
 

 ماندگی تمدن اسالمیعقب علل 

 *اریاالسالم والمسلمین علیرضا انصحجت

 ه اشار 
هـای فرهیختـه در مکتـب با ظهور اسـالم در حجـاز و تربیـت انسـان

 ،، خورشید اسالم در فراسوی مرزهـای جغرافیـایی و فکـریپیامبر
تمـدنی کـه  1 شکل گرفـت« عصر طالیی تمدن اسالمی»پرتو افکند و 

و بـزرگ 2ان اسالمی پانصد سا  علمدار طـب در جهـان بودنـدکپزش
سینا، خوارزمی، فارابی، محمـد بـن زکریـاى ابنند مانترین دانشمندان 

  در پرداختندبه ترویج دانش در جهان می ،رازى، ابوریحان بیرونی و ...
های قـرون وسـطایی گرفتار اندیشه جهان غرب در این دوره،حالی که 

  3بود.
                                                           

 .و نویسنده* پژوهشگر 

 11  مجله صباح  شماره «ماندگی جوامع اسالمیعلل عقب». ر.ک  امیرعلی حسنلو  1

 .1383، بهار و تابستان 12و 

 .347 – 344  ص تاریخ ادبیات در ایرانذبیح اّلّه صفا  . 2

 .314و  313، ص 4  ج تاریخ تمدنویل دورانت  . 3
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جـال  و  ،ارزش ،وهکشـ ،اسالمی با همه عظمتبزرگ تمّدن متأسفانه 
 کـه آنجـا تـا 1.ن رفـتی، از بـی که داشتو عمقی یایگستردگی جغراف

 دامـن بـه دسـت شـدند ناچـار زنـدگی ابتدائی وسائل براى مسلمانان
 بیگانه دیار راهیِ  دانش، گرفتن فرا براى را خود فرزندان، شوند دیگران
 هـاىدانشگاه برترین مسلمانان هاىدانشگاه روز ی  که حالی در، کنند
 بود. جهان

 نویسد  میباره در این شهید مطهری 
اى درخشان و چراغی نورافشان به نـام دهیه پدکن است یقدر مسلّم ا

ده نـابود ین پدیها در جهان وجود داشته و سپس اقرن ،تمّدن اسالمی

سـه بـا ین چراغ خاموش شده اسـت، و امـروز مسـلمانان بـا مقایو ا

 در حـا  ،سه با گذشته پر افتخار خودشانیارى از ملل جهان و مقایبس

ش مـیین پرسش پـیبرند. طبعا  اسر میه بارى بانحطاط و تأّخر رقّت

شروى و ترقّی در علـوم یه چطور شد مسلمانان پس از آن همه پکد یآ

ن انحطـاط یو  الع و نظامات، به قهقرا برگشتند  مسیو معارف و صنا

 2ست کیست و یی چیر قهقرایو س

 افتادگی های عقبزمینه علل و
آنها از برخی آفرین بودند که ، نقشماندگیاین عقب درعوامل متعددی 

 عبارتند 

                                                           

  نشـریه علمـی «تمدن اسالمی و دالیل زوا  و انحطاط آن»ر.ک  احمدرضا بسیج  . 1

 .۱۳۸۵، دى ۱۰۹معرفت، شماره ترویجی 

 .۳۵۰، ص 1  جآثارمجموعه. مرتضی مطهری  2

http://marifat.nashriyat.ir/node/232
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 دینهای ناصحیح از داشت. بر 1
هاى ناصحیح، فاصلهماندگی مسلمانان، برداشتی از علل مهم عقبیک

نی اسـت. ایـن یهاى دآموزه درانحراف ایجاد و  دینی گیری از معارف
تمـدن  و حـوزه علـم هـم در عقاید و حوزه معارف و برداشت هم در
چـون هـمبرخی برداشت نادرست از مفـاهیم اسـالم،  .صورت گرفت

اعتقاد بـه آخـرت و تحقیـر زنـدگی دنیـایی را از  ،اعتقاد به قضا و قدر
چنانکه برخـی از مستشـرقین   اندعوامل انحطاط جوامع اسالمی دانسته

ورز مسیحی و روشنفکران غربگرای جهان اسالم، معتقدنـد کـه غرر
ماندگی جهان اسـالم شـده موجب عقب ،ی و اعتقاد به آنتعالیم اسالم

بـدین معنـا کـه سرنوشـت  ،است  از جمله عقیده به قضا و قدر الهـی
 .رسـدای نمـیانسان از قبل تعیین شده است و تالش انسان بـه نتیجـه

بیشترین وقت و همـت خـویش را مسلمانان  سبب شد اعتقاداتیچنین 
  کنند.عبادت، نماز و کسب عمل صالح  صرف

قرآن تعریفی فراتـر از  .مبارزه با اسالم است ی، نوعدیناین برداشت از 
عقـل و اختیـار  بـاانسان دارد. اسالم انسان را موجودی  ۀفهم آنها دربار

 همچنـین ،کندمتعددی این حقیقت را بیان می 1آیاتنماید و معرفی می
انتخـاب راه که برای انسان کرامت قایل شده و او را در  فراوان روایات

اسـاس بـودن رویکـرد فـوق اسـت. اند، دلیل بر بیدانستههدایت آزاد 
 انسـان اسـت،پوچ و عب  بودن آفرینش ة به منزل ی،اعتقادچنین  نتیجه

                                                           
ٌِن   »256  . بقره1 ناُه   »3  انسان  «در دین هیچ اجبارى نیست»  «ََل ِإْکَراَه ِف  الِدِّ ٌْ ـا َهـَد ِإن 

ا َکُفوراً  ا شاِکرًا َو ِإم  بیَل ِإم   ِ ما راه را به او نشان دادیم، خـواه شـاکر باشـد )و پـذیرا »  «ال
 .61۵ص ، 10  ج مجمع البیانو نیز ر.ک  فضل بن حسن طبرسی  « گردد( یا ناسپاس
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آیـات متعـددی انسـان را از ایـن اندیشـه که قرآن کـریم در در حالی 
نمـوده و  بازداشته و او را به تـالش در راه رسـیدن بـه رشـد دعـوت

َه َل »  شمرده استیی را باطل جبرگرا ـ  یِّ َغ ٌُ ِإن  الل  ـَغ ٌُ ُر ما ِبَقْوٍم َحت  ُروا مـا یِّ
ِهم ِِ  1.«ِبَأْنُف

 فتوحات مسلمین در صدر اسالم و عدم نهی آنـان از سـوی پیـامبر
تفاوتی به دنیا و عمل به عدم بی ،در این زمینه، تشویق به کار و کوشش

 2،بـه کشـاورزی   امـام علـیمانند اشتغا آن در سیره معصومین
تواند عامل انحطـاط بیانگر آن است که اعتقاد به معاد و آخرت نیز نمی

ر و جبر، یه اعتقاد به تقدکمعتقد است نیز لوبون  گوستاو مسلمین باشد.
ن را ین نداشته است و علـل انحطـاط مسـلمیرى در انحطاط مسلمیتأث

  3رد.کجستجو  یگریجاهاى د باید در
که دین با علـم  هاین تصور به وجود آمد تکنولوژی نیز لم ودر حوزه ع

و تکنولوژى مخالف است. بر این اساس مسلمانان به جاى پرداختن به 
هاى تکنولوژى، به مسایل فردى پرداختند. ایـن نگـرش علم و نوآورى

موجب شد که مسلمانان از قافله تمـدن عقـب بماننـد  ایـن نگـاه نیـز 
نه تنها با علم و تکنولوژى مخـالف نیسـت، صحیح نیست، زیرا اسالم 

                                                           

دهد، مگـر آنکـه اّما( خداوند سرنوشت هیچ قوم )و ملّتی( را تغییر نمی  »)11.رعد  1

  فضل بن حسن طبرسی  29، ر.ک  کهف  «آنان آنچه را در خودشان است، تغییر دهند

، 13  ج تفسـیر المیـزان  سید محمـد حسـین طباطبـایی  431، ص 6  جمجمع البیان

  .304ص

 .42، ص 39  ج بحاراالنوارسی  . ر.ک  محمد باقر مجل2

 .362، ص 1  جآثارمجموعه . مرتضی مطهری  3
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 اخذ در که است بوده این علوم در مسلمین پیشرفت علل از بلکه یکی
 نقطـه هر در را علم و ورزیدندنمی تعصب هنرها و صنایع فنون، علوم،

پیـامبر  کردنـد.مـی گیـرىبهـره آن از، یافتنـدمـی کس هر دست در و
ُة اْلُمْؤِمِ  َکِلَمُة اْلِحکْ   »ه استفرمود اسالم َحـقُّ  َاَحْیُث  َمِة َضالَّ

َ
 َوَجـَدَها َاُهـَن أ

َها  ،هـر جـا آن را بیابـد .گمشده مـؤمن اسـت ،همانا دانش راستین»1 «ِّ
ُة اْلُمـْؤِمِ    »فرمود نیز علی .«خودش به آن سزاوارتر است  اْلِحْکَمُة َضـالَّ
ُخْ  

ْ
َتُه َاْلَیِ َحُدُکْم َضالَّ

َ
، اسـت مـؤمن گمشده راستین دانش» 2« َهاَاَحْیُ َما َوَجَد أ

 «گیر. یافتی، فرا را آن پس
 مسـلمین نداشـتن تعصب و بلندنظرى و دید وسعت روایات زمینه این
 بــه و کــرد فــراهم غیرمســلمانان از معــارف و علــوم فراگــرفتن در را

 مقـام در تعصب عدم و «تسامح» و «تساهل روح» مسلمین در اصطالح
 3آورد. وجود به آموزى علم و فراگیرى
 نویسد در این باره میدان یجرجی ز
شرفت تمدن اسالم و ترقی و تعـالی یی از عوامل مؤثر در سرعت پیک

ه خلفا در راه ترجمـه و کن بود یا ،انیات در نهضت عباسیعلوم و ادب

  نداشتند و بـدون توجـه یز گران و ارزان دریاز بذ  هر چ ،نقل علوم

ــه مل ــب ــژاد،ی ــذهب و ن ــرجمد ت و م ــمندان و مت ــرام یانش ن را احت

 4. ...اردندذگمی
                                                           

 .۹۹، ص ۲  جبحاراالنوار. محمد باقر مجلسی  1

 .۱۶۷، ص ۸ج   یالکافمحمد بن یعقوب کلینی  . 2

  .۳۹۴ ص، ۱۴ج   آثار مجموعهمرتضی مطهری   3.
4. https://hawzah.net/Per/K/Asar14/mg1421.htm 
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  نیز معتقد است شهید مطهری
نند و علت انحراف و انحطـاط کها به اسالم حمله میاى از غربیعده 

ولیتی در لگونه مسـاسالم هیچ ... دانند، ولیمسلمین را خود اسالم می
م ه مسـلمین از تعـالیم اجتمـاعی اسـالکـبل  انحراف مسـلمین نـدارد

  1.شیده شدندکمنحرف شده و به تبع آن به انحطاط 
اند، نــه ایمســلمانان امــروزی تنهــا مســلمانان جغرافیــایی و شناســنامه

پـروری، اسالم هرگز با بیکـاری، تنبلـی، تـن .مسلمانان علمی و عملی
 گوید  میاسد آبادی سید جما  الدین  ... سازگار نیست.و دروغگویی
ای اسـت کـه میـان اسـالم و ترین پردهمضخی ،افتادگی مسلمینعقب
 هایل و مانع گرایش آنان به اسالم شده است. مـا هـرهای اروپا، ملت

 ،خواهان اروپا ]دنیا[ را به دین اسالم دعـوت کنـیمگاه بخواهیم آزادی
او  باید آنان را قانع کنیم که ما مسلمانان واقعی نیستیم  زیرا آنـان بـه 

شـان بیننـد کـه میـاند، ولی مردمی را مینگرنما به چشم مسلمان می
  2.رواج یافته است جهل، ذلت، سستی و...

 ضعف مراکز دینی  .2

داشتن مراسم احکام عبـادى  پا محدود شدن وظایف عالمان دینی به بر
و ... و در حاشیه قـرار گـرفتن  و بیان احکامی مانند طهارت و نجاست
نکـه آحا   ی مسلمین است.افتادگعلوم دیگر، یکی دیگر از دالیل عقل

کننـد  زیـرا عقایـد و اندیشمندان دینی باید به تمام ابعـاد دیـن توجـه 
فقـه اهـلگستره  هستند.دین فقه و احکام فقهی جزو  اخالق نیز مانند

                                                           

 .۱۰۳، ص ۱۹   جآثار مجموعهمطهری   . مرتضی1

 .۱۲  ص علل پیشرفت اسالم و انحطاط مسلمینزین العابدین قربانی   .2



   83   تمدن اسالمی علل عقب ماندگی

 

شـود، میمکتب اقتصادى، سیاسی، مدیریت فقهـی و... شامل  بیت
لله جدیـد انـد. امـروزه صـدها مسـمحققان اندکی به آن توجه کرده اما

اعتقادى و کالمی مطرح است که بدون کار جدى و تخصصـی، امکـان 
 ـ تشیع سنت واعم از اهل ـ های علمیهمقابله با آن وجود ندارد. حوزه

مـورد توجـه قـرار اقتصاد را  معارف بلند اسالمی مانند سیاست و باید
 ،های او  صدر اسالم علوم مختلف مانند ریاضیسده چنانکه در دهند 

هـای بلنـد گام 1پژشکی مورد توجه عالمان دینی بـوده اسـت. جوم ون
آوری، علوم نظـامی، فن ی چونعلوم مختلف در ینظام جمهوری اسالم

 مسلمانان به هویت دینـی وبیانگر آن است که بازگشت ...، و  اقتصادی
... و اقتصادی  های موفقیت علمی وقله د سبب فتحتوانمی ،علمی خود

 شود.

 ه تمدن اسالمی توسط غرب مصادر  .3

ای است که همه جوامع بـدان از اصو  پذیرفته ،فرهنگی تعامل علمی و
 گویـد مـیجرجـی زیـدان . در اسالم نیز این امر اتفاق افتاد. نیازمندند

 ،رانیـا ،ونانینده که علوم پراکن است یاى تمدن اسالمی ایی از مزایک»
 و فـزود و آن را ترقـی دادهی بر آن ایزهایرد و چکهند را به عربی نقل 

 تهـاجم فرهنگـی اسـت. ،نکوهش شدهاز نظر اسالم آنچه  2«.ردکامل ک
اروپا با مصادره تمدن اسالم، به رشد و شـکوفایی چشـمگیری رسـید. 

هـای خـانوادگی، سـلیقه و ذوق هنـری، نشانه دارو و درمان، اسلحه و

                                                           

  209-201  ص تمدن اسالمی در قرن چهارم هجریم متز  ا. آد1
2. https://hawzah.net/Per/K/Asar14/mg1421.htm 
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 ،یاضیاتر ،قوانین و رسوم دریانوردی ،ابزار و رسوم صنعت و تجارت
نفـوذ  ، از تمدن اسالمی به اروپـا منتقـل شـد.شیمی و هیلت ،طبیعیات

تمدن اسالمی از راه بازرگانی، ترجمـه کتـب علمـی عربـی، مسـافرت 
زیر سـاخت تمـدن غـرب  گیریشکلسبب  و ... 1دانشوران به اندلس

  نویسد استاد شهید مطهری می شد.
ره و عقـلیها را خمه چشکی ید اروپایز جدیانگرتیم و حیتمّدن عظ
طره دارد، به اقـرار یرده است و امروز بر سراسر جهان سکران یها را ح

گـر از تمـّدن یز دیـش از هـر چیغرر غربی، بن بییو اعتراف محقّق
 2.ه گرفته استیوه اسالمی ماکباش

 نویسد  نیز میلوبون  گوستاو 
وذ اخالقـی ننـد ... نفـکه اقـرار کـ[ عار دارنـد انییها ]از اروپایبعض 

ز یت نمود و نیّ ق آدمیده اسالم، اروپا را داخل در طریین اعراب زایهم
لّـی که از آن بکـدروازه علوم و فنـون و فلسـفه را  ،نفوذ عقالنی آنان

رد و تـا ششصـد سـا  اسـتاد مـا کـبه روى آنهـا بـاز  ،خبر بودندبی
 3.ان بودندییاروپا

ماننـد بـاران  خالصـه علـوم شـرق» نویسـد دکتر ماکس میرهوف می 
کم کم  .خیز ساخترا حاصل رحمت بر خاک خش  اروپا بارید و آن

هایی در جراحی امـرار زنانـه کتاب ،یان با علوم شرق آشنا شدهیاروپا
 4.«های چشم نوشتندو ناخوشی

                                                           

 .94  ص تاریخ حکومت مسلمین در اروپا. محمد ابراهیم آیتی  1

 .۲۰، ص ۱  جآثار مجموعه. مرتضی مطهری  2
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 .58  ص ماندگی شرقاسرار عقب. ناصر مکارم شیرازی  4



   85   تمدن اسالمی علل عقب ماندگی

 

غفلت جهـان اسـالم از  مصادره تمدن اسالم توسط غرب از ی  سو و
کفایتی امـرای بی .م نمودزمینه غروب تمدن اسالم را فراه ،سوی دیگر

ملـل اسـتعمارگر بـه  ، سـبب شـدهاجهل توده تفاوتی وبی و مسلمان
شـهید  .آسانی دستاوردهای تمّدن اسالمی را به نفع خود مصادره کننـد

 نویسد  مطّهری می
ن خـواب، غـرب یـزمان با اج به خواب رفتند. همین به تدری... مسلم

هـاى اجتمـاعی و سرشار از سنتهاى شد. با استفادهدار مییحی بیمس

تمدن خود را بنا نهـاد... آن خـواب  ،فرهنگی و علمی اسالمی، غرب

رتر یهاى اسالمی را روز به روز اسـن هجوم استعمار، ملتینه و ایرید

  1.تر ساختو خودباخته

 ها و کارگزاران فاسد حکومت. 4

عـه گسترش تمدن ی  جام سازی ونهادینه ها نقش اساسی درحکومت
خارج شدن  .نمود ایفا یخوببه غرب این نقش را که گونه همان دارند 

بیـت اهل ـ رهبری جامعه از دست صاحبان اصلی حکومـت اسـالمی
حاکمـان غاصـب و بردگـان و رهبران واقعی جامعه توسط  ـ پیامبر
 مانـدگی مسـلمانان اسـت.عقب هاییکی از علت، بازو نیرنگ کاردغل

که فقـط بـه فکـر حفـظ  رهبران سیاسی اسالم ازعدم استقال  بسیاری 
 مانع پیشرفت مسلمانان شد. 2،آوری اموا  و عیاشی بودندجمعقدرت، 

  ه استفرمود خمینی امام
                                                           

 .46، ص 14  جآثار مجموعه. مرتضی مطهری  1

 .807و  770  ص تمدن اسالم و عرب. گوستاو لوبون  2
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ها هسـتند هاى مسلمین است. این حکومتمشکل مسلمین، حکومت

شان به ابرقـدرتها و سرسپردگیکه به واسطه روابطشان با ابرقدرت

مشـکالت را بـراى مـا و همـه مسـلمین ایجـاد  هاى چپ و راست،

مسـلمین  ،اند. اگر این مشکل از پیش پاى مسلمین برداشته شـودکرده

 1به آما  خودشان خواهند رسید و راه حل آن به دست ملت ماست.

 خودباختگی . 5

ترین عوامل بالنـدگی و رشـد فـرد و جامعـه، بـاور بـه خـود و از مهم
ــاد وتوانایی ــویش و اعتم ــای خ ــت   ه ــت اس ــن حقیق ــه ای ــان ب ایم

ــودکم ــاختگی، خ ــران، خودب ــر دیگ ــارت در براب ــاس حق بینی و احس
پـی دارد. ایـن اصـل  ماندگی انسان را درسرافکندگی، شکست و عقب

کنـد  امـروز صـدق می ۀزدشناسی بر جوامع اسالمی غـربمسلم روان
تفکر و عملکرد مسلمانان به ویژه برخی اقشـار تحصـیل کـرده و  ۀشیو
زده ای است که گویا سخن دانشـمند غربـی و غـربشنفکر به گونهرو

آسمانی و وحیانی است و مغز انسان اروپـایی و آمریکـایی از دیگـران 
مسـلمین در عصـر سـیادت شـود. بیشتر و حقایق تنها به آنان الهام می

شـما »به این اصل مسلم قرآنـی  ،علمی و فرهنگی خود با توکل به خدا
بـاور داشـتند و بـر ایـن اسـاس  2«اگر مؤمن باشید ،داز دیگران باالتری

 3د.اسالمی خود کردن نوامدار تمدرا دنیای اروپا 
تمایل شدید رهبران خودباخته جوامع اسالمی به غـرب و القـای عـدم 

                                                           

 .278 ، ص12  ج صحیفه نور . روح اّله خمینی 1
 .۱۳۹ان  . آ  عمر2 

3. https://www.porseman.com/article/144770 
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پیشرفت کشورهای اسالمی بدون تمدن شرق و غـرب، سـبب از بـین 
 گوید می خمینیامام  رفتن این استقال  شد.

شـور کشـورها و کر بزرگـی در یاألسف تأثه معک ییهاقشهاز جمله ن

گانـه یادى بـه جـا مانـده، بیـزمان گذاشت و آثار آن باز تا حـد زیعز

زده زده و شـرقش و غـربیشـورهاى اسـتعمارزده از خـوکنمودن 

ه خود و فرهنگ و قـدرت خـود را بـه ک یطوربه  نمودن آنان است

نـژاد برتـر و را د چ گرفتنـد و غـرب و شـرق، دو قطـب قدرتمنـیه

گاه عـالم دانسـتند ... غـمفرهنگ آنان را واالتر و آن دو قدرت را قبله

ز عقـب یر سلطه را در همه چیده زیهاى ستمده آنان ملتکنیزتر ایانگ

م و یارى نـدارکـچ ابتیه جـرأت دسـت زدن بـه هـکـ... داشـتند نگه

شورهاى خود را به دست آنان سـپرده و چشـم و کسرنوشت خود و 

 1. م...یع فرمان هستیمط ،بسته گوش

 عدم تالش برای توانمندی علوم .6

 ویژه حکومـت وهب ،تالش همه افراد جامعه نیازمند کار و ،حفظ تمدن
یـادگیری فنـون  علمی و ،نسل جوان است. تمدن اسالم با جهاد فکری

بـه  قـرآن مسـلمانان را .آمد، اما این امـر ادامـه نیافـت وجوده نظامی ب
وا َلُهـْم َمـا و»  ه اسـتمندی نظامی فرا خواندقدرت و تقویت فنون ِعـدُّ ََ

ٍة َو ِمْن ِرباِط اْلَخ  ـِه َو َعـُدو  یْ اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقو  هـر » 2 «مکُ ِل ُتْرِهُبوَن ِبـِه َعـُدو  الل 
د! و ی[، آمـاده سـازد، براى مقابله با آنها ]دشمنانیی در قدرت داریروین

له آن، دشـمن یدان نبرد( تا به وسیه )براى مدیهاى ورزن( اسبیچن)هم
                                                           

 .۴۱۴، ص ۲۱  ج صحیفه نور. روح اّله خمینی  1

 .221، ص7  جتفسیر نمونه  نیز ر.ک  ناصر مکارم شیرازی  60. انفا   2
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نـی را یهـاى داما مسـلمانان آمـوزه «.دیش را بترسانیخدا و دشمن خو
 سد ینوسندگان مییی از نویک را ترک کردند.جهاد علمی  و ،فراموش

اقتصـادى و  ،اسـییس ،فرهنگـی ،هـاى علمـیجهاد در صـحنه  آرى

ا و یـس و عشق بـه دننظامی به دست فراموشی سپرده شده و ُحّب نف

ره شـده تـا یـنگرى و اغرار شخصی بـر آنهـا چوتهکطلبی و راحت

ه کـشـتگانی اسـت کش از یب ،شتگانشان به دست خودشانکه کآنجا 

  1.ردیگدشمن از آنها قربانی می
ش وفـر خرید و ی برایبازار به اکثر کشورهای اسالمیمتأسفانه اکنون 

بدیل شده است تـا آنجـا کـه تهای نظامی غرب سالح ادوات و کاال و
بیشـتر  ،خـود را قطـع کننـدهای سالحصادرات  هابیاگر ی  روز غر

  چنانکه عربسـتان شوندکشورهای جهان اسالم دچار مشکل جدی می
  خود را ندارد.توان دفاع از آمریکا، ر نظامی اابز سالح وبدون 

را  یمتمدن اسـال تواندمی گریجهان اسالم بار داین در حالی است که 
جهان اسالم معاصر  ساز درعوامل تمدن و تیهمان ظرف رایکند، ز ایاح
 . از جمله آن عوامل  علم، تعاون، وحدت است. چنانکـه وجود دارد زین

 َهـْل  ُقـْل   »اسـت شـده تأکیـدو تعاون در کارهای خیر قرآن به علم  در
َتِو  ِْ ِذٌَن  ٌ ِذٌَن  َو  ٌْعَلُموَن  ال   کسانی با دانندمی که کسانی یاآ» 2 «ٌْعَلُمون َل ال 

ْقو » «. یکسانند دانندنمی که ْثـِم  َو َتعاَوُنوا َعَل  اْلِبرِّ َو الت  َو َل َتعاَوُنوا َعَل  اْْلِ
و باید با یکدیگر در نیکوکاری و تقوا کمـ  کنیـد نـه بـر » 3 «َو اْلُعْدواِن 

  «گناه و ستمکاری.
                                                           

  .351 - 350، ص 16  ج تفسیر نمونه. ناصر مکارم شیرازی  1
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و تعـاون همکـاری علمی و بـا امروزه نیز جهان اسالم با سرمایه عظیم 
، همـان گونـه کـه جمهـوری های رفیع تمدن را فتح کنـدقلهتواند می

، و را احیا نمـودههای دینی تمدن اسالمی گیری از آموزهاسالمی با بهره
رهبـر معظـم از ایـن رو اسـت. آن های دیگـر در حا  توسـعه عرصـه

گـام »افتخار یـاد و پر ۀانقالب به عنوان چل ۀاز چل )مدظله العـالی(انقالب
پـردازی وتمـدن سـازی، جامعـهخـود»مثل   در قالبرا « دوم انقالب

 ارائه داد. «سازی
توانــد الگــوی مناســبی بــرای بــر ایــن اســاس جمهــوری اســالمی می

  سازی در جهان اسالم باشد.تمدن

 هاگسترش ناهنجاری. 7

جامعـه غیـر دینـی  هـایهای جامعه دینـی بـا ارزشارزشچنانکه هم
با تمدن جوامـع غیـر دینـی جوامع دینی نیز تمدن  علم و ،فاوت داردت

، سـبب از جامعـه دینـیآمیختگی تمدن با ناهنجاری در  .متفاوت است
یکـی  شود.می یتمدن دیگربین رفتن جامعه دینی یا محو شدن آن در 

تمدن اسالم بـا ناهنجـاریشدن آمیخته  در ،ماندگی اسالماز علل عقب
شـهید  بـدان تزریـق شـد. ،هـم از داخـلو از خارج بود که هم  یهای

 نویسد  مطهری می
خواهنـد م مـیکهـاى حـاگاه قـدرت ه هرکدهد خ بشر نشان مییتار

نند، تـالش کاى را تحت سلطه خود قرار دهند و آن را استثمار جامعه

الت یتسـه ،ن منظـوریـنند و بـراى اکنند تا روح جامعه را فاسد کمی

ب یـنند و آنها را بـه شـهوترانی ترغکاد مییدم زشهوترانی را براى مر

ه در کـاى بـود ف، فاجعهیثکوه ین شیزى از ایانگنند. نمونه عبرتکمی
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ا از یردن اسـپانکـان براى خارج یحیمس .اتفاق افتاد اى مسلمان ...یاسپان

ه و اخالق جوانـان مسـلمان یردن روحکچنگ مسلمانان، از راه فاسد 

   1.وارد عمل شدند

هـا را فاسـد وشـد تـا د کگذارد، میه پا میکجا  استعمار هرنیز  اکنون
ل یه خود تبـدکبل  دیآارى نمیکد، نه تنها از عقل وه فاسد شکند. د  ک

از همین روست که شود. ترى بر دست و پاى انسان میر بزرگیبه زنج
 بـه م ندارند و حتی خودیردن مدرسه و دانشگاه بکاستعمارگران از باز 

   2نند.کآن اقدام میس یتأس

 سازیاختالف و غیریت. 8

سازی است. ایـن غیریت ،ماندگی جهان اسالمیکی از عوامل مهم عقب
کـرد کـه عالمان جامعـه را درگیـر تفرقـه  افکار عمومی وسویی امر از 
جامعـه را از تمـدنشـده و ضربه زدن به پیروان مـذاهب دیگـر سبب 

کتـب بین رفـتن  ت موجب ازاختالفااز سوی دیگر  3داشت.سازی باز 
اسـالمی تمـدن سبب پیشرفت توانستند می که شد یدانشمندانعلمی و 

ای ما را بـه شـهادت استعمار دانشمندان هستهنیز امروزه شوند. چنانکه 
  نویسد شهید مطهری می تا مانع پیشرفت ایران اسالمی شود. رساند

، مبرهـای مسـتمر در جهـان اسـالم، بعـد از پیـاوجود جنـگبا 

کنـون  وحدت و پیشرفت جای خود را به نفاق و خونریزی داد و تـا

                                                           

 .۷۴، ص ۲۶   جآثار مجموعهمرتضی مطهری  . 1

 .75، ص همان. 2

  .438  ص علل پیشرفت اسالم و انحطاط مسلمینالعابدین قربانی   زین. 3
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هـای طلبانـه، جنـگهای داخلی قـدرتاین روند استمرار دارد. جنگ

ویـران کـردن مظـاهر تمـدن اسـالم و  ،هاقومی و کتابسوزی ،ایفرقه

های دینی که انرژی و نیروی فکری و جسمی را تلف کـرده و ارزش

ش را که بنیان تفکر و تولید علـم اسـت، از بـین امنیت و رفاه و آسای

 1ترین مانع ترقی و پیشرفت بود.بزرگ  برده بود

 هاجنگ. 9

نقـش  هاافـو  تمـدن درهای خارجی و داخلی همیشه به نـوعی جنگ
ای دیگر اسـت. در مورد تمّدن اسالمی، به گونهاین مسلله اند، اما داشته

ّدن اسالم، دچار ویرانـی ناگهـانی تممانند های تاریخ هیچ ی  از تمّدن
فتح روم توسط بربرها به تدریج و در دو قرن صـورت گرفـت و  .نشد
توانسـت میتصـرف شـده فاصله هر حمله تا حمله بعدی، قسمت  در

، نه به نیـت فـتح، تاخت و تاز مغوالن  اما چهل سا  تجدید قوایی کند
ین مغـو  بـاز موج خونآنچه از  بلکه به نیت کشتن و غارت کردن بود.

هـا و هایی ویران یا کـور، مدرسـهاقتصادی به شدت آشفته، قنات ماند،
در  ناتوان از اداره کشور بود.هایی فقیر و هایی سوخته، دولتخانهکتاب
ها و هزاران دانشور، عالم و شاعر تلـف شـد، کتابخانـه ،مغوالنکشتار 
لـد کتـاب صـدها هـزار ج و ویران یا غارت شدارزشمند هایی گنجینه

کشتار و غارتگری چنگیز و سپاهیانش  ،جرجی زیداناز نظر  2سوخت.
پـس از گری هالکو و تیمور لنگ غارت 3بود. سابقهبیدر تارخ بشریت 
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و بـه آتـش کشـیدن  خراسان و گرگان .... ، منجر به تسخیرچنگیزخان
، کشـته های معتزلـه و شـیعهجلد کتاب خطی یکی از کتابخانه ۱۰۴۰۰
پس از فتح بغداد، به آب انـداختن و فکران ار تن از روشنهز ۲۴ شدن

و ایجاد سدی از کتـاب در های خطی های عظیم کتابتوده نابود کردن
  1رودخانه دجله و آتش زدن دیگر کتب شد.

ن حمـالت یـا ای ازنمونـهبه عنـوان  ،بی و حمله مغو یهاى صلجنگ
سـتاو لوبـون گو .ن داشـتیر فراوانـی در انحطـاط مسـلمیتأث خارجی،

 نویسد  می
های صلیبی کـه لشـکری از مسـیحیان بـه شـهرهای در جریان جنگ

شان این بود که کودکـانی را اسالمی هجوم آوردند، یکی از تفریحات
کردند و سـپس در گرفتند و قطعه قطعه میدیدند، میکه بر سر راه می

  دنـدجویان صلیب به این کشتار اکتفـا نکرسوزانند ...! جنگآتش می
 2دند.یشکتاب را به آتش کهشتاد هزار  بلکه

 ، چونان ماری سمی و خطرنـاکریاستعمار غربی در قرون اخنیز امروز 
ر فشار مظـالم خـود خـم یرا در زآنان مر کده و کیخون مسلمانان را م

 3.نموده است
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