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 ()األولى أن ينسب كتاب النخل البن العوام
 ال البن وحشية

 د. جزيل عبد الجبار الجومرد

 جامعة الموصل
تررررر  دل ررررةت دكنشرررلدكترررربراهلد اررررلكئي دكت ررررة لكديد اررررمد لكارررر د  رررربي دهن رررر د رررر د

هئررهد فترر دد،(1) خطهطرر د رر يلنداننررهك داراررة دكتنخررماد ن ررها دنارر ده شرري دكتناطرري
 يةاررررح،ده ة ررررود ررررهمدهاررررهب دكت ن رررريدكتشررررره ،دد رررر دن ررررمدناطرررريدكرانرررر دكت  رررره 
.ده رربدك ا رربد((1) 980-908ئررر 813د-191)دهي اررل دننررحدرررة د يررةدد رريدكت رربند رر 

د-ئرر1831   رهبدشررلادكوته ريد)د ىدن خ دهك بنداخطدكتنال ر دكت ريبكت   قد 
،دهئريد38 (د   هظ د يدخركن د نهبدكتبلك ةودكإل ال ي داا بكبدا ودل  د1913

                 

(دي عدنصدراة دكتنخمدئذكد يدخ سدهل ةودد)د10  xد طلكد.د13  ،ده يدرمد    دد1831د
(دنشلودكتل ةت دا ود نهك داراة دكتنخمدنا ده شي دكتناطيا،دكت هلب،دا بكب،دكت ا بدكوهم،دكتنببك د1)

ده يشةلد تيحدن  ةددخالمدكتا ثداراة داكتنخما.د90-43،دص1991هكتثةني،ددكوهم
د طلكد.د13  ،ده يدرمد    دد1831دx  10ي عدنصدراة دكتنخمدئذكد يدخ سدهل ةود

(دنديهابدتبينةدا ة يمدهكض  د  دشخصدكا ده شي ،ده بدرة دئذكدكتشخصد هضهعدابمدطهيمد1)
هنره ةاحده اىد ةد ذكدرة د هاهبكدداةت نم،دت ا ة يمدكنظل:دداي دكتبكل ي دكت  بثي د  د يثدن هتح

   بدا د   قدكتنبي د:اناهدارلدن  بدا د  يدا دكت خاةلدا د ابدكترلي ...دكتر بكنيدكت ه ي،د  د
نئمد  ي ،دهرة ديّب يدننحد ة لد...ده ننىدر بكني...دناطيدهئهد  دهتبد ن ةلي ..ا.دث دي همد

ن بد   ةءدكتناطدا   دكتر بكنيي اده بدذرلدتحدكترثيلد  دكترا ده ةمد نحدا  دنئمداناالءده ّ ي ،د
لنىدانضهةداخطح.دث د همدآلكءدكت  بثي دكنظل:درةلتهدكت هن هن ينه:د   دكت   داةليخحد نبدكتنل د

د.هكنظل:دد109-104،دص1911 يدكت له دكته طى،دله هكد
T. Faed: Art. "IBN WAHSHIYYA". In Encyclopaedia OF Islam, Ed. Vol 3. 963. 
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.دهئنررةدن ررخ د ن هترر داخررطد ليرربد   ررهظد رريدخركنرر دكت بينرر د) ( ررمد ن ررهخ د رر دن
 (د  دن خ دكوته يدكت رةا  ،د1939ئر 1844كتنال  دنن اةسد ةلادكترل  يد)و

.ده ربد39   هظ دنيضةدد يدخركن د نهبدكتبلك ةودكإل رال ي دكت رذرهل،دا رودكترل  د
بد اررمدن دي ا رهررةدكرةنررودكتن ررخاة ،دكوته رري دهكترل  يرر ،د رر د  انيررةود يخةديررمد ررهد

د.(8)كت نهب

هياضرررر د رررر دئررررذك،دن دكت   ررررقدترررر ديلاررررعد تررررىدن ررررخ دكت بينرررر دهك ا رررربدن ررررخ د
دكوته يدن ة ةددت نشل.

هئنرررة د  رررحتاة د ليارررة داةنئا رررة د ررريدن رررخ دكوته ررريدكت ن هتررر د ررر دكترررنصد
كته يرربدكت شرررةلد تيررحدن رررال ،دنهنئ ررة،داثايرررود نررهك دكتل رررةت دهدك رر د فت هرررةداةتشررررمد

خاررةلدكت شررههلداررةا ده شرري د اراررة دكتنخررمدوارريدارررلدن  رربدارر د  رريدارر دكتد:كتاررةتي
.دهثةنياه ة،دخةا  دكتل ةت ،دكتايدي ببد يهةدكوته يداةليخدن خدكتن رخ د(3)كتناطياد

ان  حدكت  يلد تيحدانةتىد   هبدشرلادكوتهت يد  دكتن رخ دكتخطير ددكو  ي دئرذك:
(د ررر د813ا رررةبىدكةخرررلند رررن د)د11ديكت   هظررر د ررريدخركنررر دكت بينررر دهكت راهاررر د ررر

د.(1)ئالندخةا دكونايةء

ترر ديشررر دكت   ررقد رريد رر  دن ررا دكتل ررةت د تررىدكارر ده شرري دكتناطرريداررمد ررةلعد
 رررر دبه د نررررةءد تررررىد ثاةاهررررة،ده نررررب ةدترررر ديارررربدترررربىدكارررر دكتنرررربي د)كت ارررره ىدا رررربهبد

لدترحداهرذكدكتننرهك ،د ن رةدذررد(4) (د يد هل احدذررلكددترارة دنار ده شري 990ئر 830

                 

 .90،د44(دراة دكتنخم،دصد8)

 .43(دكت لاعدن  ح،دص3)

 .90(دكت لاعدن  حدصد1)

 .388(دكت هل و،دص4)
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راةايدكت ال  دكترايلدهكت ال  دكت  يل،دذئ دانةءدد  ىدذت ،د تىدن دانغ  دكتظر د
د(3)كت ال ر دكتناطير اد-كت شههلد(9)ئذ دكتل ةت دارءد  دراةاحد)يننيدكا ده شي (دن 

هت ةدرة د نله ةددن دكتاة دكوخيلد  دنارهك درارة داكت ال ر دكتناطير ادكتشرهيلدنار د
نخررمادئررهدذترر دكتاررة د رر دبدك اررل دكت   ررقدن اراررة دكته شرري دئررهداررة دكتنخررم،د  رر

،دهئرذكديالا د  ىد ثمدئرذكدكن ارلك دن ديرر داكتنخرمادهئرهدكتاررء،د(9)ذت دكتراة 
تر رررربكني د)كتر بكنيرررر (دنهد ةتررررحد ررررةمدرررررمدراررررة داكت ال رررر دكتناطيرررر اد الا ررررةدد رررر دك

.ديررةدد  ررال يةدد لاد،د راررة داكتنخررماد ذكدد اررلا د رر دا رر دكت  رر دهترريسد فت ررةدد(10)كتناطيرر 
هريةبند يداحريبدئذ دكن الكضةودكت ااةتي دتاحدكت   قد تىدنصدخرةط د ريد  ارهك د

 (دي ةهمد  دخالتحد ثاةود   دراة دكتنخمداراة د1304ئر 303نا دخ به د)و
اهالا د  درا دكتيهنةنيي دراة دكت ال ر دد:  دكتناطي اد يثدي همدكا دخ به اكت ال

ت بدت  دن ينهد  دد(11)ناطد شا   د  دذت د  ىد   درثيلاكتناطي د ن ها دتن  ةءدكت
،د ريررر ديرررره داكت ال ررر د(11)خ ررربه  ارررمداةخا رررةلدشررربيبد ترررىدانرررة  دنرررصدكاررر ددد

                 

 .41(دراة دكتنخم،دص9)

 .41(دكت لاعدن  حدصد3)

 .41(دكت لاعدن  حدصد9)

نت رحدد-كو ر يد–(دئذكد ةدي لحداحدكا ده شي دن  حد يد  ب ر دراةارحدكت ال ر د ذدي رهم:د  دكترارة د10)
 ا حداحته دكت ني د ري داةا يدك  حد هثة يدن الدد  درا دن رب د ر داحتي رحدارثيرلد...دهكب دكار ده شري د

ئرررر د191هكت رررلكبدكت  ررر دكتاةا يررر دكت بي ررر د ترررىدكتنلايررر د رررن دد–الا رررحد ررر دت رررة دكتر ررربكنيي دنهدكتناطيررر د
ار دكت  ري دار د  ريدار دن  ربد ،د  رىدا  يرذ دناريدطةتر دن  ربد980ئرر 813 ،دث دن رال د رن د1903

 ،ده بدن مدكت ة لكديدرال دن ينهدئذكد  دبه دذرلدكت لاع.104كتريةو:دكنظلدن ينه:د   دكت   ،دص

 .381(د ابدكتل   دا دخ به :دكت  ب  ،د طان د   بد ةط ،د  لداالداةليخ،دص11)

اةإل رررة دن داررره ددهتررر داه يررقد هرربدئررهدكته يرربدكتررذادينا رربدننررحد104(دكنظررلدن ينرره:د  رر دكت  رر دص11)
تررنصدكت ال رر دكتناطيرر د رر  داررةت الندكته ن رراي .ده رر دثرر ،د ررو دانرر دن ه ررحد رربداررره د رر دن ررهمد



 222 

كتناطي اد الا ةدد  دكتيهنةني ده يدكته ودن  حد ن هاةددتن  ةءدكتنراط ده رعدئرذكد رو د
ر بكنيرررر (دنهداررررح دكتراررررة د اررررلا د رررر دكتر رررربكني د)كتدكت ررررة لكدي،ده رررربد رررراقدن دن ررررلّد

كتناطيرر داح ي ررةدد  ررىدا ررلي دكارر ده شرري دن  ررحد رريد  ب رر دراةاررحدر ررةدنشررلنة،د ونررحد
ينررهبدثةنيرر ،دك ا ررةبكدد  ررىدكارر دخ رربه ،دتيثاررود رر  داكتنخررماداةتيهنةنيرر دا هتررحداه رريد

بدننهرةد ر د رةبندئرذكدكترارة دكترايرلدةديفّيرل ةت دكتنخمدن همد ر دئرفنءدكتيهنرةنيي د ّ ر
د....(18)طي (ا)ي  بدكت ال  دكتن

دئذ دكن الكضةودهكتانة ضةودا ةا د تىد مدهكض .  د

ئرهد  رةدداررءددخرمادارارة داكت ال ر دكتناطير ا دهئرمنهند:د ةدئيد   دراة داكتن
 نررررح د  دكتاررررود رررريدئررررذ دكت  ررررحت ديررررره دا  ةا رررر دنررررصداكتنخررررمادا  اررررهىداكت ال رررر د

،د ن ينررةد(13)ةدده اررهك لكددكتناطيرر ا،دهت ررةدترر ديررر دكتررنصدكترة ررمدات  ال رر دكتناطيرر اد    رر
.دهارررةتنهبند ترررىد خطهطررر د(11)ترررىد  ررربىد خطهطرررةودرارررة دتهرررذكدكت رررل كتلارررهعد 

،ده يررحدي ررلبدكت فترر د(14)راارر دكتاهبتيررة د رريداة نرر دنر رر هلبكتراررة دكت   هظرر د رريد 

                                         

Ed vol ndibn Wahshiyya Encyclopaedia of Islam 2 .يهنةنير ،دكنظرلدلنيرحد ريد  ةتارح

i.p.964 

 .44(دراة دكتنخمدصد18)

(دننررحد رري ه داا ررهثد ضررة ي د رر دكارر د11)د(ده ربداه يررقد هرربد رريد  ةتررحدكت ررذرهلد رريدكتهرة  دكت ررةاق13)
ه شرري ،ده رربد رر نود ررفخلكدداحنررحد رربدطاررعدكتراررة د رر دطليررقدكت نهرربدكتن  رريدكت لن رريداب شررق،د ررن د

 ،دهترنحدت دي عد يديبا.1991،د1998

(دن ررخ د رر دئررذكدكتراررة ،دكت ال رر دكتناطيرر ،دانضررهةدنررة صدكواررركء،د انثررلند رريد11(ديهارربد ررهكتيد)11)
نن رررةءدكتنرررةت ،دكنظرررلدررررةلمدالهر  رررة :دارررةليخدكوب دكتنلاررري،دالا ررر دكت ررريبداررررلد راارررةود خا  ررر د ررريد

 .81،دص3،دار1991هل ضة د ابدكتاهك ،دبكلدكت نةل دا  ل،د

(داه لودتيد ل  د لكان دن خاي د خطهطاي د  دراة داكت ال  دكتناطير اد  ربكئ ةدن رخ دكت راار دكتشرل ي د ريد14)
دHunt.63هن رخ دكت راار دكتاهبتير داحر ر هلبدهكت ل  ر ددAdd.22.371هكت ل  ر ددBr. Musكت ا ر دكتاليطرةنيد
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نارربدن د ررةبندد(19)كتاررة دكوخيررلد رر دكتارررءدكتخررة سد رر دكتراررة دت هضررهعد)كتنخررم(
ةدئهد هاهبد يداة دكتنخمد ريدلكديداخا  دا ة ةدد  ّدراة دكتنخمدكتذاد   حدكت ة 

د .كت خطهطدكت ذرهل،د ههد ذكددتيسدارءكدد  دراة داكت ال  دكتناطي ادكتااّد

 ررحد ن  ررالدد رر دثةنيررةد:ديا ررىدئنررةدك اررلك دن دراررة دكتنخررمدئررهدنارر ده شرري دنتّد
نيضررةدددراررة دكت ال رر دكتناطيرر دكترايررلدكتررذادتررح،دثرر د ررةودكارر دكتنرربي دذرررل ،دهتررر دئررذك

ك اررلك دندي ررا ي دن ررة دكوبترر دكت ناث رر د رر دكتررنصدن  ررحدها نهنرر دنررصدآخررل،در ررةد
د نلىد ي ةديحاي:

راررة داكتنخررماد رر د  ب رر د خا ررلندارربكددثرر د ررةبندد دنررّصداةخا ررةلدشرربيب،ديارررهّد
كتنصدكتايدئيد اةلند  دا   دن هنود  د  ةبلدانضهةد   ىدهانضهةد اههم،د

رسداالا دخة  دتحد يد اةمدكت ال  ،دهرذت دن ةبيثد دانث د  د  لند  يلندت  فتّد
.دهاة راثنةءدكت رةيرةودكوخيرلن،د رةتنصداان قدارلعدكتنخمده ةدبندكدتا لدناهي د  رةيةو

 يدانظي حديشةاحد  الدد  دراة داكت ال  ادنا دكتنهك دكإلشراي ي،دكت ال ريدكونبت ريد
،د(19)ا  مدكتنخمانهك د،دهئهداند(13) (د1131د-،رئد130)كت اه ىدا بهبددكتشهيل

ر ررةدن د ننررىدكتررنصده ةباررحداشررةاحدنررصدكت  ررمدكت ررذرهل،دهكنخرراال دكتي رريلدارري د
كتاريدااره لددكتن  ي دئهد يدان د يةغاه ةدكو  هاي ،دهان دكإلضرة ةودكتي ريلن

هترر د ارمدك ارلكحدكت ر  داري دكتن  ري ده  ةهتر د ثاةاه رةدند يدن بئ ةدبه دكةخرل.د
كتايدد–لسد  ي  دره دنرثلد  دن  دن هنوداراة دكتنخمادابد  دن دنانةهمداةتب

انرهبد ترىد رفت ي د ال يري دننبت ريي د ةشرهكدد-البدن  هةد يد  مدراة دكار دكتنرهك 

                                         

هكوخيلند يدخ   دناركء،ديابهدكتلكاعد نهةد  شهلكدد شلكدد يده طهةدهئرهدتريسداررءكدد نهرةدارمدرارة د ال ريد ر د
د  هلد  ال ي د احخلن.

د.189B تىدد39B(د  دكتهل  د19)
 .111،دصد18،دار1941،دب شق،د(د  لدلضةدر ةت :د نا دكت فت ي د؛د طان دكتال ي13)

(دك ا بنةدئنةد  ىدن خ د  دراة داكت ال  ادنا دكتنهك دكإلشاي ي،دهئيد خطهط د   هظ د يد راا دكت ا  د19)
ددBR.MUSكتاليطةنيد ده  ددAdd. 10461ا ودكتل   د شاي ي، دا دن  ب، هكا دكتنهك دئهدي يىدا د   ب

د.111،دص18ترل د.در ةت د:د نا ،دجآثةل :دكت ال  دكونبت ي ،دهل ةت د يدالاي دك
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 ،دا ررةدند980-908،د813د-ئررر191انربد  ررلدكارر ده شرري دكتررذادررة د يررةددارري د
دي رررمد ررر د رررل دهن ررر ،ده رررا هكدكاررر دكتنرررهك دكإلشررراي يدانررربند  رررهبد ررر دكتر رررة دنه

د ة له .
دننحد د  ى د يدراة داكتنخما دكونبت يي  دكت فت ي  دئفنء د تىدنهم دكإلشةلن الب

هئهد ةدي ةثمدد،(10)اكت اةجدل  حدكت حادهيالادكن ااةسد نحد لاي د يدابكي دكتنص
.دهن  دندننل د فت ةدد يد   دكت ال  د(11)عد  مدكتنخمد  د ال  دكا دكتنهك هض

 دنهدكن  د هىدنايد  لدن  بدا د   بدا د اةج،دنهدكترلك  دكتنلاي داهذ دكترني
ه بدكشاهلداراة دتحد يدكت ال  دك  حداكت  نعادهنه ىد شةلند ثلنةد  يهةد تىدئذكد

اةاحداكت ال  ادكةن دكتذرل،دركتلامدهراةاحدا  دكتايدنهلبئةدكا دكتنهك د يد  ب  د
دا هتح: د  ةبل  د   دهك بكد د ّب  دد ي  د ة د  ى دهك ا بو دض... دكتشيخد نح راة 

 حد يدىداةت  نع،دهئهدكتذادنتّدكت   ّد ة دنايد  لدا د اةجدل  حدكت ح،دكت  يحدكإل
،دهتيسدتبينةدغيلدئذكدكتاةليخد  ةدي يبد يدا بيبدد(11) ن د وده اي دهنلان ةي ا

.دت بدرة دكا د اةجد يةدد(18) نل انةدااةليخدهنباحدنهده ةاحدر  دهاهبدكتلامدتنب 
دل دكتخة سدكتهالا. نيد  دكت ذكدد يدكتن  دكتثة

                 

 .49(دراة دكتنخم،دص10)

 .139(دكا دكتنهك :دكت ال  ،دهل  د11)

 .139،دهل  د1(دكت  بلدن  ح،دهل  د11)

د(د  د يةاحدكت ة ض دكنظل:18)
J.M.Millas Vallicrosa:"Aportaciones Para El Estudio De La Obra 

Agronomica De Ibn Hayyay Y De Abu-L- Jayr" AL- ANDALUS, Madrid, 

1955. vol.xx. pp.87-105. 
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هندي ر دن ديره دكا د اةجدكت شةلد تيحد يدراة داكتنخمادغيلدكتذادنشيلد
و دكتن ي دكت  اا ي د نحد يدرالدكتراةاي د اشةاهة دد؛ تيحد يدراة دكا دكتنهك 

دض دذت د  دكتن ةذجدكةاي : تىد بدرايلدهياّد

 فصل النخل البن العوام كتاب النخل

هانرررربدانرررر دبيرررربند)نررررهكعد كتنخررررمدند-1
جدل  رحدكت رحدكتناةلكو(...ده بد ةمدكت اة

:د  د ر دنلكبدغرلسدنة الدد رهمدتيرهنطينس
كتنخ ررررررر د  يرررررررحدن دي  رررررررلد  رررررررلند   هرررررررةد

د(13)ذلك ي 

لنيررررررود رررررريد(13)د(14)، ررررررةمدكارررررر د اررررررةجد-1
خرمدهنديضرنه دكتنلكقدننة ةددي ل ه دكتن

(د19)   ةدد يدكت  لن...
د(11)

دد

ك ررررررحدرثيررررررلن...دهن ررررررةدغلك رررررر دكتنخررررررمدهننهد
د)هانررربدانررر دكتنارررةلكو(...ده ررر درارررة 

) (د ررةمداهنيررهسد-كارر د اررةجدل  ررحدكت ررح
ي  ررررررررررررلد  ررررررررررررلند رررررررررررربلدذلك رررررررررررري د ررررررررررررريدددد

(د11)كتن ق..
د(14)

 رربدلنيررودد-ل  ررحدكت ررح– ررةمدكارر د اررةجد
غلك ررر دنرررهىدكتنخرررمد ررر دغيرررلدن ديخ رررطد

(13)االااحد   ...
د(19)

كتنخم،دهرذت د يد  مدن ةدكت فت دكتثةنيدكتذادالىدكن ااةسد نحد يدراة د
م،ده بدك ااسد نحد لاي دنيضةد،دهندنابدضىدكا د ةراة دكا دكتنهك ،د ههدكت   ّد

                 

 .139(دهل  د13)

(دهلبدذرررلدكتنررلكقدئنررةدهترر ديررلبد رريدنررصدكارر دكتنررهك دهترر دنارربدتررذت دا  رريلكدد ندن ديررره د رربد رر طد رر د11)
 كتن خ دكت خطهط دكتايدك ا بود  يهة.

 .49(دصد14)

 .139(دهل  د19)
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ترننةدننل دِ ْ دك  حدكا ددذرلكددت فت د يدكت ال  دنهدكترلك  دكتنلاي داهذكدكن  ،
د دكتط يطيا ةم، دكتا ةم دا  د الكئي  دا  د   ب د ابكت ح ده بدد(13)هئه كونبت ي،

قدكإل اةنيد يرله ةد   قدراةاحد يداكت ال  ادن دئذكدكن  دت ديلبدنخالنةدكت  اشلد
بكد ةدد  ي ةددتبىدكتراة دكتنل دكتذي دنشةلهكد تيح،دامدرا دن يةنةددكا د ةضمدنهد

.دهرذت د وننةدندنن  دشيدةدد(80)نهدكا د  ةمدر ةدئهد نبدكا دكتنهك د(19)كا د ةضم
دن د  ق د ال يةد، درة  دننح دغيل دكتلام، دئذك دكتذرل،دد بئ ة   دكت ةاق كت  اشلق

.ده ةديه نةدئنةدئهدا بيبدر ة دهاهبدكا دا ةم،د وذكدرة در ةد يمد نحد يرله ة
د) د د دط يط   د ةر  دكت ح ه  دا اة  دا  ي  د ي د  م -1089ئر 349-319ننح

دد(81)د (1093 دنيضةد د يم در ة درة  ذك دهكب دكت ال  ، د ي دنت دراةاح دال دد–هتح ننح
 (دهئةالد تىد شاي ي ده  مد1031ئر 393كإل اة د)ط يط  دانبدن د  طودايبد
انمد نهةد  الدد (د يثد1091-1043ئر 333-341 يدا اة دكت نا بدا د اةبد

،د ينا يدن ديره دكتلامد بد ة د يدكتن  دكتثةنيد  دكت ل د(81)تااةلاحدكت ال ي 
.دهرلندنخلىد و دكا د ةضمد يدارثيلي دشكتخة سدكتهالا،دهئذكدانبدر  دكا ده 

راة دكتنخم،دندي ر دن ديره دغيلدكا دا ةمد)نهد  ةم(دن  حدكت ذرهلدن ال ،د

                 

سد يرله رةد   ربد ري رة ،د نهربد رهنادكت ر ي ،د(دكا دكتا ةمد:دكت ال  ،دا  يقدخه يد ةلي د ية13)
 .د11-10  د  ب  دكت   قدصدد1911كتنل دكت  ل ،دد-اطهك 

 .1(دكت ال  ،دهل  د19)

 (دكا دكتا ةم:دكت  بلدكت ةاق.80)

د،ده13(دكت  بلدن  ح،د  ب  ،دص81)
Stanley Lane- poole the Muhammadan Dynasties Karachi. 1969.p.21. 

د.13:دكت ال  ،د  د  ب  د يرله ة،دصد(دكا دكتا ةم81)
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دكتراةاي ،د د ي دكن ااةس دن ي داي  دكتا ةثم دتهاهب دكتنهك ، دكا  د نح دك ااس هكتذا
دا ي  دكتاشةاحدن  هةد يدن ةذجدكا دكت اةجده ثةمدذت :د

 فصل النخل البن العوام كتاب النخل

يدهيرررررلىدكاررررر د ةضرررررم،دننرررررحدترررررهدخ رررررطد ررررر
راي ررررري د ررررر ةبكددنلانررررر دنلطرررررةمد   رررررةددلكعد

(د83)كإلاةءدهررة...
د(88)

 ررررةمدصد)هي  رررربداررررحدكارررر د  ررررةمدر ررررةد
هضررر د ررريدكت  ب ررر (:ديخ رررطد ررربلدنلانررر د
نلطرررةمد ررر دكت  ررر د ررريد  اررري د ررر دكترارررمد

د.(83)د(81)هكتالك ..

.دن ةدكت فت د(81)ي دنابدنظيلكددتهذكدكتاشةاحه يدكن ااةسدكتثةنيد يدرالدكتن  د
داةت اةجددكتثةتث دكتنخما داراة  د ي دكت   ى د هه د نح، دكتراةاة  دك ااس كتذا

دكت لنةطيدد.(84)كت لنةطيا دكت ةج د   د هه دخطح درا  دكن   دن  ديابه دنخلى ه لن
داكت ال  اك ا بد  يحدكا دكتنهك ،در  ديذرلد يد  ب  دراةاح د يرله ةد(89)ة دهيفرب ،

داةت ةجدكتط نلاذت دهيضي داحنحد ئهد   بدا د ةت دهدد،(83)ئهدكت نله دنيضةد
  دط نلد  بىدكت لىدكت  يلند تىدكتش ةمد  دغلنةط ،دهر ةمد ةا يحد وننةدند
ننل داةليخدهنباحدهه ةاح،د ندننحد ل دارثلندال ةتح،دهخة  د تىدكت شلق،د يثد

                 

 .43(دصد88)

 .110(دهل  د83)

 .110،دهكا دكتنهك د:دكت ال  ،دهل  د43(دكتنخم،دصد81)

 .49(دصد84)

 .49(دصد89)

 .14(دكا دكتا ةمد:دكت ال  ،د  د  ب  د يرله ة،دصد83)
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د دكت ج د ليض  دكت لنةطي–نبى دكت ةج دت اح داةء دئنة دبهت دد-ه   د ة ل ه ب
دك ده ي دغلنةط ، د ي دكوخيلن دا  ي دكتطهكد  دا  د ابكت ح در   دكت نهةاي  إل ةلن

دخب  د1090-1098ئر 344-338) د ي د  م در ة دخب اح، د ي د  م د يث )
دا ديه  دا داةش ي د) دانبد11091113ئر 111-101كو يلدكت لكاطيدا ي  ) 

د دكت لكاطي د  ىدغلنةط  د ة د يد(89) يطلن دهاذت ديره دكت ةجدكت لنةطيد ب ،
هلا ةد ة لدكا دكتنهك ،دهتيسدتنةدةبسدكتهالا،د نهةي دكت ل دكتخة سدهابكي دكت

ن دن ال دهاهبدا ةجدغلنةطيادآخلدخة  دن دكت ةت داارلل،د ةن ااة ة د نحد
د يداراة دكتنخمادئ ةدن  ه ةد يدا ال  ادكا دكتنهك ،دهئذكدن بئ ةدرحن هذج:

 فصل النخل البن العوام كتاب النخل

ه ررةمدكت ررةجدكت لنررةطيداانررمدانرربد  نهررةد
  رررلند   هرررةدندن رررمد ررر دشرررالي دثررر د ررريد

ي  ررريد  يهرررةد رررلاي د خ رررهطداارررلك د رررلد
د(30)د(31)ه   دا لا..

ه ةمدغد)ي  ربدكت رةجدكت لنرةطي(دهغيرل د
ن  ررحدكتنخررمد رريد  ررلند   هررةدن ررهدي ررلسد

لي دندن م،دهيلبد  يهةدكتارلك دهكترارمدشا
د.(31)د(31)هكت   

ةسد نررحدخيرل،دارلىدكن اارهنخيرلكددتربينةد  ربلدلكاررع،دهئرهدكت شرةلد تيرحداررحايدكتد
.دهندننل دشريدةدديرذرلد ر دئرذكدكتلارم،دندارةليخدهنبارح،د لندهك بند يدرالدكتن  ي 

هندارررةليخده ةاررررحدهندناد نررررمدتررررحدي ررررر دلاطرررحداررررر  د ررررةدت نل رررر دنه،داخ رررري ده ررررود
يخدشررررارررة دكتدا)هك ا ررربو(د  ررىد: ي رررهمد،هاررهب ،ديرررذرل دكارر دكتنرررهك درح ررربد  ررةبل 

هئررهد انررىد  ررىدآلكءدا ة رر د رر دد،رررذك(دكإلشرراي يدل  ررحدكت ررحكت ررري دكارر دتخاررلد)ئ

                 

 Ed. II.P.901.ndG.S.Colin: Art."Filaha. "Encyclopaedia of Islam, 2 .(د89)

 .49د(دص30)

 .110(دهل  د31)
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.دهنغ  دكتظ دننحد  د نة لادكا د اةجد(31)كت ر ةءدهكت ال ي ده  ىدااةلاح..اد
حدكت  اراسد اشرةاحد ريدناد  دكت رل دكتخرة سدكتهارلادهررذت د رو دن ر،د(38) اةجد

د.(33)رالدكتن  ي 
كتارريدانررهبد تررىد ررفت ي د  درررمدئررذكديفررربدن د رريداراررة دكتنخررمادكترثيررلد رر دكتن ررهنود

ننبت يي د ةشهكدانبد  لدكا ده شي دا لكار د رل دهن ر ،ده ر دثر د رو دكترارة دندي رر د
،داراررة ديررحود  طررعد ررل دكتنهةيرر د رريدكتن  رري .دثرر د،دهكب دكتن ررا دخةطدرر دا ة ررةددن ديررره دتررح

هي طعدناد   دتراة دكتنخرمدارةا ددكتنخمادها  مدنخمد ال  دكا دكتنهك ا،دينهيدرمدش ّد
د.دهكت  طعدكت شةلد تيحدئهدر ةديحاي:ي در فت د ر ه دتحشه 

 فصل النخل البن العوام كتاب النخل

 رةمدكت فتر :ده ربدنت  رودنخرالدد ريداارمد
نشرررررل دا  رررررةمدارررررلاد ررررريد ررررري دكإلت رررررةحد

نثرررررىد ررررررة دهذللود ررررر دب ي ررررر د  رررررىدكو
.دئذكد رةد ن ارحدكتا لد  دن   د ةديره 

د.(31)د(34) يد ن دهك بن

ي ررران  هةدكاررر دكتنرررهك ددتررري:د)هئرررذ د شرررةلن
تا ييررررد رررةدئرررهدترررحد  رررةدئرررهدت يرررل (دذررررلد

(39))رذك(دنخ  دالير 
(33) ريدكتشرل د(34)

 ريد(33)د(39)
 ي د ا دنهكلئةداي يلد  دكت  ةمدهلبود
  يهررررةد نرررربدذترررر دهلبد ط رررره د حلطرررر د
طيارررةد،ده ن رررودذتررر داهرررةد رررلندهك ررربند ررريد

د.(39)ذت دكتنة د...د

                 

 .1هل  دد(31)

د(81(دكنظلد ةدن ر دا نحد  د بيثد نحد يدكتا ثدكت شةلد تيحدئة  د)38)
J.M.Millas Vallicrosa: Op. cit. pp. 87-105. 

د.1140.دهكا دكتنهك :دكت ال  ،دهل  دد49(دراة دكتنخم،دصد33)
 .110،دكا دكتنه د:دكت ال  ،دهل  د49(راة دكتنخم،دص31)

  خطهطدالني .(د يدكت34)

 (د يدكت خطهطدكتشلق.39)

 (د يدكت خطهطدالني .33)

دهكنظلد  دن  ه دكا دكتنهك دكتخةصد يدراة دكت ال  داحا  حد110(دهل  د39)
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يررربدئهيررر دكت فتررر ،دهترررهداشررررمدغيرررلد  دتهرررذكدكت  طرررعدنئ يارررحدكتاةت ررر د ررريدا ب
 اةشرل،د رو لكلدكت فتر د ريدررالدكتن  ري دننرحد رةلسداالار د ال ير ،دهئريدن  رهةد رريد

(10)نشررل د  ررىدكتشررلقد–كتن رري د  ررىدااررمد
ىد  ي رر دن دكت فترر دئررهد،ديه رر نةد ترر10

.د ررن  دننررل دن دااررمدكتشرررل دي ررعدانررهايد بينرر د شرراي ي ،د بينرر دكاررر دكارر دكتنررهك 
د  ررىدننررحد هضررعدااةلاررحدكتنررهك ،دهئررهدكت هضرر عدكتررذادنشررةلد تيررحدكارر دكتنررهك د ررلكوض

د.(11)كترلك ي 

ادتريسدكار ده شري دكتناطريدهن د درمد ةد اقدن د فت داراة دكتنخرمض د ياّد
هثي رر د ترىدرارة داكت ال رر ادنار دكتنرهك ،دهترننررةدنددئرذكدكترارة دكت رر يلدي رودا ر  

اررر دكتنرررهك دتهارررهبدانررر دكتنخرررماد ررر درارررة دك  رررمدادن ررراطيعدكت رررهمدننرررحدا ة رررةددئررره
دكت له ةوداي دكتن ي .

  دنظلندنخلىد تىدرالدكتن  ي ،داراة دكتنخماده  مدانخمادكا دكتنهك ،دالينةد
.د  ب  د  يلندث د   دكتنصدهكت ره دةءدها   مد  ةطعدكنثني د اطةا  ن دان

رايلدابكددن  هةد يدر يه ةد  د يثددكتيد ا د شلدك ااة ةد،دئيد تىد ب  د هد
ها    هة،دهاا قد يد  اهيةاهة،دهتر داخا  دان ددن  ةاهةدبلئ ةدهن  ةء  ة

 ننىدنهديخمد يدكت  اهى،دكتكتشيءد يدن  ه د يةغاهةدكت  هاد  ةدندي يلد يد
كا دبهدن  ه دراةاحداراة دكتنخمادنرثلدهضه ةدده  ة  دهانظي ةدد  دن  ه داهي

هئذ دكتخ ةدصد يدد،  ة احابكخ حدكتنة ي د ا مدكتنهك دكتذاديناهل دكضطلك دهد

                                         

G.S.Colin: op. cit. p.902. 

(  رررط ىدكتشرررهةايد:انظرررلند ررريدرارررة دكت ال ررر دكونبت ررري اد ا ررر دكت ا رررعدكتن  ررريدكتنلاررري،دب شرررق،د10)
د.193،دصد1981ثةنيد دشاةطد،د،درةنه دكت1-1،دج11 ج

 G.S. Colin. Op.cit. p.902هكنظلدنيضةدد
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دنهاههة دان  دهبلس د تيهة دنشةل دن  د اق دكتنهك  دكا  د  ط ىد ت   كتنال  
.دهنديخامدكتاشةاحد يد ببدكن ااة ةودهانةظلدن  ةءدن  ةاهةده ببئةد(11)كتشهةاي

داة اثنةءد داذرل دنئ ي  دتي ودذكو د ةنو، دثالث دنه د ةتاي  د ي د ن دكتن  ي  اي 
هئيدن دن بدكن ااة ةوديلبد يدراة دكتنخمد ن هاةددغ ىددهك بند نهةديه نةدن لئة،

ا  ليثاداين ةديحايد يد  مدكتنخمدنا دتنهك د ن هاةدد تىد  بلي ،دكوهمدئهد
اراة دكت ال  دكتناطي ادنا ده شي ده  احدكتارءدكوهمد  دكن ااةس،دن ةدكتارءد

ذكدنئ ياحد ي ةد ه دهته،د(11)د(81)كتثةنيد  دكن ااةسدن  حدكت ن ه دغ ىدا  ليثا
.دي يد ا ه  دكن ااة ةودكت ذرهلند اةلندكت فت دكتايد اقدهنهلبنةئةدنخ صد تيح

 د يد   دنامدكت  ةلا ،دهنخيلكدديناهيد  مدكتنخمدنا دتنهك داح ةبيثدناهي د  اا
حداةو ةبيثدكتناهي دن  هةدا ي  د ةدبندكتا لده ي اح،دن ةداراة دكتنخماد يناهيدن ّد

د دي دن  هاي  دث  دان دكتشيء، دذت دثالثد رةيةود  درلك  د خا    د  ىدرم ركب
د  يحد دكت ح د)  ى دت ل هم دآخل د بيث دث  داةتخلك  ، دكت ن هم د يهة ديخا ط كتنخم

(13)ه يدكتخاة د ال ظ دطيا دذه ي د  د ي  دكت الد،ه   (
هاابهدئذ دكإلضة  د.د(

دذكودطاين  دن  دكتهل   دكتايدنداااةهرد يد  بكلئة تي ود  دكت   ددكت  يلن
دكو ة يدكت ةاقد  دكتنصدكتذادت دي بد  درهنحدخال ةود   ي داالياي .

نخ صد  ةد   د ترىدن دارارة دكتنخرمادكترذادنشرل دكت رة لكديدندي رر دن رااحد
 تىدكا ده شي ،دندرارءد  دراةارحدكترايرلداكت ال ر دكتناطير ادهندرن رمد  را مدترح،د

.دبدك اهكدررحد  ررىدنررصد رر يلد  ارراسد نررحهند رر  دتررحداررةا ده شرري دكرثررلد رر د اررلد
هتررررر داتراررررة دكتنخررررمادئررررذكد رررر  دهثي رررر داررررةا دكتنررررهك دكإلشرررراي يد)رررررة د يررررةددا رررربهبد

ةاحد  رمدكتنخرمد هرهديشرد، نا  دكت ل دكت رةبسدكتهارلاد كتثرةنيد شرلدكت ريالبا(

                 

 .90(دراة دكتنخم،دصد11)



 222 

.د و ررةدن ديررره د  ررالدد ررة داررحدكارر دكتنررهك د رر دراةاررحداكت ال رر ادهترنررحدترريسدئررهدا ررة 
ن ةبد ريةغ دا  رمدكتنخرما،د ر دراةارحد ر د يرثدكت  ر دهكو ر ه داشررمدن  حداح د

اهرررذكددتيرررحدكإلضرررة ةودكتي ررريلندهنخلارررحدانررربدذتررر نرثرررلد  رررة  دهكب رة رررةددثررر دنضرررة د 
مدن بئ د  ىدئذكدكتن مدكت  ا مد ن راحد ترىد،دث د بثدك داط ّدد(11)كتشرمدكت  ا م

هدن ديرره دشرخصد رةداهرمدك ر دكت فتر دكت  ي ريدنهدااةئ رح،دند ذكا ده شي دانربد
 دراة داكت ال  ادنا دكتنرهك ،دهئرهد رةت دا فت رحدنهداةئرمدارح،د رةنارعد  رمد بدا  ّد

 تيرحد رةيرةوددهنضرة اكتنخماد نحدهن ةبدراةااحد عدان دكتا ييلد يدن  ه دت اح،د
 ر طد ر دبكخرمدكترنصدذررلدراةارحدنث دن احد ترىدكار ده شري دانربدن دد،  يلنده هكدب

  بلدو بدكن ااة ةو،در رةد راقدهنشرلنة،درريدندارلكهبدكت رةل داكت ال  دكتناطي ادر
كتشررره د رريد رر  دن ررا دكتراررة ،دهخررا دذترر در ررحداهضررعداررةليخد رربي دتررحدهئررهد ررن د

هئرررهدارررةليخد ليررر داررربكدد ررر دآخرررلدارررةليخد ر ررره ديناررر داهارررهبدكاررر دد، 981ئرررر 813
(14) (980ئرررر 813ه شررري د)

ن ررررخدئرررذكد ند ذكدررررة دكت رررريبدكوته ررريد ررربدرمد   رررحد د.
،دتيننرريداررحد ررن د1904ئرررد1813 دكتاررةليخدكت ررذرهلداشررر حدئررذكدهئررهدي  رربداررحد ررن

.ده رريدرررمدكو ررهكمديررره داررحتي داراررة دن ررخحدئرره،دنادكوته رريدت راررة دكت ررذرهل
 رريد  ررلدكارر دكتنررهك دكإلشرراي يدنادكت ررل دكت ررةبسدكتهاررلا دكتثررةنيددكتنخررماده رربدارر ّد

د شلدكت يالبادنهدانب ،دهتيسد امدذت .

ن رررااحدكتركد ررر دن  ارررود ررر داررري د ررريد رةيررر دارارررة دكتنخرررمادئرررذك...دن دكتطليررر د
هترر دينررمد نهررةد   ررحدكتهك ررع،دثرر د ل ررود رر د  رر دكت   ررقدد،عدكتنال رر دكوته ررين ررةا

نن ررراةسدكترل  ررريد ترررىد لطة ررر د ررر دبه دن ديل ررربئة،دهئرررهدكتثارررودكترررذاد رررلودارررحد
رةت رة لكديد...د  لبنديه ةدد ندن  هةده ّ  هة..دث دي لد  ىد  اهةدن اةذدرايرلد

(19)يلد  بي .. لاي ..د 
د.
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