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احد برخوردارند و اجزای پیکرۀ و نجوامع بشری در کنار تفاوت هایی که دارند از اشتراکاتی بنیادیی

و وجدان های انسانی را تشکیل می دهند. همۀ انسان ها در اصل انسانیت و فطرت و اصول ارزش

آنها عالوه بر اشتراکات طبیعی و جسمانی و روحی و روانی در بسیاری از  مشترک هستند.اخالقی 

های مشابه و یکسان در میان انسان از این رو اندیشه ها و ارزش ها مشترک هستند.باورها و ارزش

فرهنگ اسالمی و غربی در امور  ،ها در جوامع مختلف بسیار است. افزون بر اشتراکات عام انسانی

دیگری نیز اشترک دارند که به دو مورد اشاره می کنیم: اشتراک در سنت دینی و اشتراک در سنت 

   فلسفی.  

 

 نت دینىاشتراک در س

اسالم و جهان غرب اشتراک در سنت دینى است. سنت دینى غالب در  جهان یکى از اشتراکات بین

غرب یهودیت و مسیحیت است که همانند اسالم از ادیان توحیدى هستند. از نظر اسالم، یهودیت 

ن تریمهمپس از خلقت انسان و همراه با آن، گاه، ناین از  و مسیحیت دو دین اصیل الهى هستند.

هاى مختلف توسط پیامبران وحى فرستاده است. خداوند براى امت "بعثت انبیا" حادثه در این جهان

و به حضرت محمّد )ص( آخرین فرستاده الهى  آغازتاریخى است که از آدم  یو ارسال وحى روند

 وترین پیامبران الهى هستند عیسى )ع( از بزرگحضرت و )ع( ختم شده است. حضرت موسى 
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 ارسیف متن. گرديد ئهارا ايتالیا وروناى دانشگاه در« وسطا قرون در اروپا بر اسالم تأثیر»

 جدید ویرایش با اینک که گردید منتشر 140 شماره معرفت مجله در 1888 سال در آن

 :شد منتشر زیر منبع در آن انگلیسی متن. گردد می خوانندگان تقدیم

Mohammad Fanaei Eshkevari, The Impact of Islam on European Civilization, Hori 

zones of Thought ( Vol.1, No.1, Fall & Winter 2014-15). 



. البته پس از ظهور آخرین استآیین آنها آیین حق و الهى و در ظرف تاریخى خود راه رستگارى 

که ایمان به انبیاى پیشین و کتب آسمانى آنها جزئى دین الهى همه موظفند به آن ایمان بیاورند؛ چنان

. شودىاز ایمان اسالمى است. مقدسات اصیل دین یهود و مسیحیت مقدسات اسالم نیز شمرده م

؛ یعنى است "قمصدّ "یکى از صفات پیامبر اکرم )ص( که در قرآن بر آن تأکید شده این است که او 

حتى پس از ظهور آخرین دین الهى یهودیت و مسیحیت  .کندپیشین را تصدیق مىالهی ادیان  ۀهم

ترک ى منبع مششوند. این سه دین توحیداز احترام برخوردارند و پیروان آنها از اهل کتاب شمرده مى

رک از سنت و تاریخ مشت . آنهاتاریخى وحى هستند ۀبه هم پیوست ۀدارند و سه مرحله از یك زنجیر

از  رو، بسیارىگردند. از همینبرمى دینهر سه مشترک حضرت ابراهیم )ع( نیاى به  و برخوردارند

؛ مانند اعتقاد به خداى واحد با صفاتى همچون علم و قدرت و استتعالیم و باورهاى آنها مشترک 

رحمت مطلق، اعتقاد به وحى و کتب آسمانى، اعتقاد به حیات پس از مرگ و روز رستاخیز و اعتقاد 

به پرستش خدا و زندگى دینى و اخالقى. حتى در بسیارى از جزئیات عبادات و احکام نیز مشترکات 

ناپذیر زندگى جدایى ءایش در هر سه دین بسیار اهمیت دارد و جز؛ مثال، دعا و نیهستبسیارى 

توان مسلمانان، مسیحیان و یهودیان را پیروان یك سنت دینى در هر سه دین است. بنابراین، مى

 .متوالى ظهور یافته است ۀبزرگ دینى دانست که در سه مرحل

 

 اشتراک در فلسفه

المى اس ۀفلسف. م در فرهنگ اسالمى فلسفه استیکى از عناصر برجسته، هم در فرهنگ غرب و ه

گ از فیلسوفانی همچون سقراط، ندر هر دو فره غرب هر دو ریشه در فلسفه یونان دارند. ۀو فلسف

پس از افول عصر طالیى یونان، فلسفه یونانى و  .افالطون و ارسطو با تکریم و احترام یاد می شود

 .منشعب شدهلنى به دو شاخه اسالمى و یهودى ـ مسیحى 

تصرفاتى کردند و تغییراتى ایجاد نمودند و هم  ۀ یونانیهم یهودیان و مسیحیان در فلسف

شك، هر دو فرهنگ از این منبع غنى فکر فلسفى بهره مسلمانان این فلسفه را متحول ساختند. اما بى

ن منبع تریبردند و عناصرى بنیادى از آن گرفتند که مشترک بین آنهاست. عالوه بر این، چون مهم



نانى امرى مشترک بین این ادیان بود، در تغییرات ایجاد شده یو ۀبخش تغییر و تحول در فلسفالهام

ى که مسیحى و اسالم ،صر جدید در فلسفه یهودىاترین عنشود. مهمنیز اشتراکات بنیادى دیده مى

البته  .تاس "خلقت، بعثت و رستاخیز"سه مفهوم بنیادى شد از این ادیان وارد تفکر فلسفى آنان 

 تفکر دینی است.   ایمان و هستند که قلب "توحید"ری این مفاهیم لوازم مفهوم محو

این اشتراکات پیش از تأثیر و تأثر تاریخى اسالم و غرب بر یکدیگر است. اینها زمینه را 

براى تأثیر و تأثرات بعدى فراهم کردند. اشتراکاتى که از راه تأثیر و تأثر اسالم و غرب به وجود 

 ربىغ تمدن بر اسالمى تمدن که تأثیراتى از برخى به مجال، این در آمد بسى بیش از این است.

 .نماییممى اشاره است داشته

 

 علم و تمدن در اسالم

براى بررسى سهم تمدن اسالمى در اروپا، نخست باید دید مسلمانان از چه امکاناتى برخوردار بودند 

ند بر توانستیى داشتند که مىاى رسیده بود و چه دستاوردهاآنان به چه پایه میانو علم و تمدن در 

 .دیگر جوامع تأثیر بگذارند

آن و بعثت  075حدود اسالم در اوایل قرن هفتم میالدى ظهور کرد. تولد پیامبر اسالم در 

 ات ترکستان از اسالم قرن، یك از کمتر در. است بوده میالدى 036 در وفاتش و 015  حضرت در

 و هسوری و هند و ایرانفرهنگ های دیگر مانند  با اسالمى فرهنگ تالقى از. فراگرفت را اسپانیا

 رقیب وها بىدیدى سربرآورد که تا قرنج تمدن و فرهنگ ممالك، دیگر و یونان و النهرینبین

پیشتاز بود. تمدن اسالمى از قرن اول هجرى در مسیر رشد و توسعه قرار گرفت و تا قرن هشتم 

 .را طى کردهجرى دوران بالندگى و شکوفایى خود 

نه را براى آموزى، زمیاسالم با تأکید بر اهمیت تفکر و تعقل و سفارش اکید پیروانش به علم

ساختن تمدنى مبتنى بر علم و دانش فراهم نمود. آیات فراوانى در قرآن مؤمنان را دعوت به تفکر 

را  از آیات مؤمناننماید. بسیارى مذمّت مى به شدتکنند کند و کسانى را که از تفکر دورى مىمى



 کند. پیامبر اسالمبه مطالعه در آسمان و زمین، دنیاى درون، طبیعت، حیوانات، و تاریخ دعوت مى

 . اینویژه قائل است یجایگاه عالمانبرای داند و آموزى را بر هر مرد و زن مسلمان فریضه مىعلم

 .روى آورند ها موجب شد که مسلمانان به یادگیرى انواع علومتعالیم و سفارش

قرآن و حدیث است. قرآن کالم خدا و حدیث سخنان برجاى  در اسالم اصلى معارفمنبع 

 در موضوعات بسیار هایاست که ضمن تفسیر قرآن حاوى آموزه)ع( و امامان )ص( مانده از پیامبر 

عالوه بر این، قرآن و حدیث مسلمانان را به تفکر و  .است فقهى و متنوع اعتقادى، عرفانى، اخالقى

 کسب علم و معرفت از همۀ منابع معتبر دیگر نیز تشویق می کنند. 

ندارد و دانشْ گمشده مؤمن است، مسلمانان محدودیتی رو که در اسالم آموختن علم از آن

د. فرهنگ خود بیفزاینکوشیدند از علوم و تجارب ملل مختلف بهره گیرند و از هر طریق بر غناى 

النهرین استفاده هاى مختلف همچون مصر، ایران، روم، یونان، هند، چین و بینها و تمدنآنان از ملت

بسیارى از آثار علمى ملل مختلف، آنها را از  ۀکردند و علوم و فنون آنها را آموختند و با ترجم

گذار بسیارى اختند تا اینکه خود پایهنابودى و فراموشى حفظ کردند و سپس به توسعه و رشد آن پرد

ها رهبرى کاروان از علوم و فنون شدند و فرهنگ و تمدن درخشانى را پدید آوردند و براى قرن

 .دار شدندتمدن بشرى را عهده

باشند یا به عنوان مقدمه و ابزارى براى علوم دینى علومى هستند که یا برگرفته از دین مى

. برخى از علوم دینى عبارتند از : تفسیر قرآن، حدیث، فقه، اصول فقه، اندشناخت دین تأسیس شده

 .کالم و اخالق. مسلمانان این علوم را تأسیس کردند و در طول تاریخ تا به امروز آن را توسعه دادند

به علوم غیردینى نیز با جدیت روى آوردند و علوم موجود در بین دیگر ملل را آموختند  آنها

ها پرداختند و خود نیز علوم دیگرى را تأسیس کردند. آنها فلسفه، منطق، علوم ریاضى و به تکمیل آن

علومى مانند شیمى  و و علوم طبیعى و حرف و صنایع بسیارى را آموختند و توسعه دادند

ه تاریخ شناسى و فلسفشناسى، جامعهشناسى، زیستآزمایشگاهى، نورشناسى، جبر، مثلثات، زمین

 .ردندگذارى کرا پایه

 



 غربتأثیر تمدن اسالمى بر راه های 

در تاریخ قرون وسطا به ویژه در تفکر فلسفى و علمى این دوره در غرب،  اثرگذاریکى از واقعیات 

اى که سخن از تاریخ قرون وسطاى غرب بدون ظهور اسالم و آشنایى مسیحیان با آن بود، به گونه

ذکر ارتباط آن با اسالم ناتمام است. در قرون وسطا بین جهان اسالم و مسیحیت غرب ارتباط علمى 

طرفه بوده یك اشد. شناخت این ارتباط و تأثیر و تأثر اهمیت دارد. این تأثیر ظاهرو فرهنگى برقرار 

است. در قرن دوازدهم آثار مسلمانان ترجمه شد و اروپاییان از فلسفه، علوم و هنرهاى اسالمى 

هایى از میراث یونانى آشنا گردیدند. علم و استفاده کردند. همچنین آنان از طریق مسلمانان با بخش

 :مدن اسالمى از چهار طریق وارد اروپا شدت

 

 آمیزش اروپاییان با مسلمانان الف.

میالدى  710جهان اسالم واقع شد. تا  ۀهایى از اروپا در حوزاسالمى، بخشهای نخستین سدهاز 

( و بسیارى از شهرهاى اسپانیا در اختیار مسلمانان قرار 6برخى از جزایر یونان، جنوب ایتالیا )سیسیل

در جنوب فرانسه نیز مدتى در قلمرو مسلمانان واقع شد. اسپانیا و سیسیل از مناطقى  3ناربن فت.گر

بودند که فرهنگ و تمدن اسالمى در آنها به شکوفایى رسید. تأسیس مدارس و مراکز علمى و 

هاى این تمدن بودند. شهر از جلوه گوناگونهاى ها، ظهور عالمان برجسته در رشتهدارالترجمه

اى غنى بود. مسلمانان، مسیحیان هاى علمى و فرهنگى و داراى کتابخانهمرکز فعالیت (دتولِ) 4دوتول

کردند و به همکارى و و یهودیان در این مناطق با مسالمت و صلح در کنار یکدیگر زندگى مى

تمدن اسالمى بودند که از شرق جهان اسالم پرداختند. مسلمانان حامل فرهنگ و تجارب مى ۀمبادل

برگرفته و خود به آن توسعه و تکامل بخشیده بودند و اروپاییان مشتاقانه طالب آن بودند و از 

بردند. مسلمانان در اروپا بیش از آنکه حاکمیت سیاسى و نظامى از آن بهره مىگوناگون هاى راه
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ایان ها پس از پن حضور فرهنگى و علمى تا مدتداشته باشند حضور فرهنگى و علمى داشتند و ای

 .یافتن حضور سیاسى و نظامى مسلمانان در اروپا باقى بود

جانبه در مناطق تحت نفوذ مسلمانان پدید آورد و در پى آن این آمیزش تحولى همه

کشاورزى، صنعت )از جمله کاغذسازى و استخراج معادن(، هنرها )از جمله معمارى و موسیقى(، 

 سلمانانماى پیدا کرد. براى نمونه، سابقهزندگى، شهرسازى، فلسفه، علوم و ادبیات توسعه بى ۀشیو

ربوط به م فراوانهاى پیشرفته کشاورزى و آبیارى را به اسپانیا آوردند. وجود لغات عربى سیستم

ت محصوالهاى اروپایى یکى از شواهد این امر است. در پى این تحول، انواع آبیارى در برخى زبان

  .ها در اسپانیا رونق گرفتکشاورزى اعم از حبوبات و سبزیجات و میوه

هاى اروپایى و حکّام جهان اسالم بود که زمینه را افزون بر این، روابطى بین برخى دولت

الرشید به شارلمانى با هارون»گوید: مى مونتگمرى وات د.کربراى انتقال فرهنگ و تمدن فراهم مى

اط او با دشمن دیگرش یعنى حاکم اموى اسپانیا، روابط دیپلماتیك داشت؛ و ممکن است اندازه ارتب

  0.«از این طریق بخشى از دانش وسیع و قدرتمند جهان اسالم به اروپا رسیده باشد

 

 هاى صلیبىجنگ ب.

هاى صلیبى از هاى صلیبى بود. جنگ، جنگجهان غرب و مسلماناناز رویدادهاى ناگوار در ارتباط 

ها و صدمات ادامه یافت. با اینکه این جنگ طوالنى زیان 1601و تا  آغازمیالدی  1500حدود 

فراوانى به بار آورد، اما در کنار آن با ورود اروپاییان به جهان اسالم و ارتباط نزدیك با مسلمانان، 

آنان با فرهنگ و تمدن اسالمى در ابعاد مختلفش آشنا شدند و در اقتباس و انتقال آن به غرب 

ته یفش شد، المقدسبیت وارد صلیبى هاىجنگ در فردریك دوم براى نمونه، وقتى .کوشش نمودند

مسلمان بسیارى بودند و خود امپراتور  ۀدانان و فالسفمعمارى اسالمى گردید. در دربار او ریاضى

آثار اسالمى مشغول بودند. او  ۀزبان عربى آموخته بود و مترجمان بسیارى در دربار او به ترجم
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کوشید. براى نمونه، او برخى از به علوم اسالمى عالقمند بود و در تحصیل آن مىهمچنین 

فرستاد و پاسخ  ،فیلسوف مسلمان اسپانیایى ،0مورسى اهل ابن سبعین هاى فلسفى را براىپرسش

معروف شدند. از سیسیل به  7«اىهاى صقلیهپرسش»ها با عنوان دریافت کرد. این پرسش و پاسخ

ای زمینه برسان شد و بدینها و آثار ترجمه شده و تألیفى ارسال مىهاى مهم اروپا کتابدانشگاه

  فراهم گردید.رشد دانش در اروپا 

 

 تجارت و بازرگانى ج.

تجارت بود. هم تجّار مسلمان و هم تجّار اروپایى که  و دانش، هاى انتقال فرهنگیکى دیگر از راه

داشتند. تجّار مسلمان در نقاط  سهمکردند در این امر محصوالت جهان اسالم را به اروپا وارد مى

بسیارى از جهان از جمله در شرق آسیا، در گسترش اسالم سهم بسزایى داشتند، 

بلکه »فرهنگ اسالم تنها از طریق حضور مسلمانان در اروپا توسعه نیافت،  ،گویدمى وات کهچنان

یز هاى اسالمى، نمسلمانان تولید شده بود به ماوراى مرزهاى سرزمین ۀصدور کاالهایى که به وسیل

تجّار یهودى  داشتندمهمى در این زمینه سهم هایى که کى از گروهی 8.«در این امر مؤثر بوده است

هاى مختلف آشنا بودند و به صورت واسطه بین فرهنگ اسالمى و مسیحى عمل ا به زبانبودند. آنه

 .کردندمى

هاى مرتبط با دریانوردى بود. از امورى که در اتباط با تجارت توسعه یافت، مهارت

مالزى در شرق آفریقا تا تنگه ماالکا در  0دریانوردى در بین مسلمانان بسیار رونق یافته بود. از کیلوا

ات دوم قرن دوازهم از تجربی ۀسازان اسپانیایى و پرتغالى در نیمدریانوردى آنان بود. کشتى ۀعرص

                                                           
6. Ibn Sabin de Murci. 
1. Question siciliennes. 

 .82 ص ،وسطى قرون اروپاى بر اسالم تأثیر وات، مونتگمرى.  8 
2. Kilwa. 



اصلى  هاىرسد قدمبه نظر مى»گوید: مى وات.  کردندمسلمانان بیش از دیگر اروپاییان استفاده مى

  15.«رانى به وسیله اعراب و اروپاییان برداشته شدیاب براى کشتىجهت ۀدر توسع

اى دریایى هسهم مهم دیگرى که مسلمانان در پیشبرد فنون دریانوردى اروپا داشتند ارائه نقشه

هاى اروپایى در این است. یکى از شواهد مهم در این زمینه، وجود لغات عربى بسیارى در زبان

 یکى از 11.اروپاییان دانش جغرافى را از مسلمانان گرفتند اًنظر موّرخان، اساسبه  .رشته است

 .است( م1155) ادریسى اثرگذار بوددانشمندانى که در این زمینه 

. 

 تحقیق  مه و جتر د.

هاى دانشمندان اروپایى بسیارى با سفر به جهان اسالم و تحصیل علوم اسالمى، بسیارى از کتاب

 هاى اروپایى ترجمه نمودند و یا از طریق تدریس و تألیف کتاب، فرهنگ واسالمى را به زبان

اثر  1455شود که در قرون وسطا بیش از معارف اسالمى را به جهان غرب عرضه کردند. گفته مى

 .هاى مختلف اروپایى ترجمه شدهاى مختلف علوم بشرى از زبان عربى به زباناسالمى در رشته

ى به اول، آثار یونانى است که از عرب ۀآثار ترجمه شده بر سه دسته قابل تقسیم هستند. دست

ینى ترجمه شدند. هرچند در اروپا آثارى از یونانى به التینى ترجمه شده بود، اما تردیدى نیست الت

 تینىال به عربى از ارسطو هاى مهمى از فلسفههاى مهم یونانى به ویژه بخشکه بسیارى از کتاب

 16مونری ۀ کشیشتوصی به و شد تأسیس اىدارالترجمه وتولد در دوازدهم قرن در اواسط .شد ترجمه

 ،ارسطو ها چند اثر مهم. از جمله این کتاببرگردانده شدبسیارى از آثار یونانى از عربى به التینى 

مى 10اثولوجیا است، و کتاب 10ابرقلس 14معناصر کال ه برگرفته از کتابک ،13العلل ترجمه کتاب

                                                           

 .41 ص ،وسطى قرون اروپاى بر اسالم تأثیر وات، مونتگمرى. 10 

 .42 ص همان،. 11 
11. Reymond. 
18. Liber de Causis. 
14. Elements of Theology. 
12. Proclus. 
16. Theologia. 



 ۀاست. دست ارسطو کردند از آنىمدر گذشته گمان  و است افلوطین برگرفته از کتاب اباشد که عمدت

سوم،  ۀها و تفسیرهاى فیلسوفان اسالمى از فلسفه و علوم یونانى است. و دستشرح ۀدوم، ترجم

 .استکتب تألیفى و مستقل فالسفه و دانشمندان مسلمان از عربى به التینى  ۀترجم

تند، داش سهماز میان انبوه دانشمندان و مترجمان اروپایى که در انتقال علوم اسالمى به اروپا 

 : بریمافراد ذیل را به عنوان نمونه نام مى

 ىاسالم علوم با اسپانیا در سال سه رسید، پاپى مقام به بعدا که( م1556ـ038) فرانسوى ژربر . 1

 .منتقل کرد18اسطرالب و کتاب17هندسه کتاب طریق از بخصوص اروپا به را آن و شد آشنا

 اسالمى فنون و علوم با هم اسالمى، کشورهاى به سفر با( م1587ـ1510) آفریقایى قسطنطین . 6

ى که منشى زمانآشنا شد و  جالینوس و بقراط هاىهایى از کتابترجمه با هم و پزشکى همچون

 شایانى ۀاستفاد علوم این ترویج براى موقعیت این از شد، گیسکارد یکى از حاکمان ایتالیا به نام

 .کرد

هاى اسالمى در انتقال علوم اسالمى مانند فلسفه و پس از تحقیق در سرزمین 10انگلیسى ددلهار. آ3

 .داشت فعالیتریاضیات به اروپا 

 .کرد ترجمه عربى از را مابعدالطبیعه جمله از ارسطو م( بعضى از آثار1101) 65گوندى سالوى .4

را  فارابى 61درباره علوم و غزالى مقاصدالفالسفه ،سیناابن ىشفا هایى ازقسمت گروهیهمراه با  وى

م اقسا کتاب او تألیفات از. نمود تألیف را کتبى آثار، این ترجمه کرد و خود با استفاده از
 .است 63جاودانگى نفس و 66فلسفه

                                                           
11 . Geometria. 
18. Liber de Astrolbia.  
12 . Adalhard. 
10 . Dominicus Gundissalinus. 
11 . De Scientiis. 
11 . De divisione philosophiae. 
18 . De immortalitate animae. 



 .را ترجمه کرد غزالى و سیناابن برخى از آثار 64ىیاسپانیا یحیاى .4

هاى زبان عربى و علوم اسالمى، کتاب( ایتالیایى پس از آموختن 1187ـ1114) 60اهل کرمون ژرار . 0

 انى را ترجمه کرد. یون ابن حزم آثار و المجسطى بطلمیوس بسیارى از جمله

عینبو همچنین وى. کرد ترجمه التینى به را سینامنطق ابن اسپانیایى )ابن الدث یهودى( یوهانس . 7
 .برگرداند التینى به را ابن جبیرول الحیات

را از  67کندى العلل کتاب و ارسطو برخى از آثار و( در تولد1187)ف  60کرمونائى گراردوس . 8

 .عربى به التینى ترجمه کرد

 را سیناابن آثار برخى و ابن رشد هاىو شرح ارسطو ( برخى از آثار1630)ف  68مایکل اسکوتوس .0

 .ینى ترجمه کردالت به تولدو در

 .کرد ترجمه را ارسطو بر رشدابن تفسیرهاى( نیز برخى از 1676)ف  60آلمانى هرمانوس . 15

 .هاى اندکى از فهرست طوالنى مترجمان هستندموارد مزبور، تنها نمونه

 

 فلسفه

مورخان فلسفۀ غرب اتفاق دارند که فلسفۀ قرون وسطای غرب متأثر از فلسفه اسالمی است و 

بسیار از آن بهره برده است. البته تأثیر جهان اسالم بر غرب نه محدود به فلسفه و نه محدود به 

عمیق و گستردۀ جهان اسالم بر ابعاد قرون وسطا است؛ بلکه به اذعان بسیاری از مورخان تأثیر 

 ست. اقابل انکار غیر تمدن غرب گوناگون، فلسفه علوم و 

                                                           
14 . Jean d'Espagne. 
12 . Gherado de Ceremona. 
16 . Gerard of Cremona. 
11 . Liber de Causis. 
18 . Micheal Scot. 
12 . Herman the German. 



اینکه فلسفۀ یونانی وارد جهان اسالم شود، جهان اسالم از سنت عقلی غنی و گسترده  از پیش

رگیر دای بنام علم کالم برخوردار بود و مکتب های گوناگون کالمی مانند اشاعره و معتزله و امامیه 

 و قبح عقلی، جبر و خدا و صفاتش، حسنذات و مباحثی همچون مباحث عقلی و االهیاتی بودند 

از این رو مباحث رونق و رواج داشت. و ماهیت کالم الهی در میان آنان حیات اخروی  ،اختیار

ر این حوزه و دفلسفی یونانی برای مسلمین غافلگیر کننده نبود. آنها با این گونه مباحث آشنائی 

در  چنانکه ،ساز توجه مسلمانان به مباحث فلسفی یونان بودزمینه دغدغههمین و  داشتنددغدغه 

به فلسفه ارتباط آن با مباحث آوری عالمان دینی رویاصلی  ۀتا به امروز نیز انگیزدوره های بعد 

انگیزۀ  .است. این نکته نیز بین مسلمانان و یهودیان و مسیحیان مشترک است بوده اعتقادی الهیاتی

 هک است جهت این ازیهودیان و مسیحیان قرون وسطا در روی آوردن به فلسفه همین بوده است. 

انگیزۀ مخالفین فلسفه در هر دو سنت نیز این بوده . است الهیات با آمیخته وسطا قرون در فلسفه

 . دیدند فه را با آموزه های دینی ناسازگار میاست که آنها فلس

مسلمانان از قرن دوم و سوم هجرى/ هفتم و هشتم میالدى، فلسفه و دیگر علوم یونانى را 

 705اول قرن دوم هجرى )حدود  ۀاز یونانى و سریانى به عربى ترجمه کردند. در بغداد در نیم

به جرأت می توان گفت که تاریخ بشر تا پیش از آن هرگز شاهد میالدى( ترجمه رونق گرفت. 

 چنین نهضت ترجمۀ گسترده ای نبود. 

نخست آثار پزشکى و سپس آثار فلسفى و دیگر علوم یونانى از زبان سریانى یا یونانى به   

 ین،ا بر عالوه. شد ترجمه انئادها هاى بعد برخى از آثار نوافالطونى مانندعربى ترجمه شد. در قرن

ستقبال یونانى ا ۀففلس از مسلمانان. گردید ترجمه عربى به هندى و ایرانى هاىزبان از بسیارى آثار

کردند؛ زیرا به نظر آنان فلسفه سازگار با تعالیم اسالمى بود که مردم را به تفکر در جهان هستى و 

 .کندآفاق و انفس دعوت مى

و بسط دادند و سرانجام نظام فلسفى ویژه  آنها نخست فلسفه را ترجمه، سپس آن را شرح

یونانى، تعالیم دین اسالم و  ۀاسالمى غیر از فلسف ۀگیرى فلسفلخود را پدید آوردند. در شک

 .هاى ایرانى تأثیر بسزایى داشتنداندیشه



م( است. او 005ـ851ه . /  685ـ180) بن اسحق کندىیعقوب نخستین فیلسوف اسالمى

 .دارد مختلف علوم در اثر 600  بیش از

م( است. او را 005ـ875ه ./ 330ـ608) ابونصر فارابى اسالمى ۀدومین فیلسوف برجست

 .دانندىم منطقاز پیشروان سیاسى در اسالم و  ۀاسالمى و قطعآ بنیانگذار فلسف ۀمؤسس فلسف

 الصفا انجمن سرّى خود رااخوان الصفا است. اخوان تفکراسالمىحوزۀ مؤثر در یك گروه

 گوناگونرساله در علوم  01رسائل آنها شامل  ۀم در بصره تشکیل دادند. مجموع083ه /  373در 

 .است

 

 سیناابن

 ۀپدیدآورند وى. است( م1537ـ085. /  ه468ـ375) سیناابن اسالمى انترین فیلسوفبزرگاز 

ا به وسطا در اروپالمعارفى در علوم مختلف است. این کتاب را در قرون است که دائرۀ الشفا کتاب

 املش ریاضیات. است طبیعیات و ریاضیات ات،یاله منطق، شامل الشفا .شناختندمى 35کفایات نام

-روان هجمل از زیستى و طبیعى علوم انواع شامل طبیعیات. است موسیقى و هیئت هندسه، حساب،

 قرار جدى توجه مورد اروپا در هم و اسالم جهان در هم سیناابن هاىشناسى است. اندیشه

سینا هایى از آثار ابنوقتى که قسمت»نویسد: مى اروپا در سیناابن آثار تأثیر ۀدربار کاپلستون . گرفت

نخست خود را در مقابل نظام  ۀدر قرن دوازدهم به التینى ترجمه شدند، عالم مسیحیت در وهل

 در گوندى سالوى مثال، 31.«کردمنسجمى دید که اذهان برخى را به شدت به سوى خود جذب مى

 وفق مسیحیت با را آن کوشید و کرد استناد سیناابن هاىاندیشهبه  36شناسىآفرینش و نفس باب

 .دهد

                                                           
80 . Sufficient. 

 .128 ص ،1 ج ،فلسفه تاريخ كاپلستون، فردريك. 81

 
81 . cosmogony. 



، بلکه خود داراى نظام فلسفى مستقلى بود که در آن هم از نبود ارسطو مفسّر فقط سیناابن

: گویدمى کاپلستون کهچنان هاى فیلسوفان یونانى و هم از تعالیم اسالمى استفاده کرده بود،اندیشه

 مستقال و دقت با را خود فلسفى نظام است، داشته هایىاقتباس قبلى فیلسوفان از اینکه با سینا،ابن»

از نظر یکی از فیلسوفان معاصر  33.«ه نظام فلسفى به خصوصى تبدیل کرده استب را آن و ساخته

  34«بدون شك بزرگترین فیلسوف مابعدالطبیعی هزارۀ اول پس از میالد است.»ابن سینا  ،غرب

دیدگاه اسالمى در مسئله شناخت و اشراق، تفکیك بین وجود و ماهیت و برهان امکان و 

 منتقل غرب به سیناابن فارابی و وجوب در اثبات وجود خدا از اهمّ مسائلى بودند که از طریق آثار

 بین توانمى اندازه چه تا و چگونه دهند نشان که بود این اسالمى فیلسوفان ابتکارات از یکى. شدند

 در که اتالهی با متافیزیك و فیزیك پیوند. نمود ایجاد هماهنگى دینى اعتقادات و یونانى ۀفلسف

 .است بوده سیناابن هاىاندیشه از استفاده با یافته بسط توماس آکوئیناس آثار

 وسطا قرون فلسفى تفکر وارد سیناابن مسائلى که از فلسفه اسالمى به ویژهیکى دیگر از 

 تمعقوال مسئله ماند، باقى غرب فلسفه در همچنان و برانگیخت را بسیارى هاىبحث و گردید

بین معقول اول یا مفاهیم کلى ماهوى که قابل صدق بر مصادیق عینى هستند و معقول  سیناابن .بود

انتزاعى منطقى که فقط بر مفاهیم ذهنى قابل انطباقند تفکیك کرد. این بحث در بین ثانى یا مفاهیم 

البته فالسفه مسلمان نوع  30د.بو مطرح ویلیام اکام و توماس آکوئیناس فیلسوفان قرون وسطا به ویژه

دیگرى از معقوالت ثانیه را شناسایى کردند که مفاهیم فلسفى بود؛ مانند علّیت و وجوب و امکان 

 .که وارد فلسفه غرب نشد

 انچن بلکه نیست، فالسفه از گرایش و گروه یك به محدود وسطا قرون در سیناابن تأثیر

یرى از او ر او آشنا باشد و تأثافکا با که یافت اىبرجسته فیلسوف بتوان دشوار که است گسترده

 است سیناابن از فلسفه اىرا که خالصه غزالى مقاصدالفالسفه کتاب گوندى سالوى .نپذیرفته باشد
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اتین  آغازگر یك جریان فکرى شد که غزالى و سیناابن آثار مطالعه با وى. کرد ترجمه التین به

با الهام از  گوندى سالوى حثى کهب 30.نامدمى سینایىابن و آگوستینى هاىنهضت را آن ژیلسون

  .اثر گذاشته است کند در تفکر عرفانى مسیحىفلسفه اسالمى درباره معرفت و حکمت مى

. است شده واقع سوءهم مورددر غرب  نیز سیناابن که برخى از آراء توجه داشت البته باید

چون آفرینش ضرورى است پس خدا در افعالش داراى  سیناابن نظر از که پندارندمى برخى مثال،

 که ابن سینادرحالی، اختیار نیست، یا اینکه خدا به جزئیات علم ندارد، و قدرت او محدود است

ها در آثار بعضى از فیلسوفان غربى معاصر از این سوءفهمپاره ای . هرگز چنین رأیی ندارد

به غرب منتقل شده  غزالى ها از طریق آثارى از این سوءفهمعضب 37.شودمى دیده نیز کاپلستون مانند

 را سیناابن قرون وسطا آراء بود که برخى در غزالى هایى و با تأثر ازاست. بر اساس چنین برداشت

 (.1640ف ) 38گیوم اوورنى مانند پنداشتند؛ دینى باورهاى مخالف

 وا نظریات از بعضى و پذیرفتند را سیناابن برخى از فیلسوفان اروپایى نیز بعضى از نظریات

 که( م1685ـ1650) قدیس آلبرتوس و 45یوهانس الروشلى 30،الکساندر آو هیلز دند؛ مانندکر رد را

 منتقدان. ندقبول کرد را وی تند ولى نظریه انتزاع و ضرورت اشراقنپذیرف را سیناابن فعال عقل نظریه

توماس  مشرب و همآگوستینى بوناونتورا جالب است که هم .بودند پذیرفته تأثیر بسیار او از هم او

. هستند سیناابن که هر دو ایتالیایى و منتقد یکدیگر نیز بودند، تحت تأثیر ،ارسطویى مشرب آکوئیناس

  .است دانس اسکوتوس پذیرفت اثر سیناابن از که فیلسوفانى دیگر از

ى با ترین فیلسوف مسیحبزرگ توماس آکوئیناس و شاگردش آلبرت کبیر درباره ارتباط

 صیلتح محیطى در ایتالیا در هردو طماس آکوئینى و آلبرت کبیر »د: نویسمى برهیه فرهنگ اسالمى،
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88. William of Auvergne. 
82. Alexander of Hales.   
40. John of Rochelle.  



 یافته بسط مسلمانان هاىدانش مطالعه فردریك دوم تشویق و ترغیب به آنجا در که اندکرده

 آنجا در که ناپل در طماس آکوئینى م تحصیل کرد و1663در حدود سال  41در پادوا آلبرت د.بو

راجر  در اروپا آلبرت درباره تأثیر 46«ت.گرف درس رشدىابن استادى از م1643 سال از پیش

با نسبت  طرفدر زمان حیات خود مرجعیت و سندیتى داشته است که  آلبرت کبیر»د: گویمى بیکن

  43«ت.نیسکس هیچ و سندیت  مرجعیت

 

 غزالى

. است( 1111ـ1508) ابوحامد غزالى از دیگر متفکران مسلمان تأثیرگذار بر فلسفه و الهیات غربى

 تألیف. نوشت را تهافت الفالسفه فه و تکفیر فالسفه کتابفلس رد بر که است اسالمى متکلمان از او

 که دش موجب و گذاشت اسالم جهان در فلسفه به گرایش تضعیف در چشمگیر اثری کتاب این

 جهتو مورد و ترجمه وسطا قرون در غزالى آثار. برگردانند روى فلسفه از تسنن اهل علماى اکثر

. هستنداز آراء فالسفه با باورهاى دینى در تعارض  بسیارى او، نظر از. شد واقعاروپاییان 

 لیتع معناى به را پدیده دو تعاقب و پذیردنمى را مادى هاىپدیده بین علّى رابطه غزالى همچنین

نت از ساین تعاقب را ناشى  غزالى هرچند گیرد،مى پیشى دیوید هیوم بر جهت این از و گیرد،نمى

 .داندالهى مى

 

 رشدابن

                                                           
41. Padua. 
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 ه 036 ف) ابن باجه ،(م031ف ) ابن مسره در غرب جهان اسالم نیز فیلسوفانى ظهور کردند؛ مانند

ابن  ، وبن یقظانحى م( مؤلف1180ـ1155) ابن طفیل ،تدبیرالمتوحد کتاب مؤلف( م1138. / 

 .است آنان میان در چهره بارزترین که ارسطو م( مفسّر1108ـ1160ه . /  000ـ065) رشد

 تر و پایدارترى داشت، اما حضورر تفکر فلسفى قرون وسطا حضور عمیقد سیناابن هرچند

 او .شودمى شناخته ارسطو در بین فالسفه غرب به نام مفسّر رشدابن د.بو آشکارتر رشدابن و تأثیر

 فیلسوفان به ارسطو افکار و آثار معرفى در رشدابن و مدافع افکار اوست. نقش ارسطو آثار شارح

 را التهافتتهافت کتاب غزالى الفالسفهتهافت ارناپذیر است. وى همچنین در رد کتابانک وسطا قرون

 .نوشت

آلمانى بودند. یکى از  44هرمان انگلیسى و اسکوت مایکل ،رشدابن مشهورترین مترجمان

نام  40انتبراب سیژر التینى است،رشدى رشدى که مؤسس نهضت موسوم به ابنمتکلمان مشهور ابن

یس تدر را رشدابن افکار و ارسطو در دانشگاه پاریس فلسفه 1677تا  1600داشت که از سال 

رشدى چنان رشدیان قرن چهاردهم میالدى یحیاى اهل باکنتروپ است. گرایش ابنکرد. از ابنمى

در شمال ایتالیا  وابزرگى در پادگسترش داشت که در اوایل دوره رنسانس منتهى به پیدایش جریان 

ا با و ازاین رو گاه ب شدگردید و استفاده منفى از افکار او مىاغلب نادرست تفسیر مى رشدابن د.ش

 .گردید در اروپا سیناابن از رشدابن این مناقشات موجب شهرت بیشتر شد.آن مخالفت می

 منحرف قضیه 610 در سیژر د.کررشدیان التینى را محکوم کلیسا سنت فکرى ابن 1675در 

جان سپرد. این  شنوکشی یك ضرب به 1686 سال در و گردید محکوم ابد حبس به و شد شناخته

 .توان دیدرشدیان را تا قرن هفدهم مىنیز تجدید گردید. اما تأثیر ابن 1013محکومیت در 

 وى هب که عقایدى از برخى و نبود سوءتفسیر از مصون نیز رشدابن افکارچنانکه اشاره شد، 

 دقیق رد ریشه هاسوءفهم این از برخى شاید. بود وى نظر نادرست تفسیر از ناشى دهندمى نسبت

دهند نظریه نسبت مى رشدابن ها داشته باشد. یکى از نظریات مشهورى که بهرجمهتنبودن برخى از 

                                                           
44. Hermann. 
42. Siger Brabant. 



 در اىقضیه است ممکن رشدابن است. در اروپا چنین رایج شد که از نظر 46"حقیقت دوگانه"

لى در دین کاذب باشد و یا بعکس، و در عین حال، هردو در جاى خود درست و صادق، فلسفه

 ینب که نیست ممکن او نظر از. پذیردنمى را نامعقولى نظر چنین هرگز رشدابن باشند. در حالى که

 نظر به که ىجای در. باشند ناسازگار توانندنمى دین و فلسفه بنابراین،. باشد ناسازگارى وحى و عقل

اینها تعارض هست این تعارض ظاهرى است، نه واقعى و ریشه در نحوه بیان و زبانى  بین رسدمی 

دارد که به کار گرفته شده است. براى فهم این وفاق باید از ظاهر کالم وحى فراتر رفت و از طریق 

د که ناسازگارى وجود تأویل به معناى واقعى آن رسید؛ در آن صورت، معلوم خواهد ش

 لسفهف بین که دهد نشان تا نویسد مى کتاب غزالى اساسآ بر همین مبناست که وى در رد 47د.ندار

 .رود فراتر دین و فلسفه سطحى فهم از است نتوانسته غزالى و نیست تعارضى دین و

رب غ تأثیر افکار و آثار فیلسوفان اسالمى بر تفکر غربى مورد اتفاق همه موّرخان فلسفه

ترجمه آثار ارسطو و مفسّران او، و نیز آثار اندیشمندان »»: نویسدمى بارهاین در کاپلستون .است

مسلمان، گنجینه عظیمى از مواد فکرى را در دسترس مدرسیان التین قرار داد. آنان، مخصوصآ، با 

شرى تفکر ذهن باى آشنا شدند که از حیث روش مستقل از الهیات بودند و حاصل هاى فلسفىنظام

اندازهاى وسیعى را به روى رشد چشمسینا و ابنهاى فلسفى ارسطو، ابندرباره عالم بودند. نظام

عقل بشرى گشودند و در نزد قرون وسطاییان آشکار بود که حقیقتى که به آن رسیده بودند باید 

اییان هان قرون وسطهاى جدید به روشن شدن اذترتیب، ترجمهمستقل از وحى مسیحى باشد... بدین

هاى این دو دانش به طور وسیع یارى در باب رابطه فلسفه و الهیات کمك کردند و در تعیین حوزه

، فلسفه فیلسوفان مسلمان اندلس بر تفکر متفکران مسیحى برترى کاپلستون از نظر 48.«رساندند

 .ى قرار گرفتبه این دلیل بود که این فلسفه مورد توجه و احترام متفکران مسیح 40.داشت

                                                           
46. Double truth. 
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توان گفت که فیلسوفان اسالمى از سه طریق بر تفکر فلسفى اروپا تأثیر به طور خالصه مى

 : گذاشتند

ر مترجمانى متکفل این کا به اروپا: ارسطو ۀهاى مهمى از فلسفه یونانى به ویژه فلسفانتقال قسمت .1

 ن آثار را حفظ نمودند تا مترجمانبودند که آثار یونانى را به عربى ترجمه کردند و بدین طریق، ای

 .هاى اروپایى به ویژه التین برگرداننداروپایى آنها را به زبان

 در ویژه به ارسطوگرایى رواج. است رشدابن تفسیر فلسفه ارسطو: بارزترین چهره در این بخش . 6

 : نویسدباره مىایندر  برتراند راسل د. بو رشدابن و سیناابن آثار تأثیر تحت کامال سیزدهم، قرن

نوشتند. ارسطو بسى از شهرت خود کردند و شرح بر آنها مىمسلمانان... متون یونانى را مطالعه مى»

را از آنها دارد... براى ما اهمیت اعراب در این است که آنها بودند ـ و نه مسیحیان ـ که آن قسمت 

ث توانست زنده بماند بالواسطه به ارمىاز سنن باستانى یونان را که فقط در امپراتورى روم شرقى 

بردند. تماس با مسلمانان در اسپانیا، و همچنین تا حد کمترى در جزیره سیسیل، دنیاى غرب را از 

وجود ارسطو، و نیز از وجود اعداد عربى و جبر و شیمى، آگاه ساخت و همین تماس بود که علم 

مدن فلسفه مدرسى منجر شد... اگر اعراب سنن و تحقیق را در قرن یازدهم احیا کرد، و به پدید آ

بردند که از احیاى معارف یونانى داشتند، بسا که مردان دوره رنسانس گمان نمىیونانى را نگه نمى

  05«د.چه فوایدى ممکن است عاید شو

بنا و فارابى هاى فیلسوفان اسالمى: نقش عمده را در این بخش فیلسوفانى همچوننوآورى . 3

فیلسوفان قرون وسطا از نوآوری های فالسفۀ مسلمان نیز در بازسازی فلسفۀ خود  .کردند ایفا سینا

د تفکیك مباحثی مانناین نوآوری ها بسیار گسترده است؛ به عنوان مثال می توان به  .استفاده کردند

 سهماشاره کرد.  براهین اثبات خدا و تجرد نفسبرخی بین وجود و ماهیت، واجب و ممکن، 

 نویسدمى مونتگمرى وات ت.توجهى واقع شده اسفان اسالمى در این جهت اغلب مورد بىلسوفی

ضى از اند. حتى بعرسد بسیارى از دانشمندان اروپایى مغرضانه به این موضوع پرداختهبه نظر مى»:

                                                           

 .401ـ402 ص ،1ج غرب، فلسفه تاريخ راسل، برتراند.  20 



صب تعطرف نبوده و کار خود را همراه با اند در تألیف خویش بىافرادى که اعراب را ستایش کرده

  01.«اندو غرض انجام داده

یق اسالمى به غرب از طرتفکر فلسفی هاى انتقال در اینجا باید اشاره کنیم که یکى از راه

نایى داشتند؛ اسالمى آش ۀیهودى بود که یا عرب بودند و یا با زبان عربى و فلسفو متکلمان فیلسوفان 

 ۀففلس از متأثر و زیستمى اسپانیا در جبیرولابن  ن.میموابن ( و1500ـ1561)ح  ابن جبیرول مانند

 تأثیر مدرسیان بر و شد ترجمه التینى به که است الحیات ینبوع او معروف کتاب و بود اسالمى

نشأ گانه می خداى وى، نظر از. است "صدور" نوافالطونى ۀنظری تأثیر تحت او. گذاشت بسزایى

. شهود شناخته شود ۀنیست، بلکه باید با جذبهمه موجودات است و قابل شناخت از طریق عقل 

الهى که متمایز از ذات الهى است و مانند خدا مرکب از ماده و صورت نیست واسطه خدا و  ۀاراد

شود که مرکب است و از روح کلى ارواح و اجسام به الهى روح کلى صادر مى ۀخلق است. از اراد

 .داشت اثر قدیس بوناونتوره بره آیند. این تعالیم در قرون وسطا از جملوجود مى

 در درگذشت، قاهره در 1654 سال در و آمد دنیا به قرطبه در 1130 سال در که میمونابن

 و پذیرفت تأثیر خدا وجود اثبات بحث در ویژه به سیناابن و فارابى از فلسفه  الحائرینداللۀ کتاب

 .گذاشت اثر مسیحى متألهان بر

الوه بر نیست. ع اسالمی اسپانیا نیز بدون ارتباط با عرفان و حکمترشد عرفان مسیحى در 

یاد کرد که احتماال از فیلسوفى عارف06سراالسرار ، باید از کتابغزالى و سیناابن هاى عرفانىاندیشه

. است نوافالطونى سنت و ارسطو مشرب مسلمان و ناشناخته است. این کتاب تلفیقى از فلسفه

 .هاى عرفانى نقش مؤثرى داشتاندیشه ترویج در کتاب این ترجمه
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آسین  و 03برونو ناردى م.( یاد کنی1361ـ1600) دانته کمدى الهى جا الزم است ازدر همین

ابن ،فارابى اش مدیوندر مطالب مهم فلسفه دانته اند کهبه این نتیجه رسیده 04پاالسیوس

ط بخش فق بودن مخلوق افالک، تأثیر عقول، خدا، نور نظریه مانند است؛ رشدابن و غزالى ،سینا

 .لعقالنى نفس، و نیاز به اشراق در تعق

 مونتگمرى اى کهتأثیر فرهنگ و تفکر اسالمى در اروپا گسترده بوده است، به گونه

شده عربى به هاى علمى اروپایى آگاهى خود را از طریق آثار ترجمههمه رشته» :نویسدمى وات

داران توماس آکوئیناس ها و پیروان آنها، یعنى طرفرشدىمنحصرآ از ابندست آوردند؛ البته نه 

گرا هاى علمکار همانند بوناونتورا و افالطونىقدیس، بلکه همچنین از طریق افالطونیان محافظه

هاى بعدى فلسفه اروپایى عمیقآ مدیون همانند روبرت گروستسته و روجر بیکن. همه سلسله

هاى فراوان هنگامى که انسان از تجربه» :نویسدوى در جاى دیگرى مى 00.«نویسندگان عربى هستند

 یابد که علم و فلسفه اروپا بدون کمكهاى آنها آگاه باشد، مىمسلمانان، افکار و تعلیمات و نویسنده

  00.«یافتگرفتن از فرهنگ اسالم، توسعه نمى

 :دو فرهنگ اسالمى سه دوره دارتوان گفت که آشنایى اروپاییان با فلسفه به طور اجمال مى

ها آغاز و تا اوایل قرن دوازدهم ادامه داشته است. در دوره اول از زمان روى کار آمدن کارولنژین

 .این دوره، آنها بیشتر با علوم و فنون و ظواهر فرهنگ مسلمانان آشنا شدند

میده است. در این دوره، دوره دوم از سه ربع آخر قرن دوازدهم تا اواسط قرن سیزدهم به طول انجا

ارتباط  ترین مراکز ایناند. سیسیل و اسپانیا مهمها روى آوردهبه ترجمه و تأسیس دانشگاهاروپائیان 

ابن ،فارابى بودند. از اواسط قرن دوازدهم اروپاییان با برخى فالسفه اسالمى همچون

                                                           
28 . Bruno Nardi. 
24 . Asin Palacios. 
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لسفه ارسطویى در قرن سیزدهم، ف آشنا شدند. با رواج فلسفه اسالمى و یهودى و فلسفه غزالى و سینا

 .قرون وسطا به اوج خود رسید

هایى که اروپاییان دوره سوم از نیمه دوم قرن سیزدهم تا اوایل دوره رنسانس است. پس از آشنایى

در دو دوره قبل با فلسفه و معارف اسالمى پیدا کردند در دوره سوم دو جریان نیرومند در این زمینه 

 زهحو گرایش دیگر و ارسطو فلسفه از او تفسیرهاى و رشدابن ه به فلسفهشکل گرفت. نخست توج

هاى رى پایهگیائى در طبیعیات و توسعه آن از طریق مطالعات تجربى و شکلمشّ سنت به آکسفورد

متعلق به 07التینى رشدیانابن و رشدىابن سنت گذارانبنیان از مایکل اسکوت د. علوم طبیعى جدی

  ت.اس این دوره

چنین بود که قرون وسطا با استفاده هوشمندانۀ گسترده از میراث اسالمی از تاریکی در آمد 

  08ت.به روشنائی رسید و زمینه را برای عصر نوزائی در اروپا آماده ساخ

هاى صلیبى، ارتباط علمى غرب با جهان با پایان یافتن دوره حضور اسالم در اروپا و جنگ

غربیان با فالسفه اسالمى که پس از قرن سیزدهم ظهور کردند آشنا  اسالم تقریبآ قطع شد. مثال،

نشدند و بسیارى از مورّخان علم پنداشتند که فلسفه و علوم اسالمى نیز در این دوره به پایان رسیده 

 نصیرالدین بزرگی همچون، فیلسوفان ا و ابن رشدسینابن پس از .است، در حالى که چنین نبود

 که کردند در عالم اسالم ظهور شیرازى ملّاصدراى و سهروردى، میرداماد شهاب الدین طوسى،
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اى هستند و این سنت همواره زنده و پویا بوده و تا به امروز تداوم ژهوی فلسفى نظام داراى هریك

  نشدند.داشته است، اما این فالسفه در اروپا شناخته 

مالبرانش  کارت،د فیلسوفانی مانند وفلسفه مدرن غرب نیز بی ارتباط با فلسفه اسالمی نیست 

المی آنها حتی اگر مستقیم از اندیشه های فیلسوفان اساز فلسفۀ اسالمی اثرپذیرفته اند.  هیوم دیوید و

بوده  قرون وسطی با این اندیشه ها مرتبط ۀاستفاده نکرده باشند بطور غیر مستقیم از طریق فالسف

 اند. 

یرى در اینجا به نحو اجمال به تأثبی مناسبت نیست اما  ،گرچه موضوع بحث ما فلسفه است

 .کنیمهاى علمى بر اروپا داشتند اشاراتى رشتهدیگر که مسلمانان در برخى از 

 

 ریاضیات

هاى ریاضى را از هندى، یونانى، به ریاضیات روى آوردند و کتابهجری مسلمانان از قرن دوم 

ریاضیات  ۀارقام هندى آشنا شدند و با اشتیاق به توسعسریانى و قبطى به عربى ترجمه کردند. آنها با 

ممکن  هاى مختلف ریاضىپرداختند. آنها دریافتند که رشد علوم و فلسفه بدون شناخت عمیق رشته

 .نیست

 و کرد تلفیق را یونانى و هندى ریاضى هاىاندیشه( م 847. /  ه636 ف) محمّدبن موسى خوارزمى

ت التحو منشأ عددنویسى در آن بردن کار به و صفر کردن وارد. رسید ارزشمندى دستاوردهاى به

 .همچنین توانست علم جبر را تأسیس کند خوارزمى د. چشمگیرى در ریاضى ش

الدین جمشید غیاث بن قره،ثابت ،(محمّد، احمد و حسن) بنوموسى سینا،ابن یعقوب کندى،

عمرخیّام  (،ه 445ـ 306) ابوریحان بیرونى ،(ه 388ف ) ابوالوفا بوزجانى ه(، 836ف ) کاشانى

دانان ترین ریاضىه( از برجسته 076ـ 007) و خواجه نصیرالدین طوسى ( 017  )ف نیشابورى

. /  ه 308) بن احمد مجریطىمسلمۀ دانان مسلمان اسپانیا باید ازمسلمان بودند. در بین ریاضى

 .برد نام( م1500. /  ه 400 ف) عمرو کرمانى شاگردش و( م1557



 داد توسعه را آن بوزجانى ( مثلثات را اختراع کرد وم060./  ه 317 ف) جابربن سنان بتانى

آن را به کمال رساند. تأسیس رصدخانه و کوشش براى دقت در محاسبات  نصیرالدین طوسى و

 .نجومى موجب رشد بیشتر ریاضى شد

مى آشنا دانان اسالآثار و افکار ریاضىاروپاییان در اسپانیا و سپس در ایتالیا و سیسیل با 

به پاپى رسید، نخستین دانشمندى بود که در اسپانیاى اسالمى  افرانسوى، که بعد ژربر د.شدن

علوم ریاضى به ویژه ارقام عربى را در اروپا  به موطن خود، ریاضیات را آموخت و پس از بازگشت

 .رواج داد

مهمى در آشنایى اروپا با ریاضیات ایجاد کرد.  ترجمه آثار ریاضى اسالمى به التین، تحول

 تا ریاضى مطالعات مبناى و شد رایج اروپا در جبر کلمه حتى و جبر علم خوارزمى با ترجمه آثار

 هندى، ارقام اروپا به خوارزمى ( ریاضیدان فرانسوى بود. با ورود آثار1053ـ1045) 00ویت زمان

شین جان خوارزمى در اروپا رایج شد و سیستم اعداد به معناى روش محاسبه و کلمه صفر05الگوریسم

ثرگذارى با ترجمه دیگر آثار ریاضى ادامه یافت. برخى آثار بزرگ یونانى اشد. این  ژربر میز محاسبه

 دهم رنق از. کردند معرفى اروپاییان به مسلمانان نیز را بطلمیوس مجسطى و اصول اقلیدس همچون

 .گردید رایج اروپا مناطق دیگر در سپس و ایتالیا در عربى ارقام

در کودکى به همراه پدرش که بازرگان بود  01لئوناردو فیبوناتسى ریاضیدان برجسته ایتالیایى

به ممالك اسالمى سفر کرد و از استادان این ممالك ریاضى آموخت و پس از بازگشت به ایتالیا 

رى گیى انکارنکردنى در شکلدانش ریاضى مسلمانان را در آثارش معرفى کرد. این آثار تأثیر

  06ت.ریاضیات در اروپا گذاش
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 نجوم

مسلمانان به ویژه به دالیل دینى، به نجوم توجه خاصى کردند. تعیین سمت قبله و طلوع و غروب 

وضعیت خسوف و کسوف و شناخت هالل ماه براى عباداتى  روزه و خورشید و اوقات نماز و

کرد. عالوه بر این، قرآن بارها مردم را براى همچون نماز و روزه و حج، آگاهى از نجوم را الزام مى

ها خواند. یافتن راهشناخت خدا به مطالعه در خلقت آسمان و زمین و آمد و شد روز و شب فرامى

رو، ز اینتأثیر نبود. اکام به احکام نجوم نیز در رونق یافتن نجوم بىدر سفرهاى بیابانى و عالقه ح

نام در جهان از قرن دوم هجرى به تدریج توجه به نجوم رونق یافت و صدها منجم بزرگ و صاحب

 را زیج شهریارى و هندى از را سند هند هاى نجومى همچوناسالم ظهور کردند. مسلمانان کتاب

ابن  .دکردن ترجمه عربى به را مجسطى کتاب همچون سریانى و یونانى هاىکتاب و پهلوى زبان از

غرب در متفکران التینى م»، کارادو وو ترین رصدها را در کتابش ارائه داد. به گفتهدقیق جابر بتانى

سلمانان م 03«د.نمودنمى تمجید و تحسین و مداحى بتانى قرون وسطا و دوره تجدد، بیش از همه از

اندیشیدند و آن را تهذیب و تکمیل کردند و سپس آن را مورد  بطلمیوس قرن در نظریاتچندین 

. /  ه051) ابواسحاق بطروجى سؤال قرار دادند و نقدهاى جدى بر آن وارد نمودند. مثال، نقدهاى

راجر  توماس، آلبرت، بر منجمان دوره رنسانس اروپا همچون بطلمیوس عقاید بر اسپانیا در( م1654

 در نیز الدین شیرازىقطب شاگردش و نصیرالدین طوسى ت.گذاش اثر تسترابرت گروس و بیکن

 .گام هایی برداشتند آن تکمیل و بطلمیوسى نظریات نقد

هاى نجومى در جهان اسالم تأسیس رصدخانه بود که از قرن دوم آغاز شد یکى از پیشرفت

سمرقند، استانبول و دیگر بالد اسالمى هاى بسیارى در دمشق، بغداد، قاهره، مراغه، و رصدخانه

ساخته شد و آالت نجومى مختلفى مانند اسطرالب اختراع گردید. در غرب اسالمى نیز در شهرهاى 

ه هاى نجومى به دست آمد که ثمرات آن بهایى بنا شد و پیشرفتو قرطبه رصدخانه واشبیلیه، تولد

 .اروپا منتقل گردید
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دان شمندان از وسطا قرون در اروپا رصدخانه ترینمهم تأسیس در کاستیل پادشاه آلفونس دهم

مى و هاى اسالهاى بعدى اروپا نیز با الگوگیرى از رصدخانهاسالمى اسپانیا کمك گرفت. رصدخانه

 .شدبسیار مشابه آنها ساخته مى

مامى هاى مختلف بود. تها که در پیشبرد نجوم نقش داشت تنظیم زیجیکى از آثار رصدخانه

هاى صلیبى به اروپا منتقل گردید و به پیشرفت نجوم در ت نجومى از طریق اسپانیا و یا جنگآال

 .دپیش از ارتباط با مسلمانان با این آالت بیگانه بودناورپاییان  اروپا کمك بسیارى کرد، در حالى که

قش منجمان نتوان وجه نمى، به هیچگالیله و کپرنیك در انتقال از هیئت بطلمیوسى به نظریات

. آراء منجمان اسالمى از طریق ترجمه آثار گرفت نادیده را نصیرالدین طوسى اسالمى همچون

هاى نجومى به غرب منتقل شد. اسامى این کتب و نام مترجمان آنها در تاریخ علوم ثبت است. روش

استفاده  گالیله و تیکوبراهه کپلر، کپرنیك، همچون منجمانى توسط نجومى محاسبات در بتانى ریاضى

ها مورد استفاده منجمان اروپایى قرار در قرن دوازدهم ترجمه و قرن زیج ابراهیم زرقالى د. ش

 تکیه زرقالى فلکى قواعد بر زیادى حد تا( م1145) ریموند مارسیلى ، حتى آثارفلیپ گرفت. به نوشته

یکى  04.داقتباس کر بتانى و زرقانى از حرکات افالک آسمانى نیز در کتاب کپرنیك کهداشت، چنان

 هاى مختلفهاى نجومى عربى است که به زباناز آثار استفاده اروپاییان از نجوم مسلمانان، واژه

  .اندها ذکر شدههایى از این واژهاروپایى راه یافته است. در منابع تفصیلى فهرست

 

 پزشکى

اى در و پزشکان از احترام ویژه پزشکى نیز از علومى بود که مسلمانان به آن توجه خاصى داشتند

ى هایالمعارفرو، پزشکى در جهان اسالم رونق گرفت و دائرۀ. از اینندجوامع اسالمى برخوردار بود

مسلمانان از آثار پزشکى ایرانى . ابن اصیبعه االطباءطبقات درباره معرفى پزشکان تألیف شد؛ مانند

                                                           

 .181ص ،1 ج ،عرب تاريخ حتى، فیلیپ. 64 

 



آثار پزشکى هندى و یونانى به عربى و تعالیم که در دانشگاه جندى شاپور رایج بود و ترجمه 

 .بهداشتى اسالم استفاده کردند و طب جدیدى را به وجود آوردند

، بیشترین شهرت را در قرون سیناابن ه ( و313ـ301) زکریاى رازى از میان پزشکان مسلمان

ینه آنها در زمبیش از دویست و بیست کتاب نوشت که بسیارى از  رازى د.وسطا در اروپا پیدا کردن

که به التین ترجمه شده بود تا قرن  رازى کتب. است الحاوى ترین کتاب طبى اوطب بود. مهم

هفدهم میالدى از کتب اصلى درسى پزشکى در اروپا بود. او اولین کسى است که آبله و حصبه را 

کرد. بود، از شانزده سالگى طبابت مى دانشمند و فیلسوف که سیناابن .در کتابى توصیف کرده است

از شاهکارهاى عالم  مایرهوف گفته به که سیناابن قانون در طب بسیار است. کتاب سیناابن ابداعات

در اسپانیاى اسالمى نیز  .ها مرجع پزشکان در اروپا بودنیز به التین ترجمه و قرن 00پزشکى است،

 استاد پزشکى در نیز فیلسوف رشدابن و زهر اندلسى ابن ابوالقاسم زهراوى، پزشکان بزرگى همچون

 .بودند ابتکاراتى و آثار داراى و

زیگرید  مدرسه سالرنوى ایتالیا در پیشرفت پزشکى اروپا نقش مؤثرى داشت. به اعتقاد

ها هم در تأسیس بر آن است که عرب فیلیپ حتى د.، این مدرسه توسط مسلمانان تأسیس شهونکه

زبان عربى آموخت و در بالد اسالمى  00آفریقایى قسطنطین ترین پزشك آنبرجستهآن نقش داشتند. 

به تحقیقات پزشکى پرداخت و دانش خود را به مدرسه سالرنو منتقل کرد. وى طب اسالمى را 

 .تدریس و برخى از کتب طب اسالمى را ترجمه کرد

هاى پزشکى اسالمى از کتاببرخى  07جرارد کرمونائى در اسپانیا افراد بسیارى از جمله

 م1670 در را رازى الحاوى کتاب فرج بن سلیم .کردند ترجمه التینى به را سیناابن قانون جمله

 تجدید بار پنج 1046 سال در تنها و بود اروپا در مرجع و درسى کتب از کتاب این. کرد ترجمه

 د،ش چاپ بار بیست از بیش شانزدهم قرن در و بار شانزده پانزدهم قرن در قانون کتاب. شد چاپ
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مایرهوف، شاید هیچ کتاب پزشکى این اندازه مورد استفاده واقع نشده  گفته به که اىگونه به

هاى قرن مرجع و منبع معتبر پزشکى در اروپا بودند. یکى از نشانه ها تا ششاین کتاب 08د.باش

پزشکى و دارویى است که در کتب مربوطه هاى عربى در موضوعات مانده این تأثیر، وجود واژهباقى

نقش مسلمانان در شعب مختلف پزشکى مانند جراحى و چشم پزشکى در منابع  د.انذکر شده

براساس اظهارات یك کارشناس، »: نویسدمى مونتگمرى وات .مربوطه به تفصیل آمده است

یشتر ثار عربى به مراتب بدهنده این حقیقت است که تأثیر آهاى مرجع و قدیمى اروپایى نشانکتاب

.. سینا بیش از سه هزار بار .از آثار یونانى بوده است. به عنوان نمونه، در آثار فرارى دگرادو نام ابن

 هاى پانزدهمفقط صد بار آمده است. خالصه کالم اینکه، پزشکى اروپا در قرن 00و اسم هیپاکرتیس

، تنها در دو سه قرن اخیر گوستاولوبون نظربه  75.و شانزدهم امتدادى از پزشکى عربى بوده است

  71.هاى پزشکى خارج شده استاست که آثار پزشکى اسالمى از برنامه دانشکده

 

 شیمى

از شاگردان امام صادق )ع( بود. بیش از هفتاد  جابربن حیان دان برجسته در اسالمنخستین شیمى

 عرب شیمى پدر عنوان به اروپا در را جابر .شناخته شده است جابر جلد کتاب در رشته شیمى از

 کندهاف مغرب در وسطا قرون علوم بر بلندى سایه جابربن حیان که گویدمى مایر هوف .شناختندمى

ى از مواد از کشفیات و سید سولفوریك، اسیدنیتریك، تیزاب، اتیمون و بسیارى دیگرا 76د.بو

یکى روحانى و متافیز ۀشیمى بیشتر جنبشیمى جدید را بنا نهاد. پیش از او  زکریاى رازى .هستند
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د درمانى را ابداع نموداشت. بیش از دوازده کتاب در شیمى از رازى نقل شده است. او بود که شیمى

یحان ابور ،ابن وحشیه هاى مهم دیگر در شیمىو همو بود که نخستین بار الکل را کشف کرد. چهره

 یمىش در فراوانى کشفیات و بسیار هاىآزمایشگاه اسالمى دانانشیمى. هستند سیناابن و بیرونى

 .است مذکور علم تاریخ کتب در که داشتند

هاى عربى هاى مختلف اروپایى ترجمه شد و واژهبه زبان ابوریحان و جابر آثار مختلف

هاى گوید که کیمیاگرى از سوغاتمى کالین رنان .هاى اروپایى گردیدزیادى در این زمینه وارد زبان

هاى هزار سال پیش بر آن است که اگر آزمایشگاه گوستاولوبون 73د.فرهنگ عرب براى غرب بو

  74د.توانست قدمى بردارنمى الوازیه مسلمانان نبود

 

 فیزیك

 درباره کتابى الکندى د.اى از دامن تمدن اسالمى سربرآوردندر علم فیزیك دانشمندان برجسته

 ف) مابن هیث درخشان فیزیك اسالمى ۀترجمه شد. اما چهر التینى به بارها که نوشت نور شناخت

 دانشمندان از بسیارى و شد ترجمه غرب در بار چندین او المناظر کتاب. است(  ه435

 راجر نبود ابن هیثم اگر که گویدمى ویل دورانت .دپذیرفتن تأثیر آن از راجر بیکن و کپلر حتى

 یرتأث وى نورشناسى مطالعات و مرایا و مناظر علم»: نویسدمى امیل برهیه 70.آمدنمى وجود به بیکن

 که است تحلیل ادراک بصرى یکى وى، آثار از. است کرده دوازدهم قرن التینى علماى در مهمى

  77«ت.از آن استفاده کرده اس 70ویتلو... و است کالسیك و اعتنا مورد هم هنوز
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 ها و مراکز علمىدانشگاه

صادق )ع(  باقر )ع( و امام اسالم سابقه دیرینى دارد. شهر مدینه در زمان اماممراکز علمى در جهان 

های گوناگون پرورش و آن امامان شاگردان بسیاری را در رشته به صورت یك مرکز علمى درآمد

در قرن دوم مرکزى مهم و معتبر براى تحقیق و ترجمه بود. در این دوره، « الحکمهبیت» دادند.

مدارس بسیارى در بالد مختلف اسالمى تأسیس شد. تعلیم و تعلم رونق گرفت و دانشمندان با 

ها تأسیس شد و فنون و مشاغلى همچون استنساخ نظر از دینشان محترم گشتند و کتابخانهصرف

 .و ترجمه و تألیف رونق چشمگیرى یافت کتب و وراقى

 300بود که در سال « االزهر»نخستین دانشگاه به مفهوم کم و بیش امروزى آن، دانشگاه 

هجرى تأسیس شد و به تدریج توسعه و تکامل یافت. در این دانشگاه، هم براى اقامت دانشجویان 

ى علمى هاشده بود و هم برنامهو اساتید مسکن و امکانات مناسب زیست و تحصیل در نظر گرفته 

اى داشت و علوم مختلف مانند فلسفه، ریاضى، علوم طبیعى، پزشکى و علوم دینى در آن پیشرفته

 .شدتدریس و تحقیق مى

هجرى تأسیس شد نیز یك  408در سال  الملكنظام بعد از االزهر، نظامیه بغداد که توسط

ه بر امکانات زندگى و رفاه دانشجویان و اساتید همچون دانشگاه به تمام معنا بود. این دانشگاه عالو

مسکن، غذا و مستمرى ماهیانه، از نظر علمى همه نوع امکانات ممکن در آن زمان را دارا بود؛ از 

 .اى مجهز و تاالرهاى سخنرانىجمله کتابخانه

 ر وهاى بسیارى در شهرهاى مختلف اسالمى از مصبه پیروى از نظامیه، مدارس و دانشگاه

ترین تا سمرقند و بلخ و غزنه تأسیس شد که یکى از معروفو مراغه سوریه و نیشابور و اصفهان 

هجرى ساخته شد. در اسپانیا به ویژه در قرطبه و غرناطه  045آنها مستنصریه بغداد بود که در سال 

 .نیز مدارس و مراکز علمى فراوانى ساخته شد که شرح آنها در کتب مفصل آمده است



، نظامیه بغداد سرمشقى شد براى اروپاییان در ساخت آلفرد گیوم و فیلیپ حتى نظر به

وازده هاى دهاى مهم اروپا مانند دانشگاه پاریس و آکسفورد و ناپل در قرنبیشتر دانشگاه 78.دانشگاه

هاى اسالمى یکى از عوامل مؤثر در شك آشنایى با دانشگاهو سیزده میالدى تأسیس شدند. بى

مر این ا گوستاولوبون همچونپژوهشگران ها بوده است. به نظر برخى گیرى این دانشگاهشکل

آنها حتى در برنامه درسى، متون درسى و اصول و ضوابط دانشگاهى  70.است بوده عامل ترینمهم

هاى اسالمى بودند. مثال، ساختمان کالج سازى متأثر از دانشگاهو حتى سبك معمارى و ساختمان

به پایان  مونتگمرى وات اى ازسخن را با قطعه .دانشگاه کمبریج به سبك االزهر ساخته شده است

 : رسانیممى

هاى درگیرى اسالم و مسیحیت در قرون وسطا را در نظر بگیرد، هنگامى که انسان تمام جنبه

این روشن خواهد بود که تأثیر اسالم بر جامعه مسیحیت بیش از آن است که معموال شناسایى 

ها نشود. اسالم نه تنها در تولیدات مادى و اختراعات تکنولوژى اروپا شریك است، و نه تمى

هاى علم و فلسفه برانگیخت، بلکه اروپا را واداشت تا تصویر اروپا را از نظر عقالنى در زمینه

داد، تأثیر العمل نشان مىاز آنجا که اروپا علیه اسالم عکس .جدیدى از خود به وجود آورد

رد. کاش به میراث یونان و روم مبالغه مىداد و در وابستگىاهمیت جلوه مىمسلمانان را بى

کنیم، این است که این که رو به دنیاى واحد حرکت مىوظیفه مهم ما اروپاییان غربى، چنان

اشتباهات را اصالح کنیم و به مدیون بودن عمیق خودمان به عرب و جهان اسالم اعتراف 

  85م.نمایی
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 را اسالم معموال مستشرقان دانیم می چنانکه .148 ص ،وسطى قرون اروپان بر اسالم تأثير وات، مونتگمرى . 80 

 نينچ واقعیت دانیم می حالیکه در دهند، می نسبت عرب به بینند می اسالم جهان در هرچه و دانند می عرب با برابر

 بوده ایرانی آنها از بسیاری  و عرب غير ایم کرده یاد آنها از اینجا در که مسلمانی دانشمندان و فالسفه اکثر. نیست



 

 پایان سخن

شکی نیست که فلسفۀ اسالمی تأثیری ژرف بر فلسفۀ قرون وسطای غرب داشته است. افزون بر 

نگاه عالمانه و منصفانه به تاریخ مناسبات اسالم و غرب این حقیقت را به طور قاطع روشن این، 

ها و گیرى از اندوختهخواهد ساخت که توسعه علمى و تمدنى غرب در دوره جدید بدون بهره

ى مسلمانان در قرون وسطا میسر نبود. البته به رغم استفاده شایان اروپاییان از عناصر فرهنگ هاتجربه

گیرى تمدن موجود غربى در و تمدن اسالمى، به دلیل غلبه تفکر مادى و سکوالرْ شاکله و جهت

 مهاى اسالمى بوده است. راز این اختالف ماهوى در این است که غربیان علجهتى مخالف با آرمان

و فناورى را از مسلمانان آموختند، اما به اخالق و معنویت اسالمى توجه درخورى نکردند. توجه 

تواند سرّ خصومت و نفرت موجود در غرب گرایانه و دور از معنویت و اخالق مىبه این نگاه مادى

ه است د داشتهایى وجونسبت به اسالم و مسلمانان را که از قرون وسطا تا به امروز با فراز و نشیب

جا بوده است که نه تنها سهم اسالم در شکوفایى تمدن توضیح دهد. این خصومت و نفرت تا بدان

غربى نادیده گرفت شود، بلکه از اسالم و امت اسالمى همواره به عنوان دشمنى که به هر شکلى 

و توهین به  راسىهستیزى و تبلیغ اسالمباید با آن مقابله کرد یاد شده است. تشدید سیاست اسالم

در دوره معاصر در ادامه همان و تجاوز به سرزمین های اسالمی و غصب فلسیطن مقدسات اسالمى 

هاى تلقّى خصمانه دیرپاى از اسالم و امت اسالمى است. عالوه بر این، موج بیدارى اسالمى در دهه

ن اسالم ان را در مقابله با جهاهاى استکبارى انگیزه آنطلبى قدرتتوسعه استعمار و با اخیر در مقابله

فکران جویاى حق در غرب و اعتراف افزون کرده است. در این میان ظهور برخى متفکران و روشن

تر اى بههاى امیدى را براى آیندهعلمى و صنعتى غرب روزنه ۀآنان به اهمیت نقش اسالم در توسع
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 رى راستین از اسالم و امت اسالمىدر مناسبات اسالم و غرب گشوده است. کوشش براى ارائه تصوی
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