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One of the foundations of Islamic civilization was the attention Islam pays to science. Islamic civilization 
quickly became associated with various sciences, and with its rich teachings, the groundwork was laid 
for the growth of various sciences among Muslims. Several factors are involved in this scientific thrive 
that can be used as an approach in recreating the role of science in modern Islamic civilization. Using a 
descriptive-analytical method, this study examines the factors involved in scientific thrive in Islamic 
civilization. The findings depict that the following factors provided the necessary ground for introduction 
of scientific discussions and the development of various sciences among Muslims: the role of Islamic 
teachings in encouraging the learning of science and its importance, the events of the advent of Islam 
and disagreements among Muslim in various theological issues, the contiguity of Islam to other religions, 
the need to interpret and clarify religious teachings, Islamic encouragement to learn new sciences and 
the unique language of science and religion. 
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  اسالمی تمدن در علم ییشکوفا عوامل

 یاسالم نینو تمدن در آن نقش نییبازآفر و
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 چکیده
 سرعع به اسالمی تمدن بود. علم به اسالم توجه اسالمی، تمدن هاییهپا از یکی

 در مختلرف علوم رشد زمینه خود غنی معارف با و کعد بعقعار ارتباط مختلف علوم با
 از توانمی که دارد متعددی عوامل علمی شکوفایی این شد. فعاهم مسلمانان بین
 بهرع  اسرالمی نروین سرازیمردنت در علم نقش بازآفعینی در رهیافتی عنوانبه آن
 تمردن در علم شکوفایی عوامل به تحلیلی، ر توصیفی روش با پژوهش این در بعد.

 هرایآمروز  نقرش دهردمری نشران تحقیر  هراییافتره شرود.می پعداخته اسالمی
 اختالفرا  و اسرالم صردر وقایع آن، اهمی  و علم فعاگیعی به تشوی  در اسالمی

 تفسیع لزوم دیگع، ادیان با اسالم جواریهم مختلف، کالمی مباحث در مسلمانان
 و علمری واحرد زبران و جدید علوم فعاگیعی به اسالم تشوی  دینی، تعالیم تبیین و

 مسرلمانان بین گوناگون علوم رشد و علمی مباحث طعح بعای را الزم زمینه دینی،
 کعد. فعاهم

 م.عل اسالمی، نوین تمدن تمدن، اسالم، دین، :یکلید واژگان

                                                
 قم، ایران. استادیار گروه الهیات و معارف اسالمی دانشکده شهید محالتی ،- mdehqan23@gmail.com. 

DOR: 20.1001.1.37952538.1400.1.1.6.4 

 

https://dorl.net/dor/20.1001.1.37952538.1400.1.1.6.4


 2011بهار و تابستان / یکم/ شمارۀ  اول/ سال  تمدنی انقالب اسالمیگفتمان های پژوهش      231

 مقدمه

 کهرد. خهود داروام شههیهم براى را بشر که بود پیشرفتی و سعادت کامل برنامه اسالم جاودانه ارمغان
 جهانیهان بهه را خهود بودنهد گمراههی در مهردم و فرورفتهه کییتار در جهان که اىدوره در تمدن نیا

 جههت سه منا غنهاى و اصهالت داراى خهود، غنهی معهارف بههباتوجهه اسهالم دیهن کرد. معرفی
 تمهدن بهود. علهم بهه توجهه اسهالم، تمهدن ههاىپایه از یکی است. تمدنی شکوفایی و سازىتمدن

 قهرار توجهه مهورد اسهالم در گونهاگون علهوم و کهرد برقرار ارتباط مختلف علوم با سرعتبه اسالمی
 بهین در اسهالم تمهدن علمهی شهاخ  شهد باعه  اسهالم جههان در گونهاگون علوم رشد گرفتند.

 شاخ  برجستگی برسد. شکوفایی به و شود متحول بسیار سرعت با دیگر سازتمدن اىهشاخ 
 اند.کرده تأکید آن بر نیز مستشرقان بلکه مسلمانان، تنهانه که است امرى اسالم تمدن علمی

 در تواننهدمی گوناگون علوم و است اسالمی نوین تمدن هاىشاخصه از یکی علوم شکوفایی
 با آن ارتباط و اسالمی تمدن شکوفایی بپردازند. نقش ایفاى به اسالمی نوین تمدن تحقق راستاى

 تحقهق راسهتاى در بهود. نهفتهه اسالم دین در که بود هاییویژگی و عوامل معلول گوناگون، علوم
 علهم، آفرینهینقهش بهدون و بپردازند خود نقش بازآفرینی به باید عوامل این اسالمی نوین تمدن
 عوامهل کهه اسهت ایهن اصهلی سهاال پهژوهش ایهن در شد. نخواهد محقق اسالمی نوین تمدن

 شد باع  که بود نهفته اسالم دین بطن در عواملی چه و چیست اسالمی تمدن در علم شکوفایی
 شود. شکوفا اسالم تمدن علمی ُبعد و کند برقرار ارتباط گوناگون علوم با اسالم تمدن

 بهه نیهز متعهددى مقهاتت تمدن، و علم رابطه و سازىتمدن در علم مهم نقش بهباتوجه
 موضههو  بههه تمههدن و فرهنهه  و علههم رابطهه زاویههه از برخههی اسههت. درآمههده تحریههر رشهته

 رابطهه» عنهوان بها اىمقاله در (5831) محمدآبادى نژادحسن حمید آقاى مانند اند؛پرداخته
 با علم رابطه به ستا کرده سعی که «مطهرى شهید دیدگاه از اسالمی تمدن و فرهن  با علم

 به ایشان راستا این در بپردازد. مطهرى، استاد شهید، متفکر منظر از اسالمی تمدن و فرهن 
 کهه دارد اذعان هم نکته این به و پردازدمی دو این بین تفاوت و فرهن  و تمدن مفهوم و معنا

 علهم شهکوفایی لعوامه بهه مقالهه این دارند. متقابل تأثر و تأثیر یکدیگر در فرهن  و تمدن
 است. پرداخته فرهن  و تمدن شناسیمفهوم به بیشتر و نپرداخته
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 محمدرضها آقایان مانند اند؛کرده بررسی را خاص دوره یک در علم اهمیت دیگر برخی
 اسهالمی تمدن علمی کوفاییش» عنوان با اىمقاله در (5898) نژادمهدى سیدرضا و بارانی

 و توجهه فاطمیهان دوره علمی هاىجنبه بررسی به که «خاورشناسان دیدگاه از فاطمیان دوره
 ایهن کنند. بررسی را دوره این در علمی شکوفایی اندکوشیده و کرده واکاوى را آن از زوایایی

 دوره در گوناگون لومع رشد و پرداخته علمی رشد موضو  به تاریخی نگاه از بیشتر نیز مقاله
 است. رسانده اثبات به را فاطمیان

 پیشهرفت در علهم نقهش اهمیهت بهه متعدد آثار با اندکرده سعی اندیشمندان درمجمو 
 ایهن تفاوت بپردازند. اسالم حاکمیت پرچم زیر علوم پیشرفت به نیز آثار برخی در و جوامع

 نقش اسالمی تمدن در علوم وفاییشک در که است عواملی واکاوى در دیگر، آثار با پژوهش
 ایفهاى بهه و شهوند فعال باید نیز اسالمی نوین سازىتمدن راستاى در عوامل این و اندداشته
 بپردازند. نقش

 اسالم در علم اهمیت

 انسان معنوى و مادى رشد زمینه که است تمدن گیرىشکل عوامل ترینمهم از دانش و علم
 است. علم به بنیادى توجه و گراییعلم اسالمی تمدن هاىاخ ش از یکی کند.می فراهم را

 اسهت. آن تحقهق بهراى اساسهی کلید علم معنوى، و مادى از اعم سازىتمدن ابعاد تمام در
 رکهود و سقوط طرفی از و کندمی فراهم را اسالمی نوین تمدن تحقق زمینه علمی شکوفایی

 فرازوفهرود بها تمهدن فرازوفرود درواقع دارد. بالدن به را دانش و علم توقف و رکود نیز تمدن
 تعهالی و رشهد ههاىضرورت و هاظرفیت از یکی عنوانبه علم دارد. دوسویه اىرابطه دانش
 اکهرم رسهول دنیاسهت. دو ههر در انسان سعادت و نجات عامل که است جامعه و انسان

 ثهانی، )شههید «برهانهد جههنم شآته گزند از را مامنی تواندمی علمی نوشتار» فرمایند:می
 بهه تحهول دنیها در کهه اصهلی و هاستخوبی همه منبع دانش و علم درواقع (.568 :5835
 علهم محهور بر زندگی چرخ و است علم چرخد،می آن پاشنه بر کارها همه و آوردمی وجود

 و کهار یچهه کهطورىبه است؛ کرده پیدا وابستگی علم با بشر حیات شئون همه و گرفته قرار
 :5833 )مطههرى، داد انجهام تهواننمهی علهم کلید با جز را بشر زندگی شئون از شأنی هیچ

https://www.magiran.com/paper/1405796
https://www.magiran.com/paper/1405796
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 را تمهدنی تاریخ طول در و است علم تمدن، ساخت در عوامل ترینمهم از یکی لذا (.531
 شود. واقع ماثر باشد توانسته علم به توجه بدون که یافت تواننمی

 یکهی است. فراخوانده تعلم و تعلیم به را هاانسان و دارد علم هب اىویژه توجه اسالم دین
 اسهالم اسهت. دانشمندان به ژهیو توجه و دانش و علم به توجه اسالمی، تمدن هاىویژگی از
 شهمرد تزم فرد هر براى را علم لیتحص و برخاست دانش و علم از تیحما به ابتدا همان از
 کرد.  یترغ و قیتشو دانش و فرهن  گسترش و توسعه و شاگردان آموزش به را علما و

 همهواره روایات و آیات در است. شده داده بسیارى اهمیت آموزىعلم و علم به قرآن در
 علهم هرگونهه بلکهه ندارد، وجود خصوص این در خاصی قید و شده توصیه علم فراگیرى به

ْو  اْلِعْلم   ُاْطُلُبوا» حدی  هبباتوجه است. گرفته قرار توجه مورد معنوى و مادى زندگی در مفید ل   و 
ْیِن  ِان   ِبالصِّ ب   ف  ل  ة اْلِعْلِم  ط  ریض  لى ف   فراگیریهد را دانهش (؛518 :5835 ثهانی، )شههید ُمْسِلم ُکلِّ  ع 
 تهوانمهی ،«اسهت واجه  مسلمانی هر بر دانش تحصیل زیرا باشد؛ چین کشور در هرچند

 منظهور بلکهه نبهود، دینهی و قرآنهی معارف شدمی یافت چین در روز آن در که دانشی گفت
ة مةکالح» حدی  در دقت با است. دنیوى مفید هاىدانش  مکأحا  وجا  ثماایفح الماممن ضاالة

 شما از هریک پس است. مامن شدهگم حکمت (؛589 ق:5249 النی،ی)ج أخذهایفل ُه ت  ال  ض  
ة مةکالح» هاىوایتر همچنین و «کند. دریافت و بگیرد را آن یافت، هرجا را اشگمشده  ضالة
فاق أهل من ولو مةکالح فخذ المممن  شهدهگهم مهتکح (؛533 :54 ج ،5834 )مازندرانی، النة
ةُ » و «باشد نفاق اهل از گرچه ابیدر را متکح است. مامن ْلِحْکم  ةُ  ا  اْطُلُبوهاا اْلُمامِمِن  ضاال   ف 

ْو  ل   را آن پهس اسهت. باایمان شخ  شدهگم دانش (؛646 ق:5252 )طوسی، اْلُمْشِرِک  ِعْن    و 
 شهودمهی یافهت مشهرکان نهزد آنچهه است روشن نیز «باشد مشرکان نزد هرچند کنید طل 

 کهار بهه زنهدگی در کهه اسهت دیگرى مفید علوم بلکه نیست، الهی علوم و توحیدى معارف
کید نکته این بر روایات این است. آنان نزد گاه و آیدمی  شهدهگهم دانش و علم که کنندمی تأ

اِة  کلماه» گیرنهد:فرامی را آن بیابند، هرکس نزد و جا هر و است، مامنان ةُ  اْلِحْکم   اْلُمامِمِن  ضاال 
یُث  ح  ا ف  ج  ه  ُهو   و  ق   ف  ح   را آن جها ههر اسهت. مهامن شدهگم دانش (؛659 :5834 )پاینده، ِبها ا 
 اسهت ارزشهمند اسالم نزد آنچه که شد مشخ  روایات این با «است. سزاوارتر آن به بیابد
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 دنبهال بهه بایهد همهواره هاانسان و دارد تعلق هاانسان همه به و ندارد وطن علم و است علم
 باشند. آن یافتن

 علم رکود موج  تنهانه اسالم و اندشده دعوت علم فراگیرى به همه اسالم مبین دین در
 علم کس  هاىراه از یکی گردید. آن چشمگیر رشد باع  خود، ظهور با بلکه نشد، دانش و
 ههاىشهاخه همه گسترش است. جهان علمی هاىظرفیت تمام از استفاده علوم، گسترش و

 فهراهم سهازىتمهدن بهراى را تزم هاىزمینه ، ...و انسانی تجربی، دینی، علوم از اعم علوم
 گیهرد.دربرنمهی را دینهی علهوم فقه  و شودمی شمرده فریضه آن عام معناى به علم کند.می

 همهین بهه و مسهتقل اىفریضهه نه و دانندمی شرعی مسائل گرفتن یاد را علم اشتباهبه برخی
 معنهاى به را «سلِم ُم  لة کُ  لىع   ریضهف   لمالِع  ُب ل  ط  » درنتیجه و روندنمی دیگر علوم دنبال به جهت

 نهژاد)حسهین کننهدمهی عبهور آن کنهار از سهادگیبهه و پندارنهدنمی دنیا علوم از علمی اخذ
 (.61 :5831 محمدآبادى،

 صهنایع و فنهون علهوم، گهرفتن در کهه بوده این مسلمانان بین علم پیشرفت سرعت علل از یکی
 بردنهد.مهی بههره آن از یافتنهدمهی ههرکس دسهت در و نقطهه ههر در را علم و ورزیدندنمی تعص 

 جههان بهه گونهاگون علوم در را بسیارى منداندانش توانستند قرآن هاىآموزه از گیرىبهره با مسلمانان
 بهارهدرایهن لوبهون گوسهتاو کردند. فراوانی کمک بشرى فرهن  و علم به وسیله این به و کنند معرفی

 و آمهد پیهامبر چون است؛ ترمالیم و ترمناس  دینی هر از علمی اکتشافات براى اسالم» نویسد:می
 نیهز تمدن درآمد، اهتزاز به آن در اسالم پرچم که رىشه هر در سپس و گذشت ظهورش از قرن یک

 (.528 :5856 )لوبون، «نمود تجلی آنجا در خود کنندهخیره درخشندگی با
 قائهل آنهها نیبه وحهدت بهه لذا دانستند.می خداوند را علوم همه منشأ مسلمان رانکمتف
 بلکهه دانسهتند،نمی هم از جدا اجزاى را تجربی علوم و عییطب علوم نی،ید علوم آنها بودند.

 عهتیطب وحدت عییطب علوم آنها، ازنظر دانستند.می ییک را دو هر هدف و واحد کل را آنها
 ههدف هکه اسهت زىیهچ همهان نیا و است عالم مبدأ وحدت از یکحا هک دهدمی نشان را
 از ضهیبع و ردندکمی سیتدر جایک را علوم نیا همه آنها هک بود دلیل نیهم به است. انیاد

 نیها همهه در و ردنهدکمهی جمع مختلف علوم نیب و بودند متخص  مختلف علوم در آنان
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 قررآن ریتفسه و فلسهفه و اتیعیطب و نجوم و اضییر علوم در ندىک داشتند: فاتییتأل هاحوزه
 رشهد،)ابن اسالمی فقه و ط  و فلسفه در رشد ابن و (613 :5813 )نعمه، داشت فاتیتأل

 را موجهودات پهارچگییهک هکه است نیا در عییطب علوم تیموفق نهایا نظراز (.51 :5983
 اسهالمی نهییبجههان اسها  هسهتی، گونهاگون مرات  وستگییپ و وحدت رایز دهد؛ نشان

 سند:ینومی خود آثار از ییک در الصفا اخوان است.
 و نمدنورز  دشممنی هادانش از یکچیه با هک است نیچن ستهیشا را ما برادران بالجمله

 رییمگسمتت و ورزنمد تعصم  هاشکی از شیکی با نه و فروگذارند هاتابک از تابیک نه

 گمرد جمایک را هادانش همه و ردیگدربرمی را مذاه  همه ما مذه  و رأی رایز نند؛ک

 پمژوهش و نظمر از اسمت عبارت ما مذه  و شهیاند هک است سب  بدان نیا و آوردمی

 و نهمان؛ و ارکآشم و باطن و ظاهر انجام، تا آغاز از و عقلی و حسی موجودات: همه در

 یک و جهان یک و علت یک و مبدأ یک از همه هک جهتنیازا دهدمی اریی را قتیحق

 و نیمتبمما هممایجممن  و انممدگشممته گونمماگون گوهرهممای اگرچممه انممدبرآمممد  طیمحمم

 (.31 :2311 بتاری، )زنگی اندافتهی ریمتغا اتیجزئ و گوناگون هایشاخه

 که بود باور نیا بر و فراگرفت دیبا را گوناگون علوم بود معتقد اسدآبادى الدیندجمالیس
 انیهب وایشه گفهتن، درسهت بهه را متعلم دیبا اصول و فقه فلسفه، منطق، ان،یب و معانی نحو،
 سهنن، بهر را اسهالمی جامعه اداره احکام و هدایت، نظام اجزاى دنید وستهیپ هم به و کردن
 باشهند، نداشهته را فهوق ژگییو مذکور علوم اگر کند. مبتنی نیقوان حکمت و عتیشر قواعد

 دیهبا را میقهد علهوم نکهیا بر عالوه مسلمان که گیردمی جهینت دجمالیس دارند؟ اىدهیفا چه
 اضهییر مثل دیجد علوم رایز ند؛ینب منافاتی انتید و دیجد علوم انیم در باید کند، کاربردى

 بها مهن دیهن بهودن مخالف به درحقیقت کند، مخالفت آنها با کسی هر و است اتیهیبد از
ک ضمن سیدجمال البته (.96-98 :5813 )اسدآبادى، است کرده اعتراف بدیهیات  بهر دیتأ

 دیهبا را فنهون و علوم نیا که کردمی هیتوص مسلمانان به همواره د،یجد فنون و علوم رىیفراگ
 استقالل آن، آوردن دست به راه در و رندیگ کار به تیانسان و تیاسالم خدمت در مسلمانان

 (.92 :5863 )صاحبی، زندیبپره وابستگی و دیتقل از و باشند داشته
 بهه کهه علهومی و جدیهد علهوم بهه و کنند نگاه جانبهیک صورتبه علم به مسلمانان اگر
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 گرفهت. دربرخواهد را مسلمان جوامع علمی رکود نکنند، توجه پردازندمی غیردینی مباح 
 معرفهی فرهنگهی و علمهی رشهد ههاىویژگی از را فرهنگی و علمی تعامل صدر موسی امام
 و تعامل که را بیستم قرن در دیگر علوم با مسلمانان برخورد نحوه فرض،پیش این با و کندمی

 نظام ضعف را آن دلیل و کندمی نکوهش گرفتند پیش در را تقابل و گذاشتند کنار را یادگیرى
 در صهادق جعفهر امهام مواضهع بهه خهود ادعهاى بهراى ایشهان داند.می مسلمانان فکرى

 بهراى الطهاق مهامن و حکهم بن هشام و طبیعی علوم یادگیرى براى حیان بن جابر خصوص
 (.15 :5891 القلم،)سریع کندمی اشاره کالم و فلسفه یادگیرى
 جدیهد علهوم بهه مسلمانان توجه عدم را انانمسلم علمی رکود عوامل از یکی 0زکریا فااد

 خود زمان جدید مسائل به که قدیم متکلمان برخالف ما امروزه است معتقد ایشان داند.می
 عصهر نوظههور مسهائل بهه آنکه بدون کنیممی مطرح را آنان قدیم مباح  تنها پرداختند،می

 حربهه بها معمهوتا  که است جدید لومع به داراندین نکردن توجه نیز آن دلیل و بپردازیم خود
 گونهاگون ههاىعرصهه در دیهن حضهور راهکار سپس ایشان گیرد.می صورت شرعی تحریم

 جامعهه در فلسهفی مباحه  ارائهه راه کهردن بهاز را اقتصهادى و فرهنگی اجتماعی، سیاسی،
 و ئلمسها طهرح زمینهه فضها ایهن چراکهه یابهد؛مهی عمق دینی تفکر آن وسیلهبه که داندمی

 کنندهقانع و مستدل پاسخ ارائه به قادر دینی بسته و سنتی هاىنگرش که را جدید هاىپرسش
 (.64 م:5963 )زکریا، کندمی فراهم نیست آن براى

 و اسهالمی نهوین تمهدن تحقق نویدبخش قرآن بودن علمی و علمی مباح  به اسالم اهتمام
 شهده توجهه نیز مسلمان اندیشمندان دیدگاه در شاخ  این به که است جهان بر اسالم حاکمیت

 و قررآن فههم در خهود تفکهر از داریهم وظیفهه ما بود معتقد سیدجمال خصوص همین در است.
 را سهابق علمهاى دانهش سیدجمال کنیم. استفاده آن از مشکالت حل براى و گیریم بهره احادی 

 مها شودنمی مانع قطره این که داندمی دریا از اىقطره همانند سنت و قرآن عمیق معارف به نسبت
 بایهد همهواره مسلمانان (.11 :0316 ،)حلبی نگیریم بهره سنت و قرآن از مشکالتمان حل براى

 کنند. تفقه سنت و قرآن در خود مشکالت حلراه دریافت براى خویش دانش از

                                                
ههاى افراطهی گرا و گهروهگرایان سلفی، سنتهاى اسالمعاصر مصرى است که با اندیشه. فااد زکریا فیلسوف م0

شههوند عامههل بحههران و مخههالف اسههت. ایشههان جمههود، تعصهه  و خشههونت را کههه از جهههل ناشههی مههی
 (.511: 5993داند )زکریا، هاى جهان اسالم میماندگیعق 
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 علم اىبر اسالم، در علم اهمیت بهباتوجه م(5961-5336) 0نورسی سعید الزمانبدیع
 که بود معتقد قرآن عقالنی و علمی عمیق محتواى بهباتوجه و بود قائل باتیی جایگاه عقل و

 اسهت اصل دو این اسا  بر قرآن دستورهاى تمام زیرا شد؛ خواهد حاکم جهان این بر قرآن
 دارد. چشمگیرى نمود نیز قرآن در علمی برجستگی این و (591 :5834 )نورالدین،

 یند و علم پیوند

 معرفهت و شهناخت بهراى راههی علهوم چراکهه نگهرد؛می احترام دیده با علوم همه به اسالم
 بهر مطههرى شههید اسهت. ناگسستنی پیوندى علم، و اسالم دین بین پیوند و هستند خداوند

کیههد دیههن و علههم پیونههد  هههاىخسههارت علههم از دیههن جههدایی کههه بههود معتقههد و داشههت تأ
 بایهد درنتیجهه اسهت. بوده خرافات گیرىشکل آنها از یکی که آوردمی بار به ناپذیرىجبران
 (.81 :49 ج ،5834 )مطههرى، مانهد مصهون خرافهات از تا شناخت علم پرتو در را ایمان

 فههم دانسهتن پذیرتحول گردد. زداییعادت دینی کردار از شودمی سب  دارىدین خاصیت
 به دین ورود راه و جامعه سطوح تمام با را دین تعامل زمینه دینی کردار از زداییعادت و دینی
 کند.می فراهم را زندگی هاىعرصه همه

 داند:می اندیشه و فکر زادىآ محصول را اسالم بقاى مطهرى استاد
 صمدر در اگمر بمانمد. بمایی توانست اسالم که بود منطقی و مشروع هایآزادی همین دلیل به

 اممروز بکشمید، و بزنیمد گفتنمدممی نمدارم یبول را خدا من گفتمی که کسی وابج در اسالم

 و متتلم  افکمار بما شجاعت با که ماند  بایی دلیل این به اسالم نداشت. وجود اسالمی دیگر

 افکمار با شجاعانه و صریح مواجهه با فقط اسالم هم آیند  در است. شد  مواجه متال  حتی

 اسمالم دارانطمر  و جوانمان بمه ممن و دهمد اداممه خمود حیات به تواندمی که است متتل 

 عقیمد  ابمراز از جلموگیری اسمالمی، معتقمدات حفم  را  نکننمد خیمال کمه دهممممی هشدار

 بمه دادن آزادی و علمم آن و کمرد پاسمداری شمودممی نیمرو یمک با فقط اسالم از است. دیگران

 (.21 :2311 مطهری،) آنها]ست[ با روشن و صریح مواجهه و متال  افکار

                                                
هاى مهمی برداشهته در جهت احیاى تمدن اسالمی گام اى است کهالزمان سعید نورسی اندیشمند ترکیه. بدیع0

گرایی جدیهد و است. نورسی از کسانی است که لق  مجدد و احیاگر به او داده شده است که او را پدر اسالم
 .(36: 5834دانند )راد، احیاگر اسالم در ترکیه می

http://rasekhoon.net/article/show/108308/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%D9%82%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1%DB%8C/
http://rasekhoon.net/article/show/108308/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%D9%82%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1%DB%8C/
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 جدیهد فنهون و علهوم گسهترش را غرب پیشرفت علل از یکی اسدآبادى الدینسیدجمال
 و علهوم ایهن باید پیشرفت، به نیل و توانمندى براى نیز مسلمانان که بود معتقد و دانستمی

 و اسهالم میهان تضهادى گونهههیچ وى (.562 :5822 چهاردهی، )مدرسی فراگیرند را فنون
 و است اسالمی دیانت معارف، و علوم به هادین تریننزدیک که داشت باور و نبود قائل علم
 تقسهیم بها که بود رو همین از (.513 )همان: نیست اسالمی دیانت و علوم بین منافاتی هیچ
 با که دانستمی علمی دینی را اسالم دین درواقع و بود مخالف غیراسالمی و اسالمی به علم

 است. کرده برقرار ارتباط مختلف علوم

 دیگر ادیان با جواریهم

 میهزان و دیگر هاىتمدن با آن جوارىهم دارد تأثیر تمدن افول یا رشد در که مسائلی از یکی
 از یکهی اندیشهیدن، و پرسهتش بهه مهردم زمهانهم دعوت است. یکدیگر از آنها تأثر یا تأثیر

 تهابک اههل بها هایشهانمناظره در امبریپ است. ادیان دیگر به نسبت اسالم دین امتیازات
 قررآن آیهات بههباتوجهه بودنهد. قائهل آنهان بهراى را احترام تینها اسالم، به آنان دعوت براى
 شده استفاده «تاب  کالْ  َأْهَل  ای» مانند فرهنگی عناوین و نیمت القاب از موعظه هنگام بینیممی

 منسوبان هک برخوردارند ارزشی چنان زا تاب،ک و علم که است، علم ارزش دلیل به همآن و
 (.188 :5838 )قرائتی، شوندمی شمرده محترم زین آن به

 و گونهاگون ههاىگهرایش بها مسهیحیت غربهی، و شهرقی ادیان با سرعتبه اسالم تمدن
 ادیهان طرفهی از کردنهد.مهی مواجهه چالش با را اسالمی عقاید آنها و شد جوارهم یهودیت

 ایهن در باید اسالمی جامعه و داشتند وجود نیز صابئین و زرتشت مانی، مزدک، مانند ایرانی
 قهدم و حدوث ثنویت، مانند علمی مباح  بنابراین یافت.می گسترش غیرمسلمان مرزهاى

 شد. مطرح اسالمی جامعه در اختیار و جبر الهی، کالم
 و زمت امهرى را دیگهر مهذاه  و ادیهان علماى با علمی مباح  طرح صدر موسی امام
 داشهته وجهود نیز ما دینی پیشوایان سیره در علمی ارتباط این است معتقد و داندمی ضرورى

 مباحه  بهه سهپس ایشهان کردنهد.نمی برخورد سلبی جنبه با مسائل گونهاین با آنها و است
 عهالم یهک توسه  علمی مباح  طرح که کندمی اشاره صابئی عمران با رضا امام علمی
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گهاهی عهدم بهه منجهر را مهوارد گونهاین در سلبی برخورد ایشان اند.پذیرفته را غیرمسلمان  آ
 بها ارتبهاط عدم درکل و بشرى مختلف هاىگروه با آنها ارتباط عدم و روز علوم از مسلمانان

 همهواره دیگهر مهذاه  و ادیان علماى (.553 :5838 )صدر، کندمی قلمداد معاصر جهان
 غیرمسلمان پژوهشگرى که صابئی ابواسحاق که هنگامی اند.ودهب شیعه بزرگان احترام مورد

 مهن» گفت: اىهعد اعتراض پاسخ در و سرود او مرگ در اىمرثیه رضی سید درگذشت، بود
 (.11 :5833 )حکیمی، «سوگوارم پژوهشگر یک سوگ در

 و علمهی دادوسهتد اسهالم، تبلیه  زمینهه دیگر ادیان با اسالمی هاىسرزمین جوارىهم
 کهه را گروههی دلیهل صهدر موسهی امهام کند.می فراهم را دیگر ادیان به اسالم پیام رساندن

 انههدام بهیم از اىعهده گویهد:مهی و کنهدمی نقد کنندمی تخطئه را جهان با علمی دادوستد
 مقابهل در آنهها انهد.بهوده تعامهل مخالف مذهبی، عقاید برخی تزلزل و اسالمی شخصیت

 خاستندبرمی مبارزه و مخالفت به یا بودند اعتنابی و مردد کامل طوربه یا نه،بیگا هاىفرهن 
 مبهارزه تها سهاختند متهأثر را وقت زمامداران داشتند، بیشترى قدرت که آنها از برخی حتی و

 (.15 )همان: دهند انجام بیشترى شدت با و تروسیع دامنه در را متفاوتی
 مسلمانان علمی تعامل را مسلمانان جامعه علمی رشد عوامل از یکی نیز مطهرى شهید

 کتهاب اههل اندیشهمندان دادندمی اجازه مسلمانان داند.می دیگر مذاه  و ادیان علماى با
 آنهها علمی معلومات اول، عصر همان در لذا کنند. پیدا حضور اسالمی جوامع در راحتیبه
 مهدتی در توانستند اسالمی تمدن و فرهن  اب آنها سازىبومی و آنها پرورش با و فراگرفتند را

 (.561 :5863 )مطهرى، بگیرند قرار علمی جامعه رأ  در کوتاه
 بشرى هاىفرهن  اقتبا  و قبول براى اىگسترده ظرفیت اسالم گفت توانمی درمجمو 

 ههاىکوشهش راسهتا همهین در و دارد اسهالمی سازىتمدن راستاى در خود در آنان هضم و
 از تواننهدمهی مسهلمانان .کنهدمی تلقی زندگی واجبات از یکی و انسانی رسالتی را فرهنگی

  را اسهالمی نهوین تمهدن تحقهق زمینهه و ببرنهد را استفاده بیشترین دیگر ادیان با جوارىهم
 سازند. فراهم
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 تفسیر به دین هایآموزه نیازمندی

 تفصهیل بهه اجمهال از بایهد و دهسهتن تبیهین و تفسهیر نیازمند اسالم دین معارف از بسیارى
 بیهتاههل ویهژهبهه و دینهی بزرگان توس  دین معارف از بسیارى نیز اسالم صدر در درآیند.

 بهردارىبههره زمینهه قررآن مفسهر عنهوانبهه آنهها و شهدمی داده توضیح مردم براى پیامبر
 کتهابی بشهر دتسهعا برنامه عنوانبه قرآن کردند.می فراهم قرآن غنی معارف از را مسلمانان

 ایهن بها بایهد نیهز قرآن تفسیر و است شده نازل هاانسان آخرت و دنیا سعادت براى که است
 بایهد راسهتا همین در دهد. پاسخ عصرى هر در انسان دغدغه به بتواند و گیرد صورت هدف

کید اصل این بر نیز معصومان سیره و شود بردارىبهره قرآن غنی معارف از  اصهل در دارد. تأ
 و تفسهیر بها باید که گذردمی دینی هاىآموزه مسیر از نیز اسالمی نوین سازىتمدن راه نقشه
 شود. داده نشان زمان مقتضیات با اسالم تطابق آنها تبیین

 اسهتوار علم و اندیشه خرد، اسا  بر زمان مقتضیات به گوییپاسخ منظوربه اسالم دین
 و تحجهر از علمی معارف در که کندمی دعوت مانهعال و عاقالنه را همه دلیل این به و است

 (.63 :3 ج ،5833 آملی، )جوادى باشند دور تعص  به ابتالى از عملی احکام در
 تبیهین و تعمیهق راسهتاى در و کنند درک علمی و عقالنی صورتبه را دین مسلمانان اگر
 ایهن اگهر و شهد اههدخو محقق اسالم از آنها صحیح شناخت بردارند، گام دینی هاىاندیشه
 نیازههاى و شهد خواههد مترقهی و پویها نیهز آنهها اجتهاد کند، نفوذ نیز علما طبقه به اندیشه

 نهادینهه اسهالمی جوامهع در عقالنهی و علمی مباح  اگر گفت. خواهد پاسخ را مسلمانان
 و دکهر نخواههد نفهوذ مسلمانان بین خرافه دیگر برود، بین از آنها در کورکورانه تقلید و شود

 از کهه اىجامعهه و شهد خواهد مسلمانان عقول رشد باع  عقلی علوم و عقالنیت گسترش
 کرد. خواهد طی خوبیبه را ترقی و پیشرفت مسیر است برخوردار اسالمی عقالنیت
 تضهادى تمدن و اسالم میان اسدآبادى الدینسیدجمال ازجمله مسلمان علماى روازاین

کید عصر هاىویژگی با مطابق آن، از نوشونده و مرمست تفسیر بر ولی دیدند،نمی  داشهتند. تأ
 و تهرسهاده تها دارد احتیاج زمان و مکان مقتضاىبه تنها اسالم، دین الدینسیدجمال تعبیر به

 را بشهر نیهاز و شهود ارائهه جدیهد تفسهیر با باید اسالم کردمی توصیه ایشان شود. تبیین بهتر
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 )مدرسههی اسههت زوال تههر  را آن ات و کنههد؛ تطههابق آنههها احتیاجههات بهها و سههازد بههرآورده
 تافهتبرنمهی را مسهئله ایهن بهه خود عصر علماى توجهیبی وى (.551 :5822 چهاردهی،

 عقایهد و خواهانههآزادى افکهار و جدید علوم با اسالم وى، ازنظر (.39 :5846 )اسدآبادى،
 پروتستانیسهم( جنبش )پیشواى لوتر لامثا که مشکالتی از فارغ حتی دارد، سازگارى نیز تازه

 (.462 :5863 )صاحبی، اندبوده مواجه آن با
 اصول، حفظ با البته اسالم، از زمان با مطابق و نو تفسیر به مسلمانان نیاز درک با نورسی

 بهه از و دههد نشهان را اسهالم پویهایی و زمان مقتضیات با اسالم داشتن مطابقت کرد تالش
 بهه م(5911-5329) عبهده محمهد (.58 :5839 )ولهد، کند جلوگیرى اسالم رفتن حاشیه

 بر ایشان است. زمان مقتضیات گوىپاسخ که کند معرفی دینی را اسالم تا بود حلیراه دنبال
 اسهالمی جامعهه گهاهتکیهه و راهنما مکت  صورتبه تا دارد توانایی اسالم که بود اعتقاد این
 و اسالم حیات تجدید با مهم این و برساند اخروى و دنیوى عزت به را مسلمانان و گیرد قرار

 (.421-489 تا:بی )بوازار، شد خواهد محقق دین از صحیح تفسیر و اسالم تمدن احیاى
می الگوى که نیز صدر شهید  ههاىنهوآورى بهود معاصهر دوره در آزادانهدیش و پویا عال 

 در نهوینی ههاىاندیشه داراى یشانا داشت. اجتماعی و فقهی فکرى، هاىعرصه در بسیارى
 را اسهالم از جدیهدى ههاىقرائهت همهواره دینی، اصیل منابع به التزام با و بود دینی مباح 
 زمهان از فراتهر پیشهوایی خود متعالی اندیشه با ایشان کرد.می ارائه زمان اقتضائات با مطابق
 (.854 :5891 القلم،)سریع است شده معرفی

 تغییرناپهذیر و ثابهت اصهول از محورهها برخهی در دیهن بااینکه گفت انتومی درمجمو 
 بهه شهریعت بایهد انسان، فطرت با دینی معارف و احکام مطابقت بهباتوجه است، برخوردار

 زمهان مقتضهیات بها مطهابق انسان نیازهاى به همواره بشر، زندگی اجتماعی تحوتت لحاظ
 کاربسهت دیهن، از خهود تفسیرهاى با بتوانند ههموار باید مسلمان اندیشمندان و دهد پاسخ

 کند اداره را جامعه تواندمی صورتی در کامل شریعت زیرا دهند؛ نشان اعصار همه در را دین
 فکهرى، ههاىعرصه در نوآورى اسالمی سازىتمدن منظوربه بنابراین باشد. پذیرانعطاف که

 بهه دینهی، منهابع تبیهین و تفسیر از ادهاستف با باید همواره و است ضرورى اجتماعی و فقهی
 پرداخت. اسالمی نوین سازىتمدن در دین نقش بازآفرینی
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 ىنید و علمى واحد زبان

 اسهت آن نیید و علمی واحد زبان خاص، ژگییو عنوانبه اسالمی تمدن خاص ازاتیامت از
 خود که است یعرب آنها علمی زبان و کنندمی عبادت زبان کی به همه مسلمان هاونیلیم هک

 رود.می شماربه اسالمی تمدن شرفتیپ در مهمی عامل
 مسهلمانان و اسهت ضهرورى و تزم امهرى اسهالمی سازىتمدن براى معیار زبان داشتن

 کهه اسهالم واحهد زبان کنند. رشد اسالم صدر قرون در عربی واحد زبان داشتن با توانستند
 . ...و هنهد ایهران، آناتولی، شام، اندلس، یابد: گسترش جاهمه در توانست است عربی زبان
 بهراى شهد. گسهترده ارتباطهات و یافهت گسهترش قررآن و نمهاز قال  در عربی زبان جاهمه
 باشد. داشته وجود اسالم جهان در معیار زبان باید اسالم جهان گراییهم و زبانیهم

 میهانی، قهرون طالیهی دوران در اسالمی تمدن مزایاى از مطهرى، شهید دیدگاه بهباتوجه
 عمهل ایهن بها اسهت. عربی به فارسی و هندى یونانی، هاىزبان از علمی هاىکتاب ترجمه
 مصهریان، هها،نبطی کلدانیان، ایرانیان، مانند ملل دیگر علمی هاىیافته و معلومات بهترین
 دستاورد ترینمهم که (836 :5864 )مطهرى، شد منتقل اسالم جهان به یونانیان و هاهندى

 بود. اسالمی تمدن توسعه رخداد، این
 کننهد، توجهه زبهان این به همه و کنند تولید عربی زبان به را خود آثار مسلمانان همه اگر

 همهه و اسهت عربهی زبهان اسهالم زبهان چراکهه شهد؛ خواههد فهراهم اسالم پیشرفت زمینه
 واحهد نوشهتارى و گفتهارى زبهان داراى فرهنگهی، و زبانی تنو  عین در توانندمی مسلمانان

 توسهعه و پیشرفت مسیر توانندمی صورت این در کنند. تبلی  واحد زبان به را اسالم و باشند
 قلمهرو توسهعه عنصهر عنوانبه تواندمی هم عربی زبان و بخشند تحقق را اىاندیشه و فکرى

 بپردازد. نقش ایفاى به ایدئولوژیکی
 در فقه  آثهار ایهن و بهود رفتهه بهین از یونهانی ارآثه اغل  وسطاقرون طی در و اروپا در

 فراوانیبه سوم و دوم قرون در عربی به یونانی آثار ترجمه شد.می یافت اسالمی هاىسرزمین
 ایهن از بسهیارى تعهداد علمهی مراکهز و ههاکتابخانهه در و بود گرفته رونق مسلمانان بین در

 در علهوم انتقال بزرگ هاىکانون از و مهم هاىمکان از الحکمه بیت داشت. وجود هاکتاب
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 در و شهد ترجمه عربی به یونانی ویژهبه هازبان دیگر از بسیارى آثار آن در که بود بشر تاریخ
 در عربهی بهه یونهانی آثهار ترجمه نمونه عنوانبه (.23 :5823 )صفا، شدمی دارىنگه آنجا

 بهین نجهوم علهم شهکوفایی حهلمرا تهریندرخشهان از یکی شد باع  نجوم علم خصوص
 (.534 :5833 )نصر، بخورد رقم دوره این در مسلمانان
 ترجمهه نهضهت .است چشمگیر نیز رومی و یونانی قدیم علوم حفظ در ترجمه نهضت نقش

 شوند. منتقل بعدى هاىنسل به و حفظ نوعیبه و ترجمه عربی به علوم از بسیارى شد باع 
 بهه و کردنهد تفسهیر دادنهد، شهرح را آنهها بلکهه نکردند، تفااک ترجمه به مسلمانان البته
 ایهن کردنهد سعی آنها آثار، این با اروپایی دانشمندان رویارویی با پرداختند. نیز آن تصحیح

 آنهها ترجمه راه از یونانی آثار ترتی بدین کنند. ترجمه اروپایی زبان به عربی زبان از را منابع
 ههاىکتابخانهه در کهه یونانی منابع خود موارد برخی در مچنینه و اروپایی زبان به عربی از

 نهضت نقش (.513 :5835 یر، )دامپی رسید اروپاییان دست به شدمی دارىنگه مسلمانان
 شهد باعه  ترجمهه نهضهت .است چشمگیر نیز رومی و یونانی قدیم علوم حفظ در ترجمه

 گوسهتاو شهوند. منتقل بعدى هاىنسل به و حفظ نوعیبه و ترجمه عربی به علوم از بسیارى
 مها» گویهد:می و داندمی برجسته را اروپاییان علمی میراث حفظ در عربی زبان نقش لوبون

 ما هاىدانشگاه کنیم. پیدا اطال  رومی و یونانی قدماى علوم از توانستیم عربی زبان برکت به
 )لوبهون، «انهدبهوده نیازمنهد اندهشد ترجمه تتین به عربی زبان از که هاییکتاب به همیشه
5856: 614.) 

 اصهالح خصهوص در اسهالم جههان به غرب جهان بودن مدیون درباره وات مونتگمرى
 در تیحیمسه و اسهالم رىیهدرگ هاىجنبه تمام انسان هک هنگامی گوید:می غرب اشتباهات

 آن از شیب تیحیمس جامعه بر اسالم ریتأث هک بود خواهد روشن رد،یبگ نظر در را وسطاقرون
 نولهوژىکت اختراعات و مادى داتیتول در تنهانه اسالم، شود.می ییشناسا معموتا  هک است
 خهت،یبرانگ فلسهفه و علهم هاىنهیزم در عقالنی ازنظر را اروپا تنهانه و است، یکشر اروپا

 اسهالم دضه بهر اروپا هکازآنجا آورد. وجود به خود از دىیجد ریتصو واداشت را اروپا هکبل
 بهه اشوابسهتگی در و دادمهی جلهوه تیاهمبی را مسلمانان ریتأث داد،می نشان العملسکع
 واحهد اىیدن به رو هکچنان غربی، انییاروپا ما مهم فهیوظ رد.کمی مبالغه روم و ونانی راثیم
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 بهه خودمهان قیهعم بودن ونیمد به و اصالح را اشتباهات نیا هک است نیا م،ینکمی تکحر
 (.528 :5833 )وات، میکن اعتراف اسالم جهان و بعر

 گیرینتیجه

 بتواننهد تها اسهت بهوده ههادوران تمهام در مسلمانان هاىآرمان از یکی اسالمی سازىتمدن
 ههاىویژگهی از یکهی علمهی شکوفایی نهند. بنیان را اسالمی و انسانی هاىمالک با تمدنی
 نیهز اسهالمی نهوین تمهدن تحقهق در توانهدمی علمی شکوفایی این که است اسالمی تمدن
 در علهم شهکوفایی عوامل و علل پژوهش این در راستا این در بپردازد. نقش ایفاى به دوباره
 در عوامهل این به که شد استخراج علم رشد اصلی عوامل و بررسی و تحلیل اسالمی تمدن
 نوین سازىتمدن و ندشو شکوفا مختلف علوم آن اسا  بر تا شود توجه باید نیز کنونی دوره

 گردد: محقق نیز اسالمی
کید قرآن بودن علمی و علمی مباح  به اسالم اهتمام بر  دستورهاى تمام چراکه شود؛ تأ
 نویهدبخش اسهالم دیهن شهاخ  ایهن و است عقالنی و علمی عمیق مبانی اسا  بر قرآن

 است؛ جهان بر اسالم حاکمیت و اسالمی نوین تمدن تحقق
کید  بهه ههادین تریننزدیک و ندارد وجود علم و اسالم میان تضادى گونههیچ اینکه بر تأ

 نیست؛ اسالمی دیانت و علوم بین منافاتی هیچ و است اسالمی دیانت معارف، و علوم
 خداونهد معرفهت براى راهی علوم که بود این مسلمانان بین در علم رشد عوامل از یکی

 گرفتن دینی هاىآموزه و نگرندمی احترام دیده با ومعل همه به مسلمانان اسا براین و هستند
 مهذموم را آن متعلقهات و علم شدن محدود و کنندمی توصیه را گوناگون علمی منابع از علم
 مطهرح آزادانهه را خود معارف دهدمی حق خود به که اندازه همان به اسالم زیرا شمارند؛می

 ههاىاندیشهه و افکهار تا است قائل را حق ینا نیز دگراندیشان خصوصبه دیگران براى کند،
 کنند؛ مطرح علمی مجامع در را خود

 اسالم، تبلی  زمینه زیرا بود؛ مختلف علوم رشد عوامل از دیگر ادیان با مسلمانان ارتباط
 رعایهت و ارتبهاط ایهن و کندمی فراهم دیگر ادیان به را اسالم پیام رساندن و علمی دادوستد
 باشد؛ ماثر نیز اسالمی نوین تمدن تحقق در اندتومی آن الزامات
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 علهوم و دارد وجهود آنها نیب وحدت یک و است خداوند علوم همه منشأ اینکه به اعتقاد
 را واحهد کهل یهک آنهها همهه و نیستند هم از جدا اجزاى تجربی علوم و عییطب علوم نی،ید

 عصر در اعتقاد این کرد. همفرا را اسالم جهان به مختلف علوم ورود زمینه دهند،می تشکیل
 راسهتاى در مسهلمانان بهین را علهوم همه رشد زمینه خود، نقش ایفاى با تواندمی نیز کنونی
 کند؛ فراهم اسالمی نوین سازىتمدن

 بهراى معیهار زبهان داشهتن کهه بود مسلمانان علمی رشد علل از یکی معیار زبان داشتن
 زبهان داشهتن بها توانسهتند مسهلمانان زیرا ت؛اس ضرورى و تزم امرى اسالمی سازىتمدن
 توانهدمهی مسهلمانان بهین معیهار زبان داشتن و کنند رشد اسالم صدر قرون در عربی واحد

 تمهدن تحقهق سهاززمینهه و بپردازد نقش ایفاى به ایدئولوژیکی قلمرو توسعه عنصر عنوانبه
 شود. اسالمی نوین

 و فکهرى علمهی، تحهول باعه  خود، نقش بازآفرینی با توانندمی عوامل این درمجمو 
 شوند. اسالمی سازىتمدن راستاى در اسالمی جوامع فرهنگی

 کتابنامه
 .بیروت بویژ، موری  تحقیق ،مابعدالطبیعه تفسیر م(.8331) محمد رشد،ابن

 تهمران، اسمدآبادی، اللمهلطم  کوشش به ،جمالیه مقاالت (.8331) الدینسیدجمال اسدآبادی،

 .ایرانشهر

 دانش. و دین تبریز، ،اسدآبادی الدینسیدجمال آثار و حال شرح (.8331) اللهلط  اسدآبادی،

 دمحسمنیس تهمران، کرممانی، حجتی علی ترجمه ،معصومان رهیس (.8331) دمحسنیس ن،یام

 .3 ج ن،یام

 فاطمیان دور  اسالمی تمدن علمی شکوفایی» (.8333) نژادمهدی سیدرضا و محمدرضا بارانی،

 .8 ش ،پژوهیشیعه فصلنامه ،«خاورشناسان دیدگا  از

 غالمحسین و اردبیلی مهدوی محمدحسن ترجمه ،اسالم در دوستیانسان تا(.)بی مارسل بوازار،

 اسالمی. فرهنگ نشر دفتر تهران، یوسفی،

 تهمران، (،رسمول حضمرت یصمار کلممات )مجموعمه الفصااحه نهج (.8313) ابوالقاسم پایند ،

 دانش. دنیای
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 .1 ج اسراء، یم، ،قرآن موضوعی تفسیر (.8331) عبدالله آملی، جوادی

 تحقیقاتی و فرهنگی مؤسسه تهران، ،صدر موسی امام ،نی و نای (.8313) علی کرمانی، حجتی

 صدر. موسی امام

 شمهید دیمدگا  از اسالمی تمدن و فرهنگ با علم رابطه» (.8313) حمید محمدآبادی، نژادحسن

 .4 ش ،83 س ،اسالمی اجتماعی هایپژوهش هفصلنام ،«مطهری

 از اسمالمی تممدن و فرهنمگ بما علمم رابطه» (.8313 آبان و )مهر حمید محمدآبادی، نژادحسین

 .16 ش حوزه، اندیشه مجله ،«مطهری شهید دیدگا 

 ما. دلیل یم، ،مسلمین دانش (.8311) محمدرضا حکیمی،

 زوار. تهران، ،اسدآبادی الدینمالسیدج سفرهای و زندگی (.8331) اصغرعلی ،حلبی

 سمت. تهران، آذرنگ، ترجمه ،علم تاریخ (.8338) سسیل ویلیام یر، دامپی

 .33 ش ،معرفت ،«نورسی الزمانبدیع یرآنی هایاندیشه و هاپژوهش بازشناسی» (.8313) علی راد،

 مصر. مکتبة یاهر ، ،المعاصر العربی الوطن فی الفلسفة (.م8311) فؤاد زکریا،

 والنشر. للطباعة مصر دار مصر، ،العربی العقل الی خطاب (.8331) ممممممممممممممم

 ترجممه ،الوفاء خالن و الصفا اخوان رسائل متن دهیگز (.8316) محمود بن محمد بتاری، زنگی

 زوار. فروشیکتاب تهران، ،حلبی اصغرعلی نگارش و

 صدر. موسی امام تهران، ،مانز از فراتر پیشوایی (.8336) محمود القلم،سریع

 کیهان. تهران، ،اسالمی هاینهضت در اصالحی اندیشه (.8313) محمدجواد صاحبی،

 تهران. ،اسالمی تمدن در عقلی علوم تاریخ (.8341) اللهذبیح صفا،

 الثقافه. دار یم، ،امالی ق(.8484) حسن بن محمد طوسی،

 ةیمالعلم المکتبمة تهران، ،المرید ةیمن ق(.8338) احمد بن علی الدینزین ثانی(، )شهید عاملی

 االسالمیه.

 یرآن. از ییهادرس فرهنگی زکمر  تهران، ،نور تفسیر (.8313) محسن یرائتی،

 .1 ج االسالمیه، الکت  دار تهران، ،الکافی (.8313) عقوبی بن محمد نی،یلک

 تهران، گیالنی، داعی فتر محمدتقی ترجمه ،عرب و اسالم تمدن تاریخ (.8381) گوستاو لوبون،

 مجل .

 ایبال. تهران، ،افغانی الدینسیدجمال معتقدات و آرا (.8344) مرتضی چهاردهی، مدرسی

 صدرا. تهران، ،اسالمی انقالب پیرامون (.8336) مرتضی مطهری،
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 اسالمی. انتشارات دفتر یم، ،ایران و اسالم متقابل خدمات (.8313) ممممممممممممممم

 صدرا. تهران، ،گفتار ده (.8333) ممممممممممممممم

 صدرا. تهران، ،اطهار ائمه سیره در سیری (.8313) ممممممممممممممم

 .33 ج صدرا، تهران، ،مطهری شهید آثار مجموعه (.8333) ممممممممممممممم

 اصمول )شرح الشریعه حافظ الی عةیالذر .(ق8433) محمد بن محمد نیالدعیرف النی،یج مؤمن

 الحدیث. دار یم، ،جیالنی( کافی

 فرهنگی. و علمی تهران، آرام، احمد ترجمه ،اسالم در تمدن و علم (.8311) سیدحسین نصر،

 ایران. فروشیکتاب تهران، غضبان، ترجمه ،شیعه فالسفه (.8343) عبدالله ،نعمه

 یمم، عبدالمحممدی، نیحس ترجمه ،وسطاقرون اروپای بر اسالم ریتأث (.8331) مونتگمری وات،

 .نییخم امام پژوهشی و آموزشی ؤسسهم

 نورسی(، سعید الزمانبدیع فکر:روشن یک نامه)زندگی مدرن ترکیه در اسالم (.8313) مری ولد،

 احسان. تهران، کاران،صیفی فرزاد ترجمه
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