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نظریههای انحطاط تمدن اسالمی
جهانبخش

ثواقب*1

(دريافت 1399/12/03 :پذيرش)1400/08/08 :

چکیده
برآمدن و برافتادن تمدنهای گوناگون بشری از حوادثي بوده که توجه بسیاری از انديشمندان
که در سدههايي از تاريخ ،از درخشش خیرهکنندة علمي برخوردار بود ،اما در ادامۀ حیات
خويش به افول علمي دچار شد ،اذهان انديشمندان و پژوهشگران را به پرسش در چگونگي و
چرايي علت افول يا انحطاط آن درگیر ساخت .پرسش قابل طرح اين است که آيا در بررسي
انحطاط تمدني اسالم ،جدای از علل و عواملي که استدالل شده ،نظريه يا نظريههايي مطرح
شده است؟ هدف اين مقاله ،ارائه و دستهبندی نظريههای انحطاط تمدن اسالمي از خالل علل
و عوامل گوناگوني است که در اين باره مطرح شده است .يافتۀ پژوهش نشان داده است که از
ديدگاههای مطرحشده در چرايي افول تمدن اسالمي ميتوان نظريههايي را برساخت که يا نگاه
به عوامل درونتمدني دارند يا به عوامل برونتمدني نظر کردهاند.
واژههای کلیدی :تمدن اسالمي ،انحطاط ،نظريههای تهاجمات بیروني ،نظريههای
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در حوزة تاريخ ،تمدنپژوهي و جامعهشناسي را به خود معطوف کرده است .تمدن اسالمي نیز
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 .1استاد تاريخ دانشگاه لرستان ،خرمآباد ،ايران.
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مقدمه
گسترش سريع جغرافیايي اسالم و پیشرفت علمي و تمدني شگرف مسلمانان و نیز
زوال و افول تمدن اسالمي پس از سدهها درخشش و پرتوافشاني ،توجه بسیاری از
انديشمندان را به خود جلب کرده است .اين انديشمندان در قالب کتاب يا مقاله به
بررسي عوامل پیشرفت يا انحطاط تمدن اسالمي پرداخته و معموالً به ارائۀ فهرستي از
عوامل گوناگون که در پیشرفت يا انحطاط مؤثر بودهاند بسنده کرده و نظريۀ خاصي را
مطرح نکرده اند .باوجوداين با تعمق در مباحثي که دربارة انحطاط تمدن اسالمي مطرح
شده ميتوان به نظريههايي دست يافت يا نظريههايي را استنباط کرد که در قالب آنها
است که دربارة انحطاط تمدن اسالمي ارائه شده است يا ميتوان ارائه کرد .برخي از
اين نظريهها را ميتوان از نظريههای عام و کلي که از سوی تمدنپژوهان ،جامعهشناسان
و فیلسوفان تاريخ دربارة انحطاط تمدنها ارائه شده است دريافت کرد و دربارة انحطاط
تمدن اسالمي نیز بهکار بست؛ نظیر نظريۀ زيستي ـ چرخهای يا دوریبودن تاريخ و
تمدن؛ نظريۀ عصبیت ابنخلدون؛ نظريۀ ساختاری و تضاد دانش و ارزش ويل دورانت
و نظريۀ چالش و پاسخ آرنولد توينبي .افزونبراين ،نظريههايي نیز خاص تمدن
اسالمي مطرح شده است که به زوال و انحطاط آن پرداختهاند .در اين مقاله بهدلیل
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بهتر بتوان اين مقوله را تبیین کرد .بنابراين ،هدف اين مقاله ،طرح و بحث نظريههايي

رعايت حجم آن ،فقط موارد مهمي از نظريههای خاص انحطاط تمدن اسالمي در دو
بُعد دروني و بروني مطرح و به شرح و بسط آنها پرداخته ميشود .اين پژوهش که از
در مرحلۀ تبیین ،بهشیوة توصیفي ـ تحلیلي انجام شده است.
190

] [ DOR: 20.1001.1.23221941.1401.14.1.12.8

نوع بررسي آراء و نظريههاست ،در مرحلۀ گردآوری اطالعات ،بهروش کتابخانهای و
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پیشینۀ پژوهش
با اينکه مقاالت متعددی دربارة علل و عوامل انحطاط تمدن اسالمي به زبانهای
اروپايي ،عربي و فارسي منتشر شده که نام بردن از آنها به تطويل ميانجامد ،اما بیشتر
به بررسي اين عوامل از ديدگاه انديشمندان جهان اسالم پرداخته و به طرح نظريههای
انحطاط توجه نداشته اند .برای نمونه علل انحطاط مسلمانان يا جوامع اسالمي را ،موثقي
( )1373در انديشۀ سیدجمالالدين اسدآبادی؛ ارجیني ( )1387از ديدگاه امام خمیني؛
عالمي ( )1389در انديشۀ سیدحسین نصر؛ الهيتبار ( )1392از ديدگاه مطهری و
شريعتي؛ حیدری ( )1395از ديدگاه شکیب ارسالن ،بررسي کردهاند .در نوشتههايي که
به مقولۀ کلي انحطاط تمدن اسالمي پرداختهاند نیز ميتوان به مواردی اشاره کرد که
بهطور خاص در علل عقب ماندگي تمدني مسلمانان نگاشته ،دو دسته عوامل داخلي
(نظیر جهل ،علم ناقص ،فساد اخالقي ،ترس ،ناامیدی و استبداد) و خارجي (تأثیر و
نفوذ کشورهای غربي در اَشکال سیاسي ،اقتصادی و تبلیغي در جهان اسالم و
هم جواری کشورهای اسالمي با کشورهای استعماری) را در فرايند انحطاط مؤثر دانسته
است (ارسالن ،بيتا ،صص .)142 -75.سمیح عاطفالزين لبناني در بررسي علل
ضعف مسلمانان در اثر خويش ،فهرستي از عواملي را که هم به حوزة انديشهای
مسلمانان (الزين1398 ،ق ،صص )38 -20.و هم به حوزة تطبیق عملي اسالم در متن
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توجه آنها بیشتر به ذکر عوامل انحطاط است .شکیب ارسالن (بيتا) در کتابي که

زندگي مربوط بوده (همان ،صص ) 52 -38.ارائه داده و از تأثیر عوامل بیروني نیز غافل

نمانده است (همان ،صص .)110 -47.شاپرا ( )2008در کتاب تمدن مسلمانان؛ علل
عوامل ديگری در اين امر دخالت داشته است (تفکیک اسالم و مسلمانان) ،ابتدا ضمن
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افول و نیاز به اصالح 1با طرح اين پرسش که آيا اسالم مسئول اين انحطاط بوده يا
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طرح نظريۀ توسعه و زوال ابنخلدون ( ،)Chapra, 2008, pp. 17-34بدون اينکه نظريۀ
خاصي دربارة انحطاط تمدن اسالمي ارائه دهد ،به عواملي که در انحطاط مسلمانان
دخالت داشته د ر قالب انحطاط اقتصادی ،علمي و تکنولوژی و انحطاط اجتماعي
پرداخته است ( .)ibid, pp.45-149او سپس راهبردی را برای اصالح و بازگشت دوبارة
اجتماع يا دولت اسالمي مطرح کرده است ( )ibid, pp.164-195و بارها تأکید کرده که
اسالم عامل انحطاط مسلمانان نیست ( .)ibid, p.45, 53, 155آقاياني چاوشي ()1382
در مقالۀ «عوامل سموّ و انحطاط العلوم في الحضاره االسالمیه» به عوامل رشد علوم در
دورة اعتالی آن در تمدن اسالمي ،سدة 4ق10/م دورة حکومت آلبويه (،1382
صص ) 204 -196.و سپس به عوامل مختلف (سیاسي ،مذهبي ،فکری و )...انحطاط
خاصي اين موضوع را بررسي کرده و بر وضعیت علم هم تأکید داشته ،به طرح نظريه
دربارة انحطاط نپرداخته است .عادل زيتون ( )2009در مقالۀ «الحضارة
العربية اإلسالمية ،قراءة في قصة التدهور
واالنحطاط» که قرائت داستان افول و زوال تمدن عربي ـ اسالمي و فاقد طرح
نظريۀ خاصي است ،به اجمال به عوامل داخلي و خارجي مؤثر در انحطاط تمدن اسالمي
اشاره کرده است .در عوامل داخلي به عوامل سیاسي ،اقتصادی ،اخالقي و علمي (علوم
و مؤسسات) پرداخته و در عوامل خارجي به چند رويداد نظیر سقوط سیسیل بهدست
نورمانها ،جنگ های صلیبي ،حمالت مغوالن و سقوط اندلس اشاره کرده است .تیجاني
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علوم پس از آن برهه پرداخته است (همان ،صص ،)208 -205.که چون در دورة

احمد آشیمي ( )2016از دانشگاه مالزی ،در مقالهای که دربارة عوامل مؤثر بر ظهور و
زوال تمدن اسالمي است ،پس از تعاريفي دربارة تمدن ،بیشتر به ويژگيهای تمدن
( )Ashimi, 2016, pp. 181-182و به عوامل ظهور تمدن اسالمي (نظیر قدرت معنوی،
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اسالمي (توحیدگرايي ،جهانشمولي ،عقلگرايي معتدل ،تساهل و يکپارچگي متعادل)
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توانايي تبديل آرمانهای قرآني به رفتارهای روزانه ،آزادی فکری ،آزادی سیاسي،
توانايي بهرهگیری از تجربیات بشری فارع از نژاد و قومیت آنان ،روحیۀ
جستوجوگری دانش) ( )ibid, pp. 182-183پرداخته و در پايان به اختصار (سه
پاراگراف) به عوامل انحطاط اشاره کرده که به انحطاط اخالقي برگرفته از مبحثي از
محمد عمر شاپرا و افول اجتهاد براساس نظر محمد اقبال بسنده کرده است ( ibid, p.

 .)183اريک چاني ( )2016در مقالۀ «دين و ظهور و سقوط علوم اسالمي» درپي آن
است که توضیح دهد چرا موج تولید علمي در جهان اسالم قرون وسطايي کاهش
يافت؟ برای بررسي اين پرسش ،او اطالعات مربوط به تولیدات فکری از مجموعۀ
کتابخانۀ هاروارد و فهرست کتابهای استانبول سدة هفدهم را جمعآوری کرده و نشان
کاهش يافته است .او با بهره گیری از الگوهای تجربي ،اين کاهش را با تغییرات نهادی
مرتبط مي سازد و نقش رهبران مذهبي را در ايجاد اين تحوالت مؤثر دانسته و نتیجه
گرفته که شو اهد با اين ادعا که افزايش قدرت سیاسي اين نخبگان باعث کاهش علم
شده است ،مطابقت دارد (.)Chaney, 2016, pp. 1-41

هیس )2017( 2نیز در کتابي با عنوان انحطاط

()Inhetat-The Decline Paradigm...

که مجموعۀ هشت مقاله از نويسندگان مختلف را گردآوری کرده است ،بیشتر به «تأثیر
و تداوم پارادايم انحطاط در نگارش تاريخ فرهنگي عرب» توجه دارد .در يکي از اين
مقالهها از مانفرد سینگ 3با عنوان «زوال اسالم و ظهور انحطاط :جذابیت
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داده که نسبت کتاب هايي که به موضوعات علمي اختصاص داده شده در قرون وسطي

گسستهبازیهای زباني دربارة زوال در سدههای  19و  ،»20بیشتر به چرخشهای زباني
دربارة انحطاط در اروپا و آمريکا و سپس بهصورت واکنشي در برابر آن در جوامع
خود بهعنوان نمونۀ تمدن پیشرفته ،در مقايسهای ،انحطاط تمدن اسالمي را مطرح کردند
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اسالمي پرداخته که چگونه مسلمانان در بازی غربيها ـ که با معیار قرار دادن تمدن
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ـ به واکنش پرداختند و اين عبارت را بهکار بردند .مسلمانان ضمن دفاع از اينکه اسالم
انحطاط نیافته و حیات دارد ،به بررسي انحطاط در میان مسلمانان پرداختند .اين مقاله
به ويژه به واکنش انديشمندان معاصر مسلمان نظیر سیدجمالالدين اسدآبادی ،محمد
عبده ،سید قطب ،رشید رضا ،طه حسین ،البستاني؛ طهطاوی و همکاران پرداخته که
وضعیت کشورهای عربي را به ويژه از جنبۀ آموزشي و علمي مطرح کرده و ضمن طرح
عوامل عقبماندگي آنان ،برنامههای اصالحي خود را برای پیشرفت اين جوامع ارائه
کردهاند ( .)Sing, 2017, pp. 11-70اين مقاله نیز به طرح نظريه درباره انحطاط تمدن
اسالمي نپرداخته است .در اين میان ،کافي ( )1388به «نظريۀ انحطاط و اصول ششگانۀ
تکامل انساني از نظر سیدجمالالدين اسدآبادی» پرداخته و سعیدینیا ( ،)1390در
مطرح کرده است .بنابراين ،مقالۀ پیشرو دربارة ارائۀ نظريههای انحطاط تمدني از
نوآوری برخوردار است.
مفهومشناسی
«نظريه» 4مفهومي گسترده و فراگیر است که تعاريف گوناگوني از آن ،بهويژه در حوزة
علوم اجتماعي و جامعهشناسي ،ارائه شده است .برای مثال؛ نظريه اصلي کلي يا انتزاعي
در درون حوزهای معرفتي است که تصويری روشن و نظاممند از برخي موضوعات آن
حوزه ارائه ميدهد؛ نظريه متشکل از مجموعهای از گزارههاست که با يکديگر ارتباط
منطقي دارند و ميتوانند بخشي از واقعیت را تبیین کنند؛ يا اينکه نظريه چارچوبي است
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بررسي «علل افول علمي تمدن اسالمي» ،چند نظريه را بهعنوان مقدمۀ بحث خويش

که به مجموعهای از مفاهیم ،بهشیوهای قابل فهم و معنادار از طريق توضیح رابطه بین
آنها نظم ميبخشد (ر.ک .کافي ،1393 ،ص.)183 .
و تنزل (جبران مسعود ،1376 ،ج/1 .ص )298 .و در فارسي بهمعنای فروافتادن،
194

] [ DOR: 20.1001.1.23221941.1401.14.1.12.8

«انحطاط» واژهای عربي از باب انفعال بهمعنای دوران پست ،عقبماندگي ،پاشیدگي
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فروآمدن ،پستشدن و به پستي گرايیدن است (معین ،1376 ،ج/1 .ص .)370.در
اصطالح« ،انحطاط ،افول از معیارهای شناختهشدة کمال ،شرايط جامعه که در آن،
ارزش ها ،رسوم ،اعتماد و اطمینان  ...بهعلت  ...فرسودگي اخالقي و روحي در حال
سقوط و زوال است» (آقابخشي و همکاران ،1383 ،ص« .)164 .انحطاط» يک مفهوم
نسبي و مقايسهای است و هنگامي قابل تصور است که يک فرد يا گروه را در دو حالت
يا زمان متفاوت با خود مقايسه کنیم .يکي در حالت يا زمان اوج و ايستادگي و ديگری
در حالت يا زمان فرو افتادگي و پستي.
«تمدن» :تعاريف گوناگوني از آن ارائه شده است که بیان همۀ تعاريف و ديدگاهها،
به تطويل مقاله ميانجامد .بهاجمال« ،تمدن» (در عربي الحضاره) واژهای عربي از باب
زندگي شهرنشینان درآمدن و همکاری افراد يک جامعه در امور مختلف اجتماعي،
اقتصادی ،ديني ،سیاسي و  ،...آمده است (راغب اصفهاني ،1412 ،ص241 .؛ جبران
مسعود ،1376 ،ج/1 .ص540 .؛ معین ،1376 ،ج/1 .ص .)1139 .از نظر اصطالحي،
تمدن به شکل کلي آن ،عبارت از نظمي اجتماعي است که در نتیجۀ وجود آن ،خالقیت
فرهنگي امکانپذير ميشود و جريان پیدا ميکند (دورانت ،1385 ،ج/1 .ص.)3.
درحقیقت ،فرايند تمدن از زماني شکل ميگیرد که شهرنشیني آغاز ميشود و بشر
مرحلۀ زندگي بدوی را ترک ميکند (رک .همان ،صص .)5 -3.تمدن ادامۀ هويت
فرهنگي و مرحلهای متعالي تر از آن است و اگر در مفهوم عام معنا شود ،تمدن به تمامي
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تفعّل و معادل « »Civilisationبرگرفته از واژة التین « ،»Civitasبهمعاني شهرنشیني ،به

میراث و جنبههای مادی و معنوی زندگاني بشر اطالق ميشود که در يک نظام
 ،1384ج/1 .ص7.؛ الهيتبار ،1392 ،ص23 .؛ فوزی و صنمزاده ،1391 ،صص.)17 -9.
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شهرنشیني با ساختارهای مشخص سیاسي و اجتماعي تبلور مييابد (رک .شريعتي،

جامعهشناسي تاريخي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ دورة  ،14شمـارة  ،1بهار و تابستان 1401

در اين پژوهش ،همین معنا از تمدن درنظر گرفته شده و مراد از تمدن اسالمي،
تمامي میراث و جنبههای مادی و معنوی مسلمانان است که در دوران مجد و عظمت
تمدني خود به آن دست يافته و به بشريت عرضه کردهاند .مراد از انحطاط تمدن
اسالمي نیز بروز حالت عقب ماندگي ،پاشیدگي و تنزل تمدني در میان مسلمانان است
که درخشش علمي ايشان به ضعف و رکود تبديل شد.
نظریههای خاص افول تمدن اسالمی
مفاهیم «افول»« ،انحطاط» و «زوال» بر تصورات آکادمیک و عمومي اروپايیان از اسالم از
اوايل سدة  19بهبعد تأثیرگذار بود .بهبیان ساده ،ايدة اصلي اين بود که «تمدن اسالمي»
شکلگیری اين گفتمان را مي توان در سه فرايند که در اواخر سدة نوزدهم به اوج خود
رسید ،دنبال کرد .1 :ايجاد مطالعات ديني بهعنوان زمینههای مستقل تحقیقات علمي در
اروپا و اياالت متحده؛  .2استفاده از دين بهعنوان مقولهای برای رتبهبندی فرهنگها،
نمايش آثار هنری آنها و توضیح رفتار انسان؛  .3ظهور گفتمان جهاني درمورد اسالم و
ايجاد زمینهای دانشگاهي بهنام مطالعات اسالمي .در جريان اين فرايندها ،اسالم با سه
ويژگي اصلي تعريف شد :تفاوت آن با مسیحیت ،شخصیت آن بهعنوان «دين سیاسي» و
شکل توحید «سترون» (غیرجذاب) که همۀ آنها حاشیهنشیني آن را در اين زمینه توجیه
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نقش اصلي سابق خود را در جهان ازدست داده و در رکود و انفعال قرار گرفته است.

ميکرد (.)Sing, 2017, p. 11

در اين مطالعات اسالمي ،اروپايیان با ارائۀ نمونههايي از رفتار علمي اسالم در
تمدني از طريق يک گفتمان جهانيشده از سدة 19م ساختند .حتي در تجزيه و تحلیل
اسالمگرايي در سدههای  20و 21م اين ايده به چشم ميخورد که کینۀ مسلمانان از
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گذشته و حال ،طبقهبندیهايي از اسالم ،ناظر به دورههای ظهور و شکوفايي و انحطاط
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غرب را ميتوان واکنشي روانشناختي به «افول» اسالم توضیح داد .افول اسالم تنها يک
انتساب نبود ،بلکه خودپندارة بسیاری از نويسندگان از شمال آفريقا تا جنوب آسیا را از
سدة نوزدهم به بعد شکل داد .مفهوم زوال و انحطاط بهطور گسترده توسط ترکها،
اعراب و ايرانیان ،همچنین مسلمانان هند و اندونزی مورداستفاده قرار گرفت که بهنظر
ميرسد تصور يک تاريخنگاری از جوامع عرب يا مسلمان بدون خودپندارة آنان از ايدة
افول و انحطاط غیرممکن باشد ( .)ibidتوجه نويسندگان مسلمان و غیرمسلمان به مقولۀ
انحطاط تمدني اسالم موجب شد که در بررسي عوامل ضعف و انحطاط يا
عقبماندگي جوامع اسالمي پژوهشهايي انجام دهند که بسیاری از آنها شرح و تحلیل
اين ضعف و افول است و از درون اين بررسيها نظريههايي نیز ميتوان برساخت.
نظريه های افول تمدني اسالم در قالب دو دسته :نظريههای درون ساختاری و نظريههای
برخي از اين نظريهها در قالب همین دستهبندی اشاره ميشود:
نظریۀ تهاجمات بیرونی (عوامل برونساختاری)
اين نظريه با رويکرد به عوامل برونساختاری ،تهاجماتي که سرزمینهای اسالمي را
نشانه گرفتند و خسارات و ويرانيهای زيانباری درپي داشتند ،در انحطاط تمدن
اسالمي مؤثر دانسته است؛ ازجمله جنگهای صلیبي از طرف غرب و يورش مغوالن از
سوی شرق و پديدة استعمار غرب.
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برونساختاری قابل تقسیماند که هرکدام زيرمجموعههايي را دربرميگیرند .در ادامه به

الف)جنگهای صلیبی
جنگ های صلیبي میان جهان غرب با اسالم ،حدود دويست سال و در نُه دوره جنگ،
مسیحیان اروپا به مشرق و اشغال اراضي مقدسه راه يافتند .آخرين دورة جنگها که
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رخ داد .با نخستین دورة اين جنگها که از  1096تا 1099م 489 /تا 492ق طول کشید،
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جنگ نهم صلیبي نام گرفت از  1271تا 1272م (671-669ق) به درازا کشید و به
اخراج اشغالگران صلیبي از بیتالمقدس و ساير نقاطي که در فلسطین در تصرف آنان
بود ،انجامید .ازآنروی که جنگجويان مسیحي اروپايي ،صلیب و عالمت صلیب را بر
پرچمها و لباسهای خود نصب کردند به جنگهای صلیبي شهرت يافتند .در بررسي
بروز اين جنگها ،علل و عوامل متعددی از سوی صاحبنظران مطرح شده (رک.
بارکر ،1325 ،صص8 -5.؛ دورانت ،1385 ،ج/4 .صص790 -783.؛ لوبون ،1334 ،ص.
 400و بعد؛ امیرعلي ،1401 ،ص323 .؛ وات ،1373 ،صص )131 -129.که
اسالمهراسي 5از علل برجستۀ اين جنگها بوده است .گسترش و نفوذ روزافزون اسالم
در اروپا و قلمرو مسیحينشین و عقبنشیني مسیحیت دربرابر آيین اسالم ،موجب
را جهت تضعیف و نابودی توان و قدرت و وحدت مسلمانان بهکار بستند (رک .حتي،
 ،1366ص806 .؛ خالدی و فروخ ،بيتا ،ص25 ،24 .؛ بارکر ،1325 ،ص2 .؛ حائری،
 ،1368ص.)32 ،31 .
ويل دورانت1981-1885( 6م) راز کینۀ خاموشيناپذير غرب نسبتبه اسالم را در
همان پیشرویهای اولیۀ مسلمانان در قلمرو مسیحي و پیروزیهای آنان بر مسیحیان
ميداند که بهرغم تبادالت فرهنگي در دوران جنگهای صلیبي ،همچنان ادامه يافت.
بهعقیدة او ،مسیحیان سه سدة تمام شاهد پیشرفت مسلمانان بودند که پیوسته
واليتهای مسیحي را يکي پس از ديگری ميگرفتند و اقوام مسیحي را پیاپي به قلمرو
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ترس جهان مسیحي شد و آنها که موقعیت خود را در تهديد ميديدند ،کوشش خود

نفوذ خود ميبردند .دست های نیرومند مسلمانان را باالی سر تجارت مسیحي احساس
آن ميرفت بهوقوع پیوست .دو تمدن رقیب در جنگهای صلیبي با هم تصادم کرد و
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ميکردند و همهجا ميشنیدند که مسیحیان را کافر ميخواندند؛ عاقبت پیکاری که انتظار
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نخبۀ مردان شرق و غرب ،همديگر را به خون کشیدند .اين دشمني دوطرفه در همۀ
تاريخ قرون وسطي عاملي مؤثر بود (دورانت ،1385 ،ج/4 .صص .)435 -434.بهتعبیر
کارديني ،خوف و هراسي که اسالم در ازمنهای دراز بر اروپا تحمیل کرده بود ،بهسادگي
زائلشدني نبود (کارديني ،1393 ،ص.)499 .
بنابراين ،به رسمیت نشناختن دين اسالم و پیامبر آن از سوی غرب و ارائۀ تصوير
نادرستي از آن در سدههای میاني؛ ايجاد نوعي اسالمهراسي در غرب؛ سرعت انتشار
اسالم در مناطق مختلف جهان در سدههای میاني؛ ارائۀ تصوير خشن ،خشونتطلب و
خونريز از دين اسالم از سوی غرب؛ در زمرة عوامل پیدايش موضعگیری خصمانۀ
غرب دربرابر تمدن اسالمي (عوض ،1393 ،صص )355 -349.و اقدام به واکنش
مسیحیت مينگريست ،اما زمانيکه سرعت و عظمت گسترش آن و احتمال تهديد
سیاسي و مذهبي اش برای منافع غرب آشکار شد ،روابط میان اين دو جهان بهشکلي
فزاينده رو به سردی رفت تا آنکه سرانجام آشکارا در برابر يکديگر قرار گرفتند .از
سده های دوم و سوم هجری /هشتم و نهم میالدی ،مسیحیان غربي ،اسالم و جهان
اسالمي را به چشم دشمني مينگريستند که بايد با آن به مخالفت پرداخت تا موجوديت
خود را حفظ کنند و تصوير اين دشمني ،تصويری انباشته از اصول اعتقادی بود (گومز،
 ،1380ج/2 .ص.)738.
جهان مسیحي پس از فعالیتهای فکری ـ فرهنگي و تبلیغي واژگونه و نادرست
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نظامي بوده است .در آغاز ،جهان مسیحي اسالم را به ديدة يکي از فرقههای ارتدادیتر

علیه اسالم ،چون در جلوگیری از پیشروی آن موفقیتي کسب نکرد ،به رويارويي
مختلف جنگهای صلیبي به مدت دو سده رقم خورد .در خالل اين جنگها ،دشمني و
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نظامي دست زد تا شايد بتواند مسلمانان را از مناطق مسیحي بیرون براند که دورههای
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کینهتوزی پاپ ها و ارباب کلیسا ،امرا و سالطین مسیحي اروپا از اسالم و مسلمانان
بهشديدترين وجه نمودار شد .رفتار صلیبیان در جنگهای صلیبي براساس قساوت و
بي رحمي و همراه با قتل و کشتار بود (رک .امیرعلي ،1401 ،صص328 -321.؛ لوبون،
 ،1334ص .)422 .جنگهای صلیبي بهدنبال خود ويراني و تباهي باقي گذاشت .غالب ًا
همۀ شهرهايي که در دست صلیبیون بود ،مخصوصاً شهرهای طول ساحل مديترانه
دستخوش ويراني شدند .اين جنگها احساس ناخوشايندی را در میان مسلمانان و
مسیحیان پديد آورد که بعدها نیز دوام يافت (حتي ،1382 ،صص.)340 -339.
به رغم اين ستیزه و دشمني ،تبادالت فرهنگي و علمي مختلفي نیز بین مسلمانان و
اروپايیان صورت گرفت و ت مدن اسالمي ازاين راه بر اروپا تأثیر نهاد و نهايتاً موجب
 ،1371ص488 .؛ دورانت ،1385 ،ج/4 .صص821 -815 ،435-432.؛ لوبون،1334 ،
صص427 -420 .؛ عزتي ،بيتا ،صص .)135-125 .از نظر اقتصادی و فرهنگي ،جهان
اسالم تمدن و هنر پیشرفته خود را بر زندگي سادة دهقاني اروپای التین گستراند
(توينبي ،1355 ،ص .)222 .بهتعبیر دورانت؛ مغربزمین ،جنگهای صلیبي را باخت،
ولي در جنگ اعتقادات پیروز شد .همۀ جنگاوران مسیحي از ارض موعود بیرون رانده
شدند ،اما مسلمانا ن که پیروزی ديرآمده خونشان را مکیده بود و مغوالن ،ديارشان را به
ويراني داده بودند ،بهنوبۀ خود ،به دوران تاريک ناداني و نداری دچار شدند؛ در
صورتيکه مغربزمینِ شکستخورده ـ که از کوششهای مداوم ،تجربه آموخته و
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رنسانس علمي در اروپا شد (دربارة اين تأثیرات ،رک .بارکر ،1325 ،صص17 -2.؛ لي،

شکستها را از ياد برده بود ـ عطش علم و عالقه به ترقي را از دشمنانش فرا گرفت و
/4صص.)435 -434.
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میدانهای عقل را پیمود و با سربلندی به دوران رنسانس قدم نهاد (دورانت ،1385 ،ج.
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از اين دوران ،کار تبلیغ مسیحیت در بین مسلمانان آغاز شد ،زيرا صلیبیون با
شکست نظامي در جريان اين جنگها دريافتند که راه آرام تغییردادن دين مسلمانان بهتر
از برانداختن آن از طريق نظامي است .بنابراين با تأسیس فرقههای مذهبي و گستردن
دامنۀ فعالیت آنان به شرق اسالمي و در ادامه با تأسیس مدارس زبانهای شرقي و
مؤسسه های مطالعات شرقي ،در ترويج مسیحیت در جوامع اسالمي به فعالیت پرداختند
(حتي ،1382 ،صص .)342-341 .ازاينرو ،کساني انزواطلبي تمدن اسالمي و قطع
ارتباط آن با خارج در اثر جنگهای صلیبي را يکي از عوامل عقبماندگي تمدن
اسالمي بهشمار آوردهاند ،زيرا اين حالت انزوا ،موجب ازبین رفتن خالقیت در تمدن
اسالمي و بروز تمايالت تجزيهطلبانه و تعصبآمیز در جامعه اسالمي شد (زرينکوب،
درمجموع .،جنگ های صلیبي ،اثرات نامطلوبي بر مسلمانان و تمدن اسالمي داشت.
در ارزيابي لوبون فرانسوی ،هنگام جنگهای صلیبي،
مشرق از برکت اسالم ،اعلي درجه ترقي را داشت و برعکس ،اروپا کامالً در تاريکي
توحش و بربريت فرو رفته بود .صلیبیان مردمي وحشي بودند که دوست و دشمن ،خودی و
بیگانه را قتل و غارت کرده ،حتي ذخاير نفیس علمي و فني قسطنطنیه را که از يونان و روم
باقي مانده بود برباد داده و نابود کردند .ازاينرو ،مردم مشرق از اين وحشيها انتظار فايدهای
نداشتند و فايدهای هم نبردند .تنها نتیجۀ غیرمفیدی که عايد مشرق شد تنفری بود که از غرب
حاصل کرد .جهالت ،رذالت ،توحش و درندگي آمیخته به جنون ،خلف عهد و نقض سوگند
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 ،1380ص.)30 .

صلیبیان ،مسلمانان را از آنان متنفر ساخت (لوبون ،1334 ،ص.)421 .

لوبون قتل ،خونريزی ،قساوت ،شقاوت و فساد صلیبیان را در خالل اينجنگها از
جنگ ها فاقد خرد و چیز خطرناکي دانسته ،در زنجیرة تسلسل تأثیرات و آمیختگيهای
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نتايج مضر آن ميداند (همان ،ص .) 422 .استیون رانسیمان که ايمان صلیبیان را در اين
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متقابل میان شرق و غرب که تمدن اروپايي از آن رويیده است ،جنگهای صلیبي را
حادثهای مخرب و اندهزا بهشمار آورده است .ميگويد در اين جنگها« ،آز و بيرحمي،
آرمانهای متعال را آلودند ،خودپسندی کور و کوتهبیني ،تهور و استقامت را بدنام
کردند .جنگ مقدس در ذات خود چیزی جز نمايش مطول طرد عقیدة ديگران در زير
لوای نام خدا نبود که خود ارتکاب گناه برضد روحالقدس است» (رانسیمان،1360 ،ص.
 .) 596ازجمله تأثیر بر نظام فکری و فرهنگي ـ اجتماعي خاورمیانه؛ ايجاد روحیۀ
بي تفاوتي در میان مسلمانان؛ اختالط نژادی صلیبیان با بومیان سوريه؛ رواج روحیۀ
بياعتنايي و انزواطلبي در مناطق مسلماننشین که بهتصرف صلیبيها درآمده بود؛ رشد
تکايا و خانقاهها و زوايا؛ شکلگیری فرقهها و طريقتهای صوفیانه؛ رونق فساد
بهدلیل دوربودن از نظام خانواده بهوجود آوردند)؛ تخريب شهرهای اسالمي؛ قتلعام
عمومي؛ نابودی و سوزانده شدن کتابهای علمي مسلمانان و بسط نفوذ سیاسي و
تجاری دولت فرانسه در قلمرو اسالمي (ناصری ،1373 ،ص75 .؛ زکار ،2003 ،ج.
/2صص437-429.؛ جاناحمدی ،1388 ،ص246 .؛ واليتي ،1388 ،صص.)160 -159.
نهايتاً با آنکه اروپا در خالل اين جنگها از تمدن و هنر پیشرفتۀ مسلمانان بهره برد و
در تجارت و لوازم زندگي و اسباب معاشرت آنها تغییرات مثبتي پديد آورد ،از دشمني
تاريخي و ديرپای غرب مسیحي با مشرق اسالمي هرگز کاسته نشد و در هنگام حملۀ
مغول به سرزمین های اسالمي تا سرحدِّ امکان با آن مهاجمان همکاری کرد و مغوالن را
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اجتماعي؛ رواج فساد و فحشا (که سربازان مختلف ،اعم از ترک ،کُرد ،عرب و فرنگي

منجي خود برشمرد.
باشد .انداختن بار اين انحطاط بر گردن جنگهای صلیبي ،ناديدهانگاری ساير عوامل،
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بهويژه زمینههای دروني جامعۀ اسالمي در دورههای مختلف تمدني خويش است ،اما
بهعنوان يک نظريه در کنار ديگر نظريه ها با ضريب تأثیر معقول آن ،قابل طرح و تأمل
است.
نظریۀ هجوم ویرانگر مغولها
يکي از نظريههايي که در عوامل بیروني انحطاط تمدن اسالمي در بیشتر نوشتهها مطرح
شده ،هجوم مغوالن و سپس تتاران به قلمرو اسالمي است که پیامد ويرانگر و
خسارتهای فراواني در عرصۀ علمي و تمدني بهجا گذاشت .در يورش مغوالن به
ايران و شکست خوارزمشاهیان ،بسیاری از شهرها نظیر بخارا ،سمرقند ،بلخ ،مرو،
سوزانده شدند و بسیاری از مردم کشته شدند .با ورود هالکوخان مغول به بغداد در
656ق1258/م در اين شهر بهمدت چهل روز تمام غارت و کشتار کردند .در اين کشتار
عمومي ،هزاران دانشور ،عالم و شاعر تلف شدند .کتابخانهها و گنجینههايي که طي
سده ها فراهم شده بود ،در يک هفته ويران يا غارت شد؛ صدها هزار جلد کتاب
سوخت و نابود شد و خالفت عباسي در آسیا پايان گرفت (دورانت ،1385 ،ج.
/4صص431 -430.؛ امیرعلي ،1401 ،صص .)395-393 ،390 -387 .افزونبر نابودی
نهادها و مراکز علمي نظیر مدارس ،کتابخانهها ،رصدخانهها و  ،...از ديگر پیامدهای
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هرات ،نیشابور ،ری و  ...دچار غارت و کشتار و خرابي شدند .کتابخانههای بزرگي

حملۀ مغوالن به جهان اسالم ،انحطاط تفکر فلسفي بود .اين امر به افول تمدن اسالمي
کمک کرد .از ديدگاه فشاهي ،تفکرات فلسفي که متکي به علوم طبیعي بود در قوت
بورژوازی را پرورش دهد .اما با حملۀ مغول و سپس حملۀ تیمور ،شهرنشیني نابود شد
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و به دنبال آن ،فلسفه رو به انحطاط رفت و عرفان جای آن را گرفت که تمايلي به
رياضیات و فلسفۀ طبیعي نداشت ،درنتیجه بورژوازی شهری که متکي به دانشهای
طبیعي (علوم) بود نابود شد (فشاهي ،1354 ،ص.)238 .
بهنقل دورانت ،هیچيک از تمدنهای تاريخ چون تمدن اسالم دچار چنین ويراني
ناگهاني نشده است .وقتي موج خونین مغول بازپس رفت ،آنچه برجای ماند عبارت بود
از اقتصادی بهشدت آشفته ،قناتهايي ويران يا مسدود ،مدرسهها و کتابخانههايي
سوخته ،دولتهايي چنان فقیر و ضعیف و ازهم گسیخته که قدرت ادارة کشور را
نداشتند و نفوسي که به نیم تقلیل يافته و روحیه باخته بودند (دورانت ،1385 ،ج.
/4صص .)432 -431.به طور خالصه ،در ماوراءالنهر و خراسان ،تمدن چندين ساله
ازبین رفت؛ جادة عمومي آسیای مرکزی (جادة ابريشم) که وسیلۀ حملونقل کاالهای
چین و هند به آسیای غربي و اروپا بود ويران شد و نواحي و مناطقي که از حیث
ثروتخیزی مشهور بودند ،نابود شدند يا بهشکل ويرانههايي درآمدند؛ اقسام پیشه و
هنر يا مصنوعات و کارخانههايي که در تمام مرزهای اسالمي رونق داشتند ،نیست و
نابود شدند؛ شهرها به تلهايي از خاک تبديل شدند و کشاورزان بهقتل رسیدند يا در
سپاه مغول مجبور به خدمت شدند؛ هزاران تن از صاحبان پیشه و هنر را به شرق دور
فرستادند تا برای فاتحین کار کنند .اين حادثه حیات عقالني آسیای مرکزی را خاتمه
داد ،زيرا شهرهای اين ناحیه ديگر نتوانستند فعالیت عقالني خود را تجديد کنند ،بلکه
فعالیت آنها صرف مسائل تصوف و چیزهای سطحي و خیالي شد (امیرعلي،1401 ،
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به کلي برباد رفت و مردم به قهقرا برگشتند؛ تمام يادگارهای عظمت و سیادت ديرين

ص.)390 .
گزارش جويني (درگذشت 681ق1282/م) معاصر با لشکرکشي مغول ،از غارت و
و نواحي خراسان ،هرات ،مرو ،نیشابور و عراقعجم ،سند گويايي از خسارت مغول بر
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جهان اسالم است که در نابودی اساس تمدني آن نقش کامالً مخربي داشته است .اين
گزارش بیان مي کند که چگونه مغوالن مظاهر تمدني را و هرچه را سر راه خود
ميديدند ،نابود ميکردند؛ غارت شهرها و روستاها ،آتشانداختن در محلهها ،ربودن زر
و نقد مردم حتي گوشوارههای زنان ،خرابکردن و نابودساختن برخي شهرها ،کشتار
مردم ،غارت انبارهای علوفه برای اسبان خويش و کوچدادن صاحبان حِرَف و پیشه به
سرزمین خويش (جويني ،1366 ،صص .)93-51 .در نیشابور فرمان دادند تا شهر را
چنان خراب کنند که در جای آن بتوان زراعت کرد و حتي سگ و گربۀ شهر را نیز
زنده نگذارند .سپس همۀ مردم شهر را کشتند ،جز چهارصد نفر را که بهعنوان پیشهور
به ترکستان بردند .در اين واقعه ،اماکن و مساکن با خاک يکسان و هر ايوان و قصر و
علم و دانش و هم حامالن آن ،هردو را ازبین برد و نابود ساخت؛ بهويژه در خراسان که
کانون ادب و مجمع ارباب دانش و هنر شمرده ميشد .صاحبان فضل و دانش در
هرکجا بودند ،طعمۀ شمشیر شدند و درحقیقت اين دوره ،دورة قحط و نايابي اهل
دانش و فضل بوده است (امیرعلي ،1401 ،ص.)395 .
اگرچه يورش مغوالن به سرزمین اسالمي پیامدهای زيانباری بهويژه در حوزة
فرهنگي و تمدني داشت ،اما تبیین پديدة انحطاط تمدن اسالمي تنها بر اين عامل ،بدون
درنظر گرفتن ديگر عوامل تأثیرگذار دروني و بروني ،آن را با چالش مواجه ميسازد؛
هرچند بهعنوان يکي از نظريهها ،که نافي ديگر نظريهها در اين باره نباشد ،پذيرفتني
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بقاعي نابود شد (همان ،صص .)93 -92 .اين سیل بنیانکن که جهان را فروگرفت ،هم

است .چراکه مغوالن در دورة دولتسازی (در ايران :دولت ايلخاني) و آمیختگي در
تمدن اسالمي پديد آوردند.
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فرهنگ اسالمي و ايراني ،با کمک انديشمندان مسلمان ،آثار مهمي در حوزة فرهنگ و
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نظریۀ سیطرة تفکر غربی
برخي از انديشه گران ،مواجهۀ تمدن غرب جديد و پديدة استعمار را با جهان اسالم در
افول تمدناسالمي در دورة اخیر مطرح کردهاند .اين مواجهه با پیامدهای مخربي برای
کشورهای اسالمي همراه بود که به نفوذ و سلطۀ سیاسي ،اقتصادی و فرهنگي غرب و
استعمار در اين کشورها ،تجزيۀ جهان اسالم و ايجاد تفرقه و اختالف در میان امت
اسالمي انجامید و از همه مهمتر رکود علمي و عقبماندگي مسلمانان را دامن زد.
داريوش شايگان (1313-1397ش) با طرح موقعیت تمدنهای آسیايي (نظیر ايران،
هند ،چین ،و ژاپن) دربرابر سیر تطور تفکر غربي ،معتقد است با اينکه اين تمدنها در
گذشته میان خود ارتباط داشتند و از اين ارتباط آگاه بودند و همین ارتباط موجب نفوذ
نهفقط به تقدير تاريخي مشترک خود آگاه نیستند ،بلکه هیچگونه ارتباط عمیقي با هم
ندارند .يکي از داليل اين بيتفاوتي و انزوای فرهنگي تمدنهای آسیايي را در اين
ميداند که کعبۀ آمال اين تمدنها ،غرب شده و اين تمدنها نهفقط غربي شدهاند ،بلکه
با خود نیز بیگانه شدهاند .اين بیگانگي نسبتبه يکديگر موجب انزوای فرهنگي ميشود
و هرگونه برخورد واقعي را ناممکن ميکند (شايگان ،1386 ،ص.)174 ،173 .
تمدنهای آسیايي بهرغم اختالفهای فاحشي که از لحاظ ديني و فلسفي با يکديگر
دارند ،نسبتبه روش تقلیلي تفکر غربي با هم در يک گردونۀ تقدير تاريخي قرار

] [ Downloaded from jhs.modares.ac.ir on 2023-01-10

باور اديان در يکديگر و باززايي و آفرينندگي مشترک بود ،اما امروزه تمدنهای آسیايي

گرفتهاند و علتش اين است که اينان از طبیعت ،مبدأ و انسان ،ديدی همانند داشتهاند .با
آنکه در گذشته میان اين تمدنها جنگ و ستیز بود ،فتح و خونريزی روی ميداد ،اين
نميشد ،بلکه برابری قوای مادی و معنوی و اصل تجانس بنیادی معتقدات کموبیش
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برخوردها ماهیت تمدنها را دگرگون نميکرد و موجب نابودی يکي بهدست ديگری
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وجود داشت و هنگاميکه يکي مقهور ديگری ميشد که تمدني رو به زوال بود و اين
برخوردها در عین حال موجب احیای دوبارة نیروهای فرسوده آن ميشد و چهبسا که
اقوام حاکم اندک اندک در فرهنگ ملت مغلوب مستهلک ميشدند و تغییر ماهیت
ميدادند ،مانند مغولها در ايران ،هند و چین .ازاينرو ،در برخورد تمدنهای آسیايي با
وجود تبادالت فرهنگيای که صورت ميگیرد ،اما بیشتر اختالفات تمدنهای غالب و
مغلوب صوری بوده نه ماهوی و جوهری؛ و با وجود تغییر صورتها و قالبها ،ولي
محتوا و بُرد معنوی فرهنگ همچنان خود را حفظ ميکرد (همان ،صص.)177-175 .
شايگان برخورد تمدنهای آسیايي با غرب را از نوع ديگری دانسته است که موجب
بريدگي شد ،نه احیا ،باعث گسیختگي شد نه فوران نیروهای زاينده .علت اين بريدگي
بود؛ تمدن غربي نسبت به فرهنگهای آسیايي فرق ماهوی و جوهری داشت و چون
قدرت و تسلط در کار آن نهفته بود و فقط به پیروزی ساده اکتفا نميکرد و ساخت
جوامع سنتي را از بُن دگرگون ميکرد .اين برخورد باعث فلجشدن بیشتر نیروهای
خالق تمدن های آسیايي شد و دو اصلي که در برخوردهای بارور موجب فوران
نیروهای زاينده مي شد؛ يعني برابری نیروهای معنوی و تجانس ساختي معتقدات ،ديگر
وجود نداشت .ازآنسو استیال ،تجاوز و قدرت هیواليي نفي ميتاخت ،ازاينسو فلج
ذهني ،انفعال ،تسلیم و شیفتگي ظاهر ميشد .اين وضع موجب شد که تمدنهای
آسیايي خود را در برابر غرب ببازند ،سر فرود آورند ،با خود بیگانه شوند و نسبتبه
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را در آن ميداند که برخالف تمدنهای آسیايي که ماهیتشان در اصل کمابیش يکسان

يکديگر بیگانهتر .از آن پس ،ارتباط میان تمدنهای آسیايي از ديدگاه غربي صورت
نتیجهگیری آنها حکم قضاوت قطعي را يافت (همان ،صص.)179-178 .
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گرفت .کتاب های خاورشناسان منبع اطالعات شد ،برداشت آنها مالک حقیقت و
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از نگاه داريوش آشوری (ت 1317ش) نیز تا پیش از آنکه تمدن غرب يکهتاز جهان
شود و تاريخ او تاريخ جهان و مظهر بسط و کمال عقل کل شود و انسان اروپايي و راه
و رسم زندگي او مصداق انسانیت و قلۀ کمال آن شود ،فرهنگها و زندگيهای
رنگارنگ بشری ،هريک در حد ذات خود ،در تناسب با زمین و آسمان ميزيستند .اما
تمدن غربي اين مفهوم را مطرح کرد که انسان جز يک مفهوم و مصداق يا جز يک
شیوة زندگي بر روی زمین ندارد و آن زندگي بورژوازی غربي است و آناني که بدين
پايه نرسند ،در ز مرة وحشي و بربر خواهند بود و جهان بشری بايد خود را در آينۀ
تمدن غربي تماشا کند (آشوری ،1384 ،ص .)95 .درواقع شرق که سدهها در برابر
غرب ايستاده بود و جهان غربي،

شرق را همچون وجه منفي يا نفي خويش

از راه علم و شرق شناسي خويش ،بدان راه يابد و آن را از درون بپاشد .هنگامي که
فرايند پاشیدن آن از درون به پايان رسید و جهانبیني شرقي و ارزشها و سنجههای آن
از درون فروپاشید و شرقي بدل به پارهای از جهان سوم شد ،مسئلۀ شرق و غرب جای
خود را به مسئلۀ رابطۀ شمال و جنوب داد؛ يعني رابطۀ جهان توسعهيافته و
توسعه نیافته .اين وضعیت به ايجاد نوعي حالت رفتاریِ احساس حقارت در برابر غرب
و انسان غربي و خیرگي دربرابر آن را در مردمان غیرغربي پديد آورد که تعبیر به
غربزدگي ميشود (همان ،ص .)97 ،96 .اين تمدن غربي با سیطرة جهانگیری خود
برخالف تمدن های گذشته بشری ،در يک حوزة جغرافیايي محدود نماند و سراسر کره
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مينگريست ،تالش کرد تا از درون ،نهتنها از راه قدرت نظامي و سیاسي خويش ،بلکه

زمین را درنورديد و بنیان همۀ تمدنها و فرهنگها را با تسخیر و تصرف يا نفوذ آشکار
تمدنها اثرهای گوناگون دارند .گاه مايۀ دادوستد فرهنگاند؛ گاه مايۀ دگرگوني بنیادی
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در فرهنگ و تمدن و گاه مايۀ ريشه کن شدن آن و گاه با حل شدن قوم تازنده در قوم
شکستخورده و روانشدن خوني تازه در رگهای فرهنگ و تمدن ،جاني تازه به آن
ميدهند و آن را به مرحلهای تازه فرا ميبرند (همان ،ص .)144 .هجوم غرب به شرق و
جهان اسالم با حمالت پیش از آن نظیر مغولها متفاوت بود .غرب با سالح ديپلماسي
و نفوذ در زير پوست دنیای اسالم (رک .همان ،صص ،)156 -147.آنها را به تسلیم و
حقارت در برابر برتری تمدن غرب و تن دادن به استعمار آن واداشت و آنان را از
منزلت پیشین خود دور ساخت.
اين نظريه که بیشتر بر ديدگاه دوگانهسازی «خودی» و «غیريت» استوار است ،از
غرب يک غیريتي ساخت که در تقابل با جهان اسالم قرار داشت و گاه بدون توجه به
سیطره و هژموني جهان غرب نسبت داد .اين نظريه در قالب يکي از نظريهها برای
تبیین عوامل بیروني مؤثر بر انحطاط تمدن اسالمي قابل دفاع است ،اما بهصورت
تکعاملي و ناديده گرفتن ديگر عوامل ،قابل نقد است.
نظریههای درونساختاری
نظریۀ استحالۀ عوامل زایشی
از ديدگاه گوستاو لوبون فرانسوی1931-1841( 7م) که افول عوامل پیدايش تمدن را
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ضعفها و کاستيهای خودِ مسلمانان ،همۀ عوامل عقب ماندن و زوال آنها را به

سبب انحطاط تمدن ميداند (لوبون ،1334 ،ص ،)786 .نظريۀ استحالۀ عوامل زايشي
تمدن شکل گرفت .در ارزيابي لوبون ،تمدن اسالمي پس از يک دوره نمايش اقتدار و
ساير تمدن ها در سراشیبي انحطاط قرار گرفت؛ اگرچه اين اضمحالل ،هرگز بهمنزلۀ
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دوران طاليي ،از سدة چهارم هجری /دهم میالدی بهبعد ،از حرکت بازماند و همچون
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نابودی کامل نبود ،بلکه اصول ديانت اسالم در طول زمان همچنان اعتبار و عظمت خود
را حفظ کرد و در قالبهای مختلف تمدني تجلي يافت (همان ،ص .)806 .لوبون
مسئلۀ زمان (پیدايش اسالم)؛ خصايص نژادی؛ روحیۀ جنگجويي عرب؛ تأثیر دين اسالم
در وحدتبخشي به مردم گوناگون؛ انگیزهيابي پیروان با گروش به يک کمال مطلوب
(خدا)؛ فتح سرزمینها؛ سیاست تساهل مذهبي نسبتبه مردم سرزمینهای متصرفي؛ و
سادگي مذهب و قواعد اسالم برای مردم مغلوب را ،ازجملۀ عوامل پیشرفت ميشمرد
(همان ،صص .)793 -786.سپس معتقد است که غالب اين عوامل پیشرفت در اثر
تغییراتي به عامل انحطاط تمدني مسلمانان تبديل شدند و آنها را شرح ميدهد (همان،
صص .)799 -795 .اين ديدگاه را برخي از پژوهشگران نیز مطرح کردهاند (رک.
بالندگي فرهنگ و تمدن ،در صورت تداوم ،حیات فرهنگي و تمدني را استمرار
مي بخشند ،اما در صورت تغییر به ضد خود ،به عوامل زوال و تباهي تبديل خواهند
شد .پژوهشگران در بررسي عوامل مؤثر بر زايش ،اعتال و پیشرفت تمدنها ،به عواملي
اشاره کردهاند ،نظیر .1 :علم و توسعۀ دانش؛  .2تعقل و خردگرايي؛  .3ساختار مناسب
اجتماعي؛  .4سازمان فعال اقتصادی؛  .5توسعۀ رفاه عمومي و گسترش عدالت؛ .6
تبعیت از سنن اخالقي منبعث از متن جامعه و موافق با فطرت آدمي؛  .7پایبندی به
اصل وحدت و يکپارچگي اجتماعي؛  .8توسعۀ نظم اجتماعي؛  .9تبعیت جمعي از
قوانین اجتماعي؛  .10رعايت حقوق ديگران و احترام به آن؛  .11پرداخت حقوق متقابل
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يوسفي غروی .)1394 ،بنابر اصل «علت موجده ،علت مبقیه نیز هست» ،عوامل زايش و

دولت و مردم؛  .12پرهیز از خودکامگي دولتمردان و خودداری از ستمپیشگي؛ .13
 .) 32 -31در فهرستي ديگر ،به عواملي چون :امنیت و آرامش؛ غرور و همبستگي ملي
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نگاهباني از حدود سرزمین و تقويت بنیادی نیروی نظامي (جاناحمدی ،1388 ،صص.
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(يا بهتعبیر ابنخلدون ،عصبیت)؛ همکاری و تعاون؛ اخالق؛ تسامح بهمعنای تحمل،
بردباری و صبوری؛ همچنین حفظ وحدت و يکپارچگي؛ دين؛ رفاه نسبي و فشار
اقتصادی و اجتماعي ،اشاره شده است (واليتي ،1384 ،ج/1 .صص.)36 -35 .
بههماناندازه که اين عوامل در پیشرفت تمدني مؤثرند ،نبودشان در زوال و انحطاط
تمدني تأثیرگذار است .همین عوامل زاينده ،در صورت نبود هرکدام ،ميتوانند به شکل
آفاتي تخريبگر ،سقوط جوامع و تمدنها را فراهم سازند .جهل و ناداني ،خردستیزی،
ساختار نامناسب اجتماعي ،عقبماندگي اقتصادی و رويکرد سوداگری و واسطهگری،
اختالف طبقاتي و آشفتگي در بافت طبقاتي جامعه ،ناامني و بيثباتي اجتماعي ،عدم
وحدت و انسجام و همبستگي دروني جامعه ،ستیزه و دشمني ،زايل شدن اخالق از
القیدی و دوری از خدا ،فقر و رفاهزدگي مفرط ،تنبلي و بينیازی؛ تبعیض نژادی؛
حرص و آزمندی؛ و بياعتنايي و ناديدهانگاری حقوق مستضعفان و مظلومان جامعه
(رک .جاناحمدی ،1388 ،صص34 -32 .؛ واليتي ،1388 ،ص )22 .ـ که خصوصیات
عکس موارد پیشیناند ـ در زمرة عوامل انحطاط تمدنهايند .از منظر بررسي تاريخي،
اين مجموعۀ زاينده در زمان رشد تمدني مسلمانان قابل رديابي است (برای آگاهي از
فهرستي از عوامل رشد فرهنگ و تمدن اسالمي ،رک .زرينکوب ،1380 ،صص-30.
41؛ ثواقب ،1381 ،صص ،)49 -32.اما از زماني که مسلمانان در هرکدام دچار رکود يا
واپسگرايي و يا رویگرداني شدند ،تبديل به آسیبهايي شدند که در درازمدت به
افول تمدني انجامیدند.
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جامعه ،تعصب و سختگیری ،نبود آزادی فکری و انديشهای ،تفرقه و تشتت ،بيديني و

نظریههای «انحراف اعتقادی» و «فساد زمامداران»
آن مؤثر بوده يا خیر ،کساني (بیشتر برخي از غربیان ،مادیگرايان ،غربزدگان و
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در پاسخ به اين پرسش که آيا دين اسالم بهعنوان ايدئولوژی تمدن اسالمي در انحطاط

جامعهشناسي تاريخي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ دورة  ،14شمـارة  ،1بهار و تابستان 1401

ناسیونالیستهای ايراني) ،اسالم را به دلیل ناسازگاری ذاتي آن با علم و تمدن و
پیشرفت در انحطاط تمدن اسالمي مؤثر دانستهاند ،اما بیشتر انديشمندان اسالمي و
پژوهشگران تاريخ و تمدن اسالمي ،انحطاط را به عوامل ديگری غیر از اسالم نسبت
داده اند که با استحالۀ عواملي که اسالم در زايش تمدني و پیشرفت و گسترش تمدن
اسالمي ايجاد کرده بود ،پديد آمد .اين استحاله به دو عامل کلي :انحراف از اسالم اصیل
و فساد زمامداران ،ارتباط داده شده که نظريۀ اعتقادی «انحراف» و نظريۀ سیاسي «فساد»
از آن منتج شده است .در نظريۀ انحراف ،با ذکر نمونههايي از انحراف فکری مسلمانان
(رک .قرباني ،1365 ،صص389 -382 .؛ جاناحمدی ،1388 ،صص239-233 .؛
واليتي ،1388 ،صص158 -149.؛ غالمجمشیدی ،1387 ،صص )150-147.که درنتیجۀ
ديني بوده ،اين انحراف را در افول تمدني آنان مؤثر دانستهاند .در نظريۀ انحراف
اعتقادی ،انديشمندان سني ،دورشدن از سیرة سلف صالح يا خلفای نخستین را مد نظر
دارند و انديشمندان شیعي انحراف جامعه از مسیر توحید و پیشوايي ائمه شیعي را
مطرح کردهاند.
اين انحراف بر علل ديگری مبتني بود؛ مانند پیشامدهای تاريخي ،تغییر مسیر حرکت
خالفت اسالمي ،و تحوالت عمیق در مبادی حاکمیت اسالمي ،که به روی کار آمدن
خلفای نااليق و ناشايست و نفوذ و بازگشت افکار جاهلي و خرافي در جامعه انجامید
و به تدريج در اثر حاکمیت زمامداران فاسد ،عوامل تخريبگر در پیکرة جامعه اسالمي
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دگرگوني در مواد و کوتاهي در مقام عمل و برداشتهای سوء و غلط از آموزههای

رسوخ کرد و در فراهم سازی بستر زوال و افول تمدن اسالمي تأثیر گذاشت .در نظريۀ
و فساد اعتقادی و اخالقي آنان را زمینهساز بسیاری از عوامل تخريبگر دانستهاند که
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فساد ،هر د و گروه شیعه و سني ،انحراف زمامداران از تعالیم ديني و روگرداني از قرآن
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در زوال تمدن اسالمي مؤثر افتاد .برخي پژوهشهای جديد در طرح اين عامل ،از
نظريۀ عصبیت ابنخلدون و روآوری زمامداران به فساد و عیاشي و تجملگرايي ،متأثر
شدهاند.
تاريخ اسالمي نشان مي دهد که همۀ اجزای يک تمدن ،ازجمله مردم ،جهانبیني،
اعتقادات و ارزشهای آنها ،دولت ،اقتصاد ،عدالت و توسعه ،همگي در ظهور يا سقوط
تمدن نقشي يکپارچه و مرتبط دارند .يکي از اين مواد ممکن است بهعنوان يک
مکانیسم محرک عمل کند و ساير مواد ممکن است در طول زمان از طريق يک فرايند
عِلّي چرخهای تحتتأثیر قرار گیرند .همچنین نشان ميدهد که خود انسانها نقش
مهمي در اين فرايند دارند (Chapra, 2008, p. 149؛ شابرا1401 ،ق ،ص )197 .که
بیروني او (انفال53 :؛ رعد ،) 11 :بر اين امر داللت دارد .بنابراين ،انديشهگران مسلمان بر
اين باورند که اسالم عامل انحطاط مسلمانان نیست .درحقیقت ،اسالم قرباني مصونیت
سیاسي ،فساد و سرکوب بوده و هست .تمايل مقام سیاسي برای بهرهبرداری از اسالم
بهمنظور حل مشکالت منافع خود ،با استخراج فتواهايي که با شرع ناسازگار است ،يکي
از عوامل مهمي بود که به بستن درهای اجتهاد و جمود فقهي منجر شد تا جايي که در
مواجهه با چالش های جديد ناتوان شد .اين امر همچنین دانشمندان وارسته و شايسته را
وادار کرد تا برای حفظ خود در برابر فساد و نقض حقوق بشر ،از نزديکي به دربارهای
سلطنتي خودداری کنند ،اما اين امر آنها را از واقعیتهای زندگي عملي منزوی کرد.
بنابراين ،آنها در ايفای نقش طبیعي خود در زمینههايي چون مشارکت در اصالح مردم
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قرآن نیز در موضوع رابطۀ تغییر حاالت نفساني انسان و دگرگوني وضعیت جهان

و دولت ،تأمین قداست حقوق بشر و ارتقای توسعۀ فقه بهطوری که بتواند به
واقعیتهای متغیر زندگي پاسخ دهد ،کماثرتر شدند (Chapra, 2008, pp. 155-156؛
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شابرا1401 ،ق ،ص.)203 .
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نظریۀ آیین مَدرسی
کساني از محققان ،آيین مدرسي (اسکوالستیک )8را که بر اولويت الهیات بر ديگر
مقولههای علمي اعتقاد دارد و در آن هر نوع بحث و فحص در مسائل علمي و
فراگیری علوم غیرديني و فلسفي ممنوع و فقط آموزش علوم ديني مجاز است ،در
فرايند انحطاط تمدني مسلمانان مؤثر دانستهاند .براساس اين ديدگاه ،در آيین مدرسي
علم دنیا ميبايد که در خدمت الهیات درآيد و شناخت پديدارهای جهان ميبايد که
معطوف به شناخت منبع الهي باشد .علوم عقلي در اين آيین ،مکمل باورهای منقول
ديني است و تعقل و انديشۀ علمي در مسیر کلي اعتقادات مذهبي جريان پیدا ميکند.
در آيینهای مدرسي ،تفکر آزاد و پرسشهای بنیادی درباب مسائل ديني مطرود است و
میالدی بهبعد ،آيین مدرسي رونق بیشتری يافت و بهتدريج به اِشراف کامل الهیات بر
طبیعیات انجامید (فرشاد ،1365 ،ج/1 .صص.)87-86.
جورج سارتن1884 -1956( 9م) آيین مدرسي را صفت مشخصه و شکل متعالي
زندگي قرون وسطايي ميداند که به جای پیشرفت دانش ،آن را بازداشته بود (سارتن،
 ،1383ج/1 .ص .) 28 .آيین مدرسي واقعي تا زماني دوام دارد که انسان گمان کند
معرفت بر اشیای واقعي بايد تابع امور قدسي باشد؛ و علم تابع کالم .همینکه کسي
دريابد چنین تبعیتي غیرممکن يا بيمعني است ،چون علم و کالم به دو فضای جداگانه
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فلسفه گمراهکننده شمرده ميشود .در جهان اسالم بهويژه از سدة پنجم هجری/يازدهم

تعلق دارند ،آيین مدرسي محکوم به زوال است (همان ،ص .)30 .آيین مدرسي
اختصاصاً مسیحي نبود ،بلکه اين آيین در قرون وسطي کامالً جهاني بود .سارتن از آيین
بعضاً کهنتر از آيین مدرسي اسالمي بودهاند ،ياد کرده است .مقارن نیمۀ دوم سدة
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يازدهم میالدی /پنجم هجری ،آن شکل ويژة آيین مدرسي در آثار غزالي تقريباً مايهای
چنان کامل يافته بود که در قلمرو مسیحیت تا زمان سنت توماس آکويناس 11در دو
سده بعد بدان پايه نرسید (همان ،صص .)35-34 .سارتن معتقد است که پیش از سدة
دوازدهم میالدی /ششم هجری ،مسلمانان در شرق و غرب بهطور چشمگیری برتر از
ديگران بودند و در پیشاپیش بشريت قرار داشتند ،اما از اين سده بهبعد ،برتری به دنیای
التین منتقل شد که البته تا پايان رنسانس کامل نشد .پس از سدة شانزدهم میالدی ،علم
غربي با گامهای شتابان شروع به رشد کرد ،درحاليکه تمدن اسالمي درحال وقفه ماند
يا حتي رو به زوال گذاشت (همان ،ص .)37 .سارتن در چرايي اين پديده توضیح
مي دهد که مردم شرق و غرب در معرض آزمايش بزرگ آيین مدرسي قرار گرفتند،
مدرسي را يافتند ،يگانه عالج ،يعني روش تجربي را ،ولي شرقیان (مسلمانان) شکست
ال آن را نشناختند ،يا از پذيرفتنش غفلت کردند.
خوردند .آنان عالج را نیافتند ،يا کام ً
اينکه چرا مسلمانان عالج را نیافتند ،پاسخ ميدهد که مسلمانان بهحدِّ پیشرفتشان رسیده
بودند و سپس متوقف شدند ،درحاليکه ديگران ،که در آغاز درخشش کمتری داشتند،
از ايشان بسیار جلوتر رفتند (همان ،ص.)38 .
سارتن تأکید کرده است که در نیمۀ سده يازدهم میالدی /پنجم هجری ،بیداری
قلم رو مسیحیت که از سدة پیش آغاز شده بود ،ادامه يافت و برای اول بار در طول
سدهها ،برخي از شخصیت های طراز اول ،نه از مسلمانان ،بلکه از مسیحیان بودند؛ و
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مردم غرب از آن به در آمدند و در مسیر پیشرفت قرار گرفتند .آنان عالج رهايي از آيین

بهجای عربي ،به يوناني يا التیني مينوشتند .هرچند هنوز ترقیات اصلي مرهون
يازدهم يکي از مهمترين نقاط عطف در مسیر تاريخ تمدن است (همان ،ص.)719 .
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وی سپس با ذکر نمونههايي از خالقیتهای علمي در حوزة رياضیات و نجوم ،فلسفه و
کالم ،طب ،فیزيک و تاريخ طبیعي ،جغرافیا ،تاريخ و ،...در میان ديگر ملل غیر از
مسلمانان ،بهويژه دنیای مسیحي ،نشان داده که در اين دانشها فعالیت مسلمانان در حال
کاهش بود (رک .همان ،صص )731 -720.و سدة يازدهم را «پايان عصر زرين دانش
اسالمي و پايان حق انحصار مسلمانان» (همان ،ص )720 .دانسته است .او خصیصۀ
اساسي اين عصر را آغاز زوال نسبي دستاوردهای مسلمانان ميداند که تا حدود زيادی
براثر افزايش مساعي ملل ديگر ـ مسیحیان ،يهوديان ،هنديان ،چینیان و ژاپنیان ـ جبران
ميشد (همان ،ص .) 728 .از نگاه سارتن ،رستاخیز و بیداری مسیحیت و آغاز پیشرفت
آنان در اين عصر از آن روی بود که از عقبماندگي خويش آگاهي داشتند ،اما
عُجب روزافزونشان از عوامل عدم پیشرفتشان بود؛ بااينحال ،در همان وضع هم تفوق
فکری آنان بر ملل ديگر وسیع و انکارناپذير بود (همان ،ص.)731 .
نظریۀ ارگانیسمی تاریخ
مهدی فرشاد (ت 1320ش) ،متأثر از نظريۀ دوری بودن تاريخ که در فلسفۀ نظری
تاريخ مطرح شده ،با طرح «نظريۀ ارگانیسمي تاريخ» و يا «ادواری بودن تمدنها» و
اينکه هر فرهنگ و تمدني که در جهان بهوجود آمده ،پس از پیمودن دورههای پیدايش،
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مسلمانان که از تفوق معنوی خويش آگاهي داشتند ،به آهستهکاری پرداخته بودند ،شايد

رشد و کمال به مرحله يا دورة زوال ميرسد؛ تمدن اسالمي را نیز از اين قاعده جدا
نمي داند .او در شرح دوران طاليي تمدن اسالمي اشاره ميکند که سنتهای هندی،
نهم میالدی ،از طريق ترجمهها به درون جامعۀ اسالمي سرازير شد .متفکران اسالمي
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چیني ،يوناني و سرياني ،در حکمت طبیعي ،در سدههای دوم و سوم هجری /هشتم و
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(بیشتر ايراني) بذرهای تفکر و جهانبینيهای ذهني خود را با اين جويبار فرهنگي
بارور ساختند .همراه با حکمت پیشینیان ،نگرشها و روشهايي دربارة شناخت جهان
نیز به اذهان متفکران اسالمي راه يافت .آنان آثار گذشتگان را مورد شرح و نقد قرار
دادند و خود نیز با تجربه و استدالل ،وجوهي بر آن حکمتها (حکمت مشاء يا
حکمت ارسطويي ،حکمت فیثاغورس ،عقايد مانويان ،مزدائیان و افالطونیان و )...
افزودند (فرشاد ،1365 ،ج/1 .صص)89-88.؛ اما باوجود اين ابداعات در نگرش و
روش ،غذای اصلي فکری انديشمندان اسالمي را عمدتاً منابع ايراني ،يوناني و هندی
تشکیل مي داد و با اين نیروی فکری بود که متفکران اسالمي نظام حکمت طبیعي
خويش را بنیان گذاردند .به اعتقاد او ،نیروی فکری و منابع انديشۀ طبیعي نیز همواره
برابر ايرادات و مشکالتي که بر آنها وارد ميشد تاب بیاورند .اين حد در جهان اسالم
در حدود سدة پنجم هجری/يازدهم میالدی فرا رسید .بنابراين ،زوال تمدن در دنیای
اسالم ،انحطاطي دروني بود و به خودِ نظام حکمت طبیعي مربوط ميگشت (همان،
صص.)90-89 .
فرشاد با اينکه شرايط نامساعد اجتماعي و سیاسي و زمینههای مخالفت فکری (نظیر
مخالفتهای کساني چون محمد غزالي ،مقابلههای اشاعره با جريان خردگرايي و
سرکوبهای فکری) را به عنوان عوامل بیروني تأثیرگذار بر تشديد روند انحطاط نظام
حکمت طبیعي ،مورد توجه قرار ميدهد ،اما آنها را تنها علت انحطاط علوم عقلي،
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حدّی داشته و دارد و نظريهها و روشهای جهانشناسانه نیز تا حدّی ميتوانستند در

آنگونه که برخي تصور کردهاند ،نميداند .او معتقد است که نظام حکمت طبیعي برای
مناسبتر از نظام فکری پیشین داشت و اين خواستهها در آن عصر بهعلت تأثیرات
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منفي عوامل محیطي ،موجود نبودند .علم و حکمت از سدة ششم هجری /دوازدهم
میالدی بهبعد ،به يک «سیستم بسته» تبديل شده بود .اين سیستم بسته پس از آنکه
قوايش به پايان رسید و قدرت ادامۀ حیات و مقابله با عوامل مخالف را از دست داد،
همانند بسیاری از سیستمهای ديگر رو به پیری رفت و حرکت آن به سکون و رکود
مبدل شد و بهاينترتیب ،موجوديت حکمت طبیعي از جامعۀ شرقي آن روز رخت
بربست و از میان رفت و تنها ساقههايي از آن بهصورت تکمتفکراني چون طوسي،
سهروردی و مالصدرا بهجای ماندند (همان ،ص .)90 .زيباکالم ( ،1387صص-222 .
 )226در ريشهيابي علل عقب ماندگي در ايران ،ضمن اشاره به نظريۀ ارگانیسمي تاريخ
فرشاد و آيین مدرسي سارتن ،اين دو نظريه را با روند افول علمي در ايران سازگار

نظریۀ گسستگی شبکۀ روابط اجتماعی
مالک بننبي (1973-1905م) ،دانشمند معاصر الجزايری ،گسستگي «شبکۀ روابط
اجتماعي» را عامل مهمي بر انحطاط تمدنها ميداند .بننبي شبکۀ روابط اجتماعي را
ترکیبي از سه جهان ميداند :جهان اشخاص ،جهان انديشهها و جهان اشیاء (بننبي،
 ،2002ص .)27 .اين جهانهای سهگانه با يکديگر همکاری متقابل دارد و شکل خاص
آن برپايۀ نمونههای ايدئولوژيک ،از جهان افکار و انديشهها بهدست ميآيد و اجرای آن
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دانسته است.

با ابزاری از جهان اشیاء و پديدهها تحقق مييابد ،و هدف آن را جهان اشخاص معین
ميکند (سحمراني ،1395 ،ص.)178 .
است که ظهور يک انديشۀ ديني ،عناصر تمدن را بههم ميآمیزد ،انرژی حیاتي افراد را
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بننبي در چرخۀ تمدن با مطرح کردن مراحل سهگانۀ روح ،عقل و غريزه ،معتقد
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سامان ميدهد و در میان آن ،پويايي و نشاط برميانگیزد؛ بهگونهای که فرد در اين
مرحلۀ روبه رشد آغازين ،از چیرگي غريزه ،رها شده و تسلیم هیمنۀ روح ميشود؛ در
اين مرحله ،شبکۀ روابط اجتماعي به اوج تراکم خود ميرسد و جامعه به بنايي پايدار
تبديل مي شود که همۀ اجزا به استحکام و صالبت آن ياری ميرسانند (بننبي،2002 ،
ص .) 70 .در مرحلۀ دوم ،درپي گسترش کمّي جامعۀ نوساخته ،تسلط مطلق روح بر
غريزه ازمیان ميرود و دوران توسعۀ عقلي تمدن فراميرسد .اين مرحله ،مرحلۀ عقل
است .اما اين عقل نميتواند موجب تسلط روح بر غريزهها شود .در اين هنگام ،غرايز
آرامآرام از محدوديتها رها ميشوند (همان ،ص .)103 .در مرحلۀ سوم تمدن ،دوران
انحطاط و انحالل آغاز مي شود .در اين مرحله ،انديشۀ ديني ،کارکرد اجتماعي خود را
روابط اجتماعي با تجزيۀ جامعه به واحدهای بدون ارتباط ،ازمیان ميرود (همان ،ص.
 )69و درنهايت چرخۀ تمدن پايان مي يابد .تمدن در اين مرحله ،کامالً گرفتار غرايز
است و ميتوان آن را مرحلۀ غريزه نامید .در اين مرحله ،انديشۀ ديني ديگر نميتواند
وظیفۀ اجتماعي خود را ايفا کند .بنابراين ،شبکۀ روابط اجتماعي فرو ميريزد و اخالق
افراد جامعه به سبب خشکیدن ذخاير روحي و عقلي ،به تباهي کشیده ميشود (همان،
ص70 .؛ سحمراني ،1395 ،صص199 -198 .؛ فاضل قانع ،1396 ،صص.)148-146 .
بننبي در تبیین چرخۀ تمدني اسالم با تکیه بر همین مفهوم از شبکۀ روابط
اجتماعي و طرح مراحل سه گانه ،مرحلۀ اول را که مرحلۀ روح است در تاريخ تمدن
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ازدست ميدهد و همهچیز بهسوی جامعۀ ازهمپاشیده بازميگردد؛ بدينترتیب ،شبکۀ

اسالمي بر دورة آغاز نزول وحي تا واقعۀ صفین در سال 38ق منطبق کرده و معتقد
(بننبي ،2002 ،ص،)52 .
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است که با ورود معاويه به صحنۀ معادالت ،توازن میان روح و زمان ازمیان رفت
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زيرا در پايان واقعۀ صفین ،جدايي به اين مرحله رسید که قدرت و حکومت و
خويشاوندی را جايگزين «حکومت دموکراتیک خالفت»]نظام شورايي[ کرد و بین دولت و
وجدان مردمي فاصلهای پديد آمد .اين جدايي در درون خود حاوی شکافهای گوناگون و
تناقضات سیاسيای در دل جهان اسالم بود (بننبي ،2004 ،ص34 .؛ سَحمَراني ،1395 ،ص.
)86؛

مرحلۀ دوم ،مرحلۀ عقل ،مقارن با دورة اموی و عباسي است .اين امر در دوران
بني امیه مشهود است ،زيرا در اين عصر ،روح تسلط خود را بر غرايز ازدست داد.
مرحلۀ سوم دوران تسلط غريزه بر روح است که دوران انحطاط و انحالل تمدن
اسالمي است و مطابق است با سالهای پاياني عصر عباسي و دوران پس از آن تا زمان
که دولت موحدون و ديگر مصلحان درصدد کسب آن بودند ،فرصت ادامه و رشد
نیافت و واقعیت امر ،سقوط تمدني بود که نفسهای آخر خود را ميکشید (بننبي،
 ،2002ص103 ، 70 ،69 ،52 .؛ همان ،2004 ،ص36 .؛ سحمراني ،1395 ،صص-88 .
89؛ فاضل قانع ،1396 ،صص.)148-147 .
نظریۀ عوامل جغرافیایی ـ سوقالجیشی
براساس اين ديدگاه ،افول تمدن اسالمي از زماني آغاز شد که سرباز ـ غالمان بربر دورة
سلجوقي تقريب ًا در تمام سرزمینهای اسالمي قدرت را بهدست گرفتند .بهموازات اين
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ابن خلدون و نیز دوران پس از سلسلۀ موحدون در مغرب اسالمي .زيرا انگیزة معنویای

امر ،پس از سدة پنجم هجری /دوازدهم میالدی ،تمدن اسالمي سلطۀ خود را بر دريای
مديترانه ازدست داد و بهسرعت ازکار افتاده و ناتوان در توسعه شد و نتوانست
در برابر اين ناتواني ،غربیان به پیشرفتهای دريانوردی و ابزارهای کارآمد در حوزة
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تجهیزات الزم را برای ادارة جامعه فراهم کند و از وسايل جديد ارتباطي محروم ماند.
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ارتباطي دست يافتند (مظفری ،بيتا ،ص60 .؛ سعیدینیا ،1390 ،ص .)105 .سقوط
سیسیل بهدست نورمانها (1091م) ،که مسلمانان يک مرکز مرفه و پیشرفته ،تمدن خود
را در جنوب اروپا و يک موقعیت استراتژيک مهم را در مديترانه ازدست دادند ،در افول
تمدني آنان مؤثر بود .چنانکه سقوط اندلس (1492م) که مسلمانان موقعیت اقتصادی و
استراتژيکي خويش را در ساحل غربي مديترانه ازدست دادند و قارة اروپا از دست آنان خارج
شد در اين افول تأثیرگذار بود (رک .زيتون2009 ،؛ احمد.)1362 ،

نظریۀ عوامل فلسفی ـ فکری
طرفداران اين نظريه معتقدند که رويکرد مسلمانان به فلسفه بهجای سنجشگری ،بیشتر
آداب و آدابداني بهکار ميرفت .اين امر را به فشار دين بر فیلسوفان نسبت ميدهند
که آنان به بحث دربارة اموری چون وحي و نبوت ،قرآن و توضیح فلسفي انساني
مجبور ميشدند .همچنین ظهور تعصب در حوزة علم و دانش و مخالفت با فلسفه که
آن را ناسازگار با دين ميپنداشتند ،موجب افول تمدن اسالمي شد .ظهور اين تعصب و
جزمانديشي باعث ازبین رفتن سرشت پويا ،جهانبین ،يکپارچهنگر و روادار تمدن
اسالمي شد .کساني نظیر غزالي (490-437ق1111 -1008/م) و ابن تیمیه (-642
707ق1328 -1263/م) به اين جنبش ضدفلسفي دامن ميزدند (مظفری ،بيتا ،صص.
60 -59؛ سعیدینیا ،1390 ،ص.)104 .
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لفظي و متنبنیاد بود و معرفت بهجای پایبندی به نظام فلسفي معین ،بیشتر در جهت

ويل دورانت دربارة برخي اقدامهای خلفای اسالمي علیه فیلسوفان مينويسد:
بهسال 545ق1150/م مستنجد ،خلیفۀ عباسي فرمان داد همۀ کتابهای ابنسینا و رسائل
اشبیلیه بود ،فرمان داد که همۀ تألیفات ابنرشد را جز تعداد کمي که در علوم طبیعي بود ،بسوزانند و
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اخوانالصفا را در بغداد بسوزانند .بهسال 691ق1194 /م .ابويوسف يعقوب منصور که آن موقع در
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تعلیم فلسفه را به مردم خود حرام و تشويقشان کرد که هرجا کتاب فلسفه يافتند ،در آتش بیفکنند.
مردم ،فرمان خلیفۀ اشبیلیه را مشتاقانه اجرا کردند؛ چراکه از تعرض فلسفه بهحدود ايمان ،که برای
بیشتر آنان عزيزترين مايۀ تسلي رنج و مالل زندگي بود ،سخت آزرده بودند .در همین اوقات،
ابنحبیب بهجرم مطالعۀ فلسفه ،بهمرگ محکوم شد (دورانت ،1385 ،ج/4 .ص.)428 .

نظریۀ عوامل فناورانه ـ علمی
براساس اين نظريه ،بهموازات رشد علمي و فناوری در غرب پس از وقوع رنسانس ـ
که نوع نگاه اروپايیان به جهان ،انسان و دانش دگرگون شد ـ تمدن اسالمي همچنان به
روش سنتي خود ادامه داد و از تحوالت جهاني عقب ماند و نتوانست متناسب با
اسالمي پس از سدة 13م7 /ق به بعد ،از فرهنگ جهانوطني ،مدنیت و عقالنیت ،به
جزمانديشي و احیای علوم ديني (فقه و کالم) بازگشت .بدينترتیب ،واپسماندگي
تدريجي فکری و عقالني تشديد شد؛ و اين وضعیت بر افول تمدن اسالمي مؤثر بود
(مظفری ،بيتا ،ص61 .؛ سعیدینیا ،1390 ،صص.)106 -105.
درواقع ،با اينکه مسلمانان پیشرفت خیرهکنندهای در عرصۀ تمدني داشتند و بهتعبیر
هاسکینز« ،نیرومندترين تکاپوهای علمي و فلسفي آغازين روزگار سدههای میانه ،چه
در زمینههای پزشکي و دانش رياضي و چه در رشتههای اخترشناسي ،احکام نجوم و
کیمیاگری ،در سرزمینهای متعلق به پیامبر اسالم وجود داشت» (حائری ،1367 ،ص.
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امکانات و ابزار ناشي از ظهور عقالنیت جديد در جامعۀ جهاني متحول شود .تمدن

 ،)129اما در اواخر سدههای میانه (قرون وسطي) ،حتي پیش از بروز نوزايي (رنسانس)
در سدة 15م9/ق ،اين وضعیت بهناگهان تغییر کرد و اروپايیان از مسلمانان پیشي
ظهور آموزش نوين ،با گامهای شتابان میراث علمي و صنعتي و سرانجام فرهنگي دنیای
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گرفتند .اروپاييها پیشرفتهای مهمي را در عرصههای هنرهای تمدني آغاز کردند و با
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اسالم را با فاصلههای زيادی پشت سر نهادند و مسلمانان تا مدتها از اين امر بيخبر
بودند (لوئیس ،1384 ،صص.)18 -17.
تغییرات مهمي که در دنیای مسیحیت و اسالم تا پايان سدة 14م8/ق بهوقوع پیوسته
بود ،به پیشرفت اولي و پسرفت ديگری منتهي شد .برتری اروپايیان در جنگ و
جنگافزار (تسلیحات) و فناوری (نظیر آسیاب ،دستگاه چاپ ،توپخانه و  ،)...پشتوانۀ
قوی اقتصادی ،برتری در امر کشتيراني و حضور در درياها با برخورداری از
کشتيهای اقیانوسپیمای بزرگ و قوی با قابلیت تحرک بیشتر و توان پیمايش
مسافتهای طوالنيتر و توانايي حمل سالحهای سنگینتر ،اختالف سطح مسلمانان و
مسیحیان را روزبهروز بهنفع دنیای مسیحي تغییر داد .با ايجاد رنسانس اروپايي ،چون
صص26 -19.؛ بارتولد ،1383 ،صص140 -137.؛ وات ،1373 ،صص.)162 -157.
اين افول و سیر نزولي مسلمانان بهلحاظ قوای مادی و غیرمادی ،از سدهها پیش
آغاز شده بود .ضعف نظام خالفت ،اختالفات داخلي ،حملۀ مغول و ضربات
جبران ناپذير آن ،موجب تسريع روند انحطاط مسلمانان شد؛ اين درحالي بود که
اروپايیان از طريق تماس و پیوندهای نزديک با جهان اسالم ،از طريق بازرگاني و
جنگهای صلیبي و اندلس اسالمي ،بهتدريج روند بیداری فکری و فرهنگي خود را
آغاز کرده بودند (واليتي ،1385 ،ج/3 .ص179 .؛ غالمجمشیدی ،1387 ،ص.)118 .
روند پیشرفت و افول حیات علمي در جامعۀ اسالمي چنین زمانبندی شده که رونق
علمي از سدة دوم هجری /هشتم میالدی پديدار شد و سپس تا سدة چهارم /دهم به
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مسلمانان رنسانس خود را پیشتر داشته بودند ،از آن متأثر نشدند (رک .لوئیس،1381 ،

اوج خود رسید؛ پس از آن ،تحول و پويايياش رو به کندی نهاد و از سدة پنجم/
يازدهم به سکون گرايید و در سدة ششم /دوازدهم دچار افول شد (رک .زيباکالم،

223

] [ DOR: 20.1001.1.23221941.1401.14.1.12.8

 ،1387ص .)221 .يورش مغوالن و تتاران بر سرعت اين افول و انحطاط افزود.
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سارتن در بررسي تحوالت سدة دوازدهم میالدی/ششم هجری ،اين سده را دوران
گذار و خوگیری ميداند که در آن ،مبادلههای میان سه تمدن عمدة اروپا و منطقۀ
مديترانه ـ يهوديان ،مسیحیان و مسلمانان ـ بسیار شديد بود .برای ديرزماني ،تمدن
اسالمي برتری خود را حفظ کرد ،ولي اين برتری پیوسته در زوال بود ،حال آنکه
د يگران از گرفتن نیروی آن و تبديل آن به نیروی خودشان بازنماندند .در سدة سیزدهم،
نشانه های نیرومندی مسیحیان رو به افزايش بود و در اواخر آن ،نبوغ قلمرو مسیحیت
باختر ،ديگر بهخود آمده بود .اين نبوغ از آن پس مهمترين و تقريب ًا يگانه پديدآورندة
علم جديد بوده است (سارتن ،1383 ،ج/2-1 .ص.)770 .
سدة پانزدهم میالدی /نهم هجری ،برای مسلمانان سقوط دولت اسالمي در اندلس؛
قارة آمريکا و ورود اروپايیان به شبه قارة هند و شرق از مسیر دريايي بود و اروپايیان،
اين سده را ح ِدّفاصل میان عصر جديد و دوران پیش از آن رويداد ،که سدههای میانه
است ،دانستند .هرچند در همین سده (1453م) قسطنطنیه بهدست سلطان محمد فاتح
عثماني فتح شد ،اما اروپايیان در مسیر پیشرفتي قرار گرفتند که ازيکسو ،به استعمار
ديگر کشورها ،ازجمله سرزمینهای اسالمي در آفريقا و آسیا پرداختند؛ و از سوی
ديگر ،در کشفیات علمي ،انقالب صنعتي را پشت سر گذاشتند و در موضوعات فکری،
فرهنگي و سیاسي ـ اجتماعي نیز انديشههای جديدی را در عرصۀ عمل اجتماعي تجربه
کردند و موازنۀ قوا از جهان اسالم بهسود جهان مسیحیت تغییر يافت.
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و برای اروپايیان ،عصر ظهور بیداری و رنسانس علمي ،کشف راههای دريايي و کشف

در برخي از نظريه های يادشده ،در زمینۀ تأثیرعوامل علمي و فکری ـ فرهنگي بر
اسالم و دورة پیشرفت تمدني مسلمانان بود ،از زماني که دچار رکود و واپسماندگي
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افول تمدن اسالمي تأکید زيادی شده است .همان علم و دانشي که از امتیازات دين
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شد ،موجب افول تمدن اسالمي شد .برخي از اين عوامل علمي و فرهنگي داخلي،
عبارتاند از:
 .1عدم جريانيشدن يا اجتماعيشدن علم در جامعه (عدم پذيرش علم بهعنوان
يک نیاز اجتماعي)؛ که به انحصاریشدن علم و دانش در میان عدهای خاص تبديل شد
و درنتیجه به افول روحیۀ علمي در میان مردم انجامید (فالطوری ،بيتا ،ص)50 .؛
 .2حکومتيشدن علم و بيکفايتي امرای مسلمان در آموزش و گسترش علوم و
فناوری جديد؛
 .3فقدان روحیۀ فرهنگي و مديريت علمي و بيتوجهي به علمآموزی و تولید علم و
تبديل آن به ارزش همگاني در جامعه؛
از تفصیل مطلب ،رک .سعیدینیا ،1390 ،صص)114 -108.؛
 . 5ضعف يا فقدان آزادی فرهنگي ،ازبین رفتن آزادی فکری و تعقلگرايي و
گسترش تقلید کورکورانه (غلبۀ نقلگرايي (حديث) بر عقلگرايي؛ و غلبۀ گفتمان فقهي
و به حاشیه راندهشدن گفتمان فلسفي) :آزادانديشي و خردورزی و خالقیت و
کنجکاوی علمي از عوامل اساسي رونق علمي مسلمانان در سدههای نخستین هجری
بود .مسلمانان با اين روحیه ،علوم و دانش را از تمدنهای ديگر گرفتند و رشد دادند.
درنتیجه ،مراکز علمي بههمت مسلمانان گسترش يافت ،اما با ضعف خردورزی و
تعقل گرايي؛ کُند شدن و ايستايي خالقیت و کنجکاوی علمي مسلمانان؛ رشد تفکرات
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 .4ناتواني در ايجاد تحوالت علمي و فکری جديد در حوزة تمدني (برای آگاهي

حديثگرايي و منزلت يافتن بیش از حد روايات؛ مخالفت با علم و علما؛ گريزانشدن از
فالسفه و متفکران در رديف ملحدان و زنادقه؛ و بروز روحیۀ جمود و تعصبگرايي،
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تدبر و تأمل در امور علمي؛ تضاد فکری میان فالسفه و سنتگرايان مذهبي؛ قراردادن

جامعهشناسي تاريخي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ دورة  ،14شمـارة  ،1بهار و تابستان 1401

انديشه ورزی و تفکر در جامعه اسالمي ضعیف شد و نقل و تقلید بدون اجتهاد برتری
پیدا کرد و تمسک به نصوص بدون تعمق در مقاصد آن رواج يافت .با بستهشدن باب
اجتهاد در حوزههای دانشي ،که از سدة هفتم هجری بهبعد پیش آمد ،رکود و جمود فقه
و تفکر اسالمي آغاز شد و عقل تخطئه شد .درنتیجه ،علوم عقلي روزبهروز از رونق
افتاد و تمدن اسالمي قابلیت عقالني خود را ازدست داد (رک .صفا ،1374 ،صص.
136 -135؛ حائری ،1367 ،صص130 -129.؛ فالطوری ،بيتا ،ص49 .؛ فرشاد،1365 ،
ج/1 .ص90 .؛ آقاجری ،1378 ،ص .)15 .اين وضعیت به افول تمدني مسلمانان
انجامید؛
 .6فرايند تقلیلگرايانۀ تبديل علم به علم دين و سپس فقه و حديث ،و سلطه و
 .7مرجعیتگرايي و وجود اتوريته در علم و رواج تحشیهنويسي؛  .8فقدان حمايت
نهادين از علم بهمعنای موسّع و عام آن؛  .9ناکارکردی نهاد مدرسه و نهاد آموزش؛ .10
رويکرد منفي به تغییر ،و ثباتگرايي سنتي در انديشه؛  .11رسوخ روح و جهانبیني
صوفیانه و اخالق تقديرگرايانه؛  .12جداماندگي تولید علمي از تولید اجتماعي ـ
اقتصادی (همان ،ص.)15 .
بخشي از جنبههای کارکردی تأسیسات آموزشي در جهان اسالم ،خود به روند افول
تمدني کمک کرد .برای مثال ،مدارس نظامیه همانگونهکه از نظر اشاعه و ترويج علوم
ديني و تأسیس مراکز علمي بي شمار (نهضت تأسیس مدارس دولتي و ملي) و تجلیل از

] [ Downloaded from jhs.modares.ac.ir on 2023-01-10

گسترش رهیافت اخباری و خردگريز بهجای رهیافت اصولي ـ خردگرا بر انديشۀ ديني؛

دانشمندان و مدرّسان و تأثیر بر دانشگاههای قديم اروپا ،منشأ تأثیرات مثبت و مفیدی
انحطاط تدريجي بسیاری از رشتههای علوم شد .اين تأثیرات نامطلوب و زيانبخش را
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بود ،در بسیاری از موارد نیز موجب تشتت آرا و عقايد ،تفرقه جوامع اسالمي و رکود و
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ميتوان اينگونه فهرست کرد .1 :بيتوجهي به برخي از رشتههای علمي؛  .2مبارزه با
فلسفه و آزادی افکار؛  .3عدم ارتباط و تبادل فرهنگي با ساير جوامع بشری؛  .4انحصار
دانش و بهرهگیریهای سیاسي؛  .5تشديد مجادالت مذهبي و ايجاد تفرقه در جوامع
اسالمي (کسايي ،1363 ،صص .)289 -268.از ديدگاه حائری ،سیاست سلجوقیان که با
کوشش خواجه نظامالملک و از راه پايهريزی مدارس نظامیه به اجرا درآمد ،هرگونه
آزادانديشي و گرايش به دانشهای گوناگون را منکوب کرد .بهعبارتي ،پديدآمدن اين
مدارس ،بهمعني پیروزی علوم مذهبي رسمي بر حکمت طبیعي و فلسفۀ نظری بود
(حائری ،1367 ،ص.)130 .

از برآيند نظريه هايي که در موضوع افول تمدن اسالمي مطرح شد ميتوان نظريهای
جامع را برساخت که ضمن تأکید بر عوامل درونذاتي ،به عوامل بروني و به چندگانگي
عوامل توجه داشته باشد .اين نظريه با لحاظ کردن مجموعهای از عوامل ،ميتواند
کاستيها و نقايص نظريههای تکعاملي را در خود نداشته باشد و از سويي تفسیری
واقعبینانهتر از موضوع بهدست دهد .غالب انديشهگران اسالمي معاصر (نظیر
سیدجمال الدين اسدآبادی ،محمد عبده ،رشیدرضا ،شکیب ارسالن ،ابواالعلي مودودی،
عبدالرحمن کواکبي ،سیدقطب ،امام روحاهلل موسوی خمیني ،مرتضي مطهری ،علي
شريعتي ،سید حسین نصر و ديگر انديشهگران)

12
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نظریۀ ترکیبی (چندوجهی بودن عوامل)

و پژوهشگران فرهنگ و تمدن

اسالمي که انديشهای در اين باره داشتهاند ،ضمن قائل بودن به حیات اسالم و اينکه
و خارجي را در فرايند انحطاط دخیل دانستهاند.
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اسالم به افول نرسیده ،انحطاط را به مسلمانان نسبت دادهاند و ترکیبي از عوامل داخلي
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از اين ديدگاه به نظريۀ همگرايي جهاني هم تعبیر شده که براساس آن ،مجموعهای
از عوامل مختلف نظیر از دست دادن قدرت دريايي ،بازگشت به جزمانديشي و
واپسماندگي فناورانه ،موجب شد تا تمدن اسالمي نقاط قوت خود را مانند قدرت مؤثر
يکپارچهنگری ازدست بدهد .بهموازات اين عقبماندگي در تمدن اسالمي ،در غرب
نوآوریهای جديدی در وسايل ارتباطي پديد آمد و اقیانوسها بهجای خشکيها
بهعنوان وسیلۀ اصلي ارتباط جهاني درآمدند .ظهور وسايل حملونقل و ارتباط جديد،
در عرصۀ اقتصاد نیز تغییر اساسي پديد آورد و نظام سرمايهداری را تثبیت کرد؛
درحالي که تمدن اسالمي انديشۀ ترقي و پیشرفت خود را ازدست داده بود (رک.
مظفری ،بيتا ،صص62 -61 .؛ سعیدینیا ،1390 ،صص.)102 -101 .

تمدن درخشان اسالمي که روزگاری در زمینۀ علوم گوناگون ،قلههای رشد و پیشرفت
را سپری کرده بود و متفکران بسیاری در حوزههای مختلف دانشي در مراکز علمي
مسلمانان در جنبوجوش علمي بودند ،بهداليل متعددی به پديده زوال و افول دچار
شد .چه علل و عواملي در اين افول مؤثر بود ،مقولهای است که بسیاری از انديشمندان
به آن پرداختهاند و هرکدام کوشیدهاند اين زوال را به عللي مرتبط سازند .کساني علت
اصلي زوال را به دين اسالم مربوط ساختهاند و کساني ديگر ،مسلمانان را در اين زوال
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نتیجه

مؤثر دانسته اند .اين دسته ،در بررسي اين عوامل ،هم به ساختار جامعه اسالمي توجه
کرده و عوامل سیاسي ،اقتصادی ،فرهنگي ،نظامي و غیره را مؤثر دانسته و هم
نظیر جنگهای صلیبي ،هجوم مغولها و استعمار غرب ،مؤثر دانستهاند .بسیاری از
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پديدههای بیروني و تهاجمات و يورشها و حوادثي که جامعه اسالمي را دربرگرفت،
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پژوهشهای انجامشده خالي از ارائۀ نظريهای در اين باره است و بیشتر به ارائۀ عوامل زوال
(گاه در دو دسته :عوامل دروني و عوامل بیروني) پرداختهاند يا اينکه استداللهايي را بهکار
گرفتهاند .اما کساني نیز تا حدودی به ارائۀ يک نظريه نزديک شدهاند .اين مقاله کوشید تا با
طرح برخي از نظريههای خاص افول تمدن اسالمي در دو عرصۀ برونساختاری و
درونساختاری ،مجموعهای از اين نظريهها را بهدست دهد ،البته اين نظريهها بهمعنای
نظريههای معروف در حوزة جامعهشناسي نظیر کارکردگرايي ،ساختارگرايي ،تضاد و
...نیست ،که در قالب اين نظريهها نیز ميتوان پديدة افول را بررسي کرد.
پینوشتها
االنحطاط والحاجه الي االصالح (1401ق1981/م) .مطالب اصلي کتاب در صفحات  47تا  246قرار
دارد.
2. Syrinx von Hees
3. manfred sing
4. theory
5. islamofobia
6. William James Durant
7. Gustave Le Bon
8. scholasticism
9. George Sarton
10. Hsing-li
11. St. Thomas Aquinas
 .12آرای اين انديشهگران دربارة انحطاط تمدن اسالمي موضوع مقاله مستقلي است که نويسندة اين
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 .1اين کتاب از انگلیسي به عربي ترجمه شده در  272صفحه با اين عنوان :الحضاره االسالمیه ،اسباب

مقاله آن را انجام داده است.

آشوری ،د .)1384( .ما و مدرنیت .تهران :مؤسسه فرهنگي صراط.
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Abstract
The rise and fall of various human civilizations has been one of the
events that has attracted the attention of many thinkers in the field of
history, civilization and sociology. Islamic civilization, which in
centuries of history, had a dazzling scientific brilliance; But in the
course of his life he experienced a scientific decline, engaging the
minds of thinkers and researchers with the question of how and why
the cause of its decline. The question that arises is whether any theory
or theories have been proposed in the study of the decline of Islamic
civilization, apart from the causes and factors that have been argued?
The purpose of this article is to present and categorize the theories of
degeneration of Islamic civilization through various causes and factors
that have been proposed in this regard. The research findings have
shown that from the perspectives on why Islamic civilization is
declining, theories can be constructed that either look at intracivilizational factors or look at extra-civilizational factors.
Keywords: Islamic civilization; Degeneration; Theories of external
aggression; Theories of internal structure.
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