
  89/نخستين واكنش علماي مسلمان در برابر غرب 
 

 
  
  

  1زاده دكتر طاهره عظيم
  عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد

  

  نش علماي مسلمان در برابر غربنخستين واك

  چكيده

م، شمار بسياري از سفرا و نمايندگان سياسي 18و17/ ق12و11هاي  در سده
. هاي استعمارگر اروپايي به سوي جهان اسالم روانه گرديدند از طرف كشور

 كشيد تا علماي مسلمان به اهداف استعماري آنها پي ببرند و عكس لها طو مدت
هاي تبليغي مسيحي،  موالً اين ماموران سياسي را هيأتمع. العمل نشان دهند

ها به تبليغ مسيحيت در بين مردم پرداخته و همچنين  اين هيأت. كرد همراهي مي
  .كردند  حكومت استعماري آماده ميزمينه را براي پذيرش

هاي مسيحي نوشتن كتاب بر ضد اسالم  هاي هيأت ترين فعاليت يكي از مهم
اين مقاله با پرداختن به . به پاسخگويي در برابر آنها پرداختندعلماي مسلمان . بود

هايي كه بر ضد  هاي مبلغان اروپايي بين مسلمانان ايران و هند و رديه فعاليت
هاي علماي مسلمان  اسالم نوشتند اين نكته را روشن كرده است كه نوشتن رديه

كردند  ل ميهاي استعماري عم بر ضد مبلغان مسيحي كه همچون بازوي دولت
  .نخستين واكنش علماي مسلمان در برابر غرب بود

  يديلواژگان ك
  استعمارگران اروپايي، مبلغان مسيحي، علماي مسلمان، رديه نويسي

                                                      
  . چاپ شده است61شگاه تهران ش هاي دانشكده الهيات دان بخشي از اين مقاله در مجلة مقاالت و بررسي -1
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  مقدمه
ابتدا كشورهاي پرتغال و اسپانيا به دست درازي در كشورهاي مسلمان پرداختند 

كليسا نيز در خدمت اين . هاي استعماري پيوستند سپس فرانسه و انگلستان به قدرت
   )"Hairi, "Etudes Safavides(ها در آمد  قدرت

، سرزمينهاي را كه تا آن تاريخ كشف و 1 م، پاپ الكساندر ششم15/ق9در اواخر قرن 
ن شرط كه آن دو يفتح شده بود، بين دو دولت استعارگر اسپانيا و پرتغال تقسيم كرد با ا

-Spitz,"Missions(ها كوشش كنند  ميندولت در مسيحي ساختن مردم اين سرز

Christrian"8/722(  
 كشيش معروف كه در بيرون راندن مسلمانان اسپانيا نقش مهمي داشت در 2زخيمن

 م دستور داد كه در لشكر كشي به سوي هندوستان بايد مبلغان1516/ ه922سال 
به اين ترتيب . )470ان، گران اير حائري، نخستين روياروئيهاي انديشه(مسيحي شركت داشته باشند 

از مبلغان پرتغالي كه به . مدندآ به ايران و هند .مبلغاني از پرتغال به ايران و هند آمدند
 تا 1540/  هـ960  تا947از (وي بيش از يازده سال .  بود3هند آمد، فرانسيس گزاويه

اي  نيز تعدم1573/  ه983در سال . در هندوستان به تبليغ مسيحيت پرداخت) م1552
  .از مبلغان مسيحي از پرتغال به جزيره هرمز در ايران آمدند

هاي فرانسه و انگليس هم براي رسيدن به اهداف توسعه طلبانه و استعماري  دولت
لويي سيزدهم . خود به ترويج آئين مسيحيت در كشورهاي زير دست خود پرداختند

 م به ايران 1626/ ـ ه1036 كه در سال 4مپادشاه فرانسه به نماينده خود لويي ده
فرستاده شده بود اعالم كرد كه هدف اصلي از اعزام او، برقراري مذهب كاتوليك در ايران 

 تأسيس كمپاني )476همان، (. و به دست آوردن تجارت و تفوق فرانسه در اين كشور است
فرانسوي هند شرقي، مديون اطالعات و تجربيات يكي از همين كشيشان به نام رافائل 

                                                      
1-PopeAlexander 
2-Ximenes 
3-Francis Xavier 
4- lovies des Hags 
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و ) 1696-1645/ هـ1108-1055هاي  سال(ها در ايران به سر برد   بود كه سال1ندوما

  .منافع سياسي دولت استعماري فرانسه را فراهم كرد
 1660/ هـ1071هاي خود را به صورت كتابي به نام كشور ايران در سال  وي آگاهي

، دين و مذهب در مير احمدي(ي تحرير در آورد و در اختيار دولت فرانسه گذاشت  م به رشته
  )113. عصر صفويه

 هفدهم و هجدهم ميالدي، مبلغان مسيحي /هاي يازدهم و دوازدهم هجري  در سده
، 2ها اي از فرانسيسكن ها، كاپوسين شاخه يكنناي از دومي شاخه: هاي اگوستين از فرقه
ها اسالمي سرازير   به سرزمين4 و به تدريج كشيشان پروتستان و يسوعي3ها كراملي

دند اين گروههاي تبليغاتي مذهبي، همچون بازوي كشورهاي اروپايي در كشورهاي ش
  . آوردند كردند و زمينه را براي منافع استعماري آنها فراهم مي شرقي عمل مي

ن با دو رويه اگران اير هاي انديشهئيدكتر عبدالهادي حائري در كتاب نخستين رويارو
چگونه كليساي كاتوليك، كشيشان آزموده تمدن بورژوازي غرب، ثابت كرده است كه 

خود را با برخورداري از پشتيباني پادشاهان اروپا به دربار ايران و كشورهاي خاور زمين 
  .فرستاد تا آن حاكمان بتوانند از راههاي متعدد به خواستهاي استعماري دست يابند

                                                      
1 - Raphael Du Mans 

تأسيس در ( و فرانسيسكن  Domimiپيرو دومينيك)  در ايتاليا21216تأسيس در (ها  دومينكين -2
 هستند كه گرايش به رهبانيت داشته و ها دو فرقه از كاتوليك)  م1226در گذشته  (Francisپيرو ) م1209

، ص 1ك راسل، تاريخ فلسفه غرب، ج .براي آشنايي با اهداف و پيروان آنان ر( ي تعاليم آنها فقر بود  سرلوحه
630 -627(  

هاي كرملي  ها هستند كه در آغاز در كوه  گروهي ديگر از كاتوليكCarmeliteها  ها يا كرمليت كرملي -3
 :C.F: Catholic Encyclopediaو در عصر صفويه مبشران خود را به ايران اعزام كردند، زيستند  فلسطين مي
Carmelite 

باشند و  مي) م1556در  (Ignatus Loyda پيروان ايگناس لويداي قديس Jesuitsها   يسوعيان يا ژوزئيت-4
 پاپ و انجام كارهاي تبليغي و ها تبليغ و ترغيب حقيقت در مقابل بدعت بوده است و به جماعت از  اوليه آنهدف

اين فرقه در قرن شانزدهم تا پايان سدة هفدهم ميالدي به . تبشيري در بين غير مسيحيان جهان مشهور بودند
ـ 5بوش و ديگران، جهان مذهبي اديان، ص (شدت رشد كرده و تأثير سياسي عظيمي بر اروپاي غربي داشتند 

754( 
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ل آگاهي زند كه امر تبليغ ديني به دلي  پژوهشگر مشهور انگليسي حدس مي1وات
هاي استعماري ناشي گرديد،  ي مسيحيان از جهان غير مسيحيت كه از سياست فزاينده

داند  او اين تفكر را كه نهضت تبليغي را بازوي سياست استعماري مي. مطرح شده باشد
  )174برخورد مسيحيان و مسلمانان، (. داند اي مطابق با واقعيت مي تا اندازه

ا در ايران به ارزش كار كشيشان در كشورهاي  نخستين سفير آمريك2بنجامين
اسالمي پي برده بود و آن را شبيه به قواي آرام و با نفوذ طبيعت دانسته كه تخم را 

ي آفتاب و قطرات باران  ها آن را با اشعه دهد و سال برداشته در ميان خاك قرار مي
ده كه خود نيز  و قوي هيكل پر ثمري تبديل شپرورش داده تا اين كه به درخت عظيم

گردد  هاي خود را در زمين پراكنده تا اين كه به جنگل بزرگي تبديل مي به نوبت تخم
اعتنايي   آباد هند نيز در پاسخ به اين دين، با وجود بي.)420بنجامين، ايران و ايرانيان، (

ي مانند خود را به آساني  گويند چون مردم سخن افراد كارگزاران حكومتي به دين، مي
هاي استعماري را پياده كرد تا در  پذيرند ناچار بايد به نام دين و آئين و خدا، برنامه ينم

  )387شيرواني، بستان السياحه، ص (. اين حالت براي مردم فرمانبرداري و جانسپاري آسان شود
گران مسيحي نقش مهمي براي استعمارگران  شود كه تبليغ بنابراين معلوم مي

  .اند داشته

  اي مسلمان در برابر استعمار و مبلغان مسيحيواكنش علم
اي آشكار به نقش استعماري غرب پي نبرده  علما و انديشمندان مسلمان به گونه

 نوزدهم و بيستم ميالدي كه اهداف و  /هاي سيزدهم و چهاردهم هجري بودند و تا سده
به نظر . دندهاي استعمار روشن گرديد واكنشي مستقيم در برابر استعمار نشان ندا نقشه
نويسي باشد كه  العمل در برابرغرب از جانب علماي ديني، رديه رسد نخستين عكس مي

هاي مبلغان مسيحي كارگزار استعمار در دفاع از  در واقع پاسخي بود در برابر كتاب
 هاي  دولتهاي زيرا همان گونه كه ذكر شد در كنار فعاليت. مسيحيت نوشته بودند

                                                      
1  - Watt 
2 - Benjamin 
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 به ويژه ايران و هندوستان، ،رانسه و انگلستان در جهان اسالماستعمارگر پرتغال و ف

  .ميسيونرهاي مذهبي اين كشورها نيز به فعاليت پرداختند
 1از مشهورترين مبلغان مسيحي كه براي اثبات دين مسيح كتاب نوشت ژروم گزاويه

و ) م 1605-1555/ هـ1041-956(او به الهور و درباراكبر شاه . بود) م1617د (پرتغالي 
پادشاهان مغولي هندوستان راه ) م1627-1605 هـ 1037-1014(فرزندش جهانگير 

يافت و كتاب حيات مسيح را به اكبرشاه تقديم كرد كه در اصل به زبان پرتغالي بود و 
 و )307، ص 14، ش"  من الهور الي اصفهان"وصفي، (آن را به كمك اديب الهوري ترجمه كرد 

 ميالدي 1609نما به فارسي به نام جهانگير نوشت كه در سال  قكتابي نيز به نام آينه ح
ناميد كه انسان » نما آئينه حق«پايان يافت و منتشر گرديد وي آن را به اين جهت 
كتاب . تواند در آن مشاهده نمايد خردمند و كنجكاو، بدي و خوبي مذهب خود را مي

  .گزاويه داراي پنج باب است كه هر باب فصولي دارد
ي كتاب به اين صورت است كه حكيم مسلمان با پادري مسيحي وارد بحث  هشيو

شخص ديگري هم وجود دارد كه مالّ خوانده . سازد شود و سئواالت خود را مطرح مي مي
ري دكند، اما استدالل پا شود، او نيز از پادري سؤال كرده بر آئين مسيح ايراد وارد مي مي

نمايد مرا  بسيار بسيار پسنديده مي» «ب ثابت كرديدخو«بارها ملّا را به اين اظهارات 
سرانجام حقّانيت سخنان پادري را پذيرفته . كند وادار مي» چه از شما استماع نموديم آن

  :گويد  گاه پادري مي آن. شوند و مسيحي مي
منت مر خداي را كه چشم ايقان شما را توتيائي بينائي بخشيد و به نور ايمان منور «

اكنون اميدواري به عنايت باري چنانست كه توفيق بخشد . به سوي خود كشيدگردانيده 
شما را تا استقامت در راه اين دين كه از همه اولي و اصوب است به تمام اطاعت و 

شك و شبهه از اين راه به دستياري حضرت مسيح  كوشش بليغ نماييد زيرا كه بي
بي مريم مبارك پارسا كه والده او  يصاحب ما و به استمداد و استعانت دعاهاي حضرت ب

  »)اويه، نسخه خطيرگ. (و خداوند ماست به فردوس برين خواهيد رسيد
در كتابخانه آستان قدس رضوي وجود دارد كه » نما آئينه حق«اي از كتاب  نسخه

اما در فهرست كتب خطّي آن كتابخانه، نويسنده كتاب، پادري . مؤلف آن ناشناس است
                                                      

1-Jerom Xavier 
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، كه ظاهراً همان گزاويه است )1ص/11واليي، فهرست خطي، ج(رذكر شده است زيرو نيمو شاوي

توسط نويسنده آن تلخيص گرديده » نما آئينه حق« كتاب )502حائري، نخستين روياروئيهاي، (
  . معروف است» نما منتخب آئينه حق«و به نام 

ل صفا در اي به نام مصق سيد احمد علوي يكي از علماي اصفهان بر اين كتاب رديه
علوي از علماي عصر صفويه و شاگرد و داماد . نما دررد تثليث نصاري نوشت تجليه حق

هاي گوناگون از جمله فلسفه  وي تأليفاتي در زمينه. ميرداماد و نواده محقّق كركي بود
  )102-99علوي، مصقل الصفا، (. دارد، حدود چهل كتاب از او ذكر شده است

د است كه او به زبان عبري مسلط بوده و توانسته است پروفسور هانري كربن معتق
دهد كه علوي ارتباط محرمانه با علماي  وي احتمال مي. كتاب عهد عتيق را شرح كند

 به همين دليل توانسته به خوبي زبان عبري را بداند ؛يهود و احبار ايشان داشته است
  )جاهمان(

ب يهود و مسيحيت تأليف كرده سيد احمد علوي دو كتاب ديگر نيز در رد بر مذه
هاي صواعق رحمان در رد مذهب يهوديان و اللوامع الربانيه في رد شبه  بود به نام

 زبور و ساير والنصرانيه كتاب نخست در رد مذهب يهوديان و در بيان تغيير تورات 
ليف ظاهراً بايد قبل از تأ. سال نوشتن اين كتاب معلوم نيست. هاي ايشان است كتاب

نگاشته » قسيسان فرنگيان« كتاب ديگر اللوامع الربانيه در رد يكي از . مصقل صفا باشد
نام كشيش فرنگي . باشد  م مي1612/  هـ1031شده است و تاريخ تأليف آن محرم سال 

  )159آريان، چهره مسيح در ادبيات فارسي، (مشخص نشده است 
 ت سيد احمد علوي رسيدي مبلغان مسيحي به دس كتاب گزاويه به وسيله

)Rieu.1/4 (و او كه بنا به نوشته خودش حضرت مهدي)را در خواب ديده و مأمور ) ع
هايي بر ضد تبليغات  شده بود به كتابهاي نصارا پاسخ گويد؛ اقدام به تأليف كتاب

 م است و 1622 هـ 1032زمان تأليف كتاب سال . مسيحيان از جمله كتاب گزاويه كرد
وي . خواند مي» تُرّهات«و » خزعبالت«نما   گزاويه را در كتاب آئينه حقدر آن سخنان

فال محاله آن را حاجت «بود » آئينه به كدورت شبه و شكوك غبارآلود«نويسد چون  مي
كتاب مصقل » به مصقلي افتاد كه رنگش را حك و تجليه و غبارش را محو و تصفيه كند
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هاي  كتاب» يا معشر النصاري«و با خطاب باشد  صفا داراي يك مقدمه و سه فصل مي
  .)علوي، نسخه خطي(كند  مقدس و باورهاي مسيحيان را نقد مي

گرانه نشان داد ز واكنشي ستيببدين طريق علوي در برابر بخش مذهبي استعمار غر
انگيز و گمراه  هاي انحراف و بر ضد مبلغان مسيحي اورپايي برخاست و در برابر نغمه

هاي استعمار پرتغال در هندوستان به پا  اندركاران برنامه  سوي دستاي كه از كننده
  .پايه خواند خاسته بود، سخت ايستاد و كيش استعمارگران اروپايي را بي

كتاب علوي بر ضد مسيحيت مورد توجه نصاري واقع شد تا آنجا كه مسيحيان 
فرستادند؛ چندي بعد از به اين جهت كتاب او را به رم .  را به فكر پاسخ انداخت1كارملي

 پاسخي بر كتاب وي 2ي فرانسيسكن به نام فيليپ گواد گندلي آن يكي از مسيحيان فرقه
  .  در رم منتشر شد1613/ هـ1041نوشت كه در سال 

 م، 1628/ هـ1038 در همان ايام در سال 3شخص ديگري به نام بونا وانتور مال واليا
ي از دوستان گزاويه هم كتابي در رد مصقل يك. نيز جوابي بر ضد مصقل صفا نگاشت

و ضمن رد سخنان علوي گفت كه علوي » هاي مصقل صفا آاليش«صفا نوشت به نام 
  .هاي او متكي بر منتخب آن كتاب بوده است را نديده و جواب» نما آئينه حق«كتاب 

هايي  كتاب فيليپ گواد گندلي به ايران آمد و مجددا محرّك علما براي نوشتن كتاب
در رد مسيحيت گرديد به طوري كه سيصدسال پس از او هم علما از او ياد كرده و 

  )4ك كاشاني، هداية المسترشدين، .ر(. مطالبش را رد كردند
 هفدهم ميالدي در  /فرانسه قدرت استعماري ديگري بود كه در سده يازدهم هجري

براي فرانسه .  فرستادهايي به شرق صدد نفوذ در كشورهاي اسالمي بر آمد و كشيش
به اين جهت به . دستيابي به هندوستان به علت توجه انگلستان به ان كشور مشكل بود

ي  جهت برقراري ارتباط بين ايران و فرانسه نقش فرقه. النهرين توجه كرد ايران و بين
كشيشان كاپوسين، اولين كساني بودند كه با ايران .  يسيار چشمگير است4ها كاپوسين

 از همين فرقه همراه 5 م، پاسيفيك دو پروونس1628در سال . اط برقرار كردندارتب
                                                      

1- Cormelites 
2-Philippo Guadagnolo 
3-Bona Vanture Malvalia 
4-Copuchin 
5- pacifique de Provins 



  1388 تابستان • شماره بيستم • سال پنجم •ي فقه و تاريخ تمدن فصلنامه تخصص / 96
 

 
هايي از سوي لويي چهاردهم به ايران آمد و در اصفهان اقامت كرد و به عنوان  نامه

هاي  شوشتر، ايران صفوي از ديدگاه سفرنامه(ي تاج و تخت فرانسه در آن جا باقي ماند  نماينده
  )93اروپاييان

 م به شرق آمد و 1647وي در سال . ز اعضاي اين فرقه، رافائل دومان بوديكي ديگر ا
 كه درگذشت در ايران بود و در اصفهان 1696 م به اصفهان رسيد و تا سال 1651در 

دفن گرديد از او آثار متعددي چون دفتر مكاتباتش، دفتر خاطرات او در رابطه با 
 م باقي مانده است 1660يران به سال ها و اصفهان و كتابي تحت عنوان وضع ا ژوزئيت

رافائل بيش از پنجاه سال در ايران بود و به خاور شناسان و جهانگرداني كه در خدمت 
  دريغ كمك كرد بي. استعمار فرانسه بودند

ي او نوشته و او را   هر يك درباره)8كمپفر، سفرنامه، ( 3 و كمپفر2، شاردن1تاورنيه
ر بوده و در قراردادهاي بين صفويان و اروپاييان نقش اند وي از مترجمان دربا ستوده

 م براي كمپفر يك كتاب دستور زبان 1684 او در سال )259همان، (مهمي داشته است 
چنين كتابي   هم)8همان،( 4 مملكت ايران را تأليف كردازتركي به التين و كتاب توصيفي 

رافائل .  نوشت5م1660سال را براي كلبر، سياستمدار فرانسوي به نام وضع ايران در 
هايي  دومان كتابي در رد اسالم ننوشت اما همان طور كه ذكر شد در خدمت دولت

  .اند او را از نخستين انتقال دهندگان مؤثر فرهنگ غرب در آن عصر دانسته. اروپايي بود
، يكي ديگر از مبلغان اين فرقه بود كه كتابي در 6گابريل دوشينون يا گبرائيل افرنجي

 مسيحيت و اسالم شيعي "ريشار، (. م به اصفهان آمد1651او در سال . ثبات دين مسيح نوشتا
 با زبان تركي و ، او كه مدتها درا صفهان و تبريز بسر برده بود)64 ص55 ش"در قرن هفدهم

ي عقيله و نقليه  كتاب خود را به زبان عربي نوشت و از ادله. عربي و فارسي آشنا گرديد
بر رد كتاب او، ظهيرالدين تفرشي از علماي عصر . عقايد انصارا استفاده كردبراي احقاق 

. الحق را نوشت نماز بود كتاب نصرة شاه سليمان صفوي كه مدتي نيز در گرجستان پيش

                                                      
1- Tavernaih 
2- Chardin 
3- Kaempfer 
4- Desciptio Persia Communicate Dno Engelberto Kaempdreo. Ispanae. 1689. 
5- Estat De La Prese En 
6- Gabril de chinon 
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تفرشي از روش مناظره و سؤال و جواب براي رد آئين مسيح و اثبات دين اسالم استفاده 

ي افرنجي به عربي بود و چون شاه از تفرشي خواست  هاين كتاب ابتدا مانند رسال. كرد
بين تفرشي و افرنجي مجلس . كه آن را به فارسي ترجمه كند، اين كار انجام شد

  )487حائري، نخستين روياروئيها، (اي هم در گرجستان صورت گرفت  مناظره
گ از كساني كه بر ضد مسيحيان كتاب نوشتند، عليقلي جديد االسالم از علماي بزر

نويسد  اش چنين مي مسيحي در عصر شاه سلطان حسين صفوي بود وي در مورد زندگي
بعد از بطالن «هاي مسيحي داشته و  كه ابتدا نصراني بوده و بعد مطالعه و تتّبع در كتاب

» داليل ايشان كه بر حقيقت مذهب خود دارند به بينه و برهان عقلي اختيار دين حّق
. ها بود آن» سرآمد پادريان«سالم ابتدا مورد اعتماد نصاري و عليقلي جديداال. كرده است

عليقلي، دست (او طلوع كرده است » القدس در قلب روح«كردند كه  به طوري كه گمان مي
.  پس از مسلمان شدن، كتابي به زبان فرنگي در جواب اعتراضات آنها نوشت)12116نوشته 

 المؤمنين ناميد به ية الضالين و تقويةهدابعد اين كتاب را خود به فارسي ترجمه كرده و 
  : اين اميد كه

چنان كه آن نسخه اولي به كار نصاري اگر عقل  انشاء اهللا تعالي بعد از اتمام هم« 
اين نسخه فارسي نيز در ميان شيعيان به يادگار مانده بعد از . آيد داشته باشند مي

ايشان گردد و از طريقه باطله مطالعه بر حقيقت مذهب خود واقف و باعث مزيد رسوخ 
   .)جا همان(نصاري اجتناب و احتراز الزم دانند 

وي اين كتاب را در پاسخ تبليغات . عليقلي كتاب ديگري به نام سيف المؤمنين دارد
در اين كتاب سعي او در اين بوده كه .  نوشت،ميسونرهاي اروپائي كه در ايران بودند

وي به اين دليل كه به زبان فرنگيان آشنا بود .  كندتحريفات كارگزاران كليسا را افشا
ي كتب مقدس از التين به   از پادريان نصارا در ترجمهيهايي كه يك متوجه واژگون سازي

سر اين تحريفات را عليقلي در دو . دارد گردد و پرده از آن بر مي عربي مرتكب شده مي
جمه عربي بر مضامين فقرات مردم از روي آن تر «كه اينكند؛ يكي  مسأله عنوان مي

، و ديگر اين كه »تورات آگاه گرديده، ايشان را در رسوخ به طريقه باطل مالمت نكرده
وقتي علماي مسلمان خواستند بر اساس استدالل به كتب نصاري، دين آنها را رد كنند 

  بر اساس آن ترجمه،و حق بودن دين اسالم را ثابت كنند، چون زبان التين بلد نيستند
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بنابر آن كه ترجمه عربي موافق خواهش نصارا به قالب زده «كنند  عربي اقامه حجت مي

 مطلع گرديدند از روي استخفاف مه و داليل علماي اسالبشده بود بعد از آن نصارا بر اجو
  .)6731عليقلي، دست نوشته (كردند  دانشي ايشان مي رد اقوال علما كرده، اظهار بي

 را به عربي ترجمه نكرد 1ي نصاري اين بود كه ديباچه جرانيماز جمله تحريفات پادر
از آن ديباچه علم به بازيچه بودن كتب و طريقه نصاري به «خواند  زيرا هر كس آن را مي

 به اين جهت عليقلي، ،»داد رساند، و اعتمادش را نسبت به كتب آنها از دست مي هم مي
پس از آن . انيم را نيز به فارسي ترجمه كرد ديباچه جر وتورات عربي را با التيني مقابله

هر عبارتي را كه به نظرش دليل بر حقّانيت دين اسالم و رد دين نصارا بود، تفسير و 
در آخر هم يادآور . المؤمنين به وجود آمد به اين ترتيب كتاب قطور سيف. تأويل كرد

كليه منقطع و لا با اين دوازده فصل رشته غدر نصاري و يهود ر ترجمه«گرديد كه با 
همان، (فصل گردانيديم ناعضاي مذهب باطل ايشان را به اين سيف قاطع از يكديگر م

  .)صفحه آخر
وي كه . مبلغ ديگري كه بر ضد اسالم كتاب نوشت شزو كشيش فرانسوي بود

نخستين سرپرست بنگاه يسوعيين به شمار مي رفت، كتابي درد اثبات دين مسيح به 
شاردن، سياحتنامه ( را به اعتمادالدوله، وزير اعظم صفويه تقديم كردفارسي نوشت و آن 

اين .  اعتمادالدودله نيز از علما خواست تا مجالس مناظره با شزو ترتيب دهند)91 ،شاردن
حائري، نخستين (هـ طول كشيد 1070 ـ1659/1063م ـ1652مناظرات به مدت چند سال 

  )485روياروئيها، 
 هجدهم ميالدي مبلغاني كه در خدمت /در قرن دوازدهم هجريرسد كه  به نظر مي

انگلستان و يا درارتباط با آن كشور بودند، نقش اصلي را در جهت گسترش مسيحيت 
او كتاب . انگليسي بود)  م1736هـ /1149 د(يكي از اين مبلغان به نام جرجس . داشتند

ه انگليسي بوده كه شخصي به اصل كتاب ب.  را به زبان عربي نوشت"مقاله في االسالم "
 در جمعية الهدايةي  ي كتاب به وسيله ترجمه. نام هاشم آن را به عربي ترجمه كرده است

                                                      
است كه به ) م420د (st. Hieronymus يا قديس هيرونيموس jeromeمنظور از جرانيم، همان جروم  -1

 كتاب مقدس را به زبان التين ترجمه كرد كه بزرگترين آثار ادبي قرن چهارم Damasusدرخواست پاپ داماسوس 
  )69، ص 24ت، تاريخ تمدن، جنك، دورا.ر( رود  ميالدي به شمار مي
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بعدها اين كتاب نيز به ايران آمد و نويسندگاني بر ضد مطالب آن . مصر منتشر گرديد

و الحق را در جواب ا از جمله ميرزا صادق فخراالسالم كه كتاب بيان. كتاب نوشتند
شيخ محمد جواد بالغي نيز كتاب الهدي الي دين المصطفي را در اثبات دين . نوشت

 بالغي از )161- 2آريان، چهره مسيح در ادبيات فارسي، (اسالم بر ضد باورهاي جرجيس نوشت 
مسيحيت و يهوديت نوشته و به زبان عبري نيز علمايي است كه چندين كتاب بر ضد 

 نيز در رد اين دو ة السيارةالمدرسياو . الرحلة المدرسية كتاب ديگر او. وارد بوده است
  .هاي كشيشان مسيحي است مذهب و فعاليت

يكي ديگر از كشيشاني كه در خدمت استعمار غرب بود ولي كتاب ننوشت و از 
ها را به مسيحيت بكشاند  ي پزشكي سعي كرد در دل مردم نفوذ كرده و آن طريق حرفه
 2درخواست نادرشاه از پيرسونبه ي ژوزنيت است، وي كه بنا   رقه از اعضاي ف1مسيو بازن

 به عنوان طبيب نادر شاه به ايران آمد در خاطراتش ،رئيس شركت تجاري انگلستان
افراسيابي، عقاب كالت و خاطرات طبيب (آورده كه چگونه توانسته است نادرشاه را گول بزند 

 طبيب "نوان پزشك در كنار او بماند و لقب  به ع،پايان عمر نادر وتا )820مخصوص نادر، 
  . يابد"اول

 آنجا رسيد كه درخواست  به تدريج گسترش فعاليت اين مبلغان مذهبي در ايران به
هايي براي  فرمان. آزادي فعاليت، توقف و سكني و تدريس را در سراسر كشور داشتند

  . )105- 6پنجاه سند تاريخي، قائم مقامي، يكصدو(آزادي فعاليت آنها از طرف حكومت صادر شد 
 فعاليت مبلغان چشمگيرتر به اين جهت  ميالديهجدهم/ در سده دوازدهم هجري

يكي . العمل علماي مسلمان نيز بيشتر گرديد تا آنجا كه به صورت جنبشي درآمد عكس
 از 3برد، هنري مارتين از مبلغان انگليس كه در اين هنگام در هند و ايران به سر مي

او در كمپاني هند شرقي انگليس به عنوان كشيش ارتش به كار گرفته . ها است پرتستان
 به هندوستان آمد و نه ماه بعد به آنجا رسيد، به م1805/ ه1220شده و در سال 

رئيس شركت هند شرقي در بنگال كه در  4گرانت. شهرهاي مختلف هند سفر كرد

                                                      
1- Pere Bazin 
2- pierson 
3- Henry Martin 
4 - Grant 
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 ديگر كوشش كرد به كشيش 1 هند با همكاري ديويد براونمسيحي ساختن مردم

در ميان بوميان هندي با دورانديشي رفتار كند و مارتين هشدار داد تا در آن سرزمين 
 مارتين در )510حائري، نخستين روياروئيها، (شناسي هند را نيك بياموزد   افسانه وزبان و رسوم

ه به شهرهاي هندوستان اقداماتي انجام داد؛ از جمله در پاتنا چهار يا پنج آموزشگا
 جاونيور در. ي خود تأسيس و سخنان مسيح را به زبان هندي ساده ترجمه كرد هزينه

رسيد،  آمدند و گاه تعداد آنها به بيش از پانصد تن مي براي كساني كه به خانه او مي
وي در كلكته . خواند كرد و آنان را پس از پرداخت صدقه به دين مسيح مي سخنراني مي

 هنري مارتين مردم هند را به .)512همان (ند مسيحي داشت يك سخنراني با عنوان ه
هاي وابسته به رم و كافران تقسيم كرد و  پرستان، مسلمانان، كاتوليك چهار دسته بت

 1811هـ 1226مارتين سپس در سال . ها را چهارچهره از اهريمن به شمار آورد همه آن
  . آمد م به ايران

ر ايران ارتباط داشت و بعد از ورود به ايران وي با سرجان ملكم، سفير انگلستان د
اوزلي فراماسونر معروف . سفير ديگر انگلستان قرار گرفت 2ت حمايت سرگوراوزليتح

ي  نقش مهمي در اجراي سياست استعماري انگليس در ايران داشت و در معاهده
او طرفدار سياست واگذاشتن ايران در ناتواني و . گلستان به ضرر ايران كوشيد

عنوان كارگزار قدرتمند كشور انگلستان از مارتين نشان  حمايت اوزلي به. وحشيگري بود
هاي مارتين به نفع سياست استعماري انگلستان بوده  دهد كه تا چه اندازه فعاليت مي

است او در ايران به تبلغ كيش مسيحيت و سست ساختن بنياد باورهاي مذهبي مردم 
طول اقامت شانزده دهد كه هنري مارتين در   نشان مياسناد و مدارك تاريخي. پرداخت

 در ايران اين وظايف استعماري را در چارچوب ) م1812م تا سپتامبر 1811از مه (اش  ماهه
  .)516حائري، نخستين روياروئيها، (توانائي خويش به بهترين شيوه انجام داده است 
مجتهدان شيراز خواست سپس از يكي از . مارتين جلسات بحث در شيراز تشكيل داد

كه پيرامون داليل پيامبري پيامبر اسالم كتابي بنويسيد و چون مجتهد مزبور چنين 
است » ميزان الحقّ«كرد، مارتين دو كتاب در پاسخ او نوشت، ظاهراً يكي از آنها همان 

                                                      
1 - David Brown 
2 - Sir Gore Ouzely 
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پس از آن سيلي از رديه نويسي بر ضد مارتين جاري . كه شهرت زيادي كسب كرد

علماي مذهبي، متصوفه و سياستمداران . ها بعد از مرگ او ادامه داشت سالگرديد كه تا 
 د(مشهور است كه مجتهد معروف آن زمان ميرزاي قمي . بر ضد مارتين كتاب نوشتند

اي ناتمام بر ضد عقايد او نوشت و  بعد از انتشار آراي مارتين رساله)  م1816/ هـ 1231
  . رد كردمورد اسالم و مسيحيتدر سخنانش را 

ملّا احمد نراقي عالم معروف نيز كتابي به نام سيف االمه بر ضّد باورهاي مارتين 
هاي كاشان را دعوت كرد و به ياري   براي نوشتن اين كتاب، وي ده تن از خاخام.نگاشت

آنان تعدادي از عبارات عهد عتيق و آثار مربوط به مذهب يهود را به فارسي باز گرداند 
  )198و دولت در ايران، الگار، دين (

ا ميرزاي قمي باز علماي اماميه كه )  م183هـ، 1246د(ملّا علي نوري اصفهاني 
شاه و ميرزا آقا بزرگ  فتحعلي. روابط دوستانه داشته است، كتابي بر ضّد مارتين نوشت
) 6/246مدرس، ريحانة االدب، (در تشويق او براي نگاشتن اين كتاب نقش داشتند 

  . مشهور است،حجة االسالم في رد ميزان الحقّ:  نامكتاب وي به
از صوفيان بزرگ، آقا محمدرضا همداني متخلّص به كوثر عليشاه هم دو كتاب بر ضّد 

هاي ارشاد المضلين في اثبات نبوة خاتم النبين و مفتاح  باورهاي مارتين نوشت به نام
ستاد عربي دانشگاه كمبريج، ، ا1 كتاب اول است ليي كننده  كتاب دوم تكميلةالنبو

هاي بين مسلمانان و مسيحيان را در  ديهاز دوازده سال بعد از مرگ مارتين چند تا 
كتابي به انگليس ترجمه و به نام رساالت مربوط به مناظرات بين مسيحيت و آئين 

. از جمله كتاب ارشاد المضلّين همداني را در اين مجموعه قرار داد. محمدي چاپ كرد
هاي مذهبي مسلمانان   كتابش را كوششي در راه آشكار كردن و دروغ انگاشتن ديدگاهلي

  .)161آريان، چهره مسيح در ادبيات فارسي، (ايران دانست 
كتاب اثبات النبوه )  م1824/  هـ1239د (مداران، ميرزا بزرگ قائم مقام  از سياست

. نوشت) ص(ري حضرت محمدرا بر ضّد مارتين و نظريات يهود و نصاري و اثبات پيامب
هايي كه بر ضّد مارتين تأليف شدند  كتاب. شاه نوشته شد اين كتاب به دستور فتحعلي

  :كنيم جا به نام تعداد ديگري از آنها اشاره مي بسيارند كه در اين
                                                      

1 - Lee 
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د (ن مير عبدالباقي خاتون آبادي بكتابي است كه سيد محمد حسين » رد پادري«

مؤلف الذريعه نام شش كتاب ديگر، از . د مارتين نوشته استبر ضّ) م1818/  هـ1233
- 10/5آقا بزرگ طهراني، الذريعه، (كند كه به همين نام هستند  نويسندگان مختلف را ذكر مي

214(.  
هاي يهوديان و مسيحيان را  كتاب ديگري است كه ديدگاه»  الخاصهةاثبات النبو«

ي اين كتاب ظاهراً حاج محمد  نويسنده. خواند درباره اسالم و پيامبر آن نادرست مي
) 1823/ هـ1239درگذشته (جذوب علي شاه كبوتر آهنگي م هجعفر همداني ملّقب ب

  .است
كتابي است بر ) م1871/ هـ1288در گذشته (خان  الدين از حاج محمد كريمةنصر

ه  قمري نوشت1252ضّد عقايد مسيحيان از جمله مارتين و يك پادري ديگر كه در سال 
  )4، الدين كرماني، حسام(. شده است

هدايه الجاحدين و هدايه المسترشدين دو كتاب از ملّا محمد تقي كاشاني هستند كه 
كاشاني . باشد اند، مي بر ضّد تبليغات پادريان و سؤاالتي كه آنان در ذهن مردم القاء كرده

 الجاحدين را يةهداكتاب . از فقهاي شيعه بود كه به زبان عبري و يوناني آشنائي داشت
تأليف كرد و در آن به هفت سوال پاسخ داد كه برخي از ) م1887/ هـ1305در سال 

الجاحدين، چاپ  يةكاشاني، هدا(مطرح شده بود » ميزان الحقّ«سؤاالت در كتاب پادري فرنگي 

 هم در جواب مارتين و پادري فيليپ كه سيصد سال كتاب هداية المسترشدين، )سنگي
  .)4. همو، هداية المسترشدين(اي بر رد قرآن و دين نگاشته بود  لهقبل از رسا

ياد شده  1هاي اسالمي به نام فاندر يا فندر يكي ديگر از مبلغان اروپائي كه در نوشته
اين كتاب و كتاب . 2است كتابي به نام ميزان الحقّ يعني همنام كتاب هنري مارتين دارد

مورد نقد . تاح االسرار، كه در اثبات دين مسيح بودندديگر فاندر به نام طريق الحياة و مف
                                                      

1 - Pfander 
 همنامي كتاب مارتين و فاندر اين شبهه را ايجاد كرده كه شايد فاندر همان فيليپ بوده كه مارتين كتابش -2

اي كه بين  ؛ اما با توجه به مناظره)شت قسمت پانو33ك علوي، مصقل الصفا .ر(. را بر اساس او تنظيم كرده است
تواند فيليپ كه  شود كه او نمي  قمري و فاندر وجود داشته است مشخص مي1270اهللا هندي در سال  شيخ رحمت

  . زيسته است باشد مي)  قمري1227درگذشته  (ينها قبل از مارت سال
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چون اين دو كتاب ابتدا در كلكته چاپ شد، نخست علماي . علماي مسلمان قرار گرفتند

سيد علي حسن از انديشمندان ساكن هند كتابي به . ساكن هند به پاسخگوئي پرداختند
  .چاپ شد) م1844/ هـ1261نام استفسار بر رد فندر نوشت كه در سال 

اهللا هندي از او دعوت  هاي فاندر در هندوستان سبب گرديد كه شيخ رحمت فعاليت
. م برقرار گرديد1853/ ق1270مجلس مناظره در شهر اكبرآباد در سال . به مناظره كند

كتاب اظهار الحقّ حاصل اين مناظرات است كه به زبان اردو تنظيم شده و اساس بحث 
ي شيخ رفاعي الخولي به عربي ترجمه  بود كه به وسيلهي تحريف و نسخ  آن درباره

  ) ق1412اظهارالحق، چاپ . (گرديد
داغي  در ايران هم افرادي به كتاب فاندر پاسخ گفتند از جمله ميرزا يوسف قره

الحقّ في اثبات مظالم المسيحين به زبان فارسي  تبريزي است كه كتابي به نام لسان
مطالب آن در نقد و رد سخنان فندر و . يران چاپ شد قمري در ا1336نوشت و در سال 

   يكي ديگر از پادريان فرنگ است1كتاب ميران الحقّ او و نورتن

  نتيجه
يابي به جهان اسالم و كشورهاي شرقي عالوه بر  كشورهاي اروپايي براي دست

.  از مبلغان مذهبي كاتوليك و پروتستان نيز كمك گرفتند،فرستادن مأموران سياسي
سپس فرانسه و . بتدا كشور پرتغال مبلغان مسيحي خود را به ايران و هند گسيل داشتا

گران مسيحي كردن مردم  هدف اين تبليغ. انگلستان كشيشان خود را به شرق فرستادند
  مسلمانعلماي. به اين جهت به نوشتن كتاب بر ضد عقايد مسلمانان پرداختند. بود

مار غرب نشان ندادند ولي به پاسخگويي در برابر العمل مستقيمي در برابر استع عكس
ها را گرفتند، تا  هاي كشيشان مسيحي پرداختند و به اين طريق جلو پيشروي آن فعاليت

هايي كه مبلغان انجام دادند و با توجه به پشتيباني  ها و فداكاري آنجا كه با همه كوشش
به اين طريق .  هند نشدندهاي استعمارگر، موفق به مسيحي كردن مردم ايران و قدرت

                                                      
ر بوستن چاپ كرد و در آن تا حد توان  ميالدي د1837نورتن از متعصبين مسيحي بود كه كتابي در سال  -1

  )221- 2تبريزي، لسان الحقّ في اثبات مظالم المسيحين ( از انجيل و كتاب مقّدس حمايت كرده است
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علماي مسلمان در برابر بخش مذهبي استعمار غرب، واكنش ستيزگرانه نشان داده و از 

  .هاي استعماري پرتغال و فرانسه و انگلستان مبارزه كردند اين جهت با برنامه
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