
                   
   هاي دستنوشتدر  اسالم و مسيحيت - ايران بين  اي گفتمان مناظره نخستين

  )ميالدي شانزدهم و آغاز قرن هفدهمايان قرن پ( فارسي
  

  محمد رضا وصفي 
  mvasfi@ut.ac.ir؛ناتهر هدانشگا دانشكده كتابداري و اطالع رساني استاديار

 
  23/4/91:تاريخ پذيرش       16/12/90: تاريخ دريافت

  ه چكيد
 هاي دست نوشتتاريخ در ، اي ر نوشتاري با رويكرد گفتمان مناظرهاين نوشتار معرفي نخستين اث :هدف
  .كنيد را معرفي مي و مسيحيت اسالم دو حوزه عقيدتي بين ،فارسي
، چه زماني، رويداد در كجااين پرسش ها بررسي شده است ؛ است و  تحقيق تاريخياين  روش:روش
   . ه استداد روي زمينه عقلي و با چه انعكاسي در متن و پيش با چه باور، كساني با چه
 دو آيين اسالم و مسيحيتبين  اين گونه را كه پس از اسالم فارسي دستنوشت نخستين :ها يافته

 ،ايجاد كرددر دنياي فارسي زبان  را فكرياز جدال  جرياني، دراز ياليانس مي كند و نمايندگي
 روزگارن دارد كه خرد مسيحيت در آ ن نشان از چالشيبررسي اين مت .است »يينه حق نماآ« دستنوشت

گفتماني  -در زمان خود ساختار و سازوكارهاي زبانياين چالش . ا آن روبرو شدب خستين بارنبراي 
، بود كرده تجربه عربي هاي سرزميندر  كه مسيحيت پيش از آن ييها چالشبا  داشت واي  پيچيده

با چالشي  اسالمي – تمدن ايرانياينجا و هنگام روبرو شدن با در مبلغان مسيحي  .كرد ميتفاوت 
 داشت فلسفيرنگ  وبود  متنيبرون  چالشي كه .روبرو شدند اسالمي – كمي ايرانيخرد حبرگرفته از 

  .عقل، معنويت ،انجيل ،مصقل الصفا ،آيينه حق نما، گفتمان: هاي كليدي واژه
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  مقدمه
گفتمان  )رژان(گيري گونه  قرن شانزدهم و هفدهم ميالدي آغازي مهم در شكل

 در اسالم و مسيحيتبين ، شهرت دارد نويسي يهردكه به  نوشتاريو اي  مناظره
  . است فارسي هاي وشتدستنتاريخ 
 جرياني از، ساليان طوالني ود رك يرا نمايندگ گفتماناين  اثري كه نيتر مهم

 شيكش دستنوشت ،را ايجاد نمود بين مسلمانان و مسيحيان انديشهتبادل و چالش 
به فارسي  »يينه حق نماآ«با نام  1)ريخاو( هيگزاوپدر ژروم  ،يپرتغال
در آن . داشته استي در تحوالت جهاني پيش زمينه هاي ،اثرگيري اين  شكل2.است
هند و ، دور دست در شرق به نقاط ايدر از طريق توانسته بود غرب دوران

، هند و قلمرو رانيدر ا يحيحضور مبلغان مس. دست يابد، فارس جيخل سواحل
ايجاد و دولت گوركاني هند و دولت صفوي در  گسترش يافته بود يدولت عثمان

بسيار  فارسي زبان قلمرو. مي كردند نقشي بسزا ايفا ، مانبراي گفتبستر مناسب 
از شرق تا هند و از غرب تا آناتولي  و بود كنونيجغرافياي سياسي  تر از گسترده
باعث شد  مبلغان مسيحياز  برخيآموختن زبان فارسي از سوي . داشتامتداد 

به شكل نوشتاري و  بقالاين در اي در زبان فارسي  تجربه نشده يتا ژانر دين
در حوزه ادبيات ديني فارسي فضاي بي سابقه  و گرفتهشكل  هاي شفاهي گفتار

دست  در دنياي شرق ها الوگيمسيحي در حالي به اين د يها مبلغ. ايجاد شود
 در حال زايش انديشه وضع آرامي در تحوالت فكري نداشت وكه اروپا  زدند

كه  گفتچنين  توان يم . در حال رشد بودپروتستان آيين بود و نطفه رنسانس و 
از جنس  شرق، به آمده فرهنگي مسيحيت –بخش قابل توجهي از حيات ديني 

قرون وسطي مسيحيت  به ديگر سخن، انديشه. نبودجديد افكار و تحوالت غرب 
ي طايهاي طوالني، توانسته بود براي خود شر براي سال دنياي شرق، به ورودبا 

در حالي كه خود در دنياي غرب با چالش روبرو  تبليغ دست و پا كند تازه در
  . بود



 107   __________________________   اسالم و مسيحيت  -اي بين ايران  نخستين گفتمان مناظره

در اينجا اشاره به اين نكته الزم است كه پيشينه حضور پدران مسيحي در 
سي به عنوان اما ورود زبان و فرهنگ فار. 3گردد يدوران مغول باز م ايران به

 دوره صفوي، شهرت يافت در رديه نويسي كه بعد ها به فتمانابزاري براي گ
اي كه مرزهاي فكري در اين  دوره .)1378:159آرين،قمر (ي متفاوت داشت يفضا

تا اصفهان، آنجا  امتدادي پويا داشت و اين ژانر از زبان تا دربار گوركانيان
  .)23: 1983، حسني(ها اروپا، كنش و واكنش ايجاد كرد  ، و بعدپايتخت صفوي

  
  سه دوره تاريخي ژانر 

هاي مختلف فكري  بين حوزه ژانر رديه نويسيِ ازمستندات به جاي مانده 
در  اما تاريخ ژانر رديه نويسي ؛به بلنداي تاريخ اسالم است، دورن ديني
 راآن مي توان  عمر طوالني ندارد و، بين اسالم و مسيحيت هاي فارسي دستنوشت

  :به سه دوره تاريخي تقسيم كرد
پديدار شد و از نظر زماني مقارن اي كه به دنبال كتاب آيينه حق نما  دوره - 1

، فلسفي (4است شبه قاره  گوركانيان درشاه عباس در اصفهان و  با حاكميت
1364: 238 ( .  
گيرد و تا خاموشي صفويان  خر عصر صفوي را در بر ميادوره دوم كه او - 2

ادامه  -عليقلي تازه مسلمان  - و مفقود شدن كشيش مسلمان شده و جريان ساز 
، به منظور شناخت ديگري، نگاشته شدو يا  در قالب اين ژانرار مهمي آث. دارد

سيف « و »هداية الضالين«ترجمه انجيل اثر خاتون آبادي، و كتب هاي ، عبارتند از
دير ه مسلمان شدكشيش پدر آنتونيو دو ژزو، اثر  »المومنين في قتال المشركين

از ژانر اين دوره است  نهاد نام عليقلي جديداالسالم بر خود كهاصفهان  5آگوستين
 . )1376:13جعفريان،(

در دنياي شرق  هاي مسيحي مقتدر يه كه شاهد حضور مبلغدوران قاجار - 3
دو  ارآث.  رود د به شمار ميدر ايران و شبه قاره هناست ادامه جريان شكل يافته 

و كارل گوتليب فاندر ) 1812- 1781(ين ترهاي هنري ما مبلغ مسيحي به نام
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كتاب  .6اين ژانر است موج سوم كه جريان ساز شد مربوط به) 1818-1891(
را هم بايد زير گروه اين دوره 7مال احمد نراقي ة اثرو برهان المل ةسيف االممهم 

  .)1385 ،رحمتي( تاريخي دانست
گوركانيان در  قلمرو حكومتي راحل سه گانه ياد شده شاملگستره جغرافيايي م

و  اصفهان، حاشيه شمالي و جنوبي خليج فارس،، در هند گوا ربند، شبه قاره
  . است تفليس پايتخت كنوني كشور گرجستان

  
  موج نخست اين ژانر و منطق آن

آن نشان از موج نخست كه به دنبال نخستين متن يعني آيينه حق نما ايجاد شد، 
چالش اين . با چالشي جديد روبرو شده بود، برابر اسالم رد مسيحيتكه خدارد 

هاي  سرزميندر حوزه ، اسالم برابردر  ،پيش از آن، كه مسيحيت ييها با چالش
مسيحيت تا آن . داشتتفاوت  ،نجه نرم كرده بوددست و پبا آن ، عرب زبان

اما در دنياي فرهنگ  ؛ه كرده بودبدرون متني را تجر يها چالش تاريخ بيشتر،
اسالمي  – كمي ايرانيبرابر خرد حهاي ديني اسالمي، بايد  گزاره ايراني عالوه بر

هاي  و جدل وارد گفتمان، داشتفلسفي نگاهي  ابمتني  خارجِ كه ادبياتي هم
  . هم بر خود داشتشيعي اين گفتمان رنگ ، عالوه بر آن، مي شداي  انديشه

سه گونه به گوهاي بين اسالم و مسيحيت را در طول تاريخ  و اگر منطق گفت
 و منطقي از گونه 9جدل منطقي از گونه، 8برهان گونهتقسيم كنيم؛ منطقي از 

آيينه حق نما نمايانگر هر سه منطق است هر چند تالش مي توان گفت؛  10.خطابه
  . ها نمايان سازد منطق برهان را بيش از ساير منطق هاي نشان دارد

  
  بازتاب هاي ميداني پيدايش ژانر

و 12ريهند و در پناه دربار اكبر شاه و پسرش جهانگ 11الهورِشهر در آيينه حق نما
يا پرتغالي، پدر  شيكش اين اثر از سوي.دربار شكل يافتآن با ياري كاتبان 

ها  ادهبا حجم زيادي از د 14)1617ـ 1549/ 1026ـ956( هيژروم گزاو13پادري
و براي  ه ايران رسيدبآن  چكيدهو پس از مدتي ) 367:173،ائريح(تدارك شد 
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هاي نوشتاري و شفاهي  پيرامون آن بحث و جدل در پايتخت وقت ايرانچند دهه 
  .پديدار شد 

هاي  نوشت پي ،بر آيينه حق نما هايِ نوشته شده در اصفهان يهبازتابِ رد
كوس را پدراني كه هاي مع برخي از اين رديه .را موجب شد رد بر رد ازفرآواني 

از كيان  دنديد يمگويا آنها الزم . نوشتند، گشتند ميازبه اروپا ب از ماموريت تبشير
  . دخود در برابر چالش جديد دفاع كنن

به توسعه نويسي از روي متن آيينه حق نما،  با چكيدهنخست پدران مسيحي 
  .پرداختند تبليغ و ورود به مباحث فكري در دنياي فارسي زباني اَبزاري برا

به اصفهان رسيد، جنجالي  كه با فاصله زماني چند سال آيينه حق نماچكيده 
كشور همسايه ايران در منطق با ادبيات و اين جنجال . پديدآوردفلسفي  -الهياتي

 ترويپ.ت داش تفاوت، دولت عثماني كه آن هم درگير با مسئله مبلغان مسيحي بود
برد و هر دو  مي سره كه در آن زمان در ايران ب15دالواله جهانگرد معروف ايتاليايي

تر  هاي مخالف خود راحت حوزه را تجربه كرده بود، معتقد بود ايرانيان گفته
گونه  اين ،الوگياو روحيه ايرانيان را در ورود به اينگونه د16كنند  تحمل مي
با متانت  ميسينو يو م مييگو يم شان نيدر مورد د هر چه را ما«: كند يتوصيف م
به شخصيت فلسفيِ آن دوران  دالواله در ادامه). 1381 دالواله،( »كنند يتحمل م

 يمجتهد برجسته و با تقوا رمحمدباقريم :ديگو يد ومكن ييعني ميرداماد اشاره م
كه پسر خاله او نيز هست -» نيالعابد نياحمد بن ز«را به نام  ياصفهان، عالم
احمد ابن زين العابدين علوي عاملي از  ديس. است دهيبرگزيي براي پاسخگو
است كه با  شيزمان خو يو يكي از عالمان اسالم رداماديم ژهيشاگردان و

را به  يست و زبان عبرا آشنا تيحيو مس هودي يآسمان انتيدو د ينيد هاي آموزه
  .)همان(  داند يمي خوب

اگر  :ديگو يم كه به پژوهش در مباحث آن دوران پرداخته هانري كربن هم
و  يقرن هفدهم از خداشناس يدر اروپا ونيو اله شانيكش كه ميبدان ميبخواه
اما  ؛ميداراريدر اخت يفراواني اند، منابع و كتابها داشته چه تصوري  اسالم، ديتوح
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سخن كه مسلمانان چه  نيا افتنيدري عني ، عكس آن به پرسشِ ييبراي پاسخگو
 ميندار اريدر اخت يكاف مدارك اند، داشته تيحيتصوري از الهوت مس

احمد علوي را عالم، فيلسوف و متالّه مسلماني  ديس كربن .)22 :1373،ياصفهان(
د و به كن يبري را به خوبي آموخته و متن تورات را شرح مكه ع كند يمعرفي م

دي دست نَكربن آثار او را س. منابع دست اول مسيحي روزگار خود دسترسي دارد
 جهيوبه اين نت داند يديدگاه مسلمانان نسبت به غير مسلمانان ماول در خصوص 

با هم  نكهيگوناگون و متضاد در اصفهان، از ا ديكه صاحبان آراء و عقارسد يم
 ييپروا گو و جدل كنند، و  داشته باشند و با هم بحث و گفت يارتباط شخص

  . نداشتند
 يهودي انياد روانياحمد علوي نسبت به پ ديس قياحساس عم: ديگو يم كربن

نحوه ادراك،  نيو همچن –برد ياز آنها به عنوان اهل كتاب نام م كه - يحيو مس
عالم  نيا قدر قابل توجه است كه ني،همانيبرداشت و تفاهم وي نسبت به اد

بيت  هينصراني جامعه اول –يهودي ميتعال به فراگيريرا  ياله هيو فق يعيش رباني
، خواهد يم انيحيالوصف از مس ديزاي شور و حرارتاو با . كنديي راهنماالمقدس 

 ، چرا كهنديرا مذمت نكنند و سرزنش ننما لياوالداسرائ كهدهد يها را قسم م و آن
  )23: 1373،ياصفهان(عنوان فرزندان خدا را دارند  انيحيهمچون مس زين هاآن

هاي  بيش از يك سده پاسخ نويسي، بر اين كتابعلوي  رديهدر هر حال 
  . پديد آوردراي ا زنجيره

  
  قي ابازتاب حكمت اشر

. كتاب آيينه حق نما بيانگر فضاي حاكم بر افكار دربار گورگانيانِ هند است
مراجعه به منابع موجود . اشراقي بر آن آشكار است حكمت فضايي كه سايه

شماري از حكيمان اشراقي ايران از ، گوركاني در روزگار نشانگر آن است كه
شاه  اكبردر دربار  »وحدت اديان«و »صلح كل«در طرح دكترين او همراهان 

  ). 23: 1387 ،زنجاني( اند بوده
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هجري پيوسته از ايران به آن ديار  از قرن هفتم اصحاب حكمت اشراقي
و برابر آنچه در نسخه خطي آيينه حق نما نيز آمده است  كردند يهجرت م

غربت  ارياز د مثل خود او، اثر صاحبگو كننده با  و يعني طرف گفت »ميحك«
  17. به هند آمده است) دور(

گو شده  و با ادبيات متداول قرون وسطي وارد گفتپدر مسيحي در اين اثر 
 11638شماره  به در كتابخانه آستان قدس رضوي اثر نيا كامل نسخه. است

  . موجود است 
  

  آيينه حق نما معرفي 
ها پر از  نگاشته است اين فصل پنج بابدر دستنوشت خود را  هيپدر خاوير گزاو

 اي نديشهاهايش به  يدانقاست و  –در سنت كاتوليك  -الهيات مسيحي ي باورها
  . ، انعكاس دهنده افكار جاري آن زمان استدر شرق با آن روبرو شده كه

  است و طرفتدارك شده وگو  اثر در قالب گفت نيا گونه كه اشاره شد، همان
 جرياندر . ه استشد معرفي » ميحك«با نام  شخصيگفت و گو كننده با او 

 –ملّا  - و نويسنده او را با صفت مي شود مسلمان وارد بحث  يعالم گو، و گفت
  . كند يمعرفي م، استهمان عالم دين منظورش كه 

  
  فصل اول 

برتري  –اختيار انسان –دارد به مباحث؛ واجب الوجود  فصل نخست اختصاص
 انسان به واسطه عقل بر ديگر موجودات، علم و آگاهي در انسان موجب آرامش

تنها يك دين در جهان از حقانيت برخوردار . الهيات است، برترين علم. است
ثواب و عقاب . روح بي مرگ است. وجود روح براي انسان بديهي است. است

در . عيب استبدون نقص و ، تنها يك دين. پس از مرگ جسم بديهي است
از جانب اي  فرستاده به دين نياز. عقل از جوالنگاهي برخوردار نيست ميدان دين،

  . دارد حق نشانه دينِ. دارد خداوند
  فصل دوم
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صفات . است طيخداوند واحد و بس. م مخلوقات ممكن استشناخت عالَ
است، سه شخص است، پدر و پسر  طيبس با آنكه خدا. ذات اوست نيخداوند ع

خداوند قادر . عالم غيب وجود دارد. تثليث رازي بزرگ است. و روح القدس
مبناي فعل خداوند آگاهي خود  .ستين ميعالَم قد .استاريمطلق و فاعل به اخت

عقل و جواهر . جواهر قابل اثبات است. است دهيآفر چياو عالَم را از ه. اوست
اهل عصيان  طانيفرشتگان اهل اطاعت وش. ستندين ريجواهر فساد پذ. ارادت دارند

. اجسام، تجرد نفس و رابطه آن با جسم نشيآفري و چگونگ چيستي. است
آدم، علت  انيچگونگي خلقت آدم، عص. چگونگي تعلق مخلوقات به خالق

خداوند چگونه . تثي اسانتظامي ذات كه علت آن گناه مورو يب .انسان يها محنت
 .دهد يقرار مي چرا خدواند انسان را در سخت توضيح اينكه. كند يبير مامور را تد

 گناهكاران. دارد يخداوند با وجود قدرتي كه دارد، انسان را از گناه باز نم چرا
  . چه بايد كنندو چگونه 

  
  فصل سوم

و  انسان در آمدبه شكل  )مسيح(چرا خداوند . ، هم خدا است و هم انسانيسيع
انسان بايد در سختي به سر برد و چرا خداوند به شكل  چرا. به شكل فرشته نشد

 زيسبب همه چ يسيع. شد بيو در سختي افتاد و مصلوب به صل در آمد انسان
هايي  انسان ژهيعلت گمراهي انسان به و. امدين ايدن از آن به شيچرا عيسي پ. است

؟رياضت كشند يرنج و محنت م كانيچرا ن دارند چيست؟ حيكه اعتقاد به مس
چرا تمثال مسيح را بايد گرامي داشت؟آثار . معجزات مسيح. كشيدن واجب است

از جانب  هاي عهد جديد ديگر كتاب و ليانج احترام به مقدسات چيست؟
با قرآن منسوخ نشده  ليانج. ها روي نداده است در آن يفيتحر. خداوند است

  . منسوخ شده است ليانج با يموس نيد .است
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  فصل چهارم
  . تفاوت احكام اسالم و مسيحيت. ليآمده در انج احكام

  
  فصل پنجم

  .در بهشت، دوزخ، بعثت مردگان
  اي از تمام كتاب هاچكيده و در پايان فصل

  
  در آيينه حق نما اصلي دو گفتمان

و  ابدي ينويسنده در اين اثر خود را مواجه با دو گفتمان م، همانگونه كه اشاره شد
  . ها پاسخ دهد به آن كند يتالش م

  »بدون واسطه تياصالت عقل و معنو«گفتمان  )1
 گفتمان اسالمي )2

به اصالت عقل اعتقاد دارد و كه از دنياي شرق وارد اين ديالوگ شده  حكيم
شخصيت صاحب اين . داند يبدون واسطه انبياء را ممكن م تيامكان كسب معنو

 را يحكيم،خرد و وجدان آدم. گردد يمعرفي م»حكيم«افكار در نوشتار با نام 
را متكثرو سعادت  معنويت. داند يو شر م ريشناخت خ در يرسول درون نيبهتر

  . داند ينم نيد كيبشر را منحصر در
،ضمن ابراز ابدي يكه خود را در چالش با اين انديشه مريپدر ژروم خاو

  .مي شمارد اي جديد دهيشگفتي، چنين باوري را پد
. شود يآغاز م»ملّا«گو با ورود شخصيتي با نام  و اما مسائل اسالمي در اين گفت

مصقل الصفا  - و تنها با اشاره به كتاب  ميا نپرداخته به اين بخش جستارما در اين 
نگاشته مباحث اين بخش كه در اصفهان توسط سيد احمد عاملي در پاسخ به  –

دا به طرح مباحث آمده در آيينه حق نما ابت چرا كه علوي عاملي ؛ميشد، اكتفا كرد
  . پرداخته و سپس نقادي خود را آغاز كرده است
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   گو و اهميت گفت
گو آغاز  و ابتدا با طرح بحث در اهميت گفت حكيم و پدر مسيحي ديالوگ

  . شود يم
ظاهر  بلند مرتبهاي  گرا و روحيه نخبه يتيشخص در اين بخش با يحيپدرمس

 گرانيكردن بر د راه نمودن، آموختن و حكم« انيدانا فهي؛ وظديگو يو م شود يم
  . است» از او كمترند ،ييكه در دانا

 ميمند خواه دهيفا گريهمد گوي و من و شما از گفت « ديگو ياو در ادامه م
 ،شود يتر م زيبه سنگ ت زيت18و استره گردد يم زيكه ابزار آالت با آن ت شد، همچنان

 دنياست كه به شن يو دانا كس ابدي يمي فزونگريعقل د ها در گفت وگو با عقل
   ).33(ص»  و به گفتار خود را مي شناساندديافزا يدر دانش م

  
، دانا كشد ينقصان م شياگر دولتمند به دادن مال خو«: ديگو يم هم» ميحك«

كس،همه چيه كهآموزد يدانش به من م... د شو يداناتر م شيبه دادن مال خو
  . )33ص (»  داند ينم–را  –زيچ

  
  نگاه تكثرگراي حكيم

نجات و رستگاري از جمله مباحث محوري  نظر به آنكه در مسيحيت بحث
راه سعادت را  ميحك. اين ديالوگ هم به اين موضوع پرداخته است. است
  :كند يگونه توصيف م اين

شك ندارم كه او به  چيرود، ه -يكوكارين -به  شيخو نيهر كه به راه د«
  ).35ص (» ديخواهد رسشهر خدا 

كه  داند يم يهاي رسيدن به كالن شهرهاي او راه سعادت را همچون راه
  . گوناگون استي ها و جاده ها دروازه ها، ورودگاه
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از هر  توانند يكه م داند يم ها انساني عيها را از حقوق طب او انتخاب اين راه
ورودگاهي به دلخواه و يا برابر مسيري كه در رسيدن به كالن شهر انتخاب كرده 

  . بودند به آن وارد شوند
  :ديگو يم و زند يمثال م را» الهور«شهر  ،شيخو در اثبات باور ميحك

هاي  بلكه به راه ،روند يراه تنها نم كي، مردم به -كالن شهر  –به شهر كالن «
 - سنگال  –مردم سندي. نديآ يهاي گوناگون به شهرِ الهور م مختلف و از دروازه

 يگريبه شمال، و د يكيو بنگالي و ماورءالنهر و هندي، بعضي به جانب شرق، 
  ). 35ص(» نديآ يم شيخو به جنوب، همگان به همان شهر از راه دروازه

به منظور اثبات ادعاي خويش مثالي ديگر زده و به جهت قبله در اسالم  ميحك
،به جانبِ مغرب،و مردم آورند ي، نماز منيسرزم نيمسلمانان ا« :كند ياشاره م

  ). 35ص(» كعبه دارند به سوي متيبه جانب مشرق، و همه عز –قايآفر–كيآفر
 نكهيا«: ديگو يو م داند يچنين تكثّري را به اراده و قدرت الهي مربوط م ميحك

كند  تيهدا –بهشت  –انسان را به سعادت  هاي گوناگون، خداوند بتواند از راه
  »از نشانه هاي علم و قدرت الهي اوست

راه مردم  كي نيكه تنها به هم ستيا هياز آن پا )بهتر(الهي به  يرويدانش و ن«
  ). 35ص(» را به بهشت تواند برد

راه  نيكه براي سعادت بشر چند داند يآن م را در »رحمت« اقتضاي ميحك
رحمت داروهاي  كيكه به  ميخوان يرا برتر م عتيآن طب« :نشان دهد

  .»كند گوناگون،موافقِ مزاجِ هر كدام
و  كند ياشاره م ياكبر شاه گورگان به قلمرو حكومت در مثالي بيشتر ميحك

گوناگون دارد، به روش و لباس  يها ملك«اكبر شاه در حكومتش : ديگو يم
داشته  نيدر د گريمختلف، پس چه عجب، اگر خدا هم بندگان مخالف هم د

خدا  خود، نيگروه نصارا، موافق د. كتاب و منكران انيو محمد انيسوياز ع باشد،
به روش  گرانيو د به طور خود -مسلمانان  –انيرا پرستش بكند و محمد
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است كه او را معبود و مخدوم خود بدانند و همه را  قي، كه از همه الشيخو
  .»مختلف ينهايصحت خواهد داد آن را به داروهاي گوناگون از د

  
  پاسخ پدر مسيحي به تكثرگرايي حكيم 

و تاكيد  ستديا يگيري م به موضع برابر ديدگاه متكثّرِحكيم در يحيپدر مس
 ها نيها و د راه ريقابل تصور است و سا نيد كيتنها در  كه راه رستگاري كند يم
  . دين مسيحيت است، در اين ديالوگ است و البته منظورش از، تنها دين،ي طانيش

و تاكيد  خواند يمختلف ديني را نوعي بازي گرفتن افكار مردم مي او باورها
  . ر استوصاز دين مت شكل كيدر  تنها» يراست قتيحق« كه كند يم

حكمت و عقل را  كهي و آنان يپرست ، بتهودي، تيحيمس اسالم،«: ديگو ياو م   
سبب  ينيآن د«و  ) 37ص(» اند نيريمخالف سا كياند، هر  خود ساخته يشوايپ

 داستيپ نياز ا. گو باشد راست رينجات و رستگاري ما خواهد بود كه در همه خ
حق در  و يراست كه رايز. دينتواند رسان ياله راه به ملك گريد ،نيد كيكه جز 

راه  كي ، براي رستگارينينچنيا. اريبس ها است، و بس دروغ يكي هر جنسِ كار
  ). 37ص(» اريصواب است، و باطل بس

 طانيآن ش ري، و غسازند يكه به خاطر م از خدا، است، نيد كي تنها. . . «
راستي  نيو ع يخدا سرچشمه راست...د بر يببازي مردم را م، است، كه به دوزخ

 يها  نيپس د... د يباشد خود مخالف نما نياست،نتواند كه باطل آموزد و اگر چن
و  انيسويو ع انيمحمد نيد كه داستيخدا، مخالف به هم از خدا نتواند بود و پ

 دانند يخود م يشوايعقل را پ اي كنند يم و آنان كه متابعت حكمت انيهودي
  ). 37ص( ». گرنديمخالف همد

 ، كهطانستيش ختهيانگ ،نيد كياز  ريبه غ ،ستندين همه از خداي ها نيپس ا
، چه گرنديمخالف همد) ها نياين د(«).  37ص(. استاد پدرِ باطل است) شيطان(
شمينهد يكه بر همه مي احكام. است يگريد )كننده  فين(، منفي يكي ت، 
روشن است،  و) دكن يمخالف آن را بيان م( اندازد يدر همان زمان م) ي( رگيد
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مخالف نسبت به  ي، و حكماستيمخالف خود ن ،شيكه خدا در سخنان خونيا
از خدا نتواند  زمان، كيدر  ،ها نيپس ا. كند ينم در همان زمان، همان شخص،

  ). 37ص(» . بود
كه من در  پس با استداللي. ديگو يبه او م يحيسخنان پدر مس دنيبا شن ميحك

در پاسخ به او  يحيكرد پدر مس ديخواهآوردم چه » كالن شهر«خصوص 
جاهالن  لِي، تمثدينما يم شتري، بديخود آورد دييشما در تأ كه ها حجت« :ديگو يم

 به صواب و راستي، نيبنابرا. خردمندان يبرا انيداناي ها ليدل) نه(،كه  براي نادان
اطراف  و چرا كه شهر چون درازي و پهنا دارد،. ديرو ينم كه مطلوب است،

از  شياست و بي قيواحد حق اما خدا كه؛ ».دارد يهاي مختلف م ، دروازهاريبس
از . راه راست داشته باشد كي الزم است كه و ندارد دروازه كهراستي است، كي
 نِي، به آن د)فرو گذاشته(هاي، گذاشته  راه گريد واجب شد كه، –رو  –نيا

از همه راهها به  ريدروازه داشتي و بس، ناگز كي، شهر اگر زي؛ و نميراست برو
  . ديآمد، تا به شهر درآ يستيهمان طرف با

  :كهديآورد )مسلمانان( انياست جوابِ آنچه از محمد نيو هم
نسبت به جاهاي  شاني، ا)كعبه(چون آن خانه  كه كنند ينماز به هر جانب م«

  . »متوجه شد ،تواند ي، از هر جانب مدارد يمختلف م )يها در جهت(
نسبت به جاهاي مختلف  كياز  شيكه خدا بدينكته استدالل كرد نياما و از ا 

نسبت، به همه مردم،كه نسبت  كياز  شياما خدا ب. ،كه از هر جانبدارد يم
راستي  نيع باطل، او را كه يعنياست، ندارد، و از اطراف مخالف، يراست

، كند يگوناگون عالج م يبه داروها بيطب«: ديگفت و آنكه. است،نتوان جست
و پادشاه  كند ينم –درمان  –دوا  مخالف صحت، ياما به داروها. »راست است
، دانند ياما همگان او را صاحب م. ها به روش و لباس مختلف دارد اگر چه شكل

ناخشنود  شانياو از ا، و او را نشناخته باشند اطاعت كنند، گريكه اگر به پادشاه د
 اند، و چون در شناخت پادشاه و صاحب خود همه موافق بض، بلكه در غباشد
  . مختلف بپوشند يها لباس آن دارد كه شيگنجا



 1391، بهار 59رساني دانشگاهي، شماره تحقيقات كتابداري و اطالع   ________________   118

شناخت ) در ( ، )ديني كه پابرجا مانده است (  برقرار الهيِ نيدر د نيهمچن
. )وجود دارد (  گوناگون جاي دارند هاي مختلف و راه يها نييآ راه راست او،

دارد، و  ايدني كي... نمودن  زي، و ذكر خدا گفتن، و پرهدنيكش اضتير«مثال 
، ييو خدا با داروها شناسند ي، همگان همان خدا و صاحب را مريفقي گريد

همه موافق معقول و حق و همه داخل  كنيل. كند يمردم را عالج م يمراتب ناتوان
ما  مقبول و مرضيِ خدايِ صاحب مخالف، ينهاياند و د نيد كيدر همان 

  ».افتي سالمتي شيخو نينتوان گفت كه هر كدام در د نيبود و بنابرا تواند ينم
  ). 37ص( )منظور از عبارت صاحب در اين بند مسيح است( 

  
  بدون واسطه تي،معنوينيدگرايي تكثّر عقل، ييشوايپ

. پرسد يم حكيم ايمانِ ديني و باور اعتقادي از يحيپدر مس در ادامه گفت و گو،
و  ،گذارم يو برآن م ،كنم يآموخته حكما، عمل م«به  :ديگو يم پاسخحكيم در 
و  يكي، براي اقبال ندانم يخود م يشوايپ، به من داده –خداوند  –عقل را كه

  ».از بدي زيپره
 و موافق او كردار) مراجعه كند شيبه وجدان خو(د ياگر آدمي خود را كارفرما

  ). 39ص(. گردد ياو م يرستگار هيسرما) نيهم( نيكند، همچن
و  ستهي، آن كوشش دارم كه در مردم، به طوري شاوستهيپ كه ام يمن مرد«

ثواب و عقاب  هشينه از اند - فراوان  –سعي موفور  نيموافق زندگي كنم و ا
ص » . و حسن ظنّ مردم شيخو شيو آسا ستنيبلكه براي خوب ز، روح است

39 - .  
، در هر فرد دگاريآفر خدايكه ، گذاشت ديكه چه با فهمد يمي هر كس«

كرد و هر  ديبا زي، آنچه از او پرهشناسد يم نهاده است كه ييروشنا كي انساني،
 نيو ا ميخوان يعقل م را كه در آدمي دارد، ييروشنا نيا... رفت  ديآنچه پي او با

دارد كه  ينيد هر كس شيخو و سالمتي ريپس براي تدب. عقل، هر فرد آدمي دارد
  ). 71ص(». . رسل واسطه شود ميكه الهامِ خدا و تعل آن يب كند تياو را كفا
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ندارم كه خداوند الزم دانسته براي  يشك چيالبته من ه ،ديگو يم در ادامه ميحك
 يها نيخود عمل كنند، خداوند د فينازل كند تا به وظا ييها نيبندگانش د

 يامبرياز پ يرويكه رستگاري فقط در پ ستين نگونهيمختلف نازل كرده، اما ا
  . ابدي خاص معني

 با عقل و ادراك امكان يكيدر اين بحث معتقد است، شناخت بدي و ن ميحك
ها از درون كسب  انسان كه با شناختي نديگو يالهي م انياست و آنچه اد ريپذ
  . موافقت دارد ،كنند يم

كه، به  آن به همه مردم داد، بي نيهمه د نياست كه خدا ا نيسخن من ا«
چه هر كدام را . محتاج باشد، )جمع رسوالن (  رسل يكي، )در اين ميان (  انيم
به  كه معرفتي كي چون هر كدام را،. و در دلِ او بربست خود عطا فرمود نِيد نيا
و  يكيبه ن ليم زيو ن كرد كرامت) كند كفايت( و بدي بسند كند يكيني را

كه آدمي  باشد و همچنان شيكارخومدبر  )بهترين(كه به . از بدي) پرهيز(اعراض 
براي خوب  ياي كل و قاعده، ؛او را دو مبدأ عامنيچن نيا».ديرا ادراك و عقل بخش

با  يخواه يم ،كهگراني؛آن كُن به ديعني) يآن قاعده كل(در هر گروه؛ و او  ستنيز
، كه شود يم دايدو مبدأ پ نياز ا از تو بازدارند يخواه يو بازدار آنچه م تو كنند
، نه ميرا نَرَنجان چكسيرا، و ه رانيو پ ،ميكه مادر و پدر را احترام كن دانند يهمه م

، و نه از جانب زن به زنا، و نه از ينفس او را به عقل و جراحت و هر طور آلت
آزار به فعل  ني، ادينبا و از حالت او به تهمت، و آن كه جانب مال به دزدي،

كه خدا را پرستش و  دانند يبه طبع م؛ و هم ميجوارح، و به خواهش دل كن
  ). 77ص( )ميبشمار بزرك(ميو عزّت ده ميكن بندگي
كه هر روز ، اتيجزئ به واسطه خواه،، نيوجوب د« :ديگو يدر ادامه م ميحك
را به رسالت  نيكه خدا آن د، چه الزم است نياما ا. م، مسلّرديگ يم فزوني

 و حد(حد  ياريبه نور خرد بسكه  آزموده كار انيچون دانا. رسوالن برساند
حكيم  تاكيد- ) 77ص( هستند دهيپسند نيد كردن ، برايابندي يدر م) را مرزها

  .وجود دارد كه رسول باطني همدر اينجا اين است 
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  ستيني كافيي عقل به تنها: پدر مسيحي
است تاره  يزيسخنان چ نيا«:ديگو يدر پاسخ به سخنان حكيم م يحيپدر مس

، كه واجب است كه مردم راي، زديرو ي، به راه خوب نمدياگر معذرت دار. و نو
  »نديايبي خدا داشته باشند تا سالمت نيد فرستاده ينيد

 ديبا ،شيخو ؛ لذا بشر براي رستگاريكند ينم را درك اتيآدمي جزئ عتيطب«
آنكه مسئله بهشت و  ژهيبه و ). 74ص(. »عمل كند ينيبه دستورات مشخص د
  . دوزخ هم مطرح است

از آن سخني به ميان (مكافات است بماند  هر گاه كه جهان آخرت كه سراي«
 زاده خود را براي يآدم كه ديو ترس برافتد، و نبا، نماندي نيدي ، تمام كارها)نيايد

به  –تا  –خدا محتاجند كه نيمردم به د«).  37ص(» رنج زده گرداند، يكوكارين
است برساند، چه هرجا  دهيكه براي آن آفر مقصودي ثارگرانهيآن مدبر باشند و ا

ست، ا) ها  بين مردم اختالف در اين موضوع(  مردم مختلف مطالب تيجمع كه
جهتي  گريد را به وحدت بخواند و شانيا كه شخصي باشد كه آنجا واجب است

كه نتوان  پي انتظامي مبردي،، كينبودي هيچ  نيكه اگر چن )راهنمايي كند (  دهد
اگر اهل ! ، حال ملك چه بوديرفت يم به راهي شيبه طور خو كيو هر ديگرد
كه چه  ها نداند كه بر او عمل كنند و هركدام از آنداشتند يضابطه نم كي ملك

نه منزل و اهل . ستينام شهر را سزاوار ن، احكام و انتظامي و شهرِ ب كرد ديبا
و بي  )جوش و خروش بدون  (ست ش اپتَ يب نباشد، لشكرِ يينمامنزل، اگر ره 

  ».و نام لشگر را سزاوار نبود )نظم يب (قاعده
نبود،  زيچ چيه –اگر : و ضابطه است تيآخر سخن هر گروه مردم محتاج ترب

، و يجنگل پر از سباعِ دشت ايپراكنده و خشك و  گيها و ر بجز، توده سنگ
كتب ايسردار و  -بي  - يسپاه تيجمعايندارند و  تيترب كه ها يپر از ماه ييايدر

. ستنديز يمي ميداي كيو در تار دنديگرد يم استاد، همه همچون كوران يب اطفال،
 –دانستند يبدانند نم، اگر آنچه را كه الزم است -ندانند ديگردديآنچه با بي آن كه

. كند زندگاني كوياحوال داشته باشد تا ن تيترب پس واجب است كه هر كثرت
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به سوي  انسانها ييراهنما در ادامه عقل آدمي را برايي حيپدر مس).  74ص(
خود را براي مردم ظاهر  نيد ديو معتقد است خداوند با داند ينمي كاف رستگاري

از  تواند يوضع نم نيا. وضع گردد زيني نيد ديبا «او معتقد است ).  76ص(. كند
  . »از سوي خداوند آمده باشد ديبا سوي مردم باشد بلكه

 ديو معتقد است فقط خداوند با داند يم سالمتي هيرا سرما نيد ،يحيپدر مس
او را سالمت  يزيو چه چ كند يم ضيرا مر) ها(شما انسان  يزيچه چ ديبگو
دارد در آخرت ثواب و  مياست و تصم دهيها را آفر خداوند ما انسان. دارد يم

  ). 76ص( كنديي ما را راهنما ديخود او با نيبنابرا. عقاب را بر ما نازل كند
» كند ي، او را،كه موافق رضاي او بندگي نمكند ينم تيپادشاه عنا چيه«

راهنماي  تواند ينم چگاهيعقل آدمي ه« :ديگو يپدر مسيحي در ادامه م ).74ص(
؛ ديگو يسخن را م كيكه سقراط، افالطون و ارسطو ديكن يم اليشما خ. بشر باشد

  »...باورهاي افالطون را،ارسطو نقض كرد
 نيبا ا ديگو يو م آورد يم انيدر علوم سخن به م او سپس از دگرگوني 

  . به عقل آدمي اعتماد كرد توان يچگونه م ها يدگرگون
 نياارسطو در آن شك نمود، و هر آنچه  نمود، نيقيهر چه افالطون را «

 مينيب يم). نقض كرد( داند ياو را غلط م يگريد ،)اثبات كرد(راست دانست 
 انيدانا گريد كه. شود يم دايهر روز پ) مسائل جديد(ا زهيچ كه) مينيب يامروزه م(

كه هر روز  )است  ( كتبي اريمنشأ بس) تحول نيا(است  نيا. اند دهيبه آن نرس
كه خواهد گفت عقل و  ستيپس ك. رديگ يفزوني م) در هر علمي(بر هر ماده 
 .دهوي نَ خود بر نيتا اساس د زادگان بهتر است، ياز همه آدم حس فالن،

  ). 78ص(
را كه وضع  يني، پادشاهان قوانديگو يو م زند يم گريمثالي د يحيپدر مس

از  يرويخودشان قابل اجرا و نافذ است و پ ي، فقط براي قلمرو حكومتكنند يم
وجود ندارد كه بر  يپادشاه چيه«و  ستيكشورها واجب نريآن، براي مردم سا



 1391، بهار 59رساني دانشگاهي، شماره تحقيقات كتابداري و اطالع   ________________   122

از خداوند ساخته است و او است  ايدني و حكومت بر تمام كند حكومت ايدن كل
  ). 76ص( »كند يم و بر هر دو حكومت داند يرا م انيكه ظاهر و باطن آدم

خداوند  ياز سو يمعتقد است شناخت و عقوبت گناهان باطن يحيپدر مس
گناهكار را ، توان ياست اما در دنياي انساني پس از ثابت شدن گناه م ريپذ امكان

 ليبزرگان و پادشاه و قبا ها از سوي اي از گناه پاره عالوه بر آن،. عقوبت كرد
  . بجز خداوند، جرات عقوبت آنان را ندارد يكس كه دهد يبزرگ روي م

احكام از سوي  نيو ا كنند يپادشاهان احكام را اعالم نم ديگو ياو در ادامه م
اراده مقدس  هيرا بر پا شيخداوند هم برخي از مقربان خو«. شود يافراد اعالم م

ها اراده پاك الهي را به مردم اعالم  تا آن. منظور ظاهر كرده است نيبه هم شيخو
  ). 84ص(» ميخوان يم غمبريمقربان را ما پ ني،اديگو ياو م. نمايند
  
  »حق نما نهييآ«پاسخي به»مصقُل صفا«

نوشتارهاي فراواني »  نما آيينه حق« كتابهمان گونه كه اشاره شد در پاسخ به 
  . در مدتي طوالني نگاشته شد

به اصفهان  در اوايل قرن هفدهم ميالدي، نما آيينه حقاي از  گزيدهدر آن زمان 
رسيد و خود سر فصلي شد براي افزايش آشنايي و طرح بيشتر مباحث فكري و 

  19.در حوزه زبان فارسي تيحيعلماي اسالم و مس نيب اجتماعي
مسيحي ي بود كه يكي از پدرها 1622تا  1032/1620تا  1030 يدر سالها 

 )Prio( ويهمراه پدر پر )JeanThadee( دربار صفوي به نام ژان تاده شناخته شده
به منظور طرح ، شده بود هيته يمتن اصل روياز نما را كه  حق نهييآاز  اي دهيزگ

 ،حامد ناجي اصفهاني(  دآور به ميدان علماء اصفهان نيببحث و مناظره در 
  .)27ت21:  1373

 هجري قمري 1032عالمي است كه در سال  و نخستين نيترمهم علوي عاملي
 ندر ايرا تمهمقدمه و خاه اربه هم ،خود را در سه فصل يدانق، باين منتخبر پايه 
. )2004،روال( نپرداخت فصل چهارم نقدبه  در مصقل الصفااو  البته. كند آغاز مي
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 يدادر پي گزارش از نق كربن هانري. دانست ينمشايد هم طرح آن را ضروري 
  :ديگو يماو را ستوده و شيوه ، علوي عاملي

ل را نق »حق نما نهييآنتخب م« كتابنخست متن  ،احمد در آغاز هر بحث ديس
و در جاي جاي متن به  كند يم انيبخصوص آن خود را در  يها دگاهيد كرده
، 1373، حامد ناجي اصفهاني(  ديكن پاكرا  تان نهييآ دييايب، ديگومي ن ايحيمس
  .)27تا 21

اختصاص » شناخت ذات خداوند«ضوع فصل نخست را به مو ،احمد ديس
 طيفارقل«به ، ياسالم دگاهيددر  حيمس يمعرفدر فصل دوم پس از  .دهد يم

. اسالم است امبريپهمان  »طيفارقل«كهكند يماستدالل  نگونهياو  پردازدمي »شناسي
 كنكاشبدأ و معاد را مورد م د ورا نق تيحيمس ميتعالو  احكام،او در فصل سوم

، همان(  كند يمارائه  دوازده امامي از امام شناسي يينما و در خاتمه دهد يمقرار 
  .)27ص 
  

  معرفي مصقل الصفا 
  . كرد گواينگونه باز توان يمكتاب مصقل الصفا را  گانه سه يها بخش

  : عاليذات حق ت شناخت – 1
 تيحيمسدر ديدگاه  ثيتثلبه و ااست كه  پاسخيل فص نيامحور  نيتر مهم

  . دهد يم
 آن براي تاييدو به دنبال  كند يم را طرحنخست مباحث فلسفي ، علوي عاملي

  . كند يمبه عنوان دليل نقلي اشاره ، ليانجي ازيبه فرازها خويش سخن
  ؟باشدخداوند  تواند يمآيا مسيح  – 2

 يسيعاز  تيحيمسبرداشت  كندكه ثابت،كوشد يمبخش  نيادر نويسنده 
  . است حيناصح كامالبه عنوان فرزند خدا  حيمس
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 گريداز طرف . داند ينمقبول فرزند  ا قابل جمع با، رمفهوم واجب الوجود وا
. ندارد حيمس يسيعحصر انحصاري در  ،مقدس كتابدر  »فرزند«واژه  ديگو يم

  . دانستن نامعقول استيا خداوند را فرزند خدا  مسيح نيبنابرا
به عنوان  تواند ينم ليانج كه كندثابت ، كوشد يمفصل  نيااحمد علوي در 

 يها تناقض ليانجدو متن تورات و در  رايز. قلمداد شود ياله كالممعجزه و
دين او  ،نيد حيمسحضرت  انيببنابر  كهاست  حالي اين در. زيادي وجود دارد

  . براين وجود تناقضات توجيهي نداردبنا. ستينناسخ تورات 
 ،دهد يم را تشكيل علوي عاملي كتاببيشترين حجم از  كهفصل  نيا انيپادر 

مقدس به  كتابديجدو عهد  ميقداز عهد  ييفرازهابا استفاده از  او كوشيده تا
در  هودي رهگذر به رسم توجه خاص علماي نياو درا. ديآاسالم بر نيداثبات 

و به  ديآ يماسالم بر  امبريپوجود در اسامي م يها يشگفتاني علم اعداد، به مب
 به يامامدوازده  عهيش رف امام شناسياخود با اشاره به مع دگاهيد ليتكممنظور 
  .پردازد يم ليانجاز تورات و با استفاده از فرازهايي  عيتشمذهب  تيحقاناثبات 
 .  
  ليانج احكام – 3

 امبريپ بهآمده و حق نما  نهييآدر  ت كهاس در پاسخ به مطالبي كتاببخش از  نيا
  . سالم را ناكافي پنداشته استا يدتيعقاسالم خرده گرفته و مباني 

دين اسالم راسخ است مباني كه  كند يمعلوي عاملي در اين بخش چنين استدالل 
نوع از  نيبهتر كه داند يم ينيددر اسالم، آنرا بحث مبدأ و معاد و با اشاره به دو 

به  گريد بار فصل نيانويسنده در ادامه . استبراي بشر آورده  ايدنرا در  فيتكال
ه بيان ب يقيتطباي  اشاره در و پردازد يم اسالم و رسالت ايشان امبريپ تيحقان انيب

  . پردازد يمياء اولوالعزم حق و انبالاسماء 
در  ريخاودر ژروم او پ سندهينوحق نما و  نهييآ كتاب كه يتياهمبا توجه به 

موجب  هاي هينظربه  يعلواحمد  ديسپاسخ  آن زمان داشت، يحيمسمبلغان  نيب
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كتاب و متن  بپردازندعرصه  نيادر  به جدال علمي گريدبار  يحيمسپدران ا شد ت
  . كشندنقد و چالش مصقل الصفا را به 

 علوي عاملي اثر ديگري نيز در مسيحيت شناسي نوشت به ناماحمد  ديس
نگه داري  يمرعشاهللا  هيآ كتابخانةدر رساله ن اي از اي نسخه. »هيملكوتلمعات «
و ادعا  را تاويل نمايدل او با ورود به مباحث گاهي تالش كرد تا انجي. شود يم

اقنوم األب و اقنوم «و  »كلمه«معناي انيبدر  كه ليانجكند كه برخي از عبارات 
و پيامبر اسالم  ديمجقرآن  ابل انطباق بر باطن، قآمده »االبن و اقنوم روح القدس

  . است
 نيمضام يبرخ ريتفسدر  ياشراق يبحث لمعات ملكوتيه را توان يم از اين رو

  .دانست مانيحك كلماتقرآن و  اتيآ با آن قيتطبو  ليانج
  
  گيري نتيجه

 ؛سابقه طوالني دارد، هاي ايراني در تاريخ دستنوشت اي هر چند گفتمان مناظره
كه گردد  مي باززماني به تنها ، اسالم و مسيحيت حوزه آن در نخستين آوردگاهاما 

در با مباحث آمده . هاي مسيحي و غربي به اين سرزمين ها باز مي شود پاي مبلغ
 وركانيان و نيز تاثير حكمت اشراقآيينه حق مي توان نوع تفكر غالب در دربار گ

مي توان گفت هاي آمده به آن  در پاسخ همچنين .را بر آن ديار را دريافت
آنچه به مراتب عميق تر و دقيق تر از  تاز مسيحي ت جامعه علمي اسالميشناخ

  .بوده استوجود دارد امروز 
  

  ها پي نوشت
  

١Jerom Xavie 2  يه بين آيين ايرانيانِ پيش از اسالم ، و مسيحيت در زبان هاي گرجي وارمنيقابل اشاره آنكه گونه هايي از رد
اين دوره تاريخي نياز به پژوهش هايي .قديم ، گزارش شده است كه برخي از آنها نامِ فغان نامه همراه خود دارد 

  .   مستقل دارد
اين كار براي مدت كوتاهي ادامه يافت؛ . ايران، از زمان ايلخانان آغاز شدهاي تبليغي مسيحيان در  شروع فعاليت3

 .متوني از مسيحيت به فارسي ترجمه شد و بعدها قطع گرديد
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نخستين گفتمان منظره اي روي داده بين اسالم و مسيحيت آثار پي در پي فرآواني را به همراه آورد و زنجيره اي 4

  .  و مسيحيت را فرآهم آورد كه تا دوران قاجار يعني مرحله سوم ادامه داشت از ژانر ادبيات ديني بين اسالم 
  

كه پدر مسيحي مسلمان شده است ،  داالسالميجد يقليعلكه ما آن را در اينجا مرحله دوم ناميده ايم ،  ها بعد سال
 نيالمؤمن فينقد در كتاب س نيا . بوده نوشت يپادر پيمتعلق به فل اشاره شده  بر كتاب دوم از دو كتاب ينقد

 ايتاليا يكتابخانه ها يخط يدر فهرست نسخه ها نيهمچن. تورات آمده است شيداياو در ترجمه و شرح سفر پ
. احمد است ديدر رد بر س زيكتاب ن نيا. شده است اد، يحق نما  نةيبا نام ماسح مصقل آ ياز كتاب) 201ص (

خان شاه مغول هند  ريحق نما به دستور جهانگ نهياز آ يكه نسخه ا يمانز: شرح است كه  نيبه ا هيرد نيداستان ا
با مصقل به هند  نهيبار آ نياحمد قرار گرفت و ا ديس يدانق ياد شده مورد  كتاب. از آگره به اصفهان فرستاده شد

نقد در  نيا. آن پرداختندمعكوس به رد  يحيمس يونرهايسيپس از آن بود كه چند نفر از م. بازگردانده شد
 كيآن  سندةيق در اصفهان نوشته شده كه نو. ه 1067دوقسمت نوشته شده قسمت نخست آن در نوروز سال 

قسمت . موجود است) 1121ش ( نگراديقسمت در كتابخانة لن نياز ا يناشناخته است، نسخه ا) مسيحي ( يسوعي
شده  دهينام» جواب بر كتاب مصقل صفا –ق نما ح نةيكه بدانها آلوده شد آ ييشهايآال«و » حيمس«دوم آن با عنوان 

براي اطالعات بيشتر مي توان . مصقل صفا شناسانده شده است يشهايبا عنوان آال يكتاب زين ويدر فهرست ر. است
چهره  آرين، قمر نيآر . نگاه كرد  203 – 201، صص ايتاليبه فهرست نسخه هاي خطي فارسي كتابخانه هاي ا

   159ص  1378انتشارات سخن ،  ، يفارس اتيدر ادب حيمس
 
. م در بيشتر نقاطي كه پرتغالي ها اشغال كرده بودند حضور يافتند 1598/ ه 1007گروه پدران آگوستين در سال 5

از آن جمله در بندر گوا در هند و هرمز در جنوب شرقي ايران در همان سال رياست گروه پدران آگوستين 
Donalexix de mensez را به نمايندگي از پادشاه اسپانيا راهي دربار شاه عباس اول كرد هيئتي رسمي. 

هاي نقد و ايراد، در كتابي با عنوان رساالت جدلي در باب اسالم و مسيحيت توسط  ترين اين رساله بخشي از مهم6
  .ساموئل لي در ميانه قرن نوزدهم در لندن چاپ شده است

 . هجري قمري  وفات يافت 1245 زيست وسال او در عهد فتحعلي شاه قاجار مي7
8people of demonstration  
9people of dialectic  
10rhetorical 

اين شهر پس از كراچي . از شهرهاي جمهوري اسالمي پاكستان و مركز ايالت پنجاب استدر حال حاضر الهور 11
  .شود كراچي دومين شهر بزرگ پاكستان محسوب مي

. در سند 1605اكتبر  27يا 17: ؛ مرگ1542اكتبر  15متولد ( جالل الدين محمد اكبريا  اكبر شاه12
، سومين پادشاه از سلسله گوركانيان يا امپراتوري مغولي هند است كه در هندوستان با )1605-1556:فرمانروايي

 از وي در كنار آشوكا يكي از. شود، فرزند همايون و پدر جهانگير بود  ناميده مي اكبر كبيريا  مغول اعظمنام 
 .اند تأثيرگذارترين پادشاهان در تاريخ هند و بزرگترين پادشاه آن سرزمين ياد كرده

فادري عنوان عام مبشّران و داعيان عيسوي است كه از كشورهاي مسيحي براي تبليغ مسيحيت به / پادري 13 
واژه اين . ش استو معادل اسقف و كشي  "پدر روحاني"اين عنوان  به معناي . قلمرو ايران و اسالم  آمده اند

تركيبي از واژه التيني پاتر ) فرهنگ معين، ذيل واژه(و به قولي ديگر است  Padreايتاليايي / واژه پرتغالي  شبيه 
Pater) يا واژه انگليسي فادرFather (اين واژه از لحاظ اشتقاق، هم ريشه با پدر . با ياء نسبت فارسي است

عنوان  .التيني، و پتر، پيتر، پتريك، در زبان هاي هند و اروپايي است Paterيوناني، پاتر Pedroفارسي، پدرو 
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به معناي پيشوايان "بطريق"واژه  .استآمده معرب پاتريكيوس  شكل در اوايل عصر اسالمي گاهي  به » پادري«

  .عيسوي شامات و هم قائدان لشكريان روم مورد استفاده قرارگرفته است
گسترش آيين مسيحيت در مكتب كاتوليك در شرق دور و بطور خاص ژاپن  نقش محوري در هيگزاوخانواده  ا14

  . استFeancis Xavierريخاو سيفرانس بزرگ اين خاندان كه به شرق سفر كرد . دارند 
جهانگردي بود كه به ) 1652درگذشته  -  1586زاده ) (Pietro Della Valle: به ايتاليايي( پيترو دال واله15

 .كرد چندين   كشور شرقي سفر
. هاي التين و يوناني را آموخت مدتي به تحصيل ادبيات پرداخت و زبان. دنيا آمد اي اشرافي در رم به او در خانواده

در اين مدت زبان تركي و كمي . او در سفر به شرق نخست با كشتي به قسطنطنيه رفت و يك سال در آنجا ماند
  .ن به بيت المقدس و بعد به دمشق و حلب سفر كردپس از آ. سپس به اسكندريه در مصر رفت. عربي آموخت
در اين زمان . ق از راه بغداد وارد ايران شد1025سال  ٔالحجه ذي 25مطابق ) ميالدي( 1617ژانويه  4او در تاريخ 

وي در دوران سلطنت شاه عباس بزرگ، مدت شش سال در ايران اقامت كرد و در . ايران در جنگ با عثماني بود
  .ز مالزمان شاه عباس بودچندين سفر ا

به دنبال سقوط امارت پرتغالي ها در جنوب ايران او  مدتي به هند سفر كرد و سپس از راه بصره و بندر 
  .اسكندرون و قبرس به رم بازگشت و مورد استقبال پاپ اوربان هشتم قرار گرفت

  
گفت و گو   ،به دنبالر مخالفت با اسالممتني را د 1621سپتامبر  24دالواله خود نيز در حدود الزم به ذكر است 16

دالواله  ترويكه با توجه به خصوصيت  پ ميده يما اين احتمال را م . صفهان نوشت بزرگان شهر ايكي از در خانه 
 ه عالقاو  ،آيينه حق نما نگاشته شده  انيكه  خبر دار شده بود كه در دربار گوركان نيو ا اش يو شهرت طلب

به نام ) رديه بر اسالم به زبان فارسي ( نامد يپيش از رسيدن آن كتاب به اصفهان آنچه را كه او افتخار م داشت ،
 . دكر را منتشر  خود   دست نوشتهبه سرعت ين رو ااز . خود ثبت كند

بر حق سعادت حضور  فهيخل يارشاد پناه يخالفت دستگاه يدر مالزمت ظل اله يروز«است  اينگونهمتن 17 
است  كيپادشاهان دور و نزد يافزا رتيكه ح يآن بزرگ يتماشا يدانا كه از راه دور دست برا يريناگاه پ. تمداش

به من آورد و  يرو افتهيخود در  اريتعجب نمود؛ و لباس مخالف د دهيو ما را د دش كيآمده بود، به من نزد
ام و از آنجا به حكم جهان مطاع بدار  آمده) گوا(گفتم از پرتغال به كوره  ديا و از كجا آمده ديستيگفت شما ك
. دارم يسويع نيد. مولد من فرنگ است. و چه كاره ام ستميكه من ك ميگو ياكنون م. - 26ص  – دميالملك رس
 يذتهارا به تمام ل ايدن شيخو يخدا يعبادت و خلوص پرستار يآنم كه محض برا. است انيسويع ميكار من تعل

آمدم؛ و از آنجا به ) گوا(از پرتغال به كوره . دهم ميتعل يدائم يگذاشتم تا مردم را راه سالمت يو شهوان ياز مال يو
و از ، كه شما را شناختم  راي سپاس مرخدا» گفت ميحك –او گفت . دميبه دارالملك رس شيحكم سردار خو

، كه آنچنان باشد  دي؛ و ام) بحث و گفت و گو كنم (  سخن كنم، از فرنگستان  ييكه به دانا، م بود ويآرز،  رگاهيد
  پرسد يم مياز حك يپادر - 27ص  -. و مقصود حاصل شود،  ديكه غرض من برا

من « : ديگو يم ميحك. » علم اي ،  يبازرگان اي ، يرگيسپاه ؟ ستيو كار شما چ) اهل كجا هستيد ( ؟  دياز كجائ« 
حكمت را درس  نيام؛ و ا علوم، عمر خود را خرج كرده گريحكمت و د ياخواندن كتابه... كه جهت  ميحك
كتاب سالح من، كتاب تجارت من، آموختن و بحث كردن همه . بود نيذوق من ا ، جان وكه از گاه ، ام  گفته

و ، نگفتم  يكه هرگز به كس، شوند  يم افتهياز شاگردان من  ياريبس، در هر ملك . كار من است نيو بهتر، وقت 
، خوش باشد «: ديگو يم يپادر» ... با همه مشترك ساختم ، بلكه هر چه خدا به من داد . خست ننمودم ميدر تعل
 28ص » ... م يا غربت افتاده اريد نيو چون هر دو در ا،  مينيبنش
  يتيغ سر تراش18 
  بيست و پنج سال است اصلي آيينه حق نما حدودمتن  نگارش نقد عاملي با فاصله 19
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