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  فصلنامه تاريخ اسالم

   105 -  91ص، 30، شماره مسلسل 1386  تابستان،هشتمسال   

  

  

  

  نگرشي به ميراث علمي مسلمانان در اسپانيا                       

  

  

  ∗∗∗∗عبداهللا همتي گليان

 حدود هشتصد سـال جـزو داراالسـالم بـود، و            )اندلس (بخش اعظم اسپانيا  

ي در ايـن سـرزمين آن را بـه يكـي از             رونق و شكوفايي فرهنگ و تمدن اسـالم       

هاي علمي جهان بدل كرده بود كه بر سراسر اروپـا             ترين مراكز و كانون     درخشان

اندلس بر خالف برخي ديگر از مناطق اسالمي همچـون مغـرب            . پرتو مي افكند  

هاي مركزي جهـان اسـالمي نداشـت؛     اقصي، گرايشي به انزوا گزيدن از سرزمين   

ستحكام بخشيدن به حكومت خود، در جهـت پيونـد بـا            حاكمان آن جا پس از ا     

 اسالمي اهتمام ورزيدند كه حاصل آن رونق يافتن بازار          ، شرقي ،هاي علمي   سنت

اي از  مقاله حاضر به پـاره .  از سدة چهارم هجري به بعد بود    به ويژه علم و دانش    

يات، هاي نجـوم ،رياضـ      هاي علمي مسلمانان اسپانيا در رشته       ها و توانايي    فعاليت

شناسي و پزشكي پرداخته و سهم  آنان را در ترقي و توسعه اين علوم نـشان      گياه

  .داده است

  .شناسي، پزشكي   مسلمان، اسپانياي اسالمي، اندلس، نجوم، گياه:هاي كليديواژه

                                                 

   استاديار گروه تاريخ و تمدن ملل اسالمي دانشگاه فردوسي مشهد ∗
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  مقدمه

         النهـرين،    هاي مناطق بين    تمسلمانان زماني به فتح اسپانيا پرداختند كه تجاربي از مدني

از هنگام اسـتقرار در ايـن سـرزمين بـر آن شـدند تـا بـا                  .  بودند  وريه كسب كرده  مصر و س  

هـاي    استفاده از اين تجارب در جهت پيشرفت اين كـشور خاصـه نـواحي جنـوبي آن گـام                  

گونه بود كه آنـان اغلـب شـهرهاي دورة رومـي اسـپانيا را بازسـازي                   مؤثري بردارند؛ بدين  

دوره حاكميـت   (وري را كـه در عـصر قبـل          كردند؛ فرهنگ، صنعت، كشاورزي و همـه امـ        

هـاي    تـوان گفـت اگـر در سـده          مي. توجهي قرار گرفته بودند، ترقي دادند       مورد بي ) ها  گوت

 شده بود بيـشتر ناشـي از        ه مغرب اسالمي در زمينه توسعه فرهنگي و مدني بلند آواز          ،ميانه

  .تحوالت مهم در اندلس بود

ق اسالمي نگذشته بود كه فردي از تبـار         هنوز چندي از سقوط حكومت امويان در مشر       

بن عبدالملك، موفق شد اين سلسله را در سـال            مابن هش   بن معاويه   آنان، به نام عبدالرحمن   

تقريباً در همين ايام بود كه مسلمانان كار نوسازي اين     . سيس كند أ هجري در اسپانيا ت    138

 بـا سـاختن مـساجد و        ، مركـز حكومـت را       كشور را شروع كردنـد و قبـل از همـه قرطبـه            

نهـم مـيالدي     /در سراسر سدة سوم هجـري قمـري       . هاي عمومي ديگر آراستند     ساختمان

ورزيدنـد كـه جامعـه مـسلمانان          اميران اموي اسپانيا با اتخاذ شيوه هاي جديد اهتمـام مـي           

)  ق 238-206(براي مثال عبدالرحمن دوم در دوره حكومت خـود           اندلس را متحول سازند؛   

.  شيوه حكمرانان عباسي، به ساختن بيمارستان و مدرسه در اسپانيا اقـدام كـرد              با اقتباس از  

ايرانـي را از عـراق بـه     هاي عربـي آثـار يونـاني و    وي مسلمانان را ترغيب نمود كه ترجمه    

  1. اين آثار بپردازند اندلس منتقل سازند و به تحصيل دانش و مطالعه در

ري دستگاه خالفت امـوي در اسـپانيا،        گي  دهم ميالدي با شكل    /در سدة چهارم هجري   

حمن سـوم بـر خـود    در اين ايـام عبـدالرّ  . عصر جديدي در زمينه فرهنگي و مدني آغاز شد      

هاي قدرت سياسـي مـسلمانان را اسـتحكام           اي پايه   عنوان خليفه نهاد و با اقدامات گسترده      

ك ديدند كه ثمـرة     هايي را تدار    هاي علمي برنامه     آنان در اين دوره در مورد فعاليت       .بخشيد
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آنها در عصر جانشين وي، حكم دوم، نمايان شد، به طوري كه اسپانياي اسـالمي در ايـن                  

مركـز  . هـاي علمـي و پژوهـشي دسـت يافـت            هاي چشمگيري در زمينه     عصر به پيشرفت  

درخشش علمي قرطبه بود؛ شهري كه در سده هاي ميانه اروپا همانند چراغي فروزان ايـن                

در اين دوره دانشگاه قرطبه در شمار مهم تـرين مراكـز علمـي              . كرد   مي ديار را پرتو افكني   

 بزرگي كه حاوي     به سبب آوازة علمي آن و برخورداري از كتابخانه        . شد  جهان محسوب مي  

پژوهان از اروپا، آسيا و آفريقـا جـذب ايـن مركـز               آثار و كتب ارزشمند بود، استادان و دانش       

 تقريباً همه شهرهاي اندلس داراي نهادهاي آموزشـي         گفتني است در اين روزگار    . شدند  مي

بودند و سطح فرهنگي مردم چنان بود كه اغلب  توانايي خواندن و نوشتن داشتند، در حالي          

اي ابتدايي آشنابودند كه آنـان      كه در اروپاي مسيحي تعداد انگشت شماري با علوم به گونه          

  2. نيز غالباً از طبقه روحانيان بودند

يـازدهم   /هاي نخـستين سـدة پـنجم هجـري          الفت امويان اسپانيا در سال    با سقوط خ  

الطوايف ميالدي، گرچه مسلمانان اين سرزمين به لحاظ سياسي دچار تجزيه شدند و ملوك            

هاي مختلف از جمله فرهنگي با يكديگر         سربرآورد، اما از آن جا كه اميران طوايف در زمينه         

سپانياي اسالمي در مورد علوم و ادبيـات از تحـرك و            پرداختند، در اين دوره ا      به رقابت مي  

اي كه مورخان، دانشمندان و فالسفه بزرگي همچـون           پويايي خاصي برخوردار شد، به گونه     

خطيب در اين عصر ظهور كردند و بـه آنچـه در    جبير و ابن   طفيل، ابن   رشد، ابن   باجه، ابن   ابن

 هند به ارث بـرده بودنـد، بـه سـهم     هاي يونان، مصر، ايران و موضوعات گوناگون از تمدن   

  .خود افزودند

هاي فراواني شده ولي حضور اسـالم در    خدمات علمي مسلمانان اسپانيا پژوهش  هبار در

شبه جزيره ايبريا چنان با عظمت بود كه هنوز هم سزاوار آن اسـت كـه بـه ايـن موضـوع                      

هـاي    ن اندلس در رشته   هاي علمي مسلمانا    هايي از فعاليت    مقاله حاضر گوشه  . پرداخته شود 

  .شناسي، طب، نجوم و رياضيات مورد بررسي قرار داده است گياه
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  نجوم و رياضيات

ي متضمن اشارات كلي به افالك و نمودهاي آسماني اسـت           ددر قرآن كريم آيات متعد    

افزون بر اين، اوقـات     . كه آنها انگيزه نيرومندي براي توجه مسلمانان به نجوم پديد آوردند          

. ي روزانه و تعيين جهت قبله نيز اهميت اين علم را براي آنان بيشتر آشكار سـاخت                نمازها

ها و تأليفـات      از اين رو مسلمانان به علم نجوم عنايت خاصي كردند و در اين رشته نوآوري              

تر از شرق اسـالمي،    متأخر،روي آوري اسپانياي اسالمي به علوم. قابل توجهي پديد آوردند 

دهم /در واقع از سده چهارم هجري     . علوم به عربي در مراكز شرقي بود      و در پي ترجمه آن      

آيـد    به نظر مي  . ميالدي بود كه بازار اين علوم و از جمله نجوم در اين سرزمين رونق يافت              

. برداشت) هـ397(احمد مجريطي     بن  مسلمةابوالقاسم   نخستين گام برجسته در اين زمينه را      

اي جهت آموزش و تحقيق مسائل           مدرسه ،هاي نجومي او به منظور سامان يافتن پژوهش       

وي شرح مختصري راجع به جداول نجومي خوارزمي نوشت كه در آن بـه               .نجومي بنا كرد  

النهـار قرطبـه تنظـيم        تصحيح اشتباهات زيج وي پرداخت و با تغييراتي آن را براي نـصف            

اي    او رساله  3.  نهاد واكبالك تعديلمجريطي زيج بتاني را نيز خالصه كرد و بر آن نام            . كرد

گفتـه شـده    . درباب اسطرالب تدوين كرد و كتابي نيز در مـورد حـساب معـامالت نوشـت               

.  را بـه جامعـه انـدلس معرفـي كـرد           الـصفا  رسـايل اخـوان   نخستين بار مجريطي بود كه      

سـمح    سمح معـروف بـه ابـن        بن  محمد  بن  هاي او به دست شاگردش ابوالقاسم صبغ        پژوهش

هـاي    اين رياضي دان و مـنجم اسـپانيايي نيـز رسـاالتي در زمينـه              .  يافت تداوم) ـه426د(

 ةحيفصـ  معـروف بـه   كـه  4حساب معامالت، خواص اعداد، هندسـه و اسـطرالب نگاشـت       

، بيـشتر حيـات       رفت  او كه بهترين راصد عصر خويش به شمار مي        . بود) ـه480د  (زرقالي  ال

زرقـالي  .  سپري كرد  -گي اسپانيا بود   كه در آن روزگار مركز فرهن      -خود را در شهر طليطله    

هاي التيني، كاستيلي، ايتاليـايي     ساخت كه به زبانiالزرقاليه  ةفيحصاسطرالبي موسوم به   

                                                 
ii . Saphaea Arzachelis 
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اي هم بـا عنـوان        او رساله . و عربي ترجمه شد و بر دانش اروپايي نفوذ قابل توجهي داشت           

همچنـين  . ي پرداخـت  هـاي مثلثـات      تاليف كرد و در آن به شرح جدول        اي در مثلثات    مقدمه

كـرد كـه جـرارد كرمونـايي آن را  بـه              جدولي نجومي موسوم به زيج طليطله را نيز تحرير        

  5. التيني ترجمه كرد

منجمان مسلمان اندلسي آثار متعددي در زمينه نجوم و رياضيات تأليف كردند كه هنوز             

 ابزارهاي نجومي زيبا   آنان   .هاي اسكوريال و ملي مادريد موجودند       برخي از آنها در كتابخانه    

گونه كـه     همان. ها مورد استفاده اروپاييان بود      شان مدت   هاي  ب  دقيقي ساختند كه اسطرال    و

كردنـد، مـسلمانان نيـز از     هاي معابـد خـويش اجـرام آسـماني را رصـد مـي         ها از برج    بابلي

ال آنان   براي مث  .بردند  هايي براي اهداف مشابه بهره مي       هاي مساجد به عنوان جايگاه      مناره

از مناره پيوسته به مسجد اشبيليه يا همان برج جيرالدا اغلب اوقات بـه مـشاهدات نجـومي     

دقـت عمـل و     ) ـهـ 545د  (افلـح اشـبيلي       در كار رصد اجرام آسماني جـابربن      . پرداختند  مي

 وي 6.هاي راصدان بـر عهـدة او بـود    و براي مدتي نظارت بر فعاليت . توانايي خاصي داشت  

ومي تأليف كرد كه در آغاز همة آنها به بحث درباره مثلثات كروي پرداخت؛      حدود نه اثر نج   

از . دارنـد رسان اين آثار عالوه  بر نجوم در تاريخ  مثلثات نيز از جايگـاه خاصـي برخو                   بدين

جـرارد كرمونـايي آنهـا را  بـه التينـي            )سده شـشم هجـري    (اين رو بود كه در همان ايام        

  7.برگرداند

 اسـالمي در قبـال نظـر بطلميـوس در بـاب افـالك و كيفيـت                  گفته شده كه منجمان   

 8حركات آنها سرتعظيم فرود آوردند و از تحقيق جديد در صحت و سقم اين نظر بازماندند؛                 

زگـر سـنت      باجه و جـابربن افلـح آغـا         اما بايد توجه داشت كه دانشمندان اندلس همانند ابن        

 بـه   الهيئه  في يا كتاب    صالح المجسطي اجابر در رساله    . اعتراض بر هيئت بطلميوسي بودند    

و  )هــ 581د  (طفيـل     سـپس ابـن   . شناسي بطلميوس بـه شـدت حملـه كـرد           نظريه كيهان 

گرايش ضـد بطلميـوس جـابربن افلـح را تقويـت            ) ـه600د  (شاگردش نورالدين بطروجي    

ترين تالش علماي     توان از نظريه حركت بطروجي به عنوان ارزنده         كردند، به طوري كه مي    

 و ايـن نظريـه بـه طـور غيرمـستقيم            9سي براي تـصحيح آراي بطلميـوس يـاد كـرد،            اندل
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دانشمندان اروپايي چـون كوپرنيـك، كپلـر و گاليلـه را در مـورد دگرگـون سـاختن سـنت                     

  . بطلميوس ياري داد

هـاي مختلـف      اند كه اغلب دانشمندان مسلمان اندلسي از ميان شاخه          برخي يادآور شده  

از ايـن   . ن هم حساب معامالت و حساب فرائضي عنايت داشتند         آ ،رياضي بيشتر به حساب   

 در عـين     10.انـد   رو بسياري از كساني كه به رياضي دان معروف بودند لقب فرائضي داشـته             

اسپانيا دانـش رياضـي در ميـان مـسلمانان آن جـا رواج               سيطره مسيحيان بر     حال تا دوره  

خطيب طاغيه روم     هم، يا به قول ابن     براي مثال گفته شده پادشاه قشتاله، آلفونس د        .داشت

اي در شهر مرسيه تأسيس كرد كـه نظـارت بـر               هجري مدرسه يا دارالترجمه    667در سال   

 .بن رقـوطي نهـاد      هاي آن را بر عهدة يك رياضي دان مسلمان به نام ابوبكر محمد              فعاليت

عربـي و   هاي    در آن جا جمعي از مسلمانان، مسيحيان و يهوديان مشغول تحقيق در نوشته            

آيد كه در اسپانياي اسالمي به رياضي همراه بـا             به نظر مي   11. ترجمه آنها به التيني بودند    

البتـه  . شده و رياضي محض به اندازة نجـوم مطـرح نبـوده اسـت               دانش نجوم پرداخته مي   

نهم ميالدي در ضـمن پـرداختن بـه    / رياضي دانان مسلمان از نيمه دوم سده سوم هجري      

 توجه داشتند؛ از جمله در همين ايام نوعي از اعداد را كه حروف الغبـار                نجوم به رياضي نيز   

 گرچه اين اعـداد در شـكل انـدكي بـا ارقـام              .شد به جامعه اسپانيا معرفي كردند       خوانده مي 

هندي تفاوت داشتند، ولي اروپاييان از طريق اسپانياي اسالمي بود كه با ارقام هندي آشـنا                

  12. شدند

  شناسي گياه

شناسي از خود عالقة وافري نشان    طبيعي به ويژه گياه    علومن اسپانيا به مطالعه     مسلمانا

اي   برخي از حكمرانان اندلس همانند عبدالرحمن دوم و عبدالرحمن سوم گاه عده           . مي دادند 

فرستادند تا انواع گياهان را شناسايي كنند وگياهـان سـودمند را بـه               را به شرق اسالمي مي    

شناسان مسلمان گياهان را هم به لحـاظ ارزش دارويـي و هـم از نظـر                   اهگي. اسپانيا بياورند 

يازدهم ميالدي  /  اغلب آنان از نيمه سدة پنجم هجري       .دادند  كشاورزي مورد توجه قرار مي    
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در ميـان   .  خودنمـايي كردنـد    iii و غرناطه  ii اشبيليه iبه بعد در اسپانيا و در شهرهاي طليطله،       

حجـاج، الغرنـاطي و ابـوالخير     وافد، ابـن  ال، ابني ابن بص ها  شناسان معروف اندلسي نام       گياه

 بـن    محمـد   ابوعبـداهللا . خورد كه همـة آنـان تقريبـاً هـم عـصر بودنـد               اشبيلي به چشم مي   

ذوالنون، كه در اين شهر      بن بصال در طليطله در زمان حكومت مأمون، از امراي بنو            ابراهيم  

 باغي كه مأمون در درة تاجه ايجـاد كـرده           او در . كرد  راند، زندگي مي    و حوالي آن حكم مي    

حاصـل  . شناس مشغول فعاليت پژوهشي و آموزشي در مورد گياهان بـود            بود به عنوان گياه   

 بود كـه آن را      القصد و البيان  بصال در زمينه كشاورزي تدوين اثري برجسته با نام            كار ابن 

ايي آن با همـت خـوزه ماريـا و          اين اثر با ترجمه اسپاني    . طليطله، اهدا كرد    به مأمون، حاكم  

  .وان منتشر شدتط در 1955اليكروسا و محمد عظيمان در سال 

ال در  بص  زيست و همچون ابن     شناساني كه در اين ايام در طليطله مي         يكي ديگر از گياه   

از . بـود ) ـه467د  (وافر    كرد ابومطرف عبدالرحمان معروف به ابن       دستگاه مأمون خدمت مي   

 البص ابن،از شاگردان )ـه480د (بن مالك      بزرگ اندلسي ابوعبداهللا محمد    شناسان  ديگر گياه 

از وي اثـر    . بن باديس، فرمانرواي غرناطه، اشتغال داشت       بن بلكين   او در دربار عبداهللا    .است

 بر جاي مانده كه مشتمل بر دوازده بخـش و           االذهان  زهارالبستان و نزهه  بزرگي با عنوان    

  13. وان و غرناطه موجود استطهاي رباط، ت ي آن در كتابخانه فصل بوده و نسخه اصل360

اي   آيد شهر اشبيليه در زمينه پـژوهش هـاي كـشاورزي از جايگـاه برجـسته                 به نظرمي 

- و ابـوالخير  حجـاج  احمد مشهود به ابن عمر شناساني همانند ابو  چنان كه گياه   برخودار بود؛ 

 كشاورزي مشغول بودند؛ حاصل كار اشبيلي در اين شهر در سدة پنجم هجري به تحقيقات    

.  در شـهر فـاس منتـشر شـد    1939 بـود كـه در سـال    هالفالحابوالخير تدوين كتابي با نام     

-حجاج نيز بر اساس ضابع يوناني و عربي در زمينه كشاورزي به تأليف اثري بـا عنـوان            ابن

بيليه در شناس مـسلمان اسـپانيايي كـه نـامش در اشـ             شايد بزرگترين گياه  .  پرداخت المقنع

                                                 
i - toledo 

ii - seville 

iii - Granada 
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بن عوام معـروف       شد، ابوزكريا يحيي   هرزي بلند آواز  واواخر سدة ششم هجري در رشته كشا      

 كتـاب الفالحـه  المعارف كشاورزي مشهور به    ةرئ وي نويسندة مهم ترين دا .عوام باشد   به ابن 

 بـاب بـوده بـه همـراه ترجمـه آن بـه زبـان           35اثر، كه مشتمل بـر         اصل عربي اين  . است

 بـانكوري كـه در      14.  در مادريد انتشار يافـت     1802 در iخوزه آنتونيوبنكاري توسط  اسپانيايي  

 پرداختـه بـود در مقدمـة آن خاطرنـشان           كتـاب الفالحـه   سدة هجدهم ميالدي به تصحيح      

عوام از آنها سخن به ميان آورده، هنوز چنان جديد به نظـر                شيوه كشاورزي كه ابن    :كند  مي

  15. توان از اين فنون در جهت توسعه كشاورزي اسپانيا استفاده كرد رسد كه مي مي

مسلمانان اندلسي آثار ارزشمندي در مورد گياهان تأليف كردند كـه در تعـدادي از آنهـا            

ورزي گياهان را مورد بحث قرار دادند، و در برخي ديگـر            عوام جنبه كشا    همچون كتاب ابن  

الـدين      بيشتر از حيث خواص دارويي آنها را بررسي كردند كـه در ايـن زمينـه شـايد ضـياء                   

شناس اسـپانياي اسـالمي       ترين گياه   برجسته) ـه645د  (بيطار    احمد معروف به ابن     بن  عبداهللا

يابي به گياهـان دارويـي در منـاطق           و دست او كه اهل مالقه بود به منظور شناسايي         . باشد  

وجو پرداخت و سرانجام بـه قـاهره        ُهاي اسپانيا و شمال افريقا به جست        كوهستاني و دشت  

بيطار راجـع بـه       ابن. درآمد) ـه636 -614(رفت وبه خدمت الملك الكامل، حكمران ايوبي        

كتاب الجامع لمفـردات  هاي غذايي و دارويي گياهان فرهنگنامه الفبايي مهمي با نام          ويژگي

االدويـه    فـي  المغنـي عالوه بر آن اثر ديگري نيـز بـا عنـوان            .  تأليف كرد  االغذيه و االدويه  

ها به وسيله آنهـارا        نوشت كه در آن فقط گياهان دارويي و چگونگي درمان بيماري           المفرده

يجـاد  هـايي ا     بايد افـزود حكمرانـان مـسلمان اسـپانيا بـاغ           16. مورد بررسي قرار داده است    

  17. پرداختند كردند كه در آنها داروسازان به پرورش گياهان دارويي مي مي

  

  

                                                 
i - Jose Antonio Banqueri 
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  دانش پزشكي

طب اسالمي و ملحقات آن همچون داروسازي و جراحي ، از پيام هاي بهداشتي اسالم                

تا نحوة خوردن و آشاميدن مدد گرفته و نيز از زمينـه هـاي پزشـكي يونـاني، اسـكندراني،              

 برده است؛ در نتيجـه گرچـه مبـادي آن برگرفتـه از ميـراث پزشـكي         هندي و ايراني بهره   

هاي باستاني بوده، ولي ارتباط نزديكي نيز با آموزه هاي ديني درباره سالمتي داشـته                 تمدن

همين تأثير تعاليم اسالمي موجب شد تا دانشمندان انـدلس در زمينـه توسـعه علـم                  . است

هـاي پزشـكي از شـرق     ر برخـي از شـاخه  گام هاي بزرگي بردارند تا جـايي كـه د     پزشكي

در شريعت اسالمي بر حرمت تشريح و كالبد شكافي تأكيد شده           . اسالمي نيز پيشي گرفتند   

 از  .رفت  ترين آفريدة خداوند به شمار مي        زيرا اين عمل نوعي تجاوز به حيثيت شريف        .است

مينـه اطبـاي     و در ايـن ز     .گرفـت   اين رو كالبد شكافي چنداني در جهان اسالم صورت نمي         

 در عـين حـال،      18. مسلمان غالباً به تشريح و علم وظايف االعضاي جالينوسي متكي بودند          

هايي كـه   آنان اين عمل را بر روي ميمون. پزشكان اندلسي در مورد تشريح نيز كوشا بودند 

شناسـي    دادند و از اين رهگذر در مورد آسيب         شدند انجام مي    بدين منظور از آفريقا آورده مي     

هاي قابل توجهي دست يافتند و بسياري از اشتباهات پزشـكان     شناسي به پيشرفت    ن  درماو  

  19. يح كردندح را تصii و جالينوس iيوناني از قبيل هيپوكراتس 

هاي پزشكي در اسپانياي اسـالمي بـا همكـاري     آيد كه نخستين فعاليت     از قراين بر مي   

) ـهـ 238 ـ  206(لرحمن دوم در زمـان فرمـانروايي عبـدا   . گرفـت  اطباي شرق صورت مـي 

پزشكان كه در عراق تربيت شده بودند مدرسه پزشكي را در قرطبـه گـشودند و بررسـي و                   

در دوره حكومـت محمـد اول        .مطالعه آثار جالينوس و ديگر محققان يوناني را آغاز كردنـد          

يكي از اطباي بزرگ شرق، به نام يونس حراني، در اسپانيا سكونت گزيد و              ) ـه238-273(

سـوم، كـه در طـب نيـز           عبدالرحمن    سعد، كاتب   بن  عريب. به تعليمات پزشكي رونق بخشيد    

                                                 
i . Hippocrates 

ii . Galen 
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ليف اثري بـا عنـوان چگـونگي پيـدايش جنـين            أمهارت داشت در سده چهارم هجري به ت       

وي در اين كتاب كه نسخه خطي آن در كتابخانه اسـكوريال موجـود اسـت، بـه                  . پرداخت

 از ديگر اطباي اين سـده بايـد از ابـوداود            20.ستبحث در مورد مراحل رشد جنين پرداخته ا       

خليفـه امـوي     جلجـل، پزشـك دسـتگاه هـشام دوم،          حـسن معـروف بـه ابـن         بـن   سليمان  

ترين اثر در باب تاريخ پزشـكي را براسـاس            نام برد؛ كسي كه قديمي    ) ـه399-366(اندلس

همـو اثـر    . د تـأليف كـر    طبقات االطباء و الحكمـاء    شرقي و يوناني به زبان عربي  با عنوان          

ــا عنــوان   نوشــت كــه در اصــل كتــاب المفــرده تفــسير اســماء االدويــهديگــري نيــز ب

 بـه  iبيزانس، كنتسانتين هفتم،  را به عربي برگردانده بود؛ كتابي كه امپراتور     *ديوسكوريدس

  21.الرحمن سوم، خليفه اموي اندلس، اهدا كرده بود عبد

بـه طبابـت اشـتغال داشـت،         ،پزشك معروف ديگري كـه او نيـز در دربـار هـشام دوم             

ـ بود؛ وي يك دا   ) ـه403د  (الزهراوي    عباس  بن  ابوالقاسم خلف   المعـارف پزشـكي بـا نـام         ةرئ

سه فصل از اين اثر، كه الزهراوي       .  در سي فصل تأليف كرد      التأليف  عن  عجز  التصريف لمن  

راوي را  اثـر الزهـ   . هاي ايـن كتابنـد      هاي جراحي پرداخته، از مهم ترين بخش        به بيان شيوه  

از . دوازده ميالدي به التيني برگردانـد     / نخستين بار جرارد كرمونايي در سدة ششم هجري       

هاي ميانه در زمينه جراحي متن درسي بود، بارهـا بـا عنـاوين               آن جا كه اين كتاب در سده      

هـا و     ها جراحان اروپايي بر اسـاس روش        هاي اروپايي ترجمه شد و تا مدت        مختلف به زبان  

  22. پرداختند هاي اين اثر  به جراحي مي راهنمايي

زهـر    هاي پنجم و ششم هجـري در پزشـكي اسـپانياي اسـالمي خانـدان ابـن                  در سده 

بود ) ـه558د  (بن زهر     ممتازترين پزشك از اين خاندان ابومروان عبدالملك      . برجسته شدند 

سين گفتـه شـده او نخـ      . اندلسي، پزشكي را نزد وي آموخـت        رشد، فيلسوف معروف      كه ابن 

طبيب مسلمان بود كه به تشريح سرطان معده پرداخت، و اثري هم بر اساس مـشاهدات و                

                                                 
 

i .  Constantine VII 
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 تأليف كرد كه به چنـدين      المداواه و التدبير    التيسير في تجربيات شخصي خود با نام كتاب       

 1280  ايـن اثـر را در سـال           iابتدا شخصي بـه نـام پاراويـسيوس       . زبان اروپايي ترجمه شد   

او اين ترجمه را با همكاري يك يهـودي         . به التيني برگرداند   "theisir"ميالدي با عنوان    

آيد توجه به نوع خوراك و         به نظر مي   23.ونيزي انجام داد و بعدها نيز در ونيز به چاپ رسيد          

اي داشته و پزشـكان مـسلمان           پرهيز از خوردن هر چيزي در پزشكي اسالمي اهميت ويژه         

انـد؛ از يـن رو بـود كـه            دانـسته   ارو در حفظ تندرسـتي مـي      تر از اثر د     تأثير پرهيز را نيرومند   

  24. نوشتكتاب االغذيهزهر اثري نيز در مورد پرهيز با عنوان  ابومروان بن

شده كه حكيم هم فيلسوف بـود و   در تمدن اسالمي از پزشك غالباً با نام حكيم ياد مي         

.  ر پزشكي نيز استاد بود    رشد عالوه بر فلسفه د       بود كه ابن    مسئله با توجه به اين   . هم طبيب 

نام دارد كـه    الطب    كليات في يكي از آنها    . ابن رشد در رشته طب حدود شانزده رساله نوشت        

 مـيالدي بـا عنـوان       1255ايـن اثـر در سـال        . در آن به قواعد كلي پزشكي پرداخته است       

colliget         او اين كتـاب را بـه هفـت بخـش            25.  به التين ترجمه و بارها در اروپا چاپ شد 

 تعريف تندرسـتي و انـواع       -2 اعضا بدن    -1: تقسيم كرده و هر كدام را توضيح داده است          

 غذاها و داروهـا،  -5ها و عاليم آنها   انواع بيماري-4هاي تندرستي و بيماري      نشانه -3آن  

  26.ها هاي از بين بردن بيماري  روش-7  چگونگي حفظ سالمتي-6

آموختنـد و بـا       را نزد اطباي مـسلمان مـي      در اسپانياي اسالمي يهوديان دانش پزشكي       

در انـدلس داروهـا توسـط       . توانـستند بـه حرفـه پزشـكي بپردازنـد           اجازه و گواهي آنان مي    

در هر شهري حداقل يك     . گرفت  ها و مدارس پزشكي در دسترس مردم قرار مي          بيمارستان

ايگـان  بـضاعت خـدمات ر   بيمارستان وجود داشت كه پزشكان آن مكلف بودند به افراد بـي     

گفته شده كه در عصر خالفـت شـهر قرطبـه، مركـز مـسلمانان، حـدود چهـل          . ارائه دهند 

 مسلمانان در دوره اخير حكومت خود در اسـپانيا يعنـي حكومـت           27. بيمارستان داشته است  

شـد نيـز از آمـوزش     نصر، كه قلمروشان به غرناطـه و اطـراف آن محـدود مـي         خاندان بني 

                                                 
i. Paravicius 
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ـ بـن عبـداهللا معـروف بـه ا          محمـد   وره ابوعبـداهللا  در اين د  . پزشكي غافل نبودند   خطيـب    نب

عالوه بر اين كه مورخ مشهوري بود، در غرناطه در زمينه پزشـكي نيـز شـهرت      ) ـه775د(

او در باب طاعون، بيماري كه در سـدة هـشتم هجـري در بـين مـسلمانان اسـپانيا         . داشت

وي بـر   . يف آن پرداخـت   اي نوشت و با تعبير مرگ سياه به توصـ           گسترش يافته بود، رساله   

خالف عقيده عمومي اين بيماري را ناشي از تقدير الهي ندانست و چنين نپنداشت كـه آن                 

مجازات خداوند در مورد بندگان خطاكار است؛ بلكه با صـراحت بيـان كـرد آنچـه موجـب                   

قبل از  . گسترش اين بيماري شده خصوصيت فراگيري و اپيدميكي آن است نه تقدير الهي            

هـا سـخني بـه        م پزشكي از ويژگي سرايت كنندگي طاعون حتي در ميان يونـاني           او درعلو 

خاتمـه    خطيب پزشك مسلمان ديگري در اسـپانيا بـه نـام ابـن              معاصر ابن . ميان نيامده بود  

نيز در اثري كه در مورد طاعون تأليف كرد بـه تـشريح عاليـم ايـن بيمـاري و                    ) ـه770د(

ها در ميـان اروپاييـان بـه عنـوان            كه اين نوشته  ديري نپاييد   .چگونگي درمان آن پرداخت     

هـاي     شـايان ذكـر اسـت كـه سـنت          28. منابعي براي شناخت بيماري طاعون مطرح شدند      

هايي كه از آثار آنان بـه التينـي بـه خـصوص در سـده              پزشكي مسلمانان به وسيله ترجمه    

 انتقـال يافـت و   دوازده ميالدي و غالباً در شهر طليطله انجام شدند، به ساير منـاطق اروپـا              

سالم، پزشك يهودي، نقش      بن  كساني همچون قسطنطين آفريقايي، جرارد كرمونايي و فرج       

كاربرد بسياري از اصـطالحات     . اي در برگرداندن آثار پزشكي عربي به التيتي داشتند          عمده

هاي اروپايي، حاكي از آن است كه طب اسالمي در سطح وسيعي بر               پزشكي عربي در زبان   

  29.ثير نهاده استأوپا تپزشكي ار
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