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دیگــرناگشتهها
نقدهای مسیحی ،برهانهای اسالمی
دف ��اع نوگرایانه رشید رضا از اسالم؛ ترجمه و تحلیل از سیمون ِای.
وود؛ آ کسفورد :وان  -ورلد20081 ،
ب���ا وج���ود عالقه فزاین ��دۀ محاف ��ل دانشگاهی ب ��ه تفکر م ��درن اسالمی،
بسی���اری از برجستهترین آثار متفکران مسلم ��ان قرن نوزدهم و بیستم به
زبانهای اروپایی ترجمه نشده ،در دسترس نیست .محققان این حوزه
ً
نی���ز عموما به تحلی ��ل جزئیات محتوای واقعی این آث ��ار نپرداختهاند؛ از
ای���نرو ،هرچن ��د در زمین ��ۀ تفکر اجتماع ��ی و سیاسی اسالم ��ی کارهای
ز ی���ادی انج ��ام ش ��ده اس ��ت ،در واق ��ع بسی ��اری از اندیشههای ��ی ک���ه
روشنفکران مدرن مسلمان آنها را پیشنهادهاند ،تا کنون جز به صورت
ُمدهای سطحی بررس ��ی نشدهاند .کتاب جدید سایمون ْ
وود با عنوان
نقده ��ای مسیح ��ی ،بره انهای اسالمی ،ترجمه و تحلی ��ل دقیقی از یکی
�ان برجسته در اوای ��ل قرن بیستم
از مغفولماندهتر ی ��ن متفک ��ران مسلم � ِ

اس���ت و ت ��ا حدی ای ��ن کاست ��ی را جبران میکن ��د .بنا بر رسال ��ه دکتری
ْ
وود در س ��ال  2004در دانشگ ��اه تمپ ��ل 2،ب ��ه راهنمایی محم ��ود ایوب،

نقده ��ای مسیح ��ی ،برهانهای اسالمی ،ترجمه و تحلی ��ل مجموعهای از
شان���زده مقال ��ه به قلم رشید رض ��ا است .رضا در این مق ��االت در مقابل

دیگـــــــــرنگــــاشـتههـا

نقدهای مسیحݡݡی،
برهانهای اسالمݡݡی
کترینا ایوانیا Katharina Ivanyi – Princeton University
سیدمحسن اسالمݡی
چکیده :کتاب نقدهای مسیحی ،برهان های اسالمی اثر سایمون
وود ،ترجم ��ه و تحلیل مجموع ��ه ای از شانزده مقاله به قل ��م رشید رضا از
متفک ��ران مسلم ��ان برجست ��ه در اوای ��ل ق ��رن بیست ��م اس ��ت .رض ��ا در این
مق ��االت ،در مقابل نقده ��ای مبلغان مسیحی و سکوالره ��ا ،از اسالم دفاع
نم ��وده اس ��ت .نویسنده در ابت ��دا مقاله ،پس از بیان ه ��دف رضا از نگارش
مق ��االت خود و محت ��وای آن ها ،به معرفی کتاب وود ،استدالل ها و شیوه
ک ��ار وی در نگ ��ارش کت ��اب می پ ��ردازد .در انته ��ا ،با بیان مختص ��ر محتوای
کت ��اب در قالب فصول مجزا و ارزشیاب ��ی ترجمه کتاب وود ،مقاله خویش
را به پایان می رساند.
کلی ��دواژه :کت ��اب نقده ��ای مسیح ��ی ،بره ��ان ه ��ای اسالم ��ی ،سایمون
وود ،رشید رضا ،دفاع از اسالم ،نقده ��ای مبلغان مسیحی و سکوالرها،
معرف ��ی کت ��اب.
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نقده���ای مبلغان مسیحی و سکوالرها ،از اس�ل�ام دفاع کرده است .این
مق���االت اول بار در مجله المنار (بین سالهای  ،)1903 - 1901در پاسخ
ب���ه نشریات مختلفی بود ک ��ه در صدر آنها ابح ��اث المجتهدین (مجله
نیق���وال جبرئی ��ل) قرار داشت ،و نی ��ز در پاسخ به مقاال تی ب ��ود که مبلغان
پروتستان در مجال تی مثل بشیر السالم و رایات صهیون منتشر میکردند.
س���ه مقالۀ آخ ��ر کتاب در واکنش به مقاال تی اس ��ت که در مجله سکوالر
 اومانیستی فرح انط ��ون ،یعنی الجامعه ،نوشته شدهاند .در  1905رضاب���ر آن شد تا این شانزده مقاله را جمع و در کتابی مستقل منتشر کند ،و
نام آن را شبهات النصارا و حجج االسالم نهاد (ویراستهای دوم و سوم
پ���س از مرگ رضا ،به ترتیب در سالهای  1947و  ،1956منتشر شدند).
گرچ���ه بنای اولی ��ه آن بوده است که به نقدهایی پاس ��خ دهد که در آثار
ً
مبلغ���ان مسیحی و سکوالرها علیه اسالم ط ��رح شده بود ،عمال مقاالت
مجال آن را فراهم کردند تا رضا بحثهای گستردهتری دربارۀ مباحثی
چ���ون ماهیت دین ،وحی و نص ،رابطه اس�ل�ام و دیگر ادیان ،و اهمیت
مرجعیت دینی و سیاسی در اسالم و مسیحیت طرح و بحث کند.
رضا در مقدمه کتاب توضیح میدهد که ترسی از این ندارد که حمالت
وارده ب���ه اسالم موجب تغیی ��ر دین مسلمانان به مسیحی ��ت شود ،بلکه
;1. Christian Criticisms, Islamic Proofs: Rashid Rida’s Modernist Defense of Islam
Translation and analysis by Simon A. Wood; Oxford: Oneworld, 2008, 226 pp. Price HB
£40.00.
2. Temple University ; Princeton University.
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ً
بیشت���ر بی���م آن دارد ک���ه مسلمانان اساس���ا در دین و دیان���ت شک کنند
(ص .)69از ای���ن روس���ت که او بر خود فرض میداند ب���ه اظهاراتی از این
ً
قبیل پاسخ دهد :اسالم اساسا به نسبت مسیحیت نازلتر است؛ اسالم
ً
دینی اساسا ضدعقلی است؛ قرآن ناسازوار و مغشوش است؛ مسلمانان
دست���ور قرآن درب���اره تورات و انجی���ل را وقعی نمیدهن���د؛ اسالم فقط در
صورت���ی میتواند با غرب به چالش برخیزد ک���ه مسلمانان سیاست را از
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شد ،موجب تعضیف اسالم میشود.
وود گذشته از ترجمۀ متن شانزده مقاله ،ارز یابی اندیشمندانهای از چند
موض���وع مقتضی که رضا دربارهش ��ان سخن گفته است ،به خواندهاش
ارائ���ه میدهد .او ب ��ر پرسش روابط مسلمان  -مسیح ��ی متمرکز میشود،
و نی���ز بر ط���رق متنوعی که متفکران مسلمان ب ��ا «مدرنیته» درگیر شدهاند
(اگرچه وود هیچ تعریفی از اصطالح «مدرنیته» به دست نمیدهد).

مرجعی���ت دینی جدا کنن���د ،و  . ...رضا به هر یک از این نقدها بهتفصیل
ً
پاسخ میدهد .پاسخهای او گاه کامال اصیل و غیرمدافعهگرانهاند و گاه

فص���ل اول خالص� �های از دورنم ��ای گفتمانه ��ای مسلمان ��ان دوران

کمتر چنیناند.

کالسی���ک و مدرن در ب ��ارۀ مسیحیت پی ��ش مینهد .سپ ��س ،در فصل

ً
از اولین چیزهایی که توجه خواننده را جلب میند ،طبعا این است که

دوم ،بحث���ی دربارۀ زمین ��ه تاریخیای که آثار رضا باید در سیاق آن فهم

رضا به ط���ور غیرمنتظرهای دو تعبیر «استدال له���ای مغلوط مسیحیان»
و «برهانه���ای اس�ل�ام» را در عنوان کن���ار هم نهاده اس���ت .رضا توضیح
ً
میده���د ک���ه وی تعمدا بن���ای مقایسه دو دی���ن ،یا دو جامع���ۀ دینی را
نداشت���ه است ،بلک���ه او استدال لهای���ی را که بعض ��ی مسیحیان  -که
ً
لزوما نمایانگ���ر ذات مسیحیت نیستند  -پیشنهادهاند ،با آنچه که به
ً
نظ���ر او اسالم آرمانی است (و البته ،لزوم���ا اسالمی نیست که همقطاران
مسلم���ان او نمایان میکنند) مقایسه میکند .ب���ازی با کلمات رضا در
تعبی���ر شبهات نیز قابل توجه است .شهبه ،یعنی «استدالل مغلوط» که

شون���د ،ارائ���ه میشود .فصل سوم ب ��ه تحلیل جامع دیدگ ��اه رضا دربارۀ
مسیحیت ،در شبهات اختص ��اص یافته است (همراه با بحثی جالب
توج���ه درباره مفهوم دین فطرت) ،و فصل چهار ب ��ه این میپردازد که آیا
میتوان بهدرستی رضا را «بنادگرا» دانست یا نه.
وود بهخوب���ی مفهوم «بنیادگرای ��ی» را ساختشکنی میکند و استدال ل
میکن���د که در عوض باید رضا را «مدرنیست» دانست .با این حال ،وود
در بح���ث خ ��ود در ب ��ارۀ «بنیادگرایی» به ی ��ک نکته مهم اش ��اره نمیکند:
ً
ً
معم���وال کسانی که تحت عنوان «بنیادگرا» ق ��رار میگیرند ،عموما قائل به

موجب شک در اذهان مسلمین میشود (همان ،پاورقی ص.)31
رض ��ا به مقایسۀ متون آیین یهود ،مسیحیت و اسالم میپردازد و با وسواس
و دق ��ت ،دیدگاه سنتی مسلمانان دربارۀ تحریف ت���ورات و انجیل را پیش
مینه���د .به ع�ل�اوه او تحوالت سه دین را بر حس���ب چرخ ه زندگی انسانها
توضی���ح میدهد؛ یعنی این سه دی���ن ،به ترتیب به ای���ن دورههای زندگی
شبیهان ��د :کودکی ،نوجوان���ی ،و بلوغ .افزون بر ای���ن ،او اسالم و مسیحیت را
ب���ر اساس س���ه هدفی که برای دی���ن قائل است ،مقایس���ه میکند؛ یعنی .1
«تصدیق باورهایی که موجب کمال عقل میشوند»« .2.پرورش اخالقیاتی
که موجب کمال نف���س میشوند»« .3 .کمال اعمالی که بهروزی و سود بر
اساس آنها به دست میآید و موجب کمال بدن میشوند» (ص.)87
ذاتی آم���وزه مسیحی ،و نیز ب���ر «ز یادهروی» آن
رض���ا ب���ر غیرعقالنیبودن ِ

در آموزههای اخالقی تأ کید میکن���د .به نظر رضا ،دستورات اخالقی از
قبیل «دشمنانت را دوست بدار» و «برای آنان که به شما جفا میکنند،
ً
دعا کنی���د» نه تنها تحقیرکنندهاند ،اساس���ا از آدمی چیزی میخواهند
ک���ه ق���ادر ب���ه انج���ام آنه���ا نیس���ت .رض���ا در مقاب���ل غیرعقالنیب���ودن
مسیحیت ،بر اسالم چونان «دین عقل» تأ کید میکند .نیز او بهتفصیل
ب���ه جداییناپذی���ری سپهره���ای دین���ی و سیاسی در اس�ل�ام میپردازد،
و است���دالل میکن���د که «مرجعی���ت مدن���ی در اسالم از دی���ن به دست
میآی���د ،یا اینکه [باید بگویی���م] مرجعیت مدنی همان مرجعیت دینی
اس ��ت» (ص .)199جدایی این دو ،چنانکه در اروپای مسیحی محقق
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آنند که اسالم باید در عرصۀ سیاست جایگاه کلیدی داشته باشد .این
بدان معناس���ت که غالب آنهایی «بنیادگرا» نامیده میشدند ،باید ذیل
مقولهای که امروزه رایجتر است ،یعنی «اسالم سیاسی» یا «اسالمگرایی»،
ً
ق���رار گیرند .قطعا رضا معتقد بود که اس�ل�ام باید در قالب اصطالحات و
تعابی���ر سیاسی بیان شود ،و بدین سب���ب است که او ابعاد تفکر عبده را
به شکلی سیاسیتر گسترش میدهد.
ً
ظاه���را ب���ه هنگ���ام بح���ث از تفک���ر اسالمی م���درن ب���ا یک���ی از دو مشکل
طبقهبن���دی ی���ا معناشناخت���ی روبرویی���م .هن���وز ه���م راجع ب���ه تعار یف
مقوالت���ی چ���ون «سلفی»« ،مدرنیس���ت»« ،اسالمگرا» ،و مانن���د آنها توافقی
وجود ندارد؛ نیز دربارۀ اینکه کدام تفکر باید ذیل کدام یک از این عنوان
قرار بگیرد ،توافقی نیست .وود به «میزانی از ابهام» (ص )21درستی اشاره
ً
میکند ،و مطمئنا تحقیق او به همچون بنیانی مورد نیاز برای بحثهای
احیاشده در این موضوع ،کمک میکند.
ترجم���ه وود درج���ه یک اس���ت؛ با ای���ن حال ،ب���ه سب���ب «مقدمشمردن
امانت���دار ی بر روانی متن» (ص )66گاه موجب شده است ترجمه ز یاده
از ح���د لفظ به لفظ باشد ،و این ام���ر باعث دشوار ی متن شده است .به
ع�ل�اوه ،بعضی مطالب که متخصصان مطالعات اسالمی یا کسانی که
دان���ش مناسبی از زبان عرب���ی دارند ،بهآسانی آنه���ا را میفهمند ،ممکن
اس���ت ب���رای خوانندۀ ع���ام مشکل باشن���د .این ام���ر حاشیههای���ی را در
پاورق���ی میطلبد؛ ب���ا این حال ،پاورقیها ،همچ���ون کتابنامهای که وود
تنظیم کرده است ،عالیاند.
نه ��ای اسالمی مطالب بسیار
در مجم���وع ،کتاب نقدهای مسیحی ،برها 
ارزشمن���دی بر مطالعات تفکر مدرن اسالمی افزوده است .این کتاب به
همۀ کسانی که میخواهند درباره اندیشههای یک شخصیت کلیدی
مسلمان اوایل قرن بیستم درباره مسیحیت ،روابط مسیحی  -مسلمان،
و جایگاه دین در سپهر سیاسی چیزی بیاموزند ،توصیه میشود.
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