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 چکيده
ترين سطح توسعه انسانى در سطح  كشور داراى پايين 53كشور از  53از آنجا كه 

به . شوند باشند، جوامع مسلمان جزء كشورهاي توسعه نيافته محسوب مي جهان، مسلمان مى

يي را به عنوان كشورهاي جهان چهارم اي كه برخي از اقتصاددانانِ توسعه مثل تودارو كشورها گونه

برند كه جزء فقيرترينِ فقيرها بوده، روزنه پيشرفت آنها بسيار نااميد كننده و يأس آور است،  نام مي

در فهرستي كه از اين كشورها ارائه شده است بسياري . اين كشورها بسيار وضعيت اسف باري دارند

گيرد كه آيا  ت اين سؤال به طور طبيعي شكل مياز آنها همان كشورهاي مسلمان هستند بدين جه

ويژگي مسلمان بودن و اسالمي بودن يكي از عوامل عقب ماندگي و توسعه نيافتگي اين كشورها 

 شود يا خير؟ محسوب مي

اين مقاله ابتدا با بررسي بخش هايي از تاريخ به يادآوري دوران عظمت تمدن اسالمي پرداخته و در 

ر اين مطلب كه  تمدن اسالمي روزگاري در اوج بوده و غرب بخشي از توسعه قسمت بعد با تاكيد ب

يافتگي خود را مديون مسلمانان است، علل افول تمدن اسالمي و يا به عبارت بهتر توسعه نيافتگي 

جوامع مسلمان را با استفاده از انديشه هاي استاد شهيد مرتضي مطهري مورد واكاوي قرار مي دهد 

عوامل »و « نيعلل مربوط به مسلم»، «علل مربوط به اسالم»لي در سه دسته ي و با ذكر عوام

ايراني پيشرفت به منظور توفيق آن  –نتيجه مي گيرد كه بر فرض طراحي الگوي اسالمي « گانهيب

در اجراء بايد ضمن استفاده از تجربيات بدست آمده از عوامل مؤثر در افول جوامع مسلمان، 

 –وامل را در جامعه اسالمي از بين ببريم تا شاهد موفقيت الگوي اسالمي بسترهاي ايجاد اين ع

 ..ايراني پيشرفت در مرحله اجراء نيز باشيم
 

 .ايراني پيشرفت –الگوي اسالمي   -جوامع مسلمان  –توسعه نيافتگي : هاي كليدي واژه
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و  جوامع مسلمان یافتگيعلل توسعه ن تأملی در

ایرانی  –پيشنهاداتی به منظور توفيق الگوي اسالمی 

 (يمطهر ديشه آراءبر  ديتاك با)پيشرفت 
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 مقدمه 

باشند، جوامع مسلمان جزء  نى در سطح جهان، مسلمان مىترين سطح توسعه انسا كشور داراى پايين 53كشور از  53از آنجا كه 

اي كه برخي از اقتصاددانانِ توسعه مثل تودارو كشورهايي را به عنوان كشورهاي جهان  به گونه. شوند كشورهاي توسعه نيافته محسوب مي

و يأس آور است، اين كشورها بسيار وضعيت اسف  برند كه جزء فقيرترينِ فقيرها بوده، روزنه پيشرفت آنها بسيار نااميد كننده چهارم نام مي

در فهرستي كه از اين كشورها ارائه شده است بسياري از آنها همان كشورهاي مسلمان هستند بدين جهت اين سؤال به طور . باري دارند

گي اين كشورها محسوب گيرد كه آيا ويژگي مسلمان بودن و اسالمي بودن يكي از عوامل عقب ماندگي و توسعه نيافت طبيعي شكل مي

اند و اسالم را  شود يا خير؟ برخي از غير مسلماناني كه مطالعاتي در زمينه عقب ماندگي داشتند نيز اتهام را به سوي اسالم نشانه گرفته مي

و  يناختجامعه ش ،يموضوع فرهنگ کيجوامع مسلمان به عنوان  يافتگيعلل توسعه ن يبررس نيبنابرا. اند عامل عقب ماندگي دانسته

موضوع پرداخته اند،  نيكه به اظهار نظر در ا يو متفكران شمندانياند انياز منظر نگارنده در م. باشد يم يريگيقابل بحث و پ ياقتصاد

و  يقيكنون در اثر تحق كه تابرخوردار بوده  يستودن ينيعمق د و تياز جامع( هيرحمت اهلل عل) يمطهر يبزرگوار عالمه مرتض دينظرات شه

 يموضوع برا نيمطالعه در ا نهيزم ،يآثار استاد مطهر نيبا توجه به پراكنده بودن مباحث در ب جهيو در نت است دهيارائه نگرد مجزايي يمعل

 يها شهيجوامع مسلمان با توجه به اند يافتگيعلل توسعه ن يبرخ يبررس ضمن مقاله نيدر ا. دينما يدشوار جلوه م يعالقه مندان قدر

روري تيتروار بر آنها خواهيم داشت كه به نظر مي رسد زمينه را براي انجام پژوهش هاي موسع و مجزايي در آينده فراهم مي تنها م شانيا

 .آورد

 يمطهر ديموضوع در آثار شه گاهیجا

 يمطهر يبزرگوار عالمه مرتض ديشه يسال دغدغه فكر انياست كه سال ياز موضوعات يكي يهرچند علل انحطاط جوامع اسالم

داده اند  حيندارند، و ترج يخاص فيموضوع تال نياستاد در ا كنيبوده است، ل -عيمحقق و متفكر دلسوز اسالم و تش کيبه عنوان  -( ره)

از  يتعداد رامونيآثار خود و به تناسب موضوع، نمونه وار به بحث پ يموضوع، در خالل برخ نيبه ابعاد گوناگون ا يكل هنگا کيضمن ارائه 

 اديجانب درست به  نيا: كنند كه يدر قالب كالم منعكس م نگونهيدغدغه را ا نيا يانيدر ب شانيا. بپردازند يطاط جوامع اسالمعوامل انح

مسأله عالقه مند  نيدر ا قيشخصا به بحث و تحق يآشنا شده است و از چه زمان نيعلل انحطاط مسلم يندارد كه از چه وقت با مسأله 

را جلب  اومسأله نظر  نيسال است كه ا ستيادّعا كند كه متجاوز از ب نيقيتواند به طور  يم يكرده است؛ ول ير مآن فك يو درباره  دهيگرد

از آن زمان تاكنون هر وقت به گفته . خوانده است يم نهيزم نيرا در ا گرانيد ينوشته ها ايكرده و  يدر اطراف آن فكر م شيكرده و كم و ب

 ار سندهينو اي ندهيو نظر گو يبودم رأ ليما يليكردم، و خ يگوش م ايخواندم و  يخوردم، با عالقه م يمموضوع بر نيدر ا ينوشته ا اي

 (.6531مطهري، مرتضي؛ ) ابميدر

بود كه  نجايا: دارند كه يم انيب نگونهيمطالعات را ا نيا جهيموضوع در خاطر مباركشان نت نيا تيپس از ذكر اهم شانيا نيهمچن

موضوعات  ديمطلب بشود، با نيو عالمانه در ا يكاف يقيكه اگر بنا شود تحق دميفهم. بردم يمبحث پ نيا عيوس ينه و دام يبه گستردگ

در نظر  ذامع ه. الاقلّ سالها وقت الزم دارد ايفرد خارج است و  کي يآنها از عهده  يهمه  يو بررس رد،يقرار گ قيمورد بحث و تحق يفراوان

مورد بحث و گفتگو قرار دهم و  شياز موضوعات را به طور نمونه و آزما يطه را كالسه و خالصه كنم و بعضگرفتم مقدّمتاً مطالب مربو

 کيو  رديصورت بگ ياسالم يبحث مهمّ اجتماع کيدر  يو همكار يهمفكر ينوع بيترت نيبه ا ديبدهم، شا گرانيسررشته را به دست د

 .(6531همان؛ ) ابديانجام  ديمنظّم و مف يسلسله بحثها

باشد  يخارج م شانياز قدرت ا نكهيبحث عالوه بر ا نيا يحوزه ها يورود و شرح تمام نديفرما يم زيكه خود استاد ن همانگونه

خود  شانيباشد و ا يم رهياقتصاد وغ ،يحقوق جزا، حقوق مدن رينظ ييتخصصها ازمنديموضوع ن نيا يحوزه ها يچرا كه اظهار نظر در برخ)

موضوعات را  ريز نيطلبد كه احتماالً استاد در آن زمان صرف وقت در ا يم زين ي، فرصت قابل توجه(دانند ينمصصها تخ نيرا خبره در ا

از اتهامات  يكيكه استاد در آن اثر به طور خاص  يحال از جمله موارد نيدر ع. دانستند ينم شيخو يرو شيموضوع پ نيدارتر تياولو

نقشه راه  کيدر ارائه  يكتاب سع نينموده اند، و به فرموده خودشان در ا يبررس يجوامع اسالم يماندگبر علت عقب  يوارده به اسالم را مبن

 جاديكتاب با ا نيدر مقدمه ا شانيا. باشد يم« انسان و سرنوشت»موضوع نموده اند، كتاب  نيدر ا قيعالقه مندان به تحق يو الگو برا

 يعلل افول جوامع اسالم رامونيحال جامع پ نيو در ع ينگاه اجمال کيارائه  به «نيمعظمت و انحطاط مسل»تحت عنوان  يسرفصل مقدمات

 ميتقس کيدر  ،يبه علل انحطاط جوامع اسالم يابيدست يبرا يرو شيموضوعات پ يضمن دسته بند انيب نيحضرت عالمه در ا. پردازند يم

و  يقاتيتحق ريس نيا انيپس از ب شانيا. پرداخته اند مسلمان ريغ عوامل از منظر صاحب نظران مسلمان و نيا يبرخ نييجامع به تب يبند

نه . رنديسلسله مباحث قرار گ نيجزء ا ديجانب با نياست كه از نظر ا يمجموع موضوعات نهايا: نديفرما يمطلب فوق الذكر م حيدر توض

و از نظر من پنهان مانده  رديقرار گ فيرد نيدر ا ديباشد كه با يگريممكن است موضوعات د. بيحسن ترت ياستقصا هستم و نه مدّع يمدّع

اگر فضال و ... را داراست  يوقت و فرصت نيداند و نه به فرض قدرت، چن يم موضوعات نيجانب نه خود را قادر به بحث در تمام ا نيا. باشد
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عالمانه به عمل آورند و آن را  يقيدارند، تحق ياز موضوعات نامبرده كه اطالعات كاف کيو در هر  نديبا ارزش ما بذل توجّه بفرما سندگانينو

مطهري، ) جانب خواهد بود نيبنده برسانند، موجب امتنان ا نياند به اطالع ا فرموده اريرا كه اخت يسلسله مباحث قرار داده و مطلب نيجزء ا

 .(6531مرتضي؛ 

 يبرخ رامونيخود و حسب امكان، به بحث پآثار  يدر خالل برخ شانيحال همانگونه كه در مطلع بحث هم عرض شد ا نيع در

علل انحطاط مسلمين است كه در مباحث مربوط  يو دسته بند يمقاله گردآور نيا يهدف اصل بنابراين .موضوع پرداخته اند نيمشتقات ا

اييم؛ چرا كه اگر بخواهيم قبل از آنكه وارد موضوع بحث بشويم جا دارد به تاريخ تمدن اسالمي اشاره اي بنم. ادامه به آن خواهيم پرداخت

داليل افول تمدن اسالمي را بررسي كنيم، پيش از آن بايد پذيرفته باشيم كه در دوراني جوامع اسالمي در اوج عظمت و شكوه بوده اند و 

 .پس از آن به داليلي كه ذكر خواهد شد منحط شده اند

 نيعظمت و انحطاط مسلم
جوامع بوده اند و  گرياز زمان صادركننده تمدن به د يدر مقاطع يجوامع اسالمكه با مراجعه به تاريخ تمدن دنيا مي بينيم 

بحث در  از همين روست كه به نظر مي رسد. باشد يمتفكران مسلمان م يها يپرداز هينظر ونيمد يادياروپا تا اندازه ز يكنون يشرفتهايپ

علل عقب »مطرح گردد نه  «يعوامل انحطاط جوامع اسالم»عنوان تحت  ديبا ياسالم يحال حاضر كشورها يتوسعه ا تيوضع ييچرا نهيزم

از آنجا . باشد يافول تمدن اسالم يروشن نمودن علل اصل به دنبال ديباهر پژوهشي در اين زمينه  به عبارت بهتر. «يجوامع اسالم يماندگ

سهم مسلمانان  نييبه تباشاراتي به بخش هايي از تاريخ، اين موضوع متاسفانه در اذهان ما مورد غفلت واقع شده است، ابتدا الزم است با  كه

بپردازيم؛ سپس به دنبال افول تمدني جوامع مسلمان و علل  يتمدن اروپا در ابعاد گوناگون و به خصوص در مطالعات اقتصاد يريدر شكل گ

 يبه ذكر برخ «نيعظمت و انحطاط مسلم»تحت عنوان  يمقدمه ا انيبا ب« انسان و سرنوشت»كتاب ي در ابتدا مطهرياستاد  .آن باشيم

عالوه بر استناداتي . كه در ادامه به آنها اشاره خواهيم نمود به عنوان مشت نمونه خروار پرداخته اند، نهيزم نيدر ا ييمورخان اروپا رافاتاعت

سهم مسلمانان در مطالعات  با تبيين« يتفكر اقتصاد خياز تار يحذف بخش»كه شهيد مطهري ذكر نموده، در بخش ديگري ذيل عنوان 

 . اقتصادي به ذكر بخشي از تاريخ كه مورخان غربي خيلي تمايلي به سخن گفتن پيرامون آن نداشته اند خواهيم پرداخت

 رتيو ح ميعظ تمدّن: مطهري در مورد ارتباط توسعه يافتگي فعلي جوامع غربي با دوران اوج تمدن اسالمي مي نويسد استاد

 يب نيدارد، به اقرار و اعتراف محقّق طرهيكرده است و امروز بر سراسر جهان س رانيو عقلها را ح رهيكه چشمها را خ يياروپا ديجد زيانگ

از مورخان  ينظرات انيضمن ب ايشان .(6511مطهري، مرتضي؛ ) گرفته است هيما ياز تمدّن با شكوه اسالم گريد زياز هر چ شيب ،يغرض غرب

به « تمدّن خيتار»، صاحب كتاب « دورانت ليو» نيو همچن« ربعتمدّن اسالم و »صاحب كتاب « 6لوبون وگوستا» رينظ يو صاحب نظران

 ياشاره مختصر به برخ زپس ا .از آن پرداخته است ييتمدن اروپا يريرپذيو تأث يشكوه و عظمت تمدن اسالم رامونيانعكاس اعترافات آنان پ

  .خواهيم پرداختفوق  يادعا يمهم برا ليدو دل انيه بب يتر و كامالً مصداق قياز آنان، به طور دق

 يقوم كافر و ملحد کيعار دارند كه اقراركنند كه [ انيياز اروپا] هايبعض: ديگو يم« تمدّن اسالم و عرب»لوبون در كتاب  گوستاو

نظر به درجه  نيا يدارند، ول يگاه ماز حال توحّش و جهالت خارج گردد، و لذا آن را مكتوم ن يحيمس يسبب شده اروپا[ مسلمانان يعني]

اروپا را كه  ياسالم، آن اقوام وحش ي دهيياعراب زا نيهم ينفوذ اخالق... توان آن را ردّ نمود  يم ياساس و تأسّف آور است كه به آسان يب يا

 يب يم و فنون و فلسفه را كه از آن بكلّعلو يآنان دروازه  ينفوذ عقالن زينمود و ن تيّآدم قيو زبر نمودند، داخل در طر ريسلطنت روم را ز

 .(6551؛ گوستاو، لوبون) بودند انييآنها باز كرد و تا ششصد سال استاد ما اروپا يخبر بودند به رو

 ارياروپا از د. گونه گون داشت ينفوذها يحياسالم در جهان مس يايدن :ديگو يم« تمدّن خيتار»دورانت در كتاب  ليو نيهمچن

و رسوم  نيابزار و رسوم صنعت و تجارت، قوان ،يو ذوق هنر قهيسل ،يخانوادگ يشربتها و دارو و درمان و اسلحه و نشانهااسالم غذاها و 

و  أتيو ه يميو ش اتيعيو طب اتياضير[ مسلمان]عرب  يعلما... از مسلمانان اقتباس كرد  زيرا فرا گرفت و غالبا لغات آن را ن يانورديدر

[ مسلمان]عرب  لسوفانيف... تر شده بود، به اروپا انتقال دادند  يغن اريرا كه بس وناني راثيو م دنديو به كمال رسان را حفظ كردند ونانيطبّ 

اروپا پرتو افكندند و  يمدرس يو ابن رشد از مشرق بر فالسفه  نايابن س. كردند فيحفظ و ضمنا تحر يحيمس ياروپا يمؤلّفات ارسطو را برا

به  يهزاران كتاب از عرب يو ترجمه  يبيصل يو جنگها ياز راه بازرگان[ ياسالم]نفوذ  نيا... مورد اعتماد بود  انيونانيچون  تشانيّصالح

 .(6556دورانت، ويليام جيمز؛ ) انجام گرفت يبه اندلس اسالم ياسكات و ادالرد باث كليگربرت و ما لياز قب يدانشوران يو مسافرتها نيالت

درخشان و  يا دهيپد يدورانت كامالً مشهود است به طور قطع ليلوبون و و گوستاو رينظ ييرخان اروپاكه از اظهارات مو همانگونه

آنچه در بخش بعد . است دهينموده است و عالم از پرتو انوار آن بهره مند گرد يبر عالم جلوه م ييدر قرنها يعالم تاب به نام تمدن اسالم

                                                           
1
 Gustave Le Bon 

2
 William James Durant 
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تفكر  خيآشكار در تار فيتحرت كه مورخان غربي در بيان آن بخش از تاريخ دارند و با يک مورد مالحظه قرار خواهد گرفت استنكافي اس

 .سهم مسلمانان را در تكامل مطالعات اقتصادي ناديده مي گيرند ،ياقتصاد

 

 يتفکر اقتصاد خیاز تار یحذف بخش
 نهياز كتب مرجع در زم يكيعنوان  كه به« اقتصاد خيتار ليو تحل هيتجز»در كتاب معروف خود تحت عنوان  5تريشوزف شومپ

 355دوره  کيدهند، با انكار  ياز گذشته تا كنون نوعاً به آن استناد كرده و ارجاع م نيمورخ ريباشد و سا يمطرح م يتفكر اقتصاد خيتار

در  رآخوريدكتر عباس م ياآق. در عرصه اقتصاد صورت نگرفته است يمطالعه مؤثر چيو دوازده ه ازدهياست كه در قرون  دهيعق نيساله بر ا

 ترياز شومپ ،يخيدروغ بزرگ تار نيسوال ضمن اشاره به ا کي انيضمن ب «يسهم مسلمانان در مطالعات اقتصاد»مقاله خود با عنوان 

تفكر از  ميمجموعه عظ نيتوانسته است ا کياست كه چگونه مكتب اسكوالست نيشود ا يمطرح م عتاًيكه طب يسوال :دينما يسوال م نگونهيا

 (.ميرآخور، عباس؛ بي تا) د؟ينما بيچهارده و پانزده را با هم ترك زده،يقرون س يمربوط به امور اقتصاد

 ياست با بررس دهيبه چاپ رس «يدر اقتصاد اسالم يمجموعه مقاالت»خود كه در كتاب  يدر مقاله خواندن رآخوريدكتر م البته

بر عدم اشاره به زحمات و  يرا مبن تريشومپ يبرا يليقابل قبول دانسته و وجود هر دل ريآنها را غ يسوال تمام نيگوناگون به ا يپاسخ ها

 نيعالوه بر ا. است دهيگرد يتفكر اقتصاد خيدر تار مونينام فيتحر نيآن ا جهيقرون مردود دانسته كه نت نيمطالعات متفكران مسلمان در ا

 کياز مكتب اسكوالست شياسالم تا پ يكران مسلمان در عرصه اقتصاد، تفكر اقتصادمتف يدر ادامه مقاله خود با مطرح نمودن تالشها شانيا

مكتب را  نيبر ا ياسالم يها شهياند ريبه وضوح تأث ک،يبه مكتب اسكوالست يافكار اسالم لينموده و سپس با نشان دادن روند تبد نييرا تب

 .اين مقاله خارج مي باشدبودن بحث، پرداختن به آن از حوصله  يكه با توجه به طوالن ندينما يروشن م

 

 یعوامل انحطاط جوامع اسالم
آراء صاحب نظران، اعم مسلمان  يمطهر شهيدبه نظر در مورد عوامل افول تمدن اسالمي، انديشمنداني زيادي سخن گفته اند كه 

مربوط  ، بخش دوماست« علل مربوط به خود اسالم» نخستبخش . ستا يبند ميقابل تقس يمورد در سه حوزه اصلاين مسلمان، در  ريو غ

 . هستند« گانهيعوامل ب»و بخش سوم  «نيعملكرد مسلم» به

 ،«هيّتق»، «شفاعت» ،«ايدن يزندگ رياعتقاد به آخرت و تحق»، «به سرنوشت و قضا و قدر تقاداع» رينظ يليدر بخش اول دال شانيا

و در قالب اتهامات و  ميمفاه نياز ا حيناصح يبخش نوعاً به صورت برداشتها نيمسائل مطرح شده در ا. ندينما ياشاره م... و  «انتظار فرج»

و  يفلسف يمباحث و ورود به حوزه ها ياشاره شد با توجه به گستردگ زيسخن ن يآمده اند و همانگونه كه در ابتدا زياسالم عز هيعل يشبهات

 به اعتقاد -از عوامل  يكي يمحققان جوان واگزار نموده اند و فقط به عنوان نمونه به بررس رياآن را به س ياستاد بررس دهيچيپ يكالم

 . اند پرداخته -قدر و قضا و سرنوشت

، «زمامداران جهان اسالم»، «فلسفه و تصوّف»، «جمود و اجتهاد»، «و اعتزال تيّاشعر» رينظ ياستاد عوامل زني دوم بخش در

از  يكيبه عنوان  «مسلمان شمندانياند يرو شيپ يو مشكالت اصل تيمسئله روحان»مقاله  نيكه در ا ند،ينما يم را مطرح... و «تيّروحان»

 . مورد بحث قرار خواهد گرفت ليبه تفص وجداگانه  ،يبه سمت ركود و عقب ماندگ يجوامع اسالم ريس يعوامل اصل

در نشان  يسع... و «استعمار»، «مغول يحمله »، «سقوط اندلس» ،«يبيصل يجنگها» رينظ يبا اشاره به عوامل زيدر بخش سوم ن

 .به آنان پرداخته خواهد شد يانيدارند كه در بخش پا يگان در افول تمدن اسالمگانيدادن نقش ب

 

 علل مربوط به اسالم :نخستبخش 

گردد، در نگاه استاد  يممطرح  يو انحطاط جوامع اسالم يبه عنوان عوامل عقب ماندگ يبرخ يبخش از سو نيكه در ا يعلل

از  راداتيا نيا. باشد يم «اسالم ياجتماع نيقوان»و  «اسالم ياخالق ستميس» ،«يافكار و معتقدات اسالم» ليعمدتاً در سه حوزه مهم از قب

ضمن  خيه در طول تاربوده است كه البت نيعوامانه از د يبر برداشتها هيو تك ياسالم ياز آموزه ها حير صحياز فقدان تفس يمنظر استاد ناش

كه دامان  دهيعنوان گرد ياتهامات در قالب شبهات نيا شتريب نيبنابرا. 5شده ليمسلمانان تبد نيدر ب ياز خرافات به انحرافات رفتنيپذ ريتأث

                                                           
5 Joseph Alois Schumpeter 

5
راستا  نيدر ا زين گانهيبه نقش برجسته عوامل بو  دهيمطرح گرد نياز عوامل مربوط به خود مسلم يكيمقاله، انحرافات به عنوان  نيا يبعد يدر بخشها  

 .گردد ياشاره م
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پاسخ  ندهياده كه در آپاسخ ند يبه برخ ايبه آنان پاسخ داده اند و  يمحققان و متفكران اسالم اياز آنها پاک بوده و ( ص) ياسالم ناب محمد

 :باشد يم ليعنوان شده از جانب عنوان كننده گان به شرح ذ ريعوامل و نحوه تأث نيا. خواهند داد

 

 یافکار و معتقدات اسالم .1
، «اعتقاد به سرنوشت و قضا و قدر»مسلمانان عمده اتهامات وارده در پنج موضوع  ديافكار و عقا انيدر ممطهري اعتقاد استاد  به

 يو سن عهيش نيپنج مورد، سه مورد اول در ب نيباشد كه از ا يم «انتظار فرج»و  «هيّتق»، «شفاعت» ،«ايدن يزندگ ريعتقاد به آخرت و تحقا»

شود سرّ انحطاط  يگفته م يگاه: نديفرما يموضوعات م نيا نييدر تب شانيا. باشد يم عهيمختص ش داتمشترک و دو مورد آخر از اعتقا

و  ياسالم به امر آخرت و جهان ابد ميشود اهتمام عظ يگفته م ياست كه به سرنوشت و قضا و قدر دارند، و گاه يقيعم اعتقاد نيمسلم

 -به شفاعت  ادشود اعتق يگفته م يمنصرف كرده است، و گاه يبه مسائل زندگ يرا از توجّه جدّ نيفكر مسلم ايدن يشمردن زندگان زيناچ

مسلمانان را نسبت به  -( يمخصوص يدسته  رايو اخ يجز افراد معدود)اعتقاد وجود داشته است  نيا ،ياسالم خيكه در تمام ادوار تار

 يو جرم لهيرذ چيبه شفاعت، از ه يكرده است و مسلمان با اتّكا ديسوء آنهاست در سعادت، ال ق ريگناه بودن آنها تأث يگناهان كه فلسفه 

 هيّدر باب تق. انتظار فرج گرياست و د هيّتق يكيشود،  يبالخصوص در افكارش متّهم م عهيه شك آنچه(. 6511مطهري، مرتضي؛ ) امتناع ندارد

در باب انتظار . قادر بر مقابله با حوادث بار آورده است ريو غ فيرا ترسو و ضع عهيش اًيو نفاق است، و ثان ييشود كه اواّلً درس دو رو يگفته م

ملل و اقوام در فكر اصالح كار  ريكه سا يگرفته است و در حال عهيرا از ش يهر اصالح تيّن ه،دين عقيفكر و ا نيشود كه ا يفرج گفته م

 .(6511همان؛ ) بكند يو كار ديبرون آ بياز غ يمنتظرند دست عهيخودند، مردم ش

اتهامات، به سراغ از  يكينمونه وار و رفع  حيدر مقام توضمطهري دسته از اشكاالت و عوامل مطرح شده، خود استاد  نيباب ا در

كه با توجه به حوصله اين پژوهش از ذكر آن خودداري نموده اند  يرفته و آن را بررس« قضا و قدر»تحت عنوان  ياز معتقدات اسالم يكي

نيز كه  در مورد شبهات ديگري. 3ايشان ارجاع مي دهيم« انسان و سرنوشت»نموده و عالقه مندان به مطالعه بيشتر در اين زمينه را به كتاب 

ي در اين بخش مطرح شد، از آنجا كه ما در اين مقاله در مقام پاسخگويي به آنها نيستيم و تنها به ذكر عوامل مؤثر در انحطاط جوامع اسالم

 .مي پردازيم از پرداختن به آنها خودداري مي نماييم

  

 اسالم یاخالق ستميس. 2
به  ...و« توكّل» ،«ميتسل»، «رضا»، «صبر»، «قناعت»، «زهد» رينظ ياخالقبه خاطر دعوت به عناصر  زياسالم عز زيبخش ن نيا در

در حوزه  ياسالم يآموزه ها دنياز نفهم ياتهام ناش نيا د،يعنوان گرد زيهمانگونه كه در باال ن. متّهم شده است نيدر انحطاط مسلم ريتأث

 «ياقتصاد اسالم يمبان ياجمال يبررس»تحت عنوان  يعدها در كتابخود كه ب ياقتصاد يادداشتهاياز  يكياستاد در خالل . باشد ياخالق م

با اقتصاد  وندياسالم دو نوع پ: نديفرما يم ياخالق يجامع نسبت به آموزه ها دگاهيد کيضمن ارائه  ديتوسط انتشارات حكمت منتشر گرد

 ع،يو مباحث مفصل در تحت عنوان كتاب ب... و ها اتيالمبادالت، م ت،يدربارة مالك يمقرّرات اقتصاد يسر کي قياز طر ميمستق ونديپ ؛دارد

مطهري، ) و رشوه انتيو خ ياخالق مانند سفارش به امانت، عدالت، احسان و منع دزد قياز طر ميمستق ريغ ونديپ... . اجاره، ارث و وقف و

  .(6516مرتضي؛ 

عناصر  نيا رهيو غ ياسالم يكارشناسانه از آموزه ها ريبرداشت عوامانه و غ رينظ يگوناگون ليمسلمانان به دال نيدر ب نكهيا حال

در جامعه  م؛يكنيزهد اشاره م ريعناصر نظ نياز ا يكيخود به  ياثبات ادعا ياست برا افتهيمورد نظر اسالم ناب گسترش ن كرديبا رو ياخالق

 ينگاه غلط در جوامع اسالم کيبر اساس  ناًيقي شود؟ يزاهد گفته م يبه چه كس نياز زهد وجود دارد؟ در نگاه مسلم يفيتعرمسلمانان چه 

هم ندارند؛  يناخالص مل دينقش ممكن را در تول نيكمتر يشود كه در اصطالح اقتصاد يگفته م ياجتماع ريو غ ريزاهد به افراد گوشه گ

از  نيمسلم نيافراد عالم در ب نيزاهدتر رهيس ليذ درشود،  يبه وفور مشاهده م يو سن عهيو منابع ش اتيكه همانگونه كه در روا يدرحال

بتوان ادعا نمود در  ديباشند كه شا يم ياز افراد فعال در عرصه اقتصاد يكي( ع) يعل نيرالمؤمنيامام ام يعني امتيبعث تا روز ق يابتدا

اگر همه  ديل تصور كنحا. مؤثر نبوده است يمل اخالصن ديدر تول شانيدر حد و اندازه وجود مبارک ا يالعرب آن زمان كس رهيمنطقه جز

 گاهيدر جا ياكنون جوامع اسالم ايپرداختند، آ يم يبه تالش اقتصاد( ع) يزهد به اندازه عل حيصح يبر اساس معنا يجامعه اسالم ياعضا

 !خود قرار داشتند؟ يكنون

                                                           
 
3
اول  ديآ ينموده اند دو جواب به ذهن نگارنده م يعامل گذاشته و آن را بررس نيا يعوامل دست رو نيا نيسوال كه چرا عالمه در ب نيدر پاسخ به ا 

به  شانيا وروداز آنجا كه  نكهيباشد و دوم ا يم يكه در حوزه تخصص و ستيوعاتاز موض يكيموضوع  نيآنكه با توجه و تخصص استاد در فسلفه و كالم ا

 .بوده است زيجامعه ن يفكر يازهايو ن ياصل ياز دغدغه ها يكيموضوع در آن زمان  نيا ديجامعه بوده است شا ازين يمسائل مختلف نوعاً از رو
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 اسالم یمقررات اجتماع .3

 تيمحدود» ،«اسالم يمدن نيقوان»، «اسالم ييجزا نيقوان»، «حكومت و توابع آن» رينظ ييدر حوزه ها زين عواملدسته از  نيا

به گمان شهيد مطهري صورت كه به گفته  نيبد. گردند يم ميتقس ...و« مسلمانان قرار داده است ريكه اسالم در روابط مسلمانان با غ ييها

اسالم  ييجزا نيقوان... نكرده است  نيّبه طور كامل مع[  حكومت]مهمّ   يمسأله  نيرا در ا نيمسلم ي فهيو وظ فياسالم تكل ،يعدّه ا

 واقتباس كرده اند  گريد يخود را از جا ييجزا نيجهت قوان نيبه هم ياسالم ياز كشورها ياريواقع شده و بس يمهر يسالهاست كه مورد ب

حقوق  يكيآنها برخاسته  هيعل يكه در عصر حاضر موج ييزهاياسالم چ يمدن نيدر قوان...  ننديب يو م دهيعمل خود را د فريك شيكم و ب

مسلمان  ريكه اسالم در روابط مسلمان با غ ييها تيّمحدود... است  رهيو ارث و غ تيّمالك ي نهياسالم در زم ياقتصاد نيقوان يگريزن و د

 گريبه عبارت دنجاست كافر قائل شده است، و  ايمسلم  ريغ ي حهيذب ايمسلمان  ريقرار داده است مانند آنچه در باب نكاح مسلمان و غ

تمدّن  يخود از قافله  يرا عامل عقب ماندگ نهايرا ناراحت كرده و ا ياست كه عدّه ا ياز موضوعات ،يالملل اسالم نيب فيحقوق و وظا

 .(6511مطهري، مرتضي؛ ) دارند يمحسوب م

 

 نيعلل مربوط به مسلم: بخش دوم

اسالم عامل  يعنيگردد؛  يبرم نيمسلم يما از اسالم به سوبخش، توجّه  نيدر ا. است نيبخش، نوبت بخش مسلم نيپس از ا

مسلمانان اند كه مسئول  نيدچار انحطاط شدند، و ا ياسالم ماتيو انحراف از تعل يبلكه مسلمانان در اثر كوتاه ست،ين نيانحطاط مسلم

آن  م؛يانحراف را مشخّص كن ينقطه ها ديبا اوالً رايز د،يآ يم شيپ يمتعدّد يقسمتها زيبخش ن نيا در .باشند يخود م يعقب ماندگ

 اًياست؟ و ثان ييزهايمعمول است، چه چ نيمسلم انيدر م يول ستيكه از اسالم ن ييزهايكه از اسالم است و متروک شده و آن چ ييزهايچ

 يو هند يرانياز ا يگريملل داعراب ظهور كرد و سپس  انيآنها؟ اسالم در م يخاصّه  اي اطاندانحط نيمسئول ا نيمسلم يعامّه  مينيبب ديبا

 يبررس ديبا. داشتند يخاصّ يخيو تار يو نژاد يقوم صيو خصا تيّاقوام، مل نياز ا کيهر . اسالم درآمدند يلوا ريدر ز رهيو بربر و غ يو قبط

نها بود، اسالم را از آ عتيطب يكه الزمه  يو نژاد يخاص قوم زاتيّو مم صيخصا ي اسطهاز آنها به و يبعض ايملل  نيا يهمه  ايشود آ

رفته بود، امروز  -ييمانند ملل اروپا -ملل نياز ا ريغ يگريملل د انيكه مثالً اگر اسالم در م يخود منحرف كردند، به طور ياصل ريمس

آمده  نينداشته اند و آنچه بر سر اسالم و مسلم يريجهت تأث نيدر ا نيلممس يعامّه  ايداشتند؟  يگريو مسلمانان سرنوشت د يمسلمان

 اناتيجر گانهيآمده است؟ در بخش عوامل ب -نيد يحكمرانان و علما -نيمسلم انيمتنفّذ در م يدو طبقه  يعنياست از طرف خاصّه، 

 . ردياست كه الزم است مورد توجّه قرار بگ ياديز

و  انيو مانو انيو مجوس انيحيو مس انيهودي. داخل خود داشته است ايدر خارج  يسرسخت مناناز صدر اسالم همواره اسالم دش

 قيو قلب حقا فياز آنها در تحر ياريبس. از پشت به اسالم خنجر زده اند اناًينبوده و اح كاريبوده اند، غالبا ب نيمسلم انيكه در م يزنادقه ا

 .داشته اند ياديز ريتأث نيمفرقه ها و تفرقه ها و الاقلّ در دامن زدن به اختالفات مسل جاديا اي ثيجعل و وضع احاد ي لهيبه وس ياسالم

 

 گانهيعوامل ب: بخش سوم

محو  اي فيمسلمانان به منظور تضع ريشود كه از طرف غ يم دهيد ياديز ينيو د ياسيس ياسالم حركتها و نهضتها خيدر تار

 يمغول نمونه  يله حم نيو همچن يبيصل يجنگها. سخت دشمن واقع شده است يجهان اسالم مورد حمله  اناًياح. شده است داياسالم پ

است  ريدر قرون اخ يو از همه خطرناک تر، استعمار غرب. داشته اند نيدر انحطاط مسلم يفراوان ريتأث هااز آن کيحمالت است و هر  نيبارز ا

 .فشار مظالم خود خم نموده است ريو كمر مسلمانان را در ز دهيكه خون مسلمانان را مك
 

 نتيجه گيري 
اعتقاد به »شد از بين سه دسته عاملي كه براي توسعه يافتگي جوامع اسالمي ذكر مي شود، عواملي نظير همانگونه كه مشاهده 

كه انحطاط جوامع اسالمي را ناشي از « انتظار فرج»و  «هيّتق»، «شفاعت» ،«ايدن يزندگ رياعتقاد به آخرت و تحق»، «سرنوشت و قضا و قدر

در مورد . و شبهاتي هستند كه از فهم ناصحيح اسالم نشئت مي گيرند و نبايد به آنها اعتنا نمود آموزه هاي اسالمي مي دانند فاقد اعتبارند

نيز كه با هدف تضعيف جوامع اسالمي صورت پذيرفته است، « استعمار»و « جنگ»عوامل ناشي از خارج جامعه اسالمي و دشمنان نظير 

 . يجاد آن مقابله نمود، ولي عامل اصلي توسعه نيافتگي به شمار نمي روندگرچه بايد ضمن توجه به راه هاي نفوذ دشمن با بسترهاي ا

آنچه در ميان اين عوامل، عامل اصلي و قابل پيشگيري به شمار مي رود انحرافاتي است كه در آموزه هاي اسالمي به وجود آمده و 

ايراني پيشرفت در  -د براي توفيق الگوي اسالمي برداشت هاي غلطي است كه در جوامع اسالمي رواج پيدا كرده است و به نظر مي رس
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« توكّل» ،«ميتسل»، «رضا»، «صبر»، «قناعت»، «زهد»عرصه اجراء بايد با طراحي مجموعه اي از اقدامات برخي از آموزه هاي اسالمي نظير 

رهاي الزم را به بازگشت عظمت از دست رفته اين مهم مي تواند بست. را متناسب با نياز و مقتضيات امروز جامعه اسالمي باز تعريف نمود ...و

 .جوامع اسالمي و اقامه تمدن نوين اسالمي آماده سازي بنمايد
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