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فروغ پارسا
 استاديار پژوهشگاه علوم انسانى ومطالعات فرهنگى

 پيش گفتار
ه"هاى اعتقادى و غير اعتقادى اعمان كتاب مقدس مسلمانان،در آموزآن به عنوقر

هنگى ـ اقتصادى و سياسى نقش بنيادينى داشته است.به همين دليل از ديراز فر
دش"هاى تاريخى بيان"گر آن است كه با وروارده است.گزب بوجه غرد توباز مور

ن هفتم ميالدى،مسيحيتايل قرمين"هاى اروپايى در اوسپاهيان مسلمان به سرز
ديه"هاى خاستگاه نخسـتـيـن رًلى احتمـاالد.وغربى به اهميت اين كـتـاب پـى"بـر

شته شده است.قى نوآن در كليساهاى شرمسيحيت بر قر
سطى همچنان ادامـهن وآن در خالل قـروب بر ضد اسالم و قرد جدلى غـررويكر

طده مى"شد.تنها پس از سقوت آن افزوارداشت و با آتش جنگ"هاى صليبى بر حر
اقعتباط اندكى آشتى"جويانه شد.درود كه اين ارى بوشن"گران روسلطه كليسا و دور

دهم ـ با تأسيس آكادمى"هاى اسالم"شناسى در اروپا ـ دانشمندانن شانزپس از قر
ه اين كتابنه"اى علمى درباردند به"گوآن افتادند و تالش كرجمه قرغربى به فكر تر

ل الهيات مسيحى و پيدايـىدهم ميالدى با تحون نوزاسط قـرهش كنند.از اوپژو
نيز در(ص)ه پيامبر اسالم، مطالعه سير(ع)ندگى مسيـحه زمطالعات تاريخى دربار
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آنفت.اين مطالعات بيش از همـه بـه قـره"اى گـرنق تازدانشگاه"هاى اروپـايـى رو
ايى در جهـانن حاكميت اثبات"گردهم ـ كه مقارن نـوزاسط قرف شد.در اومعطو

د.اگر چه در دو سهدى شكاكانه پيدا كرب رويكرهى در غرآن پژود ـ قرانديشه بو
م انسانى، مطالـعـاتى در علوهنگ محـورادايم فـردهه اخير به دليل پيدايـى پـار

حانيتد تعصب آميز رولى عملكرفته است،وت پذيرآن صوره قراقع"بينانه"اى دربارو
ل سده" بـيـسـت ومسيحى نـشـان مـى"دهـد،ايـشـان تـا بـه امـروز(يـعـنـى دهـه" او

ا ادامه مى"دهند.آن" كريم رد نسبت به قرد جدلى و عناد آميز خويكم)همچنان رويكر
در اين جستار تالش شده آثار متقدمى كه با حمايت كليساهاى مسيحى بر ضـد

دد.مالحظه" اين آثار و پيشينه"ار مرور گرست ونه اى فهـرآن نگاشته شده به گوقر
نحانييوخى روكت اخير برآن،نشان مى"دهد،حـردهاى جدلى نسبت به قررويكر

مسيحى ناشى از همان كينه" ديرينه نسبت به اسالم است.

قىنگاشته�هاى مسيحيت شر
ده"اند،تا پيش ازد اعالم كرآنى خود غربى"ها از مطالعات قرش"هايى كه خواربنابر گز

آنعليه قرديه"نويسى بران ردى جدلى و به"عنوهش"ها با رويكر ميالدى اين پژو١٨٠٠سال 
طآن نگاشته شده مربوى كه در مقابله با اسالم و قر مهم"ترين آثار١فته است.ت مى"گرصور

فىحناى دمشقى(متوط است به يوه مربوساله در اين"بارقى است.نخستين ربه كليساهاى شر
ثاقت(اگر چه و٢Liber de haeresibusان حنا با عنوساله يوم.)ر٧٤٩-٦٧٥پيش از
 در٣آن است.قى عليه اسالم و قرى مسيحيت شرديه"اى مهم از سود مناقشه است)رآن مور

ده،اهلان اسماعيليان ياد كرا كه از آن"ها با عنوى مسلمانان رساله،وصدمين بخش اين ر
د و نامآن دارل"هايى از قرى نقل قودى از اين كتاب وارفى مى"كند.در موبدعت در دين معر

تى كه بين مسلمانانا به"صوره"ها رخى سورده است و نيز برا كه مى"شناخته آوره"هايى رسور
ده است.ا با نام«شتر خدا»ذكر كراف كه آن ره اعرده است.مانند سورف نيست نام برمتعار

ار داده است.بيـشد نقد قرا مورى و طالق رآنى از جمله چند همسـرخى احكام قـرى برو
انده"اشخو)كه همسر پـسـر٣٦:٣٣با زينب بنت جحـش((ص)اج پيامبـردوحنـا،ازآن يواز

٤دانسته است.(ص)اخالقى پيامبرهاى غيرذ بالله كارنه"اى از نعوا نموده رثه بوزيدبن حار

ى،ى مسيحى"نسطورح"االنبارن نهم ميالدى ـ ابو نون با قرى ـ مقارم هجرّن سودر قر
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٥د.د ندارجوه آن وشت كه اطالعات دقيقى دربار»نوتفنيدالقرآنان«آن با عنوديه"اى بر قرر

ط بهشته شده،مـربـوى كه در دفاع از مسيحيـت نـوساله مهم و قابل اعتنـاى ديـگـرر
ضه شده است.ايـنشخصى است كه با نام مستعار عبدالمسيح بن"اسحاق الكـنـدى عـر

لv آنم نيست مؤلى معلو و٦ى تأليv شده است.م هجرّن سوى در قرساله به احتمال قور
آن به زبان التين،جمه قرعه كامل تر پيش از تأليv مجمـو٧ى.يعقوبى است و يا نسطور

اساسد و احتجاجات جدلى عليه اسالم برآن بوساله كندى تنها منبع اطالع مسيحيت از قرر
٨فت.ت مى"گرآن صور

 هدف كندى تالش٩ا نيز خيلى معتبر نمى"دانند.ساله كندى رخى دانشمندان غربى ربر
آن از مطالب مسيحيت است.در ايـندن مفاد قـرفته بـوگرا و برآن راثبات عدم اصالت قـر

استهفته كه مى"خوى به نام«سرژيس»تأثير پذيرحانى نسطورآن از روساله آمده است كه قرر
ى عبدا…بن سالم و كعب االحبار مطالبى از منـابـعگ واز انجيل تقليد كند و پس از مـر

١٠ده"اند.آن اضافه كردى به قريهو

ه آن"كهآن گذاشته است.بويـژه قرب دربارساله كندى تأثير عميقى در دانش غرمفاد ر
ساله درد.اين رآن داره قرده اطالعات دقيقى دربـارد كرانمـوشته شده و وبه زبان عربى نـو

ـ كه بعدا١١لدوعه تومجمو ـ نگهداره آن سخن خو دربارً(طليطله) ى شده است.اهيم گفت 
١٢ش شده است.ارعليه اسالم گزى نيز از فعاليت"هاى مسيحيان بره بر اين"ها آثار ديگرعالو

نگاشته�هاى مسيحيت غربى
تغال)انجامى(اسپانيا و پره ايبرب،نخستين بار در جزيرآن در جهان غرى قرمطالعه بر رو

ا مسلمانان در آن"جا حضور جدى داشتند.د؛زيرفت كه البته جاى تعجبى ندارگر
آن"چه بيشتر باعث تعجب است،آن است كه متألهان مسيحى اسپانيايى در مناقشات

سلقى ريشه داشته تـو به احتجاجاتى كه در سنت مسيحيـت شـرًآن،دقيقاد بر عليه قـرخو
ه به آيهد با اشارساله خـو ميالدى)در ر٨٥٩فى (متو١٣طبهس از اهالى قرگومى"جستند،الو

فى(متو١٤انسىا بيان مى"كند.نيكتاس بيزه داشته ر مسايلى كه كندى بدان اشارً دقيقا٣٧:٣٣
غ"هاىان«نقض دروآن با عنو عليه قر١٥ساله"هاى جدلىم.)يكى از قديمى"ترين ر٨٨٦بعد از 

شته"اى نامنـظـم،آن نوى قـرشته است.به اعتـقـاد وا نـو ر١٦د در كتاب مسلمـانـان»جـومو
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نيست و نيـز(ص)ى جعليات و قصه"هاى متناقض است كه از زبان پيامبـرمنطقى،حاوغير
آن نيست؛بلكهاساس متن عربى قرساله برد.اين را ندارعى رانسجام كتاب"هاى مذهبى و شر

١٧ده است.د استفاده كرآن و دانسته"هاى شخصى" خونانى قرى بيشتر از يوو

ده وسى كـرا برر ر١٨ تا ٢ه"هاى ت تفصيلـى سـورى بصورم از كتـاب،وّدر بخش دو
ند.سى مى"شـوه"ها فقط خـالصـه بـررا موبه"مو نقل مى"كنـد.بـقـيـه سـورى رآيات بسـيـار

دهجمه كرند،تره داراشار(ع)گى"هاى انجيل و عيسىا كه به ويژه"هايى ر سورًنيكتاس،غالبا
)خيلى مهم است.صمد يكـى از٢:١١٢ه الصمد(اژى از وجمه غلـط وه تراست.به"ويژ

ده و محكم» فشرًا به معناى«كامالند به"معناى«بى"نياز»است كه نيكتاس آن رصفات خداو
 مخالv بـاًائه داده كه كامـالآن ارند در قرى مادى از خداوى تصويـرده است.وجمه كـرتر
د از آنفتند و در كتابهاى خوا ديگر متألهان مسيحى پذير البته اين نظر ر١٨اقعيت است.و

ارئيات مختلv تكرا در جزساله كندى ر مطالب رًى كه تقريباساله ديگرده"اند.راستفاده كر
ساله نيز اين مطلب كه سرژيس معلمف است.در اين ره معـروده است به" افسانه بحيركر

١٩ار شده است.ده تكربو(ص)محمد

عه"اى ازنى،تهيه مـجـمـو)،كشيش كليسـاى كـلـو١٠٩٢ـ١١٥٦(٢٠مس محتـرپطـر
جمهديد.ترف گرعه«طليطه»معروفت كه به مجموا به عهده گرساله"هاى جدلى مند اسالم رر

ت)صور١١٤٣ـ١١٤١د كه در طى سالهاى(عه بوآن كريم يكى از مفاد اين مجموالتين قر
٢٣نىت كتيوابر و ر٢٢تيندو روستى روبرهى به سرپرا گروجمه ر كار اين تر٢١فته است.گر

ا به"خوبى مى"دانستند و سه نفر ديگر كه عربى و التين ر٢٤مانى كشيشى به نام هرو همكار
آن منحـصـره بعضى آيـات قـراز عقيـده دربـارا به ابرد رلى ايشان كـار خـوفـت.وانجام گـر

 از دينًاده است كه ظاهر بو٢٦لدويى»تواقعى شخصى به نام«پيرجم و گفته"اند متر٢٥دند.كر
ى كها بهتر از التين مى"دانست به همين جهت دستيارآمده و عربى راسالم به مسيحيت در

جمه با هدفى تجديد نظر كند.اين ترد به او دادند تا در انشاء التين ونام او هم(پى"ير)بو
٢٧فت.ضداسالم انجام گرتبليغ بر

لىد.وانين تصور مى"كـرعه"اى از احكام و قوت مجمـوا بصورآن رم،قرس محتـرپطر
د،نشان"مى"كـرفته شده است.در همان حـال خـاطـرمى"پنداشت اين"ها هم از انجـيـل گـر

ند.د،معانى و مفاهيم مختلفى دارد دارجوآن و انجيل وه"هاى مشابهى كه در قراژو
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جمهتباط با تـرد كه در ارد دارجود وى در نسخه"اى منحصر به فر ديگـر٢٨ساله گمنامر
جمهه لفظ به لفظ ترآن است و به شيو)از قـر١٢٣٤فى بعد از (متو٢٩لدويىك توالتين مار

شده است.
ه"ها با نام آن"ها و گاهى چند نام آن"ها نيز آمده است،چنان"كه شبيه سنت اسالمىسور

آن،در سبعهفى ذكر شده كه مى"گويد:«قرآن،حديث معروابطه با خاستگاه قرباشد.در ر
ضيح مى"دهد كهب هستند».متن التين توحى شده كه همه آن"ها خوو(ص)ف به محمداحر

ه،كسايى،ابن عامر و ابن كثيـرعمرو،حمزط به نافع،ابوائت"هاى هفت"گانه مربـواين قر
دى تنها عبدالله بن مسعـومان حيات ودند و در زنبـو(ص)اد معاصر محمدهستند.اين افـر

دند.اين"كه علـى"بـنآن آشنا بـوزيدبن ثابت،عثمان بن عفان و عبدالله بـن كـعـب،بـا قـر
ادآن اين افرت قرد اختالف است.در هر صـورآن آشنايى داشته يا نه؟مـورابى"طالب با قـر

اى آن"ها رمين خليفه اموان بن حكم چهارت است به همين دليل مروق"الذكر با هم متفاوفو
انق"الذكر به"عـنـوائت فود كه هفت قـرد آمد.پس از ايـن بـوجواند و متن جديـدى بـوسوز

دند.بهت بوش با هم متفاوب نگارسمى پديد آمدند كه در دستور زبان و اسلوائت"هاى رقر
گمان مـرآن تـا زسمى از قـرى آمده است كه يـك مـتـن رش"هاى ديـگـرارى،در گزهـر رو
تى شد تا به"صورد جمع"آورجود نداشته است.به دستور ابوبكر مطالب موجوو(ص)محمد

ان يك كتابآن به"عنوش"ها،اثبات عدم اعتبار و قراردد.هدف اين گزد تنظيم گرجوآن موقر
 در پى"جنگ"هاى٣٠ات زيادى داشته است.هاى بعدى تأثيرساله در كارد.اين رمقدس بو
فتند.ا از سر گرد رتداد مسلمانان تالش"هاى خواى ارانسيسكن"ها برمينيكن"ها و فرصليبى دو

دهمن سيزم قرّ(نيمه دو٣١لىاهالى تريپوب به ويليام ازساله منسوجه،راز ديگر آثار قابل تو
د.درد ندارجوى اطالعات زيادى وندگى وى از اهالى سوريه است كه از زميالدى)است.و

د.به عـقـيـدهد دارجـوآن و پـيـدايـش آن واى قـره مـفـاد و مـحـتـوشى دربـارارسـالـه،گـزايـن ر
د آمده است.كه در آن هنگام تنها هفتجوبه و(ص)گ محمدآن،چهل سال پس از مرويليام،قر

ن محمد(شريعتان قانوا با عنوى ره"هاى ودند آموزدند و تالش كرنده بوز(ص)ان محمدنفر از يار
ا بهآن)رظيفه تدوين اين كتاب(يعنـى قـرات و انجيل تنظيم كننـد.آن"هـا ومحمد)شبيه به تـور

ا با دقت عميقى انجام داد.ى آن ردند كه واگذار كرعثمان بن عفان از دمشق و
ا مقدمه و بيـانى آن رجمه شده و وست تره فاتحه،كامل و درساله ويليام،سـوردر ر
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داخته،اهميته"هايى كه به مسيح و مريم پرتشكر و عبادت مى"دانست.و همچنين به سور
)يكى از١٣٢٠الى فى حو(متو٣٢چهنته كرومينيكن ريكالدو دو مـوى داده است.دوبيشتر

شته است.ا نوآن ره قرسطايى دربارن وهاى قروترين كارمشهور
ان خالصه نظام"مندى از هـمـهاثر ريكالدو،هم به مثابه يك كار سنتى و هم بـه"عـنـو

ى بيـش ازآن چيزآن قابل مطالعه است.به اعتقـاد آنـهـا،قـراض"هاى مسيحيت بـه قـراعتر
ده"اند،د"شمـردوا مرطى از بدعت"هاى مسيحيت قديمى كه كليساهاى مـتـقـدم آن رمخلـو

اناند به"عنوآن نيامده،نمى"تـوات و انجيل،نام قرنيست.همچنين به اين دليل كـه در تـور
د.ار گيرد تأييد قرن آسمانى مورقانو

ان كتابىه به انجيل به"عنـود به"طور ويژارآن در بعضى موى ديگر از آن"جا كه قـراز سو
ش نيست.اين نظريه تحريv آن قابل پذيره مى"كند،بنابرمقدس اشار

د.بيشى ندارگارشته"هاى مقدس و مذهبى سازآن نيز با نوبه عقيده مسيحيت سبك قر
ان مبدايى الهىد كه نتواز همه داستان"هاى عجيب و غريب و افسانه"اى آن باعث مى"شـو

خى مفاهيـمى از مسيحيان تصور مى"كـنـد،بـرد.ريكالدو مانند بسـيـاراى آن تصور كـربر
ـ قر آنى مخالv اعتقادات فلسفى است.آن"ها همچنين ادعا مى"كنند كه اين كتاباخالقى 

٣٣د.ى دارده و مفاد آن تناقضات بسيارمان بون نظم و سازبدو

 ميالدى)اثر ريكالدو١٣٩٨الى فى،حو(متو٣٤سنوس كيوانسى دمتريـودانشمند بيز
ه ادبياتفايى دوبارجمه باعث شكود.اين ترجمه كرنانى تر ميالدى به يو١٣٨٥ا در سال ر

٣٥سنواطور جان ششم،كانتاكازهاى دو امپرشتارجدلى عليه اسالم شد كه از همه مهم"تر نو

٣٧ساله ريكالدو است. متأثر از رً است كه كامال٣٦سگولوم پااليوّئل دوو مانو

آنى اروپايى"ها گذاشت.فتـحمطالعات قرب،تأثير عمده"اى بـرجنگ عثمانى"ها با غـر
انسى بيزاطورم كه پايان امپرّسيله عثمان سلطان محمد دوميالدى بو١٤٥٣قسطنطنيه در سال 

ن حملهدد و كانوقv گرضد اسالم متوانسى برجب شد تمامى جدل"هاى بيزد،موا اعالم كرر
ه"اى ازند تـازايى»،روس كوزالردينال«نيكوى كه كارد.به"طوربه اروپاى مسيحى منتقل شـو

است تا كتابى بنويسدى خود.پاپ از وم»آغاز نموّس دوا به"دستور و خط"دهى پاپ«پيوحمله ر
ام.)كتابى ر١٤٦٤فى،ايى (متوالس كوزو در آن از دين اسالم انتقاد نمايد،از اين"رو،نيكو

د.اسالم حمله نموآن»منتشر ساخت و در آن بران«غربال قربا عنو



٦٦شمار�  ١٤٥روحانيت مسيحى و تداوم رويكرد…

ندگى كه از ز٣٨آسنى به نام آنـدراگوشته"هاى شخصـى آردهم نون شانـزدر ابتداى قر
د،قابل ذكر است.د ندارجو)اطالعاتى و١٤٨٧ى به مسيحيت(تداد وى به غير از سال ارو

د به ديگر زبان"هاى اروپايىانسيا به التين منتشر شد و خيلى زو در و١٥١٥ى در سال اثر و
ىمخشـرد داشت و از تفسـيـر"زجـوآنى ول قـر نقل قـو٧٠ديد.در متن ايـن اثـر جمـه گـرتر

د.ده بو)استفاده كر١١٥١/٥٤٦)و ابن عطيه اندلسى(م.١١٤٤/٥٣٨فى،(متو
ه)سـور١١١(ًعاد و مجمـوربع تقسيـم مـى"شـو٤آن عثمان،بـه آس،قربه اعتقـاد آنـدر

٣٩ه نيز داشته است.مينه فقه و سيرى در زآس مطالعات ديگرداشت.آندر

آن به همت«الكساندرو پاگانينى» نخستين چاپ عربى قـر١٥٣٧ ـ ٨د سال در حدو
ى عثمانى در نظـراطوراى صدور به امپـرفت.اين چاپ كه به احتمال زيـاد بـرت گرصور

فتند.ا نپذيرد كه مسلمانان آن رد،آن"قدر مملو از اشتباه بوفته شده بوگر
ايش عالقه"مندى به مطالعه در زبان عربى و در نتيجهن با افزن هفدهم ميالدى مقارقر

ا اعالم آشكار٤٠ف اسكاليگرد.زبان"شناس مشهور،يوزآنى بوجه به مطالعات قرايش توافز
جستهد برشاگر٤١ا مطالعه كند.آن رش دستور زبان عربى بايد قراى آموزد كه شخص بركر
جمه التين آن و بـاا با ترسv ره"يو)متن عربى سور١٦٢٤فى،(متـو٤٢سماس ارپنيوى توو
عه طيطلـهآن مجموجمه قـرد و به دنبال آن تر منتشر كـر١٦١٢ى در جمه ادبى بين سطـرتر

فت.ار گرد انتقاد قرمور
ـ٩٥(٤٣اهام هينكلمنآن داشتند،آبره قردر شمار دانشمندان غربى كه مطالعاتى دربار

عهگ تحصيالت عالى داشت به مجموتينبرى كه در دانشگاه و)قابل ذكر است.و١٦٥٢
آن قادرى از قرا به انتشار متن معتبـرى رسى داشت كـه وآنى دسترنفيسى از نسخه"هاى قـر

انـىف همخوى معـروه"گذاره با نظام شمـاراره"ها در اين چاپ،همـوه سورساخت.شمـار
ائه نداده اسـت.درجمه"اى ارده و ترا آورآن رى در اين چاپ فقط متن عربى قـرنداشت.و

ا بهآن رضيح داد كه همه متألهان مسيحى بـايـد قـراين اثر نگاشت،تـومقدمه التينى كه بـر
انند.مثابه يك كتاب بنيادى در زبان اصلى"اش بخو

د و)است كه در ر١٧٠٠فى،(متو٤٤اچىديكو ماره كتاب لوومهم"ترين آثار اين دور از
آند كه بر متن قـراچى نخستين كسى بـوشته شد.مـارنو(ص)ندگى پيامبـرآن و زنقد متن قـر

شت.تفسير نو
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ى مطالب ذيل است:بخش"هاى مختلv كتاب حاو
ى پيشين بيان نشده است.در اخبار نبو(ص)ى محمدل:پيامبرّبخش او

ه"اى تأييد نشده است.سالت او با هيچ معجزم:رّبخش" دو
د.م:عقايد اسالمى با حقايق الهى مطابقت ندارّبخش سو

ا اثبات مى"كند.ستى عقايد اسالمى رآن نادرم:مقايسه انجيل با قربخش چهار
لى خاستگاه و پـايـهد،وش"هاى علمى نـبـوچه دقيق و مبتـنـى بـر رواچى اگر اثر مـار

شناسان كارى از خاورفت.چنان"كه بسيارار گرهش"هاى بعدى اسالم"شناسان غربى قرپژو
٤٥ا بى"بديل مى"دانند.ى رو

ا به" زبان التين در اليپزيك منتشراچى ر)كتاب مار١٧٢٥فى (متو٤٦سكريستين رينسيو
ه تاريخ اسالم و نظام عقايد اسالمى و اختالف آن با دكتريـنى دربارد و مطالب ديگـركر

جمه شد كهآن كريم به زبان"هاى مختلفى ترن هيجدهم قرد.در طى قرمسيحيت بدان افزو
جه است.)به زبان انگليسى قابل تو١٧٣٦فى ج سيل(متوجمه جوراز جمله تر

دى جدلى و ضداسالمىاقع با رويكرمينگانا به مثابه دانشمندى از حلقه كليسا،در و
آند تالش مى"كند نشان دهد،قرى در همه آثار خوا سامان داده اسـت.ود رمطالعات خو

ف عربى منتقل نشده است.آن با حروده قرى ادعا كر اقتباسى از عهدين است.حتى وًفاصر
ه"هاى به اصطالحاژد.منيگانا،وى از سريانى دارآن،نشانه و آثار آشكارى خط قربه اعتقاد و

سيده كه مسيحيت سريـانـىهگذر به اين نتيجـه رده و از ايـن رست كرا فهرآن رسريانى قـر
٤٧نقش مهمى در مبادى اسالم داشته است.

ًدى كامالآن كريم از ابتدا رويكره قرب دربارنه كه مالحظه شد،مطالعات غرهمان"گو
ن و مبلغان مسيحـى ـحانيوى روساله"هاى ضد اسالمى ـ كه از سـوجدلى داشته اسـت.ر

ده واقعى نبـوى وپيامبر(ص)دند كه نشان"دهند،محـمـدنگاشته مى"شد،همگى در پى آن بـو
سطىن واقع در قروى نيز اقتباسى از كتب عهدين است.در وى و كتاب مقدس وشريعت و

دند تـلـقـىستش مـى"كـرا پـرر(ص)ت محمـدستانـى كـه حـضـران بت"پـرمسلمـانـان بـه عـنـو
Mohoundده و از لفظ ا با اهانت تحريv كـرار اسالم رگومى"شدند.حتى نام پيامبر بزر

ح"تاريكى، پيـامـبـره معانى مختلـفـى از جـمـلـه؛«رواژدند.ايـن وند استفاده مـى"كـرماهـو
ّغدى ضد مسيح و مبـلا فرر(ص)ان،محمد تبليغات و آثار جدلى ايـن دور٤٨د.غين»داردرو
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٤٩د.ده بوسيم كرا در مسايل جنسى،تراط گرنت طلب و افرغين،خشومذهب و شريعتى درو

ب"ها كه يادگار باقى"مانده ازنت و عقب ماندگى عرط به خشوى"هاى مربوپيش"داور
ب چنينس غرد.در تعاليم كليساها و مـدارد دارجوجنگ"هاى صليبى است،هنوز هـم و

مين"هاى مقدسب"ها انسان"هاى ستمگر و عقب مانده"اى هستند كه سرزد كه عرالقا مى"شو
خى آثار منصفانه غربى منعكس در حقيقت همان"طور كه در بر٥٠ده"اند.ده كرا آلومسيحيان ر

تى كه نسبت به اسالم داشتند،اين تصوير تحـريـvشده،اروپائيان بدليل احساس حقـار
عش دادند و ظلمتى كه به ايشان نسبت مى"دهند در حقيقت يك نوا گسترشده از اسالم ر

٥١ند.دشان دارافكنى ظلمتى است كه خوفر

اى مقابله با دشمنانه"هايى بريكى از محققان مى"گويد:بى شك در همه" اديان،آموز
نگ نشده است.عيسى مسيح در انجيللى در تبليغات هيچ"گاه اين امور پررد.ود دارجوو

)مى"گويد:١/٣٤متى(
دن شمشير آمده"ام نهاى آورده"ام،من برمين سالمت آورى زگمان نكنيد من به رو

سالمت.
اىد.برمان داده مى"شونت آميز فرات نيز به اعمال سياست خشوى از آيات توردر بسيار

مايد:سى دربار" كنعانيان مى"فرمثال در كتاب پنجم،مو
ندها نبايـد زت در اختيار تو نهاده هيچ جـنـبـنـده"اى ردگـاردر شهر"هايى كـه پـرور

ا طبقشى"ها رى"ها و يبوى"ها،هيوّى"ها،كنغانى"ها،پريزى.هيتيتى"ها،آموربگذار
د كنى.مان خدايت بايد نابوفر

د و پيرن و مرن اين كه بين زا عملى ساخت،و بدومان رشع پس از فتح اريحا اين فريو
انداند.هيچ كس حتى گمان هم نمى"تـوا از دم تيغ گذرند همـه رتى قائل شوان،تفاوو جو

٥٢ى داشته باشد.گـاردى سازاتى در انجيل با اخالق مسيحى و يـهـوبكند كه چنين نـظـر

ى اروپاى مسيحى در خالل جنگ"هاى صليبى در مقابله با مسلمانـاننريزنت و خوخشو
م.١٤٩٢م.و ١٣٠١دان مسيحى اروپايى چند نوبت در سالهاى لت"مرقابل انكار نيست.دو

دند.قتلا قتل عام كراحى رى اندلس و سيسيل،مسلمانان ساكن در اين نوپس از بازپس"گير
اطور مطمئن شد ديگر در آنفت كه امپـرقتى پايان گراحى فقط وعام و آدم"كشى در اين نو

 هشتصد سال درً اين در حالى است كه اندلس تقريبا٥٣د.د ندارجومين"ها مسلمانى وسرز
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ندگـىامش در كنار مسـلـمـانـان زديان با كـمـال آرد و مسيحيـان و يـهـوقلمـرو اسـالم بـو
ان نشان مى"دهد، مسلمـاناوك فرلد به كمك داليل و مدارنونه كه آردند.همان"گـومى"كر

ى و هند و چينكزان و آسياى مرن در آسياى غربى و آفريقا و اسپانيا و ايرناگوشدن ملل گو
ش"هاىار گز٥٤فت.ت پذيـراه صورادى و به دل"خود و با آزاز بيم شمشير مسلمانـان نـبـو

دند و به آن"هااجهه با اهل كتاب،تساهـل مـى"كـرتاريخى نشان داده اند مسلمانـان در مـو
شهاى صلح"آميز اسالم،در گستـرفتارد عمل كنند.ره مى"دادند طبق احكام دين خواجاز

٥٥ى از جنگ داشته است.اين دين در مناطق دور دست نقش" مهم"تر

دم اروپا به اسالم،اين افكارايش مرس از گراى ترتيب است كه ارباب كليسا بر به اين تر
حالى است كه كتاب مقدس مسلمانان در چندين جـادند.اين درا ترويج مى"كراقعى رغيرو

مـادم است:«اى همه مـركت بـرحمت و بـرمايـه ر(ص)د مقدس پيامـبـرجـودكه وتصريـح دار
اى جـهـانـيـانحمـتـى بـرا جـز ر؛و مـا تـو ر)٢١/١٠٧(انـبـيـاء،حـمـه لـلـعـالـمـيـن»سـلـنـاك اال رار

ده است كهان آن"قدر گسترو عالقه ايشان حتى به كافـر(ص)ت پيامبرّستاديم.مهر و محـبنفر
ّكفللعـلمايد:«د و مى"فرده مى"گيـرخر(ص)اى اين همه عشق و محبت،به پيامـبـرند برخداو

ا از؛چه بسا تـو ر)١٨/٦(كهـv،»ا بهذا الحديث اسـفـامنـوهم إن لم يـوباخع نفسك عـلـى ءاثـار
ندى.همچنين خداوه هالك سازا از اندود رند،خواض)اگر به اين گفتار ايمان نياورپى(اعر

فىى معرم"دلى وا مهربانى و نردش ردر بين امت خو(ص)امل مهم محبوبيت پيامبريكى از عو
؛[به دليل)٣/١٥٩ان،(آل عمر»لكا من حوغيظ القلب النفظوًكنت فظالوومايد:«مى"كند و مى"فر

اكنده مى"شدند.دت پردى از گرى بوفتى]و اگر تندخودم جاى گرگى"ها در قلب مراين ويژ
هايىارده و همه ظلم و آزى هيچ"گاه بر كسى تندى نكرآمده است كه و(ص)ه پيامبردر سير

ا كهكان رپس از فتح مكه،همه مشـر(ص)ى مى"شد با مهربانى پاسخ مى"داد.پيامبركه به و
٥٦ار داد.د عفو و بخشش قردند،مورار داده بود شكنجه قرا مورى و مسلمانان رسال"ها و

حىجه به ود با توهبر مسلمانان بودر مكه و مدينه ر(ص)سه سالى كه پيامبرل بيست"ودر طو
ا باب رن و مخالv عـرانست قبايل ناهمـگـود توحانى خوى و روالهى و شخصيت معـنـو

اى همزيستى مسالمت"آميز اديان و قبايليكديگر متحد كند و نظام متقن و سامان"مندى بر
مت"هاىى نيز حكـوحلت وى نمايد.چنان"كه پـس از رمختلv در كنار يكديگر پايـه"ريـز

ق انسانـى درحقـوانستند نظام"هـايـى مـبـتـنـى بـرتو(ص)جه به سنت پـيـامـبـراسالمى بـا تـو
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امش در كنار يكديگـرانند با آرى كنند تا اديان مختلv بتومين"هاى مختلv پايه"گـذارسرز
اف مى"كننـد،نه كه اسالم"شناسان منصv غربى اعـتـرندگى كنند.با اين همه همـان"گـوز

نسبت مى"دادند.(ص)ا به پيامبرد رست همان نقاط ضعv خومسيحيت غربى در
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