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  چکیده:

 عرفانو تصوف  درباره جریانمطالعه ردازد که به پژوهش حاضر به طرح رویکردهاي نظري می پ

 یحثابمو درباره میزان و کیفیت اثر گذاري آن بر ساحات مختلف تمدن اسالمی اند ی پرداخته اسالم

و ت که در مغرب زمین شکل گرفتوجه شده مطالعاتی یک سنت به . در رویکرد اول اندارائه نموده 

شناخت معتقد است براي و  دکن و محوري در عالم اسالم تلقی میبه مثابه امر اساسی را جریان عرفانی 

به مطالعه درباره آثار و تجلیات میراث عرفانی در پهنه عالم جوهري تمدن اسالمی باید امر کانونی و 

در معرفی چهره  ،رد صوفیان و عرفاي اسالمی نمایندگانی اصیل. در این رویکپرداختاسالمی 

منتقد و مخالف با اندیشه و جریان تصوف و (دوم) . در رویکرد تلقی می شونددرخشان عالم اسالمی 

جریان به عنوان نماینده و معرف اسالم اصیل تلقی نمی شود بلکه این عرفان در تاریخ ایران اسالمی، 

ي فلسفی می توانست راه را براي شکوفایی علوم عقلی و تدوام دوران عقالنیت محض و خردورز

نگاه دارد. جریان عرفانی به دلیل تقابل با جریان خردورز در عالم هموار درخشان تمدن اسالمی 

اسالمی و ارائه جهان بینی مبتنی بر امور رازورانه موجب شکل گیري هویتی مشوش و ناهمگون در 

این ترتیب مانعی جدي بر سر راه تداوم سنت عقالنی در ایران بوجود آورد. در ایران اسالمی شد و به 

رویکرد سوم به جریان عرفانی به مثابه جریانی اثرگذار بر ساحات مختلف اندیشگی، سیاسی و 

اجتماعی پرداخته شده است. از منظر این رویکرد، جریان عرفانی با جریان هاي عقلی پیوندي عمیق 

در نسبت میان عقل و شهود  تر عمیقه معرفت شناسی جدیدي در عالم اسالمی، افقی یافت و با ارائ

ترسیم نمود. تأسیس نهاد خانقاه به مثابه مدارس علمی صوفیان و نیز محل دستگیري محرومان از 

ین عوامل مهم تاثیرگذار بر فرهنگ مسلمانان و جذب توده هاي مردمی به جریان صوفیانه است. ا

توانست عالوه بر اثرگذاري بر نشر فضایل اخالقی و روح جوانمردي ند با جریان فتوت، جریان در پیو

در جوامع اسالمی در برخی دوره ها به نهضت هایی صوفیانه نیز دست یازد. جریان عرفانی در ایران با 

ی و مورد توجه قرار گرفته است. جریان عرفانرویکرد چهارم مذهب تشیع پیوند یافت و این پیوند در 

به نحو  را جریان تشیع در ایران بر یکدیگر اثر گذاردند. جریان عرفانی از سده ششم رنگ شیعی خود

بارزي آشکار نمود و با قدرت یافتن نهاد خانقاه و نیز ارتقاي جایگاه مشایخ صوفیه به عنوان راهنماي 

حکومت هاي موجود در تقابل با شد که نهضت هاي صوفیانه اي زمینه بروز معنوي و حتی سیاسی، 

مند ترین این نهضتها یعنی نهضت صوفیان صفوي، منجر به تأسیس حکومت صفوي  شکل گرفت. نظام

وحدت سرزمینی  ،رونق اقتصادي، ایجاد قتدرشکل گیري دولتی متوان به  میشد که از دستاوردهاي آن 

تاثیري عمیق بر  جدیدل گیري ایران که در شکاشاره نمود ایران و شکل گیري هویت جدید شیعی 

جاي نهاد. تأسیس نظام فکري حکمت متعالیه در این دوران مبتنی بر جمع و تلفیق اندیشه هاي 

از  ،فلسفی، عرفانی و روایی و شکل گیري معرفت شناسی دینی متکاملی نسبت به دوران هاي پیشین

  رویدادهایی است که در زمینه و زمانه حکومت صوفیان صفوي به وقوع پیوست.
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  پیشگفتار

رساله حاضر در پنج فصل سامان یافته است. در فصل اول به طرح کلیات پرداخته شده است که 

بخش دیگر در آن بیان مساله پژوهش، ضرورت، اهداف، سواالت اصلی و... ذکر شده است. در 

کلیات به مفهوم تصوف و عرفان و نیز تاریخچه از رند شکل گیري و تحوالت جریان عرفانی پرداته 

شده است. فصل دوم به روش شناسی پژوهش اختصاص یافته است و منظر تمدنی که مد نظر 

ه اند نویسنده است تا حد ممکن بسط یافته است. در ادامه تعاریفی که تمدن پژوها نیز مد نظر داشت

  مورد توجه قرار گرفته و تمدن اسالمی و دوران درخشان آن نیز مورد توجه قرار گرفته است.

در فصل سوم پیشینه پژوهش ذکر شده است. با توجه به این مساله که پدیده تصوف در نگاه 

ط مشهور امري درونی و فردي تلقی شده است و نیز با طرح کلیاتی این جریان را از جمله علل انحطا

تلقی نموده اند به آثار جدي و مهم درباره نقش تمدنی آن توجه کمتري شده و نیز این آثار از فراوانی 

  کمتري برخوردارند.

در فصل چهارم رساله به مباحث اصلی و اساسی رساله پرداخته شده و ذیل چهار رویکرد به طرح 

  مساله اقدام شده است.

رب در مطالعات حوزه اسالم به تصوف و عرفان اي جریان فکري در غ گونهدر رویکرد اول 

هاي تمدن را به فلسفه، کالم و یا  ها که ساخت و بن مایه به رغم دیگر پژوهشمعرفی شده است که 

دارند، اساس و جوهر تمدن اسالمی را تصوف و عرفان و به تعبیر دیگر وجه باطنی  فقه منسوب می

صوف و عرفان و قرائت باطنی اسالم متجلی شده است. داند. از این منظر روح اسالم در ت اسالم می

می با شناخت این بنابراین شناخت اسالم در گرو شناخت تصوف و عرفان و شناخت تمدن اسال

  جریان ممکن است.

جران تصوف و عرفان اسالمی از چند جهت مورد نقد قرار گرفته است. در رویکرد دوم و منتقد 

که جریان عرفانی معارض جریان عقلگرا و خردورز دانسته شده  مهمترین وجه مورد انتقاد آن است

هاي گذشته اسالمی  جریانی عرفانی از مسببین خاموشی خردورزي در تاریخ سدهاز اینرو . است

قلمداد شده است. در این نوع نگاه طیفی از روشنفکران عقلگراي متجدد و نیز اندیشمندان عقلگراي 

داند اندیشه،  جریان تصوف و عرفان را از مشکالت دوران اسالمی میاسالمی هم نظرند. این رویکرد 

ماهیت و بنیادهاي معرفت شناختی جریان عرفانی در کیفیت زندگی اثرگذار بوده و تأثیر نهایی آن در 

 .هاي سیاسی و تمدنی بوده است یشهجهت زوال اندیشه ورزي، اند

در دانسته شده است.  یتمدن اسالم تصوف و عرفان از وجوه درخشان انیجردر رویکرد سوم 

عالم  یو اجتماع یساحات فرهنگ زیو ن يو فکر ياز ساحات نظر ياریبر بس یعرفان انینگاه جر نیا

طرح به  نیدر ا نهاد. يآثار خود را برجا نیدرخشان تر رانیا ینیگذارد و در حدود سرزم ریتأثاسالم 
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 یعقل يها انیعالم اسالم و جر یعقل يابا کوشش ه انیجر نیو نسبت ا یعرفان یمعرفت شناس

و  یابن عرب ،یچون غزال ییها تیگذاردند. طرح شخص ریتأث گریکدیچگونه بر  نکهیپرداخته شده و ا

  تصوف مورد توجه قرار گرفته است. خیآنان در تار گاهیو جا تیاهم لیبه دل زین يولوم

توان جریانی از جریان  عی را می. عرفان شیپراخته شده استعرفان شیعی در رویکرد چهارم به 

هاي خاص خود تاکنون ممتاز مانده است. به دلیل  کلی عرفان و تصوف دانست که بواسطه ویژگی

هاي دهم تا  در سده ناي که عصر صفوي در پیوند با تشیع بر تاریخ ایرا اهمیت و اثرگذاري ویژه

. پیوند ن رویکرد پرداخته شده استبه طرح جداگانه ایدوازدهم هجري و نیز پس از آن گذارده است 

میان تصوف و تشیع و قرابتی که در این میان شکل گرفته است و تأثیر و تاثرات متقابل توانست در 

. عصر صفوي با ایجاد وحدت سرزمینی، بوداثرگذار و تحوالت پسین آن شکل گیري نهضت صفوي 

ت ویژه خود از حکومت توانست رسمی کردن مذهب تشیع، نیز تامین نیازهاي مادي و نیز قرائ

  .اي شاخص از تاریخ ایران اسالمی را رقم زند دوره

پرداخته شده است و از این رو مطرح در فصل پنج به بحث و نتیجه گیري نسبت به رویکردهاي 

توان از عواملی دانست که در شکل گیري افق  توان بیان داشت که جریان تصوف و عرفان را می می

شناسی عالم اسالمی نقشی مهم ایفا نمود و در ادامه با شکل دهی به یک نظام جدید در معرفت 

  سیاسی در سده هاي دهم تا دوازدهم منشا تحوالت مهم و عمیقی در تاریخ ایران اسالمی شد.
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  پژوهشمساله . 1

اقوالی سده هنگ و تمدن مواجه است و بر طبق ی با شکوفایی علم، فرهای تاریخ اسالم در دوره

دانند. این درخشانی  هجري را دوران درخشان تمدن اسالمی میو یا سوم تا هفتم سوم تا پنجم هاي 

ی چون عصر صفوي های به بعد به دالیلی رو به افول نهاد و البته بعدتر و در دورهسده هفتم از 

رویدادهاي از اي  تنیدهدر پدیده  ،تمدن گرفت. خشانی علوم و فرهنگ تابیدنی از درهای جلوه

از نخبگان جامعه  ینبوغ برخ يک جامعه است و بر مبنایهنر و ادبیات  ،اجتماعی، اقتصادي، سیاسی

در تکوین، شکل  .برتر پیش می رودت یبه سمت وضعدر یک سیر تحولی جامعه و  ،ردیگ یشکل م

 هاي هم تنیده است، جریاندر پیچیده و اي  گیري و یا افول و زوال یک تمدن که خود مجموعه

کالم، چون فقه، متنوع اسالمی  هاي جریانو در عالم اسالم با کنند  می توانند نقش ایفا می متنوعی

جریان تصوف و عرفان  هر یک نقشی ویژه بر عهده داشته اند. »عرفانتصوف و « و فلسفه، حدیث

ر تحوالت تمدن اسالمی است. این جریان به نوبه اسالمی یکی از جریان هاي فرهنگی تاثیرگذار ب

اسالمی و تحوالت اندیشه هاي در فرایند شکل گیري خود و با طرح گونه اي از معرفت شناسی، 

براي اي  تواند دریچه میجریان برخوردار است. بررسی و پرداختن به این اي  اجتماعی از جایگاه ویژه

 به درستی مورد ارزیابی قرار گیردجریان شود. چه اگر این  ابعاد دیگر تمدن اسالمی نیز قلمدادفهم 

 بازنماید.و فلسفه  جریان هاي اسالمی فقه، حدیث، کالمتواند نقش خود را در کنار سایر  می

ان یبنعالوه بر  ،چرا که عرفا داراي دو بعد اجتماعی و فرهنگی استجریان تصوف و عرفان، 

هاي  اجتماعى با ویژگیاي  طبقهبه خود گرفت،  يان نظراز معارف که نام عرفاي  نهادن مجموعه

در کند.  می زیمتما یگر طبقات اسالمیآنان را از د ویژه اي، ز بنا نهادند که آداب و سلوكیرا نخاص 

را بازشناخت که در نوع و میزان ها  توان طیفی از نظرات و اندیشه میجریان اسالمی ارزیابی این 
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دو منظر کالن موافقان و مخالفان این جریان  ،در این میانراي اختالفند. اثرگذاري عرفان و تصوف دا

پیرامون این  با طرح آراء و نظرات خود به تحلیل و نقد آثار این جریان پرداخته اند. آراء طرح شده

جریان، برخی رویکردها را نسبت به یکدیگر متمایز می کند که در روش شناسی، ادله هاي طرح شده 

  اصل از آن با یکدیگر متفاوتند.و نتایج ح

رویکرد منتقد معتقد است جریان عرفانی توانست دایره نفوذ خود را به صورت پررنگی در ایران و 

در آن که بروز و تجلیات گونه اي از جهان بینی ارائه نمود  ،جریانجهان اسالم بگستراند. این 

و شکل گیري خردورزي عقل و  موجب تعطیلیمسلمانان اجتماعی و ساحات مختلف حیات دینی 

و زوال و عقبگرد جامعه اسالمی از مسیر رشد هویتی مشوش براي ایرانیان گردید که نتیجه آن 

نگاه مخالف و منتقد، موافقان این جریان با طرح آرائی شد. در مقابل باورشدن فرهنگی و علمی خود 

جریان معتقدند، کدیگر تمایز دارند. برخی یبا طرح و ارائه ادله خود در و  دفاع از آن برخاسته اند به

عرفانی سهم قابل توجهی در شکوفایی فکري و فرهنگی ایران دوران اسالمی بر عهده داشت و نمی 

برخی  توان تاثیرات آن را بر ساحات مختلف حیات فکري و اجتماعی مسلمانان نادیده گرفت.

همه را از میان و میراث اصیل اسالمی ته دانس یاسالمعرفان و تصوف را جریان جوهره تمدن اسالمی 

. در میراث عرفانی می دانند که از سرچشمه هاي اسالمی منشعب شده استعلوم و معارف اسالمی 

واقع آنچه موجبات رشد و تعالی فرهنگ و تمدن اسالمی را فراهم آورد این حوزه از تعالیم اسالمی 

توسط صوفیان جریان عرفانی تا دوازدهم،  تاریخ ایران طی سده هاي دهمدوره اي از در  است.

که ایران را به دوران درخشان گذشته خود نزدیک نمود و را بنیان نهد حکومتی صفوي توانست 

که به نحوي در شکل گیري در عرصه سیاسی، اقتصادي و اجتماعی بوجود آورد تحوالت عمیقی را 

  .برجاي نهادجدي  يایران دوره جدید نیز تأثیر

شود و از  میهاي مختلف اندیشمندان در این باره مطرح  وهش آراء، نظرات و دیدگاهدر این پژ

در کردها ین رویاخراج شود. طرح تعرفان و تصوف اسان یجراساسی نسبت به  يکردهایروخالل آن 

  نقد و طرح منصفانه تر از این مساله به دست دهد.در جهت  یگامکنار یکدیگر شاید بتواند 

عرفان و نقش آن را مورد جریان تصوف و اندیشمندان در خالل آثار خود و نویسندگان برخی 

مختلف به آن نگریسته اند. برخی از تقابل این جریان با عقالنیت و  هاي توجه قرار داده اند و با نگاه

دینی سخن رانده اند که از  هاي وزهخرد ورزي و نیز دنیاگریزي و انعزال از خلق و گاه تقابل با آم

و دیگران اشاره نمود؛  عابد الجابريعبدالکریم سروش، توان به آثار سید جواد طباطبایی،  می جمله

توان به نقش اساسی و سازنده تصوف اشاره داشته اند که  برخی اندیشمندان نیز در خالل آثارشان می
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برخی و نیز  ، شفیعی کدکنیينصراهللا پورجواد عبدالحسین زرینکوب، توان از سید حسین نصر، می

 یاد کرد. ماسینیون، شیمل و دیگرانچیتیک، چون هنري کربن،  غربیمحققین 

جواد طباطبایی در برخی آثار خود از جمله (درآمدي بر تاریخ اندیشه سیاسی در ایران و  سید

زوال اندیشه سیاسی در ایران) معتقد است اندیشه عرفانی به تدریج سایه بلند و سنگین خود را بر 

سیطره  اتنی گستراند و هرگونه فکر منطقی و تعقل را از اندیشه بیرون راند. یکی از اثراندیشه ایرا

اندیشه عرفانی در تاریخ اندیشه ایران، زوال تدریجی اندیشه سیاسی بوده است و بر همین مبنا 

 توان از امتناع تأسیس اندیشه سیاسی بر مبناي اندیشه عرفانی سخن گفت. می

: العقل االخالقی العربی و جدال  4آثار خود از جمله نقد العقل العربی الجابري در برخی عابد

 پرداخته است.عقل کالمی عرب الم و کدر عرفان ر یبه تأث کالم، عرفان و فلسفه

اهللا مطهري در برخی آثار خود از جمله (خدمات متقابل اسالم و ایران، تعلیم و تربیت در  آیت

عرفانی  هاي منظري دیگر و با نگاهی دینی و فلسفی به تقابل اندیشهانسان کامل) از  اسالم، عرفان، و

و عقل گرایی اشاره دارد. مطهري با طرح مسائلی چون ارزش عقل و عشق، مساله انسان کامل و 

 .پردازد می عرفانی هاي درون گرایی و برونگرایی در اندیشه عرفانی به طرح و نقد اندیشه

 هاي پژوهشدرباره عرفان اسالمی و بویژه عرفانی شیعی  کربن اسالم شناس فرانسوي هانري

در ید حیآثار س یز برخیو ن يچون آثار سهرورد یفلسف یآثار عرفان یرا سامان داد. او برخ يوافر

 ح و چاپ نمود.یرا تصح یآمل

ترین  مهمپرداخته و آن را تصوف و عرفان از آثار خود به موضوع  ياریسحسین نصر در ب سید

ن اثر به بحث درباره یدر چند کوب نیزرن یعبدالحس .داند می                   حت  درونی وحی اسالمی     ِ   تبلور  سا

نه ین زمیدر اآثار وي ن یتر يانه پرداخته است. جدیصوف هاي انیت جریز ماهیخ تصوف و نیتار

راث یمانند ارزش م يگر ویران است. آثار دیران و دنباله جستجو در تصوف ایجستجو در تصوف ا

  ران است.یان تصوف در ایدرباره جر يو هاي دگاهیل کننده دیز تکمین یرانیا ه و تصوفیصوف

عطار نیشابوري منتشر آثار پژوهش هاي خود را پیرامون تصوف خراسانی و شتر یب یکدکن یعیشف

از  یبرخ .ن حوزه توجه نموده استیات به ایانه و حوزه ادبیان صوفیل ارتباط خاص جریو به دلکرده 

د، یتوان به کتاب اسرار التوح یان مین میاست. از اچاپ رسیده ح و به یه همت او تصحب یآثار عرفان

ر و ید ابوالخیر هر سه در احوال و اقوال ابوسعید ابوالخیدن طعم وقت، و حاالت و سخنان ابوسعیچش

  و... اشاره نمود. یابوالحسن خرقان یراث عرفانیا مجموعه اقوال و میچون نوشته بر در يز آثارین
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  پژوهشموضوع . 2

  پژوهش حاضر در آنچه با عنوان مساله پژوهش گذشت گنجانده شده است.موضوع 

  

  پژوهش. قلمرو 3

 یاسالم در دوره ایرانن یسرزمقلمرو مکانی: 

 يعصر صفو انیقلمرو زمانی: از ظهور اسالم تا پا

  قلمرو موضوعی: حوزه عرفان و تصوف

  پژوهشت و ضرورت یاهم. 4

باب تصوف و عرفان و نیز نقش آن در تمدن اسالمی به دلیل ضرورت و  ضرورت پژوهش در

توان از اهمیت  نمی اهمیت خود مساله عرفان است. عرفان را اگر مهمترین ساحت باطنی اسالم بدانیم

چشم پوشی نمود افته، یز تداوم یکه همچنان ن یخ فرهنگ و تمدن اسالمیدر تارآن و نقش بی بدیلش 

توان  مدن اسالمی توجه نمود باید گفت که در ساحت تمدنی و با یک نگاه کالن میو اگر به مساله ت

و نقاط قوت آن فرهنگ و ها  تحلیل نمود که کاستیاي  تاریخ یک قوم، کشور و یا ملت را به گونه

یک جامعه را  ةی در باب آیندهای و طراحیها  توان پیش بینی تمدن فراچنگ آید و از این رهگذر می

ویژه خویش داعیه حرکت به سمت تمدنی نوین  یاز این منظر انقالب اسالمی با تکیه بر مبان رقم زد.

 شود. مهم تلقی میاي  را دارد و عرفان نیز به عنوان وجه یا ساحت باطنی انقالب اسالمی پدیده

خچه یحال و تارو ارائه شرح  یعارفان نام یعمدتا به معرف ،صورت گرفته هاي میان پژوهش در

با توجه به نظراتی که در این باب وجود دارد و اینکه این آنان در هر عصر توجه شده است.  یگزند

طرح شده در کنار  يکردهایطرح رونظرات متفاوت و متعارض از یکدیگرند، ضروري است با 

رخ نموده  یخیات تاریبر واقع یمبتن یلیاختالف دیدگاه ها، تحلو  تبیین چرایی این مسالهگر و یکدی

ن یهر چند موضوع اگامی در جهت وضوح بیشتر این مساله برداشته شود. ن رو یز ارائه شود و از این

مساله تمدن نوین اسالمی و کند  یی میجویپ يان عصر صفویرا تا پا یان عرفانیپژوهش نقش جر

ر نقش چه اگافزاید.  می بر اهمیت این موضوعنده جهان اسالم یدر آعرفانی  هاي نقش عرفان و اندیشه

تکیه بر توان با  یز مینتمدن آینده اسالمی  یگاندیشابد در افق ی يشتریان در گذشته وضوح بین جریا

  حاصل نمود. یگشودگعرفان به عنوان وجهی از معرفت دینی 
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  اهداف پژوهش. 5

  چند را مطمح نظر قرار داده است: یپژوهش حاضر اهداف

رابطه میان جریان عرفانی و تمدن اسالمی که به است  ییکردهایطرح رو ربن پژوهش یاهتمام ا. 1

گر آراء مختلف و گاه یکدیکردها در کنار ین روین مساله و طرح ایپرداخته اند. از رهگذر طرح ا

نکه ید. ایآ می ان فراهمین میقتر در ایدق یقضاوت يط برایرد و شرایگ یگر قرار میکدیدر کنار  يمتضاد

هر  هاي فرض شیاز آن است که پ یوجود دارد حاک ين از تفاوت رازاین میا یانیا جریده یدرباره پد

ن احتمال یگر اید يمتفاوت است و از سو یکردها در مواجهه با مساله به نحو قابل توجهیک از روی

دگاه ین دیم ایحاصل شده و در صدد تعم یج کلینتا یکردها از امر جزئیرو یوجود دارد که در برخ

در عمل،  یکیکردها که گاه طرح یک از روین رو طرح هر یاست. از ا یانان عرفینسبت به گستره جر

ف این اهداز ا یکیگر از اهداف مهم رساله است. یکدیدارد در کنار  یگر را در پید يکردهاینقد رو

عرفان در فراز و ان تصوف و یجرجایگاه نقش و گامی در جهت تبیین یا تحلیل از برداشتن پژوهش 

 .است یاسالمران یا یتمدنفرود 

نقش آن در تمدن اسالمی و نسبت آن با سایر جریانات  ،تصوف و عرفانان یجر یبررس. 2

تواند وضع گذشته تمدن اسالمی را نمایان کند و تنها با مطالعه در گذشته و تکیه بر آن  می اسالمی

تواند بر مبناي آن  می و ارکانی که تمدن اسالمیها  توان به آینده با نگاه عمیقتري توجه نمود و پایه می

 يایراث گذشته و تالش در احیب با بازجستن مین ترتیبه ا شکل بگیرد تا حدودي آشکار نمود.

قلمروي زمانی این  شود. یبهتر فراهم م یرانیجامعه ا یت فعلیامکان فهم هو ،یرانیا یت اسالمیهو

ري درباره تاریخ تحوالت پژوهش تا پایان عصر صفوي را شامل است و این بدان دلیل است که داو

جریان عرفانی بدون در نظر گرفتن عصر صفوي که در آن صوفیان به قدرت سیاسی دست یافتند، 

 کامل نیست.

نموده اخیر مانند انقالب اسالمی و تحوالت رخ  هاي . وضع کنونی عالم معاصر، و تحوالت دهه3

و اراده اي است که عالم اسالمی خواست  اخیر نشان از هاي سالطی در کشورهاي اسالمی و عربی 

سوداي احیاي دوران در نسبت با وضعیت فعلی خود براي تغییر شرایط خود صورت می دهد. 

نام نهاد چندي است که در محافل علمی و » تمدن نوین اسالمی«توان آن را  درخشان اسالم که می

در این چارچوب  کشورهاي اسالمی راهاي پیشروي حرکت شاید بتوان اسالمی مطرح شده و 

بررسی جریان هاي گذشته اسالمی براي شناخت وضعیت معاصر آن و نیز ریشه هاي  .ارزیابی نمود

  فکري و فرهنگی مرتبط با آن، ضروري می نماید.

  




