
  

   
 

12  
 : )08/07/95   :09/07/96(  

  
  

         
 .   

      
            

       
            .

     
   . 

  
 .  

  

     :     

                                                                                                                                               
1 .    

Email: m.ahmadzadeh@ihcs.ac.ir. 
2 .           Email: maede.bayram@gmail.com 

     
  

 1394  
287  

    
 
  
 

Journal for the History of Islamic Civilization  
Vol. 48, No. 1, Spring & Summer 2015 
 
DOI: 10.22059/jhic.2017.216650.653719 



 ١٣٩٤بهار و تابستان ، یکم، شمارۀ هشتم، سال چهل و تاریخ تمدن اسالمیپژوهشنامه  ٨

 مقدمه
ین تر ممه وی الفالحةکتاب .  استششم اشبیلی عالم کشاورزی در قرن پنجم و عوّام   ابن

این کتاب در قرن شانزدهم ). Zaimeche, 10(ینة کشاورزی است زم درکتاب مسلمانان 
اسپانیایی  ترجمۀ همراه اثر، به  این عربی اصل ).٢٢٩آرام، (میالدی به ترکی ترجمه شد 

 کلمان. یافت انتشار مادرید در ١٨٠٢در آنتونیو بنکاری  خوزه توسط آن، در دو جلد
 ١٨٦٧ـ١٨٦٤سال را در سه جلد به زبان فرانسوی در  عوّام ابن حةالفالموله، کتاب  

. های مختلف نشان از اهمیت آن دارد    کتاب به زبانۀترجم .)Mullet, 902(ترجمه کرد 
  مختصر به ما شیوۀطور بهداند که    را آکنده از فوایدی می عوّام ابنآنطوان باسی کتاب 

بنا ؛ دهد   فت و رشد آن را در اندلس نشان می پیشر،و سپسهای پیشین    کشاورزی امت
، اگر اعراب نبودند، زراعت در اروپا حتی یک گام هم به جلو عوّام به روایت ابن

 شیوۀ«: آورده است الفالحة ۀمقدم  بانکوری نیز در.)٢٥٩ـ٢٥٨دفاع، (داشت    برنمی
 که رسد می نظر هب جدید چنان آورده، هنوز میان به سخن   آن ازعوّام ابن که کشاورزی

همتی گلیان، (» کرد استفاده اسپانیا کشاورزی توسعۀ جهت در فنون این از توان می
 تا شمایی آنیم بر مقاله این ، درالفالحة األندلسیة به اهمیت کتاب با توجهبنابراین،  .)٩٩
 به رسیدن برای و میکن  ارائهعوّام ابن کتاب مبنای بر اندلس در کشاورزی دانش از کلی
باید . میپرداز مي الفالحة کتاب ساختار و ،منابع رویکرد، روش، بررسی به مقصود این

، معدود و اند شده   انجامعوّام ابن ۀ مستقل دربارصورت به که هایی  پژوهشاشاره کرد
 یا تاریخ علم در تحقیقاتِ راجع به فالحت در اندلسشمار است و عمدتاً در میان    انگشت
 ها، به توصیفات کلی دربارۀ   ن پژوهشی در ایکل طور به. شود   ره می به وی اشا،اسالم
 دو ،در این میان.  بسنده شده است   سخ آن و نُ،ی فصولا شامل مقدمه، محتو،کتاب

و » العوّام ابن عند بالتنقیط الری: عند العرب العلوم لتاریخ الثالثة العالمیة الندوة«پژوهش 
»Ibn-Al-Awam: A Soil Scientist of Moorish Spain «عوّام دربارۀ   های ابن   دیدگاه 

 .اند   ده تخصصی بررسی کرصورت  بهای و علوم خاک را    آبیاری قطره
 

 عوّام   نامه و تحصیالت ابن   زندگی
 جز اطالعات .در اشبیلیه رشد یافت ١ اشبیلیعوّامیا یحیی بن محمد بن احمد زکرابو

                                                                                                                                            
1. Ibn al-'Awwam 



  ٩  عوّام  ابنالفالحة االندلسیةدانش کشاورزی در اندلس بر مبنای 

دایرةالمعارف بزرگ (ات وی، چیزی از زندگی وی دانسته نیست یخ والدت یا وفاز تاراندکی 
هجری ذکر  ٥٨٠و  ٥٤٠سال برخی مورخان تاریخ وفات او را ). »عوّام ابن«، ذیل اسالمی
های    در کتابش از کتابعوّام  ابندیگر،  ییازسو. )١٣/٢٢٢؛ کحاله، ٢/٧٤بغدادي، (اند    کرده
 نقل کرده که متعلق به قرن پنجم ٣ و طنغری٢یحجاج اشبیل  و ابن١ طلیطلی بصّال ابن

  دراشبیلیه و ششم هجری، شهر پنجم ۀسد  درکه آنجا ازو  )٢٢٩ـ٢٢٨، آرام (اند   هجری
 مشهور در دانشمندانی بوده و برخوردار ای برجسته جایگاه از کشاورزی های   پژوهش ۀینزم
 ،یقو  احتمال  به،)Imamuddin, 902 (اند بوده مشغول کشاورزی تحقیقات شهر به این
 و رسالۀ الفالحةاو صاحب کتاب . زیسته است    یا قرن ششم میدر قرن پنجم عوّام ابن

 خلدون    ابن.)١/٦٣کورکیس،  ؛جا ، هماندایرةالمعارف بزرگ اسالمی (٤ استتربیة الکروم
که ز آنجا ا.  دانسته استالفالحة النبطیةای از کتاب    را خالصه عوّام ابن کتاب )١/٦٥٣(

کتاب ممکن است مقصودش اشاره نداشته،  عوّام ابنخلدون به نام کتاب    ابن
آنکه  یا  استالفالحة النبطیةاش   از منابع اصلیبوده باشد که یکی عوّام ابنالفالحة

 دربارۀ.  داشته استالفالحة النبطیة کتاب خالصۀبا عنوان  کتاب دیگری عوّام ابن
 در منابع مطلبی ذکر نشده ،م کشاورزی بوده جز آنکه عالِام،عوّ   تحصیالت و دانش ابن

برای پرداختن به کشاورزی دانستن برخی علوم برایش ضروری بوده طبیعتاً  اما ،است
 ـ  بنا به قرار گرفتن در سپهر زیست اجتماعی،که جغرافیای اندلسم است مسلّ. است

های  در تالقی علوم، روش مهم ی نقش،فرهنگی و علمی دو تمدن اروپایی و اسالمی
 داشته است که حاصل آن ارائۀ عوّام وجهی در ذهن و زبان ابنهای چند  و نگرش،ترکیبی
 آن از تبط با و مترقی از مفهوم و معنای کشاورزی و مهندسی مری پیشرفتهتعریف
بُعد .  از سوی دیگر است اوشناختی در اندیشۀ شناختی و روش ، و نوعی تکثّر منبعسو یک

                                                                                                                                            
 در یافتـه  رشد و اندلس کشاورزی علمای از ،  بصّال  ابن به معروف ،طلیطلي ابراهیم بن محمد ابوعبدهللا. ١

 مـا  دسـت  بـه  الفالحة کتاب عنوان با آن مختصر تنها که است البیان و القصد کتاب صاحب و طلیطله
 .)٣٢ آرام،( است رسیده

 در وی. اسـت   کـشاورزی   در زمینـۀ   مقنع کتاب صاحب و کشاورزی علمای از حجاج بن ابوعمر احمد . ٢
 .)٢٣ ،»المؤلفات«بابا، ( زیست   می یلیهاشب

 ،غرناطـه  شمال در واقع ،طغنر به منسوب کشاورزی علمای از طغنری مری مالک بن محمد ابوعبدهللا. ٣
بابـا،   ؛٢/١٨٢ ، بـصّال   ابـن  (اسـت   کـشاورزی   در زمینـۀ   األذهـان  نزهـة  و البستان زهرة کتاب صاحب و
 .)٤٤ ،»المؤلفات«
 .شد منتشر استکهلم در ١٨٨٩ در )Moncada( نکادا موتوسط الکروم تربیة. ٤
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مهم تجربه، توجه او به مسأله و موضوع  در مهندسی کشاورزی عوّام  ابن اندیشۀسوم
های منابع انسانی در تولید مطلوب و  اجتماعی، است که بر مهارتـ  مثابه امری شخصی به

این مسأله بیانگر جهش مهمی است که میراث تمدن اسالمی در .  است انبوه اثرگذار بوده
علّت توجه به مسألۀ کشاورزی در این . فتمان علمی داشتقرون میانه در عرصۀ تحول گ

مثابه سنتی فرهنگی، اجتماعی، و  گفتمان علمی، اهمیت زمین، زمینداری، و کشاورزی، به
 .اقتصادی و آثار آن در مناسبات سیاسی بین حاکمان و مردم، بوده است

 
 عوّام اورزی ابنجغرافیای فرهنگی اندلس در قرن ششم هجری و تأثیر آن بر نظریات کش

؛ ٢/٧٤بغدادي، (اند  گفته قمری ٥٨٠و  ٥٤٠سال  را عوّام تاریخ وفات ابنبرخی مورخان 
، وی اواخر عصر قمری در نظر گرفته شود ٥٤٠ اگر تاریخ وفات او .)١٣/٢٢٢کحاله، 

 و اوایل عصر موحدون را درک کرده و از آنجا که در اشبیلیه ،مرابطوندوره عباد،  بنی
ها در اشبیلیه و  ی به خارج از این شهر نداشته است، حوادث این دولته و سفررشد یافت
 .در ادامه بررسی خواهد شدعوّام   کشاورزی ابن، تأثیر آن بر نظریاتدر نهایت

  اسپانیا قرار داردیغرب  است و در جنوب ویلاشبیلیه، نام معرب ایالت سِ
 یوسیلۀ رود گوادالکویر و کانال ر بهن شه ای.)»اشبیلیه« ذیل ،دایرةالمعارف بزرگ اسالمی(

کز ا به شهر قطا مرتبط است و از بنادر مهم و مرپیما  اقیانوسیها کشتيبرای عبور  قابل
الطوایف هشتاد سال از تاریخ مردم اندلس را    عصر ملوك. )٢/٤٥٨چانلو، قر ( استیصنعت

 نظر وسعت خاك و  از در اشبیلیه،عباد یحکومت بن .)١/٦٦٩عنان، (شود  شامل می
 الطوایف اندلس بود و  ملوكیها ترین دولت ، از مهمی نظامی و نیروی سیاسیرهبر

عنان،  (درخشید یالطوایف م نیم قرن در میان دیگر ممالک ملوك قریب فخامت دربار آن،
، از بکر  سیر بن ابویسردار ، مرابطون، بهم١٠٩١/ ق٤٨٤در . )٢/٤٦٢چانلو، قر؛ ٢/٢٧

 اهل و عیالش را به کردند و المعتمد و همۀ   لکبیر به شهر اشبیلیه حمله اید واناحیۀ
 بن یوسف بن ی ابوبکر عل،م١١٢٣/ ق٥١٧  در.)٣٦٢ـ٢/٣٦١عنان،  (اسارت گرفتند

، م١١٣٢/ ق٥٢٦، او برکنار شد و در  بعدیاندک. تاشفین به امارت اشبیلیه منصوب شد
 دست ی به اشبیلیه آمد و در آن حوال،الث کنت ردریکو گونزیسردار  از قشتاله، بهیسپاه

، به ی عمر بن الحاج لمتون، شهر اشبیلیهیوال.  را اسیر کردیبه کشتار و تاراج زد و جمع
ن و میان مرابطو.  الکبیر لشکرگاه برپا کردیار رود واد دشمن برخاست و در کنمقابلۀ

 آن کشته شدند در سخت درگرفت که عمر بن الحاج و بیشتر لشکرش یقشتالیان نبرد



  ١١  عوّام  ابنالفالحة االندلسیةدانش کشاورزی در اندلس بر مبنای 

 از تجاوز  ی چون امیر تاشفین بن عل.ها را بستند  سپاه به شهر درآمدند و دروازهو بقیۀ
 عنان،( خود رهسپار اشبیلیه شد و دشمن را عقب راند یقشتالیان خبر یافت، با قوا

 .)٢/٤٦٢چانلو، قر؛ ٢/٢٧
 بزرگ ی با سپاه، م١١٧١ـ١١٧٠/ ق٥٦٦ در اوایل ، السید ابوحفص،نرئیس موحدو
ه در آن زمان مرکز سیاسی و نظامی حکومت  اشبیلی.)٣٧ـ٤/٣٦عنان،  (به اشبیلیه آمد

 نزدیک حصن ، در جنگ عقاب،م١٢١٢/ ق٦٠٩ن در سرانجام، موحدو. بودن موحدو
 بیش از صد هزار مسلمان کشته ، از لشکر مسیحیان شکست خوردند که طی آن،سالم
  .)٤/١٧٨، یشریف االدریس (شد

 یها  از پدیدهیکردند و این یک ی از علم و ادب حمایت م در این دورهوایف طیرؤسا
 خود از اکابر ادبا و شعرا و علما ، طوایفی از امرا و رؤسایآشکار این عصر است که بسیار

. )٢/٤٣٢، یاالدریس شریف (اند و قصرهایشان جایگاه اهل علم و شعر و ادب بوده
 و ،ها، درختان میوه   های مشتمل بر گل    و بستانباغالطوایف در ساخت قصرها با  ملوک

 در عصر ی کشاورزی شکوفای.)١١٨، »المؤلفات«بابا،  (انواع سبزیجات با هم رقابت داشتند
 یها ها و گل ها و تربیت نهال  طوایف به احداث باغیسبب شوق امرا ملوك الطوایف به

 در طلیطله و  مخصوصاً،فالحت علم نبات و ی چند تن از علما،در این عصر. کمیاب بود
ها و   و باغ، اولذوالنون در درجۀ ی بنیها ها و بستان باغ.  ظهور کردند،اشبیلیه
داشتند و مورد توجه و  بر  دریا  گستردهی اراض،ها عباد پس از آن یبن یسراها   بستان

 ١،فدوا  فالحت در طلیطله ابنی از علمایکی.  آگاهان ممتاز این صناعت بودندیسرپرست
 ، بصّالعبداللّه بن  ابویدیگر. النون نظارت داشتذو ی بنیها او بر باغ.  بود،طبیب مشهور

. به دست ما رسیده است ،الفالحة او به نام  کتاب، بود کهی مشهور کشاورزیاز علما
دیگر از این دانشمندان . گرفتعباد را بر عهده  ی بنیها  در اشبیله نظارت بر باغ بصّال ابن
 در زراعت به یزیست و کتاب یر احمد ابن محمد بن حجاج است که در اشبیلیه معمابو

، از مردم غرناطه و شاگرد ی ابوعبداللّه محمد بن مالک الطغنر. تألیف کردالمقنعنام 
نزهة زهر البستان و  در فالحت به نام ی کتاب، از دیگر علمای فالحت بود که بصّال ابن

 .)٢/٤٤٥ عنان، ( تألیف کرداالذهان
که بیشتر آن هم در جهاد و دفع مسیحیان مرابطون در اندلس بیش از نیم قرن، 

                                                                                                                                            
 طــب، علــوم در انــدلس بــزرگ علمــای از یکــی) ق٤٦٠ د (لخمــي وافــد بــن عبــدالرحمن ابــومطرف. ١

 .)١٦ ،»المؤلفات«بابا، ( است شناسی   گیاه و داروشناسی
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 علم و ادب بود و منع بحث یعصر مرابطون عصر رکود نسب.  گردید، حکومت نداشتندیسپر
های   از جنبشی در دورۀ آنان تأثیر بسیار در جلوگیری و فلسفیو تدریس مباحث کالم

نباید فراموش کرد که . ها شد أخیر و تعویق آن داشت یا دست کم، موجب تیفکر
الطوایف و پیش از آمدن مرابطون، نیرومند بود و   در اندلس، در عهد ملوكیهای فکر حرکت

 به راه خود ی، پیش از بازایستادن، مدتیهای فکر  بود که این حرکتی طبیعیبنابراین، امر
 از ی اندلس در عصر مرابطون بسیار دری و ادبیهای علم دیگر، حرکت عبارت به. ادامه دهند

در بین علمای کشاورزی اندلس ). ٣/٤٤٨همان، (نیروی قوت و حیویت خود را حفظ کردند 
به کشاورزی برای امیر مرابطی غرناطه، الطاهر  یاین دوره، ابوعبداللّه محمد بن مالک الطغنر

م زراعت را نزد  علو).١٠٢حناوی، (تمیم بن یعقوب بن یوسف بن تاشفین اهتمام داشت 
 و زهر البستانکه گفته شد،   آموخت و در آن علم، حذاقت یافت و چنانی طلیطل بصّال ابن

 ).١١٨، »المؤلفات«بابا،  ( را در آن علم تألیف کردنزهة االذهان
رفته از حامیان  هم ی روکردند، مخالفت میعلم و فلسفه با ن نیز، اگرچه گاه موحدو

های    اغ بر بعوّام   که آیا ابنایناز  .)٤/٥٠٩ عنان، (آمدند یشمار معلوم و ادبیات و هنر به 
 اما ، اطالعی در دست نیست، یا مورد حمایت آنان بودهحاکمان عصرش نظارت داشته

در  طغنری  و، بصّال وافد، ابن  کشاورزی چون ابنکه حمایت امرا از عالمان   روشن است 
عوّام نیز     ابنو های مهمی شد   ه و تألیف کتابی علمی در این رشتمنجر به نهضتاندلس 

 که با کند    اشاره میکه خود در مقدمۀ کتابش   دهندۀ این جریان علمی بود؛ چنان ادامه
 آوری کرده است   ها را عیناً جمع  مطالب آن،های کشاورزی پیشینیان    کتابمطالعۀ

 .)١/١، ]ب[ الفالحة ،عوّام ابن(
 

 امعوّ   وسعت دانش ابن
و ) ٦٧٨ ،٣٤٩ ،٣٣٠ ،١/٣ ،همان: ـ نک( یثاحاد از عوّام  ابنۀ استفاد.علوم دینی

در   عنوان منابع معرفتی  به،)٢٧٤ ،٢٣٨ ،٢٢٧ ،١٤٧ ،٣٨ ،١/٣٥همان، : ـ نک( ١فقه
در . ستاتسلط وی بر علوم و معارف دینی  دهندۀ   ، نشان کشاورزیاعوضاتحلیل و تفسیر 

امری دینی عنوان  تأیید شده، بلکه به فقه اسالمی درتنها  ی نهکشاورز، عوّام رویکرد ابن
 و بسیاری از اولیا و کرده به کشاورزی توصیه شریعت مورد تشویق قرار گرفته است؛

                                                                                                                                            
وش اجمـاع   و اسـتفاده از ر     و محافظـت چهارپایـان     ها بـرای شـکار        نگهداری سگ  اباحۀ ی چون مباحث. ١

 .است از آشنایی وی با مباحث فقهی حاکی



  ١٣  عوّام  ابنالفالحة االندلسیةدانش کشاورزی در اندلس بر مبنای 

کشاورزی بر   هم،در بعضی از احادیث نبوی. ندا هپرداخت    نیز به آن دانشمندان دینی
 این دانشمند به علم کشاورزی از منظر رویکردبنابراین،  .)٢١٦آرام،  ( استتأکید شده

ذکر  توجه به منافع اخروی کشاورزی،  و شاملاستدرک  ی اسالمی قابلشناس جهان
 بیان اهمیت یبرا) ٦٧٨ ،٣٤٩ ،٣٣٠ ،١/٣، ]ب[الفالحة ،عوّام ابن(ی نبواحادیث 

بی و نعم هو حس« و ،»هللا  بمشیة«، »شاءهللا ان«کشاورزی، استفادۀ فراوان از عباراتی نظیر 
 .شود می) ٦٨٩ ،٣٥، ١٩ ،١٠، ٧ ،١/٦ ،همان(» الوکیل

 است؛ وی در مقدمۀ کتاب خود »اجماع«عوّام  های علمی مورد استفادۀ ابن   یکی از روش
الخیر اشبیلی است که مبنی بر آرای جماعتی  از منابع کتاب ما نظرهای حکیم ابی«: گوید   

 که ،الفالحة النبطیةکتاب «: افزاید و می» ه استاز حکما و کشاورزان و نیز بر اساس تجرب
 متن کتاب هم، بارها از  در.)١/٩ همان،(» ...مبنی بر اقوال حکیمان بزرگ و دیگران است

 اجمع«و » الفالحة أصحاب أجمع«، »ةالفالح أصحاب من حذاق بإجماع«عباراتی چون 
دیگر، در   سویی از .استاستفاده کرده ) ٢٧٤ ،٢٣٨ ،٢٢٧ ،١٤٧ ،١/٣٨ همان،(» الفالحون

 تجربه چند باریزی را در کتابم ثبت نکردم مگر آنکه آن را چ«کند که  مقدمه تأکید می
های علمی    بنابراین، اگرچه توجه به اجماع یکی از روش .»کردم تا به صحت آن پی بردم

اند و    کمعوّام است، عقل و تجربه هم عوامل دیگری هستند که در نگاه وی، بر اجماع حا ابن
 .ی درست است که عقل و تجربه آن را تأیید کننددر صورتدر نظر وی، اجماع 

 و ،هم درختان و گیاهان از  مباحث مرتبط با ایجاد باغ، فاصلۀدر عوّام ابن .ریاضیات
 ،١٥٤ ،١٥٣ ،١/١٥١ ،همان ( استریاضی اشاره کرده مسائلبه ها     آبیاری آننحوۀ
 باید از هم بلوط شاه درختان فاصلۀ «:آورده است ، نمونه برای؛)٢٩٠ ،٢٨٦ ،٢٤١،٢٥١
 .)١/٢١٠ ،همان( »است بستان و باغ در تعدیل این و باشد ذراع ٢٠ تا ذراع ٢٥

، همان ( نوع درخت میوۀ٥٠ بیش از ، نوع گیاه٥٨٥از  عوّام ابن .شناسی   گیاه
 الفالحة ،عوّام بنا ( کرده استیاد نوع روش پیوند  هشت و)Zaimeche, 10؛ ٤٠٦ـ١/٢٢٥
 بین تفاوت  وگیاه اندام در ی نباتیرۀ شجریان به وی. )١٨٦  عمامی،؛٥٠٠ـ١/٤٠٦، ]ب[

 ،]ب[الفالحة ،عوّام ابن. (اشاره کرده است نباتات یمصنوع لقاح و ماده و نر گیاهان
  .)٥٥کوب،  زرین؛ ٥٧٩ـ١/٥٧٢

نات اهلی، چگونگی ع حیوا شناخت بهترین نودربارۀ الفالحة در کتاب .جانورشناسی
 مطالبی ، کاربردهای حیوانات اهلیومدت حمل مر، مقدار غذا، عنگهداری، طول 

 .)٣٥ـ١/٣٣ ،]ب [الفالحة ،عوّام ابن(است شده  یانب



 ١٣٩٤بهار و تابستان ، یکم، شمارۀ هشتم، سال چهل و تاریخ تمدن اسالمیپژوهشنامه  ١٤

دربارۀ علل بیماری و نحوۀ درمان حیوانات اهلی و   الفالحة مباحثی که در .دامپزشکی
 عوّام ابنخود . اند  مربوط به این شاخهشده مطرحند، شو   پرندگانی که در مزرعه و خانه نگهداری می

 .وسوم، این مباحث را مربوط به دامپزشکی دانسته است ، در چکیدۀ فصل سی)١/٣٤ همان،( هم
  دارویی به خواصمختلفهای    در کتابش به مناسبت عوّام ابن .پزشکی و داروسازی

 ،همان(  نیش مار و عقرب،)١/٦٨٧ ،همان (هایی چون یبوست یماریب درمان درگیاهان 
در منابع .  استکردهاشاره ) ٣٣٠ ،١/٣٢٦ ،همان(ی قلب بیماری  ویان، هذ،)١/٢٥٢

االدویة ( یبیترک و )االدویة المفردة(ساده  تمایزی میان داروهای همواره ،اسالمی
الت ساده و طبیعی و دومی به داروها،  که اولی به داروها در حه وجود داشت)المرکبة

نحوۀ استفاده و  عوّام  ابن.)١٩٥آرام، (ه است  اختصاص داشت،ها   ی آنامروزنی مع به
 . استکردهها بیان     درمان بیماریدر را مرکب و ساخت هر دو گونۀ داروهای مفرد

 

 عوّام جامعیت دانش کشاورزی در نگرش ابن
رزی پیشه خواهد کشاو   که می تألیف کتابش را کمک به کسی دانسته هدف از عوّام ابن

منفعت دنیوی و اخروی و  کند را تأمین اش  روزی خود و خانواده،کند تا با خواست خدا
 کردهاشاره هم،  در پایان کتاب به عالوه وی .)١/١ ،]ب [الفالحة ،عوّام ابن ( باشدداشته

 عملي ی هدف،رو این شده است و از تألیف  زراعی های   زمین  ازبرداری   بهره که کتاب برای
؛ ٢/٥٠٥، ]الف [الفالحة ،عوّام ابن( اوست دستاورد ترین مهم که داشتههم  کاربردي و

Mullet, 109; Olson and Eddy, 445( .و برایی به تاریخ کشاورزی نیز توجه دارد و 
 ،یی دیگرجا در وه پرداختتعلیم خداوند به زراعت  ، آدم را اولین کسی دانسته که بهمثال

، ١/٤، ]ب [الفالحة ،عوّام ابن( که نخل کاشته است دانستهسی شیث بن آدم را اولین ک
ی  تاریخ عامیانه است و تاریخ علم، بدان پرداختهها  در این نمونه آنچه ویهرچند .)٣٤٩

 با  مرتبط١ زراعت و علوم دامۀشاخ دو کشاورزی به ، وینظر  از.نیست کشاورزی
 وی با چهارچوبی که برای علم ، بدین ترتیب و)١/٨ ،همان( شود   کشاورزی تقسیم می

از  عوّام ابنتعریف . ، این علم را از خرافات و سحر جدا کرده استکردهکشاورزی تعیین 
 مباحث مطرح در کتاب وکشاورزی با تعریف این علم در عصر حاضر مطابقت دارد 

 بیوسیستم رشتۀجز  را، های مختلف علم کشاورزی در عصر حاضر   رشته الفالحة
 :اند از  عبارتالفالحةمباحث کشاورزی . گیرد یم در بر ،کشاورزی

                                                                                                                                            
 .فالحة الحیوان فالحة األرض و. ١



  ١٥  عوّام  ابنالفالحة االندلسیةدانش کشاورزی در اندلس بر مبنای 

 شناخت هاي   زمینه در فناوري و علوم به پزشکي  در گیاه.یپزشک اهیمهندسی گ) الف
 .شود می پرداخته عوامل این با مبارزه هاي روش و اصول و گیاهي زاي   بیماري عوامل و آفات

 ، گیاهییشناس یماری کشاورزی، بشناسی این شاخه از کشاورزی شامل سه بخش حشره
 ،١/١٠٦، ]ب [الفالحة(عوّام  ابن .)٣پزشکی،  انجمن علمی گیاه( های هرز است   و علوم علف

شناسی    به برخی آفات کشاورزی اشاره کرده که به دانش حشره) ٦٨١ ،٥٨٣ ،١٨٢ ،١٠٨
ا، و ه یسبزاو بخش چهاردهم کتابش را به درمان درختان، . کشاورزی مرتبط است

ها، اختصاص داده که در حوزه    اند و نحوۀ مبارزه با آن   جاتی که دچار بیماری شده   صیفی
ها نیز    های هرز و مبارزه با آن   ی به علف و.)٦٣٥ـ١/٥٧٩همان، (ی گیاهی است شناس یماریب

 ).٥٢٦ ،٥٢٢ ،٢١٨ ،١٩٢ ،١/٨٧همان، (توجه خاص داشته است 
 مینتأ گیاه و نمو و رشد محیط و کاشت تربس خاک.  مهندسی علوم خاک)ب
 درک .گردد مدیریت اصولی و علمی صورت هب باید و است گیاهان برای کافی غذایی مواد

 .)٤١٦ میلر، (است شناسان خاک وظایف از انگیاه تغذیۀ و حاصلخیزی اصول مناسب
 افتب مانند (فیزیکی خصوصیات اساس بر خاک بندی طبقه و مطالعه دانش شناسی خاک

 و ،)موجود سدیم میزان و خاک محلول الکتریکی هدایت مانند (شیمیایی ،)ساختمان یا
 : این مطالب در حوزه خاک شناسی سخن رفته استدربارۀ ،الفالحةدر . است زیستی

اصالح زمین پس از ایجاد چاه در ، آنو اصالح فرسوده  زمین کردن ها، آباد   خاک انواع
شود،   کاشت حبوباتی که موجب اصالح آن می،دهد    می زمین را استراحتآنچه، آن

 که در دار دانه کشت محصوالت  یاجات یفی صمناسب برای کشت های   زمین انتخاب
و   و شاهیدانه،    همچون زیرۀ سیاه، زیرۀ سبز، سیاه،روند    به کار میعنوان دارو  یا بهغذاها
 سوسن، جمله ازمعطر و خوشبو  انتخاب زمین مناسب برای کاشت انواع گیاهان نیز

 .)٣٣ـ١/١٢ ،]ب [الفالحة ،عوّام ابن ( پونه ونیلوفر، نعناع،
. )Zaimeche, 101 (داند یمی شناس خاک آگاهی از کشاورزی  را در اولین گامعوّام ابن

 شناختهای  یوهشاز نظر وی،  .)١٨٦عمامی،  (است برده  نام را ها خاک از گونهی ده و
:  از طریق گیاهانی که در آن روییدهشناخت) الف:  موارد زیر استملنوع خاک زراعی شا

 ،عوّام ابن (برند   می    به نوع خاک پیه میزان رشد و نوع گیاهان ،در این شیوه با توجه ب
 ،عوّام ابن(  طریق رنگ خاکاز)  ب؛)٦٦ـ٦٤؛ یاسین، ٣٥ـ٣٣ ١/٨٧،٥٠ ،]ب[ الفالحة
با وی :  خواص طبیعی خاک طریقاز)  ج؛)٧٠ـ ٦٦ ،٥٥ـ ٥٤ ،٤٤ ،١/٤٢ ،]ب[ الفالحة
 و میزان ،، حرارت و سردی رطوبتجمله از ، خاکهای فیزیولوژیک یژگیو به توجه



 ١٣٩٤بهار و تابستان ، یکم، شمارۀ هشتم، سال چهل و تاریخ تمدن اسالمیپژوهشنامه  ١٦

  ؛)٨٠ـ٧٠؛ یاسین، ١/٩٥همان،  (کرده استبندی  یمتقسها را    یری، خاکپذ تخلخل
ن به  بویید و کشاورزان از طریق لمس کردن، چشیدن،،در این شیوه: آزمایش کشاورز) د

 .)٨١ـ٨٠ ،٤٩ـ١/٤٨ ،]ب[ الفالحة ،عوّام ابن (برند   می   نوع خاک پی
های مختلف خاک و عمق    الیهبارۀ  در دانسته وها   ها را از سنگ   تشکیل تمام خاکوی 

مباحثی  ،الفالحةدر . )Zaimeche, 101-105(است  کرده مطالبی بیان هم زنی شخم
 مواردی که  و،زمین نوع به توجه با یزن  شخمتدفعا تعداد شخم، مناسب  زماندربارۀ
 تفاوت در دقتبر  عوّام  ابنها، افزون بر این . استشده، مطرح زد شخمزمین را  نباید
 بر همین اساس،شود و    خاک پیشگیری فرسایش تأکید کرده تا از زمین  سطح
  ازاز جمله،کرده است؛  نامناسب بیان فرسایش ناشی از آبیاری کنترل برای هایی شیوه
 که کرده زمین یاد سطح تفاوت تعیین برای »آلیداد« به نام ای ساده مهندسی ابزار

، الفالحة در  مباحث مربوط به خاک). Zaimeche, 106-107(کاربردی آسان داشته است 
 .)(Zaimeche, 101-102 های زرعشان است مرتبط با محصوالت و شیوه همواره
ایف اصلی مهندسان های آبیاری از وظ   یت سیستمطراحی و مدیر. مهندسی آب) ج

، مهندس آبیاری باید قادر باشد آبیاری را در سطح واقعدر. کشاورزی در رشتۀ آب است
  درباره در کتابشعوّام ابن. )١/١١علیزاده، (کند  و مدیریت ،ریزی، طراحی مزرعه برنامه

ها، حفر چاه و زمان و فایده     نحوۀ استخراج آب،جات یفیص و ،ها یسبزآبیاری درختان، 
جات، آبیاری برنج، ذرت، ارزن، عدس،    ها و صیفی یو سبزونگی آبیاری درختان گآن، چ

مانند باقال، ای زیرزمینی، و آبیاری حبوباتی ه    دیم یا از طریق آبشیوۀ به لوبیا  وگاودانه،
 ،٦٦ ،٦٥ ،٣٣ـ١/١٢ ،]ب[ الفالحة ،عوّام ابن(مطالب زیادی نقل کرده است  لوبیا  ونخود،

 در ای است؛    آبیاری قطره،الفالحة مباحث جالب کتاب جمله از .)٣٣٤، ٢٧٤ ،٢٥٣ ،٩٦
 کاربرد مواد پالستیکی گسترش یافت افزایشای با    رسد آبیاری قطره یمکه به نظر  یحال

کارگیری این  ، به)٢٦٣؛ یاسین، ١٨٦عمامی، ( آن به جهان غرب منسوب است و اختراع
 افتخار  و این مایۀ استشده  مطرح عوّام ابن الفالحة در  سابقه داشته و آبیاریوۀشی

کرده بیان چنین ای را     آبیاری قطرهشیوۀ  کتاب، ششم در بخشعوّام ابن. مسلمانان است
 در پایین دو .دهیم    سفالی پر از آب شیرین قرار مینزدیک تنۀ درخت دو کوزۀ«: است
 خاک فاصله باشد تا خاک و باید میان سوراخ .کنیم یمجاد  سوراخی کوچک ای،کوزه

. )١/٢١٣ ،]ب[الفالحة ،عوّام ابن (»ی درخت رودپا بهکم     کمو آبسوراخ را مسدود نکند 
 با تغییراتی در ١٩٨٣ و ١٩٧٨ی ها سال در  تونسهای مهندسی روستایی    پژوهشمرکز



  ١٧  عوّام  ابنالفالحة االندلسیةدانش کشاورزی در اندلس بر مبنای 

جویی   کار گرفت که حاصل آن، صرفهبه آزمایشی در تونس طور به آن را عوّام، طرح ابن
 .)١٨٨ـ١٨٧عمامی،  (یزرع بود لمهای    در آب و آبادانی زمین

 پیوندزدن،هنر  از است عبارت باغباني ،نتعریف امروزی در. مهندسی باغبانی) د
 انواع بازاررساني و برداشت داشت، کاشت، حرفۀ و دانشافشاني گیاهان و  گرده  وهرس،
 کشت صورت به بیشتر باغباني. دارویي و زینتي،  خوراکی،گیاهان و گل سبزي، میوه،

 باغباني و زراعت بین مرز حال،   این با .گسترده است کشت صورت زراعت به متراکم و
 مباحثی دربارۀ عوّام، در کتاب ابن. )٧٣خوشخوي و دیگران،  (نیست آشکار چندان

نتخاب درختان، شناخت اوقات کاشت ، اها آنی کاشت درختان در چگونگها و    انتخاب باغ
، بریدن شده ی کاشت درختان پیوندزدهچگونگها،    های آن   های میوه  و کاشت دانهها آن

یژه و به ،ها، انواع درختان    در زمین، چیدن و قطع چوبها آن، فروبردن ها برای قلمه   شاخه
، لفیقی و پیوندیها و چگونگی کاشتشان، ترکیب درختان ت  وصف آندرختان اندلس و

، کاشت انواع ها  آن تلقیح مصنوعیوچگونگی هرس درختان و زمان آن، باروری درختان 
،  اصالح کیفیت میوۀ برخی درختانآیند، راهکارهای    به عمل میها باغگیاهانی که در 

های بدون    حصارکشی درختان مو و باغو ها،  یوهم انبار کردنسازی و    ی ذخیرهچگونگ
 .)٣٣ـ١/١٢، ]ب[ الفالحة ،عوّام ابن(است  شده  طرحمدیوار 
در های انسان   از فعالیتزراعت عبارت است. مهندسی زراعت و اصالح نباتات)   ه

عالوه ها  این فعالیت. ها یری از حداکثر توان تولیدی آنگ تأمین نیاز برخی گیاهان و بهره
 شامل ،های هرز  و علف،ض کاشت و برداشت محصول و حفاظت آن مقابل آفات، امرابر

، مانند دما،  محیطیعوامل انطباق گیاه و عملیات زراعی با و عوامل محیطی دهیتغییر
 کودها و انواع آن، بررسی و دربارۀ در کتابش عوّام ابن. )٢پور،  خواجه(شود  می آب، و نور،
کیفیت   در مزرعه، راهکارهای بهبودها آن و روش استفاده از شان، منافعها آنشناخت 
 باقال،  و گندم، جو، عدس،ها و از جمله    دانهکردنجات، انبار    ها و صیفی یسبزمحصول 

 کردنشان، انتخاب بذرهای  جات و ذخیره یفیصها و  یسبزآرد و ترشی کردن برخی 
 مناسب با هر زمین، شناخت وقت زراعت و کیفیت کار روی سالم، شناخت نوع بذر

یک در مرحلۀ بعدی باید کاشته شوند، چگونگی  کدامدر ابتدا و  و اینکه کدام بذرها زمین
 مانند پخت قابل حبوبات کاشت  لوبیا، چگونگی وکاشت برنج، ذرت، ارزن، عدس، گاودانه،

 یها ی سبزانواع  اسفناج، کاشتکاهو و مانند ییها ی سبزکشت  چگونگی و نخود،باقال
 محصوالت کاشت ها، وانه، و جز آنهند، خیار  هویج، کاشتشلغم و همچون دار   ریشه



 ١٣٩٤بهار و تابستان ، یکم، شمارۀ هشتم، سال چهل و تاریخ تمدن اسالمیپژوهشنامه  ١٨

 گیاهان یز، کاشتگشن شاهی و مانند هایی یه ادوو روند   می کار به غذاها در که یدار   دانه
 انتخابو درو،  زمان محصوالت، شناخت گیری   ، اندازهسوسن و نیلوفر مانند خوشبو
  .)٣٣ـ١/١٢ ،]ب[ الفالحة ،همان (است سخن گفته یکوب   خرمن های   مکان
 در که است فنونی و علوم مجموعۀ دامی امروزه علوم. یعلوم داممهندسی ) و
 اهلی حیوانات پرورش و مدیریت و ،فیزیولوژی اصالح، و ژنتیک بهداشت، و تغذیه زمینۀ

 عوّام در آغاز چکیدۀ فصل ابن). ١/٢٤٨نوریان،  (گیرد  میقرار استفاده مورد طیور و
 از آن بخش به بعد، به مباحث علوم دام خواهدویکم کتابش، تصریح کرده که  سی

 وی دربارۀ نگهداری گاو، گوسفند، و بز، اعم از نر و ماده، انتخاب بهترین نوع. پرداخت
 ها و علل آن، انتخاب اسب، قاطر، االغ، و   های آن    بیماریو درمان وعلف آبها، میزان  آن

 شاورزی، چابک کردن اسب برای برای سواری و استفاده در کها آنشتر، نگهداری از 
  باها آنهای چهارپایان و مداوای    مسابقه، عالئم بیماری چهارپایان، درمان برخی بیماری

 ها،   نگهداری در خانه  قابلاز پرندگانبرخی داروهای مفرد، چگونگی محافظت و نگهداری 
  عسل و شناختها، و امالک و اماکن عمومی، مانند کبوتر و اردک، پرورش زنبور   باغ

 و محافظت چهارپایان و مباح بودن ،، انتخاب سگ برای شکار، زراعت آنبهترین نوع 
  و چگونگی محافظت و درمانشانها آنها و شناخت نوع خوب  گونه سگ   نگهداری این

 ).٣٥ـ١/٣٣ ،]ب [الفالحةعوّام،  ابن(مباحثی مطرح کرده است 
 

 گیری از علوم نظری عوّام در بهره یکرد ابنرو
تا به   را آزموده    آنچند بار مگر آنکه  تصریح کرده است نظری را ثبت نکردهعوّام ابن

های پیشینیان خود نیز بهره برده  براین، وی از بسیاری از کتاب افزون. صحتش پی ببرد
، منابع  مثالبرای .ه استتوجه داشتنیز  در این کتب ذکرشدهبع مطالب ابه من وی. است

 را ذکر کرده ها آنین تر مهم متقدم و متأخر تقسیم و ۀدست دوحجاج را به  کتاب ابن
از  .)٩ـ١/٨ ،همان(دانسته است  خود او  را تجربۀ بصّال  یا منبع مطالب کتاب ابناست

بش از  و در کتابودهگیری از علوم نظری و تجربی    بهره عوّام ابن پژوهش روش این لحاظ،
شناسی قدیم و     گیاهی فالحت وها از کتاب عوّام گیری ابن   بهره .هر دو بهره برده است

 را در هم  اسالم و غرب، بوده است که در اندلس  فرهنگیترکیبثر از معاصر خود، متأ
 در قالب تولیدات آثار فکری ،فرهنگی و علمیهای  آمیخته و تالقی آن دو را در عرصه می

 . استکرده منعکس می ،سانیو صنایع ان



  ١٩  عوّام  ابنالفالحة االندلسیةدانش کشاورزی در اندلس بر مبنای 

 عوّام از منابع غیراسالمی گیری ابن   بهره
وحشیه،  معروف به ابن ابوبکر احمد یا محمد بن علی قیس کلدانی،. الفالحة النبطیةکتاب 

و ترجمۀ آثاری در کشاورزی، ) ١١بیکروسا، ( زیسته در قرن سوم و چهارم قمری می
های    ری، زهرشناسی و پزشکی، و نیز اثری دربارۀ خطشناسی، نجوم، کیمیاگری، جادوگ   گیاه

وحشیه کتاب  به نوشته ابن .)٢/٢٣کحاله، ( است شده  دادهدوران باستان به وی نسبت 
های ضغریث، ینبوشاد، و قوثامی    یلۀ سه تن از دانشمندان نبطی، به ناموس به الفالحة النبطیة

  در.)٤/٤٧٨سزگین، (ی ترجمه کرده است در علم کشاورزی تألیف شده و او آن را به عرب
عوّام  ابن.  شده است یانباین کتاب، مباحث کشاورزی همراه با سحر و جادو و طلسم 

بر کتاب «: باره نوشته است ین ا دروی .  گرفته استالفالحة النبطیةمعلومات فراوانی از کتاب 
ای حکیمان برجسته و دیگران و مبنی بر آر  اعتماد کردیم که تألیف قوثامیالفالحة النبطیة

در این  .اند  آنان ادم، صغریت، ینبوشاد، اخنوخا، ماسی، دونا، طامتری و غیرهجملۀ ازاست که 
سعی عوّام  ابن). ٩ـ١/٨ ،]ب[  الفالحةعوّام، ابن(» گذاری کردم  آن را عالمت»ط«کتاب با حرف 

 سحر و جادو و طلسم در داشته تنها از مطالب علمی کتاب بهره ببرد و نقل مطالب حاوی
 عالج ها،   زمین برای مثال، وی مطالبی دربارۀ تفاوت. خورد   کتاب وی به چشم نمی

همان، (وحشیه نقل کرده است  از کتاب ابن فندق کاشت انگور، و درخت درمان زارها،   شوره
 مینز مشرق از انگور، کاشت مختص وقت«: و برای نمونه آورده است )٥٨٣، ٣٥٠، ٦١، ١/٥٣
 ). ١/١٦٩ همان، (»است بهار فصل اول مغرب، تا

 ١،قسطوس منسوب به حکیمانی مانند ی نیزمطالب عوّام ابن. تألیفات یوناني و رومي
 .)٩ـ١/٨، همان ( استکرده ذکر ٥، ایبوقراط و٤، دیمقراطیس٣، جالینوس٢،دیاسقوریدس

                                                                                                                                            
  .)٤/٤٧٦ سزگین،(  استالفالحة الرومانیةدانشمند روم شرقی در قرن ششم و مؤلف احتمالی کتاب . ١
 کتـاب  صـاحب  وی .ه اسـت  کـرد    می زندگی میالدی نخست سدۀ در که یونانی مشهور داروشناس   گیاه. ٢

 .)٣٥فر،  محمدی(است  الحشائش
 مـیالدی ذکـر   ١٣١ و  ١٢٩هـای       سـال  ،اخـتالف   را بـه   تـاریخ تولـد وی    .  یونانی علوم پزشکی   دانشمند. ٣

ه گذاشـت  تـأثیر  اسـالمی  دورۀ پزشـکی  بر دیگر پزشک هر آثار از بیش جالینوس آثار مجموعه .اند   کرده
 .)١٠٩ـ١٠٨ ،»زندگی«بابا،  (است

 وی را سـال تولـد  . بـود  فیلـسوفان یونـانی پـیش از سـقراط        از آخـرین     ،یمقـراطیس دِموکریتوس یا ذ  . ٤
  .)١٠١ رجینالد، (اند  حدس زده پیش از میالد٤٦٠ تا ٤٣٠حدفاصل 

. ابوقراطیس، بقراطیس و جز آنها آمـده اسـت   ایبوقراط، های صورت ، به نام وی در منابع اسالمی     .بقراط. ٥
 :نکـ( اند  گفته از میالد     قبل ٣٦٥ را   یسال وفات و   . است یپزشک نامدار یونان باستان و پدر علم پزشک       

 .)١٧٨ـ١٥٩، هپژو دانش



 ١٣٩٤بهار و تابستان ، یکم، شمارۀ هشتم، سال چهل و تاریخ تمدن اسالمیپژوهشنامه  ٢٠

 و قاهره ، از بغداد، دمشقیایه   های اندلس را غنی و کتاب   خانه  کتابامویان اندلس خزانۀ
 دیمقراطیس الرومیهچون کتاب هایی  های اندلس وارد کردند، از جمله کتاب   ه کتابخانهب
 رومی منابع یونانی و رو، ازاین .)١١٧، »المؤلفات«بابا،  ( دیاسقوریدسو قسطوس  نیز آثارو

دلس و نزدیکی آن به  انی موقعیت جغرافیایحال، این با .از مشرق وارد اندلس شدندابتدا 
 رومی در  و روند استفاده از منابع یونانیرومی نقش چشمگیری در ادامۀ ـ یونانیعالم 

 رومی عوّام نیز از مجموعۀ وسیعی از اطالعات منابع یونانی و ابن. کشاورزی داشته است
ی  خود در کشاورزای برای تحقیقات   ها با یکدیگر شالوده   بهره گرفته و از ترکیب آن

، ٢٧٨ـ٢٧٤، ١٧٩ـ١٧٦، ١٥٩ـ١/١٥٦ ،]ب[الفالحةعوّام،  ابن: ـ نک (فراهم آورده است
ات ینظر ،ترتیب به ،حبوبات و سبزیجات و درختان درمان  برای نمونه در.)٥٨٣ـ٥٧٩

 همچنین از .)٥٨٢ـ١/٥٨١، همان (است کرده بیان را دیمقراطیس رومی قسطوس و
 دارند، زدن شخم زمینۀ در کتبی شود   می گفته که قومی«: گونه نقل کرده جالینوس این

 .)١/٨٤ ،همان( »سیاه برخی و سفیدند ها   آن از بعضی دارند؛ انواعی ها   زمین گویند   می
 
  اسالمیاز منابععوّام  گیری ابن   بهره

 النبات صاحب کتاب  وشناس قرن سوم هجری یاهگابوحنیفة دینوری  .دینوريکتاب 
  بهی در مطالعۀ گیاهان شناخت یاهگ اطالعات لغوی و تاریخی و ،ر آناین کتاب که د. است
  ممتاز است،رفته کار  بهف گیاهان در آن  است، به صحت و دقتی که در وصیختهآمهم 

 ،عوّام ابن(  است سود جستهالنباتعوّام نیز در موارد متعددی از کتاب     ابن).٦٨آرام، (
های کشاورزی، زمین مرطوب     در بحث از انواع زمین وی،نمونهبرای  .)١/٨ ،]ب[ الفالحة

 وحنیفۀاین زمینی است که اب«: کرده استهای کشاورزی دانسته و اشاره    را از انواع زمین
  .)١/٤٠ ،همان (» آن را ذکر کرده است،النبات صاحب ،دینوری

 از دانشمندان بزرگ ایرانی ) ق٣١٣ـ٢٥٠ (محمد بن زکریای رازی. رازيکتاب 
در المعارفی  ةیردا گیاهان دارویی مطالعات عمیق داشته است، بلکه در تنها نه ست کها

 پزشکی، به نام ای در  و کتاب خالصهفی الطب الحاوی به نام ها،  بیماری   درمان
: ـ نک(نگاشته است   و دفع مضارهاالغذیةمنافع کتاب دیگری به نام  ، و نیزالمنصوری

دارویی دارند، در بخش   که مصرف پزشکی، گیاه را٦٣٠ حدود وی .)١/٥٠٤، همان
در مباحث  عوّام  ابن.)١١٢ باباپور، بیگ(کرده است  ذکر الحاوییکم کتاب و بیست
 الفالحة ،عوّام ابن ( استکردهات رازی استفاده ی و طبی از نظر،شناسی، کشاورزی   گیاه



  ٢١  عوّام  ابنالفالحة االندلسیةدانش کشاورزی در اندلس بر مبنای 

 نقل  چنین از رازی،)١/٢٦٠همان، (در جایی  ، برای نمونه؛)٣٨،٢٦٠ـ٣٧، ١/٨ ،]ب[
 و شیرین یها   خوردنی که کسی برای مگر ،ندارد ضرر بلوط نان از بسیار استفادۀ«: کرده

 .»کند استفاده بسیار شیرین های   نوشیدنی
  
 منابع اسالمی اندلس عوّام از گیری ابن   بهره

 پزشک و مورخ اهل ،ابوالحسن عریب سعید کاتب. عریب بن سعید القرطبيکتاب 
أوقات   یاتقویم قرطبه یا أنواءکتابی در تقویم زراعی به نام  ق، ٣٤٩وی در . بودبه قرط

 ،همان ( سال استطولهای زراعی در     فعالیتاطالعاتی دربارۀکه شامل   نگاشتالسنة
توان  و می کشاورزی اندلس است ینۀزم در اثرترین  یمقداین کتاب . )٢٨٠؛ طغنري، ١/٩

عریب کتاب  ، کتابشدر مقدمۀ عوّام ابن. دانست کشاورزی اندلس های    آغاز پژوهشآن را
کرده  استفاده آنندرت از  کرده، اما در متن کتاب، بهبن سعید را یکی از منابع خود ذکر 

 .)٩ـ١/٨ ،]ب[ الفالحة ،عوّام ابن (است
وافد و  زیست و معاصر ابن   ابوعمر بن حجاج در اشبیلیه می. حجاج اشبیلي کتاب ابن

هایی است که در موضوع    از کتاب ،مقنع ،کتابش). ٢٣کوب،  زرین (بود طلیطلی  بصّال ناب
خطیب،  ابن(کشاورزی در اندلس در خالل قرن پنجم هجری نوشته شده است 

 استوصف کرده » شیخ اجل، فقیه خطیب افضل«وی را با صفات عوّام  ابن). ٢١٣ـ١/٢١٢
که عمدۀ  ی طور بهحجاج نقل کرده،  عات فراوانی از ابناطال وی ).١/٨، ]ب[ الفالحةعوّام، ابن(

حجاج نقل   ابنمقنعکتاب  از الفالحةچهاردهم  نهم، و چهارم، دوم، اول، های   مطالب بخش
عوّام عمدۀ منابع خود را با  در حالی که ابن). ٥٧٩ ،٥٠٠، ١٥٢ ،١/٣٧همان، (شده است 

داده و در متن کتاب، از    نشان » ص« را با  لبصّا حروف رمزگذاری کرده و برای مثال کتاب ابن
حجاج  من کتاب ابن«حجاج، تعبیر  استفاده کرده، هنگام نقل مطالب ابن» قال ص«تعبیر 

ها را بیانگر  توان آن   را به کار برده که می» حجاج رحمه هللا تعالی قال ابن «یا» رحمه هللا تعالی
عوّام  ابن). ١٩٦، ١٥٢ ،٩٨ ،١/٣٧همان، ( دانست حجاج عوّام به شخصیت علمی ابن احترام ابن

برگرفته است و اولین جمالت فصلش  حجاج عنوان اولین بخش از کتابش را نیز از کتاب ابن
 آن و است زمین نوع شناخت علم کشاورزی علم در مرحله اولین«: حجاج نقل کرده را از ابن
 که کسی و نوعش است بدترین از آن نوع بهترین شناخت و ها   آن تفاوت و ها   زمین شناخت

 در و داند   نمی را کشاورزی علم پایۀ که است کسی مانند باشد نداشته شناخت آن به
 ).١/٣٧همان،  (»است جاهل نام مستحق کشاورزی
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های  وافد، در باغ همراه ابن  در قرن پنجم هجری، به بصّال ابن.  طلیطلي بصّال کتاب ابن
وافد تبادل آگاهی و   و ابن بصّال ابن. یطله اهتمام به زراعت داشتمأمون بن ذوالنون در طل

 هجری ٤٧٨ در  بصّال بعد از سقوط طلیطله به دست قشتالیین، ابن. دانش زراعی داشتند
به اشبیلیه مهاجرت کرد و در بوستان معتمد بن عباد به پژوهش و آزمایش پرداخت 

 بود که مختصر آن با القصد و البیانارش کتاب ها نگ   یجۀ این آزمایش نت.)٣٢،  بصّال ابن(
 القصد ودر نگارش کتابش از کتاب عوّام  ابن.  ما رسیده استبه دست الفالحة کتابعنوان 
درمان «: برای نمونه از وی نقل کرده که. فراوانی استفاده کرده است  به بصّال  ابنالبیان
 ).٦٢١ ،١/١١، ]ب [ الفالحةعوّام، ابن( »است مرغی کود از استفاده انار، و لیمو درخت زردی

در کتابش ،  قرن پنجم اشبیلیه دراز علمایابوخیر اشبیلی، . خیر اشبیلیکتاب ابو
وفور از  وی به.  خود آورده استتجربیات مختلف کتب قبلی را در کنار زراعیمعلومات 

یکی از منابع   ابوخیر نیزکتاب .)٤٣بیکروسا،  (حجاج اشبیلی استفاده کرده است اثر ابن
 الفالحة ،عوّام ابن ( استبردهدر تألیف کتابش از آن استفاده  عوّام ابنمهمی است که 

 نارنج درخت«: وی نقل کرده  از)١/١٧٥همان، (عوّام در جایی   برای نمونه ابن.)١/٩ ،]ب[
  .»نکنید جا به جا ،نرسیده انسان قامت اندازۀ به تا را

قرن از علمای محمد بن مالک مري طغنري غرناطي  عبدهللاأبو. کتاب حاج غرناطی
 ابتدا به امیر عبدهللا وی.  است واقع در شمال غرناطه، منسوب به طغنروپنجم هجری 

 تمیم بن یوسف بن ، امیر مرابطی، به سپس، و)ق ٤٨٣ـ٤٦٤ (یصنهاجبن بلکین 
 ،سبب به همین  و خدمت کرد،)ق ٥١٢ـ٥٠١(بود ناطه مانی که حاکم غر ز،تاشفین
؛ بابا، ٢/١٨٢خطیب،  ابن(  را برای این امیر نگاشتنزهة األذهان و زهرة البستان، کتابش

او  عوّام ابن  است که شاید به همین دلیل و سفر داشته است نیزطغنری به مشرق). ٤٤
 ، و شاعرادیب،«: گفته است وی دربارۀ) ٢/١٨٢(خطیب  ابن .خواند می» حاج غرناطی«را 

 ،عوّام ابن ( وی بهره برده استاز کتابفراوانی  به عوّام ابن .» بودلمو عاهل فضل و خیر 
 در زودتر رز گل دارید دوست اگر«:  که نقل کرده، از وی برای نمونه؛)١/٩، ]ب [الفالحة

 این و ندهید آب روز چهار آب بدهید و آن به روز هشت اکتوبر ماه در بدهد، گل پاییز
 .)١/٦٤٣، همان( »کنید تکرار را شیوه
 

 گیری از علوم تجربی عوّام در بهره شناختی ابن رویکرد روش
 نیز در تألیف کتابش استفاده کرده مشاهدهاز  عوّام ابن. گیری وی از مشاهده   بهره
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که برگ درخت زیتون  یهنگام«: نویسد   ، می)١/٥٠٥ ،]ب [الفالحة(یی از کتابش جا دراو . است
مشاهده و تجربه از رویکردهای . »زدند   ا دیدم که قلمه میسوزاندم، اقوامی ر   را در شرف می

 نيز الفالحةفکری و فلسفی در علوم اسالمی بوده که در عرصۀ مهندسی کشاورزی و در 
عوّام به سیر و سیاحت در مناطق و ممالک و مشاهدۀ الگوی  ابن. انعکاس واضحی داشته است

 را در تولید محصوالت مشاهده کرده و از کشاورزی آنان پرداخته و فعالیت اساسی کشاورزان
از این منظر، مشاهده . تجارب آنان و شناخت و آگاهی خود، برای تألیف اثرش بهره گرفته است

ای در مهندسی کشاورزی او بوده و با این رویکرد است که وی از الگوهای  روش برجسته
گرفته و دانش پیشین را  اصله قدیمی غیرتجربی که در آثار و منابع پیش از وی موجود بوده، ف

 .روزرسانی کرده است داده و به گیری از روش مشاهده ارتقا    از طریق بهره
 وطنان هم جامعی از اطالعات همچنین عوّام ابن. دیگران مشاهداتاز  وی استفادۀ

  و،»الفالحین بعض قال« ،»الفالحون اجمع« چون عباراتی  و بادادهکشاورز معاصرش ارائه 
 .)٥٠٥ ،٤٩٤ ،٤٥، ١/٤٤، همان ( استکرده استنادها   آنآرای به »ي الفالحینبرأ«

 نشان از جایگاه عنوان یکی از منابع کتاب، ان، به از دیدگاه کشاورزعوّام   گیری ابن   بهره
 . زی است آنان در امر کشاورتجربۀ دارد و بیانگر اهمیت عوّام   علمی آنان در نزد ابن

، همان (آزمایش است عوّام ابنین منابع تر مهماز . آزمایشگیری وی از    بهره
: آورده است) ٢١٥ـ١/٢١٤همان، (در مقدمۀ کتاب  وی .)٤٩٠ ،٤٦١ـ٤٦٠ ،٢١٥ـ١/٢١٤
 .» را آزمایش کرده تا به صحت آن پی بردم    آنچند بارنظری را ثبت نکردم مگر آنکه «

 استداده   صورت می١»شرف«یلیه به نام ای از اشب   را در منطقه های خود   آزمایش عوّام ابن
خواه در  هایش را، آزمایش وی در جاهایی از کتاب، نتیجۀ. )٢١٥ـ١/٢١٤، همان(

ارائه کرده  ،نظر آنانخواه در تأیید و تأکید  نظر سایر نویسندگان کشاورزی و مخالفت با
را  وریین دو یطنغر نظر ،)٢١٥ـ٢١٤، ٣٩ـ١/٣٨همان، (، در جاهایی  مثالبرای است؛
 . استکرده تأیید  را بصّال ، نظر ابن)٢١٥ـ١/٢١٤همان، (در جای دیگر رد و 
 

 الفالحةنگارش کتاب 
 تا که کرده تألیف ،بخش ٣٥ و مقدمه یک بر مشتمل ،جلد دو در را خود کتاب عوّام ابن

                                                                                                                                            
 ناحیـه  بـر  کـه  وجـه تـسمیۀ شـرف آن بـوده      . اسـت بوده   فاصله میل ٤٠ اشبیلیه هرش تا محل این از. ١

 یخـاک  یهـا  تپهشامل   و داشته امتداد شمال سمت به جنوب از این محل . است  اِشراف داشته  اشبیلیه
 .)٢/٥٤١ ،یاالدریس شریف (اند بوده کاشته زیتون درختان آن در که بوده یرنگ سرخ
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 مورد به ذکر منابع ،ای طوالنی    در مقدمهوی. است اول جلد در  آنهفدهم فصل
مختصر  و توضیح ،های آن   ای از بخش   بندی کتاب و چکیده   بیان تقسیم، استفاده

های کتاب را بر اساس     بخشعوّام ابن. )٣٥ـ١/١، همان ( پرداخته استاصطالحات
به همین . آورده است» فصل«هر یک از این موضوعات را در یک  و کردهموضوعات مرتب 

 عالوه. )١٣٢ ،١/٤، همان (اند   اگرافیک پارشامل  برخی فصول تنها دلیل هم هست که
  ازای    چکیده،، در ابتدای هر بخش نیزشده که در مقدمه مطرح ،ها های بخش   بر چکیده
 هنگام نقل مطالب از .)١٥٥ ،١٥٢ ،١٣٤ ،٩٨ ،١/٣٧ ،همان ( استارائه شدهآن بخش 

 باشد، شده  نقل  دیگریاز شخص مطلب اگر آن و شده نام مؤلف و کتاب بیان  نیزها   کتاب
 ،کار راحتی برای عوّام ابن. )٤١ ،٤٠ ،١/٣٧، همان (ذکر شده استنیز  نام آن شخص

 برای ؛استکرده    اشارهرمزها این به مقدمه در و رمزگذاری حروف با را  خود عمدۀمنابع
 است کرده  رمزگذاری»ج« حرف با را جالینوسو  »ط« را با حرف الفالحة النبطیة ،مثال

یرمستقیم غ دیگر، برخی  از مستقیم وصورت بهبرخی منابع از  استفادۀ وی .)١/٩، همان(
  طریقو عرب از ، از منابع التین، یونانیعوّام  ابنیرمستقیمغ بیشترین استفاده بوده است؛

واسطۀ این  ، وی بهمثالاست؛ برای  الفالحة النبطیةحجاج و کتاب   ابنمقنع های کتاب
 بر  افزون. نقل کرده است٢جاحظ و ١،ب بن سعید، ثابت بن قره عریها، مطالبی از کتاب

اقوال غیرمسلمانان « که تصریح کرده نام برخی از اسامی را نیز نیاورده و در کتابش ،آن
، بدون بیان اسم و "ل غیره کذاقا" و "کتبت قبل کذا"جمالت  با ،جهت اختصار را، به
بیش از به   اوۀمورداستفاد منابع  هست کهبه همین سبب هم؛ »ام    کردهذکر ، افرادکنیۀ

 از ش را که کتابی ازهای   عنوان بخشوی  همچنین. )٩ـ١/٨، همان( ٣رسد میصد عدد 
نویسندگان  نام مشخص کرده و» ...ن کتابمِ«با عبارت ،  دیگر اقتباس کردههای کتاب

تصریح  نیز .)٥٠٠ ،١٥٢ ،١/١٩٨، همان (استها را در چکیدۀ بخش تصریح کرده  آن
 از این جهات، . دست به اصالح نزده است، افتادگی داشتهها کرده که در مواردی که متن

 .کرده است در کتابش رعایت وضوح بهی را دار امانتاو اصل 

                                                                                                                                            
ذیـل  ،  بـزرگ اسـالمی  المعـارف  دایرة(سوم هجری   و فلیسوف قرن،م، پزشک دان، منجّ    مترجم، ریاضی . ١

 .)»ثابت بن قره«
از .  اسـت ،، از اهالی بصرهألیف قرن سوم  بن بحر، متکلم و ادیب معتزلی و مؤلف کثیرالت         ابوعثمان عمرو . ٢

 بـزرگ  المعـارف  دایرة ( استکتاب البُخالء و کتاب الحیوان، البیان و التبیین جمله آثار مهم وی کتاب      
 .)»جاحظ«ذیل ، اسالمی

 .ام در مقدمه ذکر کرده استعوّ بنگرید به منابعی که ابن. ٣
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 منابع  از)١:  کشاورزی دانستالمعارف یرةداتوان     را به دالیل زیر میعوّام  ابنکتاب
 مفاهیم و اصطالحات فراوانی در )٢ است؛ شده   استفادهکتاب تألیف برای ای   گسترده
 را الفالحة کتاب.  جامعیت موضوعی برخوردار استکتاب از) ٣ است؛ و رفته کار  بهکتاب 

 اوسط   قرونتا تر   قدیم های   زمان کشاورزی دانش از ها خالصه ترین   جامع یکی از
با استفاده از آثار گذشتگان م، عوّا ابن .) ,FILAHA«Encyclopedia of Islam«( اند دانسته

 ،ق نوشت ٤٦٦ را در سال المغنیکه  ،بوعمر احمدو منابع دیگر، حدود صد سال پس از 
 اثر ، نوشتندهای دیگری»کتاب الفالحه «، کهال بن ابراهیم بن بصّو ابوالخیر و محمد

به آن  ،مقدمهخلدون در  بعدها شهرت فراوان یافت تا جایی که ابنشت که جامعش را نگا
  .ه استاشاره کرد

 
    نتیجه

ای برای گرایش    زمینه موقعیت جغرافیایی و اقلیمی اندلس و فرهنگی  ـ بافت علمی
 یکی از الفالحة کتاب. بوده است الفالحة به مهندسی کشاورزی و نگارش کتاب عوّام ابن

  اثر،  نگارش اینعوّام در  ابن.است اوسط   قرونتا کشاورزی دانش های   خالصه ترین   جامع
 از ،کشاورزی علم بر عالوه که ترتیب بدین ؛است داشته  چشمگیریشناختی منبع دانش
 دامپزشکی، جانورشناسی، شناسی، یاه گهندسه، و ریاضیات دینی، معارف و علوم

 علوم از گیری    بهرهعوّام ابن پژوهش  روش.است کرده استفاده  همداروسازی و ،پزشکی
 کشاورزی کتب و قدیم کشاورزی کتب از استفاده  باعوّام ابن. تاس تجربی و نظری

 آزمایش، از ،دیگر سویی از. است برده بهره کتابش در نظری علوم از اندلس اسالمی
 کتابش در کاربردي فاهدا و با نقادانه یدیدگاه با اطالعات ثبت  ومستقیم، مشاهدۀ

 ها آن نتیجۀ وداده  صورت می  راود خهای    آزمایش»شرف« ۀمنطق در وی. است برده بهره
 عوّام ابن. در کتابش آورده است کشاورزی نویسندگان سایر نظر رد یا تأیید در را

 مشاهده. است کرده ارائه معاصرش کشاورز وطنان همدانش  از جامعی های داده همچنین
ا  هدف از تألیف کتابش روی .ه استبود او کشاورزی مهندسی در ای برجسته روش نیز

 روزی ،د تا با خواست خداند کشاورزی پیشه کننخواه    که میکردهی بیان انکمک به کس
 این رویکرد بیانگر. حاصل کنندمنفعت دنیوی و اخروی و شان را تأمین  خود و خانواده

 به آن توجه عوّام نیز  است که ابن اسالمی مهندسی کشاورزیتداوم نگاه دینی در عرصۀ
 برداری    به بهرهشی پایانی کتابها قسمتدر و  در مباحث خود وی، از طرفی. داشته است

ی عینی و عملیاتی در عرصۀ تولید کشاورزی و پرداخته و رویکرد زراعی های   زمین از
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عوّام از کشاورزی با تعریف این علم در عصر حاضر  تعریف ابن.  در آن داشته استمؤثرتجربۀ 
های مختلف علم کشاورزی    رشته الفالحةطرح در کتاب که مباحث م ای  گونه بهمطابقت دارد، 

علوم ، یپزشک اهیمهندسی گ های   رشته کتاب مباحثی از این. گیرد یم در بردر عصر حاضر را 
 .گیرد یبرمدر را یعلوم دام، باغبانی، زراعت و اصالح نباتات، و آب، خاک
 
 منابع
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