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 اسالمی تالیفات علمی دانشمندان مسلمان در قرون اولیه برخی از 
 فشرده  بطور

 

تالیفات عرب مراجعه می کردند وترجمه های   اروپا  به ترجمه التین   پوهنتون هایقرنهای زیادی 

مزبورجندین  بار به چاپ رسیده وما در اینجا  مهم ترین  دانشمندا ن عرب وتالیفات  آنها را ذکر می  

 کنیم 

شهیر  در قرن  دوازدهم  میالدی  می زیسته  و کتاب های  در علم  هیئت  و طب   این فیلسوف و دانشمندابن  رشد    - ۱

 ۱۵۵۲((  است  که به زبان  التین  ترجمه  شده  ودر سال   تریاق))  جمله  کتابهای او در  طب  کتاب تالیف کرده  واز 

))  یز  به زبان  التین  ترجمه  شده  و در (( است  که ان  ن سمومدر ونیز  به چاپ  رسید  و کتاب  دیگر  او  کتاب  ))  

  ۱۵۵۲((  که به زبان  التین  ترجمه شده  ودر  ونیز سال   کلیات  در طبچاپ  و کتاب  )) ۱۵۱۷ی((  در سال لو گدون

 به چاپ رسید 

یر فی   التیساو به وسیله  کتاب  ))  دوازدهم میالدی  می زیست  و شهرتاین مرد  در قرن  ((   )) ابن  زهر  – ۲

 در ونیز  به چاپ رسید   ۱۴۹۰بود که  به زبان  التین  ترجمه شده  ودر سال   ((المداواه و التدبیر 

((  که در قرن   دهم  میالدی  می زیست  و او مشهورترین  اطبای عرب  است  و کتاب    مهم  او  ))  ابن سینا   - ۳

ر  به طبع رسید  کتاب های  ابن سینا  برای  نخستین  بار  در  چندین  با(( که در طب  نوشت  قانون یعنی  کتاب  ))

 در ونیز  به  طبع رسید     ۱۴۸۴سال  

ور  ترین  دانشمندان  گیاه شناس عرب  به شمار قرن  دواز دهم میالدی  و از مشه ((  از دانشمندان  )) ابن  بیطار  - ۴

((  به زبان  فرانسه  ترجمه  کرد  و در سال   ))  لوکلیر(( او  را جامع مفردات  ادویه  و اغذیه  کتاب  )) می رود و 

 در  دو جلد  به چاپ  رسید   ۱۸۸۱  -۱۸۷۷های  

او  مشهور  گیاه شناس  اندلس  می باشد  کتابی   نشمندانقرن ششم  هجری و از دا  ((  از دانشمندان )) ابن  عوام  - ۵

در پاریس  چاپ   ۱۸۶۶((  ترجمه شده  و در سال  کلیمان مولر  اخیرا  به وسیله  ))  در علم  کشاورزی  تدوین  کرد 

 شد 

را وضع    (( ))  زیج  حاکمی((  که در قرن  دهم  میالدی می زیست و از کسانی است که کتاب  ابن  یونس ))  - ۶

)) کوسان  دو کرد  و ان  مهم تر ین  کتاب های  عرب  در علم فکیات  و هئیت به شمار  می رود  و قسمتی  از ان را 

 در پاریس  به طبع رسید   ۱۸۰۴به فرانسه  ترجمه نمود  ودر سال  یر سوال ((

ای  تالیفات  بسیاری  است که از آن  می زیسته  ودار(( که در قرن  سیزدهم میالدی   ابوالحسن  مراکشی ))  -  ۷

(( ترجمه  کرد و در )) سیدیو از ان  را   (( و قسمتی جامع المبادی  و الغایات  فی  علم  المیقاتجمله  است کتاب ))  

 به چاپ رسانید   ۱۸۴۳سال  

ندان هیئت  عرب  به شمار  (( از دانشمندان  قرن دهم  میالدی  واز مشهور  ترین  دانشمابو الوفا ء بوزجانی  ))   - ۸

در پاریس  به   ۱۸۴۵می رود  و )) سیدیو((  قسمتی  از فصول  کتاب او را به زبان  فرانسه  ترجمه کرد و در سال 

 چاپ رساند 
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عرب  بود ه وکتاب    (( که در قر ن  دوازدهم  میالدی  می زیست  واز مشهور ترین  جراحان ابو القاسم))   - ۹

(( به طبع رسید  ه بال در ))  ۱۵۴۱ن  بار  به چاپ رسید  و بهترین  ترجمه التین  این  کتاب  سال چندیجراحی  او 

 است 

(( او ترجمه  التین   مدخل صغیر)) قرن  هشتم  میالدی  است و کتاب  از  دانشمندان ((  )) ابو  معشر  بلخی  -   ۱۰

   ۱۵۱۵و    ۱۴۸۹اد  فلکیه (( اش  نیز  با ترجمه  در سال  در اوگسبرگ به چاپ رسید  و کتاب  )) ابع  ۱۴۸۹در سال 

 به طبع رسید 

(( نوشت  و )) ارنود ((  )) سیمیایازدهم  میالدی  است  او رساله  ای در علم (( از دانشمندان  قرن   ارتیفوس))   -  ۱۱

 چاپ شد   ۱۶۱۲ان را به زبان فرانسه ترجمه کرد  و در سال  

((  )) ابن یونس((  است  و  )) زیج بدیعاو در قرن  نهم میالدی  می زیست  و هم او مولف  کتاب   (( اما جور ))  - ۱۲

 رصد های خود را از همین  )) اماجور (( اقتباس  نمود 

است   واز  مشهور ترین   نوه  تیمور لنگ ((  از دانشمندان  قرن د چهاردهم  میالدی  و او   الغ بیک))  -  ۱۳

در  )) اکسفورد    ۱۶۶۵دانشمندان  مدرسه  هیئت  بغداد  است  و  زیجهای  او  به زبان التین  ترجمه  شده  و در سال  

در پاریس  بجاپ   ۱۷۴۷انسه  ترجمه نمود  و در سال  (( به چاپ  رسید  و )) سیدیو ((  مقدمات زیجهای  او را  به  فر

 رسید 

است  که جندین  بار  )) زیج صابی (( قرن نهم  میالدی  و مهم ترین  تالیفات او کتاب   از دانشمندان )) بتانی  (( - ۱۴

 در نورنبرگ چاپ شد    ۱۵۳۷به طبع  رسید  و در سال  

   جبر را بر هندسه  تطبیق  کرد  و  از اولین کسی  که  ون  قرن نهم   میالدی  ا ز  دانشمندا  (( )) ثابت  بن قره  - ۱۵

 )) سیدیو(( چند فصل  از تالیفات  او را  که مشتمل  بر حل هندسی  معادالت  مکعب است ترجمه  و منتشر کرد 

میا شناس  عرب به شمار می  ((  از دانشمندان  قرن هشتم  میالدی  و مشهور ترین  کی )) جابر بن حیان  کوفی   - ۱۶

رود و در کتابخانه  ملی فرانسه پاریس  شش جلد  از کتاب های  خطی  التین  او موجود است  که تمامی  انها  به جز 

به فرانسه  ترجمه شد  و ترجمه ای  از کتابهای  او   ۱۶۷۲قسمت  مخصوص  به مثلثات ان به  چاپ رسید و در سال  

 نگلیسی  شده است به ا ۱۶۶۸نیز  در سال  

(( از دانشمندان  قرن یازدهم  میالدی  و کتاب  او در علم  هیئت به  التین  ترجمه شده  و در )) جابر  اشبیلی   - ۱۷

 در )) نورنبرگ ((  به چاپ  رسید  و غالبا نام او را  با نام  جابر  بن حیان  اشتباه می کنند  ۱۵۳۳سال  

((  )) فیتلیوو ریاضیات  است  و انشمندان  قرن یازدهم  میالدی و از برزگان  علم هیئت د(( از حسن  بن هیثم ))   - ۱۸

به التین  ترجمه  کرد  و  )) سیدیو ((  برخی  از فصول  ان ر ا  به فرانسه    ۱۲۷۰((  او را  در سال  )) مناظر  کتاب  

 ترجمه  نمود  

رودلف  دو بروک را )) (( او   )) جبر  و مقابلهده است و کتاب (( از علمای قرن نهم میالدی  بو خوارزمی ))  - ۱۹

(( در اوایل  قرن  دوازدهم  میالدی  به التین  ترجمه کرد  سپس  ))  روزن ((  ان را به انگلیسی  ترجمه  و در سال   

 به چاپ رسانید   ۱۸۳۱

،  شمار  تالیفاتش  به   مشاهیر  در علم  طب و شیمی  است و از (( از دانشمندان  قرن نهم  میالدی   رازی))  - ۲۰

تاکنون چندین  بار به  ۱۴۸۶(( است  که از سال    حاوی)) رسد  که مهم  ترین  انها   کتاب جلد  کتاب  می   ۲۲۶
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به چاپ  رسید  و سه  کتاب    ۱۷۶۶چاپ  رسیده  و کتاب  دیگرش  که درباره  آبله  و حصبه  نوشته است  در سال 

 هم در  علم شیمی  نوشته است 

(( که در  طب  نوشته  و مرکب   ملکین  دهم میالدی  و کتاب  او به نام  )) ((  از علمای  قر علی بن  عباس  ))  - ۲۱ 

 در  ونیز  به طبع رسیده است   ۱۴۹۲از پنجاه  جز  می باشد  به التین  ترجمه  شده  و در سال  

ت  و کتابهای  ((  از دانشمندان  قرن  یازدهم  میالدی  و مشهور  است که او از دانشمندان  شیمی  اس )) فارابی  - ۲۲

اوتوپیای معروف  جهان یکی ((  که از هفت   مدینه فاضلهکه غریزی از او  بر شمرده  است و مهم ترین کتاب او )) 

 همین   است

)) راه  برای  پی بردن  به علم  هیئت  افالک وحرکات  و مولف  کتاب (( از علمای  قرن نهم میالدی   )) فرغانی - ۲۳

(( می باشد و این  کتاب  سه بار به زبان التین  ترجمه  شده  که نخستین  مترجم آن )) یوحنای  اشبیلی (( است   ستارگان

در)) فیرار (( به طبع  رسید  و   ۱۴۹۲ترجمه  در سال  به  التین  ترجمه کرد و همان   در قرن  دوازدهم میالدی  ان را 

 استبه چاپ رسید ه  ۱۶۶۹ترجمه  دیگر ان در سال  

از دانشمندان قرن سیزدهم  میالدی  است  که  با اینکه  در علم  هیئت  و جغرافی  و طبیعیات مشهور    قزوینی   - ۲۴

است  ولی  در تمام  موضوعات  علمی  دارای  تالیف است  و )) شیری (( فصلهای  از کتاب  )) عجائب  المخلوقات (( 

در پاریس بچاپ رسید ه   ۱۸۰۵به فرانسه  ترجمه شده است  و درسال   او را  که در هیئت  و جغرافیا طبیعی  است

 است 

از دانشمندان قرن یازدهم  میالدی  و  او کسی است  که   طب عرب  را به ایتالیا وارد   (( قسطنطین آفریقایی))    - ۲۵

 ت  که از ان  جمله  است  کتاب  و هم  او سبب  شهرت  مدرسه  )) سالیرم ((   گردید  و دارای  تالیفات  بسیاری  اس

De  morborum  cognitione و  برداشتن  هر صندوق  دو مرد  الزم  بود 

ـ  نظیر  شوق  و عالقه ای که از  قرن هشتم تا   مینگ هوانگچین  در ایام  چ یک از کشور های  جهان  به جز در هی

یازدهم  میالدی  در قلمرواسالم  برای جمعآوری  کتاب بود به وجود نیامد در این  چهار  قرن ، زندگی  فرهنگی  

 مسلمانان  به اوج رسید 

وعلم  و   شد  افزوده میشمار  دانشوران  به  ،   سمرقند(  تا  کوردوبا)   قرطبهان  مسجد  قلمرو  اسالم  از در هزار

  .انعکاس داشت  اقصی  جهانفصاحتشان  در

خاور نزدیک  قسمتی از قلمرو  اسالم بود  مصر در عصر اسالمی  شکوه  دوران  فراغنه را تجدید کرد .تونس و 

رونق  ،   وفاس  پالرمو،   قیروانمراکش ، به پیشوایی اعراب ، حکومت  منظم ایام پیشین را  باز یافتند  شهر های  

 .گرفتندتازه 
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