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وقُونَ أَمفني ينثَلُ الَّذي كُلِّ مابِلَ فنس عبس تتبأَن ةبثَلِ حكَم بِيلِ اللَّهي سف مالَه
و ةبائَةُ حم لَةبناءسشي نمل فاعضي اللَّه.     

  )٢٦١بقره،(
  

 …است، عمل زرع تخمعلم 

  )یبدين ميدالديرش(     
  

  ...که مرد علم و عمل بود فقيدمبه پدر 

  



  : چکیده
اي از متون علمی دوره  مجموعه» ها نامه فالحت«و شود  شناخته می» فالحت«کشاورزي دوره اسالمی با عنوان کلی  علم

براي آشکار شدن جایگاه این شاخه علمی در تمدن . اند و علوم مرتبط با اختصاص یافتهدانش کشاورزي اند که به  اسالمی

ها؛ مجموعه میراث مکتوب دوره اسالمی در باب دانش  نامه یق از فالحتبایست در درجه اول دریافتی کامالً دق اسالمی، می

تا کنون بیش از سی اثر با موضوع حاضر در پهنه جهان اسالم  .هاي مرتبط با آن، داشته باشیم کشاورزي و علوم و مهارت

ضمن در این پژوهش  .اند شده هجري و در غرب عالم اسالمی نگاشته  9تا  3شناخته شده که عمدتاً در فاصله زمانی قرن 

هاي دوره اسالمی معرفی و  نامه ، کارکردها و تحوالت فنی فالحتهاي دوره اسالمی نامه تعریف و قلمرو مباحث فالحت

ها و  با ارزیابی وجوه مختلف فنی این متون از قبیل نویسندگان و مخاطبان، ویژگیاخیر در قسمت . ارزیابی شده است

به سواالتی از قبیل امکان و سعی شده هاي تجویز شده  ها و محتواي فنی و عملی دستورالعمل نامه مختصات جغرافیایی فالحت

دستورنامه فالحت دوره اسالمی که از مجموع مطالب و محتواي این متون استخراج . استفاده عملی متون فالحتی پاسخ دهیم

  .بخش این پژوهش است شده پایان
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 ات یکل: فصل اول

 يها یدگیچیا در هم فشردن پیخ علم خالصه کردن یتارهدف از نوشتن «

ست، برعکس ین يبند ا جمعیده یچک یدر نوع یخیتار يهاندیفرآگوناگون 

مربوط  يها هدیدز پیانگ رتیح يبرمال کردن غنا یخیقصد عمده از پژوهش تار

ل یباشد در برابر تما یاست تا واکنش یآدمک از مراحل سرگذشت یبه هر 

مان وفادار جهالت یکه ند ییها یباف ش از اندازه و فلسفهیب ییگرا به ساده یعیطب

   )251، 1375گه باور، ینو( .»اند یو نادان

 مقدمه 
 و هندسه اتیاضیمانند راز علوم  ییها شاخه، میونان قدیاز آن در  شیپو  یدوره اسالمدر ج یتصور رابر اساس رباز و یاز د

علوم  يبند و طبقه یر نظام معرفتن رو دیو از ااز استدالل بودند  یمشخص يها وهیشو  ساختار، موضوع يدارا ،ا نجومی

ن یخ علم در ایک علوم، کار پژوهشگران تاریکالس يها ادشده در شاخهی یمنطق درون .شده داشتند تیتثب یگاهیجا ،مرسوم

آگاه  یا دوره اسالمی یونانیات یاضیرخواهد از چند و چون  یکه م يدان امروزیاضیر .کند یتر م ها را به مراتب آسان رشته

ها و موارد  ، با موضوع، چارچوبیخیاز زبان و شکاف تار يق خود جداینکه آنها در تحقیچه ا .دارد یشود، کار نسبتاً آسان

ن یاستوار گشته که از ا ییز بر الگویات مربوط به حوزه فلسفه علم نیاز نظر ياریبس یحت .از مباحث روبرو هستند یمشخص

ک یزیف يه دستاوردهایلسوفان علم دوره معاصر است که بر پایف يها هینمونه آن؛ نظر .سته از علوم نشأت گرفته استد

   .ر بنا شده استیدو قرن اخ یاضیر

ن یز از ایتا روزگار ما ن یمشخص محروم بودند و حت ين مواضع و ساختارهایاز ا یعلم يها از شاخه یدر مقابل دسته بزرگ

 یو حت یشناس ی، کانيکشاورز، یجانورشناسا، یمیک، يآثار علوات مانند یعیاز طب ییها شاخه .اند افتهین ییت رهایوضع

در نظر اول  یعلم يها ن شاخهیا .راندیاز دسته اخ) بخش احکام نجوم(و نجوم ایجغراف ،یداروشناس /یاز پزشک ییها بخش

، ینید يها ها، آموزه انه، اسطورهیعام ياز باورها یگوناگون  منشاء يراداند که ینما یمطالعات پراکنده از ا  يا اناً مجموعهیاح
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هاي علمی دسته دوم بوده است و  هاي ریاضی به قیمت نادیده گرفته شدن بسیاري از شاخه تأکید بر شاخه .اند رهیات و غیادب

ش یها ب ن شاخهیا یشتگان همواره همگکه در نظر گذ یدر حال .بندي کالسیک علوم دید توان آشکارا در تقسیم تأثیرآن را می

ق از ین حوزه را در شناخت دقیا يها ت پژوهشیتوان اهم ینم شک یو ب قرار داشتند يو کم در شمار علوم و معارف بشر

   .ده گرفتیاز آن ناد یمفهوم و تلق یخیر تاریعلم و س

ش یشتر از قلمرو خاص خویب يت و اعتباریاهم يدارا ن حوزه یا يها م، پژوهشیمستق یر از فوائد علمیگر، به غید ياز سو

ن دست اطالعات به مراتب یوقوف به ا يها، برا در متن آن یو اجتماع یخیط تاریبه جهت بازتاب شراب که ین ترتیبد .اند

دارند که استفاده  ن نکته اذعانیباً همه محققان به ایتقر .ندینما یتر م متیق ين منظر، ذین از ایاند و بنابر گشاتر از دسته اول راه

چه  .راث دسته دوم استیار دشوارتر از میبس یخیشناخت ادوار تار يبرا یا نجومی یاضیک متن ریمحض از مثالً  یخیتار

ار محدود یش از آنکه با مردمان زمانه در ارتباط باشد، با جمع بسیا منجم مفروض ما بیدان  یاضیر، رینکه در مثال اخیا

کل منظومه  یو نه حت از فکر یتاً نمودار بخش کوچکیهاگو است و ن و ا حال خود در گفتیذشته دانان و منجمان گ یاضیر

د عموم مردم در کنار یکم عقا ا دستیو  یاز زندگ يا که در آثار دسته دوم، در غالب موارد چهره یدر حال .شان استیشه ایاند

گر  ن گونه آثار جلوهیدر ا یو فرهنگ ییای، جغرافیخید تاراز فوائ يارین رو بسیاز ا .شود یده مید یدگان علمیخواص و گز

   .است

ن یاز آخر یکی، یک رشته علمیبه عنوان  يکشاورز .است ریاخدسته  یعلم يها ن شاخهیتر از مهم یکی يدانش کشاورز

ات به ییعیز طبن شاخه ایچه ا .ت شناختیخود وارد و به رسم یو فرهنگ یدر نظام معرفت یونانیبود که جامعه  ییها شاخه

و  یز با توجه به عادات فرهنگیات آن نیاز عمل یمتأثر و سرچشمه گرفته بود و بخش بزرگ یات شخصیشدت از تجرب

 يآوردها دستن ین و گرانقدرتریتر از مهم یکیبه عنوان  يکشاورزدادن  يتر جا یکل یدر نگاه .گرفت یانجام م یطیمح

 .ز بوده استیهمواره محل بحث و مناقشه برانگ  )knowledge/ Educatio(دانش ای )Artifice /Skill(مهارتبشر در دو مقوله  یتمدن

ا نجوم یات یاضیچون ر يا رفته شدهیپذ یعلم يها و شاخه يان کشاورزیم يا عمده يها طور که اشاره شد، تفاوت چه همان

مثال از همان مرحله  يبرا .است ییه قابل شناساافتی  تیرسم یک رشته علمیباً در تمام وجوه یها تقر ن تفاوتیا .وجود دارد

 يایه، گویدر مراحل اول يکشاورز یخیر تاریگردد؛ س یها آشکار م اختالفها،  ع دادهی؛ تجمین هر پژوهش علمیآغاز

 یخیر تاریهمان س یاما با بررس .بشر است یاز تجارب عموم یغالباً پراکنده و اتفاق یه مشاهداتیراث بر پاین میا يریگ شکل

   .ده گرفتیناد یطوالننسبتاً   دورهن یادر  را، یی، هرچند ابتدامکرر يشده و آزمون و خطاها کنترلات یتجربتوان  ینم

ز مطرح بوده یشود، ن یشناخته م» فالحت« یکه با عنوان کل یدوره اسالم يها و مناقشات در باب علم کشاورز ن چالشیا
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ق از یکامالً دق یافتیست در درجه اول دریبا ی، میدر تمدن اسالم ین شاخه علمیگاه ایجاآشکار شدن  يعتاً برایطب .است

داشته  مرتبط با آن، يها و علوم و مهارت يباب دانش کشاورز در یراث مکتوب دوره اسالمیجموعه م؛ مها نامه فالحت

چندان که ناشناخت  .انده استتاکنون مغفول م يزیانگ ه، به طرز شگفتیاول يها تالش يا رغم پاره یکه عل يامر .میباش

   .شده منجر شده است رفتهیکامالً غلط، اما به ظاهر موجه و پذ يها برداشت يا ن دسته از متون به پارهیاطالعات ا

 يگریز عدم انسجام بخش دیخته و نیبه در آمیو علوم غر يرمز يها که با آموزه ن آثاریااز مطالب  يا پاره یدگیچیپچه بسا 

 ، زمینه ساز ن عرصه بودهیپژوهش در اعمده  يها يدشوارکه از موضوع  یو ظرافت نسب یها و در مجموع تازگ از مطالب آن

اثر با موضوع حاضر در پهنه جهان اسالم  یش از سیبر احصاء نگارنده، تا کنون ب بنا .استهاي خطا بوده  این برداشت

ن یف ایتأل یخیر تاریس .اند شده نگاشته  یدر غرب عالم اسالمو  يهجر 9تا  3قرن  یشناخته شده که عمدتاً در فاصله زمان

در حدود دو  يا بازه ؛یعلمبلوغ  ندیفرآن پژوهش اشاره خواهد شد، شامل یل در ای، چندان که به تفصیمتون در تمدن اسالم

اول و  مشاهدات دستاز  يبا شواهدمفصل  آثارن یتدو ،و پس از آنف یر و تألیتفسسال ترجمه،  120قرن و در ابتدا شامل

   .ردیگ یرا دربرمهمچون تئوفراسوس و گلومال  یو روم یونانیک یآثار کالسبا هم تراز و ل یاص

باالخص  ها، هرسالن یمباحث مطرح درباره ااز  يا پارهضاح یو ان متون یا یخیر تاریس یاجمال یمعرفو  ییشناسان رو یاز ا

  .حاضر استپژوهش  یاصلرسالت ها  آن يو کارکردها یمبان

  

 طرح مسئله 

ها و باالخص  ر پژوهشید به مانند سایق حاضر و در مرحله نگارش پروپوزال طرح گردیتحق يکه در ابتدا ییها پرسش

در  يز تا حدیپژوهش ن ین رو مسئله اصلیاز ا .دیمنجر گرد يدیجد يها پژوهش به پرسش ندیفرآ یط یخیتار يها پژوهش

  ؛درآمد یر دگرگون و به حالت کنونت قیشتر و دقیجه مطالعات بینت

متونی است  "تعریف، قلمرو مباحث و مبانی نظري و کارکردهاي"مسئله اصلی پژوهش حاضر شناخت در حد امکان دقیق از 

تر در این  به عبارت دقیق .اند ترجمه و در مرحله بعدي تألیف شده "نامه فالحت"که در سنت علوم دوره اسالمی با عنوان 

در نظر ن رو با یاز ا .نبال دریافت علما و دانشوران قرون میانه از علوم کشاورزي و حدود و ثغور آن هستیمپژوهش به د

متون  يها از داده ير امروزیها و تفاس برداشت يبه جاشده  یسع ،1یشیپر کرد زمانیز از رویپرهمتون و  یخیگرفتن بافت تار

از  يبردار پردهز یو ن یارائه مبانبا ، يدانش امروز يارهایان با معگذشتگ يدانش کشاورز يگزار ارزشق و یتطبو مآالً 

                                                             
1 . Anachronical  
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خود ها،  نامه آنچه مؤلفان فالحتمنسجم از  يریتصو ،ن دسته از متونیا ینیو گاهاً د یفلسف، یشناخت معرفتمفروضات پنهان 

است  2یش گرفتن نگاه درزمانیتنها با در پ چه .میارائه کن ،اند بوده )قاعدتاً معاصر(نیانتقال آن به مخاطبطرح و  یآگاهانه در پ

انداز درست  ها را در چشم نامه به فالحتیعلوم غرانه و یعام يباورهامرتبط با  يها و بخش یمتن يها يتوان ناسازگار یکه م

   .میننگر یده مهمالت خرافیها را به د آن ،از پژوهشگران یبه مانند برخکرد و ن ییو تبآن فهم 

ن دسته از متون در بافت یا یرات واقعیتأثکارکردها و به  یتوجه یها و متناظر با آن ب نامه د بر متن فالحتیگر تأکید ياز سو

ها  آن  که به يها ضیو نقاز شواهد  يباالخص با در نظر گرفتن موارد متعدد ،انهیقرون م یجامعه اسالم يو اقتصاد یاجتماع

 .به دست خواهد داد یدوره اسالم يخ دانش کشاورزیکنده و نامفهوم از تارکم پرا ا دستیناقص و  يریصواشاره خواهد شد، ت

ه شده نامشخص یو توص يزیتجو يها متون به مثابه نسخه يها دادهمحقق شده و  یخیت تاریان واقعیمرز م يرین تصویدر چن

 یفالحت يت متون و آراء علماتنها تحوال ،ن حوزهیکرد ما به ایدر رور یز از مشکل اخیپره يو بران رو یاز ا .خواهد بود

 .میا دهیز بررسین دسته از متون را نیا يها يرگذاریتأثو  يو نهاد یبه دنبال بافت اجتماعع کلمه یوس يمدنظر نبوده و به معنا

، ییای، جغرافیخ عمومیل متون تاریاز متون و منابع از قب يگریها از دسته د نامه ر در کنار فالحتیتحقق هدف اخ يبرا

ادشده یها  ل از آنیمنابع به تفص یاستفاده شده که در بخش بررسبه عنوان آثار جنبی فالحتی ) مانند متون حسبه(یحقوقـ  ینید

   .است

و  یفالحت دوره اسالم يبرا يالمعارف نگار رةیت و داین دو دسته از متون بوده و نه جامعیق ایب و تلفیشتر ترکیالبته هدف ب

  .ر نشودیشانه تعبیاند خام  يپروازن هدف به بلندیدوارم ایام

 ت و ضرورت پژوهشیاهم

جهت حائز از چند  یدوره اسالم يکشاورز يساختارهاشتر از یبشناخت  يو تالش براها  نامه فالحت پژوهش در حوزه

  ت است؛یاهم

انده در مطالعات م مغفول يها ن حوزهیتر از مهم یکی یدوره اسالمو  یراث تمدنیم ین حوزه در بازشناسینکه اینخست ا 

ن حوزه یا یاالت پژوهشؤاز مسائل و س ياری، بسیفالحت يها از کتاب يتعداد يچه با وجود چاپ انتقاد .خ علم استیتار

از  یقینشده و شناخت دق یمختلف جهان مطالعه و بررس يها نوشته پراکنده در کتابخانه ها دست ده .همچنان ناشناخته است

بر استنباط آن  ییتا درجه باال یاسالم انهیم دورة يکشاورز يآوردانش ما راجع به فن .ستینو تحوالت آن در دست  یمبان

ن پرسش که ین خاطر الزم است به ایبه هم .اسناد و مدارك دست اول یاست تا بررس یاز رهگذر مشاهدات مدرن مبتن
                                                             
2 .Diachronical   
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   .میداشته باش ياژهیت ویرکرده است، عناییها چه اندازه تغدر گذر قرن یفالحت دوره اسالم

 یدوره اسالم یو اجتماع ياقتصاد ياز ساختارها ياریست و در فهم ما از بسیخ علم نین شناخت البته محصور به حوزه تاریا

؛ ياقتصادو  ی،فرهنگیط اجتماعیشرا" یبه معن» یزراع يساختارها«نده ینما يکشاورزدانش نکه یچه ا .مؤثر خواهد بود

د یمثال شا يبرا .است ...و  بازار  طیشرا یو حت یکیتکن يها ي، نوآورنیت زمیمالکامان چون مذهب، س یعوامل مختلف

 يافراد .دیافزایب یجوامع اسالم يپا ما از کشاورزان و طبقه دهقانان خرده یل متون به آگاهین قبیبه دست آمده از ااطالعات 

 يبرا یاندك تشخّص یکم در متون فالحت م دستیشتاقشان بود و ما میوسته ایون کار پیمد یدرخشان تمدن اسالم يکه بنا

   .میندار ییبازگو يبرا يادیز مطالب زین متون نیاما متأسفانه در ا .میابیب) مین امر اغراق کنیآنکه در ا یب(شان یا

 یعلم تر از روند تحول قید و دقیجد يها افتین حوزه ما را به طرح رهیق از چارچوب و مسائل ایگر شناخت دقید ياز سو

به طور مشخص پاسخ  .خواهد کرد ياریران یو باالخص ا یاسالم يشدن در کشورها یصنعت يبه سو یآت يها و در پژوهش

ران یا يازهاین نیمأران شد و آن را از تیدر ا يکشاورز یدانش سنت يباعث ناکارآمد یها و عوامل نهین سوال که چه زمیبه ا

» مدرسه فالحت«س یو تأس یغرب يرا واداشت تا به علوم و فنون کشاورز یرانیه اتاً جامعیمعاصر بازداشت و نها يهاسده

ق دانش فالحت دوره یندها و دقایاز فرآ يتر قیها مستلزم شناخت عم ن پرسشیآورد؟پاسخ گفتن به ا يرو يدر دوره مظفر

ز ید نیجد يار دانش کشاورزو استقر ینیگزینکه پس از جایچه ا .آن است یو شناخت نقاط ضعف و قدرت احتمال یاسالم

  ل دانست؟    ینه دخین زمیرا در ا يگریتوان عوامل د یا میآ .ماند ینحل باقیکشور ال يظاهراً مشکل بخش اقتصاد

 يو در موارد يه و رواج محصوالت کشاورزیخ ورود اولیتارن پژوهش، یمورد مطالعه در ا یفالحتن متون یاز ا يا پاره

 يت آن برایاهماز  يرها جداین مسیا یبررس .کنند یناطق مختلف جهان اسالم را مشخص مها در م عبور آن يرهایمس

د یاز محصوالت جد ياریرا بسیاند، ارزشمند است، ز ان گسترش بودهیمحصوالت مورد مطالعه به جهت آنکه شر گسترش

    .اند نقش داشته تر آن که در شکل گرفتن قلمرو اسالم اند و مهم رها عبور کردهین مسیز از همیگر نید

توان به  یم یعلم دوره اسالم يها از شاخه یکیبه عنوان  یدوره اسالم ينامه نگار سنت فالحت یگر با بررسید ياز سو

علوم در پهنه جهان اسالم دست  ...و  يریگ شکل يها نهیرگذار، زمیتأث يها انیدر باب منشاء، جر يتر عمده يها افتیره

 یبرخ یبررس يبرا یآن نمونه مناسب يو اقتصاد یاجتماعریتأث یت و گستردگیل اهمیالحت به دلرسد ف یچه به نظر م .افتی

عوامل  يا توان با بسط پاره ین حوزه را مین دانشوران ایاندلس و روابط ماب یرشد سنت فالحتچه  .ن مسائل خواهد بودیاز ا

 يها گر حوزهیجهان اسالم و د ین شبکه ارتباطات علمییت تعیتر و در نها کالن يها لیتحل يبرا ییج به مثابه الگویو نتا
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ط یاز زمان و شرا یقیدق يها ین آثار آگاهیا یخیر تاریس يریگیموارد پ یچندان که در برخ .در نظر گرفت یو تمدن یعلم

ها و  روشکه اقتباس کننده در مورد  یها و اصالحات ياز نوآور یقیدق یابیز ارزیجوامع کهن و ن یـ تمدن یتماس فرهنگ

     .دهد یبه دست مآثار اعمال کرده،  يمحتوا

د یز مفین ،ت دارندیکه در عرصه فلسفه علم فعال یکسان يبران دست آثار یآنچنان که در مقدمه بحث اشاره شد مطالعه ا

از معرفت تر  نییا در درجه پایو  یر علمیک را غیزیو ف یاضیج درباره علم که به جز ریرا ین رو که تلقیاز ا .دینما یم

عتاً یطبن منظر یاز ا .دهد یاند، به دست م نهرفیان به عنوان علم پذینیشیتر درباره آنچه که پ جامع یدگاهیل و دیتعدد، نپندار یم

از مباحث فلسفه علم  ياریلسوفان علم و بسیف يها برداشتمشابه در  یعلم يها در فالحت و شاخهشتر یب يها پژوهش

   .رگذار خواهد بودیتأث
 

 پژوهش يها هیسواالت و فرض

  :سواالت) الف
  اند؛  ن قرارینه از این زمیدر ا یاساس يها سوال

  شدند؟      ینگاشته م یبر چه تجربه عمل یو مبتن یچه کس يبرا يل و برایها به چه دل نامه فالحت

 یده در حوزه فالحت دسترسنگاشته ش یپرداختند به آثار علم یبه کار کشت و زرع م یکه به صورت عمل یا کشاورزانیآ

  داشتند؟ 

  داشت؟  یو بازتابریتأثشان یا یدر کار عمل یصورت گرفته در متون فالحت يها ينوآور

  افت؟ی یر مییتغ یفالحت يعلما يها افتهیمنطبق بر  یعمل يسوم در کشاورزمر يها ا روشیآ

 اند؟ اشتهد ينگاشته شده و چه کارکرد يبه چه منظور یدوره اسالم يها نامه فالحت

 گرفت؟  یرا در بر م یلیچه مسا ،ها نامه ک در فالحتیو تئور ين وجوه نظریتر مهم

در  يا ا مکاتب عمدهیها و  انیاستوار است و چه جر ییها بر چه الگو نامه فالحت ییو محتوا ير تحول ساختاریس

 است؟ ییقابل شناسا یاسالمدوره   ينگار نامه فالحت

 :یسواالت فرع)ب

 ندیفرآاز عمل و  ین متون گزارشیا بالعکس ایاند؟  داشته يا بوده و در آن نقش سازنده يعمل کشاورز يها راهنما امهن فالحت

 اند؟ شیعصر خو يکشاورز
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 شدند؟  ین افراد در شمار علما محسوب میشدند؟ ا ینگاشته م یها توسط چه کسان نامه فالحت

  بودند؟ ین دسته از متون چه کسانیمخاطبان ا

  هاي پژوهش فرضیه) ب
گیري و گسترش  ها داراي کارکرد عملی بوده و شکل نامه فالحت «:مدعاي اصلی پژوهش حاضر بدین قرار است .1

هاي موجود در جامعه اسالمی قرون میانه براي ارائه راهنمایی  نگاري در دوره اسالمی پاسخی به نیاز نامه فالحت

ها و ارائه شواهد  نامه کوشیم با بررسی فالحت این اساس میبر » تئوریک و عملی در حوزه کشاورزي بوده است

تصریح بر چنین چرا که به نظر ما  .الزم به نظریات مخالف با مدعاي حاضر و نقدهاي مربوط به آن پاسخ دهیم

  .ها سنجیده شود، موجه نیست نامه بایست از بررسی متون فالحت نظري بدون وجود شواهد کافی که می

هاي اولیه اسالمی که افزایش تقاضاي محصوالت  تصرفات اسالمی و رونق شهرنشینی در سدهگسترش حوزه م .2

داري و خالصه،  هاي بزرگ کشاورزي در قالب نهادهاي اقطاع گیري مجموعه کشاورزي را در پی داشت و نیز شکل

این  .طلبید ت را میابزاري براي ترویج و حمایت از کشاورزي و در بعد عملی راهنماي فعالیت کشاورزي و زراع

   .ها پاسخ داده شد نامه نیاز با تدوین مجموعه فالحت

رسد  ها به نظر می نامه کمی و کیفی فالحته بر اساس مطالعات اولیه و با در نظر گرفتن پراکندگی جغرافیایی و گستر .3

سنت متمایز اي بوده و دو  این متون متأثر از حوزه جغرافیایی تولید شده در آن، داراي عناصر ویژه

این امر  .ها شناسایی و معرفی کرد آنساختار و محتواي توان در  را می) سوریه/ اندلس(و غربی) عراق/ایران(شرقی

ها با  ها و توضیحی درباره تفاوت مطالب و ساختار آن نامه خود مؤید مدعاي فوق براي کاربردهاي عملی فالحت

  .یکدیگر است

هاي نظري علوم مرسوم  شدند که عالوه بر تخصص در حوزه دانشورانی نگاشته میاي از  ها توسط دسته نامه فالحت .4

دغدغه  تألیف و تدوین دانش فنی شفاهی در درجه اول ساالرانه  هاي حاکمیتی و دیوان زمانه، به مناسبت مسئولیت

صناعات در دوره  بندي علوم و ارتقاء اعتبار فرهنگی این حوزه در نظام طبقهدر مرحله بعدي در قالب مکتوب و 

ورانی بودند که به صورت معمول داراي  گویان دانش فنی و عملی پیشه در واقع این دسته سخن .اند میانه را داشته

  .تري بودند مرتبه اجتماعی پایین

ز گفته از توانایی و زمینه استفاده ا ها، اگرچه عامه دهقانان به دالیل پیش نامه گران فالحت در مقابل گروه تدوین .5

و خالصه و استفاده از حضور مباشران و   ها برخوردار نبودند، وجود نهادهایی چون اقطاع نامه اطالعات فالحت
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دار کالن، از  دار و اقطالع اي زمین سازد که گروه نخبه هاي بزرگ این امکان را منتفی نمی س زمینأاقطالع داران در ر

 .اده کرده باشنددانش مذکور براي حصول محصول و درآمد بیشتر استف

هاي اولیه بر پایه مبانی فلسفه یونانی و باالخص طبیعیات ارسطویی و در قالب مسائلی  نامه در بعد نظري فالحت .6

به مرور زمان و با  .استوار بود ...چون تفسیرهاي مربوط به عناصر اربعه و یا شرایط پیدایی و نمو نفس نباتی و

ینی مانند تلقی کشاورزي به مثابه سنت دینی و یا آموزش کشاورزي نخستین هاي د لیف آثار بومی برخی از آموزهأت

هاي سحري و احکام نجومی این  زمان با این روند جنبه هم .بر ابعاد تئوریک این متون افزوده شد ...از طریق وحی و

ا حذف و یا با ه نامه از ادبیات فالحت ،هاي نخستین نبطی و رومی برجاي مانده بود گونه متون که از فرهنگ

  .جایگزین گردید) ...خواهی و دفع آفات و دعاها و اوراد باران(هاي اسالمی آموزه
 

  قلمرو پژوهش 
  : قلمرو مکانی) الف

به منظور دریافتی جامع و احصاء کامل از موضوع و به دلیل فقدان سابقه پژوهشی مناسب در این حوزه، قلمرو مکانی 

مراد از جهان اسالم؛ پهنه جغرافیایی و حوزه  .در نظر گرفته شده است »المیهاي اس جهان اسالم؛ سرزمین«طرح 

فرهنگی و تمدنی کهنی است که پس از ظهور اسالم و در پی فتوحات اسالمی به وجود آمده و تا تشکیل واحدهاي 

 ایران، اندلس و تا/ چه این متون عمدتاً در حوزه جغرافیایی عراق اگر .ـ ملت در این پهنه ادامه یافت سیاسی دولت

   .حدودي قلمرو مملوکی تولید شده است

  : قلمرو زمانی) ب

انتخاب این قلمرو  .قمري به عنوان بازه زمانی پژوهش در نظر گرفته شده است 7تا  4  هاي اولیه سده با عنایت به بررسی

فالحتی مربوط به پیش از  زمانی با توجه چند عامل مهم صورت گرفته است؛ نخست اینکه در حال حاضر ما هیچ اثر

نگاري در دوره اسالمی  نامه توان دوره اوج و شکوفایی سنت فالحت دوم؛ این دوره را می .شناسیم قرن چهارم هجري نمی

متن  40قریب به نامه از میان  فالحت  20بیش از (چه عالوه بر تدوین شمار قابل توجهی از متون در این بازه .قلمداد کرد

هاي این مقطع به لحاظ محتوایی نیز نسبت به متون اولیه ترجمه شده، داراي  نامه ، فالحت)ره اسالمیشناسایی شده دو

از سوي دیگر در قرن هفتم هجري شاهد تقسیم قلمرو یکپارچه خالفت اسالمی  .تري هستند اطالعات فنی و مفصل

مملوك پیوستگی تاریخی و جغرافیایی قلمرو هاي ایلخانی،  از این مقطع و با سقوط بغداد و ماالً تشکیل دولت .هستیم
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 .ها تا حدود زیادي محدود گردید یکپارچه خالفت اسالمی از میان رفته و ارتباطات فرهنگی وتمدنی این سرزمین

گرفته در عرصه تمدن اسالمی  توان نماینده دانش کشاورزي شکل هجري را می 7تا  4هاي  هاي سده نامه بنابرین فالحت

   .قلمداد کرد

  

 نه پژوهش یشیپ

ها از  ن رشته از پژوهشیز مرتبط با فالحت، ایبرانگ  با وجود تنوع موضوعات و مباحث چالشچندان که در مقدمه اشاره شد، 

به طوري که  .ده گرفته شده استید دارند، نادیک تأکیکالس يها خ علم که عمدتاً بر رشتهیمورخان و پژوهشگران تار يسو

عمده آثار پژوهشی  .منتشر نشده استدانش کشاورزي در دوره اسالمی درباره ش مستقل و جامعی سفانه تا کنون پژوهأمت

هاي مرتبط با آن چون آبیاري و قنات و یا از  مربوط به این حوزه درباره تاریخ عمومی کشاورزي، محصوالت و یا فناوري

با این حال آثار منتشر شده در این  .گرفته استصورت  ...داري و ، مناسبات و قوانین زمینمنظر تاریخ اقتصاد کشاورزي

    3 :بندي است حوزه در چند محور قابل دسته

ها و مقدمه و شرح مصححان این دست آثار مربوط است؛  نامه بخش بزرگی از پیشینه پژوهش حاضر به چاپ انتقادي فالحت

وافد و ابن بصال در دوره  کاستیلی آثار ابنهاي  اگر از ترجمه .اند محققان خارجی در چاپ و عرضه این آثار پیشگام بوده

توان به چاپ و ترجمه اسپانیایی اثر  ها می ترین نمونه چشم پوشی کنیم، از متقدم )م13قرن  (حکومت آلفونسو در اسپانیا

ان، هاي رن و پژوهش 1835توسط کاترمر در  النبطیه فالحۀژوزف بانکوئري، چاپ  م توسط1802عوام اشبیلی در سال  ابن

در اد سزگین ؤفها توسط  ی که غالب آنهای پژوهش .اشاره کرد در این حوزه ...و گوتشمید، نولدکه، نلینو و از متاخرین کراوس

 Natural Sciences in(دانش طبیعی در اسالمذیل مجموعه  وابسته به دانشگاه فرانکفورت  تاریخ علوم اسالمی و عربی  مـؤسسه   

Islam( اسالمی و عربی زدودن تـصورات نادرست موجود   براي پژوهش در تاریخ علومهدف این انجمن  .ندا تجدید چاپ شده

بـا تحوالت فرهنگی جهان است که در عین حال  الگوي یک دانشمند مسلمان  دربارهء تطور علوم و مشارکت در ارائهء

هایی از دستگاه  مـوفق شـده که نمونهي این مؤسسه عالوه بر نشر متون فالحتی در بخش دیگر  .امـروز هـماهنگ باشد

   .را بازسازي کندهاي کشاورزي  آبیاري زمین  براي باالبرنده آبکشاورزي دوره اسالمی؛ رایج   بزرگ

هاي  تاریخ نگارشبه چاپ رسانده در اخیر مجموعه  26تا  20هاي  گزارشی مختصر از متونی را که در جلدخود سزگین 

                                                             
  .  براي کتابشناسی آثار معرفی شده در این قسمت به بخش منابع و مآخذ رجوع شود.  3
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 هیالنبط فالحۀمتن  يق فهد عالوه بر چاپ انتقادیتوف ،از همین دست پژوهشگران .آورده است) يالنبات و کشاورز علم(عربی

ن یهم يهااز پژوهش يادیان شمار زیدر م .از مطالب آن به دست داده است یمفصل يها یبررسخود  يگرید يها در مقاله

براساس  يکشاورز يبرداربهره يراهنما«:داردطور خاص با موضوع بحث ما ارتباط  ه دو مورد بهیوحش مؤلف راجع به ابن

پژوهش ما از موضوع  ياو فشرده یکلّ یبررس .»هیالنبط فالحۀالبر اساس  يکشاورز يهاتیم فعالیتقو«و » هیالنبط فالحۀالمتن 

نگاشته  ...که توسط محققان مختلفی چون مصطفی الشهابی، لمبتون، کاولین و) Filaha, EI2 (»فالحت«توان در مدخل یمرا 

   .مشاهده کرد شده،

ن واز اندرو واتس ییتوان در جستارهایرا مجهان اسالم در  يکشاورز یکارنامه عمل یابیارز ين پژوهش برایمندترنظام

مفصل و  یشناسک کتابیهمراه با  ه اسالمیدر قرون اول يکشاورز يها ينوآوراو در کتاب ارزشمندش؛  .مشاهده کرد

اسنادش  هریاما دا ،دینمایفته اماکن میش یشتر محققین بوواتس .استن موضوع پرداخته یبه ا يانتقاد و یطوالن يهااداشتی

بود  ییابزارها و شگردهاجزو  یدوره اسالم یراث متون فالحتیبه باور او م .ار از آن بهره گرفته استیع است و بسیار وسیبس

 يهااز ابزارها و روش یرشته کامل .بودالزم » انقالب سبز«او  ریو به تعب جهان اسالمدر  يتحول عمده کشاورز يبراکه 

شده  یبررس ییبه قلم حسام قوام سامرا يدر عراق در قرن سوم هجر يکشاورزبا عنوان  يدر پژوهش سودمند يکشاورز

  .است

 یفرهنگ يش هاروبولنز و با عنوان  یت به قلم لوسینگاشت پراهمک تکیآن در  یعمل يو کاربردهااندلس  یسنت فالحت

و به  یدر اندلس قرون وسط يدانش کشاورزکه با عنوان سنن و فنون : اندلس یفالحت يهاانه بر اساس رسالهیدر قرون م

اش با عنوان توان در مقاله یاو را م يها يریگجهیاز نت یان مجملیب .د باز چاپ شده استیجد یفن انضمام سه مطالعه

اثر ) 1953-1944جلد،3(تاریخ اسپانیاي مسلمانجلد سوم  .مالحظه کرد» انهیون معرب در قر -ییایاسپان يکشاورز«

مانی را به کشاورزي و حیات اقتصادي یهاي پر و پکه فصل» عصر خالفت قرطبه«پرونسال با عنوان -لوي .کالسیک اي

   .تر است اما فقط به قرن دهم پرداخته استمراتب پرمایهاختصاص داده، به

مدیون دانستن غربیان در هاي مختلف علوم و  هاي مسلمانان در شاخه وردانمایی دست ؛ بزرگهاي عربی شعمده پژوه آفت

کالن محققان عرب و مسلمان از سیر تاریخی علم در تصور به این آفت به نوعی  .ها است ها به اخالف مسلمان آن همه عرصه

ها بسیار  هر چند تعداد و البته تأثیر این دست از نگاشته .دگرد آن با علوم جدید غربی باز می نسبت جهان اسالم و ربط و

یاد  ترویج کشاورزي در بستر فرهنگ اسالمیکافی است از اثر مظفر حسین؛  .ایم ها خودداري کرده است، ما از معرفی آن

رساله دکتري زید صالح عنوان  الفالحۀ فی الفکر العربی االسالمیاند،  دوراز آثاري که از این آفت به  )1380حسین، (.کنیم
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نکته  .پرداخته است) سوریه و شام(او در این رساله به بررسی منابع فالحت در مشرق عربی .عبداهللا در دانشگاه اردن است

شناسی  شایان ذکر در رساله محدود بودن پژوهش به معرفی منابع و پرداختن به هر نوع منبعی اعم از پزشکی، جغرافیایی، گیاه

نشاة العلم الفالحۀ تر با عنوان  بوراوي الطرابلسی در پژوهشی منقح .داراي اطالعات در حوزه کشاورزي استاست که  ...و

و مشخصاً تاثیر متن فالحۀ النبطیه بر سایر آثار متاخرتر این حوزه پرداخته  ها نامه یابی منابع یونانی فالحت ریشهبه العربی 

    .است

و اثر مکمل  رانیمالک و زارع در ااند؛  نسبتاً پرشماراند،  دي کشاورزي را بررسی کردههاي اجتماعی و اقتصا آثاري که جنبه

ک ین کتاب یا .تمرکز کرده است يدارنیو زم يدارولیمرتبط با نظام ت يهابر مقولهران یانه ایخ میتداوم و تحول در تار؛ آن

شان درآمد ینان ایان و جانشیوغ سلجوقیر یکه به ز ییهانیگر سرزمید يران بلکه برایا يفقط برا ار است که نهیمرجع مع

ات ملموس یاز جزئ يا رهین کار گسترده است؛ ذخیا دامنۀ .دارد يز مطالب ارزشمندیو شام، ن یره، آناتولیازجمله عراق، جز

ز به یمنفرد ن ا دورهیک منطقه یاطالعات   میسنده از تعمیز نویپره .درست يخوب و درك انتقاد یک سندشناسی يبر مبنا

ده است ینکوش یواقع يرا لمبتون به معنایکننده است زجیهم گ يان کتاب تا اندازهیگر اید ياز سو .است یب ستودنیترت همان

با  يا در مقاله یران را پتروشفسکیانه ایخ دورة میدر تار یار مهم از مقطعیر بسیک تفسی .ق خود را انسجام بخشدیکه مواد تحق

به دست داده ) 537-483، صص 5، جلد جیران کمبریخ ایتار( » یلخانیران در دورة ایا ياقتصاد -یجتماعخ ایتار«عنوان 

محور نکه جدلیش از ایاش ب وهیبهره گرفته است، اما ش یستیک چارچوب مارکسیاز  یآشکار است که پتروشفسک .است

   .رسد یر مار کارا به نظیکرد بسین روینه موضوع ما ایاست و در زم یلیباشد تحل

 یشرق يهاشتر دولتین الگو مورد اقتباس بیا یدر دوره عباس .خته استیاز محققان را برانگ ياریعراق عالقه بس یوانینظام د

 یک بررسی .اند ن تمرکز کردهیت زمیریو مد يدارولینظام ت  طور خاص بر به یجهان اسالم قرار گرفت؛ اما مطالعات اندک

 يهاداده .به دست داده است يدر عراق در قرن سوم هجر يکشاورزدر دو فصل از  ییله را سامران مقوید از ایو جد یعموم

   .بدست آورد يز دوریاثر عبدالعز يالقرن الرابع الهجر یف يخ العراق االقتصادیتارتوان از  یز میرا ن يادیز

مورخ  يبرا يادیمطالب ز) امه ابن جعفربن آدم و قد ییحیوسف، یبه قلم ابو (» خراج«ک در رابطه با یکالس یمتون فقه

و نقد شده  ینین سه کار بازبین رابطه در ایتر در ایمیقد یقیات تحقیادب. قصبات در عراق دارند یوانیو امور د يولداریت

ت این و مالیر دییتغل دنت؛ یدن .ک، با ارجاع خاص به اوضاع عراقیدر دوره کالس یاسالم يریگ خراجگارد، فرد لوکه :است

مندرج  يهااز آموزه یو نقد حقوق یک بررسیشتر یب(یخراج در فقه اسالم؛ یطباطبائ ین مدرسیحس .سرانه در صدر اسالم

  .)یخیتار ینیت عیک واقعیطرح  يبرا ین متون تا کوششیدر ا
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ها با اهتمام میرزا  نامه در ایران انتشار و توجه به فالحت .شمار است این پیشینه در ایران بسیار محدود و تقریباً انگشت

او مجموعه چهار کتاب مربوط به فالحت را که بعدها مشخص  .آغاز گردید) ق1326-1259(الدوله عبدالغفار اصفهانی؛ نجم

در دوره جدید چاپ ارشادالزراعه  .ق به چاپ رساند1322اهللا بوده، در سال  ها آثار و احیاء رشیدالدین فضل شد یکی از آن

نامه اهم  ایرج افشار پس از معرفی فهرست .هاي مرتبط با فالحت در ایران بود تین گام در پژوهشتوسط محمد مشیري نخس

در  .اهللا همدانی را به چاپ رساندند احیاء رشیدالدین فضلو متون کشاورزي در زبان فارسی با همکاري منوچهر ستوده  آثار 

چاپ  .هایی درباره فن کشاورزي در اسالم  پرداخته است اي به مرور آگاهی مقدمه همین مجموعه مهدي محقق به طی مقاله

معرفت فالحت و مفاتیح االرزاق به ترتیب توسط ایرج افشار و هوشنگ ساعدلو از آخرین کارهاي این حوزه در ایران بوده 

  .است

 یناشرخی اظهار نظرها البته ب .در ایران نیز شایع است ،گفته دنیاي عربی توان گفت آفت پیش میي ایرانی ها در حوزه پژوهش

اصالح هاي پژوهشی جدید در کشور نیز  رواج شیوهنسبتاً دراز  يها در سالو  است یفالحت يها ق کتابیدق یاز عدم بررس

ط یو مح یعی، منابع طبيکشاورز یدانشنامه اسالمنمونه آن  .شود یتر تکرار م هیما یب یقید به طریبه همان سان و شا نشده و

نکه یا جالب توجه) 1390، یعامل(!گر منتشر خواهد شدیجلد د17کنون سه جلد از آن منتشر و ظاهراً در است که تا  ستیز

الفالحۀ  يدر اندلس بر مبنا يدانش کشاورز؛ نمونه آن مقاله راه یافته استز ین یپژوهشـ  یان مقاالت علمین روند در میا

اگر اعراب نبودند،  «مانند؛ ییها گزاره .است رمستندیو عمدتاً غ زیآم قخطا، اغرا یمطالب آکنده ازکه  است عوام  ابنۀ یاالندلس

از  يا به عنوان نمونهدرختان و گیاهان   هفاصل ا شاهد مثال آوردنی» تداش گام هم به جلو برنمی   یک  حتی  زراعت در اروپا

    )   1394احمدزاده، (.گذشته است يها شهیکرار کلمنابع و ت يمؤلف به محتوا یتوجه نشان از کم ...و ! ؟عوام  ابن یریاضیاتدانش 

نسبتاً جامع از  يری، ارائه تصویاز موضوع رساله به زبان فارس) هینه جامع و بلکه اول( ینه پژوهشیشین پینظر به فقدان هم 

 يها اف و برنامهاز اهد یکیدر شمار  ین دست از متون در پهنه تمدن اسالمیر و تحوالت ایین حوزه و تغیا يها ر نگاشتهیس

    .پژوهش حاضر قرار گرفت یاصل

 

 مشکالت پژوهش 

ده و به صورت ین متون به چاپ نرسیاز ا ینکه برخیچه ا .ها بود نامه به متن فالحت یپژوهش حاضر دسترس مشکلعمده 

ز ین یو بررس یعرفم يبه صورت انتقاد یحت ین نسخ، برخیان ایاز م .اند مختلف جهان پراکنده يها در کتابخانه ینسخ خط

است  يادآوریالبته الزم به  .صرف کرد ياز منابع وقت و توان نسبتاً باال يا ن مجموعهیچن يگردآور ينگارنده برا  .اند نشده
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ن منابع را در بر داشت و نگارنده را از یاز ا يا بخش عمده Filāḥa Texts Project ارائه شده در مجموعه  يکه خوشبختانه محتوا

و البته  یعرب يز که عموماً در کشورهایچاپ شده ن يها ان متنیاز م .از کردین یفرسا ب ر و طاقتیگ زمان يجستجوها ياریبس

   .کشور وجود ندارد يها در کتابخانه يا ده، متأسفانه  نسخهیا به چاپ رسیها در اسپان از آن یبخش بزرگ
 

 ساختار پژوهش

 یدوره اسالم يها نامه ف و قلمرو مباحث فالحتیتعربه  دومدر فصل ح هاي طر پس از کلیات بحث و طرح مسائل و پرسش

به بررسی زمینه تاریخی پژوهش » یعلم دوره اسالم« ین متون در منظومه کلیگاه ایق از جایدق یافتیدر يبرا .میا پرداخته

به همچنین  .نمود یم يضرورر و تحوالت آن ییو تغ یعلوم دوره اسالم يبند میگاه فالحت در تقسیجا یبررس .ایم پرداخته

قرار  یبررس يها محور بعد نامه فالحت رگذار و منابع عمدهیتأث يها ن سنتییتع ،یعلوم دوره اسالم یواسطه سرشت التقاط

 يها نیدر سرزم يدانش کشاورز يریگ شکل یادشده چگونگی يمحورها یبررسن فصل کوشش شده تا با یدر ا .ه استگرفت

شرح  ين سوم و چهارم هجروقر یط ین شاخه علمیت ایموسوم به دوره ترجمه و انتقال و تثب یندر برهه زمارا  یاسالم

هاي  هاي دوره اسالمی؛ نظام طبایعی، فالحت و نجوم و آموزه نامه در ادامه همین رویکرد سه مبناي عمده نظري فالحت .میده

    .ته استها مورد بررسی قرار گرف حدود و ثغور هر یک از آن .) اسالمی(دینی

اختصاص معرفی و بررسی منابع فالحتی جهان اسالم فصل دوم به به دلیل فقدان پیشینه پژوهشی منظم و منسجم در ایران، 

و به تفصیل معرفی  ،آثار جنبی فالحتی) ب هاي دوره اسالمی نامه فالحت)در این فصل دو دسته عمده منابع؛ الف .افته استی

   .مورد بررسی قرار گرفته استی ـ تحلیلی ها به صورت توصیف هر یک از آن

ایم دو  در این فصل کوشیده .هاي دوره اسالمی معرفی و ارزیابی شده است نامه کارکردها و تحوالت فنی فالحتفصل سوم در 

ها در حوزه آموزش و مدیریت کشاورزي دوره اسالمی و نیز کارکردهاي پزشکی و  نامه کارکرد اصلی فالحت

هاي دوره  نامه ارزیابی تحوالت فنی فالحت بهاین فصل بخش عمده همچنین  .ی این متون را معرفی کنیمشناس دارو/گیاه

در این قسمت ما با ارزیابی وجوه مختلف فنی این متون از قبیل نویسندگان و مخاطبان،  .اسالمی اختصاص یافته است

امکان هاي تجویز شده به سواالتی از قبیل  ی دستورالعملها و محتواي فنی و عمل نامه ها و مختصات جغرافیایی فالحت ویژگی

   .متون فالحتی پاسخ دهیمعملی و استفاده 

در  .بخش این پژوهش است دستورنامه فالحت دوره اسالمی که از مجموع مطالب و محتواي این متون استخراج شده پایان

هاي آن ارائه  دوره اسالمی در ذیل هر یک از سرفصلهاي  نامه این بخش می کوشیم تصویري نسبتاً جامع از محتواي فالحت
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  یو مبان يریگ ؛ شکلیدوره اسالم  سنت فالحت: فصل دوم

  ن آثاریو تدو يریگ رگذار در شکلیتاث يها و سنت یخینه تاریزم

  یخینه تاریزم) الف
ک قلمرو ین اقوام مختلف در ، از اندلس و مراکش تا هند و همبسته شدمسلمانانع یاستحکام قدرت نسبتاً سر

فراهم  ی، فرصت خاص"جهان اسالم" یبا عنوان کل در آنها یکسان شدن زبان و شکل زندگیو  ینیبزرگ د

ن یا .ابدیتوسعه و تکامل  يخ بشریدر تار علوماز ز یمتما یسنت یاست و اجتماع اسالمیس يهمپاآورد که 

 اکنونو بر اساس پژوهش نوآورانه  .داشت یود مشخصز نمینن مناطق یا يکشاورز يمایس ز دریان متمایجر

از  یعیوس يها انه و بخشیدر خاورم یت اسالمیت حاکمیبا تثب يواتسون از آغاز قرن سوم هجر کیکالس

فتوحات مسلمانان باعث شد  .به وجود آمدن مناطق یا يستم کشاورزیسدر  يا ترانه تحول عمدهیمد يها کرانه

ک قانون و در دراز یاز  يدیمدت نسبتاً مد يز بود، برایتنها بزرگ، بلکه متنوع ن فتح شده، که نه يها قلمرو

و مهاجرت  یتیم جمعیعظ يها ییجابجا .ت کنندیتبع یستم قانونیک سیک مذهب و یک زبان، یمدت از 

که تالش  ییها شدند، مهاجرت یفتح شده که مجبور به ترك موطن م ياز مردم در کشورها یاعراب و بخش

آور از  شگفت يا زهیشتر مناطق جهان اسالم آمیف آن محکوم به شکست است، در بیتوص یا حتیح یتوض يبرا

 ییها م قرارگاهیقد يایممتاز بود و در هر سه قاره دن یکیاز نظر استراتژ یحکومت اسالم .مردم به وجود آورد

افته بودند و در همه یعه توس ییک به تنهای، هر ين امپراتوریش از فتوحات مناطق مختلف ایپ .داشت

چه تحرك  )130- 31،ص1374واتسن، (.داشتند یراه و رسم متفاوت ياز علم تا کشاورز یزندگ يها نهیزم

 يها نییگر آید يها در قالب تجارت جهان اسالم و از سو دهیو اطالعات و ا يها و تکنولوژ مردم، کاال يباال

گسترده  يو اقتصاد یو مبادله فرهنگ ییآ د که موجب گردهمبو ین عواملیتر چون حج از مهم يا زانندهیبرانگ

وند دادند که موجب یپ يا مسلمانان را به شبکه ین تجارت و مذهب همراه با هم جوامع خارجیبنابر .شد یم

  )132،ص1374واتسن، (.ها شد ن قارهیارتباط ب


