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حامد فارانی

تاثیر و خدمات اسالم در آیینه اندیشمندان
غرب نسبت
کتبی که خود مسلمانان تالیف نمودند
گوستا ولوبون می گوید  :شمار تالیفات دانشمندان مسلمان به هزار ها رسید و از انچه درقرن یازدهم در کتاب کشف
الظنون را جع به تالیفات اسالمی ذکر شده است معلوم می گردد تعداد تالیفات بالغ بر  ۱۴۵۰۱جلد بدون کتب
مربوط به شرح وتعلیق بوده است
البته مقداری از تالیفات در جنگ ه ای ـ صلیبی و داخلی به کلی از بین رفت و نام ونشانش گم شده است که نام بعضی
از انها در تاریخ مسعودی  ،ابن اثیر  ،طبری و دیگران ذیکر شده
در هر حال مسلم است که بسیاری از تالیفات اسالمی مفقود گشته زیرا در مقدمه تالیفات دانشمندان قدیم مانند
مسعودی  ،طبری  ،ابن اثیر و غیره نام کتاب هایی دیده می شود که انان از ان کتابها مطالبی نقل کرده اند ولی
اکنون انها هم در کتب فهرست موجود نیست .
از مولفین معتبر می توان به اینها اشاره کرد:
ابوعبیده که  ۲۰۰جلد تالیفات داشته است
ابن حزم  ۴۰۰جلد
کندی  ۲۳۱جلد
وغالبا این دانشمندان اسالمی مانند  :رازی  ،سیوطی  ،ابن سینا در موضوعات مختلف کتاب می نوشتند
عبدالملک ابن حبیب دانشمند نامی اندلس  ۱۰۰۰جلد
ونکته مهم تر اینکه غالب این تالیفات در چند جلد بود ه است مانند :
مراه الزمان سبط ابن الجوزی  ۴۰جلد
تاریخ ابن اثیر  ۱۲جلد
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تاریخ دمشق ابن عساکر  ۸۰ ،جلد
النبات ( گیاهی شناسی) ابو خلیفه دینوری  ۶۰جلد
تاریخ خطیب بغدادی  ۱۴ ،جلد
کتاب اغانی  ۲۰ ،جلد
نکته قابل توجه اینکه مسلمین در مدت یک قرن و اندی مطالب و علومی را به زبان خود ترجمه کردند که رومیان
در چندین قرن از انجام ان عاجز بودند
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