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   اسالمي  فلسفه  درباره  رنان  و ارنست  سیدجمال  چالش

    سید با رنان  آشنايي

در . سر برد  به  را در پاريس  سال  خود، سه  و مبارزات  آوارگي  در دوران  اسد آبادي  الدين  گويند سید جمال مي -١-٣٣

دو   بود، آن  نامدار فرانسوي  فیلسوف  رنان  سّید با ارنست  ديدار و تماس  آمد و آن  پیش  مھم  ي حادثه  يك  مدت  اين  طول

،  اسالمي  دو متفكر بر سر فلسفه  آن  بین -حاد  چندان  ھر چند نه -  شدند و جدالي  يكديگر در شگفت  از شخصیت

    : گفت  محور سخن  سه  حول  داد و در آن  كنفرانسي  فرانسه  سوربن  در دانشگاه  استاد رنان.  در گرفت  و عرب  ماسال

  

  از آنكه  ھا پیش پديده  زيرا اين  است  اند، اشتباه گفته  سخن  عرب  و فلسفه  و تّمدن  و فنون  از علوم  نگاران  تاريخ  اينكه -١

  مسیحیان  عمدتًا محصول  و فلسفه  ايرانیان  عالبًا محصول  تّمدن. باشد مي  غیر عرب  اقوام  از عربھا باشد، محصول

  چھره  اسالمي  در تمدن  رشد كه سینا، و ابن ، ابن ، فارابي كندي  چون  فیلسوفاني.  است  حرّاني  پرستان و بت  نسطوري

  نادرست  اعراب  به  و فلسفه  و علم  و مدنّیت  تّمدن  ، انتساب دلیل  اين  به. ھستند  غیر عرب  ، بقیه نمودند، جز كندي

   )١. ( در تعبیر و سخن  دّقتي بي  ي دھنده  و نشان  است

  

و   عادات  بر خوارق  و تكیه  غیب  عوالم  با اعتقاد به  ، بلكه آزاد نیست  و بحث  و فلسفه  علم  تنھا مّشوق  نه  اسالم -٢

، مورد  پرداخت مي  فلسفه  به  اگر كسي  مسلمانان  در میان.  ھست  ھم  و فلسفه  علم  و قدر، مانع قضا  به  كامل  ايمان

  بوده  ظاھر مؤمن  به  اند كه قرار گرفته  اي خلیفه  حمايت  و يا در پناه  شده  سوزانده  و يا كتابھايشان  تھديد و آزار قرار گرفته

  ، زيرا اين برخوردار نیست  چنداني  از ارزش  مسلمانان  به  منسوب  ي ، فلسفه ھمه  با اين. اند بوده  دين بي  و در باطن

از   بود كه  اي در اسپانیا آموختند، فلسفه  از مسلمانان  اروپايیان  كه  اي فلسفه. بود  يونان  آشفته  ي فلسفه  ھمان  فلسفه

از   درست  ترجمه  به  دست  خودشان  از آنكه  بود و لذا پیش  شده  ترجمه  نادرست  صورت  به  ھم  و آن  اي آشفته  متون

  ، آموزشھا و اصول اسالم  در دين«:  گفت  رنان  حال  در عین. ببرند  از آن  مفیدي  ي بزنند، نتوانستند بھره  اصلي  متون

  متأسف  كرد، حتي  مرا جلب  اسالماز   اي ، جاذبه شدم  مسجدي  داخل  ھر بار كه  وجود دارد، من  وااليي  و پردازش  عالي

ھا و  پديده  حقیقت  ي درباره  تفّكر و انديشیدن  در مقابل  است  سّدي  اّما اسالم» ... نیستم  چر مسلمان  كه  شدم

  نآنا  كند دشمني متمايز مي  را از ديگران  مسلمان  كه  ، آنچه است  و اندك  ناقص  اسالمي  سرزمین  خرد ساكنان... اشیاء

    . است  فايده و بي  عقل  كاستي  كفر و مايه  كردن  بحث  كه  است  مسئله  اين  و اعتقاد به  با علم

  

  روزگار پیشوايي  ، كه راشدين  فكر را دارد، زيرا، در روزگار خلفاي  ترين ، غیر فلسفي و ذاتي  طور طبیعي  به  نژاد عرب -٣

را در   پیروز شدند و عباسیان  ايرانیان  پديد آمد كه  زماني  و علمي  فلسفي  مباحث.  وجود نداشت  اي بود، فلسفه  عرب

  كھن  تمّدن  كانون  كردند كه  منتقل  عراق  را به  نمودند و مركز خالفت  آنان  را تسلیم  كردند و خالفت  ياري  نبرد با امويان

  . بود  ايراني

:  گفت  وي. داد  پايان  دانش  فراگیري  به  و غربي  شرقي  ملل  تمامي  و دعوت  علم  را با تأكید بر ارزشمندي  سخنانش  رنان
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  عدالت  كه  است  علم  اتكاي  كنند و به مي  ملتھا پیشرفت  آن  ي وسیله  آيد و به مي  حساب  به  جامعه  روح  زيرا علم«

و   انسان  به  شود مگر آنكه نمي  ممكن  اين.... كند مي  را استخدام  خرد قدرت  عقل  وسیله  كند و بدين پیدا مي  تحقق

    ».شود  گذاشته  او احترام  آزادي

  

در   و پژوھشگران  شناسان  و شرق  مسلمانان  و خشم  آزردگي  شد و موجب  چاپ) ٢(ديبا   ي در نشريه  سخنراني  اين

. بود  زمان  در آن  در فرانسه  مصري  ھیئت  ئیس، استاد مسمر ر گفت  پاسخ  بدان  كه  از كساني  يكي. شد  امور مسلمانان

  ديگر كه  و اقوام  ملل  بلكه. ندارد  عرب  به  اختصاص  عرب  تّمدن  اينكه  كرد و آن  فرض  را مسلم  رنان  سخنان  محور اّول  وي

و   علم  مانع  كه  چیزي ، اسالم  در دين:  گفت  ، وي دّوم  ي اما در مورد مسئله. ھستند  سھیم  شدند در آن  مسلمان

  از آن  مانع  آنان  بودند و دين  پیشرفته  از نظر علمي  ، مسلمانان مختلف  در دورانھاي. باشد، وجود ندارد  علمي  پیشرفت

سفر كند، از   اسالمي  كشورھاي  به  اگر جھانگردي. پیدا كنند  برتري  بر مسیحیان  تاريخي  از مقاطع  در برخي  نبود كه

  ايجاد كرده  مانع  دينشان  اينكه  را در آنجا، بدون  و اصالحات  پیشرفت  راھھاي. خواھد شد  آگاه  شرقیان  و جنبش  ضتنھ

در ھمانجا   بزرگ  از دانشمندان  بعضي  رنان  آقاي  از سخنان  دو روز پیش  اينكه  شگفت:  گفت  گاه  آن. يابد باشد، در مي

  و اين...  انتشار يافت  علمي  ي در مجله  سخنان  دادند، و اين  شناسي در زيست  عرب  ّیاتكشف  ي درباره  كنفرانسھايي

دو . داد نمي  اعراب  به  نسبتھايي  ، ھرگز چنین داشت  آگاه  میانه  در قرون  اسالمي  تمّدن  حقیقت  ما را به  مطالب

  چه  قوم  اين  و اينكه  عرب  به  منسوب  و صنايع  و فنون  بو آدا  علوم  ي خود، درباره  ھاي مذكور در نوشته  ي نويسنده

  كه  وجود داشت  علمي  ي توسعه  اين  اند، در حالي گفته  ، سخن داده  صورت  علوم  ي در زمینه  شماري بي  كارھاي

اگر .  با آن  در مخالفت  نه  تگرف  صورت  دين  ياري  به  علمي  تكامل  اين. بودند  غرق  ماندگي  و عقب  در توحش  اروپايیان

  تا به  است  داده  خود اجازه  و نظام  دولت  در درون  و يھوديان)  زرتشتیان(=  مجوسیان)  مسیحیان(=   نسطوريان  به  اسالم

  استفاده  تا بهكند  را وادار نمي  میلیونھا مسلمان  آيند، چرا اكنون  كند نايل مي  اشاره  بدان  رنان  آقاي  كه  علمي  پیشرفت

   .نشد  قائل  اھمّیتي  مسمر چندان  ، آقاي سّوم  ي و اّما در مورد مسئله» كنند؟  اقدام  علمي  ھاي از شیوه

  

از   دادند و جواني  تشكیل  مسمر برآشفتند و اجتماعي  آقاي  و پاسخھاي  رنان  آقاي  از سخنان  پاريس  مسلمان  جوانان

  را به  آن  و پاسخ  رنان  سخنراني  كردند تا متن  را انتخاب)  بعدي  پاشا عاصم  حسن(  عاصم  سنح  نام  به  خودشان  میان

  بر ھر انسان  از دين  دفاع  از آنجا كه«:  كرد كه  خود يادآوري  نوشته  ي در مقدمه  وي. كرد  كند، و او چنین  ترجمه  عربي

گرد   فرانسه  مقیم  مصري  از دانشجويان  زيادي  جمع  است  از ايمان  وطن  حب  كه  اصل  و بنابر اين  است  واجب  دينداري

  و ملت  بر اسالم  طعن  را كه...  رنان  آقاي  سخنراني  كردند كه  را موظف)  عاصم  حسن(خود   ناتوان  از برادارن  آمدند و يكي

  كه  است  آن  ھدف... برگرداند  عربي  مسمر را به  اينظر آق  و انديشمند صاحب  بزرگ  فیلسوف  ي بود، و نیز نوشته  عرب

  براي  آشكار گردد، باشد كه  رنان  مطالب  شوند، تا سستي  آگاه  آن  و پاسخ  بر اسالم  طعن  به  و عربان  مسلمانان  تمامي

   .»دھند  انجام  كاري  از حقیقت  و حمايت  اظھار حق

  

  ترجمه  عربي  مسمر را به  آقاي  ي مورد اشاره  ، كنفرانس در پاريس  پزشكي  ي هرشت  از دانشجويان  محمد مختار ، يكي

.  ديبا نوشت  ي نشريه  در ھمان  وي  در پاسخ  مطالبي  الدين  ، استاد جمال رنان  از انتشار سخنراني  پس  چند ھفته. كرد

و   عاصم  حسن  مورد توجه  چندان  دلیل  ھمین  بهبود، احتماًال   و معتدل  از قسمتھا آرام  سّید در بعضي  اّما پاسخ

و   را در مورد بحث  زيرا سّید، رنان. ندادند  خرج  به  و انتشارش  ترجمه  براي  رو كوششي از اين.  قرار نگرفت  دوستانش
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  اين«:  گفت  گاه  آن.  است  برده  زيادي  ي استفاده  وي  از كنفرانس  بود كه  كرده  بود و تصريح  ستوده  اش منصفانه  ي شیوه

در ستز   با علم -  آن  توسعه  خاص  شرايط  مقتضاي  به -  اسالم  ديانت -١:  داشت  تكیه  اساسي  دو نقطه  روي  سخنراني

ز ا  ، پس اما در مورد اّول.  نداشت  و فلسفه  ماوراءطبیعه  علوم  براي  آمادگي  و طبیعي  طور ذاتي  به  عرب -٢؛  است  بوده

  معلول  يا اينكه  است  خود اسالم  معلول)  با علم  ستیزه(  بدي  آيا اين  پرسد كه مي  ، آدمي كنفرانس  مطالب  ي مطالعه

  به  كه  است  بوده  مّلتھايي  از اخالق  برآمده  و يا اينكه  انتشار يافت  در جھان  شكل  بدان  اسالم  ديانت  كه  است  صورتي

ترديد،  شدند؟ بي  اشكال  اين  موجب  آنھا جملگي  طبیعي  و سنن  كردند و عادات  اسالم  زور قبول  يا به گرويدند و  اسالم

  براي  آنچه  كرد كه  اشاره  مطلب  اين  سّید به  گاه  آن. »بپردازند  مھم  نكته  اين  به  نداد كه  اجازه  رنان  آقاي  به  كمبود وقت

  من  ، تا آنجا كه كاتولیك  كلیساي  پیشوايان  زيرا كه«،  است  افتاده  اتفاق  ديگر ھم  اديان  رايافتاد و ب  اتفاق  مسلمانان

  اھل  يعني(دانند  مي  و ضاللت  گمراھي  آنھا را اھل  كه  و با كساني  ننھاده  خود را بر زمین  سالح  ، ھنوز ھم دانم مي

  . »اند ، در ستیزه) و فلسفه  علم

شد و در مسیر   خارج  نخستین  ماندگي  عقب  از حالت  عرب  ملت  آگاھند كه  ھمگان.  رنان  كنفرانس  ماّما محور دّو

،  نیست  مقايسه  قابل  سیاسیش  چیز جز فتوحات  روند با ھیچ  در اين  وي  و شتاب.  قرار گرفت  و علمي  فكري  پیشرفت

  اعراب  در میان  علوم  بود كه  گونه بدين... و سازگار كرد  ھماھنگ  و ايراني  يوناني  خود را با علوم  قرن  يك  در طول  زيرا كه

  الھیات  بودند كه  دو شھر بزرگي  و بیزانس  روم.  قرار گرفت  آنان  سیطره  سرزمینھا تحت  كرد و تمامي  شگفتي  پیشرفت

  مركز از بحث  اين  دانشمندان  رسید كه  اّما روزگاري... ودب  انساني  معارف  تمام  كانون  ، بلكه داشت  در آنجا رواج  و فلسفه

  كه  پرارزشي  ، و كتابھاي بودند فرو ريخت  ايجاد كرده  و دانش  علم  براي  كه  بنیادھايي  باز ايستادند، و تمامي  و تحقیق

  ملل  كه  چیزھايي  بودند، تمامي  غرق  جھلي  در چنان  كه  اّما عربھايي. شد  سپرده  فراموشي  بودند به  پديد آورده

زيبا بر   اي و جامه  دادن  را توسعه  علوم  كردند، آن  را زنده  شده  فراموش  بودند، برگرفتند و علوم  رھا كرده  پیشین  متمّدن

   مندند؟ عالقه  و دانش  علم  ذاتًا به  اعراب  كه  نیست  بر آن  آيا اينھا دلیل. بود  سابقه بي  پوشاندند كه  اندامشان

  

  آموختند، اّما اين  از ايرانیان  را ھم  اي شده  شناخت  علوم  كه  گرفتند چنان  را از يونان  عربھا فلسفه  كه  است  درست  اين

بر آنھا افزودند و   زيادي  بخشیدند و مطالب  دادند و تكامل  بودند، توسعه  كرده  كسب  خويش  با فتوحات  را كه  دانشھايي

  علوم  به  آنان  كه  تكاملي. كردند  بندي طبقه  منطقي  صورت  را به  علوم  اين  اعراب. بخشیدند  علوم  بر آن  تازه  وشنايیھاير

  و نظم  و دقت  تحقیق  از روح  اندازه  آنھا تا چه  دھد كه مي  دارد و نشان  و استعداد كاملشان  از ذوق  بخشیدند، حكايت

. توانستند  مي  آساني  تر بودند و لذا به نزديك  و بیزانس  روم  به  ، انگلیسیھا، و آلمانھا از اعراب رانسويانف. برخوردار بودند

بر فراز   عربي  خورشید تمّدن  فرا رسید كه  روزي  كنند، اما نكردند، تا اينكه  دو مركز استفاده  آن  علوم  ھاي از گنجینه

كرد و   تن  به  عربي  جامه  يوناني  ارسطوي  از آنكه  پس  در واقع. تاباند  غرب  را به  درخشید و پرتوش  بیزانس  ھاي قله

  وي  بود، غربیان  يوناني  ي ارسطو در جامه  كه  تا زماني  ، يعني اروپايیھا قرار گرفت  پیدا كرد، مورد استقبال  عربي  سیماي

ممتازند   ھم  و ذھني  از نظر فكري  آنان  و اينكه  اعراب  امتیازات  مبني  نیست  ديگري  روشن  خود دلیل  آيا اين. را نشناختند

  مندند؟  عالقه  علوم  و ذاتًا به

)  میالدي(  سیزدھم  ي سده  تا اواسط ٧٧۵  از سال  سده  پنج  در طول  اسالمي  سرزمینھاي  دارد كه  قبول  رنان  قطعًا آقاي

  مسیحیت  بر عالم  عقلي  و علوم  از نظر فرھنگ  اسالم  جھان  دوران  ، و در اين است  دهبو  بزرگ  و متفكراني  عالمان  داراي

  نخستین  قرون  سیاسي  ھوشمندان  عنوان  به  كه  اكثر فیلسوفاني: گويد او خود مي  كه  چنان.  است  داشته  برتري

  امتیازات  خواھم نمي. اند بوده  شام  از مسیحیان، و يا  ، ايراني ، اندلسي ، حراّني است  بوده  شاھد آنان  اسالمي
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  اجازه  اين  ، اّما امیدوارم اند انكار كنم ايفا كرده  اسالم  در جھان  كه  بزرگي  ، و نقش بگیرم  را ناديده  ايراني  عالمان  درخشان

كردند، و   خود را حفظ  خیر كردند عرّبیتاسپانیا را تس  وقتي  بودند، و اعراب  عرب  حّرانیان  بگويم  بدھند كه  من  را به

  خود را حفظ  صابئي  كھن  آيین  آنان  گفتند، و اينكه مي  سخن  عربي  زبان  به  از اسالم  پیش  چند قرن  حّرانیھا در طي

اّما . يدندگرو  مسیحیت  به  بودند كه  غّساني  نیز عرب  شام  اكثر مسیحیان. نبودند  عرب  كه  معنا نیست  كردند بدان

اند،  نشده  زاده  العرب در جزيرة  كه  دلیل  اين  به) ۴(  طفیل  رشد، و ابن  ابن) ٣(،  باجه  ابن  چون  كساني  كه  گفت  توان نمي

. شود از ديگر ملتھا متمايز مي  با زبانش  فقط  ھر مّلتي  كه  داشت  ھستند، و خصوصًا بايد توجه  عرب  كمتر از كندي

رشد و   ي و زمینه  زيسته  در آن  كه  و عّلتي  شرايط  و به  كنیم  توجه  فیلسوف  نژاد و تبار فالن  به  را فقط، چ وانگھي

داد، و يا   نسبت  فرانسه  به  را ھم  ناپلئون  توان  نمي  باشد، پس  ؟ اگر چنین اعتنا باشیم بي  آورده  او را فراھم  پیشرفت

خود قرار دارند،   را وطن  و سرزمینشان  ديگر آمده  از جاھاي  را كه  انگلیسیھا دانشمندانيآلمانھا و يا   كه  نیست  درست

    .»از خود بدانند

  

و   عقل«: برد  پايان  به  مطلب  خود را با اين  ي جوابّیه  و كالم  كرده  اشاره  شعله  اين  شدن خاموش  عوامل  سّید به  گاه  آن

، با  نیستند و دانش  ھماھنگ  آن  عقالني  با آموزشھاي  و عالمان  و متفكران  جز نخبگان و  سازگار نیست  خرد با عموم

در   دارد كه  و دوست  است  مطلوب  كمال  جوياي  كند، زيرا انسان نمي  را راضي  آدمیان  ، تمامي و جمال  زيبايي  ي ھمه

   )۵. (»جويند مي  كنند و نه مي  آنھا را درك  نه  و عالمان  فانو فیلسو  كند و پژوھندگان  زيست  و دور دست  تاريك  جھانھاي

  

   سّید  جوابیه  به  رنان  واكنش

  او نشان  به  نسبت  زيادي  كرد و شگفتي  ستايش  و متقابًال از وي  گفت  پاسخ  الدين نقد جمال  اين  به  استاد رنان -٢-٣٣

  ساخته  از كمتر كسي  گذاشت  او در من  كه  و تأثیري  آشنا شدم  كه  ستا  حدود دو ماه  الدين با جمال«:  او گفت. داد

  عنوان  تحت  كنفرانسي  كرد تا در سوربن  ، وادارم ما گذشت  بین  كه  سخناني. نیرومند و بسیار بود  تأثیر او در من.  است

  كه  مھم  ي نظريه  اين  بر درستي  است  شانهن  ، خود بھترين الدين جمال  شیخ...  ايراد كنم»  و اسالم  علم  ي رابطه«

با   كه  وقتي. كنند مي  پیروي  از آن  كه  است  كساني  ارزش  میزان  به  ھر ديني  ارزش  اينكه  و آن  كنیم ابراز مي  سالھاست

از   با يكي  كه  كردم  ، احساس را ديدم  گفتارش  و صراحت  اخالقي  و كرامت  و آزاد انديشي  گفتم مي  سخن  الدين جمال

خود   را در مقابل  اي و بلندآوازه  بزرگ  ملحدان  از آن  رشد و يا يكي سینا و ابن ، ابن گويم مي  خود سخن  قديم  دوستان

  تالش  از اسارت  انسان  آزادي  در جھت)  اسالمي  نخستین  قرون  به  است  اشاره(  قرن  پنج  در طول  كه  كردم مي  مشاھده

   ».كردند يم

  

  اختالف  حقیقتًا محل  وجود دارد كه  نكته  يك  كرد، فقط  مطرح  الدين جمال  كه  و مفیدي  بسیار خوب  در بحث«:  گفت  گاه  آن

ا دارند، اّم  زيادي  و بھاي  ارج  انسانیت  در تاريخ  عرب  و ھمچنین  روم  كه  كنیم ما انكار نمي  كه  گويم تأكید مي  به...  است

  شده  نگاشته  التین  زبان  به  كه  ھر چه  گفت  توان مي.  است  و بررسي  نیازمند تحلیل  تاريخي  و مھم  عظیم  جريانھاي  اين

؛  نیست  ، يوناني است  شده  نوشته  يوناني  زبان  به  كه  ؛ ھر چه نیست  ، رومي است  روم  آفريني  افتخار و شھرت  و تاج

، اثر  پديد آمده  مسیحي  در سرزمین  كه  ؛ ھر چه نیست  عرب  ، محصول است  يافته  نگارش  ھم  بيعر  به  كه  ھر چه

.  نیست  ، دستاورد اسالم است  پديد آمده  اسالم  در سرزمین  كه  ھر چه)  قیاس  بر اين(و   نیست  از مسیحیت  پذيرفته

  ي درباره  كه  و آنچه  ام را ادا نكرده  مطلب  و حق  نداشته  را نگاه  انصاف  جانب  من  كه  است  پنداشته  چنین  الدين جمال
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  كمتر از میان  مسیحیان  در میان  و درگیري  خشونت  كه  سخن  و اين  گويم نمي  مسیحیت  ي درباره  گفتم  اسالم

  كه  ھا كشید، بھتر از آزارھاييكاتولیك  از دست) ۶(  گالیله  كه  زيرا آنچه.  است  حقي  ، سخن است  نبوده  مسلمانان

با آراء مشھور   كه  ، در محفلي كشانم درازا نمي  را به  ، ديگر سخن است  چنین  كه  حال... نبود  ديده  رشد از مسلمانان ابن

خود را رھا   آيین  كه  خواھم مي  از مسیحیان  نه  من...  را تكرار كنم  عقايدم  تمام  نبود كه  ، نیازي آشناست  باب  در اين  من

  اينكه  بدون  كه  انتظار دارم  ھر دو طايفه  را كنار بگذارند، اما از روشنفكران  اسالم  انتظار دارم  از مسلمانان  كنند و نه

  از كشورھاي  در نیمي  اكنون  انتظار ھم  كنند، اين  و جّدي  كامل  توجه  علم  را بگیرد، به  و دانش  جلو علم  عقايدشان

  به  الدين و جمال  شود، من  برآورده  امیدي  چنین  كه  روزي. شود  نیز چنین  در اسالم  كه  و امیدوارم  شده  برآورده  مسیحي

   ».شد  خواھیم  طربناك  و جملگي  گفت  آمد خواھیم  خوش  آن

  

  آشنا كرد و آن  مھمي  مرا با مطالب  الدين جمال«:  گفت  ، در پايان در كنفرانس  شده  و آراء ارائه  تأيید مطالب  ضمن  رنان

و   و رواج  پیدايش  خود مانع  حیات  اول  ي در نیمه  اسالم  بود كه  اين  كرد، و آن  ياري  اساسیم  نظريات  مرا در طرح  مطالب

، و  است  مھم  اين  د و البتهكر  را خفه  علم  بود كه  دوم  ي در نیمه  نبود، بلكه  اسالمي  در سرزمین  و دانش  استقرار علم

   .»شود مي  شمرده  مسلمانان  ضمنًا از بد اقبالي

  

    رنان  ارنست  نرمش

  ، و قطعًا نظر رنان است  رنان  پیشین  شده  از آراء تعديل  بسیاري  ي ، در بردارنده آخرين  گیري نتیجه  ترديد اين  بي -٢-٣٣

بود ھرگز   چنان  اسالم  ندارد، اگر واقعًا طبیعت  اسالم  جوھر و ذات  به  ربطي  علم در برابر  مقاومت  بدانجا خواھد رسید كه

  . كرد نمي  علم  به  خود تشويق  حیات  از آغاز تا انجام

  ، با مسیوھانوتو پیش ، محمدعبده الدين شاگرد جمال  بین  تاريخ  از آن  پس  كه  است  برخورد، برخوردي  ديگر اين  ي نمونه

  است  و ھانوتو آن  رنان  چون  كساني  به  پاسخ  اّما نیرومندترين.  بر آراء ھانوتو نوشت  بسیار نیرومندي  ي رّديه  و عبده آمد

  بلند قرار دھند و منزلت  را در جايگاه  و فلسفه  را بر نتابند و علم  و متحجران  انديشان  صلب  نظريھاي  تنگ  مسلمانان  كه

    .شوند  قائل آنھا  براي  رفیع

  

  پانوشتھا 

  اسالمي  ، فلسفه عرب  قوم  كه  سزاوار نیست. باشد  بند، محق  در اين  رنان  ارنست  رسد كه نظر مي  به  چنین  البته -١

  . نمايد  خود، مصادره  قومیت  نام  به  ديگر است  اقوام  تالش  حاصل  را كه

  .  است  دوبا نوشته  را ژورنال  آن  نام) ١٠۴  ص(  عرب  سیاسي  ي در انديشه  سیري  در كتاب  حمید عنايت -٢

  و صاحب  در اندلس  ششم  نامدار قرن  فیلسوف)  ق ۵٣٢(  باجه  و ابن  الصائغ  ابن  به  معروف  يحیي  ابوبكر محمد بن -٣

  .  و فلسفه  متعدد در منطق  و رسائل  كتب

  كرده  تألیف  در فلسفه  مھّمي  كتب  وي.  ششم  قرن  از فیلسوفان)  ق ۵٩٢) (  طفیل  ابن(   عبدالملك  ابوبكر محّمدبن -۴

  .  است

و مورد   مورد تأّمل  وجود دارد و ھمواره  ، ترديدھايي آن  محتواي  ويژه  سّید و به  پاسخ  در مورد اصالت  بايد تذكر داد كه -۵

  .  ، اثر حمید عنايت  عرب  سیاسي  ي ر انديشهد  سیري  كتاب  بنگريد به.  و ھست  وگو بوده و گفت  بحث
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  ي وسیله  ، به گرد آفتاب  زمین  حركت  اعتقاد به  جرم  به  وي.  ايتالیايي  و فیزيكدان  رياضیدان)  م ١۶۴٢- ١۵۶۴(  گالیله -۶

  . كرد  حیثیت  ي از او اعاده  اخیرًا واتیكان. تكفیر شد  پاپ

  

  http://www.iptra.ir/vdciaapp1t.html: آدرس خبر
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