّته اين مطالب بدين جھت مطرح نمي. نخستین حكومت قاجار را بررسي كند

ز يك سو با نوع فعالیتھاي مبلغین اروپائي و نقشي كه يھوديان و مسلمانان را آشكار كند، بلكه ھدف آن اين است كه ا

اند آشنا شده و از سوي ديگر نگرش و نقش  آنان و دولتھايشان در اين دو قرن در بوجود آمدن كتب رد نويسي داشته

  . ھا را در اين زمان روشن كند جديد االسالم

اريخ تفّكر مذھبي ـ اجتماعي اين مرز و بوم و اي است بر يك بحث اساسي در ت ھمانطور كه ذكر شد اين نوشته مقدمه

براي اين منظور وضعّیت پیروان كیش مسیح و يھود در ايران؛ مبلغین اروپائي در .اند ادبّیاتي كه در اين زمینه خلق شده
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ھا مطرح  ايران و آثارشان؛ واكنش انديشمندان مسلمان ايراني در برابر آنھا؛ وضعّیت تغییر كیش و نوع تفّكر جديداالسالم

  . اند شده

  وضعیت پیروان كیش مسیح و يھود در ايران

وسعت سرزمین ايران در روزگار صفوّيه و موقعّیت خاص جغرافیائي و سیاسي آن سبب گرديد كه تعداد زيادي مسیحي 

یروان دين و يھودي كنار مسلمین زندگي كنند؛ بطوريكه جمعیت پیروان اين اديان بسیار فزونتر از زرتشتیان گرديد كه پ

بعد از تسخیر گرجستان، ) ١۵٨٩-٩٩۶/١۶٢٩- ١٠٣٨سلطنت (شاه عباس يكم  ١.رسمي ايران قبل از اسالم بودند

و مسیحیان را از ) ٣/١٠۵١لوي، (يھوديان شھر زعم را كه نسبت به شاه ايران اظھار اطاعت كرده بودند به مازندران 

جمعّیت يھود ايران را در زمان سلطنت شاه عباس يكم سیصد . ردگرجستان و ارمنستان به اصفھان و مازندران منتقل ك

اند كه بتدريج اين جمعّیت به عالي، چون از دست دادن نواحي يھودي نشین، ُكشت و كشتار، تغییر  ھزار تن ذكر كرده

ن به پنجاه ھزار ت) ١٧٩۶- ١٢١٢/١٨٣۴-١٢۵٠(كیش و مھاجرت تقلیل يافت؛ بطوريكه در آغاز سلطنت فتحعلیشاه 

  ). ھمانجا(رسیدند 

شھر ارمني نشین جلفا در نزديكي اصفھان ابتدا با بیست ھزار نفر . دادند مسیحیان نیز جمعّیت زيادي را تشكیل مي

جمعّیت آن به حدود چھل ھزار  ١١١٠/١۶٩٩در سال . اين عّده بسرعت افزايش يافت. توّسط شاه عباس تشكیل گرديد

انسوي كه در دوران سلطنت فتحعلیشاه به ايران آمد، جمعّیت ارامنه را ھفتاد ھزار فر ٢ژوبر). ۵۶٧الكھارت، (تن رسید 

  ). ۴به نقل از رائین، (تن ذكر كرده است 

ھمسايگي و رفت و آمد معتقدين به اين اديان با مسلمانان در تشويق علماء به نوشتن كتاب درباره مسیحّیت و 

ه رشد و نوشتن كتاب بر ضد آراء مسیحیان و يھوديان را فراھم كرد، اّما مسأله اساسي كه زمین. يھودّيت نقش داشت

  . گسترش روابط بین ايران و اروپا از عصر صفوّيه به بعد بود

  مبّلغین اروپائي در ايران و آثارشان

اتي ايران در اين زمان ھر روز پذيراي سفراء و نمايندگان سیاسي كشورھاي اروپائي بود كه اكثرًا با يك ھیأت تبلیغ

اين گروه تبلیغاتي مذھبي، ھمچون بازوي كشورھاي اروپائي در كشورھاي شرقي عمل كردند و . شدند ھمراھي مي

دكتر عبدالھادي حائري در كتاب نخستین روياروئیھاي انديشه . آوردند زمینه را براي منافع استعماري آنھا فراھم مي

ده است كه چگونه كلیساي كاتولیك ، كشیشان آزموده خود را با گران ايران با دو رويه تمّدن بورژوازي غرب، ثابت كر

برخورداري از پشتیباني پادشاھان اروپا به دربار ايران و كشورھاي خاور زمین فرستاد، تا آن حاكمان بتوانند از راھھاي 

  ). ١٢و  ١١حائري، فصلھاي (متعدد به خواستھاي استعماري دست يابند 

پاپ سرزمینھاي كشف و فتح شده را بین اسپانیا و پرتغال تقسیم كرد با اين شرط كه آن دو  م، ١۵/ ··ه ٩در اواخر قرن 

پادشاه فرانسه، لويي سیزدھم به فرستاده . دولت استعمارگر در مسیحي ساختن مردم اين سرزمینھا كوشش كنند

خت كه عّلت حقیقي كه به ايران اعزام شده بود، صريحًا خاطرنشان سا ١٠٣۶/١۶٢۶كه در سال  ٣خود لويي دھي
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شود، برقراري مذھب كاتولیك در ايران و به دست آوردن تجارت و تفوق فرانسه در اين  آقاي دھي براي آن فرستاده مي

تأسیس كمپاني فرانسوي ھند شرقي مديون اّطالعات و تجربیات يكي از ھمین كشیشان ). ۴٧۶ھمو، (كشور است 

و منافع سیاسي دولت استعماري ) ١۶۴۵-١٠۵۵/١۶٩۶-١١٠٨(ايران بسر برد به نام رافائل دومان بود كه سالھا در 

  . فرانسه را فراھم كرد

  

به رشته تحرير درآورد و در اختیار دولت  ١٠٧١/١۶۶٠وي آگاھیھاي خود را بصورت كتابي به نام كشور ايران در سال 

ھاي  اين مبّلغین از فرقه. زمین شدندپس از اين مبّلغین مسیحي وارد خاور ). ١١٣میراحمدي، (فرانسه گذاشت 

اي از فرانسیسكنھا، و كرملي بودند كه بتدريج كشیشان  شاخه: ھا، كاپوسین اي از دومینكن شاخه: اگوستین

اين مبّلغین اروپائي كتبي به نفع آئین يھود و نصارا و مخالفت با اسالم . پروتستان و يسوعي نیز به آنھا اضافه گرديدند

علماي مسلمان ھم در برابر آنھا واكنش نشان دادند، در نتیجه يك سلسله ادبیات كالمي در زمینه رّد . تألیف كردند

  . آئین مسیح و يھود بوجود آمد

از مشھورترين مبّلغین مسیحي كه در عصر صفوّيه براي اثبات دين خويش و رّد بر اسالم به فارسي كتاب نوشت ژروم 

تابي به نام آئینه حق نما نوشت و آن را به اين جھت آئینه حق نما نامید كه انسان وي ك. بود) م ١۶١٧متوفي ( ۴گزاويه

گزاويه كه ھمراه ھیأت تبلیغي به ھند . تواند در آن مشاھده نمايد خردمند و كنجكاو، بدي و خوبي مذھب خود را مي

وي اكبر شاه را تشويق به ترجمه . ندرفته بود زمان درازي را در دربار جالل الّدين اكبر پادشاه مغولي ھندوستان گذرا

  . كتاب گزاويه داراي پنج باب است كه ھر باب فصول متعدد دارد. كتب مھم دين نصاري به زبان فارسي كرد

شود و سؤاالت خود را مطرح  شیوه كتاب به اينصورت است كه حكیم مسلمان با پادري مسیحي وارد بحث مي

شود، او نیز از پادري سؤال كرده بر آئین مسیح ايراد وارد  مّال خوانده ميشخص ديگري ھم وجود دارد كه . سازد مي

نمايد مرا آنچه  بسیار بسیار پسنديده مي«، ».خوب ثابت كرديد«كند، اّما استدالل پادري بارھا مّال را به اين اظھارات  مي

آنگاه پادري . شوند فته و مسیحي ميسرانجام حّقانّیت سخنان پادري را پذير. كند وادار مي» از شما استماع نموديم

  : گويد مي

. منت مر خداي را كه چشم ايقان شما را توتیائي بینائي بخشید و به نور ايمان منّور گردانیده بسوي خود كشید«

اكنون امیدواري به عنايت باري چنانست كه توفیق بخشید شما را تا استقامت در راه اين دين كه از ھمه اولي و اصوب 

شك و شبه از اين راه به دستیاري حضرت مسیح صاحب ما و به  ه تمام اطاعت و كوشش بلیغ نمايید زيرا كه بياست ب

بي مريم مبارك پارسا كه والده او و خداوند ماست به فرودس برين خواھید  استمداد و استعانت دعاھاي حضرت بي

  ). گزاويه، نسخه خطي(» .رسید

در كتابخانه آستان قدس رضوي موجود است كه مؤلف آن ناشناس ذكر گرديده » آئینه حق نما«اي از كتاب  نسخه

، كه )١واليي، (اّما در فھرست كتب خّطي آن كتابخانه، نويسنده كتاب، پادري زير و نیمو شاوير ذكر شده است . است

  . ۵)۵٠٢حائري، (ظاھرًا ھمان گزاويه است 
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سّید احمد علوي يكي  ۶.ما توّسط مؤلف آن تلخیص گرديده و به نام منتخب آئینه حق نما معروف استكتاب آئینه حق ن

علوي از . اي به نام مصقل صفا در تجلیه آئینه حق نما در رّد تثلیث نصاري نوشت از علماي اصفھان بر اين كتاب رّدّيه

ھاي گوناگون از جمله  وي تألیفاتي در زمینه. كي بودعلماي عصر صفوّيه و شاگرد و داماد میرداماد و نواده محّقق كر

پروفسور ھانري كربن معتقد است كه او به زبان ). ٩٩-١٠٢علوي، (فلسفه دارد، حدود چھل كتاب از او ذكر شده است 

دھد كه علوي ارتباط محرمانه با  وي احتمال مي. عبري مسلط بوده و توانسته است كتاب عھد عتیق را شرح كند

   ٧)٢٢ھمو، (يھود و احبار ايشان داشته است؛ به اين دلیل توانسته به خوبي زبان عبري را بداند علماي 

سّید احمد علوي دو كتاب ديگر نیز در رّد بر مذھب يھود و مسیحّیت تألیف كرده بود به نامھاي صواعق رحمان در رّد 

نخست در رّد مذھب يھوديان و در بیان تغییر تورات و زبور  كتاب. مذھب يھوديان و اللوامع الرّبانّیة في رّد شبه النصرانّیة

فعًال . سال نوشتن اين كتاب معلوم نیست، ظاھرًا بايد قبل از تألیف مصقل صفا باشد. و ساير كتابھاي ايشان است

نگاشته شده  »قسیسان فرنگیان«كتاب ديگر اللوامع الرّبانّیة در رّد يكي از . اّطالع بیشتري در مورد اين كتاب نداريم

  ). ١۵٩آريان، (نام قسیس فرنگي مشخص نشده است . باشد مي ١۶١٢/··ه ١٠٣١است و تاريخ تألیف آن محرم سال 

رسد و او كه بنا به نوشته خودش حضرت مھدي  به دست سّید احمد علوي مي ٨كتاب گزاويه بوسیله مبّلغان مسیحي

ر شده بود كه كتب نصاري را پاسخ گويد؛ اقدام به تألیف كتبي بر صاحب الّزمان علیه الّسالم را در خواب ديده و مأمو

است و در آن سخنان  ١۶٢٢/ ··ه ١٠٣٢زمان تألیف كتاب سال . كند ضد تبلیغات مسیحیان از جمله كتاب گزاويه مي

رت شبه و آن آئینه به كدو«نويسد چون  وي مي. خواند مي» ُتّرھات«و » خزعبالت«گزاويه را در كتاب آئینه حق نما، 

» .فالمحاله آن را حاجت به مصقلي افتاد كه رنگش را حك و تجلّیه و غبارش را محو و تصفیه كند«بود » شكوك غبار آلود

كتب مقّدس و باورھاي » يا معشر النصاري«باشد و با خطاب  كتاب مصقل صفا داراي يك مقّدمه و سه فصل مي

  ). علوي، نسخه خطي(كند  مسیحیان را نقد مي

به اين . را به فكر پاسخ انداخت ٩ب علوي بر ضّد مسیحّیت مورد توجه نصاري واقع شد تا آنجا كه مسیحیان كارمليكتا

 ١٠جھت كتاب او را به رم فرستادند؛ چندي بعد از آن يكي از مسیحیان فرقه فرانسیسكن به نام فیلیپ گواد گندلي

شخص ديگري به نام بوناوانتور مال . ر رم منتشر شدم، د ١۶١٣/ ··ه ١٠۴١پاسخي بر كتاب وي نوشت كه در سال 

يكي از دوستان گزاويه ). ١۵٨آريان، (نیز جوابي بر ضّد مصقل صفا نگاشت  ١٠٣٨/١۶٢٨در ھمان اّيام در سال  ١١والیا

و ضمن رّد سخنان علوي گفت كه علوي كتاب آئینه » آاليشھاي مصقل صفا«ھم كتابي در رّد مصقل صفانوشت به نام 

  ). ١۵٩ھمو، (نما را نديده است و جوابھاي او متّكي بر متخب آن كتاب بوده است حق 

بطوريكه . كتاب فیلیپ گواد گندلي به ايران آمد و مجّددًا محّرك علماء براي نوشتن كتابھائي در رّد مسیحّیت گرديد

  ). كاشاني: ك.مثًال ر. (سیصد سال پس از او ھم علماء از او ياد كرده و مطالبش را رّد كردند

وي كه نخستین سرپرست بنگاه يسوعیین . كشیش فرانسوي بود ١٢مبّلغ ديگري كه بر ضّد اسالم كتاب نوشت شزو

تقديم كرد  -وزير اعظم صفوبّیه  - رفت، كتابي در اثبات دين مسیح به فارسي نوشت و آنرا به اعتماد الّدوله  بشمار مي

اين مناظرات به مّدت چند سال . خواست تا مجالس مناظره با شزو ترتیب دھند اعتمادالّدوله نیز از علماء). ٩١شاردن، (

  ). ۴٨۵حائري، (طول كشید ) ١۶۵٢- ۵٩/١٠۶٣-١٠٧٠(



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

 

۵ 
 

او كه مّدتھا در اصفھان و تبريز بسر برده . گبرائیل افرنجي نیز مسیحي ديگري بود كه كتابي در اثبات دين مسیح نوشت

شنا بود، كتاب خود را به زبان عربي نوشت و از ادّله عقلّیه و نقلّیه براي احقاق بود، با زبان تركي و عربي و فارسي آ

بر رّد كتاب او، ظھیر الّدين تفرشي از علماي عصر شاه سلیمان صفوي كه مّدتي نیز در . عقايد نصارا استفاده كرد

واب براي ابطال آئین مسیح و تفرشي از روش مناظره و سؤال و ج. گرجستان پیشنماز بود كتاب نصرة الحّق را نوشت

اين كتاب ابتداء مانند رساله افرنجي به عربي بود و چون شاه از تفرشي خواست كه آن . اثبات دين اسالم استفاده كرد

اي ھم در گرجستان صورت  بین تفرشي و افرنجي مجلس مناظره. را به فارسي ترجمه كند او نیز اين كار را انجام داد

   ).۴٨۶-٧ھمو، (گرفت 

  

نويسنده . كتاب ديگري كه بر ضّد اسالم بوسیله تبلیغگران اروپائي نوشته شد مقالة في االسالم به زبان عربي است

بود البّته اصل كتاب به انگلیسي بوده و شخصي به نام ھاشم آن ) م ١١۴٩/١٧٣۶متّوفي (آن جرجس سال انگلیسي 

بعدھا اين كتاب نیز به ايران . ة الھداية در مصر منتشر گرديدترجمه كتاب بوسیله جمعی. را به عربي ترجمه كرده است

از جمله میرزا صادق فخراالسالم كه بعد از اين درباره او صحبت . آمد و نويسندگاني بر ضد مطالب آن كتاب نوشتند

ي را در اثبات شیخ محّمد جواد بالغي نیز كتاب الھدي إلي دين المصطف. كنیم كتاب بیان الحّق را در جواب او نوشت مي

بالغي از علمائي است كه چندين كتاب بر ضّد مسیحّیت و ). ١۶١-٢آريان، (دين اسالم بر ضد باورھاي جرجیس نوشت 

كتاب ديگر او الرحلة المدرسیة او المدرسیة السّیارة ھم در . وي به زبان عبري نیز وارد بوده است. يھودّيت نوشته است

   ١٣.شیشان مسیحي استرّد اين دو مذھب و فعاّلیتھاي ك

  تكاپوھاي مبّلغین اروپائي بعد از انقراض صفوّيه و ايجاد جنبش ردنويسي

بعد از به حكومت رسیدن . با حمله افغانھا به ايران و انقراض سلطنت صفوّيه اوضاع كشور به شّدت آشفته شد

د كه چھار كتاب مقّدس، يعني تورات و نادر دستور دا. نادرشاه، سیاست اين پادشاه نزديك كردن اديان به يكديگر بود

انجمن ). ۴٧٠لوي، (زبور و اناجیل و قرآن به فارسي ترجمه شوند و افرادي را تعیین كرد كه اين كتابھا را براي او بخوانند 

 )م ١١۵٨/١٧۴۵(كرد؛ جامعه يھود تھران ھم در اين زمان  مسیح كه از سالھا قبل در دوران صفوّيه در ايران فعالّیت مي

نويسد  دكتر شعباني مي. مبّلغین اروپائي علیرغم اوضاع نابسامان ايران دست از فعالّیت برنداشتند ١۴.تأسیس گرديد

اي نداشت اّما روابط مذھبي شامل اين مقوله  كه روابط ايران و فرانسه از نظر سیاسي در عصر افشارّيه نتیجه

» .متفوق و مرجحي در ايران داشت«نقش » تر بزرگ كلیسادخ«چه در اين بخش كماكان فرانسه به عنوان . شود نمي

كشیش فرانسوي نقش مؤّثري در  ١۵پربازن. كردند كشیشان پرتالش ژزوئّیت ھمچنان فعالّیت مي) ۴٨٢شعباني، (

زيست  در ايران مي) ١٧۴١- ١٧۴٧/ ··ه ١١۵۴-۶٠(او كه در سالھاي . دربار و بین طبقات عامي مسیحي ايران داشت

آئین مسیحّیت به ايران آمده بود، اّما نزد نادرشاه به دروغ خود را پزشك معّرفي كرد و نفوذش تا آنجا باال  براي تبلیغ

  ). ١۶٣حائري، (يافت » طبیب اّول«گرفت كه عنوان 

در عصر زندّيه فرمانھائي از فرمانروايان اين سلسله كريم خان و علي مرادخان وجود دارد كه آزاديھاي مسیحیان و 

عمدة المسیحیه پادري «نزد كريم خان و » عمدة المسیحیة پادري فرنسیه حكیم«. كند غین آنھا را تأمین ميمبّل
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پادريان فرنگیان و خلیفھا در ممالك «خواست اين پادريان، آزادي . به حضور علي مرادخان رسید» اورانوس حكیم

كرده، ھر يك از ارامنه و عیسويان و اوالد ايشان  در ھر كجا كه خواسته باشند توّقف و سكني«: بود و اينكه» محروسه

  ). ١٠۵- ۶قائم مقامي، (» .كه خواسته باشد نزد ايشان آمد و شد كرده، تعلیم گیرند

تكاپوي علماء نیز براي رّد . در دوره نخستین حكومت قاجارّيه رفت و آمد مبلغین مسیحي افزايش چشمگیري يافت

شتر شد؛ تا آنجا كه بسیاري از انديشمندان اھل قلم اين عصر تألیفي در اين زمینه كردن و انتقاد آئین مسیح و يھود بی

ھاي جدلي علیه  حامد الگار روزگار ولیعھدي عباس میرزا رازمان بحبوحه فعالّیت مذھبي و تدوين رساله. دارند

از مالقات با يك مجتھد  ١۶ولف. بردند در اين زمان علماء از مناظره لّذت مي. داند صوفیگري، اخباريگري و مسحّیت مي

  ). ١۶٩الگار، (بخشد  گفت به فھم حلوت مي ھا را دوست داشت و مي گويد كه مكالمه با خارجي شیرازي سخن مي

وي با سرجان ملكم سفیر انگلستان در . از كشیشان معروف بود كه در آغاز دوران قاجار به ايران آمد ١٧ھنري مارتین

اوزلي . سفیر ديگر انگلستان قرار گرفت ١٨ز ورود به ايران تحت حمايت سرگوراوزليايران ارتباط داشت و بعد ا

فراماسونر معروف نقش مھمي در اجراي سیاست استعماري انگلیس در ايران داشت و در معاھده گلستان به ضرر 

ان كارگزار قدرتمند حمايت اوزلي بعنو. او طرفدار سیاست واگذشتن ايران در ناتواني و وحشیگري بود. ايران كوشید

دھد كه تا چه اندازه فعالّیتھاي مارتین به نفع سیاست استعماري انگلستان بوده  كشور انگلستان از مارتین نشان مي

  . است

درست در ھنگامي كه ايران براي نخستین بار گام در گرداب سیاست جھاني گذاشته بود و با فقدان آزمودگي و «

ماسي اروپا با دولتھاي استعمارگر و فزونخواھي مانند انگلیس و روس و فرانسه دست آگاھیھاي بسنده پیرامون ديپل

ھائي در راستاي سوداگري استعمار انگلیس و با برخورداري فراوان از  ھنري مارتین براي اجراي برنامه... به گريبان بود

به اين خواست از سوي ھنري مارتین  دستیابي. دستیاري و راھنمائي كارگردانان آن سیاست، گام به خاك ايران نھاد

تبلیغ كیش مسیح، سست ساختن بنیاد باورھاي مذھبي ايرانیان، متوّجه : ھا چھره بندد توانست جز از اين راه نمي

ھاي ھمگاني بويژه دستگاھھاي رھبري سیاسي و مذھبي ايران به مسائل فكري و عقیدتي و معنوي  ساختن انديشه

گرفت، و به يك سخن بازداشتن جامعه ايران از گزينش  اشت و از آنجا سرچشمه ميكه در كشور انگلیس ريشه د

اسناد و . راھي درست براي آشنائي ژرف و بنیادي بر ژرفاي دو رويه تمدن بورژوازي غرب و روياروئي ھمه سويه با آن

در ) ١٨١٢تا سپتامبر  ١٨١١ه از م(اش  ماھه ١۶مدارك تاريخي نیك گزارشگر، آن است كه ھنري مارتین در درازاي درنگ 

  ). ۵١۶حائري، (» .ايران اين وظائف استعماري را در چارچوب توانائي خويش به بھترين شیوه انجام داده است

مارتین جلسات بحث در شیراز تشكیل داد، سپس از يكي از مجتھدين شیراز خواست كه پیرامون داليل پیامبري پیامبر 

ظاھرًا يكي از آنھا ھمان . ھد مزبور چنین كرد، مارتین دو كتاب در پاسخ او نوشتاسالم كتابي بنويسد و چون مجت

پس از آن سیلي از رّدّيه نويسي بر ضد مارتین جاري ). ھمانجا. (است كه اشتھار زيادي كسب كرد» میزان الحّق«

. ضّد مارتین كتاب نوشتند علماي مذھبي، متصوفه و سیاستمداران بر. گرديد كه تا سالھا بعد از مرگ او ادامه داشت

اي ناتمام بر ضّد  بعد از انتشار آراء مارتین رساله) ١٢٣١/١٨١۶م (مشھور است كه مجتھد معروف آن زمان میرزاي قمي 

  ). ۵٢۵ھمو، (عقايد او نوشت و سخنانش را در مورد اسالم و مسحّیت رد كرد 
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براي نوشتن اين كتاب، وي . بر ضّد باورھاي مارتین نگاشتمّال احمد نراقي عالم معروف نیز كتابي به نام سیف االّمه 

ده تن از خاخامھاي كاشان را دعوت كرد و به ياري آنان تعدادي از عبارات عھد عتیق و آثار مربوط به مذھب يھود را به 

  ). ١۶٨الگار، (فارسي برگرداند 

ي قمي روابط دوستانه داشته است و سّید از علماي اماّمیه كه با میرزا) ١٢۴۶/١٨٣٠م (مّال علي نوري اصفھاني 

. كرد، كتابي بر ضّد مارتین نوشت محّمد باقر شفتي كه از علماي بسیار مشھور آن عصر است به وي اقتدا مي

نوري معتقد بود ). ۶/٢۴۶مدرس، (فتحعلیشاه و میرزا آقا بزرگ در تشويق او براي نگاشتن اين كتاب نقش داشتند 

حائري، (اند  خبراني بودند كه خود را در زمره علماي اسالم دانسته اند، بیشتر از بي ث كردهكساني كه با مارتین بح

  . حّجة االسالم في رّد میزان الحّق مشھور است: كتاب وي به نام). ۵٣۶

اي از صوفیان بزرگ، آقا محّمد رضا ھمداني متخّلص به كوثر علیشاه ھم دو كتاب بر ضّد باورھاي مارتین نوشت به نامھ

استاد عربي  ١٩لي. ارشاد المضّلین، في اثبات نبّوة خاتم الّنبین و مفتاح النبوه كتاب دّوم تكمیل كننده كتاب اّول است

دانشگاه كمبريج دوازده سال بعد از مرگ مارتین چند تا از ردود بین مسلمین و مسیحیان را در كتابي به انگلیسي 

از جمله كتاب ارشاد المضّلین . ظرات بین مسیحّیت و آئین محّمدي چاپ كردترجمه كرد و به نام رساالت مربوط به منا

را كوششي را راه آشكار كردن و دروغ انگاشتن ديدگاھھاي مذھبي  ٢٠لي كتابش. ھمداني را در اين مجموعه قرار داد

  ). ١۶١آريان، (مسلمانان ايران دانست 

كتاب اثبات النبوه را بر ضّد مارتین و نظرّيات يھود و نصاري ) ١٢٣٩/١٨٢۴متّوفي (از سیاستمداران، میرزا بزرگ قائم مقام 

حائري، (اين كتاب به دستور فتحعلیشاه نوشته شد . و اثبات پیامبري حضرت محّمد صّلي اهللا علیه و آله و سّلم نوشت

  . كنیم اشاره مي كتبي كه بر ضّد مارتین تألیف شدند بسیارند كه در اينجا به نام تعداد ديگري از آنھا). ۵٣٣

  

بر ضّد مارتین ) ١٢٣٣/١٨١٨متّوفي (كتابي است كه سّید محّمد حسین بن میر عبدالباقي خاتون آبادي » رّد پادري«

آغا (كند كه به ھمین نام ھستند  مؤّلف الذريعه نام شش كتاب ديگر، از نويسندگان مختلف را ذكر مي. نوشته است

  ). ٢١۴- ١٠/۵بزرگ تھراني، 

نويسنده اين كتاب . خواند لّنوة الخاّصة ديدگاھھاي يھوديان و مسیحیان را درباره اسالم و پیامبر آن نادرست مياثبات ا

  . است) ١٢٣٩/١٨٢٣متوفي (ظاھرًا حاج محّمد جعفر ھمداني مّلقب به مجذوبعلي شاه كبوتر آھنگي 

ضّد عقايد مسیحیان از جمله مارتین و يك  كتابي است بر) ١٢٨٨/١٨٧١متّوفي (نصرة الّدين از حاج محّمد كريم خان 

  ). ۴كرماني، (قمري نوشته شده است  ١٢۵٢پادري ديگر كه در سال 

ھداية الجاحدين و ھداية المسترشدين دو كتاب از مّال تقي كاشاني ھستند كه بر ضّد تبلیغات پادريان و سؤاالتي كه 

. فقھاي شیعه بود كه به زبان عبري و يوناني آشنائي داشتكاشاني از . باشد اند، مي آنان در ذھن مردم القاء كرده

تألیف كرد و در آن به ھفت سؤال پاسخ داد كه برخي از سؤاالت در كتاب  ١٣٠۵/١٨٨٧كتاب ھداية الجاحدين را در سال 

ن كتاب ھداية المسترشدي). فاضل كاشاني، ھداية الجاحدين، چاپ سنگي(پادري فرنگي میزان الحّق مطرح شده بود 
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ھمو، ھداية (اي بر رّد قرآن و دين نگاشته بود  ھم در جواب مارتین و پادري فیلیپ است كه سیصد سال قبل رساله

  ). ۴المسترشدين، 

ياد شده است، كتابي به نام میزا الحّق  ٢١ھاي اسالمي به نام فاندر يا فندر يكي ديگر از مبّلغین اروپائي كه در نوشته

اين كتاب و كتاب ديگر فاندر به نام طريق الحیاة و مفتاح االسرار، كه در اثبات  ٢٢.تین دارديعني ھمنام كتاب ھنري مار

چون اي دو كتاب ابتدا در كلكته چاپ شدند، نخست علماي . دين مسیح بودند، مورد نقد علماي مسلمان قرار گرفتند

كتابي به نام استفسار بر رّد فندر سّید علي حسن از انديشمندان ساكن ھند . ساكن ھند به پاسخگوئي پرداختند

  . چاپ شد ١٢۶١/١٨۴۴نوشت كه در سال 

مجلس مناظره در . فعالّیتھاي فاندر در ھندوستان سبب گرديد كه شیخ رحمت اهللا ھندي از او دعوت به مناظره كند

كتاب اظھار الحّق حاصل اين مناظرات است كه به زبان اردو . برقرار گرديد. م ١٨۵٣/ ··ه ١٢٧٠شھر اكبرآباد در سال 

اظھار (اساس بحث دربارؤ تحريف و نسخ است . تنظیم شده بود و بوسیله شیخ رفاعي الخولي به عربي ترجمه گرديد

  ). ق ١۴١٢الحق، چاپ 

كه كتابي به نام لسان  داغي تبريزي است در ايران ھم افرادي به كتاب فاندر پاسخ گفتند از جمله میرزا يوسف قره

مطالب آن در نقد و . قمري در ايران چاپ شد ١٣٣۶الحّق في اثبات مظالم المسیحین به زبان فارسي نوشت و در سال 

  . يكي ديگر از پادريان فرنگ است ٢٣رّد سخنان فندر و كتاب میزان الحّق او و نورتن

. الدين شاه ھمچنین در عصر مظفرالّدين شاه ادامه داشتفعالّیت مبّلغان اروپائي در دوران پنجاه سال سلطنت ناصر

اي كه الزم است تذّكر داده  ولي نكته. كه اين بحث مجال پرداختن به آنھا را ندارد. كتابھائي ھم بر ضّد اسالم پراكندند

خص است مش. آنچه ذكر شد مربوط به فعالّیت مبّلغان مسیحي بود و نامي از يھوديان برده نشد: شود اين است كه

كند و تأكید دارد كه  است كه بیشتر جھت حفظ و نگھداري خود كوشش مي ٢۴كه دين يھود جزء اديان غیر تبلیغي

به اين عّلت نامي از مبّلغین يھودي برده نشد، الّبته مأمورين روحاني  ٢۵.نژادھا و اديان ديگر آمیخته با يھوديان نگردند

چنانچه ربي مشه اھل صفات در سال . ران آمدند و با يھوديان تماس گرفتنديھود در دوران صفوّيه و قاجارّيه به اي

ابتداي حكومت شاه عباس اّول به ايران آمد و با يھوديان ايران قرار گذاشت كه ھر مرد يھودي از بیست  ١٠٠٢/١۵٩٣

اواخر عصر احمد شاه  اين موضوع تا. بپردازد) حص شقل(سال به باال سالي نیم مثقال نقره براي امور مذھبي به نام 

  ). ٣/۵١۵لوي، (باقي بود 

م مأمورين روحاني يھودي كه به ايران آمدند در  ١١٩٣/١٧٧٩در سالھاي بعد ھم افراد ديگري آمدند از جمله در سال 

يكسال قبل از سلطنت آقا محّمد خان قاجار ھم يكي از مأمورين ). ٣/۴٨۵ھمو، (مورد نماز به يھوديان تعلیماتي دادند 

وحاني ارض مقّدس وارد ايران شد و اصالحاتي در ارتباط با دين يھوديان انجام داد كه اثرات آن تا امروز باقي مانده ر

  ). ۵١۴-٧، ٣/۵١١ھمو، (است 

گرچه خود يھوديان به تبلیغ دين خويش نپرداختند اّما با توّجه به اينكه مسیحیان تورات را قبول دارند، تبلیغگران 

  . كردند خود به تورات ھم استناد مي مسیحي در بحثھاي
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غیر از علماي مسلمان كه در صدد پاسخگوئي به تبلیغات پادريان اروپائي برآمدند و آثاري در زمینه ردنويسي آفريدند، نو 

  . مسلمانان كه ابتدا مسیحي يا يھودي بودند ھم به خلق كتبي در اين زمینه پرداختند

  ھا متغییر كیش و نوع تفّكر جديد االسال

برغم فعالّیت گسترده مبلغان اروپائي و مسیحي كه ذكر شد، تغییر كیش دسته جمعي و خانوادگي از سوي 

آن ھم كساني بودند كه به . فقط افراد انگشت شماري مسیحي شدند. مسلمانان به مسیحّیت ديده نشده است

شدن مسیحیان و يھوديان در تاريخ ايران مكرر  عكس قضیه يعني مسلمان. اروپا رفته تحت تأثیر فرھنگ آنجا قرار گرفتند

اين افراد مّلقب به جديد االسالم . در عصر صفوّيه و بعد از آن نیز ھمچنان تغییر كیش وجود داشت. اّتفاق افتاده است

ل برخي عام. در مورد اينكه چه عواملي سبب تغییر كیش اين افراد گرديده ديدگاھھاي متفاوتي وجود دارد. گرديدند مي

مسیحیان اگرچه در . اند فشار را عّلت اصلي اسالم آوردن اين اقلیتھا بويژه يھوديان در عصر صفوّيه و قاجارّيه دانسته

شدند، ولي در مجموع، منابع از آزادي نسبي ارامنه در ايران سخن  اواخر عصر صفوّيه گاه فشارھائي را متحّمل مي

پیتر دوالواله، رافائل دومان و شاردن جھانگردان و مأموران اھل اروپا . وجود داشتاين آزادي در زمان قاجارّيه نیز . اند گفته

مادام . ٢۶)٣٠-٣۴رائین، (اند  اند و وضع مسیحیان را خوب توصیف كرده ھستند كه از ايران در عصر صفوّيه ديدن كرده

  ). ٩۵آريان، (خن گفته است ديوالفوا كه در عصر قاجارّيه در ايران بوده است نیز از آزادي نسبي مسیحیان س

شايد خصومت اروپائیان با يھوديان و حمايت دولت عثماني از يھوديان در اين . يھوديان در ايران كمتر مورد توّجه بودند

ولي آنچه برخي از نويسندگان چون حبیب لوي در مورد بدي وضع يھوديان در ). ٢/١۴٩ملكم، (مورد نقش داشته است 

لوي از مسلمان شدن اجباري مردم شھرھاي مختلف بويژه در زمان . ن شك خالي از اغراق نیستاند بدو ايران نوشته

وي به اشعار بابايي لطف كه از يھوديان عصر شاه عباس ثاني بود و كتابش ). ٣١٣-٣/٣٢٢(كند  شاه عباس دّوم ياد مي

بائي لطف با توّجه به اسناد تاريخي در صورتیكه اشعار با. كند نوشته است، استناد مي ١٠۶۶/ م  ١۶۵۵را در سال 

در مورد شاه عباس . اند منابع روابط شاه عباس اّول را با اقلیتھاي مذھبي خوب ذكر كرده. باشد چندان درست نمي

سرجان ملكم نوشته است كه نسبت به ھیچ يك از مذاھب تعّصب . اند ثاني بیشتر منابع از عدم تعّصب او صحبت كرده

لكھارت ھم درباره آنچه در . نیز عدم تعصب شاه عباس دوم را در مسائل مذھبي ستوده استكروسینسكي . نداشت

چون اين «: نويسد ھا و اسالم آوردن اجباري آنھا آمده، مي تاريخ يھود اثر منظوم لطفي و فرھاد از تعقیب و آزار كلیمي

آزار يھوديان در زمان شاه عباس دّوم مبالغه  اند، لذا در بیان تعقیب و نويسندگان كلیمي مطالب را به زبان شعر گفته

  ). ٣٢- ٣٣ص (» .اند كرده

آنچه مسلم است تغییر مذھبي كه از روي فشار باشد حقیقي نیست و اين افراد تمايلي به نوشتن كتاب بر ضّد دين 

  . اھند گشتخود و حّقانّیت دين جديد ندارند و ھر زمان كه آزادي پیدا كنند دوباره به دين اجدادي خود برخو

ھمانطور كه شاردن جھانگرد فرانسوي . يادآوري اين نكته الزم است كه علل مذھبي تنھا محّرك تعقیب كلیمیھا نبود

  ). ٣/۴٢٠لوي، (شدند  نوشته است، اين عّده گاھي مّتھم به جادوگري مي
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توان دست كم  ادن افراد نمياين عامل را در تغییر كیش د. اند برخي عامل اقتصادي را سبب تغییر كیش ذكر كرده

ولي ). ۵٢٢پیكولوسكايا، : قس(وضعّیت اقتصادي مسیحیان در زمان صفوّيه و قاجارّيه نسبتًا مساعد بود . شمرد

). ٢/١٨۵؛ ملكم، ١٠٧؛ اورسل، ٣/۴٢٠لوي، (بردند و به شغلھاي پست اشتغال داشتند  يھوديان اكثرًا در فقر بسر مي

شاردن در سفرنامه . دادند كه مسلمان شوند ن شاه عباس اّول و دوم به افراد پول ميبرخي از پادشاھان صفوّيه چو

داد تا مسلمان شود و بدين  فرانك مي ٣٠٠فرانك و به ھر زن  ۴٠٠نويسد كه شاه عباس به ھر مرد يھودي  خود مي

ار را در اثر مشورت با شاه عباس دّوم نیز ھمین ك). ٣/۴٢٠به نقل از لوي، (ترتیب جمع بسیاري را مسلمان كرد 

موقعي كه از اين . دارد كه اين مسلماني حقیقي نبود شاردن خود اظھار مي. نخست وزير خود محّمد بیگ انجام داد

. داشتند كه من يھودي ھستم شد كه مسلمان ھستي، اظھار مي يھوديان كه با پول مسلمان شده بودند، سؤال مي

عامل اقتصادي ديگري كه به مسلمان شدن ). ھمانجا(از حقیقت بنمايم به من دو تومان دادند كه اقراري غیر 

كرد، قانوني بود كه در زمان شاه عباس اّول مطرح گرديد و آن اينكه با مسلمان شدن  مسیحیان و يھوديان كمك مي

ومت ناصرالدين اين قانون تا دوران حك. رسید يكي از معتقدين به اين اديان، ارث اقوام او به شخص جديد االسالم مي

و افرادي را كه طمع به اموال خاندان خود داشتند تشويق به مسلمان ) ٨٣لوي، ھمانجا؛ لكھارت، (شاه ُمجري بود 

شدند معموًال اّطالعات وسیعي نسبت به دين اّولّیه خود و نیز  كساني كه به اين دلیل مسلمان مي. كرد شدن مي

  . اي در مورد دين اسالم نداشتند مطالعه

در اينجا مناسب است كه . ناقضات و مطالب غیر عقالئي مذكور در كتب مقّدس ھم عامل مھّمي براي تغییر كیش بودت

اند و عاملي كه آنھا سبب تغییر كیش خود  چند تن از افراد جديد االسالم كه تألیفاتي بر ضّد مذھب قديم خود داشته

ر واقع تناقضات كتب مقّدس و اعتقادات پیروان دين اجداديشان و اينان معتقدند كه د. دانند مورد توّجه قرار گیرد مي

  . اند سبب تغییر كیش آنھا گرديده است اي كه درباره اسالم داشته مطالعه

وي در مورد زندگیش چنین . علیقلي جديد االسالم از علماي بزرگ مسیحي در عصر شاه سلطان حسین صفوي بود

بعد از بطالن داليل ايشان كه بر «و بعد مطالعه و تتّبع در كتب نصاري نموده و نويسد كه ابتدا نصراني بوده است  مي

علیقلي جديد االسالم ابتدا مورد اعتماد . كرده است» حقیقت مذھب خود دارند به بّینه و برھان عقلي اختیار دين حّق

علیقلي، دستنوشته (او » بروح القدس در قل«كردند كه  بطوريكه گمان مي. آنھا بود» سرامد پادريان«نصاري و 

بعد اين كتاب را . پس از مسلماني، كتابي به زبان فرنگي در جواب اعتراضات آنھا نوشت. طلوع كرده است) ١٢١١۶

  : خود به فارسي ترجمه كرد و ھداية الضالین و تقوية المؤمنین نامید به اين امید كه

آيد، اين نسخه  ي به كار نصاري اگر عقل داشته باشند ميانشاء اهللا تعالي بعد از اتمام ھمچنانكه آن نسخه اّول«

فارسي نیز در میان شیعیان به يادگار مانده بعد از مطالعه بر حقیقت مذھب خود واقف و باعث مزيد رسوخ ايشان گردد 

  ). ھمانجا(» .و از طريقه باطله نصاري اجتناب و احتراز الزم دانند

  : فصول متعّددي است كتاب وي چھار جلد است كه ھر يك داراي

  . جلد اّول، رّد اصول دين نصاري و ثبوت اصول دين مبین محّمد صّلي الّله علیه و آله و سّلم از كتب ايشان

  . جلد دّوم، در رّد فروع دين نصاري و ثبوت فروع دين محّمدي صّلي اهللا علیه و آله و سّلم از كتب ايشان
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  . المات ظھور رسول از كتب ايشانجلد سّوم، در اثبات نبّوت و خاتمّیت و ع

جلد چھارم، در اثبات امامت حضرات ائمه معصومین علیھم الّسالم و ظھور عالمات زمان قائم آل محّمد موافق كتب 

  . ايشان

وي اين كتاب را در پاسخ تبلیغات میسونرھاي اروپائي كه در ايران . علیقلي كتاب ديگري به نام سیف المؤمنین دارد

وي به اين دلیل كه به زبان . در اين كتاب سعي او اين است كه تحريفات كارگزاران كلیسا را افشاء كند. بودند نوشت

فرنگیان آشنا بود متوّجه واژگون سازيھايي كه يكي از پادريان نصارا در ترجمه كتب مقّدس از التین به عربي مرتكب 

مردم از «يكي اينكه . كند علیقلي در دو مسأله عنوان مي سّر اين تحريفات را. دارد گردد و پرده از آن برمي شده مي

، و ديگر »روي آن ترجمه عربي بر مضامین فقرات تورات آگاه گرديده، ايشان را در رسوخ به طريقه باطل مالمت نكرده

الم را اينكه وقتي علماي مسلمان خواستند بر اساس استدالل به كتب نصاري، دين آنھا را رد كنند و حق بودن دين اس

بنابر آنكه ترجمه عربي موافق «كنند  دانند بر اساس آن ترجمه عربي اقامه حّجت مي ثابت كنند، چون زبان التین نمي

خواھش نصارا به قالب زده شده بود بعد از آن كه نصارا بر اجوبه و داليل علماي اسالم مّطلع گرديدند از روي استخفاف 

  ). ۶٧٣١علیقلي، دستنوشته (» .نمودند شي ايشان ميدان رّد اقوال علماء كرده، اظھار بي

از آن «خواند  زيرا ھر كس آن را مي. از جمله تحريفات پادري نصاري اين بود كه ديباچه جرانیم را به عربي ترجمه نكرد

به . ددا و اعتمادش را نسبت به كتب آنھا از دست مي» رساند ديباچه علم به بازيچه بودن كتب و طريقه نصاري بھم مي

پس از آن ھر عبارتي را . اين جھت علیقلي تورات عربي را با التیني مقابله و ديباچه جرانیم را نیز به فارسي ترجمه كرد

به اين ترتیب كتاب قطور سیف . كه به نظرش دلیل بر حّقانّیت دين اسالم و رّد دين نصارا بود تفسیر و تأويل نمود

ترجمه اين دوازده فصل رشته غدر نصاري و يھود را بالكّلّیه منقطع و «ور گرديد كه با در آخر ھم يادآ. المؤمنین بوجود آمد

  ). ھمو، صفحه آخر(» .اعضاي مذھب باطل ايشان را به اين سیف قاطع از يكديگر منفصل گردانیديم

. است شخص ديگري از علماي نصاري كه مسلمان شد و به نام جديد االسالم معروف گرديد، حسینقلي داغستاني

آنگاه كه به . وي كه از ارامنه شیروان بود پس از فراگرفتن روسي و ارمني به مطالعه كتب تاريخي و مذھبي پرداخت

با آنان » با لباس مبّدل به خدمت ايشان رسیده«كرده شبھا » تكّلم«بطالن فرق مسیحّیت پي برد با علماء اسالم 

روس عربي و فارسي پرداخت و سپس به كشورھاي روس و بعد از مسلمان شدن به فراگیري د. كرد گفتگو مي

احداث كرد و » جوھر نفط كشي«در آنجا كارخانه . ساكن شد» امام جوادين«عثماني مسافرت كرد و در بغداد در جوار 

در مورد فرق اسالمي ھم تحقیق . كتاب كشف ظلم الملل نتیجه تجربّیات اوست. در ضمن آن به تألیف كتب پرداخت

كتابھايي نیز راجع به وضعّیت مسلمین و براي اصالح آنھا تألیف كرد كه از جمله . كتاب اخبار النجاري را نوشتكرده و 

  . تذكرة الّذاكرين و تذكرة المدّبرين است

بیش . ھجري چاپ شده است ١٣٢۴كتاب كشف الظلم عن معتقدات البابیة و بیان معتقدات المسیحیین وي در سال 

دھد كه او فرد پركاري بوده است و نسبت  آثار حسینقلي نشان مي. ب در رّد تفّكرات مسیحیان استاز نیمي از اين كتا

بیند،  زماني كه وي ضعف مّلت ايران را در مقابل اروپا مي. داده است به مسائل اعتقادي و اجتماعي واكنش نشان مي

يكي از . شیوه صحیح زمامداري را نشان دھد نويسد تا به حكومت و مردم نصیحت كند و كتاب تذكرة المدّبرين را مي

ظلم و ) رعاياي اجنبي(بايد برايشان «سفارشھاي او در مورد رعاياي اجنبي و اقوام يھودي و نصاري چنین است كه 
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اقوام يھودي و نصارا و غیر ذلك بايد در . تعّدي نشود و حّكام بايد با ايشان مدارا و با عدالت و انصاف و بصیرت حكم كنند

امن و امان باشند نه سر بلند كنند كه به اسالم زيادتي كنند و نه اسالم آنھا را در زير پا پامال كند، بلكه حكومت چنان 

بايد حكم و عدالت كند و چنین اظھار كند كه اين حكم خدا و رسول است تا كه ھر زمان مدح پادشاه كنند و از احكام 

  ). ١۴٢۴۴حسینقلي، دستنوشته (» .محّمد راضي شوند

وي نیز ابتدا مسیحي بوده و به درجه . ھاي پرآوازه عصر ناصري محّمد صادق فخراالسالم است از جديد االسالم

. بعد از آن به تحصیل علوم اسالمي پرداخت. سپس به تحقیق و تفّحص پرداخته مسلمان گرديد. كشیشي رسیده بود

اھل منبر ھم بود و در تأسیس مدرسه و روزنامه نیز . تشانزده سال در نجف تحصیل علم كرد و اجازه اجتھاد گرف

آثار زيادي دارد از جمله تعجیز المسیحیین و خالصة الكالم في افتخار االسالم كه به اشاره مرحوم . دست داشته است

 كتاب معروف او انیس االعالم في نصرة االسالم). »و«/ ١فخراالسالم، (آية اهللا العظمي بروجردي چاپ شده است 

ھاي عبدالرحیم خلخالي چاپ  اين كتاب در شش جلد با پاورقي. باشد درباره تحريف عھدين و ابطال اعتقادات كلیسا مي

وي ادّله كافي در اين مورد ارائه كرد آنگاه شاه او را ملّقب . ناصرالّدين شاه عّلت اسالم آوردن او را پرسید. گرديده است

  ). »د«ھمو، (به فخر االسالم ساخت 

  

دو اثر معروف از علماي جديد االسالم يھود وجود دارد كه به انتقاد . در بین يھوديان نیز افرادي زيادي مسلمان شدند

يكي از اينھا توّسط اسماعیل حاجي بابا و ديگري توسط محّمد رضاي . پردازد دين يھود و رّد آن و اثبات دين اسالم مي

  . جديد االسالم نوشته شده است

پس از . وي پس از تحقیق درباره اسالم، مسلمان شد. یل جديد االسالم از علماي معروف يھود در يزد بودمحّمد اسماع

فرزندش اسماعیل حاجي . داد بلكه جلسات بحث و مناظره با آنان تشكیل مي. ھا قطع نكرد آن روابط خود را با يھودي

) ١٠ص (ا به فكر نوشتن كتابي در رّد عقايد يھود افتاد بابا قزويني كه در دوران جواني در اين بحثھا شركت داشته بعدھ

دانسته از منابع عبري  وي چون زبان عبري مي. و كتاب محضر الشھود في رّد الیھود را با توّجه به بحثھاي پدر نوشت

آقاي سّید احمد حسیني نسخه . ھاي خّطي متعددي وجود دارد از كتاب محضر الشھود نسخه. استفاده كرده است

اي از اين  نسخه. ي كتابخانه وزيري يزد را بدون اينكه توضیحات و حواشي بر آن اضافه كند به چاپ رسانده استخّط

كتاب در كتابخانه آستان قدس رضوي وجود دارد كه تاريخ كتابت آن از نسخه يزد جديدتر است و در پايان مطالبي 

  ). ٩٠۴حاج باباي قزويني، مخطوط (تر از نسخه يزد دارد  اضافه

. كه ظاھرًا بايد تاريخ كتابت آن باشد) ٢٠/١۵٢آغابزرگ، (قمري نوشته است  ١٢١١صاحب الذريعه تاريخ تألیف كتاب را 

اساس بحث بر كتب مورد قبول يھود گذاشته . كتاب داراي ھفت باب است كه ھر باب شامل فصول متعددي است

  . كند سّلم را ھم بر اساس آن كتابھا اثبات مي شده است و پیامبري حضرت محّمد صّلي اهللا علیه و آله و

در كتابھاي تاريخي تا آنجا كه ). ١١۶كاشاني، (از نويسنده محضر الشھود در كتابھاي كالمي و اعتقادي ياد شده است 

كتاب تاريخ يھود ايران كه مطالب مربوط به يھود حتي مطالب جزئي و . مورد مطالعه قرار گرفت ذكري از او نشده است
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به اين جھت براي آشنايي با شخصّیت او . برد اي تاريخ يھود را ھم ذكر كرده است نامي از اين نويسنده نمي افسانه

  . تري داريم نیاز به بررسي بیشتر و عمیق

م  ١٨٢٢/ ق ·· ه ١٢٣٧محمد رضاي جديد االسالم معروف به مال آقا بابا يكي ديگر از علماي يھود است كه در سال 

وي ابتدا از ماليان بزرگ يھود بود و در ھنگام تشّرف او به اسالم جمعي از علماء و رجال سیاسي چون . يدمسلمان گرد

اسالم آوردن مّال آقا بابا موجب ناراحتي ). ١٠مّال آقا بابا، (مّال احمد نراقي و میرزا بزرگ قائم مقام حضور داشتند 

كتاب . د او نیز به نوشتن كتاب اقامة الشھود في رّد الیھود پرداختيھوديان گرديد و با ارسال افرادي عّلت را جويا شدن

م بوسیله علي بن الحسین الحسیني و با  ١٨٧۵/ ق ·· ه ١٢٩٢ابتدا به زبان عبري بود و بعد از مرگ مؤلف در سال 

ا در ابتداي محّمد رض. كمك برادرزاده مؤلف كه به زبان عبري آشنا بود، به زبان فارسي ترجمه و چاپ سنگي گرديد

  : نويسد كتابش مي

كمترين حقیر فقیر از سلسله علماي بني اسرائیل بودم و در میان ايشان از افاضل و اعیان بودم و ھمگي علماي بیت «

المقّدس و ارباب فھم آن طايفه به فضل و تّتبع من معترف بودند و در تمام عمر مشغول به تحصیل علوم و مطالعه كتب 

و متابعت رسوم انبیاء سلف و علماي خلف بودم و در آن تجسس و طلب به غیر از تمیز میانه حّق و سماوي و در مقام 

باطل اديان و وصول به طريق حّق و ايقان مطلبي و مقصودي نداشتم و پیوسته ظھور راه صواب را از مفتح االبواب 

  ). ٨ھمو، (» .بودم... سائل

خوانده است و عالوه بر كتاب اقامة الشھود كتابھاي محضر الشھود مفتاح صاحب الّذريعه او را از اكابر علماي يھود 

پیش از اين ذكر شد كه كتاب محضر الشھود متعّلق به حاجي بابا . را به او نسبت داده است) ٢/٢۶٣آغابزرگ، (النبّوة 

اھرًا شباھتھاي اسمي ظ. باشد اسماعیل قزويني يزدي است و نويسنده مفتاح النبّوة ھم محّمد رضا كوثر علیشاه مي

). ٢٧٢دھخدا، (و فرھنگ دھخدا) ١/٢مدرس، (سبب اشتباه صاحب الذريعة گرديده است و اين اشتباه در ريحانة االدب 

  . ھم راه يافته است

. اند در كتاب تاريخ يھود ايران نام او مّال آقا بابا فرزند رحیم ذكر شده، وي در اصل از يھوديان شیراز بوده كه به تھران آمده

كتاب تاريخ يھود ايران كه . مّال آقا بابا يكي از دو خاخام جامعه يھود تھران بوده و به سبب رقابت اسالم آورده است

بشّدت به جانبداري از يھود نوشته شده است اسالم آوردن او را ضربه بزرگي به پیكر نحیف يھود در آن روزگار ذكر 

ضت، ھم از جانب نويسندگان يھودي و ھم از جانب نويسندگان مسلمان اطالعات علمي و دانايي محّمد ر. كند مي

كرده، داناتر دانسته است  شلمو كھن صدق او را از رھبر ديگر يھوديان كه در آن عصر زندگي مي. تأيید شده است

ن سال رحلت محّمد رضا جديد االسالم مشخص نیست، اما بنا به گفته شلموكھن صدق در قبرستا). ٣/۵٧٠لوي، (

  : مسلمانان بر سر قبر آقا دفن گرديده و بر روي سنگ قبر او نوشته شده است

  

 رفتم از اين  ماز بھر آنكه طالب دين خدا شد مديدم محّمد است محمدرضا شد مدر اّمت كلیم خدا پیشوا شد

   نجھان ِبه بِر دوست شادما
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 رفتم از  نم از اين جھان ِبه بِر دوست شادمارفت ءدر مصحف كلیم و در احكام انبیا ماز منزل عدم بوجود آشنا شد

   ناين جھان ِبه بِر دوست شادما

  ). ؛ لوي، ھمانجا۴١٣مال آقابابا، (

به اين جھت . كتاب اقامة الشھود داراي چھار باب است كه بوسیله مترجم آن تفسیر و توضیح داده شده است

متن عبري كتاب فعًال در . باشد ترجم مشكل ميتشخیص اين موضوع كه كدام مطلب از نويسنده است و كدام از م

مترجم كتاب نوشته است كه يھوديان زماني كه متوّجه مسلمان شدن مّال آقا بابا شدند سعي در . دسترس نیست

اذّيت و بدنام كردم او كردند و بعد در صدد از بین بردن نسخه اصلي كتاب برآمدند ولي تا زمان مترجم موّفق نشدند؛ 

  ). ٢٨٩مال آقا بابا، (سعي كردند كه از ترجمه و چاپ كتاب ھم جلوگیري كنند حّتي آنان 

مطالب كتاب اقامة الّشھود كه بوسیله مترجم منقول رضائي نامیده شده است در قسمتھائي شباھت به كتاب محضر 

تا زماني كه متن  بھرحال. رود كه اين قسمتھا توّسط مترجم كتاب به آن اضافه شده باشد احتمال مي. الشھود دارد

  . ماند عبري كتاب به دست نیامده است، اين موضوع بصورت يك احتمال باقي مي

  

  

كند در  نفر ذكر مي ٨۵٠٠ارنست اورسل كه در عصر قاجارّيه از ايران ديدن كرد جمعّیت زردشتیان ايران را كمتر از  -١

البته تعداد يھوديان . نفر بودند ١٩٠٠٠نفر و يھوديان  ٢٣٠٠٠نفر و مسیحیان نسطوري  ۴۵٠٠٠حالیكه مسیحیان ارمني 

ك اورسل، ارنست، سفرنامه .ر(در زمان صفوّيه بیش از اين بود و از بعد فتحعلیشاه تعداد آنھا به اين مقدار تقلیل يافت 

  ). ٢٢۴اورسل، 

٢- Joubert   

٣- Lovies des Hags   

۴- Jerome ×avier   

كند كه در كتاب آئینه حّق نما خود  دكتر حائري در قسمت يادداشتھا ضمن توضیح در مورد اصل كلمه گزاويه ذكر مي -۵

اي ھمه گیر و فراگیر در  دلیل به شیوه ولي تّلفظ گزاويه ھر چند بي. نويسنده نام خويش را شاوير خوانده است

  ). ھمانجا(ھاي فارسي به كار رفته است  نوشته

قبًال ذكر . معّرفي كرده است» آئینه حّق نما«شیرو نیمر سواير را خالصه كننده كتاب . ھرست كتابخانه موزه بريتانیاف -۶

  ). Rieu. 1/4: ك. ر(كرديم كه اين شخص ظاھرًا ھمان گزاويه است 
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 ١۶۴۴تا  ١۶۵٠/ ··ه ١٠۶٠تا  ١٠۵۴ھانري كربن سال رحلت سّید احمد علوي را كه صاحب الذريعه بین سالھاي  -٧

  ). ٢١علوي، : ك. ر(ذكر كرده است » مصقل صفا«آورده، به اشتباه سال تألیف 

ك مصقل صفا، . ر. ذكر كرده است) Padre Brio(و پادري بريو ) Padre Juan(نام دو مبّلغ مسیحي را پادري جوان  -٨

ي آستان قدس رضوي موجود در كتابخانه مركز ٢۵۶كه به ش » مصقل صفا«؛ در نسخه خّطي ١١۶تصحیح ناجي، ص 

اند زيرا لفظ جوان كه در  توان تشخیص داد كه اينان دو پادري بوده اي نوشته شده است كه نمي است، مطلب به گونه

بعضي علماي نصاري مانند سخن سنج نكته دان «: دقت كنید. افكند فارسي متضاد پیر است خواننده را به اشتباه مي

در فھرست كتابخانه بريتانیا ھم نام دو » ...اظ و معاني توي بريو پادري بريو از مصّنفاتپادري جوان و عارف روابط الف

  ). Rieu, 1/4(پادري جداگانه ذكر شده است 

٩- Carmelites   

١٠- Philippo Guadagnolo   

١١- Bona Vanture malvalia   

١٢- Chesavit   

، الشیخ محّمد جواد البالغي، مدرسه سیار، ترجمه الرحلة المدرسة :اين كتاب به فارسي ھم ترجمه شده است -١٣

  ). تا جا، نصر، بي بي. (و. السّیاره، ترجمه ع

م  ١٧۴۵/ عبري  ۵۵٩۶كند كه تأسیس جامعه يھود تھران در سال  لوي از يادداشتھاي شلمو كھن صدق نقل مي -١۴

  ). ۴٧١ص ( انجام شد  در عصر نادرشاه

١۵- Per Bazen   

١۶- Wolff   

١٧- Henry Martin   

١٨- Sir Gore Ouzely   

١٩- Lee   

٢٠- Controversial tracts on christianity and Mohammadanism [Cambridge, 1924 .[  

٢١- Pfander   
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در ھمان فیلیپ بوده است كه مارتین ھمنامي كتاب مارتین و فاندر اين شبھه را ايجاد كرده است كه شايد فان -٢٢

؛ اّما با توّجه )، قسمت پانوشت٣٣مصقل صفا، تصحیح ناجي، ص : ك.ر. (كتابش را بر اساس كتاب او تنظیم كرده است

تواند  شود كه او نمي و فاندر وجود داشته، مشّخص مي ١٢٧٠اي كه بین شیخ رحمت اهللا ھندي در سال  به مناظره

  . باشد -زيسته  مي) ١٢٢٧متّوفي (از مارتین  كه سالھا قبل -فیلیپ 

م در بوستن چاپ كرد و در آن حتي المقدور از انجیل و  ١٨٣٧نورتن از متعّصبین مسیحي بود كه كتابي در سال  -٢٣

میرزا يوسف تبريزي، لسان الحّق في اثبات مظالم المسیحیین، تبريز، اسكنداني، (كتب مقّدس حمايت كرده است 

  ). ٢٢١- ٢، ص ١٣٣۶

ماكس مولر شش دين بزرگ جھان را به دو دسته تقسیم كرده است كه اين تقسیم بندي امروز نیز مورد استفاده  -٢۴

يكي از اديان تبلیغي و ديگري اديان غیر تبلیغي كه در ذيل دسته اّول بودائّیت، مسیحّیت و اسالم است . گیرد قرار مي

آرنولد، توماس، چگونگي گسترش اسالم، ترجمه حبیب اهللا . (تي استو تحت عنوان دّوم يھودّيت، برھمايي و زردش

  ). تا عاشوري، سلمان، بي

در اسرائیل بین خاخام بزرگ و دولت اسرائیل نزاع بر سر اينكه چه كسي يھودي است درگرفت از نظر حكومت و  -٢۵

را كه از پدر و مادر يھودي و مورد  ولي خاخام بزرگ ھر يھودي. شد ديوانھاي اسرائیل ھر اسرائیلي يھودي محسوب مي

  ). ، ح٣۶ظفر االسالم خان، (اعتبار دانست  قبل كنیسه سّنتي، زاده نشده باشد بي

ايران ھمیشه درباره رعاياي غیر مسلمانش و «: كند رائین از قول دكتر كتابچي از ارامنه معروف تھران نقل مي -٢۶

اين » .است كه دولتھاي اروپائي خوب بود آن را سرمشق قرار دھنداي بوده  مخصوصًا ارامنه داراي سیاست آزادانه

  ). ١۵ايرانیان ارمني، ص . ك.ر(چاپ شد و بعد توّسط تقي زاده به فارسي ترجمه گرديد  ١٩١٧مقاله در سال 

  


