
 پژوهشگران معاصر از منظر یعوامل انحطاط تمدن اسالم

 
      

11 
 

 

 نشریه علمی علم و تمدن در اسالم            
  

                                                                                                                                   3203تابستانتم/ ش/ شماره ه)دوره جدید( سال دوم
    

 

: 20.1001.1.26764830.1400.2.8.2.7 

 انحطاط تمدن اسالمی از منظر پژوهشگران معاصر  عوامل
  0جهانبخش ثواقب

(71-33) 

 چکیده
هایی است که مورد توجه اندیشمندان طور خاص از مقولهعام و تمدن اسالمی به صورتانحطاط تمدنی به

وناگون مختلف حوزه تاریخ، تمدن، الهیات، فلسفه، سیاست و علوم اجتماعی قرار گرفته است و از منظرهای گ
هایی از تاریخ و سپس زوال و افول علمی تمدن اسالمی در سده هکننداند. پیشرفت و درخشش خیرههبه آن پرداخت

گران و پژوهشگران شکل داد که چه عواملی بر انحطاط تمدن اسالمی آن، این پرسش را در اذهان اندیشه
انحطاط تمدن اسالمی از دیدگاه  هموضوع، مقول هلحاظ گستردگی دامناین مقاله، بهتأثیرگذار بوده است؟ در 

اند، مطرح شده و عواملی را نویسان و پژوهشگرانی که بر تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی متمرکز شدهتاریخ تمدن
از دهد که از نگاه این پژوهشگران، دو دسته پژوهش نشان می هاند، بیان کرده است. یافترشمردهکه این دو دسته ب

اسالمی، در  هدو، عوامل درونی جامعند و ازاینای و بیرونی بر انحطاط تمدن اسالمی تأثیرگذار بودهعوامل درون
بوده سبب مساعدبودن شرایط درونی انحطاط تمدنی مسلمانان نقش اساسی داشته و تأثیر عوامل بیرونی، به

 است.
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 همقدم
ها و افتخارات تاریخ تمدني مسلمانان، از شگفتي هیایي اسالم و پیشرفت علمي و توسعگسترش جغراف

کنجکاوي،  همي عصر فتوحات، مسلمانان با روحیهاي نظااست. پس از فرونشستن تب و تاب پیشروي
تشویق آن تأثیر بسزایي  که آیات قرآن کریم و احادیث نبوي در تهییج و-اندوزي جویي و دانشمعرفت
علم و دانش را نیز با شتاب درنوردند و دانش  هها و ابداعات خود توانستند عرصيو با نوآور -داشت

دار نبوغ علمي، فکري و ها تمدن اسالمي با درخششي بایسته، پرچمبشري را چنان ارتقا دهند که سال
افول و فراگردهایی  ر مسیر حیات خود، دچارحال، تمدن درخشان اسالمي داینگي در جهان بود. بافرهن

چگونگي و عوامل ضعف و  ههایي دربارتمدنی با غرب، پرسش همعاصر در مقایس هشد که در دور
انحطاط تمدن اسالمي یا قدرت مسلمانان، در میان اندیشمندان مختلف اسالمی و غیرمسلمان، مطرح 

زوال و انحطاط تمدن اسالمی از منظر نویسندگان گردید. هدف این مقاله، بررسي عوامل تأثیرگذار بر 
اند. این پژوهش، تاریخ تمدن و پژوهشگرانی است که اخیرًا به تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی پرداخته

پژوهان و پژوهشگران تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی، کوششی است در پاسخ به این پرسش که؛ تمدن
 هوهش از نوع تاریخي است و در مرحلاند؟ این پژمی دانستهچه عواملی را مؤثر بر انحطاط تمدن اسال

 است. یافتهتحلیلي سامان  -توصیفي هشیوتبیین، به هاي و در مرحلروش کتابخانهت، بهگردآوری اطالعا
فرهنگ و تمدن اسالمی و پیشرفت یا ضعف آن، از گذشته میان متفکران بحث درگرفته است و  ۀدربار 

یابی انحطاط، ویژه علتهای اخیر بهاند؛ اما در پژوهشا مستقل مطالبی نگاشتهطور ضمنی یکسانی به
برای  اند.گران معاصر دنیای اسالم بررسی کردهغالبًا، عوامل انحطاط تمدن اسالمی را از دیدگاه اندیشه

ینی، ( از دیدگاه امام خم0330الدین اسدآبادی، ارجینی )( در اندیشه سیدجمال0303نمونه، موثقی )
( از دیدگاه مطهری و شریعتی، طیبی 0361تبار )( در اندیشه سیدحسین نصر، الهی0336عالمی )

کتاب( از منظر استاد  0369مقاله و  0361زاده و همکاران )( از نظر استاد مطهری، حسین0362)
( از 0361ری )حید و طبیقی دیدگاه مطهری و نصر دراین بارهکیا به بررسی تمطهری، درزی و دانش

-( دیدگاه ابن2312از موارد دیگر، جعفرزاده ) اند.بررسی کرده این موضوع را دیدگاه شکیب ارسالن

( نیز در مقاله 2312باب انحطاط تمدن اسالمی مطرح کرده است. احمدرضا بسیج ) خلدون را در
است که برداشت از  برخی از عوامل درابن باره اشاره کرده، به«می، دالیل زوال و انحطاط آنتمدن اسال»

به « علل افول تمدن اسالمی»( در 2393نیا )های تألیفی آمده است. سعیدیعللی است که در کتاب
( در رساله 2391طرح چند نظریه دراین باره پرداخته و عوامل علمی افول را بررسی کرده است. درزی )
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ق. با  22می ایرانی در سده اسال ها درباره انحطاط تمدنشناسی انتقادی دیدگاهدکتری خود به گونه
انحطاط اختصاص یافته  هویژه به مقولطوررو بهپیش همعاصر ایرانی پرداخته است. مقال بر متفکرانتأکید

فرهنگ و تمدن اسالمی دارای تألیف  ۀژوهان و نویسندگان اخیر که دربارپهای برخی از تمدنو به دیدگاه
 است.اند، پرداختهآن اختصاص دادههستند و هرکدام مبحثی را به انحطاط 

های مادی و معنوی شناسی، در این پژوهش، مراد از تمدن، به تمامی میراث و جنبهاز نظر مفهوم 
گردد که در یک نظام شهرنشینی با ساختارهای مشخص سیاسی و اجتماعی زندگانی بشر اطالق می

که مسلمانان در دوران مجد و عظمت تمدنی میراثی است  ۀکنندپسوند اسالمی تعیینیابد و تبلور می
اي است و ، نیز یك مفهوم نسبي و مقایسه«انحطاط»اند. خود به آن دست یافته و به بشریت عرضه کرده

هنگامي قابل تصور است که یك فرد یا گروه را در دو حالت یا زمان متفاوت با خود مقایسه کنیم. یکي 
یگري در حالت یا زمان فروافتادگي و پستي. در اینجا مراد از در حالت یا زمان اوج و ایستادگي و د

ها انجامید انحطاط تمدن اسالمی، بروز این حالت در میان مسلمانان است که به افول و زوال تمدنی آن
 و درخشش علمی ایشان به ضعف و رکود تبدیل شد.

 
 پژوهانتمدندیدگاه 

های بر انحطاط حکومت تأکید رسی انحطاط تمدنی، باعرب، در بر نویسندگان تاریخ و تمدن اسالم و 
اند که بر زوال عنوان مظهر جهان اسالم، هرکدام به عواملی اشاره کردهویژه خالفت عباسی بهاسالمی، به

شوند که همین عواملی های تعدادی از این نویسندگان مطرح میاند. در ادامه، دیدگاهها تأثیر گذاشتهآن
بندی عوامل انحطاط تمدن اسالمی از سوی پژوهشگران اخیر شده اند، مبنای دستهدهها برشمرکه آن
 است.

 م( 0331 -0630. دیدگاه ویل دورانت )0
را از سیری که در شود، یا آنتسریع در حرکت آن می است که یا سبب نظر دورانت، تمدن تابع عواملیاز  

. عوامل و اوضاع اقتصادی. 3شرایط جغرافیایی،  .2شناختی، . عامل زمین2دارد: پیش دارد، بازمی
شمرد همچون: وجود نظم سیاسی، وحدت ( او عواملی دیگر را نیز برمی3-2: 2، ج 2312)دورانت، 

زبانی، قانون اخالقی، کمال مطلوب اعتقادی و وسایل تربیتی برای انتقال فرهنگ از نسلی به نسل دیگر. 
 -هاو حتی گاه فقدان یکی از آن –رفتن این عوامل بینرانت، ازباور دو( به7: 2، ج 2312)دورانت، 

براین موارد، دورانت عوامل دیگری را نیز مطرح کرده است ممکن است سبب انقراض تمدن شود. افزون
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زمین  ۀمار بیش از اندازگیر، استثبیماری همه سبب مرگ و فنای تمدنی شوند، ازجمله:توانند که می
های بازرگانی سیر راهشهر، نقصان مواد طبیعی از قبیل سوخت یا مواد خام، تغییر م دهات از سوی مردم

 ۀد، انحطاط عقلی یا اخالقی درنتیجهای تجارتی جهانی قرار دهکه کشوری را در بیرون راهایگونهبه
بینی طلبی یا فلسفه بداختالل اعمال جنسی یا افراط در لذت ۀشدن نژاد درنتیجتن در شهر، ضعیفزیس

آن،  ۀها که نتیجبرجسته و تمرکز ثروت رفتن افرادشود، ازمیاندن کوشش و فعالیت میکه سبب خوارشمر
-6: 2، ج 2312عمومی است. )دورانت، مایملک  ۀکنندسوز و تباههای خانمانجنگ طبقات و انقالب

7) 
که نیستی در آن راه نداشته  است ، تمدن نه امری است که جبّلی انسان باشد و نه چیزیاز نگاه دورانت 

ای شکل جدید کسب کند و هرگاه توقف قابل مالحظهباشد؛ بلکه امری است که هر نسلی باید آن را به
است که مردمان ( دورانت برآن0: 2، ج 2312دورانت، رسد. )در سیر آن پیش آید، ناچار پایان آن فرا می

توحید و پرستش مبادي معنوي، به ستایش عقل و جاي و پس از مدتي به اساس رشد عقليهر تمدني بر
پردازند. از این پس، جنگ بین ارزش و دانش یا جنگ دین و علم آغاز شده، نیروي محرك علم مي

 (39: 2، ج 2312دورانت، گردد. )انحطاط آن تمدن آغاز مي ۀشود و دورتدریج متوقف ميجوامع به
داند. از دید او، اسالم طی پنج حوادث بزرگ تاریخ میدورانت، ظهور و انحطاط تمدن اسالمی را از  

اخالق  هیرو، نظم، بسط قلمرو حکومت، تصفیم(، از لحاظ ن 633 -2233ق ) 296تا  12سده، از سال 
انسانی و تساهل دینی، ادبیات، دانشوری، علم، طب و  هسطح زندگانی، وضع قوانین منصفان و رفتار،

-در دوران طالیی تاریخ، اسالم تنها جامعه( 032: 0، ج 2312نت، فلسفه، پیشاهنگ جهان بود. )دورا

حکمت، تعلیم،  ۀهی، این همه مردان معروف در زمینهمین کوتادر مدتی بهتوانسته ای بود که می
رد. )دورانت، آوودوجشناسی، جغرافیا، تاریخ، ریاضیات، نجوم، شیمی، فلسفه و پزشکی بهادبیات، لغت

-درخشش و پیشرفت علمی که تمدن اسالمی در قالب نظام خالفت عباسی به ۀ( با هم0/032: 2312

دورانت، آغاز انحطاط دولت عباسي را پس از مأمون عللی دچار زوال و انحطاط شد. خود دید؛ اما به
وسیله نیروهاي ( او معتقد است پیش از آنکه خالفت به116و  113: 0، ج 2312دورانت، داند. )مي
دهد دست میرا به تباهي کشاندند و فهرستی از این عوامل را بهشود، عوامل داخلي آنارجي سرنگون خ

 اند از:که عبارت
 کاري؛راني و بيخواري، شهوتروي در شراب. تضعیف نیروي خلفا بر اثر زیاده0 
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و نفوذ و حاکم  ۀو رفاه و رواج کنیزبازي در طبقرفتن حس جنگجویي مردم براثر فزوني ثروت میان. از1 
 گسترش این فرهنگ به مردم؛

 ها و قبایل پراکنده؛متحدکردن والیت برای. نبود قدرتي نیرومند 3
 ها بر اثر اختالف نژادي و اقلیمي؛. پدیدآمدن شورش0
هاي سیاسي و جغرافیایي را هایي زاده شد و اختالفاي که فرقهگونه. پدیدارشدن تفرقه در دین اسالم به2

 د؛تر کرپیچیده
هاي هاي کشاورزي که به نابودي کشتزارها و گسترش بیماري. غفلت دولت در کار آبیاري زمین7

 عمومي و در نهایت، فقر مردم انجامید؛
دیدند رفتن عالقه به کار و کوشش و ابتکار در میان کشاورزان و صنعتگران و بازرگانان، زیرا مي. ازبین6

 شود؛حکومت ميگرایي صاحبان حاصل کارشان خرج تجمل
 شد؛. کاهش درآمد دولت و نپرداختن منظم مقرري لشکریان که سبب نافرماني آنان می1
که از زمان منتصر تا پایان دولت عباسیان، گماشتن و ايگونهرکان بر لشکریان دولت به. تسلط ت9

 شد؛دست ترکان انجام ميبرکناري خلفا و هرگونه تغییر در دولت و کشتن خلیفه به
، ج 2312ها براثر ضعف پایتخت از نظر اقتدار سیاسي و نیروي جنگي. )دورانت، . گسستگي والیت23

 (273و  229: 0
توان دست یافت که در مواردی میهای اسالمی، بهحکومت ۀدرمجموع، در مباحث دورانت دربار 

عقلی و جلوگیری است، ازجمله: مخالفت با فلسفه و علوم انحطاط تمدنی مسلمانان دخالت داشته
بندی میان مردم، رجال دین و فقهای سنی از تفکر مستقل و آزاد، تعصب دینی و نژادی و تفرقه و دسته

طلبی گرایی و جهللیاقتی جنگی، فرقهطلبی اپیکوری، خستگی جسمی و روحی، بزدلی و بیلذت
اسالم و تمدن اسالمی، جویی و رقابت صلیبیان مسیحی با ومرج سیاسی، ستیزهمذهبی، فساد و هرج

آوردن قلمرو مسلمانان در اسپانیا از سوی مسیحیان، یورش مغوالن و خرابی و ویرانی شهرها و آثار بیرون
، م 2221ق/ 727سال به سوی هالکوخان مغولبعدی از هنی و تصرف و ویرانی بغداد در حملتمد

اسالمی از تکاپوهای علمی.  ۀامعشدن جی پس از رنسانس و متوقفگرفتن غرب در علم و فناورپیشی
 (213 -032: 0، ج 2312دورانت، )
گیرد که های اسالمی نتیجه می، پس از بررسی سرنوشت دولتخلدونابن هگرفتن از نظریدورانت با وام 

اقوام وحشی بر مردم  ۀباین حقیقت را مدلل کرد که آسایش حاصل از تمدن موجب غلبار دیگر تاریخ 
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پروری ها نیز به سستی و تنلجوقیان، قلمرو شرقی اسالم را نیرویی تازه دادند، اما آنشود. سمتمدن می
شاه به کشورهایی مستقل تقسیم شود که از نظر فرهنگی درخشان، خو کردند و اجازه دادند دولت ملک

سیم های مخالف و متخاصم تقاما از لحاظ نظامی ضعیف بودند. تعصب دینی و نژادی، مردم را به دسته
ها و صحراهای کرد و نگذاشت برای مقاومت در برابر صلیبیان متحد شوند. در همین اوقات، در دشت

گرفتند. چنگیزخان ها و کثرت توالد، پیوسته نیرو میشمال باختری آسیا، مغوالن براثر تحمل سختی
ها نیروی ز آنم( این اقوام را به کمک مقررات سخت، نظم و سامان داد، ا 2276-2226ق/ 720-209)

حرکت آورد و هجوم عظیمی ساخت و آنان را برای فتح آسیای مرکزی از رود ولگا تا دیوار بزرگ چین به
 (029: 0، ج 2312م(. )دورانت،  2229ق/ 727) .مغول بر دیار اسالم آغاز شد

 
 م( 0320-0630. دیدگاه گوستاو لوبون )1
چهارم  ۀایش اقتدار و دوران طالیي، از سدز یك دوره نمدر ارزیابی لوبون فرانسوی، تمدن اسالمي پس ا 

ها در سراشیبي انحطاط قرار گرفت. بعد، از حرکت بازماند و همچون سایر تمدنهجري/ دهم میالدي به
چنان نابودي کامل نبود؛ بلکه اصول دیانت اسالم در طول زمان هم ۀمنزلاگرچه این اضمحالل، هرگز به

( 137: 2330هاي مختلف تمدني تجلي یافت. )لوبون، حفظ کرد و در قالباعتبار و عظمت خود را 
یدایش اسالم(، خصایص نژادی، زمان )پ ۀکند و مسئلمسلمانان را بررسی میلوبون ابتدا عوامل پیشرفت 

یابی پیروان با  بخشی به مردم گوناگون، انگیزهجنگجویی عرب، تأثیر دین اسالم در وحدت ۀروحی
های به مردم سرزمینها، سیاست تساهل مذهبی نسبتمال مطلوب )خدا(، فتح سرزمینگروش به یک ک

شمرد. عوامل پیشرفت می هاسالم برای مردم مغلوب را، ازجملمتصرفی و سادگی مذهب و قواعد 
 عوامل را در انحطاط تمدنی مسلمانان مؤثر دانسته است. ( سپس همین039 -693: 2330لوبون، )
مثال؛ طورعامل انحطاط تبدیل شدند. به که غالب این عوامل پیشرفت، در اثر تغییراتی بهاو معتقد است  

جنگجویی  ۀر زشت و زبانبار تبدیل کند. روحیها و عادات مفید را به نتایج بسیاتواند خصلتزمان می
طوایفی الها گردید، به ملوکفتوحات باعث خرابی آن هی مفید اتفاق افتاد، ولی در خاتمعرب، زمان

عادت کردند و درنهایت دچار تجزیه و انقراض شدند. نظامات سیاسی و اجتماعی عرب که موجب 
ترقی بود، در انحطاط هم مؤثر افتاد. ابتدا تحت نظام و قوانین اسالمی و لوای واحد مجتمع شدند؛ اما 

نظامات که در ابتدا  آورند. اینعملامات سابق اصالحاتی بهبعدها با گسترش قلمرو الزم دیدند در نظ
ها از کرد و آنها را نمیکرد، چند سده بعد، کفایت ضروریات و احتیاجات آننیاز اعراب را برطرف می
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تطبیق و سازش زمانی نیازها با احکام دین ناتوان بودند )عدم توانایی در اصالح نظامات سیاسی( و 
سوی اسالمی از ۀح در داخل جامعرابر تغییر و اصالها ضعیف شد. زیرا در بحکومت سیاسی آن

ها از رپیچی آنتر، به سحکومت اسالمی به واحدهای کوچک هخواهان هم مقاومت بود. تجزیریعتش
د و اختالف اقوامی که در قلمرو اسالم عرب و محدودشدن آن انجامید. تعد نظامی ۀخالفت و تقسیم قو

شدن این . جمع0: قرار گرفتندخالفت عرب اسباب انحطاط  ۀ، نیز از دو طریق در زمرسکونت داشتند
ها سبب سستی قوم . امتزاج و اختالط و ازدواج با آن1جا سبب تولید رقابت گردید، اقوام گوناگون در یک

لوبون، ها آزادی کامل دادند. )ها را مقهور سازند و به آنفاتح شد، چون نتوانستند با جبر و فشار آن
2330 :066- 061) 

 
 م( 0390-0602جرجي زیدان ). دیدگاه 3
اي، دوران کودکي تا پیري و ها مانند هر موجود زندهبر اینکه دولتخلدون مبنيابن ۀزیدان با قبول نظری 

(، به بررسي انحطاط دولت عباسي 301: 1، ج 0396گذرانند )زیدان، در نهایت نابودي را مي
-شود و به سقوط بغداد بهق( آغاز مي 103معتصم )تنزل عباسیان، از دوران  ۀو، دورنظر اپردازد. بهمي

همچنین آغاز  (313: 1؛ ج 303: 1؛ ج 00 -02: 0 ، ج0396)زیدان،  .انجامددست مغول مي
: 3، ج 0396داند. )زیدان، ق( مي 133قدرت رسیدن متوکل )زمان با بهانحطاط علمي مسلمانان را هم

شدن کفایتي خلفا و غرق. بي0از: انددان عبارتن اسالمي از نظر زی( علل انحطاط تمد133-130
کفایت و کار و بيقدرت رسیدن ترکان طمع. به1امور،  ۀها و دورماندن از ادارگذرانيوشها در خآن
. 1. فساد مالي دولت، 2. کاهش ثروت دولت، 3اعتنایي آنان به آباداني و مصالح عمومي کشور، بي

شدن هاي اسالمي و مستقلوالیت ه. تجزی0رفتن امنیت و عدالت، نیام. از9تباهي اوضاع اجتماعي، 
. جلوگیري از آزادي فکر، مبارزه با علوم بیگانه، آزار و کشتار دانشمندان و اهل ذمه. )زیدان، 3ها، آن

 (302 -311: 2؛ ج 301 -312: 1، ج 0396
شدن قلمرو کوچك و داندهش درآمد و افزایش هزینه ميزیدان عامل تباهي ثروت عباسیان را کا 

کردن مأموران در گرفتن و رساندن مالیات، آمدن میزان مالیات، نادرست عملفرمانروایي عباسیان، پایین
ها و امالك به ضیاع شدن بیشتر ِدههاي داخلي، تبدیلدلیل آشوبنداشتن مردم در کسب و کار بهامنیت

کند. از عوامل کاهش درآمد آنان بیان مي راد بانفوذ( رایران، امیران و افهاي متعلق به خلفا، وز)مزرعه
داند: ولخرجي ( همچنین عوامل افزایش هزینه را در این موارد مي311 -331: 1، ج 0396)زیدان، 
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هاي دولتي، فزوني حقوق کارمندان )حقوق وزیران، قضات، خلفا ها، تنوع و فزوني هزینهخلفا و زنان آن
ر(، های دیگها و مستمریمقرری اطرافیان خلیفه، حقوق سپاهیان، مقرریو اعضای خاندان خالفت، 

کاتبان امور مالی  -استانداران و فرمانداران -دولتمردان )وزیران، والیان هگرفتن، سوءاستفادمخارج بیعت
اندازی به و منشیان خلفا و وزرا، دربانان( از اموال عمومي، دریافت رشوه و هدایا، اختالس، دست

حقوق مأمورین و  هرت با ارزاق عمومی، خریداری حوالک مردم، سوءاستفاده از عیار سکه، تجاامال
-سوی خلفا مصادره میرو، گاه اموال این ُعمال اززاینهای فقیر آبرومند و ...، امقرری فقیهان و خانواده

: 1، ج 0396کنند. )زیدان، تر از خود را مصادره های پایینتوانستند اموال ردهمی هاینشد و هرکدام از ا
303- 333) 

 
 م( 0339-0603) ی. دیدگاه فیلیپ خلیل ِحت2

که قدرت جهان اسالم و مظهر -م  03ق/ 0 همل را در سقوط خالفت عباسی در سدعواازِحتی دو دسته 
 دانسته است:مؤثر  -تمدن اسالمی بود

 شود:خود به چند دسته تقسیم میکه  امل داخلی؛عو الف.
 هضمحالل قلمرو خالفت شد، روش ادارت سریع و ناتمام که موجب تفرقه و اسیاسی: فتوحا . عوامل2

قلمرو گسترده که ثبات و استقرار را درپی نداشت، تحصیل مال هرچه بیشتر و وضع مالیات سنگین، 
-تفاوت عرب و غیرعرب و مسلمان قدیم و نودین و ذمی و تفاوت میان عرب شمالی و جنوبی، اقدام

برای هماهنگی اقوام مختلف قلمرو )نظیر ایرانیان و ترکان و بربران و عربان( و ایجاد یک دولت  نکردن
، قرمطیان، اسماعیلیان، فاطمیان دین، همچون شیعیان ۀطلب در حوزفعالیت نیروهای جداییهماهنگ، 

 و...
همچنین بی و رفتن خصایص عرح و مغلوب و ازدست. عوامل اجتماعی و اخالقی: آمیختگی خون فات2

موقعیت آنان، سستی خوی عرب و نیروی عرب در اثر ضعف عصبیت عرب، افراط در کنیزبازی و 
ه در قصر خالفت دراثر ئتوزی و توطرواج حسدورزی و کینه سقوط منزلت زن و اهمیت مردانگی،

 الل نظام خانوادهری و سماع و اختزیادشدن کنیزان و برادران و خواهران ناتنی خلفا، رفاه زیاد و شرابخوا
 ها نداشتند.پدیدآمدن نسلی ضعیف که قدرت مدیریت خالفت را در کشاکش و
شدن مردم شدن صنعت و کشاورزی، فقیرترهای گزاف و تأثیر آن در ضعیف. عوامل اقتصادی: مالیات3
اثر برداری از مردم در نظام تیولداری، کاهش نیروی کار در، بهرهحاکم هازای ثروتمندشدن طبقبه
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های مکرر، ویرانی بسیاری از امالک آباد، قحطی و خشکسالی و طغیان رودها و نابودکردن درگیری
-کردن مردم و کاهشها در سفالی عراق، امراض همگانی چون طاعون و آبله و ماالریا و ... و تلفزمین

 شد.یتوقف فعالیت فکری میافتن جمعیت، تأثیر وضع بد اقتصادی در وضع معنوی که موجب 
های مختلف در قلمرو خالفت و تاران، ظهور دولتاامل: هجوم مغوالن و ت؛ شب. عوامل خارجی

 (913-919: 0399تجزیه قلمرو اسالمی. )حتی، 
 
 م( 2936)زادروز  0یدوسدیدگاه ایرا ماروین الپ .1
 امپراتوریه این داند کعباسی را از همان زمانی می امپراتوریالپیدوس نویسنده آمریکایی، آغاز سقوط  

که حکومت عباسی نهادهای نظامی و اداری خود را های اقتدار خود بود. درحالیسرگرم تحکیم پایه
کرد، رویدادهای دیگری رخ نمود که تشویق می امپراتوریتثبیت و اقتصاد و فرهنگ شکوفایی را در 

های سپس به مواردی که زمینه ( او036: 0، ج 0309را از پای درآورد. )الپیدوس،  امپراتوریسرانجام 
الرشید در مسأله جانشینی پردازد، ازجمله؛ سیاست هارونضعف و سستی نظام خالفت را فراهم کرد می

که به درگیری داخلی میان فرزندان او امین و مأمون انجامید. سیاست مأمون در گسترش نظارت بر امور 
ت را از پشتوانه مهم حمایت مردمی محروم مشروعیت خالفت که دستگاه خالف یف احیادینی به هد

های والیات که به نفوذ این افراد در کرد. سیاست نظامی مأمون در واگذاری حکمرانی موروثی به مقام
حکومت و تجزیه والیات انجامید. استفاده خلفا از نیروی غالمان ترک و بردگان و موالی برای خدمات 

های شدیدی بین سربازان ترک و سپاه بغداد انجامید و ینظامی و حفاظت شخصی خویش که به درگیر
شده در نظام اداری نیز نظارت حکومت را بر بر قدرت خالفت تأثیر مخربی گذاشت. تغییرات انجام

های مستقل تضعیف کرد. بخشی از این تغییرات از مداخله ارتش و بخشی دیگر از قدرت امپراتوری
ساالری داشت. این نظام های درونی نظام دیواند نیز ریشه در تنشخو هاینشد؛ اما اوالیتی ناشی می

ای کاتبان و دبیران درآمد و بازیچه امیال شخصی و فرقه امپراتوریسرانجام به خدمت منافع فرمانروا و 
بود که عالقه اصلی آنان هایی از کارگزاران حکومت یافتهها و فرقهساالری عباسی گروهشد. بر دیوان

 (036 -063: 0، ج 0309های اداری برای منافع شخصی بود. )الپیدوس، فاده از مقامسوءاست
های حکومت، عایدات واگذاری اقطاع به سربازان، درباریان و مقامحکومت مرکزی با از دید الپیدوس،  

کرد. ازسویی، فروش ا مختل میهای محلی رداد و فعالیت عادی حکومتبلندمدت را کاهش می

                                                                 
1. Ira Marvin Lapidus 
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در مالکان و دهقانان آزاد را از میدان بههای بزرگ را که سرانجام خردهایجاد زمین ۀخود زمین اقطاعات،
ها در واقع نظارت خود را بر کرد، فراهم آورد. حکومت از طریق تقسیم اقطاعات و فروش مقاطعه

و نظامی با تضعیف توان مالی  امپراتوریروستاهایی که منبع درآمدی داشتند از دست داد. والیات 
براین، ( افزون293-292 :0، ج 0309الپیدوس، شدند. )مستقل می بیش از پیشحکومت مرکزی، 

تضعیف اقتدار مرکزی، مقاومت مردمی را علیه حکومت مرکزی برانگیخت. مبارزات و تبلیغات جنبش 
فریقای شمالی آلنهرین، یمن، دیلم، شرق ایران و ااسماعیلیه در نواحی جنوب عراق، بحرین، سوریه، بین

م( تأسیس کرد و جنبش قرمطیان که سرانجام به  939ق/ 296که سرانجام دولت فاطمیان را )در 
های ای از موصل تا بغداد و سرزمینحکومت قرمطیان در بحرین انجامید و ظهور حمدانیان در منطقه

نیان، غزنویان، بویه در ایران و سپس ساماهای زیاریان و آلگیری حکومتشمالی سوریه و شکل
م  2221ق/ 727عباسی برچیده شد، هرچند خاندان عباسی تا سال  امپراتوریسلجوقیان، درواقع بساط 

شماری بهعباسی  امپراتوری( تجزیه 292-296 :0، ج 0309الپیدوس، به حیات خود ادامه داد. )
ظام اجتماعی عباسیان از تحوالتی وسیع در سازمان جامعه بود. دگرگونی نهای والیتی، حاکیحکومت

-در سده سوم هجری/نهم میالدی آغاز شده بود. تضعیف حکومت مرکزی به فروپاشی طبقه اعیان زمین

-291: 0، ج 0309الپیدوس، عباسی حمایت کرده بودند. ) امپراتوریدار در والیات انجامید که از 
296) 

های اواخر سده نهم و اوایل طی سال با این تحوالت سیاسی و اجتماعی، افول اقتصادی نیز همراه شد. 
های گذاری در طرحکلی فروپاشید. غفلت نظام خالفت از سرمایهسده دهم میالدی، اقتصاد عراق به
دیدن شبکه آبیاری در منطقه دجله در اثر خیزترین والیات، صدمهآبیاری و احیای اراضی در حاصل

های تولید روستایی در اثر تقسیم انگیزهشدن منطقه از سکنه، کاهش های طوالنی و خالیجنگ
های بردگان در نواحی جنوب عراق، تخریب های مالیاتی، خسارات شورشاقطاعات و ایجاد مقاطعه

های مالی، همه موجب شدند که عراق مرفه، یکی از فقیرترین برداریثباتی و بهرهروستاها در اثر بی
عراق را مبتال کرده بود.  اقتصادالمللی، و به ضعف بینبراین، تجارت رهای جهان شود. افزونسرزمین
های تجاری های قرامطه به تجارت خلیج فارس و تجارت میان عربستان و عراق لطمه زد. راهشورش

ها کاالهایی از خاور دور و جنوب آسیا برای بارگیری و ارسال به حوزه مدیترانه المللی که از طریق آنبین
گر از طریق دریای اشی خالفت دخالت داشت. رونق گرفتن مسیر تجاری دیشد، در فروپگسیل می
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-سوی حکومت فاطمیان، لطمه دیگری بر تجارت عراق وارد آورد. والیات دیگر نیز بهسرخ و قاهره از

 (291 -299 :0، ج 0309الپیدوس، همین منوال در حال فروپاشی بود. )
ی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بود. این دگرگونی یک دگرگونعباسی  امپراتوریوپاشی فر حالدرعین

ای از کشورهای کوچک سر برآورند. متحد و یکپارچه، مجموعه امپراتوریجای یک سبب شد که به
های مؤثر واقع شد. دگرگونی جدید که با سیاست امپراتوری سستیجانبه اقتصادی نیز در تضعیف همه

ایجاد شکل جدیدی از  سرانجامفروپاشی آن و  ۀز شد، زمینآغا امپراتورینگی خود فرهو نظامی، اداری 
فقط در نتیجه فشارهای خارجی؛ ای را فراهم آورد. بنابراین، خالفت عباسی نهدولت و جامعه خاورمیانه

-327، 232، 299 :0، ج 0309الپیدوس، بلکه در پی تحول ذاتی نهادهای اساسی آن تجزیه شد. )
322) 

 
 م( 2929)زادروز  0. دیدگاه آندره میکل7
آن امت  وجود پهناوری و گستردگی، اسالم با امپراتوریساکنان میکل نویسنده فرانسوی معتقد است که  

های اقلیمی و قومی، از نظر سیاسی و نظر از چندگانگی، صرفامپراتورینبودند. این  واحد و یکپارچه
به، قیروان، قاهره، مکه، دمشق، بغداد و توان از قرطاقتصادی حالت پیکری با چند سر را داشت که می

ئمی های دانتوانست در مقابل نیازها یا ضعف امپراتوریعنوان برخی از این سرها نام برد. این بخارا، به
حال بتواند درهراسالمی از امکانات مدیریتی جدید و انقالبی، که  ۀجوامع بشری مقاومت کند. جامع

دیگر،  ۀنماید، برخوردار نبود. مشکل عمد محلی مختلف برقرارنظم سیاسی واحدی را در قلمروهای 
که به فکر اسالم بسیار بیش از آن امپراتوریاسالم بود. پس از این توقف،  امپراتوریتوقف حرکت 

های جدید باشد، درصدد تحکیم قلمرو خویش و حفظ گسترش قلمرو خود از طریق تصرف سرزمین
داد. این توقف بیانگر ها انجام میهای مرزی و رباطرا با تقویت پادگاندست آمده بود و این کار ثروت به

حالتی از ترس و رضایت بود. مسئله در امپراتوریطورکلی، قرارگرفتن نوعی بحران، از نفس افتادن و به
شد نیز عامل اسالم که اغلب از طریق حق ترانزیت کاال و سوداگری فراهم می امپراتوریثروت و دارایی 

روال سنتی و که بهیری بود. این جامعه عظیم، تولیدی متناسب با نیاز خود نداشت. کشاورزی با آنخط
به تولید رو بود. در نتیجه میزان مصرف و مبادله نسبتشد، اغلب با محدودیت آب روبهقدیمی انجام می

نبود و به چند ماده غذایی  جا خیلی باالتر بود. همین تولید ناچیز نیز از تنوع برخوردارتقریبًا در همه

                                                                 
1. Andre Miquel 
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 .ندکمبود بسیار داشت زر کاالهای مورد نیااز نظهای اصلی بخشکه شد. درحالیگرانبها محدود می
-یا با جهان خارج انجام می امپراتوریبه مبادالتی بود که در داخل درنهایت حیات جهان اسالم وابسته

در ارتباط بود. با تغییر جهت این « ادلهمب»اسالم با همین کلمه  امپراتوریشد. عظمت یا ضعف 
 امپراتوریهای جدیدی چون غرب بر تجارت جهانی، مبادالت از طریق سیاسی یا جنگ و تسلط قدرت
 (222 -223: 2، ج 2312اسالم متزلزل گردید و رو به ضعف نهاد. )میکل، 

 
 های پژوهشگران اخیربررسی

معاصر و براساس واقعیاتی که بر آن گذشته است،  هدور از پیدایش تا اسالمی ۀاز بررسی تاریخی جامع 
ماندگی مسلمانان مؤثر توان موارد و مصادیق متعددی را برشمرد که بر رکود تمدن اسالمی و عقبمی

-به کهالمی پدید آمد اس ۀهایی بود که از درون جامع، آسیبای از این عواملبوده است. بخش عمده

ها و مبانی رفتاری و ای و تغییر در نگرشهای درونی، با مبانی اندیشهیباند. آسساختاریتعبیری درون
هایی بودند که از بیرون براین تمدن ها، پدیدهاند. بخش دیگِر آسیبعملکردی حکام و مردم مربوط شده

 پژوهشگران تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی درآفرینی کردند. بسیاری از تأثیر گذاشتند و در زوال آن نقش
این پژوهشگران، متأثر از اند. افول تمدنی اسالم پرداخته همقول ۀدوره اخیر، به بحث و بررسی دربار

-نویسندگان تاریخ تمدن، با تقسیم عوامل انحطاط به درونی و بیرونی، به این عوامل پرداخته یا مجموعه

علمی را در افول تمدن  ای از عوامل سیاسی، اقتصادی، اعتقادی )فردی و جمعی(، اجتماعی، اخالقی و
 اند.اسالمی مؤثر دانسته

دانند. این دیدگاه دارای تناقض است. چگونه کسانی انحطاط تمدن اسالمی را معلول خود اسالم می 
ماندگی و انحطاط باشد. برخی از اسالم که خود عامل پیشرفت و تمدن بوده ممکن است عامل عقب

ترین عامل این دانند، بزرگماندگي مسلمانان ميم را عامل عقبنویسندگان، با انتقاد از کساني که اسال
؛ 102-101: 0391دانند. )ر.ک. قربانی، ها از اسالم میماندگي را انحراف مسلمانان و دوری آنعقب
ي؛ تغییر ( این انحراف بر علل دیگري مبتني بود؛ مانند: پیشامدهاي تاریخ133: 0333احمدي، جان

و تحوالت عمیق در مبادي حاکمیت اسالمي، که خود پیامدهاي دیگري  سالميمسیر حرکت خالفت ا
افي؛ داشت، ازجمله: روي کار آمدن خلفاي ناالیق و ناشایست؛ نفوذ و بازگشت افکار جاهلي و خر

هاي مذهبي؛ تبلیغ عقاید ها و پیرایهگري و آغاز بدعتدیني؛ قشري ۀگسترش استبداد سیاسي و تخطئ
ماندگي ذهني و و نیز تسلط جهل و عقب اعتنایي به عقل و علمگري؛ بيحهو ترویج اباپایه سست و بي
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د تمدن اسالمي مطرح شده ها، دو دوره براي رکو( در این پژوهش133: 0333احمدي، اجتماعي. )جان
 ( صلیبي رخ داده بود،ههاي طوالني )دویست سالي جنگها و پیامدهااول، که براثر خرابي ۀاست: دور

و به عصر رکود هاي آن، فرهنگ و تمدن اسالمي متزلزل شد مغول و ویراني ۀهفتم هجري با حمل هدر سد
 ۀاسالم آغاز شد. این پدیده، از سددوم رکود، که با هجوم استعمار غرب به جهان  ۀآن انجامید؛ و دور

نظامي، صنعتي، فکري و  ۀنوزده میالدی، به غلب ۀغرب در سد هد و با اوج سلطپانزده میالدي آغاز گردی
( سپس عوامل این انحطاط در دو زمینه 026: 2311فرهنگي غرب بر جهان اسالم انجامید. )والیتی، 

 مطرح شده است:
 

 الف. علل درونی
ش( در بررسی علل درونی انحطاط مسلمانان، چندین عامل را  0301العابدین قربانی )زادروز زین 

ان از تعالیم . انحراف فکری و عملی مسلمان0جمال از این قرارند: برشمرده و شرح داده است که به ا
ها را نیز هایی از این انحرافداند. نمونهماندگی مسلمانان میترین علت عقبرا بزرگعالیه اسالم، که آن

عالقگي به دنیا، اعتقاد به معاد و جهان دیگر، تقیه، شفاعت، سرنوشت )قضا و قدر(، زهد و بيشامل 
. )قربانی، انجامیداز آن، به رکود مي هاي غلط. دانسته که برداشتار، صبر، توکل، دعا، رضا و ..انتظ

و « عدم شناخت واقعیت: »گرایي مسلمانان، که دو عامل مهمتحّزب و فرقه. 1( 316-100: 0391
مامداران . ز3( 331-322: 0391را در بروز آن مؤثر دانسته است. )قربانی، « خودخواهی و هواپرستی»

عدالتی، ستم، اختناق، فساد و خوشگذرانی روی آوردند و کفایت الزم را ناالیق و رهبران گمراه، که به بی
. سرگرم شدن مسلمانان به عیاشی و 2( 321-302: 0391برای اداره جامعه اسالمی نداشتند. )قربانی، 

-های فردی و اجتماعی؛ زیرا اینگذرانی و سر در الک خویش فروبردن و غافل ماندن از مسئولیتخوش

دیگر، شکاف طبقاتی را سویمیراند و ازتالش را در جامعه میسو، روح تحرک و ها از یکگونه سرگرمی
زند و جامعه را به کند. همچنین فساد اجتماعی را دامن میتر میتر و نارضایتی عمومی را افزونعمیق

ها و های مسلمانان در ساختن کاخکاریها و اسرافکشاند. قربانی شرحی از خوشگذرانیسقوط می
های خلفا و رجال دولتی، تفنن در خوراک، تجمل در لباس، ها و ولخرجیاندوزیها، ثروتساختمان

: 0391دست داده است. )قربانی، ها، بهحساب، استعمال مسکرات و عیاشیهای بیبذل و بخشش
-با پیشرفت ویژه در مواجههنفس در میان مسلمانان، به. خودباختگی و عدم اعتماد به 1( 211-301

 (200-203: 0391غرب. )قربانی،  ۀکنندهای سریع و خیره
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. دنیاگرایی، 1. استبداد، 0ش( علل درونی رکود تمدن اسالمی را شامل:  0312اکبر والیتی )زادروز علی 
در تحجرگرا و جموداندیش( ) یزگرهای عقلی و عقل. جریان3تحجر و دور شدن از اسالم راستین، 

گري و تعقلی نظیر هواداران سنت و حدیث، اخباري های ضدجریانجهان اسالم، برشمرده است. 
گري شیعي، که با تسلیم شدن گرایي اسماعیلیان، جریان اخباريگري و تأویلظاهرگرایي حنبلیان، باطني

هاي اهل عقل و نظر به کفر، به ردن گروهکدر برابر نصوص و منقوالت، محکومیت تعقل و تفکر و متهم
-ق، که آفت علوم عقلي به 6و  7های انجامیدند. همچنین گسترش تصوف در سدهجمود و تحجر مي

( همین سه 209 -221: 2311. )والیتي، گردید از موانع رشد تفکر اسالمی ،ویژه فلسفه و استدالل بود
-( عینًا در کتاب خویش آورده است. )غالمش 2302جمشیدی )زادروز عامل را محمدصادق غالم

 (201-223: 2316جمشیدی، 
 هاانحطاط تمدن اسالمی به این عوامل درونی ضعف و ازش(  2303احمدی )زادروز طمه جانفا 

. ضعف خالفت اسالمی، که پیامد آن فساد مالی، سیاسی و دینی دستگاه خالفت، 2پرداخته است: 
های دینی و سیاسی در ا، سلطه حکام مختلف بر خالفت، کشمکشگیری وزرا و امیراالمراهقدرت

های ناشی از جنگ و جدال قومی، دینی و مرزی میان مدعیان خالفت، های اسالمی، خرابیسرزمین
این  ۀدرنتیجو  امور خالفت بود ای و قومی، رقابت مادران و همسران خلفا درپدیدار شدن منازعات فرقه

ها و خطوط تجاری، رکود اقتصادی و تنزل وضع اجتماعی و فرهنگی ناامنی راه ثباتی سیاسی،شرایط، بی
گسترش یافت که هم به فروپاشی خالفت عباسی منجر شد و هم در انحطاط تمدن اسالمی مؤثر بود. 

. خودکامگی و استبداد خلفا، که به فرار خردورزان و هنرمندان و صنعتگران و حامالن فرهنگ از مرکز 2
کردن حقوق تبع آن، پایمالگری و فساد درباریان، که به. اشرافی3انجامید. المي ميخالفت اس

گساري و س بزم و بادهاندازي مجالنشیني، مجالست با زنان درباري، راهمستضعفان و مظلومان، کاخ
. انحطاط اخالقی حکومت 0خواني، غفلت از کار رعیت و امور دولت را درپی داشت. شعر و آواز

می، که با سرازیرشدن غنایم هنگفت به مرکز خالفت، تجمل و تنعم را در جامعه پدید آورد. این اسال
های مهارناپذیر خلفا را درپی داشت و به زیر پا نهادن آسایی، دنیاپرستی و تبعیت از هوسشرایط، تن

ذایل اخالقي در های مذهبی در جامعه اسالمی انجامید. دنیاگرایی خود به رشد راصول اخالقی و ارزش
طلبي، شدن، خودخواهي، نفعخود مشغولگذراني و بهپرستي، خوشجامعه انجامید. عیاشي، شهوت

دادن اعتماد به ناپذیر، کاهلي و خودباختگي و ازدستطمع سیريبه یکدیگر، وغین نسبتتفاخر در
، خیانت، دشمني، ظلم و گویينفس، ذلت و خواري در برابر بیگانگان، نفاق و ریا، کینه و حسد، دروغ
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خواري، کسالت و تملق، برپایی مجالس لهو و لعب در دربار خلفا و ... در این شرایط پدید ستم، رشوه
ها را طلبی، شجاعت و دالوری آنآسایی و راحتآمد. این دنیاگرایی حکمرانان و خلفا و عادت به تن

-ومرجهای داخلی و هرج. جنگ2رپی داشت. ازمیان برد و انحطاط نظام سیاسی تمدن اسالمی را نیز د

ها بر سر قدرت، های درونی، رقابت دربارهاي خالفت اسالمي بغداد و مصر، منازعات سیاسي و رقابت
های سادات های مکرر علویان و زیدیان و شورشهاي فکري و رهبران مذهبي، قیامهای نحلهشورش

ای در مرکز خالفت اسالمی ایجاد همه اوضاع آشفته های خوارج و اسماعیلیان، کهحسنی و یا مخالفت
وري طامپرا ه. تجزی7های زوال آشکار شد. شانهکرد و سیادت مذهبی و سیاسی عباسیان کاهش یافت و ن

ق(،  232-727زمان چند خالفت که باهم جدال داشتند: خالفت عباسی بغداد )اسالمي و ظهور هم
ق( و در مصر  296-321فت فاطمیان در مغرب )ق(، خال 231 -022خالفت امویان آندلس )

های متعددی ق(. ضمن اینکه با تجزیه خالفت در شرق و غرب قلمرو خالفت، حکومت 372 -267)
-تدبیری واپسین خلفای اسالمی عصر عباسی و به. آشفتگي جهان اسالم، در پی بی6پدید آمدند. 

 -202: 2311احمدی، ان اسالم. )جانوخامت گراییدن اوضاع اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جه
230) 

-ها را به دو دسته تقسیم می( ابتدا عوامل ضعف و انحطاط تمدن2307 -2312محمدرضا کاشفی ) 

کند. عوامل داخلی؛ شامل فرهنگ، عامل انسانی و ظلم. عوامل خارجی؛ شامل تهاجم نظامی، تهاجم 
او سپس عوامل داخلی انحطاط تمدن ( 232 -232: 2310اقتصادی و تهاجم فرهنگی. )کاشفی، 
. تغییر 3گرایی، . فرقه2های اصیل اسالمی، . انحراف از آموزه2اسالمی را در چند مورد برشمرده است: 

های صلیبی و حمله مغول را نیز (. جنگ237 -222: 2310گرایی. )کاشفی، . تجمل0اندیشه سیاسی، 
( یوسفی 222-227: 2310کرده است. )کاشفی، در زمره عوامل خارجی انحطاط تمدن اسالمی ذکر 

: 2390ست. )یوسفی غروی، ش( عینًا همین مطالب را در اثر خویش آورده ا 2326غروی )زادروز 
226-296) 

م( در کتابی که به تمدن اسالمی اختصاص داده است مقوله انحطاط  2933محمد عمر شابرا )زادروز  
ای اسالمی، زوال اخالقی، انحطاط اقتصادی، افول در این تمدن را در قالب عملکرد برخی نهاده

کارهایی را نیز برای آوری، انحطاط اجتماعی و سیاسی بررسی کرده است و راهآموزش و علم و فن
اصالح در این موارد ارائه کرده است. در بررسی او، این عوامل در فرآیند انحطاط تمدن اسالمی 

از نهادهای اسالمی که مانع رشد شدند، نظیر الف( سیستم وراثت  . عملکرد برخی2اند: تأثیرگذار بوده
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دار شود. تنهایی در جوامع اسالمی ریشهداد سیستم ارث بردن پسر ارشد بهعادالنه اسالمی که اجازه نمی
 یب( عدم وجود مفهوم مسئولیت محدود و شخصی، اخالقی یا قانونی در اسالم. ج( بنیاد موقوفه اسالم

کرد که هر دو برای توسعه مورد اولی از تجمع سرمایه وتشکیل شرکت جلوگیری می )اوقاف(. دو
اند، هایی که به مرور زمان از کار افتادهضروری هستند، مؤسسه سوم، اوقاف، منابع عظیمی را برای پروژه

. زوال اخالقی مسلمانان 2( Kuran, 2004: 71-72؛ 12-92ق:  2032کرد. )شابرا، متوقف می
تفاوتی، تقلب، تنبلی، نادیده گرفتن تعهد، دخالت در حرام، عالقه به لذت و لذت بردن داقتی، بیص)بی

ای در تضعیف ظرفیت نوآوری، سرزندگی و همبستگی تر و ...( که نقش عمدهبه جای چیزهای جدی
 183؛ 92: 2032های پیش روی خویش ناتوان کرد. )شابرا، ها را در مواجهه با چالشداشت و آن

Ashimi, 2016: )3ها با زمامداری امویان که بر پایه وراثت و . عدم مشروعیت سیاسی حکومت
. انحطاط 0( 92 -232: ق2032ملوکیت )پادشاهی( بود، همچنین اثر بازدارندگی شریعت. )شابرا، 

های تاقتصادی شامل زندگی فراتر از منابع: عدم تعادل مالی، اعطای اقطاعات و تیمارات بزرگ، مالیا
ب سیاسی، افول اقتصادی )در ناعادالنه، کاهش ارزش پول، استقراض خارجی، فساد و فروش مناص

. افول در آموزش، علم 2( 236-231: 2032؛ شابرا، Chapra, 2008: 68-95عثمانی(. ) امپراتوری
، و فناوری: کاهش حمایت مالی ارائه شده توسط دولت، ناتوانی بخش خصوصی در ایفای نقش مؤثر

گرایان گرایان، نقش تخریبی افراطگرایان و سنتگرا )تضاد بین عقلاستفاده از قدرت توسط متفکران عقل
خلدون و تیمیه، ابندر هر دو طرف، تأثیر دستگاه محنه یا تفتیش عقاید و مجازات(، اقدامات غزالی، ابن

 :Chapra, 2008ن عالمان. )کاری بیشتر در میامقریزی در ضدیت با فلسفه، گرایش به سمت محافظه
های بحرانی . انحطاط اجتماعی، افول در برخی از زمینه7( 239 -261: ق2032؛ شابرا، 96-132

اجتماعی ازجمله شکاف انسجام بین دولت و مردم، رکود فقه، نقش تصوف، وخامت اوضاع زنان. 
(Chapra, 2008: 133-148 ،269 -297: ق2032؛ شابرا) 
ها، تمدن اسالمی را گیری، شکوفایی و افول و زوال در مسیر تمدنبه سه مرحله شکلارهاشعادل زیتون با 

های سوم، گیری این تمدن، سدهنیز دارای این تجربه دانسته است. دو سده نخستین اسالمی دوره شکل
برای  چهارم و پنجم دوره شکوفایی آن و دوره سوم از سده ششم آغاز و تا سده سیزدهم ادامه یافت. او

. عامل سیاسی؛ گسست در وحدت جامعه اسالمی و 2شمارد. مرحله زوال، عوامل متعددی را برمی
جای آن و ایجاد چندین دولت و پادشاهی در شرق و غرب جهان اسالم، تبدیل شدن جایگزینی کثرت به

-قدرت به روشهای دیگر، تروریسم سیاسی و مبارزه برای اصول شورا، برابری، عدالت و مدارا به شیوه
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. عامل اقتصادی؛ رایج شدن 2های تمدنی در جامعه اسالمی ضربه وارد کرد. های خشن که به فعالیت
شد ها تیول داده مینظامی در کشاورزی که به جای پرداخت دستمزد به مقامات به آن -الگوی فئودالی

روع، نقدی و غیرنقدی، از های گزاف و نامشکه به زمین وکشاورزی آسیب وارد کرد و به اخذ مالیات
های کشاورزی از به تخریب زمینمنجرها شد که دهقانان انجامید. آزار و شکنجه دهقانان باعث فرار آن

دیگر شد. در اثر تجزیه جهان اسالم سویی، اجتماعی و امنیتی در شهرها ازسو و مشکالت اقتصادیک
شرایط در مسیرهای تجاری و گسترش دزدی  های داخلی تجارت مختل شد. ناامنی ناشی از اینو جنگ

های پستی، قرار دادن موانع بر سر راه ها و خطوط و ایستگاهتوجهی به جادهدر خشکی و دریاها، بی
مبادالت تجاری بین کشورهای اسالمی درحال درگیری به اختالل اقتصادی کمک کرد. عوامل بیرونی 

. وخامت 3خامت اقتصادی تجاری را تشدید کرد. ها نیز این وهای صلیبی و حمله مغولمثل جنگ
دلیل عدم وجود حامیان های خالقانه و کنجکاوی علمی بهحیات علمی و مؤسسات علمی؛ افول ایده

ها بر آموزش و های علمی، تسلط دولتعلم از خلفا و وزرا، ضعف نهادها، عدم پشتیبانی از فعالیت
بر تدریس علوم یاسی، اعتقادی و اداری خود، تکیهنافع سسمت مها بهمؤسسات آموزشی و سوق دادن آن

دینی و غفلت از علوم طبیعی و فلسفی، تروریسم فکری که از دوران عباسی ظاهر شد و مخالفان را از 
های اجتماعی و بروز . عامل اخالقی؛ بروز انواع مفاسد و انحرافات اخالقی و ناهنجاری0بردند. بین می

 (م2339گسست. )زیتون، حاکمه و ... که از درون جامعه اسالمی را از هم می ریا و نفاق در طبقات
-های پژوهشگران درباره عوامل درونی زوال تمدن اسالمی میبرخی از عوامل دیگر را در خالل نوشته 

قوانین و حقوق اسالمي و خارج شدن نظام  ۀي به مجموعدست آورد ازجمله ورود قوانین عرفتوان به
ویژه در محوریت احکام دین از جامعه، فاصله گرفتن تطبیق عملي حکومت با مباني اسالم، به قضایي بر

 2391الزین، مقررات مربوط به اجتماع، اقتصاد، آموزش و پرورش، سیاست خارجي و فرمانروایي. )
بر گرایي )حدیث( نقل ۀشیه رانده شدن گفتمان فلسفي، غلب( سلسله گفتمان فقهي و به حا22-27ق: 

پس از  ویژه در دورهپنجم هجري به بعد و به بیني صوفیانه )که از سدهگرایي، رسوخ روح و جهانعقل
ي در اندیشه و رویکرد منفي گرایي سنتمغول رشد فراوان یافته بود( و اخالق تقدیرگرایانه، ثبات حمله
اقتصادي، فرایند  -يید اجتماعه تغییر، عدم اجتماعي شدن علم و جداماندگي تولید علمي از تولبنسبت
سترش رهیافت اخباري و خردگریز تبدیل علم به علم دین و سپس فقه و حدیث و سلطه و گ هگرایانتقلیل

دیني، ناکارکردي نهاد مدرسه و نهاد آموزش، فقدان حمایت  ۀخردگرا بر اندیش -ي رهیافت اصوليجابه
 نویسي،گرایي و وجود اتوریته در علم و رواج تحشیهمرجعیتمعناي موّسع و عام آن، نهادین از علم به



 2033علم و تمدن در اسالم / سال دوم )دوره جدید(/  شماره هشتم / تابستان  

  

 

 11  

ثباتي و تزلزل دوازدهم هجري و بي ویژه در سدهضعف یا فقدان آزادي فرهنگي، عدم امنیت اجتماعي به
 متوسط شهري در برابر حوزه پذیري طبقهحیات شهري و آسیب در حیات اجتماعي، ضعف و افول حوزه

رفتن پویایي دروني تمدن اسالمي بینرهنگي و اجتماعي تأثیرگذار در ازمل فاي، از عواقبیله -ايعشیره
 (22: 2361های اخیر بوده است. )آقاجري، در سده

حرکت ضد فلسفی غزالی و مخالفت او با فلسفه، مخالفت سلجوقیان با اسماعیلیان، منازعات، فقر،  
، 236: 2312ی. )آقایانی چاوشی، رکود اقتصادی، سلب آزادی بیان، کاهش علما در دوره سلجوق

های میانه که با افزایش قدرت ( تغییرات نهادی و نقش رهبران مذهبی در کاهش علوم در سده237
( قطع رابطه جامعه اسالمی :Chaney, 2016 41-1سیاسی این نخبگان، دامنه علم کاهش پیدا کرد. )

حدت که از جذب و هضم چیزهای تازه از با دنیای غیراسالمی در اثر از دست دادن روحیه تسامح و و
گرایی، آغاز انحطاط طلبی و تعصبدنیای خارج محروم ماند و در داخل مواجه شدن با تمایالت تجزیه

 (33: 2313کوب، را رقم زد. )زرین
. ظهور نهضت عقلی در معتقدات اسالمی در اوایل 2مسدود بودن باب اجتهاد در جهان تسنن، در اثر:  

مرکز حیات عقلی مسلمانان در  . ویرانی بغداد،3. طلوع و رشد تصوف زاهدانه، 2سیان، خالفت عبا
کر دینی که ( انحطاط ف:Ashimi, 2016 183؛ 226 -273: 2393هفتم هجری. )اقبال،  هسد ۀنیم

فکر فلسفی یونانی و عقل انتزاعی و قیاسی بر تفکر دینی بوده است و این شیوه  همنشاء آن سیطره و غلب
کر موجب جدایی مسلمانان از تعالیم قرآن شده که این روگردانی و عدم توجه به تعلیمات و دستورات تف

 (26-21: 2393رود. )اقبال، میشمارنحطاط درونی تمدن اسالمی بهقرآن، خود در زمره عوامل ا
قها بر سنت و حدیث و فتأثیر انحطاط علوم عقلی در انحطاط تمدن اسالمی؛ با غلبه متعصبین اهل

 -206الله )فالسفه و حکما و علما و معتزله در بغداد از اواسط سده سوم و دوره خالفت المتوکل علی
زد ممنوع شد و هرکه بدین کار دست می ر آغاز شد و جدل و مناظره در آراق( مخالفت با اهل نظ 236

به عنصر ترک بر دستگاه خالفت شد. متوکل امر به تقلید و تسلیم و ترک نظر و مباحثه داد. غلمجازات می
سنت برای آزار فالسفه و متکلمان های مناسبی برای فقها و محدثان اهلبه این امر یاری کرد و فرصت

گرایی، و تعقلمعتزلی فراهم کرد و فرقه اشاعره این فرصت را کامل کرد. بنابراین، با ضعف خردورزی 
ورزی و تفکر ضعیف شد و تقلید گرایی، اندیشهصبرفتن آزادی فکری و بروز روحیه جمود و تعازبین

بدون اجتهاد جریان پیدا کرد. با بسته شدن باب اجتهاد که از سده هفتم به بعد پیش آمد، رکود و جمود 
فقه و تفکر اسالمی آغاز و عقل مورد تخطئه قرار گرفت و تمدن اسالمی قابلیت عقالنی خود را از دست 
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رایی و منزلت یافتن بیش از حد روایات و مخالفت با علم و علما و گریزان گداد. با رشد تفکرات حدیث
شدن از تدبر و تأمل در امور علمی و قرار دادن فالسفه و متفکران در ردیف ملحدین و زنادقه، تفکر در 
جامعه اسالمی ضعیف، نقل و تقلید بدون اجتهاد برتری و تمسک به نصوص بدون تعمق در مقاصد آن، 

 (230 -232: 2360روز از رونق افتاد. )ر.ک. صفا، بهفت. درنتیجه علوم عقلی روزرواج یا
ها، ضایع گرداندن نماز و غیبت امام عادل و عالم، حب دنیا و کراهت از مرگ، ضعف ایمان در دل 

ها، عدم آمادگی دربرابر دشمن، نفاق و اختالف و عدم اتحاد و همکاری، درک ضعیف از پیروی از هوس
قت اسالم و اهداف و مقاصد آن، ضعف دعوت به اسالم راستین، تزلزل عقیده در دل مردم، تسلیم حقی

دهد. )اسباب ضعف شدن در برابر امور انحرافی و گناهان و منکراتی که در جامعه اسالمی رخ می
 (م2323جبرین، ؛ ابنم2321المسلمین، 

قه و تشتت سیاسی و مذهبی، فقر و بدبختی ثباتی و ناامنی اجتماعی و سیاسی، تفرومرج و بیهرج 
عدالتی به اشکال های سنگین، تبعیض و نابرابری و بیاکثریت مردم، فاصله شدید طبقاتی، مالیات

سیاسی پیشرو یا مخالف، زمینه بروز  -های فکریمختلف، قتل و شکنجه و سرکوب نیروها و جریان
های حاکم بر بالد اسالمی را باسی و سلسلههای داخلی و ضعف و زوال خالفت عها و قیامشورش
 (21: 2360کرد. )موثقی، فراهم 

-حاکمیت استبداد و نظامیاجتماعی غلط و ناکارآمد،  -طورکلی، عواملی چون ساختارهای سیاسیبه 

های تابع خالفت بغداد یا مستقل از آن و عدم حضور قوی نیروهای سیاسی سلسله ۀگری، سلط
های اجتماعی، اقتصادی و تغییر بنیانجب توقف رشد اسالم و مسلمانان شد و بهاجتماعی مسلمان، مو

گیری نیروهای رشد و شکل ۀدر چنین وضعیتی، نظام حاکم اجاز نفع حاکمان انجامید.سیاسی جامعه به
گیری این ومرج اجتماعی، از شکلثباتی و هرجداد و با گسترش ناامنی و بیقوی اجتماعی را نمی

مذهبی،  -کردند و نیروهای فکریها در فکر، صنعت، تجارت و کشاورزی جلوگیری میپیشرفت
( این عوامل 26: 2360کردند. )موثقی، شدت سرکوب میاجتماعی، اقتصادی و سیاسی پیشرو را به

علم و اسالمي نهاد، ازجمله: کسادي بازار  ۀي بر جامعدروني انحطاط تمدن اسالمي، تأثیرات نامطلوب
گسیختگي جغرافیایي و عمل، ازهم هعلم، انفعال فرهیختگان عرص هفرار اندیشمندان عرصدانش، 

اضمحالل وحدت اسالمي، غفلت از مردم و افزایش اختالفات طبقاتي، تحریك دشمنان خارجي براي 
مرج داخلي و وهاي اسالمي، آشفتگي نظام اقتصادي، ازدیاد فقر عمومي، افزایش هرجحمله به سرزمین

 (202-202: 2311احمدی، )جان ...
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توان در قالب چند سرفصل کلی مانند انحطاط اعتقادی، در مجموع عوامل درونی انحطاط را می 
را ذکر کرد که در جدول بندی کرد و مصادیق مهم آنمی جمعسیاسی، اقتصادی، اجتماعی، اخالقی و عل

گران مشترک است و بر آن اتفاق نظر پژوهش ۀداده شده است. این موارد بین هم زیر تاحدودی نشان
صالح دوباره وضع و ا باور دارنددارند. این پژوهشگران به نقش اسالم در رشد و بالندگی تمدنی 

تمدن نوین اسالمی را با بازگشت به اسالم واقعی و درک حقیقت آن و عمل به احکام  یمسلمانان و احیا
ه کسانی که افول و انحطاط را به اندیشه اسالمی مربوط اند. همچنین دیدگاهای آن عملی دانستهو آموزه

آفرینی مؤثر اسالم را در حیات سیاسی و اجتماعی و تمدنی مسلمانان شمارند و نقشکنند مردود میمی
شناسی درونی به رو، انحطاط تمدنی را از منظر آسیبدانند. ازایندر صدر راهکارهای اصالحی خود می

داران و مردم، ناکارآمدی مؤسسات علمی های فکری، کژرفتاری زمامیانانحراف در اندیشه و بن
جویی و افول اقتصادی و وآموزشی، اختالل در وحدت و انسجام اجتماعی و گسترش تفرقه و ستیزه

 اند.علمی جامعه، پیوند داده
 جدول عوامل مهم درونی انحطاط تمدن اسالمی از منظر پژوهشگران

انحطاط 
 اعتقادی

-کژفهمین از اسالم اصیل، انحراف فکری و عملی مسلمانان از تعالیم اسالم، دور شد

 ۀورود قوانین عرفي به مجموع ،های دینی، مسدود بودن باب اجتهاد در جهان تسنن
قوانین و حقوق اسالمي، فاصله گرفتن تطبیق عملي حکومت با مباني اسالم در امور 

 .سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، آموزشی و تربیتی
انحطاط 

 سیاسی
تغییر اندیشه سیاسی، ساختار سیاسی ناکارآمد، و حکام،  خودکامگی و استبداد خلفا

های سرزمینی و جنگهای درونکشمکشزمامداران ناالیق،  ضعف خالفت اسالمی،
زمان چند خالفت و امپراتوري اسالمي و ظهور هم ۀثباتی سیاسی، تجزیداخلی، بی

 های محلی.حکومت
 انحطاط

 اقتصادی
ها و خطوط تجاری، اختالل تجارت، رکود اقتصادی، عدم تعادل ناامنی راه، فساد مالی

های ناعادالنه، کاهش ارزش پول، مالی، اعطای اقطاعات و تیمارات بزرگ، مالیات
استقراض خارجی، فساد و فروش مناصب سیاسی، الگوی نامناسب کشاورزی و 

 داری.زمین
انحطاط 
 اجتماعی

، رواج ظلم و ستم، تنزل وضع اجتماعیفساد اجتماعی، گرایي مسلمانان، و فرقهتحّزب 
های ، فاصله شدید طبقاتی، رشد تصوف و جریانگسستگی انسجام بین دولت و مردم
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 .عدم امنیت اجتماعي زهدگرا،
انحطاط 
 اخالقی

-، سرگرم شدن مسلمانان به عیاشی و خوشگری و فساد درباریاناشرافیدنیاگرایی، 

بروز انواع خودباختگی و عدم اعتماد به نفس،  آسایی،گرایی و تنتجملگذرانی، 
 در میان درباریان و مردم.ها نحرافات اخالقی و ناهنجاریامفاسد و 

انحطاط 
 علمی

وخامت حیات علمی و  زائل شدن روحیه تسامح علمی، بروز تحجر و جمود،
های خالقانه و کنجکاوی علمی، هناکارآمدی مؤسسات و نهادهای آموزشی، افول اید

ها بر آموزش و مؤسسات آموزشی و های علمی، تسلط دولتعدم پشتیبانی از فعالیت
ها، انحطاط علوم عقلی و مخالفت با علوم طبیعی و فلسفی و برداری سیاسی از آنبهره

 بر فقه و علوم دینی.گرایی و تکیهغلبه نقلگرا، های عقلجریان

 
 نيب. علل بیرو 
های تبشیری های مذهبی قلمرو اسالمي و فعالیتویژه اقلیتهای تخریبی دشمنان اسالم به. فعالیت2 

در اسالم برای  تیلیااز طریق ایجاد شکوک و شبهات، وارد کردن اباطیل و اسرائ میسیونرهای مسیحی؛
ناه در میان چهره واقعی اسالم، رواج فساد و منکرات و گتخریب و تحریف زشت نشادن دادن و 

بندوباری، رسوخ در عقاید مسلمانان و سست کردن روح اسالم در نوشی، عیاشی، بی)باده مسلمانان
تصدی مناصب مختلف اداری، نظامی و سیاسی در جامعه اسالمی و انتقال افکار و اعمال و آنان(، 

حمله غافلگیرانه به جوامع  اخالق خویش از این فرصت میان مردم و انتقاد و معارضه و مجادله با اسالم،
 (210-230: 0391)قربانی،  هنگام فراهم شدن فرصت ،اسالمی برای نابودی

اسالمي مسلمانان و عدم توانایي در تطبیق احکام اسالم، از  کدشمن در به ضعف کشاندن در ۀنقش 
موجب  طریق جعل حدیث و وارد کردن آن در احادیث نبوی، جداسازی زبان عربی از زبان اسالم که

هند و  هدانست، شد، تلفیق بین فلسفا نميکسي که این زبان ر هوسیلاجتهاد و استنباط احکام، بهتوقف 
فرهنگي غرب با اسالم با  ۀهندي، مبارز هدن مسلمانان به تفکرات زهدگرایاناسالم به هدف روآور

 هري مسلمانان، که نتیجبر فضاي فک کردن تمدن غربياسالمي و حاکم ۀین غربي در جامعواردکردن قوان
هاي غربي، رواج ربا، اسراف و تعطیلي حدود هاي اسالمي به برخي از نظامدادن دولتآن، توجه و تن

( ترویج 33 -31ق: 2391الزین، قضاوت اسالمي بود، )شرعي و توجیه این گرایش و دورشدن از 
نام انسانیت غاتی و جنگ استعماری بهپرستی در جامعه اسالمی از طریق مبارزه تبلیناسیونالیسم و ملیت
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 -93ق:  2391الزین، های تبلیغاتی )انگلیسی، فرانسوی و آمریکایی(. )و علم و به خدمت گرفتن گروه
29) 

رفتن شهرها و جزایر مهمي از قلمرو اسالمي و قتل و که موجب ازدست . تهاجمات نظامي رومیان؛2 
احمدی، شد. )جانزاق در شهرها و نواحي مورد حمله ميغارت و شیوع بیماري و گراني اجناس و ار

2311 :203) 
ها که از اختالفات موجود بین شاهزادگان عرب در سیسیل استفاده به دست نورمان سقوط سیسیل؛. 3 

های مسلمان مرکز مرفه و م. از بین ببرند. بنابراین عرب 2392ها را در سال کردند و موفق شدند آن
دادند. )زیتون، دستاستراتژیک مهم در مدیترانه را ازود در جنوب اروپا و یک موقعیت پیشرفته تمدن خ

ها به حال همه دست نورمانآمدهای اقتصادی فتح سیسیل به( پی13-11: 2372؛ عزیزاحمد، م2339
شد و اغنام و  آور بود. تعداد زیادی از روستاهای مسلمانان ویرانطبقات مردم مسلمان جزیره زیان

صورت رعایا به پرداخت مالیات سرانه )جزیه( شدند و بهرفت. مسلمانان مجبوراحشام آنان ازمیان
فریقا، اسپانیا و جاهای دیگر( شدند و در سیاست آهای دیگر )به مهاجرت در سرزمین درآمدند و ناگزیر

لمانان را مالک های مسسازی سیسیل، جای آنان با مهاجرت مسیحیان از ایتالیا پر شد و زمینمسیحی
هایی که بر مسلمانان در شهرهای عامهای نورمان در قتل( بارون239-222: 2372شدند. )عزیزاحمد، 

ها، مناطق کوهستانی یا ها را پراکنده ساختند و بسیاری از آنان به جنگلمختلف وارد کردند نیروی آن
مانان در سیسیل و مهاجرت آنان به گریختند. این اقدامات به پایان دادن قدرت مسلشهرهای جنوبی 

( پس از اینکه سیسیل در سال 220-227: 2372های اسالمی انجامید. )عزیزاحمد، سایر سرزمین
سر ها در تاریخ سیسیل بهدست هانری ششم امپراتور آلمان افتاد و دوره نورمانق. به 293م./  2290

داخلی فردریک دوم فرزند او  ششم، سیاست آمد، وضع مسلمانان بهبود نیافت. پس از درگذشت هانری
به مسلمانان سختگیرانه و به هدف حذف بقایای آنان از سیسیل بود. درنتیجه همه مسلمانان را به نسبت

: 2372سان اسالم و حضور مسلمانان در سیسیل به پایان رسید. )عزیزاحمد، لوچرا تبعید کرد و بدین
لوچرا واقع در نجد آپولیا به حیات خویش ادامه دادند؛ اما  ای در( این مسلمانان چند دهه232-229

فشار و نفوذ ایتالیا از هر سو آنان را احاطه کرده بود. هدف سیاست فرمانروایان سیسیل مسیحی کردن 
 2333مسلمانان لوچرا از طریق تشویق و ترغیب، اکراه و اجبار بود. سرانجام مهاجرنشین لوچرا در سال 

مر شارل دوم ویران شد و مسلمانان لوچرا به اجبار به دین مسیحی درآمدند و اسالم از ق. به ا 633م./ 
 (276-271: 2372سیسیل و ایتالیا رخت بربست. )عزیراحمد، 
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 -يکه اثرات نامطلوبي بر مسلمانان داشت؛ ازجمله: تأثیر بر نظام فکري و فرهنگ هاي صلیبي؛. جنگ0 
ها تصرف صلیبينشین که بهاعتنایي و انزواطلبي در مناطق مسلمانبي هاجتماعي خاورمیانه، رواج روحی

هاي صوفیانه و رشد تکایا ها و طریقتگیري فرقهدر شرق مدیترانه و شکل 0درآمده بود، گسترش تصوف
دلیل )که سربازان مختلف، اعم از ترك، ُکرد، عرب و فرنگي به ها و زوایا، رواج فساد و فحشااهو خانق

ویژه نابودي و های فرهنگی بر پیکره فرهنگ اسالمی بهوجود آوردند(، صدمهاز نظام خانواده بهدوربودن 
هاي علمي مسلمانان، بسط نفوذ سیاسي و تجاري دولت فرانسه در قلمرو اسالمي، شدن کتابسوزانده

سوریه،  ( اختالط نژادي صلیبیان با بومیان72-73: 3، ج 2312؛ والیتي، 229-273: 2311 )والیتی،
-( ضعف و زوال و ازهم207: 2311ی، احمدعام عمومي، )جانتخریب شهرهاي اسالمي، قتل

( در اثر 06: 2360پاشیدگی جوامع مسلمان و تشدید این ضعف و پراکندگی در جهان اسالم. )موثقی، 
ده شد و در رفت، روستاها و شهرهای آباد به ویرانی کشیهای فراوانی ازبینها و مالها، جاناین جنگ

های دارالعلم به غارت رفت صدهزار جلد کتابم. یک 2239ها در سال دست صلیبیتصرف طرابلس به
( بیش از دو سده درگیری با 227: 2390؛ یوسفی غروی، 223: 2310و سوزانده شد. )کاشفی، 
ا به اقتصادی آسیب ر ترینیشدیگر، بعلوم و فرهنگ منحرف کرد، از طرف صلیبیون، مردم را از مسائل

( م2339)زیتون،  .که پیشرفت تمدن براساس آن بود، وارد کرد و منابع اقتصادی مسلمانان را تحلیل برد
توحش و درندگی آمیخته به جنون، خلف عهد و نقض سوگند صلیبیان، مسلمانان را از آنان متنفر »

-جنگبیان در خالل اینریزی، قساوت، شقاوت و فساد صلی(. قتل، خون022: 2330)لوبون، « ساخت

دنبال خود ویرانی و تباهی باقی گذاشت. های صلیبی بهجنگ (022: 2330)لوبون،  .ها آشکار شد
غالبًا همة شهرهایی که در دست صلیبیون بود، مخصوصًا شهرهای طول ساحل مدیترانه دستخوش 

یان پدید آورد که بعدها ها احساس ناخوشایندی را در میان مسلمانان و مسیحویرانی شدند. این جنگ
از این دوران، کار تبلیغ مسیحیت در بین مسلمانان آغاز  (339-303: 2312)حتی،  .نیز دوام یافت

ها دریافتند که راه آرام تغییردادن دین مسلمانان شد؛ زیرا صلیبیون با شکست نظامی در جریان این جنگ
های مذهبی و گستردن دامنه فعالیت ا تأسیس فرقهبهتر از برانداختن آن از طریق نظامی است. بنابراین ب

های مطالعات شرقی، در های شرقی و مؤسسهآنان به شرق اسالمی و در ادامه با تأسیس مدارس زبان
 (302-302: 2312)حتی، .ترویج مسیحیت در جوامع اسالمی به فعالیت پرداختند

                                                                 
، 2ج : 0331های مسیحی به دنیای اسالم راه یافت. )دورانت، نشینی و عبادت قدیسین به احتمال قوی از نمونه. تصوف، خلوت0

233) 
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ود، پیامدهاي ناگواري بر فرهنگ و تمدن ترین حمله به جهان اسالم بکه وحشیانه . تهاجم مغوالن؛2 
های اسالمي داشت؛ نظیر: ویراني خالفت اسالمي و کاسته شدن از موقعیت برتر دین اسالم در سرزمین

( ویراني و تاراج بسیاری از شهرها و نواحی و مناطقی که از حیث 99: 3، ج 2312اسالمی، )والیتي، 
: 2312ند، بلخ، مرو، هرات، نیشابور، ری و ...، )دورانت، خیزی مشهور بودند، نظیر بخارا، سمرقثروت

( 233: 2316جمشیدی، ؛ غالم222: 2310؛ کاشفی، 311 -319ق:  2032امیرعلی،  ؛032، 0ج
شدن هزاران دانشور، عالم و های علمي؛ تلفها و کانونویراني مراکزي چون مساجد، مدارس و حوزه

ها در شهرهاي ها و نابودي نظام آبیاري و قناتویراني آبادي ها،ها و کتابشاعر، نابودي کتابخانه
احمدی، شدن اقتصاد، فرار بسیاری از مردم و کاهش جمعیت در اثر تلفات انسانی )جاناسالمي، آشفته

نابودشدن اقسام پیشه و هنر یا  0(272: 2311 ؛ والیتی،29: 2360؛ موثقی، 209-201: 2311
عمومی آسیای  ۀشدن جادالمی رونق داشتند، ویراندر تمام مرزهای اسهایی که مصنوعات و کارخانه

شدن ونقل کاالهای چین و هند به آسیای غربی و اروپا بود، کشتهحمل هابریشم( که وسیل ۀ)جاد یمرکز
رفتن در سپاه مغول، فرستادن هزاران تن از صاحبان پیشه و هنر به بسیاری از کشاورزان یا به بیگاری

هت کار برای فاتحین، بربادرفتن تمدن چندین ساله در ماوراءالنهر و خراسان و برگشت مردم دور جشرق
به قهقرا، نابودی تمام یادگارهای عظمت و سیادت دیرین، افول حیات عقالنی آسیای مرکزی، زیرا 

مسائل  ها صرفشهرهای این ناحیه دیگر نتوانستند فعالیت عقالنی خود را تجدید کنند، بلکه فعالیت آن
( حمله مغوالن موجب نابودی 393ق:  2032تصوف و چیزهای سطحی و خیالی شد. )امیرعلی، 

های علم، فرهنگ و تجارت در شرق اسالمی شد و غارت و ویرانی بغداد در حمله هالکوخان سرمایه
 م. یک فاجعه مدنی و انسانی بود و سپس حمله تیمور این فجایع را تکمیل 2221ق/  727مغول در 

 (م2339کرد. )زیتون، 
های فرهنگی و اجتماعی و تخریب بنیان -درمجموع هجوم مغول تأثیر بسیار مهمی در رکود اقتصادی 

های آمیز این هجوم در دورهاجتماعی و خالصه انحطاط داخلی شرق و جهان اسالم داشت و آثار فاجعه
های بسیاری را ( هجوم مغوالن ویرانی29: 2360گیر مسلمانان بود. )موثقی، بعد همچنان باقی و دامن

اجتماعی  که انحطاط علمی و فقر و نابسامانیطوریآورد، بهوجودت مادی و معنوی مسلمانان بهدر حیا
( 227: 2310؛ کاشفی، 272: 2311 توان مقایسه کرد. )والیتی،دیگری نمی ۀاین دوره را با هیچ دور

ًا با کشتاری همگانی همراه بود. جمعیت بسیاری از شهرهای بار و تقریبها به ایران مصیبتورود مغول

                                                                 
 .10-63: 0399ین پیامدها براساس گزارش مورخان آن عصر است. برای نمونه ر.ک. جوینی، . ا0
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وتازهای قوای مهاجم و سرازیرشدن انبوه عام شدند. با تاختکوچک و بزرگ یکی پس از دیگری قتل
راندند، بسیاری از مناطق ایران هایشان بیرون میعشایر ترک و مغول که روستائیان و کشاورزان را از زمین

کردند و باج را رعیت خود میهای مغلوب را غارت و آنانسرزمیناین فاتحان، مردم خالی از سکنه شد. 
های مناطق تسخیر فرار و نابودی جمعیت هکردند. در نتیجز آنان مطالبه میهای خانمان برانداز او خراج

نه و ابزار باره سقوط کرد. برای مدت یک سده یا بیشتر تولید سفالیشده، درآمد مردم و عایدات دولت یک
ای از استقالل نواحی شهری و پویایی فرهنگی خاتمه یافت. ترتیب دورهوآالت فلزی متوقف شد. بدین

از بودماند عبارتونین مغول بازپس رفت، آنچه برجای( وقتی موج خ360: 2، ج 2367)الپیدوس، 
هایی چنان دولتی سوخته، هایها و کتابخانههایی ویران یا کور، مدرسهشدت آشفته، قناتاقتصادی به

کشور را نداشتند و نفوسی که به نیم تقلیل یافته و روحیه  ۀگسیخته که قدرت ادارهمفقیر و ضعیف و از
 (032: 0، ج 2312باخته بودند. )دورانت، 

اخراج مسلمانان از نشین اسپانیا و مسلمان همنطقآخرین  0که با تصرف غرناطه، . سقوط اندلس؛7 
عطفي در افول و  هم. صورت گرفت، نقط 2092ا در سال اروپا توسط مسیحیان اروپ هارغربي قجنوب

شود. سه دسته عوامل در شکست مسلمانان از اروپائیان مسیحی سیر نزولي قدرت جهان اسالم تلقي مي
و سقوط اندلس مؤثر بوده است. دسته اول عوامل داخلی )ضعف ساختار و سازمان حکومت امویان 

ها و انحرافات در حکومت، نظیر موروثی شدن خالفت و تبدیل شدن نظام روز بدعتاندلس و ب
رفتن مساوات اسالمی و بروز تبعیض نژادی، می به حکومت استبدادی موروثی، ازبینحکومت اسال

جای آنکه در امور گرایی و خوشگذرانی حکومتگران بهدنیاطلبی، اختصاص درآمد حکومت به تجمل
گیری بر مردم و نارضایتی آنان )دستگیری، زندانی کردن، شکنجه، کشتار و سختعمومی صرف شود، 

-اندوزی، رواج گرایش به تجمل در زندگی، خوراک، لباس، ساختمان، خانه، کاخعام(، ثروتگاه قتل

سرایی و سرودن اشعار خوان، رواج مدیحهبارگی و خریداری کنیزکان آوازهگساری و زنسازی، می
: 3، ج 2312؛ والیتی، 279-263: 2311های عیش و نوش )والیتي، سرگرم شدن به شبعاشقانه و 

( تفرقه و اختالف داخلی طوایف و امرای مسلمان در قرطبه و 27 -26: 2312؛ طنطاوی، 221-220
ها در اندلس که با طوالنی بین اعراب و اسپانیایی یها( و جنگ23: 2360سایر نقاط اندلس )موثقی، 

 (م2339کننده بسیاری از مظاهر تمدن اسالمی همراه بود. )زیتون، تخریباقدامات 

                                                                 
 .319-300: 0301. ر.ک. عنان، 0 
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گیری . حمله نظامی و بازپس2دسته دوم، عوامل خارجی و فشار مسیحیان که در دو برنامه طراحی شد:  
-اعتقادی و بیای درازمدت بذر رخوت، بی. هجوم فرهنگی که طی برنامه2تدریجی سرزمین اسپانیا، 

ها با مسلمانان پیمانی امضا کردند که در سه چیز آزاد باشند. در جامعه مسلمانان پاشیدند. آناعتنایی را 
آزادی در تبلیغ دین، آزادی در آموزش به مسلمانان و آزادی در تجارت. ازاین طریق جوانان مسلمان برای 

اوت شدند. تفآموزگاران مسیحی نوعی برتری فکری قائل شدند و در عقاید دینی خود سست و بی
گری در میان قیدی و الابالیهای حرام و ترویج بیهمچنین در ترویج خوراک و پوشاک و نوشیدنی

تدریج در پی این پیمان صلح با مسیحیان، اخالق و رفتار مسلمانان اندلس به مسلمانان کوشیدند. به
آوردند و در آن را فراهم میهای مجلل و زیبایی فساد وتباهی گرائید. مبلغان و کشیشان مسیحی گردشگاه

-رانی میرفتند و به شهوتهای سرشناس مسلمان به این اماکن میپرداختند. چهرهبه تبلیع مسیحیت می

گساری پرداختند و جوانان مسلمان را فاسد پرداختند. با وارد کردن شراب اروپا به اندلس به ترویج باده
انان پر شد و مساجد اسالمی از آنان خالی گشت. برای ها و مراکز عیش و نوش از جوکردند. عشرتکده

های خوشگذرانی، فساد اداری و رشوه و اختالس رواج یافت و طبقات تولیدکننده مانند تأمین هزینه
شدند. در آخر تر میتوجهی قرار گرفتند و هر روز فقیرتر و ناراضیدهقانان، کارگران و صنعتگران مورد بی

. عوامل ژئوپلتیکی مؤثر در 3نان پرداختند و شهرها را از دست آنان خارج کردند؛ به قتل و کشتار مسلما
صورت کامل به تصرف مسلمانان درنیامد و ناحیه بزرگی سقوط اندلس، زیرا اندلس در آغاز فتوحات به

 غربی آن دست نخورده بافی ماند. برخی جاها نیز مسلمانان تسلط مؤثری نداشتند. مسیحیان ازدر شمال
-توجهی مسلمانان، بههمین مناطق در فرصت مناسب و با استفاده از ضعف و اختالفات داخلی و بی

صورت تدریجی به طرف جنوب گسترش پیدا کردند و سرانجام اسپانیا را به دامن مسیحیت بازگرداندند. 
نی، ؛ قربا263 -263: 2311؛ والیتي، 229-269: 3، ج 2312؛ والیتی، 26 -32: 2312)طنطاوی، 

2372 :063- 072) 
بندوباری و ایجاد اختالفات در ماجرای سقوط تمدن اسالمی در آندلس، دشمنان با انتشار فساد و بی 

-بین زمامداران حکومت، بر مسلمانان چیره شدند و مسلمانان را به زور وادار به پذیرش دین مسیح می

ها را به دیوان عدالت مقدس شدن در آتش، آنکه مسیحی نیستند برای سوزاندهبهانه اینکردند و سپس به
اخراج  و جمعی مسلمانانله به قتل دستهسپردند و سرانجام پس از حکم اسقف اعظم طلیطمذهبی می

باره، در سقوط راین( براساس پژوهشی د392و  330 -331: 2330آنان از اندلس پرداختند. )لوبون، 
 ته است.آندلس، دو دسته علل )عام و خاص( تأثیر داش
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. 2های پس از آن؛ های پیاپی در روزگار دولت امویان آندلس و دولت. جنگ2علل عام، شامل:  
های عرب، بربر، یهودیان، ایرانیان، بردگان سیاه )مهاجرت انبوهی از دسته یتپیامدهای منفی فشار جمع

قه را به پدیده فشار جمعیتی های اسکاندیناوی به جزیره آندلس، این منطو صقالبه و پس از آنان نرماندی
های جمعیتی بربر، عرب، گرفتار کرد. از پیامدهای آن قحطی و گرانی بود و نیز تشدید برخورد گروه

. نابرابری 3مسلمان، مسیحیان و یهودیان با یکدیگر که مخل امنیت و آرامش در جامعه آندلس بودند(؛ 
)تأثیر محیط طبیعی در  یست. محیط ز0)مهاجران(؛  یهای گوناگون نژادتوزیع جمعیت گروه

 (17-19: 2393پاک، رویدادهای تاریخی(. )شهیدی
. استبداد 2های فتح در سرزمین آندلس، گردانی عربان شامی اموی از هدف. روی2علل خاص، شامل:  

ن . رویارویی با تشیع )فاطمیان و ادریسیان( و ایجاد طرح دوستی امویا3و فساد و سوءتدبیر امویان، 
. فروپاشی خالفت اسالمی )در بغداد، 2. ازدواج عربان با زنان بومی اسپانیا، 0آندلس با دشمنان اسالم، 

. ناتوانی دریایی مسلمانان و پیدایی قدرت 6. فساد مرابطین، 7دولت موحدین مراکش، و در اندلس(، 
. فروپاشی 9گر، های اسالمی مغرب با یکدی. کشمکش داخلی دولت1پرتغالی،  -دریایی اروپایی

. سقوط علمی و فرهنگی مسلمانان 22. نزاع خانوادگی غرناطه بر سر قدرت، 23اقتصادی جهان اسالم، 
. سرسختی و جمود اندیشه فقهی و کالمی و حاکمیت 2های مختلفی داشت ازجمله: علتکه خود 

هب فقهی از غرب گری در مغرب و آندلس و حذف کامل دیگر مذاتقلید و خودکامگی فقیهان و سلفی
شدن های گروه اندکی از عالمان و سرکوبهای فلسفی به کوشش. محدودشدن کوشش2اسالمی، 

شدن دانشمندان اسالمی آندلس میان مغرب، مصر، مراکش، تونس و بالد . آواره3گرا، دانشمندان فلسفه
م آموزش اسالمی در . فروپاشی نظا0ها، شام و هجرت انبوهی از نخبگان علمی آندلس به دیگر جای

های اسالمی مغرب و آندلس با . رقابت دولت2رفتن بالندگی و پویایی آن، غرب اسالمی و ازدست
-آندلسی به -های مغربیآندلسی در دولت -. نزاع پیوسته بربر7یکدیگر بر سر علمای آندلسی مهاجر، 

فروکاهش سطح عام فرهنگ . 6عرصه کارهای علمی و سیاسی کشیده شد، ژه در دولت حفصی که بهوی
توان شدن بازوی معنوی مسلمانان )عامل انتشار ترین عامل سقوط آندلس، کماسالمی. درواقع مهم

برنده معنویت فرو چیزی بر اثر عوامل ازمیانیروی معنوی ظهور آنان، بیش از هراسالم در اسپانیا( بود. ن
 (93 -237: 2393پاک، خسبید. )شهیدی

)که ترکیبی از عرب، قبایل یمانی، قیسی، بربرها،  وهشی، وضعیت جامعه آندلسمنابی نیز در پژ 
گیری ای؛ جنبش استرداد یا بازپستعصبات قومی و قبیله را شرح داده و مولدان، مستعربان و صقالبه بود(
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 -223: 2393اسپانیا؛ نقش پاپ کاتولیک و صلیبیان را در سقوط آندلس مؤثر دانسته است. )منابی، 
ترین عامل سقوط تمدن اسالمی در آندلس تأکید کرده و عنوان مهمگرانی بر فساد اخالقی به( پژوهش62

عوامل آن را شامل انحراف در عقیده، فرورفتن در ناز و نعمت و تجمالت، تساهل و تسامح با مسیحیان 
عبدالمحمدی و اند. )و ازدواج با زنان مسیحی آندلس، جنگ نرم و تهاجم فرهنگی دشمنان، دانسته

 (72 -92: 2392رحیمی، 
داری جهانی م، هجوم غرب و استعمار کهنه و نو و نظام سرمایه 29ق/ 23 هدر سد . پیدایش استعمار؛6 

: ( که پیامدهایی داشت، ازجمله032: 2372؛ قربانی، 239: 2311به کشورهاي اسالمي )والیتی، 
لمانان )از راه تأسیس مدارس اروپایی در جغرافیایی و مرزی، تخریب عقاید و ایمان مس هتجزی

بر کتب و ها، تسلطها و درمانگاهیمارستانهای تبلیغی و تأسیس بکشورهای اسالمی، اعزام هیأت
وسیله های گروهی، مشوب ساختن حقایق تاریخ اسالم بههای فرهنگ و رسانهنشریات و برنامه

های مختلف در میان مسلمانان، ترویج ی و مکتبخاورشناسان و نویسندگان وابسته(، رواج تفکر الحاد
بندوباری و زدن وحدت مسلمانان، ترویج فساد و فحشا و بیناسیونالیسم میان کشورهای اسالمی و برهم

ها و خود، تخریب چهره هفرهنگی مردم با گذشت هارزش، قطع رابطمردم به مسائل کمساختن سرگرم
دولت منهای دیانت، ترویج  هسیاست و حاکمیت اندیش ایي دین ازهاي اسالمي، طرح جدشخصیت

های بالعوض یا باعوض، الغاي قوانین اسالمي و مخالفت اسالم با فرهنگ و تمدن، کمک هعقید
؛ ثواقب، 29-93ق:  2391؛ الزین، 032 -020: 2372هاي غربي، )قربانی، جایگزین کردن برنامه

گیری ضداسالمی در مدارس و تعماری با جهتهای آموزشی اس( اجرای برنامه327 -326: 2369
-230ق:  2391به اسالم، )الزین، قید کردن آنان نسبتتفاوت یا بیها در میان جوانان و بیدانشگاه

گرایی، های اسالمهای اسالمی، سرکوب حرکتهای تبلیغی و تبشیری به سرزمین( اعزام هیأت232
تأثیرگذاری بر ساختار اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نام مسلک دینی، های سیاسی بهایجاد فرقه

رو کردن کشورهای مسلمان و نیازمندساختن کشورهای اسالمی، برقراری روابط آزاد اقتصادی برای دنباله
ها، نفوذ در بازارهای مسلمانان و انتقال منابع آنان به خود و وارد کردن مستشاران خویش به این سرزمین

بیکاری در جوامع اسالمی، های استعمارگر، گسترش فقر و نی این کشورها به سرزمینطبیعی و انسا
المللی چون های تجاری چندملیتی و نهادهای بینخود بر جهان اسالم از طریق شرکت هحفظ سلط

؛ ثواقب، 239 -223: 2311المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی، )والیتی، صندوق بین



 از منظر پژوهشگران معاصر یعوامل انحطاط تمدن اسالم

 
      

10 
 

تکنولوژیك اروپا و نفوذ  -اجتماعي -فشار پیراموني براثر تحوالت اقتصادي 0(326 -321: 2369
م، تنزل جامعه و تمدن اسالمي و ایراني  26ق/ 22 ههاي اسالمي از سدجاري در سرزمینداري تسرمایه

تمدني جوامع اسالمي. )آقاجري،  -به موقعیت پیراموني و ظهور موانع مضاعف در روند اجتماعي
2361 :22) 

تجاری و علمی )برای  -استعماری، اقتصادی -مذهبی، سیاسی -با اهداف دینیشناسي؛ . شرق1 
؛ قربانی، 223 -226: 2311والیتی، ؛ 13 -232: 0، ج 2310تفصیل نقش این عامل، ر.ک. والیتي، 

  (223 -272: 2369؛ ثواقب، 032 -036: 2372
های اسالمی و عاملی برای زدودن ی سرزمینکه مانعی بر سر راه یکپارچگی سیاس. صهیونیسم؛ 9

، ج 2310های تمدن اسالمی در جهان معاصر شد. )ر.ک. والیتي، اندیشه ناب اسالمی و نابودی بنیان
 -216: 2369؛ ثواقب، 072 -070: 2372؛ قربانی، 226 -230: 2311؛ والیتی، 76 -13: 0

م. و تجزیه و  29با جهان اسالم در سده ( آندره میکل پس از شرح رویارویی کشورهای اروپایی 223
گوید که در همین بافت تاریخی کند و میهای اسالمی، به عامل صهیونیسم اشاره میتصرف سرزمین

بر استفاده از شود. غرب افزونغرب امپریالیست و شرق استعمارزده است که حرکت صهیونیسم آغاز می
ل جهان اسالم، بیش از پیش به دشمنی خویش ادامه داد. ای در دسالح و فشار مالی، با فروکردن زائده

های اشغالی گیری در سرزمینچه بپذیریم یا نپذیریم، قدرت استعماری انگلیس بود که با تصمیم
 2926بالفور در دوم نوامبر  هدرنظر گرفت. بیانی« نون ملت یهودکا»خویش، فلسطین را برای مقر آینده یا 

ها تاوان آن ای را آفرید که باز ملتمریکا نیز قرار گرفت، مشکالت عدیدهآتالیا و ه مورد تأیید فرانسه، ایک
شناسی و صهیونیسم در زمره علل متأخر رکود ( استعمار، شرق222: 2، ج 2312را پرداختند. )میکل، 

 فرهنگ و تمدن اسالمي آمده است.
های بزرگ اسالمی بود، بر فرآیند زوال دولت عثمانی که یکی از دولت. فروپاشی خالفت عثمانی؛ 23 

یای وحدت و، رامپراتوریتجزیه این  زوال تمدنی جهان اسالم در دوره معاصر تأثیر مهمی داشت.
جامعه اسالمی را از هم گسست و با سلطه استعمار غرب بر کشورهای پراکنده اسالمی، یک قدرت 

ماندگی تمدنی قرار در عقبمنسجم در حوزه تمدنی شکل نگرفت و در نتیجه کشورهای اسالمی 
م. را هم  0111م(، سال  0336 -0601) یبآرنولد توین گرفتند. در بررسی فروپاشی دولت عثمانی،

ذکر کرده و عوامل اصلی زوال و فروپاشی آن را تورم پول  امپراتورینقطه اوج و هم نقطه قهقرایی این 

                                                                 
 .32 -61: 0302؛ موثقی، 010-030، 11-91: 2، ج 0332. همچنین ر.ک. والیتي 0
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د یک داند. تورم پول رایج آن باعث ایجاانی میرایج آن و تورم نیروی انسانی غالمان درباری سلطان عثم
نظمی در بین مستخدمین دولتی بود. انضباط غالمان آن نارضایتی و بی هبحران اقتصادی گردید و نتیج

شد. رو نظمی شدیدی روبهبا بی امپراتوریشد و های حکومت پاشیده کاریدرباری سلطان نیز با اهمال
صورت یک دادند و بهدستعنوان یک نیروی نظامی کارآمد ازخود را بهها موقعیت چریتدریج ینیبه

: 0391بی، تدریج روبه زوال گذاشت. )تویننیروی آشوبگر شهری درآمدند و قدرت نظامی عثمانی به
991-990) 

ل به روابط عثمانی و تفصیکاردینی مورخ ایتالیایی معاصر، در بررسی تاریخ روابط اسالم و اروپا، به 
مرد بیمار بوسفور پرداخته و مباحثی را در زوال این قدرت اسالمی  ۀتهدید عثمانی تا دور ۀرب، از دورغ

م. با اینکه عثمانی  26از دیدگاه وی، در سده  (322 -221: 2393)ر.ک. کاردینی،  .مطرح کرده است
. دنیای غرب با برتری بودنمایان ها ن از دوردستهای زوال آانگیز بود؛ اما زمینههنوز برای اروپا هول

نهاد. امتیازات راند و خود روی به پیشرفت و ترقی میفناوری، عثمانیان را در قالب واردکننده به عقب می
ویژه به فرانسه، هلند و انگلستان داده بودند، اقتصاد ها بهشماری که عثمانیاقتصادی، مالی و گمرکی بی

حکومت گرچه با درآمد حاصل از این  هگانگان وابسته کرده بود. خزانبی ای بهنحو فزایندهامپراتوری را به
متوسط شهری در آن  هنشانی از پیدایش و تکوین یک طبق شد؛ اما هیچامتیازات انباشته و سرشار می

سو و طبقات داران بزرگ از یکنبود. شکاف فزاینده میان طبقات اشرافی بسیار مرفه نظامیان و زمین
)کاردینی،  .ساختار اجتماعی عثمانی بود هفقر و فاقه از دیگر سو، وجه ممیزرو به  شهری و روستایی

های اعتباری کاماًل کسبه با سیستمدهقانان و خردهمتوسط معدود متشکل از خرده ه( طبق022: 2393
 با کاران هم قادر نبودند با رقبای اقتصادی اروپایی رقابت کنند.داران و صنعتبیگانه بود و مغازه

شد، حکومت عثمانی درآغاز سعی کرد با ها ِاعمال میسوی اروپاییفشارهای تهاجمی و فزاینده که از
به اقدام بزند و نیازهای خویش را رأسًا تأمین نماید؛ اما نهایتًا ها و فنون مشابه دستارکردن شیوهاختی

اردهندگان و مهندسان غربی شد به تجار، اعتب و صنعت مستقلی ایجاد کند و مجبورنتوانست اقتصاد 
تر و ناکارآمدتر روی آورد. دیوانساالری عریض و طویل ترکان در قلمرو پهناور امپراتوری هرچه حریص

کرد و فساد شد. سیاست مالیاتی کور و غیرمنعطف عثمانی، اتخاذ هرگونه ابتکاری را در نطفه خفه میمی
 (022: 2393نی، تنها راه گریز از دزدی ُعمال حکومت بود. )کاردی

عثمانی آشکار  امپراتوریهای تزلزل واقعی در اواخر سده هیجدهم میالدی/دوازدهم هجری در نشانه 
شد و اوضاع با سرعت و شیوه اسفباری تغییر کرد. این زمانی بود که شکاف بین اروپای غربی و شمالی 
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( در 301: 0332. )حورانی، تر شدهای جهان وسیعهای فنی و صنعتی با سایر قسمتاز نظر مهارت
ای در حال تقویت و گسترش قدرت سابقهگونه بیکه پس از رنسانس بهاین دوران، قدرت فزاینده اروپا 

این سرزمین را به رویارویی جهانی با  آفرینندگی تکنولوژیک، توسعه ثروت و استعداد نظامی خود بود،
، ج 0309)الپیدوس، های اسالمی بود. ومتعاملی اساسی در اضمحالل حکجوامع اسالمی کشانید و 

 (379و  373: 0
رکززدایی شدید ای از عوامل در فرآیند اضمحالل امپراتوری عثمانی تأثیر گذاشت مانند: تممجموعه 

-قیامها در ایاالت و بروز شورشرفتن امکانات اداری و نظامی نهادهای دولتی، قدرت مرکزی، ازدست

ی، مبارزه دیرینه میان نخبگان مرکزی و والیتی بر سر نظارت بر های نظامهای مردمی، شکست
های مستقر در ها و خاندانچریدهندگان، انتقال قدرت از حکومت مرکزی به ینیدرآمدهای مالیات

والیات، رکود اقتصادی و ضعف نظارت عثمانی بر تجارت در اثر سیطره اقتصاد تجاری جهانی و 
ل قدرت مرکزی و انتقال آن به نخبگان محلی و نفوذ تجاری اروپایی، امپریالیسم اروپایی و اضمحال

گاهیماندن نسلمحروم های سیاسی جهانی و نیز هایی متوالی از امیران عثمانی از دانش و تجربه الزم و آ
داشتن سالطین عثمانی از نظارت مستقیم بر امور دولت و کفایتی و ضعف قدرت در اثر دور نگهبی

های اداری و نظامی داشتن شاهزادگان جوان در حرم و بازداشتن آنان از پذیرش مقامسنت محصور 
چری که ها در اثر فساد اخالقی سپاهیان ینیچریفعال، تضعیف انضباط و کاهش وفاداری در میان ینی

های ( تصرف زمین003: 2، ج 2367ناشی از انحصار قدرت دولت و کاهش درآمدها بود، )الپیدوس، 
-کردند )در اثر توقف لشکرکشیات و درآمدها از سوی سربازان و کارگزارانی که حقوق دریافت نمیوالی

ها چریها و کسب غنایم و نیز تورم ناشی از وفور نقره آمریکایی و کاهش درآمدهای عثمانی(، ورود ینی
نظر آموزش و  های دیگر برای جبران کمبود درآمدهای خویش، ناتوانی سپاهیان ازبه تجارت و حرفه

 (000: 2، ج 2367کارآیی در برابر دشمنان اروپایی خود. )الپیدوس، 
توسعه قدرت اروپا و رقابت تجاری با عثمانی که به کاهش اقتدار سیاسی حکومت مرکزی و همچنین  

رفتن قدرت عثمانی در والیات و نوبه خود به ازدستید و بهانجام امپراتوریتضعیف هرچه بیشتر اقتصاد 
کاهش نظارت بر کارگزاران خود انجامید و حکمرانان محلی، سربازان و سایر افراد، قدرت محلی را در 

های غیرقانونی بر مردم تحمیل شد. های شورشی و راهزن، مالیاتگیری گروهدست گرفتند. با شکل
کرد. موقعیت  های محلی به فروپاشی اقتصاد سنتی عثمانی کمکتمرکززدایی قدرت و نفوذ فزاینده مقام

هایی در میان سربازان بیکار و دهقانان فاقد زمین انجامید. در ثبات اجتماعی و اقتصادی به شورشبی
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ها و جانبه در میان مقامبسیاری از نواحی بالکان، فروپاشی اقتدار مرکزی عثمانی سبب بروز جنگی سه
سلح بر سر کسب قدرت درگرفت. وران و شورشیان مها و پیشهچریدار والیات، ینیاعیان زمین
قلمرو و مستقل شدن  هدر مجموع جدایی متصرفات و تجزی( 000-009: 2، ج 2367)الپیدوس، 

های ها در ایاالت، شکستهای( محلی، بروز شورشایاالت تابعه، ظهور استبدادهای )حکومت
 ها علیه عثمانیو جنبشها ها، ظهور نهضتنشینی آنهای جنگ و عقبعثمانی از اروپائیان در میدان

های دول اروپایی و سرانجام تقسیم عثمانی )آربری و دیگران، ، دخالتهای حوزه بالکانویژه جنبشبه
بزرگ م(، به فروپاشی این قدرت  0602-0603الملل اول )( پس از جنگ بین261 -106: 0303

 0انجامید. اسالمی
 
 گیری نتیجه 
-پژوهان، تاریخد پیدایش و گسترش و درخشش آن مورد توجه تمدنمقوله انحطاط تمدنی اسالم همانن 

پژوهانی اند. تمدنباره برشمردهو هرکدام علل و عواملی را در اینگران واقع شده نویسان و دیگر پژوهش
نظیر دورانت، لوبون، زیدان، و ِحتی، از منظر بررسی حیات سیاسی نظام خالفت اسالمی به عوامل 

اند. این نویسندگان ضعف و ی پرداخته و آن را به سقوط تمدنی مربوط ساختهسقوط خالفت عباس
هایی که در ارکان خالفت عباسی رخ داد و نیز حوادثی را که از بیرون بر آن تأثیر گذاشت در این سستی

نظران اند. صاحباند، مؤثر دانستهسقوط و نیز در افول تمدن اسالمی که با خالفت عباسی پیوند داده
مطالعات تاریخ اسالم و خاورمیانه نظیر الپیدوس و میکل و دیگران نیز با بررسی وضعیت جهان اسالم 

تعبیری جهان اسالم با تمدن غرب تا دوره معاصر، رخدادهای این دوره را در مواجهه تمدن اسالمی یا به
های نیز براساس گزارشاند. پژوهشگران اخیر بر حوادث خالفت عباسی مورد توجه قرار دادهنیز افزون

هایی که در روند حیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، مذهبی تاریخی درباره خالفت اسالمی و دگرگون
های خویش را به زوال فرهنگی آن رخ داد، پس از تبیین دوره درخشش تمدنی، فصلی از نوشته -و علمی

ی در این باره بپردازند. اینان نیز به دو دسته عواملبندیاند به دستهاند و کوشیدهو افول آن اختصاص داده
اند. انحراف عقیدتی، اند که در انحطاط تمدنی اسالم مؤثر بودهعوامل کلی بیرونی و درونی پرداخته

جویی با تفکر عقالنی، ای و ستیزهفساد و دگرگونی اخالقی و رفتاری زمامداران، جمود و تحجر اندیشه
ری، ضعف نظام و تأسیسات آموزشی، تفرقه و تجزیه امت اسالمی شدن روح تحقیق و جستجوگسست

                                                                 
 .16 -61ق:  0363؛ الزین، 301 -303: 0332؛ حورانی، 330 -211: 0، ج 0330. در این باره همچنین، ر.ک. میکل، 0
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های صلیبی، هایی چون جنگاند و پدیدهها عامل دیگر را، در زمره عوامل درونی انحطاط برشمردهو ده
تهاجم مغوالن، سقوط آندلس، تجزیه خالفت عثمانی، استعمار غرب و تهاجم به جهان اسالم را در 

درباره هایی ها فاقد آن است ارائه نظریه یا نظریهاند. آنچه این بررسیکرده رأس عوامل بیرونی مطرح
 اند.به برشمردن علل و عوامل بسنده کردهانحطاط تمدنی است و بیشتر

 
 کتابنامه

امیرکبیر،  :احمد آرام، تهران ۀ، ترجمتاریخ اسالم، پژوهش دانشگاه کمبریج .(2361آربري و دیگران ) 
 .2چ 

اجتماعي عدم رشد و شکوفایي تمدن اسالمي در قرون  -موانع فرهنگي» .(2361شم )آقاجري، ها 
آذر ماه،  1و  6، خالصه مقاالت سمینار دانشگاه، جامعه و فرهنگ اسالمي، «جدید با تکیه بر مورد ایران

 دانشگاه تربیت مدرس. :تهران
عربی  ۀ، ترجم«حضاره االسالمیهلوم فی العوامل سمّو و انحطاط الع» .(2312نی چاوشی، جعفر )آقایا 

 .212-223، بهار، ص 23، دوره جدید، ش آینه میراثقیس آل قیس، 
، مواقع ابن «اسباب ضعف االمه االسالمیه الیوم» .(م2323بن عبدالرحمن )ین، عبداللهالجبرابن 

 https://www.ibn-jebreen.com جبرین
 https://www.noslih.comم،  2321ق/ 2039 یالثانجمادی 23، «اسباب ضعف المسلمین» 

محمود رجبي و  ۀ، ترجمافتادگي مسلمینهاي ضعف و عقبریشه .ق( 2391الزین، سمیح عاطف )
 هجرت. :قم نیا،محمدتقي کمالي

شرکت سهامی  :احمد آرام، تهران ۀ، ترجماحیای فکر دینی در اسالممحمد،  .(2393اقبال الهوری ) 
 انتشار.

 .2گنجینه، چ  :تهران محمدتقی فخرداعی گیالنی، ۀ، ترجمتاریخ عرب و اسالم .ق( 2032امیرعلی ) 
 مولی. :یعقوب آژند، تهران ۀ، ترجمتاریخ تمدن .(2372بی، آرنولد )توین 
 .2چ بوستان کتاب،  :، قمنگرشي تاریخي بر رویارویي غرب با اسالم .(2369ثواقب، جهانبخش ) 
 .3دفتر نشر معارف، چ  :، قمتاریخ فرهنگ و تمدن اسالمي .(2311احمدي، فاطمه )جان 
 یدهپد :همت محمد رمضانی، تهران، بهتاریخ جهانگشای .(2377) ءالدین عطاملکجوینی، عال 

 .2، چ «خاور»

https://www.noslih.com/
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گاه با هم :ابوالقاسم پاینده، تهران ۀ، ترجمتاریخ عرب .(2377حتی، فیلیپ خلیل )  کاری سازمان آ
 .2انتشارات و آموزش انقالب اسالمی، چ 

 .2علمی و فرهنگی، چ  :قمر آریان، تهران ۀترجم، شرق نزدیک در تاریخ .(2312)حتی، فیلیپ خلیل 
 امیرکبیر. :فرید جواهرکالم، تهران ۀ، ترجمتاریخ مردمان عرب .(2310حورانی، آلبرت ) 
پاینده و ابوالقاسم ، 2ج ابوطالب صارمی؛  ۀ، ترجممان(تاریخ تمدن )عصر ای .(0331دورانت، ویل ) 

 .00، چ علمی و فرهنگی :ابوالقاسم طاهری، تهران
ایی و ع. پاش 0، ج احمد آرام ۀ، ترجمزمین گاهواره تمدن(تاریخ تمدن )مشرق .(0331)دورانت، ویل 

 .00علمی و فرهنگی، چ  :پور، تهرانامیرحسین آریان
 .6امیرکبیر، چ  :، تهراناسالم کارنامه .(2313کوب، عبدالحسین )زرین 
مجله ، «الحضارة العربیة اإلسالمیة، قراءة في قصة التدهور واالنحطاط» .(م2339زیتون، عادل ) 

 ، برگرفته از سایت.العربی
 .7امیرکبیر، چ  :مه و نگارش علی جواهرکالم، تهران، ترجتاریخ تمدن اسالم .(2379زیدان، جرجی ) 

، الحضاره االسالمیه، اسباب االنحطاط والحاجه الی االصالح .م.( 2912ق./ 2032حمد عمر )برا، مشا
آمریکا(، المعهد العالمی للفکر  -ترجمه از انگلیسی به عربی محمد زهیر السمهوری، هرندن )ویرجینیا

 االسالمی.
نامه تاریخ وهشپژ، «خلدونعلل واقعی سقوط آندلس و نظریه ابن» .(2393پاک، محمدرضا )شهیدی 

 .12-223، بهار، صص 2، ش 2، س اسالم
 دانشگاه تهران. :، تهرانتاریخ علوم عقلی در تمدن اسالمی .(2360الله )صفا، ذبیح 
کومت مسلمانان در اسپانیا، غروب آفتاب اندلس: علل انحطاط ح .(2312طنطاوی، محمدسید ) 

 دارالصادقین. :تهران
نقش فساد اخالق در انحطاط تمدن اسالمی در » .(2392رحیمی )عبدالمحمدی، حسین و اسدالله  

 .72-92، صص 2، ش 2، دوره گفتمان اندیشه، «آندلس
: قی لطفی و محمدجعفر یاحقی، تهرانن ۀ، ترجمتاریخ سیسیل در دوره اسالمی .(2372عزیزاحمد ) 

 علمی و فرهنگی.
دفتر  :علی دوانی، تهران ۀ، ترجمخ اسالمهای تکان دهنده در تاریصحنه .(2362)عنان، محمدعبدالله  

 .23نشر فرهنگ اسالمی، چ 
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 نور.دانشگاه پیام :، تهرانفرهنگ و تمدن اسالمی .(2316جمشیدی، محمدصادق )غالم 
 دفتر نشر فرهنگ اسالمي. :، تهرانعلل پیشرفت و انحطاط مسلمین .(2372العابدین )قرباني، زین 
ها از آغاز تا خ روابط اسالم و اروپا )تاریخ سوءتفاهمات و پیشداوریتاری .(2393کاردینی، فرانکو ) 

 علم. :هاءالدین بازرگانی گیالنی، تهرانب ۀ، ترجمامروز(
 مرکز جهانی علوم اسالمی. :، قمتاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی .(2310کاشفی، محمدرضا ) 
زاده، محمود رمضان ۀ، ترجمن هجدهمجوامع اسالمی از آغاز تا قر ختاری .(2367الپیدوس، ایرا ام. ) 

 های اسالمی آستان قدس رضوی.بنیاد پژوهش: مشهد
علمي، چ : محمدتقي فخرداعي گیالني، تهران ۀ، ترجمتمدن اسالم و عرب .(2330لوبون، گوستاو ) 

0. 
خ گروه تاری :امه کارشناسی ارشد، تهرانن، پایانعوامل مؤثر در سقوط اندلس .(2393منابی، محمد ) 

 دانشگاه شهید بهشتی.
 سمت. :، تهرانهای اسالمی معاصرجنبش . (2360موثقی، احمد ) 
حسن فروغی، تهران،  ۀ، ترجماسالم و تمدن اسالمی .(2312ره با همکاری هانری لوران )میکل، آند 

 سمت.
و ، خارجه وزارت امور :تهران ،0ج  ،پویایي فرهنگ و تمدن اسالم و ایران .(2312اکبر )والیتي، علي 
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