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چکیده

تاکنون دربارة افول تمدن اسالمی مقاالت و کتب متعددی به رشته تحریر

درآمدددا اسددت و نویاددندیان سددعی کددرداانددد براسدداا م ددانی ف ددری و

انگدداراهددای ذهنددی یددویلل ایددا ایددا افددول را بررسددی کننددد ی ددی ا

برجاته تریاِ ایا متف ران ش یب ارسالن ( )1286-1366بود که بریالف

جریان های بنیادیرا و غربگدرا بدا یدرایل ندویرایی اسدالمی کوشدید در
آثارش بدهیصدو

کتدا

«لماااا تار ر الممالمون م لماااا ت اد

ی ممدج جدوا دهدد کده سدرا مادیمانان در
غیرهم» به ایا سؤال تداریی ِ

ارصه تمدن ا غیرمایمان اقدب ماندندد او دز ا سدفرهای فدراوان بده

کشورهای میتیفی مثا آمری ا شوروی سابق و اسپانیا را اقدبمانددیی
را ناشی ا دو دسته اواما داییدی و یدارجی دانادت :ممدجتدریا اوامدا

 1شناسه دیجیتال (10.22051/HII.2016.2512 :)DOI
 2استادیار یروا تاریخ دانشگاا شیرا ؛ soleymanheidari@shirazu.ac.ir
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داییی ا نگاا وی ج مدا ایدج ندا ف فاداد ایالفدی تدرا نومیددی و

است داد بود؛ همچنیا ا تأثیرات و نفدوذ کشدورهای غربدی در ا دبهدای

سیاسددی ا تصددادی و ت شددیری و نیددی همجددواری کشددورهای اسددالمی بددا

کشورهای استعماریر به انوان اواما یارجیِ انحطاط تمدن اسدالمی یداد
کردا است در ایا مقا ه به روش توصیف همراا با تحییا و با ت یه بر آثار
ش یب ارسالن درصدد تشریحِ ایا افدول تمددن اسدالمی ا دیددیاا ایدا

دانشمند هاتیج

ماژههای کلیدی :ش یب ارسالن انحطداط تمددن اسدالمی اسدت داد
فااد ایال ی

م دمه
فرهنگ و تمدن اسالمی در سیر تدارییی یدود فدرا و نشدیبهدای یدادی را تجربده کدردا
است بررسی سیر تطور و تحول ایا تمدن نشان میدهد مادیمانان در ارصدههدای میتیدف

تمدنی در سداهای دوم تا ششج هجری اییرغج هجمدههدای اقداسدتییان دوران الالیدی
تمدن یود را الی کردند و کرونو دویی صدعود نیدی نشدان مدیدهدد کده غا دب دانشدمندان
رآوا ا که نامشان با اصر الالیی یرا یوردا اسدت در همدیا مقطدم مدانی مدی یادتهاندد

(ر ک یییپادی  )1364دز ا ایدا دورا اصدر انحطداط رسدید هریدن ا اندیشدمندان
دربارا شروع ایا دورا دیدیااهای میتیفی دارند :بریی غا بشدن یرایلهای اقداسدتیی

را که ز ا یالفت مأمون شروع شدا بود ا ایدا ایدا انحطداط مدیدانند(فرشداد :1365
 )90و بیل ا آنکه انحطاط تمدن اسالمی را ناشی ا دیا دت یدارجی بدانندد آن را یدن

موضوع داییی می ندارندد ایدا در لدا ی اسدت کده بریدی دیگدر ضدما اذادان بده تدأثیر

یرایلهای اقا ستیی به اواما یارجی نظیر تماجج مغوالن و صیی یان ا شرق و غدر بده

جمددان اسددالم نیددی اشددارا مددیکننددد ( ی دداکالم  )161 :1381بددههرلددال صددرفنظددر ا ایددا
دیدیااها آنچه ژوهل در یصدو

«وامانددیی تمددنی» را ممدج جیدوا مدیدهدد درک

جمعی نا ت به ایا انحطاط است شواهد تارییی نشان میدهد ار ها هج مان بدا ایرانیدان
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هنگامی به ایا یودآیاهی و بیداری تارییی دست یافتند که با تماجج کشورهای ارو دایی

به یصو

لمیه نا یئون به مصر مواجه شدند ذا درصدد اسخیویی به ضعف تمددنی و

ایا اقب ماندیی یود برآمدند یشگامان ایا لرکت مایحیان سوریه و ندان بودندد کده
بهشدت تحت تأثیر اندیشههای ارو ای متجددِ اارناانز رار یرفتده بودندد و در صدفوف
مایمانان ار هج همف رانی بدرای یدود یددا کردندد انصدر مشدترک بدیا ایدا دسدته ا

متجددان افراالی مایمان و یرواهدای دیگدر تدالش ف دری -سیاسدی معطدوف بده بحدران

برآمدا ا اقب ماندیی بود در وا م اارا با مشاهدة اقبماندیی یود در میددان ر ابدت

تارییی با سر میاهای ارو دایی مدی توانادتند روی ردهدای ناهمادانی را در تحییدا بحدران
بهوجودآمدا یل ییرند ایا روی ردها در الیدف وسدیعی ا تیقدیهدای مواجمده بدا دنیدای
مدرن تعریف شدا بودند و نمایندیان آن در مرکی دغدغههای یود درت تمدن و جن ل

و یشرفت جوامم یودی و سپز مائیة هویدت ضدرورتهدا روشهدا و ابدیار آن را جدای

می دادند شاید بتوان روی ردهای برآمدا ا نحدوة مواجمده بدا تمددن غدر و تدالش بدرای

درمان اقبماندیی را در سده جریدان غدر یدرا بنیادیرایدان و نویرایدان اسدالمی تقادیج

کرد(مرادی  )34 :1384جریان نیات در توجمات تمدنمحورانه به شدایههدای متفداوتی

تقایج میشد و مواضم نمایندیان آن بده حداه هددف انگیدیا ا غدر یرایدی افراالدی تدا
محافظهکاری افراالی در نوسان بود ا ممجتریا نمایندیان ایا جریدان الده لادیا سدالمته
موسی اسماایا مظمر ش یی شمیا ا دا رلمان بدوی لاا لنفی نصدر لامدد ابو یدد

ایی ا دا ر اق و بودند که به تناسدب دیددیاا بدر ماداخا میتیفدی مثدا دادوت بده ایدذ

روش ها و تمدن غر به الور کاما جدایی دیا ا سیاست و س والریاج ومیدتیرایدی
فراونی ی را یاج و وجودباوری تأکید مدیکردندد جریدان دوم نگداهی کدامالف متفداوت بدا

جریان غر یرا داشت و تمدن غر را جاهییت رن بیاتج میدانات افدرادی سدون سدید
طب معتقد بود تمدن غر م تنی بر اص یت ومی و تف ر مادی اسدت کده هددف یدود را

ان اشت درت و یاتردن سیطه و رهاسا ی شموات میداند بنابرایا ا نگاا نمایندیان ایدا

دیدیاا تمدن غربی اوج انحطاط است و ایر سه در مینه درت سدیطه ثدروت صدنعت

ایج و فناوری یام های بیندی برداشته اساساف بده سد ب نادیددایدرفتا ابعداد ایال دی دیندی

معنوی و اناانی و رار دادن هاتی بشری در معرض انقراض است جریدان سدوم دیددیاهی
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متفاوت ا دو جریان یی داشت و در وا م ایدا جریدان در لدفاصدا بدیا غدر یرایدان و

بنیادیرایان رار میییرد ا نگاا نمایندیان ایا جریدان غدر بده سد ب ددرت فنداوری

آ ادی ادا ت مورد ااجا و ا گویی جذا برای رهایی ا اقبماندیی به نظر میرسید

و ی به س ب اهدداف و سیاسدت هدای امپریا یادتی مدردود و مح دوم اسدت بدا وجدود ایدا

اناصری در درون میراث اسالمی وجود دارد که میتواندد درمدان اقدبمانددیی تمددنی و
مینه یشرفت و تر ی باشد که ایا موضوع ا جدیتریا محورهای سید جمدال اسددآبادی

و یروان ار او بود  1ی ی ا ایا یدروان شد یب ارسدالن بدود کده ا آغدا فعا یدتهدای

سیاسیاش سید جمال را میشنایت و او را بیداریر شدرق مدینامیدد(ل یج  )131 :2010و
در موارد متعدد در آثار و دیدیاهل به نظریات او توجده مدیکدرد دربدارا ایدا شیصدیت

مایمان ار و دیدیااهای او در یصو

ایا اقدبمانددیی تمددن اسدالمی و رااهدای

برونرفت ا ایا انحطاط تاکنون مقا ه و کت ی در ایران به رشته تحریر درنیامدا اسدت ایدا
در لا ی است صدها کتا و مقا ه در یارج ا کشدور دربدارا وی بده بدان اربدی نگاشدته

شدا است  2با توجه به اهمیت دیدیااهای ش یب ارسالن ایدا دژوهل درصددد اسدت بده
روش توصیف همراا با تحییا و با ت یه بر آثار ش یب ارسالن به ایا افدول تمددن اسدالمی

بپردا د با توجه با همیا موضوع ممجتریا سؤال ژوهل بر ایا اادا استوار است کده اوالف

ممجتریا ایا انحطاط تمدن اسالمی ا نگاا ایا اندیشدمند مادیمان و ادر سیادتن ثانیداف

لوادث سیاسی سه تأثیری در بیان دیدیااهای ارسالن داشته اسدتن ثا ثداف سده تفداوتی بدیا

دیدیااهای ارسالن و همف ران وی (جریان سوم) در یصدو
وجود داردن

 1در یصو

ایدا افدول تمددن اسدالمی

دیدیااهای متف ران ار و یرایلهای آنان کتا های میتیفی نوشته شدا اسدت بدرای نمونده ر ک

به کتا های ا نمضه االسالمیه فی سیر ااالمما ا معاصریا تأ یف محمد رجب ا یومی ا ف ر ا عربدی فدی اصدر ا نمضده
تأ یف آ رت لورانی االتجاهات ا ف ریه اند ا عر فی اصر ا نمضه تدأ یف ایدی ا محافظده سدیری در اندیشدههدای

سیاسی ار تأ یف لمید انایت

 2برای نمونه ر ک ا شرباصی المد( )1961شکیب ارسالن داعیاه الررمباه م االساال ؛ اید ل یوسدف (.)1980
االمیر شکیب ارسالن رائد التجدد الرمحی م االجتماعی؛ ا ح یج ناصر ( )2010جدلیه الفکر م الرمل عند االمیار

شکیب ارسالن و
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برای اسخ به ایا رسلها در ابتدا به سیر ندیی ارسالن می ردا یج و در امتهدای
بعدی مقا ه به ممجتریا ایا رکود تمدن اسالمی ا دیدیاا ایا اندیشمند می ردا یج
 .1زندگینامه

شد د یب ارسدددالن مشدددمور بددده «امیدددر ا یدددان» در رمضدددان  1286مدددری در یدددانواداای
درو یمذهب 1در منطقه شویفات ندان دیددا بده جمدان یشدود (ارسدالن )23-25 :1969

ناب او به شیصی به نام امیر ارسالن با ا منذری میرسد که توسد منصدور ا اسدی بدرای
م ار ا با رومیها به ج ا نان کوسانددا شددا بدود (نمدویم

 )596 :1346یدود شد یب

ارسالن در کتا «روض ا شقیق» مدای شدا که اجدادش ا ناا فاالمیان هاتند (ارسدالن
 )147 :1935و در تعییقاتی که بر مقدمه ابا ییدون نوشته صرالتاف تأکید کردا کده یدانوادة
او ا اها بیت ن وی هاتند (اباییدون  )5 :1936با وجود ایا او در تف دراتل یدن سدنی
وا عی بود و به شیوا ایا مدذهب آدا یدود را انجدام مدیداد بدههرلدال شد یب ا همدان
ابتدای لیاتل و در سا نج سا گی یر نظر در و معیمی به نام شیخ مرای شاهیا سدیمان
یواندن و نوشتا را آمویت و در تاباتانها با سفر به ایا انو نید اسدعد فیصدا درآن را
فرامییرفت(شرباصی  )23 :1961ز ا مدتی وارد مدرسدة آمری داییهدا در ا شدویفات

شد و در سال  1879میالدی به مدرسه مارونی مشمورِ حکمة بیروت 2رفت و به مدت هشت
سال در آن مدرسه به سوادآمو ی ردایت و ادی ان مشمور ایا مدرسه مثا ا ددا بادتانی

در رورش ف ری او تأثیر یادی داشتند( 3کردایی  )248-249 :1993در  1887م ش یب
به اتفاق برادرش وارد مدرسه ا ایطانیه شد و در آنجا ا ا دا فقه و تولید را فرایرفدت در
دوراای که در مدرسة ا ایطانیه مشغول تحصیا بود با محافا روشدنف ری ارت داط داشدت و
 1در یصو

درو یها ر ک تاریخ الموحدین الدرمز المیاسی فی الشرق الرربی تأ یف ا اا ابوصا ح

 2ایا مدرسه در آمو ش بان اربی شمرت یاصی داشت

 3ا ریدادهای ممج ندیی او در هنگام تحصیا در مدرسه ل مه مال اتل با شیخ محمد ا دا بود که به د یا ت عیدد

در بیروت به سر میبرد هنگامی که ا دا ا مدرسه ل مه دیدن کرد مجذو ذکاوت و هوش سرشار شد یب شدد و
آیندا یوبی را برای او یلبینی کرد ایا مال ات مینه ارت اط یانوادیی ش یب با ا دا را فراهج کرد و ددر شد یب

با ا دا مراوادت ف ری یادی داشت (شرباصی )24 :1961
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در رو نامهها نوشتا را آغا کدرد و در همدیا مدان او دیا کتدا شدعرش را تحدت اندوان
باکورا منتشر کرد (ذکر امیر ا یان )181 :1411
شد یب ارسددالن کدده بدده د یددا اشددتمار دددر و ن ددو شددیفاش جایگدداا مممددی در بددیا
شیصیتهای معروف به دست آوردا بود بعدد ا مدرپ ددر فرماندداری ا شدویفات را بده
دست یرفت و در مان تصدی ایا سمت در سال  1890مدیالدی ا مصدر دیددن کدرد و ا
نیدین با شیصیتهای معروفی مثا سعد غیول لنفی ناصف المد کی و آشنا شدد
االوا بدر ایدا ا الریدق محمدد ا ددا و بده واسدطه رو نامده عروةالوثقی اندیشدههدای سدید
جمالا ددیا اسددآبادی را شدنایت و او را در آسدتانه مال دات کدرد ا ن دات جا دب ایدا
مال ات یفتگوهایی بود که بیا سید جمال و ش یب دربارا ا دا صورت یرفت نقا شددا
که ش یب به سید جمال یفت ا دوا در مصر نادر است و سید جمال در اسخ یفدت مثدا
او در مصر یدا نمیشود(شرباصی  )28 :1961در رفتوآمدهایی که شد یب بدیا دمشدق
اهرا و استان ول داشت با شیصدیت هدای معدروف دیگدری نیدی آشدنا شدد کده هرکددام در

رورش ف ری او مؤثر بودند  1ش یب در  1892اا م فراناه شد و در آنجدا شداار معدروف
المد شو ی را مال ات کرد او در  1908میالدی به مدت سه سدال داخجمقدام اسدتان شدوف
انتیا شد ین سال ا تصدی ایا مقام نگذشته بود کده نماینددا منطقده لدوران شدد و بده
مجیز اثمانی در استان ول راا یافت (ارسالن  )16 :2001در  1911میالدی ایتا یدا ی دی را
اشغال کرد که ش یب بایار برآشفت و در مجالت میتیدف اییده ایدا اشدغا گری مقداالت
متعدد نوشت و لتی در نامدهای بده رشدید رضدا ا وی یواسدت در نوشدتههدایل ضدرورت
کمن به مردم اییه اشغا گران را یوشدید کند(ا شرباصدی  )29 1961شد یب در جندگ
با ان نیی لضور فعا ی داشت و در ایا جنگ بهانوان رخیز هیئتهای هدالل المدر مصدر
شرکت کرد (ا یومی )196 :1995
ویژییهای شیصیتی او و توانایی و آیاهیاش ا مااخا میتیف دنیای اسالم منجدر بده
انتیا شد یب در کنگدرا سدوریه و فیادطیا در یندو شدد ایدا کنگدرا در  1921مدیالدی
 1ا معروفتریا ایا شیصیتها رشید رضا صالب تفایر معروف ا منار و شیخ محمد ا منینی مفتی شام است
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برییار شد و ش یب به انوان دبیر کنگرا نقل بار ی در دفاع ا آرمدانهدای جمدان اسدالم
داشت سه سال بعد جمعیت ا شعاخر االسالمیه را تأسیز کرد (ارسالن )16 :2001
بیات و نج سال آیر امر ش یب در سوخیز یذشت مطا ی کده دربدارا شدرا لدال
وی نگاشته شدا است ایت ایا لضور الوالنی در آن کشور را شرا نمدیدهندد بدا وجدود
ایا در هنگامی که در سوخیز ساکا بود مجیه االمه ا عربیه را منتشر کرد و با مقداالتی کده
در آن مینوشت نقل مممی در جن لهای رهاییبیل تونز ا جیایدر و مدراکل داشدت
(همان  )18استقالل سوریه و نان منجر بده با یشدت شد یب در سدال  ( 1946دز ا 25
سال) به والا شد و در همیا سال در بیروت دریذشت
 .2ترلیفات

ش یب ارسالن ا معدود نویاندیان ار است که در لو اهای میتیف جمان اسالم آثار
یادی ا یود بر جای یذاشته است تعدادی ا آثار او در مط واات همان مان ساپ شدد

و کتا های وی ااج ا ترجمه و تأ یف و تعییقات که بیل ا  20جیدد بدود در سدالهدای
ز ا 1936م به و ارت یارجه سدوریه جمدت سداپ اهددا شدد (ارسدالن  )14 1983ا
ممجتریا آثار او میتوان به ایا موارد اشدارا کدرد :مداذا تدأیر ا مادیمون و تقددم غیدرهج
باکورا (دیوان شعر) لاضر ا عا ج االسالمی (تعییقات) تاریخ غیوات ا عدر فدی فرناده و
سویارا و ایطا یه و جیایر ا حر ا متوس

روض ا شقیق فی ا جیل ا ر یق (تحقیق و تعییق)

ا ولدا ا عربیه ا نمضه ا عربیه فی ا عصر ا حاضر اروا االتحاد بیا اها ا جمداد تداریخ ابدا
ییدددون (تحقیددق و تعییددق) رسددا ه اددا ضددر ا فرناددییا دمشددق روایدده آیددر بنددیسددراج
(ترجمه) ا میتار ما رسایا ا صابی (تحقیق و تعییق) اامال وفد ا اوری ا فیادطینی رسدا ه
رلیه آ مانیه و (ا شرباصی 372-374 :1961؛ ا یومی )187-200 :1995
 .3تفکرات سیاسی

ش یب ارسالن در مانهای می یات که جمان تحوالت امداای را شت سدر یذاشدت او
دو جنگ جمانی اول و دوم را درک کدرد و ندا ر فرو اشدی اثمدانی و مدور جند لهدای
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میییرایی ا سوی ار ها بود ایا تحوالت سترپ طعاف در بینل سیاسی او مدؤثر بدود او
و همف رانل ا همان ابتدا که لرکت اصاللی یود را شروع کردندد بدا دو ج مده بدیرپ
بنیادیرایی اسالمی و غر یرایی روبه رو بودند بنابرایا ال م بود در راستای اهدداف یدود
با ایا دو نوع نگرش م ار ا کنند ا ته در ایا میدان ج مدة ارتجداای و همراهدی تعددادی ا
ایمای دینی با است دادیران و شانه یا ی کردن آنان ا مش الت جمان اسالم نیدی بدهسدیتی
م ار ات آنان میافیود (جابر  )146-187 :1410ش یب ا همان ابتددای فعا یدت سیاسدی
همف ددران یددود را مددیشددنایت و توجدده یاصددی بدده سددید جمددالا دددیا اسدددآبادی داشددت
(ل یج  )131 :2010و در بایاری ا دیدیااهایل مثا ولددت جمدان اسدالم همانندد سدید
جمال میاندیشید (جابر  )154 :1410االوا بر سید جمال تف رات سیاسی محمدد ا ددوا
نیی در ش یب تأثیر فراوان داشت و هنگامی که ش یب با ا دوا مال ات کرد بهشدت تحدت
تأثیر او رار یرفدت و دز ا آن دیددار ارت داط یدانوادیی آن دو شدروع شدد (ارسدالن
 )30 :1969ش یب فق ین متف ر سیاسی و رو نامهنگار ن ود بی ه او ا جایگاا ین اخدد
سیاسی به مااخا مینگریات و در جمت دهی به بینل سیاسی او ادالوا بدر تأثیر دذیری ا
متف ران یشیا تعا یمی که در مدارا جدید نیی آمویته بود تأثیر داشت بده همدیا د یدا
ضما این ه تدابیر اصاللی ا دوا و رشید رضا را دن ال میکرد اما ین تفاوت اساسدی بدا
آنان در بینل سیاسی داشت ش یب ین رجا دیندی کده فقد ا همدان داموا دیندی بده
مااخا بنگرد ن ود و ایا سیا به ایا معنا نیات که او دغدغده دیندی نداشدت بی ده بده ایدا
معناست او یل ا آن ه مانند همف رانل ین رجا دینی باشد یدن رجدا سیاسدی بدود و
مااخا دینی را با نگرش کیدی دن دال مدیکدرد (ل دیج  )132 :2010و درسدت در راسدتای
ی بدیرپ درسدت شدود و
همیا یونه اندیشیدن بود که تالش مدی کدرد یدن جامعده اسدالم ِ
تش یا سنیا جامعهای را راالا اساسیِ برونرفت ا انحطاط تمدن اسالمی میدانادت او
ریشة سنیا ولدت دینی -سیاسی را در صدر اسالم مدیجادت (ارسدالن )288 /1 :1971
ا ته در ایا میان موانم بیریی مثا یونایونیِ نژاد مذاهب میتیدف و دو دتهدای میتیدف
میددی را در سددرِ راا تر ددی و ولدددت جمددان اسددالم و در راا م ددار ا بددا اسددتعمار مددیدیددد
(همان  )158/4و تالش میکرد با اراخه راالاهای مناسب و لتدی بدا اراخده ماداخا تدارییی
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اهمیت ولدت را به مایمانان مان یودش یوشید کند (ارسالن  )38-49 :1348شد یب
تأکید میکرد مایمانان مانی به یههای اوج و اظمت دست یافتندد کده بدرادری و ایدوتت
اسالمی را جایگییا تف رات جاهیی کردند و ایر همیا مؤ فه (برابری و ایوت) ن ود آندان
هریی نمی تواناتند فتولات یادی در صدر اسالم انجام دهند در همیا راستا شد یب همدة
مایمانان ااج ا ترک فارا ار و را به ولدت فرامییواند و معتقدد بدود اتصدال بده
همیا اادا است که منجر به یروج آنان ا انحطاط یواهد شد (ارسدالن )158 /4 :1971
ا ته ش یب به یوبی می دانات اتحاد مادیمانان در یدن مجموادة والدد ندامم ا اسدت و
بحث او در یصو

اتحاد هج نا ر بر برداشتهشدن مر ها و یدن یالفدت بدیرپ اسدالمی

ن ود بی ه نگاا او به اتحاد ا منظر سیاسی بود ذا تدالش مدیکدرد یدن وفداق سیاسدی بدیا
مایمانان به وجود آید (همان  )238/1اما ا نظر ش یب ایدا وفداق بدهرالتدی ام دان دذیر
نیات یرا غربیها تالش می کنند بیا مایمانان ایتالف بیندا ند و آندان را اییده همددیگر
تحرین می کنند تا بتوانند ا ایا ایتالف به نفم یود بمرابرداری و در جمان اسالم دیا ت
کنند (همان )187/1
ش یب نا ت به مااخا جمدان اسدالم دوراندیشدی یاصدی داشدت و در آثدارش هشددار
میداد که مایمانان (ره ران دو تها) ا سیاست تفر هاف نی و است دادی اندیشیدن (فدردی
اما کردن) بپرهییند یرا یاییتگی جمان اسالم را در دی یواهدد داشدت بندابرایا ال م
است با همدیگر متحد شوند و در غیر ایا صورت آنان نیواهند توانات روی ای یدود در
مقابا بیگانگان بایاتند (ا ناء )273 :2006
تالش های ش یب و همف درانل بدرای اتحداد جمدان اسدالم و لمایدت ا اثمدانی اییده
یادایواهی غر به نتیجه نرسید و سرانجام ایا امپراتوری فرو اشید و ایا تحدول نگدرش
ش یب را نا ت به ولدت جامعه اسالمی دیریون کرد دذا ایدا بدار تدالش کدرد ولددت
اارا را جایگییا اندیشة اتحاد جمان اسالم کند ا ته ایا اندیشه او به معنای نادیدایرفتا
سایر مایمانان غیر ار ن ود او بهیصو

نگرش مث تی دربارا ایرانیها داشت و در اسخِ

ی ی ا ایرانی ها که یواسته بود ش یب شرا لال یدود را بنگدارد در جمدادیاالول 1358
مینویاد « :برادر بیریوارم تمددن اربدی و ایراندی ا دیر مدان دو برادرندد و ایدا دو میدت
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هرین دیگری را ت میا نمودااند هر دو مییواسدتهاندد بده یداور و یاورنشدینان یددمت
کردا و تمدن مشرق میا را به سرلد کمال برسانند ا رو ی که یورشدید اسدالم بدر ایدا
دو میت تابل کرد یگانگی و اتحاد آنما بیشتر شد ا دو جمت هدف و منظور آنمدا ی دی
یشت :ی ی جن ة تمدن و دیگری جن ه مذهب جای تردید و ان دار نیادت کده همدانالدور
که ایم و همت ار به اسالم کمن دادا ایم و همت ایرانی نیی اسالم را در ایج و امدا
یاری نمودا است میت اسالم سا یان درا و سنددیا درن بدر دو ایدة میدت ادر و ایراندی
استوار شدا بود بنابرایا و یفه تمام ما مردم یاور میا بهویدژا مادیمیا ایدا اسدت کده
رو و شب ب وشیج تا رواب ار را با ایران و ایران را به ار مح جتر سا یج» (ارسدالن
 ) 9-10 :1348اما ا نظدر شد یب ایدا روابد و روابد بدیا دو دتهدای مادیمان بدهد یدا
دیا تهای غربیها نامم ا شدا است یرا به اج او غربیها ا همان جندگهدای صدیی ی
دشمنی یود را با جمان اسالم آغا کردند (شیا  )238 :1982و هریونه اتحاد بیا مادیمانان
را به ضرر یود میدیدند بنابرایا ا رااهدای میتیدف درصددد نفدوذ و جیدوییری ا اتحداد
مایمانان هاتند بنابرایا آنان هج دن ال سیطرا سیاسی و نظامی بر جمان اسالم هادتند و هدج
تالش می کنند کشورهای مایمان را ا نظر ا تصادی به یود واباته کنند و ایدت ایدا غی ده
ا تصادی نیی سییی جی انقال صنعتی در غر ن ود (همان )243-244
سنانکه یذشت ش یب بهد یا ماافرتهای فدراوان در کشدورهای اسدالمی و سنددیا
کشور غربی بهیوبی نا ت به مش الت سیاسی جمان اسالم آیاهی داشت او ضدما این ده
به توانمندیهای غربیها اذاان داشت رفیتهای اظیج جمان اسالم را در مقابیه بدا جمدان
غر نادیدا نمییرفت وی معتقدد بدود شدر یهدا مدیتوانندد بدا غدر ر ابدت کنندد یدرا
سرمایه های مادی یادی دارند و ایا ماتییم اتحاد آنان در اسدتفادا ا سندیا مندابعی اسدت
و ی تاکنون ایا ممج به د یا اواما داییی و یارجی مم ا نشدا است ش یب معتقدد بدود
مانی مایمانان میتوانند به سنیا مقابیهای دست یابند و لتی متر ی و یشرفته شوند کده بده
آنچه بااث یشرفت آنان در یذشته شد با یردند و آن سییی جی آمو اهای درآن کدریج
ن ود ایا دیدیاا شد یه بده دیددیااهدای محمدد ا ددوا و رشدید رضدا بدود و نقطدة مرکدیی
دیدیااهای سیاسی هر سه اندیشمند با یشت به اصول اسالم و تط یق نظر با اما بدود ا تده
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ایا دیدیااها با یرایلهدای اصداللی غدر یرایدان و بنیادیرایدان سدیفی و جدیدد و نیدی
تف رات صوفیه وهابیت و سناویه متفاوت بود و ممجتریا وجه تفداوت آن را مدیتدوان در
نگاا ایا اندیشمندان نا ت به غر جاتجو کرد ایا اصاللگران (محمدد ا ددوا شد یب
ارسالن اسدآبادی رشیدرضا) یطدر تادی سیاسدی و فرهنگدی غدر بدر جمدان اسدالم را
هشدار می دادند و آن را یدن تمدیدد بدیرپ تیقدی مدیکردندد و تدالش مدیکردندد یدن
موضمییری اا النه در مقابا ایا تمدید اتیاذ کنند (ل یج )140 :2010
 .4علل ع بماندگی در تمدن اسالمی

ش یب ارسالن را میتوان او یا اندیشمند جمدان اسدالم تیقدی کدرد کده بدهصدورت مادتقا
کتابی به نام « ماذا تأیر ا مایمون و تقدم غیرهج» در یصو

ایدا اقدبمانددیی تمددنی

مایمانان نوشت ایرسه اندیشمندانِ ا ا وی مانند سید جمالا دیا اسدآبادی در جریددا
العروةالثقی مقاالتی با اناوینی مثا «ماضی االمده و لاضدرها و ایدا و االجمدا» «انحطداط
مایمیا و س وتمج و س ب ذا ن» راه ارهای اصاللی یادی در یصو

بدرونرفدت ا

انحطاط مطرا کردا بودند (اسدآبادی  )70-98 :1417و ی ایا ش یب ارسالن بود کده بده
صورت جدی ایا مائیه را در کتابی ماتقا تأ یف کرد داستان نوشدتا ایدا کتدا ا ایدا
رار بود که ی ی ا شایردان محمد رشیدرضا به ندام محمدد بادیونی امدران در نامدهای ا
وی دریواست کرد که ا ش یب ارسالن بیواهد کتدابی دربدارا ایدا انحطداط مادیمیا و
اس ا

یشرفت ارو ا و یا ا بنویاد ا ته بایونی الف مقاالت شد یب را در نشدریه ا مندار و

االسالم و ا نصرانیه مم ا عیج و ا مدینه دربدارا ایدا موضدوع یوانددا بدود و مایدا بدود ایدا
انحطاط به صورت تفصیا ذکر شود بایونی در نامه یود دو سؤال اساسی رسیدا بدود-1 :
ایا انحطاط مایمیا در امور مادی و معنوی بهیصو
سیاتن  -2اس ا

مایمانان جییراهای جاوا و ماالیدا

یشرفت اجیب ارو ا و آمری ا و یا ا سیاتن

ش یب ارسالن در اسخ سؤاالت محمد بایونی امران کتدا

مداذا تدأیر ا مادیمون و

تقدم غیرهج را نوشت او در ابتدای کتا نوشت :ضعف و انحطاط تنما به مادیمیا جداوا و
ماالیا ایتصا

ندارد بی ه مایمیا در شرق و غر اا ج رو به انحطاط و سقوط هادتند و
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ایا شدت انحطاط در بعضی جاها شدیدتر و در بعضی جاها یفیفتر است شد یب سدپز
در ادامه کتابل مینویاد :ال م است ا ا ردایتا به ایا انحطداط بده یشدرفت مادیمیا
در صدر اسالم اشارا کنیج وی ااتراف میکند تمام تر دی و یشدرفتی کده بدرای مادیمانان
او یه لاصا شد ا نالیه دیا مقدا اسالم بود (بطی  )47 :1366و ی امدرو ا ایمدان جدی
نامی و ا اسالم جی صورت بیرولی و ا رآن جدی آوا د ربدایی بدا ی نمانددا اسدت وی
تأکید میکند مایمانان امرو آن شمامت و شجااتی را که اجدادشدان را بده سدوی تر دی و
ت اما سوق داد ا دست دادا و در اوض دشمنان اسالم آن را به سندگ آوردااندد بددون
آن ه در کتب مذه یشان توصیهای در ایا مینه داشته باشدند شد یب مدینویادد :سگونده
شما ت اما و وت و نیروی ارو ا را مییواهید درصورتیکه ا نظر اما و فعا یت ا آنمدا
ساتتر و ضعیفتر میباشیدن در ادامه اشارا میکندد ای کداش مادیمیا بده همدیا فتدور و
ساتی اکتفا میکردند اما متأسفانه ادداای ا مادیمانان یدام کدردا و اییده دیگدر مادیمانان
می جنگند؛ مانند م ار ا با بیگانگان ش یب معتقد است در اغیب کشورهای اسدالمی سندیا
ییانت ارانی وجود دارد (ای ل  )97 :1980و بهوسییة ایا ییانت اران بیگانگان در مادیمیا
نفوذ یدا میکنند و ا اسرارشان آیاهی یدا میکنند االوا بر ایا بعضی ا مایمیا بدرای
بیگانگان جاسوسی می کنند و بعضی دیگر بر روی مایمیا شمشیر میکشند اداای نیدی بدا
ترویج ایا تف ر که دیا و مذهب ااما اقبماندیی است وانمود میکنند ارو ا سدون بده
دیا و مذهب شت ا د توانات ایا سنیا راا تر ی و ت اما را یل ییدرد؛ امدا مادیمانان
همیشه دن ال دیا هاتند و به همیا جمت هریی یشرفت نیواهند کرد
4ا .1علل دا لی

بررسی دیدیااها و اندیشههای شد یب ارسدالن در کتدا « مداذا تدأیر ا مادیمون و تقددم

غیرهج» و نیی سایر آثار وی نشان میدهد که او اواما داییی و یارجی را ا ایا انحطداط
تمدن اسالمی میداند (ل یج  )132 :2010وی مؤ فههایی نظیر جما و نادانی ایج ندا ف
فااد ایالق ترا و ولشت و یأا و نومیدی را یرمجمواه ااما داییدی ذکدر مدیکندد
ا ته ا نگاا او تأثیر ایا مؤ فهها به ین اندا ا نیات و جما را ممجتدریا ایدت مدیشدمارد
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وی معتقد است ایا مؤ فه به دری در مایمانان ریشه دوانیدا است که آندان بددون اندیشده
هر سفاطهای را می ذیرند و آن را منطقی مییوانند (ای ل  )94 :1980و یدج را بده د یدا
جما ت ول میکنند و ا یود واکنشی نشان نمیدهند ا ته مات دیا نیی به ایا جما دامدا
می نند و با هریونه روشنگری و ایجور ی میا فت مدیکنندد یدرا دانادتا مدردم (ایدج)
منجر به ادا ت اجتماای یواهد شد و ایا ادا ت بدا مندافم اسدت دادیران همیدوانی نددارد
(ل یج  )134 :2010االوا بر ایا ش یب در یصو

جما ت مدردم ناد ت بده ایمدا نیدی

معترض است و مینویاد :ایما به جای روشنگریِ مردم فق به دیا بهانوان یدن موضدوع
شیصی نگاا می کنند که افراد مییم به مرااات واادد آن هادتند و ا تدرا لاکمدان وارد
شئونات کیی اسالم نمیشوند (ارسدالن  )2 :1351در ایدا میدان شد یب تأکیدد یاصدی بدر
نقل االم دیا و اا مان دینی در دودن جما دارد و معتقد است جما به شریعت و وااد
تنویری آن ا مصی تهایی است که دامنگیر مایمانان شدا است و نقشدی ممدج در انحطداط
جمان اسالم دارد (ارسالن )119/1 :1971
دومیا اامیی که ش یب آن را در انحطداط جمدان اسدالم مدؤثر مدیداندد فاداد ایال دی
است وی مدی نویادد :ایال دی کده مدورد نظدر درآن اسدت و یذشدتگان بدا کمدن آن بده
یشرفتهای یادی رسیدند امرو توس مایمانان ترک شدا است درصورتیکده ایدالق
ا ا تحصیا ایج و دانل برای اجتماع ضروری است و جامعه مدانی مدیتواندد مقاومدت
کند که دارای اصول ایالق باشد (ارسالن بدون تداریخ )75-76 :ادالوا بدر ایدا شد یب
تأکید میکند هنگامی که مایمانان ا اما به دستورات رآن شانه یا ی کردندد دسدار سده
مش ا فااد ایال ی و نگاری در دیا و ا بیا رفتا مراکی ایمی شدند و ایا سه مش ا بدا
همدیگر مرت

بودند و هیچ کدام بر دیگری تقدم نداشت مش ا اول (فااد ایالق) سد ب

ساتی مردم در ایج و دیا شد و ساتی آنان در دیا فااد ایال دی را در دی داشدت؛ یدرا
فااد ایال ی نتیجة ضعیفشددن تعدا یج دیندی اسدت و ایدا دو بدا همدیگر(فاداد ایدالق و
ضعف دیا) منجر به ا بیارفتا مراکی ایمی شد (ارسدالن  )2 :1351شد یب معتقدد اسدت
اصا ایا سه مش ا به مائیه است داد در جوامم اسالمی با مییردد لاکمدان مادت د یدود
فاسد شدند و مینه فااد را در جامعده فدراهج کردندد آندان ا هدر وسدییهای کده در ایتیدار
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داشتند استفادا کردندد و اصدول اسدالمی را نادیددا یرفتندد تدا بتوانندد سدروری یدود را بدر
مایمانان لفظ کنند و در ایا میان اا مان مایمان بهتدریج ا نقشدی کده در اصدالا مدردم
داشتند فاصیه یرفتند و هرسه بیشتر به لاکمان نیدین شدند و کوشیدند امی رد ناصدوا
آنان را شرای جیوا دهندد (همدان) ایدا هم داری در درا مددت منجدر بده انحطداط تمددن
اسالمی شد ا ته دیدیاا شد یب در بحدث اسدت داد داییدی و نقدل آن در انحطداط تمددن
اسالمی در بایاری موارد ش یه به دیددیااهدای ا ددا رلمان کدواک ی اسدت هدر دو تأکیدد
میکنند است داد سیاسی ی ی ا ممجتریا اواما انحطاط تمدن اسالمی است با ایا تفداوت
که ش یب مانند کواک ی اهمیت و نقل است داد را شرا نمدیدهدد ایرسده نقدل آن را در
انحطاط مؤثر میداند کواک ی بهصرالت به است داد سیطان هدجاصدرش ا دا حمیدد اشدارا
میکند ایا در لا ی است که ش یب در آثدارش بده ایدا سدیطان اشداراای نمدیکندد و در
بعضی ا موارد لتی او را میستاید (ل یج )138 :2010
سومیا اامیی کده شد یب در انحطداط تمددن اسدالمی ذکدر مدیکندد تدرا و ولشدت
مایمانان است آنان در یذشته دارای شجاات وصدفنا دذیری بودندد و ا مدرپ هراسدی
نداشتند اما اکنون بهجی اداای ا آنما همگی ا مرپ میهراسدند کده تدرا ا مدرپ بدا
ایمان همیوانی ندارد تعجبآور آن ه غربیهای متجاو در هنگام تجاو ات یود به سدایر
سر میا ها ا مرپ هراسی ندارند امدا مادیمانان در دفداع ا سدر میا یدود دسدار تدرا و
ولشت هاتند به ترا و ولشت مایمیا یأا و نومیدی افیودا شدا است و بهالوریکده
بعضی ا آنان به ایا اندیشه ایمان دارند که غربیها در هر لا تی ا آنان یشرفتهتر هادتند و
هیچ راهی برای مقابیه و رویارویی با آنان وجدود نددارد و هریونده مقاومدت در برابدر آندان
ا ث و بیمودا است و ایا اندیشه و ااتقادات بهتدریج در اذهان مایمانان در هنگام مقابیه با
ارو اخیان رسوخ یدا کردا و به ین باور ت دیا شدا است (ارسالن بدون تداریخ )77 :ایدا
در لا ی است که یأا و نومیدی ا نظر منطقِ اقا و دیا ین افریت یطرناک روانی بده
شمار میرود و در اسالم ناامیدی با کفر برابر است (ارسالن )93 :1348
ی ی دیگر ا اوامیی که ش یب در اقب مانددیی تمددن اسدالمی مدؤثر مدیداندد ایدج
نا ف است ا دیدیاا وی ایا مؤ فه ا جما نیی یطرناکتر است (ارسالن بددون تداریخ
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 )75که ابتالخ ج بجاها ییر ما ابتالوکج بش ه اا ج ابدتالء شدما بده شدیف جاهدا بمتدر ا
ابتالء به ش هاا ج است یرا ایر برای افراد نادان ره ری یماشته شود هدایت یواهندد شدد
و به فیافهور ی دست نیواهد د اما صالب ایج نا ف نمدیداندد و دانم نمدیشدود کده
نمیداند (ای ل  )94 :1980به همیا د یا او مایمانان را داوت به ین جمداد ایمدی بدرای
یروج ا انحطاط میکند و برای نمونه ا یا ا یاد میکند که در لددود  50سدال توانادتند
با بهکاری ییری ایج و دانل در ردیف میا یشرفته دنیا محاو شوند و مایمانان ساراای
ندارند با لفظ دیا و مذهب در مدت کوتاهی ایا مایر (ایج کاما) را الی کنند (ارسالن
بیتا)90:
ا دیگر ایا اقب ماندیی و انحطاط جمان اسدالم ا نگداا شد یب ارسدالن وجدود دو
اندیشه جامدیا و جالدیا است جامدیا کاانی هاتند که بر تف درات یشدینیان افشداری
دارند و در اوض جالدیا معتقدند همه سنتهای دیمی ا ث و بیمودا است و باید ا بیا
برود و هر دوی ایا تف ر آفتی است که یری انگیر جمان اسدالم شددا و در انحطداط تمددن
اسالمی بیتأثیر ن ودا است مرتجعیا با تحجر ف ری هریونه تغییر در اصول تعا یج اسدالمی
را برنمی تابند و معتقدند آنچه امرو به انوان نظام آمو شی است توس کفار تدویا شددا
است (ارسالن بیتا )88 :به همیا جمت آنان ا مایمانان مییواهند که ا کادب ایدومی
مثا ایوم ال یعی ریاضی صنعت و هنر اجتنا کنند یرا ایدا ایدوم را محصدول کوشدل
کفار میدانند (ارسالن  )131 :1348ایا در لا ی است که اسالم فق جن ه ایروی نددارد
و بر ایوم دنیوی و کار و تالش و کوشدل در ایدا دنیدا تأکیدد کدردا اسدت (همدان )134
االوا بر ایا ش یب بر دیدیاا تعدادی ا اندیشمندان مایمان و ارو ایی که با مطراکردن
اندیشه هدای ضدا و ددر معتقدندد اسدالم دیدا سادتی و تن یدی اسدت بده شددت مدیتدا د و
مینویاد :ایر اسالم سنیا ماهیتی داشت سرا در لدود نیج رن نیمی ا کرا مدیا را تحدت
نفوذ یود درآورد ش یب هشدار میدهد یا یکدردن تعدا یج اسدالمی ا دسدتورات امیدی
ایا دنیایی که متحجت ریا بر آن تأکید دارند منجر به سیطه و سرانجام اقب ماندهی میشدود
که مایمانان ا آن رهیی ن ردند
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آیریا د ییی که ش یب در یصو

اقبماندیی مطرا میکند فقدان ااتمادبدهنفدز

در بیا مایمانان است (بطی  )47 :1366ا نگاا او فقدان ااتمادبهنفز ی ی ا شددیدتریا
بیماری های اجتمداای و آفدات رولدی اسدت کده م تالیدان بده ایدا مدرض را بده دام ت داهی
میکشاند ش یب تأکید میکند جوامم اسالمی یشرفت ن ردند یرا اغیب مایمانان یمدان
میکنند مقابیه با ایج و دانل ارو ایی را ندارند و تالش یا ادم تالش آنان برای یشدرفت و
مقابیه مؤثر نیواهد بود ا ته در ایا میان نقل تیری ی روشدنف ران جامعده اسدالمی نیدی در
تیریق سنیا تف دری ممدج بدودا اسدت یدرا ایدا روشدنف ران بدا ا قداء یدأا و ناامیددی بده
مایمانان وانمود میکنند که تالش آنان برای مقابیده بدا غدر بدیفایددا یواهدد بدود یدرا
ارو اییان ا ین نژاد و مایمانان ا ندژاد دیگدر هادتند و بده همدیا د یدا ا دذیرش تفدوق
غربیها یرییی نیات (ارسالن بیتا )141-142:
4ا .2علل ارجی
ش یب ارسالن هنگام بحث ا ایا انحطاط تمدن اسالمی و تقایج آن به دو ااما داییی و

یارجی سمج بیشتری برای اواما داییی اخا است و در ممجتریا اثدرش در همدیا مینده
یعنی کتا

ماذا تایر ا مایمون و ماذا تقدم غیرهج نیی بر همیا اامدا اییدر تأکیدد کدردا

است با وجود ایا در بریی دیگر ا آثار ش یب ارسدالن ا جمیده مقداالت وی در نشدریه

ا فتح اشاراتی کوتاا به تأثیرات اواما یارجی در انحطاط تمددن اسدالمی شددا اسدت وی

آغا ایا تأثیرات را ز ا جنگهای صیی ی و لمالت ارو اییان به شرق میداندد و معتقدد

است تا به امرو به ش ا های متفداوتی مثدا تدأثیرات نظدامی ا تصدادی سیاسدی و ت شدیری

ادامه دارد (ارسالن  )4 :1351ش یب معتقد است دالیا انحطاط به مثابده یدن بیمداری در
دایا جمان اسالم است و جمان اسالم را به جامی تش یه میکند کده دسدار تغییدرات ذاتدی

شدا و اواما یارجی انحطاط را بهمثابه مرضدی بیروندی مدیداندد کده ا سدوی کشدورهای
یارجی بر ایا جاج بیمار اارض شدا اسدت وی مدینویادد :هنگدامی میندة ورود مدرض

یارجی فراهج شد که بیماری انحطاط به ش ا میمنی درآمدا بود و اواما یارجی بیماری
در تقویت آن کوشید ا ته همجدواری جمدان اسدالم بده کشدورهای ارو دایی در ایدا مینده

بیتأثیر ن ودا است و ایا همجواری در تشدید بیماری انحطداط تدأثیر داشدته و مدانم یدروج
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مایمانان ا انحطاط شدا است یرا به اج وی ارو اییدان بده صدور میتیدف ا یدا لمیدة

نظامی کشورهای اسالمی را تحت اسدتعمار یدود درآوردندد و بدا سیاسدتهدای تحمییدی و

همچنیا واباتهکردن ره ران ایا کشورها به یود مانم یشرفت کشورهای اسدالمی شددند و
با بیعیدن هر سه بیشتر مندابم کشدورهای اسدالمی آندان را بده سراشدی ی سدقوط سدوق دادندد

(همان )4

ورود ارو اییان و نقل آنان در انحطاط تمدن اسالمی فق ا الریق نظامی ن دودا اسدت

ش یب معتقد است آنان با انگییاهای سیاسی مائیه ا ییتها را مطرا و بدا بماندة لمایدت ا

آنان در جمان اسالم دیا ت میکردند ا ته ضعف جمدان اسدالم و اددم تواندایی لاکمدان

مایمان در جیوییری ا آنان در ایا مینه بیتأثیر ن ودا است به جی دیا دتهدای نظدامی و

سیاسددی ارو اییددان در امددور ا تصددادی کشددورهای ماددیمان نیددی دیا ددت مددیکردنددد و بددا

واباته کردن آنان هرسه بیشتر ایا کشورها را به سمت سراشی ی انحطداط سدوق مدیدادندد

ش یب در ایا مینه کشور اثمانی را مثال می ند و مینویاد لاکمان اثمانی بدرای توسدعة
کشور ا ارو اخیان کمن یرفتند و ا الرف دیگر ایا کمن منجر به دیا تهای ا تصادی

آنان در اثمانی شد (ل یج )139 :2010

آیریا موضوای که شد یب آن را ا اوامدا یدارجی انحطداط ذکدر مدیکندد نقدل

مؤساات آمو شیِ غربی و م یغان مایحی در کشورهای اسالمی است (ارسدالن -2 :1349

 )1وی مینویاد فعا یت ایا مؤساات و م یغان به صدد توالئدهسیندی و ا قداء وسوسدههدای
شیطانی در جمان اسالم است و بایاری ا متف ران جمان اسالم نیدی ا ایدا مؤسادات ا گدو

یرفتند و بذرِ یمراهی را در جمان اسالم کاشتند و با هدایت همیا مؤساات ت شیری سندیا
وانمود کردند که مایمانان اناانهای متعص ی هاتند و تالش کردند بدیدیندی و ریدوت را
به مایمانان تیریق کنند تا شاید بتوانند ا منافم ما ی واداداداشدا توس مؤساات ت شیری

فعال در جمان اسالم بمرامند شوند (ارسالن  )78 1348ش یب یطرِ ایا دسته ا متف ران

غر

دة جمان اسالم را کمتر ا متحجریا نمیداند یرا بده ادج وی آندان بده همدراا ایدا

یروا اییر به اصیی تریا ااما یشدرفت مادیمانان یعندی دیدا اسدالم صددمه دندد (همدان
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نتیجهگیری

ش یب ارسالن در مانهای می یاد ت کده جمدان اسدالم شداهد تجداو ِ کشدورهای غربدی و
ناتوانی کشورهای اسالمی در مواجمه با غر بود او ایا نداتوانی و رکدود تمددنی را در دو
ااما داییی و یارجی جاتجو کرد :ا نگاا وی اوامیی مثا فراییری جما و نادانی ایدج
نا ف ترا و بید ی یأا و ناامیدی فااد ایال ی و رواج اندیشدههدای جامدد و جالدد و
سرانجام است داد لاکمان اسالمی ا ممجتریا اواما دایییِ رکود و انحطاط تمدن اسدالمی
هاتند ش یب معتقد بود اامیی مثا جما بااث شدا مایمانان بدون تف ر هدر اندیشدهای را
بپذیرند و به د یا همیا جما که است دادیران نیی به آن داما مدی نندد تادییج هدر یمدی
شوند ا ته در ایا مینه به اج وی ایمای دینی نیی مقصرند یدرا بیشدی ا آندان بده جدای
روشنگری مردم به دیا بهانوان ین موضوع شیصی نگداا مدیکنندد و ا تدرا لاکمدان
مات د وارد شئونات کیی دیا اسالم نمیشوند ش یب رایجشدن بیایال ی و فاداد ایدالق

را در کشورهای اسالمی ا دیگر اواما انحطاط مدیداندد وی معتقدد اسدت مدانی جامعده
ی منط دق بدر درآن باشدد امدا همدیا ضدعف
می تواند مقاومت کند که دارای اصدول ایال د ِ
ایالق منجر به ورود بیگانگان به سر میاهای اسالمی شد شد یب ایدج ندا ف را ا جمدا
یطرناکتر میداند و رایجشدن ایدج ندا ف در کشدورهای اسدالمی را مدانم اساسدی بدرای
یشرفت مایمانان ذکر می کند یرا وی معتقد است صالب ایدج ندا ف نمدیداندد و دانم
نمیشود که نمیداند و ایا ا جما یطرناکتر است رایجشدن یدأا و ناامیددی و رسدوخ
اندیشه جالدیا در یو مایمانان -که غربیها در هر لدا تی یشدرفتهتدر هادتند -نده تنمدا
منجر به انحطاط جمدان اسدالم شدد بی ده ا نگداا شد یب ارسدالن میندة تدرا و بید دی و
ولشت مایمانان برای مقابیه با غربیها را نیی فراهج کرد
ارسالن ا همجواری کشورهای غربی با سدر میاهدای اسدالمی و تدالش ایدا کشدورها
برای ماتعمراکردن سدر میاهدای مادیمانان و نفدوذ دول غربدی در ا دبهدایی ا تصدادی
سیاسی و ت شیری به انوان اواما یارجی انحطاط یاد میکند او تأکیدد مدیکندد غربدیهدا
برای نفوذ در کشورهای اسالمی و استثمار منابم آنان ا روشهای میتیفی استفادا میکنندد
که ی ی ا ایا روشها مطراکردن مادئیه ا ییدتهاسدت کده بده بماندة لمایدت ا آندان در
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کشورهای اسالمی دیا ت میکنند ا ته سمج متف ران غر

دا نیی کده در راسدتای م یغدان

ت شیری غربی یام برمیدارند و اندیشههای مورد نظر آنان را به بطا جامعدة اسدالمی تیریدق
میکنند ا دیگر اوامیی است که در انحطاط تمدن اسالمی نقل داشته است
بررسی دیدیااهای ش یب در یصو

ایا انحطاط تمددن اسدالمی نشدان داد کده وی

ایرسه دن ا هرو تف رات اندیشمندانی مثا سید جمالا دیا اسدآبادی و محمد ا دوا اسدت
و در بحث ولدت جمان اسالم مثا سدید جمدال مدیاندیشدید و دی یدن تفداوت کیدی بدا
متف ران واباته به نویرایان اسالمی داشت و آن این ه ارسالن بیل ا آن ه ین ره ر دینی
باشد ین اخد سیاسی بود ا ته ایا سیا به ایا معندا نیادت کده او دغدغده دیندی نداشدت
بی ه او یل ا آن ه مانند همف رانل ین رجا دینی باشد ین رجا سیاسی بود و مااخا
دینی را با نگرش کیی دن ال میکرد ارسالن اییرغج دغدغدة فدراوان در یصدو

جمدان

اسالم تا مانی که امپراتوری اثمانی برجای بود بدریالف اندیشدمندی مثدا کدواک ی کده
سیطان ا دا حمید را در است داد ن وهل میکند به ایا امپراتوری وفادار بود و لتی یییفده
اثمانی را میستود اما به نظر میرسد ایا ستایل بریالف میا بداالنی او بدودا اسدت یدرا
در آثارش بهوفور به نقل ممج است داد در انحطاط تمدن اسالمی یاد کردا اسدت شداید وی
سنیا میاندیشید که ایر امپراتوری اثمانی لفظ میشد مدیتوانادت اندیشدة اتحداد جمدان
اسالم را امیی کند؛ اندیشهای که ش یب در آثارش به یصو

در تعییقاتی که بدر کتدا

لاضر ا عا ج االسالمی نوشته است بر آن تأکید کردا است
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