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 معرفي كتاب

و ايران )جلد اول(تقويم تاريخ فرهنگو تمدن اسالم

و ايـران"كتاب و تمدن اسالم  اثـري"تقويم تاريخ فرهنگ
و و ارزشمند از برجسته ترين محققـان به فرد ماندگار، منحصر

و ايـران زمـين بـه  و تمـدن اسـالم پژوهشگران تاريخ، فرهنگ
مي رود  كه. شمار با همكاري تعدادي از متخصـصين اين كتاب

به رشته تحرير درآمده اسـت، در واقـع ثمـره  و كارشناسان امر
و مطالعه هيئت مولفين در زمينه ساليان مستمر بررسي، پژوهش

و ايـران مـي باشـد  و تمدن اسـالم برخـي از مراحـل. فرهنگ
و تاليف اين كتـاب از  و بـا25تدوين  سـال پـيش آغـاز شـده

و هم و خصوصا تالش گسترده كه در اين ربع قرن "ه جانبه اي

در چند سال اخير انجام پذيرفته است سعي گرديـده كـه در آن
و جلوه هاي تاريخ تمدن  گوشه هايي از منزلت، شكوه، عظمت

و اعتباروااليي برخـوردار-و فرهنگ اسالمي  كه ازاهميت ايراني
، جلـد اول از مجموعـه حاضـر. است به رشته تحريـر در آيـد 

اي سه جلدي است كه دو جلد ديگر آن در طول سـالعهمجمو
ا1389 شد.. انشا .منتشر خواهد

اصل فكرتوليد اين اثر براي اولين بار با رهنمود هـاي مقـام
ا  پي ... معظم رهبري حضرت آيت و از خامنه اي مطرح گرديد

و  پي گيـري هـاي مجدانـه كميتـه فرهنـگ و آن تالش، همت
و ايران شورا  ي انقالب فرهنگي به صورت رسـمي تمدن اسالم

به مجموعه هاي همراه در ايجاد ايـن كتـاب. آغاز شد آنچه كه
و جان بيشتري مي بخشيد، كـالم نـوراني حـضرت  نفيس اميد

كه در كتاب كشف االسـرار ذكـر فرمـوده)هر(امام خميني   بود،
را"بودند در چندين قـرن، ممالـك اسـالمي بهتـرين كـشورها

و باالترين  به جهان نشان دادند تشكيل خـوب اسـت. تمدن را
و كتاب تـاريخ تمـدن اسـالم را  دست كم كتاب گوستاو لوبون

با آن كه در آن كتاب ها نيز از تمدن اسالم خبري نيست. ببينند
ها  آن ها از تمدن اسالم، طاق هاي. مگر به قدر فهم مصنف آن

را  و پـرده هـاي قيمتـي و بناهاي مرتفع و ظروف چيني  نقاشي
و صدها مانند اين ها در تمدن كه اين ها مي فهمند، با اين فقط

به حساب نمي آيد ".اسالم، جزء
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و ايران(معرفي كتاب و تمدن اسالم )تقويم تاريخ فرهنگ

و ايران/ 92  فصل نامه طب سنتي اسالم

ــش ــصي، نق ــورت مشخ ــه ص ــاب ب ــن كت ــر اي در سرتاس
و  و پيشرفت علـوم انديشمندان ديني به ويژه ايرانيان در توسعه
و حكمـت،  و نجـوم، فلـسفه عرصه هاي مختلف نظير رياضي

و دار  و طب و فيزيك ايـندر. وسازي بيان گرديده استشيمي
،)علـيهم الـسالم( حـضرات ائمـه اطهـاري زندگي نامـه كتاب، 

و فرهيختگان عرصه تمدن 1100سرگذشت  نفر از انديشمندان
و مناسبت-اسالمي و نيز گزارشي از برخي رخدادها هاي ايراني
ــاريخي پديــد آمــده اســتمهــم  حــوزه جغرافيــايي تمــامي. ت

هاي اسالمي از منتهي اليه شرقي آن در آسـياي جنـوب سرزمين
 زمـاني قـرني شرقي تا منتهاي غربي آن در آنـدلس، محـدوده 

نخست هجري تا قرن دوازدهم يعني هنگام نخستين رويـارويي
و قلمرو فرهنگي ايران زمين  و تمدن غربي مسلمانان با فرهنگ

به مراتب وسيع تر از جغرافياي امروزين سياسي اير  ان بـودهكه
. است در اين كتاب مدنظر قرار گرفته است

بر اساس رويكرد خاص موجود در اين اثر، بـراي هـر يـك از
و انديـشمند هاي روز  سال، زندگي نامه حـداقل سـه فرهيختـه

كه در و با آرايش خاص در تقويم ساالنه اي اسالمي تهيه شده
.تانتهاي هر يك از مجلدات كتاب آمـده، قـرار داده شـده اسـ 

و فوت بسياري از ايشان در دست نيست البته تاريخ دقيق تولد

و است ولي در اين كتاب سعي شده  كه تا حد امكان، روز تولد
كه در زندگي فوت  اين افـرادو يا يكي از اتفاقات مهم تاريخي

و اگر اينيح بر اساس اقوال صح رخ داده است،  استخراج شود
و موضـوعي پراك امر محقق نشده، نام آنها بـا نـدگي هـدف دار

اين راهنمـاي. گرددها، در طول روزهاي سال تقسيم نامهزندگي
و  تقويم تاريخ براي معرفي تعدادي از برجستگان عـالم اسـالم
حوزه فرهنگي ايران در يك قالب منظم روزانه، براي رسانه هـا 
و دفـاع از  و بوم به منظور اطالع فرزندان اين مرز و و نشريات

و مقابلـه بـا هجـوم فرهنگـي غـرب قابـل اسـتفاده هويت ملي
. خواهد بود

و براي هيئت نويسندگان اين اثر درخشان دينـي، فرهنگـي
و  و تمدن اسـالم ملي كه هويت، شكوه وعظمت تاريخ فرهنگ
و  و جهان اسالم يـادآوري به ملت ايران ايران را به نحو احسن

.ريممعرفي نموده اند، آرزوي توفيقات علمي بيشتري دا

و طب سنتي  گروه طب اسالمي
 فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسالمي ايران
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