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وج���ود فضایی دوقطب���ی در اواخر ق���رن نوزدهم و اوایل قرن بیس���تم میان 
پاییان به س���رعت در حال  جهان اس���ام و غرب بس���یار آش���کار ب���ود. ارو
گزارش »مرکز علم در نش���ریات ق���رن نوزدهم« آنان  پیش���رفت بودند. بنا بر 
رش���د قابل توجهی در بیش از صد حوزه از علوم تجربی، انس���انی، پایه و 
پاییان چندین مجل���ه علمی و تحقیقاتی  غی���ره داش���تند3. همچنین ارو
که می توانس���تند به بهترین وجه ممکن  کردند  را در قرن نوزدهم تأس���یس 
آخرین وضعیت علوم در سراسر جهان را به گوش مخاطبانشان برسانند. 

در آن سوی جهان، مسلمانان هنوز در حال کنارآمدن با مسائل سیاسی، 
دینی و انسانی بودند. در سرزمین اعراب، نواندیشان دینی و سنتی گرایان 
و انقابیون قصد ایجاد یک جنبش سیاس���ی- اسامی را داشتند. شیوخ 
مص���ری همچون محمد عب���ده )1849-1905م(، رش���ید رض���ا )1865-

3. http://www.sciper.org/browsing.html

اشاره
یکردهای علمی جهان اسام و غرب در قرن  در مسیر مطالعاتم دربارۀ رو
نوزده و بیس���ت، پرفسور اندرو ریپین اسام پژوه معاصر و استاد دانشگاه 
- اس���تاد راهنمای اینجانب در مقطع دکتری- مرا یاری کرد تا به بررس���ی 
پایی بپردازم. در این جس���تجوها به این نکته دس���ت  آرش���یو مجات ارو
پاییان، تعامل فرانس���ویان در این دو ق���رن از طریق  ک���ه از می���ان ارو یافت���م 
مجات علمی همچون »جهان مس���لمان«2 و »آس���یا« برای اش���اعه تفکر 
مسلمان در جهان، تاشی درخور بوده است؛ از این رو به توصیه پروفسور 
ریپین مطلب حاضر به زبان فارس���ی مهیا شد. از اهتمام ایشان به بسط 

گسترش مطالعات اسامی قدردانی می کنم. و 

یپی���ن که  زحم���ت مطالعه این کوتاه س���خن را  1. از اس���تاد راهنم���ای عزی���زم جناب پرفس���ور اندرو ر
کشیدند بسیار متشکرم .

گروهی این مجله را »جهان اسالم« می نامند.   .2 

 مجالت فرانسوی
پلی برای حضور آثار مسلمانان در اروپای

قرن نوزده و بیست1 

مقــالــه مجید دانشگر

چکیده: در دو قرن نوزده و بیس���ت، از میان اروپاییان، فرانس���ویان از طریق مجالت علمی همچون »جهان مس���لمان« و »آس���یا« برای اشاعه تفکر مسلمانان در جهان 

تالش���ی درخور نموده اند. به طوری که فرانس���ویان برای انتقال اخبار جهان اس���الم و عرب، بیش���تر به سراغ آرای انس���انی و عقیدتی مسلمانان می رفتند تا چشم انداز 

علمی جهان اس���الم را برای اروپاییان به تصویر کش���ند. نویس���نده در نوشتار حاضر با طرح مس���ئلۀ تعامل بین متفکران مسلمان و اروپایی از طریق انتشار این مجالت 

علمی، به اختصار از تالش های علمی مسلمانان در قرون نوزده و بیست و فعالیت های غربیان در تحلیل آثار مسلمانان، یاد می کند. وی سپس به مجله جهان اسالم 

و محتوای آن که در هر شماره به معرفی کتاب ها و آثار متفکران جهان اسالم در دو حوزه الهیات و حقوق و جامعه شناسی می پرداخت، اشاره می نماید و نام برخی 

از این کتب را ذکر می کند. در نهایت، لیست مجالت علمی اروپا در سال های 1800 - 1900 و نمونه ای از تصویر صفحه اول مجله جهان مسلمان را ارائه می نماید.

کلید واژه: مجالت علمی اروپاییان در قرن نوزده و بیست، تعامل متفکران مسلمان و اروپایی، مجله جهان مسلمان، رویکردهای علمی اسالم و غرب، مجالت علمی فرانسوی.
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که بیش���تر ب���ا ادبیات جهان اس���ام  پایی���ان و آنهایی  از ای���ن حی���ث، ارو
ی���خ و سیاس���ت خاورمیان���ه آش���نا بودن���د و گروه���ی آن���ان را  و ع���رب و تار
خاورش���ناس می نامیدن���د، به مطالعه آثار ش���یوخ مص���ری پرداخته و در 
کردند. برای مثال، یک پژوهشگر  مورد آنها دست نوش���ته هایی را منتش���ر 
کتاب این  ایتالیای���ی ب���ا ن���ام  د. س���انتیانا )1845-1931م( به بررس���ی 
ی در مجله مه���م مطالع���ات ش���رقی10 پرداخت.  االنس���ان ش���یخ طنط���او
همچنین برنارد کارادیفو )متولد 1867م(، پژوهشگری که دو کتاب مهم 
کتابش در سال 1921م  در  مورد ابن س���ینا11 و غزالی12 نگاش���ته است، در 
ی را یک���ی از عالمان صاحبنام  با عنوان متفکران اس���امی ش���یخ طنطاو
جهان اسام معرفی می کند.13 همچنین در سال 1908م، مجله معروف 
ی، مدرس  آسیا14 در صفحه 431 سرفصلی با تیتر »شیخ جوهری طنطاو
کتاب او با عنوان نظام العالم والعلم  زبان عربی مدرس���ه خدیوال قاهره و 

أو الحکمة اإلسامیة العلیا به چاپ رساند. 

بدی���ن ترتی���ب س���یر مطالع���ات آثار نواندیش���ان سیاس���ی و دین���ی جهان 
اس���ام در مج���ات قرن نوزده و بیس���تم ادامه داش���ت تا اینک���ه به مجله 
جه���ان مس���لمان15 برخوردیم که کمتر محقق مس���لمانی نام���ی از آن برده 
که ب���ه زبان فرانس���وی چاپ می ش���د، یک���ی از مجات  ب���ود. ای���ن مجله 
پاییان  که چش���م انداز علمی جهان اس���ام را برای ارو ارزش���مندی است 
ب���ه تصویر می کش���ید. این مجله، در هر ش���ماره به معرفی و بررس���ی چند 
اث���ر از آثار متفک���ران جهان اس���ام می پرداخ���ت. برای مثال، در ش���ماره 
نوامبر و دس���امبر سال 1909م مجله جهان مسلمان، قسمت ویژه ای را به 
جدیدترین منش���ورات جهان اسام  اختصاص داده  بود و سعی می کرده 

کشد. آخرین دستاوردهای علمی مسلمانان را به تصویر 

این مجله معرفی کتاب ها را در دو حوزه تقسیم می کند: الف( الهیات و 
کتاب هایی ویژه بود. که هر حوزه شامل  حقوق16 ب( جامعه شناسی17 

الف( الهیات و حقوق  
کتاب نوش���ته أبوالمعالي محمود  غایة األماني في الرد علی النبهاني: این 
ک���ه در دو جل���د  یک���ردی اعتق���ادی اس���ت  ش���کري األلوس���ي و دارای رو
نگاش���ته شده است. در جلد نخست محقق به بررسی مباحث الهیاتی 
کتفا  می پ���ردازد و در جل���د دیگ���ر ب���ه نگاه س���نتی دربارۀ مس���ئله تقلی���د ا

10. Rivista Degli Studi Orientali, iv (1911), pp. 762-773 

پژوهی می نام.ند ر گروهی این مجله را خاو
11. Bernard Carra de Vaux, AVICENNE,Paris: F.Alcan,1900

12. Bernard Carra de Vaux, GAZALI, Paris: F. Alcan, 1902

13. Les Penseurs De L'Islam, Paris Paris : Paul Geuthner,1921

14. Journal asiatique:

رشناسی  که به بررسی مطالعات خاو کنون به زبان فرانسه چاپ می شود  این مجله از سال 1822م تا 
و آسیایی می پردازد. 

15. Revue du monde Musulman

16 . Théologie et  Droit

17 . sociologie

که از فعاالن این جنبش  1935م( و طنط���اوی جوهری )1862-1940م(4 
بودن���د نیز حرکت های اصاح طلبانه خویش را تش���دید نمودند و افزون بر 
حضور سیاس���ی در بین جوامع اندیش���مند و متفکر، دست به قلم شدند 
ت���ی مانند  و آرای خوی���ش را ب���ه رش���ته تحری���ر درآوردن���د. همچنین مجا
»الهال« به سردبیری جرجی زیدان و »المنار« با مشارکت محمد عبده و 
رش���ید رضا از دیگر تریبون های مهم سیاسیون مسلمان مصری بودند. در 
همین حال اروپاییان از آنچه در جهان اس���ام رخ می داد، غافل نبودند و 
به خوبی محت���وای این مجات را رصد می کردند و جهانیان را در جریان 
آخرین تحوالت و اندیشه های مسلمانان، بویژه مصریان، قرار می دادند.5 

می   ت���وان گفت که مباح���ث نظری و اعتقادی متفکران جهان اس���ام در 
اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیس���تم، یکی از پرسروصداترین سوژه های 
علم���ی و خب���ری جه���ان آن دوران ب���ه ش���مار می رفت���ه اس���ت. از دیدگاه 
کلید اصل���ی این مباح���ث در آن دوران توس���ط جمال الدین  نویس���نده، 
افغان���ی )اس���دآبادی( )1838/9-1897م( متفکر ش���هیر جهان اس���ام 
ی برای مبارزه با استعمارگرایی  زده ش���د. افزون بر تاش های سیاس���ی و
غرب���ی، مجادله ه���ای علم���ی او با  افرادی چون س���ر احم���د خان هندی 
کتاب���ی ب���ا عن���وان  ی، در  )1817-1898م( و پاس���خ ب���ه دیدگاه ه���ای و
گردآوری  حقیق���ت مذهب نیچری و بیان حال نیچریان6 به س���ال 1881م 
گردش محمد عبده با عنوان الرد علی  که بعدها توسط دوست و شا شد 
الدهریی���ن به س���ال 1886م ب���ه زبان عربی ترجمه ش���د.7 بدی���ن ترتیب، 
محمد عبده توانس���ت تصویر مناظره مبتنی بر تفکر س���یدجمال الدین را 
به دیار مصر بکش���اند و به نوعی هم کیش���ان خویش را  درگیر نگارش های 
دقی���ق علم���ی و عاقان���ه  نماید. نگارش ه���ای عالمان مس���لمان به ویژه 
که س���ال ها  عالمان مصری هر روز بیش���تر و بهتر از دیروز می ش���د تا آنجا 
ک  بع���د آثار آنان مورد توجه بس���یاری از غربیان ق���رار گرفت. برای نمونه ژا
ژومیه در س���ال 1958م  به طور مفصل به بررس���ی دیدگاه ها، منش و آرای 
ی پرداخت.8 در حقیقت شیخ  سیاسی، قرآنی و تفس���یری شیخ طنطاو
یکردی نوین به سیاست، انسان و قرآن توانسته بود تصویر  ی با رو طنطاو
جدی���دی از اس���ام را در جهان غرب نمایش دهد. بس���یاری از متفکران 
کث���رت9 و تنوع آرا مدام  ی، نام او و آثارش را به دلیل  پای���ی هم عص���ر و ارو

تکرار می کردند.  

رده ش���ده است؛ اما ژاک  یخ تولد طنطاوی 1870م آو 4. هرچند در بیش���تر مجالت و دانش���نامه ها تار
که او متولد 1862م بوده است.  ژومیه فرانسوی با بررسی دقیق متوجه شده است 

5. در حقیقت الهالل و المنار قصد آشنا کردن اعراب با اندیشه های علمای مسلمان را نیز داشتند.
6 . he Truth about the Neichari Sect and an Explanation of the Necharis

7 . Refutation of the Materialists

8 . Jacques Jomier, Le Cheikh Tantawi Tantawi Jawhari Et Son Commentaire du Coran, 

Institute Dominicain d’Etudes Orientales Caire, Melanges 5. 

 .9بیش از س���ی کتاب از طنطاوی تا کنون به چاپ رس���یده اس���ت که بعضی از آنها مورد اس���تقبال 
بس���یاری از س���ران کش���ورهای هم عصر وی قرار گرفت و بعض���ی از آنها آمادگی خود ب���رای نامزدی 

کردند. جایزه نوبل را  اعالم 

جمالت فرانسوی پلی برای حضور آثار مسملانان در اروپای قرن 19 و 20
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پررنگ در این س���رزمین داش���ته باشد. حضور خاورش���ناس، زبانشناس، 
مصرپ���ژوه و محقق معروف فرانس���وی، ژان فرانس���وا ش���امپولیون )1790-

که  ی سنگ نوش���تۀ رزتا 23 نمون���ه ای بود  کاو 1832(،22  در مص���ر ب���رای وا
یادی به داش���تن رابطه با دولت مصر دارد.  نش���ان می داد فرانس���ه عاقه ز
ی���ادی را در حوزۀ علوم انس���انی  پاییان مجات ز گفته ش���د ارو چنانچ���ه 
ک���رده بودن���د که باعث می ش���د ت���ا پژوهش���گران تمایل داش���ته  تأس���یس 
باش���ند، برای دانس���تن چیس���تی ذات بش���ری و جامعه پیرامونش، دیگر 

کنند.  اخبار جهان، به ویژه جهان اسام را دنبال 

 فرانس���ویان برای انتقال اخبار جهان اس���ام و عرب بیش���تر به سراغ آرای 
که  انس���انی و عقیدتی مس���لمانان می رفتند تا انعکاس���ی واقع���ی از آنچه 
مس���لمانان در قرن نوزده و بیستم بودند را به تصویر بکشند و نشان دهند 
که میراث برجا مانده از اسام نزد مسلمانان در چیست. همچنین ورود 
که بیش���تر پایۀ علوم انس���انی  را تش���کیل می دادند،  کتب مهم فرانس���وی 
اس���ام و مص���ر را به ش���کل جدی تحت تأثی���ر قرار می داد و این نش���ان از 

پایی بود.    سطحی از تعامل بین متفکران  مسلمان و ارو

22. Jean-François Champollion

23. Rosetta stone 

کت���اب در صفحه 785 ش���ماره نوامبر مجل���ه المنار نقد و  می کن���د. این 
بررسی شده است. 

االجوبة المرضیة: نگاش���ته پژوهش���گر س���وری با نام جمال الدین قاسمی 
که در باب آداب عبادت س���خن می گوید. این  )1866-1914م( اس���ت 
کتاب در صفحه 778-776 مجله المنار شماره نوامبر نقد شده است. 

ب( جامعه شناسی
یکردی  ی است و با رو نهضة االمة و حیاتها: این کتاب تألیف شیخ طنطاو
انتقادی به بررس���ی جنبش های مسلمانان پرداخته است. مجله الهال 
در صفحه 128 شماره نوامبر اطاعات بیشتری از این کتاب را در اختیار 

خوانندگان قرار داده است. 

که احمد الفضلی المص���ری آن را از زبان  کتابی اس���ت  النف���س الیابانیة: 
 ژاپن���ی ب���ه عربی ترجمه کرده اس���ت. اص���ل این کتاب تالیف س���کورای 
)桜井( اس���ت. مجله الهال در صفحات 191 و 192 شماره دسامبر به 

کتاب پرداخته است.  بررسی این 

یکردی فمینیس���تی در ب���اب آزادی زنان به  کتاب با رو تحری���ر المرأة: این 
قلم قاس���م امین نگاش���ته ش���د. قاس���م امین یکی از پیش���روهای جنبش 
النهض���ة در مص���ر ب���ود و از حقوق زنان دف���اع می کرد. او ت���اش می کرد تا 

نابرابری موجود بین زنان و مردان در جامعه را فریاد بزند.  

که توسط احمد  گوس���تاو لوبون18  روح االجتماع: نوش���ته محقق فرانسوی 
فتحی زغلول پاشا )1863-1914م( ترجمه شد.

کت���اب نیز ب���ه قلم ادم���ون دومولن  س���ر تق���دم االنکلی���ز السکس���ونیین19 این 
)1852-1907م( توس���ط احم���د فتح���ی زغلول پاش���ا از فرانس���ه به عربی 

ترجمه شد. 

که آلفونس اسکریوس20 آن  کتاب هایی است  لیة. از دیگر  التربیة االس���تقال
کتابخانه المنار موجود است.  را به فرانسه  نگاشته و در 

کتاب پایانی  که سه  مجله جهان مسلمان در پایان این بخش می نویسد 
معرفی ش���ده در بخ���ش جامعه شناس���ی در قاهره بس���یار م���ورد توجه قرار 
گرفتن���د.21 ب���ه هرحال این پرس���ش پیش می آید که چرا فرانس���ویان تا این 
یج آرای مس���لمانان عرب ی���ا بهتر بگوییم اصاح طلبان  حد به دنبال ترو
و فعاالن  سیاس���ی و اجتماعی عرب بودند. با وجود مس���ائل سیاس���ی و 
که به دلیل آنها فرانسه نتوانست مانند انگلستان پایگاه  اس���تعمارگرایانه 
مستحکمی در مصر بنا کند؛ اما از سالیان دور سعی کرده بود، حضوری 

18.Gustave Le Bon (1841-1931)

19.Demolins, Edmond. A quoi tient la supériorité des Anglo-Saxons. F.-Didot et cie, 

1897.

20. Alphonse Esquiros

21.Ces Trois derniers ouvrage de sociologie ont fait grand bruit ... au cairo

نمونه ای از تصویر صفحه اول مجله جهان مسلمان

جمالت فرانسوی پلی برای حضور آثار مسملانان در اروپای قرن 19 و 20


