
باب ایران و اسالمدر  

   
 نیهمچن ،يکاظم علمدار ۀ، نوشت»رفت؟ شیعقب ماند و غرب پ رانیچرا ا«دو کتاب  ،يالدیم يسال نو التیتعط امیدر ا

مانِ انتشار ز نیبه پانزده سال ب بیقر نکهیبردم. به رغم ا اریکوب را خواندم و لذت بس نیزر نیعبدالحس ۀ، نوشت»اسالم ۀکارنام«
  شود.یم دهیدرآنها د يزیو تامل برانگ شابهم نیدو اثر فاصله هست، مضام نیا

 رانیا يِوانساالریکه در آن روزگار در دستگاه د یمیو فساد عظ انیو دولت در زمان ساسان نید انیم قیوث ۀبر رابط يعلمدار
 رانیبه ا ۀاعراب در حمل قیتوف یسبب اصلرا  یمساعد داخل ۀنیو زم یدرون یِنهاده و فروپاش دیکأزد، انگشت تیموج م نیزم

مدعا را که ورود اسالم به  نیپرداخته، ا يقرون دوم تا هفتمِ هجر یط نیزم رانیدر ا یاسالم نتمد یِبه بالندگ نیدانسته، همچن
 رانیا ییِایجغراف ـ یمیاقل تیموقع ،يعلمدار تیبه روا ن،ینقد کرده است. افزون بر ا اًیشد، قو انیرانیا یِسبب عقب ماندگ رانیا

 یلی... از جمله علل و دالیعدم رشد علوم عقل ،ینگرفتن علوم تجرب اپ ،يدارهیعدم رشد سرما ،یکم آب ،يکشاورز یزندگ ن،یزم
 ،»یرانیا يسازگار« ةکنند یاثر، تداع نیا ییِایجغراف ـ یمیاقل يها لیکرده است. تحل فاینقش ا انیرانیا یِاست که در عقب ماندگ

  .ستمنتشر شده ا 57از انقالب بهمن  شیدهه پ نیبازرگان است که چند ياثر درخشان مهد
سراغ  نیآئ نیپس از ظهور ا ،یاسالم در بالد اسالم ۀبلکه از کارنام ست،ین انیرانیا یِعقب ماندگ یی، ناظربه چرا»اسالم ۀکارنام«

 ،یارابف ،يبه آراء کند انیم نیگذارد؛ در ایبه بحث م یتمدن اسالم...را در یعیکالم، فلسفه، عرفان، علوم طب تیوضع رد؛یگیم
اسالم و هنر را  ۀرسد، رابطیرا برم يپردازد؛ نهضت ترجمه در قرن دوم هجریالصفا، ابن رشد،.. م اخوان ،یغزال نا،یس یبوعل

ت تا کوب بر آن اس نیکند. زریم ادیاند، کرده یزبان عرب ۀزبان به توسع یادب و شعرِ پارس یکه اهال یکند و از خدمتیم يواکاو
نشان  حال نیکشد؛ در ع ریبه تصو یاالطرافو جامع ریرا به نحو فراگ هیمختلف در قرون اول يهادر حوزه یتمدن اسالم یِبالندگ

ذوق و علم خود  از وقت و هوش و ت،یمیپس از ظهور اسالم، با طوع و رغبت و صم ،یبه نحو اغلب ،یرانیدهد که نخبگان ایم
  .دندینورز غیدر یکوشش چیازه ،یاسالمـ  یرانیتمدن ا شترِیهر چه ب دنِیگذاشتند و در پروردن و بال هیما

سال گذشته،  38 یدر داخل کشور ط ینیحکومت د يکه برقرار یدر روزگارِ پر تب و تابِ کنون ،يآثار نیمطالعه گرفتنِ چن در
 ده،سنیو رهگشاست. هر دو نو زیبرانگرا در داخل و خارج کشور فراهم آورده، تامل یجماعت يِزیستو عرب يزیستنیاسباب د
دو  نیاز ا یکیاند؛ آثار را منتشر کرده نیاحساسات و عواطف، ا انیبدور و فارغ از غل ود،مالت و تتبعات درازآهنگ خأپس از ت

 ،»ی نسرّ«، »فراراز مدرسه«، »پله پله تا مالقات خدا«چون  یمحبوب من است و خالق آثار ماندگار و درخشان سندگانینفر که از نو
لطف و  مورد  یاسالم يجمهور يمایس »تیهو« ۀدر برنام ش،یخو اتی...؛ در زمان ح»هیصوف راثیارزش م«، »بحر در کوزه«

ن . خواندکاستیمعتبرآمر يهااز دانشگاه یکیکند و استاد یم یزندگ رانیهاست خارج از اهم سال يگرینوازش قرار گرفت!! د
 کنم...یم شنهادیپ زانیفوق را به دوستان و عز یِدو اثر خواندن


