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  توضيحات عناوين توضيح نام كتاب  رديف 
  تعدادچاپ–سال –ناشر –محل نشر –محقق /مترجم –مولف :مشخصات كتاب شامل 

تاريخ تمدن  1
  اسالمي

 مشخصات كتاب
  
  

هدف نويسنده از نگارش 
  كتاب 

  
  
  
  

  مقدمه از 
  
  
  

  خالصه اي از محورها 
  
  
  

  نقد 
  

در پنج جلد و–نهم - 1379-امير كبير–تهران–علي جواهر كالم:مترجم–جرجي زيدان 
  صفحه  1108و در يك مجلد 

  
نسبت به تاريخ هموطنان عرب با هر مسلك و مذهبي  و عالقمندي  ه سيراب نمودن تشنگيدهدف نويسن

علل و عوامل  وي تدوين تمدن اسالمي را بعلت نپرداختن مورخين عرب به ذكر. مملكت و پيشينه آنهاست 
رف صرويدادها مشكل مي دانست تا جايي كه به علت پراكندگي مطالب مربوط شرق شناسان از اين كار من

پس انگيزه وي كه يك مسيحي .نيز تعجب آور ذكر مي كند صفحه مطلب در اين باره را براي خودش  160 يشدند و حتي جمع آور
  .لبناني است صرفا گرايشات ملي گرايانه است 

  
ه ناشر مقدمه مناسبي است كه به نقد اثر نيز پرداخته است و در عين حالي كه نويسنده را فردي منصف مي خواند برخي از اظهاز مقدم

 داند كه عالوه عدم استفاده از منابع شيعي را از ديگر نواقص اين اثر مي.نظر هاي او را ناشي از عدم درك آموزه هاي اسالمي مي داند 
  حه را تحت الشعاع قرار داده است مطروديدگاه هاي 

  
خلفا ،بني اميه و بني العباس ،اموي اندلس ،فاطميان مغول و عثماني تا دوران از تمدن عرب پيش از اسالم آغاز مي گردد و دوران 

مولف قرار گرفته است مد نظر و كتابخانه ها  مدارس علوم و  ،و ماليهموضوعاتي در باره تشكيالت .مولف را مورد بررسي قرار مي دهد 
.  

  
  :نكات مختلفي مطرح باشد غير از انچه ناشر محترم در ارزيابي خود از كتاب در مقدمه ذكر كرده است بنظر مي رسد

ا دارد پيش از ظهور اسالم يك نوع غليان فكري بين اعراب آغاز شده بود كه به پيشرفت اسالم كمك عادمانند ساير شرق شناسان -1
  ) 19ص(سندي ذكر نمي كند كرد ولي هيچ 

كه در فراز هاي بعد نا خود آگاه مداركي بر رد )41ص(وي داليلي را براي بيعت با ابوبكر ذر كرده و سعي بر توجيه آن داشته است  -2
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  فهارس
  

  ) 63ص(ائه كرده است آن ار
  ذكر حديث انذار از نقاط مثبت ان است -3
  .....و-4

او ادعا دارد به بيش از دويست منبع ) منبع آلماني و انگليسي و فرانسه ذكر شده است 18منبع عربي و  130فهرست منابع كه در آن 
فهرست موضوعات در پايان و . .)نويسنده و كتاب اشاره مي كند  42خود به اسامي  بمختلف مراجعه كرده است و در ابتداي كتا

  شخاص اماكن و كتب اعالم مهم ا  –)توسط مترجم  157به  15افزايش تصاوير از (فهارس تصاير

2  
  
  

تاريخ فرهنگ و
  تمدن 
  اسالمي

  
  

 مشخصات كتاب
  

هدف نويسنده از نگارش 
  كتاب 

  خالصه اي از محورها 
  
  

  سفهار

  ص384-1385-نشر سايه-تهران-زين العابدين قرباني
  

كتاب –و شناختن تعليم و تربيت اسالمي براي بيدار شدن از خواب گران آگاهي بخشي از گذشته پر افتخار 
  .نوشته شده است  1354قبل از انقالب اسالمي در سال 

شعب و بخش دوم فرهنگ و تمدن از نگاه اسالم كتاب در سه بخش سامان داده شده است بخش اول به 
رد –كتابخانه هاي بزرگ اسالمي ...پزشكي و دارو شناسي و ...مختلف علوم مانند فلسفه و كالم و تفسير و

  .ه است پرورش اسالمي مورد بحث قرار گرفتتهمت كتابسوزي و در بخش سوم روش آموزش و 
  

  ت موضوعي فاقد فهارس ديگر استسكتاب غيراز فهر
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تاريخ تمدن در  3
  اسالم

 مشخصات كتاب
  

هدف نويسنده از نگارش 
  كتاب 

  
  
  

  خالصه اي از محورها 
  
  
  
  
  
  

  فهارس

  صفحه  552، چاپ دوم ،1382،انتشارات اساطير ، ،تهرانعلي اصغر حلبي 
  

و هدف ديگر نويسنه اين است كه .نشان دادن اين كه بسياري از حامالن علم و دانش ايرانيان بوده اند 
،دانش ها از قومي به قومي و از ملتي به ملت ديگر انتقال يافته بگويد تاريخ علم سراسر دادو ستد بوده است 

دوم  بين اپ اول و.تدريس تاريخ فرهنگ و تمدن اسالم در دانشگاه تربيت مدرس است كتاب حاصل .است 
  .بر آن افزوده شده است  تفاوت  است و مطالب و فهرست موضوعي مبسوط 

  
 م  مورد بررسي قراردر بخش هاي مختلف تاريخ علو.تدا از فرهنگ و تمدن و عوامل پديد آوردن آن به اختصار سخن گفته شده است با

گرفته است از جمله ترجمه و تفسير قرآن مجيد ،نقل و ترجمه علوم يوناني ،فلسفه و كالم ،اخالق ،علوم طبيعي و اقسام آن تنجيم ،علم 
هنرهاي زيبا ،تاريخ و جغرافي و تصوف و عرفان در هريك از علوم نيز بعضا علل توجه مسلمانان به آن علم ،دانشمندان و آثار رياضي ،

به نظر مي رسد يكي از ويزگي هاي اين .ه است مدارس و مراكز علمي و سياست از ديگر بحث هاي اين كتاب است آن ها بحث شد
لذا !يعني حدود يك هارم كتاب .صفحه از كتاب را به خود اختصاص داده است  130كه نزديك به كتاب بحث مبسوط از سياست است 

  .از اين بعد يك منبع مفصل محسوب مي شود 
  

  .است ، كتابشناسي بعد از هر مبحثدر ابتدا و  تفصيلي  موضوعيفهرست 

تمدن اسالمي  4
در قرن چهارم 

  هجري 

 مشخصات كتاب
  
  

  كتاب –نويسنده 
  

  مقدمه 
  

-چاپ چهارم، امير كبير-تهران-2ويراست-ترجمه علي رضا ذكاوتي قراگزلو–ادام متز
   فحه ص1377-602

  
   .نام اصلي كتاب رنسانس اسالمي است . است  1917متوفي وي يك شرق شناس سوئيسي 

  
نظر مولف معطوف به  -1:وي معتقد است .ناشر در مقدمه ، عالوه بر ارائه توضيحاتي به نقد اثر پرداخته است 

منابع مولف  - 2.لبي به تعاليم نبوي است ذكري بميان نياورده است ناشي از  قرب ق آن دوره كه ظواهر بوده و از حقيقت و باطن حوادث
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  خالصه اي از محورها 
  
  
  

و ويژگي هاي كتاب 
  ترجمه 

  
  

  فهارس
  

عيت هر چند وي قرار بر بيان تمدن اسالمي گذارده است ولي بيشتر به وض - 3ت و كتاب از تكرار برخوردار است چندان گسترده نيس
  .از منابع شيعه كمتر بهره جسته است  -4ه است دارالخالفه هاي بغداد و قاهره پرداخت

در عين حال اين كتاب به حال مبتديان سود مند است و از جامعيتي كه ناشي از پرداختن به شئون فردي و اجتماعي است بهره مي 
  . گيرد 

از موارد جزيي ،برداشت غلط از  گيري فورينتيجه  را مترجم در مقدمه خود بر كتاب آن را از نظر توصيفي ارزشمند مي داند و نقص ان
  .كلمات عربي و يا روايات مي داند 

  
بريديان  ،و دو لت هاي محلي مثل حمدانيان 4فاطمي در قرن  –اشاره به اوضاع سياسي سرزمين هاي اسالمي در دوره خلفاي عباسي 

سازمان اداري و وضعيت اقليت ها فرق –و سپس موضوعات متنوع اجتماعي و اقتصادي مثل مسائل مالي ...و سامانيان اخشيديان و
مورد توجه قر ار ...ادبيات،جغرافيا و وضعيت معيشت بازرگاني و :و نيز علوم مثل  راف قضاتششيعه طبقات اجتماعي مثل دانشمندان ا

  . گرفته است 
  

استفاده مترجم از .است  شدهم انجا 1967اين ترجمه از چاپ چهارم تجديد نظر شده عربي محمد عبد الهادي ابو ريده مصري در سال 
همين كتاب به انگليسي از ديگر ترجمه تجديد نظر شده عربي و بهره گيري از حواشي و يادداشت هاي استاد خدا بخش هندي مترجم 

  .خصوصيات ترجمه حاضر است 
  

  فهرست موضوعي در ابتدا و اعالم در انتهاء است 
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فرهنگ اسالم  5
  در اروپا

 مشخصات كتاب
  
  
  
  
  
  

هدف نويسنده از نگارش 
  كتاب 

  
  

  خالصه اي از محورها 
  
  
  

  فهارس

-چهارده-1373- نشرفرهنگ اسالميدفتر-تهران-ترجمه مرتضي رهباني-زيگريد هونكه
  -ص722

  
است كه با اجازه مولف نام آن در ترجمه فارسي عوض شده "خورشيد بر فراز مغرب زمين "نام اصلي كتاب 

است كتاب  حسين علي و فاروق بيضون نيز تاكنون از اين اثر چاپ شده توسط فواد دو ترجمه  به عربي.است 
  .مزين به پاورقي هاي استاد فقيد عالمه جعفري است

  
انگيزه وي افشاءتحريف تاريخ تمدن از سوي غرب .دكتري وي است  ر كيل متولد شده است و اين رسالهد 1913نويسنده در سال 

اين كتاب .است سال پرچمدار علم بوده است را به فراموشي سپرده  800مسيحي است كه بهه عمد خدمات همسايه مسلمان خود را كه 
  .يه هاي كدام تمدن استوار است به اين سئوال جواب مي دهد كه سرمايه امروز غرب از كجا آمده است ؟ستون هاي علم آن  بر پا

  
اين كتاب به فرهنگ زندگي ،رياضي ،علوم طبيعي ،پزشكي علوم عقلي يا سالح عقل ،سياسي ،هنري ،اختصاص دارد و در هر يك از 

. قرار داده است مختلف و كتب آن ها كه موثر در تغيير فرهنگ قرون وسطايي غرب قرار گرفته است مورد بحث  نان ها دانشمندا
  .غرب از شرق تاكيد مي نمايد  هادشده است و در جاي جاي خود به استفكتاب تا حدود زيادي منصفانه نوشته 

  
  ماخذ آن به الماني مي باشد فهرست فهرست اعالم به فارسي و ،داراي فهرست موضوعي تفضيلي است 
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اسالم و تمدن  6
  اسالمي

 مشخصات كتاب
  

  ترجمه  –نويسنده 
  
  
  
  
  

  خالصه اي از محورها 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  800:در دو جلد ،تعدادصفحات  1381،حسن فروغي ،تهران ،سمتآندره ميكل 
  

در پاريس را عهده دار "كولژدوو فرانس "نويسنده داراي كرسي زبان و تمدن اعرب در موسسه عالي 
كتاب بر قدرت تاثير گذاري انديشه . برنده شد جايزه فرهنگستان فرانسه را  1968كتاب در سال . است 

صورت گرفته ترجمه از ششمينن و آخرين چاپ تجديد نظر شده .اسالمي بر تحوالت اسالم تاكيد دارد 
  .است 

راين اثر تالش مي كند تا با يك نويسنده د. كتاب در  چهار بخش و سيزده فصل سامان يافته است 
مولف با ان دهد نگاه كاربردي ضمن تاكيد بر نقش شگرف اسالم درتمدن سازي يك ديدگاه كاربردي را نسبت به بيداري اين تمدن نش

العرب وتبيين رخدادهاي عصر نبوي و نگاهي به جغرافياي جزيره العرب مي كوشد به نحوي بيان دوره اول تمدن اسالمي در جزيره 
نشان داده وهنجارهاي اجتماعي و حتي …اجتماعي آن منطقه را ازعواملي چون شتر؛علف ؛بيابان ؛كمبود آب و تاثير پذيري شرايط

وي به تشكيالت نامنسجم سياسي كه برپابه نظام .قلمداد نمايدمذهبي چون اماكن مقدس را تابعي ازشرايط اقتصادي بسيار بدعربستان 
قبيله اي و مردساالر شكل گرفته پرداخته وغرور عشيره را بهترين محرك اين حساسيتها ذكرنموده ونيازمنديهاي اجتماعي و اقتصادي 

اول تمدن  كتاب خود در ادامه بحث از دوره آندره ميكل در فصل دوم و سوم .رابه حمايتها و مخالفتهاي قبايل از يكديگر پيوند مي زند
هاي پيامبر اسالم و عناصري چون وحي، قرآن  اسالمي به مباحث مربوط به رسالت و حماسه محمدي و شرايط فرهنگي و اجتماعي پيام

ليل وي به چشم مي هايي كه در تح و اركان تعاليم اسالم و ارتباط نزديك آن با مسائل روزمره از نگاه خود پرداخته و عليرغم نقص
در فصل  .خورد مي كوشد تا عناصر تأثيرگذار در پيدايش امت جديد تحت عنوان امت اسالم از دل اعراب جاهليت را تشريح نمايد

چهارم آقاي ميكل به خالفت امويان دمشق و ثمرات اوليه عصر طاليي اسالم پرداخته كه امپراطوري اسالم عالوه بر آسياي صغير و 
اي متصرفات روم  مديترانه هاي بزرگي از نيمه هايي كه دول جانشيني اسكندر در آن جا مستقر شده بودند و همچنين قسمت يونان كشور

بخش دوم در باره سنت عرب و ميراث خارجي و بخش سوم در باره استيالي مغول و ترك و چهره هاي جديد ......وبود را در بر گرفته
و در نهايت ظهور پديده انقالب اسالمي و اسالم سخن مي گويد باره امپرياليسم و رنسانس عرب و بخش چهارم در  19اسالم تا قرن 

تشيع انقالبي معتقد به تعدد جمهوري هاي اسالمي زير : تشيع علوي در ايران پس از انقالب را مورد توجه قرار مي دهد و مي گويد
واحد اسالمي علي رغم صبغه هاي قومي و مذهبي و ناسيوناليستي سخن لواي رهبري واحد است وي در پايان و نتيجه گيري از تمدني 

وي مي گويد . تمدن اسالمي مركب است از اجماع احساس و زندگي با تكيه بر گذشته و اميد به آينده" :به ميان مي آورد و مي گويد
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  فهارسويژگي ها و 

اسالم نه مي تواند دست از سعادت دنيوي بردارد و نه روح خود را از دست بدهد لذا راهي ميانه كاپيتاليسم و ماركسيسم را دنبال مي 
و در نهايت طرح بناي بزرگ تمدن اسالمي و آثار و نشانه هاي آن را مورد توجه قرار مي دهد و به سياستمداران پيام مي دهد كه "كند 

  حال بيدار شدن و شكل گيري استتمدن اسالم در 

 
،منابعي براي مطالعه ،گاهشمار تاريخي،فهرست اعالم و مكان ها و موضوعي و استفاده از عكسها و نقشه ها كتابشناسي در پايان كتاب 

شت هاي مترجم اين عالوه بر ياددا.ضمنا در انتهاي كتاب ياد داشت هاي دكتر الويري به آن افزوده شدهه است تصاوير برخوردار است 
   .در پاورقي ها ست 

 مشخصات كتاب  معماري اسالمي  7
  

و  نويسنده و كتاب
   مترجم 

  
  
  
  

هدف نويسنده از نگارش 
  كتاب 

  
  
  
  

  ، 1380تهران ،روزنه،زاده شيرازي،دكتر باقر آيت اهللاروبرت هيلن برند 
  

و معماري اسالمي  ي است كه با اشراف به تاريخنويسنده اين كتاب ، استاد دانشگاه ادينبورگ مورخ و منتقد
اين كتاب اثري است علمي با اطالعات فراوان و تحليل هاي دقيق كه .ش آن دست يازد توانسته به نگار

غير از تعلق وي به خاندان روحانيت  در باره مترجم نيز كافي است گفته شود.خواندن آن به دقت نظر نياز دارد 
روي عهده دار شده تا در دروس دانشگاهي منبعي براي   آن از متخصصاني است كه ترجمه اين كتاب را از

  .دانشجويانش فراهم آورد 
  

و فرعي  به امور جانبيس موضوع معماري و تحول آن در سير تاريخ در جهان اسالمي بدون پرداختن فپرداختن به نهدف نويسنده ،
ياانهارا كمتر مورد توجه قرار ي است كه ديگر محققين بدان توجه نكرده اند،دشوار جلب نظر خواننده به زوايايقصد او در اين راه است 

  .قصد وي پركردن خالهاست واز تكرار سخن ديگران حتي االمكان پرهيزدارد.داده اند
ه گونه هاي بناهاي اسالمي،مبتني بر اطالعات و منابع  موجود ريشه ها وخاستگاط با ژه در ارتباازانجا كه نظريات وتحليلهاي وي ،بوي

محراب ومنبر اروپايي است،ميتوان انتظار وجود نظرهاي متفاوتي را در برابر ديدگاه هاي مولف از درارتباط بامواردي نظير   ،بخصوص
مروزي ما از موضوع ،امري طبيعي است،هر چند ميتوان اين اختالف اراء باتوجه به محدوديت اطالعات ا.سوي ديگر محققين داشت

  .اميدوار بود كه يافته هاي مستمر حاصل از تحقيقات نوين از شدت ان بكاهد 
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  مقدمه از 

  
روش خالصه اي از 

  محورها بحث و
  
  
  
  

  نقد 
  
  

  فهارس
  
  
  
  

كند كتاب را نه تنها با  برخوردار است كه در اين مقدمه اعتراف مي ،نوشته شده  بر ترجمه حاضر كه  از مقدمه مولف ترجمه حاضر ،
  .در كانون توجه وي قرار داشته است سال مورد تحسين وي بوده و  35 را و معماري اسالمي!نگاشته است ه با عشق عالقه ك

  
عراق در آغاز دوره عباسي و دامنه جغرافيايي شامل سوريه دوره اموي .را در بر مي گيرد  1700/1112تا  700/81دامنه زماني بررسي از 

در دو فصل به جاي تاكيد بر بنا هاي منفرد به گرايش هاي .مصر و ايران مي باشد  دوره خاندان بني نصر و حتي تركيه امروزي و
اي توجه شده است و به جاي تحليل معمارانه به بررسي جايگاه چنين بناهايي در جامعه اسالمي در سده هاي ميانه پرداخته شده  منطقه
نكه هر يك از فصول كتاب به به توصيف و توضيح و بررسي اي و در فصول ديگر تحليل معمارانه صورت گرفته است نكته ديگراست 

،كاخ ،آرامگاه  ،كاروانسرا ،اختصاص يافته و از روش سنتي كه بررسي دوره بندي  مناره، مساجدمعماري مدارس ،يك نوع بنا از جمله  
  .هاي تاريخي يا در قالب منطقه اي بوده فاصله گرفته است 

نويسنده خود را از ارايه يك دستگاه كتابنامه اي با تمام جزييات بي ، دانشمندان نه نگاشته شده و از آنجا كه كتاب براي دانشجويان 
     .است،ابراز تاسف كرده است  موردي يهابع اظهار نظرمنبراي خواننده اي كه به دنبال  پسشاپيش نياز ديده است و 

  
سيم ها يا رو در پايان از فهرست نامه تعكس هاي سفيد و سياه و ترسيم ها به ترتيب فصول برخوردار است كتاب از فهرست عناوين 

،فهرست آثار و فهرست عام در پايان كتاب كاتالوگ و فرهنگنامه واژگان يعني فهرست برخي از وازگان اسالمي كتابنامه منتخب 
  .ه است بهرمند است كه انصافا كار محقق را نيز سهولت بخشيد
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 مشخصات كتاب  كارنامه اسالم  8
  

هدف نويسنده از نگارش 
  كتاب 

  
  
  
  
  
  

  مقدمه از 
  

  خالصه اي از محورها 
  
  
  
  

  فهارس
  

 فحهص209-1379چاپ ششم--1362-تهران امير كبير}2ويرايش{–زرين كوب 
اين . زمينه دانش و خدمات ايشان در اينن عرصه براي بشريت است ارائه كارنامه فعاليت هاي مسلمانان در 

كتاب بر خالف نوشتار ديگري از نويسند ه به نام دو قرن سكوت كه فتح ايران از سوي مسلمانان را موجب 
كارنامه اسالم را فصل درخشاني از تاريخ انساني مي عقب افتادگي ايران معرفي مي كرد با رويكردي مختلف 

هر چند جنگ را آغاز گر دوران فتح اسالمي مي داند ولي نشر اسالم در بين مردم را نه با زور كه همراه داند و 
وي تمدن اسالمي را وارث تمدن هاي قبل ،نه صرف مقلد و نه ادامه دهنده .با تسامح با اهل كتاب مي خواند 

ند به تركيب عنصر ايراني هندي يوناني و عبري اذعان هر چ محض مي داند بلكه تركيب كننده و تكميل كننده آن ها مي داند وي
مي  يتركيب ارزشمند،.دارد ولي اهميت را به تركيب اين ساختمان رفيع و صورت اسالمي آن كه ارزش جهاني دارد و انساني مي دهد 

موجب ركود تمدن ايراني  ارزشمندي اين نوشتار يكي از آن روست كه از جانب كسي نوشته شده كه چند صباحي قبل اسالم را.داند 
  .مي دانست 

  
  .چاپ اول از مقدمه احمد ارام برخوردا بود كه در چاپ هاي بعدي نويسنده بهه داليلي كه در مقده آورده ان را حذف كرد 

  
از به نوعي از عناصر و زمينه هاي شكل گيري فرهنگ و تدن اسالمي سخن گفته شدهه است اهميت علم و  بحث هاي مقدمي در

بحث شده و ديگر مسايل مطروحه كتابخانه و كتاب ها  در ادامه از .دانش در اسالم تسامح ،مادر تمدن اسالمي خوانده شده است 
و در هر بخش دانشمندان .......ن ها ،دارو سازي ريالنجوم و رياضيات ونهضت علمي مسلمانان ،علم طب و بيمارستا:عبارت است از 

  .ه است راعات ايشان مورد توجه قرار گرفتمشهور و تاليفات آنان و اكتشافات و اخت
  

   گزيده منابع ،فهرست راهننما در پايان قرار دارد فهرست مطالب در ابتدا و يادداشت هاي مولف و 
  
  
  
  



                          منابع تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمي

١٠ 
 

علوم اسالمي و  9
نقش آن در 
تحول علمي 

  جهان 

 مشخصات كتاب
  

هدف نويسنده از نگارش 
  كتاب 

  
  
  

  خالصه اي از محورها 
  
  
  
  
  
  
  
  

  نقد و ارزيابي 
  
  
  
  
  

 ،،محمد رضا شجاع رضوي ،اسداله علوي ،مشهد ،بنياد پژوهش هاي اسالمي)1950-1879(ميه لي آلدو
  صفحه  821،  چاپ دوم ،1379

به نظر مي رسد هدف نويسنده ارائه كتابي كه رشته متوالي و نظام مند علم را در جهان اسالمي بنماياند  مي باشد كه گفته شده تا 
اهللا   آيتبه نام بهه آن است از جمله از اهميت اين كتاب  ارجاع برخي از دانشمندان .حدودي موفق بوده است 

پيدايش تمدن عظيم اسالمي، سرمايه ترقي و كتاب  گفتگو  دو كتاب را براي اطالع از اين كه  درزاده آملي حسن
  .،را معرفي مي كند كه يكي از آن دو همين كتاب است  تعالي غرب در همه شعب معارف شده است

  
با  )ب كتا 90تا صفحه (بعد از مقدمه طوالني .اين اثر در سيزده فصل و ضمايم متعدد به سامان رسيده است 

  "عنوان كلي 
كه از اضمحالل علوم در عهد باستان در رم  روبرو مي شويم ،"علوم عربي از سده هشتم تا پايان سده سيزدهم ميالدي و انتقال به اروپا

محوريت  علوم مختلفي مانند جغرافيا ،رياضيات و نجوم و علوم طبيعي  باآغاز مي كند و به شكوفايي علوم  در جهان اسالم مي رسد 
ر دانشمنداني چون بيروني ،ابن سينا ،ابن هيثم در اين بخش صورت گرفته است بررسي آثا. گيرد  دانشمندان ان ها مورد بحث قرار مي

و شكوفايي علوم در  13و 12انحطاط مشرق زمين در سده دايره المعارف ها كيمياگري و فرضيه هاي اتمي از ديگر فصول كتاب است .
عصر طاليي علوم در اين جزيره و نخستين مراحل انتقال علم به مغرب زميين و تاثير جنگ هاي صليبي از فصول ديگر جزيره ايبري و 

و شناخت كنوني از علوم عربي و دستاوردهاي آكادمي بين المللي تاريخ علوم از مباحث است پيدايش علوم در كشورهاي مسيحي 
  .پاياني است 

  
كمبود چشمگيري كه در اين كتاب وجود دارد عدم ارائه اطالعات كافي در باره آثار علم به زبان فارسي است او به اهميت ايرانيان در 
نهضت علمي جهان اسالم آگاه است و حتي روحيه فارسي زبانان را يكي از عولمل اصلي تحول فرهنگي در جهان اسالم مي داند ولي 

كه البته  اگر چنين . است در نقد و نظر هايش پيرامون شعب علم در عالم اسالم از نگارش هاي فارسي ياد كند نتوانسته با اين وجود 
اشكال ديگر به نظر مي رسد استفاده از حروف ابجد . ) 26رك مقدمه ص(مي كرد برخي از كاستي هاي كتاب وي نيز مرتفع مي شد 

  براي فصل بندي ست 
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  فهارس

  

از در ابتدا و يادداشت هاي پاياني در هر فصل ارائه شده است در پايان كتاب نيز ضمايم متعدد وجود دارد فهرست مطالب نسبتا تفصيلي 
  ......فهرست آثار رياضي و نجوم و كيمياگري و،فهرست آثار عربي در زمينه طب ،دانشمندان عرب و آثار آنان :جمله 

  .به ضمايم وفهارس اختصاص يافته است صفحه  259صفحه كتاب  821از مجموع .كتابنامه فهرست اعالم 
مقدمه اي بر  10

  تاريخ علم
 مشخصات كتاب

  
  

  كتاب –نويسنده 
  
  
  
  
  
  

  خالصه اي از محورها 
  
  
  
  
  
  
  
  

،چاپ 1383،غالمحسين صدري افشار ،تهران ،انتشارات علمي فرهنگي ،رج سارتن وج
  )چهار جلد (جلد م ششدر 1383دوم 

وي زا موسس تاريخ علم مي . در مبريج از دنيا رفته است  1956و در سال در بلژيك است 1884وي متولد 
دانند كه عمدتا متشكل از تاريخ راضيات ،فناوري ،شيمي ،فيزيك ،پزشكي ،زيست شناسي و اختر شناسي 

وي را بايد فردي منصف در . او بيش از نيم قرن از عمرش را صرف تاليف اين كتاب كرده است .است 
نگارش تاريخ علم دانست عالوه بر اينكه منتقد آن دسته از دانشمند نماياني است كه به نگارش تاريخ علم 

وي هر قرني را .ملتها را عمدا به فراموشي مي سپارند روي آورده و با تعصبات قومي و نزادي سهم ديگر 
اين رو نيمه دوم سده هشتم را عصر جابر بن حيان و نيمه اول سده نهم را عصر  عصر يك يا دو  دانشمند  نام گذاري مي كند از

  .خوارزمي و نيمه دوم آن سده را عصر رازي و سده دهم را عصر مسعودي و ابو الوفاو سده يازدهم را عصر بيروني و عمر خيام مي نامد 
  

جلد اول كتاب .است ) پيش از ميالد تا سده چهارده ميالدي از سده نه(سال  2300شرح پيشرفت علم و انديشه علمي ،در طي ، كتاب 
در دو بخش (جلد دوم شامل دو قرن اسن )زده ميالدي از سده نه پيش از ميالد تا سده يا(تن اصلي ،شامل بيست قرن است در م

خش اول شامل نيمه دو بخش ،ب در ( جلد سوم شامل يك قرن است)بخش اول شامل سده دوازدهم و بخش دوم شامل سده سيزدهم :
كار مولف در همين جا متوقف شده و علت آن را خود در مقدمه جلد سوم شرح . )اول سده جهاردهم و بخش دوم شامل نيمه دوم آن 

  .داده است 
  جلد اول از هومر تا عمر خيام  :ترجمه كتاب  مندرجات

  جلد دوم از علم و انديشه علمي در سده دوازدهم و علم و انديشه علمي در سده سيزدهم بحث مي كند 
  .نيمه دوم همان سده مي باشد جلد سوم شامل علم و انديشه در نيمه اول سده چهاردهم و 

است اين كتاب اطالعات مبسوطي در  علمي مورد بحث قرار گرفتهت در تمامي نوشته دانشمندان علوم آثار ايشان و تاريخ علم و نظريا
  .اختيار خواننده قرار مي دهد 
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  فهارس

  

  
  .كتاب از فهرست موضوعي مبسوط استفاده مي كند عالوه بر اينكه جلد چهارم كتاب به نمايه اختصاص دارد 

نقش فرهنگ و  11
تمدن اسالمي 
  در بيداري غرب

 مشخصات كتاب
  

  كتاب –هدف نويسنده 
  
  
  

  خالصه اي از محورها 
  
  
  
  
  
  

  فهارس
  

 1373، دانشگاه بين المللي امام خميني ،ذكر اله محمدي 
  

از شرق به غرب و نقش آن در بيداري مردم مغرب زمين و نداشتن از انتقال علوم و تمدن بحث  اهميت 
موثر در خروج غرب از ركود و تحجر قرون وسطي از اهداف اثري جامع در اين باره و نيز بررسي عوامل 

  .جاي جنين اثري خالي بده و اميد است آثاري جامع تر در اين باره انتشار يابد  . نويسنده ذكر شده است 
  

  . كتاب داراي چهر فصل غير از مقدمه است كه به ارزيابي منابع اختصاص يافته است 
  ...جهان اسالم و غرب در قرون  وسطا از جنبه هاي مختلف فرهنگي ،سياسي و علمي ودور نمايي از موقعيت :فصل اول 
 و جنگ صليبي به آن پرداخته است  كانون هاي تاثير گذار و پل هاي ارتباطي شرق و غرب كه در سه بخش اندلس سيسيل:فصل دوم 

ن وسطي و اثرات آن تا رنسانس و تكامل دانشگاه در خالل قروفصل سوم ارتباطات فرهنگي ،فكري و معنوي مسلمانان و مسيحيان 
  انشگاه هاي روپا ونقش ادبيات و عرفان اسالمي و آداب و رسوم و خلق و خوي مسلمين در اروپا هاي اسالمي و نقش آن در تاسيس 

هاي نفوذ آثار  اسالمي در بسط و تكامل آن علوم و راهتحقيق و تفحص در علوم تجربي و رياضي و نقش دانشمندان :فصل چهارم 
  متفكران در غرب 

  
  .كتابشناسي ،فهرست آيات و روايات و اشخاص و كتب و مجالت و مكان ها و نقشه از ضمايم كتاب است 
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 مشخصات كتاب تاريخ تمدن  12
  
  

  كتاب –نويسنده 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

،چاپ 1378،تهران ،انتشارات علمي فرهنگي ،.....ويليام جيمز دورانت ،احمد آرام
   1381هشتم 

ماساچوست  "نورث آدامز"ميالدي در  1885در پنجم نوامبر سال آمريكايي نويسنده و تاريخ نگار مشهور 
، او كار پژوهشي و علمي خود را از فلسفه آغاز كرد و با تاريخ به پايان  )1981-  1885( .به دنيا آمد

او براي . دريافت كرد "كلمبيا"دورانت پس از گذراندن دوران تحصيل، دانشنامه اش را از دانشگاه . رساند
هدف او . ر و ايران تا سيبري و ژاپننوشتن هر بخش از كتاب به گوشه اي از دنيا سفر مي كرد؛ از مص

پس از چاپ جلد اول، . بود "مشرق زمين، گهواره ي تمدن"نوشتن جلد اول كتاب تاريخ تمدن با نام 
نگارش تمامي سي جلد كتاب و همچنين سفرهايش  1975در نهايت در سال . سال ادامه يافت 50سفرهاي دور دنياي او آغاز شد كه 

  .به پايان رسيد
ساز در  نگاران كه تنها تمركزشان بر رويدادهاي تاريخي و سير تمدن بشري بود، وي در اثر خود به عوامل تمدن ديگر تاريخ بر خالف

  : ويل دورانت در اين ارتباط بيان داشت. طول تاريخ نيز توجه نمود
، )ها ساحل(حواشي تاريخ و تمدن  نظر او  از ".تمدن رودي است با دو ساحل، اما بيشتر تاريخ نگاران تنها به خود رود توجه دارند"

به نظر او، همه ي مردماني كه در طول تاريخ، خانه و مجسمه ساخته يا شعر سراييده . توانند به اندازه ي خود متن تاريخ مهم باشند مي
   .اند نيز در شكل گيري تمدن نقش داشته اند

وي يك . ، ادبيات ايران را به جهانيان شناساند"كلمبيا"در دانشگاه  1950 سخنراني هاي ويل دورانت درباره ي ادبيات ايران در دهه ي
  : جلسه ي تمام، تنها به تفسير اين بيت حافظ پرداخته بود

  "ز هر چه قيد تعلق پذير آزاد است          غالم و بنده ي آنم كه زير چرخ كبود "
ردوسي به دنيا نخواهد آمد و از اين بابت، ايران، سرزميني گفته است كه در ميهن دوستي، همتاي ف "فردوسي"دورانت درباره ي 

  . منحصر به فرد در سراسر جهان است
  :مي نويسد در باره قرآن در كتاب تاريخ تمدنكتاب وي از سوي بسياري از دانش طلبان مورد مراجعه قرار مي گيرد او 

نيز مي شود وهمه ي امورآن ازطرف خدا و از راه وحي آمده  در قرآن قانون واخالق يكي است، رفتارديني درآن شامل رفتاردنيوي"
ادب ، تندرستي ، ازدواج ، طالق ، تربيت فرزند ، تجارت ، سياست ، اقتصاد، صنعت، قضاوت، جنگ  : است؛ مقرراتي دارد درباره ي

خالقشان را فرم داده و قريحه وصلح؛ مدت چهارده قرن قرآن درحافظه ي اطفال مسلمان محفوظ مانده وخاطرشان را تحريك كرده، ا
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هدف نويسنده از نگارش 
  كتاب 

  
ي خالصه اي از محورها 

  جلد هاي مختلف
هاي محتواي جلد (

مربوط به تمدن اسالم از 
تا جلد "عصر ايمان "

  )دهم 
  
  
  
  
  
  
  
  

ي صدها ميليون نفر را صيقلي كرده است؛ قرآن درجان هاي ساده، عقايدي آسان وبه دورازابهام پديد مي آورد كه از رسوم وتشريفات 
 است و ترقي اخالق و فرهنگ مسلمانان به بركت آن انجام گرفته و اصول نظم "آزاد"ناروا وازقيد مراسم بت پرستي و كاهني 

اجتماعي و وحدت جمعي را در ميان آنان استوار و به پيروي مقررات بهداشت، ترغيبشان كرده و عقول آنها را از بسياري اوهام و 
  . خرافات واز ظلم وخشونت رهايي داده است

  
ميان اجزاءپراكنده و پيوستگي  .ارايه تاليف جامعي در باره تمدن ها به گونه اي كه خواننده عادي  از مراجعه به منابع متعدد بي نياز شود

  .ترجمه شده است  و فرانسه نيز اين كتاب به عربي.آن حفظ شود  
  

را مورد بررسي قرار مي دهد عصر شرح تاريخ تمدن را از شرق كه گاهواره تمدنش مي خواند آغاز مي كند سپس يونان و روم وي 
جلد هاي ديگر دوره رنسانس .جموعه يازده جلدي را شامل مي گردد ايمان به دورره اسالمي پرداخته است كه جلد چهارم از اين م

  .و روسو و ناپلئون اختصاص يافته است ،اصصالحات ديني ،عصر خرد و لويي چهاردهم و عصر ولتر 
از پيامبر اسالم آغاز مي كند قران ،دولت هاي بعد از نبي اكرم .داراي دو بخش است بخش دوم شامل تمدن اسالمي است جلد چهارم 

م از نظر اقتصادي ايمان  1058تا  628به بررسي اوضاع كشورهاي اسالمي از سال )يازدهم (تا انحطاط مسلمانان و در فصل بعدي 
سالمي در افريقا و حوزه مديترانه و در فصل بعدي است اسالم در مغرب و تمدن ابحث از تاريخ علوم . دولت و شهرها مي پردازدد 

و در فصل .به انحطاط مسلمانان پرداخته كه شامل حمله مغول است  14اسپانيا در فصل بعدي مورد بحث قرار گرفته است و در فصل 
  از جنگ صليبي و تاثير آن بر اروپا بحث مي كند  23

ن در ايران آغاز مي كند مماليك مصر عثمانيها و هنر و ادبيات فصل سيم به نبوغ اسالم اختصاص دارد از دولت ايلخانان:جلد ششم 
  .از اسالم در افريقا و تمدن عثماني سخن مي گويد  31اسالمي بحث مي كند همينطور در فصل 

مبارزه طلبي اسالم فصلي به خود اختصاص داده است و در فصل  بيستم از دولت هاي عثماني و انحطاط آن و دولت صفوي :هفتم جلد 
  .و شاه عباس سخن مي گويد 

در كتاب چهارم از اين جلد به اسالم و شر ق اسالمي مي پردازد و تركان عثماني ايران و اسالم در افريقا را مورد بحث قرار :جلد دهم 
  مي دهد 

ي مباحث مختلف همانطور كه مالحظه مي شود اگر هر آنچه در باره تمدن اسالمي است از فصول ديگر مجزا شود و هر آنچه در البال
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  فهارس

آمده نيز به آن ملحق گردد خواننده اي كه بدنبال مطالعه سريالي تندن اسالمي است را بي نياز از مراجعه مكرر به همه مجلدات مي 
  كند 

  
  

  فهرست در ابتداي كتاب ،كتابنامه متن انگليسي ،يادداشت ها مولف به زبان اصلي فهرست هاي راهنما 
  
  

شيعه و فنون  13
  االسالم

 مشخصات كتاب
  

  و نويسنده درباره كتاب 
  
  
  
  
  
  
  

هدف نويسنده از نگارش 
  كتاب 

  
  

ات موسسه السبطينانتشار،قم،ايران،يق سيد مرتضي مير سجاديق،تححسن صدرسيد
  چاپ اول،  1385 ،العالميه

البته ترجمه اي از اصل اثر .است "تاسيس الشيعه لعلوم االسالم  "توضيح اين كه اين كتاب تلخيصي از كتاب
علي مشتاق عسگري صورت آقاي از سوي "شيعه بنيان گذاران فرهنگ اسالم "در دست است كه به نام 

مختلف و البته نه نسخه اصل  به علت تحقيق صورت گرفته در آن و مقابله با نسخاما اثر حاضر 1.گرفته است 
و ذكر شرح حال برخي از به قلم مولف ، و تصحيح اغالط چاپ هاي ديگر از كتاب و افزودن منابع در پاورقي 

  .براي معرفي انتخاب گرديد ر توضيحات گبزرگان در پاورقي و دي
بنا به آنچه مترجم نسخه اصل در پاورقي ياد كرده است مولف محترم از داشمندان بزرگي است كه تاليفات متعددي را از خود به ياد گار 

كتاب و رساله شمرده شده  82نحو ،تاريخ نزديك به گذاشته است در اصول دين ،فقه ،حديث ،علم درايه ،رجال،اخالق مناظره و بحث 
  .است 

نويسنده شهير درباره .) م 1914متوفى (جرجى زيدان  كه ل به تاليف اين كتاب مشهور است و فقط اشاره مي گردد داستان اشتغا
از آن پس سه  ".اكنون شيعه اى در دنيا وجود ندارد. شيعه طايفه اى كوچك بود كه آثار قابل اعتنايى نداشت": شيعه مى نويسد
با كاشف الغطا .) ق 1389متوفى (و عالمه شيخ آقا بزرگ تهرانى .) ق 1354متوفى (آية اهللا سيد حسن صدر  يعني  .دانشمند شيعى

قرار شد كه آيت اهللا صدر درباره نقش شيعيان در تأسيس بر اين اسا س . عهد مى بندند كه به ياوه هاى جرجى زيدان پاسخ دهند
اين كتاب  كه .را بنويسد "لشيعة لعلوم االسالميهتأسيس ا"او پس از سالها تحقيق موفق شد كتاب . علوم اسالمى كتابى بنويسد

                                                            
 . اين ترجمه دارای مقدمه ای است که به توضيح مدارس قم فبغداد و حله و دانشمندان سر شناس آن پرداخته است و مفيد فايده می باشد. ١٣٨١تهران ،دارالکتب االسالميه چاپ اول  ١
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  .ديدگاهي بسيار بديع و جديد داشت، به مكتب كاظمين تعلق دارد

پايه گذاران علوم مختلف جديده و قديمه ،در كتاب مذكور . معرف رجال اسالم و شخصيتهاي علمي جهان تشيع مي باشداين كتاب 
از شاگردان امام صادق و امام  ها و بعد از تحقيق بدين نتيجه مي رسد كه متبكر و مؤسس اوليه آن دانش شده و نويسنده ريشه يابي 

اخالق بخش هاي مختلف تلخيص به تقدم شيعه در علوم قرآن حديث ،فقه ،كالم ،اصول فقه ،فرق ،.باقر عليهما السالم بوده اند
طبيعي و همانطور كه مالحظه مي شود مولف محترم به حوزه علوم .رداخته است ،سير،تاريخ ،علم اللغه ،ادبيات ،شعر ،نحو و معاني پ

البته با توجه به امكانات موجود در آن زمان كار شاقي ازسوي .رياضيات و فلسفه و منطق وارد نشده است كه شايد ضعفي تلقي گردد 
  . 2اري از آثار شيعه مورد مالحظه قرار نگرفته استبسينويسنده صورت گرفته است هرچند با توجه به آثار امروزي متوجه مي شويم 

  .مصادر ،اعالم المترجمين و محتويات مي باشد :كتاب داراي فهرست هاي فني شامل 

 الذريعه الي  14
  تصانيف الشيعه

  
  
  
  
  
  

 مشخصات كتاب
  

  كتاب  -نويسنده 
  
  
  
  
  

 قمري 1403سال ،چاپ دوم،بيروت،شيخ آقا بزرگ تهراني، انتشارات داراالضواء
  

متن عربي  .. الذريعه مهمترين معرف آثار مكتوب شيعه است كه از مراحل تدوين آن حدود پنجاه سال مي گذرد
دهد و مجلد  در بيست و شش مجلد است كه مجلد بيست و ششم مستدركات مؤلف را تشكيل مي» الذريعة«

چهار جلد اول  .رسد نهم خود چهار جلد است كه به اين ترتيب شماره مجلدات الذريعه به بيست و نُه مجلد مي
به كوشش فرزندان مؤلف  ايرانبا اشراف مؤلف چاپ گرديده و مجلدات بعدي، همه در  نجفاين مجموعه، در 
.منتشر شد احمد منزويو  علينقي منزويدكتر 

بود  محقق طباطباييني در تهيه اين دائرةالمعارف همكاري كردند، شاگرد خاص وي، مرحوم از جمله كساني كه با مرحوم آقابزرگ تهرا

                                                            

 .مده است هايی از آثار مفقوده از قرن دوم فراهم آ از استاد دکتر حسين مدرسی طباطبائی امکان دستيابی به بخش ميراث مکتوب شيعهدر دهه اخير با انتشار کتاب  ٢
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  نقد 
  

ق طباطبايي، در محقمستدرك الذريعهمجموعه . ر، دست به نوشتن استدراكي بر آن زدكه از ابتداي انتشار مجلدات نخستين اين اث
.است هفت جلد، به معرفي آثاري پرداخت كه آقابزرگ تهراني آنها را در الذريعة نياورده

از جمله مستدركات ديگري كه بر اين دائرة المعارف نوشته شده، كتاب الشريعة في استدراك الذريعة است كه جلد اول آن به قلم سيد 
  .منتشر شد تهراندر  كتابخانه مجلس شوراي اسالميمحمد طباطبايي بهبهاني از سوي 

بنياد پژوهشهاي اسالمي با توجه به احساس نيازمندي به يك مجموعه فارسي كم حجم و در بردارنده ضروريترين اطالعات موجود 
  .مصنفات شيعه اين اطالعات ضروري را به ترتيبي سهل الوصول در بردارد. دام كردبه ترجمه و تلخيص آن اق» الذريعه«كتابشناسي در 

  
 تاريخ آداب اللغه ورزي ، در كتاب خود  نويسنده معروف مسيحي ، با غرض ) م  1914م (زيدان  جرجيبعد از اين كه پيشتر نيز گفته شد 

سه دانشمند شيعه تصميم به مقابله ))در دنيا وجود ندارد اكنون شيعه ايشيعه طايفه اي بود كوچك و آثار قابل اعتنايي نداشت و (( نوشت
   .گرفتند كه يكي از ايشان مرحوم نويسنده بود 

شود و بر  قرون متمادي، تا دوره زندگاني مؤلف، شناخته ميدر  شيعهاين اثر، به عنوان منبع دسته اول، در زمينه شناخت ميراث مكتوب 
اين رساله به ترتيب و تنظيم گزيده  پردازد آثار آنان مي خ خطينساساس الفبايي عنوان اثر، به شرح حال نويسندگان و معرفي 

، )ع(، امام علي )ص(روايات منسوب به پيامبر .  آن پرداخته است 10 تا  1 هايي از اين آثار در محدوده مجلدات 
جوامع ، اماليها، اربعينيات، )ع(، و نيز اصول نگاشته شده توسط اصحاب ائمه )ع(، حضرت رضا)ع(امام سجاد

حديثي متقدم و متاخر و كتب درايه گزينش و تنظيم نموده و مواردي را بر آن افزوده و بخشي از اطالعات ارايه 
كتاب و  55095صفحه  11554المعارف بزرگ ، با  اين دائره. شده توسط آقا بزرگ را با ديگر پژوهشها مقايسه نموده است

به رقمي در  ا هم كه در ضمن شناسايي آثار ديگر نام برده شده اند بر اين رقم بيفزاييمكتابهايي ر رساله را شناسايي كرده است و اگر
  .كتاب خواهيم رسيد 55500حدود 

كتاب، . صفحه در سال جاري منتشر نمود 212در    علي هامش الذريعة، اثري است از سيد احمد حسيني اشكوري كه مركز نشر النور قم
وي در انگيزه خود از تاليف آورده . "الذريعة الي تصانيف الشيعة  "آقا بزرگ تهراني به نام اي است بر كتاب بزرگ شيخ  حاشيه

هاي چاپي است بر برخي از  نويسي نسخ خطي مشغولم و سر و كارم با كتاب از آنجايي كه مدت طوالني است كه به فهرست ":است 
ها را در  هاي مخصوص اين كار ننوشتم بلكه برخي از آن ل يا برگهها را در كتابي مستق اما آن. اشتباهات شيخ آقا بزرگ واقف شدم
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  آثار وي عبارتند از

ها و  ي شخصي از كتاب الذريعة، مالحظات، تكمله ي نسخه هاي اخير در حاشيه در اين روز. ام يادآوري نمودم هايي كه نوشته فهرست
ها را در  محققان و حفظ اين تعليقات آن بر اين اساس تصميم گرفتم براي دسترسي. ام كه خود سطوري طوالني است توضيحاتي نوشته

التعليقات علي الذريعة الي  "اي با عنوان  همچنين دوستم جناب آقاي سيد سعيد اختر رضوي جزوه.كتابي جداگانه به چاپ برسانم
كه شيخ عالمه در ها و نوسندگان هند و برخي اشتباهاتي را  ي كتاب در اين جزوه معلومات مهمي درباره. نوشته است "تصانيف الشيعة

  ".ام استفاده نموده  آن  براي ارجاع به "ض "از اين كتاب نيز بهره برده و از حرف . ها مرتكب شده است آورده است معرفي آن

المقال في مصنفي  مصفي )3؛.)ش 1372ـ . ق 1373جزء،  11(الشيعه  طبقات اعالم )2 ؛)جلد  26(الذريعه الي تصانيف الشيعه  )1:
النقداللطيف  )6 ؛.)ق 1383كربال، (الرازي الي المجددالشيرازي  هديه )5 ؛.)ق 1356نجف، (المشيخه  )4  ؛)1337تهران، (الرجال  علم
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پويايي فرهنگ و  15

  تمدن اسالمي
 مشخصات كتاب

  
  
  
  

هدف نويسنده از نگارش 
  كتاب 

  
  

وپمركز چا-وزارت امور خارجه-تهران-ژوهشيپمركز اسناد و خدمات–علي اكبر واليتي 
  در چهار جلد -1382-انتشارات

تلخيصي در يك جلد از سوي مولف براي استفاده بعنوان منبع )اخيرا در دو مجلد هم به چاپ رسيده است (
  .درسي دانجويان نيز ارائه شده است 

  .ترجمه عربي از اين كتاب نيز به چاپ رسيده است 
نشان دادن مسير مضبوط و دقيق فرهنگ و تمدن اسالمي و منحني آن از اهداقف نويسنده شمرده شده است 

انطباق مي رسد او مراحل ده گانه اي را بر اين اساس سده و هزاره به نقاط مشابه و تقريبا قابل كه معتقد است شايد در طول چند 
  مطرح مي كند 

  
،شكوفاييي علوم در تمدن اسالمي كه در ده بخش به بررسي علوم مختلف بنياد هاي مفهومي ،زمينه هاي شكل گيري تمدن اسالمي 
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  خالصه اي از محورها 

  
  
  

  نقد 
  
  

  فهارس

ن هاي اداري و اجتماعي در تمدن اسالمي ،هنر در تمدن اسالمي و تاثير تمدن اسالمي در پرداخته اند در جلد دوم علوم اسالمي ،سازما
گركانيان و عوامل موثر در ركود تمدن اسالمي شكوفايي دوباره تمدن اسالمي كه دولت هاي عثماني و تمدن غربي و در جلد سوم 

  .و بيداري اسالمي و نقد تمدن غرب را در بر دارد ن اسالم صفويان اختصاص يافته است و در جلد پاياني خمله استعمار غرب به جها
  

برخي از وارد شدن يك پزشك به اين عرصه انتقادها كرده اند ولي بديهي است چنين نقدي خارج از معيار هاي ارزيابي اسالمي است 
جمله ز دانشگاهي به عمل آمده است امفصلي از اين كتاب در محافل انتقاد هاي . كه ما را به سنجش سخن با حق  فرا مي خواند 

  .تاريخ و تمدن اسالمي دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات به چاپ رساندند دانشگاه آزاد نقدي را در مجله دكتر جهانگيري از اساتيد 
  

  .كتاب داراي فهرست مطالب در اول هر جلد و منابع در پايان هر بخش و اعالم در پايان كتاب مي باشد 

بررسي متون  16
طب شيعه در 

  تاريخ پزشكي
  
  
  

 مشخصات كتاب
  

هدف نويسنده از نگارش 
  كتاب 

  خالصه اي از محورها 
  
  
  
  
  
  
  

  نقد 

 ص374-چاپ زالل كوثر-اول1385كرمانشاه-دانشگاه رازيانتشارات- -حسن مجابي
  

  آشنا سازي مخاطب با متون طب يعه و تالش دانشمندان شيعه در پيشبرد اين علم 
  

مطالب مختلفي در اين كتاب مورد بررسي قرار گرفته است كه مي تواند پاخ گوي برخي سئواالت پژوهشگران 
ن غير مسلمان نگاهي به تاريخ پزشكي ،آغاز تاريخ پزشكي در اسالم ،علل استفاده از پزشكا:جوان باشد از جمله 

در دوره بني اميه و بني العباس و امتناع انان از آموزش طب به مسلمانان ،استقالل علمي پزشكان 
،برسي جنبه هاي مختلف از طب اسالمي شامل جراحي ،ارتوپدي ،بيهوشي ،چشم پزشكي ،قلب و عروق ،مغز و اعصاب و مسلمان

و آثار آنان ،گسترش ...در دوره صفوي و،نمونه هايي از پزشكان شيعه  ؛...تان ها وروانپزشكي ،پزشكان زن و ماما وداروخانه ها ،بيمارس
نكاتي در طب اسالمي در جهان ،دوران افول طب اسالمي ،ديدگاه غربي ها در باره طب اسالمي ،برخي از چالش هاي پزشكي جديد 

  باره متون طب شيعه 
  

مولف محترم خود تكيه زياد كتاب به الذريعه و ديدگاه هاي مرحوم آغا بزرگ تهراني در باره شيعه بودن برخي از دانشمندان ، هر چند 
 ، به اين كاستي اشاره دارد ولي مناسب بود حداقل در باره آن دسته از نويسندگان كه اختالف زيادي در باره مذاهب ايشان وجود دارد
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  فهارس

در مجموع  .عدم استفاده از منابع دست اول از ديگر كاستي هاست .بيشتري را براي ادعاي مطرح شده معرفي مي نمود نويسنده مصادر 
هرچند اگر پؤوهشگري با استناد به .طب اسالمي كار ارايه شده قابل تقدير مي باشد در معرفي سهم شيعيان در به عنوان اولين گام ها 

  .آنان و تاثير آموزه هايي آن مذهب بر روي آوري ايشان به علم استناد كند كار بجايي است آثار نويسندگان بتواند بر مذاهب 
  

  كتاب شناسي طب سنتي دانشمندان شيعه و منابع و ماخذ در پيايان كتاب موجود است 
تاريخ رياضيات  17

  مسلمانان
  

اين كتاب و چند 
كتاب ديگر از همين 
نويسنده براي 

تطور علوم آشنايي با 
در خوزه اسالمي 
بسيار مفيد است و 
از تك نگاري هاي 
در تاريخ علوم 

  محسوب مي شوند 

 مشخصات كتاب
  
  
  

  نويسنده 
  
  
  
  
  
  

هدف نويسنده از نگارش 
  كتاب 

  
  
  

  خالصه اي از محورها 

پژوهشگاه علوم انساني و ،تهران ،مرتضي قديمي،دفاععبداهللا علي
 320  :صفحهتعداد ، مطالعات فرهنگي

است  "المدخل الي تاريخ الرياضيات عندالعرب والمسلمين "اين كتاب ترجمه كتاب
الدفاع به زبان عربي  عبداهللا ش توسط دكتر علي. ه  1359ق . ه  1401كه در سال 
ق در شهر عنيزه عربستان سعودي به دنيا آمد و . ه  1362وي در سال  .تأليف شد

محض از دانشگاه اوهايو، فوق ليسانس روابط بين الملل از داراي ليسانس رياضيات 
دانشگاه تگزاس شرقي، فوق ليسانس رياضيات از دانشگاه فندربلت و دكتري 

هاي نامبرده عالوه بر تدريس در دانشگاه .رياضيات محض از همين دانشگاه است
اش نامهدانان عرب را نيز در كارمختلف، سمت رياست انجمن فيزيك دانان و رياضي

  دارد

او به كشف ارائه ميراث علمي اسالمي و دستاوردهاي گذشته دانشمندان مسلمان در علوم مختلف عالقه وافري داشته و از اين رهگذر  
اند و از آن اطالع به دنبال يادآوري گذشته درخشان و غرورانگيز مسلمانان به جوانان مسلماني است كه از گذشته خود فاصله گرفته

 .ندارند چنداني

  

علم رياضيات، علم حساب، ابداع صفر، انجام محاسبات، شرح روش ضرب كردن، علم : فهرست مطالب كتاب عناوين ذيل را در بردارد
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مثلثات، علم هندسه، علم لگاريتم، رياضيدانان مشهور مسلمان، خوارزمي، جذرهاي خوارزمي، مربع سحرآميز، عمر خيام، خواجه 
  .قلصادي، بهالدين عاملي، مراحل جنبش علمي اروپا و عناوين متعدد ديگرنصيرالدين طوسي، 

  
مشاهير گياه  18

شناسي در 
  تمدن اسالمي

  

 مشخصات كتاب
  
  

هدف نويسنده از نگارش 
  كتاب

   
  خالصه اي از محورها 

  
  نقد 

  
  فهارس 

1386پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ،،دكتر فرزانه غفاري عبداهللا دفاععلي
                                                                                                              340تعداد صفحه

و تالش براي از بين بردن اين طرزتفكر كه تحقيقات جهان عرب و اسالم تنها به ميراث فقهي و ادبي   
  .علوم منشعب از ان ها اختصاص يافته و در زمينه علوم محض و يا علوم كاربردي هيچ فعاليتي نداشته است 

كتاب در دو فصل سامان داده شده است فصل اول به نقش دانشمندان عرب و مسلمان در علم گياه شناسي 
گياه شناسي مانند ابو حنيفه دينوري و رازي ،ابن  اختصاص دارد و در فصل دوم برخي از دانشمندان مشهور عرب و مسلمان در علم

  .....سينا ،ابن جاجل ،ابن وافد ،شريف ادريسي ،غافقي ،و

مي ان ها تماحساسيت يك سويه نويسنده در تاكيد به عربيت تعدادي از دانشمندان در عناوين فصول قابل انتقاد است شايسته بود يا از 
  به مليت سايرين نيز اشاره مي شد يا وام برده مي شد نبه عنوان دانشمندان حوزه اسالمي 

   .كتاب داراي فهرست مطالب در ابتدا و منابع و ماخذ و اعالم و مكان ها در انتها است 
پزشكان«  19

برجسته در عصر 
  تمدن اسالمي

 مشخصات كتاب
  
  

هدف نويسنده از نگارش 
  كتاب 

  

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي،تهران ،علي احمدي بهنام،علي عبداهللا دفاع 
   226  :تعداد صفحه،

ما در اين كتاب آن چه را كه دانشمندان عرب و مسلمانان، در «: مولف در ابتداي كتاب خاطرنشان ساخته است
بلكه به اين منظور كه زمينه علم پزشكي بر جاي گذاشته اند، بررسي كرده ايم، نه فقط جهت فخر ورزيدن، 

اعراب و مسلمانان، وقتي در گفتار و اهداف خود متحد بودند، و : انگشت روي نقطه حساس بگذاريم و بگوييم
توانستند فرمانرواي دانش و جهان شوند، و وقتي ميان آنان تفرقه افتاد، به دشمني و نيرنگ با يكديگر 
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  محتواي كتاب 
  
  

  فهارس 

  .ي شدند و كينه و فساد در ميان آنان راه يافتبرخاستند، در نتيجه، گرفتار ناداني و عقب ماندگ

  
در اين فصل نوآوري هاي . فصل او به جايگاه علم پزشكي در دوره هاي اسالمي مي پردازد. اين كتاب در دو فصل تنظيم شده است

ن علم پزشكي در فصل دوم كه به پيشگاما. مسلمانان گذشته در طب داخلي و طب اطفال و كالبد شكافي و جراحي توصيف مي شود
. مي پردازد شرح حال پزشكان برجسته اي چون محمد زكرياي رازي زهراوي، ابوعلي سينا و موفق الدين بغدادي را روايت مي كند

  كتاب داراي فهرست مطالب در ابتدا و  منابع و ماخذ اشخاصجاها در انتها مي باشد 
مشاهير فيزيك  20

در تمدن 
  اسالمي 

 مشخصات كتاب
  
  

هدف نويسنده از نگارش 
  كتاب 

  خالصه اي از محورها 
  
  
  
  

  نفد 
  
  

  فهارس

پژوهشگاه علوم انساني وجالل شوقي ؛رضا محمد زاده  ،تهران ،،علي عبداهللا دفاع
   256  :تعداد صفحه، مطالعات فرهنگي

صاحبان ان هستند به علت گستردگي و رفعت ميراث اسالمي سزاوارترين كسان به تحقيق پيرامون اين ميراث 
از همين رو و به قصد شناساندم اين ميراث نويسنده گام در اين مسير .كه به ان شايسته تر و برآن تواناترند 

  نهاده است    

از جمله علم مناظر و اثقال و خركت كه امروزه فيزيك كتاب از دو بخش تشكيل شده است بخش اول سهم مسلمانان در علوم طبيعي 
دارد و بخش دوم سهم مسلمانان در فيزيك نام دارد كه به معرفي داشمنداني مانند فرزندان موسي بن شاكر ،كندي  و مكانيك نام

ر امور ذكر ذكر تاليفات ،كشفيات آن ها از ديگپرداخته است ... ،رازي ،حسن بن هيثم ،خازني ،ابن ملكاي بغدادي ،نصيرالدين طوسي و
  شده در اين كتاب است 

حساسيت يك سويه نويسنده در تاكيد به عربيت تعدادي از دانشمندان در عناوين فصول قابل انتقاد است شايسته بود يا از تمامي ان ها 
  به عنوان دانشمندان حوزه اسالمي نام برده مي شد ويا به مليت سايرين نيز اشاره مي شد 

  جاها در انتها مي باشدكتاب داراي فهرست مطالب در ابتدا و  منابع و ماخذ اشخاص
 451-جلد اول –چاپ پنجم–1374بهمن –موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران–تهران–ذبيح اله صفا  مشخصات كتابتاريخ علوم  21
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   عقلي
  

هدف نويسنده از نگارش 
  كتاب 

  مقدمه از 
  
  

  خالصه اي از محورها 
  
  
  
  
  
  
  
  

  فهارس
  

 صفحه
  

باب تحقيقاتي به زبان پارسي و كاهش مشكالت جويندگان اطالعات در اين زمينه از اهداف نويسنده انعكاس تمدن مسلمين و گشودن 
  .بوده است 

  .نويسنده خود مبادرت به نوشتن مقدمه اي نموده و ويژگي هاي اثرش را برشمرده است 
  

اختن به نهضت پرد.مباحث ايشان از ذكر مراكز علمي مهم علوم عقلي مقارن ظهور اسالم آغاز شده است 
علوم و علما و سپس پرداختن به تاريخ ترجمه مترجمان بزرگ،عهد  اعتالي علوم و دوره انحطاط و مشكالت 

كتاب داراي بخشي به نام ملحقات است در اين .فلسفه ،آثار و دانشمندان اين علم از ديگر مباحث كتاب است 
ذكر مولفات موجود و مبوع مولفان مذكور در متن اختصاص يافته است صفحه را به خود اختصاص داده است كه به  60كه حدود بخش 

چنين ذكر مي كند كه كار همانگونه كه از نام كتاب پيداست تاريخ علوم تا اواسط قرن پنجم مطمح نظر مولف بوده است و علت ان را .
ولي آيا اين سخن درست است فلسفه صدرايي به قرن ها بعد  !اساسي مسلمين در علوم عقلي خاصه در شرق تا همين ايام بوده است 

مولف محترم ظاهرا موفق به انتشار ساير مجلدا نشده است با .و جهشي بزرگ در علم فلسفه و الهيات محسوب مي شود تعلق دارد 
 ز كتب معتبر بشمار مي آيد به هر حال اين كتاب در موضوع خاص خود ا.اينكه مكتوب مي كنند كه فيش هاي زيادي را جمع كرده اند 

  
ولي  عالوه بر فهرست موضوعي از فهارس عام برخوردار است از جمله اعالم تاريخي و جغرافيايي و اماكن و اسمي كتب و فرق و اقوام

   مار مي رود شفاقد فهرست منابع مي باشد كه از نواقص اين مجلد ب

تاريخ دانشگاه  22
هاي بزرگ 

  اسالمي

 مشخصات كتاب
  

  مقدمه از 
  

 پچا(1377تابستان -دانشگاه تهران پاچوموسسه انتشارات-نوراله كسايي:عبدالرحيم غنيمه متزجم
  ص458-)سوم
اهميت اين . محترم كه خود از اساتيد دانشگاه مي باشند مقدمه اي قابل استفاده بر اين كتاب را به رشته تحرير در آورده اند  مترجم

و اهميت به كتابت در زماني كه ديگر فرق از آن منع مي مقدمه پرداختن به نقش تاسيسي شيعه  در تاسيس دارالعلم ها و دارالكتب ها 
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هدف نويسنده از نگارش 
  كتاب 

  
  

  خالصه اي از محورها 
  
  
  
  

  فهارس
  

  .عه در اين ميان است كردند و نقش ائمه سي
  

از انجا كه بخشي ارزشمند از فرهنگ درخشان و تمدن واالي اسالمي چنانكه بايد مورد رسيدگي و ارزيابي قرار 
نگرفته و تحقيقات پراكنده  اي در اين باب صورت گرفته است كه فاقد توانايي الزم براي آشنا سازي با 

بررسي اين جانب از  ميراث پر محتوي ه آن است نويسنده اقدام بي رايج در دانشگاه ئهاي اسالمي و شيوه ها
  . البته نويسنده ادعا ندارد كه بحثي مفصل را انجام حواهد داد .از اسالمي نموده است 

  
پيدايش و تحول دانشگاه هاي اسالمي كه در ذيل اين بخش دانشگاه هاي عمومي ،آكادمي ها ،مدارس ،دانشكده هاي پزشكي مورد 

در باب سپس در فصول بعدي مشهورترين اين نوع از دانشگاه ها به صورت مجزا مورد بررسي قرار گرفته است .رار گرفته است بحث ق
بعدي حيات علمي در دانشگاه هاي اسالمي مطرح شده است فلسفه تعليم از ديدگاه مسلمانان مواد درسي روش هاي تدريس ،وسايل 

در آمدهاي مالي ،نحوه مديريت ايم مراكز ،سنت ها و آداب و رسوم و ساختمان دانشگاه ها تحصيل ،شهادت نامه ها ،القاب علمي ،
  .زنن و اموزشگاه هاي اسالمي كه به شمارش دانشمندان زن پرداخته مباحث مهم اين كتاب را در بر مي گيرد ...)جشن ها ،لباس و(

  
 از توضيحات مترجم ،فهرست اعالم و منابع مولف و مترجم بهره دارد ا كتاب در ابتدا از فهرست تفصيلي مطالب برخوردار است و در انته

  
  

كليات علوم  23
  اسالمي

 مشخصات كتاب
  
  

هدف نويسنده از نگارش 
  كتاب 

  
  

انتشارات-فجر پموسسه چا-1429لمطابق شوا1377مهر-يازدهپاچ- شهيد مطهري
  ص423- صدرا

  
رس هاي استاد اين كتاب حاصل سلسله د. جوانان با معارف اسالمي با زباني ساده و رعايت اختصار آشنا كردن 

قبال كتاب در چند مجلد چاپ شده بود كه اينك تك .اول و دوم دانشگاه الهيات است  سال شهيد برا دانشجويان
  .جلدي آن در دسترس است 
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 خالصه اي از محورها
  
  
  
  

  فهارس
  

كه در بحث هاي تمدني .عرفان ،اصول ،فقه و اصول فقه و حكمت عملي است بخش مي باشد منطق ،فلسفه ،كالم ،تاب شامل هفت ك
مباحث پر فايده اي در هر مبحث مطرح شده است غير از معرفي علم و تاريخ تطور آراء در ان علم .خوانده مي شوند  "علوم اسالمي"

دقت استاد از يك سو و احاطه بسيار زياد ايشان به موضوعات و مسائل علوم مطروحه .و آثار آنان نيز مطرح شده است ،دانشمندان 
به تاريخ علم فقط ه ده شهيد نيز چنين قصدي نداشته ككتاب از از سطح يك اثر با موضوع تاريخ علم فراتر برده است هرچند نويسن

  .بپردازد 
  

در ابتداي كتاب فهرست تفصيلي ارائه شده است . كتب و نشريات از ويژگي هاي اين اثر است ر ،اشخاص ،فهرست آيات ،احاديث ،اشعا
.  

هنر و معماري  24
  1اسالمي 

 مشخصات كتاب
  
  

  كتاب  -نويسنده 
  
  
  
  
  
  

  خالصه اي از محورها 
  
  
  

زمستان،انتشارات سمت ،دكتر يعقوب آژند'،الگ گرابر-ريچارد اتينگهاوزن:1جلد
1387   

نگارش آن به . كتاب هنر و معماري اسالمي يكي از مراجع معتبر و عظيم در زمينه هنرهاي اسالمي است 
جلد اول اثر كه نوشته مشترك . ميالدي آغاز شد 1959دست پژوهشگر فقيد، ريچارد اتينگهاوزن، در سال 

 650 -  1250ماني سالهاي ريچارد اتينگهاوزن و ديگر پژوهشگر هنرهاي اسالمي، اولگ گرابار است، فاصله ز
نگارش بخش اعظم مجلد اول آن شش سال به طول  .را در بر مي گيرد) هجري قمري 30 -  648(ميالدي 

حدود بيست سال بعد، شيال بلر و استله والن وظيفه صورتبندي و افزودن تصاوير تازه به آن را پذيرفتند . انجاميد و به داليلي ناتمام ماند
  .ميالدي توسط انتشارات پنگوئن به چاپ رسيد 1987پژوهش عظيم در سال  و سرانجام حاصل اين

  :اين مجلد هشت فصل را در بر مي گيرد كه در سه بخش گنجانده شده اند و به شرح زيرند ▪

 )خالفت  : بخش اول (1

 سنت هنري عباسيان  - امويان و هنر آنها  -ظهور اسالم و فضاي هنري 
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  فهارس 

 )فت فروپاشي خال : بخش دوم (2

 ايران و آسياي مركزي  -فاطميان در شمال آفريقا و مصر  - سرزمينهاي غرب اسالمي 

  )از قرن پنجم تا هفتم هجري : بخش سوم (3

هنرهاي تزئيني ايران، عراق و جزيره، سوريه  -معماري ايران و آسياي مركزي، هند، عراق، شمال بين النهرين، سوريه، مصر و آناتولي 
 و آناتولي 

هر فصل از كتاب، معماري ابنيه و مصالح به كار رفته در آنها، هنرهاي تزئيني، هنرهاي كتاب آرايي و هنرهاي كاربردي مورد بررسي در 
   .قرار گرفته و در پايان هر فصل، تصاويري از نمونه هاي بررسي شده، آورده شده است

هنر و معماري  25
  2اسالمي

 مشخصات كتاب
  

  كتاب -نويسنده 
  
  
  
  

  خالصه اي از محورها 
  
  
  
  

871:،تعداد صفحات،چاپ دوم 1386،يعقوب آزند ،تهران سمت ،شيال بلر و جاناتان بلوم
 صفحه 

در جلد دوم اثر كه حاصل پژوهش هاي شخصي شيال بلر و جاناتان بلوم است، تالش شده است شكل كلي 
-1800اين مجلد، فاصله زماني سالهاي . اي وارد نشودمجلد اول حفظ شود تا به يكپارچگي مجموعه لطمه 

چاپ جلد دوم اثر به صورت تمام رنگي و بر  را در بر مي گيرد) هجري قمري 648 -  1215(ميالدي 1250
وجود تصاوير . كاغذ گالسه صورت گرفته است و همين امر موجب اختالف قيمت زياد دو مجلد شده است

   .ط قوت مجلد دوم به شمار مي آيدفراوان و پانوشتهاي كافي از نقا

  :مطالب در دو بخش كلي و بيست فصل گنجانده شده اند كه به شرح زير هستند

  هجري قمري  648 -  906/ ميالدي  1250 - 1500 : بخش اول 

ه ايلخانان و جانشينان هنرهاي ايران و آسياي مركزي در دور،معماري ايران و آسياي مركزي در دوره ايلخانيان و جانشينان آنها ،مقدمه 



                          منابع تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمي

٢٧ 
 

 
  
  
  
  
  
  
  

  فهارس

هنر ايران و آسياي مركزي در دوره تيموريان و معاصران آنها ،معماري ايران و آسياي مركزي در دوره تيموريان و معاصران آنها ،آنها 
ن هنر مصر و سوريه در دوره مملوكا،معماري مصر، سوريه و عربستان در عهد مملوكان بحري ،معماري مصر در عهد مملوكان بحري ،
معماري و ،معماري و هنر در آناتولي در دوره ملوك الطوايف و عثمانيان ،معماري و هنر مغرب در دوره حفصيان، بني مرين و بني نصر ،

 هنر هند در دوره سالطين دهلي 

 هجري قمري 906 -  1215/ ميالدي  1500 - 1800 : بخش دوم

معماري و هنر آسياي مركزي در دوره ازبكان ،معماري ايران در دوره صفويان و زنديان ،هنرهاي مستظرفه در دوره صفويان و زنديان 
معماري هند در ،معماري و هنر در مصر و شمال آفريقا ،هنر عثماني پس از فتح قسطنطنيه ،معماري عثماني پس از فتح قسطنطنيه ،

 ميراث هنر اسالمي دوره مؤخر ،و معاصران آنها در دكن  هنر هند در دوره گوركانيان،دوره گوركانيان و معاصران آنها در دكن 

  كتاب داراي تصاوير رنگي و فهرست موضوعي در ابتدا و كتابنامه و نمايه در پايان است
تمدن اسالمي  26

در عصر 
  عباسيان

 مشخصات كتاب
  
  

هدف نويسنده از نگارش 
  كتاب 

  
  
  

  خالصه اي از محورها 
  
  

انسانيسازمان مطالعه و تدوين كتب علوم،تهران،محمد سپهري.كيكاظم ممحمد
  ص1383،482،)سمت(دانشگاهها 

  
–از نظر نويسنده مقدمه اي است بر شناخت جنبه هاي تمدني عصر عباسيان ولي همه حوزه هاي علمي 

فرهنگي و تمدني دوره مذكور را بررسي كرده است و به صورت اجمال به دستاورد هاي عظيم ملل اسالمي 
  كتاب از سوي مترجم و نويسنده پركار دكتر محمد سپهري به فارسي برگردان شده است .اشاره كرده است 

  
هاي آن و گستره جغرافيايي و بخش دوم به  ژگيبخش اول مفهوم تمئن و وي.فصل و يك خاتمه  است  12كتاب داراي چهار بخش ،

و مجتمع هاي مسكوني اعم از روستا و شهر و )طبقات اجتماعي –اديان و مذاهب –ساختار اجتماعي (جامعه عباسي و احوال معيشت 
در بخش سوم از سازمان اداري و مالي و اقتصادي عصر عباسي و و عيت صنعت . تاسيسات آن ها و اعياد و مناسبت ها اختصاص دارد 

،مراكز  و تجارت و ارتباطات سخن گفته شده است و در بخش آخر به فرهنگ در عصر عباسي اختصاص دارد كه شامل وضعيت علوم
    .علمي ادبيات و هنر در عصر عباسي است 
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  ويژگي كتاب 

  فهارس
  

  .تالش در مراجعه به منابع نزديك به دوره عباسي و نقل بي واسطه از آن ها از ويژگي هاي اين كتا ب مي باشد
ابع و ماخذ فهرست موضوعي در ابتداي كتاب و در انتهاء دارايي فهارسي مثل آيات و روايات ،اشعار ،اشخاص ،گروه ها ،مكان ها و من 

  مي باشد 
  
  

خ مصورتاري  27
تكنولوژي 
  اسالمي

 مشخصات كتاب
  
  

هدف نويسنده از نگارش 
  كتاب –كتاب 

  
  
  
  
  

  مقدمه از 
  
  

  خالصه اي از محورها 
  
  
  

، شركت انتشارات علمي ودكتر ناصر موفقيانمترجم،هيل.دانالد رواحمد يوسف حسن
  ،چاپ اول 1375فرهنگي

  
انتشار اثري مستند در باره تكنولوژِ اسالمي براي طيف )يونسكو به نويسندگان(دهنده اين اثر هدف سفارش 

وسيعي از خوانندگان و عالقمندان در سرتاسر جهان بوده است به همين علت مولفان از سنگين كردن آن به 
  .و توضيحات مرسوم در آثار پژوهشي خودداري كرده اند وسيله پانوشت ها 

عرضه شده در اين كتاب براي اولين بار است كه انتشار مي يابد و حتي در اثار مشهور در اين باره نيز اثري شواهد و مدارك  بسياري از
  .از اين ها به چشم نمي خورد 

  
كه از .نويسنده داراي تخصص در رشته مهندسي ميكانيك و مدتي مديريت پژوهشكده علوم اسالمي در حلب را عهده دار بوده است 

  .مكاري علمي دانالد هيل برخوردار شده است ه
  

  .يونسكو مقدمه اي بر كتاب دارد كه از انگيزه سازمان  در اين باره سخن گفته است 
  

مذهب و وحدت فرهنگي اسالم دولت و ساست علمي آن در مقدمه از عوامل نوآوري در تكنولوژي اسالمي سخن گفته شده است 
در اين مقدمه به عنوان عامل ...مدارس و رصد خانه ها ،حمايت از دانشمندان ،پژوهش و اختراع و ،نقش زبان عربي ،فرهنگستان ها و

  .ذكر شده است 
لومي مانند ميكانيك ،مهندسي عمران ،تكنولوژي نظامي ،كشتيراني و دريانوردي ،تكنولوژي شيميايي ،پارچه بافي كاغذ و چرم ع
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  فهارس

ر گرفته است آنچه اين كتناب را از ديگر كتب مشابه در تاريخ علوم ممتاز مي كند ،استخراج معادن و ذوب فلزات مورد بررسي قرا
  .متعدد از ابزار ها و ميكانيزم كاركرد آن هاست استفاده از تصاوير 

  
واژه نامه مختصر فارسي به انگليسي و نمايه از فهارس اين كتاب است فهرست تصاوير در پايان كتاب و غير از فهرست مطالب در ابتدا ،

  
 مشخصات كتاب دانش مسلمين  28

  
  

هدف نويسنده از نگارش 
  كتاب 

  
  

  خالصه اي از محورها 
  
  
  
  

 ص419-چاپ نگارش-1384پاييز-چاپ سيزدهم-انتشارات دليل ما-محمد رضا حكيمي
  

ارمغان مسلمين براي جامعه بشري  مي شمارد و ادعا د ارد آنچه مسلمين به اين جامعه نشان دادنĤنچه او ان را 
  .هديه كردند هسته اصلي همه چيز هايي است كه امروز بشر يت واجد آن ها گشته است 

  
دانشي كه در طول قرون . تاليف شده است و موضوع اصلي آن دانش مسلمانان است   1356كتاب در سال 

جامعه بشري عرضه كرده اند هر چند قصد وي بر اختصار بوده است ولي مطالب به صورت روشن بيان  گرديده است توليد و به 
بخش اعترافات به 3رويكرد نويسنده نشان دادن وامداري غرب از شرق در علوم است كه در جاي جاي كتاب به چشم مي خورد .

ل ديگر به ابتكارات مسلمانان در علوم رياضي هندسه نجوم پزشكي اعتراف دانشمندان غرب به اين مهم اختصاص دارد در فصو
پرداخته شده است ادبيات اسالم و تاثير آن بر ادبيات مغرب زمين شعر و هنر اسالم معارف عقلي فقه و حقوق و قانون و حكمت عملي 

  و اخالق و تاثير آن ها بر اروپا از ديگر مباحث است 
  
  

                                                            
انتشارات پژوهشگاه :ناشر-دكتر محمد آراسته خو وامداري غرب نسبت به شرق به ويژه اسالم و ايران -١-١:از ديگر کتاب هايی که چنين هدفی را دنبال می کنند  ٣

رجبي و –ام هابسون .جان  ريشه هاي شرقي تمدن غرب ؛ ص660-1386چاپ پنجم- )ع(چاپخانه مجمع جهاني اهل بيت-فرهنگ و انديشه اسالمي
  تهرانانتشارات دانشگاه -ص363-1387-موسسه انتشارات دانشگاه وچاپ -دانشگاه تهران-تهران {-موسي عنبري-عنبري
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  ويژگي خاص 

  
  

  
  .كتاب و مقاله در باره دانش و فرهنگ مسلمين در بش پاياني كتاب است  150از ويژگي اين كتاب معرفي 

  كتاب داريا فهرست اعالم مي باشد 

نظام اداري  29
مسلمانان در 

  صدر اسالم 
  

 مشخصات كتاب
  
  

  كتاب -نويسنده 
  
  
  

  هدف نويسنده 
  
  
  

  خالصه اي از محورها 
  
  

  نقد و ارزيابي 

،عليرضا ذكاوتي قراگزلو،قم ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سمتعبدالحي كتاني 
  ،چاپ اول 1384،

  
كه آثار متعددي از خود برجاي گذاشته است گرچه به علت )ق1382-1303(غرب بود كتاني از محدتان بزرگ م

از جمله .يگاه ويژه اي دارد مردم خود شد ولي از نظر علمي جا همفكري و همكاري با استعمار فرانسه منفور
فهرس الفهارس و االثبات و معجم المعاجم و المشيخات در سه جلد و كتاب حاضر با نام اصلي نظام الحكومه 

  . را از خود به يادگار گذارده است  النبويه المسمي  التراتيب االداريه كه قدرت نويسنده را در حديث و تاريخ به نمايش مي گذارد
د كه مردم را با تمدن آشنا كرد و مباني عمران و آبادي را در ميان آنان بسط داد و نظامات زندگي را نشان دادن اين كه پيامبر عربي بو

  .به آنان آموخت 
  
  

،كتاب در ده فصل سامان داده شده است كه مطالب ذيل در آن به والني از يگانگي دين و سياست سخن گقته است طدر مقدمه نسبتا 
كاتبان وحي و رسايل پيامبر (ارت ،امور فقهي و اعمال عبادي ،آنچه به نوشتن مربوط است خالفت و وز:بحث گذارده شده است 

  ...اعمال حكومتي ،گرد آوري ماليات ،خزانه داري و انبارداري كارگزاران پيامبر پيشه ها و صناعات روزگار پيامبر ،و...)و
  

ختلف است كه به نوعي مي تواند يك فهم حكومتي از زندگي مهمترين حسن كتاب ارائه نصوص بيشمار در زمينه ها و عرصه ها وي م
ترجمه به نوعي با . و سيره نبوي بدست دهد و مهمترين ايراد كتاب در اين است كه سيره خلفا را با سيره نبوي در هم آميخته است 

كاستي در ارئه نصوص  نقص ديگر كتاب.كتاب اصلي در آن نيامده است %5و حدود .تلخيص و حذف موارد تكراري همراه است 
در ترجمه اسناد روايات حذف شده  است و در مواردي كه يك روايت با اسناد مختلف بوده به ذكر يكي .برگرفته از سيره علوي است 
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خوانندهه توجه داده شده از ترجمه مطالب مبتذل و موهن خودداري شده است و در موارد اختالف با عقايد شيعه به .اكتفا شده است 
  . است

  
  

خدمات متقابل  30
  اسالم و ايران 

 مشخصات كتاب
  
  

  كتاب -نويسنده 
  
  
  
  
  

  هدف نويسنده 
  
  
  
  
  
  
  
  

  ، چاپ هشتم 1383مجموعه آثار ،تهران ،صدرا ،شهيد مرتضي مطهري ،
  

آثار .،كسي كه امام راحل درباره اثارش فرمود بدون استثنا خواندني است نويسنده كتاب نيازي به معرفي ندارد 

اي  با تأملي عميق به طرح مباحث گسترده و روشنگرانهاثر .قلمي ديگر استاد نيز بي نياز از معرفي است 
زند كه هدف اصلي آن بيان مسائل مشترك ايران و اسالم است كه به گفته ايشان هم براي  دست مي

كتاب در چاپ هاي قبلي با مشكالتي روبرو بوده است كه در چاپ هشتم مرتفع شده است .تخارآميز است و هم براي ايراناسالم اف

يكي از سياست هاي رژيم القاءفرهنگ باستاني و جداسازي مردم ايران از هويت اسالمي بود در اين بين برخي قبل از انقالب اسالمي 
استاد شهيد تالش كرد با آشتي ميان .مي دانستند و تبليغات خود را  بر اين اساس سامان دادند روش مقابله را تاكيد بر هويت اسال
كتاب كه نتيجه سخنراني هاي مختلف ه بپردازد ايشان هدف خود از نگارش اين قابله با اين توطئهويت ايراني و اسالمي مردم به م

   :ند از ايشان مي باشد پاسخ به سه سئوال اساسي مي داند كه عبارت
باشيم ، يا  ما هم احساسات مذهبي اسالمي داريم و هم احساسات ميهني ايراني ، آيا داراي دو نوع احساس متضاد مي 1-

دين ما اسالم آنگاه كه در چهارده قرن  - 2احساسات مذهبي ما و احساسات ملي ما وجود ندارد ؟   هيچگونه تضاد و تناقضي ميان
جهت بود ؟ از ايران چه   پيش به ميهن ما ايران وارد شد چه تحوالت و دگرگونيها در ميهن ما به وجود آورد ؟ آن دگرگونيها در چه

سالم گرويدند و در ملل بسياري به ا - 3ايران براي ايران موهبت بود يا فاجعه ؟   گرفت و به ايران چه داد ؟ آيا ورود اسالم به
نشر و بسط تعاليم آن كوشيدند و با تشريك مساعي با يكديگر تمدني عظيم و باشكوه به نام   خدمت اين دين در آمدند و در راه
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  خالصه اي از محورها 
  
  
  
  
  
  
  
  فهارس  

  
  
  
  

  ويژگي خاص 

  . تمدن اسالمي به وجود آوردند
حيازت كرده است يا خير ؟ را   خدمات چه بوده است ؟ ايران چه مقامي از اين جهت دارد ؟ آيا مقام اول  ايرانيان در اينسهم ما 

است ؟ از نظر ما سه پرسش باال عمده ترين پرسشها در باب مسائل مشترك اسالم و   بعالوه انگيزه ايراني در اين خدمات چه بوده
ر د. در واقع پاسخ به دو سئوال آخر مباحث مرتبط با تحوالت فرهنگي و تمدني است كه موضوع اين نوشتار نيز مي باشد  .ايران است

در جهان مي باشد معرفي خدمات ايرانيان در هند ،كشمير ،چين ،آسياي فصل سوم به خدمات ايرانيان مسلمان در نشر فرهنگ اسالمي 
  . از موضوعات اين فصل مي باشد جنوب شرقي و توسعه و تعميق علوم اسالمي 

  
  :اين كتاب در سه بخش سامان يافته است 

سه بخش ياد شده در .بخش اول اسالم از نظر مليت ايراني ،بخش دوم خدمات اسالم به ايران و بخش سوم خدمات ايران به اسالم 
  :اما دو بحث ديگر نيز به تناسب به شبهات روز طرح شده است.ياد شده تنظيم گرديد پاسخ به سه سئوال 

 اسالمبه قصد نشان دادن فرهنگ سوزي  كهبود  تبليغي از سوي دشمنان اسالمپاسخي به كتابسوزي ايران و مصر  كه در واقع )الف  
   بودده ش طرح

كه البته اين استاد بعد ها در رد ديدگاه خود در  .داده شده است  ي زرين كوبدر پايان پاسخي كوتاه به كتاب دو قرن سكوت آقا )ب.
  .كتاب دو قرن سكوت كتب متعددي را تاليف كرد 

  
  

  اسامي كتب و نشريات و مقاالت ،فهرست آيات قرآن كريم ،احاديث ،اشعار عربي ،فارسي ،اسامي اشخاص 
  
  
  

دو قسمت از اين كتاب توسط جناب آقاي عزيزاله عطاردي نوشته شده است و استاد شهيد ضمن درج اين دو قسمت به اين مطلب 
  :اين دو قسمت عبارتست از  اشاره كرده اند

  93تا 79خدمات ايرانيان به اسالم از كي شروع شد در )الف 
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  353تا  341فعاليت هاي اسالمي ايرانيان از ص )ب 
  
  
  

نقش شيعه در "  31
فرهنگ و تمدن 

  "ايران و اسالم

  1389,امير كبير ,علي اكبر واليتي  
  
تأليف دكتر علي اكبر  "نقش شيعه در فرهنگ و تمدن ايران و اسالم"كتاب -1

انتشارات اميركبير و به دو صورت تك  از سوي واليتي در بيش از هزار صفحه
  . جلدي جيبي منتشر شده است 12جلدي و 

 1107و در  هزار نسخه 3نسخه تك جلدي اين كتاب در قطع وزيري و در -2
  .چاپ شده است صفحه

اسالم در اين كتاب به نقش شيعه و شيعيان در تأسيس مراكز علمي حوزه تمدني  -3
و ايران، نقش شيعه در توسعه علوم، رياضيات، نجوم، تاريخ، جغرافيا، ادبيات، عرفان 

اسالمي مانند خط، نقاشي، معماري و علم موسيقي و معرفي بزرگان و دانشمندان اين علوم به صورت  -و نيز هنرهاي ايراني
 .كامل پرداخته شده است

ها و مدارس علمي شيعه طي قرون متمادي در گسترش و تعميق  حوزهاي كه  نخست، شناساندن نقش تعيين كننده. -4
  . فرهنگ و تمدن اسالمي ايفا نمودند

هاي گوناگون دانش پديد  اي كه هر يك از دانشمندان بنام و رجال علمي شيعه در شاخه دوم، آثار و خدمات برجسته-5
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درمسير تعليم و ) ع(تعاليم روشنگرانه ائمه معصومين هاي قرآن كريم و تحت  دانشمندان شيعه به تأسي از آموزه. آوردند
 .تعلم دانش از روش شناسي علمي توحيدي و آيين دانشوري برخوردار بودند

به عبارت ديگر، از نظرگاه آنان رسيدن به حقيقت با . دانستند آنان علوم طبيعي را در همبستگي با وحي و علوم ديني مي
مؤلف نمونه بارز اين طرز تفكر را در ديدگاه جابربن حيان شاگرد نامدار مكتب امام   .شود سير از ظاهر به باطن ميسر مي

ايشان دانش كيميا را فلسفه كامل طبيعت دانسته و از راه رموز و تمثيالت عالم جماد به بيان : گويد داند و مي مي) ع(صادق
  .حقايق عالم روح و رابطه طبيعت ومعني پرداخته است

ر دانشمندان برجسته شيعه چون كندي، فارابي، ابن سينا، خواجه نصيرالدين طوسي هريك به نوعي قائل ديگ: نويسد او مي
كه بينش توحيدي  اي است بندي آنها از دانشهاي زمانه خود به گونه به فلسفه تمثيلي طبيعت بوده و برهمين اساس شيوه رده

 .شود هم پيوسته مشاهده ميبه   اي منظومه  دهد كه در آن اجزاي هستي در را بازتاب مي

قرن (گيري تمدن اسالمي دهد كه از ابتداي شكل نويسنده در اين كتاب بر اين باور است كه تأمل در تاريخ اسالم نشان مي
گيرد  و نتيجه مي هاي گوناگون فرهنگي و تمدني از حضور بزرگان شيعه خالي نبوده تاكنون هيچگاه حوزه) دوم هجري

 .دي است بر عمق تاريخ عقالنيت و مدنيت شيعه كه به قدمت تاريخ اسالم استكه اين مسئله خود سن

اين فصل به  دهد كه نويسنده در اين كتاب را تشكيل مي  ها و مدارس علمي شيعه، فصل اول نگاهي به تاريخچه حوزه
وزه شيعي بغداد، نجف اشرف، ، مدينه، كربال،كوفه، بصره، يمن، زيديه يمن، اندلس، حلّه، حٰمكه  :هاي علميه معرفي حوزه

 .جبل عامل، جِزّين و مدرسه جبيع و كَرَك نوح پرداخته است

در آن مواد و متون  دهد كه نويسنده هاي علمي شيعه فصل دوم اين كتاب را تشكيل مي روشها، مواد و منابع درسي حوزه 
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تفسير، منطق، فلسفه، كالم، عرفان، رياضي و  علوم تربيتي، ادبيات، حديث و درايه، رجال، فقه، اصول فقه،  درسي ازجمله
 .نجوم و طب مورد بررسي قرارداده است

  
  

  محمد حسين دانش كيا                                                       بسمه تعالي                                                                                  

قرن حاضر ابتدا غربي ها و خصوصا  در سده هاي اخير گوشه اي را به خود اختصاص مي داد ولي ، بيشتر در خالل تاريخ سياسي تاريخ فرهنگ وتمدن اسالمياطالعات مربوط به  در گذشته
پيشي گرفته بودند و در ايران اغلب به ترجمه آثار مستشرقين و اعراب البته اعراب مسلمان از ايرانيان در اين امر . سپس مسلمين كتبي را به اين بخش از تاريخ بشريت اختصاص دادند 

پژوهش گران  كمي پيش از انقالب و بخصوص بعد از انقالب اسالمي اهتمام به ترجمه آثار و تاليف و تدوين بيشتر از پيش شد و اميد است با افزايش تالشخوشبختانه .مسلمان اكتفا مي شد 
  .باشيم  ي با كيفيت بيشترشاهد آثار

منابع اين رشته  .سده هاي اخير خصوصا منابع معاصر مورد توجه قرار گرفته است است ،به علت گستردگي منابع ،آثاررشته از تاريخ پرداخته به معرفي گوشه كوچكي از منابع اين تحقيق حاضر 
تعدادي از منابع را مي توان منابع عام نام نهاد مقصود  .  بر آن است كه ماخذ متنوعي را معرفي نمايداين تحقيق را شايد بتوان از جنبه هاي مختلف مورد تقسيم بندي قرار داد،ولي مبناي 

ه بر مي دانيم عالو.برخي از شعب اين رشته را نيز مورد مطالعه قرار داده است ،مانند تاريخ تمدن ويل دورانت  يك يا چند تمدن، منابعي است كه عالوه بر كليات تاريخ فرهنگ و تمدن
كه سعي شده است براي هريك از اين موضوعات يك يا چند كتاب موضوعات كلي ،از چند موضوع خاص در اين رشته بحث مي شود از جمله تاريخ علوم ،هنر و معماري ،تشكيالت اداري ،

دوره اي خاص را مورد  يا تاريخ هنر. يازيده اند چند رشته از علوم به پژوهش دست  و البته در اين ميان برخي موضوع پژوهش خود را خاص تر انتخاب كرده اند و فقط در يك يا .معرفي گردد 
رفي شود هرچند اين منابع كمتر از سوي دانشجويان بررسي قرار داده اند يا تطور معماري سازه بخصوصي را از ابتداي تمدن اسالمي تا كنون كاويده اند كه سعي شده در اين باره نيز كتبي مع

نهضت ترجمه و انتقال علوم از شرق به غرب .دانشجويان باستان شناسي آن ها را به عنوان واحد درسي مي گذرانند ،بطور مثالرشته تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمي مورد مطالعه قرار مي گيرد 
با اين وجود .در پاورقي اشاره شده است  ،منابع بيشتر در اين باره، لت محدوديت تحقيق ولي به ع .گرفته استتاثير آن در پيشرفت تمدن غرب از ديگر موضوعاتي است كه مورد توجه قرار و 
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آثاري شده كه در اين باره تالش كرده اند لذا كتب توجه به نقش شيعه در پديد آمدن فرهنگ و تمدن اسالمي موجب پرداختن به .تعداد كتب از عدد معهود بيست منبع  گذر كرده است 
  .ين راستا معرفي شده اند معدودي هم در ا

 .معظم به علت قصور عذر خواهي بعمل مي آورم  از آنجا كه هدف اين تحقيق كتابشناسي توصيفي است فقط در برخي موارد به نقد و ارزيابي منبع نيز پرداخته شده است كه پيشاپيش از استاد


