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 بیقر  تیاکثر  هیو بنا به نظر  ستیز  یم یالدیبود و در قرن نهم م یرانیا اگریمیک ،"یکوف " ای "یصوف "معروف به  انیجابر بن ح

 شود یشهرت جابر، تنها به جهان اسالم محدود نم .شود یقلمداد م یاسالم اگرانیمیسرآمد ک یو ،یاسالم اگرانیمیبه اتفاق ک

کنندگان  نیتدو  یشوایپ انیبن ح جابر» : درباره جابر گفته است "ابن خلدون" .شناسند می "گبر"او را تحت عنوان  ها یو غرب

 «.است یاگریمیفن ک

  .کرده است فیتال رساله 500مشتمل بر هزار برگ و متضمن  یکتاب ان،یبن ح جابر

 علم در جابر» : دیگو یجابر واقع شده، م ریسخت تحت تاثو  سنتز مشهور است یمیکه به پدر ش یفرانسو دانیمیش "برتلو"

  «.را داشت که ارسطو در منطق ه اییهمان مقام و پا یمشی

  «.دانست یدانشمند در صحنه علوم در قرون وسط  نیبزرگتر  دیرا با رجاب» : دیگو می "سارتن جورج"

 : سدینو  یم نیدرباره جابر دارد، چن یخ یتار  یدر پژوهش ها یکه تخصص وافر یسیخاورشناس انگل "ماردیجان هول کاری"

از او جدا  توانست ینم که یبطور افت؛یواال و مهربان  یبود و امام را شخص  السالم هیشاگرد و دوست امام صادق عل جابر،»

برهاند و  هیکهن مکاتب اسکندر  یها را از بند افسانه یمیاستادش، علم ش ییتا با راهنما دیکوش یجابر م .بماند ازین یب یول 

 «.دیرس خودبه هدف  یا کار تا اندازه نیدر ا

  ...و  اضیالخواص، الر  رالذهب،ینارالحجر، خواص اکس بق،یالز  : ند ازا نوشته عبارت یمیش نهیکه جابر در زم ییاز کتاب ها یبرخ 

 شیآزما هیرا بر پا یمیاست که علم ش یدانشمند اسالم نیگفت که نخست توانیم رو نیاز ا؛ عالقمند بود اریبس شیبه آزما یو

حاصل در آب بدست آورد  یزاج سبز و حل گازها سیگوگرد را از تکل ای کیسولفور  دیاست که اس یکس نیجابر نخست .بنا نهاد

 میپتاس تراتیاز زاج سبز، ن یا زهیآم ریبار از تقط نینخست زیرا ن "جوهر شوره" ای کیتر ین دیسجابر، ا .دینام "الزاج نتیز "و آن را 

 .بدست آورد دیو زاج سف

 

Scientist 
.www.chemology دانشمندان i r /sc ient ist  

 زندگی نامه
 Jaber ibn Hayan –  جابر بن حیان

 

www.ShimiPedia.ir

https://www.shimipedia.ir

