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  چكيده
 کلیسا را به ارایه راهکارها و طرح هایی در مقابلـه بـا خطـر ، بزرگانی شرقی و مرکزی روي سپاهیان عثماني در اروپاپیش

کنفرانس صلح میان پیروان ادیـان یـا بـه عبـارت / یکي از مشهورترین این راهکارها، طرح کنترافرنسیا. روزافزون عثمانی واداشت

یيخووان سگوویاصحیح تر ،صلح میان مسلمانان و مسیحیان بود که از سوی 
٣

این .  مشهور اسپانیایي، پیشنهاد گردید، کاردینال

بندي نشده بود؛ اما، با این حال، تغییـرات محـسوسي را در عرصـه هـای هاي سیاسي آن زمان صورتطرح اگر چه بنابر واقعیت

 زمینه شناسی تاریخی بـه مقاله حاضر با استفاده از شیوه. گوناگون  قرآن پژوهی  غربیان، در میانه سده پانزدهم میالدي ایجاد کرد

-بندي طرح کنترافرنسیا، مسایل مربوط به آن و  همچنین تأثیر آن در مطالعات قرآني غربیان مـيبررسي انگیزه ها و علل  صورت
یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که فضای خصمانه حاکم بر اروپـای آن روز نـه تنهـا طـرح کنترافرنـسیا را ناکـام . پردازد

که مطالعات قرآنی این عصر را نیز دستخوش مجادالت کالمیگذارد بل
٤

 .  نمود
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 مقدمه
ویژه اگر به منظور گرد هم آوردن صاحبان عقیده و آراء گوناگون و تالش براي رفع   بهکنفرانس،

در عین حـال . ، منعقد گردد، براي انسان معاصر بسیار قابل توجه و جذاب استاختالفات عقیدتي

های میانـه، برگـزاري چنـین  ویژه سده امکان دارد این گونه به نظر برسد که در دوران هاي گذشته، به

اوج روابط خـصمانه با این همه در هنگامه . و غیر محتمل بوده است کنفرانس هایي امري ناممکن

 ؛ دنیل ، ٦١-٦٠سعید، ( مسیحیان که فضایي براي بروز چنین اقداماتي ایجاد نمي کردمسلمانان و

کنفـرانس صـلح میـان (م، از اقـدامي تأثیرگـذار موسـوم بـه کنترافرنـسیا ١٥ویژه در سـده  ، به)٢٩١

،و فعل "پیوسته" به معنای contraای با ریشه التینی مرکب از پیشوند  واژه(   ) مسلمانان و مسیحیان

ferre گاه مي شویم ".)ایجادکردن"یبه معنا لمت آمیـز معنـا مـی آن را حمله  مسا( مینوی ،:  نک(آ

یام اوج حمـالت که هم تالش براي تحقق آن، در ا ).٢٢٢؛ ولف ، ٣١  ؛ بلنکس،٦٠؛ سعید،) کند

بـسیار قابـل توجـه اسـت و هـم .) م١٤٥٣. / ق٨٥٧(عثماني ها به اروپا و سرانجام فتح قسطنطنیه 

 صورت دادند؛ اقـداماتي چـون قرآن کریماقداماتي که غربیان در پي کنترافرنسیا، در زمینه شناخت 

فـراهم آوردن نقد ترجمه هاي قرآني عصر جنگهاي صلیبي، ارایه ترجمه هاي جدیـد، تـالش بـراي 

 در قـرآن کـریمامکان گفتگوي مسلمانان و مسیحیان و مطالعات قرآني با عنایت خاص به مطالب 

 بدیهي است که در این اقدامات شاهد همدلي و درك بیـشتري نـسبت بـه. باب مسیح و مسیحیت

  )٣ ولف، جلد :نک (اقدامات قرون گذشته غربیان هستیم

 (see: wolf, iii) زمینه هـا و مراحـل پیـدایي کنترافرنـسیا، افـراد مـوثر در در این پژوهش به

طرح، اقدامات ایشان، مطالعات قرآني غربیان در اثر کنترافرنسیا و علل عـدم توفیـق همگـاني ایـن 

  .طرح در اروپا خواهیم پرداخت

   عثماني ها در خاك اروپا-1
ارق العـاده و عثماني ها یکي از معدود دولتهای مـسلماني بودنـد کـه موفـق بـه فتوحـات خـ

آنان از نیمه سده پانزدهم میالدي بـه بعـد، پیوسـته در . دامنگیري در اروپاي شرقي و مرکزي شدند

 .اروپا پیشروي مي کردند، سلطان مراد دوم در اواخر حکومت خـویش در بالکـان توفیفـاتي یافـت

]  -١٤٥١. /   ق٨٨٦ – ٨٥٥(پس از او، سلطان محمد فاتح )  ٣٦ -٣٥ترنبل ، : و نیز  ٧٨مینوی، (
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) م١٤٥٣./ ق ٨٥٧(اقدامات نظامي سلف خویش را پي گرفت و سـرانجام موفـق شـد در) م١٤٨١

 ؛ ولـف ،  ٣٩ -٣٨ تـصاویر صـفحات ٧٠ -٣٨ترنبل،. (قسطنطنیه، پایتخت روم شرقي را بگشاید

ها گسترش یافت به گونه ای کـه حتـي در زمـان  دامنه فتوحات عثمانی) جا ؛ گافمن ،  همانجاهمان

 سلطان سلیمان قانوني، وین دو مرتبه محاصره گردید و اتـریش درآسـتانه سـقوط کامـل قرارگرفـت

؛ بـرای جـاولـف،  همان: ؛ برای بحث اتحاد فرانسه و عثمانی بر ضد دولت آلمان نـک٨٩مینوی، (

از این رو، اروپاییان، به ویژه رهبران مـذهبي ایـشان، از پیـشروي هـاي ترکـان ) ١١٠گافمن، : نمونه

سلمان، سخت به وحشت افتـاده، در جـستجوي راهـي بـراي جلـوگیري از تـداوم و گـسترش آن م

  . برآمدند

 پاييان نسبت به پيشروي عثماني هاواكنش هاي ارو -2
نزدیکترین ایشان ازنظردوستی به کسانی که ایمان آورده « مسیحیان را قرآن کریمبه رغم آن که 

.) ؛ مراد این آیه در قیاس با یهود و مشرکان اسـت)٨٢،ئدهماال(،»اقربهم مودة للذین آمنوا«( »اند

خوانده است، آنان در آستانه ظهور اسالم، به شکلي مـنظم بـا دیـن اسـالم و مـسلمانان بـه سـتیزه 

 -٦٣: ، ص» یوحنای دمشقی و آغـاز مجـادالت میـان اسـالم و مـسیحیت« اسعدی، .(برخاستند

 .عثماني ها به اروپا نیـز ایـشان را بیمنـاك سـاختعالوه بر این، فتوحات اسالمي و حمالت ). ٦٥

 رهبر پروتستانتیزم و نهضت اصالح دینـي مارتین لوتر،از این رو، ). ٣٠٧؛ دنیل ،  ٧٣٥واردنبرگ، (

 بـال، در شـهر )ادامـه نوشـتار. نـك(کریم قرآن از ّرابرت کتوني رااروپا، زمینه چاپ ترجمه مغلوط 

 نمـود و قـرآن کـریم بـر ١معروف مونته کروچـه مطالعه ردیه و شروع به) ٩٨اسعدی ، .(فراهم آورد

بـا ایـن کـه در دوران لـوتر دانـشگاه هـا در حـال ) ٩٧اسـعدی، .( حتي آن را به التین ترجمه کـرد

شکوفایي بود و رشد دامنگیر پروتستانتیزم، اومانیسم و مطالعات فرهنگي، رنسانس، اختراع چاپ و 

اقالنه با اسـالم و تخفیـف و تعـدیل نگـرش خـصمانه غربیـان رونق اقتصادي، بر انتظار برخورد ع

لوتر ذیلي را نیز به منظور تکمیل ردیه مونته کروچه، بر آن نگاشـت ). ٩٦ -٩٣ اسعدی،. (افزود مي

امکان ندارد مسأله اختالف مسلمان و عیسوي را از راه سیاست و فرهنگ حـل «و آشکارا اعالم کرد 

  .)٩٧ ؛ اسعدی ، ٦١سعید،.(»کرد

                                                 
1. Riccoldo da Monte di Croce 
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بایـد دربـاره اسـالم «بدین ترتیب و برخالف انتظار، براي متفکرین جدي اروپا مسلم شد که 

بدین منظور دو راهکار اساسي در مقابله با عثماني ها اتخـاذ گردیـد؛ ) جاسعید، همان(» کاري کرد

 یکي احیاي جنگ هاي صلیبي که با توجه به فضاي غالب اروپا و بیم فراوان اروپاییـان از عثمـاني،

افـرادي چـون دنـیس ). همان ؛ ولف ، ٧٠همان ؛ کروز،   ؛ سعید،٨٥مینوی ،  (.بسیار غلبه داشت

 بودنـد کـه در مقابلـه بـا  اسقف شالن بـر آن٤ و ژان ژرمن٣، آلفونسو٢، ژان تورکه مادایي١فان لیوون

ود کـه از طریـق راهکار دوم آن ب) دنیل ، همان(عثماني گام بردارند و زمینه نبردي تازه را فراهم آورد 

به برگـزاري کنفـرانس صـلح و گفتگـوي ).  همان ؛ کروز،٧٨مینوی، (وعظ، تبلیغ و نفوذ تدریجي 

میان شخصیت هاي بزرگ مسلمان و مسیحي پرداخته، این کنفرانس صلح را به مثابـه ) کنترافرنسیا(

سعید،  (.دهند مذهبي جهت مسیحي سازي مسلمانان مورد استفاده قرار -ابزاري با کارکرد سیاسي 

  ) ؛ ولف، همان٣١ ،بلنکس: همان ؛ نک ؛ کروز ، ٧٣٥همان ؛ واردنبرگ، 

  ي و صورت بندي طرح كنترافرنسياخووان سگووياي -3
در میان افرادي که کم و بیش در اروپاي سده پانزدهم صـاحب نفـوذ و رأي بودنـد و از سـوي 

 خـووان از جملـه و تأثیرگـذار  عـالم مـسیحي شـهیرم مسأله جدي آنـان بـود، بـه چنـددیگر اسال

 /ق ٨٦٨ – ٨٠٢(٥، نیکــوالس کوســایي)م١٤٥٨ -١٤٠٠ / ق٨٦٢  – ٨٠٢حــدود (ســگوویایي 

. می خوریم بر)م١٤٦٤ -١٤٠٥/ ق٨٦٨ – ٨٠٧ (٦، ژان ژرمن و پاپ پیوس دوم)م١٤٦٤ -١٤٠٠

 و خووان، ذکر گردیده» کنترافرنسیا«این افراد کساني هستند که نام آنان در جریان شکل گیري طرح 

 ؛ ٤دنیـل، همـان ؛ بلـنکس، همـان ؛ احمدونـد،. (باني اصلي طرح با آنان مکاتباتي داشته اسـت

رد دیگـري بـا ایـده خـووان البته با این که ژان ژرمن نحـوه برخـو). همان، واردنبرگ، همان ؛ ولف 

 داشـت، بـا وان را بر آن، خوهایي چند میان این عده، اما وجود شباهت ) ادامه نوشتار:نك(داشت 

  تن دیگر در شوراي بال و نیـز شـورايخووان پیش از این به همراه دو. رد مکاتباتي را به عمل آوبقیه

شرکت داشت و ضمن آشنایي،  از توجه ایشان به مسأله اسالم کامال ) براي تعیین پاپ جدید( ماینز
ً

، پـاپ ١٢سـایی، نیکـوالس کو١١؛ " خـووان سـگوویایی"،٧جلـد : ١٩٩٧هربرمـان، . (مطلع بود

                                                 
1. Denys van leewen.  
2. John of Torquemada. 
3. Alfonso. 
4. Jean German. 
5. Nicholas of cusa.  
6. Pope pious ii (Aeneas silivius).   
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بــا تکیــه بــراین ســابقه بــود کــه خــووان طــرح خــود را در قالــب ) ١٧٧ -١٣٧ ؛ ولــف ، ٢پیــوس

و با کلماتي صلح جویانه که به گفته ادوارد سعید، امروزه آتش به سینه هـا » کنفرانس = کنترافرنسیا«

  ).سعید، همان ؛ بلنکس ، همان: نک. (مي زند، مطرح کرد

هربرمـان ، (  اسپانیایي و استاد دانـشگاه سـاالمانکا بـوداردینالخووان آلفونسودي سگوویا ک

که پیش از همه به جنبش افتاد و با استفاده از شیوه مکاتبـه ) مدخل ؛ دنیل ، همان ؛ بلنکس ، همان

سـال هـا بـه طـول ) همـان( به مثابه ابزار ارتباط، سه تن دیگر را در جریان آرا و نظرات خویش نهاد

ووان بدین آرا برسد؛ وي که در ایام تحصیل به آموزش زبـان عربـي نیـز پرداختـه انجامیده بود تا خ

و با داشـتن تجربـه ) ١٠٣و ٩٦ صولف ، (بود، از همان اوان تحصیل به مسأله اسالم فکر مي کرد 

و تأثیر از افرادي چون  ) ١٤هنری،(طوالني در زندگي مسالمت آمیز با مسلمانان و مسیحیان اسپانیا 

 صولـف،  (و٢و ریمونـدلول) که آراء مالیمي نسبت به مسلمانان داشت(ّسیاح فرانسوي ، ١مندویل

اینك در اواخر عمر مسأله روابـط مـسلمانان و مـسیحیان )  ؛ هنری ، همان٢٠٠ -١٩٩، ١٨٣ ،٩٦

تا آنجا که پیوسته به مسیحیان توصیه مي کرد نـسبت بـه ) ١٧٤ولف،. (برایش اهمیتي تمام یافته بود

گاه . ي کسب کنند و خود نیز مباحثاتي را میان مسلمانان و مسیحیان اسپانیا سامان مـي داداسالم آ

  )هنری،همان(

  در ٣ سالگي از کلیسا بازنشـسته شـده بـود و در دیراتیـون٥٣پس از این اقدامات، وي که در 

 که اکنون مزار وي در آن واقع اسـت، بـه سـر)  فرانسه–در نواحي مرزي کاستیل  (٤دهکده ساووي

؛ ١،٣٧،٤٧،٤٩ ؛ هنری، همـان ؛ ولـف، ٢٨٠ ؛ موریالس،١٨٤ ؛ مان،٧٩ -٧٨مینوی، . (مي برد

خووان حتي نگارش تـاریخ شـوراي . از فتح قسطنطیه مطلع گردید) مدخل دائره المعارف کاتولیک

گاهی بیشتر دیگر آثار او نـک١٧٤ولف، (.بال را نیمه کاره رها کرده .) مـدخل : هربرمـان : ؛ برای آ

  . به کار شد و نامه هایي را براي افرادي فرستاددست 

نخستین و تنها کسي باشد که در زبان فارسی، ) ٧٩ -٧٨مینوی،  (ظاهرا استاد مجتبي مینوي

: در باب گیرندگان نامه هاي خووان مطالبي آورده اسـت؛ اسـامي گیرنـدگان نامـه هـا را بـه ترتیـب

ویـژه  امـا تحقیقـات محققـان غربـي، بـه. انـدنیکوالس کوسایي، ژان ژرمن و پاپ پیوس دوم مي د

                                                 
1  .Mandevile. 
2. Rymond llull.  
3 .Aiton. 

 (Wolf, 1). داند مي (Alpine )او  را در ده آلپين  ولف محل بازنشستگي و مزار 4.
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نشان ) ١١، یادداشت،٢٨٦ ، موریالس:نک ( به زبان اسپانیولی١پژوهش بسیار مهم داریو کابانالس

مي دهد که پیش از تمامي این افراد، خووان به کاردینالي به نام سـروانتس کـه در جنـوب اسـپانیا و 

 مینـوی، همـان ؛ :نـک(نامـه نگاشـته اسـت نواحي مرزي غرناطه مسلمان نشین اقامت داشـت ، 

خووان در نامه بسیار مفصلي، خطر ترکان را به سروانتس گوشـزد ) ١٧٤همان ؛ ولف ،  موریالس ،

و ) ١٧٦ولـف ، (درگذشـت . م١٤٥٣./   ق٨٥٧کرد، اما از بداقبالي اش، سروانتس در همان سـال 

مسلمانان  نیـز درگیـر بـود، ناکـام تالش خووان براي همراه کردن این شخصیت مسیحي که با بقیه 

  . ماند

 سـالگي بـه ٤٨دومین گیرنده نامه، نیکوالس کوسایي، کاردینال و فیلسوف آلماني بود که در 

نامـه ) همـان  ،٤؛ احمدونـد، " اسـالم و " ؛ اسپوزیتو ، هنر ٨٠مینوی، (مقام کاردینالي رسیده بود،

. و در حـدود سـي صـفحه اسـت) تس کوتاهتراما از نامه سروان(خووان به نیکوالس بسیار مفصل 

خواهد که نیکوالس را متقاعد کند که باید میـان پیـروان دینـي  خووان در این نامه مي) همانولف،(

 و دو طرف را واداشت تا بر حقانیت همجلس مباحثه و مناظره منعقد کرد) ص(عیسي و دین محمد 

 داشـت، تـابع یالس خلـق و خـویي نرمـنیکو ) ٨١مینوی،(دین خود حجت و برهان اقامه نمایند 

 ؛ ١٢٥ -١٢٢ /٩ ؛ اسـترایر، ٨٢مینـوی،( خـووان مـشترك بـودبـا فلسفه افالطوني بود و در هدف 

 تحصیل کـرده و از دانـشگاه بولونیـا دکتـري ٢وي در هایلدبرگ). ،هماناسپوزیتو،همان ؛ احمدوند

اسـترایر،همان ؛ (ي را مي دانـست؛ حقوق مدني دریافته داشته، زبانهاي التین، عربي، عبري و یونان

 .pp) به گفته ولف . )مدخل ، همان:یکی داشت ، هربرمان همچنین با برخی پادشاهان روابط نزد

 چنان که خووان در نامه اش به نیکوالس اشاره دارد، نیکوالس مدت هـاي مدیـد بـه  (177– 176

مینوی،همانجــا ؛ ( بــود جمــع آوري هــر گونــه کتــاب و ســند دربــاره اســالم و مــسلمانان مــشغول

 کـه در آن نماینـدگان خیـالي ادیـان و مـذاهب ٣وي در همان ایام کتابي نگاشـته بـود) هماندنیل،

گوناگون، با یکدیگر به مباحثه و مکالمه پرداخته، در پي رسیدن به مغـز حقیقـت و وحـدت بودنـد 

خـووان، کنترافرنـسیا، با این مقدمه نیکوالس از طرح پیـشنهادي ) ٧٣٥مینوی،همان ؛ واردنبرگ، (

استقبال کرد و حتي بـراي اجرایـي شـدن آن پیـشنهاد کـرد تجـاري از قـاهره، اسـکندریه، یونـان و 

،  همانجـا ؛ واردنبـرگمینوی،(ارمنستان به منظور اظهار افکار مسلمانان و مسیحیان، حضور یابند 

                                                 
1 .Dario Cabanelas. 

  .شهري در آلمان 2.
3 .De pacefidei.  
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ه مـي شـوند، بیـشتر از نیکوالس معتقد بود میانجي هاي مسیحي که به بالد اسالمي فرستاد) همان

ــي ــشان را خــوش نم ــان ای ــه ترک ــان ک ــشان و پادری ــه کشی ــند، ن ــرا باش ــاهزادگان و ام ــتند  ش داش

نیکوالس سال بعد از وصول نامه خووان مشغول خوانـدن تمـامي کتبـي شـد کـه ) مینوی،همانجا(

. م١٤٦٠./ ق٨٦٤او سـرانجام بـه  سـال . پیش از او در باب اسالم و یا نقد و رد آن نوشته شده بود 

 ؛ ٨٣ - ٨٢ ادامـه نوشـتار؛ مینـوی، :نـك(نوشـت > ١از غربال گذرانـدن قـرآن< کتابي قابل به نام 

  )همان ؛ احمدوند ،همانجا ذیل ؛ واردنبرگ، هربرمان ،

و به گفته ولـف، مـتکلم )  ؛ احمدوند،همانجا٨٤مینوی،(سومین نفر ژان ژرمن اسقف شالن 

با آن کـه وي چنـدان )  ١٧٧ولف،( نزدیك با شخص دوك بود  و داراي روابطي٢دربار دوك بورگندي

اما خـووان کـه مـي ) همانجامینوی،همانجا ؛ احمدوند،(به طرح کنفرانس و گفتگو عالقمند نبود، 

 ، )١٧٨ولف ، (دانست این شخصیت موثر در مورد اسالم اندیشیده و حتي دو اثر در این باب دارد 

مینوی،همانجــا ؛ ( ه خــویش را بــه او وانمــود کــرد از ایــن رو بــه او نامــه نوشــت و اندیــش

ژان در پاسخ کوتاه خویش اذعان داشت که وي بیست سال قبـل ماننـد خـووان ) احمدوند،همانجا

مي اندیشیده است، اما اینك اقدامي نباید کرد و چیزي نبایـد گفـت کـه تهیـه و تـدارك کـشورهاي 

 ؛ ولف ، ٨٥مینوی،(د و دچار رخوت و ضعف سازد اي به تاخیر انداز اروپایي را بر نبرد صلیبي تازه

، ٣بي گمان دلیل مخالفت ژان با طرح خووان را باید در موفقیت هاي محـدود فیلیـپ نیکـو ،)١٨٠

هـم از ایـن رو بـود کـه وي طـرح خـووان را مطـابق بـا . حاکم بورگندي در برابر مسلمانان دانست

ردن مـسیحیان، حـول یـك عقیـده و حفـظ واقعیات نمي دید و تمام توان خویش را صرف متحد ک

  )٨٦ -٨٥مینوی،(هویت آنان در برابر مسلمانان مي کرد 

چهارمین گیرنده نامه اینیاس سـیلویوس ایتالیـایي بـود کـه در دوران تحـصیل خـویش جـزو 

./ ق ٨٦٢  در مطالعات اومانیستي و فرهنگي بـه شـمار مـي رفـت و چـون در  ها و غرقه اومانیست

دوم به مقام پاپي رسید، نیـز بـه بـشردوستي و احتـرام بـه حیثیـت } متقي{پیوس با لقب . م ١٤٥٨

همـان ؛  ؛ واردنبـرگ،" ٢پـاپ پیـوس" ، مـدخل ٧ج ؛ هربرمـان ،٨٦مینـوی،. (انساني شـهره بـود

  )٩٦اسعدی،

                                                 
 .Cribratio Al Corani ۔1
2 . Burgundy.  

3 . Phillip the good. 
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خووان در آخرین ماه زندگي خویش نامه اي به پاپ نوشت و آراء خویش را طي رساله اي بـه 

؛ در ایـن نامـه خـووان ) ٩٧ -٩٦همانجا؛ واردنبرگ، همانجـا ؛ اسـعدی،  ،مینوی(نظر وي رساند

ــود  ــا را شــنیده ب ــه وي در جــواني آنه ــرایش ک ــوثر و گی ــه هــاي م ــاپ و خطب ــل از پ ضــمن تجلی

اخطار و تحذیر انجیل را که نمي توان بیست هزار تن را با ده هزار تن مغلوب کرد، ) مینوی،همانجا(

ظاهرا پاپ که هدف اساسـي ) ٨٧مینوی،( تعداد مسلمانان سخن گفت به یاد پاپ آورده ، از کثرت
ً

در کنگـره اي بـراي . م١٤٥٩./ ق٨٦٣رفت و حتـي در  اش آزادي اروپا از دست ترکان به شمار مي

جـوابي ال و ) "٢پـاپ پیـوس: "ذیـل  ،٧ج هربرمان ،(مقابله با ترکان از سران اروپا دعوت کرده بود 

 عوض نامه اي به سلطان محمد فاتح نوشت؛ این نامه که مکـررا ، درنعم به آن مریض محتضر نداد
ً

) همان ؛ احمدونـد، همانجـا ؛ کروز، ٨٧مینوی،(در سالگرد فتح قسطنطنیه به چاپ رسیده است، 

پـاپ در ایـن )همانجـا (در نوع خود بسیار فصیح و سرشار از مهارت در استدالل و حکمت است 

اگون مسیحي را عرضه مي کند، آنگاه به سلطان یادآوري مي کند، نامه ابتدا شرحي از توان ملل گون

شما نباید از پیروزي هاي اخیر خود مغرور شوید، در عوض اگـر مـسیحي شـوید و غـسل تعمیـد 

البته پاپ خود مـي دانـد ) همانجا(بگیرید، هیچ پادشاه یا امیري در جهان به قدرت شما نمي رسد 

ر نمي کند، از این رو در ادامه مـي نویـسد، شـاید شـما نمـي که این سخنان چندان در سلطان تأثی

خواهید دین خود را ترك کنید و عیسوي شوید، ولي دقت کنید و ببینیـد چـه انـدازه، موافقـت میـان 

؛ آنگاه به گمان خـود بـه ذکـر مـشابهت )همان  ؛ کروز،٨٨مینوی،( .اسالم و مسیحیت وجود دارد

ي واحد خالق عالم، ضروري بودن دیـن و ایمـان، اعتقـاد بـه هاي این دو دین، یعني اعتقاد به خدا

زندگي اخروي و اجر و جزاي دنیاي دیگر، اعتقاد به جاودانگي روح و پـذیرش تـورات و انجیـل از 

؛ البته پاپ بـاز بـه شـیوه جـدلي اسـالم را دینـي ) همانجا (سوي مسلمانان و مسیحیان مي پردازد 

ناگفته پیداست که نه ایـن سـخنان ). همانجا  ؛ کروز،٨٩ - ٨٨مینوی،(مخالف استدالل مي داند 

پاپ در سلطان تأثیري گذارد و نه اقدامات ژان ژرمن تا مدت ها توانست جلوي پیشروي عثماني ها 

نیـز عمـال تـوافقي ) جز تا حـدي خـووان و نیکـوالس کوسـایي(را بگیرد، حتي میان این چهار تن 
ً

سي زمان،  الگوي خووان و نیکوالس را براي حل مسأله و واقعیات سیا)  همانسعید،( حاصل نشد

در عـوض، ایـن نـوع اقـدامات در مطالعـه  ) ٧٣:واردنبرگ،همان (اسالم و عثماني ها ناکام گذارد 

  ).٩٨ - ٩٧اسعدی،:نک ( تا حدود زیادي موثر افتاد قرآن کریممنطقي تر اسالم و 
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   مطالعات قرآني غربيان-4
در مطالعات قرآن به دو نام تأثیرگذار در دوره هـاي بعـدي برمـي در نخستین گام هاي غربیان 

پانزدهم میالدیو حتي گاه در دوره هاي بعد، قرآن شناسي پرمجادله و / خوریم که تا سده نهم هجری

 ؛ ٦٢ - ٥٩اسـعدی،(ّمناقشه اي را در غرب بنیان نهادند؛ یوحناي دمشقي که آغازگر این مسیر بود 

؛ ١٣همـان،(، ١  و پیتر محترم که باعث و باني پیدایي مجموعه کلونیـایي)٣  ؛ احمدوند،١٢هنری،

 توسـط رابـرت قرآن کریمو حامي نخستین ترجمه التیني ) ٦٧ - ٦٥همانجا ؛ اسعدی، احمدوند،

البته امروزه محققان نـشان داده انـد کـه ترجمـه ) ٦٦ ؛ اسعدی،٦؛ پیرسن،١٨٩برمان، (کتوني بود 

، پیرسـن (.صي از اغـراض، نیـات سـوء و نظرگـاه هـاي خـاص اسـترابرت بسیار مغلوط و تلخی

گاهی بیشتر درباره خطاهاي رابرت، نك ٧٥همانجا؛ اسعدي،  ,165 ,97 ,79-78 دنیـل: ؛ براي آ

به هر حال بنا بر استقـصاي محققـان، ایـن ترجمـه اسـاس ترجمـه هـاي دیگـر ) 366,42,43,57

؛ ٧پیرسـن، ( به قرآن در غرب سامان داد  را نسبتنادرستی هااروپایي گردید و متاسفانه بسیاري از 

در قرون وسـطي قـرآن شـناخت غربیـان بـه ) "٢٩١دنیل،(به گفته نورمن دانیل، ) همانجا اسعدي،

هـر چـه ایـن تـصاویر علیه اسالم متقاعـد کنـد و صورتي پرداخته و عرضه مي شد که مسیحیان را 

ن اشکال بـه واسـطه فاصـله بیـشتر نویـسندگان از نظر دانیل ای". عجیب وغریب تر بودند، بهتر بود

مسیحي و عموم مردم از مرزهاي اسالمي بروز مي کرد، با این همه تمایل بسیار انـدکي نیـز وجـود 

داشت که آنچه را مسلمانان در باب اعتقاد خویش مي گفتند، مسیحیان واقعا بـه عنـوان اعتقـادات 
ً

در اثر همین نوع اقدامات نیز مسیحیان طي جنگ هاي اما باز با این احوال، ) جاهمان (ندآنان بپذیر

گاهي هاي انـدك  صلیبي و قرون بعد، از حالت عدم اطالع و تماس بسیار اندك خارج و به مرحله آ

  )١٥٠واردنبرگ، (و درعین حال نادرست نزدیك شدند

                                                 
1 Cluniac corpus.  
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   1 اقدامات قرآن پژوهانه غربيان در سده پانزدهم -5

  يخووان سگووياي -5-1

   ترجمه رابرت كتونينقد -5-1-1
 به شمار مـي رود، قرآن کریمّچنان که اشاره شد، ترجمه رابرت کتوني نخستین ترجمه التیني 

گاه شده اند برمان . (اما امروزه بسیاري از محققان بر خطاهاي این ترجمه و ترجمه هاي پس از آن آ

کـه همگـان را متوجـه با این حال کمتر کسي مي داند نخستین فردي ) ٤ ؛ احمدوند،١٨٩؛  ٧٠٦،

اشــکاالت ترجمــه رابــرت کــرد و عمــال بــه نقــد آن ترجمــه پرداخــت،  خــووان ســگوویایي بــود
ً

. 

خووان داراي تمامي ویژگي هایي که پیش از این آوردیم، در مقدمه ترجمه خـویش،  )برمان،همان(

ن واژه ها را اذعان مي دارد رابرت مفاهیم روش ).١٧یادداشت ، ،٧٠٥برمان ، (که اکنون باقي است 

 ،برمان،همان ؛ همـو(از واژه ها اصرار ورزیده است ! وانهاده به ارایه ترجمه هایي مبهم و الهي گونه

) همـان برمان،(از نظر او، رابرت حتي معاني اصطالحات قرآني را به ناحق تغییر داده است،) ١٩٩

از این رو اساسا ترجمه او مناسب نیست
ً

؛ ٤٢ -٤٣ ,٥٧ ,٧٨-٧٩ ,٩٧ ,١٦٥ ,٣٦٦  دنیـل،:نـک(

  ).٧٥ ؛ اسعدي، ٤؛  احمدوند،٦ ، پیرسن  ؛١٩٩ولف،

   )كاستيلي (ترجمه قرآن به اسپانيولي -5-1-2
خووان با توجه دادن به اشکاالت فاحش ترجمه رابرت در واقع زمینه را براي ارایـه ترجمـه اي 

 و تنها بنا بر مقدمـه التینـي متاسفانه این ترجمه مفقود شده. تازه و فارغ از آن خطاها فراهم مي آورد

ــان(آن  ــود در واتیک ــرد ) Ms. Lat, 2923موج ــي ب ــود آن پ ــه وج ــوان ب ــي ت ــوی،(م  ؛ ٧٩مین

خـووان پـس از مـدت هـا جـستجو در اسـپانیاي مملـو از فـضاي ). ١٧ ؛ هنـری،٢٨٠موریالس،

نـام ّفقیه و قاضي مسلمانان مدجن سـگوویا را بـه  )٢٧٨موریالس،همان،( و عربي دانان ٢ّمدجنان

همـان  مینـوی، همـان ؛ مـوریالس،( در ازاي پرداخت دستمزد به خدمت گرفـت ٣عیسي بن جابر

                                                 
يايي  و نيكوالس كوسايي و در اثر طـرح  ين سده از سوي خووان سگووا با توجه به اين كه عمده مطالعات قرآني منصفانه تر      1

. كنترافرنسيا صورت گرفته است، در اين بخش تنها به اطالعات اين دو تن كه در نوع خود نيز قابل مالحظه است، مي پردازيم                      
  .گذريم و از طرح اقدامات ديگر در مي

 . مه دادندمسلماناني كه پس از غلبه مسيحيان همچنان به زندگي در اسپانيا ادا=  ساكنان2

  در متون اسپانيولي. 3
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عیسي که با همراهاني چند به نزد خـووان در دهکـده سـاووي آمـده بـود، کـامال بـه شـیوه ) ٢٨٠،
ً

مسلماني زندگي مي کرد؛ او مشروب نمي خورد و در غذا خوردن نیز از غذاهاي حالل استفاده مي 

مـدت چهـار مـاه، این مترجم گمنام قرآن کریم با جـدیتي تمـام ظـرف ). ١٨٣ -١٨٢ولف،(نمود 

ـــي  ـــص عرب ـــپانیولی از روي ن ـــه اي اس ـــریمّترجم ـــرآن ک ـــراهم آورد ق . )م١٤٥٦./ ق٨٦٠( ف

البته خووان اصرار داشت عیسي مدت بیشتري را نـزد وي ). ١٨٨ ، ؛ ولف٢٨٠همان ، موریالس،(

رجمه و نیز تقویت عربي داني، وي را مدد رساند امـا عیـسي کـه بگذراند و در حك و اصالح این ت

، بـا  )ولف،همـان(تازه ازدواج کرده بود، عجله داشت زودتر نزد همسر خویش به سگوویا بازگردد 

این حال خووان که ناگریز به همین حـد راضـي شـده بـود، دسـت از کـار نکـشید و خـود ترجمـه 

 و بدین ترتیب با صرف توان علمي و نفقه، قرآنـي سـه زبانـه را اسپانیولی را به التیني نیز ترجمه کرد

  ).         ولف ،همانموریالس ،همان ؛(فراهم آورد 

بي گمان به دلیل آن که این ترجمه اساسا به وسیله عالمي مسلمان و عربي دان صورت گرفت 
ً

بـسیاري از اقـد و خووان خود از روي ترجمه عیسي بن جابر، به ترجمه التینـي آن دسـت یافـت، ف

 خطاهاي ترجمه هاي قبل بود و مي توانست منبعي اصیل تـر در شـناخت غربیـان از نادرستی ها و

 باشد؛ بویژه آن که خووان قصد داشت با این ترجمه مناظره مـسلمانان و مـسیحیان را بـه قرآن کریم

مسایل اساسي بکشاند و روشن سازد که آیا قرآن واقعا کالم خداست یا خیر؟ 
ً

 ؛ ٨٠ - ٧٩ینـوی،م(

 ظاهرا خووان تا حدي نیز در ایجاد یك حرکت علمي منصفانه تر در بـاب قـرآن ,)موریالس؛همان
ً

توفیقاتي کسب کرد، زیرا بنابر اذعـان خـودش، عیـسي یـك نـسخه از ترجمـه اسـپانیولی را همـراه 

) م١٦٠٦(وحتي به نظر برخي محققان، ترجمـه اسـپانیایي دیگـري ) موریالس،همان(خویش برده

، )م١٦٠٦ (٢ به الخمیادوقرآن کریمو ترجمه اي از ) ١موجود در کتابخانه عمومي پروویسال تولدو(

، )مـوریالس .. ٢٨٢-٢٨٠موریالس،همان ،( خووان صورت گرفته است –از روي ترجمه عیسي 

  محقق اسـپانیایي بـا بررسـي و طبقـه بنـدي دقیـق تمـامي ترجمـه هـاي اسـپانیایي و الخمیـادوي

همـو، ( خـووان را نـشان داد – عیـسي قرآن کریم، طي قرون بعد، بدرستي تاثیر ترجمه یم قرآن کر

 –اما متاسفانه مفقود شدن بسیاري از آنها و حتـي خـود ترجمـه هـاي عیـسي ) ٢٦٦،٢٧٠ -٢٦٥
  . راه را بر تاثیرات جدي آن در سده هجدهم به بعد بست) جز مقدمه(خووان 

                                                 
1 -Bibiteca publica provincial. 

  .  به خط عربيولي نوشتن زبان اسپاني2
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   و مطالعات قرآنيآرا -5-1-3
او در گفتگـوي میـان مـسلمانان و  خـووان و روش است وجود روحیه مـسالمت آمیـز بدیهي

مسیحیان، نوع تصوراتي متفاوت را براي او رقم مي زد؛ با این همه کاردینال بودن وي و تالش بـراي 

تبلیغ مذهبي مسیحیت و مسیحي ساختن مسلمانان، مانع درك درست و کامل او از قرآن مي گردید 

  از این رو حتي نگارش تکذیبـه اي را بـر ضـد قـرآن بـه خـووان نـسبت داده انـد).٢٢ ولف،:نک(

بـه قرآن کـریم بنابراین تناقضاتي آشکار در میان آرا و نظرات وي نسبت به .  ) ذیل٧جلد، هربرمان(

. تـوان دیـد چشم مي خورد، هر چند با وجود این، باز در نظرات وي انصاف عمـل بیـشتري را مـي

 داشت بناي خووان در مطالعات قرآني بر آن است که از بحـث در مـسایلی بـه نخست باید در نظر

زعم او فرعي، چون رفتار، روش و اخالق شخصي پیامبر دست بردارد و این موضوع را روشن سازد 

که آیا قرآن واقعا کالم خداست یا خیر؟ 
ً

 خووان گمان مي برد اگر از روي تعمـق .)٢٨٠موریالس،(

 البد روشن مي سازد چند ،ن بپردازد، تناقضات و خلط و خبط آنرا آشکار کردهو دقت به بررسي قرآ

هدف دیگر خووان نشان دادن خـشکي ). مینوی،همان(نفر در تحریر و تألیف آن دخالت داشته اند 

). ١٩٤،٢٠٥ولـف،. (و موضع نادرست آن در باب مسیح، مسیحیت و مسیحیان است١قوانین قرآن

 از عمق روش مجادله اي وي در قرآن شناخت تواند بود، اما بي تردیـد در این نوع نگاه خووان نشان

  ، تفاوت هـایي بـارزتر نیـز بـه چـشم)نسبت به اسالف( شناخت او از قرآن و مطالعات وي در آن 

مثال وي تقسیم مجدد .  مي خورد
ً

 سوره نادرسـت ١١٤ را بوسیله رابرت کتوني به بیش از قرآن کریم

 در جابجایي آیات آغازین سور با آیـات پایـاني آنهـا کـاري اشـتباه مـي خوانـدشمرده، اقدام او را 

همچنین با آن که خـووان اذعـان دارد غلبـه مـسلمانان بـر اثـر تعـداد ). ١٩٩ ؛ همو، ٧٠٥برمان،(

کید مـي ورزد ایـن اخـالق ! زیادشان است و آنان را مردماني خشن و شهوتران توصیف مي کند؟ تأ

حتـي خـووان بـر ). ١٩٢ -١٩١ولـف،(مانان دارد وتوصیه قـرآن نیـست ریشه در روش زندگي مسل

خالف بسیاري از متفکران مسیحي معاصر و قبل از خود، از آرای مسلمانان در باب معجـزه بـودن 

و آن را داراي متوني الهامي و حاوي ارزش هـاي اخالقـي مـي  )١٩٣همو،(قرآن کریم مطلع است 

  )١٩٤همو،(داند که فصاحت و بالغتي واال دارد 

                                                 
1-  Burmad, tafsir…..n, 705? Idem , polimic…..,199). 
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   نيكوالس كوسايي-5-2
تقدیمي به پاپ پیوس دوم و تجلیل از اقـدامات   ( از غربال گذراندن قرآن نیکوالس در کتاب 

مجموعه رسـائل و ( که اکنون بخش هایي از آن به دست ما رسیده و منتشر شده است)  پیتر محترم

آثار او به طور کامل یا ناقص مکررا چاپ شده است که کهن تری
ً

 ١٥٦٥ پاریس و ١٥١٤ن آنها چاپ 

 De Pace Fidei and) cribratio Alkonani , by , J . Hopkins ; Cotholic. بـال اسـت

Encyclopedia , xI, Nicholas of Cusa”  ( ،به بررسي منظم مطالب قرآن از لحاظ تـاریخي

. ختـه اسـتلساني و ادبي، به نحوي که خووان سـگوویایي در طـرح خـویش پیـشنهاد کـرده، پردا

چنان که عناصر مختلفي را که قرآن از آنها مرکب است، از هـم ) ٩٦٦  ؛ قس، هاپکینز،٨٣مینوی،(

 -٢ مطالـب مـأخوذ از مـسیحیت نـسطوري-١: جدا کرده، به زعـم خـویش آنهـا را بـه سـه دسـته

 تحریفات پـس -٣موضوعات ضد مسیحي که به گمان وي از یهودیان مکه و مدینه اخذ شده است 

 ) ٢٠٤ ؛ برمـان،١٤٩ ؛ واردنبرگ،٩٧١هاپکینز،:  ؛ نک٨٣, مینوی(لت پیامبر تقسیم مي کند از رح

( البته به گفته مینوي، امروزه مطالب وي آنقدر سخیف است که حتي ارزش پاسخ دادن هـم نـدارد 

، اما به هر حـال روش کـار او در محـدود کـردن مطالـب ) ، همانجاهاپکینز: مینوی،همانجا؛ نک

؛ " اسـالم و"هنـر:١٩٩٥سـپوزیتو ،مینوی،همانجـا ؛ ا(و تعریف آنهـا قابـل توجـه اسـت اختالفي 

  )همانجا احمدوند،

نیکوالس نیز مانند خووان از بحث فلسفي دست کشیده و چون قـرآن را سـندي تلقـي کـرده 

است که از روي ایمان صـحیح و عقیـده صـمیم انـشا شـده و داراي ممیـزات خـاص خـود اسـت 

وشیده از روي خود این کتاب موارد اختالف میان اسـالم و مـسیحیت را کـشف ، ک )مینوی،همان(

از نظر نیکوالس این اختالف در واقع امري نسبتا جزیـي ). مینوی،همانجا؛ واردنبرگ،همانجا(کند 
ً

یعني در چگونگي وحدت الهوت با ناسوت یا وحدت ذات الهي با طبیعت انساني عیسي رخ داده 

دست آخـر اینکـه نیکـوالس کوسـایي نیـز همچـون خـووان  )٧٣٥برگ، ؛ واردن٨٤مینوی،(است 

، به ارایه یادداشت هایي در باب ترجمه التیني رابـرت از غربال گذراندن قرآنسگوویایي، در کتاب 

  ).١٩٨ -١٩٧برمان ،. ( و اصالح برخي خطاهاي آن دست یازیده استقرآن کریمکتوني از 
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  نتايج مقاله
 روابط مسلمانان و مسیحیان از آغاز قرآن کریم،اي وحدت آفرین به رغم اشارات و سفارش ه

دشمنانه و خصمانه بوده است؛ با این همه در سده پانزدهم میالدي که دوران ) ویژه قرون وسطيه ب(

اوج حمالت عثماني ها به اروپاست ، برخي متفکران و دانـشمندان مـسیحي ، بـرخالف اکثریتـي 

کنفـرانس صـلح { لیبي بودند ، در پي  طرح ریـزي کنترافرنـسیا دیگر که در پي احیاي جنگهاي ص

البته واقعیات سیاسي موجود ، زمینه رواج همـه جانبـه ایـن . بر آمدند} میان مسلمانان و مسیحیان 

طرح را فراهم نساخت، با این حال تالشهاي صورت گرفته براي گفتگـوي مـسلمانان و مـسیحیان ، 

هـایي   و ارایـه ترجمـه) نسبت به قـرون گذشـته ( نصفانه متن قرآن نخستین گام انتقاد علمي تر و م

اي مهم در  زنجیره پژوهش هاي غربیان در ایـن   فراهم آورد؛  گامي که حلقهقرآن کریمتر را از  دقیق

  .رود زمنیه به شمار مي
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  كتابشناسي
  قرآن کریم

  .ش١٣٨٠ ، ٦٩، مجله آینه پژوهش ، شماره »گزارشي کوتاه از چاپ و نشر قرآن کریم در غرب« احمدوند، عباس، -١

 – ٥٩هـا ، دفتـر  ، مقـاالت و بررسـي»ّیوحناي دمشقي و آغاز مجادالت کالمي میان اسالم و مـسیحیت« اسعدي، مرتضي،-٢
 .ش٦٠،١٣٧٥

/  ش١٣٨١سـمت ،:  همو، مطالعات اسالمي در غرب انگلیسي زبـان، از آغـاز تـا شـوراي دوم واتیکـان ، چـاپ اول، تهـران-٣

 .م١٩٦٥
، ترجمه هوشنگ اعلم ، مجله تحقیقات اسالمي، سـال » هاي موجود قرآن کریم به زبانهاي گوناگون ترجمه«د، پیرسن، .  ج -٤

 .ش١٣٦٦ – ١،١٣٦٥ ، سال دوم ، شماره ٢اول ، شماره 
ــي، -٥ ــوي، مجتب ــسیحیان «  مین ــه چــشم م ــالم از دریچ ــران» اس ــگ ، ته ــاریخ و فرهن ــاالت ت ــه مق ــش: ، مجموع ارات ، انت
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