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  1چکیده

با ظهور اسالم، نقش مسلمانان در . ترین پیشه بوده است هاي کهن، مهم دهد که کشاورزي، در تمدن آثار تاریخی نشان می
شاورزي به دانشمندان مسلمان زیادي در حوزه ک. تر شد رنگ توسعه و گسترش کشاورزي همانند نقش آنان در سایر علوم، پر

علوم کشاورزي از . نمایند سزایی را در توسعه این دانش در عصر خویش تا امروز ایفا می هپژوهش و تالیف پرداخته و سهم ب
آنان در آشنا ساختن اروپائیان با بعضی انواع . هایی است که در میان مسلمانان رواج یافت شناسی از نخستین دانش جمله گیاه

ها در اروپا هنوز حاکی از اصل شرقی  که نام بعضی از این درختان و میوه طوري هب. اي داشتند مالحظه ابلدرختان و گیاهان سهم ق
ها اطالعات زیادي در زمینه شناخت  چرا که آن. همچنین مسلمانان در زمینه توسعه داروسازي نیز نقش مهمی داشتند. هاست آن

ایرانیان در اختراع ابزار و اسباب کار و . نگریستند هاي فرعی علم پزشکی می خهعنوان یکی از شا  گیاهان دارویی داشته و به آن به
آنان از قدیم در فن احداث قنات تخصص . سزایی در تمدن امروزي جهان دارند هتهیه آب و انبار کردن آذوقه و امثال آن سهم ب

در عصر امویان بحث آبیاري و کنترل . اند ات نوشتههاي زیرزمینی و کندن قن هاي بسیاري درباره طرز استخراج آب داشتند و کتاب
دهد که مسلمانان در  شواهد تاریخی نشان می. شد  آن دوره شمرده می پژوهشگرانهاي جاري بسیار مطرح و مورد توجه آب

هاي هندي  بآنان ابتدا ترجمه تالیفات دیسفوریدس و جالینوس و کتا. اند تدریس گیاهشناسی و تالیف کتب، تالش فراوانی نموده
عنوان مثال محمدبن زکریاي رازي نه تنها در کارهاي  به .و تالیف اثر در این زمینه زدندسپس دست به پژوهش  را انجام داده و

 گیاه دارویی 630که او حدود  طوري همربوط به گیاهان دارویی مطالعاتی عمیق داشته، بلکه درباره فارماکولوژي نیز سرآمده بوده ب
صورت توصیفی و تحلیلی به  هب در این مقاله سعی شده است که. کند یست و یکم کتاب الحاوي خویش معرفی میرا در بخش ب

هاي مسلمانان در حوزه گیاهشناسی و گیاهان دارویی  ها و نوآوري محققان اسالمی در پویایی علوم کشاورزي، پژوهش تأثیر
 .پرداخته شود

 
    ورزي، گیاهشناسیتمدن اسالمی، علوم کشا :هاي کلیدي واژه
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  مقدمه
دهد که کشاورزي، در  نشان میآثار تاریخی 

در ). 20(ترین پیشه بوده است  همهاي کهن، م تمدن
با توجه به عواملی در عربستان  ،قبل از اسالمدوران 

، نامناسب بودن شرایط چون دشوار بودن کشاورزي هم
،  از فنون و دانش کشاورزيعدم آگاهی  واقلیمی
ه قرار مرتبترین   کشاورزي در پایینن به حرفهپرداخت
فنون نیز در تمدن  و علومبا ظهور اسالم، . داشت

اي  اسالمی رشد یافتند و مسلمانان به هر منطقه
. جا را به رشد و شکوفایی رساندند پاگذاشتند، آن

نقش مسلمانان در توسعه و گسترش کشاورزي 
. نکار استقابل ا همانند نقش آنان در سایر علوم، غیر

تنوع آب و هواي قلمرو اسالم، نوع مالکیت زمین، 
ارتباطات تجاري مسلمانان، عدم حمایت از فئودالیسم 

برداري از زمین بر اساس کار انجام شده بر  و بهره
هاي بایر، از عوامل  روي آن و تشویق احیاي زمین

 مؤثر بر توسعه کشاورزي آن زمان محسوب شده است
 و آثار تاریخی ایران پیش از اسالم متوناز طرفی  ).1(

ترین پیشه آن  بیانگر این است که کشاورزي مهم
ترین  فالت ایران از قدیمی ).20 (روزگار بوده است

  به کشت و زرع مردم هایی بوده که در آن  مکان
  ایرانیان در زمان مادها، . اند و پرورش دام پرداخته

مین بردند و در جنگ با یونان گیاه یونجه را به آن سرز
 ، کاشت آن رواج یافتدر پی آن در سراسر اروپا

)24.(   
قابل  رشد کشاورزي در قرون اولیه اسالم غیر

بنا به نوشته جاحظ در قرن نهم میالدي . تردید است
 خرما در بصره وجود داشته انواع مختلفی ازق .ه 360

که یک قرن بعد به نوشته وحشیه در  حالی است، در
 انواع خرما در عراق قابل شمارش "بطیهالفالحطه الن"

هایی که در اوایل اسالم در زمینه  موفقیت. نبوده است
ست آمده، در واقع حاصل تالش مردمی د کشاورزي به

. بود که به طرق گوناگون در این کار نقش داشتند

و وفقیت مدیون نیروهاي فاتح اسالم بخشی از این م
جزیره  بخش دیگر مدیون کسانی است که از شبه

  ).21 (عربستان به نقاط دیگر مهاجرت کردند
اهللا  رشیدالدین فضل  در دوره مغوالن، خواجه

ی وسیع و عمیق از باغداري و همدانی که آگاه
ار و فن کشاورزي صاحب کاري داشته و در ک صیفی

 در کتاب االخبار و واآلثار، مطالبی در تجربه بوده و
، آبیاري، زراعتباب فصول مختلف گرما و سرما، 

هاي گیاهی و هچنین وضع اقتصادي و  بیماري
گیاهان او به توصیف . کند  بیان میدورانکشاورزي آن 
، گیاهان ، خرماکتان، چاي، ابریشممانند و محصوالتی 

جمله  از ، تکثیر گیاهاندارویی، انواع گل، کاغذ
ن کتاب اشاره آدر . پردازد هاي پیوندزنی می روش

ا پس از هند در کشت ر دوم مایران مقاشود که  می
 شکر داشته و خاك خوزستان و نیشکر و ساخت

  ).20 (استمازندران براي کشت این گیاه مناسب 
 با دن اسالمیري دیگر در تاریخ و تمبا جستا

عنوان پیشرو در  بهرا مسلمانان توان  دالیل محکم می
ها اهتمام زیادي  که آن ؛ چرادانش داروسازي دانست

اهان دارویی داشتند و به مثابه یکی از به شناخت گی
نگریستند و در  هاي فرعی علم پزشکی بدان می شاخه

علمی مهمی توسعه وانستند با شناخت گیاهان نهایت ت
اي ارائه  در این زمینه ایجاد نمایند و خدمات ارزنده

، گیاهان طبی را از هند و سایر نقاط جهان ها آن. دهند
 و بردند کار می ها به یماريشناسایی کرده و در درمان ب

ها  جا که گیاهشناسی الزمه داروسازي بود، شربت از آن
و معجون و ادویه مفرده و مرکبه را نوعا از گیاهان 

الفالحه  مانندهاي دیگري   کتاب).17 (ساختند می
النبطیه ابن وحشیه، االدویه المفرده ابن سرایی، االدویه 

دادي، بغیه الفالحین المعانیه بارز مصر از عبدالطیف بغ
حین علی ابن عباس فی االشجار المشمره و الریا

هاي نفیس  ههاي داود انطاکی، نوشت  رسولی، یادداشت
دانش  درباره کشاورزي و ابوالعباس نباتی و غیره



 یداهللا سپهري
  

 141

ها مورد استفاده   شده که سالنگارشگیاهشناسی 
 در مجموع . استقرار گرفتهدانشمندان شرق و غرب 

 مسلمانانکشاورزي  تأثیر میزان اورزيکشتاریخ علم 
 درختان و گیاهان به انواعئیان را در آشنا کردن اروپا

  ).26 (دهد خوبی نشان می
شود  با نگاهی به تاریخ تمدن اسالمی مشخص می

ري و کنترل  آبیامباحث مربوط بهامویان دوره در که 
 تا بسیار مورد توجه قرار داشته است،هاي جاري  آب

که از مظاهر تمدن شمرده ی از اموري جایی که یک
هاي جاري در سطح زمین و  آبد، کنترل ش می

 وسیله ساخت سد بوده است که از آب آن ها به سیالب
هاي کشاورزي استفاده  اري زمین براي آبیسدها

کردند و هم از فرسایش و نابودي خاك حاصلخیز  می
در عصر خلفاي  ).2( آمده است عمل می جلوگیري به

هاي  بندها و پل شبکه آبیاري و آبی، مسلمانان عباس
دجله و فرات که متعددي ساختند و میان رود 

رزي هاي دنیا بود به امر کشاو حاصلخیزترین زمین
توسعه پیدا ها و درختان  در این دوران باغ. پرداختند

 به وجود آمد که از موصل و منطقه ارض سوادکردند 
و سر پل ذهاب ادامه تا آبادان و از قادسیه تا حلوان 

   ).12(داشت 
داشتند ها کوشش  بند دها و آبعباسیان در حفظ س

 در حتی. گمارده بودندها  و افراد کارآمدي را بر آن
 نام آن را دیوان شد کهوزارت آب تشکیل این دوره 

آن از ده هزار نفر  گذاشته بودند و تعداد کارمندان الماة
ها را به  الیات مقدار م زمان در آن.کرد تجاوز می

 براي این منظور عباسیان . تعیین شدحسب نوع آبیاري
ها نصب کرده بودند  وسایل و ابزاري بر روي رودخانه

 در مجموع ).16(کرد  که سطح آب را مشخص می
شکوفایی تمدن کشاورزي و زمان عباسیان عصر 

ها را تعمیر  آنان قنات. ودر شمار می  بهها پژوهش
 ند را در بغداد جاري ساختالرفیلنهر معروف کردند و 

 اطراف آن نهر سیراب هاي کشاورزي تر زمین که بیش
به نام  نهر دیگري در شمال بغداد همچنین. شد می

شد و در   که هر دو به هم متصل مینهرالعراق ساختند
  .خوردند داد به رود دجله پیوند میشرق بغ

اع ایرانیان در اختر: کشاورزي نقش ایرانیان در توسعه
ابزار و اسباب کار و تهیه آب و انبار کردن آذوقه و 

. سزایی در تمدن امروزي جهان دارند هامثال آن سهم ب
یرانیان از همان ابتداي سکونت خود در دشت و در ا

اند و با داس که از  شناخته عهد حجر جدید خیش را می
سنگ چخماق ساخته بودند، محصول خود را درو 

 کردن آذوقه نیز همدوش با کشت انبار ).11 (کردند می
چون گاو و  همو زرع غالت و اهلی کردن حیوانات 

 ابداع شده است و چنین حدس زمانگوسفند، در یک 
 از پیشقدمان  در این امر یکییانشود که ایران زده می

) 1978(مین راستا گوردون چایلددر ه. اند بوده
ی شناس  وقتی براي اولین بار مدارك باستاننویسد می

وجود اجتماعات عهد حجر جدید را در ایران و مصر 
بار کردن آذوقه با کشت غله و آشکار ساخت، آثار ان

ولی از نظر تاریخ ، خورد داري توام باهم به چشم می گله
زمان باشند و شواهدي  معلوم نیست که هر دو هم

  ازمیانهدهد که این امر در خاور  نشان میهست که
  ).5(  بوده استر استتري برخوردا سابقه بیش

مردمی که در فالت ایران براساس شاهد تاریخی، 
 ناچار شدند براي بارش اندكواسطه  بردند به به سر می

تهیه آب الزم براي کشت و زرع خود از وسایل 
وسیله آبیاري  صورت نهر از رودخانه و یا به آبیاري به

، آب مورد نیاز خود را فراهم مصنوعی با حفر قنوات
کاریز یا قنات یکی از اختراعات و ابداعات . دسازن

نبوغ ایرانی است و اگر در جاي دیگري از جهان این 
 آن از منشأطرز آبیاري دیده شود، بدون شک اصل و 

وسیله مقنیان آزموده و خبره ایرانی و  ایران است و به
 داریوش معمول مانندبه دستور فرماندهان ایرانی 
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 ترین  در این باره مفصل).4( گردیده و رواج یافته است
توسط  ، کاریزهاي ایرانمورد  در تاریخ قدیم درمطلب

ایرانیان از . شده استپولیبوس مورخ رومی نوشته 
 تخصص داشتند و کتبی  احداث قناتقدیم در فن

 و کندن زمینی زیرهاي  عملی درباره طرز استخراج آب
   یابان اند و هم امروز نیز مقنیان و آب قنات داشته

بر اساس روشی که در این کتب آمده است، قنوات 
 نمایند هاي موجود را تنقیه می جدیدي احداث و قنات

اکنون از ابوبکر محمدبن الحسن  کتابی هم ).18(
 زیرزمینیهاي  الحاسب الکرجی درباره استخراج آب

در دست است که در اوایل قرن پنجم به رشته تحریر 
ه بررسی چند کتاب از درآمده و در آن بارها اشاره ب

پیشینیان نموده است و این نشان از آن دارد که در 
عصر او نیز کتب متعددي در این رشته وجود داشته 

 ، پس از استیالي اعرابساخت قناتفن  ).18(است 
  . در سراسر عالم اسالم رواج یافت

بنا به گفته . سازي سابقه تاریخی دارد در ایران سد
، کوروش در جلگه 117ند هرودوت در کتاب سوم ب

در  ).13( واقع بین خوارزم و گرگان سدي ساخت
سدي ساخته شد دوره مغول در نزدیکی قم در کبار 

این . ترین سد قوسی تاریخ است که از قرائن، قدیمی
 متر 5 متر ارتفاع و فقط 26 متر طول از باال و 55بنا 

 متر 38ضخامت دیوار آن است و شعاع قوس آن 
وسیله دوالب آب را از  ایرانیان به ).14 (باشد می

هایی روان  رون کشیده و در نهرها بی رودخانه و چاه
ها را آبیاري ساختند و با آن اراضی و شهر می
 اند سفر کرده که به ایران گردشگراناغلب . کردند می

  شرح  ها گفتگو کرده و به با اعجاب از این دوالب
نامه  در سیاحتطور مثال  ه ب).19(. پردازند ها می آن
بطوطه در توصیف شهر شوش آمده است که  ابن

 شود درهاي دیگر این شهر به سوي رودخانه باز می
جا   در آن.ها قرار دارد  باغ آن در دو طرفکه

   ).6( اند  کار گذاشتهییها دوالب

مین آب مورد نیاز خود از ابتدا به أایرانیان براي ت
 آب به سطح زمین فکر کندن چاه و باال کشیدن

هاي زیرزمینی تحت  نوعی استفاده از این آب. افتادند
نوع دیگر استفاده از این . عنوان کاریز شرح داده شد

زمینی توسط حفر یک چاه و باال کشیدن  هاي زیر آب
وسیله چارپایان بود که اینک به توضیح  آب آن به

  :شود اشاره میمختصري از آن 
روفسور گریشمن با  پاًهایی که اخیر در کاوش

همکاري آقاي محمود کردوانی در منطقه شوش انجام 
دادند، در محل شهر شاهی در ضمن عملیات حفاري 

هاي  برخوردند که خانهر باستانی شوش به طبقات شه
این مردم اغلب داراي منبع آب بوده است که 

هاي  اکنون چاه هم. بودصورت چاه حفر گردیده  به
جاي مانده   مادي و هخامنشی بههاي قدیمی که از دوره

   ).7 (بسیار است
یک نوع از باغ در همه ادوار تاریخ از نظر ایرانیان 

کلمه باغ در .  استبرخوردار خاصی جذابیتجلوه و 
نام و عنوان بسیاري از آثار ادبی ایران به چشم 

نام گلستان و بوستان و بهارستان به بهترین . خورد می
در . سازد را به باغ روشن میتوجه ایرانیان وجه این 

توان اثري از نقش  همه آثار صنعتی و هنري ایران می
 بعد از پذیرش اسالم .گل و گیاه و تمثیلی از باغ یافت

باغ به سبک ایرانی هم در بین مسلمانان و اعراب و 
ورد هم در هندوستان رواج یافت و در قرون وسطی م

  ).14 و 25(قرار گرفت توجه و الهام اروپاییان نیز 
 و گیاهان ییاهشناسگپیشگام در حوزه دانشمندان 

 مسلمان در حوزه علوم دانشمندانآثار علمی : دارویی
 گسترده آنان در این عرصه هاي پژوهشکشاورزي و 

 توسعهدر  را ها آنثیرگذاري أموجبات پیشگامی و ت
 گران از جمله این پژوهش. موجب شده استعلمی 

در ي اشاره کرد که ربن طبر بن سهل یعلتوان به  می
 هجري کتاب فردوس الحکمه را تالیف 236سال 
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او در این کتاب بیست گیاه جدید را که . نمود
هاي فارسی و   با نامشناختند، مندان یونانی نمیدانش

نه تنها ي  رازیايمحمدبن زکر ).3 (کند عربی ذکر می
در کارهاي مربوط به گیاهان دارویی مطالعاتی عمیق 

که  طوري همده بوده بآسر  مارفاکولوژي و حیطهداشته
و یکم  گیاه دارویی را در بخش بیست 630حدود او 

 بن یوحنا ).3 (کند کتاب الحاوي خویش معرفی می
شناس ایرانی، یکی از آخرین   پزشک و گیاهیهماسو

کتاب . شاپور است استادان نامی دانشگاه جندي
دیگر آثار نامه داروهاي گیاهی از وي و نیز  معرفی

د عیسی بن ماسه و ابوزید دیگر پزشکان معاصر او مانن
 اما خوشبختانه ،اند  از بین رفتهکامالً متاسفانه ارجانی،

پزشکان و دانشمندان دیگر در کارهاي خود به 
 یکی از این افراد. اند ارهاي ارزنده آنان اشاره داشتهک

 ابن بیطار است که در کتاب الجامع المفردات االدویه
  ).3 (برد و التغذیه، از آثار ارزنده یوحنا نام می

پزشک نامدار ایرانی را پس از انقراض ینا س ابن
وي . اند ترین دانشمند جهان دانسته تمدن یونان، بزرگ

در جلد دوم کتاب قانون فی الطب، بیش از هشتصد 
  از آن میاننمونه گیاهان طبی و غذایی را نام برده که

 داراي توصیف کاربردي و ،ها آن گیاه و مشتقات 541
   ).22 (شناسی است هاي ریخت ویژگی

دهد این  آن چیزي که شواهد تاریخی نشان می
مسلمانان در تدریس گیاهشناسی و تالیف است که 

آنان ابتدا ترجمه . اند نمودهکتب، تالش فراوانی 
هاي هندي  جالینوس و کتاب دیسفوریدس و تالیفات

الب دیگري بر آن افزودند و  و سپس مطانجام دادهرا 
 ابن بیطار مالقی. ین زمینه زدنددست به تالیف اثر در ا

پس ست، ترین گیاهشناسان مسلمان ا که از سرشناس
 فراوان، کتاب مهمی هاي از مطالعات بسیار و آزمایش

 علمی اروپا توسعهدر این خصوص تالیف کرد که در 
  ).26 (اي داشت جایگاه ویژه

 شناس ین گیاهالحق بن سبع حمد عبدم الدین ابو قطب
شناسی است که در   اولین گیاهآندلس از شهر مرسیه،

 بسیار کرده و گیاهان را با تالشبندي گیاهان  طبقه
عنوان مثال   بهبندي نموده است هایی طبقه ویژگی

مانند نخل، دو جنس نر و ماده دارند   کهدرختانی
یابند،  یر میبذر تکث که با کشت گیاهانی، خرما و انجیر

 رشد اًدرختانی که با قطع کردن و کاشتن ساقه مجدد
 شامل این  و درختان خودروگیاهانو  کنند می

را ابن سبعین در بندي  تقسیماین  .شود یبندي م طبقه
 پادشاه سیسیل مطرح ،االت فردریک دومؤ به سپاسخ

   ).13 (کرده است
 پر کار و پزشکشناس و   از دانشمندان گیاهیکی 

جعفر احمد بن محمد غافقی  ابو ،ا تجربه آندلسیب
غافقی براي شناخت دقیق گیاهان به سرتاسر . است

هاي متعددي  سفر کرد و نمونهشمال آفریقا   وآندلس
 ها ن پژوهشبه دنبال ای. آوري کرد جمعاز گیاهان را 

ترین  ترین و جامع  را که دقیقکتاب االدویه المفرده
این کتاب بعدها . یف نمودشناسی است تال کتاب گیاه

 شناس و داروساز معروف آندلس مورد استفاده گیاه
ابو ذکریا یحیی بن  ).23 ( ابن بیطار قرار گرفتیعنی

. ساز اشبیله است شناس و دارو محمد ابن العوان، گیاه
کتابی در موضوع کشاورزي به نام الفالحه ایشان 

تالیف نمود که بهترین کتاب در جهان اسالم در 
حاوي این کتاب جامع . وضوع کشاورزي استم

 از علماي یونان و تجربیات و اطالعات پیشینیان
  ).13 (است عرب در زمینه کشاورزي هاي پژوهش
سینا،  معاصر ابندانشمند نامی یرونی  بیحانابور
یکی از کتاب معروف صیدنه فی الطب مؤلف 

شناسی  گذار در حوزه گیاه ثیرأترین دانشمندان ت بزرگ
بیرونی با اطالعات وسیعی که . گیاهان دارویی استو 

گیري از دانش  در شناخت گیاهان داشته و با بهره
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جز  در صیدنه به. لیف نمودأگذشتگان، این کتاب را ت
 گیاه با 770ها، حدود  ها و ارجاع برخی مترادف

ها شرح داده شده  هاي درمانی آن مشتقات و ویژگی
فراوانی اسامی معادل اهمیت دیگر این اثر، در . است

هاي معادل  سان که او نه تنها نام است؛ بدینگیاهان 
هاي سنتی مانند یونانی، التینی، سیریاك، عربی،  زبان

کار برده؛ بلکه اسامی مرسوم در  ایرانی و ترکی را به
هاي محلی رایج عصر  نواحی مختف را با همان لهجه

آورده هاي هندي و سغدي را نیز  خود ذکر کرده و نام
   ).9 (است

عبداهللا بن  مسلمانشناسان  ترین گیاه یکی از بزرگ
العات بسیار و آزمایش  پس از مط،احمد بن البیطار

او در . ها را شناسایی کرد ، خواص دارویی آن گیاه600
 علمی  توسعهاین خصوص کتابی تالیف نمود که در

مسلمانان   کهحدي  تا،اروپا مورد استفاده قرار گرفت
ها در آندلس بلکه در جهان اسالم او را جانشین تنه ن

ي  الصورینالدیدرش ).13 (.نامیدندبه حق سیفوریدس 
 مسلمان است که کتابی را در حوزه شناسان  گیاهاز

.  تالیف کرده استموسوم به االدویه المردهشناسی  گیاه
کند که در  او در این کتاب از داروهاي گیاهی یاد می

اند و  یگر نامی از آن نیاوردهدشناسان  گذشته گیاه
 در گر این پژوهش. دانستند هاي آن را نمی فایده

  ).13(  داشتخاصیکشیدن تصویر گیاهان سبکی 
  

  گیري نتیجه
نقش مسلمانان با توجه به شواهد تاریخی متعدد، 

. قابل انکار است در توسعه و گسترش کشاورزي غیر
هایی  شناسی از نخستین دانش علوم کشاورزي و گیاه

است که در میان مسلمانان رواج یافت و از متون و 
 است که، بیانگر آنآثار تاریخی ایران پیش از اسالم 

 .ترین پیشه آن روزگار بوده است کشاورزي مهم
شک مسلمانان اولین کسانی بودند که دانش  بی

ها اهتمام  که آن داروسازي را اختراع کردند؛ چرا
ی داشتند و به مثابه زیادي به شناخت گیاهان داروی

هاي فرعی علم پزشکی بدان  یکی از شاخه
نگریستند و در نهایت توانستند با شناخت گیاهان  می

 در همچنین مسلمانان .اي ارائه دهند خدمات ارزنده
کردن اروپا با بعضی انواع و آشنا  کشاورزي گسترش

نام . اي داشتند مالحظه  سهم قابلگیاهاندرختان و 
 بیانگرها در اروپا هنوز  درختان و میوهبعضی از این 

ایرانیان در اختراع از طرفی . هاست اصل شرقی آن
ابزار و اسباب کار و تهیه آب و انبار کردن آذوقه و 

. سزایی در تمدن امروزي جهان دارند هامثال آن سهم ب
 مسلمان زیادي در حوزه کشاورزي به گران پژوهش

سزایی را در  ه و سهم بهلیف کتب مختلف پرداختأت
تا به امروزه ایفا توسعه این دانش در عصر خویش و 
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