ژپوهشاهی ادیانی

Religious Research

سال چهارم ،شمارة  ،7بهار و تابستان  ،9315ص991ـ952

Vol. 4, No. 7, Spring & Summer 2016
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محمدجواد

چکیده

رحمتی *

همزمان با دوران زمامداری جلالالدین اکبر گورکانی ،گرو های تبشیری ژزوییئت نفئو
خود را در پهنه ایران ،هند و عثمانی آغاز کردند .آنچه باعث آغاز گفتوگوهای دینی در
هند شد ،دعو جلالالدین اکبر گورکانی از ژزوییتهای پرتغالی به هندوسئتان بئود .در
پی این دعو گرو تبشیری ژزوییتی با انگیز ترویج نحله خود ،و با اشتیاق فراوان تئن
به سفری طولانی داد و اندیشمندانی را روانه دربار گورکانیان هند کئرد .اکبئر گورکئانی
ابتدا از فرستادگان درخواست تألیف کتابی را کرد که ژروم خاویر این خواسته را با تألیف
کتاب آیینه حقنما عملی کرد .اما نهایتا و در پی آن ،شئا گورکئانی مکتبئی بئا عنئوان
«دین الاهی» تأسیس کرد .در ایئن گفتئار ،ضئمن بررسئی فرضئیه خودشئیفتگی اکبئر
گورکانی و تحرکا ژزوییتهئا در دور او ،بئا بهر گیئری از روش توصئیفی -تحلیلئی
میکوشیم علل و انگیز های اکبر گورکانی در دعو از ژزوییتها ،و نیز تأسیس «دیئن
الاهی» را بیابیم و بررسی کنیم.
کلیدواژهها :ژزوییتها ،گورکانیان ،خاویر ،علوی عاملی ،تبشیری.
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مقدمه

از آااز لال  729ه 0504( . .ج ).و ه زمان با گسترش نفوذ ار

از طریق دریرا در

هند و نقاه مه منرقه خلیج فارس ،گروههای تبشیری و عمردتاً وزوئیتری پرتغرالی ،در
عنمرانی 1نفروذ کردنرد .بردینترتید اولرین رویرارویی

پهنه ولیع ایران ،هنرد و دولر

اندیشهورزان اللامی و مسیحی در منرقه هند و ایران آااز شد.

«اصولاً یکی از فعالی های کلیسای کاتولیک بر این پایه بود که کشریشهای آزمروده

خود را با برخورداری از پشرتیبانی فرمانروایران و شراهان اروپرا ،بره دربرار کشرورهای

خاورزمین بفرلتد تا آن حاکمان بتواننرد از راههرای تبلیغرات معنروی بره خوالرتههای
التعماری مد نظر خود دل

وروج خراویر

(Xavier

(حائری.)690 :0194 ،

یابند .نمونه بسیار روشن اینگونره فعالی هرا ،مأموریر

0409-0567/Jeromج ).کشریش پرتغرالی در هندولرتان میباشرد»

لالالدین اکبرشاه گورکانی از وروج خاویر ،بررادرزاده فرانسریس خراویر( 2

Francis

 0550-0524( )Xavierج ،).کشیش بسریار مشرهور پرتغرالی کره در دربرار او و پسررش
هانگیر احتراج و ایگاه ویژهای داش

) (Camps, 1957: 33درخوال

حقنما را با هدف ا اب

و در لرال  797ه 0422( . .ج) وارد هنرد شرد

تألیف کتابی درباره دیان

این درخوال

پس از مدتی اکبر گورکانی ،با فر

مسیحی را کرد .وی کتا آیینه

تألیف کرد (حائری 690 :0194 ،و .)642

خودشیفتگی ،تصرمی گرفر

خرود اقرداج بره

دینلازی کند .بردینمنظور باورهرایی را از ادیران و اعتقرادات مختلرف رایرج در هنرد
برگرف

و به زع خود دینی با عنوان «دین الاهی» لاخ

و پرداخ  .باید تصریح کرد

که بنا بر مستندات عرضهشده در این گفتار ،دین الاهی اکبرشراه بیشرتر حالر
لیالی عصر ما را داشته ال

احرزا

و فقط درباریان و وابستگان به آن ،از این بهاصرلا دین

پیروی کردند .باورهای دین الاهی فقط تا پیش از پایان عمر اکبر گورکانی رواج داش .
درباره پیشینه تحقیق لازج ال

اشاره شود که اولین رگههای لخن در این موضوع

را عبدالقادر بدائونی ،مؤلف منتخد التواری و از معاصران اکبرشاه در اثر خود بیان
کرده ال  .پس از وی ،انشین خود اکبرشاه ،فرزندش هانگیر گورکانی در اثرش با

عنوان هانگیرنامه توزک هانگیری با کنایه به لیالیکاری پدرش اکبر اشاراتی کرده
ال  .در عصر حاضر ،الماعیل حقی اوزون چارشی لی در کتابش تاری عنمانی به
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برخی زوایای حرکات اکبرشاه ضمن تشریح روابط عنمانی با گورکانیان اشاره کرده

ال  .محققان معاصر دیگری نیز ضمن آثار خود ،هر یک نکاتی را درباره فعالی های

اکبرشاه بیان کردهاند؛ مانند آن ماری شیمل در کتا

در قلمرو خانان مغول ،و از همه

صریحتر عبدالهادی حائری در کتا نخستین رویارویی اندیشهگران ایران با دو رویه
بورووازی تمدن ار  ،دائرةالمعارف بزرگ اللامی در مدخل «اکبرشاه» (پزشک و لید
حسینزاده ،)0197 ،و دائرةالمعارف تشیع ( ،0147ج .)0منابع دید دیگری که در این باره

لخن راندهاند ،مقاله «تبیین تسامح مذهبی در بستر حکمرانی اکبرشاه گورکانی» ال .

این مقاله اکبرشاه را از هر گونه بدع
کرده و معتقد ال

و دینلازی مبرا دانسته و در واقع از او دفاع

اکبرشاه قصد وحدت داش

و به نوعی حد ولط ادیان و حتی

نحلههای فکری -فرهنگی را به عنوان مجموعهای از باورهای نیکو به مردج هندولتان

پیشنهاد کرده ال

(پناهی و فتاحی .)0170 ،آخرین منبعی که به آن اشاره میکنی  ،مقاله

«بررلی و تبیین عوامل لیالی مؤثر در ایجاد دین الاهی تولط اکبرشاه گورکانی» ال

که بر الاس آن اکبرشاه ابتدا برای کسد اقتدار داخلی و لپس به منظور مرر کردن

هندولتان به عنوان قدرتی هانی در کنار دیگر کشورهای قدرتمند به تألیس دین

الاهی دل

زد و از آن به عنوان ابزار لیالی مؤثری در این مسیر بهره برد (شعبانپور و

بختیاری.)0171 ،

اما آنچه مقاله حاضر بدان پرداخته ال  ،بررلی پرلشهای زیر ال :

 .0آیا هدف لالالدین اکبر گورکانی از دعوت وزوئی ها حقیقتاً گف وگوی ادیران

بوده ال

 .0آیا وزوئی ها فقط با هدف گف وگوی ادیان به دربار هند رفتند

 .1آیا لالالدین اکبر گورکانی داداه تحکی للره خود را داشته ال

 .6آیا لالالدین اکبر همانند بسیاری از اربابان قدرت گرفترار خودشریفتگی شرده و

در پی اقناع درونِ شیفته خود بوده ال

منابع فو یا به این پرلشها صرفاً اشاره کردهاند یا دلرتاوردهای متفراوتی برا ایرن

گفتار داشتهاند .لذا این مقاله نگاهی بدیع دارد.
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ژروم خاویر

ناج اصلی وی ،یرو نیمو عز پلتای گونی ( (Jeronimo de Ezpeletay Goniو بزرگترین

برادرزاده فرانسیس خاویر ال  .در شهر نابرارای ) )Navarraالرپانیا و در لرال  0567ج.

( 709ه ). .برره دنیررا آمررد و از دانشررگاه آلکالررا ( )Alcalaبررا در رره کارشنالرری فلسررفه

فارغالتحصیل شد و پس از آن به مع پارلایان وزوئی

پیولر  .وی پرس از تکمیرل

دروس فلسفه و الاهیات ،در لال  0544ج 769( .ه ). .به در ه کشیشی ارتقرا یافر

لالها به تدریس باورهای خاص و اصلی وزوئی ها مشغول بود .بره عنروان لرپرلر
گروه تبشیری وزوئیتی پرتغال به هندولتان اعرزاج شرد و مسرئولی

ریالر

و

دانشرکده

کوشین ( )Cochinرا نیز به عهده داش  .از لرال  0544ترا  0570ج 749( .ترا  790ه). .
ریال

منرقهای پدران وزوئیتی گوا ( )Goaبر عهده او بود.

هنگامی که برای لومین بار اکبرشاه از مجمع پارلایان وزوئی

اعزاج گروه تبشیری به هندولتان را کرد ،خاویر به عنوان لرپرلر

پرتغرال درخوالر

ایرن گرروه تعیرین

شد .وی  02لال دور از وطن و در میان بزرگان هند ،مخصوصاً للران اکبرر و پسررش
هانگیر به لر برد .در  0570ج 790( .ه ). .گوا را ترک کرد و در پنج مراه مره 0575

ج 796( .ه ). .وارد لاهور شد و تا لال  0574ج 799( .ه ). .در آنجا اقام
خاویر هنگاج ورود به لاهور  46لال داش

گزید.

و کاملاً با زبان فارلی بیگانه بود .وی با

پیشنهاد اکبرشاه و نیز برای ا رای اهداف تبشیری وزوئیتیها به آمروختن زبران فارلری

هم

گماش  .در یکی از تألیفاتش به این نکته چنین اشاره میکند:

دشواریهای بسیاری از طر گوناگون بر مرن تحمیرل میشرد .پژوهشهرا بره
قواعد مختلفی برای لاماندهی و عرضه شفاف نیاز داش

که تألیف و تردوین

آنها به زبان فارلی نیازمند تلاش گستردهای بود .در مسیر آموختن زبان فارلی،

و به دلیل لن و لال بالا با دشواریهای شدیدی روبهرو شردج و ایرن ،کرار را

بینهای

لخ

میکرد ).(Camps, 1957: 35

وی پس از آموختن زبان فارلی از لرال  1596ج 795( .ه ). .تألیفرات خرود را بره

این زبان منتشر کرد .البته در این باره ،شخصی به ناج عبدالستار بن قالر لراهوری 3وی
را در ویرالتاری تألیفاتش یاری میکرد

)38

 .(Ibid.:بیشتر فعالی های وی در این مردت
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صرف تألیف کتا
)27

آیینه حقنما و تدریس علوج دینی در روار اکبرشراه شرد

 .1952:پس از آنکه اکبرشاه در آگرا اقام

(Fischel,

گزید ،خاویر تا هنگاج مررگ وی در لرال

 1605ج 741( .ه ). .در کنار او به تدوین اعتقادات وزوئیتی مشغول بود ) .(Ibid.: 28پس

از مرگ اکبر ،پسرش هانگیر ،لاهور را به عنوان پایتخ

موق

برگزید و در لرال 745

ه 0429( . .ج ).به گوا بازگش  .در طول این مدت خاویر وی را همراهی کرد و تا لال

 0405ج 771( .ه ). .در گوا اقام

داش .

تألیفات فارسی ژروم خاویر
الف .تألیفات موجود در حال حاضر:

 .1مرآت القدس یا دالتان عیسی پیامبر :این کتا

تاری  1602ج 740( .ه ). .آگرا

را دارد و به زبان پرتغالی تألیف شده که با همکاری عبدالسرتار برن هاشر بره فارلری

تر مه شده ال

( .)Degoeje, 1873: Vol V, pp. 90-91خاویر آن را به اکبرشراه ،و پرس از

او به پسرش هانگیرشاه تقدی کرده ال  .این اثر شامل متنهایی از انا یرل و برخری

دالتانهای مردمی ال

و به هم

«لودو ویوس دی دیو» ( )Ludovious de Dieuتر مره

شد ،و در لال  1311ه 0717( . .ج ).به طبع رلید (.)Camps, 1957: 37
 .2کتا

آیینه حقنما :مه ترین کتا

بر الاس برخی نسخهها ،تألیف این کترا

خاویر که تألیف آن  12لال به طول انجامیرد.
در لرال  911ه 1609( . .ج ).پایران یافتره

ال ( 4حائری .)690 :0194 ،این اثر شامل گف وگویی میان یک کشیش وزوئیر

(خرود

خاویر) ،یک فیلسوف (اکبرشاه) و یک روحانی مسلمان 5در دربار اکبر ال  .خراویر در
این اثر بارها تصریح میکند که گرمی حقیقر
خصوم

او را بره لرخن وامریدارد و هریچگونره

یا قصد شرارتی ندارد؛ با این حال در برخی اهرا دلر

از تنردی برنداشرته

ال ( 6شیمل .)069 :0144 ،باید به این نکته اشاره شود که اکبرشاه [وراهراً] آزادانردیش و

علاقهمند به تبادل آرای صریح بوده ال  ،ولی در عمل تحقیر اللاج را هدف گرفته برود
(همان.)62 :

 .3خلاصه کتا

آیینه حقنما :از آنجایی که مملک داری االدِ اوقاتِ اکبرشاه را به

خود اختصاص میداد ،از خاویر درخوال

کرد کتا

آیینه حقنما را بررای او خلاصره

کند .در این خلاصه لاختار گف وگو به کار نرفته ال  .نسخه مو رود ایرن کترا

در
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مدرله مرالعات مشر زمین و آفریقای لنردن 196 7صرفحه دارد ،ولری نسرخه پراریس

عناوین متفاوتی دارد .این کتا

را «لودو ویوس دی دیو» به لاتین تر مه کرد و در لال

 1001ه 0407( . .ج ).با همکاری دانشکده پروتستانهای هلند منتشر شد .نسخه کامرل
در لرادهانا ( )Sardhanaو به زبران اردو در لرال  1275ه 0474( . .ج ).بره طبرع

کتا

رلید ).(Camps, 1957: 38

السلرنه :خاویر ایرن کترا

 .4آدا

هانگیرشاه تقدی کرد .از این کتا

را در لرال  911ه 0427( . .ج ).در آگررا بره

دو نسخه مو ود ال ؛ یکی در مدرلره مرالعرات

مشر زمین و آفریقای لندن در  216صفحه؛ و دیگری در کتا خانه کازاناتنس رج .ایرن
اثر به مسائل اخلاقی پادشاهان میپردازد ).(Ibid.: 39
 .5المزامیر  :خاویر این کتا

را در آگرا از لاتین به فارلی تر مه کرد .نسرخهای از

آن در کتا خانه بودلیان آکسفورد مو ود ال

).(Ibid.: 39

 .6شر ایمان مسیحیان :نسخهای از این کتا

رج مو ود ال

در کتا خانه صرومعه یسروعیهای

که  59صفحه دارد و صفحاتی از ابتدای آن افتراده الر  .در پایران آن

تاری «یوج دوشنبه ر دالمر د لنة  1007ه . .موافق با  1599ج ».نوشته شده ال .

 .7خاویر نسخههایی از تر مه انا یل به اروپا ارلال میکند که دو نسرخه از آنهرا،

یک نسخه در کتا خانه کازاناتنس و دیگری در دانشرگاه گرگروری رج مو رود الر .

البته باید اذعان کرد وی این انا یل را فقط بررای هانگیرشراه در  916ه 0429( . .ج).

تصحیح و تنقیح کرده ال

ب .تألیفات از میان رفته:

 .1با اطلاعات به دل

).(Ibid.: 40

آمده از منابع گوناگون ،مشخص میشود که خراویر تألیفرات

دیگری نیز داشته که در حال حاضر مو ود نیس  .او در برخی نامرههایش بره تألیفراتی

مانند کتا هایی درباره تاری قدیسان و برخی دالتانهای تر مهشده به زبران فارلری،
که در لال  975ه 0574( . .ج ).به اکبر تقدی شده ،اشاره کرده ال  .کتا

دیگری نیز

تألیف کرده که حاوی مسائل فلسرفی برا عبارتهرای پیچیرده الر  ،و خراویر بنرا بره
درخوال

ال .

اکبر در لال  931ه 0426( . .ج ).آن را تدوین کرده و به وی تقردی داشرته

خودشیفتگی جلالالدین اکبر گورکانی در تعامل با ژزوئیتها و دین الاهی 011 /

 .2اطلاعاتی که از نامههای رئیس صومعه یسوعیان ،پدر کلاویدوس آکوایوا (

 )Acquavivaبه دل

آمده ال  .آکوایوا در نامهاش که در لال  917ه 0424( . .ج ).بره

خاویر نوشته معتقد الر

وی نمیبایسر

میکرد.

کترا

«وا برات»

(Officiis

 .3فهرلتی از تألیفرات خراویر کره پردر فرانچسرکو مورانردی

وزوئی

Claudio

در انتهای کتا آدا

 1(Deرا تر مره

(Morandi

)Francesco

السلرنة در مدرله مرالعات مشر زمین و آفریقای لنردن

آن را ذکر میکند و در آن به کتا

).1957: 41-47

گزیده عقاید دینی مسیحیان اشراره میشرود

 .6زندگانی حواریین که آن را به هانگیرشاه تقدی کرده ال

(Camps,

( وادی.)040 :0194 ،

این تألیفات نشانگر تلاش عمیق گروه تبشیری وزوئی هرا بررای گسرترش و تبلیر

مسیحی

در هندولتان ال  .هدفی که همواره تبشیریان در لباس زهرد و دلسروزی در

لر میپروراندند .البته در این میانه حکوم های وق

مسیحی نیز با تمراج تروان پرا بره

میدان مینهادند و از هیچ کمک و حمایتی دری نمیکردند.
اکبرشاه گورکانی و دین الاهی

روزگررار اکبرشرراه ( 746-700ه 0425-0560 /. .ج ).شرراهد حرروادث و فررراز و

نشیدهای گوناگونی بوده ال  .این شاه گورکانی که خود بیلواد بود ،شدها دلرتور

میداد برایش کتا

بخوانند و با حافظه اریبش آنها را به خاطر میلرپرد (شریمل:0144 ،

 .)16وی در شهر فاتحپور لیکری

(Sikri

 )Fatehpurمعبدی بنرا کررد و رؤلرای ادیران و

مذاهد را شدهای پنجشنبه برای گف وگو و مناورات دینی به آنجا فرا میخواند .ابتدا

علمای مسیحی و مسلمان ،و لپس هندوها و زرتشتیان در ایرن گف وگوهرا مشرارک
کردند .علمای وزوئی

از لال  1510ج .به مع این گف وگوها پیولتند (همان.)14 :

اکبر از این گف وگوها ،که چهره دین رلمی یعنی اللاج را مشوش میکرد و باعرث

آزردگی مسلمانان میشد ،بسریار الرتقبال میکررد .بردائونی 9توصریفات بر سرتهای از

مباحنات بین عالمان دینی تنگنظر به دل
از آنها تغذیه شده ال .

میدهد که انز ار اکبر از دین اللاج مرمئنراً
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البته اکبر به پیروان لایر ادیان نیز تو ه ویژه داش  .منلاً تمنال حیرت مرری  را

در حیور یسوعیان و در کلیسای آنان میبولید و احتراج میکرد .همچنرین ،بره شرعایر

دینی زرتشتیان و احتراج آنان به آتش تو ه خاصی میکرد .هندوئیس را ترویج میکررد
و میکوشید به صورت گسترده و عمیق آن را درک کند و دلتور تر مه مه تررین آثرار
آنها را به زبان لانسکری

داده بود (همران) .همواره معری از علمرای فرر و مرذاهد

گوناگون در دربار اکبر گورکانی حاضر بودند و مسرائل دینری و برترری ادیران خرود را

بحث و بررلی میکردند .بدینترتید بود که اکبرشاه زمینه پیشرنهاد تألریس مسرلک و

آیین خاصی را فراه کرد که از طریق آن بتواند رؤلای تمامی ادیران را بره پرذیرش آن
وادارد .پس از مشورت و تبادل آرای [واهری] ،مسلکی به ناج «دیرن الراهی» (همران14 :؛

هانگیر گورکانی )01 :0157 ،ابداع کرد .این باور ترکیبی از زیرلراخ های کلری و مقبرول

تمامی ادیان بود (شیمل 06 :0144 ،و  05مقدمه).

دین الاهی

اکبرشاه پس از رلیدن به حکوم

درصدد تغییر بنیادی اعتقادات مسرلمانان برآمرد.

بدینمنظور نگره دیدی به ناج «دین الاهی» را در ذهن خرود ابرداع کررد .دیرن الراهی
و ارور را نهی میکرد .کشرتن

نفسپرلتی ،شهوت ،اختلاس ،نیرنگ ،افترا ،لت  ،ارعا

حیوانات را عملی قبیح میشرمرد و آزادگری ،بردبراری ،پرهیرز و ا تنرا
شدید به مادیات ،تقوا ،اینار ،دوراندیشی ،نجاب

از دلبسرتگی

و ملاطف

را در زمره اصرول کارهرای

زرتشتی گرفته تا اعتقادات مسلمانان و آدا

و مسالک هنردوان ،برود .در

نظری و عملی خود قرار داده بود .دین الاهی تلفیقی برگرفته از آیینهای مو ود زمران،
یعنی از آدا

حقیق  ،این ابداع به نص آلمانی اعتقراد نداشر

میرف  .دین الاهی در گذش
فراموش کرد (همان.)62-14 :

و بیشرتر نحلرهای فکرری بره شرمار

زمان نیرز از یادهرا رفر

و حتری خرود اکبرر نیرز آن را

«دین الاهی» اکبر ولیلهای برای تعدیل تعصبات دینری برود .شرالوده ایرن باورهرای

دیدِ لیالی بیش از هر چیز بر آیین زرتشتی و آدا

و رلوج و فرهنگ ملری بالرتانی

ایران التوار شده بود .اکبر خورشید را پرلتش کرد ،زیرا خورشید را بزرگتررین مظهرر

تجلی خدای یگانه میدانس  ،و شنهای بالتانی ایرانیان را تجدید کررد .لرال و مراه

خودشیفتگی جلالالدین اکبر گورکانی در تعامل با ژزوئیتها و دین الاهی 017 /

ایران بالتان را به ای لال و ماه قمری مرلوج کرد و آتش را مقدس شرمرد .بردائونی

مینویسد:

بیربر ملعون 10خاطرنشان لاخ

که چون آفتا

مظهر تاج ال  ،و پختن الره،

زراع  ،میوه و لبزه از تأثیر او ال  ،و روشنی عال و حیات عالمیران وابسرته
به او؛ پس لایق عبادت و تعظی  ،او باشد .این معنا باعث تعظی نروروز لرالی

شد و آتشپرلتان دین زرتش

را حق نمودند و تعظی آتش را عبرادت عظری

گفتند و [اکبر] فرمود که آتش را بره روش ملروک عجر  ،کره آتشرکدهٔ ایشران
همیشه برپای بود؛ دائر الاوقرات ،چره در روز و چره در شرد ،در محرل نگراه

میداشته باشند ،که آیتی ال

از آیات خدا و نوری ال

نوروز لال  05از لوس ،لجده آفتا

را [بر علیه] اللاج هر حکمی که اربا

از انروار وی .در ایراج

و ه لجده آتش علانیه میکردنرد .برر
ادیان دیگر بیران کردنرد ،نرص قراطع

شمردند و اهل اللاج مرعون قرار گرفتند .چون در را [به زع ] خویش مقررر

لاختند که هزار لال از زمان بعن

پیامبر علیهالسلاج ،که مدت بقای ایرن دیرن

بود تماج شد؛ هیچ مانعی برای اوهار دواعی [باورهای] خفیه که در دل داشرتند
نماند و بساه از مشای و علما ،که صلاب

و مهاب

داشتند و ملاحظه تمراج از

آنها بایستی نمود خالی ماند؛ به فراغ بال درصدد ابرال احکاج و ارکران الرلاج و

ترویج بازار افساد اعتقاد درآمده (بدائونی.)040-042 :0142 ،

و ذیل وقایع لال  741ه 0426( . .ج ).اشاره میکند:
و چون [برای اکبرشاه] تاری خوانده میشرد ،روز بره روز اعتقراد از اصرحا

فالد گرف

و گاج فراختر نهادند و نماز و روزه و میرع نبروات را تقلیردیات

[اعمالی برگرفته از گذشتگان] ناج نهادند؛ یعنی ایرمعقول ،و مدار دین بر عقرل
گذاشتند نه نقل ،و آمد و رف

عقلی ایشان را فرا گرف

فرنگیان نیز [بسریار] شرد و بعیری اعتقادیرات

(همان.)065 :

«چون شمار پارلیان [هند] ناچیز ال  ،این کار اکبر را نمیتروان ناشری از لیالر

کشورداری برای لد رضای

این گروه محدود دانس »

(1866: 51

 .(Rohatek,اکبرر در
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تکوین دین الاهی مرالر مرذهبی و شرنهای زرتشرتی را پرذیرف  .شراید پرلرتش
خورشید و آتش را از هندوها گرفته باشد؛ اما این احتمرال بسریار کر الر  ،زیررا وی

همانطور که تقوی زرتشتیان را پذیرف  ،احتراج بره خورشرید را نیرز از ایشران گرفر
(.)Asiatic Society of Bombay, 1877: vol 1, p. 315
بدع

«تعابیر درباره این دین ابداعی متفاوت میباشد .مخالفین اکبرشراه معتقرد بودنرد کره

اطاع

ال

حمای

و شاه با این بدع

خواهان برپایی مجمعی اختصاصی برای اعیا با هردف

از مراد و حاک خود بوده الر  .اعیرا میبایسر
از وی یاد کنند کره همرواره و تحر

لروگند وفراداری مبنری برر

هرر شررایری از او حمایر

کررده و در

صورت نیاز ان و مایملک و ارزشها و نیز ایمان خود را فردای وی لرازند .پرلرتش
خورشید و پرتو آن ،و نیز عناصر طبیعی از این بدع

نشرئ

میگرفر  .بره هرر روی

«دین الاهی» را گروهی با صبغههایی از ادیران مختلرف برمیشرمارند کره اریرد ولری
لیالی ،اما با ابه

و شکوه ،به برگزاری مرال خرود میپرداختنرد» (شریمل 14 :0144 ،و

 .)17به هر حال ،االد مردج از این بدع

گریزان بودند و همچنان علریرا شرکنجه و

زندان که اکبرشاه بر آنها روا میداش  ،بر دین لابق خود باقی ماندند .مخالف
این بدع

شاه تا پایان عمر وی ادامه یاف

مل

برا

( هانگیر گورکانی.)01 :0157 ،

البته باید به این نکته تو ه کرد که دین اصلی مغولان «شرمنی» ( 11)Shamanismبروده

و بر الاس باورهای آن در کنار خدای برزرگ ،خردایان دیگرری نیرز پرلرتش میشرده

ال  .در الناد مغولی «به خوالته خداوند اوید» فراوان اشاره شده کره همران خردای
فرمانروایی ال

که زمین را به آنها عرا کرده ال  .در کنار خدای یکتا ،خورشید و ماه

نیز پرلتش میشد .علاوه بر آن ب هایی نمادین نیز لتایش میشدند و لرایر اعتقرادات
و اعمال خرافی ،از مله ادوگری نیز در میران آنران رواج داشر

میراحمدی 06 :0147 ،و .)05

(اشرپولر094 :0146 ،؛

نیز برخی از باورهای دین الاهی اکبر ،برگرفته از آیین مغولی بود؛ چراکه «آترش نیرز

نزد مغولان ،مانند همه ملل و اقواج اولیه ،مورد لرتایش و احترراج بروده و آیرین خراص

داش  .زیرا علاوه بر ایجراد روشرنایی و حررارت ،کره دو رکرن اصرلی زنردگی الر ،
خاصی

ضدعفونی و ترهیرکننده نیز دارد .پیولته آتشی در برابر چادرها روشن بود کره

خودشیفتگی جلالالدین اکبر گورکانی در تعامل با ژزوئیتها و دین الاهی 011 /

هیچگاه خاموش نمیشد .چارپایانی را که به قصد قربانی به ب هرا هدیره میدادنرد ،در
آتش میلوزاندند» (کارپن.)14 :0141 ،

« در مقابل این اعتقادات ،از نظر مغولان نجاب

و ا تنا

از دروغ و تقلد و دزدی،

ایگاهی ار مند داش  .زنان و دختران نرزد افرراد قبیلره از احترراج برخروردار بودنرد.

لرح عف

و پاکدامنی عمومی در میان مغولان بسیار عالی بود ،لکن این قرانون دربراره

زنان و دختران دشمن رعای

(همان.)62 :

نمیشد و تجاوز و بدرفتاری با آنان امرری مترداول برود»

بدینترتید و با تو ه به آنچه پژوهشگران درباره آیین شرمنی و باورهرای مغرولی

عرضه کردهاند ،درمییابی که اکبرشاه در بافته خود ،علراوه برر اعتقرادات زرتشرتیان ،از
بسیاری از اعتقادات مغولان نیز التفاده کرده ال .

اکبرشاه و مسیحیان
اقام

مسیحیان در هندولتان به دهههای دور باز میگردد .اقواج مسیحی از نو

و مناطق شمالی وارد هند شدند .گروهی از آنها خود را از مسیحیان توماس

(Thomas the

 12)Apostleمیدانند که از قرن چهارج میلادی در هند مستقر شردهاند .روابرط مغولهرا و

پرتغالیها که از لال  177ه 0674( . .ج ).بر لواحل اربی هند مسلط بودند ،در دوران

اکبر از لال  952ه 0591( . .ج ).و هنگاج محاصره لورات ( ،)Suratو پس از لره لرال
که اکبر با یسوعیان فعال در بنگال ملاقرات کررد ،آاراز شرد .مسرلمانان هنرد از حیرور

اروپاییان ایرمسلمان در هند بهشدت رنج میبردنرد؛ چراکره بنرادر کرانره اربری محرل
کاروانهای دریایی زیارتی مکه ،و راه دریایی بره لروی عربسرتان برود (شریمل،

حرک

 061 :0144و .)066

واهراً اکبرشاه بهشدت به اطلاع از باورهای ادیان مختلف و نیز گف وگو با علمرای

مسیحی علاقهمند بود (همران .)14 :وی بررای دلر یرابی بره ایرن هردف از روشهرای
گوناگونی بهره برد که به برخی از آنها اشاره میشود:

 .1مکاتبه با پادشاه الپانیا و پاس رج درباره لازماندهی گروههای تدریس مسیحی .

 .2تلاش بسیار ولیع با هدف دل یابی به تر مه انا یرل ،کره نترایجی نیرز در برر

داش :
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الف .تشویق وی به مرالعه مسیحی ؛

 .نقش همسر ایرانی او که تمایل بسیار به حف میراث ادبی و نیز تر مه انا یرل

عصر خود داش  ،تر مههایی که به ابتردای عصرر مغولهرای ایرران مررتبط بروده و از
دیدگاه وی اهمی

فراوانری داشر  .تلاشهرای اکبرشراه نتیجرهای در برر نداشر

دلتور تر مه انا یل را صادر کرد ،که به احتمال قوی این تلاشها به شکس

ال

دل

(1952: 19

یاف

و او

انجامیرده

 13.)Fischel,اما وی نهایتاً به تر مه فارلی انا یل قرنهرا قبرل از خرود

).(Ibid.: 19; Allami, 1965: 191-192

 .1ا بار خاندان للرنتی و بزرگان دول

بر نداش .

به آموختن زبان پرتغالی ،کره نتیجرهای در

 .4ا بار پدران یسوعی وشخص وروج خاویر بهآموختن زبان فارلی).(Fischel, 1952: 19

تو ه اکبرشاه به مسائلی که در منظر وی از نظرگاه دینی ارزشمند و مه بودنرد ،او

را وادار کرد در لال  759ه 0594( . .ج ).نامهای به پرتغالیهای گوا بنویسد که مرتن آن
چنین ال :

به ناج خدا
به کشیش اعظ فرقه لن

پاول

مرلع باشید که من دولتی بزرگ برای شما هست  .من فرلرتادهاج ،عبداللّره ،و

دومنیکو پرز را به آنجا میفرلت ترا شرما را دعروت کننرد ،برا آنهرا دو نفرر از
علمای خود را بازفرلتید که باید با خود کتا

قوانین و بهویژه انجیل را همرراه

بیاورند ،زیرا که من حقیقتاً و داً خواهان درک کامرلبرودن آنهرا هسرت و برا
تعجیل زیاد باز ه خرواهش مریکن کره شرما برا فرلرتادههای مرن بیاییرد و

کتا هایتان را بیاورید ،چون با آمدن شما من تسلای زیادی خواه یاف  .شرما
مرا خوشحال خواهید کرد و من از شما با هرر گونره امکران احترامری پرذیرایی

خواه کرد (شیمل.)066 :0144 ،

«فرلتاده اکبر در لال  754ه 0597( . .ج ).به گروا رلریده و مرورد الرتقبال گررج و

احتراج زیادی قرار گرف  .از آنجایی که دعروت حرائز اهمیر

بسریار برود ،امیردی در
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پرتغالیها ایجاد کرد که شاید دین حاک قدرتمنرد تغییرر کنرد .هنگرامی کره پرتغالیهرا
کشیشهای خود را به آگرا گسیل داشتند ،شو تبشیر دینی و نیز بلندپروازیهایی مبنی
بر بهرهوری از لیال  ،که نقش محوری در این باره داشر  ،آنران را فررا گرفتره برود.

رئیس گروه اعزامی ،روبرتوآکوایوا

(Acquaviva

 )Robertoبه همراهی آنتونیرو مونسرررات

()Antonio Monserrat؛ که نامهها و نقاشیهای او بسیار مه بودنرد و نیرز مترر

فرانچسکو انریکو

(Enrico

گرروه،

 )Franchescoدر لال  951ه 0597( . .ج ).آگروا را بره لروی

لورات ترک نموده و پس از یک ماه اقام

در آن شهر به لفر خرود ادامره دادنرد و در

لال  959ه )0542( . .با کاروان تجاری همراه خود ،و پس از  43روز لرفر دشروار و
خستهکننده به فاتح پورلیکری رلیدند .اکبر دلتور داد که گروه بلافاصله به دیردار وی
بروند و تا پالی از شد رفته با آنان به گف وگو نشس » (شیمل.)066 :0144 ،

اکبر از وزوئی ها خوال

مستقیماً و بدون متر

با دی

زبان فارلی را بیاموزند؛ زیررا علاقرهمنرد برود

با آنها گف وگو کند ) .(Fischel, 1952: 19همچنرین ،ایرن برار بره

صورت دلتور از پدران وزوئیر

خوالر

تر مره فارلری انا یرل را در اختیرار وی

بگذارند .اما تلاشهای وی تا لال  759ه 0594( . .ج ).بینتیجه ماند ) .(Ibid.: 28خراویر

در نامررهای کرره در ترراری  6دلررامبر  1604ج 741( .ه ). .برره رج ارلررال کرررده چنررین

مینویسد:

کتا

دیگری به رج ارلال نمودی که تر مره فارلری انا یرل لره قررن پریش

ال ؛ امیدوارج که به فیل الاهی به دل
)p. 21

.Jesuit Missions in India, Vol. lll,

شما رلیده باشد

بهدرلتی نمیدانی که آیا این نسخه ،همان نسخهای الر
واتیکان و به تاری  7شوال  0200ه 0410( . .ج ).الر

(British Museum,

کره در کترا خانره

یرا خیرر اگرر همران

نسخه باشد ،به نظر میرلد که در آگرا برای یک تا ر ارمنری بره نراج خوا ره

لتیبان

(Stepan

 )Khadiaالتنساخ گشته ال  .این نامره  062لرال بعرد بره رج

رلیده! در حواشی این نسخه نوشرتههای گونراگونی بره زبران ارمنری مشراهده

میگردد که تاری یکی از آنها  0000ه 0960( . .ج ).در اصفهان الر
عفریان ،در :حسینی خاتونآبادی.)0195 ،

(مقدمره
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خاویر در نامه دیگری در  4لپتامبر  0426ج 741( .هر) نوشته ال :
در ابتدای ماه مارس همرین لرال شخصری ایتالیرایی بره نراج یرووانی باتیسرتا

ویچیتی ( )Batista Vechietti Giovanniاز فلورانس به لاهور آمد که برهخوبی برر
زبان فارلی احاطه داش  .وی نسخهای از انا یل اربعه تر مرهشرده بره زبران

عربی را به ما هدیه کرد .در لابهلای لرور این نسخه تر مه لاتین نیز مشراهده

میگش  ،که در لال  792ه 0570( . .ج ).در واتیکران بره چراس رلریده برود
(شیمل.)044 :0144 ،

وزوئی ها به دلیل زیبایی آن نسخه ،آن را به شاه هدیه کردند .نسخه فارلی انا یل که

رج لخ

بدان نیاز داش  ،تا آن روزگار در ار

مو ود نبود ،ز یک نسرخه از انجیرل

متی در روج که به فارلی تر مه شده بود .بدینترتید آنان به تر مهٔ له انجیل دیگر نیراز
داشتند Roman Princeps, 1590-1591, vol. III, p. 1615( 14به نقل از.)Fischel, 1952: 31:

«مبشرین در لوج آوریل  0542ج 757( .ه ). .انجیلی با زبانهای گونراگون (عبرری،

کلدانی ،لاتینی و یونانی) به اکبرشاه تقدی کردند که بسیار زیبرا برود و میران لرالهرای

 0547تا  0590ج 750-764( .ه ). .برای فیلیرپ دوج ( 0574-0509( )Felipe IIج 15).در
و

الپانیا چاس شده بود .گروه مینویسد که اکبرشاه برا احترراج بره ترور آن پرداخر

عمامه از لر بر گرفته و هر یک از مجلردات را پرس از بولریدن برر لرر میگذاشر .

نقاشیهای این انجیل باعث تحول در هنر نقاشی مغولان گشرته و برا لررع

بسریار در

شاهزادگان خردلال را برای آموزش زبان پرتغالی و فلسفه اخلرا و نیرز آدا

یسروعی

آثار آنهرا راه یافر  .پرس از آن اکبرشراه در قصرر خرود کلیسرای کروچکی بنرا کررد و

به کشیشان لپرد» (شیمل.)044 :0144 ،

اکبرشاه در لال  746ه 0425( . .ج ).از دنیرا رفر

و حمالره دلر یابی بره مرتن

فارلی انا یل از گرمی افتاد؛ بدینترتید خاویر فقط بره التنسراخ همران نسرخه قردی

اکتفا کرد (همان .)10 :نسخه دیگری از کتا

مقدس در لال  409ه . .به فارلی تر مره

شده که در حوزه علمای دین آن منرقره ترا روزگرار هانگیرشراه براقی مانرد و نهایتراً
هانگیر با پافشاری بسیار موفق شد از پدران مسیحی این نسخه فارلی را دریاف

(.)Roman Prineeps, 1590-1591, vol. III, p. 1615

16

کنرد
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«کشیشان آزادانه در کاخ اکبر تردد میکردند و از این امر شگف زده بودند؛ چراکه از

لرزمینی با باورهایی متفاوت آمده بودند .همچنین ،از احتراج فو العاده شاه به تصراویر
حیرت عیسی و حیرت مری [ع] بهشدت حیرتزده بودند .مهمانان پرتغرالی حردس

میزدند که اکبر دین اللاج را رها کررده و اینرک در راه گرویردن بره مسریحی

الر ؛

حدلی الط که از رفتار ایرالرلامی اکبرر بره و رود آمرده برود .در یکری از مباحنرات

عبادتخانه پیشنهاد شد که واقعی

ادیان به ولیله آزمرون آترش مشرخص شرود؛ اکبرر

متألفانه وزوئی ها اصول اد

میکردنرد؛

موافق

کرد ولی پدر آکواویوا امتناع ورزید» (شیمل.)064 :0144 ،

را حف نکردند و به مسلمانان علناً اهان

بهویژه اگر نامی از شخص پیامبر در مباحنات مرر میشد .طبیعتاً این عمل بره انز رار
از میهمانان مسیحی منتهی شد که اکبر ه نتوانس

آن را برطرف کند (همران .)069 :در

لال  740ه 0400-0425( . .ج ).به مسیحیان ا ازه موعظه و ارشاد داده شد ،و نه فقرط
در آگرا و لاهور ،بلکه در بمبئی نیز کلیساهایی احداث شرد .دانیرال ،کوچرکترین پسرر

فوتشده اکبرشراه در  746یرا  772ه 0425( . .و  0400ج ).لره پسرر داشر
خوال

کره بره

هانگیر ،عمویشان ،اسل تعمید داده شدند .البته آنها خیلی زود دوباره به دین

اللاج بازگشتند .برخی این موضوع را حیلهای لیالی و مرتبط با طرد احتمرالی آنران از

منصد ولیعهدی تلقی میکنند (همان.)064 :

هنگامی که وزوئی ها علیرا حیور اکبر در مرال گرامیداشر

تولرد حیررت

مسیح ،و نیز صدور فرمانی در لال  740ه 0421( . .ج ).مبنری برر ا رازه موعظره و
تبلی به وزوئی ها متو ه شدند که او قصد تغییر دین ندارد و فقط در پی لیالر های
خود ال  ،بهشدت اافلگیر شدند و در نتیجره اختلافرات میران مغولهرا و یسروعیها،

رفتهرفته رو به فزونی گذاش  .افزایش مستمر تعداد کلاهبرلرگذاران اروپایی ،پرتغرالی،
انگلیسی و هلندی به درگیریهایی منجر شد که دامنه آنها به مسائل دینی نیز کشیده شد

(شیمل.)064-061 :0144 ،

برردینترتید درمییررابی کرره گررروه تبشرریری فقررط در پرری گسررترش مسرریحی

هندولتان بود و در حقیق

در

هیچگونه تو ه و علاقهای بره گفر وگوی ادیران نداشر .

خود اکبر نیز در پی اهداف دیگری ایر از گف وگوی ادیان بود؛ زیرا نهایتاً درهرا را بره

روی لوداگران دیگر کشورهای اروپایی گشود ،و با بازشدن پرای آنران بره دربرارش از
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اهمی

وزوئی ها بهشدت کالته شد و حتی مسیحیان نیز دیگر رونق لابق خرود را در

دربار اکبر از دل

دادند.

خودشیفتگی اکبرشاه گورکانی

روانشنالان معتقدند معمول ًا اربابان للره در اوج قدرت گرفتار بیماری

خودشیفتگی میشوند .خودشیفتگی یا نارلیسیس ( )narcissismاز ناج «نارلیسوس»،

یکی از الرورههای یونانی گرفته شده ال  17.فرد خودشیفته بیش از حد تعادل و به

شکلی بیمارگونه به خود تو ه دارد .آنان گمان میکنند افراد بسیار مه و بزرگی هستند
و تلاش بسیار دارند که دیگران تصورات آنها را بپذیرند .پیولته از دیگران توقع دارند

که از آنها تعریف و تمجید کنند .آنان درک ایرواقعبینانه ،کاذ

و میحکی از اهمی

خود دارند ،گویی در اروری ایرطبیعی ار اند ،صفتی که به خودبزرگبینی معروف

ال

و فرد به رفتارهای متکبرانه روی میآورد (نک :.صلیبا.)0192 ،

درباره علل خودشیفتگی گفتهاند« :ارزشنهادهشدن فزون از اندازه و در کانون تو ره

واقعشدن از عواملی هستند که این بحران را پدید مریآورنرد .موفقی هرای پیراپی و در

نتیجه تشویق و ترایدهای بیحد ،انسان را به لم
 .)09 :0140با دق
گرفتار میآیند.

خودپرلتی میکشاند» (نک :.فرروج،

در این عبارت متو ه میشوی که اربابان للره بیشتر در این گردا

قرآن کری نیز صر یح ًا به این بیماری در آیات زیر اشاره میکندَ « :أفَرَأَی َ مَنِ ا َّتخَ َذ

إِلَهَهُ هَوَاهُ وَ أَضَلَّهُ اللّهُ عَلَی ِعلْ ٍ وَ خَتَ َ عَلَی لَمْعِهِ وَ قَلْبِهِ وَ َعَلَ عَلَی بَصَرِهِ اِشَاوَةً فَمَن
ن أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَ َع
یهْدِی ِه مِن بَعْدِ اللّهِ أَفَلا َتذَکرُو َن» ( اثیه)01 :؛ «أَنَّما یتَّبِعُونَ أَهْواءَهُ ْ وَ مَ ْ

هَواهُ بِغَیرِ هُدی مِنَ اللّهِ إِ َّن ال ّلهَ لا ی ْهدِی الْقَ ْوجَ الظَّالِمِینَ» (قصص .)52 :در دو آیه ذکرشده،

موضوع اصلی کسی ال

که خود را ،یعنی تمایلات ،آرزوها ،آرا و افکارش را محور

اصلی انگیزههای زندگی ،ه لرح خداوند قرار داده ال  .خداانگاریِ هوایِ نفس ،یا
خودخداانگاری ( ،)theomonismیعنی فرد نفس و شخص خود و آرا و عقاید و

تمایلاتش را محور اصلی انگیزه خود در تمامی اعمالش قرار دهد .به عبارت دیگر،
اگرچه نیاز به خدا از درون هر انسانی لرچشمه میگیرد ،اما فرد خودشیفته ،نفس خود
یا خویشتن را به ای خدا میگیرد و پرلتش «خود» را ایگزین پرلتش خدا میکند.
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این ویژگی رفتاری را میتوان معادل ایگوتیزج ( ،)egotisimایگوایزج ( )egoismیا

ایگولانتریس ( )egocentrismدر روانشنالی دانس  .همه این ویژگیها را میتوان
«خودخواهی و خودپسندی» تعریف کرد .خودشیفتگی مرلق یکی از مصادیق
روانپریشی ال ؛ شخص از واقعی های هان بیرون بریده میشود و خود را انشین
واقعی ها میکند .گمان او بر این محور بنا میشود که تماماً از خویشتن لرشار بوده و

خودش «خدا» و « هان» شده ال  .نمونههای حاد این بیماری در فرمانروایان بروز

میکند .از نمونههای تاریخی آن میتوان فراعنه مصر ،التالین و هیتلر را ناج برد .به این
نوع خودشیفتگی «دیوانگی قدرت» نیز گفته میشود .اریک فروج در توضیح این نوع
خودشیفتگی مردان بهقدرترلیده مینویسد:

همگی آنها از ویژگیهای معین و مشابهی برخوردار هستند .بره قردرت مرلرق
دل

یافتهاند ،کلامشان معیار اایی قیراوت ،در همره چیرز از ملره مررگ و

زندگی ال  .واهراً توانایی آنها برای انجراج آنچره میخواهنرد انتهرایی نردارد.

خدایانی هستند که تنها بیماری و کهول

مذبوحانه میکوشند با تفو بر محدودی

و مرگ محدودشان میکند .با تلاشری
و ود انسران ،بررای مسرئله و رود

انسان راهحلی بیابند .میکوشند چنین وانمود کننرد کره شرهوت و قدرتشران را

حدی نیس  ،از اینرو افراد بیشماری را میکشند ،در هر ا قصری میلازند
و «ماه را میخواهند» و «ناممکن را طالداند» (نک :.فروج.)96 :0140 ،

با تو ه به مستندات علمی فو

ا دارد این فرضیه مرر شود که :آیرا لالالردین

اکبر گرفتار خودشیفتگی شده بود و در پی این بیماری اقداج به پیریزی «دیرن الراهی»

کرد تا به نوعی خود را خداگونه معرفی کند آنگونه که ملاحظره کرردی  ،ایرن فرضریه
چندان دور از ذهن به نظر نمیرلد.
شایان ذکر ال

که درباره فرضیه مرر شده در این مقاله تاکنون پژوهشری صرورت

نگرفته و تحقیقات ردیتر و عمیرقتری برا روشرمندی علمری -پژوهشری دربراره آن
ضروری به نظر میرلد.

 / 011پژوهشهای ادیانی ،سال چهارم ،شمارة 7

نتیجه

ه زمان با وهور گورکانیان در هند ،گروههای تبشریری و عمردتاً وزوئیر

در پهنره

ولیع هند نفوذ کردند .اوج این تحرکات در دوران زمامرداری اکبرشراه گورکرانی برود.

آنچه باعث آااز گف وگوهای دینی در هند شد ،دعروت لالالردین اکبرر گورکرانی از

وزوئی های پرتغالی به هندولتان بود.

در گذشته دو دلیل بسیار الالی برای گسترش مسافرتهای گروههای تبشریری بره

شر ملاحظه میشد .اول آنکه دول های اروپرایی زیرلراخ های خرود را برر الراس
مسیحی  ،عمدتاً کاتولیک ،التوار لاخته بودند و هر لررزمینی را ،اگرر میتوانسرتند برا
تعدی و تجاوز و نگ ،وگرنه با التعمار فرهنگری بره زیرر یروغ خرود درمیآوردنرد.

بدینمنظور کشورهای نسبتاً قوی و دوردلر

را وراهراً برا اعرزاج گروههرای تبشریری

میفریفتند .کلیسا نیز با خوشرویی از این برنامهها التقبال میکررد؛ چراکره منرافعش از
این طریرق ترأمین میشرد و مبلغرانش برهراحتی میتوانسرتند تحر
قدرتمند ،مسیحی

لروای کشرورهای

را منتشر کنند .البته واهرالصرلا برودن کشریشهایی کره معمولراً برا

پوشش لاده و رفتاری آراج وارد این میدان میشدند ،در دل یابی به اهداف کشورهای

مغر

بسیار ثمربخش بود .قدرت التعماری وقر  ،پرتغرال ،هنرد را هردف گرفر

و

کشیشهایش به این کشور لرازیر شدند .بدینمنظور وروج خاویر اثر معروف خود آیینه
حقنمرا را ترألیف کررد .در ایرن نوشرتار کوتراه دیردی کره وزوئی هرای تبشریری در
لرزمینهایی با مردج مسلمان توفیق چندانی به دل

تنبی

نیاوردند.

دومین دلیل ،کشورهای هدف بودند .حاکمان ایرن کشرورها ،بره زعر خرود ،بررای
موقعیر

خرویش بره حمایر

کشرورهای اروپرایی نیراز داشرتند ترا بتواننرد در

عرصههای بیرونی به تعاملات خود ادامه دهند .البته در محور داخلری برا ایجراد فتنره و
تفرقه و آشو  ،و برپایی نگهای زرگری ،حتی اگر پای دین و مرذهد را بره میردان

این معرکهها میگشودند ،به فراغ بالی دل

مییافتند و چند صرباحی دواج میآوردنرد.

اکبرشاه گورکانی از هر دو مسیر قدرت خود را تنبی

کرد .با آوردن کشیشران وزوئیر

تفرقه را دامن زد و لپس با دینلازی به ا رای بازیهای لیالی و خودشیفتگی خرود
ادامه داد .او نه در پی گفر وگوی ادیران و دلر یرابی بره اشرتراکاتی در میران ادیران

توحیدی بود ،و نه در پی تحکی باورهای دینی مردج تحر

لرلره خرویش .نهایتراً نره

خودشیفتگی جلالالدین اکبر گورکانی در تعامل با ژزوئیتها و دین الاهی 017 /

گروههای وزوئی

مهمی دل

تبشیری راه به ایی بردند و نه تلاشهای اکبرر گورکرانی بره نتیجره

یاف ؛ و عاقب

تمامی تلاشهای او از ه گسیخ .

از لوی دیگر ،چنانکه دیدی  ،این پرلش نیز مرر میشود که :آیا لالالدین اکبرر

در اثر موفقی های متوالی و لبریزشدن از قدرت گرفتار خودشریفتگی شرده برود و برر

همین الاس دینلازی کرد موضوعی که دور از فیای فکرری لرلرهمداران نبروده و

نیس .

پینوشتها
 .1امپراتوری عنمانی ( 0120-494ه 0700-0077/. .ج ).ناج خود را از عنمان اول ،پسر ارطغرل که
رهبر ایل ایشان بود ،گرفته بودند .نخستین شاه لرشناس ایشان للرانمحمد دوج معروف به

للرانمحمد فاتح بود که توانس

با تصرف قسرنرنیه به فرمانروایی امپراتوری روج شرقی پایان دهد.

این زمان را پایان قرون ولرا و آااز رنسانس میدانند (حقی اوزون چارشی لی.)017-000/0 :0144 ،

 .2این شخص در زمان خود در هندولتان شهرت یاف  .وی در لال ( 719ه 0560/. .ج ).و در دوره
همایون گورکانی ( 741-719ه ). .از پرتغال به هند آمد و در بندر گوا ،که پرتغالیها آن را لاخته

بودند ،پیاده شد (انوشه .)579 :0190 ،خاندان خاویر نقش بسیار بر ستهای در تبشیر مسیحی

در نقاه

مختلف هند ،چین و واپن ایفا کردهاند .علاوه بر این ،متولی لاماندهی فعالی های تبشیری از طریق

مجمع خاصی نیز بودهاند؛ نک :.حائری 690 :0194 ،و

Latourette, K. S. (1953). A History of Christianity, pp. 928-930; Mac Gregor, I. A. (1962).
"Europe and the East", In: NCMH. Cambridge, Vol. II.

 .3این شخص یکی از کاتبان مقر

اکبرشاه بود که متألفانه موفق به یافتن شر حالی از وی نشدی .

 .4نویسنده فقط به یک نسخه کامل از این کتا

دل

یافته ال

کتا خانه آلتان قدس رضوی به شماره  00414مو ود ال  .کتا

گیاهی ،معادل  476صفحه  11/5 ×16ال  .تاری پایان کتا

که در بخش نسخههای خری

مشتمل بر  169برگ نشالتهای

 1596ج ،.و تاری پایان التنساخ آن

 1609ج .ال  .این نسخه کامل و بدون هرگونه افتادگی ال  .علیرا آنکه در منبع ما (
 )2000: 40به پنج کتا خانه به عنوان دارندگان نسخهای از کتا

Camps,

اشاره شده ،ولی با تماسهایی که با

آن کتا خانهها داشت مشخص شد تنها نسخههای خلاصه آیینه حقنما را در اختیار دارند .این
کتا خانهها عبارتاند از :کتا خانه موزه بریتانیا ()British Museum؛ آکادمی لنینگراد (

Academy of

)Leningrad؛ کتا خانه دانشگاه ادینبورو ()Edinburgh University Library؛ کتا خانه واتیکان
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()Biblioteca Vaticana؛ کتا خانه کازاناتنس روج ()Casanatense Library at Rome؛ کتا خانه ملکه،

کالج کیمبریج ( .)Library of Queen’s Collegeکتا خانههای واتیکان و آکادمی لنینگراد پالخی به نامه
ارلالی ندادند .کتا خانه موزه بریتانیا بنده را به س و وی فهرل
کتا

خود راهنمایی کرد که ناج این

در آن و ود نداش  .کتا خانه کازاناتنس ابتدا مبه پال داد که  6نسخه از این مؤلف در اختیار

دارد؛ که این کتا

در زمره آنها دیده نمیشد؛ ولی بعداً در پال دیگری اوهار داشتند که این کتا

در اختیار ندارند .تنها پال منب

را

از کتا خانه دانشگاه ادینبورو بود که تصریح میکرد نسخهای با 054

صفحه در اختیار دارند؛ که البته خلاصه این کتا

مسئولان کتا خانه آلتان قدس رضوی ،ال

ال  .این دادهها مؤید اوهارات شفاهی برخی

که« :تنها نسخه منحصر به فرد در اختیار ما ال ».

 .5بر الاس اوهاراتی که خاویر از این روحانی در اثر خود نقل میکند ،به نظر میرلد وی از اهل
تسنن بوده ال  .علاوه بر آن ،اکبر میانه خوبی با شیعیان نداشته تا آنها را در مباحنات خود شرک

(شیمل.)054 :0144 ،

دهد

 .6لید احمد علوی عاملی ،نقدی بر آیینه حقنما با عنوان «مصقل صفا در تجلیهٔ آیینه حقنما و رد
تنلیث نصارا» نگاش  .هانری کربن دربارهٔ این اثر علوی عاملی مینویسد« :این اثر با ادبیات بسیار قوی
و مؤدبانهای تألیف شده ال  .مؤلف در ابتدای هر فصل از مصقلالصفا ،بخش کوتاهی از آیینه حقنما
را ذکر کرده ،و لپس نقد خود را بر آن اشاره میکند و از مسیحیان میخواهد که زنگار از آیینهٔ خود
بزدایند».

7. School of Oriental and African Studies

 De Officiis (On Duties or On Obligations .1اثری از مارکوس تولیوس شیشرون ،که در له بخش

ال  .شیشرون در این اثر تصور آرمانی خود از نحوه زندگی و احتراج متقابل و ضروریات اخلاقی را
بیان میکند .کتا

 66لال پیش از میلاد ،ورف  6هفته در  40لالگی و آخرین لال حیات شیشرون

نگاشته شده ال ؛ نک:.

Encyclopaedia Britannica, De Officiis (On Duties or On Obligations), 8/9/2016

 .9عبدالقادر بدائونی از وقایعنگاران دوره گورکانیان هند و نویسنده کتا

منتخد التواری  ،که

بیرحمانه از اکبرشاه انتقاد میکرد .اثر او در  0575ج .به اتماج رلید ،اما آن را در دوره هانگیر منتشر
کرد .وی روزگار اکبر را هرج و مرج روشنفکرانه مینامد (شیمل)11 :0144 ،؛ و نیز نک :.بدائونی،
 ،0142ج.0

« .10برهمنی از ولای

ه . .به ملازم

کالپی که مداحی هنود پیشهٔ او بود ،و فه و ادراکی بلند داش  .در لال 742

آمده به تقرید ه زبانی و تصرف در مزاج به منصد عالی و شرف ندیمی مشرف گشته

و به را ه بیربر ،یعنی بهادر نامور ،مخاطد شد» (بدائونی.)002/0 :0142 ،

خودشیفتگی جلالالدین اکبر گورکانی در تعامل با ژزوئیتها و دین الاهی 011 /

 .55مجموعهای از اعتقادات که در وامع ایرمتمدن رواج دارد و شامل توانایی تشخیص ،درمان و

گاهی ایجاد بیماریهایی ال
لغ

که از ارتباه با اروا یا تح

للره آنها قرارگرفتن پدید میآید .ریشه

«شمن» از قبایل تانگوس ( )Tungusلیبری ،و معنای تح اللفظی آن «کسی که میداند» ال .

انواع مختلف شمنیس در لرالر هان و ود دارد ،و شمنها را پزشک یا ادو -پزشک ه مینامند.

آنان با کمک ابزاری خاص و آدابی ویژه ،همچون راهرفتن روی زاال گداخته ،با اروا ارتباه برقرار

میکنند و با رهاکردن بدن خود و لیر در آلمانها ،از آنها پال مقتیی را میگیرند .برای انجاجدادن

این کار ،از دف التفاده میکنند؛ زیرا ریت پیدرپی و موزون دف که شبیه به ضربان قلد ال  ،شمن را

به حال

خلسه فرو میبرد .آنچه نزد اربیها بیماری روانپریشی تلقی میشود ،در قبایلی که به شمنها
شمن میسر ال ( .بیانی.)9/0 :0140 ،

اعتقاد دارند ،تسخیر رو بوده و معالجه آن به دل

 .12توماس یا تومای حواری ،که گاه تومای شکاک یا دوقلو نیز شناخته میشد .یکی از حواریون

حیرت مسیح ال

که بیشتر به عل

شکاکی درباره زندهشدن مسیح معروف ال .

 .13برخی معتقدند تر مه مذکور از کتا

مقدس به اوایل دوران وهور فارلی دری باز میگردد و

آنچه در دوران مغولها انجاج شد صرفاً التنساخ همان متون بود

.(Roman Prineeps, 1590-1591, Vol

)lll, p. 1615

 .14این انجیل را مسعود ابن ابراهی در لال  900ه 0101-0100( . .ج ).تدوین کرد؛ و اولین

دل نوشته فارلی ال

که در حدود  0596ج .به واتیکان راه یافته ال

 .15پادشاه الپانیا که دولتی مرکزی تشکیل داد .وی دین را تابع دول

(.)Fischel, 1952: 29

کرد و همواره خود را کاتولیک

می نامید و بر حف وحدت دینی تأکید داش  .فیلیپ ،مسلمانانی را که پس از پذیرفتن آیین کاتولیک،
هنوز عبادات را به شیوه اللامی انجاج میدادند تح

فشار قرار داد .در لال  0549ج .دلتوری صادر

کرد و هر گونه ا رای مرال اللامی ،التفاده از زبان عربی ،و داشتن کتا های عربی را ممنوع اعلاج
کرد؛ نک"Philip II of Spain", in: Encyclopædia Britannica :.
 .16پاپازیان ( )Papazianاین نسخه را بررلی کرده و معتقد ال

و متر

تر مه آن از متن لریانی انجاج شده

حتی به متون یونانی و ارمنی نیز تو هی نکرده ال  .همچنین ،میکائیل کالیری

 )Casiriلوری مارونی که مسئولی

تهیه فهرل

در قرن  09میلادی به عهده داشته ،معتقد ال

( Michaelis

کتا خانه الکوریال ( )Escurialعربی -الپانیایی را

بهدشواری میتوان متر

نسخه اهدایی به فیلیپ دوج بر الاس آن انجاج شده ال

و زبان متنی را که تر مه

مشخص کرد .وی معتقد ال

این تر مه

قرعاً پیش از قرن  4میلادی انجاج شده ال  .البته خاویر نیز این نظر را تأیید میکند که این تر مه 4
قرن قبل انجاج شده باشد (شیمل.)50-52 :0144 ،
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 .17اکو ،پری پُرحرفی بود که هرا او را محکوج به خاموشی ابدی کرده بود و فقط ا ازه داش

لیلا

آخرین

کلماتی را که از دهان هر کس خارج میشد تکرار کند .این پری زیبا ،وقتی نارلیس را دید ،یک

دل نه صد دل عاشق او شد .امّا نارلیس پسر وانی بود که از عشق چیزی نمیدانس

و دخترانی را که

عاشق او میشدند مسخره میکرد .لرانجاج دختران از خدایان خوالتند که نارلیس را تنبیه کنند.
خدایان نیز کاری کردند که نارلیس صورت خویش را در آ

چشمهای بدید و یک دل نه صد دل

روز ضعیفتر و نحیفتر شد تا اینکه لرانجاج ان لپرد .درل

در همان محلی که نارلیس مرده بود،

عاشق خود شد .بر اثر همین عشق ،و از آنجا که امکان وصالی برای او و ود نداش  ،نارلیس روز به
نخستین گل نرگس (نارلیس) رویید .امّا اکو که از عشق نارلیس بهشدت ضعیف و ناتوان شده بود،
هنگامی که خبر مرگ او را شنید ،آنچنان نحیف شد که به اکو (انعکاس صدا) تبدیل گردید؛ نک:.

Rhodewalt, Frederick, (8/9/2016). "Narcissism", in: Encyclopædia Britannica
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: تهرران، رلرول عفریران: تهیه، انا یل اربعه.)0195(  میرمحمّد باقر بن إلماعیل،حسینی خاتونآبادی
. چاس اول،نشر نقره

 انتشرارات: تهرران،  ایررج نوبخر: تر مره، تاری عنمرانی.)0144(  الماعیل،حقی اوزون چارشی لی
.0 ج، چاس اول،کیهان

.00414 ش، کتا خانه آلتان قدس رضوی: مشهد، نسخه خری، آیینه حقنما.) یروج (بیتا،خاویر

 «بررلی و تبیین عوامل لیالری مرؤثر در ایجراد دیرن الراهی.)0171(  شهلا، هدی؛ بختیاری،شعبانپور
: در،  قر، کنگرره برینالمللری فرهنرگ و اندیشره دینری: عرضهشرده در،»تولط اکبرشاه گورکرانی
http://www.civilica.com/Paper-ICCRT01-ICCRT01_0144

 چراس، امیرکبیر: تهران، فرامرز نجد لمیعی: تر مه، در قلمروی خانان مغول.)0144(  آن ماری،شیمل
.اول

، کراو برکینسری و صراد لرجادی: تر مه، واوهنامه فلسفه و علوج ا تماعی.)0192(  میل،صلیبا
. بینا:تهران

 تصرحیح و، مصقل صفا در تجلیه آیینه حقنمرا در رد تنلیرث نصرارا.)0191(  لید احمد،علوی عاملی
. چاس اول، بینا:  ق، حامد نا ی اصفهانی:تعلیق

. نشر نو: تهران، گیتی خوشدل: تر مه، دل آدمی.)0140(  اریش،فروج

. چاس اول، نشر یساولی: تهران، ولیاللّه شادان: تر مه، لفرنامه پلان کارپن.)0141(  پلان،کارپن

. چاس اول، امیرکبیر: تهران، دین و مذهد در عصر صفوی.)0147(  مری،میراحمدی
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