كشاورزي در جزيرةالعرب قبل از اسالم
مهدي مينايي وفا



چکیدُ؛

شثِ جزیرُ عرتستاى خاستگاُ اسالم ٍ ،هحیطی است کِ در ًظر اتتذایی ،تیاتااًی خاا ی ا
گیاُ ٍ حیات تصَر هیشَد ،اها تا تأهل ٍ تررسی هعلَم هیشاَد کاِ هتٌاساة تاا ا لاین خاَد ٍ
جغرافیای حاکن تر هٌاطق گًَااگَى نى ،ا تٌاَگ گیااّی ٍ جااًَری خارای ترخاَردار اسات ٍ
هحصَالت هختلفی در هٌاطق هختلف نى کشت ٍ رگ هیشذُ است .ایي شٌاخت تاعث هیشاَد
ًَگ ًگرش ها تِ ایي هٌطقِ تغییر ًوایذ.در ایي تحقیق تِ اًَاگ رٍشْا ٍ ًیز هحصَالت کشاٍر ی
کِ در هٌاطق هختلف شثِ جزیرُ رایج تَد ،پرداختِ شذُ است.
ٍاشُّای کلیدی؛

کشاٍر ی ،درنهذ ،عصر جاّلی ،شثِ جزیرُ.

 داًؼپضٍُ عطح عِ رؽتِ تارٗخ تؾّ٘ع هؤعغِ آهَسػ عالٖ حَسٍٕ اهام رضا.
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هقدهِ؛

شزايت  ٚوطاٚزشی یىی اش اساسی تسیٗ ثرسٚ

ٔرس ْ  ٚاش سرا  ٜترسیٗ  ٚاِٚرنٗ

ضغُٞا  ٚزا ٟٞای تأٔنٗ ش٘دٌی ًٔ ٚنطت ٔیباضد ،ا٘ساٖ اش زٚش ٘خست خّمت  ٚپر
اش ٞةٛـ ب٘ ٝنا ،بًد اش ضٙاخت ٘سةت بٔ ٝحنف خ ٚ ٛآفسیدٜٞا ًٕ٘ ٚتٟرای ٔٛجر ٛز
آٖ ،اِٚنٗ ٔا  ٜغرایی و ٝبسای بسقسف وس ٖ ٘ناش خ ٛبسٌصید  ٚب ٝآٖ زٚی آٚز ٌ ،ناٞاٖ
ٔ ٚنٜٞٛا  ٚزٚیند٘یٞا بٚ ، ٛپ
ب ٝپسٚزش  ٚتِٛند ٔحػٛال
60

اش آضٙایی  ٚپی بس ٖ بٚ ٝیژٌیٞای ٌناٞراٖ ٘ ٚةاترا
وطاٚزشی زٚی آٚز  ٚتٛا٘ست ٔٛا غررایی ٔرٛز ٘نراش

خ ٛزا با وطت  ٚشزو افصایص ا  ٚ ٜز اختناز بٍنس .
سؤاَٞایی و ٝز ایٗ ٔماِ٘ ٝةاَ پاسخ ب ٝآٖٞا ٞستنٓ ایٙىٝ؛ آیا ز جزيرة اًِرس
وطت  ٚشزو غٛز

ٔیٌسفت ٝاست یا خنس؟  ٚز چٙٔ ٝاقمی بٜ ٛ؟  ٚچٛ٘ ٝو وطرت ٚ

شزايتی ا٘جاْ ٔیضد ٜاست؟ تأثنس ایٗ فًاِنت بس حنرا
جزية اًِس

التػرا ی ٘ ٚرٛو تًأرُ ٔرس ْ

با سایس ٔٙاقك آٖ چ ٝب ٜ ٛاست؟

ز إٞنت وطت  ٚشزو پنأةسٌسأی اسالْ فسٔ٘ ٛدٞ :س و
وُٙازى زا سنسا

وٙد ،چٙاٖ است ؤ ٝؤٔٗ تطٝٙاى زا سنسا

زخرت تراوى یرا

وس  ٜباضد 1.أاْ غا ق

فسٔ٘ ٛد :شزايت وٙند  ٚزخت بىازید ،ب ٝخداى سٌٙٛد ؤ ٝس ٔاٖ ٞنچ وازى حالِتس ٚ
پاونصٜتس اش ایٗ ٘داز٘د.
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فسؼ ٔا بس ایٗ است و ٝيّی زغٓ خطه  ٚبنابا٘ی بر ٖ ٛجزيرة اًِرس

ز اوررس

ٔٙاقك ،وطت  ٚشزو ز ٔٙاقك ٔختّف آٖ ا٘جاْ ٔیضد ٚ ٜتأثنس شیا ی ٘نص برس اخرالق ٚ
زفتاز ٔس ْ آٖ اضت ٝاست.
آثار زراعت ٍ کشاٍرزی تر حیات ٍ اخالق جاهعِ

شزايت ز ٞس سرسشٔنٙی ور ٝازای شٔرنٗ ٔٙاسرا ،باز٘ردٌی ورافی ،چطرٕٞٝرای
جٛضاٖ ،زٞ ٚای جازی ٚ ،چاٞ ٜرای پرسآ

باضرد لابرُ ٔطراٞد ٜاسرتٚ .جر ٛآ

ٚ

 .1الٌّثّٖ :هي عقى طلحٔ أٍ عذرٓ ،فكأًّوا عقى هؤهٌا هني ظونئ »1« .الح٘نآ ،تزخونِ احونذآرام ،ج ،5ؿ ،507 :اس
ٍعائل الؾ٘عِ ج.12
 .2اإلهام الصّادق :اسرعَا ٍ اغزعَا ٍ ،اللِّ ها عول الٌّاط عوال أحلّ ٍ أط٘ة هٌِ .الح٘آ ،تزخونِ احونذآرام ،ج ،5ؿ:
.510

کشاٍرزی در جسیرٓ العرب قثل از اسالم

وطاٚزشی آ٘مدز ٔ ٚ ٟٓازشضٕٙد است وٙٔ ٝكمٝای و ٝازای آ

است ز خٛضرةخت ٚ

بدبخت ٘أندٖ افسا تأثنس ٌراز ب ٜ ٛاست؛ "والسعيذ في جزيرة العرةة رل ولرذ فري

ستوطنة رات بء .فهو في عيشة هنيئة راضية"...،

1

اش سٛی یٍس ،آثاز تٕدٖ  ٚضىٛفایی ش٘دٌی اجتٕايی ز ایٗ ٔٙاقك بسناز ٔطاٞدٜ
ٔیض ، ٛتٕدٖٞا غاِةا ز جایی ضىُ ٌسفت ٚ ٝزضد یافت ٝاست و ٝآ

فساٚاٖ  ٚأىا٘را

ش٘دٌی ٚج ٛاضت ٝاست؛ ِرا حتی تٕدٖ جاّٞی زا ؤٕ ٝىٗ است بسنازی لائُ بر ٝآٖ
٘ةاضٙد ،ب ٝتًةنس ٘ٛیسٙد ٜإِفػُ ز ٔٙاقك جٛٙبی ضة ٝجصیس ،ٜب ٝخػرٛظ یٕرٗ لابرُ
ٔطاٞد ٜاست؛ ایٗ ٔٙاقك ازای ٚؾًنتی ٔتًا َٔ ،سوص زحٕت  ٚضسْ ًٕ٘ٚت ٚاحساس
است ،آ

فساٚاٖ  ٚشٔنٗ ٔستًد از ٚ ٚیژٌیٞایی و ٝجاٖ زا ٘ٛاشش  ٚايػا

ٔیوٙدِ ،را ٔس ٔا٘ص٘ ،سةت ب ٝسایس ٔٙاقك ضة ٝجصیس٘ ،ٜسْ خ ٚ ٛساشضىازتس٘د،

زا آزاْ
2

ازای

زٚحن ٝتًإٞ ٚ ٖٚىازی ٞستٙد ٚ ،3ایٗ خ ٛيأرُ پایردازی  ٚضرىُ ٌنرسی تٕردٖ ٚ
ٔهاٞس تٕد٘ی خٛاٞد ب. ٛ
با ایٗ ٚج ، ٛجزية اًِس

ٚیژٌیٞای الّنٕی  ٚغرٛز ٞرای ٔتٙرٛو ٔ ٚختّفری

از  ،بخص يٕد ٜایٗ ٔٙكم ٝبِ ٝنُ يدْ ٚج ٛخان ٔٙاسرا  ٚفمرداٖ باز٘ردٌی  ٚآ
وافی ،فالد پٛضص ٌناٞی  ٚغنس لابُ وطت  ٚشزو ٔیباضد ،أا بخصٞایی اش آٖ ٔسرتًد
وطاٚزشی  ٚباغةا٘ی  ...ٚب ٚ ٜ ٛاش ٘صٚال

جٛی یا آ ٞرای جرازی بسخرٛز از اسرت ٚ

ٔتٙاسا با ضسایف الّنٕی خٔ ٛحػٛالتی زا تِٛند ٔیوٙٙد .ز وٙاز ایٗ ٔسأِ ،ٝضغُٞای
ٔستمنٓ  ٚغنس ٔستمنٓ ضىُ ٔیٌنس  ٚلساز ا ٞا ًٔ ٚأالتی ٔتٙاسا ٔ ٚتجرا٘

بسلرساز

ٔیٌس  .لساز ا ٞایی چٖٛ؛ ٔصازئ ،ٝسالا  ٚ ،ضغُٞرایی چر ٖٛوطراٚزشی ،باغةرا٘ی،
ٍٟ٘ةا٘ی ،آسنابا٘ی ،يّٛف ٝفسٚضی  ...ٚو ٝز جای خ ٛب ٝآٖ پس اخت ٝخٛاٞد ضد.

ٍ " .1فٖ ّذُ الوَاضع ًدذ الحضارٓ الداّل٘ٔ ٍ هي آثارّا ًغتٌثط التارٗخ الداّلٖ ٍ فْ٘نا ًنزٕ هعنذى الزونٔ ٍ هنَطي
الل٘ي ٍ الذهائٔ ،لوا فْ٘ا هي ظزف تْذأ الٌفظ ٍ تزٗح األعصاب "...الوفصل ،خلذ  ،7ؿ.12
 .2الوفصل فٖ تارٗخ العزب وثل االعالم ،ج.13/7
 .3الوفصل فٖ تارٗخ العزب وثل االعالم ،ج.13/7
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هْن تریي ٍ اصلی تریي هراکس کشت ٍزرع در جزیرۀ العرب
الف .یوي

یٕٗ ز جٛٙبی تسیٗ ٘مكر ٝيسبسرتاٖ  ٚز وٙراز سرٛاحُ خّرن يردٖ لرساز از ،
شزايت  ٚوطاٚزشی اساسی تسیٗ زا ٜوسا زآٔد یٕٗ  ٚبمنٙٔ ٝاقك جٛٙبی يسبسرتاٖ ٚ
٘نص ٞسجا و ٝباز٘دٌی  ٚآ

فساٚاٖ است ٔیباضد.وطاٚزشی ز یٕٗ ب ٝس ٝضىُ؛ ٔستمُ

(يدٜای بسای خ ٚ ٛز شٔنٗٞای ٔسبٛـ ب ٝخ ٛوطت ٚشزو اضتٙد) ،اجرازٌ( ٜسٞٚری
ب ٝيٛٙاٖ اجنس بسای ٔالورنٗ ٚشٔرنٗ ازاٖ ورازٔی ٕ٘٘ ٛرد)ٔٚ ،طرازوت ( ٔطرازوت برا
62

یٍساٖ) ب . ٛورس

اغكالحا

وطاٚزشی ز جٛٙ

 ٚیٕٗ اش سٛییٚ ٚ ،ج ٛلٙا ٞرا

 ٚسدٞا اش سٛی یٍس٘ ،طا٘ٚ ٝسًت وطاٚزشی ز ایٗ ٔٙكمٔ ٝیباضد.
ب .یثرب

ز غدز اسالْ ز ضٕاَ ٔدی ٝٙب ٝسةا ٚج ٛچطٕٞٝا  ٚچراٜٞرا ،زختراٖ خسٔرا
غسس ضد ٚ ٜوطاٚزشی  ٚشزايت ز آٖ ٔتدا َٚب ٜ ٛاست 1.اش ضٕاَ یررس

بر ٝسرٕت

فّسكنٗ ،ب ٝسةا ٚج ٛآ  ،زٚستاٞای ٔختّف ٔ ٚسىٗٞایی ایجا ضد ٜب ، ٛو ٝيالٜٚ
بس وطاٚزشی  ٚباغدازی ،ب ٝسةا يةٛز وازٚاٖٞای تجازی ،اش ز٘ٚك ٔ ٚد٘نت بسخرٛز از
ب. ٛ
یرس

آٟ٘ا ب ٝسكح شٔنٗ ٘ص یره بر ٚ ٛا٘تمراَ آ

ب ٝسةا حفس چاٜٞایی و ٝآ

بسای وطاٚزشی ،ز وٙاز استًدا خان ٘ ٚنص اغرالحا

بر ٝيٕرُ آٔرد ٜز خرانٞرای

٘أسغ ، ٛاش ز٘ٚك شزايرت  ٚباغردازی بسخرٛز از بر٘ ، ٛخّسرتاٖ  ٚشزايرت ،ز وٙراز
باغدازی ،سسسةصی خاغی ب ٝآٖ بخطند ٜبٕٞ ٚ ٛنٗ ٔصازو ،أٛاَ پان شیا ی زا ٘ػنا
آٟ٘ا وس  ٜب ، ٛب٘ ٝحٛی و ٝبسخی اش آٟ٘ا ،اش ثسٚتٕٙداٖ ب٘ ٛدٌ .را ٜآ
و ٝز حسٙٔ - ٜكمٝای ز ٘ص یىی یرس
ٔی ا ٘د.

زا اش اسرتخسٞایی

 -ایجا ٕ٘ ٜ ٛب٘ ٛرد ،برٔ ٝرصازو خر ٛا٘تمراَ

2

ز سای ٝزختاٖ ٘خُ ب ٝوطت حةٛبا
 .1الوفصل فٖ تارٗخ العزب وثل االعالم ،ج40/7
 .2الوفصل فٖ تارٗخ العزب وثل االعالم ،ج41/7
 .3الوفصل فٖ تارٗخ العزب وثل االعالم ،ج.42/7

 ٚسةصیجا

ٔریپس اختٙرد ٚ 3زؾرٕٗ برا

کشاٍرزی در جسیرٓ العرب قثل از اسالم

بٟسٌ ٜنسی اش زٚشٞای ٚاز اتی اش ضاْ  ٚيساق ،ب ٝوطت ٔحػرٛال

جدیرد ،اش جّٕرٝ

خسبصٔ ٜیپس اختٙد ٚ 1ز وطاٚزشی تٛٙو اضتٙدٞ.سچٙد بسخی لائّٙد و ٝا٘ػاز ز ٔدیٙرٝ
ب ٝسةا زٌنسی و ٝبنٗ اٚس  ٚخصزج ب ٛاش وطاٚزشی باش ٔا٘د ٜب٘ ٛد  ٚبنطتس شزايت
ٔدی ٝٙز ست ی ٟٛب. ٛ

2

ج .تقیع

اش جّٕٙٔ ٝاقك اقساف ٔدی ٝٙو ٝخاستٍا٘ ٜژا  ،اغرُ  ٚبرٗ ٔایرٞٝرای زخرت ز
جزية اًِس

بٌٞٝ٘ٛ ٚ ٜ ٛای ٔختّف ز آٖ بًُٕ ٔیآٔد ،بمنرى اسرتٔ .ىراٖ ٚسرنًی

بمنى ٘أندٔ ٜیضد و ٝز آٖ زختی باضدٞ ،س چٙد أسٚش ٜبٔ ٝمةرسٔ ٜطرٟٛزی ز ٔدیٙرٝ
ٌفتٔ ٝیض . ٛاش آٖ زٞ ٚس ٌس ٚ ٜٚفس ی ازای بمنى ب ٛب ٝقٛزی و« ٝبمنى اِخنُ ،بمنرى
الخبجبۀ ،بمنى اِصبنس ًٔ»...ٚسٚف ب. ٛ

3

د .فدک

اش جّٕٙٔ ٝاقك حاغّخنص ز ٔحد ٜ ٚیرس ٚ ،ا ی غسس ز ٘ص یىی فدن است.
ّـ .جرف

اش جّٕ ٝسسشٔنٗٞایی بر ٛور ٝز آٖ بر ٝضرىُ ازبرا

 ٚزينتری شزايرت ا٘جراْ

ٔیٌسفت ،سسشٔنٗ "جسف" ب ٝفاغّ ٝسٔ ٝایّی ز ٘ص یىی ٔدیٙر ٝبر ٛور ٝبر ٝيٕرسبٗ
خكا

اختػاظ اضرت .يةرداِسحٕٗبرٗ يرٛف ٘نرص ز ایرٗ ٔٙكمر ٝشٔرنٗ شزايری ٚ

وطاٚزشی اضت و ٝش٘دٌی ساِنا٘ ٝخ ٛزا اش آٖ تأٔنٗ ٔیورس  ٚباضرن ٜٛخراظ  ٚبرٝ
وٕه سنستٓ ا٘تماَ آ

با ضةىٝی اش چاٜٞا آبنازی ٔیضد ٜاست.

4

ٍٍ .ادی ّجر

اش ٔٙاقمی و ٝب ٝسةا اجتٕاو ا٘ساٖٞا ٘ ٚنص ٚج ٛآ
است و ٝز ضسق ضة ٝجصیس ٜاست ،أا بِ ٝنُ ساوٗ ب ٖ ٛآ
٘داضتٗ آٖ ،بنٕازی ٚبا ز آٖ ضایى ب. ٛ
 .1الوفصل فٖ تارٗخ العزب وثل االعالم ،ج.43/7
 .2الوفصل فٖ تارٗخ العزب وثل االعالم ،ج.43/7
 .3الوفصل فٖ تارٗخ العزب وثل االعالم ،ج.42/7
 .4الوفصل فٖ تارٗخ العزب وثل االعالم ،ج.42/7
 .5الوفصل فٖ تارٗخ العزب وثل االعالم ،ج.44/7

5

ٔٛز تٛج ٝبٚ ٛا ی ٞجرس
ز ایٗ لسٕت  ٚجسیراٖ
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ز .أحساء

اش یٍس ٔٙاقك ضسلی ٔطٟٛز ب ٝشزايت  ٚوطاٚزشی ،أحساء اسرت .اش ٔحػرٛال
آٖ ٘خُ  ٚبسخی سةصیٞا ٔیباضد.
ح .هکِ

لسآٖ وسیٓ اش شباٖ حؿس

ابساٞنٓٔ ىّ ٝزا سسشٔنٙی بی آ

 ٚيّف  ٚغنس لابرُ

وطت  ٚشزو ًٔسفی ٔیٕ٘اید وٞ ٝنچ ٘ ٛو شزايتی ز آٖ ا٘جاْ ٕ٘یٌسفت.
«رَّبَّنَب إِنىّ أَسِكَنتُ ِل رُرِّيَّتىِ بِوَادٍ غَيةُِ رِى زَرِعٍ عِنرذَ بَيِتِر َ الُحُرَرةرِ رَبَّنَرب لِيُُِيحُرواُ
64

الصَّلَو َ فَبجِعَلُ أَفُِذَ ً ِّلَ النبسِ تهَُوِى إِلَيهِمِ وَ ارِزُقُهُم ِّلَ الثحَةَاتِ لَعَلهُمِ يَشُكُةُونَ» (سٛزٜ
ابساٞنٓ آی)37ٝ
ٔفسسٌساٖ ٔای،ٝيالٔ ٝقةاقةاییٔ ،ی٘ٛیسد:
«ٔمػ ٛاش" غَنِسِ ذِی شَزِوٍ" "،غنس ذى ٔصزٚو" است ،آٖ قٛز تًةنس وس تا تاونرد زا
بسسا٘د ٚ ،ز ٘داضتٗ زٚیند٘ى ٔةاِغٕ٘ ٝاید ،چ ٖٛجّٕٔ ٝروٛز بكٛزى وٌ ٝفتٝا٘د يالٜٚ
بس الِت بس ٘ة ٖ ٛشزايت ،ایٗ ًٔٙرا زا ٞرٓ ٔرىزسرا٘د ور ٝشٔرنٗ غنرس ذى شزو اغرال
ضایستٍى شزايت زا ٘داز ٔ ،رال ضٛزٜشاز  ٚیا زیٍصاز است ٚ ،آٖ ٔٛا ى و ٝزٚینرد٘ىٞرا
ز زٚیندٖ احتناج از٘د ،زا ٘داز  ،بر ٝخرالف آٖ تًةنرس یٍرس ور ٝفمرف ٘ةر ٖ ٛشزو زا
ٔىزسا٘د ٚ ،ایٗ ٘ىت ٝز جّٕ« ٝقُةُآنبً عَةَبِيًّب غَيِةَ رِي عِوَجٍ -لسآ٘ى يسبى غنس ًٔٛج»٘ 1نرص
ٞست».

2

ط .طائف

ٔٙكمٝای ز ٘ص یىی ٔى ٝو ٝب ٝسةا وطاٚزشی  ٚشزايت  ٚباغا ٘ ،مص ٕٟٔی ز
تأٔنٗ ازشاق أ ُٞى ٚ ٝسایس بال اضت .ایٗ ٔٙكمًٕ٘ ٚ ٝتٞرای آٖ ،اسرتجابت يرای
حؿس

ابساٞنٓ است ،آٖ ٍٙٞاْ وٞ ٝاجس  ٚاسٕاينُ زا ب ٝفسٔراٖ خردا ز سرسشٔنٗ

ٔى ٝزٞا وس  ٚب ٝپنطٍا ٜخدای تًاِی يا ٕ٘ ٛوٝ؛« ...وَ ارِزُقُهُرم ِّرلَ الثحَرةَاتِ لَعَلهُرمِ

يَشُكُةُونَ» ٔ ٚطًس ب ٝایٗ ٔكّا زٚایتی است و ٝاش ٚجٔ ٛةرازن أراْ زؾرا زسرندٜ
است؛
 .1عَرُ هثارکِ سهز.28 /
 .2تزخوِ الو٘شاى ،ج ،12ؿ.111 :

کشاٍرزی در جسیرٓ العرب قثل از اسالم

«آٍ٘ا ٜو ٝابساٞنٓ با خدای خ٘ ٛجٛا وس  ٚزخٛاست ٕ٘ ٛو ٝا ُٞایرٗ سرسشٔنٗ
زا اش ٞس ثٕسٜای ٘ػنا فسٔا ،خدا٘ٚد ب ٝلكًٝی اش از ٖ أس فسٔر ، ٛپر
ٔنٌ ٜٛس ید تا آ٘جا و ٝخا٘ ٝزا فسا ٌسفت ،سپ

ازای ثٕرسٚ ٜ

أس فسٔ ٛتا ب ٝایٗ ٔٛؾى ٔایُ ض ٛوٝ

قائف ٘أندٔ ٜیضٚ ، ٛبٕٞ ٝنٗ ِنُ ب ٝقائف ٘أند ٜضد».

1

ی .یواهِ یا جَف

اش ازاؾی ٙٔ ٚاقك حاغّخنص و ٝب ٝسةا ٚج ٛآ

شیس شٔنٙی ز سكح ٘ص یه برٝ

شٔنٗ ٘ ٚنص چطٕٞٝای فساٚاٖ اش أىاٖ  ٚشٔن ٝٙوطاٚزشی خٛبی بسخٛز از ب. ٛ

2

هحصَالت زراعی ٍ کشاٍرزی

آ٘چ ٝاش ٔكاًِٙٔ ٝاقك ٔختّف ضة ٝجصیس ٜب ٝست ٔیآید -بسخالف تػٛز ابتدایی
 ٚئٕٛی اش سسشٔنٗ حجاش  -باید ٌفت و ٝایٗ ٔٙكم ٝاش تٙرٛو ٔحػرٛال

وطراٚزشی،

اِةت ٝبا پساوٙدٌی جغسافنایی خاظ خ ٛبسخٛز از اسرت ور ٝز  ٚبخرص ٔحػرٛال
باغی  ٚوطاٚزشی لابُ قسح است.
وطاٚزشی آٖ ٔیتٛاٖ بٝ؛ ٌٙدْ ،ج ،ٛيدس ،پناشِٛ ،بنا 3بس٘ ،4

اش جّٕٔ ٝحػٛال

بالالٔ 5اش  ...ٚوٞ ٝسیه ازای السأی است اضاز ٜوس  ،ب ٝيٙرٛاٖ ٕ٘٘ٛرٌٙ ٝردْ ازا ی
ا٘ٛايی است و ٝبس حسا خػٛغنت ٞس ٘ٛو٘ ،اْ ٚیژٜی از  ،اش لةنُ؛ بُس ،حنطۀ ،لٕرح،
بنؿاء ،سٕساء ،بثنیۀ .ونفنت آٖ ٘نص بس حسا ٔٙاقك ٔتفاٚ
ٔسبٛـ ب ٝقائف ٔیباضد.

است  ٚبٟتسیٗ شزايت ٌٙدْ

6

هحصَالت تاغی ٍ جالیسی

اش جّٕٔ ٝحػٛال

باغی ر يال ٜٚبس ٘خُ خسٔا و ٝز بنطتس ٔٙاقك حجراش غرسس

 .1الثزّاى فٖ تفغ٘ز القزآى ،اس علل الؾزاٗع ،ج ،2ؿ -]4[ /5767 _ 442اتي تاتَِٗ :ونا ::حنذثٌاعلٖ تني حناتن ،ونا::
حذثٌٖ هحوذ تي خعفز ٍ علٖ تي عل٘واى ،واال :حذثٌا أحوذتي هحوذ ،وا ::وا :الزضا (علِ٘ الغالم)« :أتذرٕ لن عنو٘
(الطائف) الطائف؟» ول  :ال .وا« ::ألى اهلل عش ٍ خل لوا دعاُ إتزاّ٘ن (علِ٘ الغالم) أى ٗزسق أّلِ هي کل الثوزات ،أهنز
وطعٔ هي األرض ًفظ ارتة ثوارّا حتى طاف تالث٘  ،ثن أهزّا أى تٌصز فئلى ّذا الوَضع الذٕ عوٖ الطائف ،فلنذل
عو٘ الطائف».
 .2الوفصل فٖ تارٗخ العزب وثل االعالم ،ج.38/7
 .3الثِ٘قُِ٘ٓٔ .:حة أَکثز هي الدٔلْثاى أَخضز ٗؤکل هخثَساً ٍ هطثَخاًٍ تُعٕلَفُِ الثقَز ٍ َّ تالؾام کث٘ز؛ (لغاى العزب).
 .4الوفصل ،ج ،7ؿ .59الزُّسّ( -ى) :تزًح .اٗي ٍاصُ لغتى اع در (األَرٔسّ) ًٍَٗاًى اع (.فزٌّگ اتدذٕ).
 .5الفطٌِ٘.
 .6الوفصل فٖ تارٗخ العزب وثل االعالم ،ج.58/7
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ٔیض ٛر زخت سدز ،وُٙاز٘ ....،نص وطت ٔیض . ٛاش جّٕٔ ٝحػٛال

باغی  ٚجراِنصی؛

اٍ٘ٛز ،خناز ،خناز چٕةسٛ٘ ،يی خسبص 1،ٜبمُ(سةصی خٛز ٖ) ٚ 2سنس 3زا ٔیتٛاٖ ٘اْ بس .
اًَاع درختاى از لحاظ هٌاطق رشد

 -1باغی  ٚپسٚزضیٚ -2 ،حطی -3 ،وٞٛستا٘ی -4 ٚ ،يا ی
زختاٖ ٔن ٜٛز ضة ٝجصیس ٜجای خ ٛزا از٘د ٙٔ ٚاقمی ب ٝایٗ أس ٔیپس اش٘د ورٝ
ازای ضسایف ٔسايد ٙٔ ٚاسا باضٙد .اش جّٕ ٝایٗ ٔٙاقك قائف  ٚیٕٗ ٔیباضٙد ور ٝبرٝ
جٟت ٚیژٌیٞای خاظ  ٚآ
66

وافی؛ باغدازی  ٚوطاٚزشی اش ز٘ٚرك خراظ بسخرٛز از

ب ٚ ٜ ٛاضتغاَ يٕد ٜز ایٗ ٔٙكم ٝزا ب ٝخ ٛاختػاظ ا  ٚ ٜزآٔرد اوررس ٔرس ْ آٖ اش
ٕٞنٗ قسیك ٔیباضدٔ .س ْ ایٗ ٙٔ ٚكم ٝبخػٛظ ب ٝأس باغدازی اٞتٕاْ ٚیژٜی از٘رد
تا آ٘جا و ٝبسخی زختاٖ ٟ٘ ٚاَٞای خ ٛزا اش ضراْ ،افسیمرا ٙٞ ٚرد ور ٝاش ٔسغٛبنرت ٚ
ونفنت ٔكّٛ

بسخٛز از٘د ٚاز ٔیوٙٙد ،ز ٘تنج ٝاسأی غنرس يسبری آٟ٘را ور ٝغاِةرا اش

ٕٞاٖ ٔةدأ زختاٖ ٟ٘ ٚاَٞا اخر ضدٚ ،ٜاز ا بنا

 ٚشباٖ يس

جاّٞی ضد ٜاسرت 4.اش

جّٕ ٝزختاٖ ًٔسٚف؛ شیتٚ ٖٛحطی و ٝبنطتس ز ٔٙاقك وٞٛستا٘ی  ٚازتفايرا

اسرت،

ٌناٞی و ٝاش آٖ زٚغٙی استخساج ٔیوٙٙد ب٘ ٝاْ "لكساٖ" و ٝز پٛضا٘دٖ ٔٙافر  ٚزٚش٘ٞٝا
استفا ٔ ٜیض ٚ ٛاش چٛ

آٖ ٔسٛاوی و ٝب« ٝازان» ٔطٟٛز است ،تِٛند ٔیض5. ٛحٕاـ

زختی ضةن ٝشیت ٖٛو ٝبسي  ٚبرٛی خرٛبی از  ٚزضرىاف ورٜٞٛرا زضرد ٔریوٙرد ٚ
ٔنٜٞٛایی ضةن ٝشیتِٚ ٖٛری وٛچره  ٚزٍٟ٘رای ٔختّرف از « 6.أِتأِرا»« ،اِطرٛحف» ٚ
«اِٙةى» اش یٍس زختاٖ ٚحطی ایٗ ٔٙاقك ٔیباضد 7.زختاٖ وٞٛی بسنازی ذوس ضد ٜوٝ
اضاز ٜب ٝآٟ٘ا ٔجاَ یٍسی ٔیقّةد.

8

 .1الفَقَُّط( -ى)ًَ :عٖ خزتشُ(.فزٌّگ اتدذٕ).
 .2الثٓقْل -خثٔقَُ( :ى) :تزگ٘اّاى ٍتزُتار خَردًى اطالق هنىؽنَد ،عنثش خنَردى .الثٓقْلَنآٍ  -تناولَا ،گًَنِا ؾن٘زٌٗى
هعزٍف .اٗي ٍاصُ تزکى اع (.فزٌّگ اتدذٕ).
 .3الثَُّم( -ى) :ع٘ز ،کِ تزا خَؽثَ کزدى غذا تَٗضُ گَؽ اسآى اعتفادُ هىؽَد (فزٌّگ اتدذٕ).
 .4الوفصل فٖ تارٗخ العزب وثل االعالم ،ج.77/7
 .5الوفصل فٖ تارٗخ العزب وثل االعالم ،ج.78/7
 .6الوفصل فٖ تارٗخ العزب وثل االعالم ،ج.78/7
 .7الوفصل فٖ تارٗخ العزب وثل االعالم ،ج.79/7
 .8عالووٌذاى را تِ الوفصل خلذ  7صفحِ  78الٖ  88ارخاع هٖدّ٘ن.
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گیاّاى خَد رٍ

ٌناٞاٖ خ ٛز ٚ ٚوٓ یابی ز ضة ٝجصیس ٜزضد ٔیوٙد و ٝبسخری ٔػرسف ازٚیری
اضت ٚ ٝبسخی ٘نص بسای خٛضةٛوس ٖ  ٚبسخی ٘نص ب ٝيٙرٛاٖ خرٛزان حنٛا٘را
ٔیضد«.حٙهُ» ز ٘ص يس

اسرتفا ٜ

بسناز ًٔسٚف است و ٝبٚ ٝسنّ ٝآٖ بنٕرازیٞرا زا ٔرداٚا ٚ

أساؼ شیا ی زا ًٔاِجٔ ٝیوس ٘د  ٚبسای آٖ ازشش بسنازی لائُ ب٘ ٛد 1.بسخری ٌناٞراٖ
خاز از ز ضة ٝجصیس ٜب ٝغٛز
ًِٕٔٛی  ٚبًؿی پ

فساٚاٖ  ٚپساوٙدٚ ٜجر ٛاز ور ٝئٕٛرا بر ٝغرٛز

اش وٛبندٖ خازٞا ،ب ٝيٛٙاٖ يّٛف ٝاْٞا ٔٛز استفا  ٜلساز ٔیٌنس

و ٝب« ٝذٚاِطَّٛو»ٝیا خاز از ضٟس

از٘د.

67

درختاى از لحاظ ثورُ ٍ هیَُ

تٛٙو زخت ٘نص اش ٘ىا

لابُ تٛج ٝز ضة ٝجصیرس ٜاسرت .اش زختراٖ پساوٙردٚ ٜ

ٔما ْٚبنابا٘ی ،تا باٌٞای آبا  ٚزختاٖ سسسةص ٘ ٚنص ٚجرٔ ٛترساوٓ زختراٖ ز بسخری
ٔٙاقك آٖ و ٝز فازسی ج٘ ٍُٙأندٔ ٜیض ٚ ٛز شباٖ يرس

جراّٞی اسرأی  ٚاِفرال

ٔختّفی بسای ا٘ٛاو آٖ ٚؾى ضد ٜب ، ٛو ٝحاوی اش ٚج ٛایٗ ٌ ٝ٘ٛجٍُٞٙا ٙٔ ٚاقك پرس
زخت است 2.زختاٖ ب ٚ ٝلسٓ ٔرٕس  ٚغنس ٔرٕس تمسنٓ ٔیض ٛو ٝاش زخت غنس ٔرٕس
بسای آتص  ٚتٟن ٝذغاَ ٚ 3ساخت خا٘ ...ٚ ٝاستفا ٔ ٜریضرد ور ٝز ورٜٞٛرای «السّرةا »
زختاٖ خٛبی ٚج ٛاضت٘ 4.خُ اش زختاٖ ضایى ب ، ٛبسخی زختاٖ ٔن ٓٞ ٜٛز ایرٗ
سسشٔنٗ یافت ٔیضد .زخت ٘خُ ز ٞسجایی و ٝا٘ردوی آ

یافرت ٔریضرد  ٚا٘رٝای

افطا٘دٔ ٜیضد ،أىاٖ زضد اضت ِ ٚرا ز ٘ماـ ٔختّف حجاش لابُ ٔطاٞد ٜاست٘ ،خُ
زختی است غةٛز ٔ ٚما ْٚز بسابس بی آبی ٌ ٚسٔا.
اش آ٘جا و ٝايسا

غاِةا ٘اٌصیس ب ٝجابجایی ٘ ٚمُ ٔىراٖ اش جرایی بر ٝجرای یٍرس

ب٘ ٛد ٔ ٚا٘ٙد ضٟس ٘طنٙاٖ یا ا ُٞحؿس أىاٖ یىجا ٘طنٙی ٘داضتٙدِ ،را ًٕٔٛال وٕترس برٝ
غسس زخت الداْ ٔیٕ٘٘ ٛد  ٚآ٘چر ٝور ٝایجرا ٔریٕ٘٘ ٛدٔ،حردًٔ ٚ ٚرد ٚب. ٛبرٝ
جص زختاٖ ٘خُ  ٚبسخی شزايا

ضایى ٛٔ ٚز ٘ناش  ٚش ٚباش  ،ٜأىاٖ وطت یرا غرسس

 .1الوفصل فٖ تارٗخ العزب وثل االعالم ،ج.62/7
 .2الوفصل فٖ تارٗخ العزب وثل االعالم ،ج 89/7تا .92
 .3الوفصل فٖ تارٗخ العزب وثل االعالم ،ج.92/7
 .4الوفصل فٖ تارٗخ العزب وثل االعالم ،ج.66/7
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بسایطاٖ ٚج٘ ٛداضت.
٘خُ و ٝزخت خسٔاست ،ازای ٔصازو  ٚباغاتی است و ٝئٕٛا بر ٝسرت خرٛ
افسا ایجا ٔیض ٛتا جایی و ٝبٔ ٝحّی و ٝزخت ٘خُ وطت ٚشزو ٔیضر« ٛاِٙخنرُ،
ٔٙخُٔ ،صزو اِٙخُ»ٔی ٌٛیٙد .اش ٕٟٔتسیٗ ٔ ٚطٟٛزتسیٗ ٔٙاقمی و٘ ٝخُ ز آٖ شزايرت
ٔیضٙٔ ، ٛكم٘ ٝجساٖ استِٚ 1،ی ٔطٟٛزتسیٗ ٔىراٖ اش ِحرال خسٔرا «ٞجرس» «ٚخنةرس»
«ٚتنٕاء« »2یٕأ »3ٝاست و ٝب ٝسةا ورس
یرس
68

خسٔا  ٚونفنت آٖ ًٔسٚف استٕٞ4.چٙرنٗ اش

ب ٝسٕت ضٕاَ  ٚضاْ ٘نص ازای ٘خُٞای بسناز ًٔ ٚسٚفی اسرت ،تاجرایی ور ٝز

ضًس ٔٙتسا ب ٝأسیءاِمن

اش ورس

آٖ تٕجند  ٚتًسیف ضد ٜاسرت؛ علرون بننابیير

فوق عُح یجة ة نخل أو یجنة يثةة

5

٘خُ ا٘ٛايی از و ٝب ٝاختػاز؛ اِػرسفاٖ ،اِةس٘ری ،اِتًؿرٛؼ ،اِةحر ،ٖٛاِسرسی،
اِّػف ،اِفحاحنُ ،إِجتةری ،اِجًرا ی ،اِطرٕازیخ إِطرٕس ،،اِةنراؼ ،اِسرٛا ٘أنردٜ
ٔیض ٛو ٝبس اساس،قًٓ ،زً٘ ،ونفنتٙٔ ،كمٔ ...ٚ ٝیباضد.

6

اًگَر

«وُسْ» اغكالحی است و ٝبسای زخت اٍ٘ٛز استفا ٔ ٜیض . ٛایٗ ٔحػ َٛز اورس
ضة ٝجصیس ٜو ٝازای آ

وافی ٛٞ ٚای ٔٙاسرا باضرد  ٚز بٛسرتاٖٞرا  ٚباغرا

ایجرا

ٔیضٔ. ٛطٟٛزتسیٗ ٔٙكم ،ٝیٕٗ است و٘ ٝنراش بر ٝتٛغرنف ٘رداز  ٚسر ٛسسضرازی اش
قسیك فسٚش آٖ ٘ػنا ٔس ْ ٔیضٙٔ ٚ ٛاقك ٔختّفری اش آٖ بر ٝوطرت ایرٗ ٔحػرَٛ
اختػاظ از  .قائف ٘نص اش ٔساوص ٔ ٟٓوطت اٍ٘رٛز ز ضرة ٝجصیرس ٜاسرت .بسخری اش
اٍ٘ٛزٞا اغاِتا ٔاَ يسبستاٖ است  ٚبسخی ٘نرص اش ضراْ ٚاز ضرد ٚ ٜپرسٚزش ا  ٜضردٜ
است .خطه ضد ٜآٖ زا «شبنا»ٔی ٌٛیٙد.
بسای اٍ٘ٛز ا٘ٛايی ٌفت ٝضد ٜاست؛ اِجسضی ،اِىالفی ،اِتسبری ،اِسٔرا ی ،اِغسبنرا،
 .1الوفصل فٖ تارٗخ العزب وثل االعالم ،ج.67/7
 .2الوفصل فٖ تارٗخ العزب وثل االعالم ،ج.70/7
 .3الوفصل فٖ تارٗخ العزب وثل االعالم ،ج.71/7
 .4الوفصل فٖ تارٗخ العزب وثل االعالم ،ج.69/7
 .5الوفصل فٖ تارٗخ العزب وثل االعالم ،ج /7اس تاج العزٍط.
 .6الوفصل فٖ تارٗخ العزب وثل االعالم ،ج.72/7
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اِحٕٙاٖ ،اًِٙجد ،اِفسغد  1و ٝایٗ ٘أٍرازیٞا ب ٝسةا تٛٙو ،قًٓ ،خٛاظ ٚ ٚیژٌیٞرا
ٙٔ ٚاقك ٔٛز وطت ٔیباضد.
اًجیر

ا٘جنررس اش جّٕرر ٝزخترراٖ ٔنررٜٛای اسررت ورر ٝز حجرراش ،یٕررٗ ٚ ،سررایس ٔٙرراقك
جزية اًِس

ًٔسٚف ٔیباضد  ٚز لسآٖ وسیٓ ٘نص ب ٝآٖ اضاز ٜضد ٜاست .ا٘ٛاو ٔختّفری

بس اساس ٔحُ وطت  ٚپسٚزش از و ٝيةازتٙد اش؛ بسی ،ٝريفیرۀ ،سرلییۀ ،جبییرۀ٘ ٚ .نرص
تٛٙو زٍ٘ی آٖ ٘نص باالست؛ شز  ،لسٔرص  ٚسرنا .ٜز ٔٙكمر« ٝالسرةا » فرساٚاٖ اسرت  ٚبرٝ
غٛز

تاش ،ٜخطه ضد ٚ ٜپخت ٝاستفا ٔ ٜیض. ٛ

2

69

اًار

اش ٔنٜٞٛای ًٔسٚف ز حجاش  ٚیٕٗ و ٝلرسآٖ ورسیٓ ٞرٓ ٔترروس آٖ ضرد ٜاسرت

3

ا٘ازٔی باضد.بنابا٘ی  ٚوٞٛستا٘ی از  ،و ٝبنابا٘ی آ٘سا «إِم» ٌٛیٙد٘ .رٛو وٞٛسرتا٘ی اش
ز وٜٞٛای «السةا » ٚسایس وٜٞٛای ٔستًد است.
سیة ،هَز ،تَت ،خَخ ،زیتَى ،سدر

اش یٍس ٔنٜٞٛا ٔ ٚحػٛال

باغی ًٔسٚف ٛٔ ٚج ٛز حجاش ٞستٙد ،وٞ ٝس یره

خٛاظ  ٚوازوس ٞایی از٘د .اش جّٕ ٝشیت ٖٛو ٝز لسآٖ وسیٓ 4ب ٝآٖ اضاز ٜضرد ٜور ٝاش
آٖ زٚغٗ ٌسفتٔ ٚ ٝػسف ٔیٕ٘ایٙد٘ ٚ ،نص زخت سدز و ٝب ٝيٛٙاٖ ٔرا ٜی خٛضرة ٛبرٝ
يٛٙاٖ غاب ٚ ٖٛضٛیٙدٜی ًٔكس استفا ٔ ٜیض ٛو ٝخٛاظ ازٚیی ٘نص از .
گردٍ

اش یٍس ٔحػٛال

وطاٚزشی  ٚباغی و ٝجص ٚخطىةاز ٔحسٛ

ٔریضر ٛ؛ ٌرس ٚ

است و ٝبنطتس ز یٕٗ ٚج ٛاز ٌ .س  ٚزختی است و ٝز ٔٙاقك وٞٛستا٘ی پرسٚزش
ٔییابد  ٚا٘ٛاو ٚحطی  ٚاّٞی از  ٚچٛ
ٔختّف ٔٛز استفا  ٜلساز ٔیٌنس .

 .1الوفصل فٖ تارٗخ العزب وثل االعالم ،ج.74/7
 .2الوفصل فٖ تارٗخ العزب وثل االعالم ،ج.74/7
 .3عَرُ هثارکِ اًعام99 /
 .4عَرُ هثارکِ ت٘ي.

آٖ ٘نص ب ٝسةا استحىاْ  ٚلٛ

ز غرٙایى
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تادام

با اْ اش جّٕٔ ٝحػٛالتی است و ٝز ضة ٝجصیسٚ ٜجر ٛاز ٘ ٚراْ آٖ «اِّرٛش» یرا
«اِمٕسٚظ» است وٛ٘ ٚ ٝو ضنسیٗ  ٚتّخ از  .ضرنسیٗ آٖ ز خرٛزان ٞ ٚرس  ٚآٖ ز
زٔاٖ بنٕازیٞای پٛستی  ٚاخّی استفا ٔ ٜیض. ٛ

1

پَشش گیاّی ٍ هراتع

با ٘ص َٚبازاٌٖ ،ناٞاٖ ٔتٛٙيی ز بناباٖٞا ٔیزٚید وٞ ٝس یه يال ٜٚبس ٚیژٌیٞرای
خاظ  ٚضىُ  ٚضٕایُ ،ازای قًٓ  ٚورازبس غررایی  ٚازٚیری بر ٚ ٜ ٛچساٌراٜٞرای
ٔتٛٙيی زا ایجا ٔیٕ٘اید.چساٌاٜٞا یا خػٛغیا٘رد  ٚازای ٔاِره ٔطرخع اش فرس ترا
70

لةنّ ٚ ٝیا ئٕٛی بٔ ٚ ٜ ٛاِه ٔطرخع ٘رداز ٕٞ ٚرٔ ٝریتٛا٘ٙرد اش آٖ بٟرس ٜبرس ازی
ٕ٘ایٙد.

2

 .1الوفصل فٖ تارٗخ العزب وثل االعالم ،ج.78/7
 .2الوفصل فٖ تارٗخ العزب وثل االعالم ،ج.97/7
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جوع تٌدی ٍ ًتیجِ گیری

بس خالف تػٛز ابتدایی اش جزية اًِس  ،و ٝآٖ زا سسشٔنٙی ورأال بنابرا٘ی  ٚفالرد
ش٘دٌی ٘ةاتی تػٛز ٔیوٙٙد ،سسشٔنٙی است ٔتٛٙو اش ِحال وطاٚزشی  ٚازای ٔحػٛال
باغی  ٚشزايی.يال ٜٚبس ٔٙاقك فٛق ز لسٕتٞای یٍسی ٘نص شزايت ا٘جاْ ٔریٌسفرت
و ٝيةازتٙد اش؛ لكس ،وانٕٔ ،ٝسائؽ٘ ،مةس ،ٜتٕنٓ  ...ٚوٙٔ ٝاقك ازای ٔٛلًنت وطراٚزشی
ٔیباضٙد .ز ٔجٕٛو ٔیتٛاٖ ٌفت اغّا ایٗ وطاٚزشی بسای تأٔنٗ ًٔاش خ ٛغاحةاٖ
شٔنٗ یا وطاٚزشاٖ ب ، ٛز ٔٛاز ی و ٝبنص اش ٔػسف ب ٛآٖ زا بٚ ٝسنّ ٝحنٛا٘ا

خٛ

ب ٝباشازٞا بس  ٚ ٜب ٝفسٚش زسا٘دٚ ٚ ٜسایُ ِٛ ٚاشْ ٔٛز ٘ناش خ ٛزا تأٔنٗ ٔیٕ٘٘ ٛرد.
ٌا ٜبسخی اش ٔحػٛال
ٔحػٛال

زا حتی بٙٔ ٝاقمی خازج اش ضة ٝجصیس ٜغرا ز ٔریٕ٘٘ ٛرد ،یرا

 ٚبرز ٟ٘ ٚاَ ٔٛز ٘ناش زا اش سایس ٘ماـ ٚاز ٔیٕ٘٘ ٛد و ٝایٗ خ ٛز ز٘ٚك

تجازی  ٚازتةاـ با سایس بال تأثنس بسصایی اضت.
اش سٛی یٍس ،تٟن ٚ ٝتِٛند ٔحػٛال

باغی  ٚشزايی فی ٘فس ٝاضرىاِی ٘داضرتٚ ٝ

ٔطسٚو ٘ ٚأطسٚو ٘داضتٍٔ ،س آ٘جا و ٝب ٝخاقس ضسایف یا يٛأُ خازجیٔ ،ا٘ٙد يمرٛ
 ٚپنٕاٖٞا یا تجاٚش ب ٝحسیٓ یٍساٖ  ٚغػا  ...ٚچاز اضىاَ ٔیضد.
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فْرست هٌاتع
ا رنى کرین.
 .1ا حیآ ،ترجوِ احوذنرام.
 .2ا وفصل فی تاریخ ا عرب ثل االسالم.
 .3ترجوِ ا ویزاى.
 .4ا ثرّاى فی تفسیر ا قرنى.
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