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 چکيده
پیشه بوده است. در  ترینمهمکهن،  هایتمدنکه کشاورزی، در  دهدمیآثار تاریخی نشان 

روزگار اعراب جاهلی با توجه به دشوار بودن کشاورزی در بسیاری از مناطق عربستان، 

از فنون و دانش کشاورزی و انبارش باران و  ناآگاهینامناسب بودن شرایط اقلیمی، 

داشت. با  جایبهمرت ترینپایینزیرزمینی و آبیاری؛ امر کشاورزی در  هایآباستخراج 

کردند و کشاورزان را  تأکیدسالم، پیامبر اکرم )ص( همواره بر اهمیت کشاورزی ظهور ا

نقش مسلمانان در توسعه و گسترش کشاورزی همانند نقش آنان در سایر  بزرگ داشتند.

که اسالم، به همراه مواهب دیگر، برای بشریت  ایآنجاودانهارمغ است. انکارغیرقابلعلوم، 

ن را مدیون خویش قرار داده، همان فرهنگ و تمدنی است که آورده و برای همیشه جهانیا

در نگارش این مقاله سعی بر آن .برندمیکشاورزی، از آن بهره  ویژهبه هاحوزهدر تمامی 

 هاینوآوریاندیشمندان اسالمی در پویایی علوم کشاورزی، ابتکارات و  تأثیراست که به 

ایشان و درنهایت به معرفی مختصری درباره  ، اختراعات و ابداعاتمسلمانان در این حوزه

 بزرگ بپردازیم. اندیشمندانتنی چند از این 

 

 ، ابداعات کشاورزیشناسیگیاهاندیشمندان مسلمان، علوم کشاورزی،   :يديکل واژگان
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 مقدمه
 

پیشه بوده است. بر پایه برخی از روایات،  ترینمهمکهن،  هایتمدنکه کشاورزی، در  دهدمیآثار تاریخی نشان         

زمانی که خداوند آدم را از بهشت راند، او پا به عرصه زمین نهاد و احساس گرسنگی کرد. جبرئیل از آسمان فرود آمد و 

بود که کشاورزی از  سانبدینکشاورزی را به او آموخت و این روش را پیامبران دیگر نیز برگزیده و ادامه دادند و 

 ماندمیبه این  کاردمیکسی که گندم »: در یشت ها نیز آمده است که مشاغل مردم در طول تاریخ شده است. ترینمهم

 [12] .«بردمیو دین مزدیسنا را از پیش  افشاندمیکه راستی 

تمدنی که ما امروز وارث آن هستیم، حاصل هزاران سال کار و کوشش ملل و اقوام مختلفی است که هر یک برای مدتی 

. هیچ ملتی نیست اندسپردهکوتاه یا دراز، مسئولیت کشیدن مشعل تمدن را بر عهده داشته و این مشعل را به اقوام دیگر 

سهم ملل و اقوام  حالدرعینت و کوشش افراد آن ملت است. ولی که بتواند ادعا کند، تمدن جهان تنها مدیون زحما

 [6] مختلف در فراهم آوردن تمدن امروزی یکسان نیست.

در روزگار اعراب جاهلی با توجه به دشوار بودن کشاورزی در بسیاری از مناطق عربستان، نامناسب بودن شرایط اقلیمی، 

 ترینپایینزیرزمینی و آبیاری؛ امر کشاورزی در  هایآباز فنون و دانش کشاورزی و انبارش باران و استخراج  ناآگاهی

بزرگ  را کردند و کشاورزان تأکید)ص( همواره بر اهمیت کشاورزی داشت. با ظهور اسالم، پیامبر اکرم  جایبهمرت

 [20]داشتند. 

هم به نظام  قدرهمان، دهدمیکه به مسائل عبادی مردم اهمیت  قدرانهمدین مبین اسالم، دین معاش و معاد است و 

توجه کرده است. علوم فنون نیز در تمدن اسالمی رشد یافتند و مسلمانان با الهام از بزرگان دین به هر  هاآنمعیشتی 

کشاورزی همانند نقش  را به رشد و شکوفایی رساندند. نقش مسلمانان در توسعه و گسترش آنجا، پا گذاشتند ایمنطقه

قلمرو اسالم، نوع مالکیت زمین، ارتباطات تجاری مسلمانان،  وهوایآباست. تنوع  انکارغیرقابلآنان در سایر علوم، 

بایر، از  هایزمینبر روی آن و تشویق احیای  شدهانجاماز زمین بر اساس کار  برداریبهرهاز فئودالیسم و  حمایتعدم

بارور اقشار مختلف مردم؛ کشاورزی آن زمان محسوب شده است. این شکوفایی مرهون اندیشه  توسعهبر  مؤثرعوامل 

الهام گرفته از فرامین بزرگان دین  هااندیشهاین  شکبیدانشمندان و طبقات عادی مردم و دولتمردان بوده و  ازجمله

 [22] است.

را مدیون خویش قرار  جهانیاندیگر، برای بشریت آورده و برای همیشه که اسالم، به همراه مواهب  ایان جاودانهارمغ

 [15] .برندمیکشاورزی، از آن بهره  ویژهبه هاحوزهداده، همان فرهنگ و تمدنی است که در تمامی 

 بحث

 هایی کهآن. باشدمی هاآنجهان آفرینش دارای یک سلسله قوانین کلی و نوامیس طبیعی است که نظام عالم وابسته به 

و نه  اندفهمیدهخصمانه است، نه معنی صحیح دین را  هاآن، دین و دانش باهم دشمنی دارند و رابطه میان اندپنداشته

و نه از هدف بعثت انبیا و پیغمبران الهی اطالع درستی دارند؛ وگرنه ممکن نیست  انددادهقلمرو علوم طبیعی را تشخیص 

 داندمیمعتقد باشد که دین با دانش ناسازگار است. بلکه  حالدرعینتی داشته باشد و اطالع درس یادشدهکسی از امور 

 [15] مکمل دیگری است. هاایناز  هرکدامکه 

 مسلمانان در علوم کشاورزي و منابع طبيعی هاينوآوريابتکارات و 
پیشه آن روزگار بوده است. در وندیداد  ترینمهمکشاورزی  کهمتون و آثار تاریخی ایران پیش از اسالم حاکی از این است 

. پاداش چنین کسی با صد دعا و عبادت کوشدمی، در ترویج آیین مردم پاشدمیکسی که تخم زراعت  که خوانیممی

 [12] یکسان و از هزار بار ادا مذهبی و صد هزار قربانی نیکوتر خواهد بود.

. همچنین ایرانیان در زمان اندپرداختهبه کشت و زرع و پرورش دام بوده که در آن  هاییمکان ترینقدیمیفالت ایران از 

 [27] ، کاشت آن رواج یافت.مادها، در جنگ با یونان گیاه یونجه را به آن سرزمین بردند و در پی آن در سراسر اروپا
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نوع خرما در بازار  360است. بنا به نوشته جاحظ در قرن نهم میالدی  تردیدغیرقابلرشد کشاورزی در قرون اولیه اسالم 

انواع خرما در عراق  «الفالحطه النبطیه»یک قرن بعد به نوشته وحشیه در  کهدرحالیبصره وجود داشته است، 

حاصل تالش مردم  درواقع، آمدهدستبهکه در اوایل اسالم در زمینه کشاورزی  هاییموفقیتنبوده است.  شمارشقابل

و بخش  مختلفی بود که به طرق گوناگون در این کار نقش داشتند. بخشی از این موفقیت مدیون نیروهای فاتح اسالم

 [22] عربستان به نقاط دیگر مهاجرت کردند. جزیرهشبهدیگر مدیون کسانی است که از 

داشته و در کار و  کاریصیفیو عمیق از باغداری و  همدانی که آگاهی وسیع اهللفضلدر دوره مغوالن، خواجه رشیدالدین 

فن کشاورزی صاحب تجربه بوده است. در کتاب االخبار و واآلثار، مطالبی در باب فصول مختلف گرما و سرما، فالحت، 

شم، . او به توصیف کتان، چای، ابریکندمیوضع اقتصادی و کشاورزی آن ایام بیان  همچنینگیاهی و  هایبیماریآبیاری، 

که  آوردمیو سخن از نیشکر به میان  پردازدمی، گیاهان دارویی و رطب هاآنکاغذ، انواع گل، تکثیر گیاهان، پیوند زدن 

چگونه در آن زمان، ایران دومین مقام را پس از هند در کشت نیشکر و ساختن شکر داشته است و خاک خوزستان و 

 [12] .ددانمیمازندران را برای کشت این گیاه مناسب 

اهتمام زیادی به شناخت گیاهان  هاآن؛ چراکه ه دانش داروسازی را اختراع کردندمسلمانان اولین کسانی بودند ک شکبی

با شناخت گیاهان  توانستند درنهایتو  نگریستندمیفرعی علم پزشکی بدان  هایشاخهدارویی داشتند و به مثابه یکی از 

ارائه دهند. ایشان، گیاهان طبی را از هند و سایر نقاط  ایارزندهنهضت علمی مهمی در این زمینه ایجاد نمایند و خدمات 

و  هاشربتالزمه داروسازی بود،  شناسیگیاه ازآنجاکهو  بردندمیبه کار  هابیماریجهان شناسایی کرده و در درمان 

 [24]. ساختندمیاز گیاهان  نوعا  مرکبه را  معجون و ادویه مفرده و

و  «دیسفوریدس» تألیفاتکتب، تالش فراوانی کردند. آنان ابتدا ترجمه  تألیفو  شناسیگیاهمسلمانان در تدریس 

اثر در این زمینه  تألیفهندی را شرح کرده و سپس مطالب دیگری بر آن افزودند و دست به  هایکتابو  «جالینوس»

نمود و پس از  ایتازهدر این فن تحقیقات  مسلمان است شناسانگیاه ترینسرشناسکه از  «بیطار مالقیابن »زدند. 

 ایویژهکرد که در نهضت علمی اروپا جایگاه  تألیفمطالعات بسیار و آزمایشات فراوان، کتاب مهمی در این خصوص 

 [18]داشت. 

، االدویه المفرده ابن سرایی، االدویه المعانیه بارز مصر از الفالحه النبطیه ابن وحشیه»دیگری از قبیل  هایکتاب 

داود انطاکی،  هاییادداشتعبدالطیف بغدادی، بغیه الفالحین فی االشجار المشمره و الریاحین علی ابن عباس رسولی، 

دانشمندان  مورداستفاده هاسالکه  شدهنوشته شناسیگیاهدرباره کشاورزی و  «...نفیس ابوالعباس نباتی و  هاینوشته

فالحت و تجارت  تأثیرتاریخ علم فالحت که مسلمین را باید از پیشروان آن نام برد، میزان  شرق و غرب بوده است.

 [18]. دهدمینشان  خوبیبهمسلمین را در آشنا کردن اروپا با بعضی انواع اشجار و نباتات 

؛ تا شدمیاندیشمندان آن دوره شمرده  موردتوجهیار مطرح و جاری بس هایآبدر عصر امویان بحث آبیاری و کنترل 

 وسیلهبه هاسیالبجاری در سطح زمین و  هایآب، کنترل شودمیجایی که یکی از اموری که از مظاهر تمدن شمرده 

خاک و هم از فرسایش و نابودی  کردندمیکشاورزی استفاده  هایزمینساخت سد بوده است که از آب آن برای آبیاری 

کیلومتری شمال  42که هشام بن عبدالملک قصری در  اندنوشتهاست. مورخان  آمدهمیحاصلخیز جلوگیری به عمل 

عین  هایکوهو در نزدیکی آن میان  گفتندمیکیلومتری منطقه تدمر ساخته بود که آن را حیره غربی  60شرقی دمشق و 

و در نزدیکی آن  کردمیاطراف را سیراب  هایزمینو از آب آن  معروف بود «حزبقه»البردی سدی ایجاد کرده بود که به 

. مصالح آن از سنگ خارا بود شدمیهدایت  هازمین طرفبهو  آمدمیگرد  هاآنکوچکی ساخته بود و آب در  هایحوضچه

که  آن از سنگ و یکی از آجر است دوتایاست و دارای سه دریچه بوده که  ماندهباقی که هنوز قسمت داخلی سد سالم 

. در نزدیکی سد، قناتی برای آبیاری وجود دارد و در نزدیکی آن باغ بزرگی است که دادمیخروجی آب را تشکیل  هایراه

 [17]. رسدمیمساحت آن به چندین هکتار 
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متعددی ساختند  هایپلو  هابندآبدر عصر خلفای عباسی، مسلمانان به کشاورزی توجه بسیار داشتند و شبکه آبیاری و 

و درختان  هاباغدنیا بود به امر کشاورزی پرداختند. در این دوران  هایزمینو میان رود دجله و فرات که حاصلخیزترین 

به وجود آمد که از موصل تا آبادان و از قادسیه تا حلوان و سر پل ذهاب ادامه  «ارض سواد»رو به افزایش نهاد و منطقه 

 [5]جریب بود.  میلیون 360 بربالغحت آن داشت و مسا

که پس از  بزرگ به برخی از کارگزاران دولت سپرد تا آباد کنند هایقطعهرا در  هاییزمینمنصور عباسی در زمان خود 

 [10]مسکونی ساختند.  هایخانهجمعی  هاآنآباد شد و گسترش پیدا کرد و در اطراف  هاآنمدتی 

، گاومیش را که جایگاه اصلی آن هند بود به شام و فلسطین منتقل کردند که از گوشت و شیر امیهبنیمسلمانان در زمان 

و  دادمیگاوهای نر برای این منظور اهمیت  کارگیریبهبه شخم زدن زمین و  عباسبنیآن استفاده کنند. دولت 

و  هازمینو نظارت بر  دارینگهرا برای  هابچه داشتند و مدنظراز آفات را  هامیوهو حفظ  هازمین پاشیسمکودپاشی و 

 [17]. گرفتندمیراندن پرندگان به کار 

 «مهندس» هاآنگمارده بودند که به  هاآنکوشش داشتند و افراد کارآمدی را بر  بندهاآبعباسیان در حفظ سدها و 

گذاشته بودند و تعداد کارمندان آن از ده هزار نفر  «الماءدیوان ». حتی وزارت آب تشکیل داده و نام آن را گفتندمی

بود و از آب  زاردیمکه اگر زمین  نوع آبیاری معین کرده بودند حسببهرا  هامالیاتو در آن دفترها مقدار  کردمیتجاوز 

 بیستمیکد، و اگر از طریق دلو و مشک و کشیدن آب از رودخانه و قنات بو گرفتندمی دهمیک، کردمیباران استفاده 

و در گرفتن مالیات از  کردمیبودند که سطح آب را مشخص  کردهنصب هارودخانهو وسایل و ابزاری بر روی  گرفتندمی

 [8]کشاورزان کمک بزرگی بود. 

سیاسی دارای حوادثی  ازنظر بااینکه. رفتمیشکوفایی تمدن و کشاورزی و دانش و تحقیقات به شمار  زمان عباسیان عصر

را در کنار بغداد جاری ساخت که بیشتر  «الرفیل»را تعمیر کردند و عموی منصور، نهر معروف  هاقناتبود، آنان 

که هر دو به  «نهرالعراق»و نهر دیگری در شمال بغداد کشید به نام  شدمیکشاورزی، اطراف آن نهر سیراب  هایزمین

در اطراف آن داشتند که بتوانند  هاییباغو خلفا کاخ و  خوردندمیبه رود دجله پیوند و در شرق بغداد  شدمیهم متصل 

 [1]از آب آن رودها استفاده کنند. 

داشتند. نام  ایمالحظهقابلمسلمین در نهضت علمی کشاورزی در آشنا کردن اروپا با بعضی انواع درختان و نباتات سهم 

میالدی از  1590. الله که اولین بار در سال هاستآنپا هنوز حاکی از اصل شرقی در ارو هامیوهبعضی از این درختان و 

به اروپا برده شد و  هاعثمانی وسیلهبهقسطنطنیه به اروپا رفت، نام ترکی فور تولیان را به شکل تولیپ حفظ کرد. قهوه نیز 

برای مریدان  داریزندهشبنسخه  عنوانبهشاذلی که گویا آن را  ابوالحسناختراع شکل مشروب آن منسوب است به 

 [18]عرضه کرده بود. 

 در امر کشاورزی ایرانیان اختراعات و ابداعات

ایرانیان در اختراع ابزار و اسباب کار و تهیه آب و انبار کردن آذوقه و امثال آن سهم بسزایی در تمدن امروزی جهان 

 :شودمیاز این ابداعات در زیر برشمرده  ایشمهدارند. 

 

 

 خيش و داس
و با داس که از سنگ  اندشناختهمیایرانیان از همان ابتدای سکونت خود در دشت و در عهد حجر جدید خیش را 

 [14]. کردندمیچخماق ساخته بودند، محصول خود را درو 

 انبار کردن آذوقه
، چون گاو و گوسفند، در یک گوشتخوشانبار کردن آذوقه نیز همدوش با کشت و زرع غالت و اهلی کردن حیوانات 

 بوده است. قدمانپیشکه ایران در این امر یکی از  شودمیاست و چنین حدس زده  شدهابداعموقع 
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وجود اجتماعات عهد حجر جدید را در ایران و  شناسیباستانوقتی برای اولین بار مدارک »: نویسدمیگوردون چایلد 

تاریخ  ازنظرولی  [21] خوردمیباهم به چشم  توأم داریگلهمصر آشکار ساخت، آثار انبار کردن آذوقه با کشت غله و 

 «بوده است. ترقدیم خاورمیانهکه این امر در  دهدمیباشند و شواهدی هست که نشان  زمانهممعلوم نیست که هر دو 

 یز یا قناتکار

کمی بارندگی و رطوبت در بعضی از مناطق این فالت ناچار شدند  واسطهبه بردندمیمردمی که در فالت ایران به سر 

آبیاری  وسیلهبهشق نهر از رودخانه و یا  صورتبهبرای تهیه آب الزم برای کشت و زرع خود از وسایل آبیاری طبیعی 

خود را فراهم سازند. کاریز یا قنات یکی از اختراعات و ابداعات نبوغ ایرانی است و  موردنیاز، آب مصنوعی با حفر قنوات

مقنیان  وسیلهبهآن از ایران است و  منشأاگر در جای دیگری از جهان این طرز آبیاری دیده شود، بدون شک اصل و 

 [4] و رواج یافته است.آزموده و خبره ایرانی و به دستور فرماندهان ایرانی نظیر داریوش معمول گردیده 

ذکری که در تاریخ قدیم درباره کاریزهای ایران شده توسط پولیبوس مورخ رومی است و در تعریف و توصیف  ترینمفصل

 پیش از میالد( اتفاق افتاده، چنین آورده است: 211-205جنگی که بین آنتیوکوس کبیر و اشک سوم اشکانی )

 جرئتکه نامبرده با قوای زیاد  کردنمی، ولی تصور راندپیشس را تا ایالت مدی اشک انتظار این را داشت که آنتیوکو»

کاریزها و آبی در سطح زمین وجود ندارد و گرچه  گونههیچرا بنماید؛ زیرا در این منطقه  وعلفآببیعبور از صحاری 

. انداطالعبی هاآناست ولی خارجیان نسبت به وجود  حفرشده هاییچاهزیرزمینی موجود است که در طول آن  هایتونل

وقتی اشک دید که آنتیوکوس جدا مصمم به عبور از صحراست، وی سعی کرد تا این کاریزها را خراب کند و دشمن را از 

 [6] «دسترسی به آب محروم سازد.

 طرز کندن قنات
و  اندداشتهپنهانی و کندن قنات  هایآبطرز استخراج ایرانیان از قدیم در این فن تخصص داشتند و کتبی عملی درباره 

موجود را  هایقناتهم امروز نیز مقنیان و آب یابان بر اساس روشی که در این کتب آمده است، قنوات جدیدی احداث و 

 [6]. نمایندمیتنقیه 

پنهانی در دست است که در اوایل  هایآباز ابوبکر محمدبن الحسن الحاسب الکرجی درباره استخراج  اکنونهمکتابی 

قرن پنجم به رشته تحریر درآمده و در آن بارها اشاره به بررسی چند کتاب از پیشینیان نموده است و این نشان از آن 

دارد که در عصر او نیز کتب متعددی در این رشته وجود داشته است. در این کتاب پس از مقداری بحث درباره وضع 

مسافت  گیریاندازهکه در آن آب ممکن است موجود باشد و طرز  هاییزمینآب و طرز شناسایی  نگردآمدزمین و علت 

باالخره به چند فصل جالب درباره شناسایی شیوه احداث کاریز در متعدد و ذکر چند تراز که خود اختراع کرده  ترازهایبا 

 هاییچاه، در شیوه حفر شوندمیآب احداث  و در منبع هاقناتکه در قسمت خشک  زیرزمینی هاینقبحفظ استقامت 

کاریز از خرابی، شیوه گشودن مجاری مسدود شده و باالخره  دارینگهو در  اندقرارگرفتهدار  وخمپیچکه در انتهای نقب 

 [6]است.  توجهجالب العادهفوقفصلی درباره تحویل گرفتن کار از مقنیان نوشته که 

هجری، زلزله  224عبدالحی بن الضحاک بن محمود گردیزی آمده است که در سنه  ابوسعید تألیفدر زین االخبار 

را ویران کرد و مردم نیشابور و خراسان نزد عبداهلل طاهر آمدند و  هاخانهعظیمی در ناحیه فرغانه اتفاق افتاد و بسیاری از 

داهلل همه فقهای خراسان را و بعضی از ؛ پس عبآوردندمیاز او درباره دعاوی خود بر یکدیگر در مورد کاریزها شکایت 

عراق را جمع کرد تا کتابی ساختند در احکام کاریزها و آن کتاب را کتاب قنی نام کردند تا احکام کاندر آن معنی کنند، 

 [19]و آن کتاب تا بدین غایت برجاست و احکام قنی که در آن معنی رود بر موجب آن کتاب رود.  حسب آن کنند

 هاآنفن قنایی پس از استیالی اعراب در سراسر عالم اسالم رواج یافت. اعراب متخصصین و دانشمندان زیادی را که جزو 

اطلس  هایکوهدر دامنه  مخصوصا مقنی نیز وجود داشت، از ایران به کشورهای مفتوحه بردند. در آفریقای شمالی  ایعده

، که اهالی محل یعنی طوارقدر هوگار قنواتی وجود دارد  اکنونهمث کردند و ، احداگویندمیفوگارا  هاآنقنواتی که به 

 [3]. نامندمیرا کار ایرانی  هاآن

http://www.rassjournal.ir/


 316-325، ص 1395، پاییز  7، شماره رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 ساختمان سد و بند
، کوروش در جلگه واقع بین خوارزم و 117در کتاب سوم بند  هرودتسابقه تاریخی دارد. بنا به گفته  سدسازیدر ایران 

 :نویسدمیچنین  بارهدراینگرگان سدی ساخت. وی 

. جلگه مزبور آوردمیآن را احاطه کرده و زنجیرهای کوه پنج تنگه به وجود  هاییکوهدر آسیا جلگه ایست که از هر طرف 

آن را تصرف کردند، متعلق به شاه است. از کوهی که این جلگه  هاپارسی کهوقتیبود، ولی از  هاخوارزمیزمانی متعلق به 

مردمان مذکور  هایزمینو  شدهتقسیمکه این رود در ابتدا به پنج شعبه  «اگس»به نام  اری استجرا احاطه کرده رودی 

تغییری  درآمدند هاپارسیاین مردمان زیر اطاعت  کهوقتی؛ ولی از گذشتمی ایتنگهو هر شعبه از  کردمیرا آبیاری 

آب رود که مخرج  جهتازاین. یک دربندی بسازندبدین معنی که معبرهای تنگ را شاه فرمود ببندند و در هر  شدهحاصل

 [26]را تبدیل به دریاچه کرد. نداشت تمام جلگه را فراگرفته و آن 

 سد قوسی جهان ترینقدیمیاولین و 

متر  55سد قوسی تاریخ است. این بنا  ترینقدیمیدر دوره مغول در نزدیکی قم در کبار سدی ساخته شد که از قرائن، 

 [3]. باشدمیمتر  38متر ضخامت دیوار آن است و شعاع قوس آن  5متر ارتفاع و فقط  26طول از باال و 

 کشیآبدوالب یا چرخ 

را  شهرهاو با آن اراضی و  ساختندمیروان  نهرهاییبیرون کشیده و در  هاچاهدوالب آب را از رودخانه و  وسیلهبهایرانیان 

گفتگو کرده و به  هادوالببا اعجاب از این  اندگزارده. اغلب سیاحان و مسافران اسالمی که به ایران قدم کردندمیآبیاری 

که به  گویندمیایرانی  هایچرخبزرگ آبکش یا دوالب را در زبان انگلیسی،  هایچرخ. هنوز نیز این پردازندمی هاآنشرح 

 [11]. رساندمیبتکار را این ا مبدأبهترین وجه 

. در دو شودمیرودخانه باز  سویبهدر توصیف شهر شوش آمده است که درهای دیگر این شهر  بطوطهابن نامهسیاحتدر 

 [23]و عمق رودخانه زیاد است.  اندگذاشتهکار  هادوالبقرار دارد.  هاباغطرف 

 استفاده از چاه آب برای آبیاری

خود از ابتدا به فکر کندن چاه و باال کشیدن آب به سطح زمین افتادند. نوعی استفاده از  موردنیازآب  تأمینایرانیان برای 

توسط حفر یک چاه و  زیرزمینی هایآبزیرزمینی تحت عنوان کاریز شرح داده شد. نوع دیگر استفاده از این  هایآباین 

 :پردازیممیح مختصری از آن چارپایان بود که اینک به توضی وسیلهبهباال کشیدن آب آن 

پروفسور گریشمن با همکاری آقای محمود کردوانی در منطقه شوش انجام دادند، در محل شهر  اخیرا که  هاییکاوشدر 

این مردم اغلب دارای منبع آب  هایخانهبرخوردند که  شاهی در ضمن عملیات حفاری به طبقات شهر باستانی شوش

مانده  جایبهمادی و هخامنشی  هایدورهقدیمی که از  هایچاه اکنونهمبود. چاه حفر گردیده  صورتبهبوده است که 

 [13]بسیار است. 

شخصی الزم بود و توسط افکندن دلو در چاه و باال  هاینیازمندیجز در مواردی که آب به مقدار کم برای  هرحالبه

بود، از چارپایان برای باال کشیدن آب استفاده  موردنیازیاد و در مواقعی که آب به مقدار ز شدمیکشیدن آب انجام 

در وسط آن قرار  ایقرقرهو میله آهنی که  ساختندمیاست. برای این منظور در دو طرف چاه، دو دیوار کوتاه  شدهمی

ر آن به گاو بسته که یک س گذاردندمیو روی استوانه طنابی محکم  دادندمیافقی روی دو دیوار تکیه  طوربهداده بودند 

 کردندمی. در جلو چاه زمین را سراشیب کردمی وآمدرفتو سر دیگر آن وصل به دلو چرمی بزرگی بود که در چاه  شدمی

که مانند  آوردندمیحیوان، آب زیادی از چاه بیرون  وآمدرفتباال و پایین حرکت کند. در اثر  طرفبهتا گاو بتواند در آن 

 [6]. کردندمیآن زمین را آبیاری  وسیلهبهنهری جاری بود و 

 ایرانی هايباغ
. در اولین آثاری که مردم فالت ایران در روی اندداشته انگیزفرحزیبا و  هایباغبسیار قدیم، عالقه به  هایزمانایرانیان از 

. در اساطیر بابلی ذکر است که چون اندنموده، عالقه به باغ و آب را منعکس اندگذاشته جایبهظرف گلی منقوش از خود 
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که خومبابا پادشاه عیالم به بابل آورده و معابد بابل را ویران  ایحمله تالفیبهگیلگاهش پادشاه اساطیری بابل خواست 

در  ساخته بود به خومبابا بتازد و او را غافلگیر کرده و از پا درآورد. از زنی ساحره کمک خواست و دریافت که خومبابا

وی به  آنجا. پس ترس از خود دور ساخته و با خادم خود قدم به آن بیشه مقدس نهاد. در بردمیشه متبرکی به سر بی

را تحسین نمود و  هاآنجد و سرور توقف کرد و بلندی با حال و هاآندر مقابل  هایلمحهسرو آزادی رسید و  هایدرخت

 آنجادقت و مراقبت در  باکمال هاییخیاباندر نظر آورد و دید که  کردمیگردش  آنجادر  معموال مکانی را که خومبابا 

 [16]. انددادهترتیب 

باغ به سبک ایرانی هم در بین  هرحالبهایرانیان یک نوع جلوه و کشش خاصی داشته است.  ازنظرباغ در همه ادوار تاریخ 

 [25]هام اروپاییان نیز شد. موجب ال وسطیقرونمسلمین و اعراب و هم در هندوستان رواج یافت و در 

. نام گلستان و بوستان و بهارستان به بهترین خوردمیکلمه باغ در نام و عنوان بسیاری از آثار ادبی عظیم ایران به چشم 

اثری از نقش گل و گیاه و  توانمی. در همه آثار صنعتی و هنری ایران سازدمیوجه این توجه ایرانیان را به باغ روشن 

و اشکال  تقلیدشدهایرانی نیز تصویری از باغ است. موسیقی ایرانی از روی نغمات پرندگان  هایقالیز باغ یافت. تمثیلی ا

 [3]. کندمیزیبایی جهان را مشاهده  . ایرانی در گل و باغ مظهرگیردمیفلزی و سفالی نیز شکل گل و میوه را به خود 

 علماي مسلمان پيشگام در حوزه کشاورزي
آثار علمی اندیشمندان مسلمان در حوزه علوم کشاورزی و تحقیقات گسترده آنان در این عرصه موجبات پیشگامی و 

نهضت علمی فراهم آورد و قلمرو نگاه بسیاری از متفکران این عرصه را به خود  گیریشکلدر  هاآناندیشه  تأثیرگذاری

 :پردازیممیمعطوف نمود که به ذکر تعدادی از ایشان 

 علی بن سهل ربن طبري
. او در این کتاب بیست گیاه جدید را که دانشمندان یونانی نمود تألیفهجری کتاب فردوس الحکمه را  236وی در سال 

 [7]. کندمیفارسی و عربی ذکر  هایبا نام، شناختندنمی

 محمدبن زکریاي رازي
که تا آن  هاییواژهدر کارهای مربوط به گیاهان دارویی مطالعاتی عمیق داشته، بلکه درباره مارفاکولوژی و همه  تنهانهوی 

و دارویی را در بخش  پزشکیگیاه 630بود، به بحث پرداخته است. رازی حدود  ماندهباقیزمان از دانشمندان غرب و شرق 

 [7]. کندمیبیست و یکم کتاب الحاوی خویش معرفی 

 یوحنا بن ماسویه
داروهای گیاهی  نامهمعرفیاست. کتاب  شاپورجندیایرانی، یکی از آخرین استادان نامی دانشگاه  شناسگیاهاین پزشک و 

اما خوشبختانه  ؛اندرفتهاز بین  کامال از وی و نیز دیگر آثار دیگر پزشکان معاصر او مانند عیسی بن ماسه و ابوزید ارجانی، 

. یکی از آنان ابن بیطار است که در اندداشتهشمندان دیگر در کارهای خود به کارهای ارزنده آنان اشاراتی پزشکان و دان

 [7]. بردمیکتاب الجامع المفردات االدویه و التغذیه، از آثار ارزنده یوحنا نام 

 ابوحنيفه دینوري

عربی در موضوعاتی  شناسیواژه. این کتاب بر دو بخش است: پاره اول هاستسالآثار ارزنده آن  ازجملهکتاب النبات وی 

 [7]مترادف گیاهان است.  هاینامبا گیاهان ارتباط دارد و پاره دوم آن نیز در کاربرد گیاهان و  وبیشکماست که 

 سيناابن

. وی در جلد دوم کتاب قانون انددانستهدانشمند جهان  ترینبزرگقراض تمدن یونان، ازآنپساین پزشک نامدار ایرانی را 

دارای  هاآنگیاه و مشتقات  541 میانکه از آن  بردهنامنمونه گیاهان طبی و غذایی را  صدهشتفی الطب، بیش از 

 [9]است.  شناسیریخت هایویژگیتوصیف کاربردی و 

 سهروردي الدینشهابشيخ 
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به علت  هامرجانو  آیندمیوی مسئله تکامل را در خلقت انسان مطرح کرده و معتقد است که از معادن، نباتات به وجود 

زندگی دوگانه در آب و خشکی حلقه واسطه میان جماد و نبات است. وی در باب تکمیل خلقت معتقد است که بعضی از 

حلقه واسطه میان نبات و حیوان قرار گیرند. ایشان توانند ل میت نزدیک هستند و به همین دلینباتات به افق حیوانی

 و بعضی از نباتات قریب است به افق حیوان»که شباهت فراوان به حیوان دارد.  داندمیدرخت خرما را از همان نباتاتی 

که  ن استدر بوته او یک شیره معی کهآنمثل درخت خرما که به چند خاصیت از خواص حیوانات مخصوص است. یکی 

دل است که در حیوانات، معدن و منبع حرارت غریزی است و اقصان و فروع  منزلهبهحرارت غریزی در او بیشتر باشد و او 

و سوم  گرددمیچون سرش ببرند یا در آب غرق شود، خشک  کهآن، چنان چه شرایین از دل و دوم رویدمیاز آن عضو 

 (1363)هروی،  «.دهدینمتا نر و ماده به هم نرسند بار  کهآن

 ابن سبعين
است که در  شناسیگیاهآندلس از شهر مرسیه است. او اولین  شناسگیاهابو محمد عبد الحق بن سبعین  الدینقطب

 است: نموده بندیطبقه هاییویژگیگیاهان دقت بسیار کرده و گیاهان را با  بندیطبقه

 نر و ماده دارند.درختانی از قبیل نخل، خرما و انجیر که دو جنس 

 .آیندمینباتات و درختانی که با کشت تخم عمل 

 .کنندمیرشد  مجددا نباتات و درختانی که با قطع کردن و کاشتن ساقه 

 نباتات و درختان خودرو

فردریک دوم پادشاه سیسیل که مسائلی را در طبیعیات و  سؤاالتفوق را ابن سبعین در پاسخگویی به  بندیتقسیم

 (1363)هروی،  را تقاضا کرده بود، داده است. هاآنالراشد پاسخ عبدالواحدطرح کرده و از خلیفه الهیات م

 طوسی نصيرالدینخواجه
خرما  هایدرختدر بعضی از  :کندمیخواجه طوس در کتاب اخالق ناصری مشابه نظریه سهروردی را آورده است و نقل 

. گیردنمی دیگرباربه درخت معین و از درخت  کندمیکه میل  باشدمیخاصیت غریبی است و آن این است که درختی 

پیش نمانده است  چیزیکغریب است، به اعتبار الفت و محبت و بالجمله این درخت را  غایتبهاین خاصیت به حیوانات 

 (1363، که به حیوانات برسد و آن جدا شدن از زمین است و حرکت کردن در طلب غذا. )هروی

 غافقی

آندلسی است. غافقی برای شناخت  باتجربهو  پرکارو اطبای  شناسگیاهاحمد بن محمد غافقی از دانشمندان  ابوجعفر

متعددی از گیاهان را فراهم آورد. سپس به شمال آفریقا رفت و  هاینمونهدقیق گیاهان به سرتاسر آندلس سفر کرد و 

و نباتات مختلف را شناسایی نمود. به دنبال این تحقیقات کتاب تمام مناطق آن را از کوه و دشت دیدن کرد و گیاهان 

 مورداستفادهنمود. این کتاب بعدها  تألیفاست  شناسیگیاهکتاب  ترینجامعو  تریندقیقرا که  «االدویه المفرده»

 (1363)هروی،  و داروساز معروف آندلس؛ ابن بیطار قرار گرفت. شناسگیاه

 ابن العوان
 تألیفاشبیله است. کتابی در موضوع کشاورزی به نام الفالحه  داروسازو  شناسگیاهیحیی بن محمد ابن العوان،  زکریاابو 

نمود که بهترین کتاب در جهان اسالم در موضوع کشاورزی است. این کتاب جامع اطالعات پیشینیان از علمای یونان و 

 (1363هروی، ) حاوی تجربیات و تحقیقات عرب در زمینه کشاورزی بود.

 ابوریحان بيرونی

کتاب معروف صیدنه فی الطب است. بیرونی با اطالعات وسیعی که در شناخت  مؤلف، سیناابنمعاصر این دانشمند نامی 

، هاارجاعو  هامترادفبرخی  جزبهنمود. در صیدنه  تألیفاز دانش گذشتگان، این کتاب را  گیریبهرهگیاهان داشته و با 

است. اهمیت دیگر این اثر، در فراوانی اسامی  شدهدادهشرح  هاآندرمانی  هایویژگیگیاه با مشتقات و  770حدود 

سنتی مانند یونانی، التینی، سیریاک، عربی، ایرانی و  هایزبانمعادل  هاینام تنهانهاو  که سانبدینمعادل گیاهان است؛ 
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 هایناممحلی رایج عصر خود ذکر کرده و  هایلهجهرا با همان  مختلفدر نواحی  ؛ بلکه اسامی مرسومکاربردهبهترکی را 

 [2]است.  گردآوردههندی و سغدی را نیز 

 ابن بيطار مالقی
نموده و پس از  ایتازهان مسلمان است که در این فن تحقیقات شناسگیاه ترینبزرگبن احمد بن البیطار یکی از  عبداهلل

 تألیفرا شناسایی کرده است. او در این خصوص کتابی  هاآنگیاه و نبات، خواص دارویی  600مطالعات بسیار و آزمایش 

در آندلس بلکه در جهان  تنهانهنمود که در نهضت علمی اروپا مورد کمال استفاده مردم آن سامان قرار گرفت. مسلمانان 

 (1363)هروی،  .نامندمییفوریدس س حقبهاسالم او را جانشین 

 الصوري رشيدالدین

االدویه »کرده است موسوم به  تألیف شناسیگیاهان شهره مسلمان است که کتابی را در حوزه شناسگیاهوی از دیگر 

 هایفایدهو  اندنیاوردهدیگر نامی از آن ان شناسگیاهکه در گذشته  کندمیاو در این کتاب از داروهای گیاهی یاد . «المرده

در ابتدای  موردنظر. او در کشیدن تصویر گیاهان سبکی سودمند داشت. بر اساس روش او، ابتدا گیاه دانستندنمیآن را 

، هنگام خشک شدنش، ازآنپسو  بذر دهیو سپس هنگام رشد کامل و  شدمیرشد و طراوت به دست نقاش کشیده 

و اطالعاتش  یافتمیدر سطح زمین داشته باشد، آگاهی  تواندمیگیاه  مختلفی که هایصورتخواننده کتاب از  درنتیجه

 (1363)هروی،  .گشتمی ترواضحو  ترکامل موردنظردرباره گیاه 

 

 گيرينتيجه
 نتایج بحث را به شرح زیر بیان کرد: توانمیدر پایان 

است که در میان مسلمانان رواج یافت و از متون و آثار تاریخی  هاییدانشاز نخستین  شناسیگیاهعلوم کشاورزی و  .1

 پیشه آن روزگار بوده است. ترینمهمکشاورزی  کهایران پیش از اسالم حاکی است 

اهتمام زیادی به شناخت  هاآنمسلمانان اولین کسانی بودند که دانش داروسازی را اختراع کردند؛ چراکه  شکبی. 2

با شناخت  توانستند درنهایتو  نگریستندمیفرعی علم پزشکی بدان  هایشاخهو به مثابه یکی از  گیاهان دارویی داشتند

 ارائه دهند. ایارزندهگیاهان نهضت علمی مهمی در این زمینه ایجاد نمایند و خدمات 

داشتند.  ایمالحظهقابل. مسلمین در نهضت علمی کشاورزی در آشنا کردن اروپا با بعضی انواع درختان و نباتات سهم 3

 .هاستآندر اروپا هنوز حاکی از اصل شرقی  هامیوهنام بعضی از این درختان و 

. ایرانیان در اختراع ابزار و اسباب کار و تهیه آب و انبار کردن آذوقه و امثال آن سهم بسزایی در تمدن امروزی جهان 4

 دارند.

کتب مختلف پرداختند و سهم بسزایی را در توسعه این دانش  تألیف. اندیشمندان مسلمان زیادی در حوزه کشاورزی به 5

 .کنندمیدر عصر خویش و امروزه ایفا 
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