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  مطالعات تاريخ اسالم
  1389  بهار /4  شماره /سال اول

  
  گران جهان اسالم هاي انديشههرديبازشناسي 

عاهاي ارنست رنانبر اد  
  

  1نصراهللا صالحي
  
  
  

  

  
  
  

 فرانــسوي، بـا ايــراد يكـي از بحــث   خاورشـناس ارنــست رنـان، دانــشمند و   :چكيـده 
 مـارس   23(در دانـشگاه سـوربن      » اسـالم و علـم    «هاي خود با عنـوان       خطابه برانگيزترين

ه آغـازگر يـك رشـت    )Journal des Debats( د دباژورنال ، و سپس انتشار آن در )م1883
ـ . مباحثات فكري و مجادالت قلمي در جهان اسالم و غرب شـد             در مـدت    ، رنـان  ي  هخطاب

. ، اردو و فارسـي ترجمـه شـد        هاي آلماني، انگليـسي، و بعـد عربـي، تركـي           كوتاهي به زبان  
قامـت داشـت، تـا      الدين اسـدآبادي كـه در پـاريس ا        جمال  سيدگران جهان اسالم، از     شهاندي

اهللا بايزيـد اوف، محمـد      عطـاء گران ديگري نظير نامق كمال، رشيد رضا، عبـدالرزاق،          انديشه
د و پاكـستان اقـدام بـه         مصر، عثماني، قازان، هن     پاريس،  در  ديگران، جالل نوري و  حميداهللا،  
 هاي مت يهنوشتن رد  عاهاي ارنست رنان كردند   عددي بر اد .  عدها به يكـي از      ب ها  هيخود اين رد

 بـا  .شـد تبديل  الدين اسدآبادي جمال سيدموضوعات مهم پژوهشي پيرامون شخصيت فكري     
 ي جـز رديـه   ب،در هـيچ منبـع فارسـي   .  هنوز ناشناخته اسـت ،لهاين حال، در ايران، اين مسئ     

هاي مذكور، از   يه رد بيشتردر حالي كه    . گرفتديگر  هاي  يهسراغي از رد  توان  ، نمي جمال  سيد
 براي نخـستين بـار  در اين مقاله،  .شده استو يا تأليف     به زبان تركي ترجمه      ، عثماني ي  هردو
 مقالـه،   . گرفته اسـت   هاي متفكران جهان اسالم، مورد بررسي و بازشناسي قرار        يهترين رد  مهم

  . درآمده استني و تركي استانبولي، به رشتة تحريرماعمدتاً با استفاده از منابع تركي عث

گران جهان اسـالم،    الدين اسدآبادي، انديشه  جمال  سيدارنست رنان،    :ي كليدي ها  هواژ
يهاسالم و علم، رد  

_________________________________________________ 

     N.salehi@yahoo.com   استاديار مركز تربيت معلم شهيد مفتح   1
 23/5/89: ييد تاريخ تأ6/5/89: تاريخ دريافت
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  مقدمه
 در شـمال  م،1823 در سـال   معروف فرانـسوي، خاورشناس ) Ernest Renan (ارنست رنان

صيالتش را در زادگاه خود به پايـان رسـانيد و از سـال              ه سال اول تح   نُ. فرانسه به دنيا آمد   
كـم تحـت تـأثير       اما كـم  .  طالب علوم الهي درآمد    ي  ه و در جرگ   رفت به پاريس    م،1838

متفكران آلماني، از مذهب كاتوليك فاصله گرفت و با پشتيباني خواهر خود از خـدمت               
غـه و   لي فلسفه، فقه ال   ها  هدر دانشگاه به تحصيل در رشت      ،بعد از آن  . به كليسا چشم پوشيد   

ابن رشد و مكتـب     ي    را كه درباره   دي خو ي دكتر   م، رساله 1852مه داد و به سال      تاريخ ادا 
 بعدها بارها به مصر، آسياي صغير و يونان سفر كرد تا            ،رنان.  به پايان برد   ، نگاشته بود  وي

شغول بـود و    مـ  به تحقيق و نگارش      ،وي تا پايان زندگي   . به تكميل مطالعات خود بپردازد    
 م،1892رنان در سـال     . وي به دليل وسواس تاريخي او شهرت دارد        آثار گوناگون و متعدد   
   1.در پاريس درگذشت

بـا عنـوان    هـاي خـود،      يكي از بحث برانگيزترين خطابـه      م،1883  مارس 29در  رنان  
 كه در ،هاين خطاب. كردايراد در دانشگاه سوربن   را)L'Islam et la Science(» اسالم و علم«

 بـه يكـي   ؛ اندكي بعد از انتشارمنتشر شد،) مباحثات( )Des Debats Journal( د دباي  همجل
 مزبور  ي    هخطاب. برانگيزترين مسائل فكري ميان جهان اسالم و غرب تبديل شد          از مناقشه 

اي هـ   به زبان  ، و بعد از مدتي    ،هاي عربي، آلماني و روسي     اندكي بعد از انتشار، ابتدا به زبان      
ـ       انديشه 2. ترجمه شد  ،تركي، انگليسي و فارسي    ه ايـن خطابـه،     گران مسلمان در واكـنش ب

_________________________________________________ 

، 1368، زمستان   4، ش 1، س ايران شناسي ( ي رامين كامران      مقدمه: ي زندگي و انديشه هاي رنان، نك        براي آگاهي بيشتر درباره     1
؛ و نيز دوجانه جوندي اوغلو در مقاله اي كه پـايين تـر معرفـي مـي شـود، بـه       295 -296، 2536، ابوالقاسم سحاب،    )727-726

 . پرداخته است) 25 تا 9ص(و انديشه هاي رنان تفصيل به زندگي، آثار 
ي كامل مـتن   ترجمه. ها به فارسي ترجمه شد ي زبان ي رنان خيلي ديرتر از كشورهاي عربي و تركيه و خيلي ديرتر از بقيه               خطابه  2

 نويـسندگان   ي  خطابه، نخستين بار از سوي محمد علي جمال زاده به فارسي ترجمه شد و در اثناي جنگ جهـاني اول در حلقـه                      
ي مزبور بـه خـواهش متـرجم، از            سال بعد، خطابه   60 در برلين قرائت شد، اما در جايي چاپ نشد، تا اينكه حدود              ي كاوه   روزنامه

كتـاب مزبـور   ). 31 تا 1، ص2536علي اصغر حلبي، : نك. (سوي علي اصغر حلبي در پايان كتاب او به صورت مستقل منتشر شد  
ي رنـان و       از سوي همان ناشر تجديد چاپ شده است، قسمت ضميمه كه متن كامل خطابه              1383سال  با اينكه يك بار ديگر در       

ي سيد جمال     ي مزبور همراه با جوابيه      گفتني است كه خطابه   . جواب سيد جمال به او است؛ بدون هيچ توضيح، حذف شده است           
گفتار سيد جمال الـدين اسـدآبادي     :  رسيده است  الدين اسدآبادي، از سوي سيد هادي خسروشاهي نيز با اين مشخصات به چاپ            

ي رنـان بـا    گفتني است كه خطابـه . 1348، به كوشش سيد هادي خسروشاهي، بي نا، تبريز،          ي اسالم و علم     و ارنست رنان درباره   
 ترجمه و در    ، از سوي رامين كامران    »ي علوم عربي و اسالمي      درباره«كمي تلخيص و بدون اشاره به عنوان اصلي خطابه، با عنوان            

  .كه در آمريكا چاپ مي شود، منتشر شده است) 726-740، ص1368، زمستان 4، ش1س (ي ايران شناسي فصلنامه
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 حتـي برخـي از   ؛هاي متعدد در نقـاط مختلـف جهـان اسـالم كردنـد        هاقدام به نوشتن ردي   
   1.باره به نگارش در آوردند در اينهايي  اروپايي نيز رديهخاورشناسان

وضـعيت موجـود مـسلمانان و كـشورهاي          ابتـدا بـه      ، مبسوط خـود   ي  رنان در خطابه  
هر كس انـدك بـصيرتي بـه اوضـاع عهـد            «: گويد ميد و   نك مي مختصري   ي  هاسالمي اشار 

هـاي   حاضر داشته باشد، به آساني پستي مقام كنوني ممالك اسالمي و تنزل و زوال دولت              
 اسالمي و هم فقدان صرف معنويات را در طوايف و اقوامي كه تعلـيم و تربيـت آنهـا بـه                    

تمام اشخاصي كه در مشرق زمـين       . تواند مالحظه نمايد   مي ، از اسالم است   يطور انحصار 
 هـر مـسلمان صـادقي تعجـب         ي  ه از تنگ نظري، فقر حالت روحي      ،اند و يا در افريقا بوده    

فشارد   آهنين مغز هر مسلماني را مي      ي  هنموده و چنان به نظر آنها آمده كه گويا يك حلق          
رد رمقـي از افكـار      گذا نمينمايد و   معرفت تمام منافذ آن را سد مي       و   و در مقابل نور علم    
  .)7، 2536حلبي،  (» نمايدجديده بدان رخنه

 و نـسبت  ، وارد بحث مربوط به نسبت ميان اسـالم و علـم  ، مزبوري هرنان بعد از اشار  
 به طرح ادعاهايي    ، خود ي  ه و در طول خطاب    شود  ميقوم عرب و ديگر اقوام مسلمان با علم         

-كسي به صراحت در يك مجمع علمـي مطـرح نـشده بـود، مـي               سوي  كه تا آن زمان از      
از هاي زيادي    رنان كه موجب بروز واكنش    ارنست  ترين ادعاهاي     مهم ،در مجموع . پردازد

  :شودبه سه محور اصلي تقسيم ميگرديد، سوي منتقدين 
ه  اين اسـت كـ     ،ترين اشتباهاتي كه مورخان مرتكب شده اند       يكي از بزرگ   .1

 دقيق به كار    اي  هدر نوشتن تاريخ اسالم و جوامع اسالمي تعابير و مفاهيم را به گون            
 عـرب و صـنايع      ي  هعلوم عـرب و فلـسف      «ي خود از تعابيرِ   ها  هنبرده و لذا در نوشت    

تعـابيري در   كه چنـين     حال آن  ،سخن گفته اند  » عرب و علوم اسالم و تمدن اسالم      
 نـسبت دادن علـوم، فلـسفه و    ، بنـابراين .سـت اصل اشتباه و از خطاهاي رايج بوده ا       

  عـرب يـا     آنچه از آن به عنوان تمـدن       زيرا ؛صنايع به قوم عرب و اسالم خطاست      
 . انيان و نسطوريان است ايرانيان، حرّي ه بيشتر محصول انديش،اسالم ياد مي شود

_________________________________________________ 

 در اسـتانبول منتـشر كـرده،        1996اوغلو، در تحقيق بسيار مفـصلِ نـود و چهـار صـفحه اي خـود كـه در سـال                      ي  دوجانه جوند   1
ي مزبـور در      مشخـصات مقالـه   . و تك تك آنها را معرفي و بررسي كرده اسـت          شناسي تمام رديه هاي نوشته شده را آورده             كتاب

شناسـي مـذكور      ي مختصر ديگري نيز نوشته و در پايان آن، كتاب           جوندي اوغلو در همين زمينه، مقاله     . فهرست منابع آمده است   
  .رجوع كنيد به فهرست منابع. را فهرست وار آورده است
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 بنا بر سرشت باديه نشيني، از ابتدا با چيـزي بـه نـام فلـسفه و              ،قوم عرب  .2
 كـه چـون بـه       اي  ه بنابراين مجموع فلـسف    .ي كامالً بيگانه بوده است    تفكر نظر 

 عرب ناميده مـي شـود؛ در واقـع بايـد            ي  ه معموالً فلسف  ،  زبان عربي نوشته شده   
 يونـان   ي  ه و حتي بايستي آن را تنها فلسف       ، يونان و ساسانيان ناميده شود     ي  هفلسف

 علومي كه به    ،براينبنا.  چون كه عنصر مهم و اصلي آن فقط يونان است          .خواند
 . ، از عرب چيزي ندارد، جز زبان عربياست علوم عرب شهرت يافته

علوم مذكوره، علوم عرب نيست؛ آيا دست كم علـوم           حال كه معلوم شد    .3
اسالمي هست يا نه؟ و آيا اسالم به تتبعـات علمـي مـذكوره مـساعدتي نمـوده                  

پـا محـصول    زيـرا تأليفـات مزبـوره سـرتا         . است؟ جواب به كلي منفـي اسـت       
 و  هـا   يها، اسماعيل  اني، حرّ ها  ي، يهود ها  يها، مسيح   زرتشتي ي  هفرهنگ و انديش  

 چيزي كـه از     ،علوم مزبوره . مسلماناني است كه باطناً بر ضد دين اسالم هستند        
 پس معلوم شد كه     .هاي متشرع و واقعي دارد، طعن و لعن است و الغير           مسلمان

لسفه بوده و عاقبت با چنگـال تعـصب   در حقيقت اسالم همواره دشمن علم و ف    
زيرا اسالم به هر كجا كه دست يافـت،         . خود علم و فلسفه را خفه نموده است       

     .)17 تا 7، 2536حلبي،  (روح آزاد و افكار فلسفي را فلج نمود و از ميان برد
ي هـا  وجـب بـروز واكـنش      م ؛ رنان بعد از انتـشار     ي  هچنان كه پيشتر اشاره شد، خطاب     

 ميسمر، گوستاو لوبن، لويي ماسينيون، ديوالفـوا و   چارلز  نظير خاورشناسانيسوي  زيادي از   
الـدين اسـدآبادي، حـسن      جمال  سيد نظير   متفكران جهان اسالم،   جداي از آنها،  . ريموند شد 

وخ در پاريس؛ امير علي و محمد حميداهللا در هند؛ جـالل            عاصم افندي و ابن رشاد علي فرّ      
د اوف در روسيه؛ احمد رضا، رشـيد رضـا و           ياهللا بايز ني؛ عطاء نوري و نامق كمال در عثما     

ـ  گراني بودند كه   انديشه ي  ه از جمل  ؛محمد عبده در مصر    هـاي   از جنبـه    رنـان را   ي  ه خطاب
گـران   انديـشه هـاي   رديـه . نمودنـد  يهاي متعدد  اقدام به نوشتن رديه     و ند نقد كرد  مختلف
 ،اما در يك تقسيم بندي كلي     . تحليل كرد م و   يسي مختلف مي توان تق    ها  هاز جنب  را   مزبور

  :توان از دو دسته رديه نام برد مي
ـ       ي كساني كه در زم    ها  هردي) 1  چـارلز  : ماننـد . دان حيات رنان اقدام بـه نوشـتن كردن

از .  الدين اسدآبادي، عطاءاهللا بايزيد اوف، ابن الرشاد فروخ و نامق كمـال            جمال  سيدميسمر،  
؛ ولي مـابقي انتـشار    نامق كمال منتشر نشده باقي ماند    ي  نها نوشته  ت ،ي اين افراد  ها  هميان ردي 
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 و ابن الرشاد بـه      جمال  سيد ي  رديه. زبان فرانسه نوشته و چاپ شد      ميسمر به    ي  رديه. يافت
 بايزيد اوف بـه روسـي نوشـته و          ي  هردي. عربي نوشته و بعد به فرانسه ترجمه و چاپ شد         

كساني كه بعـد از مـرگ رنـان اقـدام بـه نوشـتن               ي  ها  هردي) 2  .به همان زبان منتشر شد    
 محمـد    نوري، رشيد رضا، لوئي ماسـينيون،     ل  سيد امير علي، جال   : كردند، از اين قرار است    

  .)Cündioğlu, 1996, 26( حميداهللا و  مصطفي يعقوب عبدالنبي
 ي ه، انگيـز ي مختلـف هـا  ه شد براي نوشتن ردي  اي  هكه انگيز عالوه بر اين   ، رنان ي  هخطاب

 نـسبت   ي  ه  بار بازانديشي در  منظور  بهان جهان اسالم    گر  از انديشه  اي  هتري شد براي پار    يقو
 در برخـي    ،ي مـستقلي در ايـن موضـوع       ها  ه و رسال  ها  ه مقال ،رو  از اين  .»اسالم و علم  «ميان  

بررسـي  پـردازيم بـه      مـي  1. تأليف و منتشر شـد     ،ويژه تركيه و مصر     به ،كشورهاي اسالمي 
  .  جهان اسالم به نگارش درآمده استدر نقاط مختلف كه يمهمهاي برخي از رديه

1.  الدين اسدآباديجمال سيد ي هيرد   
ـ   2، چـارلز ميـسمر    ي ه بعد از انتشار ردي    درست اندكي  .  ديگـر نيـز منتـشر شـد        ي ه دو مقال

 در پـاريس منتـشر   البـصير  خليل غانم كه بـه عربـي بـا عنـوان            ي هنام  در هفته   اول ي همقال
. گرديـد منتـشر  ) sy.78. sh.3 (1883 مـه  3 در تـاريخ  االسالم و العلم عنوان  تحت،شد مي

 ابتـدا   ،در هنگام اقامت در پاريس    كه   وي. بود الدين اسدآبادي    جمال  سيد ، مقاله ي هنويسند
اين مقاله  . ودنم اقدام به نوشتن اين مقاله       ، رنان آگاهي يافته بود    ي بهبه طور شفاهي از خطا    

  و از سوي او به فرانـسه ترجمـه شـد            شناخته شد  ]ناطق[ ما پاكدامن نخستين بار توسط ه   
)Pakdaman, 1969, 290-291 به نقل از Cündioğlu, 1996, 29(. سـخنان رنـان را   ،جمال سيد 

ه كرده بود كـه اگرچـه سـخنان         اردانسته و اش  » انتقادات تاريخي «و  » داليل محكم «واجد  
 او نسبت به مسلمانان احترام خاص قائل بوده         رنان در ظاهر عليه مسلمانان است، اما خود       

 ميسمر كه اقدام بـه نقـد         هموطن او چارلز   اما. م با احترام با آنها داشته است      وأو رفتاري ت  
_________________________________________________ 

؛ )1316 ،قـسطموني  (،علم و اسـالم    ، مصطفي ذهن  .2؛  )1315 ، سعادت درِ (،اسالم و فنون   ،شهري خالد ايوب يني   .1: براي نمونه   1
 ،اسالم مانع ترقي نيست، ضامن ترقي اسـت  ، حميد يازير اِلمالي.4؛ )1918 ،استانبول (؟آيا اسالم مانع ترقي است ، جالل نوري  .3
  )Cündioğlu, 1996, 27: نك(... و) 1923 ،استانبول(

ي مزبور در  رديه. ي رنان، ادعاهاي او از سوي هموطنش، ميسمر، مورد نقد قرار گرفت ك ماه بعد از انتشار متن خطابهدرست ي  2
  : اي با اين مشخصات به چاپ رسيدمجله

Revue de la Philosophie Positive (2 serie, T. XXX, 15 annee mai-juin 1883) 
  .Cündioğlu, 1996, 27-29: ، نك ميسمري ه رديي هبراي آگاهي بيشتر دربار
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 سپس به اشتباهات ميسمر اشاره      ،جمال  سيد. انصاف خارج شده است    ي  هداير  از ،رنان كرده 
از ديـد  . ز مسلمانان سـخن گفتـه بـود    ادبي و فلسفي رنان و دفاع او اهاي كرده و از قابليت 

 خيـر خـواهي او   ي  ه از سوي ميسمر نشان دهند     اي  ه علت اصلي نوشتن چنان ردي     ،جمال  سيد
 به دانشمنداني نظيـر     :گويد مي خود   ي  ه بعد از مقدم   جمال  سيد. نسبت به جهان اسالم است    

انان توجـه   در هنـد نـسبت بـه مـسلم       ها  يميسمر بايد يادآور شد كه به طرز رفتار انگليس        
ـ .  و آن را با سياست فرانسه نسبت به مـسلمانان مـورد مقايـسه قـرار دهنـد                  كنند  ي  همقال
تو خود بـه تفـاوت رفتـار دو ملـت     ! اي اهل اسالم«: يابد مي با اين جمله خاتمه    جمال  سيد

  » .انگليس و فرانسه نسبت به مسلمانان قضاوت نما
 نگـارش درآمـده     ي  ه سياسي به رشـت     مزبور با اهداف كامالً    ي  ه مقال ،چنان كه پيداست  

 در قيـاس    ،است و هدف از آن اين است كه بگويد رفتار دولت فرانسه نسبت به مـسلمانان               
 به طور گذرا به سخنان      ،وي در اين مقاله   .  به مراتب بهتر بوده است     ،با رفتار دولت انگليس   

 جمـال   سـيد  موضـع اصـلي      ،بنابراين.  بود نمودهرنان اشاره كرده و البته از تأييد آن خوداري          
 روز بعد از انتشار     15 رنان در اين مقاله منعكس نشده بود، بلكه درست           ي  هنسبت به خطاب  

ـ  در   1883 مـه    18در  » االسالم و العلم  « با عنوان    اي  هاين مقاله است كه مقال      د دبـا    ي  همجل
ي رنـان   گـويي بـه ادعاهـا       منتشر و در آن اختصاصاً به پاسخ       جمال  سيداز سوي   )  مباحثات(

ي  رنان را از روي متن عربي مطالعه كرده و خود نيز به عرب             ي  هوي خطاب . پرداخته شده بود  
پاسـخ او از سـوي مترجمـي     متن .),30Cündioğlu, 1996 (مبادرت به نوشتن پاسخ نموده بود

   . انتشار يافت د دباي همجلداري به فرانسه ترجمه و در همان   نهايت امانت با1،ناشناس
 ،اما با ايـن حـال      ،ها كوتاه و مختصر بوده     در ميان تمام رديه    جمال  سيد ي  هرديكه  با اين 

 از سوي پژوهشگران مـورد توجـه و نقـد و بررسـي قـرار گرفتـه                  ،ها رديه ي  هبيش از بقي  
ترين پاسـخي    علمي «ها  ه در ميان ديگر ردي    جمال  سيد پاسخ   ،از ديد عثمان جيل آجي     2.است
وي معتقـد اسـت نـوع     .)Cilaci 183 ,1996 ,( »ده شـده اسـت  كه به ادعاهاي رنان دااست 

_________________________________________________ 

 سيد جمال از عربي به فارسـي،    ي  ه رنان منتشر كرده، معتقد است كه مترجم ردي        ي  ه كتابي دربار  1921لويس فريمن مت كه در        1
 )31جوندي اغلو، همان،: نك(احتماالً خود ارنست رنان بوده است 

وار، احمد امين، عدنان آدي: توان نام بردتحقيق پرداخته اند، اين افراد را مياز جمله افرادي كه پيرامون جواب سيد جمال به رنان به   2
 ، نيكي كدي، هما ناطق، حسين يورد آيدين، محسن مهدي، جميل مريچ، محمود Elie Kedourieآلبرت حوراني، فضل الرحمن، 

ت، عالئ الـدين يـالچين كايـا، جميـل      ، حميد عنايPervez Hoodbhoyابو ري، عبدالوهاب مرعشلي، حسن دلبر، علي شِلِش، 
  .)Cündioğlu, 1996, 78-85: (هاي افراد مزبور، نگاه كنيد به براي آگاهي از نقد و بررسي. آيدين، محمود رشاد
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 تـا حـد زيـادي بـه شخـصيت پيچيـده و متـضاد        اسـت،  جمال به رنان داده   پاسخي كه سيد  
 ؛ ولـي در بـاطن     ، زيرا گفتار وي اگرچه در نقد نظرات رنـان اسـت           .گردد مي  بر جمال  سيد

 از  ،جمـال   سـيد ز ارادتمندان    تا برخي ا   است  همين امر باعث شده   . نوعي همنوايي با آن دارد    
يكـي از   «: نويسد مي از جمله مدرسي چهاردهي   . نوع پاسخ او اظهار تعجب و حيرت كنند       

مدرسـي   (»اد او بـر سـخنراني ارنـست رنـان اسـت            انتقـ  ،ي تاريك زندگاني سـيد    ها  هرشت
ـ : نويـسد  مي حلبي   .)74،  2536چهاردهي،   از برخـي لحـاظ از اصـل         «جمـال   سـيد  ي  هردي

نگيخـت و بـه     اعجـاب حـسن عاصـم و يـارانش را برني           و شايد از همين رو       منحرف بود، 
   .)26، 1383حلبي،  (»كوشيدند و يا آن را منتشر نكردند آن ني هترجم

فيلـسوف مـشهور كـه صـيت     « ابتدا از رنان به عنوان   ، خود ي  ه در آغاز نوشت   ،جمال  سيد
كنـد و    ميياد  » دهين پيچي ين و حتي در اكناف مشرق زم       دانش او در تمام مغرب زم      ي  هآواز

 اسـالم بذاتـه مـانع    دينكه  يكي اين:داند مي اساسي ي ه رنان را داير بر دو نكت     ي  هسپس خطاب 
، 2536حلبـي،    (رب طبعاً اهل عرفان و فلسفه نيـست        و ديگر آنكه ملت ع     ،ترقي علم است  

الم مانعي اگر حقيقت باشد كه اس«: نويسد در قسمتي از نقد خود ميجمال سيد. )27ضميمه، 
توان رفع كرد، ولي در اين  نمين مانع را در يك روز اي  ه بايد دانست ك،در ترقي علوم است

هر دينـي بـه نحـو مخـصوص     . خصوص چه فرقي مابين اسالم و ساير مذاهب و اديان است     
هـا   دانم كه بيچاره مسلمان    ميمن   ]...[ مذهبي نيست كه طريق مدارا بپيمايد      .ناسازگار است 

 ترقي و تمدن تمام ابواب تحقيق فلسفي و علمـي بـر روي آنهـا مـسدود                  ]به [رسيدندر راه   
يك مسلمان مؤمن حقيقـي     دانم كه    ميمن  . با چه مشكالت و مصائبي مواجه هستند      . است

 خـودداري   ،كنـد  مـي بايد از تحقيق و تدقيق مسائل علمي كه تمام اروپا امـروز در آن كـار                 
 او نيز عبد و عبيد شريعت است و بر او   ،خيش بسته شده  چون كه مانند گاوي كه به       . نمايد

 تعقيـب  ،دس او نـشان داده اسـت  الزم و فرض است كه فقط به همان طريق كه شـارع مقـ         
تـصديق  «: نويسد مطلب دوم رنان مي  ي  هبار در جمال  سيد .)29، ضميمه،   2536حلبي،   (»نمايد

 كـه از ايرانيـان نيـز آنچـه را در            طور همان.  فلسفه را از يونانيان آموختند     ،دارم كه اعراب  
 ولي اين علوم را كه اعراب بر ؛ اخذ كردند،قديم االيام اسباب شهرت و افتخار اين ملت بوده

 آن افـزوده و بـا   ي ه بر وسعت و دائر   ، مهر تملك بر آنها زده بودند      ،ستا   حسب حق غالب  
و دقت نادري صحت تصرفات خود تصريح و تكميل نموده و با يك دنيا ذوق و مهارت و با 

  .)30-31، ضميمه، 2536حلبي،  (»آنها را مرتب ساختند
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 پاسخي  جمال  سيدكه انتظار داشتند     مي بر خالف انتظار محافل اسال     ،چنان كه پيداست  
ـ                 پاسـخ داده كـه موجـب        اي  هتند و آتشين به رنان بدهد، او چنين نكرده و حتـي بـه گون

 بعضي از پژوهشگران كه در خـصوص        ، حال با اين . بودتعجب برخي از دوستاران او شده       
 خود صرفاً غربيان    ي  ه معتقدند كه وي در ردي     ، تأمل كرده اند   جمال  سيدچند و چون پاسخ     

 مطـابق   ، و سـعي دارد بيـانش در عـين انتقـاد و رد سـخنان رنـان                 دهد  ميرا مخاطب قرار    
 ،ري نامـه اين كوشش نه فقط در صـورت ظـاه  .  غربيان و درخور توجه آنان باشد  ي  هسليق
 ي ه الـدين محتـواي نامـ    جمـال   سيدشود، بلكه در واقع      مياز لحاظ سبك نگارش ديده      كه  

 حاكم در غرب در آن عصر سـاخته اسـت         خود و روش استدالليش را نيز نزديك به فكر          
  .)74، 1362مجتهدي، (

، ارنـست رنـان      مباحثـات  ي  هروزنام در   جمال  سيد ي« هجوابي« چاپ   يك روز پس از   
اين تنها پاسخي بود كه رنـان در پاسـخ بـه منتقـدان     .  كردجمال سيدگويي به   پاسخاقدام به   

 و از شخـصيت علمـي و   سخن گفته با احترام  جمال  سيد از   ،وي در پاسخ خود   . خود نوشت 
شيخ جمال الدين افغاني بـه      «: نويسد مي جمال  سيد ي  ه رنان دربار  .سوابق او ستايش كرده بود    

 و از هم نژادان تواناي ايران عليا است كه در مجاورت هنـد              كلي از موهومات اسالم بري    
 افكـار آزاد و صـفات و        ]...[ي در آنجا در پس ابر نورافـشان اسـت         يواقع و هنوز روح آرا    

 بـا وي  ي هخصايل نيكو و راستي شيخ جمال الدين باعث شد كه در موقع صحبت و مكالمـ     
 و يا ابـن رشـد      خود ابوعلي سينا     چنان در نظرم مجسم شد كه گويي يكي از آشنايان قديم          

 مورد اخـتالف خـود بـا        ي  هلئ به مس  ،جمال  سيدرنان بعد از تمجيد از      » .قرار گرفته باشم  ...
البته معلوم  «: نويسد مي و   پردازد  ميسيد در خصوص نقش اعراب و اسالم در تمدن اسالمي           

 ولـي ايـن     ،مكنـي  نمـي  عـرب را در تـاريخ تمـدن تكـذيب            ي  هم و يا بهر   و ر ي  هاست ما بهر  
هايي را كه بـه   تمام كتاب. جريانات بزرگ بايد يكايك مورد دقت و تفكيك قرار گيرد     

 ،هر آنچـه بـه زبـان عربـي نوشـته شـده            . م دانست وتوان محصول ر   نمي ،التين نوشته شده  
ن تـوا  نمي ،آنچه در ممالك مسيحي ساخته شده     .  فكر عرب حساب نمود    ي  هتوان نتيج  نمي

تـوان   نمـي  ،چه هم در ممالك اسـالم بـه ظهـور آمـده           ح دانست و آن   از تأثيرات دين مسي   
بـر موضـع خـود      رنان در ادامه     .)23، ضميمه،   2536حلبي،   (» اسالم ناميد  ي  ه شجر ي  هميو

من يقين دارم كه رستخيز ممالك اسالمي از طريـق اسـالم            «: نويسدكند و مي   ميپافشاري  
ـ        طور كه ترقي ممالك مـس      نخواهد بود و برعكس همان      ي  هيحي بـا انهـدام اقتـدار جابران
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طور هم ترقـي ممالـك اسـالمي فقـط از       همان،روحاني كليسا در قرون وسطي شروع شد 
ـ    ،هر چه اسالم ضعيف تـر بـشود       . طريق ضعف اسالم است و بس      ك مـذكور    ترقـي ممال

 رنان در پايان يك بار ديگر به هم نظري خود با سـيد اشـاره         .»بيشتر و زودتر خواهد بود    
 تـاريخي   ي  هلئمقصود من در كنفرانس خود فقط صحبت از يك مس         « : نويسد مي و   دكن  مي
ه من   ك اي  هل سند محكمي است براي تأييد دو مسئ       ي خود شيخ جمال الدين هم     ها  هگفت. بود
 اول خود مـانع ترقـي علـوم در ممالـك     ي هكه اسالم در نيميكي آن. خواستم ثابت كنم   مي

م و معرفت را ريشه كـن نمـود و در حقيقـت تيـشه بـه                  دوم عل  ي  هاسالمي نبود و در نيم    
  ).27، ضميمه، 2536حلبي، ( » خود زدي هريش

2.  نامق كمال ي هيرد  
گـرا در   ماينـدگان شـاخص اسـالم      متفكران دوران متأخر عثماني و از ن       نامق كمال يكي از   

  بـا علـوم و معـارف اسـالمي آشـنايي خـوبي داشـت و                 او .بـود  سلطان عبدالحميد    ي  هدور
 بـا فرهنـگ و تمـدن        ،بعد از تبعيـد بـه اروپـا       . دانست ميهاي عربي و فارسي را نيز        زبان

هـا و    از او كتـاب   . مغرب زمين از نزديك آشنا شد و زبان فرانسه را به خوبي فرا گرفت             
تأثير گذار در عثماني بـه      ان  ركوي در عصر خود از متف     . مانده است ي زيادي باقي    ها  همقال

 اسـت  ي اثـر ،سـي رنان مدافعه نامه با نام ، نامق كمال معروفاز آثار    يكي   1.رفتشمار مي 
 تـوان دريافـت كـه      مي ،جا مانده از نامق كمال     هي ب ها  هاز نام  .در رد نظريات ارنست رنان    

اگرچـه  .  رنان، اقدام به نوشتن رديـه كـرده بـود   ي هبعد از انتشار خطاب درست سه ماه     وي
 حدود بيست سال بعـد  ،آيد، با اين حال مي به حساب ها ه نخستين ردي  ي  ه او در زمر   ي  هردي

   2.از مرگ او منتشر شد
نامق كمال بعد از بحث و نقد تفصيلي نظرات رنان، به جمع بنـدي و نتيجـه گيـري از                    

  :نويسد ميپردازد و ميبحث خود 
از اين رو مخالفـان خـود را بـه          . اسالم مبين، دين منطق و استدالل است       .1

_________________________________________________ 

در زبـان فارسـي، اثـر مهمـي     . هاي متعددي به زبان انگليـسي و تركـي نوشـته شـده اسـت     ها و مقاله   ي نامق كمال، كتاب     درباره  1
رئـيس نيـا،    : نـك . (رحيم رئيس نيا در در اثر خود، بيشتر به جنبه هاي ادبي زندگي نامق كمال پرداخته است                .  نيست ي او   درباره
1374 ،2 ،138-131 .(  

تـرين   مهـم . بعد از آن، سه بار ديگر منتشر شـده اسـت     . در استانبول منتشر شد   ) م1908(ق  1326اين اثر، نخستين بار، در سال         2
 ).فهرست منابع: نك(كوپرولو منتشر شده است چاپ آن به كوشش فؤاد 
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» قل هاتوا برهـانكم ان كنـتم صـادقين         «ي  هآي. خواند ميفرا   دليل   ي  هبحث و ارائ  
بنـابراين اسـالم بـا عقـل و علـم هـيچ             . شاهدي است بر عقالني بودن دين اسالم      

 .مخالفتي ندارد
 و نه در برابر پيشرفت علوم و معـارف          ،اسالم نه به نفي علم پرداخت      .2

پرداخـت، بـه     يماگر رنان با تني چند از عالمان مسلمان به بحث           . از بين رفت  
 .يافت ميبطالن عقايدش آگاهي 

او در حـالي كـه      . شود مي تناقض آشكار ديده     ،در افكار و نظرات رنان     .3
داند، در جـايي از احـساس تعلـق           براي افكار بشر زيان بار و مضر مي        اسالم را 

 .گويد مي مساجد مسلمانان، سخن ي هدروني به اسالم در هنگام ورود به آستان
 قـرون وسـطي در      ي  ه خود اشاره كـرده، اروپـا در دور         چنان كه  ،رنان .4

برد؛ حال اگر اروپا توانست با اخـذ علـوم از جهـان              ميتاريكي و جهل به سر      
ن بـار مـسلمانان بـا اخـذ         اي   ه چرا نپذيريم ك   ،اسالم، خود را از تاريكي برهاند     

درسـت بـر عكـس     .علوم و فنون از اروپا، بتوانند از عقب ماندگي رهـا شـوند            
ي بشري جزم   ها  ها كه در آنجا كشيشان عزمشان را بر محو افكار و انديش           اروپ

 علما و متفكران در رشـد و تعـالي افكـار بـشري              ،كرده بودند، در جهان اسالم    
 ).Kemal, 1962, 54-58 (كوشش بسيار مبذول كرده بودند

قـات  و تحقي معلومات كاذبه   « رنان را به داشتن      ، خود هاي  بحث ي  هادامنامق كمال، در    
هايي عليه اسالم جز داشـتن كينـه و نفـرت            چنين حرف «: گويد و مي  كند  ميمتهم  » ناقصه

پاسخ تند و صـريح   .)Cündioğlu, 1996, 6 (»اسالم و مسلمانان چيز ديگري نيستنسبت به 
 اسـت   همين امر موجـب شـده     .  نشان از تعصب او به دين اسالم است        ؛ به رنان  ،نامق كمال 

، پاسخ  جمال  سيد باكمال  نامق   جواب   ي  ه مقايس  در   ،مان جيل آجي   نظير عث  ،برخي محققان 
توصـيف  » مصالحه جويانه و غير جدلي    « را   جمال  سيد و پاسخ    ،»تعرضي و جدلي  «كمال را   

جواب نامق كمال كه با زباني تحقير آميز به نگـارش در آمـده،               «،از ديد جيل آجي   . كنند
 بـا لحنـي مؤدبانـه و        جمـال   سـيد اب  در حالي كـه جـو     .  تعصب ديني اوست   ي  هنشان دهند 

  .)Cilaci , 1996, 190( »ويانه و ماكياوليستي استمداراج
  خـود كوشـيده بـود پاسـخي علمـي و همـه جانبـه بـه                 ي  هكه نامق كمال در ردي    با اين 
 موجب شد تا برخـي      ، او ي  ه برخي مطالب تند و متعصبان     ، رنان بدهد، با اين حال     ادعاهاي
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ضعيف و پـر از     « او را    ي  ه ردي ،وزيه تانسل و عدنان آدي وار      نظير ف  ،از پژوهشگران ترك  
 نيازي بركس نيز جـواب نـامق كمـال را آكنـده از              ،همچنين. توصيف كنند » خطا و اشتباه  

  .)Cündioğlu, 1996, 46 ( توصيف كرده است،تعصب

3.  عطاءاهللا بايزيد اوف ي هيرد  
 .رف به زبان روسي ترجمـه شـد        از طرف آلكسي وِدِ    م،1883 رنان در همان سال      ي  هخطاب

 اقـدام  ،كمي بعد از انتشار آن، مفتي بزرگ و امام مسجد پترزبورگ، عطاءاهللا بايزيد اوف 
 ي  هوي در مدرسـ   . وي از مسلمانان تاتـار قـازان كريمـه بـود          .  برآن كرد  اي  هبه نوشتن ردي  

عليـه  از آثاري كـه بـه زبـان روسـي           وي  . كرد ميهاي شرقي پترزبورگ نيز تدريس       زبان
ه به زبان تاتاري قازاني      نخستين هفته نام   او.  آگاهي كافي داشت   ،مسيحيت نوشته شده بود   

 م،1914كارانه تا سـال  اين نشريه با مشي محافظه .  را در پترزبورگ منتشر كرد     نوربه نام   
هـاي   شـش هـا كو    بايزيد اوف سرانجام پـس از سـال        .)71،  1387رئيس نيا،    (شدمنتشر مي 

  . درگذشتق1327 در علمي و اجرايي
 بـود كـه در رد   اي هبايزيـد اوف شـد، تـأليف رسـال     ترين اثري كه موجب شـهرت      مهم

 براي احمد مـدحت  ،)م1883(پترزبورگ اين رساله بعد از انتشار در . ادعاهاي رنان نوشت  
اثري حقيقتاً پر حكمـت  « اين رساله، آن را ي هاو بعد از مطالع   . افندي به استانبول ارسال شد    

اين اثر توسط احمـد     .  آن به تركي اقدام نمود     ي  هتوصيف كرد و سپس براي ترجم     » و معتبر 
، و سپس بـه     ترجمانِ حكمت ي     تركي ترجمه و ابتدا در روزنامه      جودت و اُلگا د لِبِدووا به     
ق در اسـتانبول    1311ق و   1308 دو بـار در      ،اسالم و فنون  : رد رنان صورت مستقل با عنوان     

  ديگري از بايزيـد اوف ي ه رسالق،1308 در سال اين دو، .)Cündioğlu, 1996, 48 (منتشر شد
هـر دو   .  ترجمـه كردنـد    به تركـي   ،عارضنده تبيين اسالميتين معارفه تعلق و نظر م     به نام   را  

اسـالم و    عنوان   و با  از سوي ابراهيم اورال با حروف التين         م،1993 مزبور، در سال     ي  هرسال
  . منتشر گرديد در آنكارامدنيت
 عـدنان آدي وار و جميـل        يزيد اوف از سوي دو پژوهـشگر تـرك،         نخست با  ي  هرسال
 در حـالي كـه آدي       . كه نظري مغاير يكديگر دارند، مورد بررسي قرار گرفته است          ،آيدين

ه و محتواي آن     لحن آن را مؤدبان    ، آيدين ؛ مزبور را فاقد اهميت توصيف كرده      ي  هوار رسال 
 علـم كـالم     ،كـه در اسـالم     بايزيد اوف با اشاره به اين      ،از ديد او  . را قابل اعتنا دانسته است    
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 عقالني بودن اسـالم  ي هجاي مهمي در عقالني كردن اعتقادات ديني داشته، خود نشان دهند     
ـ      .  و لذا اسالم با علوم جديد هـيچ تـضاد و منافـاتي نـدارد               است  بوده  ي  هاز ديـد آيـدين ردي

  Cündioğlu, 1996, 49(.1 ( اثري است دقيق و اصيل،هامذكور در ميان ديگر رديه

4. وخابن الرشاد علي فرّ ي هيرد  
 يك عالم جوان اهل عثماني      د اوف، ي نامق كمال و بايز     و جمال  سيد  و بعد از چارلز ميسمر   

او . ن برآمـد  كه درصدد پاسـخ دادن بـه ادعاهـاي رنـا          بود   پنجمين فردي    ،به نام ابن الرشاد   
   .نمود) ق1306استانبول  (تشريح اباطل  با عنواناي هاقدام به نوشتن رسال

 يعني رشـاد پاشـا      ،وخ فرزند يكي از ادباي عثماني، از رجال ملكيه و والي قدس           علي فرّ 
بعـد از تكميـل تحـصيالت خـود در          . در استانبول به دنيا آمـد     ) ق1282 (م،1865در  . بود

 ملكيه فـارغ التحـصيل      ي  ه از بخش تحصيالت خالي    م،1882 در    فرانسوي بيروت  ي  همدرس
 علـوم   ي  ه علـوم سياسـي آن شـهر در رشـت          ي  ه به پاريس رفت و در مدرس      م،1883در  . شد

سـپس در  .  وارد خدمات دولتي در عثماني شد      م،1884در سال   . سياسي به تحصيل پرداخت   
 لنـدن، پترزبـورگ،     هاي بعد، بارهـا بـه عنـوان منـشي سـفارت عثمـاني در پـاريس،                 سال

 م1904وي در سن جواني در صـوفيه در سـال           . بلغارستان و واشنگتن به خدمت پرداخت     
هاي فرانسه، انگليسي و عربي تسلط داشت و با زبان فارسـي             ابن الرشاد به زبان   . درگذشت

ثـار زيـادي بـه      آ.  تاريخ و سياست پرداخـت     بيات،در طول زندگي خود به اد     .  بود نيز آشنا 
، چاپ نشده بـاقي مانـده       ده اثر او به چاپ رسيده و چندين اثر ديگرش         . ر نوشت نظم و نث  

 كه چهار سال بعـد      ليتشريح اباط  است با عنوان     اي  هل رسا ،ترين آثار وي    يكي از مهم   .است
   . در استانبول منتشر كردق1306 رنان در رد ادعاهاي او نوشت و در ي هاز انتشار خطاب

 خـود بـا عنـوان    ي ه از رسـال ،»ي مـا  سـبب مجادلـه  « عنـوان   بااي  هقدمابن الرشاد در م   
گفتنـي  .  ياد كرده و براي اصالح خطاهاي تاريخي رنان دست به قلم بـرده اسـت               ،مكتوب

 بـه سـردبيري موسـيو ريمونـد در          ولتـر ي    ي او در روزنامـه      فقرات نوشته است كه برخي    
 مزبـور را  ي  هرسـال ) ي سـالگ  22در   (م،1887 نيـسان    24ابن الرشـاد در     . پاريس منتشر شد  

 در حـالي كـه سـمت دبيـر سـومي سـفارت              ،) سـالگي  23در   (م،1888شروع و در شباط     
_________________________________________________ 

 .ي بايزيد اوف همانند رديه هاي ديگر، هنوز به زبان فارسي ترجمه نشده و متأسفانه دسترسي به اصل آن نيز امكان پذير نيست رساله  1
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وي در سومين سال خدمت خـود در        .  آن را تكميل كرده است     ،هتعثماني در پاريس را داش    
  . مزبور در استانبول كردي ه اقدام به چاپ رسال،سمت فوق

 نادرسـت از    هـاي   او به دليـل برداشـت     .  است م با استهزاء  نقدهاي ابن الرشاد تند و توأ     
 نقد خود را    دليلبرخي سخنان رنان، به نقد ضعيف آنها پرداخته و در برخي موارد هم بي               

ي هـا  ه همانند ردي ،تشريح اباطل ي    رساله. طول و تفصيل داده و از موضوع خارج شده است         
 مورد نقد و بررسي      كسي ديگر چندان شناخته نشد و لذا نه تجديد چاپ شد و نه از سوي             

  .)Cündioğlu, 1996, 49-51 (قرار گرفت

5. سيد امير علي  ي هيرد  
مطرح كرد، بعد از مـرگ      » اسالم و علم   «ي  ه مناقشه برانگيزي كه رنان در خطاب      ادعاهاي

بعـد    بود كـه  يكي از علماي جهان اسالم،سيد امير علي . او نيز مورد نقد و رد قرار گرفت       
وي خيلي زودتـر از ديگـر انديـشه گـران           . م پاسخ گفتن به او برآمد     از مرگ رنان در مقا    

هـاي خـود را در       و پـژوهش  ا. علم پرداخته بـود   و   اسالم   ي  دربارهجهان اسالم به پژوهش     
 . در كلكته منتـشر كـرد  م،1891در ) The Spirit of Islam( روح اسالمقالب كتابي با عنوان 

ن به علم و دانـش در       نابه خدمات مسلما  » ميادبيات و علوم اسال   «وي در بخش مربوط به      
ـ  ي  ه مطالعـ  از طريق ) م1901(بعدها  كه   او .طول تاريخ پرداخته بود    ـ ط از خ  ،اي  ه مقال  ي  هاب

گـويي بـه     در مقام پاسـخ    ،خود در چاپ مجدد كتاب      ،رنان و ادعاهاي او آگاهي يافته بود      
  .ادعاهاي رنان برآمد

ود تـالش كـرده بـا نـشان دادن تـضاد ميـان              خ ي  ه، رنان در خطاب   از ديد سيد امير علي    
از ديد او، از كسي كه دربارة ابن رشد و مكتب او            .  به تضعيف اسالم بپردازد    ،اسالم و علم  

پروايـي    اسـت كـه چنـين سـخنان بـي           نايل شـده، بعيـد     ي دكتر ي  تحقيق كرده و به درجه    
تـالش كـرده تـا     ،د نابجـاي خـو  هـاي   رنان با تعميم،واقعدر .  اسالم به زبان آورد   ي  هباردر

 مخـاطبين   طريـق،  در تعصب ديني توصيف كند و به ايـن           جوامع اسالمي را جاهل و غرقِ     
   .خود را نسبت به دين اسالم بدبين سازد

ترين ضعف دانشمندان اروپايي اين است كه وضعيت كامالً    بزرگ ،از ديد سيد امير علي    
 جوامع مسيحي مقايسه كـرده و       ي  ه فعلي جهان اسالم را با وضعيت بسيار پيشرفت        ي  هدرماند

در « : سيد امير علي در پاسخ به اين ادعـاي رنـان كـه گفتـه بـود                 .اندنتايج غير معمول گرفته   
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 نام شـماري از فيلـسوفان       ،»ديگر هيچ فيلسوف عرب وجود نداشته      ،جهان اسالم بجز كندي   
   Cündioğlu, 1996, 51-52(.1 (بات كندعرب را فهرست كرده تا نادرستي ادعاي او را اث

6. جالل نوري ي يهرد  
 كه اقدام به نوشتن رديـه عليـه         بودگر عثماني   سومين انديشه ) م1877-1939(جالل نوري   

اي نوشـت بـا      رديه سيادبيات عموميه مجموعه  ي    م در نشريه  1918ي در سال    و. ن كرد رنا
رين فيلسوفان  ت  بدون شك رنان از بزرگ     ، از ديد نوري   »آيا اسالم مانع ترقي است؟    «عنوان  

 ، ولي با اين حـال     ، نوري متأسفانه ناقص ماند    ي  هردي. آمد ميو مورخان عصر خود به شمار       
ـ بـر    است كـه     اي  ه جدي ترين و قابل تأمل ترين ردي       ها  هرديدر ميان ديگر      رنـان   ي  هخطاب

 او چندان مـورد توجـه قـرار    ي ه ردي، با اين حال.)Cündioğlu, 1996,52(است نوشته شده 
   Nuri(.2 ,2002 , 261-241( ران به نقد و بررسي آن نپرداختندو لذا پژوهشگ تنگرف

اسالم توانـست بـا جـذب اقـوام و          . از ديد جالل نوري، اسالم با مسيحيت تفاوت دارد        
 و امـت  زد واحـد دينـي متحـد سـا    ي ه پيكـر  يـك  آنهـا را در ، مختلف به اسالم  هاي  مليت
 دانشمندان مسلمانان از نژاد و تبار عرب نبودنـد،          اين مهم نيست كه علما و     .  بسازد اي  هواحد

 رشـد و    اي  هچنان كه رنان مدعي شده است؛ مهم اين است كه اين علما در چه بستر و زمين                
  ).Nuri 243 ,2002 , (؟بودآيا جز در بستري كه اسالم زمينه ساز آن شده . پرورش يافتند

ـ     يكي از علل عقب ماندگي و      ،از ديد جالل نوري     ناشـي از    ،ي جهـان اسـالم    ضـعف فعل
ي هـا   هضرب.  و در رأس آن دشمنان صليبي اروپا است        تعدي و تجاوز دشمنان به قلمرو اسالم      

 كه  گرديد مسلمان وارد شد، باعث      هاي   اروپايي بر پيكر ملت    مكرري كه از سوي صليبيون    
 هاي درگير شدن مسلمانان در جنگ    . د به رشد و پيشرفت خود ادامه بدهند       نمسلمانان نتوان 

ي هـا   ه دهـ   بـراي   موجب شد كـه آسـايش و امنيـت         ، خارجي تحميل شده از سوي دشمنان    
 ي  ه چنان شـيراز   ،ها م حكومت و تغييرات مدا  و كشتارهاي متعدد و   قتل  . متمادي از بين برود   

 و تعـالي    ، رشد و پيشرفت علـوم و صـنايع        ، كه در نتيجه   ،از هم گسيخت  را  جوامع اسالمي   
  .)Nuri 244 ,2002 , (ي جدي شدها هفوقدچار  ها هافكار و انديش

_________________________________________________ 

و در اسـتانبول بـه    ق، از سوي عمر رضا طغرل به تركي عثماني، ترجمـه  1341شايان ذكر است كه كتاب سيد امير علي در سال       1
 .م، در استانبول منتشر شد1979همين اثر، بعدها از سوي مصطفي تان با حروف التين در . چاپ رسيد

ي جوندي اوغلو، توسط علي ارطغرل با حروف التين همراه بـا              ي جالل نوري، شش سال بعد از انتشار مقاله          گفتني است كه رديه     2
 ).نابعفهرست م: كن(اي، منتشر شده است  مقدمه
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هايي كـه   در سرزمين  اگر اسالم با علم و دانش تضاد و منافات داشت،            ،از ديد جالل نوري   
 .يافـت  مـي آمـد و گـسترش      مـي و دانـش پديـد      علم  بايستي   نمياسالم در آنجا گسترش يافت،      

 -اني را به مـدت هفـت  مسلمانان در تاريخ فلسفه و علم نقش مهمي ايفاء كردند، آنها علوم يون  
  .)Nuri 252 ,2002 , (عالي دادند و بعد به غرب رساندندت و  كردند تفسير و ترجمه،هشت سده

7 .رشيد رضاي يهرد   
 ،تفسير المنار مؤلف  رنان رديه نوشت، سيد رشيد رضا،ي  خطابهيكي ديگر از كساني كه بر

ب مصطفي عبدالرزاق در كنفـرانس       او در نوشتن رديه، مباحثي بود كه از جان         ي  هانگيز. بود
رشيد رضا كه   .  مطرح شده بود   قاهره در دانشگاه    م،1923 سال   در»  الدين جمال  سيدرنان و   «

شـيخ  ي رنان آگاهي كافي داشت، ضمن اشاره به برخي فقرات سخنراني            ها  هاز آراء و انديش   
با رنان شـده     جمال  سيد به رد آن بخش از سخنان او كه مدعي همنوايي            ،عبدالرزاقمصطفي  

همچنـين  . هاي رنان دانست    را بري از تأييد ديدگاه     جمال  سيد و لذا شخصيت     ؛بود، پرداخت 
الـرد علـي    « مفصلي كه در رد نظرات عبدالرزاق نوشـت، فـصلي را بـه               ي  هوي در پايان مقال   

مناسـبت   سـخنراني عبـدالرزاق كـه بـه    .  و به رد ادعاهاي رنان پرداختاختصاص داد » رنان
 ارائه كرده   »المصريه ةدارالجامع« در   م،1923 مارس   20 تولد رنان در كنفرانس      صدمين سال 

ــود، در  ــسياسيه ي ه در روزنامــم،1923 مــارس 22ب مــصطفي . منتــشر شــد) 123-124(ال
 را مطـرح    جمـال   سيد ي  هعبدالرزاق در سخنراني خود در كنفرانس ياد شده، فقرات مهم ردي          

 با آرايي كـه     جمال  سيد اظهار كرده بود كه اين سخنانِ     او  . كرده و به تحليل آن پرداخته بود      
لذا به اين نتيجه رسيده بود      .  منافات دارد   است،  اظهار داشته  ي نيچري   هرد فلسف او پيشتر در    

 زيـرا اگـر   ،مـد پديد آ ش دگرگوني مهمي در نظام فكري، بعد از رفتن به اروپا جمال  سيدكه  
 پاسخ بـه رنـان چنـين مطـالبي بـه قلـم آورد             داشت، ممكن نبود در      نميكسي دشمني با دين     

)Cündioğlu, 1996, 54(. جمـال  سيد چنين تجزيه و تحليلي از پاسخ ي هعبدالرزاق بعد از ارائ 
 بـه تأييـد     ، خـود  ي  هگيرد كه رنان در جوابيـ      ميبه رنان  و جواب رنان به او، چنين نتيجه           

عمر خود به رشد و     اول   ي  هر نيم به ويژه در اين زمينه كه اسالم د       .  پرداخته است  جمال  سيد
عبـدالرزاق  . ت دوم به ستيز و مقابلـه بـا علـم پرداخـ            ي  هتعالي علم كمك نمود، اما در نيم      

 و  ؛ به هيچ وجه توجيه پـذير نيـست        ، با علم   اسالم  در تقابل  يگويد چنين سخنانِ آشكار    مي
  .نوايي نداشته استم رنان هگيرد كه سيد با آراءِ ميلذا نتيجه 
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 ،كـرده  ميد رضا كه سخنراني عبدالرزاق در كنفرانس مزبور را به دقت دنبال             سيد رشي 
از سخنان او چنان دچار حيرت و تعجـب شـده كـه بالفاصـله روز بعـد از انتـشار مـتن                       

 بـه رد نظـرات او پرداختـه    االهرام تند و آتشين در    اي  هسخنراني عبدالرزاق، با نوشتن مقال    
 كـه در رد نظـرات عبـدالرزاق        را  مفـصل ديگـري    ي  هوي سپس اين مقاله و نيز مقال      . است

ـ       . كنـد  مي منتشر   المنار ي  هدر مجل ،  نوشته بود   منتـشر شـده در      ي  هرشـيد رضـا سـپس مقال
در » كلمه المنار في المحـاظرات    « را با تفصيل و توضيحات بيشتر با عنوان          المنار و   االهرام

ر اين باور بود كه عبـدالرزاق بـه   رشيد رضا ب. كند مي منتشر المنار پياپي در  ي  هچهار شمار 
 در ،هـاي مختلـف    استناد كرده كه بعد از چند بار ترجمه از زبان  جمال  سيدمتن پاسخي از    

 ابتـدا  از عربـي بـه         جمال  سيدگويد جواب    مي چنان كه او     ؛نهايت به عربي در آمده است     
 ،بنـابراين . بـود فرانسه و سپس از فرانسه به آلماني و بعد از آلماني به عربي ترجمـه شـده                  

 ،احتمال بروز تغيير در محتواي متني كه چند بار از اين زبـان بـه آن زبـان ترجمـه شـده                     
سـازد و آن     مـي سش اساسي مواجـه     با يك پر  رشيد رضا، عبدالرزاق را     . وجود داشته است  

ن اسالم، ناشي از خود اسالم است يا كساني كه بـه اسـالم              هاوضعيت موجود ج  آيا  كه  اين
؟ و يا ناشي از عدم درك صحيح اسالم از سوي مـسلمانان اسـت؟ رشـيد رضـا                   ايمان دارند 

د و لذا دشمن عقل و علم       اني كه درك نادرستي از اسالم دارن      ميان كس بايد  معتقد است كه    
   . قرآن تفاوت و تمايز قائل شد و اسالمِ،اسالماصلِ  با ،و مدنيت هستند

 ي  هخواهنـد دربـار    مـي يد كساني كـه     گو مي جمال  سيد در دفاع از     ،رشيد رضا در ادامه   
ـ   جمال  سيدي  ها  ه به انديش  ،تأثير اسالم بر اصالح وضع بشريت آگاهي يابند        يي هـا   ه در مقال

  نيچريـه  ي  هرد بر فلسف   ي  ه به رسال  ،همچنين.  مراجعه كنند  ،منتشر شده  الوثقيةعروكه در   
رشـيد رضـا در      . آگـاهي يابنـد    جمـال   سـيد  حقيقـي    آراءِاز   تا بدون واسطه،     ،رجوع كنند 

»  الـدين  جمـال   سـيد الدفاع عن   « با عنوان    اي  ه اقدام به نوشتن مقال    ،جمال  سيد دفاع از    ي  هادام
  .)Cündioğlu, 1996, 55 (به دفاع سرسختانه از او پرداختكرد و 

  نتيجه 
 بحث برانگيز خود، كه چند محور عمده داشت، اسـالم را            ي  ه با ايراد خطاب   ،ارنست رنان 

 مسلمانان در قـرون نخـستين   هاي  پيشرفت با علم و پيشرفت دانست و منشأِ   ديني ناسازگار 
پـذيري مـسلمانان از       از تأثير  كه ناشي بل اسالمي،   يها  هاسالمي را نه نشأت گرفته از آموز      
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او حتـي بـه تفكيـك اقـوام         .  نسطوري دانـست    و فرهنگ و تمدن ساساني، رومي، حرّاني     
  و دانـش   علـم هـا را بيگانـه از        هـا و تـرك     عرب ،بجز ايرانيان مسلمان از هم پرداخت و      

ادعاهايي كه ارنست رنان در خطابه اش مطرح كرد، بالفاصـله بـا واكـنش                .توصيف كرد 
ـ  .  مواجـه شـد  ، ميسمرزارل نظير لوئي ماسينيون و چ   ،خاور شناسان برخي    ي هانتـشار خطاب
هـان اسـالم   هاي اسالمي، موجب برانگيخته شـدن متفكـران ج    به عربي و ديگر زبان  رنان
 . هر يك از ديدگاه خود به نقد و رد ادعاهاي رنـان پرداختنـد              ،انديشه گران مسلمان  . شد

  مناقـشه برانگيـز    ي  هلئ بر رنان، خود به يك مس      جمال  سيد، نقد   ها  ه ردي ي  هاما در ميان هم   
 بـه  ، در نقد خود، با رنان همنوايي كرده اسـت يـا نـه    جمال  سيد آيا   كهاين.  تبديل شد  ديگر
 بحثي بود كه    ، بارز آن  ي  هيك نمون .  تبديل شد  ،ي قلمي جدي  ها  ه فكري و مجادل   هاي بحث

 ،جمال  سيدروي، انتشار نقد     به هر  .ميان رشيد رضا و مصطفي عبدالرزاق در مصر درگرفت        
 بـراي   شـد خـود اسـباب خيـري        رنـان، تفكـر   گيري آن نسبت بـه       فارغ از ماهيت موضع   

 ،گرغربِ سلطه  در برابر    ،اسالمآيند و در دفاع از       خمودي در  ازمتفكران جهان اسالم، كه     
 يك سـده    افزون بر  ،حاصل اين حركت ميمون، كه كم و بيش       . به ميدان آيند  با سالح قلم    
در كـشورهاي   .  اسالم و علـم بـود      ي  ه تأليف و انتشار آثار ارزشمندي در حوز       ،ادامه يافت 

ي هـا   ههـا و رسـال     د، كتـاب  نـ  از مصر و عثماني تا ايـران و پاكـستان و ه            ،مختلف اسالمي 
ـ   . به نگارش درآمـد    ، نسبت ميان اسالم و علم     ي  هبارمتعددي در   ضـمن   ، حاضـر  ي  هدر مقال

يي از آثـار يـاد شـده نيـز         هـا   ه به نمون  ،ي متفكران جهان اسالم   ها  هبررسي و بازشناسي ردي   
  .ه استاشاره شد
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