علل عقب ماندگی تمدن اسالمی
حجتاالسالم والمسلمین علیرضا انصاری

*

اشاره

با ظهور اسـالم در حجـاز و تربیـت انسـانهـای فرهیختـه در مکتـب
پیامبر  ،خورشید اسالم در فراسوی مرزهـای جغرافیـایی و فکـری،
پرتو افکند و «عصر طالیی تمدن اسالمی» شکل گرفـت  1تمـدنی کـه
پزشکان اسالمی پانصد سا علمدار طـب در جهـان بودنـد 2و بـزرگ
ترین دانشمندان مانند ابنسینا ،خوارزمی ،فارابی ،محمـد بـن زکریـاى
رازى ،ابوریحان بیرونی و  ،...به ترویج دانش در جهان میپرداختند در
حالی که جهان غرب در این دوره ،گرفتار اندیشههای قـرون وسـطایی
3
بود.
* پژوهشگر و نویسنده.
 .1ر.ک امیرعلی حسنلو «علل عقبماندگی جوامع اسالمی» مجله صباح شماره 11
و  ،12بهار و تابستان .1383
 .2ذبیح ّ هّال صفا تاریخ ادبیات در ایران ص .347 – 344
 .3ویل دورانت تاریخ تمدن ج  ،4ص  313و .314
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تمدن بزرگ اسالمی با همه عظمت ،شـکوه ،ارزش ،جـال و
متأسفانه ّ
گستردگی جغرافیایی و عمقی که داشت ،از بـین رفـت 1.تـا آنجـا کـه
مسلمانان براى وسائل ابتدائی زنـدگی ناچـار شـدند دسـت بـه دامـن
ِ
راهی دیار بیگانه
دیگران شوند ،فرزندان خود را براى فرا گرفتن دانش،
کنند ،در حالی که ی

روز دانشگاههاى مسلمانان برترین دانشگاههـاى

جهان بود.
شهید مطهری در این باره مینویسد
قدر مسلّم این است که پدیدهاى درخشان و چراغی نورافشان به نـام
تمدن اسالمی ،قرنها در جهان وجود داشته و سپس این پدیده نـابود
ّ
و این چراغ خاموش شده اسـت ،و امـروز مسـلمانان بـا مقایسـه بـا
بسیارى از ملل جهان و مقایسه با گذشته پر افتخار خودشان ،در حـا
تأخر رقّتبارى به سر میبرند .طبعا این پرسش پـیش مـی
انحطاط و ّ
آید که چطور شد مسلمانان پس از آن همه پیشروى و ترقّی در علـوم
و معارف و صنایع و نظامات ،به قهقرا برگشتند مسلو این انحطـاط
و سیر قهقرایی چیست و کیست

2

علل و زمینههای عقبافتادگی

عوامل متعددی در این عقبماندگی ،نقشآفرین بودند که برخی از آنها
عبارتند
 .1ر.ک احمدرضا بسیج «تمدن اسالمی و دالیل زوا و انحطاط آن» نشـریه علمـی
ترویجی معرفت ،شماره  ،۱۰۹دى .۱۳۸۵
 .2مرتضی مطهری مجموعهآثار ج ،1ص .۳۵۰

علل عقب ماندگی تمدن اسالمی
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 .1برداشتهای ناصحیح از دین

یکی از علل مهم عقبماندگی مسلمانان ،برداشتهاى ناصحیح ،فاصله
گیری از معارف دینی و ایجاد انحراف در آموزههاى دینی اسـت .ایـن
برداشت هم در حوزه معارف و عقاید و هـم در حـوزه علـم و تمـدن
صورت گرفت .برخی برداشت نادرست از مفـاهیم اسـالم ،هـمچـون
اعتقاد به قضا و قدر ،اعتقاد بـه آخـرت و تحقیـر زنـدگی دنیـایی را از
عوامل انحطاط جوامع اسالمی دانستهاند چنانکه برخـی از مستشـرقین
غررورز مسیحی و روشنفکران غربگرای جهان اسالم ،معتقدنـد کـه
تعالیم اسالمی و اعتقاد به آن ،موجب عقبماندگی جهان اسـالم شـده
است از جمله عقیده به قضا و قدر الهـی ،بـدین معنـا کـه سرنوشـت
انسان از قبل تعیین شده است و تالش انسان بـه نتیجـهای نمـیرسـد.
چنین اعتقاداتی سبب شد مسلمانان بیشترین وقت و همـت خـویش را
صرف عبادت ،نماز و کسب عمل صالح کنند.
این برداشت از دین ،نوعی مبارزه با اسالم است .قرآن تعریفی فراتـر از
فهم آنها دربارۀ انسان دارد .اسالم انسان را موجودی بـا عقـل و اختیـار
معرفی مینماید و آیات 1متعددی این حقیقت را بیان میکند ،همچنـین
روایات فراوان که برای انسان کرامت قایل شده و او را در انتخـاب راه
هدایت آزاد دانستهاند ،دلیل بر بیاسـاس بـودن رویکـرد فـوق اسـت.
نتیجه چنین اعتقادی ،به منزلة پوچ و عب
َ

بودن آفرینش انسـان اسـت،
«إنـا َه َ
ـد ٌْ ُ
ناه
ِ

ِّ
َْ َ
الد ٌِن» «در دین هیچ اجبارى نیست» انسان 3
 .1بقره َ« 256ل ِإکراه ِف ِ
ُ
ً
ً
َ
َ
ورا» «ما راه را به او نشان دادیم ،خـواه شـاکر باشـد (و پـذیرا
شاکرا َو ِإما کف
الِبیل ِإما
ِ

گردد) یا ناسپاس» و نیز ر.ک فضل بن حسن طبرسی مجمع البیان ج  ،10ص .61۵
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در حالی که قرآن کـریم در آیـات متعـددی انسـان را از ایـن اندیشـه
بازداشته و او را به تـالش در راه رسـیدن بـه رشـد دعـوت نمـوده و
جبرگرایی را باطل شمرده است
َُْ

ِبأنف ِِ ِهم».

1

َ
َ
َ
« ِإن الل َه َل ٌُغ ِّی ُر ما ِبق ْو ٍم َحتـ ٌُغ ِّیـ ُروا مـا

فتوحات مسلمین در صدر اسالم و عدم نهی آنـان از سـوی پیـامبر
در این زمینه ،تشویق به کار و کوشش ،عدم بیتفاوتی به دنیا و عمل به
آن در سیره معصومین

مانند اشتغا امـام علـی

بـه کشـاورزی،

2

بیانگر آن است که اعتقاد به معاد و آخرت نیز نمیتواند عامل انحطـاط
مسلمین باشد .گوستاو لوبون نیز معتقد است که اعتقاد به تقدیر و جبر،
تأثیرى در انحطاط مسلمین نداشته است و علـل انحطـاط مسـلمین را
باید در جاهاى دیگری جستجو کرد.

3

در حوزه علم و تکنولوژی نیز این تصور به وجود آمده که دین با علـم
و تکنولوژى مخالف است .بر این اساس مسلمانان به جاى پرداختن به
علم و نوآورىهاى تکنولوژى ،به مسایل فردى پرداختند .ایـن نگـرش
موجب شد که مسلمانان از قافله تمـدن عقـب بماننـد ایـن نگـاه نیـز
صحیح نیست ،زیرا اسالم نه تنها با علم و تکنولوژى مخـالف نیسـت،
.1رعد ّ (« 11اما) خداوند سرنوشت هیچ قوم (و مل ّتی) را تغییر نمیدهد ،مگـر آنکـه
آنان آنچه را در خودشان است ،تغییر دهند» ،ر.ک کهف  29فضل بن حسن طبرسی
مجمع البیان ج ،6ص  431سید محمـد حسـین طباطبـایی تفسـیر المیـزان ج ،13
ص.304
 .2ر.ک محمد باقر مجلسی بحاراالنوار ج  ،39ص .42
 .3مرتضی مطهری مجموعه آثار ج ،1ص .362

علل عقب ماندگی تمدن اسالمی
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بلکه یکی از علل پیشرفت مسلمین در علوم این بوده است که در اخذ
علوم ،فنون ،صنایع و هنرها تعصب نمیورزیدند و علم را در هر نقطـه
و در دست هر کس مـییافتنـد ،از آن بهـرهگیـرى مـیکردنـد .پیـامبر
اسالم

َ َ َ
َ ُ ْ ْ َ َّ ُ ْ
َ ُ
فرموده است «ک ِل َمة ال ِحک َم ِة ضالة ال ُم ْؤ ِم ِ ا َح ْیث َو َجـد َﻫا ا ُه َـن أ َح ُّـق

ِّ َها» «1همانا دانش راستین ،گمشده مـؤمن اسـت .هـر جـا آن را بیابـد،
ْ ْ َ ُ َ َّ ُ ْ ُ ْ
نیز فرمود «ال ِحکمة ضـالة المـؤ ِم ِ

خودش به آن سزاوارتر است» .علی
َ

ُ

َ

ُ

َْ ْ ُ ْ

َ َّ

ا َح ْی َما َو َج َد أ َح ُدک ْم ضال َت ُه ال َیِخ َﻫا» « 2دانش راستین گمشده مـؤمن اسـت،

پس آن را یافتی ،فرا گیر».
این روایات زمینه وسعت دید و بلندنظرى و تعصب نداشـتن مسـلمین
را در فراگــرفتن علــوم و معــارف از غیرمســلمانان فــراهم کــرد و بــه
اصطالح در مسلمین «روح تساهل» و «تسامح» و عدم تعصب در مقـام
فراگیرى و علم آموزى به وجود آورد.

3

جرجی زیدان در این باره مینویسد
یکی از عوامل مؤثر در سرعت پیشرفت تمدن اسالم و ترقی و تعـالی
علوم و ادبیات در نهضت عباسیان ،این بود که خلفا در راه ترجمـه و
نقل علوم ،از بذ هر چیز گران و ارزان دری نداشتند و بـدون توجـه
بــه ملیــت و مــذهب و نــژاد ،دانشــمندان و متــرجمین را احتــرام
میگذاردند. ...

4

 .1محمد باقر مجلسی بحاراالنوار ج ،۲ص .۹۹
 .2محمد بن یعقوب کلینی الکافی ج  ،۸ص .۱۶۷
 .3مرتضی مطهری مجموعه آثار ج  ،۱۴ص .۳۹۴
4. https://hawzah.net/Per/K/Asar14/mg1421.htm
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شهید مطهری نیز معتقد است
عدهاى از غربیها به اسالم حمله میکنند و علت انحراف و انحطـاط
مسلمین را خود اسالم میدانند ،ولی  ...اسالم هیچگونه مسـلولیتی در
انحراف مسـلمین نـدارد بلکـه مسـلمین از تعـالیم اجتمـاعی اسـالم
منحرف شده و به تبع آن به انحطاط کشیده شدند.

1

مســلمانان امــروزی تنهــا مســلمانان جغرافیــایی و شناســنامهایاند ،نــه
مسلمانان علمی و عملی .اسالم هرگز با بیکـاری ،تنبلـی ،تـنپـروری،
دروغگویی و ...سازگار نیست .سید جما الدین اسد آبادی میگوید
عقبافتادگی مسلمین ،ضخیمترین پردهای اسـت کـه میـان اسـالم و
ملتهای اروپا ،هایل و مانع گرایش آنان به اسالم شده است .مـا هـر
گاه بخواهیم آزادیخواهان اروپا [دنیا] را به دین اسالم دعـوت کنـیم،
او باید آنان را قانع کنیم که ما مسلمانان واقعی نیستیم زیرا آنـان بـه
ما به چشم مسلمان مینگرند ،ولی مردمی را میبیننـد کـه میـانشـان
جهل ،ذلت ،سستی و ...رواج یافته است.

2

 .2ضعف مراکز دینی

محدود شدن وظایف عالمان دینی به بر پا داشتن مراسم احکام عبـادى
و بیان احکامی مانند طهارت و نجاست و  ...و در حاشیه قـرار گـرفتن
علوم دیگر ،یکی دیگر از دالیل عقلافتادگی مسلمین است .حا آنکـه
اندیشمندان دینی باید به تمام ابعـاد دیـن توجـه کننـد زیـرا عقایـد و
اخالق نیز مانند فقه و احکام فقهی جزو دین هستند .گستره فقـه اهـل
 .1مرتضی مطهری مجموعه آثار ج  ،۱۹ص .۱۰۳
 .2زین العابدین قربانی علل پیشرفت اسالم و انحطاط مسلمین ص .۱۲

علل عقب ماندگی تمدن اسالمی

بیت
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شامل مکتب اقتصادى ،سیاسی ،مدیریت فقهـی و ...میشـود،

اما محققان اندکی به آن توجه کردهانـد .امـروزه صـدها مسـلله جدیـد
اعتقادى و کالمی مطرح است که بدون کار جدى و تخصصـی ،امکـان
مقابله با آن وجود ندارد .حوزههای علمیه ـ اعم از اهلسنت و تشیع ـ
باید معارف بلند اسالمی مانند سیاست و اقتصاد را مـورد توجـه قـرار
دهند چنانکه در سدههای او صدر اسالم علوم مختلف مانند ریاضی،
نجوم و پژشکی مورد توجه عالمان دینی بـوده اسـت 1.گامهـای بلنـد
نظام جمهوری اسالمی در علوم مختلفی چون فنآوری ،علوم نظـامی،
اقتصادی و  ،...بیانگر آن است که بازگشت مسلمانان به هویت دینـی و
علمی خود ،میتواند سبب فتح قلههای موفقیت علمی و اقتصادی و ...
شود.
 .3مصادره تمدن اسالمی توسط غرب

تعامل علمی و فرهنگی ،از اصو پذیرفتهای است که همه جوامع بـدان
نیازمندند .در اسالم نیز این امر اتفاق افتاد .جرجـی زیـدان مـیگویـد
«یکی از مزایاى تمدن اسالمی این است که علوم پراکنده یونان ،ایـران،
هند را به عربی نقل کرد و چیزهایی بر آن افـزود و آن را ترقـی داده و
کامل کرد» 2.آنچه از نظر اسالم نکوهش شده ،تهـاجم فرهنگـی اسـت.
اروپا با مصادره تمدن اسالم ،به رشد و شـکوفایی چشـمگیری رسـید.
دارو و درمان ،اسلحه و نشانههـای خـانوادگی ،سـلیقه و ذوق هنـری،
 .1آدام متز تمدن اسالمی در قرن چهارم هجری ص 209-201
2. https://hawzah.net/Per/K/Asar14/mg1421.htm
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ابزار و رسوم صنعت و تجارت ،قوانین و رسوم دریانوردی ،ریاضیات،
طبیعیات ،شیمی و هیلت ،از تمدن اسالمی به اروپـا منتقـل شـد .نفـوذ
تمدن اسالمی از راه بازرگانی ،ترجمـه کتـب علمـی عربـی ،مسـافرت
دانشوران به اندلس 1و  ...سبب شکلگیری زیر سـاخت تمـدن غـرب
شد .استاد شهید مطهری مینویسد
تمدن عظیم و حیرتانگیز جدید اروپایی که چشمها را خیره و عقـل
ّ
ها را حیران کرده است و امروز بر سراسر جهان سیطره دارد ،به اقـرار
تمـدن
و اعتراف محقّقین بیغرر غربی ،بیش از هـر چیـز دیگـر از ّ
باشکوه اسالمی مایه گرفته است.

2

گوستاو لوبون نیز مینویسد
بعضیها [از اروپاییان] عار دارنـد کـه اقـرار کننـد  ...نفـوذ اخالقـی
همین اعراب زاییده اسالم ،اروپا را داخل در طریق آدمیّت نمود و نیز
نفوذ عقالنی آنان ،دروازه علوم و فنـون و فلسـفه را کـه از آن بکلّـی
بیخبر بودند ،به روى آنهـا بـاز کـرد و تـا ششصـد سـا اسـتاد مـا
اروپاییان بودند.

3

دکتر ماکس میرهوف مینویسـد «خالصـه علـوم شـرق ماننـد بـاران
رحمت بر خاک خش اروپا بارید و آن را حاصلخیز ساخت .کم کم
اروپاییان با علوم شرق آشنا شده ،کتابهایی در جراحی امـرار زنانـه
4
و ناخوشیهای چشم نوشتند».
 .1محمد ابراهیم آیتی تاریخ حکومت مسلمین در اروپا ص .94
 .2مرتضی مطهری مجموعه آثار ج ،۱ص .۲۰
 .3همان ج ،۱ص .۳۴۸
 .4ناصر مکارم شیرازی اسرار عقبماندگی شرق ص .58
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سو و غفلت جهـان اسـالم از

سوی دیگر ،زمینه غروب تمدن اسالم را فراهم نمود .بیکفایتی امـرای
مسلمان و بیتفاوتی و جهل تودهها ،سـبب شـد ملـل اسـتعمارگر بـه
تمدن اسالمی را به نفع خود مصادره کننـد .شـهید
آسانی دستاوردهای ّ
مط ّهری مینویسد
 ...مسلمین به تدریج به خواب رفتند .همزمان با ایـن خـواب ،غـرب
مسیحی بیدار میشد .با استفادههاى سرشار از سنتهـاى اجتمـاعی و
فرهنگی و علمی اسالمی ،غرب ،تمدن خود را بنا نهـاد ...آن خـواب
دیرینه و این هجوم استعمار ،ملتهاى اسالمی را روز به روز اسـیرتر
و خودباختهتر ساخت.

1

 .4حکومتها و کارگزاران فاسد

حکومتها نقش اساسی در نهادینهسازی و گسترش تمدن ی

جامعـه

دارند همانگونه که غرب این نقش را به خوبی ایفا نمود .خارج شدن
رهبری جامعه از دست صاحبان اصلی حکومـت اسـالمی ـ اهلبیـت
پیامبر

ـ و رهبران واقعی جامعه توسط حاکمـان غاصـب و بردگـان

دغلکار و نیرنگباز ،یکی از علتهای عقبمانـدگی مسـلمانان اسـت.
عدم استقال بسیاری از رهبران سیاسی اسالم که فقـط بـه فکـر حفـظ
قدرت ،جمعآوری اموا و عیاشی بودند 2،مانع پیشرفت مسلمانان شد.
امام خمینی فرموده است
 .1مرتضی مطهری مجموعه آثار ج ،14ص .46
 .2گوستاو لوبون تمدن اسالم و عرب ص  770و .807
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مشکل مسلمین ،حکومتهاى مسلمین است .این حکومتها هسـتند
که به واسطه روابطشان با ابرقدرتها و سرسپردگیشان به ابرقـدرت
هاى چپ و راست ،مشـکالت را بـراى مـا و همـه مسـلمین ایجـاد
کردهاند .اگر این مشکل از پیش پاى مسلمین برداشته شـود ،مسـلمین
به آما خودشان خواهند رسید و راه حل آن به دست ملت ماست.

1

 .5خودباختگی

از مهمترین عوامل بالنـدگی و رشـد فـرد و جامعـه ،بـاور بـه خـود و
تواناییهــای خــویش و اعتمــاد و ایمــان بــه ایــن حقیقــت اســت
خودبــاختگی ،خــودکمبینی و احســاس حقــارت در برابــر دیگــران،
سرافکندگی ،شکست و عقبماندگی انسان را در پـی دارد .ایـن اصـل
مسلم روانشناسی بر جوامع اسالمی غـربزدۀ امـروز صـدق میکنـد
شیوۀ تفکر و عملکرد مسلمانان به ویژه برخی اقشـار تحصـیل کـرده و
روشنفکر به گونهای است که گویا سخن دانشـمند غربـی و غـربزده
آسمانی و وحیانی است و مغز انسان اروپـایی و آمریکـایی از دیگـران
بیشتر و حقایق تنها به آنان الهام میشـود .مسـلمین در عصـر سـیادت
علمی و فرهنگی خود با توکل به خدا ،به این اصل مسلم قرآنـی «شـما
از دیگران باالترید ،اگر مؤمن باشید» 2بـاور داشـتند و بـر ایـن اسـاس
3

دنیای اروپا را وامدار تمدن اسالمی خود کردند.
تمایل شدید رهبران خودباخته جوامع اسالمی به غـرب و القـای عـدم
 .1روح هّال خمینی صحیفه نور ج  ،12ص .278
 . 2آ عمران .۱۳۹
3. https://www.porseman.com/article/144770

علل عقب ماندگی تمدن اسالمی
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پیشرفت کشورهای اسالمی بدون تمدن شرق و غـرب ،سـبب از بـین
رفتن این استقال شد .امام خمینی میگوید
از جمله نقشههایی که معاألسف تأثیر بزرگـی در کشـورها و کشـور
عزیزمان گذاشت و آثار آن باز تا حـد زیـادى بـه جـا مانـده ،بیگانـه
نمودن کشـورهاى اسـتعمارزده از خـویش و غـربزده و شـرقزده
نمودن آنان است بهطوری که خود و فرهنگ و قـدرت خـود را بـه
هیچ گرفتنـد و غـرب و شـرق ،دو قطـب قدرتمنـد را نـژاد برتـر و
فرهنگ آنان را واالتر و آن دو قدرت را قبلهگاه عـالم دانسـتند  ...غـم
انگیزتر اینکه آنان ملتهاى ستمدیده زیر سلطه را در همه چیز عقـب
نگه داشـتند ...کـه جـرأت دسـت زدن بـه هـیچ ابتکـارى نـداریم و
سرنوشت خود و کشورهاى خود را به دست آنان سـپرده و چشـم و
گوش بسته ،مطیع فرمان هستیم. ...

1

 .6عدم تالش برای توانمندی علوم

حفظ تمدن ،نیازمند کار و تالش همه افراد جامعه ،بهویژه حکومـت و
نسل جوان است .تمدن اسالم با جهاد فکری ،علمی و یـادگیری فنـون
نظامی به وجود آمد ،اما این امـر ادامـه نیافـت .قـرآن مسـلمانان را بـه
تقویت فنون و قدرتمندی نظامی فرا خوانده اسـت «و ََع ُّ
ـدوا َل ُه ْ
ـم َمـا
ِ
َ َ ُ ُ
ْ ََ ْ ُْ ْ ُ َ ْ
ون ب َ ُ
ْ َ ْ ُْ ُ َ
2
ـه و عـدوکم» «هـر
استطعتم ِمن قو ٍة و ِمن ِر ِ
ـه عـدو الل ِ
باط الخی ِل تر ِهب ِ ِ
نیرویی در قدرت دارید ،براى مقابله با آنها [دشمنان] ،آمـاده سـازید! و
(همچنین) اسبهاى ورزیده (براى میدان نبرد) تا به وسیله آن ،دشـمن
 .1روح هّال خمینی صحیفه نور ج  ،۲۱ص .۴۱۴
 .2انفا  60نیز ر.ک ناصر مکارم شیرازی تفسیر نمونه ج ،7ص.221
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خدا و دشمن خویش را بترسانید» .اما مسـلمانان آمـوزههـاى دینـی را
فراموش ،و جهاد علمی را ترک کردند .یکی از نویسندگان مینویسد
آرى جهاد در صـحنههـاى علمـی ،فرهنگـی ،سیاسـی ،اقتصـادى و
ب نفس و عشق بـه دنیـا و
نظامی به دست فراموشی سپرده شده و ُح ّ
راحتطلبی و کوتهنگرى و اغرار شخصی بـر آنهـا چیـره شـده تـا
آنجا که کشتگانشان به دست خودشان ،بیش از کشـتگانی اسـت کـه
دشمن از آنها قربانی میگیرد.

1

متأسفانه اکنون اکثر کشورهای اسالمی به بازاری برای خرید و فـروش
کاال و ادوات و سالحهای نظامی غرب تبدیل شده است تـا آنجـا کـه
اگر ی روز غربیها صادرات سالحهای خـود را قطـع کننـد ،بیشـتر
کشورهای جهان اسالم دچار مشکل جدی میشوند چنانکه عربسـتان
بدون سالح و ابزار نظامی آمریکا ،توان دفاع از خود را ندارد.
این در حالی است که جهان اسالم بار دیگر میتواند تمدن اسـالمی را
احیا کند ،زیرا همان ظرفیت و عوامل تمدنساز در جهان اسالم معاصر
نیز وجود دارد .از جمله آن عوامل علم ،تعاون ،وحدت است .چنانکـه
ُ ْ َ ْ
در قرآن به علم و تعاون در کارهای خیر تأکیـد شـده اسـت «قـل هـل
ْ َ
َ
ٌع َل ُم َ
ٌن ْ
ون َو ال ِذ ٌَن َل ٌْع َل ُمون» « 2آیا کسانی که میدانند با کسانی
ٌِت ِو ال ِذ
َ َ َ ُ َ ْ ْ
ْ
َ َ َ ُ َ ْ
عاونوا َعل ِاْلث ِـم
عاونوا َعل ال ِب ِّر َو التقو و َل ت
که نمیدانند یکسانند »« .و ت
َ ُْ ْ
وان» « 3و باید با یکدیگر در نیکوکاری و تقوا کمـ کنیـد نـه بـر
و العد ِ
گناه و ستمکاری».
 .1ناصر مکارم شیرازی تفسیر نمونه ج  ،16ص .351 - 350
 .2زمر .9
 .3مائده .2

علل عقب ماندگی تمدن اسالمی
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امروزه نیز جهان اسالم با سرمایه عظیم علمی و بـا همکـاری و تعـاون
میتواند قلههای رفیع تمدن را فتح کنـد ،همـان گونـه کـه جمهـوری
اسالمی با بهرهگیری از آموزههای دینی تمدن اسالمی را احیا نمـوده ،و
در حا توسـعه عرصـههای دیگـر آن اسـت .از ایـن رو رهبـر معظـم
انقالب(مدظله العـالی) از چلۀ انقالب به عنوان چلۀ پرافتخار یـاد و «گـام
دوم انقالب» را در قالب مثل

«خـودسـازی ،جامعـهپـردازی وتمـدن

سازی» ارائه داد.
بــر ایــن اســاس جمهــوری اســالمی میتوانــد الگــوی مناســبی بــرای
تمدنسازی در جهان اسالم باشد.
 .7گسترش ناهنجاریها

همچنانکه ارزشهای جامعه دینـی بـا ارزشهـای جامعـه غیـر دینـی
تفاوت دارد ،علم و تمدن جوامع دینی نیز با تمدن جوامـع غیـر دینـی
متفاوت است .آمیختگی تمدن با ناهنجاری در جامعـه دینـی ،سـبب از
بین رفتن جامعه دینی یا محو شدن آن در تمدن دیگری میشود .یکـی
از علل عقبماندگی اسالم ،در آمیخته شدن تمدن اسالم بـا ناهنجـاری
هایی بود که هم از خارج و هـم از داخـل ،بـدان تزریـق شـد .شـهید
مطهری مینویسد
تاریخ بشر نشان میدهد که هر گاه قـدرتهـاى حـاکم مـیخواهنـد
جامعهاى را تحت سلطه خود قرار دهند و آن را استثمار کنند ،تـالش
میکنند تا روح جامعه را فاسد کنند و بـراى ایـن منظـور ،تسـهیالت
شهوترانی را براى مردم زیاد میکنند و آنها را بـه شـهوترانی ترغیـب
میکنند .نمونه عبرتانگیزى از این شیوه کثیف ،فاجعهاى بـود کـه در
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اسپانیاى مسلمان  ...اتفاق افتاد .مسیحیان براى خارج کـردن اسـپانیا از
چنگ مسلمانان ،از راه فاسد کردن روحیه و اخالق جوانـان مسـلمان
وارد عمل شدند.

1

اکنون نیز استعمار هر جا که پا میگذارد ،میکوشـد تـا د هـا را فاسـد
کند .د که فاسد شود ،نه تنها از عقل کارى نمیآید بلکه خود تبـدیل
به زنجیر بزرگترى بر دست و پاى انسان میشود .از همین روست که
استعمارگران از باز کردن مدرسه و دانشگاه بیم ندارند و حتی خود بـه
تأسیس آن اقدام میکنند.

2

 .8اختالف و غیریتسازی

یکی از عوامل مهم عقبماندگی جهان اسالم ،غیریتسازی است .ایـن
امر از سویی افکار عمومی و عالمان جامعـه را درگیـر تفرقـه کـرد کـه
سبب ضربه زدن به پیروان مـذاهب دیگـر شـده و جامعـه را از تمـدن
سازی باز داشت 3.از سوی دیگر اختالفات موجب از بین رفـتن کتـب
علمی و دانشمندانی شد که میتوانستند سبب پیشرفت تمـدن اسـالمی
شوند .چنانکه امروزه نیز استعمار دانشمندان هستهای ما را بـه شـهادت
رساند تا مانع پیشرفت ایران اسالمی شود .شهید مطهری مینویسد
با وجود جنـگهـای مسـتمر در جهـان اسـالم ،بعـد از پیـامبر

،

وحدت و پیشرفت جای خود را به نفاق و خونریزی داد و تـا کنـون
 .1مرتضی مطهری مجموعه آثار ج  ،۲۶ص .۷۴
 .2همان ،ص .75
 .3زین العابدین قربانی علل پیشرفت اسالم و انحطاط مسلمین ص . 438

علل عقب ماندگی تمدن اسالمی



91

این روند استمرار دارد .جنگهای داخلی قـدرتطلبانـه ،جنـگهـای
فرقهای ،قومی و کتابسوزیها ،ویـران کـردن مظـاهر تمـدن اسـالم و
ارزشهای دینی که انرژی و نیروی فکری و جسمی را تلف کـرده و
امنیت و رفاه و آسایش را که بنیان تفکر و تولید علـم اسـت ،از بـین
برده بود بزرگترین مانع ترقی و پیشرفت بود.

1

 .9جنگها

جنگهای خارجی و داخلی همیشه به نـوعی در افـو تمـدنها نقـش
تمدن اسالمی ،به گونهای دیگر اسـت.
داشتهاند ،اما این مسلله در مورد ّ
تمدنهای تاریخ مانند تم ّدن اسالم ،دچار ویرانـی ناگهـانی
هیچ ی از ّ
نشد .فتح روم توسط بربرها به تدریج و در دو قرن صـورت گرفـت و
در فاصله هر حمله تا حمله بعدی ،قسمت تصـرف شـده میتوانسـت
تجدید قوایی کند اما چهل سا تاخت و تاز مغوالن ،نه به نیـت فـتح،
بلکه به نیت کشتن و غارت کردن بود .آنچه از موج خونین مغـو بـاز
ماند ،اقتصادی به شدت آشفته ،قناتهایی ویران یا کـور ،مدرسـههـا و
کتابخانههایی سوخته ،دولتهایی فقیر و ناتوان از اداره کشور بود .در
کشتار مغوالن ،هزاران دانشور ،عالم و شاعر تلـف شـد ،کتابخانـهها و
گنجینههایی ارزشمند ویران یا غارت شد و صـدها هـزار جلـد کتـاب
سوخت 2.از نظر جرجی زیدان ،کشتار و غارتگری چنگیز و سپاهیانش
در تارخ بشریت بیسابقه بود 3.غارتگری هالکو و تیمور لنگ پـس از
 .1مرتضی مطهری مجموعه آثار ج  ،26ص .273
 .2ویل دورانت تاریخ تمدن ج  ،4ص 423ـ.431
تمدن اسالم ص .857
 .3جرجی زیدان تاریخ ّ
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چنگیزخان ،منجر به تسخیر خراسان و گرگان  ....و بـه آتـش کشـیدن
 ۱۰۴۰۰جلد کتاب خطی یکی از کتابخانههای معتزلـه و شـیعه ،کشـته
شدن  ۲۴هزار تن از روشنفکران پس از فتح بغداد ،به آب انـداختن و
نابود کردن تودههای عظیم کتابهای خطی و ایجاد سدی از کتـاب در
1
رودخانه دجله و آتش زدن دیگر کتب شد.
جنگهاى صلیبی و حمله مغو  ،به عنـوان نمونـهای از ایـن حمـالت
خارجی ،تأثیر فراوانـی در انحطـاط مسـلمین داشـت .گوسـتاو لوبـون
مینویسد
در جریان جنگهای صلیبی کـه لشـکری از مسـیحیان بـه شـهرهای
اسالمی هجوم آوردند ،یکی از تفریحاتشان این بود که کودکـانی را
که بر سر راه میدیدند ،میگرفتند و قطعه قطعه میکردند و سـپس در
آتش میسوزانند  !...جنگجویان صلیب به این کشتار اکتفـا نکردنـد
بلکه هشتاد هزار کتاب را به آتش کشیدند.
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امروز نیز استعمار غربی در قرون اخیر ،چونان ماری سمی و خطرنـاک
خون مسلمانان را مکیده و کمر آنان را در زیر فشار مظـالم خـود خـم
نموده است.
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