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 وعاهمیت موض

هاي ها در گرو مؤلفهشود. قوت و ضعف تمدنها محسوب میساز ملتهاي مهم و سرنوشتتمدن از شاخصه

اي دارد. این قوت ویژه كالم الهی و سخنان بزرگان دینی از مؤلفه دلیل برخورداريخاصی است. تمدن اسالمی به

ها تاثیر گذاشت، اما با گذر زمان و ري از ملتدلیل عظمت و توانمندي بر بسیاهاي اولیه اسالمی بهتمدن در دوره

وجود عوامل مختلف از عظمت آن كاسته و رو به ضعف و انحطاط گذاشت. این امر، اهمیت پژوهش در موضوع 

نماید. این مطالعه با هدف بررسی فرهنگ و تمدن اسالمی و عوامل قدرت و عظمت آن و سپس تحقیق را آشكار می

  ن اسالمی انجام گرفته است.شناخت عوامل انحطاط تمد

 )شرح مساله( مقدمه

تارین نقاش را در سیره پیشوایان معصوم )ع( الهاام گرفتاه اسات. بایش هاى قرآنى واز آموزهتمدن اسالمی كه 

با قبول اسالم توسط مردم ایران، تمدن ایرانی جهات  .هاي دینی و انسانی داشته استزمینه رشد و شكوفایى تمدن

مسالمانان در  يهااسالم و تجربهاسالم گردید.  نید يسازقدرت تمدن یتجلّاي براي اي به خود گرفت و زمینهویژه

اساتبداد و تمادن اساالمی باه واساطه . اساتیر انكارناپاذ یتایرنساانس واقع شیدایاخصاو  در پهعالم غارب، با

انحطااط  ناهیاندک اندک زم قرار گرفت ودر معرض خطر  انیو عباس انیامومسلمان توسط  يهاملت یاستبدادزدگ

هماه جانباه از فرهناگ و تمادن  یبررسا کیا كوشش شده ت قیتحق نیدر ا. آمد دیمسلمانان پد یو فرهنگ يفكر

و علل  عواملعناصر و  ت،یفرهنگ، تمدن و تجدد جهت هرچه روشن كردن ماه خ،یتار یاز جهت معناشناس یاسالم

 كه عوامل انحطاط آن اسات، جهیبه نت دنیرس بخش در نیكه ا میداشته باش یتمدن اسالم ییو شكوفا يریگشكل

 خواهد بود.  موثر

 هاترین یافتهمهم

هااي هتمدن اسالمی، در قرون اولیه تاریخ اسالم از عظمت و قوت باالیی برخوردار بود، زیرا متأثر از اسالم و آموز

هجوم اساتعمار خاارجى باا ها اند كه از جمله آنوحیانی بوده است. عواملی در انحطاط تمدن اسالمی دخالت داشته

و  یخودكاامگی، اساالم يهاااریگارفتن مع دهیانادتمادن اساالمی،  كرهیپ بر یاقتصادى و فرهنگ ،ینظام يهاوهیش

 لیو تارک فااا لیارواج رذا پرساتی،، دنیاو فاسد باطلیدن ینیوجود عالمان دی، حاكمان جامعه اسالم یخودخواه

ت و در خالفات باه سالطن لیو امامت از خالفات و تباد استیس ،نید کیتفك، خواهی و نازپروردگیتجملی، اخالق

   ها تكرار شود.تواند در همه زمانی است كه میجهل و نادان نهایت


