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  با اینکه شروع خلقت و زندگی تمامی انسانها زمان واحدی داشته چه عواملی سبب شده

مناطق مثل اروپا و آمریکا پیشررتت نموده و برخی کشرورها مثل کشورهای که برخی 

 اسالمی عقب بمانند؟

 دین و تمدن 

نخست بايد ديد كه آيا امكان دارد، دين مانع پيشرفت شود يا نه؟ در اينجا الزم است ميان دين اصيل و 

با عقايد  -ر آمده اس   ت اى كامل براى زندگى بش   كه از طرف خداوند به عنوان برنامه -ناب و خالص 

كه س  اخ ه دس  ت بش  رى بوده و به عنوان دين مررفى گرديده  مانند عقايد موهوم  -موهوم و خرافات 

افكيك قائل ش  دد دين     -ارباب كليس  ا درباره خداوند و اراليآ آن ا درباره علآ و نهوه زندگى مردم  

در ابراد مخ لف زندگى است و بر علآ، دانش، ال ى، ب  رين برنامه رشد، اكامل و همساز با پيشرفت بشر 

ماندگى و انهطاط باش  دد اواند عامل عقبكار و االش نيز اوص  يه و ايكيد داردد ينين ييزى هرگز نمى

 :اوان براى اثبات اين موضوع اقامه كردشواهد و داليل زير را مى

از جمله كشورهاى  -كشورهاى ديگر هاى م مادى و اراباط آن با پيش ينه امدن مسلمانان، در طى قرن (1

ش  ودب بلكه اع قاد به دين و عمل به آن، دهد نه ان ا دين موجب عقب ماندگى نمىنش  ان مى -اروپايى 

 .گ  رددس     ب  ب رس     ي  دن ب  ه درج  ات ب  االي  ى از پ  يش     رف  ت و رش     د م  ى

دب زرگ كردناين اعراب نبودند كه اسالم را ب»نويسد: خانآ مارگريت ماركوس  مريآ جميله  آمريكايى مى

نو مقاالاى از با«   بلكه اين اسالم بود كه اعراب را از  الت قبائل صهرايى به مقام آقايى ج ان ارقى داد

همچنين  د 61 ، ص 6531مريآ جميله، ارجمه س يد الالمرض ا س ريدى، اقدس  سابى،  قآ: نشر  ر، 

بايد فراموش نكند كه مديون  اروپا»گويد: اس  الم ش  ناس و م رجآ قرآن به زبان انگليس  ى مى« رودول»

ك ني«   گر ساختقرآن استب همان ك ابى كه آف اب علآ را در ميان ااريكى قرون وسطى در اروپا، جلوه

  74اا ، ص بين، نص   رالل  ه، اس   الم از دي دگاه دانش   مندان الرب،  دورود: س   يمان وفارس   يت، بى



و دين را همزاد القى كرده و از همان آالاز، اسالم همواره علآ »موريس بوكاى فرانس وى نيز آورده است: 

اش بوده استد به كار گرف ن همين دس ور موجب ج ش مرجزه آساى طلب علآ جزو دس  ورهاى دينى

علمى دوره م آ امدن اسالمى شدد همان امدنى كه الرب نيز قبل از رنسانس  نوزايش  از آن برخوردار 

 اا ، صارجمه  سن  بيبى،  ا ران:  سينيه ارشاد، بىبوكاى، موريس، ع دين، قرآن و علآ، «   گرديد

  د 67

علوم طبيرى، رياضى، »نيز بر آن است كه:   ،م 6095 - 6216خاورشناس آلمانى   ،فريدريش دي ريسى

ش ناسى كه در قرن دهآ اروپا را جلو بردب سريشمه امام آن ا قرآن مهمدصلى ا  عليه فلس فه، س  اره

ه، نيك بين، نصرالل «   اروپا به آيين مهمدص لى ا  عليه وآله وسلآ بدهكار استباش د و وآله وس لآ مى

  د01، به نقل از: مهمد عند علماء الغرب، ص 31اسالم از ديدگاه دانشمندان الرب، ص 

ان ا مس لمانان و كشورهاى اسالمى نيس ند كه به اين گرف ارى مب اليندب بلكه كشورهاى الير اسالمى و  (2

ماندگى و فقر مطل  يا نسبى باقى در عقب -از جمله س لطه اس رمار  -ارى نيز به داليلى اليردينى بس ي

 .اندمانده

در كش ورهاى پيش رف ه نيز به رالآ در اخ يار داش  ن منابع فراوان و دس  رس ى به ارقام بااليى از رشد  (3

رند گياوسره ب ره مى اق صادى، رفاه همگانى اهق  نياف ه است و به طور مرمول گروه خاصى، از ره آورد

 .كنندو عده زيادى در فقر زندگى مى

هاى جدى ديگرى نيز در كنار آن ها، انهطاط و بهرانبه رالآ رشد و ارقّى امدن الرب در برضى از زمينه (4

پديد آمده اس تب به طورى كه بشريت را در ورطه خطرناكى قرار داده و فرياد م فكران و انديشمندان را 

 .بلند كرده است

باش  ندب هر يند گرا مىبس  يارى از مردم و دانش  مندان الربى و پديد آورندگان امدن جديد الرب، دين (5

 .گ  راي  ى ب  ن  ي  ان ن     اده نش     ده اس     تا  م  دن ن  وي  ن، ب  ر پ  اي  ه دي  ن

 



 ماندگىعلل عقب 

ماندگى اس  ت و نه پيش  رفت الرب مهص  ول ش  ود كه نه دين س  بب عقباز آنچه گذش  ت، روش  ن مى

 -كه در اوان پيدايش امدن نوين الرب رخ نمود  -گريزى هايى از دينرگهگريزى اس   تد برعكس دين

هاى جدى و نواقص امدن الرب است كه م فكران و انديشمندان الربى، به سرعت م وجه يكى از آس يب

اين خأل گرديده و كوش يدند گرايش به دين را همواره زنده نگه دارندد مش  كل اس  اسى ج ان الرب اين 

ر آن، از اص  الت، جامريت، وثاقت و خردپذيرى كافى برخوردار نيس  ت و راه ياف ن اس  ت كه دين  اكآ ب

 .ا   ه   ري   ف در آن، مش      ك   الت بس      ي   ارى را پ   دي   د آورده اس      ت

اندب بايد گفت: اين اما اينكه يرا كش ورهاى اس المى به رالآ برخوردارى از دين مبين اسالم، عقب اف اده

ررسى جامع و همه جانبه آن، نيازمند اهقيقااى ژرف و هاى ااريخى مخ لفى دارد و بمسئله علل و ريشه

 :شودگس رده استد اكنون به اخ صار به برضى از آن ا اشاره مى

هاى نادرست از مفاهيآ ماندگى مس لمانان، فاص له گرف ن آنان از اسالم ناب و برداشتيكى از علل عقب (1

اسالم، ج ان در نگاه دين، انگاره قدرت شناسى دينى بوده اس تد برداشت الل  از قضا و قدر ال ى، انسان

ماندگى شدهب در  الى كه همين مفاهيآ در صدر اسالم و در اسالم، زهد، دعا و ددد موجب كژروى و عقب

گرانه به جاى زهد مثبت و برخى هاى صوفى  ى در الرب، موجب پيش رفت گش  ه اس تد روان انديشه

 دمس  لمانان از قافله ص  نرت و پيش  رفت داش   ه اس  تانهرافات فكرى ديگر، نقش مؤثرى در دور ماندن 

 ، صص 6547ج ت آگاهى بيش ر نگا: مط رى، مراضى، انسان و سرنوشت،  قآ: صدرا، ياپ ي اردهآ،  

61 – 14  

هاى دينى، مسير رشد و ارالى را پوييدند و در ااريخ پر اف خار خود، مسلمانان بر اساس انگيزش و هدايت (2

 .آوردن  ده و ج     ان ال  رب را م  دي  ون خ  ود س    اخ     ن  دا  م  دن درخش    ان  ى پ  دي  د 

نفوذ اخالقى همين اعراب زاييده اسالم، آن اقوام و شى اروپا را كه سلطنت »نويس د: گوس  اولوبون مى



روم را زير و زبر نمودند، در طري  آدميت داخل كرد و نيز نفوذ عقالنى آنان دروازه علوم و فنون و فلسفه 

مدن اد«   بودند، به روى آن ا باز كرد و اا ش شصد سال اس اد اروپاييان بودندخبر را كه از آن به كلى بى

  436اس         الم و ع       رب، ي       اپ ي               ارم، ص 

پيدايش و اض مهالل امدن اسالمى از  واد  بزرگ ااريخ استد »گويد: ويل دورانت در ااريخ امدن مى

نيرو، نظآ، بس     قلمرو و م  از لهاظ 6199اا  499هدق   304اا  26اس   الم طى پنر قرن، از س   ال 

 كومت، اص فيه اخالق و رف ار، س طز زندگانى وض ع قوانين منص فانه انسانى و اساهل دينى، ادبيات، 

دورانت، ويل، ااريخ امدن، ارجمه: ص  ارمى، د«   دانش  ورى، علآ، طب و فلس  فه پيش  اهن  ج ان بود

ش  ارات علمى و فرهنگى ويراس  ت  عص  ر ايمان، بخش اول ،  ا ران: ش  ركت ان  7ابوطالب و ديگران، ن 

  751 ، ص 6545دوم، ي         اپ ي                   ارم 

ها، دنياى اس الم در ج ان مس يهى نفوذ گوناگون داشتد اروپاى مسيهى الذاها، شربت»از ديدگاه وى: 

هاى خانوادگى، س  ليقه و انگيزه هنرى، ابزارها و فنون ص  نرت و دارو، درمان، اس  لهه اس   فاده از نش  ان

هاى دريايى را از اسالم فرا گرفت و الالباً لغات آن را نيز از مسلمانان اق باس كردددد هاجارت و قوانين و را

[، رياض   يات، طبيريات، ش   يمى، هيئت و طبّ يونان را  ف  كرده و به كمال علماى عرب ]مس   لمان

صد سال پانار شده بود، به اروپا ان قال دادندد پزشكان اسالمى رس انيدند و ميرا  يونان را كه بسيار النى

 ...ا     م     ام ع     ل     م     دار ط     ب در ج           ان ب     ودن     د

ابن سينا و ابن رشد از مشرق بر فيلسوفان مدرسى اروپا پراو افكندند و صال ي شان يون يونانيان مورد 

هاى ص   ليبى، ارجمه هزاران ك اب از عربى به اع ماد بودددد اين نفوذ اس   المى ]از راه [بازرگانى و جن 

انى از قبيل ژربر، مايكل اس كات، ادالرد باثى به اساانياى مسلمان ]انجام هاى دانش ورالاينى و مس افرت

  757 – 755ه       م       ان، ص         ص «  [گ       رف       ت

در دوران او ش و نادانى پس از سقوط امارااورى روم، مسيهيان همه ييز را مانند »نويسد: ول رنيز مى

ى اوليه هجرى، ناگزير شدند هاهيئت، ش يمى، طب، رياض يات وددد از مسلمانان آموخ ند و از همان قرن



، 24 ديدى، جواد، اس  الم از نظر ول ر، ص د«   براى گرف ن علوم آن روزگار به س  وى آنان روى آورند

   ا                     ران: ا          وس، ي          اپ س             وم

در سراسر  يات بشر دو ن ضت برجس ه و مم از نمودار استددد »دك ر ش فيرى كدكنى بر آن اس ت كه: 

ش فيرى كدكنى، مهمدرضا، د«   اندس انس و هر دو زاييده اس الماولى ن ض ت عظيآ اس المى و ديگر رن

  1و  3ن    ض     ت ع   ل   م   ى اس     الم   ى  م     ، ن   ام   ه آس         ان ق   دس، ش 

با كمال ايس  ف مس  لمانان پس از بنا ن ادن ينان امدن درخش  انى، بر اثر انهراف از دين و آلودگى به 

ب دد بنابراين اگر رشد امدن الرمفاس د، دنياپرس ى، سس ى و كاهلى، به انهطاط و عقب ماندگى گراييدن

اا  دى با فاص له گرف ن از اراليآ كليسايى همراه است، در ج ان اسالم اين قضيه كاماًل برعكس استب 

 .انديرنى، مسلمانان فرازهاى ااريخى خود را مديون اسالم و فرودهاى آن را وار  فاصله گرف ن از دين

به جاى همت در ج ت رشد و پيشرفت مسلمانان، فق  كه  -هاى سياسى فاسد و اس بدادى وجود نظام (3

آثار  -گذرانى و ددد بودند هاى عمومى مسلمانان در ج ت خوشبه فكر  ف  قدرت خويش و صرف هزينه

 .بارى براى جامره و امدن اسالمى در پى داش ه و يكى از عوامل م آ انهطاط جوامع اسالمى استزيان

الش آن ا براى عقب نگه داش  ن كش ورها و اس  ثمار منابع انسانى و هجوم بيگانگان و اس  رمارگران و ا (4

آن هآ در زمانى كه بسيارى از  اكمان كشورهاى اسالمى سرگرم عيش و  -طبيرى و بس  سلطه الرب 

 .ض    رب  ه س       م  گ  ي  ن  ى ب  ر پ  ي  ك  ر مس    ل  م  ي  ن وارد س    اخ  ت -ن  وش خ  ود ب  ودن  د 

ين س اخ ن شرارهاى اس رمارى هاى داخلى و جانش پنجآد س رگرم ش دن مس لمانان به افرقه و جن 

خواهى و ااهاد بين الملل اسالمى  وددد باعث عربيس آ  به جاى اكيه بر اس المهمچون، ناس يوناليزم، پان

ركود و عقب ماندگى آن ا شده استد بنابراين اگر مسلمانان از اراليآ و ى فاصله نگرف ه و قوام سياسى و 

اوانس  ند از هر نظر جلوار از الرب باشندد اگر نون نيز مىاككردند، هآو دت اج ماعى خود را  ف  مى

دادند و به ريس  مان هاى بي وده و ااالف منابع خود، دس  ت و دت به يكديگر مىآنان به جاى درگيرى

خاس    ند، اينك نيز زدن د و با كنار ن ادن خود باخ گى، به ج اد و خيزش علمى برمىال ى ين   مى



امكانااى وسيع در سطز ج ان باشند و با اس فاده از اس ردادهاى خويش، از اوانس ند قدراى بزرگ با مى

آورى، ب ه رق اب ت با ديگران باردازند و امدنى پديد آورند كه افزون بر رش   د علمى و ج  ت علآ و فن

 .اكنولوژيك، از نظر مرنوى و كيفيت مناسبات انسانى نيز بسيارى از مشكالت دنياى مدرن را  ل كند

 رتتعوامل پیش 

ل اندب بلكه عوامكش ورهاى الربى هرگز برد از كنار گذاش ن دين، به اين همه رشد و اوسره دست نياف ه

 :ارين آن ا عبارت است ازبسيارى موجب پيشرفت آنان شد كه اساسى

هاى و قوانين  اكآ بر عزم و اراده جدى بر اغيير و االش و فراليت در ج ت ش   ناخت س   نت (1

از امكانااى است كه خداوند در اخ يار بشر ن اده استد از ديگر سو سنت ج ان هس ى و اس فاده 

ه در ي -پردازد ال ى بر اين ارل  گرف ه كه هر قوم و مل ى، در ج  ى كه به فراليت و االش مى

از مدد پروردگار برخوردار شود و از ن اير  -ج ت ب بود امور دنيوى و يه در ج ت صالح آخرت 

كُالًّ نُمِدُّ هؤُالءِ وَ هَؤُالءِ مِنْ  :»دفرمايردد قرآن مجيد به ص   را ت مىگيه اى خود ب ره االش

اى را ]در ما هر دس   ه»ب (19 ، آيه 64اس  راء  ) «عَطاءِ رَبِّكَ وَ ما كانَ عَطاءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً

هيچ رس  انيآد يارى پروردگار از اند[ يارى مىهمان راهى كه به همت و اراده خود ان خاب كرده

 ب«شود[ قطع نمىمردم ]صا ب اراده و فرالى

هاى ج انگردانى هاى صليبى و مسافرتآشنايى الربيان با امدن اسالمى و شرقى، در طول جن  (2

مانند ماركوپولو و اس فاده بسيار از فرهن  و دانش مسلمينب به ويژه در عرصه علوم عقلى، طب، 

 دددهندسه و رياضيات، جغرافيا و

در اروپا با اوجه به مجموعه عواملى كه اين اهول فكرى را ايجاد كرد و مبارزه  رنسانس فكرى  (3

 با خرافات و عقايد موهوم راير در بين مردم آن ديارب



 .كنار گذاش ن كليسا از دخالت در امور جامره و به وجود آوردن ن ادهاى جديدى براى اداره آن (4

ج ل و خرافه بودد ارباب كليسا با القين  گف نى است كه اروپا در قرون وسطى، الرق در ااريكى

دادندب در  الى كه در همان قرون، برض   ى از عق ايد موهوم، اجازه رش   د علآ و دانش را نمى

دانش مندان اروپايى اهت ايثير امدن اسالمى قرار داش ندد اين امدن اا قلب اروپا پيش رف ه و 

رباب كليسا با اف يش عقايد،   ى اظ ار خواهان اهول اروپا و نگرش جديد به علآ و دانش بودد ا

كردندد گاليله در همين رابطه مهاكمه ش   د و هاى ج ان را گمراهى القى مىنظر درباره پديده

 !!ص     ده  ا دانش     م  ن  د ب  ه ه  م  ي  ن دل  ي  ل م  ه  ك  وم گ  ردي  دن  د

اين وض   ريت در  الى بود كه مراكز علمى ج ان اس   الم در آن زمان، مهل فراگيرى دانش و 

پژوه اروپايى در اين قي   مانند ساعت و لوازم جرا ى و ددد  بودد صدها دانشس اخت ابزارهاى د

مراكز مشغول به اهصيل بودندد اراليآ اسالمى همگان را به يادگيرى دانش و افّكر در آفرينش 

كرد و آيات قرآنى، خود پيشگام در بيان  قاي  هس ى و يگونگى رخدادهاى آن بودد دعوت مى

  بود كه اروپا اهت ايثير قرار گرفت و خيزشى علمى در آن سامان شكل بر اساس همين شراي

 .داده شد

 چه باید کرد؟ 

در هر ص  ورت، انديش  ه و امدن اس  المى امروزه جانمايه نيرومندى براى ا يا داردب ولى امدن الرب به 

جايگاه پذيرى ش ده اس تد در اين فرصت اگر مسلمانان بخواهند ش دت گرف ار انهطاط فرهنگى و زوال

 :شايس ه خود را بازيابند، رعايت نكات زير بايس ه است

 انداز مطلوب و م ناسب با مق ضيات زمان،ارسيآ دقي  يشآ (1

عزم و اراده جدى بر اغيير وضع موجود و  ركت به سمت ا ياى امدن نوين اسالمى، همراه با  (2

 نشاط و اميد، ا ساس اوانايى و دورى از خودباخ گى،



 هاى دينى در همه ابراد آن،شناخت و بينشباال بردن سطز  (3

 ها،اقويت روح ايمان، اقوا، اس وارى در دين و مبارزه با كژى (4

 هاىافزارى با به كارگيرى همه ظرفيتاراقاى دانش و س طز علمى و بس  و ارمي  ن ضت نرم (5

 موجود،

 رده در الملل اس  المى و اراون و همكارى گس  اراباط وثي ، همدلى و مش  اركت در س  طز بين (6

 .ابراد مخ لف  نه انزواگزينى و انفرال 

هاى سياسى مشروع اسالمى، هاى سياسى وابس ه و فاسد و برقرارى نظاماز ميان برداش ن رژيآ (7

 .گرامس قل و مشاركت

هاى دينى و بومىب در عين مايهاس    م داد از عن اي ات ال ى، اوكل بر خداوند و اكيه بر درون (8

 ها و اجربيات ديگراننشگرانه از دانشاس فاده خردمندانه و گزي
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