
 
 نویسي دیني در عصر صفویّھ و دوران نخستین قاجاریّھ  درآمدي بر ردیّھ

 وضعیت پیروان كیش مسیح و یھود در ایران 
ّغین اروپائي در ایران و آثارشان   مبل

غین اروپائي بعد از انقراض صفویّھ و ایجاد جنبش ردنویسي  ّ  تكاپوھاي مبل
ر جدید االسالم ّ  ھا  تغییر كیش و نوع تفك

 
 نویسي دیني در عصر صفویّھ و دوران نخستین قاجاریّھ درآمدي بر ردیّھ

 زاده  طاھره عظیم

 : چكیده 

ني  در دوران صفویھ و آغاز قاجاریھ، بسیاري از مسیحیان و یھودیان در ایران زندگي مي شتیان ایرا نان از زرت شمار آ كھ  كردند، چنان
 . نژاد بیشتر بود

غي  بھ علت وضعیت سیاسي خاص این دوران شمار بسیاري از سفرا و نمایندگان سیاسي اروپا بھ ایران مي ً ھیئتھاي تبلی آمدند و معموال
ماده . كردند مسیحي نیز آنھا را ھمراھي مي ستعماري آ ھاي ا براي حكومت نھ را  ین زمی تھ ھمچن سیحیت پرداخ ین م یغ آئ این ھیئتھا بھ تبل

بود. كردند مي مذھب خودشان  یت  فاع از حقان سالم و در د سلمان و . یكي از مھمترین فعالیتھاي آنھا نوشتن كتابھایي بر ضد ا ماي م عل
 . اي در این زمینھ بھ وجود آمد كتابھاي زیادي بر ضد آنھا نوشتند، چنانكھ ادبیات گسترده) ھا جدید االسالم(نیز مسلمانان 

 . دھد این مقالھ این ادبیات را در عصر صفویھ و قاجاریھ مورد بررسي قرار مي

گیزه: كلیدواژه سالم مسیحیت و یھودیت در ایران، مبلغان مسیحي، علل و ان ین، جدیداال ییر د مھ ھاي تغ ھاي فارسي و عربي  ھا، ترج
 . نویسي كتاب مقدس، ردیّھ

شینھ كدیگر پی ین ی بر آئ سالم دارد بحث و مناظره بین مسلمانان و یھودیان و نصاري و رد نوشتن  تاریخ ا یران از . اي طوالني در  در ا
نھ رد نویسي، در  سترده در زمی ثاري گ كرد و آ شتري  شد بی یان ر ین اد پیروان ا یان  قادي م عصر صفویّھ بھ بعد بحثھاي كالمي و اعت

 : شوند ھا بطور كلي بھ دو دستھ تقسیم مي این ردیّھ. جامعھ مسلمانان بوجود آورد

 . اند مناقضاتي كھ توسّط علماء و صاحب نظران مسلمان نوشتھ شده - 1

 . اند ھا بعد از مسلماني بر ضد آئین خود نگاشتھ ردودي كھ جدید االسالم - 2

نھ مدي، زمی یش درآ نوان پ كھ بع ست  صدد آن ا شتار در  ین نو ستین   ا صفویّھ و دوران نخ صر  یران ع سي در ا گي رد نوی ھا و چگون
ّھ این مطالب بدین جھت مطرح نمي. حكومت قاجار را بررسي كند شكار  البت سلمانان را آ گردد كھ اختالفات بین مسیحیان و یھودیان و م

جود  قرن در بو ین دو  شان در ا نان و دولتھای كھ آ پائي و نقشي  ین ارو ھاي مبلغ نوع فعالیت كند، بلكھ ھدف آن این است كھ از یك سو با 
 . ھا را در این زمان روشن كند اند آشنا شده و از سوي دیگر نگرش و نقش جدید االسالم آمدن كتب رد نویسي داشتھ

ر مذھبي ـ اجتماعي این مرز و بوم و ادبیّاتي كھ در این   ھمانطور كھ ذكر شد این نوشتھ مقدمھ ّ اي است بر یك بحث اساسي در تاریخ تفك
شده لق  نھ خ ند زمی نش .ا شان؛ واك یران و آثار پائي در ا ین ارو یران؛ مبلغ ھود در ا سیح و ی یش م پیروان ك ضعیّت  ظور و ین من براي ا

ّر جدیداالسالم  . اند ھا مطرح شده اندیشمندان مسلمان ایراني در برابر آنھا؛ وضعیّت تغییر كیش و نوع تفك

 وضعیت پیروان كیش مسیح و یھود در ایران

ھودي  سیحي و ی یادي م عداد ز كھ ت ید  سبب گرد سي آن  یائي و سیا ّت خاص جغراف صفویّھ و موقعی وسعت سرزمین ایران در روزگار 
بل از  یران ق سمي ا ین ر پیروان د كھ  ید  شتیان گرد نتر از زرت سیار فزو كنار مسلمین زندگي كنند؛ بطوریكھ جمعیت پیروان این ادیان ب

شاه ) 1589-996/1629-1038سلطنت (شاه عباس یكم  1.اسالم بودند بھ  سبت  كھ ن شھر زعم را  یان  سخیر گرجستان، یھود عد از ت ب
قل ) 3/1051لوي، (ایران اظھار اطاعت كرده بودند بھ مازندران  صفھان و مازندران منت بھ ا ستان  و مسیحیان را از گرجستان و ارمن

كرده. كرد كر  تن ذ چون از  جمعیّت یھود ایران را در زمان سلطنت شاه عباس یكم سیصد ھزار  عالي،  بھ  ّت  ین جمعی تدریج ا كھ ب ند  ا
شاه  سلطنت فتحعلی غاز  كھ در آ فت؛ بطوری یل یا ھاجرت تقل یش و م ییر ك شت و كشتار، تغ ُ شین، ك ھودي ن -1250(دست دادن نواحي ی
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 ). ھمانجا(بھ پنجاه ھزار تن رسیدند ) 1212/1834-1796

شاه عباس . دادند مسیحیان نیز جمعیّت زیادي را تشكیل مي فر توسّط  ھزار ن با بیست  تدا  صفھان اب شھر ارمني نشین جلفا در نزدیكي ا
بر). 567الكھارت، (جمعیّت آن بھ حدود چھل ھزار تن رسید  1110/1699در سال . این عدّه بسرعت افزایش یافت. تشكیل گردید ژو

 ). 4بھ نقل از رائین، (فرانسوي كھ در دوران سلطنت فتحعلیشاه بھ ایران آمد، جمعیّت ارامنھ را ھفتاد ھزار تن ذكر كرده است  2

شت قش دا ّت ن سیحیّت و یھودی ا . ھمسایگي و رفت و آمد معتقدین بھ این ادیان با مسلمانان در تشویق علماء بھ نوشتن كتاب درباره م ّ ام
پا از  یران و ارو ین ا بط ب سترش روا كرد، گ فراھم  یان را  سیحیان و یھود بر ضد آراء م تاب  شتن ك شد و نو نھ ر مسألھ اساسي كھ زمی

 . عصر صفویّھ بھ بعد بود

ّغین اروپائي در ایران و آثارشان  مبل

مي ً با یك ھیأت تبلیغاتي ھمراھي  . شدند ایران در این زمان ھر روز پذیراي سفراء و نمایندگان سیاسي كشورھاي اروپائي بود كھ اكثرا
ھا این گروه تبلیغاتي مذھبي، ھمچون  ستعماري آن نافع ا براي م نھ را  بازوي كشورھاي اروپائي در كشورھاي شرقي عمل كردند و زمی

بت . آوردند فراھم مي غرب، ثا بورژوازي  مدّن  دكتر عبدالھادي حائري در كتاب نخستین رویاروئیھاي اندیشھ گران ایران با دو رویھ ت
یران و  بار ا پا بـھ در شاھان ارو شتیباني پاد با برخـورداري از پ خود را  شان آزمـوده  یك ، كشی كھ چگونـھ كلیسـاي كاتول ست  كـرده ا

ند  ست یاب ستعماري د ستھاي ا بھ خوا عدد  ند از راھھاي مت مان بتوان و  11حائري، فصلھاي (كشورھاي خاور زمین فرستاد، تا آن حاك
12 .( 

قرن  خر  لت  15/ ··ه 9در اوا كھ آن دو دو شرط  ین  با ا كرد  سیم  غال تق سپانیا و پرت ین ا شده را ب تح  شف و ف پاپ سـرزمینھاي ك م، 
ھي. استعمارگر در مسیحي ساختن مردم این سرزمینھا كوشش كنند یي د سال  3پادشاه فرانسھ، لویي سیزدھم بھ فرستاده خود لو كھ در 

مي 1036/1626 ستاده  براي آن فر ھي  قاي د كھ آ ّت حقیقي  ً خاطرنشان ساخت كھ عل قراري  بھ ایران اعزام شده بود، صریحا شود، بر
ست  شور ا ین ك سھ در ا فوق فران جارت و ت ست آوردن ت بھ د یران و  یك در ا مو، (مذھب كاتول ند ). 476ھ سوي ھ پاني فران سیس كم تأ

برد  سر  یران ب ّالعات و تجربیات یكي از ھمین كشیشان بھ نام رافائل دومان بود كھ سالھا در ا -1055/1696-1108(شرقي مدیون اط
 . و منافع سیاسي دولت استعماري فرانسھ را فراھم كرد) 1645

 
سال  یران در  شور ا نام ك بھ  تابي  سھ  1071/1660وي آگاھیھاي خود را بصورت ك یار دولت فران شتھ تحریر درآورد و در اخت بھ ر

غیــن مســیحي وارد خــاور زمیــن شــدند). 113میراحمــدي، (گذاشــت  ّ غیـن از فرقــھ. پــس از ایــن مبل ّ اي از  شــاخھ: ھــاي اگوسـتین ایــن مبل
ین . اي از فرانسیسكنھا، و كرملي بودند كھ بتدریج كشیشان پروتستان و یسوعي نیز بھ آنھا اضافھ گردیدند شاخھ: ھا، كاپوسین دومینكن ا

ّغین اروپائي كتبي بھ نفع آئین یھود و نصارا و مخالفت با اسالم تألیف كردند ند، .  مبل شان داد ھا واكنش ن بر آن ھم در برا علماي مسلمان 
 . در نتیجھ یك سلسلھ ادبیات كالمي در زمینھ ردّ آئین مسیح و یھود بوجود آمد

یھ شت ژروم گزاو تاب نو سي ك بھ فار سالم  بر ا  ّ خویش و رد ین  بات د براي اث صر صفویّھ  كھ در ع ّغین مسیحي  4از مشھورترین مبل
وي كتابي بھ نام آئینھ حق نما نوشت و آن را بھ این جھت آئینھ حق نما نامید كھ انسان خردمند و كنجكاو، بدي و . بود) م 1617متوفي (

جالل . تواند در آن مشاھده نماید خوبي مذھب خود را مي بار  مان درازي را در در بود ز تھ  ند رف بھ ھ غي  یأت تبلی مراه ھ كھ ھ یھ  گزاو
یھ . وي اكبر شاه را تشویق بھ ترجمھ كتب مھم دین نصاري بھ زبان فارسي كرد. الدّین اكبر پادشاه مغولي ھندوستان گذراند تاب گزاو ك

 . داراي پنج باب است كھ ھر باب فصول متعدد دارد

مي پادري مسیحي وارد بحث  با  سلمان  یم م كھ حك ست  صورت ا بھ این مي شیوه كتاب  خود را مطرح  سؤاالت  شخص . سازد شود و 
ّ خوانده مي ھا  شود، او نیز از پادري سؤال كرده بر آئین مسیح ایراد وارد مي دیگري ھم وجود دارد كھ مال پادري بار ستدالل  ا ا ّ ند، ام ك

ّ را بھ این اظھارات  مي» نماید مرا آنچھ از شما استماع نمودیم بسیار بسیار پسندیده مي«، ».خوب ثابت كردید«مال ند وادار  سرانجام . ك
انیّت سخنان پادري را پذیرفتھ و مسیحي مي ّ  : گوید آنگاه پادري مي. شوند حق

شید« خود ك سوي  یده ب ر گردان نوّ مان م نور ای بھ  شید و  بھ . منت مر خداي را كھ چشم ایقان شما را توتیائي بینائي بخ یدواري  نون ام اك
یغ  عنایت باري چنانست كھ توفیق بخشید شما را تا استقامت در راه این دین كھ از ھمھ اولي و اصوب است بھ تمام اطاعت و كوشش بل

بي نمایید زیرا كھ بي ھاي حضرت  ستعانت دعا ستمداد و ا بھ ا ما و  یم  شك و شبھ از این راه بھ دستیاري حضرت مسیح صاحب  بي مر
 ). گزاویھ، نسخھ خطي(» .مبارك پارسا كھ والده او و خداوند ماست بھ فرودس برین خواھید رسید

ست . در كتابخانھ آستان قدس رضوي موجود است كھ مؤلف آن ناشناس ذكر گردیده است» آئینھ حق نما«اي از كتاب  نسخھ ا در فھر ّ ام
ّي آن كتابخانھ، نویسنده كتاب، پادري زیر و نیمو شاویر ذكر شده است  یي، (كتب خط ست )1وال یھ ا مان گزاو ً ھ ظاھرا كھ  حائري، (، 
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502(5 . 

ست عروف ا ما م حق ن نھ  نام منتخب آئی بھ  یده و  لف آن تلخیص گرد ما توسّط مؤ ماي  6.كتاب آئینھ حق ن كي از عل مد علوي ی سیّد اح
یّھ صر صفویّھ و . اي بھ نام مصقل صفا در تجلیھ آئینھ حق نما در ردّ تثلیث نصاري نوشت اصفھان بر این كتاب ردّ ماي ع علوي از عل

ّق كركي بود كر  وي تألیفاتي در زمینھ. شاگرد و داماد میرداماد و نواده محق تاب از او ذ ھاي گوناگون از جملھ فلسفھ دارد، حدود چھل ك
یق را ). 99-102علوي، (شده است  ھد عت تاب ع ست ك ستھ ا پروفسور ھانري كربن معتقد است كھ او بھ زبان عبري مسلط بوده و توان
بان  وي احتمال مي. شرح كند بھ خوبي ز ستھ  یل توان دھد كھ علوي ارتباط محرمانھ با علماي یھود و احبار ایشان داشتھ است؛ بھ این دل

  7)22ھمو، (عبري را بداند 

یان  سیّد احمد علوي دو كتاب دیگر نیز در ردّ بر مذھب یھود و مسیحیّت تألیف كرده بود بھ نامھاي صواعق رحمان در ردّ مذھب یھود
شان . و اللوامع الربّانیّة في ردّ شبھ النصرانیّة ھاي ای سایر كتاب بور و  تورات و ز ییر  یان تغ یان و در ب مذھب یھود ست در ردّ  تاب نخ ك

شد. است ً باید قبل از تألیف مصقل صفا با نداریم. سال نوشتن این كتاب معلوم نیست، ظاھرا تاب  ین ك مورد ا شتري در  ّالع بی ً اط عال . ف
كي از  ّة در ردّ ی مع الربّانی گر اللوا تاب دی یان«ك سان فرنگ سال » قسی حرم  تألیف آن م تاریخ  شده اسـت و  شتھ  1612/··ه 1031نگا

 ). 159آریان، (نام قسیس فرنگي مشخص نشده است . باشد مي

ّغان مسیحي مي 8كتاب گزاویھ بوسیلھ مبل مان  بھ دست سیّد احمد علوي  ّ ھدي صاحب الز ضرت م شتھ خودش ح بھ نو نا  كھ ب سد و او  ر
لھ  سیحیان از جم غات م علیھ السّالم را در خواب دیده و مأمور شده بود كھ كتب نصاري را پاسخ گوید؛ اقدام بھ تألیف كتبي بر ضد تبلی

و » خزعبالت«است و در آن سخنان گزاویھ را در كتاب آئینھ حق نما،  1622/ ··ه 1032زمان تألیف كتاب سال . كند كتاب گزاویھ مي
ھات« ُرّ كھ «بود » آن آئینھ بھ كدورت شبھ و شكوك غبار آلود«نویسد چون  وي مي. خواند مي» ت تاد  فالمحالھ آن را حاجت بھ مصقلي اف

شر «باشد و با خطاب  كتاب مصقل صفا داراي یك مقدّمھ و سھ فصل مي» .رنگش را حك و تجلیّھ و غبارش را محو و تصفیھ كند یا مع
 ). علوي، نسخھ خطي(كند  كتب مقدّس و باورھاي مسیحیان را نقد مي» النصاري

تاب او . را بھ فكر پاسخ انداخت 9كتاب علوي بر ضدّ مسیحیّت مورد توجھ نصاري واقع شد تا آنجا كھ مسیحیان كارملي بھ این جھت ك
ندلي گواد گ كھ در  10را بھ رم فرستادند؛ چندي بعد از آن یكي از مسیحیان فرقھ فرانسیسكن بھ نام فیلیپ  شت  تاب وي نو بر ك سخي  پا

یا. م، در رم منتشر شد 1613/ ··ه 1041سال  مال وال ناوانتور  نام بو بھ  گري  سال  11شخص دی ّام در  مان ای یز  1038/1628در ھ ن
شھاي مصقل «یكي از دوستان گزاویھ ھم كتابي در ردّ مصقل صفانوشت بھ نام ). 158آریان، (جوابي بر ضدّ مصقل صفا نگاشت  آالی

بوده است » صفا تاب  خب آن ك بر مت ّي  ھاي او متك ست و جواب یده ا ما را ند حق ن نھ  و ضمن رّد سخنان علوي گفت كھ علوي كتاب آئی
 ). 159ھمو، (

ك علماء براي نوشتن كتابھائي در ردّ مسیحیّت گردید ً محرّ دا پس از . كتاب فیلیپ گواد گندلي بھ ایران آمد و مجدّ سال  صد  كھ سی بطوری
ً ر. (او ھم علماء از او یاد كرده و مطالبش را ردّ كردند  ). كاشاني: ك.مثال

ّغ دیگري كھ بر ضدّ اسالم كتاب نوشت شزو بود 12مبل سوي  مي. كشیش فران شمار  سوعیین ب گاه ی ست بن ستین سرپر كھ نخ فت،  وي  ر
كرد  -وزیر اعظم صفوبیّھ  -كتابي در اثبات دین مسیح بھ فارسي نوشت و آنرا بھ اعتماد الدّولھ  قدیم  یز ). 91شاردن، (ت لھ ن اعتمادالدّو

ند یب دھ شزو ترت با  ناظره  جالس م تا م ست  ماء خوا سال . از عل ند  مدّت چ بھ  ناظرات  ین م شید ) 1652-1063/59-1070(ا طول ك
 ). 485حائري، (

بان . گبرائیل افرنجي نیز مسیحي دیگري بود كھ كتابي در اثبات دین مسیح نوشت با ز بود،  برده  او كھ مدّتھا در اصفھان و تبریز بسر 
ھ عقلیّھ و نقلیّھ براي احقاق عقاید نصارا استفاده كرد ّ بر . تركي و عربي و فارسي آشنا بود، كتاب خود را بھ زبان عربي نوشت و از ادل

حقّ را  صرة ال تاب ن بود ك شنماز  ستان پی نیز در گرج مدّتي  كھ  سلیمان صفوي  شاه  صر  ماي ع ردّ كتاب او، ظھیر الدّین تفرشي از عل
سالھ . تفرشي از روش مناظره و سؤال و جواب براي ابطال آئین مسیح و اثبات دین اسالم استفاده كرد. نوشت ند ر تداء مان تاب اب ین ك ا

جي . افرنجي بھ عربي بود و چون شاه از تفرشي خواست كھ آن را بھ فارسي ترجمھ كند او نیز این كار را انجام داد بین تفرشي و افرن
 ). 486-7ھمو، (اي ھم در گرجستان صورت گرفت  مجلس مناظره

 
ست بھ زبان عربي ا سالم  في اال لة  شد مقا سال . كتاب دیگري كھ بر ضدّ اسالم بوسیلھ تبلیغگران اروپائي نوشتھ  سنده آن جرجس  نوی

في (انگلیسي  ست) م 1149/1736متوّ كرده ا مھ  بي ترج بھ عر شم آن را  نام ھا بھ  صي  بوده و شخ سي  بھ انگلی تاب  ّھ اصل ك . بود البت
ید تاب . ترجمھ كتاب بوسیلھ جمعیة الھدایة در مصر منتشر گرد لب آن ك ضد مطا بر  سندگاني  مد و نوی یران آ بھ ا نیز  تاب  ین ك عدھا ا ب

د . كنیم كتاب بیان الحقّ را در جواب او نوشت از جملھ میرزا صادق فخراالسالم كھ بعد از این درباره او صحبت مي. نوشتند ّ شیخ محم
شت  جرجیس نو ھاي  بالغي از ). 161-2آریان، (جواد بالغي نیز كتاب الھدي إلي دین المصطفي را در اثبات دین اسالم بر ضد باور

ست. علمائي است كھ چندین كتاب بر ضدّ مسیحیّت و یھودیّت نوشتھ است بوده ا نیز وارد  عبري  بھ زبان  گر او الرحلة . وي  تاب دی ك
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یتھاي كشیشان مسیحي است ّ   13.المدرسیة او المدرسیة السیّارة ھم در ردّ این دو مذھب و فعال

ّغین اروپائي بعد از انقراض صفویّھ و ایجاد جنبش ردنویسي  تكاپوھاي مبل

شد ین . با حملھ افغانھا بھ ایران و انقراض سلطنت صفویّھ اوضاع كشور بھ شدّت آشفتھ  ست ا شاه، سیا سیدن نادر مت ر بھ حكو عد از  ب
بود كدیگر  بھ ی سي . پادشاه نزدیك كردن ادیان  بھ فار قرآن  تورات و زبور و اناجیل و  عني  قدّس، ی تاب م ھار ك كھ چ ستور داد  نادر د

صفویّھ ). 470لوي، (ترجمھ شوند و افرادي را تعیین كرد كھ این كتابھا را براي او بخوانند  بل در دوران  سالھا ق كھ از  سیح  انجمن م
مان  در ایران فعالیّت مي ین ز ھم در ا ھران  ھود ت عھ ی ید) م 1158/1745(كرد؛ جام سیس گرد ضاع  14.تأ لیرغم او پائي ع ین ارو ّغ مبل

جھ دكتر شعباني مي. نابسامان ایران دست از فعالیّت برنداشتند اي  نویسد كھ روابط ایران و فرانسھ از نظر سیاسي در عصر افشاریّھ نتی
ا روابط مذھبي شامل این مقولھ نمي ّ نوان . شود نداشت ام بھ ع سھ  كان فران خش كما سا«چھ در این ب بزرگ كلی ختر  قش » د فوق و «ن مت

مي) 482شعباني، (» .مرجحي در ایران داشت ّت  ّت ھمچنان فعالی پرتالش ژزوئی شان  ند كشی قش  15پربازن. كرد سوي ن شیش فران ك
شت یران دا سیحي ا عامي م قات  ین طب بار و ب ّري در در سالھاي . مؤث كھ در  مي) 1741-1747/ ··ه 1154-60(او  یران  ست  در ا زی

كھ عنوان  فت  في كرد و نفوذش تا آنجا باال گر ا نزد نادرشاه بھ دروغ خود را پزشك معرّ براي تبلیغ آئین مسیحیّت بھ ایران آمده بود، امّ
ل«  ). 163حائري، (یافت » طبیب اوّ

ھا را  ین آن ّغ ھاي مسیحیان و مبل كھ آزادی خان وجود دارد  لي مراد خان و ع كریم  در عصر زندیّھ فرمانھائي از فرمانروایان این سلسلھ 
مي ند تأمین  یم«. ك سیھ حك پادري فرن سیحیة  مدة الم خان و » ع كریم  یم«نزد  نوس حك پادري اورا سیحیھ  مدة الم لي » ع ضور ع بھ ح

لك محروسھ«خواست این پادریان، آزادي . مرادخان رسید ھا در مما یان و خلیف كھ» پادریان فرنگ ستھ «: بود و این كھ خوا جا  ھر ك در 
یم گیرند كرده، تعل ّف و سكني كرده، ھر یك از ارامنھ و عیسویان و اوالد ایشان كھ خواستھ باشد نزد ایشان آمد و شد  ئم (» .باشند توق قا

 ). 105-6مقامي، 

ین . در دوره نخستین حكومت قاجاریّھ رفت و آمد مبلغین مسیحي افزایش چشمگیري یافت قاد آئ كردن و انت براي ردّ  تكاپوي علماء نیز 
ند ھدي . مسیح و یھود بیشتر شد؛ تا آنجا كھ بسیاري از اندیشمندان اھل قلم این عصر تألیفي در این زمینھ دار گار روزگار ولیع مد ال حا

مي عباس میرزا رازمان بحبوحھ فعالیّت مذھبي و تدوین رسالھ سحیّت  ند ھاي جدلي علیھ صوفیگري، اخباریگري و م مان . دا ین ز در ا
ّت مي مي 16ولف. بردند علماء از مناظره لذ شیرازي سخن  ھد  خارجي از مالقات با یك مجت با  مھ  كھ مكال ید  شت و  گو ست دا ھا را دو

 ). 169الگار، (بخشد  گفت بھ فھم حلوت مي مي

باط . از كشیشان معروف بود كھ در آغاز دوران قاجار بھ ایران آمد 17ھنري مارتین یران ارت ستان در ا سفیر انگل كم  وي با سرجان مل
مي . سفیر دیگر انگلستان قرار گرفت 18داشت و بعد از ورود بھ ایران تحت حمایت سرگوراوزلي قش مھ اوزلي فراماسونر معروف ن

شید یران كو یران . در اجراي سیاست استعماري انگلیس در ایران داشت و در معاھده گلستان بھ ضرر ا شتن ا ست واگذ او طرفدار سیا
دھد كھ تا چھ اندازه فعالیّتھاي  حمایت اوزلي بعنوان كارگزار قدرتمند كشور انگلستان از مارتین نشان مي. در ناتواني و وحشیگري بود

 . مارتین بھ نفع سیاست استعماري انگلستان بوده است

سنده « ھاي ب گي و آگاھی قدان آزمود با ف بود و  شتھ  ھاني گذا ست ج گرداب سیا گام در  بار  براي نخستین  یران  كھ ا گامي  درست در ھن
بود بان  بھ گری ست  سھ د یس و روس و فران ند انگل ھي مان ستعمارگر و فزونخوا ین ... پیرامون دیپلماسي اروپا با دولتھاي ا ھنري مارت

مھ جراي برنا نان آن  براي ا مائي كارگردا ستیاري و راھن فراوان از د خورداري  با بر یس و  ستعمار انگل سوداگري ا ستاي  ھائي در را
مي. سیاست، گام بھ خاك ایران نھاد مارتین ن ین راه دستیابي بھ این خواست از سوي ھنري  جز از ا ست  ندد توان ھره ب یش : ھا چ یغ ك تبل

شھ ساختن اندی ھ  یان، متوجّ مذھبي ایران بي  مسیح، سست ساختن بنیاد باورھاي  سي و مذھ یژه دستگاھھاي رھبري سیا گاني بو ھاي ھم
مي جا سرچشمھ  شت و از آن شھ دا شتن  ایران بھ مسائل فكري و عقیدتي و معنوي كھ در كشور انگلیس ری سخن بازدا یك  بھ  گرفت، و 

سویھ  مھ  یاروئي ھ غرب و رو جامعھ ایران از گزینش راھي درست براي آشنائي ژرف و بنیادي بر ژرفاي دو رویھ تمدن بورژوازي 
مارتین در درازاي درنگ . با آن ھنري  كھ  ست  شگر، آن ا یك گزار تاریخي ن مدارك  سناد و  ھھ  16ا مھ (اش  ما سپتامبر  1811از  تا 

 ). 516حائري، (» .در ایران این وظائف استعماري را در چارچوب توانائي خویش بھ بھترین شیوه انجام داده است) 1812

بي  سالم كتا یامبر ا یامبري پ یل پ پیرامون دال كھ  ست  شیراز خوا ھدین  كي از مجت مارتین جلسات بحث در شیراز تشكیل داد، سپس از ی
ً یكي از آنھا ھمان . بنویسد و چون مجتھد مزبور چنین كرد، مارتین دو كتاب در پاسخ او نوشت شتھار » میزان الحقّ «ظاھرا كھ ا است 

شت). ھمانجا. (زیادي كسب كرد مھ دا مرگ او ادا عد از  سالھا ب تا  كھ  ید  جاري گرد مارتین  ضد  بر  یّھ نویسي  . پس از آن سیلي از ردّ
مي . علماي مذھبي، متصوفھ و سیاستمداران بر ضدّ مارتین كتاب نوشتند 1231م (مشھور است كھ مجتھد معروف آن زمان میرزاي ق

كرد  بعد از انتشار آراء مارتین رسالھ) 1816/ سحیّت رد  سالم و م مورد ا سخنانش را در  شت و  ید او نو ضدّ عقا بر  مام  مو، (اي نات ھ
525 .( 

مارتین نگاشت ھاي  ضدّ باور بر  ّھ  سیف االم نام  بھ  تابي  نیز ك عروف  ّ احمد نراقي عالم م تن از . مال تاب، وي ده  ین ك شتن ا براي نو
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ند  سي برگردا بھ فار ھود را  مذھب ی بھ  بوط  ثار مر یق و آ ھد عت خاخامھاي كاشان را دعوت كرد و بھ یاري آنان تعدادي از عبارات ع
 ). 168الگار، (

ّ علي نوري اصفھاني  كھ ) 1246/1830م (مال شفتي  باقر  د  ّ یھ كھ با میرزاي قمي روابط دوستانھ داشتھ است و سیّد محم ّ از علماي امام
شویق او . كرد، كتابي بر ضدّ مارتین نوشت از علماي بسیار مشھور آن عصر است بھ وي اقتدا مي بزرگ در ت قا  میرزا آ شاه و  فتحعلی

بي نوري معتقد بود كساني كھ با مارتین بحث كرده). 6/246مدرس، (براي نگاشتن این كتاب نقش داشتند  شتر از  ند، بی ند  ا ني بود خبرا
ّ میزان الحقّ مشھور است: كتاب وي بھ نام). 536حائري، (اند  كھ خود را در زمره علماي اسالم دانستھ ة االسالم في رد  . حجّ

شاد  ھاي ار بھ نام شت  مارتین نو ھاي  بر ضدّ باور تاب  ھم دو ك شاه  ثر علی بھ كو ّص  مداني متخل د رضا ھ ّ از صوفیان بزرگ، آقا محم
ل است ّ تاب او نده ك م تكمیل كن ّبین و مفتاح النبوه كتاب دوّ ة خاتم الن ین، في اثبات نبوّ ّ مبریج دوازده  19لي. المضل شگاه ك بي دان ستاد عر ا

بھ  نام رساالت مربوط  بھ  كرد و  مھ  سي ترج بھ انگلی تابي  سیحیان را در ك سلمین و م ین م تا از ردود ب سال بعد از مرگ مارتین چند 
قرار داد. مناظرات بین مسیحیّت و آئین محمّدي چاپ كرد ین ھمداني را در این مجموعھ  ّ تابش. از جملھ كتاب ارشاد المضل را  20لي ك

 ). 161آریان، (كوششي را راه آشكار كردن و دروغ انگاشتن دیدگاھھاي مذھبي مسلمانان ایران دانست 

قام  قائم م بزرگ  میرزا  في (از سیاستمداران،  ھود و نصاري و ) 1239/1824متوّ ّات ی مارتین و نظری بر ضدّ  بوه را  بات الن تاب اث ك
م نوشت ّ ّي هللا علیھ و آلھ و سل ّد صل بر ). 533حائري، (این كتاب بھ دستور فتحعلیشاه نوشتھ شد . اثبات پیامبري حضرت محم كھ  تبي  ك

 . كنیم ضدّ مارتین تألیف شدند بسیارند كھ در اینجا بھ نام تعداد دیگري از آنھا اشاره مي

 
في (كتابي است كھ سیّد محمّد حسین بن میر عبدالباقي خاتون آبادي » ردّ پادري« ّف . بر ضدّ مارتین نوشتھ است) 1233/1818متوّ مؤل

 ). 214-10/5آغا بزرگ تھراني، (كند كھ بھ ھمین نام ھستند  الذریعھ نام شش كتاب دیگر، از نویسندگان مختلف را ذكر مي

ة دیدگاھھاي یھودیان و مسیحیان را درباره اسالم و پیامبر آن نادرست مي ّوة الخاصّ د . خواند اثبات الن ً حاج محمّ نویسنده این كتاب ظاھرا
قب بھ مجذوبعلي شاه كبوتر آھنگي  ّ  . است) 1239/1823متوفي (جعفر ھمداني مل

د كریم خان  ّ ین از حاج محم في (نصرة الدّ كھ ) 1288/1871متوّ گر  پادري دی یك  كتابي است بر ضدّ عقاید مسیحیان از جملھ مارتین و 
 ). 4كرماني، (قمري نوشتھ شده است  1252در سال 

مردم  نان در ذھن  كھ آ سؤاالتي  یان و  غات پادر ّ تقي كاشاني ھستند كھ بر ضدّ تبلی ھدایة الجاحدین و ھدایة المسترشدین دو كتاب از مال
سال . كاشاني از فقھاي شیعھ بود كھ بھ زبان عبري و یوناني آشنائي داشت. باشد اند، مي القاء كرده حدین را در  یة الجا /1305كتاب ھدا

بود  1887 شده  حقّ مطرح  میزان ال گي  ضل (تألیف كرد و در آن بھ ھفت سؤال پاسخ داد كھ برخي از سؤاالت در كتاب پادري فرن فا
اي  كتاب ھدایة المسترشدین ھم در جواب مارتین و پادري فیلیپ است كھ سیصد سال قبل رسالھ). كاشاني، ھدایة الجاحدین، چاپ سنگي

 ). 4ھمو، ھدایة المسترشدین، (بر ردّ قرآن و دین نگاشتھ بود 

غین اروپائي كھ در نوشتھ ّ تاب   21ھاي اسالمي بھ نام فاندر یا فندر یكي دیگر از مبل نام ك عني ھم حقّ ی میزا ال نام  یاد شده است، كتابي بھ 
قد  22.ھنري مارتین دارد مورد ن ند،  ین مسیح بود بات د كھ در اث سرار،  تاح اال یق الحیاة و مف نام طر این كتاب و كتاب دیگر فاندر بھ 

ند. علماي مسلمان قرار گرفتند سخگوئي پرداخت بھ پا ند  ساكن ھ ماي  لي . چون اي دو كتاب ابتدا در كلكتھ چاپ شدند، نخست عل سیّد ع
 . چاپ شد 1261/1844حسن از اندیشمندان ساكن ھند كتابي بھ نام استفسار بر ردّ فندر نوشت كھ در سال 

ند ناظره ك بھ م ندي از او دعوت  مت هللا ھ باد در . فعالیّتھاي فاندر در ھندوستان سبب گردید كھ شیخ رح شھر اكبرآ ناظره در  مجلس م
شیخ . برقرار گردید. م 1853/ ··ه 1270سال  سیلھ  بود و بو شده  كتاب اظھار الحقّ حاصل این مناظرات است كھ بھ زبان اردو تنظیم 

 ). ق 1412اظھار الحق، چاپ (اساس بحث دربارؤ تحریف و نسخ است . رفاعي الخولي بھ عربي ترجمھ گردید

داغي تبریزي است كھ كتابي بھ نام لسان الحقّ في اثبات مظالم  در ایران ھم افرادي بھ كتاب فاندر پاسخ گفتند از جملھ میرزا یوسف قره
حقّ . قمري در ایران چاپ شد 1336المسیحین بھ زبان فارسي نوشت و در سال  میزان ال تاب  ندر و ك سخنان ف قد و ردّ  مطالب آن در ن

 . یكي دیگر از پادریان فرنگ است 23او و نورتن

ّغان اروپائي در دوران پنجاه سال سلطنت ناصرالدین شاه ھمچنین در عصر مظفرالدّین شاه ادامھ داشت كتابھائي ھم بر ضدّ . فعالیّت مبل
ندارد. اسالم پراكندند ھا را  بھ آن پرداختن  تھ. كھ این بحث مجال  لي نك كھ و ست  ین ا شود ا ّر داده  تذك ست  كھ الزم ا شد : اي  كر  چھ ذ آن

ّغان مسیحي بود و نامي از یھودیان برده نشد است كھ بیشتر  24مشخص است كھ دین یھود جزء ادیان غیر تبلیغي. مربوط بھ فعالیّت مبل
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ند جھت حفظ و نگھداري خود كوشش مي یان نگرد با یھود تھ  گر آمیخ یان دی ھا و اد كھ نژاد نامي از  25.كند و تأكید دارد  ّت  ین عل بھ ا
ند ماس گرفت یان ت با یھود ند و  یران آمد بھ ا غین یھودي برده نشد، البّتھ مأمورین روحاني یھود در دوران صفویّھ و قاجاریّھ  ّ چھ . مبل چنان

مرد  1002/1593ربي مشھ اھل صفات در سال  ھر  كھ  شت  قرار گذا یران  یان ا ل بھ ایران آمد و با یھود ابتداي حكومت شاه عباس اوّ
شاه . بپردازد) حص شقل(یھودي از بیست سال بھ باال سالي نیم مثقال نقره براي امور مذھبي بھ نام  مد  این موضوع تا اواخر عصر اح

 ). 3/515لوي، (باقي بود 

بھ  1193/1779در سالھاي بعد ھم افراد دیگري آمدند از جملھ در سال  ماز  مورد ن ند در  یران آمد بھ ا كھ  م مأمورین روحاني یھودي 
قدّس وارد ). 3/485ھمو، (یھودیان تعلیماتي دادند  حاني ارض م مأمورین رو كي از  ھم ی جار  خان قا د  ّ قا محم سلطنت آ بل از  سال ق یك

 ). 514-7، 3/511ھمو، (ایران شد و اصالحاتي در ارتباط با دین یھودیان انجام داد كھ اثرات آن تا امروز باقي مانده است 

ھاي  سیحي در بحث گران م ند، تبلیغ بول دار تورات را ق سیحیان  ھ بھ اینكھ م ا با توجّ ّ گرچھ خود یھودیان بھ تبلیغ دین خویش نپرداختند ام
 . كردند خود بھ تورات ھم استناد مي

سلمانان  نو م ند،  سي آفرید نھ ردنوی ثاري در زمی ند و آ غیر از علماي مسلمان كھ در صدد پاسخگوئي بھ تبلیغات پادریان اروپائي برآمد
 . كھ ابتدا مسیحي یا یھودي بودند ھم بھ خلق كتبي در این زمینھ پرداختند

 ھا تغییر كیش و نوع تفكّر جدید االسالم

یده  سیحیّت د بھ م سلمانان  خانوادگي از سوي م عي و  ستھ جم برغم فعالیّت گسترده مبلغان اروپائي و مسیحي كھ ذكر شد، تغییر كیش د
ند. فقط افراد انگشت شماري مسیحي شدند. نشده است قرار گرفت جا  تأثیر فرھنگ آن حت  كس . آن ھم كساني بودند كھ بھ اروپا رفتھ ت ع

ّفاق افتاده است یر . قضیھ یعني مسلمان شدن مسیحیان و یھودیان در تاریخ ایران مكرر ات نیز ھمچنان تغی در عصر صفویّھ و بعد از آن 
شت جود دا یش و مي. ك سالم  ید اال بھ جد قب  ّ فراد مل ین ا ند ا یده . گردید فراد گرد ین ا یش ا ییر ك سبب تغ لي  چھ عوام كھ  مورد این در 

ّھ .  دیدگاھھاي متفاوتي وجود دارد صفویّھ و قاجاری یان در عصر  یژه یھود ھا بو ّت اصلي اسالم آوردن این اقلیت برخي عامل فشار را عل
شدند، ولي در مجموع، منابع از آزادي نسبي ارامنھ در  مسیحیان اگرچھ در اواخر عصر صفویّھ گاه فشارھائي را متحمّل مي. اند دانستھ

ھل . این آزادي در زمان قاجاریّھ نیز وجود داشت. اند ایران سخن گفتھ مأموران ا ھانگردان و  شاردن ج مان و  ئل دو پیتر دوالوالھ، رافا
كرده یدن  صفویّھ د صر  یران در ع كھ از ا ستند  پا ھ كرده ارو صیف  خوب تو سیحیان را  ضع م ند و و ند  ا ین، (ا مادام . 26)30-34رائ

 ). 95آریان، (دیوالفوا كھ در عصر قاجاریّھ در ایران بوده است نیز از آزادي نسبي مسیحیان سخن گفتھ است 

ھ بودند قش . یھودیان در ایران كمتر مورد توجّ مورد ن ین  یان در ا ماني از یھود یت دولت عث شاید خصومت اروپائیان با یھودیان و حما
بدون شك  ولي آنچھ برخي از نویسندگان چون حبیب لوي در مورد بدي وضع یھودیان در ایران نوشتھ). 2/149ملكم، (داشتھ است  اند 

مي. خالي از اغراق نیست یاد  م  ند  لوي از مسلمان شدن اجباري مردم شھرھاي مختلف بویژه در زمان شاه عباس دوّ ). 313-3/322(ك
مي 1066/ م  1655وي بھ اشعار بابایي لطف كھ از یھودیان عصر شاه عباس ثاني بود و كتابش را در سال  ستناد  ست، ا ند نوشتھ ا . ك

مي ست ن ھ بھ اسناد تاریخي چندان در شد در صورتیكھ اشعار بابائي لطف با توجّ ھاي مذھبي . با با اقلیت ل را  باس اوّ شاه ع بط  نابع روا م
كرده. اند خوب ذكر كرده صحبت  ب او  ند در مورد شاه عباس ثاني بیشتر منابع از عدم تعصّ بھ . ا سبت  كھ ن ست  شتھ ا كم نو سرجان مل

ب نداشت ست. ھیچ یك از مذاھب تعصّ ستوده ا مذھبي  سائل  باره . كروسینسكي نیز عدم تعصب شاه عباس دوم را در م ھم در لكھارت 
مي یب و آزار كلی ھاد از تعق في و فر ظوم لط ثر من ھود ا تاریخ ی چھ در  مي آن مده،  ھا آ باري آن سالم آوردن اج سد ھا و ا ین «: نوی چون ا

كرده نویسندگان كلیمي مطالب را بھ زبان شعر گفتھ غھ  م مبال شاه عباس دوّ مان  یان در ز یب و آزار یھود ند اند، لذا در بیان تعق ص (» .ا
33-32 .( 

ین  ّت د انی ّ خود و حق ین  ضدّ د بر  تاب  شتن ك بھ نو مایلي  آنچھ مسلم است تغییر مذھبي كھ از روي فشار باشد حقیقي نیست و این افراد ت
 . جدید ندارند و ھر زمان كھ آزادي پیدا كنند دوباره بھ دین اجدادي خود برخواھند گشت

ك تعقیب كلیمیھا نبود ین . یادآوري این نكتھ الزم است كھ علل مذھبي تنھا محرّ ست، ا شتھ ا سوي نو ھانگرد فران شاردن ج كھ  ھمانطور 
ّھم بھ جادوگري مي  ). 3/420لوي، (شدند  عدّه گاھي مت

 
كرده ند برخي عامل اقتصادي را سبب تغییر كیش ذكر  مي. ا فراد ن ییر كیش دادن ا مل را در تغ ین عا شمرد ا كم  ست  ضعیّت . توان د و

ً مساعد بود  مي). 522پیكولوسكایا، : قس(اقتصادي مسیحیان در زمان صفویّھ و قاجاریّھ نسبتا سر  قر ب ً در ف ند و  ولي یھودیان اكثرا برد
ل و دوم ). 2/185؛ ملكم، 107؛ اورسل، 3/420لوي، (بھ شغلھاي پست اشتغال داشتند  شاه عباس اوّ چون  صفویّھ  شاھان  برخي از پاد

ھودي  شاردن در سفرنامھ خود مي. دادند كھ مسلمان شوند بھ افراد پول مي مرد ی ھر  بھ  باس  ھر زن  400نویسد كھ شاه ع بھ  نك و  فرا
كار ). 3/420بھ نقل از لوي، (داد تا مسلمان شود و بدین ترتیب جمع بسیاري را مسلمان كرد  فرانك مي 300 ین  م نیز ھم شاه عباس دوّ
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د بیگ انجام داد ّ مي. را در اثر مشورت با نخست وزیر خود محم بود شاردن خود اظھار  قي ن سلماني حقی ین م كھ ا كھ از . دارد  عي  موق
ند . داشتند كھ من یھودي ھستم شد كھ مسلمان ھستي، اظھار مي این یھودیان كھ با پول مسلمان شده بودند، سؤال مي مان داد من دو تو بھ 

كرد، قانوني بود كھ   عامل اقتصادي دیگري كھ بھ مسلمان شدن مسیحیان و یھودیان كمك مي). ھمانجا(كھ اقراري غیر از حقیقت بنمایم 
سالم  ید اال شخص جد بھ  قوام او  یان، ارث ا ین اد ل مطرح گردید و آن اینكھ با مسلمان شدن یكي از معتقدین بھ ا در زمان شاه عباس اوّ

ُجري بود . رسید مي ندان ) 83لوي، ھمانجا؛ لكھارت، (این قانون تا دوران حكومت ناصرالدین شاه م موال خا بھ ا مع  و افرادي را كھ ط
خود و  كساني كھ بھ این دلیل مسلمان مي. كرد خود داشتند تشویق بھ مسلمان شدن مي ّھ  لی ّ ّالعات وسیعي نسبت بھ دین او ً اط شدند معموال

 . اي در مورد دین اسالم نداشتند نیز مطالعھ

فراد . تناقضات و مطالب غیر عقالئي مذكور در كتب مقدّس ھم عامل مھمّي براي تغییر كیش بود تن از ا در اینجا مناسب است كھ چند 
گیرد اند و عاملي كھ آنھا سبب تغییر كیش خود مي جدید االسالم كھ تألیفاتي بر ضدّ مذھب قدیم خود داشتھ قرار  ھ  نان . دانند مورد توجّ ای

عھ شان و مطال شتھ معتقدند كھ در واقع تناقضات كتب مقدّس و اعتقادات پیروان دین اجدادی سالم دا باره ا كھ در ییر كیش  اي  سبب تغ ند  ا
 . آنھا گردیده است

مي. علیقلي جدید االسالم از علماي بزرگ مسیحي در عصر شاه سلطان حسین صفوي بود تدا  وي در مورد زندگیش چنین  كھ اب سد  نوی
نھ و «نصراني بوده است و بعد مطالعھ و تتبّع در كتب نصاري نموده و  بعد از بطالن دالیل ایشان كھ بر حقیقت مذھب خود دارند بھ بیّ

مان . آنھا بود» سرامد پادریان«علیقلي جدید االسالم ابتدا مورد اعتماد نصاري و . كرده است» برھان عقلي اختیار دین حقّ  كھ گ بطوری
لب«كردند كھ  مي قدس در ق شتھ (او » روح ال لي، دستنو ست) 12116علیق كرده ا گي در . طلوع  بان فرن بھ ز تابي  پس از مسلماني، ك

 : بعد این كتاب را خود بھ فارسي ترجمھ كرد و ھدایة الضالین و تقویة المؤمنین نامید بھ این امید كھ. جواب اعتراضات آنھا نوشت

مي« شند  شتھ با قل دا گر ع صاري ا كار ن بھ  لي  یان  انشاء هللا تعالي بعد از اتمام ھمچنانكھ آن نسخھ اوّ نیز در م سي  سخھ فار ین ن ید، ا آ
ناب  شیعیان بھ یادگار مانده بعد از مطالعھ بر حقیقت مذھب خود واقف و باعث مزید رسوخ ایشان گردد و از طریقھ باطلھ نصاري اجت

 ). ھمانجا(» .و احتراز الزم دانند

 : كتاب وي چھار جلد است كھ ھر یك داراي فصول متعدّدي است

م از كتب ایشان ّ ّ علیھ و آلھ و سل ّي هللا د صل ل، ردّ اصول دین نصاري و ثبوت اصول دین مبین محمّ  . جلد اوّ

م از كتب ایشان ّ ّي هللا علیھ و آلھ و سل دي صل م، در ردّ فروع دین نصاري و ثبوت فروع دین محمّ  . جلد دوّ

ت و خاتمیّت و عالمات ظھور رسول از كتب ایشان ّ م، در اثبات نبو  . جلد سوّ

د موافق كتب ایشان ّ  . جلد چھارم، در اثبات امامت حضرات ائمھ معصومین علیھم السّالم و ظھور عالمات زمان قائم آل محم

شت. علیقلي كتاب دیگري بھ نام سیف المؤمنین دارد ند نو یران بود در . وي این كتاب را در پاسخ تبلیغات میسونرھاي اروپائي كھ در ا
گون . این كتاب سعي او این است كھ تحریفات كارگزاران كلیسا را افشاء كند ھ واژ بود متوجّ شنا  بان فرنگیان آ وي بھ این دلیل كھ بھ ز

مي شده  كب  مي سازیھایي كھ یكي از پادریان نصارا در ترجمھ كتب مقدّس از التین بھ عربي مرت پرده از آن بر ین . دارد گردد و  سرّ ا
كھ . كند تحریفات را علیقلي در دو مسألھ عنوان مي یده، «یكي این گاه گرد تورات آ قرات  بر مضامین ف مھ عربي  مردم از روي آن ترج

صاري، »ایشان را در رسوخ بھ طریقھ باطل مالمت نكرده تب ن بھ ك ستدالل  ساس ا بر ا ستند  سلمان خوا ماي م ، و دیگر اینكھ وقتي عل
مي ین ن چون زبان الت ند،  مي دین آنھا را رد كنند و حق بودن دین اسالم را ثابت كن ت  مھ حجّ بي اقا مھ عر ساس آن ترج بر ا ند  ند  دان كن

لع « ّ سالم مط ماي ا بھ و دالیل عل بر اجو كھ نصارا  عد از آن  بود ب شده  لب زده  بھ قا خواھش نصارا  فق  مھ عربي موا كھ ترج بنابر آن
 ). 6731علیقلي، دستنوشتھ (» .نمودند دانشي ایشان مي گردیدند از روي استخفاف ردّ اقوال علماء كرده، اظھار بي

لم «خواند  زیرا ھر كس آن را مي. از جملھ تحریفات پادري نصاري این بود كھ دیباچھ جرانیم را بھ عربي ترجمھ نكرد چھ ع از آن دیبا
مي» رساند بھ بازیچھ بودن كتب و طریقھ نصاري بھم مي ست  ھا از د تورات . داد و اعتمادش را نسبت بھ كتب آن لي  ھت علیق ین ج بھ ا

ین . عربي را با التیني مقابلھ و دیباچھ جرانیم را نیز بھ فارسي ترجمھ كرد ّت د انی ّ بر حق یل  ظرش دل بھ ن كھ  ھر عبارتي را  پس از آن 
مد. اسالم و ردّ دین نصارا بود تفسیر و تأویل نمود جود آ با . بھ این ترتیب كتاب قطور سیف المؤمنین بو كھ  ید  یادآور گرد ھم  خر  در آ

گر « قاطع از یكدی سیف  ین  بھ ا شان را  یّھ منقطع و اعضاي مذھب باطل ای ّ ترجمھ این دوازده فصل رشتھ غدر نصاري و یھود را بالكل
 ). ھمو، صفحھ آخر(» .منفصل گردانیدیم

ست ید، حسینقلي داغستاني ا عروف گرد سالم م ید اال نام جد بھ  شد و  نھ . شخص دیگري از علماي نصاري كھ مسلمان  كھ از ارام وي 
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با . شیروان بود پس از فراگرفتن روسي و ارمني بھ مطالعھ كتب تاریخي و مذھبي پرداخت برد  پي  سیحیّت  فرق م طالن  بھ ب آنگاه كھ 
ّم«علماء اسالم  گیري دروس . كرد با آنان گفتگو مي» با لباس مبدّل بھ خدمت ایشان رسیده«كرده شبھا » تكل بھ فرا شدن  سلمان  بعد از م

جوار  جوادین«عربي و فارسي پرداخت و سپس بھ كشورھاي روس و عثماني مسافرت كرد و در بغداد در  مام  شد» ا جا . ساكن  در آن
مورد . كتاب كشف ظلم الملل نتیجھ تجربیّات اوست. احداث كرد و در ضمن آن بھ تألیف كتب پرداخت» جوھر نفط كشي«كارخانھ  در 

كرد . فرق اسالمي ھم تحقیق كرده و كتاب اخبار النجاري را نوشت تألیف  ھا  كتابھایي نیز راجع بھ وضعیّت مسلمین و براي اصالح آن
اكرین و تذكرة المدبّرین است ّ  . كھ از جملھ تذكرة الذ

تاب . ھجري چاپ شده است 1324كتاب كشف الظلم عن معتقدات البابیة و بیان معتقدات المسیحیین وي در سال  ین ك مي از ا بیش از نی
ّرات مسیحیان است ماعي واكنش  آثار حسینقلي نشان مي. در ردّ تفك قادي و اجت سائل اعت دھد كھ او فرد پركاري بوده است و نسبت بھ م

مي. داده است نشان مي پا  بل ارو یران را در مقا ّت ا مي زماني كھ وي ضعف مل مدبّرین را  تذكرة ال تاب  ند، ك مت و  بی بھ حكو تا  سد  نوی
ھد ھودي و نصاري . مردم نصیحت كند و شیوه صحیح زمامداري را نشان د قوام ی نبي و ا یاي اج مورد رعا شھاي او در  كي از سفار ی

ند) رعایاي اجنبي(باید برایشان «چنین است كھ  ام باید با ایشان مدارا و با عدالت و انصاف و بصیرت حكم كن ّ . ظلم و تعدّي نشود و حك
مال  پا پا یر  اقوام یھودي و نصارا و غیر ذلك باید در امن و امان باشند نھ سر بلند كنند كھ بھ اسالم زیادتي كنند و نھ اسالم آنھا را در ز
ند و از  شاه كن مدح پاد مان  ھر ز كند، بلكھ حكومت چنان باید حكم و عدالت كند و چنین اظھار كند كھ این حكم خدا و رسول است تا كھ 

د راضي شوند ّ  ). 14244حسینقلي، دستنوشتھ (» .احكام محم

د صادق فخراالسالم است از جدید االسالم ّ بود. ھاي پرآوازه عصر ناصري محم سیده  شي ر جھ كشی بھ در . وي نیز ابتدا مسیحي بوده و 
كرد .  بعد از آن بھ تحصیل علوم اسالمي پرداخت. سپس بھ تحقیق و تفحّص پرداختھ مسلمان گردید جف تحصیل علم  سال در ن شانزده 

فت ھاد گر جازه اجت ست. و ا شتھ ا ست دا نیز د مھ  سھ و روزنا سیس مدر بود و در تأ ھم  نبر  ھل م یز . ا لھ تعج یادي دارد از جم ثار ز آ
ست  شده ا چاپ  جردي  مي برو سالم، (المسیحیین و خالصة الكالم في افتخار االسالم كھ بھ اشاره مرحوم آیة هللا العظ ). »و«/ 1فخراال

مي سا  قادات كلی طال اعت ھدین و اب شد كتاب معروف او انیس االعالم في نصرة االسالم درباره تحریف ع با . با لد  شش ج تاب در  ین ك ا
سید. ھاي عبدالرحیم خلخالي چاپ گردیده است  پاورقي سالم آوردن او را پر ّت ا شاه عل ئھ . ناصرالدّین  مورد ارا ین  كافي در ا ھ  ّ وي ادل

ّب بھ فخر االسالم ساخت   ). »د«ھمو، (كرد آنگاه شاه او را ملق

 
ھود و ردّ . در بین یھودیان نیز افرادي زیادي مسلمان شدند ین ی قاد د بھ انت كھ  جود دارد  ھود و دو اثر معروف از علماي جدید االسالم ی

د رضاي جدید االسالم نوشتھ شده است. پردازد آن و اثبات دین اسالم مي  . یكي از اینھا توسّط اسماعیل حاجي بابا و دیگري توسط محمّ

د اسماعیل جدید االسالم از علماي معروف یھود در یزد بود ّ شد. محم سلمان  خود . وي پس از تحقیق درباره اسالم، م بط  پس از آن روا
ني . داد بلكھ جلسات بحث و مناظره با آنان تشكیل مي. ھا قطع نكرد را با یھودي كھ در دوران جوا فرزندش اسماعیل حاجي بابا قزویني 

تاد  ھود اف ید ی تابي در ردّ عقا شتن ك كر نو با ) 10ص (در این بحثھا شركت داشتھ بعدھا بھ ف ھود را  في ردّ الی شھود  ضر ال تاب مح و ك
ھ بھ بحثھاي پدر نوشت ست وي چون زبان عبري مي. توجّ كرده ا ستفاده  عبري ا نابع  سخھ. دانستھ از م شھود ن تاب محضر ال ھاي  از ك

ّي متعددي وجود دارد ضافھ . خط بر آن ا شي  ضیحات و حوا كھ تو بدون این یزد را  ّي كتابخانھ وزیري  آقاي سیّد احمد حسیني نسخھ خط
تر  نسخھ. كند بھ چاپ رسانده است یزد جدید سخھ  بت آن از ن تاریخ كتا كھ  اي از این كتاب در كتابخانھ آستان قدس رضوي وجود دارد 

 ). 904حاج باباي قزویني، مخطوط (تر از نسخھ یزد دارد  است و در پایان مطالبي اضافھ

تاب را  تألیف ك تاریخ  عھ  ست  1211صاحب الذری شتھ ا مري نو غابزرگ، (ق شد) 20/152آ بت آن با تاریخ كتا ید  ً با ظاھرا تاب . كھ  ك
عددي است صول مت شامل ف باب  ھر  كھ  ست  یامبري . داراي ھفت باب ا ست و پ شده ا شتھ  ھود گذا بول ی مورد ق تب  بر ك حث  ساس ب ا

م را ھم بر اساس آن كتابھا اثبات مي ّ ّي هللا علیھ و آلھ و سل د صل ّ  . كند حضرت محم

ست  شاني، (از نویسنده محضر الشھود در كتابھاي كالمي و اعتقادي یاد شده ا عھ ). 116كا مورد مطال كھ  جا  تا آن تاریخي  ھاي  در كتاب
سانھ. قرار گرفت ذكري از او نشده است لب جزئي و اف حتي مطا ھود  ھود را  كتاب تاریخ یھود ایران كھ مطالب مربوط بھ ی تاریخ ی اي 

 . تري داریم بھ این جھت براي آشنایي با شخصیّت او نیاز بھ بررسي بیشتر و عمیق. برد ھم ذكر كرده است نامي از این نویسنده نمي

سال  كھ در  ست  ھود ا ید 1822/ ق ·· ه 1237محمد رضاي جدید االسالم معروف بھ مال آقا بابا یكي دیگر از علماي ی . م مسلمان گرد
میرزا  قي و  مد نرا ّ اح مال چون  سي  جال سیا ماء و ر عي از عل سالم جم بھ ا ف او  شرّ وي ابتدا از مالیان بزرگ یھود بود و در ھنگام ت

ّ آقا بابا، (بزرگ قائم مقام حضور داشتند  ّت را ). 10مال فرادي عل سال ا با ار ّ آقا بابا موجب ناراحتي یھودیان گردید و  اسالم آوردن مال
خت ھود پردا في ردّ الی سال . جویا شدند او نیز بھ نوشتن كتاب اقامة الشھود  لف در  مرگ مؤ عد از  بود و ب عبري  بان  بھ ز تدا  تاب اب ك

سي  1875/ ق ·· ه 1292 بان فار بھ ز بود،  شنا  عبري آ بھ زبان  كھ  لف  برادرزاده مؤ مك  با ك سیني و  سین الح بن الح م بوسیلھ علي 
د رضا در ابتداي كتابش مي. ترجمھ و چاپ سنگي گردید ّ  : نویسد محم
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كمترین حقیر فقیر از سلسلھ علماي بني اسرائیل بودم و در میان ایشان از افاضل و اعیان بودم و ھمگي علماي بیت المقدّس و ارباب «
عت  قام و متاب سماوي و در م عھ كتب  لوم و مطال صیل ع بھ تح مر مشغول  مام ع ّبع من معترف بودند و در ت فھم آن طایفھ بھ فضل و تت
قان  حقّ و ای رسوم انبیاء سلف و علماي خلف بودم و در آن تجسس و طلب بھ غیر از تمیز میانھ حقّ و باطل ادیان و وصول بھ طریق 

 ). 8ھمو، (» .بودم... مطلبي و مقصودي نداشتم و پیوستھ ظھور راه صواب را از مفتح االبواب سائل

ة  ّ ریعــھ او را از اكــابر علمــاي یھــود خوانـده اســت و عــالوه بــر كتــاب اقامــة الشـھود كتابھـاي محضــر الشــھود مفتــاح النبــو ّ صــاحب الذ
ني . را بھ او نسبت داده است) 2/263آغابزرگ، ( سماعیل قزوی با ا حاجي با بھ  ّق  شھود متعل ضر ال تاب مح كھ ك شد  كر  ین ذ پیش از ا

مي د رضا كوثر علیشاه  ّ ة ھم محم شد یزدي است و نویسنده مفتاح النبوّ یده . با عة گرد شتباه صاحب الذری سبب ا سمي  شباھتھاي ا  ً ظاھرا
 . ھم راه یافتھ است). 272دھخدا، (و فرھنگ دھخدا) 1/2مدرس، (است و این اشتباه در ریحانة االدب 

مده ھران آ بھ ت كھ  بوده  ّ آقا بابا فرزند رحیم ذكر شده، وي در اصل از یھودیان شیراز  ند در كتاب تاریخ یھود ایران نام او مال قا . ا ّ آ مال
بداري از . بابا یكي از دو خاخام جامعھ یھود تھران بوده و بھ سبب رقابت اسالم آورده است بھ جان شدّت  كھ ب یران  ھود ا تاریخ ی تاب  ك

د . كند یھود نوشتھ شده است اسالم آوردن او را ضربھ بزرگي بھ پیكر نحیف یھود در آن روزگار ذكر مي ّ اطالعات علمي و دانایي محم
ست شده ا ید  سلمان تأی سندگان م نب نوی ھم از جا ھودي و  سندگان ی نب نوی ھم از جا ضت،  گر . ر ھبر دی صدق او را از ر ھن  شلمو ك

د رضا جدید االسالم مشخص نیست، اما ). 3/570لوي، (كرده، داناتر دانستھ است  یھودیان كھ در آن عصر زندگي مي ّ سال رحلت محم
 : بنا بھ گفتھ شلموكھن صدق در قبرستان مسلمانان بر سر قبر آقا دفن گردیده و بر روي سنگ قبر او نوشتھ شده است

 

 ). ؛ لوي، ھمانجا413مال آقابابا، (

كھ . كتاب اقامة الشھود داراي چھار باب است كھ بوسیلھ مترجم آن تفسیر و توضیح داده شده است ضوع  ین مو بھ این جھت تشخیص ا
ست. باشد  كدام مطلب از نویسنده است و كدام از مترجم مشكل مي سترس نی ً در د عال تاب ف عبري ك كھ . متن  ست  شتھ ا تاب نو مترجم ك

صلي  سخھ ا بردن ن ّ آقا بابا شدند سعي در اذیّت و بدنام كردم او كردند و بعد در صدد از بین  ھ مسلمان شدن مال یھودیان زماني كھ متوجّ
ند  گیري كن ھم جلو تاب  چاپ ك مھ و  كھ از ترج ند  سعي كرد نان  ّي آ شدند؛ حت ّق ن مترجم موف مان  با، (كتاب برآمدند ولي تا ز قا با مال آ

289 .( 

ھود كھ بوسیلھ مترجم منقول رضائي نامیده شده است در قسمتھائي شباھت بھ كتاب محضر الشھود دارد ّ مال . مطالب كتاب اقامة الش احت
شد مي شده با ضافھ  ین . رود كھ این قسمتھا توسّط مترجم كتاب بھ آن ا ست، ا مده ا ست نیا بھ د تاب  عبري ك تن  كھ م ماني  تا ز حال  بھر

 . ماند موضوع بصورت یك احتمال باقي مي

 

متر از  -1 یران را ك شتیان ا ّت زرد كرد جمعی یدن  یران د مي 8500ارنست اورسل كھ در عصر قاجاریّھ از ا كر  فر ذ كھ  ن ند در حالی ك
البتھ تعداد یھودیان در زمان صفویّھ بیش . نفر بودند 19000نفر و یھودیان  23000نفر و مسیحیان نسطوري  45000مسیحیان ارمني 

 ). 224ك اورسل، ارنست، سفرنامھ اورسل، .ر(از این بود و از بعد فتحعلیشاه تعداد آنھا بھ این مقدار تقلیل یافت 

2- Joubert  

3- Lovies des Hags  

4- Jerome ×avier  

ــــدم ــــوا ش ــــدا پیش ــــم خ ــــت كلی ّ در ام

ـــا شـــدم ـــد اســـت محمدرض ّ ـــدم محم دي

ـــدا شـــدم ـــن خ ـــب دي ـــه طال ـــر آنك از بھ

  

ــــنا شــــدم ــــود آش ــــدم بوج ــــنزل ع از م

ــــاء ــــام انبی ــــم و در احك ــــحف كلی در مص

ِ دوســت شــادمان ِه بــر رفتم از اين جھان ب
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نام  دكتر حائري در قسمت یادداشتھا ضمن توضیح در مورد اصل كلمھ گزاویھ ذكر مي -5 سنده  خود نوی ما  حقّ ن كند كھ در كتاب آئینھ 
فظ گزاویھ ھر چند بي. خویش را شاویر خوانده است ّ ست  اي ھمھ گیر و فراگیر در نوشتھ دلیل بھ شیوه ولي تل تھ ا كار رف بھ  ھاي فارسي 

 ). ھمانجا(

في كرده است» آئینھ حقّ نما«شیرو نیمر سوایر را خالصھ كننده كتاب . فھرست كتابخانھ موزه بریتانیا -6 ین . معرّ ً ذكر كردیم كھ ا قبال
ً ھمان گزاویھ است   ). Rieu. 1/4: ك. ر(شخص ظاھرا

شتباه  1644تا  1650/ ··ه 1060تا  1054ھانري كربن سال رحلت سیّد احمد علوي را كھ صاحب الذریعھ بین سالھاي  -7 بھ ا آورده، 
 ). 21علوي، : ك. ر(ذكر كرده است » مصقل صفا«سال تألیف 

ّغ مسیحي را پادري جوان  -8 یو ) Padre Juan(نام دو مبل پادري بر ست) Padre Brio(و  كرده ا كر  صحیح . ر. ذ صفا، ت ك مصقل 
ّي 116ناجي، ص  سخھ خط صفا«؛ در ن بھ ش » مصقل  بھ  256كھ  لب  ست، مط جود ا قدس رضوي مو ستان  كزي آ نھ مر در كتابخا

نده را  توان تشخیص داد كھ اینان دو پادري بوده اي نوشتھ شده است كھ نمي گونھ ست خوان اند زیرا لفظ جوان كھ در فارسي متضاد پیر ا
توي بریو «: دقت كنید. افكند بھ اشتباه مي عاني  بعضي علماي نصاري مانند سخن سنج نكتھ دان پادري جوان و عارف روابط الفاظ و م

ّفات  ). Rieu, 1/4(در فھرست كتابخانھ بریتانیا ھم نام دو پادري جداگانھ ذكر شده است » ...پادري بریو از مصن

9- Carmelites  

10- Philippo Guadagnolo  

11- Bona Vanture malvalia  

12- Chesavit  

د جواد البالغي، مدرسھ سیار، ترجمھ الرحلة المدرسة السیّاره، ترجمھ ع:این كتاب بھ فارسي ھم ترجمھ شده است -13 ّ . و. ، الشیخ محم
 ). تا جا، نصر، بي بي(

صر نادرشاه  1745/ عبري  5596كند كھ تأسیس جامعھ یھود تھران در سال  لوي از یادداشتھاي شلمو كھن صدق نقل مي -14 م در ع
 ). 471ص ( انجام شد 

15- Per Bazen  

16- Wolff  

17- Henry Martin  

18- Sir Gore Ouzely  

19- Lee  

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

21- Pfander  

ساس  -22 بر ا تابش را  مارتین ك كھ  ست  بوده ا یپ  مان فیل ھمنامي كتاب مارتین و فاندر این شبھھ را ایجاد كرده است كھ شاید فاندر ھ
ھ بھ مناظره)، قسمت پانوشت33مصقل صفا، تصحیح ناجي، ص : ك.ر. (كتاب او تنظیم كرده است ا با توجّ ّ مت  ؛ ام شیخ رح اي كھ بین 

سال  ندي در  مي 1270هللا ھ ّص  شخ شتھ، م جود دا ندر و مي و فا كھ او ن یپ  شود  ند فیل مارتین  -توا بل از  سالھا ق في (كھ  ) 1227متوّ
 . باشد -زیستھ  مي

سال  -23 تابي در  كھ ك بین مسیحي بود  قدّس  1837نورتن از متعصّ تب م قدور از انجیل و ك حتي الم كرد و در آن  چاپ  ستن  م در بو
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 ). 221-2، ص 1336میرزا یوسف تبریزي، لسان الحقّ في اثبات مظالم المسیحیین، تبریز، اسكنداني، (حمایت كرده است 

یكي . گیرد ماكس مولر شش دین بزرگ جھان را بھ دو دستھ تقسیم كرده است كھ این تقسیم بندي امروز نیز مورد استفاده قرار مي -24
یي  م یھودیّت، برھما ل بودائیّت، مسیحیّت و اسالم است و تحت عنوان دوّ از ادیان تبلیغي و دیگري ادیان غیر تبلیغي كھ در ذیل دستھ اوّ

 ). تا آرنولد، توماس، چگونگي گسترش اسالم، ترجمھ حبیب هللا عاشوري، سلمان، بي. (و زردشتي است

ھاي  -25 مت و دیوان ظر حكو فت از ن ست درگر ھودي ا سي ی چھ ك كھ  سر این بر  نزاع  در اسرائیل بین خاخام بزرگ و دولت اسرائیل 
ّتي، زاده . شد اسرائیل ھر اسرائیلي یھودي محسوب مي ولي خاخام بزرگ ھر یھودي را كھ از پدر و مادر یھودي و مورد قبل كنیسھ سن

 ). ، ح36ظفر االسالم خان، (اعتبار دانست  نشده باشد بي

مي -26 قل  ھران ن عروف ت نھ م تابچي از ارام كتر ك قول د ند رائین از  ً «: ك صا غیر مسلمانش و مخصو یاي  باره رعا شھ در یران ھمی ا
چاپ شد  1917این مقالھ در سال » .اي بوده است كھ دولتھاي اروپائي خوب بود آن را سرمشق قرار دھند ارامنھ داراي سیاست آزادانھ

 ). 15ایرانیان ارمني، ص . ك.ر(و بعد توسّط تقي زاده بھ فارسي ترجمھ گردید 
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