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  چالش ارنست رنان و سیدجمال بر سر فلسفه اسالمی، اسالم و عرب

 او در سوربن یک سخنرانی ارائه کرد و ادعای برخی ناسیونالیستھای عرب! این ارنست رنان بود که توپخانه را آتش کرد

را که از علوم و فنون و فلسفه عرب سخن می گویند، مردود دانست و گفت که اینھا ھیچکدام از آن اعراب نیست بلکه 

اگرچه مذاق قومیت گرایان عربی که در پاریس زندگی  - تا اینجای قصه . دارد -به ویژه ایرانیان -تعلق به ملتھای دیگر 

د بتوان گفت که تحلیل درستی از نقش ملتھای غیرعرب درشکل سخن غلطی نبود و شای -می کردند را خوش نیامد

گیری تمدن اسالمی ارائه می داد، با این حال در ادامه ی سخنرانی، رنان به نکات دیگری اشاره کرد که به برخی از 

بلکه  از جمله آنکه مدعی شد که در اسالم نه تنھا شوق علم و فلسفه و بحث آزاد نیست،. آنھا، نقد جدی وارد است

  ! مانع علم و فلسفه نیز ھست

خواندند و دست به » طعن بر اسالم و بر ملت عرب«برخی از دانشجویان عرب مصری در پاریس، اظھارات رنان را 

ترجمه و انتشار متن سخنرانی ارنست رنان زدند و در نتیجه از نقد تا تکفیر و لعن در میان مسلمانان برعلیه رنان، پدید 

  . ھر روز عمیق تر می شد و بر دامنه بدبینی ھا می افزود این شکاف،. آمد

سیدجمال که ھنوز یک سال از اقامتش در پاریس نگذشته بود، معتقد بود که بدفھمی ھای غربیان از فلسفه اسالمی 

به چاپ » دیبا«ای در پاسخ به رنان، نگاشت و در نشریه ¬این بود که مقاله. را ھمواره نباید به تکفیر و عناد پاسخ گفت

  . رساند

او شیوه ای آرام و مستدل را در پیش گرفت و به ھمین دلیل تندروان مصری مقیم پاریس پاسخ سیدجمال را نپسندیده 

گفته شده است که دلیل پشت کردن رھبران تندروان اسالمی پاریس ! و حتی در محافل مختلف، آن را نکوھیدند

سید در پاسخ به رنان شیوه منصفانه اش را ستوده و تصریح کرده بود آن بود که ) ھمچون حسن عاصم و محمد مختار(

پاسخ سید اگرچه معتدل و ھمراه با حرمت ارائه شده، با این حال از . که از سخنرانی وی بسیار استفاده برده است

عرب یعنی «سنتی  یک ضعف رنج می برد و آن اینکه احتماًال بخاطر نفوذ تندروان عرب مقیم پاریس، نتوانسته از دیدگاه

عرب می » کندی«خالصی چندانی بیابد تا آنجا که دچار سھو شده و ابن رشد و ابن طفیل را به اندازه » مسلمان

  ! شمارد

رنان در پاسخ . بھرحال پاسخ محترمانه سیدجمال، اگرچه امثال حسن عاصم را خوش نیامد، اما بر رنان بی تأثیر نبود

اسالم در نیمه اول «: یدجمال ابراز نمود و نظر خود را تاحدودی تعدیل کرد و گفتخود، ستایش فراوانی نسبت به س

حیات خود، مانع پیدایش و رواج و استقرار علم و دانش در سرزمینھا نبود، بلکه در نیمه دوم حیات خود بود که علم را 

  . »خفه کرد

آراء تعدیل شده پیشین رنان است، و قاعدتًا نظر تحلیل گران معتقدند که این نتیجه گیری، در بردارنده ی بسیاری از 

رنان بدانجا رسیده که مقاومت در برابر علم ربطی به جوھر و ذات اسالم ندارد، اگر واقعًا طبیعت اسالم چنان بود ھرگز 

  . از آغاز تا انجام حیات خود تشویق به علم نمی کرد

  : فلسفه اسالمی، اسالم و عرب است :آنچه در ادامه می خوانید چالش رنان با سیدجمال در حول
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  :ارنست رنان

اینکه تاریخ نگاران از علوم و فنون و تمدن و فلسفه عرب سخن گفته اند، اشتباه است زیرا این پدیده ھا پیش از آنکه  *

ایرانیان و فلسفه عمدتًا محصول مسیحیان تمدن غالبًا محصول . از عربھا باشد، محصول اقوام غیر عرب می باشد

سینا و ابن رشد که در تمدن اسالمی ¬فیلسوفانی چون کندی، فارابی، ابن. نسطوری و بت پرستان حّرانی است

به این دلیل، انتساب تمدن و مدنیت و علم و فلسفه به اعراب نادرست . چھره نمودند، جز کندی، بقیه غیرعرب ھستند

  ) ١.(بی دقتی در تعبیر و سخن ی¬است و نشان دھنده

اسالم نه تنھا مشوق علم و فلسفه و بحث آزاد نیست، بلکه با اعتقاد به عوالم غیب و تکیه بر خوارق عادات و ایمان  *

در میان مسلمانان اگر کسی به فلسفه می پرداخت، مورد تھدید . کامل به قضا و قدر، مانع علم و فلسفه ھم ھست

یا کتابھایشان سوزانده شده و یا در پناه حمایت خلیفه ای قرار گرفته اند که به ظاھر مؤمن بوده و در  و آزار قرار گرفته و

با این ھمه، فلسفه ی منسوب به مسلمانان از ارزش چندانی برخوردار نیست، زیرا این فلسفه . باطن بی دین بوده اند

مسلمانان در اسپانیا آموختند، فلسفه ای بود که از متون فلسفه ای که اروپاییان از . ھمان فلسفه ی آشفته یونان بود

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

در دین اسالم، آموزشھا و اصول عالی و «: در عین حال رنان گفت. اصلی بزنند، نتوانستند بھره ی مفیدی از آن ببرند

پردازش واالیی وجود دارد، من ھر بار که داخل مسجدی شدم، جاذبه ای از اسالم مرا جلب کرد، حتی متأسف شدم 

... اما اسالم سّدی است در مقابل تفکر و اندیشیدن درباره ی حقیقت پدیده ھا و اشیاء» ...که چرا مسلمان نیستم

ان را از دیگران متمایز می کند دشمنی آنان با علم خرد ساکنان سرزمین اسالمی ناقص و اندک است، آنچه که مسلم

  . و اعتقاد به این مسئله است که بحث کردن کفر و مایه کاستی عقل و بی فایده است

ترین فکر را دارد، زیرا، در روزگار خلفای راشدین، که روزگار پیشوایی ¬نژاد عرب به طور طبیعی و ذاتی، غیرفلسفی *

مباحث فلسفی و علمی زمانی پدید آمد که ایرانیان پیروز شدند و عباسیان را در . اشتعرب بود، فلسفه ای وجود ند

نبرد با امویان یاری کردند و خالفت را تسلیم آنان نمودند و مرکز خالفت را به عراق منتقل کردند که کانون تمدن کھن 

  . ایرانی بود

: وی گفت. شرقی و غربی به فراگیری دانش پایان داد رنان سخنانش را با تأکید بر ارزشمندی علم و دعوت تمامی ملل

زیرا علم روح جامعه به حساب می آید و به وسیله ی آن ملتھا پیشرفت می کنند و به اتکای علم است که عدالت «

این ممکن نمی شود مگر آنکه به انسان و ... تحقق پیدا می کند و بدین وسیله عقل خرد قدرت را استخدام می کند

  » .و احترام گذاشته شودآزادی ا

  

  سیدجمال الدین اسدآبادی 

سخنرانی رنان روی دو نقطه اساسی تکیه . باید بگویم که شیوه ارنست رنان عزیز در کنفرانس، کامًال منصفانه بود *

عرب به طور ذاتی و  - ٢با علم در ستیز بوده است؛  -به مقتضای شرایط خاص توسعه آن - دیانت اسالم  -١: داشت

اما در مورد اول، پس از مطالعه مطالب کنفرانس، آدمی می . ی آمادگی برای علوم ماوراء طبیعه و فلسفه نداشتطبیع

معلول خود اسالم است یا اینکه معلول صورتی است که دیانت اسالم بدان ) ستیزه با علم(پرسد که آیا این بدی 

یی بوده است که به اسالم گرویدند و یا به زور قبول اسالم شکل در جھان انتشار یافت و یا اینکه برآمده از اخالق ملتھا

کردند و عادات و سنن طبیعی آنھا جملگی موجب این اشکال شدند؟ بی تردید، کمبود وقت به آقای رنان اجازه نداد که 
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رای ادیان دیگر آنگاه سید به این مطلب اشاره کرد که آنچه برای مسلمانان اتفاق افتاد و ب. »به این نکته مھم بپردازند

زیرا که پیشوایان کلیسای کاتولیک، تا آنجا که من می دانم، ھنوز ھم سالح خود را بر زمین «ھم اتفاق افتاده است، 

  . »، در ستیزه اند)یعنی اھل علم و فلسفه(و با کسانی که آنھا را اھل گمراھی و ضاللت می دانند  ننھاده 

اھند که ملت عرب از حالت عقب ماندگی نخستین خارج شد و در مسیر ھمگان آگ. اما محور دوم کنفرانس رنان *

و شتاب وی در این روند با ھیچ چیز جز فتوحات سیاسیش قابل مقایسه نیست، . پیشرفت فکری و علمی قرار گرفت

در میان  گونه بود که علوم¬بدین.... زیرا که در طول یک قرن خود را با علوم یونانی و ایرانی ھماھنگ و سازگار کرد

روم و بیزانس دو شھر بزرگی بودند که . اعراب پیشرفت شگفتی کرد و تمامی سرزمینھا تحت سیطره آنان قرار گرفت

اما روزگاری رسید که دانشمندان این مرکز ... الھیات و فلسفه در آنجا رواج داشت، بلکه کانون تمام معارف انسانی بود

بنیادھایی که برای علم و دانش ایجاد کرده بودند فرو ریخت، و کتابھای از بحث و تحقیق باز ایستادند، و تمامی 

اما عربھایی که در چنان جھلی غرق بودند، تمامی چیزھایی . پرارزشی که پدید آورده بودند به فراموشی سپرده شد

توسعه دادند و جامه که ملل متمدن پیشین رھا کرده بودند، برگرفتند و علوم فراموش شده را زنده کردند، آن علوم را 

آیا اینھا دلیل بر آن نیست که اعراب ذاتًا به علم و دانش عالقه . ای زیبا بر اندامشان پوشاندند که بی سابقه بود

  مندند؟ 

شده ای را ھم از ایرانیان آموختند، اما  این درست است که عربھا فلسفه را از یونان گرفتند چنان که علوم شناخته  *

ا که با فتوحات خویش کسب کرده بودند، توسعه دادند و تکامل بخشیدند و مطالب زیادی بر آنھا این دانشھایی ر

تکاملی که . بندی کردند¬اعراب این علوم را به صورت منطقی طبقه. افزودند و روشناییھای تازه بر آن علوم بخشیدند

می دھد که آنھا تا چه اندازه از روح تحقیق و آنان به علوم بخشیدند، حکایت از ذوق و استعداد کاملشان دارد و نشان 

فرانسویان، انگلیسی ھا، و آلمانھا از اعراب به روم و بیزانس نزدیکتر بودند و لذا به آسانی . دقت و نظم برخودار بودند

تمدن  از گنجینه ھای علوم آن دو مرکز استفاده کنند، اما نکردند، تا اینکه روزی فرا رسید که خورشید. می توانستند

در واقع پس از آنکه ارسطوی یونانی جامه عربی به . عربی بر فراز قله ھای بیزانس درخشید و پرتوش را به غرب تاباند

ی یونانی بود، ¬تن کرد و سیمای عربی پیدا کرد، مورد استقبال اروپاییھا قرار گرفت، یعنی تا زمانی که ارسطو در جامه

دلیل روشن دیگری نیست مبنی بر امتیازات اعراب واینکه آنان ازنظر فکری وذھنی  آیا این خود. غربیان وی را نشناختند

  مندند؟ ¬عالقه¬ھم ممتازند و ذاتًا به علوم

تا اواسط سده ی سیزدھم  ٧٧۵قطعًا آقای رنان قبول دارد که سرزمینھای اسالمی در طول پنج سده از سال * 

ت، و در این دوران جھان اسالم از نظر فرھنگ و علوم عقلی بر عالم دارای عالمان و متفکرانی بزرگ بوده اس) میالدی(

اکثر فیلسوفانی که به عنوان ھوشمندان سیاسی قرون : چنان که او خود می گوید. مسیحیت برتری داشته است

خواھم ¬نمی. اند¬نخستین اسالمی شاھد آنان بوده است، حراّنی، اندلسی، ایرانی، و یا از مسیحیان شام بوده

اند انکار کنم، اما ¬متیازات درخشان عالمان ایرانی را نادیده بگیرم، و نقش بزرگی که در جھان اسالم ایفا کردها

امیدوارم این اجازه را به من بدھند که بگویم حّراذیان عرب بودند، و اعراب وقتی اسپانیا را تسخیر کردند عربّیت خود را 

از اسالم به زبان عربی سخن می گفتند، و اینکه آنان آیین کھن صابئی  حفظ کردند، و حّرانیھا در طی چند قرن پیش

اکثر مسیحیان شام نیز عرب غّسانی بودند که به مسیحیت . خود را حفظ کردند بدان معنا نیست که عرب نبودند

جزیره العرب به این دلیل که در ) ٣(ابن رشد، و ابن طفیل) ٢(اما نمی توان گفت که کسانی چون ابن باجه،. گرویدند

زاده نشده اند، کمتر از کندی عرب ھستند، و خصوصًا باید توجه داشت که ھر ملتی فقط با زبانش از دیگر ملتھا متمایز 

ی ¬وانگھی، چرا فقط به نژاد و تبار فالن فیلسوف توجه کنیم و به شرایط و علتی که در آن زیسته و زمینه. می شود
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توان ناپلئون را ھم به فرانسه نسبت ¬اعتنا باشیم؟ اگر چنین باشد، پس نمی¬یرشد و پیشرفت او را فراھم آورده ب

شان را وطن ¬ھا دانشمندانی را که از جاھای دیگر آمده و سرزمین¬داد، و یا درست نیست که آلمانھا و یا انگلیسی

  . »خود قرار داده ند، از خود بدانند

عقل و خرد با عموم سازگار نیست «: ه اشاره کرده و بگویمدوست دارم در خاتمه به عوامل خاموش شدن این شعل *

ی زیبایی و جمال، ¬و جز نخبگان و متفکران و عالمان با آموزشھای عقالنی آن ھماھنگ نیستند و دانش، با ھمه

ھای تاریک و ¬کند، زیرا انسان جویای کمال مطلوب است و دوست دارد که در جھان¬تمامی آدمیان را راضی نمی

  . »زیست کند و پژوھندگان و فیلسوفان و عالمان نه آنھا را درک می کنند و نه می جوینددوردست 

   :ارنست رنان

  . الزم است که قبل از پاسخ به نقد سیدجمال، نسبت به وی ابراز ستایش و شگفتی بنمایم *

تأثیر او . ی ساخته استبا جمال الدین حدود دو ماه است که آشنا شدم و تأثیری که او در من گذاشت از کمتر کس«

رابطه ی «سخنانی که بین ما گذشت، وادارم کرد تا در سوربن کنفرانسی تحت عنوان . در من نیرومند و بسیار بود

شیخ جمال الدین، خود بھترین نشانه است بر درستی این نظریه ی مھم که سالھاست ... ایراد کنم» علم و اسالم

وقتی که با جمال . ینی به میزان ارزش کسانی است که از آن پیروی می کنندابراز می کنیم و آن اینکه ارزش ھر د

الدین سخن می گفتم و آزاد اندیشی و کرامت اخالقی و صراحت گفتارش را دیدم، احساس کردم که با یکی از 

در مقابل خود دوستان قدیم خود سخن می گویم، ابن سینا و ابن رشد و یا یکی از آن ملحدان بزرگ و بلندآوازه ای را 

در جھت آزادی انسان از اسارت ] اشاره است به قرون نخستین اسالمی[مشاھده می کردم که در طول پنج قرن 

  . تالش می کردند

به ... در بحث بسیار خوب و مفیدی که جمال الدین مطرح کرده، فقط یک نکته وجود دارد که حقیقتًا محل اختالف است

ی کنیم که روم و ھمچنین عرب در تاریخ انسانیت ارج و بھای زیادی دارند، اما این تأکید می گویم که ما انکار نم

توان گفت ھرچه که به زبان التین نگاشته شده و ¬می. جریانھای عظیم و مھم تاریخی نیازمند تحول و بررسی است

ت، یونانی نیست؛ تاج افتخار و شھرت آفرینی روم است، رومی نیست؛ ھرچه که به زبان یونانی نوشته شده اس

ھرچه که به عربی ھم نگارش یافته است، محصول عرب نیست؛ ھرچه که در سرزمین مسیحی پدید آمده، اثر پذیرفته 

. ھرچه که در سرزمین اسالم پدید آمده است، دستاورد اسالم نیست) بر این قیاس(از مسیحیت نیست و 

ام و آنچه که ¬ه نداشته و حق مطلب را ادا نکردهالدین چنین پنداشته است که من جانب انصاف را نگا¬جمال

این سخن که خشونت و درگیری در میان مسیحیان کمتر از . گویم¬ی مسیحیت نمی¬ی اسالم گفتم درباره¬درباره

از دست کاتولیکھا کشید، بھتر از آزارھایی که ) ۴(زیرا آنچه که گالیله. میان مسلمانان نبوده است، سخن حقی است

کشانم، در محفلی که با آراء ¬حال که چنین است، دیگر سخن را به درازا نمی... مسلمانان دیده نبودرشد از ¬ابن

خواھم که آیین ¬من نه از مسیحیان می... مشھور من در این باب آشناست، نیازی نبود که تمام عقایدم را تکرار کنم

ذارند، اما از روشنفکران ھر دو طایفه انتظار دارم که بدون خود را رھا کنند و نه از مسلمانان انتظار دارم اسالم را کنار بگ

اینکه عقایدشان جلو علم و دانش را بگیرد، به علم توجه کامل و جدی کنند، این انتظار ھم اکنون در نیمی از 

روزی که چنین امیدی برآورده شود، من و . کشورھای مسیحی برآورده شده و امیدوارم که در اسالم نیز چنین شود

  . آمد خواھیم گفت و جملگی طربناک خواھیم شد¬الدین به آن خوش¬جمال

الدین مرا با مطالب مھمی آشنا کرد و آن مطالب مرا در طرح نظریات اساسیم یاری کرد، و آن این بود که ¬جمال* 

بلکه در  ی اول حیات خود مانع پیدایش و رواج و استقرار علم و دانش در سرزمین اسالمی نبود،¬اسالم در نیمه
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۵ 
 

  . شود¬ی دوم بود که علم را خفه کرد و البته این مھم است، و ضمنًا از بداقبالی مسلمانان شمرده می¬نیمه

  

  پانوشتھا 

سزاوار نیست که قوم عرب، فلسفه اسالمی . رسد که ارنست رنان در این بند، محق باشد¬البته چنین به نظر می. ١

  . قومیت خود، مصادره نماید را که حاصل تالش اقوام دیگر است به نام

فیلسوف نامدار قرن ششم در اندلس و صاحب ) ق ۵٣٢(باجه ¬الصائغ و ابن¬ابوبکر محمدبن یحیی معروف به ابن. ٢

  . کتب و رسائل متعدد در منطق و فلسفه

رده وی کتب مھمی در فلسفه تألیف ک. از فیلسوفان قرن ششم) ق ۵٩٢) (طفیل¬ابن(ابوبکر محمدبن عبدالملک . ٣

  . است

وی به جرم اعتقاد به حرکت زمین گرد خورشید به وسیله ی . ریاضیدان و فیزیکدان ایتالیایی) م ١۶۴٢-١۵۶۴(گالیله . ۴

  . اخیرًا واتیکان از او اعاده ی حیثیت کرد. پاپ تکفیر شد

  

  http://www.iptra.ir/vdca49m0nna.html: آدرس خبر

  http://www.iptra.irکانون ايرانی پژوھشگران فلسفه و حکمت 

 


