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 شگفتاریپ

 وجـود  بـا  - ایآسـ  یشـرق  جنـوب  یاسـالم  بخـش  گـر، یبـه عبـارت د   ایـ  - ییمـاال  جهان
 يا منطقـه  مـا  يبـرا  ،یاسـالم  رانیـ ا فرهنـگ  از آن یاسـالم  تمدن و فرهنگ يریپذ ریتأث
 رانِیـ ا یفرهنگـ  و يتجار مناسبات وجود از یشناخت باستان شواهد که نیا  . بارآشناستید
 و زبـان  و یرانـ یا فرهنـگ  ،یاسـالم  دورة در اما دارد تیحکا منطقه نیا با اسالم از شیپ
 حضـور  شواهد جمله از. است داشته منطقه نیا بر يریچشمگ ریتأث یفارس یِعرفان اتیادب

 ياندونز يسوماترا در يقبر سنگ بر که است يسعد از یغزل ،یفارس اتیادب و فرهنگ
 :است کرده  اشاره(مالخ)  ماالکا از يا به شاهزاده زین بوستاندر  يسعد. است بسته نقش

ــاج ملـــــک زاده در مـــــالخ يا ز تـــ
ــدر شــب ت   ــتش ان ــدر گف ــپ ــگ رهی رن

 

ــب ــ یشــ ــنگالخ  یلعلــ ــاد در ســ افتــ
که گوهر کدام است و سنگ؟ یچه دان

 

 )اناحس در دوم باب ،بوستان ،ي(سعد
ترین کانون مسـلمانان جهـان، بخـش مهمـی از      باري، این منطقه به عنوان پرجمعیت

اقتصـادي   -سیاسـی  -رود و اهمیت روزافزون آن از حیث فرهنگـی  جهان اسالم به شمار می
 شـده اسـت.    شـان اي بـراي تـأمین منافع   اي و فرامنطقـه  هـاي منطقـه   موجب رقابت قدرت

 نمـود  یمـ  يضرور ،ییفرهنگ و تمدن جهان ماال نیواسالم در تک يبه سهم بسزا با توجه
 شود.  یبررس - هر چند به اختصار و گذرا -منطقه  نیدر ا یو تمدن اسالم خیکه تار

 نگـارش  در مرسـوم  روش بـر  یمبتنـ  کتاب، نیا فیتأل در ما کردیرو و روش
 مطالعـات  حوزة مندان هعالق و انیدانشجو يبرا میکوش یم و است یخیتار يها کتاب
 بـه  و باشـد  اسـتفاده  قابـل  و دیـ مف و جـامع  اختصـار،  نیعـ  در یاسـالم  تمـدن  و خیتار

 از ایآسـ  یشـرق  جنـوب  در اسـالم  گسترش و نفوذ روند از یخیتار يریتصو خواننده
 عمـوم  انـدك  اطالعـات  و ییآشـنا  فقـدان  بـه  توجه با. کند ارائه حاضر عصر تا آغاز

 از کتـاب،  مطالب بهتر درك امکان و تیجذاب يبرا نیهمچن و منطقه نیا از مخاطبان
 .برد میخواه بهره یمختلف ریتصاو و ها نقشه
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 ریـ نظ یو موضـوعات  اتیـ فصـل اول بـه کل   :اسـت  فصـل  هفت بر مشتمل کتاب نیا
ــه ــ منطق ــجغراف ،یشناس ــیطب و یاســیس يای ــوم ،یع ــ ق ــان ،یشناس ــاال جه ــه ییم  گــزارش ب
 افتـه ی اختصـاص  منطقـه  نیـ ا یمشااسالیپ دوران فرهنگ و خیتار و مسلمان دانان یجغراف
بازرگانان، مهاجران  سهممنطقه و  نیشدن ا یروند اسالم اسالم، ورود دوم، فصل در. است
 تصـوف  يها قهیطر نیتر مهم یمعرف. است شده یبررس فرایند نیا در فتصو يها قهیو طر

 انعنـو  با سوم فصل. است فصل نیا موضوعات گرید از ،ییماال جهان مشهور انیصوف و
منطقـه   نیـ مسـلمان در ا  یپادشـاه  يهـا  سلسـله  نیتـر  مهـم  یمعرفـ  به ،یاسالم يها سلطنت

. هاسـت  سلطنت نیآچه و دماك از جمله ا ائو،یر -اختصاص دارد؛ سلطنت ماالکا، جوهور
هلنـد، فرانسـه،    ا،یماننـد پرتغـال، اسـپان    یاستعمارگر غربـ  يدر فصل چهارم، ورود کشورها

 یدوم بررسـ  یجنـگ جهـان   انیمناطق در جر نیحملۀ ژاپن به ا نیو همچن امریکا س،یانگل
 وگـرا   اصـالح  ،ياسـتعمار  ضـد  یاسـالم  يها سازمان و ها جنبش به پنجم فصلشده است. 

 اسـالم،  سـرکت  آچـه،  ،يپـادر  ریـ نظ آنهـا  نِیتـر  مهم و پرداخته ییماال جهان در گرا سنّت
 يهـا  تیـ اقل و کشـورها  تیوضـع  ششـم،  فصل. است شده یمعرف العلماء نهضت و هیمحمد
 مـورد  را معاصـر  دوران در هـا  آن یفرهنگ و یاسیس اتیح در اسالم سهم و منطقه مسلمان
 یشـرق  جنـوب  در یاسالم فرهنگ و تمدن عنوان با هفتم فصل در. است داده قرار یبررس
 .دارد اختصاص یاسالم هنر و يمعمار ت،یترب و میتعل نظام ،ییماال اتیادب و زبان ا،یآس

هاي پژوهش و تدوین و نیز مدیر وقت  مدیران بخش از است ستهیبا مجال نیا در
 موضـوع  نیچنـ  بـه  توجـه  يبـرا جناب آقاي دکتر مفتخري  »سمت« سازمان خیتار گروه
 ریـ دکتـر زه  يمجدانه جناب آقا يها يریگیپ و ها کوشش از نیهمچن. کنم تشکر یمهم
کـه   زیمحترم کتاب ن راستاریمان، وسپاسگزارم. از سرکار خانم فائزه رحگرجی  انیامیص

 . کنم یم یکار داشته است، قدردان نیسامان آمدن اه در ب یسهم مهم
طور بایسته است از سرکار خانم مریم فالح شجاعی کارشناس گروه تاریخ  همین

و نیز سرکار خانم مژگان امیـري پریـان بابـت روخـوانی دقیـق اثـر یـاد کنـیم. همکـاري          
باعث به ثمر نشستن این کتاب شد و امیدوارم مورد استقبال جامعۀ مجموعه این همراهان 

 علمی تاریخ قرار گیرد.
 اریاسفند محمودرضا

 1396 وریشهر




